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slovo starostky
Vážení spoluobčané,
proběhlo další zasedání zastupitelstva 

města a tentokrát se větší debata rozpouta-
la překvapivě až po samotném jednání, kdy 
nás opozice před médii začala kritizovat za 
náš postoj vůči obchvatu města. Na zastu-
pitelstvu jsme přítomné seznámili s obsa-
hem dopisu, v němž upozorňujeme kom-
petentní místa na možná rizika při výstavbě 
nošovické průmyslové zóny. V souvislosti s 
mezinárodními dohodami o obsazení stra-
tegické průmyslové zóny v Nošovicích, kterou podporujeme vzhledem 
k výši nezaměstnanosti v našem regionu, nabývá urychlení výstavby 
všech staveb silnice I/48 včetně obchvatu Frýdku-Místku pro město 
i pro investora v nedalekých Nošovicích zcela zásadního významu. 
Počet aut, která projíždějí Frýdkem-Místkem, je již dnes takový, že 
městu ve špičce hrozí dopravní kolaps. Mezi druhou a čtvrtou hodinou 
jsou silnice přeplněné. Problém se může ještě více vyhrotit v okamžiku, 
kdy se začne stavět plánovaná automobilka společnosti Hyundai v 
Nošovicích. Městem budou projíždět těžké automobily a nebude jich 
málo. Jen při stavbě automobilky se počítá s nárůstem v řádech stovek 
vozů, další automobily budou Frýdkem-Místkem projíždět po dostavění 
továrny kvůli zásobování. Město je vlastně dopravní pastí, protože když 
dojde na jednom konci k dopravní zácpě, další automobily nemají šanci 
uniknout a zácpa se řetězovitě rozšíří i na další komunikace. Na zastu-
pitelstvu opozice nereagovala, ale následně přispěchala s kritikou, že 
naše aktivita je zpozdilá. To musíme důrazně odmítnout, protože už 
tři roky je prakticky na každém zasedání zastupitelstva předkládána 
zpráva o tom, v jaké fázi jsou práce související s obchvatem města. 
Nikdo z opozičních zastupitelů neměl za tu dobu potřebu reagovat tak, 
jak to opozice předvedla po zveřejnění našeho dopisu ministerstvu. Že 
se navíc do čela kritiky postavil Martin Říman, bývalý ministr dopravy, 
je naprosto absurdní.                 Eva Richtrová

Radnice rozvíjí vztahy s Bosnou a Hercegovinou
Čtyři dny pobývala ve Frýd-

ku-Místku delegace z Bosny a 
Hercegoviny, která v průběhu 
své návštěvy za účasti bosen-
ského velvyslance Ivana 
Orliče slavnostně podepsala 
Deklaraci o partnerství a spo-
lupráci mezi městy Frýdek-
-Místek a Gradačacem.

„Od našeho prvního setkání 
uplynulo asi jeden a půl roku, 
kdy jsme přijali pozvání staros-
ty města Gradačac k návštěvě. 
Protože z mého pohledu byly 
navázány okamžitě přátelské 
vztahy, bylo jasné, že naše 
přátelství povýšíme na spo-
lupráci obou měst. Jsem pře-
svědčena o tom, že všechna 
naše další setkání budou v 
duchu přátelství, spolupráce, 
vzájemné úcty, porozumění a 
důvěry,“ prohlásila před pod-

pisem deklarace starostka Eva 
Richtrová, která prozradila, 
že závazky v dokumentu jsou 
hlavně o spolupráci v oblastech 
kultury a vzdělávání, spoluprá-
ci mezi školami a sportovními 
kluby, o rozvíjení turistiky a 
cestovního ruchu a partnerství 
ve společných projektech, kte-
ré budou navázány na progra-
my Evropské unie. „Chceme 
také konzultovat své problémy 
v oblasti řízení a samosprávy a 
v neposlední řadě rozvíjet pod-
nikání,“ upřesnila. 

Ferhat Mustafič, okresní 
předseda Gradačacu, upozor-
nil na to, že Frýdek-Místek má 
velice bouřlivou historii, která je 
charakteristická i pro Gradačac 
a Bosnu, neboť frýdecko-mís-
tečtí občané se v druhé světo-
vé válce jako jediní v republice 

postavili na odpor fašistické 
nadvládě. „Bosna a Hercegovi-
na byla dějištěm nejstrašnějších 
bitev partyzánů proti fašismu, 
také naše země a město se 
stavělo na odpor různým diktá-
torům a impériím, proti Turkům, 
rakousko-uherské monarchii i 
proti fašistickým nájezdům, aby-
chom si zachovali svou státnost. 
Bosna byla vždycky centrem 
zájmu velkých sil v první a druhé 
balkánské válce, první a druhé 
světové válce, v neposlední řadě 
i v poslední válce, kde zahynulo 
více než sto tisíc lidí. Faktem 
je, že jsme neměli sovětskou 
nadvládu, ale bez ní bylo taky 
dost zle,“ posteskl si Mustafič a 
pro ilustraci sdělil několik tragic-
kých údajů. Jenom v Gradačacu 
v letech 1992-1995 zahynulo 
1700 mladých chlapců a zůstalo 

700 invalidů, úplně bylo zničeno 
8 tisíc objektů. „Naši krvavou 
historii nemůžeme změnit, ale 
můžeme udělat lepší a perspek-
tivnější naši budoucnost. Vy už v 
tom máte drahocenné zkušenos-
ti, samotný akt spojení Frýdku s 
Místkem v jedno město ukazuje, 
že máte touhu po spolupráci a 
sjednocení. Dneska otevíráme 
novou cestu pro vytváření spra-

UJEDNÁNO: Starostka Eva Richtrová podepsala deklaraci spolu s okres-
ním předsedou Gradačacu Ferhatem Mustafičem.     Foto: Petr Pavelka

vedlivé společné Evropy, ve 
které budeme všichni lépe žít,“ 
řekl Ferhat Mustafič a podě-
koval České republice a jejím 
občanům, kteří navzdory svým 
vlastním problémům pomáha-
li a nadále pomáhají a dávají 
podporu Bosně a Hercegovině 
na cestě od důsledků války ke 
vstupu do Evropské unie.   (pp)

(Více informací na str. 3) 

Město požádalo stát o pomoc
Místostarosta Petr Cvik 

seznámil na zasedání zastupi-
telstva s obsahem dopisu, kte-
rý spolu se starostkou Evou 
Richtrovou adresoval minis-
terstvu dopravy, zástupcům 
kraje, Czechinvestu a frýdec-
ko-místeckým poslancům. 

Vedení města se jménem 
starostky Evy Richtrové a mís-
tostarosty Petra Cvika obrátilo 
na ministra průmyslu a obcho-

du Milana Urbana s žádostí o 
pomoc při řešení dopravní situ-
ace ve Frýdku-Místku, která by 
se mohla nepříjemně vyhrotit 
v souvislosti se zahájením 
výstavby průmyslové zóny v 
Nošovicích.

„Dnes to vypadá tak, že již 
byla překročena hranice čtyřice-
ti tisíc projíždějících automobilů 
za čtyřiadvacet hodin, což je pro 
střed města a místní obyvatele 

neúnosná zátěž. Součástí pro-
vozu je i kamionová doprava. S 
výstavbou automobilky by moh-
lo v horizontu několika měsíců 
dojít k závažnému dopravnímu 
kolapsu,“ popsal stav místosta-
rosta Petr Cvik, který žádá o 
maximální možné urychlení 
výstavby všech staveb obchva-
tu města včetně propojení na 
silnici I/56.

(pokračování na straně 3)

Obyvatelé na Srí Lance mají 
loďku jménem Frýdek-Místek

Názvem Frýdek-Místek je 
opatřeno jedno z letadel Čes-
kých aerolinií, nyní k dopravním 
poslům ve světě přibyl prostře-
dek nesrovnatelně skromnější, 
ale pro majitele stejně důležitý, 
neboť slouží k zajištění obživy. 

Při příležitosti udělování cen 
Křesadlo, o němž více informu-
jeme uvnitř čísla, daroval ředitel 
humanitární organizace ADRA 
Jan Bárta starostce Evě Rich-
trové fotografii rybářské loďky, 
která byla pořízena z peněz 
města obyvatelům Srí Lanky, 
postiženým ničivou vlnou tsuna-
mi v prosinci 2004.

„Zastupitelstvo před rokem 
odsouhlasilo poskytnutí finanč-
ního daru z rozpočtu města ve 

výši půl milionu korun na konto 
Veřejné sbírky na pomoc jihový-
chodní Asii zřízené právě nadací 

Adra,“ připomněla tisková mluvčí 
Městského úřadu Frýdek-Místek 
Kateřina Piechowicz.       (pp)

RYBÁŘSKÁ LOĎKA: Frýdek-Místek na Srí Lance.       Foto: Repro
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Žádosti o přidělení
obecního bytu

Upozorňujeme všechny obča-
ny, kteří mají podanou žádost o 
přidělení bytu u Městského úřadu 
Frýdek-Místek, na nutnost jejího 
obnovení do 31. března. Toto lze 
provést pouze písemnou formou 
prostřednictvím formulářů, které 
jsou k dispozici na informacích v 
budově městského úřadu. Vypl-
něnou žádost pak můžete podat 
na podatelně městského úřadu. 
Pokud tak žadatel neučiní, jeho 
žádost bude z evidence vyřazena.

Přijede europoslanec
3. března od 15 hodin bude v 

klubovně č. 5 místeckého Národní-
ho domu k dispozici europoslanec 
Jiří Maštálka, od něhož se můžete 
dozvědět nejčerstvější novinky ze 
života Evropského parlamentu, ale 
bude připraven i na zvídavé otázky 
z oblasti zdravotnictví, sociální pro-
blematiky a života seniorů.

Optimalizace dopravy
Upozorňujeme občany, že 

během měsíce března bude 
společnost UDIMO s.r.o. Ostra-
va v rámci připravované opti-
malizace městské hromadné 
dopravy provádět dotazníkový 
průzkum v domácnostech.

Opis vodoměrů
Severomoravské vodovody a 

kanalizace Ostrava a.s. oznamu-
jí, že v období od 3. do 10. března 
bude v městské části Chlebovice 
prováděn pravidelný opis vodo-
měrů pracovníky společnosti.

Statika v pořádku
Víceúčelovou sportovní halu ve 

Frýdku zkontroloval statik a potvr-
dil, že statika budovy je v napro-
stém pořádku. Informoval o tom 
ředitel společnosti Sportplex Petr 
Slunský, protože lidé v návaznosti 
na nedávnou tragédii v Katowicích 
často telefonovali a ptali se, zda je 
pobyt uvnitř vzhledem ke sněhové 
situaci bezpečný.

Oslava MDŽ
V Nové scéně Vlast se 8. 

března od 15 hodin uskuteční 
tradiční oslava Mezinárodního 
dne žen, kterou pořádá okresní 
a městský výbor KSČM, Český 
svaz žen a Levicový klub Růže 
92. V programu vystoupí dětská 
dechová hudba Radost, děti z 
mateřinky, připravena je módní 
přehlídka a na závěr operetní 
melodie v podání ostravských 
umělců.

Reflexní terapie 
Všem, kteří jsou ochotni něco 

udělat sami pro prevenci nebo 
zmírnění různých zdravotních 
potíží, je určen víkendový seminář 
reflexní terapie rukou a nohou. 
Na semináři, který pořádá škola 
jógy Karakal ve dnech 16.-19. 
března v Penzionu u přehrady na 
Morávce, budou účastníci sezná-
meni s postupy, jejichž účinnost 
byla potvrzena v odborné litera-
tuře i praxí přednášejících. Více 
informací na telefonním čísle 558 
633 340, 607 720 251 nebo také 
na www.joga-karakal.cz.      (pp)

Většina času posledního za-
sedání frýdecko-místeckého 
zastupitelstva byla věnována 
rozdělování finančních pro-
středků z rozpočtu, diskuze 
se rozpoutala při schvalování 
přísedících okresního soudu 
a o některých problémech se 
debatovalo opakovaně.

Vedení města muselo zopa-
kovat, že aquapark na Olešné je 
řádně zkolaudován a v souvislosti 
s výstavbou na městském úřadě 
nikdo nic neporušil a ani neby-
la vůči úřadu uplatněna žádná 
sankce. „U stavby kryté části bylo 
vydáno stavební povolení, které 
nabylo právní moci. Postupovali 
jsme s největší opatrností v sou-
činnosti se stavebním úřadem,“ 
ujistil místostarosta Miroslav 
Dokoupil. Nejen jeho rozladilo 
opakované vystoupení Václava 
Tesaře k problematice zvonků 
v Domě s pečovatelskou služ-
bou, kterému se nelíbí způsob 
rozúčtování podle počtu členů 
domácnosti, ale problematika mu 
byla ze strany městského úřadu 

Prodloužení termínu
Sdružení Region Beskydy/Beskidy, správce programu 

Fondu malých projektů Interreg IIIA CZ-PL na české i polské 
straně hranice, se z důvodu umožnění lepšího využití aloko-
vaných finančních prostředků v rámci společných projektů 
rozhodli prodloužit termín příjmu žádostí 2. kola výzvy k podá-
vání žádostí na termín 15. 3. 2006. Žádosti se tedy mohou 
odevzdávat na adrese administrátora do 15. 3. 2006 do 12 
hodin. Bližší informace jsou k dispozici na internetové adrese 
http://www.regionbeskydy.cz a http://ops.tranovice.org.

Zastupitelstvo města roz-
hodlo uzavřít smlouvu o 
poskytnutí neinvestiční dota-
ce z rozpočtu města na rok 
2006 ve výši výtěžku tradiční 
sbírky Vánoční strom frýdec-
ko-místecké Mateřské škole 
se zdravotnickou péčí.

