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Vážení spoluobčané,
určitě většina z vás vnímá čím dál čas-

tější a ostřejší slovní přestřelky politiků na 
všech úrovních a myslí si o nich své. Pro 
běžný denní život nejsou vůbec důležité. 
Nikdy jsem si nemyslela, že bych se právě 
v našem zpravodaji chtěla k tomuto tématu 
vyjadřovat. Navíc náš zpravodaj není „bul-
vární tiskovina“ a je určen těm, kteří chtějí 
být informováni o dění v našem městě z 
pohledu rady města.

Proč se tedy o tomto tématu zmiňuji? Možná, že jste v minulých 
dnech zaznamenali v tisku nebo v televizi kritiku našich kolegů zastu-
pitelů z opozice ODS, KDU-ČSL, Nezávislí a Sdružení nezávislých 
kandidátů, která se týkala vydávání Zpravodaje města Frýdku-Míst-
ku, a také nám byl do schránek doručen další „zpravodaj opozice“.

Možná, že kdyby byly komunální volby za měsíc, a ne až na pod-
zim příštího roku, dalo by se mnohé pochopit a já bych se komentáře 
zdržela. Ale protože útoky opozice se neustále stupňují a praktiky 
jsou čím dál nevybíravější, musím reagovat.

Na titulní straně posledního „opozičního zpravodaje“ byla uveřejně-
na fotografie, kterou nemohl nikdo nikdy pořídit – je to fotomontáž! A 
mohu to dokázat! Byla jsem v době, kdy měla být fotografie pořízena, 
na akci „Psí šikula“ v areálu Sokolíku v Místku a fotodokumentace poří-
zena digitálním záznamem data a času existuje! Stejně jako existu-
jí svědci mé přítomnosti či nepřítomnosti na obou akcích. Soudruhu 
Grebeníčkovi jsem rozhodně netleskala. Na obsah „opozičního zpra-
vodaje“ navazuje dopis, který jsem obdržela v těchto dnech, kde byl 
přílohou „pytlíček viru ptačí chřipky“ a konstatování – cituji „to abys si se 
již nikdy nepaktovala se soudruhy“. Nevím, kdo je autorem, odesílatel 
se vlastnoručně nepodepsal, jsou jen uvedena jména autorů článků v 
posledním „opozičním zpravodaji“. Má to být pokus o vtip nebo někdo 
ztratil soudnost? Komu stojí za to vyrábět tyto provokace?

Kolega ing. Svoják svým vystoupením na zářijovém jednání zastu-
pitelstva města, pak následně v tisku a v televizi překročil své pravo-
moci člena finančního výboru, porušil statut finančního výboru i zákon 
o obcích, k jehož dodržování se slibem zastupitele zavázal. Přitom na 
jednání finančního výboru již od dubna nepřišel. Ing. Kajzar byl pouze 
na dvou jednáních finančního výboru ze sedmi, které se letos konaly. 
Doporučenou poštu, ve které ho žádám o důkazy k jeho výrokům, 
kterými mě na jednání zastupitelstva obvinil, si nepřebírá.

Kam jsme se to dostali? Co má být cílem?
Já jen budu spoléhat na to, že objektivní úsudek na práci pro 

naše město si uděláte vy sami na základě osobních zkušeností. A 
snad jen otázka na závěr. Víte v kolika městech vládne ODS nebo 
KDU-ČSL s KSČM? Podle průzkumu 204 největších měst v republi-
ce v 59 případech!            Eva Richtrová

Zastupitelé diskutují o výstavbě nového stanoviště
Frýdecko-místecká radnice 

uspořádala ve velké zasedací 
síni seminář k problematice 
vybudování nového autobu-
sového stanoviště. Město má 
totiž příslib dotace ze Společ-
ného regionálního operačního 
programu a musí se rozhod-
nout, zda do výstavby spolu 
s ČSAD Frýdek-Místek půjde. 
Jednat o tom bude zastupitel-
stvo 7. listopadu.

„Vždycky jsme deklarovali, že 
se touto problematikou zabývá-
me jen v souvislosti se spolufi-
nancováním dalších stran. Nyní 
máme příslib 24 milionů z kraje, 
zhruba 17 milionů by investova-
lo ČSAD. Celkové náklady při 
úsporné variantě jsou zhruba 62 
milionů korun, a když vezmeme 
v úvahu, že město musí stavbu 
provést, zkolaudovat a teprve 
pak dostane peníze z Evropské 
unie, museli bychom této investi-
ci přizpůsobit městský rozpočet,“ 
promluvil řečí čísel směrem k 
zastupitelům místostarosta Miro-
slav Dokoupil. Upozornil však, že 
pokud by město problém autobu-

sového stanoviště v současné 
době neřešilo, stejně by se mu 
muselo věnovat v budoucnu, a 
to již s nejistotou, zda stát bude 
ochoten znovu na tuto investici 
přispět. „Čekat, jak dopadne reali-
zace obchvatu, je velmi riskantní. 
Město se při současném vyjíždě-
ní autobusů na průtah může 
snadno ucpat. Větší plynulost a 
bezpečnost provozu je hlavním 
důvodem, proč chceme autobu-
sové stanoviště jinde,“ upozornil 
místostarosta Dokoupil. Někteří 
zastupitelé se ovšem obávali, 
že ani lokalita Na Poříčí není z 
hlediska přístupové komunikace 
ideální. „Zajímalo by mě, proč se 
k nám kraj choval tak macešsky 
a přinutil nás tolik improvizovat, 
když ostatní zájemci získali sto 
procent toho, co žádali,“ podi-
voval se MUDr. Miroslav Adam, 
který chtěl přímo od ředitele 
ČSAD Frýdek-Místek Zdeňka 
Dannhofera slyšet, že je kapa-
cita zamýšlené příjezdové cesty 
k novému stanovišti dostatečná. 
„I podle policie je komunikace 
vyhovující, aby zvládla ve špičce 

třicet autobusů za hodinu.
V rámci města jistě jezdíme 
i po mnohem horších komu-
nikacích, a když vím, kde 
všude jezdíme a jaké máme 
podmínky třeba v zimě v 
Beskydech, tak se ve městě 
není čeho obávat,“ reagoval 
Zdeněk Dannhofer, který 
se nechal slyšet, že se jako 
občan Frýdku-Místku stydí 
za to, že zdejší autobusové 
stanoviště je nejhorší v kraji. 
„Je zázrak, že na něm ješ-
tě nedošlo k žádné nehodě 
či zranění, když si uvědo-
míme, že milion lidí ročně 
jednoduše poskakuje mezi 
autobusy. Chybí i zázemí, 
jako WC nebo bufet. Proto 
má naše společnost zájem 
o přesun stanoviště k vla-
kovému nádraží, protože se tím 
lidem zkvalitní doprava. Jsme 
připraveni se na tom finančně 
podílet, podobně jako v jiných 
městech, kde se výstavba nové-
ho stanoviště řešila podobně,“ 
sdělil zastupitelům ředitel ČSAD 
Frýdek-Místek.        (pp)

NA SEMINÁŘI: Diskuse nad problematikou vybudování nového autobu-
sového stanoviště se zúčastnil také ředitel ČSAD Frýdek-Místek Zdeněk 
Dannhofer (v popředí).                                 Foto: Petr Pavelka

Jednání finančního výboru
Finanční výbor Zastupi-

telstva města Frýdku-Místku 
na svém posledním zasedání 
24. října konstatoval, že ing. 
Igor Svoják svým veřejným 
vystoupením na posledním 
jednání zastupitelstva, kde 
kritizoval výběrové řízení sou-
visející s vydáváním zpravo-
daje, porušil statut finančního 
výboru i zákon o obcích.

„Ing. Svoják na jednání 
zastupitelstva 19. 9. 2005 
komentoval závěry kontro-
ly, které finanční výbor do té 
doby neprojednal. Zápis nebyl 
podepsán všemi členy finanč-
ního výboru, kteří se kontroly 
zúčastnili. Závěr předmětné 
kontroly tedy nebyl předložen 
k vyjádření kontrolovanému 
subjektu a ing. Svoják nebyl 
finančním výborem k vystou-
pení na zastupitelstvu pově-
řen. Jednoznačně tak překročil 
své pravomoce nejen člena 
finančního výboru, ale i člena 
zastupitelstva,“ vysvětlil před-
seda finančního výboru Oldřich 
Pospíšil. Ten upozorňuje, že 
ing. Svoják se čtyř posledních 

jednání finančního výboru neú-
častnil (naposledy v dubnu), 
ačkoliv v zákoně o obcích se 
praví: Člen zastupitelstva obce 
je povinen zúčastňovat se 
zasedání zastupitelstva obce, 
popřípadě zasedání jiných 
orgánů obce, je-li jejich čle-
nem, plnit úkoly, které mu tyto 
orgány uloží, hájit zájmy obča-
nů obce a jednat a vystupovat 
tak, aby nebyla ohrožena váž-
nost jeho funkce.

„Ohrožení vážnosti funkce 
jistě hrozí, když členové výbo-
ru pobírají odměnu ve výši 
tisíc korun měsíčně, a přitom 
jsou někteří s docházkou na 
štíru,“ myslí si starostka Eva 
Richtrová.

Účast na jednáních finanč-
ního výboru v letošním roce je 
následující: 

Oldřich Pospíšil - KSČM
(7x/ze 7 jednání)
Ivo Pavlík - KSČM
(7/7)
Svatomír Recman - KSČM 
(6/7)
Igor Svoják - ODS
(3/7)

Jan Janásek - ODS
(5/7)
Ludmila Mazurová - ODS
(3/7)
Josef Vojvodík - KDU-ČSL 
(6/7)
Jiří Kajzar - SNK
(2/7)
Pavlína Nytrová - ČSSD
(7/7)
Jaroslav Chýlek - ČSSD 
(6/7)
Jiří Zaoral - ČSSD
(7/7). 

(pp)

Repro: MF Dnes
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krátce
Hovory s občany

Vedení města Frýdku-Místku 
připravuje na pátek 4. listopadu 
setkání s občany Zelinkovic a 
Lysůvek. Na programu budou 
informace o činnosti osadního 
výboru, občané se také dozvědí, 
jak pokračuje výstavba rych-
lostní komunikace R48. Setká-
ní se uskuteční od 17 hodin v 
restauraci U Fojtíků. Kontaktu 
se zástupci radnice se dočkají 
16. 11. také ve Skalici, 22. 11. 
budou k dispozici v místeckém 
Národním domě, 24. 11. v Chle-
bovicích a 29. 11. v Kulturním 
domě VP ve Frýdku. 

Slet broučků
Za každého počasí se ve čtvr-

tek 3. listopadu v prostorách 11. 
základní školy na ulici Jiřího z 
Poděbrad uskuteční večerní slet 
broučků. Maskovaní broučci a 
světlušky se i se svými světýlky 
a lampióny setkají v 17 hodin na 
školním dvoře. Pro předškoláky 
z celého města a děti z prvních a 
druhých tříd je připraveno mno-
ho her a soutěží o ceny. 

Nevidomí zvou
Sjednocená organizace nevi-

domých a slabozrakých ČR ve 
Frýdku-Místku zve všechny na 
Den otevřených dveří, který 
bude probíhat ve čtvrtek 10. lis-
topadu od 8 do 17 hodin na Stře-
disku zrakově postižených, ulice 
J. Suka 1753. Na tomto středis-
ku budete mít možnost získat 
informace, týkající se zrakově 
postižených, dovíte se o jejich 
aktivitách, pomůckách, můžete 
si vyzkoušet elektronickou střel-
nici pro zrakově postižené a pro 
představu, jak někteří zrakově 
postižení vidí, budou připraveny 
simulační brýle. 

Odečty vodoměrů
Na přelomu října a listopadu 

je v našem městě prováděn pra-
videlný odečet vodoměrů. Pro 
Lískovec je stanoveno období 
24. 10. – 4. 11., v Zelinkovicích 
přijde kontrola v rozmezí od
31. 10. do 4. 11. Přímo ve 
Frýdku-Místku pak od 3. 11. do
24. 11. Pravidelný opis budou 
provádět pracovníci akciové 
společnosti SmVaK Ostrava. 

Nefunkční semafor
V neděli 9. října došlo ve 

večerních hodinách k vážné 
dopravní nehodě na křižovatce 
třídy T. G. Masaryka a Hlavní uli-
ce. Během havárie byl poškozen 
semafor pro chodce. Rozsah 
způsobených škod na Rubikově 
křižovatce byl takového rozsa-
hu, že si jeho oprava vyžádala 
delší čas, po který byla světelná 
signalizace nefunkční.

Využijte slevy
Beskydské informační cent-

rum před zimní sezonou nabízí 
se značnou slevou některé turis-
tické produkty. Například Turis-
tický atlas Česko pořídíte nyní o 
třetinu levněji (999,-), Cykloatlas 
Česko si můžete koupit o 20 
procent levněji (399,-) a také 
na Atlas měst severní Morava 
a Slezsko je vyhlášena až do 
vyčerpání zásob akční cena 
(299,-). BIC najdete na místec-
kém náměstí Svobody a v budo-
vě železniční stanice Frýdek-
-Místek.         (pp)

Školáci tří zemí zkoumali město Frýdek-Místek
U příležitosti 50. výročí 

založení 5. ZŠ, E. Krásnohor-
ské 2254, do Frýdku-Místku 
21. října zavítali slovenští a 
polští školáci, aby nasbírali 
co nejvíce dokumentů pro 
vytvoření multimediální pre-
zentace o našem městě.

Jednotlivé školy vybraly své 
zástupce, kteří mají ke světu 
médií a počítačů blízko, a ti hned 
po příjezdu vysadili symbolic-
ký stromek, jenž bude událost 
připomínat. Ve škole pak našli 
třídy, které byly vyzdobené v 
duchu jednotlivých států. „Média 
mají velkou moc a vidíte, že 
mimo jiné umějí i sbližovat. Přeji 
vám, aby se vám ve Frýdku-
-Místku líbilo a odnesli jste si co 
nejvíce pěkných zážitků,“ popřá-
la na úvod zúčastněným vedou-
cí odboru školství, mládeže a 
tělovýchovy Ilona Nowaková. 
Delegaci zahraničních studentů 
přivítal i přímo na radnici mís-

tostarosta Petr Cvik a krátkým 
představením města přítomným 
nastínil hlavní oblasti, kterými 
se může Frýdek-Místek pochlu-
bit. „Pevně doufám, že se vám 
Frýdek-Místek líbí a ještě více 
líbit bude, až jej trochu více 
poznáte. Jsme moderní město, 
které může všem vrstvám oby-
vatel nabídnout to, co potřebují. 
Na krásném místě jsme postavili 
aquapark, po kterém občané 
léta volali, v příštím roce bychom 
chtěli vybudovat i krytou část, 
aby se lidé mohli koupat celo-
ročně a mohli jsme v každém 
ročním období přitáhnout také 
turisty. Vy všichni to k nám máte 
kousek, a pokud pojedete v létě 
okolo, v aquaparku se zastav-
te, stojí to za to,“ řekl školákům 
místostarosta. Zahraničním dele-
gacím osvětlil specifikum dvou 
náměstí a pochlubil se vybudo-
váním dvou nových moderních 
sportovních hal. „Určitě u nás 

V ZASEDACÍ SÍNI: Školáky přivítal místostarosta Petr Cvik, který jim 
doporučil pro inspiraci pozorně si prohlédnout současné i historické 
fotografie na zdech městského úřadu.   Foto: Petr Pavelka

najdete i historické památky a 
krásná zákoutí, možná vás, jako 
mládež, bude zajímat i nově ote-
vřený městský skatepark. Chci 
organizátorům akce poděkovat, 

myslím, že je důležité se takto 
potkávat a poznávat se, protože 
jsme si jazykově blízcí a můžeme 
si rozumět i bez angličtiny,“ uza-
vřel místostarosta Petr Cvik. (pp)

Seminář burcoval proti obezitě
Pod záštitou starostky Evy 

Richtrové se 19. října v hote-
lu Centrum uskutečnila další 
přednáška v rámci celostátní-
ho projektu Včasný záchyt a 
prevence kolorektálního kar-
cinomu. Téma obezity bylo 
problematice rakoviny vzdá-
leno jen zdánlivě. 

„Obezita je významný rizikový 
faktor a je třeba ji řešit. Je navíc 
problémem civilizačně vyspělých 
zemí, například Spojených států. I 
u nás obézních lidí přibývá, přitom 
například kardiovaskulární riziko 
s každým kilem nadváhy 
stoupá,“ uvedl odborný 
seminář MUDr. Karel Pai-
ger, který pochválil měs-
to, že se o zdravotnickou 
problematiku zajímá. 

Lékařům předná-
šely kapacity v oboru 
– Boris Krahulec, primář
1. interní kliniky, FN 
University Komenského 
Bratislava, o obezitě, 
coby základním faktoru 
metabolického syndro-
mu, a Pavol Holeczy, 
přednosta chirurgického 
oddělení z Centra péče 
o zažívací trakt, který přiblížil 
možnosti chirurgické léčby obe-
zity. Ze záplavy odborných výra-

zů a nabídnutých statistik si lze 
odnést jednoduchá doporučení. 
Lékaři varovali před sedavým 
způsobem života a upozorňo-
vali, že není vůbec jednoduché 
změnit životní styl, pokud v tom 
nepomohou rodina a přátelé. 
Každopádně nikomu nezaškodí 
občas rozvinout krejčovský metr 
a ovinout jím svůj pas. Pokud 
muži naměří více než 94 a ženy 
přes 80 centimetrů, měli by se 
obávat větší pravděpodobnosti, 
že je postihne infarkt myokardu 
nebo mozkové příhody.       (pp)

ODBORNÝ SEMINÁŘ: Předná-
šející zdůrazňovali rizika nadvá-
hy.              Foto: Petr Pavelka

PŘIJETÍ NA RADNICI: Majitel vyšší odborné školy Goodwill 
Jiří Uherek představil starostce Evě Richtrové zástupce partner-
ské kyperské vysoké školy, s níž spolupracuje již sedm let. „Naši 
studenti zde mohou pokračovat ve studiu, jezdíme na Kypr na 
stáže i na praxi. Dohodli jsme se, že se budeme snažit spolu-
pracovat i na úrovni měst,“ uvedl Jiří Uherek. Město již navázalo 
spolupráci s řeckým městem Nikaia, takže se nebrání rozvinout 
kontakty i v kyperské Nikósii.                   Foto: Petr Pavelka

ADRA ocenila dobrovolníky
V sále Lidového domu v 

Místku se ve středu 12. říj-
na odpoledne setkalo něko-
lik desítek studentů střed-
ních škol, kteří se od 15. do 
30. září podíleli na zvláštní 
sbírce pro rozvoj dobrovol-
nické činnosti. Nejlepší z 
nich byli oceněni. 