„Loňskou sbírku jsme reali-
zovali za účelem získání finanč-
ních prostředků pro Soukromou 
speciální mateřskou školu pro 
děti alergické a oslabené s.r.o., 

Výtěžek Vánočního stromu
putuje do mateřské školky

která má od Nového roku nový 
název Mateřská škola se zdra-
votnickou péčí, s.r.o.. Finanční 
prostředky použije mateřinka na 
pořízení dětských stolků a židlí a 
na zdravotní pomůcky vhodné 
pro léčbu respiračních onemoc-
nění dětí předškolního věku,“ 
uvedl místostarosta Petr Cvik. 
Školka má díky štědrosti přispí-
vajících občanů, kterým radnice 
i touto cestou děkuje, k dispozici 
přes 38 tisíc korun.       (pp)

Devadesátiletou malířku 
Elišku Servátkovou potěšil 
záměr frýdecko-místeckých 
radních zřídit městskou gale-
rii v budově bývalé zdravotní 
školy, kde bude sídlit soukro-
má vysoká škola, a věnovala 
městu obraz. 

„To je první obraz pro měst-
skou galerii. Jmenuje se Jaro 
u kolotočů a zachycuje pro-
stranství pod Hasičskou ulicí, 
kde dnes stojí stadion,“ přiblížil 
kunsthistorik Karel Bogar, který 

Malířka darovala městu obraz
plátno přinesl. „Původně jsme 
měli přijít s paní Servátkovou 
spolu, ale necítila se zcela dob-
ře,“ vysvětlil starostce, když jí 
obraz jménem malířky předával. 
Ta jí na oplátku poslala kytici 
slunečnic. „Jsme paní Servát-
kové vděčni, její obrazy jsem 
vždycky obdivovala. Vyzařují 
spoustu energie a laskavosti. 
Paní Servátkové si nesmírně 
vážím,“ přijala dílo, jednoznačně 
navozující dobrou náladu, Eva 
Richtrová.       (pp)

JARO U KOLOTOČŮ: Starostka Eva Richtrová s Karlem Bogarem 
u darovaného obrazu. 

Jak jsme avizovali v minu-
lém čísle zpravodaje, radnice 
připravila nový statut Fondu 
rozvoje bydlení, který nyní roz-
hodnutím zastupitelstva vstou-
pil v platnost a rozšířil možnosti 
poskytování půjček k úhradě 
nákladů na opravy a moderni-
zace obytných budov na území 
města jejich vlastníkům.

Podobný fond existoval již v 
roce 1994, avšak peníze do něj 
město získalo od ministerstva 
financí formou návratné finanční 
výpomoci. Za léta 1994 až 1997 
se jednalo v součtu o částku asi 
15,5 milionů korun. „Půjčku jsme 
již státu splatili a v zájmu zlepše-
ní úrovně bydlení a vzhledu měs-
ta chceme občanům nabídnout 
další výpomoc ve formě nízkoú-
rokových půjček na nejrůznější 
rekonstrukce jejich obytných 
objektů,“ uvedla starostka Eva 
Richtrová a poukázala na fakt, 
že v současném fondu je asi 17 
milionů korun, nyní ryze z poklad-
ny města. „Snížili jsme úrokovou 
sazbu a rozšířili možnosti, nač si 
lze půjčit,“ uvedla.

Město poskytne žadateli úvěr 

Město půjčí na opravu domůMěsto půjčí na opravu domů
například na zateplení obvo-
dového pláště domu, obnovu 
fasády, výměnu oken, opravu 
střechy, obnovu výtahu, opra-
vu kanalizační přípojky, zřízení 
plynového nebo elektrického 
topení či vestavbu bytu do stá-
vajícího půdního prostoru. Roční 
úroková sazba se pohybuje v 
závislosti na účelu mezi třemi 
až pěti procenty. Všechny půjč-
ky poskytnuté z fondu musí být 
zajištěny formou zástavy nemo-
vitosti ve vlastnictví žadatele. 
Informace ohledně výběrového 
řízení budou vyvěšeny na úřed-
ní desce a ve Zpravodaji Rady 
města Frýdku-Místku.

„Výběrové řízení na poskytnu-
tí půjček probíhá jednou v roce. 
Sociálně bytová komise vyhod-
notí předložené žádosti o půjčky a 
navrhne závěr výběrového řízení. 
Na základě stanoviska komise a 
rady města rozhodne zastupitel-
stvo o uzavření smluv. Ty by měly 
být uzavřeny vždy do konce září 
příslušného roku,“ sdělila postup 
při poskytování finančních pro-
středků tisková mluvčí radnice 
Kateřina Piechowicz.        (pp)

Zastupitelstvo města rozdělovalo finance
již několikrát vysvětlena. Zásad-
ní je, že pronajímatel nemůže 
postupovat jinak, pokud nedojde 
mezi pronajímatelem a nájemci 
bytů k jiné dohodě. „Není správ-
né, když tady pan Tesař pouka-
zuje, že musel na rozdíl od jiných 
druhů bydlení zaplatit městu před 
přidělením bytu v domě s pečo-
vatelskou službou příspěvek, 
protože pokud s tím nesouhlasil, 
neměl na ty podmínky přistoupit. 
Tato zásada vznikla někdy tři 
volební období dozadu, možná 
se už přežila a myslím si, že se 
pro příští volební období může 
změnit. Tehdy se vycházelo z 
toho, že není fér, když lidé nastu-
pující do domu s pečovatelskou 
službou toto bydlení požadují 
například poté, co prodali svůj 
vlastní družstevní byt,“ připomněl 
místostarosta Dokoupil.

Místostarosta Petr Cvik v deba-
tě ujistil, že se město bude věnovat 
monumentu ke vstupu do Evrop-
ské unie, který se nachází před 
Kinem Petra Bezruče a je devas-
tován mládeží, jež si prostranství 

oblíbila k provozování kolečkových 
sportů. „Památník je problém, pro-
tože je na veřejném prostranství. 
Základní vady chceme odstranit, 
jakmile sejde sníh, ale městská 
policie určitě nemůže tento prostor 

permanentně hlídat, zřejmě by to 
chtělo více osvěty,“ zamyslel se 
místostarosta Petr Cvik, kterého 
potěšilo, že zastupitelstvo schválilo 
připojení města ke kampani Vlajka 
pro Tibet dne 10. března.       (pp)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Na posledním jednání převažovalo 
rozdělování financí.                                        Foto: Petr Pavelka



Zpravodajství 3 Únor 2006

městská policie

(pokračování ze strany 1)
„V návaznosti na stavbu a 

následný provoz automobilky 
bude nutno vytvořit přijatelné 
podmínky i pro zajištění obsluhy 
budovaného areálu, včetně 
vazeb alternativních druhů 
dopravy, především doplnění 
cyklistických stezek a vazeb 
na hromadnou dopravu. Tyto 
problémy přesahují hranice 
našeho města i naše možnosti 
financování, proto žádáme, 
aby na ně bylo pamatováno již 
při rozhodování o investičních 
prostředcích, věnovaných na 
vybudování průmyslové zóny. 
Připravované memorandum 

Město požádalo stát o pomoc
by mělo obsahovat také řešení 
všech těchto problémů, proto 
na ně upozorňujeme ještě před 
závěrečnými jednáními a pod-
pisem tohoto dokumentu,“ praví 
se v dopise.

Média už přinesla reakce 
ministerstva průmyslu a 
obchodu, že obchvat Frýdku-
-Místku do samotného memo-
randa zařazen nebude, ale 
budou se hledat způsoby jak 
výstavbu urychlit. „Chceme 
tento závazek protlačit alespoň 
do usnesení vlády, které bude 
přílohou k memorandu,“ nas-
tínil další postup místostarosta 
Petr Cvik.        (pp)

Nezodpovědný řidič 
8. 2. po půlnoci byla hlídka 

městské policie přivolána do 
supermarketu Tesco, kde se 
nejenom nonstop nakupuje, ale 
nepolevuje ani ostražitost ochran-
ky, k řešení drobné krádeže láhve 
whisky, již odcizil zjevně podnapilý 
pětatřicetiletý F. W. z Frýdku-Míst-
ku. Při řešení navíc vyšlo najevo, 
že tento muž přijel do prodejny se 
svým rovněž podnapilým kolegou 
ve vozidle. Během rozhovoru se 
strážníky se kamarád přestupce 
vůbec netajil s tím, že ve vozidle 
přijeli, a v naprostém klidu rovněž 
ve vozidle od prodejny odjeli. Pro-
tože si tohoto faktu všimla hlídka 
strážníků, byl řidič v krajní nouzi 
hlídkou městské policie zastaven 
na ulici Beskydská ve směru na 
Ostravu. Orientační dechovou 
zkouškou na přítomnost alkoholu 
bylo zjištěno 2,36 promile alkoho-
lu. Řidič byl na místě předán kole-
gům z Policie České republiky k 
dořešení.

Otec se sekerou
11. 2. před devátou večer při-

jala dispečerka Městské policie 
Frýdek-Místek telefonické ozná-
mení šestatřicetiletého muže z 
Frýdku-Místku, který sdělil, že 
jeho matku i jej ohrožuje v bytě 
na ulici Na Kopci podnapilý otec 
sekerou. Strážníci při příjezdu 
zjistili, že agresivní otec, jed-
našedesátiletý Z. Z. z Frýdku-
-Místku, mimo jiné strážníkům 
známá osoba, která nemá vyře-
šen svůj problém s alkoholem, 
již spí. Sekeru, kterou měl muž 
opřenou o svou postel, matka 
zajistila a zamkla na bezpečné 
místo. „Snad si podnapilý muž 
druhého dne uvědomil, co udělal 
a k jakým následkům mohlo dojít. 
Všichni členové rodiny byli hlíd-
kou městské policie poučeni, aby 
ihned telefonovali na tísňovou 
linku v případě probuzení otce a 
jeho opětovné agresivity,“ sdělil 
Dalibor Volný, zástupce ředitele 
městské policie.

Házela odpad
z okna na ulici

18. 2. okolo třetí hodiny 
odpoledne byla hlídka strážníků 
přivolána na základě telefo-
nického oznámení občana na 
ulici J. Opletala, kde pětase-
dmdesátiletá žena vyhazova-
la svůj domovní odpad ven z 
okna. Strážníci na místě během 
značně obtížné komunikace s 
ženou zjistili, že osoba je zřej-
mě psychicky nemocná. Byla 
zjištěna její opatrovnice, kterou 
se následujícího dne městské 
policii podařilo kontaktovat. Tato 
osoba byla informována a pou-
čena o problému. Opatrovnice 
přislíbila, že bude činit kroky k 
tomu, aby se podobná věc již 
neopakovala.        (pp)

ptáte se - odpovídáme
ad: Kdo má povinnost udržovat chodníky
V minulém čísle jsme na tomto místě zveřejnili namátkový 

seznam míst, kde město provádí zimní údržbu nad rámec 
svých zákonem stanovených povinností a upozornili jsme na 
skutečnost, že za škody způsobené závadami ve schůdnosti 
chodníků hraničících s nemovitostmi ze zákona zodpovídají 
vlastníci těchto nemovitostí. 

Mezi vyjmenovanými chodníky, za jejichž schůdnost ze zákona 
zodpovídá vlastník přilehlé nemovitosti, jsme uvedli i chodníky na 
ulici Jiráskova. Jednomu z místních obyvatel se ovšem nezdálo, že 
by zde město vyvíjelo uklízecí aktivitu. „Chodníky na ulici Jiráskova 
podél místní komunikace město skutečně udržuje, a to v souladu 
s platným Plánem zimní údržby. Jsme schopni pomocí takzvaných 
denních záznamů o provádění zimní údržby tuto skutečnost doložit. 
Pro informaci všech občanů znovu připomínáme, že během zimního 
období funguje u správce místních komunikací, společnosti TS a.s. 
Frýdek-Místek, na telefonním čísle 558 432 649 nepřetržitý dispečink, 
kam se mohou občané obracet se svými dotazy a připomínkami, týka-
jícími se provádění zimní údržby ve městě,“ reagoval na podnět ve-
doucí odboru dopravy a silničního hospodářství Miroslav Hronovský. 
Druhý podnět se týkal místeckého náměstí, kde Miroslav Hronovský 
připustil, že se město bude snažit zjednat nápravu.        (pp)

Nepříjemné a nebezpečné 
chvíle zažívali strážníci hoto-
vostní motohlídky 25. února 
nad ránem v prostoru mezi uli-
cí Slezská až po obec Skalice, 
když se při příjezdu ke kruho-
vému objezdu na ulici Frýdlant-
ská téměř střetli s motorovým 
vozidlem značky Škoda 120, 
jehož řidič zjevně nezvládal 
řízení svého vozidla a dostal na 
kruhovém objezdu smyk.

„Narazil do obrubníku, ale 
pokračoval v jízdě. Po zaregistro-
vání našeho vozidla se rozhodl 
ujíždět. Strážníci byli přesvědče-
ni, že řidičovo chování na komu-
nikaci není v souladu s právními 
předpisy a začali vozidlo proná-
sledovat. Řidič zrychloval svou 
jízdu, čímž stále více ohrožo-
val ostatní účastníky silničního 
provozu,“ líčil Dalibor Volný, 
zástupce ředitele městské poli-
cie. Po průjezdu ulic Nádražní a 
Slezská, kdy už se případu věno-

Strážníci honili podnapilého
vala i druhá motohlídka městské 
policie, se řidič vydal směrem 
na obec Dobrá. Na této trase 
se strážníci snažili řidiče předjet 
a zastavit, což jim řidič znemož-
ňoval, a dokonce se je snažil 
vytlačit z vozovky, čímž je vážně 
ohrožoval. Strážníci museli před-
cházet dopravní nehodě, a proto 
řidiče pronásledovali dál, až do 
obce Skalice, kde řidič najednou 
zastavil a ve vozidle se se svým 
spolujezdcem uzamkl. Poté sice 
na opakovanou výzvu strážníků 
řidič z vozidla vystoupil, avšak 
odmítal dále spolupracovat, takže 
hlídka byla nucena použít donu-
covacích prostředků. „V té době 
již byla na místo přivolána hlídka 
Policie České republiky, která 
orientační dechovou zkouškou 
zjistila u osmnáctiletého řidiče
P. Č. z Dobré 0,82 promile alko-
holu. Celou záležitost si k došet-
ření převzali republikoví kolego-
vé,“ uzavřel Dalibor Volný.   (pp)

Bohatý program, jehož vrcholem bylo pode-
psání deklarace o partnerství a spolupráci mezi 
oběma městy, absolvovala pětičlenná delegace 
z bosenského Gradačacu ve Frýdku-Místku.

„Jak jsme již dříve informovali, v Gradačacu, 
stejně jako ve Frýdku-Místku, hrají volejbalistky a 
házenkáři nejvyšší soutěž. Na jaře by se pak mezi 
týmy na půdě místecké haly pro míčové sporty mělo 
uskutečnit sportovní klání,“ uvedla tisková mluvčí 
frýdecko-místecké radnice Kateřina Piechowicz. 

Bosňané proto v rámci „sportovní špionáže“ zaví-
tali do haly pro míčové sporty na ulici Pionýrů, která 
díky svým parametrům sklidila velký obdiv. Slova 
chvály byla slyšet také zejména po návštěvě domova 
důchodců na ulici 28. října, který hosty zaujal zejména 
pro svůj interiér a komfort, který seniorům poskytuje. 
Dalšími navštívenými objekty byly středisko záchranné 
služby, městská knihovna či Nová scéna Vlast. Dele-
gace se věnovala hlavně městu, ale část navštívila 
například také nošovický pivovar. Návštěva z Bosny 
dobře věděla, v které zemi se vypije nejvíce piv na hla-
vu, v pivovaru se mimo jiné dozvěděla, že ještě větší 
žízeň mají v Bavorsku, ale v součtu je Německo až za 
Čechy. Od sládka si vyslechli historky o tom, jak se z 
Ruska vracely sudy s dírami od krompáče nebo že se 
pivo vaří maximálně při 73 stupních Celsia a právě jiná 
doba vaření a teplota odlišují Gambrinus od Radegas-
tu. V „orlím hnízdě“ nošovického pivovaru se skupinka 
v čele s velvyslancem Ivanem Orličem mohla rozhléd-
nout, kam by měla zamířit velká investice z Koreje, 
takže se probíralo i téma nezaměstnanosti, průměr-

Delegaci z Bosny nadchl domov důchodců i tělocvična

V PIVOVARU: V čem jsou Češi nejlepší na světě, věděl i velvyslanec Bosny a Herce-
goviny Ivan Orlič (druhý zleva).               Foto: Petr Pavelka

ných mezd a kupní síly. „Nedávno jsme 
otevřeli ambasádu Bosny a Hercegoviny v 
Praze, která je vlastně první ambasádou 
Bosny a Hercegoviny ve střední Evropě. 
Deklarace podepsaná ve Frýdku-Místku je 
korunou přátelství a porozumění mezi dvě-
ma městy a dvěma republikami. Doufám, že 
za všemi krásnými slovy budou následovat i 

skutky a že se budete u nás cítit doma a my 
u vás také,“ prohlásil velvyslanec Ivan Orlič. 
Starostka Eva Richtrová jen v Nošovicích 
zalitovala, že kvůli lepšímu počasí nebylo 
možné ukázat Beskydy, o kterých Peťa 
Bačová z ministerstva zahraničí prohlásila, 
že jsou stejně překrásné jako hory v Bosně 
a Hercegovině.      (pp) 

Frýdecko-místecká rad-
nice podniká další kroky k 
plnému využití průmyslové 
zóny v Chlebovicích. Kro-
mě dalších investic v tomto 
prostoru intenzivně jedná o 
vstupu dalších subjektů do 
této lokality, kde v součas-
nosti už působí společnost 
Blanco CZ, zaměřující se na 
nerezové výrobky.

Podobnou náplň má i jistá 
německá společnost, vyrábějící 
nerezové výrobky, která o vstup 

Další jednání s investory
do zóny usiluje. „V Chlebovicích 
je momentálně volných šest a 
půl hektaru. Kdybychom to úze-
mí rozparcelovali, máme zájem-
ců dost, ovšem naší prioritou 
jsou větší subjekty. Od Němců 
budeme mít do konce měsíce 
jasné stanovisko,“ řekl Petr Ša-
brňák, vedoucí odboru územní-
ho a ekonomického rozvoje. Ten 
se neobává, že by zóna zůstala 
neobsazena, zvlášť v souvislosti 
s perspektivou příchodu Hyun-
dai do zóny v Nošovicích.    (pp)
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Základní škola na ulici J. 
z Poděbrad (11. ZŠ) se může 
pochlubit výsledky sportov-
ních tříd se zaměřením na 
volejbal a házenou. O výchově 
k všestrannému sportovnímu 
umění ovšem svědčí i získaná 
umístění v jiných sportech.

„Vážíme si toho, jak měs-
to podporuje školství, protože 
máme možnost srovnávat v 
rámci republiky a zdejší přístup 
radnice je ojedinělý. Snažíme se 
to vracet vzornou reprezentací 
v rámci republikových soutěží 
a medailovými umístěními vždy 
uděláme Frýdku-Místku dobrou 
propagaci. Mám radost, že kon-
číme na prvních místech ve spor-
tech, na které se zaměřujeme, 
ale skvělých výsledků dosahuje-
me i v dalších odvětvích, napří-
klad atletice nebo naposledy 
snowboardu. Ty výsledky dávají 
naší škole naprostou výjimečnost 
nejen v rámci města a kraje, ale i 
v rámci celé republiky,“ těší ředi-
tele školy Jiřího Adámka.

Pavla Rašková, jež byla u 
posledního výrazného úspěchu, 
kterého škola dosáhla na repub-
likovém finále Asociace školních 
sportovních klubů ve snowboar-
dingu, je přesvědčena, že zákla-
dem je všestranná průprava. 
„Holky začínaly s gymnastikou, 
pak se daly na volejbal, ale 
jako doplňkový zimní sport jim 
učaroval snowboard. I na pravi-
delných zimních soustředěních, 
které naše sportovní třídy každo-
ročně absolvují, se již projevuje, 
že snowboardy začínají válcovat 
lyže. Tomu se museli přizpůsobit 
i kantoři,“ říká Pavla Rašková.

11. ZŠ reprezentovaly Tere-

ZŠ J. z Poděbrad žije sportem

VYJELY ZLATO!: Úspěšný tým snowboarďaček s trenérkou Pavlou 
Raškovou.     Foto: Petr Pavelka
za Černochová, Bára Bartková 
a Silva Sobková. Posledně 
jmenovaná získala suverénně 
zlato, Tereza se vešla do šest-
ky a osmnáctá skončila Bára, 
která se prknu věnuje teprve 
prvním rokem a měla hlavně za 
úkol závod dokončit, aby byla 
šance na výhru také v soutěži 
družstev. Za Frýdkem-Místkem 
v nevlídném počasí s kolísavou 
teplotou a mrznoucím deštěm 
skončily Prachatice a Tábor. 
„Mnohem obtížnější bylo druhé 
kolo, na trati už byla vyježděná 

kolej,“ uvedla nejmladší Silva 
Sobková, kterou už její kolegy-
ně vidí za čtyři roky na olympi-
ádě. Trojlístek se shodl na tom, 
že Šumava je spíše na běžky a 
že v Beskydech jsou podmínky 
pro snowboard mnohem lepší, 
protože tu jsou kopce prudší a 
svižnější.

Úspěch mezi 180 závodníky 
znamenal nadšené uvítání a bouřli-
vé ovace po návratu do školy. „Tak 
senzační výsledky jsem opravdu 
nečekal,“ chválil závodnice ředitel 
školy Jiří Adámek.        (pp)

Občanské sdružení Dys-
centrum při 4. ZŠ Komenského 
uspělo se svým projektem ve 
výběrovém řízení nadace Duho-
vá energie, zaštítěné českou 
energetickou společností ČEZ. 

Z řady předložených žádostí 
pro školní rok 2005/2006 vybra-
la správní rada několik projektů, 
kterým bude poskytnut grant. 
Mezi úspěšnými je i projekt 
„Počítač, můj pomocník“, jehož 
autorkou je Mgr. Šárka Nahodi-
lová, předsedkyně občanského 
sdružení Dys-centrum. 

„Cílem projektu je vybavení 
počítačové učebny tak, aby se 
zlepšila úroveň péče o integro-
vané žáky. Naším záměrem bylo 
umožnit těmto dětem každodenní 
přístup k moderním výukovým pro-
středkům nejen ve vyučování, ale 
také v odpoledních hodinách a tím 
jim usnadnit proces vzdělávání. 
Díky poskytnutému grantu ve výši 
sedmdesát tisíc korun můžeme 
nakoupit další kvalitní počítače a 
moderní výukové programy, také 

Počítače z Duhové energie
umožníme dětem každodenní 
přístup k internetu,“ sdělila Šárka 
Nahodilová, zástupce ředitele pro 
1. stupeň 4. ZŠ.

Občanské sdružení Dys-cen-
trum působí při ZŠ Komenského 
již šest let. Doplňuje činnost školy 
a vyvíjí také řadu vlastních akti-
vit. „Jeho hlavním cílem je práce 
se zdravotně postiženými dětmi 
a jejich začlenění do kolektivu 
zdravých dětí. Neméně důležitým 
úkolem Dys-centra je organizová-
ní mimoškolních aktivit dětí. Mimo 
jiné zajišťuje také činnost patnácti 
zájmových kroužků, které dětem 
nabízí účelné a smysluplné využití 
volného času,“ říká Šárka Naho-
dilová, která slibuje v souvislosti s 
přidělenými finančními prostředky 
rozšíření možností kroužků práce 
na počítači. 

Předsedkyně Dys-centra Šárka 
Nahodilová děkuje jménem všech 
dětí, jejich rodičů a dobrovolných 
pracovníků občanského sdružení 
nadaci Duhová energie za poskyt-
nuté finanční prostředky.        (pp)

Střední škola gastronomie 
a služeb ve Frýdku-Místku 
pořádá 30. března okresní kolo 
středních škol v silovém čtyř-
boji, na které naváže krajské 
kolo 12. dubna. Obě soutěže 
jsou uspořádány z pověření 
OR AŠSK Frýdek-Místek. 

Čtyřboj dívek zahrnuje tyto dis-
ciplíny: šplh na tyči 4,5 m, trojskok 
z místa, hod plným míčem, závě-

SŠ gastronomie a služeb 
pořádá sportovní soutěže

rečnou disciplínou jsou sedy-lehy 
s oporou nohou. Čtyřboj chlapců 
se skládá z těchto disciplín: tlaky s 
činkou, trojskok z místa, opakované 
shyby podhmatem a sedy-lehy bez 
opory nohou. „Družstva, která se 
umístí mezi třemi nejlepšími v jed-
notlivých kategoriích, budou odmě-
něna cenami, které zajistili naši 
partneři, mimo jiné i Město Frýdek-
-Místek,“ uvedl Petr Král.         (pp) 

Okresní rada Asociace 
školních sportovních klubů 
ve Frýdku-Místku, ve spolu-
práci s Domem dětí a mládeže 
Frýdek-Místek a Beskydskou 
šachovou školou, uspořádala 
ve středu 1. února „Krajský 
přebor škol v šachu“.

Na startu se sešlo 34 škol z 
celého Moravskoslezského kra-
je, které si vybojovaly postup do 
krajského přeboru z okresních 
přeborů, ze kterých vždy první 
dvě družstva postoupila výše. 
Školy byly rozděleny do tří kate-
gorií a v každé z nich měl náš 
okres své zástupce.

V kategorii 1.-5. tříd splnili žáci 
8. ZŠ Frýdek-Místek úlohu jasné-
ho favorita turnaje a nedali svým 
soupeřům nejmenší šanci a po 
zásluze získali zlaté medaile. Tým 
8. ZŠ Frýdek-Místek hrál ve složení 
Tomáš Bujnošek, Marek Mojžíšek, 
Arbi Preči a Vendula Nováková. 
Na druhém místě se umístila 6. ZŠ 

Krajský přebor škol v šachu
Frýdek-Místek ve složení Lukáš 
Macek, Ladislav Šútora, Tereza 
Rohovská a Tomáš Chromík. Obě 
frýdecko-místecké školy budou 
reprezentovat náš kraj na MČR 
škol v této kategorii. 3. místo obsa-
dili žáci ZŠ Petřvald. Celkem star-
tovalo sedm základních škol.

V kategorii 6.-9. tříd se naši 
zástupci zvláště vyznamenali. 
Školy Frýdku-Místku získaly všech-
na medailová umístění. Nejúspěš-
nější bylo nakonec Gymnázium P. 
Bezruče Frýdek-Místek ve složení 
Matěj Konštacký, Tomáš Pecha, 
František Šikula, Vojtěch Pravec 
a po zásluze všichni hráči obdrželi 
zlaté medaile. Na 2. místě, taktéž 
postupovém na MČR, skončila 
2. ZŠ Frýdek-Místek. Družstvo 
nastoupilo v sestavě Michal Uhe-
rek, Tomáš Pavelek, Míša Pavel-
ková a Tereza Tomášková. 3. mís-
to obsadila 6. ZŠ Frýdek-Místek 
ve složení Tomáš Boráň, Ondřej 
Boráň, Patrik Milat a Petr Fiala. 

Celkem startovalo 14 základních 
škol a víceletých gymnázií.

V nejprestižnější kategorii 
Středních škol byl od počátku 
pasován za největšího favorita 
celek Gymnázia P. Bezruče Frý-
dek-Místek. Avšak plány jim na-
rušili studenti Gymnázia Třinec, 
kteří se po dramatickém souboji 
nakonec radovali ze zlatých 
medailí. Gymnázium P. Bezruče 
Frýdek-Místek se muselo spokojit 
s 2. místem. Složení týmu: Voj-
těch Rojíček, Aleš Václavík, Vác-
lav Říman a Kristýna Cholevová. 
Na 3. místě skončila SPŠ Ostrava 
a 4. místo obsadila SPŠ Frýdek-
-Místek ve složení Šimon Štukner, 
Jan Macíček, Milan Migdal, Jan 
Hrneček a Jiří Tomášek. Celkem 
startovalo 13 středních škol.

Blahopřejeme všem našim 
šachistům k výborným výko-
nům a přejeme jim co nejvíce 
úspěchů na „Mistrovství České 
republiky škol v šachu 2006“.