Zvláštního uznání se dostalo 
také starostce Evě Richtrové, 
které zástupci ADRY vyjádřili 
obdiv za její sociální cítění. Do 
sbírky se zapojilo 102 studentů 
z 10 středních škol ve Frýd-
ku-Místku. „Prostředky budou 
použity na rozvoj dobrovolnictví 
v našem regionu. Naši lidé se 
věnují dětem, seniorům, imig-
rantům a zdravotně postiženým. 
Smyslem toho všeho je, aby 

nikdo nezůstal sám. Dobrovol-
níci se věnují této činnosti zdar-
ma, ale to neznamená, že je to 
zadarmo,“ upozornil Čančík a 
dodal, že ADRA se stále snaží 
vytvářet lepší podmínky pro dob-
rovolnickou práci a rozšiřovat 
program o další oblasti. 

Přestože sbírka probíhala 
pouze 14 dní v malých obcích, 
výtěžek je 48 609 korun. S 
kasičkou chodily a vybíraly 
obvykle dvojice studentů. Jako 
nejaktivnější dobrovolnice byly 
oceněny Lucie Prokopová a 
Marcela Jadomková ze Střední 
zdravotnické školy ve Frýdku-
-Místku.

Poděkovat studentům  při-
šla také starostka města Eva 
Richtrová. „S ADROU spolu-

pracujeme již řadu let a já tyto 
lidi opravdu obdivuji. Ne každý 
je schopen vzdát se svého vol-
ného času a rozdat energii ve 
prospěch jiných,“ hodnotila práci 
dobrovolníků starostka. 

Dobrovolnické centrum 
ADRA nyní hledá dobrovolníky 
do Vyšních Lhot, kde pomáhá 
uprchlíkům zapomenout na 
všechno zlé, co prožili. „Pravi-

delně navštěvují děti v přijíma-
cím středisku, hrají si s nimi, 
kreslí či povídají. Mimo jiné také 
pomáhají s  vedením knihovny 
nebo vymýšlejí pro migranty 
nejrůznější programy,“ přiblížili 
pracovníci ADRY, kteří na neděli 
13. listopadu 2005 od 9 hodin 
v DC ADRA, na ulici Radniční 
1242, připravili školící seminář 
pro nové zájemce.       (pp)
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městská policie
Známá firma

13. 10. před desátou hodi-
nou večerní přijala dispečerka 
Městské policie Frýdek-Místek 
telefonické oznámení, že na ulici 
Sadová se do vchodu domu s 
pečovatelskou službou dobývá 
opilý muž, řve a hrozí nebezpečí 
rozbití vstupních dveří. Strážní-
ci na místě v podnapilém muži 
zjistili třiapadesátiletého F. P. z 
Karviné, jenž je jim znám jako 
osoba agresivní, mající problémy 
s alkoholickými nápoji. Osoba 
má mnoho záznamů u Městské 
policie Frýdek-Místek ve spojitos-
ti s alkoholem a násilím ke svým 
rodinným příslušníkům. Jelikož 
se uvedeného dne situace znovu 
vyhrocovala a muž nejevil žád-
né známky snahy o upuštění od 
protiprávního jednání, bylo roz-
hodnuto, ve spolupráci s Policií 
České republiky, o jeho převo-
zu na frýdeckou protialkoholní 
záchytnou stanici k vystřízlivění.

V opilosti kradl
21. 10. ve tři hodiny nad ránem 

hlídka Městské policie Frýdek-
-Místek zakročovala v supermar-
ketu TESCO na ulici Příborská 
proti silně podnapilému a agre-
sivnímu jednadvacetiletému I. P. 
z Frýdku-Místku, který se odstra-
něním ochranných kódů snažil 
ukrást oblečení v hodnotě nece-
lých dvou tisíc korun. Muž byl pro 
podezření ze spáchání trestného 
činu, po vystřízlivění na frýdecké 
záchytce, předán k došetření 
republikovým kolegům.

policie ČR
Neoprávněný výběr

Podezřelý,  ročník 1957, z 
Kopřivnice v době od 19. 9. do 
18. 10. jako zaměstnanec firmy 
Silvie Mikulová na pozici obchod-
ní zástupce vybral finanční hoto-
vost nejméně od třiadvaceti sou-
kromých firem za jejich zařazení 
do ročenky Frýdecko-Místecké 
služby. Z této finanční hotovosti 
měl odevzdat zaměstnavateli 
8000 korun, což ani po opako-
vaných výzvách neučinil, čímž 
způsobil firmě poškozené škodu 
nejméně v této výši.

Úvěrový podvod
1. listopadu loňského roku 

v prodejně Oskar na náměstí 
Svobody ve Frýdku-Místku při 
sepisování úvěrové smlouvy se 
společností Home Credit Finan-
ce, a.s. na částku 4119 korun, 
určenou na zakoupení mobilního 
telefonu nezjištěné značky, uvedl 
obviněný dvaadvacetiletý muž 
z Frýdku-Místku se záměrem 
vylákat finanční prostředky, že je 
zaměstnán ve společnosti DIE-
MA, s.r.o. a jeho čistý měsíční 
příjem dosahuje částky osm tisíc 
korun, přestože u této společ-
nosti nepracoval a v době sepi-
sování žádosti o úvěr byl veden 
jako uchazeč o zaměstnání na 
Úřadu práce ve Frýdku-Místku. 
Po vyhodnocení jeho žádosti mu 
byl úvěr společností Home Credit 
Finance, a.s. poskytnut, tento v 
plné výši vyčerpal, splátky nehra-
dil a svým jednáním způsobil 
společnosti Home Credit Finan-
ce, a.s. se sídlem v Brně, škodu 
ve výši 4119 korun.        (pp)

Námluvy s vysokou školou vypadají slibně
Městu Frýdek-Místek se 

rýsuje ideální využití objektu 
bývalé střední zdravotní ško-
ly, která se nachází ve frýdec-
ké městské památkové zóně. 
V historické budově by mohla 
sídlit vysoká škola a součas-
ně i městská galerie.

Momentálně nevyužitou budo-
vu si byli prohlédnout zástupci 
Vysoké školy J. A. Komenského 
z Prahy, na nichž bylo při exkur-
zi vidět, že je parametry školy 
nadchly. „Víme, že vedení zdra-
votní školy svůj přesun do jiných 
prostor těžce neslo, protože se 
prý museli přestěhovat z luxus-
ního domu do paneláku. Vidíme, 
že tady opravdu měli výborné 
prostředí,“ nechala se slyšet 
Helena Bonková, která vede frý-
decko-místeckou pobočku Vyso-
ké školy J. A. Komenského, jejíž 
vzdělávací centrum v této chvíli 
musí vzít za vděk prostorami 
bývalé mateřské školy. 

Při prohlídce místností za 

účasti místostarosty Petra Cvika 
si obě strany ujasňovaly předsta-
vu o budoucím provozu městské 
galerie, která by v budově měla 
vzniknout. „Shodli jsme se, že 
galerie by byla oboustranně pro-
spěšnou a prestižní záležitostí. 
Městský výstavní prostor nám 
ve městě chybí stejně jako vyso-
ké školství. Co se týče vhodnosti 
galerijních prostor, domluvili 
jsme se, že si v tomto směru 
necháme poradit odborníky,“ řekl 
místostarosta Petr Cvik. 

Město již deklarovalo záměr 
budovu, která se nachází v těs-
né blízkosti Zámeckého náměs-
tí, prodat, ovšem od uvažované 
dražby zřejmě ustoupí a pokusí 
se s konkrétním subjektem 
dohodnout na oboustranně 
výhodné smlouvě, která by zaru-
čila pro Frýdek-Místek rozumné 
využití v této chvíli opuštěné 
budovy. Do města by se tak 
mohlo po čase vrátit denní vyso-
koškolské studium.        (pp)

PO EXKURZI: Místostarosta Petr Cvik (vlevo) provedl zástupce Vyso-
ké školy J. A. Komenského, v čele s rektorem Lubošem Chaloupkou 
(vedle místostarosty), nabízenými prostory.  Foto: Petr Pavelka

Senioři a podvodníci
Žít, nechat žít – tak  je 

pojmenován ojedinělý film, 
který byl natočen na podnět 
Policie ČR za podpory města 
Frýdku-Místku a představen 
25. října v Nové scéně Vlast. 
Dokument, opírající se o sku-
tečné události, je určen pro 
policejní prevenci.

Film formou skutečných příbě-
hů připomíná problémy občanů 
seniorského věku a zahrály si v 
něm babičky  z domova důchod-
ců na ulici 28. října. Při premiéře 
se senioři svým počinem velmi 
dobře bavili a nepochybně už 
nebudou brát některé nebezpeč-
né situace na lehkou váhu.

„Občané, zejména ve vyšším 
důchodovém věku, se velmi 
často stávají snadnými oběťmi 
nejrůznějších podvodníků, kte-
ří zcela chladně a bezohledně 
zneužívají jejich důvěřivosti. 
Takoví lidé, kteří často celý svůj 
život pracně střádají úspory, o ně 
pak přičiněním takovýchto pod-
vodníků během chvíle přijdou,“ 
řekla Zuzana Carbolová, vedoucí 
odboru sociálních služeb a zdra-
votnictví. Město tímto projektem 
chtělo zkvalitnit preventivní čin-
nost v této oblasti a upozornit 
další formou na vynalézavost 
pachatelů této trestné činnosti a 
možné obrany vůči nim. „Starší 
lidé jsou velmi důvěřiví a většinou 
si i rádi popovídají s cizími lidmi. 
Hrozí však, že přitom budou 
napáleni,“ upozorňuje na filuty, 
kteří se vydávají za pracovníky 

elektráren, vodáren nebo senio-
rům motají hlavy výhrami v sou-
těži, místostarosta Ivan Vrba. 

Podle policistů je naprosto 
zásadní, nevěřit nikomu cizímu. 
„Všichni víme, jak ohroženou 
je riziková skupina důchodců. 
Snažíme se upozorňovat na tuto 
trestnou činnost a doufáme, že 
se natočená kazeta dostane k 
široké veřejnosti. Staří lidé až pří-
liš často doplácejí na to, že si cizí 
lidi pustí do bytu,“ řekla tisková 
mluvčí Policie ČR Jana Posová. 

Film seniorům kromě triků 
podvodníků radí i v tom smyslu, 
aby si nepovídali u přechodů pro 
chodce nebo si nedělali z bicyk-
lu náklaďák. Ti, co jej zhlédli, už 
jistě nenaletí hejskovi, který se 
odvolává při vylákávání peněz 
na faráře nebo někoho z příbu-
zenstva.         (pp)

SENIOŘI NA PREMIÉŘE: Obyvatelé domova důchodců se pobavili nad 
dílem, které vzniklo i jejich přičiněním. Současně se nepochybně poučili, 
jak se v některých rizikových situacích zachovat.     Foto: Petr Pavelka

Radnice rozšiřuje osvětlení
Celkem na čtyřech místech 

Frýdku-Místku se již  rozběhla 
další etapa rozšiřování veřej-
ného osvětlení. „Máme v plá-
nu postupně zajišťovat veřejné 
osvětlení některých parkovišť, 
velký důraz klademe i na pře-
chody pro chodce, chceme 
tak zvýšit jejich bezpečnost,“ 
sdělil vedoucí odboru dopra-

vy a silničního hospodářství 
Miroslav Hronovský.

V současné době probíhá 
nasvětlování přechodu pro chod-
ce na Staroměstské a Slezské 
ulici, dále rozšíření osvětlení na 
Beethovenově a Lískovecké uli-
ci. Práce by měly být hotovy do 
konce roku. Město na ně uvolnilo 
přibližně 1,4 milionu korun.  (pp)

Ekologové stále nesouhlasí
Krajský úřad Moravskoslez-

ského kraje už potřetí povolil 
stavbu silničního obchvatu 
Frýdku-Místku přes chráněné 
území, takzvanou jižní vari-
antu. Jeho dvě rozhodnutí 
zrušilo ministerstvo životního 
prostředí a i tentokrát se proti 
rozhodnutí staví „ekologové“, 
protože stavba podle nich 
prochází chráněnou nivou 
řeky Morávky a zničí pás 
vzácného lužního lesa. 

„Situaci neustále sleduje-
me, protože dopravě ve městě 
potřebujeme významně ulevit, 
ale nemůžeme do toho aktivně 

zasáhnout. Ztotožňujeme se s 
názorem,  že jiné varianty obchva-
tu jsou prakticky nerealizovatelné. 
Severní trasa je z geologického 
hlediska naprosto nevhodná pro 
stavbu silnice,“ zopakoval mís-
tostarosta Petr Cvik.         (pp)

Nové dětské hřiště
Na zbrusu nové houpačky a 

skluzavky se již nyní mohou těšit 
děti ze sídliště Riviéra v Místku. 
Do poloviny listopadu totiž vznik-
ne v tamním Janáčkově parku 
nové hřiště s řadou moderních 
hracích prvků.

„Stávající hřiště již bylo 
zastaralé a nevyhovovalo 
platným normám z hlediska 
konstrukce, bezpečnosti a 
hygieny. Nové prvky jsou veli-
ce kvalitní a splňují ty nejnároč-
nější požadavky,“ informoval 
místostarosta Petr Cvik.

Všechny prvky jsou navrženy 
do ucelené herní sestavy a 
podporují aktivní pohyb dítěte u 
všech věkových kategorií. Malí 
návštěvníci se mohou těšit na 
celkem třináct atrakcí a také 
na zkvalitněné pískoviště. „Cel-
kové náklady na rekonstrukci 
včetně zakoupení prvků budou 
činit zhruba jeden a půl milionu 
korun,“ sdělila tisková mluvčí 
Kateřina Piechowicz.        (pp)
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Deset let projektu Začít spolu Jsou „spolu“ už v mateřince
Základní škola Frýdek-Mís-

tek, T. G. Masaryka 454 (Pod 
Sovou), může oslavovat jubi-
lejní desátý školní rok projek-
tu Začít spolu, který navázal 
na aktivity mateřské školky 
Beruška. Za tu dobu se sym-
bolicky završil celý vzdělávací 
cyklus, škola má žáky deváté-
ho ročníku, kteří s projektem 
v nižších třídách začínali. 

Projekt Začít spolu vychází z 

osobnostní pedagogiky, která se 
zabývá každým žákem, individu-
ální plány umožňují věnovat se 
slabším i nadaným dětem. „Výu-
ka se odlišuje organizací, probíhá 
v jednotlivých blocích. Na začát-
ku se sdělí plán dne a očekávání 
a děti mají možnost svobodné 
volby, na jakém stanovišti, v 
jakém centru aktivit, chtějí zrovna 
pracovat. Samy si to rozhodnou, 
ví, že musí postupně absolvovat 

vše, a jsou za svou volbu odpo-
vědné. Učitelé děti hodnotí slov-
ně a průběžně, berou v úvahu i 
to, jak se hodnotí samotný žák.
V první etapě jsme zůstávali u 
slovního hodnocení až do páté 
třídy, v současné době pouze 
do třetí, pak se přechází na kla-
sickou klasifikaci. Třídní schůzky 
máme jednou měsíčně, kdy se 
na čtvrt hodinky sejdou dohroma-
dy učitel, rodič i žák,“ vysvětluje 
hlavní principy lektorka projektu 
Lenka Bednářová. Podle ní děti 
díky projektu dokážou pracovat v 
týmech, navzájem se respektují, 
mají výborné výsledky ve čtení, 
jsou samostatnější, umí lépe 
vyhledávat a zpracovávat infor-
mace, jsou sebevědomější a umí 
komunikovat. 

„Nyní i naše škola stojí před 
vytvořením vlastního školního 
vzdělávacího programu, kde 
pochopitelně budou principy 
projektu Začít spolu obsaženy. 
Důraz budeme klást na jazy-
kovou komunikaci a na prak-
tické využití multimédií,“ sdělila 
zástupkyně ředitele Antonie 
Landová.         (pp)

Je tomu již deset let, 
kdy v systému před-
školní výchovy a vzdě-
lávání nastala možnost 
něco změnit. Do naší 
země zavítalo mnoho 
způsobů, jak vytvo-
řit alternativní školu, 
která by podporovala 
osobnostní rozvoj dítě-
te. Mezi ně patřil a díky 
spoustě obětavých lidí stále 
patří i program Začít spolu. 
Počáteční nedůvěra veřejnosti 
mu cestu neusnadnila, a tak 
si tento alternativní program 
budoval základy pro úspěšnou 
práci krok za krokem. Že to 
byla činnost usilovná, je vidět 
i slyšet. Stále stoupající zájem 
rodin o tento způsob výchovy 
je toho důkazem.

MŠ Beruška z Frýdku-Místku 
byla průkopníkem a jako jedna z 
prvních v České republice začala 
již v roce 1995 realizovat program 
Začít spolu. V průběhu těchto 
let se stala Modelovou mateř-
skou školou pro tento program, 
v replikačním procesu vyškolila 
devět mateřských škol v regionu 
a mnoho dalších mateřských škol 
v celé republice dodnes inspiru-
je. Je také tréninkovým centrem 
pro vzdělávání dospělých a se 
svými lektory školí ročně desítky 
učitelek. V letošním roce sedm 
učitelek mateřské školy Beruška 
získalo po náročném certifikačním 
procesu  mezinárodní certifikát 
Vynikající učitel. Mateřskou školu 
navštívilo a ocenilo mnoho našich 
i zahraničních odborníků. Posled-
ní významnou návštěvou byl krá-
lovský školní inspektor a poradce 
vlády ve Velké Británii Artur Ivatts, 
který s uznáním napsal do knihy 
návštěv, že by byl rád, kdyby tuto 
mateřskou školu mohli navštívit 
všichni angličtí inspektoři.

Snaha o naplnění žádostí rodi-
čů umístit své dítě právě v tomto 
programu nás vedla k tomu, 
aby program Začít spolu byl i na 
našem odloučeném pracovišti 
na ulici Olbrachtova. V současné 
době usilujeme o vytvoření vhod-
ných podmínek na tomto odlou-
čeném pracovišti, na doplnění a 
zpestření materiálů a pomůcek.

V plánu máme, spolu s 
občanským sdružením, které 
působí při MŠ Beruška, vytvořit 
ve volných prostorech mateřské 
školy komunitní centrum pro 
tuto lokalitu se širokou nabídkou 
aktivit (výuka PC, cizích jazyků, 
semináře pro rodiče apod.).

Program Začít spolu buduje 
základy pro postoje, znalosti a 
dovednosti životně důležité pro 
člověka, který se bude vyrov-
návat s nároky a problémy
21. století. Připravuje děti, aby 
se v budoucnu aktivně zajímaly 

o učení, uměly se efektivně učit, 
učení je bavilo a nebylo pro ně 
spojeno s nadměrným stresem. 
Uznává, oceňuje a podněcuje 
vývoj těch charakteristických rysů 
osobnosti, které budou v rychle se 
měnící době obzvláště potřebné.

Dětem je dán dar toužit, 
poznávat a radovat se z pozná-
ní. Samy nejlépe vědí, co chtějí 
poznat a učit se. Toho plně 
využívá program Začít spolu. 
A tak vznikají týden co týden 
témata o lidech, zvířatech, pro-
fesích, přírodě, kosmu, technice 
a spousta dalších, na která děti 
pracují v centrech aktivity. Třída 
pak vypadá jako úl plný hemžení, 
soustředění, pokusů, objevů a 
spolupráce. Všude plno skupi-
nek dětí zjišťujících, o čem je svět 
a jak se k němu dá přistupovat. 
Dětem v našem programu je 
umožněno hrát si a tím získávat 
životní zkušenosti a dovednosti 
v deseti centrech aktivit, jako 
je ateliér, dílna, voda a písek, 
domácnost, pokusy a objevy 
apod. Nabídka aktivit je rozšířena 
o výuku na počítačích, jelikož MŠ 
Beruška byla zapojena MŠMT do 
projektu KID SMARD – pro roz-
voj počítačové gramotnosti pro 
děti předškolního věku.

Skupinová práce v předškol-
ním věku a kooperativní činnosti 
nejsou jednoduchou záležitostí 
a děti se je musí naučit. Tak 
jako všemu ostatnímu v životě. 
Tyto dovednosti jsou pak jejich 
velkou devizou, kterou si odne-
sou s sebou do života. Za těmito 
schopnostmi a dovednostmi dětí 
je obrovská trpělivost učitelek, 
jejich opravdové pedagogické 
umění a láska k dětem.

Když se podíváte na počátek 
naší desetileté cesty, s vděčnos-
tí vzpomínáme na mnoho lidí, 
kteří přispěli svým nápadem, 
rukou nebo svou přítomností. 
Děkujeme všem pedagogům, 
rodičům, dětem, spolupracujícím 
komunitám a příznivcům progra-
mu Začít spolu. Své díky těm, co 
vykročili, i těm, kteří pokračují.

Přihlášku si můžete vyzved-
nout přímo na MŠ Beruška, Nad 
Lipinou 2318, nebo na odlouče-
ném pracovišti ul. Olbrachtova. 
Přihláška je také ke stažení na 
našich www stránkách: www.
hsgi.cz/beruska/

Pracovní tým MŠ Beruška

ZAČALI SPOLU: Děti pracují ve skupinkách na jednotlivých stano-
vištích.      Foto: Petr Pavelka

Pavel Motloch přivezl stříbro
Velký úspěch se během 

letošních prázdnin podařil 
sedmnáctiletému Pavlu Motlo-
chovi, studentu frýdecko-mís-
teckého gymnázia Petra Bez-
ruče, na Mezinárodní fyzikální 
olympiádě, která se konala ve 
španělské Salamance, rodišti 
Miguela de Servantese.

Pětičlenná skupina studentů 
pod vedením profesorů Volfa a 
Vybírala z královehradecké uni-
verzity vyrazila 3. července na 
nejvyšší mezinárodní klání mla-
dých fyziků. „Celkem se nás na 
univerzitě v Salamance sešlo tři 
sta padesát dva ze sedmdesáti 
pěti zemí, z toho bylo dvacet dva 
děvčat,“ uvedl Pavel Motloch a 
dále řekl: „Kromě soutěžení pro 

nás naši hostitelé připravili boha-
tý kulturní program. Třetí pobyto-
vý den jsme dopoledne věnovali 
řešením teoretické části soutěže. 
Dostali jsme zadání tří příkladů v 
češtině a angličtině, v nichž se 
spojovaly nejrůznější oblasti fyzi-
ky. Řešili jsme problémy týkající 
se pohybu družice v okolí Země, 
elektromagnetického pole a cho-
vání neutronů v okolí krystalů. Na 
první pohled se mi zadání zdálo 
docela lehké, ale bylo tam pár 
špeků, nad kterými musel člověk 
dobrou půlhodinku strávit. Ale 
když to srovnám s jinými léty, tak 
se jednalo o relativně jednodu-
chý ročník.“ 

Po jednodenní pauze násle-
dovala experimentální úloha. 

Pro ni si univerzita vypůjčila 
prostory místního stadionu. Pav-
la Motlocha umístění zaskočilo, 
jeho stříbro bylo jediným medai-
lovým oceněním české delega-
ce. Ostatní čtyři soutěžící získali 
čestná uznání.

Kromě stříbrné medaile si 
Pavel Motloch odnáší ze Špa-
nělska bezpočet dojmů z krás-
né oblasti Kastilie - Leon. „Je 
to zvláštní kraj. Jen velmi málo 
lidí tam mluví anglicky. Bylo tam 
strašné sucho a horko a mimo 
města nebyla skoro žádná zeleň. 
Když jsme tak projížděli okolní 
horské vesničky, připadalo mi to 
tak trochu jako zapomenutý svět. 
Ale přiznám se, že ze všeho nej-
horší byl olivový olej, ten snad byl 
úplně v každém jídle,“ směje se 
na závěr Pavel Motloch, jehož 
obrovský úspěch je jistě příjem-
ným překvapením i pro profesory 
na frýdecko-místeckém Gymná-
ziu Petra Bezruče.          (rs)

ČESKÁ DELEGACE NA IPHO 2005: zleva Pavel Kučera - Pardu-
bice, Petr Čermák - Říčany, Petr Houštěk - Pelhřimov, Anna Isabele 
Diaz García - průvodkyně, Pavel Motloch - Frýdek-Místek, profesor 
Ivo Volf - Hradec Králové, Petr Morávek - Pardubice.

Akce Bílého anděla
1. 11. se koná ve studiu 

orientálního tance SABA 
v Místku přednáška Šárky 
Mamicové na téma Harmo-
nie těla, mysli a duše.

6. 12. se koná tamtéž 
přednáška Nadi Leheno-
vé na téma Cestou lásky k 
odpuštění.

Tyto přednášky začínají v 
17,00 hodin.
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Finanční odbor, oddělení místních daní a poplatků
Finanční odbor, oddělení 

místních daní a poplatků zajišťu-
je správu místních poplatků:

- za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů,

- ze psů
- za užívání veřejného pro-

stranství
- z ubytovací kapacity
- za provozovaný výherní hra-

cí přístroj 
a dále vydává povolení:
- k uspořádání tomboly
- k provozování výherních hra-

cích přístrojů
Místní poplatek za komu-

nální odpad
V řízení se postupuje v 

souladu s obecně závaznou 
vyhláškou č. 10/2001, o místním 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů, ve 
znění pozdějších obecně závaz-
ných vyhlášek, a to dle zákona 
č. 337/1992 Sb., o správě  daní 
a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů, není-li zákonem č. 
565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpi-
sů, stanoveno jinak. 

Kdo poplatek platí?
a) fyzická osoba, která má v 

obci trvalý pobyt; za domácnost 
může být poplatek odveden 
společným zástupcem, za rodin-
ný nebo bytový dům vlastníkem 
nebo správcem; tyto osoby jsou 
povinny obci oznámit jména a 
data narození osob, za které 
poplatek odvádějí, (dále jen 
trvalý pobyt)

b) fyzická osoba, která má ve 
vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci1/, 
ve které není hlášena k trvalému 
pobytu žádná fyzická osoba; má-
li k této stavbě vlastnické právo 
více osob, jsou povinny platit 
poplatek společně a nerozdílně, 
a to ve výši odpovídající poplat-
ku za jednu fyzickou osobu (dále 
jen rekreační stavba)

Poplatek platí každá fyzic-
ká osoba s trvalým pobytem v 
obci; ten se neodvíjí od množství 
vyprodukovaného odpadu.

Jaká je sazba poplatku?
(1) Sazba poplatku pro 

poplatníka za trvalý pobyt i 
rekreační stavbu činí 420,- Kč za 
rok 2005 a je tvořena:

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

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

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

Počet poplatníků za rok 2003 
činil 58 680, náklad na 1 poplat-
níka činí 245,- Kč.

(2) V případě změny místa 
trvalého pobytu nebo změny 
vlastnictví stavby, která je určena 
nebo slouží k individuální rekreaci 
v průběhu kalendářního roku, se 
uhradí poplatek v poměrné výši, 
která odpovídá počtu kalendářních 
měsíců pobytu nebo vlastnictví 
stavby v příslušném kalendářním 
roce. Dojde-li ke změně v průbě-
hu kalendářního měsíce, je pro 
stanovení počtu měsíců rozhodný 
stav na konci tohoto měsíce.

Existují nějaká osvobození 
nebo úlevy?

(1) Od poplatku jsou osvobo-
zeni poplatníci - trvalý pobyt,

a) v případě, že se jedná o 
rodinu s počtem dětí vyšším 
než 3, se poplatek za 4. a kaž-
dé další dítě neplatí (dítětem pro 
účely této vyhlášky se rozumí 
každý občan do 18 let věku),

b) po dobu pobytu v Domo-
vě důchodců Frýdek-Místek, 
příspěvkové organizaci, 28. 
října č.p. 2155, Frýdek-Místek, 
Domě pokojného stáří u Pan-
ny Marie Frýdecké, Mariánské 
nám. č.p. 146, Frýdek-Místek, 
Ústavu sociální péče pro 
mládež Ostravice, pobočka 
Frýdek-Místek, J. Lohrera č.p. 
779, Frýdek-Místek, a poplat-
níci, kteří nejméně 9 měsíců 
v příslušném kalendářním roce 
pobývali v zařízeních sociální 
a zdravotnické péče (reha-
bilitační ústavy, psychiatrické 
léčebny, apod.).

c) po dobu výkonu vazby 
nebo trestu odnětí svobody 
v délce 9 měsíců a více v pří-
slušném kalendářním roce, a 
to v případě, že tato doba bude 
doložena příslušnými doklady 
Vězeňské služby.

d) kteří studují a jsou ubyto-
váni mimo své trvalé bydliště. 
Tyto osoby jsou povinny správ-
ci poplatku předložit příslušný 
doklad o začátku a ukončení 
studia (potvrzení školy) a doklad 
o ubytování (potvrzení vysoko-
školské koleje, internátu).

e) kteří se v příslušném 
kalendářním roce prokazatelně 
zdržují déle než 9 měsíců v 
zahraničí. O počátku a ukon-
čení pobytu v zahraničí jsou tyto 
osoby povinny předložit správ-
ci poplatku příslušný doklad 
(např. potvrzení zahraničního 
nebo tuzemského zaměstnava-
tele, případně zahraniční nebo 
tuzemské školy, a to v souladu 
se zvláštním právním předpi-
sem)2/.

f) kteří se v příslušném kalen-
dářním roce prokazatelně zdržují 
déle než 9 měsíců mimo své 
trvalé bydliště a platí za systém 

shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů jiné obci3/. 
Tyto osoby jsou povinny předložit 
správci poplatku příslušný doklad 
o zaplacení (potvrzení obce, vlast-
níka nemovitosti, společenství 
vlastníků bytových  jednotek).

g)  jedná-li se o právě na-
rozené dítě, a to za měsíc, ve 
kterém se narodilo.

(2) Úlevu od poplatku mají 
poplatníci – trvalý pobyt,

a) k jejichž bytovým domům 
nebo rodinným domům není 
zajištěn příjezd svozovými vozi-
dly a nejbližší sjízdná příjezdo-
vá komunikace nebo svozové 
místo je od hranice pozemku 
poplatníka vzdáleno více než 
100 m; v tomto případě bude 
plátci poplatku snížen poplatek 
na 210,- Kč,

b)  kteří jsou starší 70 let, platí 
poplatek ve výši 210,- Kč.

(3) Od poplatku jsou osvobo-
zeni poplatníci – rekreační stav-
by, a to jen v případě, že mají 
na území města Frýdku-Místku 
trvalý pobyt.

(4) Vznik nároku na osvo-
bození nebo úlevu je poplat-
ník povinen oznámit správci 
poplatku písemně nebo ústně 
do protokolu ve lhůtě 15 dnů 
ode dne, kdy nastala skutečnost 
zakládající nárok na osvobo-
zení. Ve stejné lhůtě a stejným 
způsobem je poplatník povinen 
správci poplatku oznámit zánik 
nároku na osvobození.

Kdy je možno poplatek 
uhradit?

(1) Poplatek pro poplatníka 
– trvalý pobyt,  je splatný:

a) ve dvou stejných splátkách 
vždy nejpozději do 31. 3. a 30. 9. 

b) nebo jednorázově, a to do 
31. 3.

c) je-li poplatek odváděn 
prostřednictvím společného 
zástupce (správce nebo vlast-
níka bytového domu) ve čtyřech 
splátkách vždy nejpozději do 
15.4., 15.7., 15.10. a 15.1.

(2) Poplatek pro poplatníka 
– rekreační stavby, je splatný 
jednorázově nejpozději do 30. 6.

Jakým způsobem lze 
poplatek platit?

Poplatek je možno hradit v 
hotovosti na finančním odbo-
ru městského úřadu, poštovní 
poukázkou nebo převodem na 
bankovní účet města.

Jakou má poplatník povin-
nost?

(1) Poplatník – trvalý pobyt, je 
povinen oznámit správci poplat-
ku zánik své poplatkové povin-
nosti v důsledku změny trvalého 
pobytu v obci, a to nejpozději do 
15 dnů ode dne, kdy tato změna 
nastala.

(2) Poplatník – rekreační 

stavby, je povinen oznámit 
správci poplatku:

- vznik poplatkové povinnosti 
v důsledku nabytí do vlastnictví 
stavby určené nebo sloužící k 
individuální rekreaci,

- zánik poplatkové povinnos-
ti v důsledku změny vlastnictví 
ke stavbě určené nebo sloužící 
k individuální rekreaci, a to do 
15 dnů ode dne, kdy tato změ-
na nastala.

Co se stane, když popla-
tek není zaplacen v řádném 
termínu?

Nebude-li poplatek zaplacen 
(odveden) včas nebo ve správ-
né výši, vyměří správce poplat-
ku poplatek platebním výměrem. 
Včas nezaplacený (neodvede-
ný) poplatek nebo jeho neza-
placenou (neodvedenou) část 
může správce poplatku zvýšit 
až na trojnásobek. Vyměře-
ný poplatek se zaokrouhluje 
na celé koruny nahoru. Tomu, 
kdo nesplní ve stanovené lhůtě 
povinnost nepeněžité povahy, 
může správce poplatku uložit 
opakovaně pokutu podle ustano-
vení § 37,  zákona č. 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků, ve 
znění pozdějších předpisů.

Kde je možno se podrobně 
seznámit s obecně závaznou 
vyhláškou?

S úplným zněním vyhlášky 
se mohou občané seznámit 
na právním odboru Městského 
úřadu Frýdek-Místek, u svých 
správců bytového fondu a na 
internetových stránkách města 
www.frydekmistek.cz.

Na koho se obrátit s pří-
padnými dotazy?

Případné další dotazy ochot-
ně zodpoví pracovníci finanč-
ního odboru Městského úřadu 
Frýdek-Místek na těchto telefon-
ních číslech: 558 609 161, 558 
609 162 a 558 609 163.

-----------------------------------
1/ § 3, písm. d) vyhlášky č. 

137/1998 Sb., o obecných  
technických  požadavcích  na  
výstavbu

2/ § 3, zák. č. 337/1992 Sb., o 
správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů

3/ Zákon  č. 275/2002  Sb., kte-
rým  se  mění  zákon  č. 185/2001  
Sb.,  o  odpadech  a o změně 
některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů

Místní poplatek ze psů
V řízení se postupuje v 

souladu s obecně závaznou 
vyhláškou č. 12/2003 o místním 
poplatku ze psů, a to dle zákona 
č. 337/1992 Sb., o správě daní 
a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů, není-li  zákonem č. 
565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpi-
sů, stanoveno jinak. 

Kdo poplatek platí?
Držitel psa (fyzická nebo 

právnická osoba, která má trvalý 
pobyt nebo sídlo na území měs-
ta Frýdek-Místek). 

Jaká je identifikace psů?
Správce poplatku vydá 

poplatníkovi za poplatek 20 
Kč evidenční známku pro psa 
bez ohledu na to, zda pes 
poplatku podléhá nebo je od 
poplatku osvobozen. Ztrátu 
nebo odcizení této známky 
je poplatník povinen správci 
poplatku nahlásit nejpozději 
do 15 dnů. Při odhlášení psa 
se evidenční známka vrací 
správci poplatku.

Kdy vzniká a zaniká poplat-
ková povinnost?

1) Přiznání k poplatku ze psů 
se podává do 15 dnů od nabytí 
psa do držení. 

2) Poplatková povinnost vzni-
ká v kalendářním měsíci, ve kte-
rém pes dovršil stáří tří měsíců.      
Poplatek se platí za každý i zapo-
čatý kalendářní měsíc.

3) Zanikne-li poplatková povin-
nost (např. úhyn psa, jeho ztráta, 
darování nebo prodej), poplatek 
se platí i za započatý kalendářní 
měsíc.   

4) Držitel psa má povinnost 
oznámit správci poplatku každou 
skutečnost, která má vliv na výši 
poplatku, vznik a zánik osvobo-
zení, a to do 15 dnů ode dne, 
kdy tato skutečnost nastala.

Jaké jsou možnosti osvobo-
zení nebo úlevy od poplatku?

Od poplatku je osvobozen 
držitel psa, kterým je: 

a) osoba nevidomá, bezmoc-
ná3/a osoba s těžkým zdravot-
ním postižením, které byl při-
znán III. stupeň mimořádných 
výhod podle zvláštního právního 
předpisu4/, 

b)   osoba provádějící výcvik 
psů určených k doprovodu těch-
to osob, 

c) osoba provozující útulek 
zřízený obcí pro ztracené nebo 
opuštěné psy,

d) osoba, které stanoví povin-
nost držení a používání psa 
zvláštní právní předpis5/,

e) osoba, která převzala psa 
z útulku, který smluvně zajišťuje 
pro město Frýdek-Místek odchyt 
psů a jejich umístění, na dobu 2 
let ode dne převzetí,

g)   osoba, která používá psa 
k léčbě občanů – canisterapii,

h)   Policie ČR a městská poli-
cie, pokud mají příslušné osvěd-
čení o výcviku

Občan, který nárokuje osvo-
bození nebo úlevu od poplatku, 
je povinen předložit k ověření 
patřičné doklady, např. důchodo-
vý výměr, průkaz ZTP/P, event. 
potvrzení příslušné instituce).

(pokračování na straně 9)
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UPOZORNĚNÍ PRO NÁJEMCE OBECNÍCH BYTŮ
Nájemce bytu je povinen platit nájemné vždy do posledního dne 

běžného měsíce (tzn. nájemné za měsíc říjen je splatné do 31. 10.), a 
to na základě složenky zasílané Českou poštou, s.p. Někteří nájemci 
si zvykli platit nájemné na tzv. upomínku, kterou jim zasílala Česká 
pošta, s.p., avšak až po splatnosti nájemného (tj. cca 15. dne násle-
dujícího měsíce). Nájemce byl pak povinen uhradit, z takto opožděně 
zaplaceného nájemného, poplatky z prodlení. 

S účinností od 1. 10. 2005 nebude Česká pošta, s.p. zasílat 
nájemcům obecních bytů tuto upomínku (tj. druhou složenku k úhra-
dě nájmu).  Z toho vyplývá, že nájemce, který neuhradí nájemné v 
termínu splatnosti, bude muset bez dalších výzev zaplatit toto nájem-
né na původně zaslanou složenku u České pošty, s.p. nebo v úřední 
dny v kanceláři č. 308, odboru správy obecního majetku Městského 
úřadu Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148.   