NAUČTE SE S POČÍTAČEM
VĚK ANI VZDĚLÁNÍ NEHRAJÍ ROLI

Ministerstvo informatiky již třetím rokem organizuje Národní 
program počítačové gramotnosti. Cílem je umožnit komuko-

li, kdo bude mít zájem, vyzkoušet si práci s počítačem.
Lekce I. - „Jak na počítač“
Lekce II. - „Texty v počítači“

Lekce III. - „Internet a e-mail“
Lekce IV. - „Sám sobě úředníkem“

Místo konání: Akademie J. A. Komenského, oblast Frýdek-Místek,
     Brožíkova 2276, 738 02 Frýdek-Místek 
Cena: 100,- Kč/1 lekce (1 kurz = 4 lekce, 1 lekce = 2 hodiny)
Zájemci hlaste se na: 775 121 112

KARNEVALY: Děti z mateřských škol si nenechaly ujít zábavu v 
maskách v Lidovém domě.                                                                                                                                   Foto: Petr Pavelka
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Odnětí půdy ze zemědělské-
ho půdního fondu (ZPF) pro 

nezemědělské účely
Kam se obrátit?

Na Městském úřadě Frýdek-
-Místek – na odbor životního 
prostředí a zemědělství, adresa 
Palackého 115, 738 22 Frýdek-
Místek, kancelář. č. 424, tel. 558 
609 486, 558 609 485, e-mail: 
zivotni@frydekmistek.cz.

Státní správa je vykonávána 
v rozsahu působnosti obce s 
pověřeným obecním úřadem 
a v rozsahu působnosti obce 
s rozšířenou působností ve 
správním obvodu, který zahrnu-
je tyto obce:

Baška, Brušperk, Bruzo-
vice, Dobrá, Dobratice, Dolní 
Domaslavice, Dolní Tošanovice, 
Fryčovice, Frýdek-Místek, Horní 
Domaslavice, Horní Tošanovi-
ce, Hukvaldy, Kaňovice, Kozlo-
vice, Krásná, Krmelín, Lhotka, 
Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, 
Nošovice, Palkovice, Paskov, 
Pazderna, Pražmo, Raškovice, 
Řepiště, Sedliště, Soběšovice, 
Staré Město, Staříč, Sviadnov, 
Třanovice, Vojkovice, Vyšní 
Lhoty, Žabeň, Žermanice.

Kdo souhlas k odnětí
půdy potřebuje?

Dle ustanovení § 9 odst. 
l zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdní-
ho fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, k odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu 
pro nezemědělské účely je tře-
ba souhlasu orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu, 
který je nezbytný k vydání roz-
hodnutí podle zvláštních před-
pisů (např. stavebního zákona 
apod.) s výjimkou případů, které 
jsou níže uvedeny (viz § 9 odst. 
2 zákona o ochraně ZPF).

Souhlasu není třeba, má-li být 
ze ZPF odňata půda na pozem-
cích, které jsou:

- nezastavěnou plochou zasta-
věných stavebních pozemků

- v zahrádkových osadách 
zájmových organizací, příp. 
jiných právnických osob

- účelovými plochami u objek-
tů a zařízení občanské vybave-
nosti nebo u objektů a zařízení 
zdravotnických, kulturních, 
osvětových a církevních

- v současně zastavěném 
území obce, jsou ve vlastnictví 
fyzické osoby a jejichž odnětí se 
má uskutečnit v zájmu této oso-
by pro výstavbu garáže, zahrád-
kářské chaty, rekreační chaty, 
drobné stavby, stavby pro drob-
né pěstitelství nebo chovatelství 
a stavby vinného sklepa

- určeny pro stavby pro byd-
lení v současně zastavěném 
území obce

- pro umístění signálů, stabili-

začních kamenů a jiných značek 
pro geodetické účely, stožárů 
nadzemních vedení, vstupních 
šachet podzemního vedení, 
pokud v jednotlivých případech 
nejde o plochu větší než 30 m2

- přečerpávacích stanic, vrtů 
a studní a stanic nadzemní-
ho nebo podzemního vedení, 
pokud v jednotlivých případech 
nejde o plochu větší než 55 m2 
a větrných jam

- k nezemědělským účelům 
po dobu kratší než jeden rok 
včetně doby potřebné k uvedení 
půdy do původního stavu.

Co potřebujete předložit k 
žádosti o odnětí půdy ze ZPF?

K žádosti o udělení souhlasu 
s odnětím půdy ze zemědělské-
ho půdního fondu dle ustanovení 
§ 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozděj-
ších předpisů je nutno doložit:

1) Vyplněný formulář žádosti 
o odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu (ZPF) – žádost 
podává ten, v jehož zájmu má k 
tomuto odnětí dojít

2) Podrobné zdůvodnění z 
hlediska ochrany ZPF a životní-
ho prostředí – základní údaje o 
zamýšlené stavbě, zdůvodnění 
potřeby, funkce a významu

3) Výpis z katastru nemovi-
tostí – ne starší 1 rok

4) Zákres navrhovaného 
odnětí v kopii katastrální mapy 
(doplněné orientačním zákre-
sem parcel z dřívější pozemkové 
evidence) – ne starší 1 rok

5) Vyjádření vlastníka(ů), 
nájemce(ů) pozemku k záměru, 
pokud nejsou shodni s žadate-
lem

6) Výpočet odvodů za odnětí 
půdy ze ZPF, nejde-li o odnětí, 
při které se odvody nepřede-
pisují (§ 11 odst.3 zákona o 
ochraně ZPF).

7) Bilanci skrývky kulturních 
vrstev půdy a návrh hospodár-
ného využití

8) Plán rekultivace u dočas-
ného odnětí půdy ze ZPF nebo u 
trvalého odnětí za účelem zales-
nění nebo zřízení vodní plochy

9) Vyjádření obce (stavební-
ho úřadu), zda-li záměr je v sou-
ladu se schváleným územním 
plánem obce.

10) Orgán ochrany ZPF může 
v nezbytných případech požado-
vat předložení dalších dokladů k 
posouzení žádosti

V případě zalesnění je nutno 
dále doložit tyto doklady:

11) Vyjádření Zemědělské 
vodohospodářské správy, Libu-
šina 8, Ostrava k vlivu zalesnění 
na meliorační systém

12) Vyjádření příslušného 
lesního hospodáře (Lesů České 
republiky)

13) Geometrický plán na 
oddělení pozemků, pokud nebu-
de požadováno zalesnění na 
celou výměru pozemku dle výpi-
su z katastru nemovitostí

Odnětí půdy ze zeměděl-
ského půdního fondu může 
mít charakter jako trvalé 
nebo jako dočasné (lhůta pro 
dočasné odnětí zákonem není 
omezena).

Co vše je možno vyřídit?
Na úseku ochrany země-

dělského půdního fondu odbor 
životního prostředí a zeměděl-
ství Městského úřadu Frýdek-
Místek ve stanoveném správ-
ním obvodu:

- ukládá podle § 2 odst. 3 
zákona o ochraně ZPF změnu 
kultur zemědělské půdy,

- ukládá odstranění závad 
zjištěných při dozorové a kont-
rolní činnosti,

- vydává rozhodnutí o odvo-
dech za odnětí půdy ze ZPF

- ukládá pokuty
- uděluje souhlas ke změ-

ně trvale travního porostu na 
ornou půdu

- rozhoduje o tom, že poze-
mek kontaminovaný škodlivými 
látkami ohrožujícími zdraví nebo 
život lidí nesmí být používán pro 
výrobu potravin

- uděluje souhlas k návrhům 
územně plánovací dokumenta-
ce zón nebo k návrhům územ-
ně plánovacích podkladů, které 
vycházejí ze schválených územ-
ních plánů sídelních útvarů,

- rozhoduje v pochybnostech 
o tom, zda jde o součást země-
dělského půdního fondu,

- uděluje podle § 7 odst. 3 
zákona o ochraně ZPF souhlas 
k návrhům tras nadzemních a 
podzemních vedení, pozem-
ních komunikací, vodních cest 
a jejich součástí, pokud trasa 
nepřesahuje správní obvod obce 
s rozšířenou působností.

Hrobová matrika
Vykonávané činnosti
- nájem hrobových míst 
- vedení evidence souvise-

jící s nájmem hrobových míst 
– vedení matričních knih

- výběr úhrad za nájem hro-
bových míst a služby spojené 
s nájmem

Co je nájem hrobového 
místa?

Nájem hrobového místa 
vzniká na základě smlouvy o 
nájmu hrobového místa uza-
vřené mezi provozovatelem 
pohřebiště jako pronajíma-
telem a nájemcem (dále jen 
„smlouva o nájmu“). Smlouva 
o nájmu musí mít dle ust. § 25 
odst. 1 zákona č. 256/2001 
Sb., o pohřebnictví a o změ-
ně některých zákonů, v plat-

ném znění (dále jen „zákon 
o pohřebnictví“), písemnou 
formu a musí obsahovat výši 
nájemného a výši úhrady za 
služby spojené s nájmem. 

Nájem se sjednává na dobu 
určitou. Na území města Frýd-
ku-Místku je to na dobu 10 
let; v případě uložení lidských 
pozůstatků do hrobu nebo 
hrobky na dobu, která nebude 
kratší než tlecí doba. Nájem 
končí:

- uplynutím doby, na kterou 
je sjednán

- smrtí nájemce (nájem 
přechází na dědice – právní 
nástupce)

- dohodou smluvních stran
- výpovědí ze strany nájem-

ce i bez uvedení důvodu za 
předpokladu, že na pronaja-
tém hrobovém místě nejsou 
uloženy lidské pozůstatky v 
tlecí době

- odstoupením ze stra-
ny pronajímatele z důvodu 
prodlení nájemce s úhradou 
nájemného nebo služeb spo-
jených s nájmem

- rozhodnutím o zrušení veřej-
ného pohřebiště dle ust. § 24 
odst. 2 zákona o pohřebnictví

Na koho se obrátit?
Hrobovou matriku vede 

na základě smluvního vzta-
hu s provozovatelem pohře-
bišť (městem Frýdek-Místek) 
správce (společnost TS a. s., 
se sídlem 17. listopadu 910, 
738 01  Frýdek-Místek).

Kancelář hrobové matriky 
je umístěna v budově Měst-
ského úřadu Frýdek-Místek, 
odboru sociálních služeb a 
zdravotnictví,  na ul. Radniční 
č. p. 1149, v přízemí, kancelář 
č. 110, tel. 558 609 370 nebo 
731 196 551.

Kontaktní osobou je paní 
Jarmila Hegerová.

Úřední hodiny
Po a St 8.00 - 17.00 hod.
Út a Pá  7.00 - 14.00 hod.
Čt 7.00 - 15.00 hod.
Polední přestávka 12.00 - 

12.30 hod.
Postup

V případě uzavření, pro-
dloužení nebo ukončení smlou-
vy o nájmu hrobového místa je 
nutno se osobně dostavit do 
kanceláře hrobové matriky. S 
sebou je nutno si vzít průkaz 
totožnosti a uzavřenou smlou-
vu (pokud taková existuje). V 
případě přechodu nájmu na 
dědice také usnesení soudu 
s doložkou nabytí právní moci.

V odůvodněných případech 
je výše uvedené možno sjed-
nat písemně.

Povolení vodoprávního úřadu
Státní správa je vykonává-

na v rozsahu působnosti obce 
s rozšířenou působností podle 
zákona 254/2001 Sb. , v plat-
ném znění (zákon o vodách) 
a podle zákona  274/2001 Sb 
(zákon o vodovodech a kana-
lizacích), ve správním obvodu, 
který zahrnuje tyto obce:

Baška, Brušperk, Bruzo-
vice, Dobrá, Dobratice, Dolní 
Domaslavice, Dolní Tošanovice, 
Fryčovice, Frýdek-Místek, Horní 
Domaslavice, Horní Tošanovi-
ce, Hukvaldy, Kaňovice, Kozlo-
vice, Krásná, Krmelín, Lhotka, 
Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, 
Nošovice, Palkovice, Paskov, 
Pazderna, Pražmo, Raškovice, 
Řepiště, Sedliště, Soběšovice, 
Staré Město, Staříč, Sviadnov, 
Třanovice, Vojkovice, Vyšní 
Lhoty, Žabeň, Žermanice.

Povolení vodoprávního 
úřadu se vydávají na základě 
písemné žádosti na adresu 
Městský úřad Frýdek-Místek, 
odbor životního prostředí a 
zemědělství, Palackého 115, 
738 22 Frýdek-Místek. 

Nejčastěji řešené žádosti:
1. povolení stavby domov-

ní čistírny odpadních vod + 
povolení vypouštění odpad-
ních vod pro potřeby jednot-
livých občanů (domácností)

- náležitosti podání: vyplně-
ný formulář př. 4 a př.7 vyhl. 
432/2001 Sb. v platném znění, 
včetně uvedených příloh

- lhůta pro vyřízení: do 60 
dnů, ve zvlášť složitých přípa-
dech do 3 měsíců

- správní poplatek( zákon 
634/2001 Sb.): sazebník, pol.. 
17 bod1 písm.f) stavební povo-
lení ke stavbě 300,- Kč, za 
povolení k vypouštění odpad-
ních vod se poplatek nevybírá

2. povolení stavby studny 
+ povolení k odběru podzem-
ních vod pro potřeby jednot-
livých občanů (domácností)

- náležitosti podání: vyplně-
ný formulář př. 2 a př.7 vyhl. 
432/2001 Sb. v platném znění, 
včetně uvedených příloh

- lhůta pro vyřízení: do 60 
dnů, ve zvlášť složitých přípa-
dech do 3 měsíců

- správní poplatek( zákon 
634/2001 Sb.): sazebník, pol. 
17 bod 1 písm.f) stavební 
povolení ke stavbě 300,- Kč, 
za povolení k odběru podzem-
ních vod se poplatek nevybírá

3. povolení stavby rybní-
ka + povolení k nakládání 
s povrchovými vodami pro 
potřeby jednotlivých obča-
nů (domácností)

- náležitosti podání: vyplně-
ný formulář př. 1 a př. 6 vyhl. 
432/2001 Sb. v platném znění, 
včetně uvedených příloh

(pokračování na straně 6)
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Válcovny plechu a.s. patří 
mezi největší znečišťovatele 
ovzduší ve Frýdku-Místku, 
ovšem vedení společnosti zdů-
razňuje, že plní zákonem stano-
vené limity ve všech oblastech 
ochrany životního prostředí – v 
emisích do ovzduší, při vypouš-
tění odpadních vod a plní plán 
odpadového hospodářství. 

„V letech 1997 a 1998 byly 
instalovány textilní odlučovače 
popílku ze spalin Teplárny na 
špičkové evropské úrovni, jejichž 
účinnost odlučování přesahuje 
99,9 %. Orgány státního dozo-
ru zpřísnily limit na vypouštění 
tuhých znečišťujících látek z komí-
nů Teplárny Válcoven plechu na 
50 procent v porovnání s celostát-
ně platným limitem. Oxid siřičitý je 
pod limitem díky nákupu nízkosir-
natého uhlí, které je samozřejmě 
dražší. Oxidy dusíku jsou pod 
limitem díky důslednému dodržo-
vání provozního režimu. Po insta-
laci čističky odpadních vod v roce 
1996 jsou veškeré limity na obsah 
nežádoucích látek ve vypouště-
ných odpadních vodách dodržo-
vány. Rezavá voda v Ostravici je 
již opravdu vzdálenou minulostí,“ 
ujišťuje Petr Bačák, který pouka-
zuje na fakt, že Válcovny plechu 
jsou držitelem certifikátu dle ČSN 
EN ISO 14001:2004, jenž je 
každým rokem podroben kontrol-

Válcovny znečišťují, ale snaží se
nímu auditu. 

Podle údajů společnosti bylo 
jen v roce 2004 vynaloženo přes 
sedm milionů na akce související 
se zlepšením péče o životní pro-
středí, což byl v novodobé his-
torii válcoven rekordní výsledek. 
Zahájena byla likvidace starých 
ekologických zátěží vzniklých 
před privatizací podniku, která 
odstraní nebezpečí kontaminace 
podzemních a povrchových vod 
těžkými kovy a nebezpečnými 
chemikáliemi.

Loni byly vynaloženy další čtyři 
miliony na zlepšení stavu v oblas-
ti ochrany životního prostředí z 
vlastních zdrojů. Produkce nebez-
pečných odpadů byla v roce 2005 
snížena na 59 % úrovně roku 2004, 
tvorba odpadů celkem klesla na
93 % úrovně předchozího roku. 

„Vše bylo realizováno v době 
náročného období transformace 
hutní výroby, nekompromisního 
tržního hospodářství, probíhajících 
změn majetkových poměrů a změn 
v oblasti technologie. V této situaci 
byla péči o životní prostředí ve Vál-
covnách plechu věnována značná 
pozornost. Ekologicky čistý průmy-
sl je metou, k níž se dopracují až 
příští generace, ta současná se ve 
válcovnách opravdu snaží zmírňo-
vat nepříznivé dopady na životního 
prostředí na nejmenší dosažitelnou 
míru,“ ujišťuje Bačák.       (pp)

Ještě před koncem roku, 
konkrétně 29. 11. 2005, byla 
dokončena a předána do uží-
vání stavba upravující potok 
Vodičná v Chlebovicích. Inves-
torem úpravy toku byly Lesy 
České republiky, s.p., Hradec 
Králové prostřednictvím své 
Správy toků – oblast povodí 
Odry se sídlem ve Frýdku-Míst-
ku a město Frýdek-Místek.

Přípravná a realizační pro-
jektová dokumentace byla zpra-
cována Lesnickou projekcí a.s. 
Frýdek-Místek, stavbu provedly 
na základě výsledků výběrového 
řízení Lesosotavby Frýdek-Mís-
tek. „Realizovaná souvislá úpra-
va potoka Vodičná v délce přes 
jeden kilometr řeší povodňovou 
úpravu obce na dvacetiletou 
vodu, což odpovídá více než osmi 
kubíkům za sekundu, při stoleté 
vodě až přes dvanáct kubíků. V 
rámci úpravy bylo vybudováno 17 
kamenných stupňů, 17 kamen-
ných prahů ve dně, dvě kamenné 
přehrážky a dva balvanité sklu-
zy. V podélném opevnění bylo 
postaveno 973 metrů kamenných 
pobřežních zdí o výšce jeden až 
dva metry, položeno 585 metrů 
kamenných rovnanin o zhruba 

Chlebovice mají upravený potok

metrové šířce a opevněno dno v 
celé délce,“ informoval Vilém Ga-
šek z Lesů České republiky.

Občanům byly také zřízeny 
přístupy k vodě kamennými 
schůdky a zaústěny povrchové 
vody. Záležitostí Města Frýdek-
-Místek byla rekonstrukce stáva-
jících nevyhovujících mostků na 
rámové propusty. 

„Příprava a realizace stavby 
byla požadována a nakonec 
přivítána většinou občanů a 
majitelů okolních nemovitostí, i 
když ke stavbě byl velmi obtíž-
ný přístup a málo prostoru. Bylo 
ale i nemálo takových, kteří se 
stavbou z počátku nesouhlasili, 

měli nesplnitelné i spekulativní 
požadavky či nedobré soused-
ské vztahy. Přitom jen realiza-
ce projektu v celém rozsahu 
bez vynechávek mohla přinést 
požadovaný výsledek. To se 
nakonec podařilo i díky soused-
ské pomoci osadního výboru při 
projednávání jednotlivých přístu-
pů, reálných požadavků či men-
ších změn oproti projektu nebo 
víceprací,“ vrací se k realizaci 
Jana Tomečková.

Stavba byla zahájena v břez-
nu 2002 a dokončena v září 
2005. Lesy České republiky na 
ni vydaly přes 18 milionů korun, 
2,5 milionu putovalo z rozpočtu 
Města Frýdek-Místek. „Úprava 
potoka Vodičná je přínosem pro 
občany Chlebovic nejen z hledis-
ka povodňové ochrany, ale při-
spěla i ke stabilizaci cest a sváž-
ných břehů. Občanům přispěla i 
ke vzhledu a využívání okolních 
pozemků. Je na nich, aby teď o 
upravený potok pečovali údrž-
bou zeleně jak v korytě toku, tak 
i v jeho okolí a odstraňovali pře-
kážky,“ vyzývá Vilém Gašek.

Potok Vodičná je kromě 
drobných přítoků přehrady Oleš-
ná jediným vodním tokem ve 
správě Lesů České republiky na 
území města.       (pp)

(pokračování ze strany 5)
- lhůta pro vyřízení: do 60 

dnů, ve zvlášť složitých přípa-
dech do 3 měsíců

- správní poplatek( zákon 
634/2001 Sb.): 

když zastavěná plocha 
nepřesahuje 70 m2

sazebník, pol. 17 bod 1 
písm.c) stavební povolení ke 
stavbě 300- Kč

sazebník, pol. 17 bod 1. 
písm.f) stavební povolení na 
změnu stavby 300,- Kč

když zastavěná plocha je 
větší nebo rovna 70 m2

sazebník, pol. 17 
odst.1.písm.  i) stavební povo-
lení ke stavbě 3000,- Kč

k její nástavbě a přístavbě 
2500,- Kč

k její stavební úpravě 1000,- Kč
za povolení k nakládání s 

vodami se poplatek nevybírá
4. povolení stavby malé 

vodní elektrárny + nakládání 
s povrchovými vodami

- náležitosti podání: vyplně-
ný formulář př. 1 a př. 6 vyhl. 
432/2001 Sb. v platném znění, 
včetně uvedených příloh

- lhůta pro vyřízení: do 60 
dnů, ve zvlášť složitých přípa-
dech do 3 měsíců

- správní poplatek( zákon 

634/2001 Sb.): sazebník, pol. 
17 odst.1.písm.  i) stavební 
povolení ke stavbě 3000,- Kč, 
k její nástavbě a přístavbě 
2500,- Kč, k její stavební úpra-
vě 1000,- Kč, za povolení k 
nakládání s vodami se popla-
tek nevybírá

5. povolení stavby čistír-
ny odpadních vod a povole-
ní k vypouštění odpadních 
vod, kromě ČOV pro jednot-
livé občany (domácnosti)

- náležitosti podání: vyplně-
ný formulář př. 3 a př. 7 vyhl. 
432/2001 Sb. v platném znění, 
včetně uvedených příloh

- lhůta pro vyřízení: do 60 
dnů, ve zvlášť složitých přípa-
dech do 3 měsíců

- správní poplatek( zákon 
634/2001 Sb.): sazebník, pol. 
17 odst.1.písm. i) stavební 
povolení ke stavbě 3000,- Kč, 
k její nástavbě a přístavbě 
2500,- Kč, k její stavební úpra-
vě 1000,- Kč, za povolení k 
nakládání s vodami se popla-
tek nevybírá

6. povolení stavby jiných 
vodních děl (vodovodní 
řady a vodárenské objekty, 
kanalizační stoky, kanali-
zační objekty, odvodnění 
pozemků, úpravy koryt vod-

ních toků, hrazení bystřin a 
strží...)

- náležitosti podání: vypl-
něný formulář př. 1, pokud se 
stavbou souvisí nakládání s 
vodami, a př. 6 vyhl. 432/2001 
Sb. v platném znění, včetně 
uvedených příloh

- lhůta pro vyřízení: do 60 
dnů, ve zvlášť složitých přípa-
dech do 3 měsíců

- správní poplatek( zákon 
634/2001 Sb.): sazebník, pol. 
17 odst. 1 písm. i) stavební 
povolení ke stavbě 3000,- Kč, 
k její nástavbě a přístavbě 
2500,- Kč, k její stavební úpra-
vě 1000,- Kč, za povolení k 
nakládání s vodami se popla-
tek nevybírá

7. udělení souhlasu vodo-

právního úřadu podle § 17 
vodního zákona. Uděluje se 
ke stavbám, zařízením nebo 
činnostem, ke kterým není 
třeba povolení podle vodního 
zákona, které však mohou 
ovlivnit vodní poměry, např. 
stavby v korytech vodních toků 
(mosty, propustky), sklady, 
skládky které mohou ohrozit 
jakost povrchových nebo pod-
zemních vod, stavby v zápla-
vových územích

- náležitosti podání: vypl-
něný formulář př. 10 vyhl. 
432/2001 Sb. v platném znění, 
včetně uvedených příloh

- lhůta pro vyřízení: do 60 
dnů, ve zvlášť složitých přípa-
dech do 3 měsíců

- správní poplatek : nevy-

bírá se
8. vyjádření vodoprávní-

ho úřadu podle §18 vodního 
zákona 

- náležitosti podání: vypl-
něný formulář př. 11 vyhl. 
432/2001 Sb. v platném znění, 
včetně uvedených příloh

- lhůta pro vyřízení: do 30 
dnů

- správní poplatek: nevybírá se
Výše uváděné  přílohy 

vyhl. 432/2001 Sb. v plat-
ném znění, jsou zveřejněny 
na internetových stránkách 
města Frýdek-Místek nebo je 
možné vyzvednout si je na 
odboru ŽPaZ, Palackého 115, 
Frýdek-Místek, ve stojanu u 
vrátnice nebo v kancelářích  
č. 428 a 429.
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středa 1. 3. 16:15 – 17:30 h veřejné bruslení
sobota 4. 3. 08:30 – 09:30 h veřejné bruslení rodičů s dětmi
neděle 5. 3. 16:00 – 17:30 h veřejné bruslení
středa 8. 3. 16:15 – 17:30 h veřejné bruslení
sobota 11. 3. 08:30 – 09:30 h veřejné bruslení rodičů s dětmi
neděle 12. 3. 16:00 – 17:30 h veřejné bruslení
středa 15. 3. 16:15 – 17:30 h veřejné bruslení
sobota 18. 3. 08:30 – 09:30 h veřejné bruslení rodičů s dětmi
neděle 19. 3. 16:00 – 17:30 h veřejné bruslení

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI – BŘEZEN

středa 1. 3.  12,00 6+7.tř. Opava
neděle 5. 3. 9,00 5+7.tř. Sareza Ostrava
úterý 7. 3. 15,00 8+9.tř. Sareza Ostrava
pátek 10. 3. 18,30 dorost Šumperk
sobota 11. 3. 10,00 3.tř. Karviná
neděle 12. 3. 13,30 dorost N.Jičín
středa 14. 3. 11,30 4+5.tř. Kopřivnice
středa 14. 3. 15,00 8+9.tř. Třinec
neděle 19. 3. 9,00 6+7.tř. Třinec
středa 22. 3. 12,00 4+5.tř. Havířov
HC Frýdek-Místek pořádá každé pondělí a čtvrtek v 17,00 a v 

sobotu v 7,15 nábor dětí do přípravky. Více informací o frýdecko-mís-
teckém hokeji na www.hcf-m.cz.

Mistrovská utkání HC F-M
Postavení frýdecko-místec-

kých házenkářů Sportovního 
klubu policie (SKP) není v 
probíhajícím soutěžním roč-
níku extraligy takové, na jaké 
byli fanoušci v předchozích 
létech zvyklí. Základní část 
soutěže má na programu pár 
posledních kol a boj o medai-
le se našemu týmu tentokrát 
zřejmě vyhne. To ale nezna-
mená, že po odchodu všech 
profesionálních hráčů se 
nově vytvořený tým převážně 
z vlastních odchovanců nepo-
kouší o co nejlepší umístění. 

Je sice pravdou, že diváků na 
házené o něco ubylo, ale ti věrní, 
kteří zápasy „eskápéčka“ i nadá-
le navštěvují, se v hledišti roz-
hodně nenudí. Zvláště poslední 
domácí zápasy proti celkům z 
popředí tabulky, Jičínu a Hra-
nicím, jim přinesly dramatickou 
podívanou a ve svém konci také 
potřebnou radost z vítězství. 

Proti Jičínu, kdy po skvělém 
úvodu si svěřenci nově sestave-
ného trenérského dua Lubomír 
Kavka a Martin Strnadel situaci 
hodně zkomplikovali, ale v závě-
ru dokázali zmobilizovat zbytek 
sil a soupeře, který si neskrývaně 
přijel pro body, přinutili spolknout 
zřejmě hodně hořkou pilulku v 
podobě našeho vítězství 27:26.