Odbor správy obecního majetku

ZÁMĚR MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor – garáž nacházející se v suterénu 

domu č.p. 3036, ul. Hasičská, k.ú. Frýdek na základě výsledku „draž-
by výše nájemného“ (dále jen „Dražba“) v souladu s „Postupem při 
pronájmu garáží nacházejících se v objektech ve vlastnictví Města 
Frýdek-Místek“, který byl schválen Radou města Frýdek-Místek dne 
8. 10. 2001.

Den konání „Dražby“: 21. 11. 2005
Místo konání „Dražby“: MěÚ Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148 

– malá zasedací síň, II. NP
Hodina konání „Dražby“: 14:30 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 3036, ul. Hasičská, k.ú. 

Frýdek.
Celková plocha garáže je 18,16 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního nájem-

ného na 1 m2 plochy garáže a činí 700,- Kč/ m2/rok.
Prohlídka garáže se uskuteční 15. 11. 2005 ve 13.00 hodin na 

místě samém.
Účastníkem dražby může být pouze fyzická osoba, která nejpoz-

ději do okamžiku zahájení zápisu účastníků k dražbě uhradila zálohu 
na úhradu nákladů dražby na účet města ve výši 5.000,- Kč a která 
nejpozději při zápisu účastníka k dražbě předložila doklad o zapla-
cení zálohy na úhradu nákladů dražby (kauce), přičemž zaplacení 
kauce se vyžaduje jednotlivě vždy ke každé garáži – nebytovému 
prostoru, který je předmětem dražby (č.ú.: 6015-928-781/0100, VS 
325 980 003).

Další informace je možné získat na tel. č. 558 609 174 nebo osob-
ně na MěÚ Frýdek-Místek, odboru správy obecního majetku, III. NP, 
dveře č. 311.

„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v objektech ve 
vlastnictví Města Frýdek-Místek“ je zveřejněn na úřední desce umís-
těné v budově MěÚ Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, v I. NP (u 
vrátnice).

ZÁMĚR MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor – garáž nacházejí-

cí se v suterénu domu č.p. 3034, ul. Hasičská, k.ú. 
Frýdek na základě výsledku „dražby výše nájemné-
ho“ (dále jen „Dražba“) v souladu s „Postupem při 
pronájmu garáží nacházejících se v objektech ve 
vlastnictví Města Frýdek-Místek“, který byl schválen 
Radou města Frýdek-Místek dne 8. 10. 2001.

Den konání „Dražby“: 21. 11. 2005

Místo konání „Dražby“: MěÚ Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 1148 – malá zasedací síň, II. NP

Hodina konání „Dražby“: 14:00 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 3034, 

ul. Hasičská, k.ú. Frýdek.
Celková plocha garáže je 17,52 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimál-

ního ročního nájemného na 1 m2 plochy garáže a 
činí 700,- Kč/ m2/rok.

Prohlídka garáže se uskuteční 15. 11. 2005 ve 
13:00 hodin na místě samém.

Účastníkem dražby může být pouze fyzická 
osoba, která nejpozději do okamžiku zahájení 
zápisu účastníků k dražbě uhradila zálohu na 
úhradu nákladů dražby na účet města ve výši 
5.000,- Kč a která nejpozději při zápisu účastníka 
k dražbě předložila doklad o zaplacení zálohy na 
úhradu nákladů dražby (kauce), přičemž zaplacení 
kauce se vyžaduje jednotlivě vždy ke každé garáži 
– nebytovému prostoru, který je předmětem draž-
by (č.ú.: 6015-928-781/0100, VS 325 980 004).

Další informace je možné získat na tel. č. 558 609 
174 nebo osobně na MěÚ Frýdek-Místek, odboru 
správy obecního majetku, III. NP, dveře č. 311.

„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v 
objektech ve vlastnictví Města Frýdek-Místek“ je zve-
řejněn na úřední desce umístěné v budově MěÚ Frý-
dek-Místek, ul. Radniční 1148, v I. NP (u vrátnice).

ZÁMĚR MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor – garáž nachá-

zející se v suterénu domu č.p. 120, ul. Pod Ško-
lou, k.ú. Frýdek na základě výsledku „dražby 
výše nájemného“ (dále jen „Dražba“) v souladu s 
„Postupem při pronájmu garáží nacházejících se 
v objektech ve vlastnictví města Frýdek-Místek“, 
který byl schválen Radou města Frýdek-Místek 
dne 8. 10. 2001.

Den konání „Dražby“: 21. 11. 2005

Místo konání „Dražby“: MěÚ Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 1148 – malá zasedací síň, II. NP

Hodina konání „Dražby“: 13:30 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 120, ul. 

Pod Školou, k.ú. Frýdek.
Celková plocha garáže je 14,85 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimál-

ního ročního nájemného na 1 m2 plochy garáže a 
činí 700,- Kč/ m2/rok.

Prohlídka garáže se uskuteční 15. 11. 2005 v 
9:00 hodin na místě samém.

Účastníkem dražby může být pouze fyzická 
osoba, která nejpozději do okamžiku zahájení 
zápisu účastníků k dražbě uhradila zálohu na 
úhradu nákladů dražby na účet města ve výši 
5.000,- Kč a která nejpozději při zápisu účastní-
ka k dražbě předložila doklad o zaplacení zálo-
hy na úhradu nákladů dražby (kauce), přičemž 
zaplacení kauce se vyžaduje jednotlivě vždy ke 
každé garáži – nebytovému prostoru, který je 
předmětem dražby (č.ú.: 6015-928-781/0100, 
VS 325 980 002).

Další informace je možné získat na tel. č. 558 
609 174 nebo osobně na MěÚ Frýdek-Místek, 
odboru správy obecního majetku, III. NP, dveře 
č. 311.

„Postup při pronajímání garáží nacházejících se 
v objektech ve vlastnictví města Frýdek-Místek“ 
je zveřejněn na úřední desce umístěné v budově 
MěÚ Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, v I. NP (u 
vrátnice).

ZÁMĚR MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor – garáž nacházejí-

cí se v suterénu domu č.p. 829, ul. Hlavní, k.ú. Mís-
tek na základě výsledku „dražby výše nájemného“ 
(dále jen „Dražba“) v souladu s „Postupem při 
pronájmu garáží nacházejících se v objektech ve 
vlastnictví Města Frýdek-Místek“, který byl schvá-
len Radou města Frýdek-Místek dne 8. 10. 2001.

Den konání „Dražby“: 21.11.2005
Místo konání „Dražby“: MěÚ Frýdek-Místek, 

ul. Radniční 1148 – malá zasedací síň, II. NP
Hodina konání „Dražby“: 13:00 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 829, ul. 

Hlavní, k.ú. Místek.
Celková plocha garáže je 17,80 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimál-

ního ročního nájemného na 1 m2 plochy garáže a 
činí 700,- Kč/ m2/rok.

Prohlídka garáže se uskuteční 18. 11. 2005 ve 
9:00 hodin na místě samém.

Účastníkem dražby může být pouze fyzická 
osoba, která nejpozději do okamžiku zahájení 
zápisu účastníků k dražbě uhradila zálohu na 
úhradu nákladů dražby na účet města ve výši 
5.000,- Kč a která nejpozději při zápisu účastníka 
k dražbě předložila doklad o zaplacení zálohy na 
úhradu nákladů dražby (kauce), přičemž zaplacení 
kauce se vyžaduje jednotlivě vždy ke každé garáži 
– nebytovému prostoru, který je předmětem draž-
by (č.ú.: 6015-928-781/0100, VS 325 980 001).

Další informace je možné získat na tel. č. 558 609 
174 nebo osobně na MěÚ Frýdek-Místek, odboru 
správy obecního majetku, III. NP, dveře č. 311.

„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v 
objektech ve vlastnictví Města Frýdek-Místek“ je zve-
řejněn na úřední desce umístěné v budově MěÚ Frý-
dek-Místek, ul. Radniční 1148, v I. NP (u vrátnice).

ZÁMĚR MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor – garáž nacházející se v suterénu 

domu č.p. 2885, ul. Bavlnářská, k.ú. Frýdek na základě výsledku 
„dražby výše nájemného“ (dále jen „Dražba“) v souladu s „Postupem 
při pronájmu garáží nacházejících se v objektech ve vlastnictví města 
Frýdek-Místek“, který byl schválen Radou města Frýdek-Místek dne 
8. 10. 2001.

Den konání „Dražby“: 23. 11. 2005
Místo konání „Dražby“: MěÚ Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148 

– malá zasedací síň, II. NP
Hodina konání „Dražby“: 12:30 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 2885, ul. Bavlnářská, k.ú. 

Frýdek.
Celková plocha garáže je 15,12 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního nájem-

ného na 1 m2 plochy garáže a činí 700,- Kč/ m2/rok.
Prohlídka garáže se uskuteční 22. 11. 2005 v 9:00 hodin na místě 

samém.
Účastníkem dražby může být pouze fyzická osoba, která nejpoz-

ději do okamžiku zahájení zápisu účastníků k dražbě uhradila zálohu 
na úhradu nákladů dražby na účet města ve výši 5.000,- Kč a která 
nejpozději při zápisu účastníka k dražbě předložila doklad o zapla-
cení zálohy na úhradu nákladů dražby (kauce), přičemž zaplacení 
kauce se vyžaduje jednotlivě vždy ke každé garáži – nebytovému 
prostoru, který je předmětem dražby (č.ú.: 6015-928-781/0100, VS 
325 980 001).

Další informace je možné získat na tel. č. 558 609 174 nebo osob-
ně na MěÚ Frýdek-Místek, odboru správy obecního majetku, III. NP, 
dveře č. 311.

„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v objektech ve vlast-
nictví města Frýdek-Místek“ je zveřejněn na úřední desce umístěné v 
budově MěÚ Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, v I. NP (u vrátnice).

listárna
Kdo je novinář a kdo hospodský?

ODS ve Frýdku-Místku už delší dobu zmiňuje mé 
jméno v souvislosti s výběrovým řízením na dodání 
obsahové náplně Zpravodaje Rady města Frýdku-
-Místku. Na tom by nebylo nic špatného, protože 
jsem se ho účastnil. Udivuje mne však, že se opo-
zice zaměřila na v mém profesním životě ne příliš 
dlouhé období, kdy jsem provozoval kavárnu (klidně 
bych to nazval hospodou – slovy opozice). Jsem 
proto podle nich hospodský, který se chce najednou 
stát novinářem. Nijak nesnižuji povolání restaura-
térů, hostinských a kohokoliv, kdo pracuje ve služ-
bách. Dávat však do souvislosti s možností starat se 
o obsahovou náplň zpravodaje to, že jsem krátce byl 
hospodský, je směšné a opozice má máslo nejen na 
hlavě. Pracoval jsem totiž také jako kuchař, číšník, 
pak jsem ještě sekal trávu, pracoval v pivovaru a pro 
ODS mimochodem, jsem novinář. Pokud budu žádat 
o práci kuchaře v restauraci, majitele podniku určitě 
nebude zajímat, že jsem sekal trávu, protože to s 
požadovaným oborem nesouvisí. Stejně tak, když se 
účastním výběrového řízení na dodání obsahu zpra-
vodaje, je důležitá kompetentnost v oboru.

Stanovy Syndikátu novinářů ČR praví (Stanovy 
ze 17. března 2000, čl. 4,2): Novinář je ten, kdo se 
současně novinářské profesi buď jeden rok věnuje, 
či tři roky před odchodem do důchodu věnoval roz-
hodující část svého pracovního času anebo z ní má 
či měl rozhodující část příjmů a může toto prokázat.

Roční lhůtu jsem překročil několikanásobně, 
jsem tudíž novinář – člověk schopný dodávat obsa-
hovou náplň zpravodaje. Pokud by o tom stále měl 
někdo (věřím, že v řadách opozice by to nastat 
mohlo) pochybnosti, mohu svou praxi doložit. Dále 
bych ještě chtěl dodat informaci, kterou ODS stále 
vytahuje v záležitosti s vhodným živnostenským 
oprávněním k této činnosti. Novinář – člověk, který 
dodává obsah kamkoliv, nepotřebuje k vykoná-
vání této činnosti živnostenské oprávnění. Tečka 
(znovu zdůrazňuji pro některé členy vedení ODS). 
Blíží se volby. Toho si je opozice vědoma. Vyráží 
proto do boje s kartami, o kterých si myslí, že jsou 
to trumfy. Nejsou. Rozhodně ne v tomto případě. 
Reagovat v opozičním zpravodaji nebudu, nikdo z 
jejich dopisovatelů mě v průběhu celé kauzy ani 
jednou nekontaktoval, aby získal mé vyjádření. 
Protože jsou to však občané města Frýdku-Míst-
ku, mohou si ho přečíst zde.   TOMÁŠ PTÁČNÍK
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Bez servisu se vyhrát nedá
Diváci se mohli uvzte-

kat, trenérský tandem hlavy 
ukroutit, ale volejbalistky 
Sokola Frýdek-Místek v due-
lu s Brnem dál kazily jeden 
servis za druhým. Úvodní dva 
sety ztratily v koncovkách, a 
přitom si dovolily luxus cel-
kem třinácti zkažených podá-
ní v této části hry.

„V předchozích zápasech nám 
holky nedokázaly splnit taktické 
pokyny co se týče výběru přijíma-
jících hráček soupeře, takže jsme 
šli do zápasu tentokrát s tím, že 
budeme servírovat kvalitně bez 
bližšího výběru místa. Takhle to 
dopadlo,“ popsal tristní situaci 
asistent trenérky Táni Krempas-
ké Richard Pavelka. 

Navzdory neomluvitelným chy-
bám na servisu se první dva sety 
pokaždé dostaly do koncovky, ale 
v nich si vždycky radostí zavýska-
ly hostující hráčky, které zvítězily 
25:23 a 26:24. Až třetí set přinesl 

změnu, když se domácí rozjely k 
jednoznačné výhře 25:16. Ačko-
liv měly být psychicky na koni, 
zhouply se v následují sadě do 
mizérie samy a zápas odevzdaly 
se ziskem pouhých deseti bodů v 
posledním dějství.

PROTI BRNU: V minulé sezoně frýdecko-místecké volejbalistky 
vyřadily tohoto soupeře z boje o zlato, ale tentokrát prohrály 3:1. 

Foto: Petr Pavelka

Squash se znovu rozjel
Frýdecko-místecký squash

se znovu pořádně rozjel. 
Zařízení na Křižíkově ulici v 
budově Válcoven plechu pře-
vzal nový provozovatel a pod 
hlavičkou Squashpoint oživuje 
tento raketový sport ve městě.

„Sestavili jsme squashový 
tým mužů, který se přihlásil do 
třetí ligy. Vyhrál v Olomouci a 
Ostravě a určitě má šanci pro-
bojovat se výše. V kádru máme 
například talentovaného juniora 
Jakuba Žurka, členem klubu je 
také hráč první desítky repub-
likového žebříčku Patrik Žák, 
který ovšem hostuje v extralize,“ 
přiblížil soutěžní část provozu 
manažer Libor Kulig, který chce 
squash zpřístupnit co nejširší 
veřejnosti. Proto se rozjela také 
soutěž firem pod názvem Bier 
Haus Cup, která začala 22. října 
prvním turnajem. Po něm vznik-
lo prozatím následující pořadí: 

1. Policie, 2. INTEST NDT, 3. 
Lesostavby, 4. Interio, 5.-6 La 
Bodega a Vagón, 7.-8. Da Capo 
a Jiný svět, 9. Bier Haus. Sou-
těží tříčlenná družstva firem, 
ale vede se i pořadí jednotliv-
ců. Zatím vede Hanzelka, před 
Vlčkem, Peřinou, Vydrářem, 
Rabinským, Siedrem, Nová-
kem, Majerem, Witalou a Bílým. 
Z žen je nejlepší Krmášková, 
před Michnovou, Vavřičkovou 
a Švajkovou. „Chystáme také 
další atraktivní turnaje, napří-
klad pro neregistrované nebo 
manželské páry. Připravujeme 
také spolupráci se školami v 
rámci jejich tělesné výchovy. 
Chceme, aby squashem žilo 
co nejvíce lidí,“ řekl Libor Kulig. 
K naplnění jeho hesla má při-
spět i výhodná akce Squashuje 
celá rodina a zajištění hlídání 
nejmenších dětí po dobu, kdy se 
sportu věnují maminky.       (pp)

Po překvapivé porážce v 
Ostravě, očekávaném neúspě-
chu s Olympem a posledním 
zápase s Brnem se prozatím 
Sokol Frýdek-Místek musí smířit 
pouze s pátou příčkou s jedinou 
výhrou na kontě.       (pp)Přijďte si taky zabruslit

Každou středu, sobotu a 
neděli probíhá ve víceúčelo-
vé sportovní hale ve Frýdku-
-Místku bruslení veřejnosti. 
Rozpis pravidelně přinášíme 
ve Zpravodaji Rady města 
Frýdek-Místek.

„Středa a neděle jsou dny pro 
bruslení široké veřejnosti, sobota 
dopoledne je určena především 
rodičům s dětmi. Návštěvnost 
na středečním bruslení je nižší, 
než návštěvnost o víkendu, která 
bývá v neděli až 180 lidí,“ prozra-
dila Renáta Bilková z obchodního 
oddělení společnosti Sportplex, 
která halu obhospodařuje.

Podle jejích slov je bruslení 
pro každého. I pro ty, co brusle 
nevlastní. „I s tím počítáme, pro-
to nabízíme našim návštěvníkům 
řadu služeb, například zapůjčení 
bruslí za 30 korun nebo jejich 
nabroušení za 25 korun před 
každým zahájením bruslení. Půj-
čovna bruslí je navíc rozšířená o 
20 nových párů. K dispozici jsou 

různé velikosti od dětských č. 27 
až po pánské č. 45 a dámské č. 
42,“ upřesnila Bilková.

Kromě klasického bruslení 
pro veřejnost nabízí víceúčelová 
sportovní hala pronájem ledové 
plochy pro tréninky sportovních 
klubů nebo soukromé kolektivy. 
Pronájem na 1 hodinu bez DPH 
tak přijde na 2000 korun. To je 
nyní možné i od 22 do 24 hodin, 
kdy je cena o 500 korun nižší. V 
dopoledních hodinách bývá hala 
k dispozici základním školám. 
„Každoročně tak umožňujeme 
rozšířit klasickou výuku tělocviku 
o bruslení. Týká se to dětí všech 
tříd základních škol,“ vysvětlila 
vedoucí odboru školství, kultu-
ry, mládeže a tělovýchovy Ilona 
Nowaková. 