Nejinak tomu bylo i v dalším 

Házenkáři se začínají zlepšovat
utkání proti Hranicím. I tento 
celek chce hrát o medaile a 
přijel se stejným záměrem jako 
Jičín. Se zlou se ale u nás potá-
zal, neboť bez respektu hrající 
tým SKP opět dodržel taktické 
pokyny i bojovou morálku po 
celé utkání a nakonec po mis-
trně sehraném závěru se mohl 
radovat z výhry 27:24.

Obrovský podíl na pokoření 
obou soupeřů má náš juniorský 
reprezentant Vojtěch Petrovský, 
a to i přes skutečnost, že byl vždy 
bráněn soupeři osobně. Ve svých 
19 letech kanonýr k pohledání, 
který je nyní také v čele tabulky 
střelců celé extraligy, si však umí 
poradit i s touto komplikací, sedm 
branek do sítě Jičína a ještě o 
čtyři více do té hranické, jsou 
toho přesvědčivým důkazem. 

Velmi pozitivním zjištěním jsou 
výkony dalších mladých hráčů, 
věkové kategorie starších doros-
tenců, kteří stále častěji dostávají 
od trenérů šanci mezi staršími 
spoluhráči. Nejčastěji to jsou Karel 
Alexovič (18 let) a Milan Krupa 
(17 let), kteří nemají zábrany pře-
konávat velmi zkušené protihráče 
i brankáře protivníků a pravidelně 
se zapisují do střelecké listiny.

Další dorostenci, jako jsou 
Lukáš Rejda, Miroslav Kula, 
Tomáš Závorka, Michal Bezecný 
a další, kteří zatím bojují přede-

vším v dorostenecké lize, se jistě 
také brzy dočkají své šance v ext-
ralize. Nastoupená cesta s vlastní 
výchovou talentů, která je možná 
i díky značné finanční podpoře frý-
decko-místecké radnice prostřed-
nictvím Centra sportů, se ukazuje 
jako velmi dobrý počin.

Extraliga má letos nově sesta-
vený model nástavbové části, od 
půlky března až do května bude 
hráno o pořadí složitým systé-
mem play-off a play-out a nikdo 
nemá nic jisté. Poslední výkony 
našeho, mnohými před sezonou 
odepisovaného celku naznačují, 
že se s touto rolí zdaleka smířit 
nehodlá a že ještě může výrazně 
míchat kartami. Hrát před zaplně-
ným hledištěm je určitě snadnější 
a bojovníci v dresech SKP by se 
toho zase rádi dočkali.        (ps)

Petrovský při střelbě na branku 
soupeře.   Foto: Zdeněk Šrubař

Hokejová sezona se chýlí 
ke konci. Muži HC Frýdek-
-Místek svou soutěž už dohrá-
li, mládežnické celky ještě 
bojují o co nejlepší umístění.

Muži v regionálním přeboru 
(čtvrtá nejvyšší soutěž) dohráli v 
polovině února a skončili na čtvr-
tém místě. Mimo jiné to zname-
ná, že veškeré zbývající hokejové 
zápasy ve víceúčelové sportovní 
hale mohou diváci vidět zdarma. 
Nejvíce lákat mohou junioři, kteří 
vyhráli svou skupinu regionální-
ho přeboru a účastní se baráže 
o postup do 1. ligy. „Ze čtyř týmů 
z Moravy postoupí dva. Chceme 
být mezi nimi a postoupit tam, 
kde jsme hráli dlouhé roky. To 
je pro nás vůbec nejdůležitější, 
protože se v klubu snažíme dělat 
hlavně mládež,“ vysvětlil vicepre-
zident klubu Pavel Eliáš. 

Dorostenci hrají první ligu a 
jsou mezi osmičkou nejlepších, 
kteří bojují o postup, žáci od 4. do 
9. třídy hrají Moravskoslezskou 
žákovskou ligu. „Máme sportovní 

Hokejistům končí sezonaHokejistům končí sezona
třídy na 9. ZŠ a ty se střetávají s 
mladými hokejisty z extraligových 
Vítkovic a Třince nebo s ligovým 
Havířovem, Opavou či Karvinou. 
Nejlepší jsou páťáci, kteří bojují o 
druhé místo. Třetí třída nám hraje 
minihokej, ale trápí nás málo dětí v 
přípravce. Doufáme, že se úspěch 
našich na olympiádě projeví v příli-
vu malých hokejistů podobně jako 
po Naganu,“ řekl Martin Machura, 
prezident klubu, jehož cílem je dát 
mládeži alternativu využití volné-
ho času a čas od času vycho-
vat i špičkové borce. Příkladem 
za všechny je Pavel Kubina. 
„Dneska jsme schopni nabídnout 
malým hokejistům srovnatelné 
tréninkové podmínky. Důkazem 
jsou i vyrovnané souboje se 
zástupci ligových celků. Doby, 
kdy přijely Vítkovice a porážely 
někoho pravidelně o deset gólů, 
jsou dávno pryč. Když se objeví 
opravdu talent, vedení klubu mu 
v dalším rozvoji nebrání a umožní 
mu hrát vyšší soutěž někde jinde,“ 
uzavřel Machura.         (pp)

Na předloňský republikový 
bronz se snaží navázat mladí 
házenkáři SKP Frýdek-Místek, 
kteří jsou soustředěni na ZŠ J. z 
Poděbrad. Účastní se celostátní 
žákovské ligy, do níž postoupi-
ly tři nejlepší celky kraje.

„Systém je takový, že na jed-
notlivých turnajích vždy odpadá-
vají nejhorší celky. Do červnové-
ho finále postupuje pět, my jsme 
teď mezi nejlepší dvanáctkou. 

Sportovní třídy házenkářů

Soutěž nabízí herně se porovnat 
v rámci republiky, což je pro kluky 
určitě užitečné a motivující,“ sdělil 
šéftrenér mládeže SKP Frýdek-
-Místek Martin Strnadel. Trenér 
David Prek se může spolehnout 
na oporu v brance, kterou je 
Roman Butschek, klíčovým hrá-
čem je také Radek Majer, který 
se dokonce dostal do širší repre-
zentace kadetů, ale momentálně 
je bohužel zraněný.           (pp)

ROČNÍK 1991: Účastníci celostátní žákovské ligy v házené.
Foto: Petr Pavelka

Beskydský ledňáček
Bruslařský klub Frýdek-

-Místek zve všechny přízniv-
ce krasobruslení do víceú-
čelové sportovní haly, kde v 
sobotu 4. 3. 2006 proběhne 
II. ročník závodu Beskydský 
ledňáček. Soutěžit budou 
malí závodníci ve věkových 
kategoriích od 6 do 10 let.
Program:
10:00-11:35 Nováčci mladší
11:50-13:10 Nováčci
13:40-15:30 Nejmladší žáci
  a žačky

V sobotu 18. února se 
konal 5. ročník Mistrovství 
České republiky na sněhole-
tech – sněžných skútrech a 
svou stopu zde zanechali i 
reprezentanti Frýdku-Místku, 
rodinný klan Hromádků.

Tento závod se skládal z pěti 
disciplín: paralelní slalom, přes-
nost přistání, sprint, odhad vzdá-
lenosti 780 m a Královská jízda 
na 15 km s hromadným startem 
všech sněholetů. Celkově první 
skončil Lukáš Hromádka, který 
porazil i čtyřnásobného mistra 
České republiky ve sněholetech 
Vladimíra Pročka (vicemistr svě-
ta v motorovém paraglidingu) a 
vicemistra světa v motorovém 
paraglidingu Zdeňka Andrlíka. 
Marek Hromádka (olympionik ze 
Sydney 2000) skončil až pátý, 
přestože vyhrál královskou jíz-

Zimní lahůdka – sněholety

du, otec Zdeněk Hromádka byl 
celkově osmý. V březnu teprve 
čtrnáctiletý Lukáš, který je žá-
kem 8. základní školy, po závodě 
jen zářil: „Jsem moc spokojený, 
poněvadž se mi po několika 
letech podařilo prorazit hegemo-
nii hvězd z oblasti létání. A věřím, 

až mi bude šestnáct, budu jim 
tvrdě šlapat na paty v létání na 
motorových padácích.“       (pp)

LUKÁŠ HROMÁDKA: Na Mistrovství ČR ve sněholetech.  Foto: Archiv
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ocenění dobrovolníci
Pavlína Jílková
Angažovala se v rozličných sociálních činnostech, například v práci s romskými 

dětmi. Její náplní práce byly volnočasové aktivity s dětmi. Aktivně se podílela na jejich 
realizaci i přípravě. Spolupracovala s vedoucími, dovedla si získat oblibu a náklonnost 
dětí, měla mezi nimi přirozenou autoritu. Nominovaná byla zejména pro její dlouhou 
a neoceněnou práci s dětmi i dospělými, a to jak prostřednictvím středoškolského 
dobrovolnického klubu, jejími docházkami v roce 2005 do nízkoprahového zařízení 
Nezbeda nebo i při pomoci s doučováním sociálně slabých dětí.

Karel Bogar 
Byl oceněn za své dlouholeté vedení Pobeskydského klubu výtvarného umění, 

který vede již 38. rokem. Za tu dobu nás seznámil s řadou výstav nejen u nás, ale 
i v okolních zemích. Díky němu si řada z nás obohatila vědomosti při mnoha před-
náškách, které se zorganizovaly na jeho doporučení, a přestože není z Frýdku-
-Místku, pro spoustu lidí jeho práce znamenala rozšíření pohledu na umělecká díla 
a architekturu. Zasloužil se také o zviditelnění několika výtvarníků zdejšího regionu.

Liduše Horáková
Pracovala 16 let jako dobrovolná pracovnice organizace Adra, kde vedla skupi-

nu spolupracovníků pro potřeby sociálního šatníku nejen v okrese Frýdek-Místek, 
ale i v širokém okolí, včetně zahraničí – bývalé Jugoslávie, Ukrajiny, Turecka atd.

Této práci věnovala nejen mnoho hodin týdně během dne, ale často pomáhala 
i v noci v návaznosti na odjezdy kamiónů a letadel s humanitární pomocí. Velice 
dobře spolupracovala také se zaměstnanci Okresní správy sociálního zabezpečení 
ve Frýdku-Místku, stejně jako s vedením města. Zajišťovala finanční pomoc formou 
sbírek a sponzorských darů pro naléhavé přípravy v celé České republice ale i v 

zahraničí. Její činnost je velmi známá například v Domově důchodců ve Frýdku-Místku, domově důchodců 
ve Zlíně, uprchlickém táboře Vyšní Lhoty nebo azylovém domě Nový Jičín.

Její pomoc se také zaměřovala na potřeby bezdomovců, romskou komunitu a jejich děti, amnestované 
a propuštěné vězně. Také nezapomínala na děti v dětských domovech, pro které zajišťovala hračky.

Jiřina Magnusková 
Byla oceněna za dlouhodobou práci v občanském sdružení Katolický lidový dům. Po 

vrácení Lidového domu občanskému sdružení Katolický lidový dům v Místku (na ul. Fr. 
Čejky 450) se paní Jiřina Magnusková aktivně a vždy bezplatně podílela na opravách 
a dostavbě objektu. Strávila zde celé dny. Od roku 1996 do roku 2003 byla předsedou 
sdružení a v té době zavedla podnikání „Nákup použitého nábytku z Holandska a jeho 
prodej“. Celý výtěžek byl investován do oprav a dostavby Lidového domu. Usilovala 
o to, aby dům plnil poslání jako centrum kulturního a společenského života ve městě. 
Zasloužila se o pořádání různých akcí – přednášek, klubů, různých setkání, výstav, koncertů.

Iniciovala dobrovolnou pomoc bezdomovcům a sociálně potřebným lidem i lidem v duševní a duchovní 
krizi a romským dětem. Patří k zakladatelům Místecké Charity, klubu Nezbeda a Seniorklubu a přispěla k 
jejich rozvoji. Dodnes úspěšně fungují. Patřila také k zakladatelům místeckého skautského oddílu a vždy 
podporovala jeho činnost. I nyní je aktivní členkou Katolického lidového domu a vždy je ochotna k nezištné 
pomoci komukoliv potřebnému. 

Marcela Bohatová
Pracuje jako dobrovolník v Domě pokojného stáří u Marie Frýdecké a v denním 

centru. 
Paní Bohatová pomáhá od července roku 2003 jak v Domě pokojného stáří u 

Panny Marie Frýdecké, tak v Denním centru. Jako první začala psát kroniku. Také 
v jiných organizacích pomáhá jako dobrovolník. Pravidelně píše články do dobro-
volnického časopisu. Angažuje se rovněž jako dobrovolnice v Adře a dochází do 
Dětského domova Na Hrázi.

Ve slavnostním duchu pro-
běhl podvečer ve velké zase-
dací síni v budově městského 

Ve Frýdku-Místku se poprvé rozdávalo Křesadlo

SLAVNOSTNÍ PODVEČER: Ve velké zasedací síni radnice se sešli 
dobrovolníci nominovaní na cenu Křesadlo.   Foto: Petr Pavelka

Eva Kosturová
Byla oceněna za pomoc onkologický nemoc-

ným pacientům ve sdružení onkologicky nemoc-
ných pacientů Naděje. Paní Eva Kosturová je 
předsedkyní sdružení od r. 1991 dosud. Tuto funk-
ci zastává dobrovolně, bez nároku na honorář. 
Organizuje pro zhruba 50 členů rekondiční pobyty, 
přednášky různých odborníků a lékařů. Další nápl-
ní činnosti tohoto sdružení je zdravotní cvičení, plavání, vycházky a různá 
setkání. Na organizaci všech těchto akcí se paní Kosturová rovněž podílí. 

Zanedbatelná není ani její účast na akcích Ligy proti rakovině Pra-
ha, ať jsou to různá školení, semináře atd. 

Štěpán Křístek 
Křesadlo získal za dobrovolnou práci pro 

občanské sdružení Podané ruce. Pan Křístek byl 
u zrodu tohoto občanského sdružení a od roku 
2000 je jeho místopředsedou. Byl také iniciáto-
rem vzniku projektu „Poskytování služeb osobní 
asistence“ v květnu roku 2001. Od té doby je 
jako dobrovolník této organizace v pozici ekono-

ma. Vypracovává rozpočet na každý rok a navrhuje potřebné kroky k 
zajištění finanční stability této organizace. Díky jeho zásluhám může nyní 
sdružení pomáhat 180 lidem se zdravotním postižením a seniorům.