Od poloviny října je dále k dis-
pozici bufet ve vestibulu, který 
nabízí teplé i studené občerstve-
ní. Veškeré informace naleznou 
zájemci o bruslení ve VSH na 
www.sportplex.cz.               (pp)

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI – LISTOPAD
středa 2. 11. 2005 16:15 - 17:30 h. Veřejné bruslení

sobota 5. 11. 2005 08:30 - 09:30 h. Veř. brus. rodičů s dětmi

neděle 6. 11. 2005 16:00 - 17:30 h. Veřejné bruslení

středa 9. 11. 2005 16:15 - 17:30 h. Veřejné bruslení

sobota 12. 11. 2005 08:30 - 09:30 h. Veř. brus. rodičů s dětmi

neděle 13. 11. 2005 16:00 - 17:30 h. Veřejné bruslení

středa 16. 11. 2005 16:15 - 17:30 h. Veřejné bruslení

sobota 19. 11. 2005 08:30 - 09:30 h. Veř. brus. rodičů s dětmi

neděle 20. 11. 2005 16:00 - 17:30 h. Veřejné bruslení

středa 23. 11. 2005 16:15 - 17:30 h. Veřejné bruslení

sobota 26. 11. 2005 08:30 - 09:30 h. Veř. brus. rodičů s dětmi

neděle 27. 11. 2005 16:00 - 17:30 h. Veřejné bruslení

středa 30. 11. 2005 16:15 - 17:30 h. Veřejné bruslení

Výsledky mládeže Fotbal F-M 
15.-16. října
starší dorost A – NH Ostrava 4:0 
branky: Kozubík 2, Šmahaj 2
mladší dorost A – NH Ostrava 1:1
branka: Fukal
starší dorost B – Hranice n. M. 2:3
branky: Strakoš 2 (1 z pk)
mladší dorost B – Hranice n. M. 0:0 
1.FC Slovácko - starší žáci A 3:0 
1.FC Slovácko - mladší žáci A 1:1
branka: Teplý z penalty
starší žáci B - Poruba 1:0
branka: Šponiar
mladší žáci B – Poruba 4:4
branky: Zahradníček 2, Fasuga 2
22.-23. října  
Sigma Olomouc B - starší dorost A 2:0 
HFK Olomouc B - starší dorost B 5:3
branky FM: Šteflíček, Vojkovský, Mach z penalty
HFK Olomouc B - mladší dorost B 5:1
branka: Růžička
starší žáci A – MFK Karviná 1:2
branka: Pešek
mladší žáci A – MFK Karviná 2:1
branky: Kaňok, Teplý
Jiskra Rýmařov - starší žáci B 3:1
branka: Farský
Jiskra Rýmařov - mladší žáci B 0:0
Fotbal Třinec B – starší žáci C 1:2
branky: Quitt, Gál
Fotbal Třinec B – mladší žáci C 0:3
branky: Jodlovský, Havránek, Onufer
starší žáci C – Spartak Jablunkov 0:0
mladší žáci C – Spartak Jablunkov 1:0
branka: Havránek

MISTROVSTVÍ ČR V RAPID ŠACHU: Ve dnech 
24.-25. 9. proběhlo v Sedlčanech MČR v rapid 
šachu. Beskydská šachová škola měla dvanác-
tičlenné zastoupení. Opět potvrdila své výsadní 
postavení v rámci republiky, když se sedmi hrá-
čům podařilo umístit do první šestky. Na medailo-
vé umístění ale nakonec dosáhli „jen“ M. Miturová 
(D12) – 2. místo a J. Kozel (H10) – 3. místo.

Rojíček mistrem ČR
V termínu 24. 9. - 2. 10. se konalo v Havlíčkově 

Brodě Mistrovství ČR šachu dorostu do 18 let, 
juniorů do 20 let a mužů. Pro Beskydskou šacho-
vou školu to byl historicky průlomový turnaj. 

Je každoročním pravidlem, že na mistrovstvích 
mládeže do 16 let frýdecko-místečtí šachisté 
získávají několik medailí a jsou nejúspěšnější v 
České republice, ale ve zmíněných kategoriích, 
které lze již považovat za „dospělácké“, titul chy-
běl. Vojtěch Rojíček se 6,5 body dokázal vyhrát 
svou kategorii a stal se mistrem republiky do 18 
let. Svou vysokou 
formu potvrdil i
2. místem v kate-
gorii do 20 let. Ani 
další naši zástupci 
se neztratili, když 
J. Kočiščák skon-
čil na 4. místě, Š. 
Štukner obsadil
10. místo v doros-
tencích, K. Novosa-
dová 7. místo v 
dorostenkách.

Hlavním pořadatelem je oddíl atletiky TJ Slezan 
Frýdek-Místek. Akci podporuje město Frýdek-Místek.

Možnost přihlásit se na akci máte každý den od 
15 do 18 hodin na stadionu TJ Slezan, případně 
přímo na startu. 

Další podrobnosti najdete na stránkách
www.slezanfm.naproti.cz nebo na telefonu
606 257 453.

Hornická desítka 5. listopadu
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Toulavá kamera mezi včelaři
V pátek 7. října natáčela 

Česká televize v Domě vče-
lařů Fojství v Chlebovicích 
„Toulavou kameru“. Diváci 
tak budou mít možnost sezná-
mit se s krásným místem na 
okraji Frýdku-Místku a se 
vzácným včelařským muzeem 
a skanzenem. 

Průvodcovství se ujal správ-
ce Bohumír Haleš, který je 
skvělým vypravěčem nejen o 
samotné budově, ale i o včela-
ření. Ukázku z včelařské praxe 
provedli členové místního vče-
lařského kroužku. 

Dům včelařů Fojtství v Chle-
bovicích je barokní budova s 
popisným číslem „jedna“, která 
byla zachráněna včelaři a míst-
ními občany v osmdesátých 
letech. V budově je umístěno 
muzeum, kde se nachází spous-
ta rarit. Jedním z nich je i dekret 
Marie Terezie o včelařství. Na 
zahradě jsou umístěny úly, od 
nejstarších klátů – vydlabaných 
kmenů stromů přes ručně vyře-
závané až po nejnovější. 

Fojtství žije nejen „včelaři-
nou“, ale provádějí se zde kur-
zy, přednášky, výstavy, oslavy 

apod. Muzeum je otevřeno vždy 
v sobotu od 9 do 12 hodin. Záro-

veň je zde otevřena i včelařská 
prodejna.         (pp)

Benefiční koncert v U-krytu
V nízkoprahovém 

klubu pro děti a mlá-
dež U-kryt 27. října 
proběhl benefiční 
koncert, který začal 
pásmem scének a 
písní nazvaným O 
AIDS převážně vážně 
i nevážně, jež bylo 
vytvořeno s dětmi, 
které U-kryt využívají. 
Poté následoval reci-
tál osobité zpěvačky 
a kytaristky Evy Heny-
chové. 

„Výtěžek akce 
bude zdvojnásoben 
Nadací Divoké husy, která tím-
to způsobem podporuje aktivity 
nestátních neziskových organi-
zací zabývajících se sociální a 
zdravotní problematikou. Bude 
použit na podporu činnosti naše-
ho klubu, a to na nákup vybavení 
pro volnočasové aktivity,“ uvedl  

Martin Dubčák, místopředseda 
občanského sdružení Filadelfie.

U-kryt se zaměřuje zejména na 
děti, jež tráví svůj volný čas větši-
nou na ulici. Takovým bezplatně 
nabízí alternativní pozitivní využití 
volného času a pomoc v konflikt-
ních životních situacích.         (pp)

Bílý Anděl přiblížil Orient
Tajuplný večer s Orientem 

připravilo jako svou první 
výraznější akci občanské 
sdružení Bílý Anděl, jehož 
posláním je soustavná pomoc 
lidem – dětem, ženám i 
mužům, také seniorům – obě-
tem domácího násilí.

„Týraným lidem máme mož-
nost nabídnout odborné právní 
konzultace, poradu psychologa 
a podporu v jejich těžké situa-
ci. Naším cílem je v dohledné 
době pro naše klienty zajistit 
možnost přechodného ubyto-
vání v azylových domech, kte-
ré by chtělo provozovat naše 
sdružení, případně pomoci při 
vyhledávání jiného azylového 
ubytování,“ sdělila zastupitelka 
Pavlína Nytrová.

Vedle přímé pomoci týraným 
lidem se Bílý Anděl hodlá zamě-
řit i na prevenci domácího násilí 
a zejména organizuje odborné 

přednášky o duchovním vývo-
ji, o zdravé výživě, o kráse 
těla, o síle pozitivního myšlení 
a dalších oblastech. Součástí 
systematické pomoci je i spolu-
práce s různými svazy, spolky, 
iniciativami, státními orgány a 
nadacemi, zaměřujícími se na 
pomoc s podobnými problémy.

„Cílem občanského sdružení 
Bílý Anděl je uznání domácího 
násilí jako závažného celospo-
lečenského problému a zlepšení 
systému pomoci jeho obětem. 
Uvědomujeme si nutnost změn v 
legislativě a vytvoření komplex-
ních projektů spolupráce státní 
i místní správy a neziskových 
organizací. Za tímto účelem 
Bílý Anděl navazuje spolupráci 
se státními a zastupitelskými 
orgány, policií a dalšími nezis-
kovými organizacemi podobné-
ho zaměření,“ vysvětlila Pavlína 
Nytrová.         (pp)

Úklid se stonožkou
Frýdecká skládka a. s. 

ve spolupráci se Sdružením 
Klubko a za podpory města 
Frýdek-Místek pořádá pod-
zimní kolo akce „Úklid lesa se 
Stonožkou“ s cílem pomoci 
přírodě před zimou. Zúčast-
nění se zaměří na úklid lesů 
v okolí Frýdecké skládky a 
Frýdeckého lesa. 

„Zveme všechny oddíly, klu-
by, organizace na ekologickou 
akci, která se uskuteční v sobotu 
5. listopadu. Čím více nás bude, 
tím větší kousek přírody budeme 
moci obsáhnout,“ vyzývá Martin 
Sysala ze sdružení Klubko, kte-
rý současně akci koordinuje za 
městský úřad. Po deváté hodině 

si zájemci vyzvednou v areálu 
Frýdecké skládky na Panských 
Nových Dvorech pytle a rukavi-
ce pro úklid a rozdělí si území. 
Uklízet se bude do poledne a 
pak přijde na řadu občerstvení, 
vyhodnocení a předání cen. 

Vzhledem k organizačnímu 
zajištění si pořadatelé přejí, aby 
se zájemci ozvali předem.

Kontakty:
Frýdecká skládka a.s. 
Bc. Lubomír Tararík - ekolog, 

energetik, tel: 558 438 578, E-
mail: tararik@fmskladka.cz

Sdružení Klubko 
Mgr. Martin Sysala,  tel: 731 

40 99 53, E-mail: sysala.mar-
tin@frydekmistek.cz

Dům dětí a mládeže
DDM FM, Pionýrů 752, 738 02  Frýdek-Místek, telefon: 558 434 154, 

558 434 525, Web: www.ddmfm.cz, e-mail: info@ddmfm.cz
NÁRODNÍ PROGRAM POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI (NPPG)
- vzdělávací program vyhlášený ministerstvem informatiky
- kurzy probíhají v DDM na ulici Pionýrů 752 v Místku
- kurz 1: Základy práce s PC, kurz 2: Základy práce s textovým editorem, 
kurz 3: Internet a elektronická pošta, kurz 4: Portál veřejné správy
- doba trvání jednoho kurzu: 2-3 hodiny
- cena za 1 kurz: 100,- Kč (zbytek hradí ministerstvo informatiky)
- absolvent všech modulů získává osvědčeni od Ministerstva infor-
matiky ČR
- informace a přihlášky: Patrik Siegelstein, telefon: 558 434 154, 732 646 125
- zářijové termíny: informace telefonicky, osobně v DDM, nebo na 
www.ddmfm.cz
3. listopadu
VYRÁBÍME LAMPIÓNY
Přijďte si vyrobit lampióny, inspirované starou Čínou, které budou 
nejen pěknou dekorací, ale i zajímavým osvětlením.
- cena: 25,- Kč
- DDM FM, Pionýrů 752 od 15 hodin
11. listopadu
BOBŘÍK ODVAHY
Chcete se seznámit s frýdecko-místeckými strašidly? Znáte vodníka 
Omelka? Přijďte si vyzkoušet svou odvahu na strašidelné stezce 
– odměna vás nemine. Srdečně zveme jednotlivce, skupinky i celé 
rodiny. Na cestu si můžete posvítit vlastním lampiónem či baterkou.
- Sady Bedřicha Smetany v Místku (park u AS), start u altánu, od 17 h.
12. listopadu
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouzdat po internetu 
- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9–11 a 11–13 hodin
POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ PRO ÚČASTNÍKY PŘÍMĚSTSKÝCH 
TÁBORŮ
- přijďte si prožít ještě jeden táborový den plný her, zábavy, povídání
- cena: 120,- Kč
- přihlášky a informace: Alena Fabíková, 558 434 154, 732 383 131, 
info@ddmfm.cz
25. listopadu
BOJ O NEJVYŠŠÍ STAVBU ZE ZÁPALEK
Máte pevnou ruku a dokážete se pekelně soustředit? Chcete vyhrát 
rádio, či se jen dobře pobavit? Přihlaste se!
- cena: 20,- Kč
- DDM FM, Pionýrů 752 od 15 hodin
26. listopadu
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouzdat po internetu 
- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9–11 a 11–13 hodin
ŠACHY
4. listopadu
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE – 4. KOLO
- DDM, Pionýrů 752, 15–18:30 hodin
18. listopadu
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE – 5. KOLO
- DDM, Pionýrů 752, 15–18:30 hodin

Stanice mladých turistů
2. listopadu
„Strašidla po česku“
Sraz všech strašidel domácích i 
přespolních. Na programu jsou 
hry a soutěže o sladké odměny. 
Vyhodnocení nejhezčího a nej-
vtipnějšího strašidla. 
Začátek v 16 hodin.
Vstupné 10,- Kč  
Informace Pavla Kozáková.

12. listopadu
Pevnost Boyard
Soutěž  v prostorách Stanice 
mladých turistů, boj o klíče, 
záludné otázky otce Furata. 
Sraz v 8,30 hodin, přezůvky s 
sebou. 

12. listopadu  
Za deníkem Jana Tleskače
Hra v ulicích města Frýdku. 
Sraz na Stanici mladých turistů v 
15 hodin, pravděpodobný konec 
v 20 hodin.

17. listopadu
Tradiční výstup na Kněhyni
Již V. ročník. Pro všechny turis-
ty pořádá oddíl Vysokohorské 
turistiky.
Informace M. Gavlas.
Stále probíhá výuka v Ekologic-
kém středisku Hatě pro školy „O 
přírodě v přírodě“.
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MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu  nebytové prostory
o celkové výměře 24,7 m2 (prodejna – 22,8 m2 a WC – 1,9 

m2) nacházející se v I.NP objektu křížový podchod ve směru 
místecké náměstí, sídliště Riviéra a ul. Ostravská, k.ú Místek, 
obec Frýdek-Místek.

Žádosti o pronájem s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zapeče-
těné obálce s nápisem „Neotvírat“) zasílejte na adresu Městský 
úřad Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, Radniční 
1148 maximálně do 25. 11. 2005 14.00 hodin.

Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174.

Město je po čase znovu 
obviňováno, že nepřeje frý-
decko-místeckým skautům. 
Musím se proti tomu důraz-
ně ohradit.

Město podporuje z Fondu 
výchovy a vzdělávání skauty 
stejně jako další desítky zájmo-
vých sdružení, která z fondu 
určeného pro frýdecko-místec-
kou mládež žádají příspěvky 
na celoroční činnost i jednotlivé 
akce. V roce 2003 a 2004 skauti, 
konkrétně středisko Petra Bez-
ruče, dostalo přepočtem na jed-
no dítě nejvíce peněz ze všech 
organizací, které si požádaly! V 
letošním roce žádali o podporu 
tři junácká střediska. Středisko 
8. pěšího pluku slezského zís-
kalo dotaci 20 tisíc Kč, středis-
ko Kruh 46 tisíc Kč a středisko 
Petra Bezruče 38 tisíc Kč. V 
přepočtu na dítě opět středisko 
pana Mlýnka, který nás neustále 
kritizuje, mezi junáky vede, mezi 
celkovými žádostmi se letošní 
výší dotace umístili opětovně 
v horní polovině! Protože už 
dotaci na letošní rok dostali, pře-
vážil v příslušné komisi názor, 
že další navýšení by bylo vůči 
ostatním subjektům nespraved-
livé, takže nebylo doporučeno. 
Důležité je vědět, že junáci na 
Komerčním centru neplatí žád-
né nájemné! To bylo odsouhla-
seno v radě města. Platí pouze 

Jak je to s junáky v Komerčním centru
za služby a energie. Komise 
tomuto středisku už několikrát 
navrhovala, aby se, pokud mu 
prostory nevyhovují, přestěho-
valo jinam. Osobně jsem jednal 
s řediteli místeckých základních 
škol o možnosti umístění klubov-
ny junáků, ovšem nemají volné 
kapacity. Komise nakonec na 
návrh Mgr. Caletky doporučila 
středisku obrátit se na vedení 
Obchodní akademie Frýdek-
Místek, kde by mohlo uspět. Jak 
jednání tam dopadla, jsme se už 
ale nedozvěděli.

Úhrady v Komerčním centru 
jsou rozpočítávány podle čtve-
rečních metrů. Skauti si myslí, 
že by mělo být zohledněno, že 
jde o suterénní místnosti bez 
denního světla, vodovodu, popří-
padě zásuvky. Podle informací z 
Odboru správy obecního majet-
ku to ovšem technicky možné 
není. Subjekty na komerčním 
centru užívají splečné záchody, 

osvětlení a další, tudíž je vypočí-
táván paušál, který určil cenu za 
služby i skautům. Ještě jednou 
ale zdůrazním, že na rozdíl od 
junáků další subjekty platí samo-
zřejmě i nájemné!

 Na otázku, zda existuje 
nějaká šance, že středisko letos 
ještě nějaké peníze od města 
dostane, musím odpovědět, že 
respektuji rozhodnutí komise, 
která peníze  nedoporučila, ale 
jsem samozřejmě připraven na 
další jednání. Kdyby pan Mlý-
nek přišel a chtěl jednat, mohl 
to udělat. Bohužel se raději 
obrací na noviny, což mě mrzí. 
Zároveň důrazně odmítám poli-
tizování celé akce. Myslím si, že 
jsme za poslední roky prokáza-
li, že současné vedení města 
junáky podporuje.

Neodmítl jsem nikdy pomoc 
nikomu, neodmítám pomoci ani 
junákům a jsem ochoten pomoci 
i nyní. místostarosta Petr Cvik

SIGMUND FREUD - život a dílo 
V úterý 8. 11. 2005 v 17.00 hodin, přednáší Mgr. Marie Šupová
Modrý salonek, knihovna Místek, Hlavní 111

Finanční odbor, oddělení místních daní a poplatků
(pokračování ze strany 5)

Jaké  jsou sazby poplatku?
1) Poplatek činí za kalendářní 

rok (za prvního psa / za druhé-
ho a akždého dalšího psa téhož 
držitele):

a) za psa poplatníka, který 
má trvalé bydliště v obytných 
domech  v obvodu m.č. Frýdek a 
Místek (1.200,- Kč / 1.800,- Kč)

b) za psa poplatníka, který 
má trvalé bydliště v obytných 
domech1/ v obvodu m.č.Lískovec, 
Zelinkovice, Lysůvky, Chlebovice, 
Skalice (800,- Kč / 1 200,- Kč)

c) za psa poplatníka, který 
má trvalé bydliště v rodinných 
domcích v obvodu m.č. Frýdek 
a Místek (mimo okrajové části) 
(400,- Kč / 600,- Kč)   

d) za psa poplatníka, který 
má trvalé bydliště v rod.domcích 
v obvodu m.č. Frýdek a Místek-
okrajové části m.č. Lískovec, 
Zelinkovice, Lysůvky, Chlebovi-
ce, Skalice (100,- Kč / 150,- Kč)

e) za psa poplatníka, který 
je celoročně umístěn jako hlí-
dací na pozemku držitele psa 
nebo je určen k hlídaní objektu                                           
(400,- Kč / 600,- Kč)

f) za psa, jehož držitelem je 

poživatel invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmu anebo  poživatel 
sirotčího důchodu a má trvalé 
bydliště

 - v obytném domě (200,- Kč 
/ 300,- Kč)

 - v rod.domku m.č. Frýdek a 
Místek (100,- Kč / 300,- Kč)

g) za psa, jehož držitelem je 
poživatel invalidního, starobní-
ho, vdovského nebo vdovecké-
ho důchodu, u kterého dochází 
k souběhu dvou důchodů, a to 
starobního a vdovského, sta-
robního a vdoveckého, invalid-
ního a  vdovského, invalidního a 
vdoveckého, přičemž nemá jiný  
zdroj příjmu a bydlí:

- v obytném domě (200,- Kč 
/ 300,- Kč

- v rod.domku m.č. Frýdek a 
Místek (100,- Kč / 300,- Kč)                 

2) V případě, že pes bude 
část kalendářního roku umístěn 
jako hlídací na pozemku držitele 
psa, bude poplatek vypočten v 
poměrné výši.   

3) V případě držení psa po 
dobu kratší než jeden rok se pla-
tí poplatek v poměrné výši, která 
odpovídá počtu i započatých 

kalendářních měsíců. 
4) Při změně místa trvalého 

pobytu nebo sídla platí držitel 
psa poplatek od počátku kalen-
dářního měsíce následujícího po 
měsíci, ve kterém změna nasta-
la, nově příslušné obci. 

5) Správce poplatku může 
na žádost poplatníka z důvodu 
odstranění tvrdosti poplatek 
nebo jeho příslušenství zcela 
nebo částečně prominout.

Kdy je splatnost poplatku?
1) Nečiní-li více jak 500,- Kč 

ročně, nejpozději do 31. 3. 
každého roku

2) Činí-li více jak 500,- Kč roč-
ně, ve dvou stejných splátkách, 
vždy nejpozději do 31. 3., 30. 9. 
každého roku.

3) I při vyšší částce než 500,- 
Kč lze poplatek zaplatit najed-
nou, a to do 31. 3. každého roku, 
kdy je  poplatek placen jednou 
částkou.

Kde je možno poplatek 
zaplatit?

1) V hotovosti na finančním 
odboru městského úřadu

2) Poštovní poukázkou 
3) Převodem na bankovní 

účet města Frýdek-Místek

Co se stane, když popla-
tek není zaplacen v řádném 
termínu?

1) Nebude-li poplatek 
zaplacen (odveden) včas 
nebo ve správné výši, vymě-
ří správce poplatku poplatek 
platebním výměrem. Včas 
nezaplacený (neodvedený) 
poplatek nebo jeho nezapla-
cenou   (neodvedenou) část 
může správce poplatku zvýšit 
až na trojnásobek. Vyměřený 
poplatek se zaokrouhluje na 
celé koruny nahoru.

2) Tomu, kdo nesplní ve sta-
novené lhůtě povinnost nepe-
něžité povahy, může správce 
poplatku uložit opakovaně 
pokutu podle ustanovení § 37 a 
37a  zákona č.337/1992 Sb., o 
správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů.   

3) Pokud poplatník nesplní 
svoji poplatkovou povinnost 
stanovenou obecně závaznou 
vyhláškou, lze dlužné částky 
vyměřit nebo doměřit do 3 let 
od konce kalendářního roku, ve 
kterém poplatková povinnost 
vznikla.

4) Byl-li před uplynutím této 
lhůty učiněn úkon směřující k 
vyměření nebo doměření poplat-
ku, běží tříletá lhůta znovu od 
konce roku, v němž byl poplat-
ník nebo plátce o tomto úkonu 
písemně uvědoměn. Vyměřit 
nebo doměřit poplatek lze 
nejpozději do 10 let od konce 
kalendářního roku, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla. 

Kde je možno se podrobně 
seznámit s obecně závaznou 
vyhláškou?

S úplným zněním obecně 
závazné vyhlášky č. 12/2003, 
o místním poplatku ze psů se 
mohou občané seznámit na 
právním odboru Městského 
úřadu Frýdek-Místku a na inter-
netových stránkách města www.
frydekmistek.cz.

Na koho se obrátit s pří-
padnými dotazy?

Případné další dotazy ochot-
ně zodpoví pracovníci finančního 
odboru Městského úřadu Frý-
dek-Místek, Radniční 1148, na 
telefonním čísle: 558 609 160.
vání ve Zpravodaji Rady města 
Frýdek-Místek č. 18/2005.
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Ing. Lukáš Roubal - SOUDNÍ ZNALEC
Ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení,

zemědělské a manipulační techniky,
výpočetní techniky a elektroniky.

Ocenění pro účely prodeje, darování, dědického řízení,
náhrady škody, vkladu majetku do podnikání atd.

Kontakt: 603 481 029

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?

Pro inzerci
volejte

603 249 743



stalo se před rokem

Historie 11 Říjen 2005

1. listopadu byl slavnostně otevřen nový podchod Českých drah, 
který spojuje frýdeckou a místeckou část města. Do budovy radnice 
se přestěhovala kancelář s hrobovou matrikou. Zde  můžeme vyří-
dit nájmy a platby za hrobová místa. 4. listopadu v kině P. Bezruče 
se konala 23. módní přehlídka agentury VANESS MODELS Blan-
ky Somrové. Muzeum Beskyd ve spolupráci s institucemi Kysucké 
osvetové stredisko v Čadci, Muzeum Beskidzike ve Wisle, Třinecké 
železárny a město Třinec uvedlo vernisáží 5. beskydské trienále děl 
pětatřiceti neprofesionálních řezbářů. Mezi oceněnými nechyběla 
známá jména jako Milan Oboda a Zdeněk Nytra, také tvůrci z Pol-
ska a Slovenska. V sále ZUŠ koncertovala vítězka několika soutěží 
v západní Evropě varhanice Kateřina Chroboková. Vystoupila s pro-
gramem, který uvedla na koncertním turné v Holandsku a Lucem-
bursku. 5. listopadu byl na Olešné kolaudován venkovní areál nově 
vybudovaného aquaparku. V pátek 5. a v sobotu 6. listopadu občané 
volili krajské zastupitele a do třetiny Senátu senátory. 6. listopadu se 
dožila nejstarší občanka Frýdku-Místku paní Marie Dušánková 101 
let. V ulicích města bojovali účastníci běhu Hornická desítka. Do 8. 
listopadu jsme mohli podpořit svým hlasem projekty sponzorského 
programu Plzeňského Prazdroje s názvem Občanská volba. 9. listo-
padu v brzkých ranních hodinách zloději ukradli bankomat umístěný 
v supermarketu Billa na Staroměstské ulici ve Frýdku. 10. listopadu 
humanitární organizace ADRA, pobočka Frýdek-Místek, otevřela svůj 
sociální šatník pro lidi bez přístřeší. 11. listopadu jsme si ve městě i 
v jeho okrajových částech připomenuli Den veteránů. Nová scéna 
Vlast uvedla zábavný pořad Josefa Náhlovského a Karla Šípa Sana-
torium. V pevnost Boyard se změnila 13. listopadu Stanice mladých 
turistů. Po vzoru televizní soutěže si děti nejen ověřily své znalosti, 
zručnost i odvahu v boji o zisk klíčů při fyzické a psychické námaze, 
ale též si odnesly spoustu vzrušujících nezapomenutelných zážitků. 
14. listopadu v kostele sv. Jana a Pavla sloužil ThDr. Antonín Huvar, 
politický vězeň padesátých let, mši sv. za oběti totalitního režimu a 
na poděkování Bohu za 15 let politické svobody v naší zemi. 15. lis-
topadu fotograf Miroslav Lysek uvedl v Galerii Pod sovou výstavu 
výtvarných prací studentů Gymnázia a střední odborné školy.     (an)

Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (3.)
Ulice 8. pěšího pluku a uli-

ce Pavlíkova v místecké části 
města jsou navzájem vzdále-
ny z pohledu jejich umístění, 
ale nikoli historicky.    

Historie 8. pěšího pluku 
„Slezského“ sahá do období 
první světové války, kdy se 
vytvořil ze záložního praporu
4. čsl. střeleckého pluku dne 
13. června 1917 8. čsl. střelecký 
pluk „Slezský“. Po vzniku česko-
slovenského státu v roce 1918 
v Místku působil 100. pěší pluk 
Československé armády. Ten 
plnil svou funkci při obsazení 
Těšínska. V srpnu 1920 se vrátil 
8. slezský pluk ze zahraničí a

1. října se sloučil s domácím 
100. pěším plukem v nový
8. pěší pluk „Slezský“. Náhrad-
ní prapor zmíněného pluku byl 
ale zřízen u domácího pluku již 
k 1. lednu 1920. Původně sídlil 
ve Frýdku, ale od 2. února do 
prosince 1920 se přemístil do 
Místku. Pak byl opět redisloko-
ván do Frýdku na dobu od ledna 
1921 do října 1923. Nakonec byl 
znovu přemístěn do Místku.

V souvislosti s událostmi
14. března 1939 je dobře znám 
hrdinný odpor III. praporu
8. pěšího pluku „Slezského“ v 
Czajankově továrně. Jednotky 
pluku měly snížené počty (po 

opakovaném německém nátla-
ku na pomnichovskou vládu 
klesly početní stavy Českoslo-
venské armády na pouhých 
70 000 mužů) navíc s vysokým 
podílem nováčků, kteří naruko-
vali 1. března 1939 a ve zmíně-
ném areálu továrny měli svou 
ubikaci. V této pohnuté době 
velel 8. pěšímu pluku „Slez-
skému“ plukovník Florián Eliáš, 
který pluk řídil od 31. 12. 1936 
do 30. září 1939. 

Hlavními aktéry onoho 
pochmurného úterního podve-
čera byli také nováčci kpt. Karel 
Pavlík a poručík Karel Martinek. 
Německé vojsko dorazilo do 
Místku k večeru. Kapitán Pavlík 
tehdy dal rozkaz k obraně kasá-
ren. Kapituloval, až se dově-
děl, že jeho nadřízení už před 
několika hodinami přijali rozkaz 
neklást Němcům odpor. 

Protože oběma Karlům 
– Pavlíkovi i Martinkovi – nebyl 
lhostejný ani další vývoj v pomni-
chovské republice, zapojili se do 
odbojové činnosti. Neušli však 
německé pozornosti, oba byli 
uvězněni v koncentračním tábo-
ře. Kapitán Pavlík byl popraven 
v Mautthausenu v lednu 1943. 
V roce 1999 byl vyznamenán in 
memoriam ústy prezidenta Vác-
lava Havla. Anna Nováková, 
kronikářka města

Jak se uchovává historie města
Pro veřejnost a školní 

kolektivy byla připravena 
kronikářkou Annou Nová-
kovou akce Týden s kroni-
kou, která převážně dětem
přibližovala, jak je histo-
rie města uchovávána pro 
budoucí generace. Ačkoliv 
má dnešní mládež předsta-
vu, že data patří výhradně 
do počítače, dozvěděli se, že 
osoby zodpovědné za dnešní 
kroniky stále musí vládnout i 

perem a krasopisem.
Školáky nezaskočila otázka 

na počet obyvatel ve městě 
a většinu ani skutečnost, že 
Místek je starší než Frýdek. V 
připraveném testu už se ovšem 
ukázalo, že o Frýdku-Místku 
neví zdaleka vše. Anna Nová-
ková si je vyzkoušela ze zna-
lostí místních ulic a osobností, 
po nichž jsou pojmenované. 
Děti si lámaly hlavu, po jakých 
lékařích, malířích či básnících 

byly názvy vybírány, a nejlepší 
si vysloužily odměnu.

„Pro dnešní kronikáře je 
důležité současné dění, které 
zaznamenáváme stejně jako 
Kosmas, který se ve své kronice 
také nakonec dostal i k popisu 
jeho současnosti. Snažíme se 
získávat a ověřovat zajímavé 
informace, z tisku, od městské 
i státní policie, obohatit nás 
ovšem mohou i pamětníci, kte-
ré zpovídáme v souvislostech s 
výročími. Včera jsem například 
byla na zahájení výstavy Literár-
ní tradice v Pobeskydí a určitě o 
tom napíšu alespoň malou zmín-
ku do kalendária,“ přibližovala 
svou práci Anna Nováková. Po 
vysvětlení jednotlivých oblas-
tí, které se do kronik zapisují, 
kronikářka zalistovala povodňo-
vým rokem 1997. „Ačkoliv naše 
oblast byla postižena méně, ty 
události nás nepochybně ovliv-
nily, a tak se jim v kronice věnu-
jeme, i když je to událost nad 
rámec Frýdku-Místku,“ vysvětlila 
a ze statistiky například uvedla, 
že povodní bylo postiženo 500 
obcí, 41 osob utonulo, dalších 
osm zahynulo v souvislosti s 
povodní z jiných důvodů, 2500 
lidí bylo zraněno, 80 tisíc eva-
kuováno a 11 tisíc zůstalo bez 
přístřeší.         (pp)

PEVNOST BOYARD: Dobrodružství Stanice mladých turistů. 
Foto: Petr Pavelka

PAVLÍKOVA: Tato ulice je spojena s hasiči.      Foto: Petr Pavelka

8. PĚŠÍHO PLUKU: Ulice, na níž najdete Komerční centrum, polikli-
niku i objekt po zkrachovalé Moravia bance.      Foto: Petr Pavelka

NAD KRONIKOU: Děti studovaly, co zajímavého se z kroniky mohou 
dovědět.      Foto: Petr Pavelka
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Sběr nebezpečných a velko-
objemových složek komunálního 
odpadu je zajištěn pomocí mobil-
ní sběrny, která parkuje vždy na 
vybraných parkovištích. V nej-
bližší době je možno tyto odpady 
odevzdat na těchto místech: 

- parkoviště u kina P. Bezru-
če: 8.11. - 10.11.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
- parkoviště u krytého bazé-

nu: 15.11. - 16.11. (mimo den 
svátku 17.11.)

- parkoviště u Kauflandu: 
22.11. - 24.11.

- parkoviště naproti zastávky 
Na Veselé: 1.11. - 3.11.

Provozní doba mobilní sběrny 
je vždy úterý, středa, čtvrtek od 10 

do 18 hodin (dle harmonogramu)
Se svými náměty a připomín-

kami se můžete obrátit na Frý-
deckou skládku, a.s.

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

Místek, odbor životního prostředí 
a zemědělství, Palackého 115.

Tel.: 558 609 489

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí
o výměře 33,75 m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 50,64 m2

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

(IV.NP - kanc. č. 58)
3) Objekt čp. 811 - budova „B“
(nad restaurací), ul. Malý Koloredov 
- nebytové prostory o výměře 41,54 m2

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

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

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

(V.NP - kanc. č. 506)
4) Objekt čp. 811 - budova „A“, ul. Malý Koloredov 

- nebytové prostory o výměře 114,02 m2 (I.NP - 
kanc. č. 17-25)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 25,34 m2 a 7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP) 
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)

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

3) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 206,84 m2 (I.PP)
4) Objekt čp. 1146, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 42,42 m2 (II.NP)
5) Objekt čp. 591, ul. Národních mučedníků

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

Sportovní 
fond města

Sběr nebezpečných odpadů
v okrajových částech města

Dne 12. 11. 2005 se uskuteční v Chlebovicích, Lysůvkách 
a Zelinkovicích a dne 19. 11. 2005 v Lískovci a ve Skalici sběr 
nebezpečných odpadů. Se sběrem nebezpečných odpadů 
bude prováděn i sběr velkoobjemových odpadů. 

Harmonogram sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů:

Dne 12. 11. 2005
Lysůvky: u paní Konečné 07:30 – 08:00
 u pana Sochy 08:15 – 08:45
 u hřiště 09:00 – 09:30
Zelinkovice: u obchodu 09:45 – 10:15
 ul. Rovenská 10:30 – 11:00
Chlebovice: myslivna 11:45 – 12:30
 bývalý obecní úřad 12:45 – 13:30
 u transformátoru 13:45 – 14:30
 u pana Martínka 14:45 – 15:30

Dne 19. 11. 2005
Skalice: Záhoří – u žampionárny 07:30 – 08:00
 u kostela 08:15 – 08:45
 u kulturního domu 09:00 – 09:30
 Kamenec rozcestí 09:45 – 10:15
 Kamenec u lávky na Dobrou 10:30 – 11:00
 u vrby 11:15 – 11:45
Lískovec: u hřiště 13:45 – 14:00
 u hasičské zbrojnice 14:15 – 15:15
 točna Hájek 15:30 – 16:00

Nebezpečné odpady jsou:
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, obrazovky, 

monitory, rádia, počítače, lednice, mražáky, sporáky, pračky, 
použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků, 
ředidel, autobaterie, monočlánky, zářivky, výbojky, prošlé a 
nepotřebné léky.

Velkoobjemové odpady jsou:
Skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace apod. Odbor ŽPaZ

Komise pro sport a mládež 
pracující při Radě města Frýdek-
-Místek oznamuje všem sportov-
ním organizacím – občanským 
sdružením se sídlem ve Frýd-
ku-Místku, pracujícím s dětmi 
a mládeží, že mohou podávat 
žádosti o neinvestiční dotace 
ze sportovního fondu města 
na rok 2006. Formuláře žádostí 
o přidělení finančních prostředků 
na rok 2006 na celoroční činnost 
organizací i pořádání jednorá-
zových akcí jsou k dispozici na 
stojanech vedle informací Měst-
ského úřadu ve Frýdku-Místku v 
hlavní budově (Radniční 1148) 
a na webových stránkách měs-
ta www.frydekmistek.cz v sekci 
tiskopisy, pokyny, materiály 
odboru školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy. Řádně vyplněné 
formuláře s požadovanými 
přílohami je nutno zaslat (nebo 
podat na podatelně městského 
úřadu) na adresu: Městský úřad 
Frýdek-Místek, odbor školství, kul-
tury, mládeže a tělovýchovy, Rad-
niční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, 
a to nejpozději 31. 12. 2005! Na 
žádosti o neinvestiční dotace na 
celoroční činnost odeslané po 
tomto termínu nebude brán zřetel. 
Žádosti na jednorázové akce je 
možné podávat průběžně.

Doporučujeme všem žada-
telům prostudovat si Statut 
sportovního fondu, který je 
rovněž k dispozici na webo-
vých stránkách města.

VÝZVA K  PŘEDKLÁDÁNÍ  PROJEKTŮ
V RÁMCI  PROGRAMU  PARTNERSTVÍ  

Město Frýdek-Místek vyhlašuje v rámci programu prevence krimi-
nality na místní úrovni – Partnerství pro rok 2006 výběrové řízení na 
poskytnutí účelových dotací.