úřadu ve Frýdku, kde byly 
starostkou Evou Richtrovou, 
zástupci Adry a Hestie poprvé 

v historii města předány ceny 
Křesadlo. Cílem bylo ocenit 
dobrovolnictví a neziskový 
sektor a vzbudit v lidech zájem 
o dobrovolnickou činnost. 

„Myšlenku udělování ceny Kře-
sadlo přineslo občanské sdružení 
HESTIA – národní dobrovolnické 
centrum, které se nechalo inspiro-
vat Spojenými státy americkými a 
také okolními evropskými země-
mi, kde se dobrovolnictví každo-
ročně oceňuje. Poprvé se v Čes-
ké republice Křesadla udělovala 
v roce 2001 v Praze, Havlíčkově 
Brodě a Kroměříži, avšak o tři 
roky později to bylo již osm krajů a 
měst, ve kterých předáváním cen 

Složení poroty
Ing. Ilona Nowaková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy MěÚ FM
Michal Čančík - vedoucí dobrovolnického centra ADRA 
Dagmar Famfulíková - redaktorka ČT
Rostislav Hekera - pracovník odboru sociálních služeb a zdra-
votnictví MěÚ FM
Ing. Petr Lonský - zástupce ředitele ČSOB
Aleš Maďa – majitel VEGA - Provita s.r.o
MSc., Bc. Kateřina Valentová - vrchní sestra z domova důchodců 28. října

Křesadlo ocenili své dobrovolníky 
a zviditelnili činnost neziskových 
organizací. Ve Frýdku-Místku 
iniciovalo předávání této ceny 
sdružení ADRA,“ sdělila tisková 
mluvčí frýdecko-místecké radnice 
Kateřina Piechowicz, která slav-
nostní akci moderovala. 

Křesadlo lze udělit maximálně 
deseti dobrovolníkům v každém 
kraji, regionu či městě. Kandidáty 
navrhuje obvykle nezisková orga-
nizace nebo fyzická osoba, která 
uvede popis činnosti kandidáta 
ceny a důvody pro jeho navržení.

Za rok 2005 bylo na Frýdecko-
-Místecku nominováno celkem 32 
dobrovolníků a objevily se zde i tři 
skupinové nominace. Z nich nako-
nec vybrala odborná porota sedm 
zástupců, kteří byli oceněni. 

Mezi nimi byli zastoupeni lidé 
různého věku a zaměření. Od sta-
rostky města Evy Richtrové pře-
vzali květiny, ředitel Adry Jan Bárta 

jim předal čestné uznání, Jiří Toš-
ner z občanského sdružení Hestia 
věnoval křesadlo, přičemž osobně 
předvedl, že tento předmět skuteč-
ně funguje. „O názvu ceny za dob-
rovolnictví jsme dlouho přemýšleli. 
Původně jsme uvažovali o Ferdovi 
mravenci, ale to neprošlo, protože 
Ferda není celosvětově známá 
postavička. Křesadlo je takové 
příznačné, protože symbolizuje 
zažehnutí světla, stejně jako to 
dělají pomyslně naši dobrovolníci,“ 
řekl Tošner. Paní starostka všem 
přítomným ze srdce poděkovala 
za jejich obětavost. „Všechno už 
bylo několikrát řečeno, ale přesto 
musím zopakovat, že jste neoby-
čejní lidé a já před vámi smekám,“ 
řekla přítomným Eva Richtrová a 
po skončení programu je pozvala 
na malé občerstvení.

Slavnostní atmosféru ještě 
doplnilo hudební vystoupení Jana 
Nowaka a Zuzany Lasotové.  (pp)

POROTA: Večer moderovala tisková mluvčí radnice Kateři-
na Piechowicz.         Foto: Petr Pavelka
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí o výměře 33,75 m2

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

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

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

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

(I.PP - kanc.č.81)
3) Objekt čp. 811 – budova „B“ (nad restaurací), 
ul. Malý Koloredov
- nebytové prostory o výměře 43 m2

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

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

(V.NP - kanc. č. 506)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 25,34 m2  a 7,81 m2  (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)

6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP) - 3 
kanceláře+WC
7) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2 + WC 1,9 m2 
směr Ostravská
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 49 m2

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

Rada města Frýdek-Místek na 
své 67. schůzi konané dne 17. 5. 
2005 schválila Směrnici č. 1/2005 
Rady města Frýdek-Místek o pro-
nájmu bytů ve vlastnictví města 
Frýdek-Místek. Mezi základní 
podmínky, které musí žadatel spl-
ňovat v době podání a po celou 
dobu vedení žádosti, patří: 
• žadatel nesmí mít možnost užívat 
samostatně bytovou jednotku, 
• žadatel nesmí obývat neopráv-
něně obecní byt,
• před podáním a po dobu vedení 
žádosti nesmí mít žadatel u města 
Frýdek-Místek evidovaný žádný 
dluh (např. poplatek za domovní 
odpad, pokuty, poplatek za psa, 
dluh vyplývající z užívání bytu, 
ubytovny, nebytových prostor aj.).
• žadatelé, kteří mají podanou žádost 
o byt a přitom mají závazek vůči 
městu Frýdek-Místek, museli tyto 
závazky uhradit do 31. 12. 2005.
• žadatel je povinen veškeré sku-

Upozornění pro žadatele 
o přidělení obecního bytu

tečnosti v žádosti uvést pravdivě a 
všechny změny v údajích oznámit 
neprodleně odboru správy obec-
ního majetku Městského úřadu 
Frýdek-Místek (dále jen odbor 
správy obecního majetku).
• žadatel (manžel, manželka) je 
povinen písemně potvrdit v období 
od 1. ledna do 31. března každého 
kalendářního roku, že na vyřízení 
žádosti trvá. Pokud tak neučiní 
ve stanovené lhůtě, žádost o byt 
bude z evidence vyřazena, aniž by 
žadatel byl písemně informován.
Ačkoliv veškeré dluhy měly být 
vyrovnány do 31. 12. 2005, Rada 
města Frýdek-Místek na své schů-
zi dne 6. 2. 2006 rozhodla o změ-
ně termínu k zaplacení veškerých 
závazků, a to do 31. 3. 2006. Ten-
to termín je shodný s termínem pro 
obnovení žádosti o byt, kdy každý 
žadatel má možnost, při obnovení 
žádosti, ověřit si existenci svých 
dluhů, popř. je ihned uhradit. 

Místek, parkoviště u kina P. Bez-
ruče: 7.3. - 9.3.
Místek, parkoviště u krytého 
bazénu: 14.3. - 16.3.
Frýdek, parkoviště u Kauflandu: 
21.3. - 23.3.
Frýdek, parkoviště naproti zastáv-
ky Na Veselé: 1.3. - 2.3. a 28.3. 
- 30.3.

V případě špatné dostupnosti 

Sběr nebezpečných a 
velkoobjemových odpadů

místa z důvodu sněhu apod., 
mobilní sběrna na stanovišti umís-
těna nebude. Informace o tom, 
zda je na daném místě mobilní 
sběrna umístěna, si občané 
mohou ověřit na tel. číslech: 558 
623 546 nebo 558 609 489.

Provozní doba mobilní sběrny 
je vždy úterý, středa, čtvrtek od 10 
h. do 18 h. (dle harmonogramu).

odchycení psi
23.02. Rottwailer po autonehodě (pes) 
22.02. Německý ovčák (fena) Na Příkopě 
20.02. Kříženec špice černý (pes) Na Poříčí 
18.02. Kříženec střední (pes) 
16.02. Kříženec menší (fena) třída T.G.Masaryka 
15.02. NO (pes) - udán Zámecké nám. 
13.02. Kříženec střední (fena) Bruzovská 
11.02. Kříženec menší (fena) V. Nezvala 
09.02. Kříženec menší světlý (pes) Jiráskova 
01.02. Labradorský retrívr černý (pes) 
30.01. Kříženec bíločerný (fena) Malý Koloredov 
29.01. Zlatý retrívr (pes) Míru 
21.01. Zlatý kokršpaněl (pes) - udán K Lesu 
20.01. Haski - udán Čs. červeného kříže 
19.01. Čuvač (pes) - udán Hlavní třída 
17.01. Americký pittbullteriér (pes) Slezská 
17.01. Kříženec štěně (pes) - udán 
16.01. Kříženec jezevčíka (fena) - udán Mar. nám. 

Začátkem roku 2006 byla zahá-
jena systematická kontrola živnos-
tenských provozoven. Problémem 
jsou některé provozovny, resp. 
jejich majitelé, kteří díky neznalosti 
a nedodržování povinností v rámci 
nakládání s odpady jsou zdrojem 
nepořádku v našem městě.

Pověřený pracovník odboru 
životního prostředí a zeměděl-
ství kontroluje, zda právnické 
osoby a fyzické osoby opráv-
něné k podnikání mají zajištěno 
využití nebo odstranění odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/ 
2001 Sb., o odpadech a o změ-
ně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších právních před-
pisů. Vzhledem k neutěšenému 
stavu v oblasti odstraňování 
odpadů budou kontroly prová-

Systematická kontrola zajištění likvidace odpadů z provozoven
děny v každé provozovně.

Povinností původců odpadů 
je umožnit kontrolnímu orgánu 
přístup do objektů, prostorů a 
zařízení. Na vyžádání předložit 
doklady, poskytnout pravdivé 
a úplné informace související s 
nakládáním s odpady.

Dokladem může být smlouva 
o provádění sběru, přepravě a 
zneškodňování odpadů uzavře-
ná mezi původcem a oprávně-
nou osobou. Může být předlože-
na i nájemní smlouva uzavřená 
mezi původcem odpadů a pro-
najímatelem nebytových prostor, 
která obsahuje úpravu zajištění 
likvidace odpadů z provozovny. 
V tomto případě kontrolní orgán 
prověří majitele nemovitosti, 
jakým způsobem má zajištěnou 

likvidaci odpadů. 
Pokutu do výše 300.000,- Kč 

uloží obecní úřad fyzické osobě 
oprávněné k podnikání, která 
využívá systému zavedeného 
obcí pro nakládání s komunálním 
odpadem bez písemné smlouvy 
s touto obcí nebo která nemá 
zajištěno využití nebo odstraňo-
vání odpadů v souladu se záko-
nem o odpadech. Kontrolované-
mu subjektu může být uložena 
pokuta do výše 300.000,- Kč, 
pokud neumožní výkon kontrolní 
činnosti, nebo neposkytne prav-
divé a úplné informace souvise-
jící s nakládáním s odpady.

Bližší informace obdržíte v 
kanceláři č. 419, v budově Měst-
ského úřadu Frýdek-Místek na ul. 
Palackého 115, tel.: 558 609 615.

Dovolujeme si připomenout, že 
splatnost těchto poplatků na I. polo-
letí roku 2006 je do 31. 3. 2006. 

Místní poplatky je možno 
platit převodem z účtu, poštovní 
poukázkou prostřednictvím poš-
ty, ale i v hotovosti na finančním 
odboru Městského úřadu Frý-
dek-Místek, Radniční č. p. 1148, 
oddělení místních daní a poplat-
ků, přízemí budovy.

Místní poplatek za komunální 
odpad na rok 2006 je ponechán 
ve stejné výši jako v loňském 
roce, to je 420,- Kč na osobu a 
kalendářní rok. 

Splatnost místního poplatku
za komunální odpad a ze psů

Kromě stávajících osvoboze-
ní a úlev (např. pro osoby starší 
70 let, kdy je poplatek 210,- Kč 
na osobu a kalendářní rok) je do 
obecně závazné vyhlášky nově 
zařazeno osvobození pro osoby, 
které v příslušném kalendářním 
roce prokazatelně pobývají déle 
než 9 měsíců v ubytovacích 
zařízeních na ulici Pionýrů č. p. 
1557, č. p.1758 a na ulici Křiží-
kova č. p. 2366, Frýdek-Místek.

Úřední hodiny na oddělení 
místních daní a poplatků:

Pondělí, středa 8.00 – 17.00 h.
Čtvrtek 8.00 – 15.00 h.

Odbor životního prostředí a 
zemědělství oznamuje, že byly 
zprovozněny veřejné WC umístě-
né v křížovém podchodu v Místku:
- ve výstupním objektu v 1. PP 
(směr Ještěr) se nachází WC ženy,
- ve výstupním objektu v 1. PP 
(směr „Vykopnutý“) se nachází 
WC muži a WC bezbariérové.
Provozní doba je stanovena 

Zprovoznění WC v podchodu
následovně:

pondělí - pátek 7.00 - 19.00 h.
sobota 7.00 - 15.00 h.
neděle 8.00 - 16.00 h.

Poplatek za použití WC je 2,- 
Kč a 4,- Kč za použití kabinky.

Provoz zajišťuje společnost 
TS a.s., se sídlem Frýdek-Mís-
tek, 17. listopadu 910, tel. 558 
435 275.

13.01. Zlatý retrívr (pes) - udán Polní 
13.01. Kříženec větší černý (pes) Ostravská
13.01. Haski - udán Čs. armády 
12.01. Kříženec šedý (fena) - utracen Lískovecká 
11.01. Kříž. menší čb (pes) - utracen E. Krásnoh. 
11.01. Kokršpaněl zlatý - utracen 
10.01. Kříženec jezevčíka černožlutý (pes) - udán 
09.01. Kříženec menší černohnědý (fena) - udán 
07.01. Kříženec černý (pes) H. Salichové 
05.01. Rottwailer (fena) - udán Husova 
05.01. Dobrman (fena) Revoluční 
05.01. Rottwailer (fena) - udán 
05.01. NO (pes) - udán 
04.01. Kříženec černý (fena) - udán Revoluční 
04.01. Zlatý retrívr (pes) Pavlíkova 
03.01. NO štěně (pes) - udán 
03.01. Kříženec menší (pes) - udán Gagarinova 
02.01. Kříženec bílý (pes) - udán třída T.G.M.

Kontaktní telefonní číslo do útulku v Sedlištích: 558 636 200, pan Jan Ondračka
Úřední hodiny: po-st, pá: 16:00 - 18:00 h.
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Volejte Provident 844 555 555.  Půjčujeme rádi, půjčujeme s úsměvem!