Vyhlášené priority:
- Programy na podporu a pomoc obětem domácího násilí
- Programy na podporu prevence kriminality páchané vůči 

ohroženým cílovým skupinám (ženy, senioři)
Do výběrového řízení se mohou se svými projekty přihlásit občan-

ská sdružení, střediska, spolky, nadace a jiné právní subjekty, které 
nebyly zřízeny za účelem podnikání.

Metodika, zásady pro poskytování dotací a formuláře jsou k dispozici 
na webových stránkách ministerstva vnitra, odbor prevence kriminality.

Bližší informace poskytne manažerka prevence kriminality města 
Frýdek-Místek:

Marie Poláchová, tel. 558 609 322, 777 921 842
nebo správce Fondu prevence kriminality:
Rostislav Hekera, tel. 558 609 316, 777 921 845
Žádosti a vypracované projekty budou přijímány do 14. listopadu 

2005 do 17:00 hodin na odboru sociálních služeb a zdravotnictví, 
Městský úřad Frýdek-Místek, Radniční 1149, v kanceláři p. Polácho-
vé d.č. 211 nebo p. Hekery d.č. 316.  Zaslané projekty se žadatelům 
nevracejí a důvody neschválení projektu se nesdělují. Na dotaci není 
právní nárok.

Kluby důchodců města Frýdek-Místek
Radost ze života i jeho kvalita jsou závislé na vitalitě a aktivitě. Při 

zachování zdraví a přizpůsobení se omezení, která s sebou přináší 
život, se mohou starší lidé účastnit mnoha akcí, a to jak z hlediska 
duševní, tak i tělesné činnosti.

Mezi pomocníky a prostředníky v navazování společenských kon-
taktů a přátelských vztahů patří i kluby důchodců, které vytvářejí mís-
ta, kde starší lidé tráví plnohodnotně a aktivně svůj volný čas. Místa, 
kam se rádi vracejí a kde se cítí dobře.

Ve městě Frýdek-Místek jich pracuje hned několik:
Klub důchodců na  ul. 1. máje, schází se: v Po, Čt 14:00 – 17:00 h. 
vedoucí KD je p. Danuše Buriánková.
Klub důchodců ul. Sadová, schází se: v Po, Čt 13:00 – 17:00 h.,
vedoucí KD je p. Drahomíra Volná.
Klub důchodců Zámecká, schází se v Út od 13:00 h.

(patří pod KD ul. Sadová) Vedoucí KD je p. Libuše Kočvarová
Klub důchodců ul. 17. listopadu, schází se: v Po,

St 13:00 – 17:00 h. Vedoucí KD je p. Karla Teinitzerová.
Klub důchodců ul. 8. pěšího pluku, schází se: v Po, St,

Čt 14:00 – 17:00 h. Vedoucí KD je p. Růžena Stožková.
Klub důchodců Charita, schází se: ve Čt od 16:00 hod.
vedoucí KD je p. Zdenka Fojtíková.
Klub důchodců Lískovec, schází se: ve St 16:00 – 19:00 hod.
vedoucí KD je p. Radmil Martínek.
Klub důchodců Chlebovice, schází se: ve Čt 14:00 – 20:00 h.
vedoucí KD je p. Marie Krkošková.
Klub důchodců Zelinkovice, schází se: 2. St v měsíci 17:00 – 19:00 h .
vedoucí KD je p. Ludmila Polachová.
Klub důchodců Skalice, schází se poslední Út v měsíci

14:00 – 18:00 h. Vedoucí KD je p. Věra Pánková.
K návštěvě některého z klubu důchodců srdečně zveme všechny 

naše seniory. Pobyt v nich nabízí zábavu, poučení, sportovní aktivity 
(cvičení, plavání, rehabilitace v bazénu), přátelské posezení, poutavé 
přednášky, besedy, společenské hry, ruční práce, poslech hudby, 
zábavná odpoledne, kulturní vystoupení, společné návštěvy koncertů 
a divadelních představení, zájezdy, zajímavé exkurze a řadu dalších. 

Odbor sociálních služeb a zdravotnictví

VELETRH V POZNANI
Od 19. do 22. října se v Poznani uskutečnil největší veletrh cestov-

ního ruchu u našich severních sousedů. Mezi 747 vystavovateli z 52 
zemí nechyběli ani zástupci města Frýdek-Místek, Regionu Beskydy a 
Beskydského informačního centra. Ti v rámci stánku Euroregionu Bes-
kydy propagovali naše město a beskydský region. Velký ohled byl ten-
tokráte brán na propagaci ubytovacích, stravovacích a odpočinkových 
zařízení v Regionu Beskydy. „Probíhaly schůzky se zástupci cestov-
ních kanceláří, které směrují polské turisty do České republiky s cílem 
zvýšení počtu organizovaných příchozích návštěvníků do Beskyd. Jako 
obvykle se zástupci Euroregionu Beskydy potkali, aby nastínili další 
směry spolupráce a domluvili se na nejbližších společných akcích,“ 
sdělil předseda Euroregionu Beskydy Petr Rafaj.
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Fotosoutěž pro mladé autory
Fotoklub Art Collegium 

vyhlašuje 8. ročník fotosou-
těže pro mladé autory, které 
se mohou zúčastnit fotogra-
fové z Frýdku-Místku a okolí, 
jejichž věk v letošním roce 
nepřesáhne 25 let.

„Fotografie mohou být čer-
nobílé nebo barevné formátu 
minimálně 13x18 cm libovolného 
tématu. Fotografie musí být na 
zadní straně označeny názvem 
fotografie, dále jménem autora, 
jeho adresou a rokem narození. 
Do každé zásilky je nutno vložit 

seznam zaslaných fotografií,“ 
praví propozice. Vyhodnocení 
fotografií provede odborná porota 
sestavená pořadatelem a nejlepší 
autoři získají hodnotné ceny. Uzá-
věrka soutěže je stanovena na 
13. prosince 2005, výstava sou-
těžních snímků pak proběhne po 
Novém roce v budově Obchodní 
akademie Frýdek-Místek.

Fotografie do soutěže zasí-
lejte na adresu: Fotoklub Art 
Collegium, Obchodní akademie, 
Palackého 123, 738 02 Frýdek-
-Místek.        (pp)

JUBILEJNÍ PŘEHLÍDKA: Už pětadvacetkrát agentura Vaness models přib-
ližovala současné módní trendy a tentokrát i pod záštitou starostky Evy Rich-
trové.             Foto: Petr Pavelka

HUDEBNÍ KLUB STOUN
4. 11. pátek ROCKOTÉKA
DJ JURA A JEHO ROCKPOPOVÉ PECKY
5. 11. sobota ŠVIHADLO & DUB-O-NET
SKVĚLÝ 2 KONCERTY, REGGAE A DUB AFRICAN BEATS, SKVĚLÁ ZÁBAVA!!!
HLAVNĚ MUSÍŠ ZALÍT ZELENÝ LIST...
7. 11. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A NESMRTELNÉ HITY, HOLKY VSTUP ZDARMA  
11.11. pátek !!PHI-LIFE-CYPHER(UK)!!
HIP-HOP UNDERGROUNG FROM UK, ŠPIČKA BRITSKÉHO HIP-HOPU & OTHER DJs
12. 11. sobota JIM BEAM MUSIC NIGHT
KULIČKY ŠTĚSTÍ A WEGET V REŽII JIMA BEAMA, !VSTUP ZDARMA! + SKVĚLÉ 
AKCE
14. 11. pondělí IN MEMORIAM EXIT PÁRTY (RETRO)
DJ KLEGA A HITY DOBY RUDÝCH ŠÁTKŮ 
16.11. středa WHIZZ nO.6
DNB party...zítra je svátek, djs + special guest
17.11. čtvrtek HITY ZE ZÁHROBÍ SPECIÁL!!!
ZÍTRA SE NEJDE DO PRÁCE!, SPOUSTU ZÁBAVY A SOUTĚŽÍ ZARUČÍ DJ KLEGA, 
HOLKY ZDARMA
18.11. pátek KURTIZÁNY Z 25. AVENUE
TĚŽKOTONÁŽNÍ CROSSOVER OPĚT VE STOUNU!!!
19.11. sobota 5. NAROZENINY DOMU POD SVÍCNEM
PROUZA, PRIESSNITZ, U-BAHN, NIERIKA + SPOUSTA DÁRKŮ, PŘÍMÝ PŘENOS 
NA PAVLAČI!
21.11. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A NESMRTELNÉ HITY, HOLKY VSTUP ZDARMA  
25.11. pátek ROCKOTÉKA
NEJLEPŠÍ ROCKOVÉ PECKY JEDINĚ VE STOUNU A JEDINĚ OD DJ JŮRY:-) 
26.11. sobota MUSIC MASSACRE vol. 8
MANIPUL ROCK, CRUEL, JOYS, MIMESIS,SALAMANDRA, NIGHTWISH - REVIVAL, 
KAŽKÝ 10. CD KOMPILACI!

KULTURNÍ DŮM VALCOVEN PLECHU
Pátek 4. listopadu
Výroční školní akademie 5. ZŠ ve Frýdku–Místku.
Pátek 11. listopadu
Výroční školní akademie 9. ZŠ ve Frýdku–Místku.
Středa 23. listopadu
Hudebně výchovný koncert pro žáky základních a středních škol.

Koncerty ZUŠ Frýdek-Místek
Před několika měsíci 

navštívili studenti a učite-
lé Základní umělecké školy 
Frýdek-Místek polské město 
Konin. Dvěma koncerty v 
Konině byla zahájena mezi-
národní spolupráce s místní  
Szkolou muzycznou. 

V současné době připravuje-
me pokračování této spolupráce. 
Od 8. do 12. listopadu bude hos-
tem naší školy menší výprava pol-
ských studentů a učitelů. V rámci 
této návštěvy proběhnou dva 
koncerty, na které bychom chtěli 
pozvat všechny milovníky hudby.

Mezinárodní koncert Frý-

dek-Místek – Konin
Nová scéna Vlast, středa 9. 

listopadu 17 hodin 
Na koncertě vystoupí smyč-

cový orchestr, pěvecký sbor 
Písnička, Šuba-duba band a 
studenti z Konina.

Podzimní varhanní koncert 
Sál ZUŠ, čtvrtek 10. listopadu 

v 17 hodin
Na koncertě vystoupí pro-

fesorka Hanna Stypułkowska 
a studenti Szkoly muzyczne z 
Konina Justyna Renkas a  Łu-
kasz Rogowicz 

Ladislav Muroň, ředitel 
ZUŠ Frýdek-Místek

V NÁRODNÍM DOMĚ: Město při-
pravilo pro jubilanty koncert vážné 
hudby.   Foto: Petr Pavelka

Město připravilo koncert jubilantům
Město Frýdek-Místek uspo-

řádalo 25. října v místeckém 
Národním domě tradiční setká-
ní jubilantů, kteří letos oslavili 
nebo ještě oslaví 70. naroze-
niny. Oslavencům nabídlo 
nevšední kulturní zážitek v 
podobě vážné hudby.

„Setkání pořádáme každo-
ročně na podzim, letos jsme 
pozvali 346 občanů a připravili 
koncert Symfonického orchestru 
města Frýdku-Místku pod vede-
ním dirigentů Jaromíra Javůrka 
a Aleše Kománka. Vsadili jsme 
také na vystoupení pianistky 
profesorky Boženy Kronycho-
vé, která se takto loučí se svou 
hudební kariérou. Letos jsme na 
vystoupení přizvali také mladé 
žáky základní umělecké školy,“ 
upřesnila Leona Králová z kan-
celáře starostky.

Program zahájila starostka 
Eva Richtrová. „Přijměte dnešní 
večer jako malý dárek od nás k 
tomu, abyste své jubileum oslavi-
li opravdu důstojně a měli na co 
vzpomínat. Je to skoro zázrak v 
dnešní době, vidět ještě tolik lidí 
v takové čilosti a zdraví, spous-
tu z vás ještě aktivně působí při 

různém dění ve městě. Věřte, že 
vaše podněty a zkušenosti jsem 
kdykoliv připravena vyslech-
nout,“ ujistila Eva Richtrová seni-
ory, kteří si následně vyslechli 
díla nejznámějších hudebních 
klasiků – W. A. Mozarta, J. Hayd-
na, B. Smetany, A. Dvořáka či J. 
Strausse.        (pp)

Roztomilá výstava v penzionu
Spoustu něhy, krásy a 

lásky bylo k vidění ve spo-
lečenské místnosti Penzionu 
pro důchodce na Lískovecké 
ulici, kde si místní obyvatelé 
uspořádali výstavku vlastno-
ručních výrobků s podzimní 
tématikou. Tato expozice 
sice není žádnou prestižní 
uměleckou záležitostí a ani 
vystavovaná díla nemají cenu 
tisíců korun, přesto je jejich 
hodnota z lidského hlediska 
nevyčíslitelná. 

„Společnost malinkých usmě-
vavých figurek z brambor, mrk-
ve nebo kaštanů nutně musela 
každého pohladit na duši,“ 
ohodnotila počin seniorů tisková 
mluvčí frýdecko-místecké radni-
ce Kateřina Piechowicz. „Jsem 
rád, že se v rámci volnočaso-
vých aktivit našich seniorů poda-
řilo něco takového zorganizovat. 
Naše obyvatelky byly šťastné, 
že mohou v kolektivu tvořit. Moc 
je to bavilo a figurkám dokonce 
dávaly legrační názvy,“ usmíval 
se ředitel penzionu Jaroslav 
Chlebek. Mezi exponáty tak 

můžeme najít třeba „tuleně s 
řitní ploutví“, „šamanku v láhvi“ 
nebo „stydlivého Ferka“. Pře-
stože se na výtvorech podílely 
hlavně ženy, podzimní tématika 
prý nakonec strhla i muže, kte-
ří přispěli alespoň povedenými 
vzorky ze svých zahrádek.

S prací pomáhaly obyvate-
lům penzionu pracovnice Pavla 
Dužíková a Dagmar Drozdová. 
„Pro ně to byla svým způso-
bem terapie. Jsou tady babičky 
ve věku 90 let a více. Je pro 
ně důležité neustále trénovat 
mozek a ruce,“ vysvětluje Pavla 
Dužíková a už dnes začíná plá-
novat přípravu výstavky s motivy 
vánočními.         (pp)
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GALERIE KRÁSNO
u kostela sv. Jana a Pavla v Místku

Tel.: 558 436 024, 732 471 892
Provoz galerie:

Po-Pá od 9-17.30 hodin,
sobota od 9-12 hodin

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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

Pondělí 7. listopadu 2005 v 19.00 h. 
VIOLOVÝ RECITÁL
Lubomír Malý - viola, Věra Hájková - 

klavír
Předplatitelé KPH
Sobota 12. listopadu v 19.30 hodin
SETKÁNÍ PO TANEČNÍCH
Setkání pro absolventy tanečních kur-

zů pro manželské páry a dvojice. 
Výuka tanečních novinek. Řídí manželé 

Gebauerovi.
Úterý 15. listopadu v 16.30 hodin 
Klub filmových amatérů Frýdek-Místek
PODVEČER S VIDEOKAMEROU
Profesionálové versus amatéři.
Výběr filmů s filmové soutěže Kavka v 

Kopřivnici a Český lvíček
V Ústí nad Orlicí
Čtvrtek 24. listopadu v 19.00 hodin - 

frýdecký zámek
HOUSLOVÝ RECITÁL
Jiří Vodička - housle, Radana Kubíčko-

vá – klavír
Předplatitelé Zámeckých koncertů
Pondělí 28. listopadu v 19 hodin 
JIŘÍ PAVLICA A HRADIŠŤAN
Koncertní vystoupení cimbálové muziky
Výstavy 
24. září - 30. listopadu - chodby Národ-

ního domu
FOTOKLUB ČESKÝ TĚŠÍN - výstava 

fotografií
1. listopadu – 31. prosince - Nová scé-

na Vlast
ZAKLETO V JANTARU - výstava 

fotografií
Vernisáž 1. listopadu v 17.00 hodin 
Kurzovní činnost 
Připravujeme na leden 2006
Taneční Disco dance
Taneční pro páry Hobby dance
Taneční Hip Hop
Moderní tanec pro aktivní ženy
Zdravotní cvičení pro ženy
Orientální břišní tance
- začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí
Kondiční posilování
Taneční pro manželské páry a dvojice
- začátečníci a pokročilí
Taneční pro mládež pokročilí

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 

MÍSTO
FRÝDEK A  MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:
MODELY SPECIÁLNÍCH VOZIDEL 

– od sanitky po obrněný transportér
Prezentace sbírek i vlastních výrobků 

modelářů a zájemců o historii automobi-
lové dopravy. Autojeřáby, auta nákladní, 
hasičská, policejní, vojenská, sanitní, aj., 
stavební stroje a další vozidla budou na 
výstavě doplněna fotografiemi, technic-
kou dokumentací a videozáznamem.

Autorem scénáře je František Pavelčík 
a dále spolupracovali: Josef Jendřišak, 
Václav Langer, Jiří Pavelka, Marek Kas-
sa, Jaromír Krejčí, MUDr. Dalibor Cha-
loupka, Zdeněk Kroček, Ludovít Holan, 
Regionální muzeum v Kopřivnici o.p.s., 
RK MODEL Brno, Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje, územní 
odbor Frýdek-Místek, Sbor dobrovolných 
hasičů Dobrá. 

Potrvá do 6. listopadu 2005.
LITERÁRNÍ TRADICE V POBESKYDÍ
Výstava je uspořádána při příležitosti 

100. výročí narození básníka a překla-
datele Óndry Łysohorského a také výročí 
známějších i méně známých spisovatelů 
a básníků  Pobeskydí – J. Kaluse, V. Mar-
tínka, K. Fiži-Tošanovského, J. Olšáka 
a dalších osobností. Výstava chce také 
připomenout jejich následovníky – naše 
současníky.

Potrvá do 27. listopadu.
MALOVANÉ VÁNOCE
Výtvarná výstava žákovských prací na 

téma Vánoce dříve a dnes, která vznikla 
v rámci celoročního projektu Muzea Bes-
kyd F-M. Jsou vystaveny díla žáků mateř-
ských a základních škol z Frýdku-Místku 
a okolí. Výstavu doplňují betlémy součas-
ných regionálních řezbářů a výtvarníků.

Vernisáž s předáním diplomů oceně-
ným účastníkům se uskuteční ve čtvrtek 
10. listopadu v 17 hodin ve výstavních 
síních frýdeckého zámku.

Potrvá do 8. ledna 2006.
ZANIKAJÍCÍ ZÁMKY MORAVSKO-

SLEZSKÉHO KRAJE
Studijní výstava přibližuje historii i 

současnost některých ohrožených nebo 
už přímo zanikajících zámků. Jsou to 
šlechtická sídla v Ostravě-Kunčicích, 
Ropici, Bravanticích a Hnojníku. K vidění 
jsou kromě jiného historické a aktuální 
fotografie zámků, několik knih z ropické 
zámecké knihovny, či třeba ukázka části 
autentického mobiliáře hnojnického zám-
ku. Výstava byla připravena ve spoluprá-
ci s Národním památkovým ústavem v 
Ostravě. Vernisáž proběhne v pondělí 7. 
listopadu v 17 hodin v muzejní učebně na 
Zámecké ulici.

Výstava je pro veřejnost otevřena 
omezeně: úterý, středa, pátek  14-16 
hodin, čtvrtek 14-17 hodin, sobota, nedě-
le 13-17 hodin. V dopoledních hodinách 
ve výstavě probíhají výukové programy 
pro školy.

Potrvá do 8. ledna 2006.
PROGRAMY A KONCERTY
Úterý 22. listopadu 17,00 hodin 

– muzejní učebna na ulici Zámecká

ZÁMKY V ROPICI A HNOJNÍKU
Přednáška, která představí zámky a 

nové informace o jejich stavebně-histo-
rickém vývoji. Přednáška proběhne ve 
výstavě „Zanikající zámky Moravskoslez-
ského kraje“.

Čtvrtek  24. listopadu  19,00 hodin 
– Rytířský sál frýdeckého zámku

První zámecký koncert
HOUSLOVÝ RECITÁL
Jiří Vodička - housle
Radana Kubíčková - klavír
Neděle 27. listopadu 15,00 hodin 

– Rytířský sál frýdeckého zámku
SETKÁNÍ S BÁSNÍKY POBESKYDÍ
V cyklu „Nedělní chvilka poezie a prózy“
Účinkuje Místecká Viola
Spojeno s derniérou výstavy „Literární 

tradice v Pobeskydí“.
Připravujeme:
Neděle 4. prosince 9,00 – 15,00 hodin 

– areál frýdeckého zámku
VÁNOČNÍ  JARMARK
s prodejem lidových a uměleckých 

předmětů
• Ukázky lidových řemesel
• Malované Vánoce – výstava
• Mikulášská nadílka
• Čertovská pohádka
• Občerstvení - domácí speciality
• Vánoční pamlsky

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST
Čtvrtek 10. listopadu 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.

Čtvrtek 10. listopadu v 18,00 hodin 
– přednáškový sál v Zeleném domě

LEDNICE A VALTICE
Přednáška o unikátním Lednicko-

valtickém areálu, výstup na minaret, na 
Janově hradě, projížďka po kanálech a 
ramenech Dyje, na návštěvě v zámeckém 
skleníku, sokolnická expozice, procházka 
lužním lesem a další. Doplněno videopro-
jekcí.

Středa 16. listopadu v 17,00 hodin 
– přednáškový sál v Zeleném domě

VIDÍM MĚSTO VELIKÉ…
Historie Frýdku a Místku ve světle ar-

cheologických výzkumů. Kámen, který 
odhalil pravdu, neolit v Lískovci, frýdecký 
pravěk, podzemní chodba na Štandlu, 
Frideberk ležel nad říčkou Olešnou, nově 
nalezené hrádky v okolí města a další. 
Připraveno ve spolupráci s Českou ar-
cheologickou společností, pobočkou pro 
severní Moravu a Slezsko.

Čtvrtek 24. listopadu v 17,00 hodin 
– přednáškový sál v Zeleném domě

BESKYDSKÉ SKLÁRNY
Přednáška mapuje historii historické 

výroby skla v oblasti Beskyd na Frý-
decko-Místecku. Lokace skelných hutí, 
které založili na hukvaldském panství 
olomoučtí biskupové a na frýdeckém 
panství Oppersdorfové a Pražmové. 
Doplněno videosnímkem a výstavou ar-
cheologických nálezů.Výstava prací žáků speciální školy Třinec

6. 10. 2005 - 16. 11. 2005.

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/Mis-
tek/Mistek.htm

Interaktivní výstava - Rekordy a zají-
mavosti ze života ptáků 

31. října - 11. listopadu od 8.00 - 14.30 
ve velkém sále Lidového domu v Místku

Slavnostní koncert k 95. výročí založení 
SBORU SMETANA

16. listopadu v 18.00 hod , ve velkém 
sále Lidového domu v Místku

Čtvrtek 24. listopadu v 17.30 hod. 
- přednáška ve formě slideshow (diapro-
jekce, hudba, mluvené slovo)

“HEMOLELE KA AINA - SVATÁ 
ZEMĚ -MOLOKAI” - Přednáší Petr 
Žaloudek, misionář z Vídně (8x navštívil 
Molokai)

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

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

1. 11. Světýlko pro zapomenuté – tra-
diční návštěva frýdeckého hřbitova

4. 11. Tvořivé odpoledne – postavy z 
lepenky – vyřezávání a malování

7. – 10. 11. Obrázky pro vlastní 
nezbednický kalendář

11. 11. „Zlatokopové“ a jiné prožitkové 
hry v klubovně

16. 11. Strašidel se nebojíme – zábav-
né odpoledne – hry, kouzlení, míchání 
lektvarů

23. 11. Tělocvičné odpoledne v klu-
bovně – soutěže v obratnosti, pohotovos-
ti, mrštnosti apod.

30. 11. Advent přichází – povídání o 
tradicích a zvyklostech, výroba netradič-
ních „stále zelených“ věnečků

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

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

7. listopadu v 10.00 hod.
Maňásková pohádka 

11. listopadu v 10. 00 hod.
Co nevíte a chtěli byste vědět o anti-

koncepci
Přednáška p. Grussmannové
14. listopadu v 10.00 hod.
Maňásková pohádka 
15. listopadu v 10.00 hod.
Školní zralost
Přednáška psycholožky Mgr. Šigutové
21. listopadu v 10.00 hod.
Maňásková pohádka 
22. listopadu v 9.30 hod.
Prevence onemocnění z potravin 
Vzdělávací seminář pro maminky na MD 
Diskuse na téma: Zdravá výživa
25. listopadu
Vyrobíme si adventní věnec 
Přineste si vázací drát, slaměný kruh 

pr. 20 cm , svíčky, větší množství chvojí, 
mašle, sušené ovoce

28. listopadu
Výroba adventního kalendáře
Co budete potřebovat, upřesníme v 

KM Broučci
Od 1. do 18. listopadu můžete zapsat 

své děti na Mikulášskou besídku. Více 
informací v KM Broučci.
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Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

Úterý 1. listopadu v 19.00 hod.
Mr. and Mrs . SMITH /USA/
Repríza akční podívané – manželé 

Brad Pitt a Angelina Jolieová v roli špič-
kových zabijáků.

Mládeži do 12 let nevhodný, 120 min.
Středa 2. listopadu v 19.00 hod.
UMUČENÍ KRISTA /USA/
Průběh posledních dvanácti hodin 

Ježíšova života, v hl. rolích Jim Caviezel 
a Monica Bellucciová.

Mládeži do 15 let nevhodný, 125 min
Čtvrtek 3. až neděle 6. listopadu  v 

19.00 hod.
ŠTĚSTÍ /ČR/
Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Aňa 

Geislerová ve filmu Bohdana Slámy 
(Divoké včely) o zázracích obyčejných 
lásek.

Mládeži přístupný, 102 min
Pondělí 7. až středa 9. listopadu v 

19.00 hod.
GÓÓÓL! /USA/
Oblíbený mexický televizní herec Kuno 

Becker v hl. roli mladíka, který se svou 
pílí a talentem prosadil do jedničkového 
fotbalového týmu. Film přináší vykreslení 
atmosféry ve špičkovém fotbalovém týmu 
a také záběry ze zápasů.

Mládeži přístupný, 118 min                   
Čtvrtek 10. až neděle 13. listopadu v 

19.00 hod.
DOBLBA! /ČR/
Jaroslav Dušek, Petr Čtvrtníček v čer-

né komedii z vánočního období o vypeče-
né rodině Mukových.

Situační i slovní komika těží často pří-
mo z funebráckého humoru.

Mládeži přístupný, 112 min          
Pondělí 14. až středa 16. listopadu v 

19.00 hod.
PANENSTVÍ NA OBTÍŽ /Norsko, 

Švédsko/
Zábavný snímek ve stylu Prci, Prci, 

Prcičky vypovídá o sexuálním zrání stře-
doškoláků, který se obejde bez vulgarity 
a bez podbízivosti. S laskavým humorem 
s pochopením ukazuje mladou generaci 
takovou, jakou chce sama být.

Film je uváděn v českém znění !!!
Mládeži do 15 let nevhodný, 86 min                
Čtvrtek 17. listopadu v 17.00 hod.
3:15 ZEMŘEŠ /USA/
Snímek byl natočen na základě sku-

tečné události u městečka Amityville na 
Long Islandu v roce 1974.

Mládeži do 12 let nevhodný, 90 min                
Čtvrtek 17. až neděle 20. listopadu v 

19.00 hod.
TĚŽKÁ VÁHA /USA/
Russell Crowe a Renée Zellwegerová 

ve filmu, který byl natočen podle osudů 
legendární postavy amerického boxu 
Jamese J. Braddocka /1905-1974/, velké 
sportovní legendy.

Mládeži přístupný, 140 min 
Pondělí 21. až středa 23. listopadu v 

19.00 hod.
TEMNÉ VODY /USA/
Americký duchařský děsivý příběh o 

zraněné dětské duši vyniká dokonale 
zachycenou atmosférou bezútěšnosti a 
deprese prostřednictvím tajemných cho-
deb zchátralého domu.

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

AKCE NÁRODNÍHO DOMU
Středa 2. listopadu v 19.00 hodin 
Agentura Harlekýn Praha
Neil Simon
…VSTUPTE!
Dva staří klauni, kteří více než čtyřicet 

let spolu vytvářeli komické duo, se mají 
opět sejít. Televize chce natočit jeden z 
jejich nejúspěšnějších skečů a staří tvrdo-
hlaví páni se nemohou dohodnout.

Hrají: Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička, 
Jan Čenský a Libuše Švormová

Režie: Pavel Háša
Předplatitelská skupina A
Neděle 6. listopadu v 15.00 hodin 
Divadlo Kruh Havířov
VODNÍKOVY KLÍČE
Veselá pohádka pro děti
Neděle 13. listopadu v 15.00 hodin 
Divadlo V batohu
ZATOULANÉ BOTIČKY
Loutková pohádka
Úterý 15. listopadu v 19.00 hodin 
„PEPŠOU“
Josef Mladý a Josef Náhlovský
Premiéra celovečerního zábavného 

pořadu, ve kterém uvidíte mimo jiné volné 
pokračování telenovely „Pepinda“ a nové 
informace o Krušnohorcích.

Pátek 18. listopadu v 18.00 hodin
BENEFICE
Divadelní smršť k 15. výročí sdružení 

FAMUS s udělováním výročních umělec-
kých cen „Marcelků“

Neděle 20. listopadu v 15.00 hodin
Divadlo Kruh Havířov
NÁŠ KRAKONOŠ
Činoherní pohádka

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
OUTDOOROVÝCH FILMŮ

Čtvrtek 24. listopadu v 19.00 hodin 
– Nová scéna Vlast

SEN - Jiří Kratochvíl ČR, OMO - Cesta 
do pravěku - Pavel Barabáš SR

MOUNT POI - The Big Thing - Keňa, 
Německo

Pátek 25. listopadu v 18.00 hodin 
– Nová scéna Vlast

Farther Than The Eye Can See - 
Michael Brown, USA

Soumrak rybích pastí - Steve Lichtag, ČR
Pátek 25. listopadu v 20.00 hodin 

– Nová scéna Vlast
Proletět divočinou -  Dalibor Carbol, ČR
Peak 38 - Luboš Klíma, ČR
Ožralý žralok - Vladimír Konečný, ČR
Sobota 26. listopadu v 17.00 hodin 

– Nová scéna Vlast
Aoraki Ski Mountaineering -  Gerald 

Salmina, Rakousko
PreXPL - Hybryda Film Studio, Polsko
Po Indu s Matyldou - Jan Bělohlavý, ČR
Old Spice Adrenalin Cup - Jan Celner, ČR
Sobota 26. listopadu v 19.00 hodin 

– Nová scéna Vlast
Amazonia Vertical - Pavol Barabáš, 

Slovensko
Rosalie Moller - Michal Kubát, Petr 

Slezák, ČR
Wreck Free Thistlegorm - Miroslav 

Hrdý, ČR
Neděle 27. listopadu v 15.00 hodin 
Divadlo Čtyřlístek
O STATEČNÉ PRINCEZNĚ
Veselá činoherní pohádka z Převráce-

ných pohádek J. Lady
Středa 30. listopadu v 19.00 hodin 
NATHALIE RENAULT - Canada
Komorní recitál zpěvačky, pianistky, 

skladatelky a umělkyně s nevšedním cha-
risma, jejíž hudební kořeny nalezneme na 
francouzském východě Kanady.

Od jazzu přes šansony, bossanovu, 
boogie až k folku.

FILMOVÝ KLUB 
Úterý 1. listopadu v 19.00 hod.
MISTŘI /ČR-2004/
Režie: Marek Najbrt
Svěží hořká komedie odehrávající se 

na pozadí mistrovství světa je zasazena 
do prostředí bezútěšného pohraničí. 

Hrají: Jan Budař, Klára Melíšková, Jiří 
Ornest a další

Mládeži do 12 let nevhodný, 83 min
Pondělí 7. listopadu v 19.00 hod.
3-IRON /Jižní Korea-Japonsko-2004/
Režie: Kim Ki-duk
Křehký nostalgický příběh, v němž 

známý režisér a mistr obrazu upouští od 
svých oblíbených brutálních scén.

Mládeži do 15 let nevhodný, 88 min        
Úterý 8. listopadu v 17.00 hod.
PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ /Francie-2005/
Režie: Luc Jacguet
Hrdiny fascinujícího dokumentárního 

příběhu z pustin Antarktidy jsou tučňáci 
císařští. Příběh naplněný dramatičností i 
emocemi, citlivou rukou natočené vyprá-
vění o jejich statečném zápasu o přežití. 
Jedinečná podívaná – nenechte si ujít, 
snímek sklízí úspěchy všude tam, kde je 
uveden!!

Mládeži přístupný, 109 min           
Úterý 8. listopadu v 19.00 hod.
Filmostráda „BRASILEIRINHO“ /Švý-

carsko, Finsko, Brazílie-2005/
Režie: Mika Kaurismäki
Známý finský režisér natočil hudební 

dokument o žhavém kouzlu brazilské 
lidové hudby choro, výlet do oblasti tra-
diční brazilské hudby – španělských 
kytar, zuberu bubínků „pandeiro“ a nej-
různějších dechových nástrojů.

Mládeži přístupný, 90 min       

V hl. rolích Jennifer Connellyová, Tim 
Roth a další.

Mládeži do 15 let nevhodný, 105 min              
Čtvrtek 24. listopadu v 19.00 hod.
KLÍČ /USA/
Hororový příběh se odehrává v jižan-

ském koloniálním stavení u New Orlean-
su, v němž se odehrával rituál tamního 
zaklínání zvaného húdú.

Mládeži do 15 let nevhodný, 104 min                
Pátek 25. až neděle 27. listopadu v 17. 

a 19.00 hod.
HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMA-

RÁDI DO DEŠTĚ /ČR/ 
Jan Budař a Richard Krajčo v komedii 

Vl. Morávka o lásce, sexu, filmu, celebri-
tách a pokřivené realitě.

Mládeži do 15 let nevhodný, 108 min 
Pondělí 28. až úterý 29. listopadu v 

17.00 a 19.00 hod.
JESKYNĚ /USA/
Zábavný akční horor oddechového 

charakteru tentokrát z prostředí speologů 
– jeskynních potápěčů, kteří se stávají 
oběťmi místního ekosystému.

Mládeži do 15 let  nevhodný, 98 min 

Pondělí 14. listopadu v 19.00 hod.
NECHOĎ KLEPAT NA DVEŘE

/Německo, Francie-2005/
Režie: Wim Wenders
Autorská dvojice Wim Wenders a Sam 

Shepard nás zavádí do vyprahlého pro-
středí amerického venkova s námětem o 
nefunkční rodině a rodičovství, o sobec-
tví, zbabělosti a nespokojenosti se sebou 
samým.

Hrají. Sam Shepard, Jessica Langeo-
vá, Tim Roth a další

Mládeži do 15 let nevhodný, 125 min        
Pondělí 21. listopadu v 19.00 hod.
Fimostrada – MŮJ MILÁČEK RÁŽE 

6,65 /Dánsko-2005/
Režie: Thomas Vinterberg
Film o mladých samotářích z hornické-

ho městečka, kteří si vytvořili silné citové 
pouto ke svým střelným zbraním podle 
scénáře Larse von Triera.

Mládeži do 12 let nevhodný, 106 min       
Úterý 22. listopadu v 19.00 hod.
RABBIT – PROOF – FENCE /Austrá-

lie, VB-2002/
Režie: Philip Noyce
Road movie dle skutečného příběhu v 

roce 1931 – tři dívky ve věku osmi až čtr-
nácti let prchají z převýchovného zařízení 
domů napříč australským jihozápadem 
/za 3 měsíce ujdou 2500 km/.

Putování tří dívek provázejí nejrůznější 
epizody i setkání s různými lidmi.

Působivý film jak svým námětem i for-
mou získal spoustu ocenění!!

Mládeži přístupný, 94 min           
Pondělí 28. listopadu v 19.00 hod.
KINSEY /USA-2004/
Režie: Bill Condon
Liam Neeson, Laura Linneyová, Chris 

O´Donnell v hl. rolích životopisného filmu 
o životě profesora Alfreda C. Kinseyho 
/1894-1956/, jehož revoluční výzkumy 
sexuálního chování způsobily, že se pru-
dérní a bigotní Amerika začala otevřeně 
zajímat o pohlavní život.

Mládeži do 15 let nevhodný, 119 min       
Úterý 29. listopadu v 19.00 hod.
KULT HÁKOVÉHO KŘÍŽE /USA-

1998/
Edward Norton v hl. roli strhujícího fil-

mu se tentokrát představuje v roli „polep-
šeného“ skinheada Dereka, jenž se právě 
vrací z vězení s touhou posbírat a slepit 
roztříštěné kousky své rodiny.

Celým příběhem nás provází jeho 
mladší bratr Danny. Film je silně realistic-
ký, tvrdý, brutální a hlavně nekompromis-
ní, přesně tak, jako jeho hlavní hrdinové.

Mládeži do 15 let nevhodný, 119 min        
DĚTSKÁ  FILMOVÁ  PŘEDSTAVENÍ
Pátek 11. listopadu v 10.00 hod.
BROUČKOVY TAJNOSTI /ČR/
Pásmo veselých pohádek, ve kterém 

neschází Krtek ve městě, pohádka o 
Smolíčkovi, další pokračování příběhů 
Broučků a jiné.

Mládeži přístupný, 65 min
Pátek 11. listopadu v 13.30 hod.
RYCHLÝ STRIPES /USA/
Hraný snímek se živými zvířaty uvádě-

ný v českém znění – hlavním hrdinou je 
mladá zebra Stripes, jejíž snem a cílem 
je s pomocí dalších domácích zvířátek se 
zúčastnit a vyhrát koňské dostihy.

Film je opatřen velice vtipným – vyni-
kajícím dabingem mluvících domácích 
zvířat (Hezucký, Žilková, Genzer, Suchá-
nek, Carda a další)

Mládeži přístupný, 102 min
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