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

Stačí jednoduše zavolat a bez zbytečných průtahů a formalit vám obchodní

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

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

si pro ně bude pravidelně chodit k vám.

Chcete peníze?

Zpravodaj Rady
města Frýdku-Místku 

vychází 2x měsíčně v nák-
ladu 25 000 ks a je zdarma 

distribuován do všech 
schránek ve městě.

Cena za inzerci:
33 Kč / cm2

Pro inzerci volejte
603 249 743

Sobota 18. března ve 20 hodin, Národní dům.

PUNK PICNIC 10
Koncert skupin

 ZNOUZECTNOST TOTÁLNÍ NASAZENÍ
 AQVA SILENTIA O.A.M.V.Z.
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Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (11.)

O čem psali kronikáři před deseti lety

Představitele moderního 
českého sochařství připomí-
nají dvě místecké ulice – u 

BUSTA SMETANY: Dílo podle 
Štursova návrhu najdeme v mís-
teckých Smetanových sadech. 

Foto: Petr Pavelka

ŠTURSOVA ULICE: Postranní ulička na místeckém náměstí.
Foto: Petr Pavelka

náměstí Svobody ulice Štur-
sova a na Riviéře Myslbeko-
va. Pražského sochaře Jindři-
cha Wielguse reprezentuje na 
Radniční ulici socha Maryčky 
Magdonové. 

Jedna z nejznámějších 
postav Bezručových básní, 
žena-trpitelka ze Slezských 
písní, se dostala na seznam 
frýdecko-místeckých ulic. Ulice
M. Magdonové se nachází poblíž 
baziliky minor Navštívení Panny 
Marie ve Frýdku. 

Sochař Jan Štursa (1880-
1925) byl žákem zakladatele 
moderního českého sochař-
ství Josefa Václava Myslbeka. 
Myslbek zobrazoval historické i 
bájné postavy, jeho tvorbu ovliv-
nilo období národního obrození. 

Vytvořil sochy pro Národní diva-
dlo v Praze. Byl autorem realis-
tických portrétů. 

J. Štursa se stal rektorem 
pražské Akademie výtvarných 
umění. Ve Smetanových sadech 
v Místku najdeme dílo podle 
jeho návrhu – bronzovou bustu 
hudebního skladatele Bedřicha 
Smetany. Ta byla odhalena v 
den zahájení Jubilejní výstavy 
moravsko-slezského Pobeskydí 
18. července 1926 z iniciativy 
Pěveckého sboru Smetana. Ješ-
tě dříve sochař svou uměleckou 
prací reagoval na válečné zážitky 
první světové války. Na Malém 
náměstí stojí jedna ze studií 
sousoší nazvaná Pohřeb v Kar-
patech. Plastika byla slavnostně 
odhalena 28. října 1924.       (an)

Vznik Nadace Gymnázia 
Petra Bezruče v roce 1992, kte-
rá navázala na tradici fondů a 
nadací provázejících gymnázi-
um od samého založení v roce 
1895, svědčí o dlouholeté snaze 
mnoha i nejmenovaných orga-
nizátorů přispět mravenčí prací 
k důstojným oslavám stého 
výročí místeckého gymnázia. 

Fotografie Frýdku a Místku 
a fotografie osobností, které se 
zasloužily o vznik Matice místec-
ké a tím také o vznik první české 
střední školy zdejšího regionu, se 
staly námětem výstavy nazvané 
Frýdek a Místek 1895 – 100. 
výročí českého gymnázia v Míst-
ku. Výstavu zahájenou 7. září 
1995 v Rytířském sále frýdecké-
ho zámku připravovaly pracovni-
ce Muzea Beskyd Mgr. Marcela 
Černochová a PhDr. Kateřina 
Janásová více než půl roku. Byla 
považována za jednu z nejlep-
ších výstav Muzea Beskyd. 

Také první stránky almanachu 
vydaného k významnému jubileu 
přibližují prostřednictvím dobových 
fotografií Místek. Můžeme na nich 
vidět budovu Zimní hospodářské 

školy, ve které byly provizorně 
umístěny třídy nově vzniklého čes-
kého gymnázia v roce 1895, dále 
budovu Národního domu, v jehož 
předním traktu sídlilo gymnázium 
v letech 1896-1899, a konečně 
vlastní budovu českého gymnázia 

na Palackého ulici, kde se začalo 
vyučovat 7. 12. 1899. Najdeme 
zde i pohled na současnou budo-
vu Gymnázia Petra Bezruče, v níž 
se vyučuje od roku 1954. 

Almanach je též obrazem literár-
ní tvorby a vzpomínek absolventů 
zdejší školy. Mnozí z nich se stali 
jmény, která získala respekt veřej-
nosti. Patří k nim jistě básníci Bohu-
mil Pavlok, Libor Koval, hudební 
skladatel Evžen Zámečník, sochař 
Vilém Kocych a další jména. 

Oslavy 100. výročí trvání gym-
názia v Místku vyvrcholily slav-
nostním programem v sobotu 23. 
září 1995. Součástí byla slavná 
mše svatá sloužená v Kostele Sv. 
Jana a Pavla. K příjemné atmo-
sféře přispěl jak nejstarší cele-
brant kanovník Antonín Lanča z 
Bolatic, který byl vůbec nejstarším 
účastníkem a absolventem z roku 
1926 jako téměř devadesátiletý, 
tak i nejmladší z kněží-absol-
ventů, František Vrubel z Třince, 
jemuž připadl úkol promluvy.

Kdo zhlédl v Národním domě 
slavnostní akademii žáků školy, 
musel uznat, že současná stu-
dentská generace místeckého 

gymnázia nedělá hanbu svým 
mnohým slavným předchůdcům. 
Hudební čísla se střídala s mlu-
veným slovem. Pod taktovkou 
Jaromíra Václavíka zahrál čtyři-
cetičlenný studentský orchestr 
a zazpíval šedesátičlenný dívčí 

sbor Gymnázia Petra Bezruče. 
Dirigent Jaromír Václavík věno-
val dva roky práce učitele hudeb-
ní výchovy na zdejším gymnáziu 
vzniku a postupnému dovedení 
stočlenného hudebního tělesa k 
dokonalému uměleckému prove-
dení, které se zapsalo nezapo-
menutelně do jubilejních oslav. 

Během podvečerního koncertu 
Symfonického orchestru Frýdek-
-Místek a Ženského pěveckého 
sboru Martinů se v roli dirigentů 
vystřídali Milan Báchorek, Jan Šru-
bař a Evžen Zámečník. Zámeč-
níkova kantáta Tam pod horami, 
pod vysokými byla oslavou a vyjá-
dřením vztahu skladatele k rod-
nému kraji. Je pozoruhodná také 
tím, že libreto k ní sestavil další 
absolvent místeckého gymnázia, 
tentokrát však rodák z Ostravy, 
Zdeněk Čecháček. 

Národní dům, Kulturní dům Vál-
coven plechu i restaurace Carbon 
zvaly všechny, kteří přijali pozvání 
do Frýdku-Místku, k večernímu 
posezení s hudbou i tancem. 

Absolventům maturujícím 
už v roce 1922 a mladším bylo 
zasláno téměř 4 000 pozvánek. 

Oslav se v našem městě zúčast-
nilo přes 2 300 bývalých i sou-
časných studentů a pedagogů. 
Přijeli z mnoha koutů republiky, 
také z evropských zemí, Austrá-
lie, Spojených států a Kanady. 

Anna Nováková, kronikářka

KDYSI A NYNÍ: Místecké gymnázium začínalo v Národním domě.   Foto: Petr Pavelka

Láptě z březového lýka 
z Ukrajiny, dámský střevíc 
z oblasti Kavkazu, plstěné 
papuče z Litvy, papučky zva-
né ápres-ski (po lyžování) ze 
Skandinávie, mužský střevíc 
zhotovený technikou drhání 
ze Španělska, kožešinová 
bota ze sibiřského psa, to je 
jen malá ukázka exponátů 
v Muzeu Beskyd z výstavy 
Boty, botky, botičky, která 
potrvá do 26. března.

Expozice má připomenout, 
že lidé nosí obuv odnepaměti. 
Z nutnosti, ale i pro parádu, ve 
všední dny i ve svátky, v radosti 
i ve smutku, a proto, aniž si to 
uvědomujeme, je obuv fantastic-
kým zdrojem informací. Výstava 
sleduje vývoj obouvání od nej-
starších dějin až po současnost. 
Unikátní je kolekce různých typů 
obuvi několika kontinentů světa. K 
velmi atraktivním exponátům patří 
soubor obuvi vyrobené ve firmě 
Baťa v letech 1894-1945. Průřez 
baťovskou produkcí dává návštěv-
níkům příležitost nahlédnout do 
historie snad nejslavnější české 
firmy, ale můžete vidět i hornický 
dřevák z Anglie, opánek ze staré 
pneumatiky zhotovený chudými 
lidmi na Balkáně až po třeba řec-
kou lidovou obuv tsarouhia, které 
se podobají střevíce s velkou 
vlněnou bambulí, které dnes nosí 
čestná stráž před prezidentským 
palácem v Aténách. Návštěvník 
se seznámí s tím, co nosili mus-
limové, vyznavači hinduismu, 
harémové ženy, tuaregové, může 
obdivovat sandál z hroší kůže 
nebo dřevák dlabaný z jednoho 
kusu dřeva, oblíbený námořníky, 
protože neklouzal na mokrých 
palubách lodí. Nechybí ani trocha 
mystiky: „Čínská společnost za 
dob čínského císařství velmi přísně 
lpěla na tradicích. Proto se po celá 
staletí dodržovaly předepsané 

Boty, botky, botičky
rituály a zvyklosti. Jedním z velmi 
krutých obyčejů bylo bandážování 
chodidel u malých příslušnic vyšší 
společnosti s cílem dosáhnout co 
nejmenšího rozměru. Mít malou 
nožku platilo za ideál krásy. Tra-
duje se celá řada příběhů, které se 
pokoušejí objasnit původ a příčinu 
deformací chodidel. Stará legenda 
vypráví, že jedna císařská konku-
bína jménem Fan měla nápadně 
malé nožky. Císaři se velmi líbila, 
a tak na důkaz své lásky a obdivu 
nechal ozdobit podlahy v místnos-
tech, kudy Fan chodila, zlatými 
lososovými květy. Jiný příběh 
hovoří o dívce s krásnými malými 
nožkami, pro kterou nechal císař 
kterési dávné dynastie zhotovit 
lotosový květ a ona na něm tančila 
pro jeho potěšení. Ostatní kon-
kubíny dívce záviděly císařovou 
přízeň, a tak si nechaly drastickým 
způsobem svazovat chodidla, aby 
se i ony mohly radovat z císařovy 
náklonnosti. Díky podobným his-
torkám se začalo říkat ovinutým 
chodidlům „zlaté lotosové květy“, 
později „zlaté vodní lilie“ nebo jen 
„zlaté lilie“. S touto procedurou 
se začínalo asi mezi druhým až 
čtvrtým rokem dítěte, v některých 
případech ještě v osmi letech. Po 
deseti letech „podvazování“ bylo 
chodidlo zdeformováno tak, že 
dosahovalo délky 7,5 až 15 cm. 
Důležitá byla dokonalost provede-
ní, proto byly do rodin zvány speci-
alizované poradkyně.“

Kromě vyprávění o minia-
turách výstava nabízí i opačný 
extrém – boty v nichž by křehké 
Japonečky nejspíš neudělaly ani 
krok. Vystavené holínky postilióna 
z období kolem roku 1800, které 
vážily přes 7,5 kilo a sloužily jako 
ochrana při jízdě na poštovním 
kočáře, nebo těžké jezdecké 
holínky, které chránily nohy rych-
lých vojenských poslů-kurýrů před 
nepohodou na cestách.         (pp)
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Mutace, vyhrocené situa-
ce, vtípky, ilustrativní metafo-
rující reakce na všední život, 
jako výchozí námět k hledání 
sochařské, malířské i grafic-
ké tvorby. Tak se charakte-
rizuje studentka Ostravské 
univerzity Zuzana Čadová, 
která do 11. března vystavuje 
v Galerii Pod Svícnem. 

Zuzana Čadová studovala 
obor design, také řezbářství a 
restaurování dřeva, dostala se 
až k sochařství.

„Na výstavě představuji sou-
bor kreseb z let 2004 až 2005, 
kde se střetává obyčejný život s 
absurdnem. Tématicky se sochy 
shodují s kresbami, kresby se 
stávají výchozím materiálem k 
jejich realizaci. Námětem pro 
závěsné sochy se mi staly ryby, 
původní představa byla zpraco-
vat celé akvárium. Divák by vešel 

Konfrontace světa s absurdnem

ZUZANA ČADOVÁ: Mutace či vtípek?  Foto: Petr Pavelka

do akvária plného divných tvorů 
a rostlinek. Ryby prošly určitou 
proměnou, mutací a každá z nich 
se rozvinula jiným způsobem. 
Například je tu ryba, která slyší 
ticho, nebo ryba běžec. Nakonec 

představím dvojici rybek, jedna 
z nich se tváří jako pomeranč a 
druhá se vydává za nezralý cit-
ron. Mezi nima právě dochází k 
biologicko-reprodukčnímu aktu,“ 
popisuje své dílo Čadová.    (pp)

A je zase tady. První jar-
ní měsíc (nevím jak vy, ale 
já se na něj letos opravdu 
moc těším) je pro knihovníky 
důležitý. Byl vyhlášen měsí-
cem internetu, což je jeden z 
nejvyužívanějších informač-
ních zdrojů. 

Knihovny jako instituce, které 
se sběrem a šířením informa-
cí profesionálně zabývají, jej 
využívají ke své propagaci, aby 
lidé věděli, že pokud nějakou 
informaci potřebují a hledají, je 
knihovna tím místem, kde ji na-
jdou. Proto naše knihovna chys-
tá pro své uživatele současné i 
potenciální plno výhodných akcí. 
Nový uživatel bude zaregistro-
ván zdarma bez poplatku na celý 
rok 2006. Čtenářům, kteří již do 
knihovny chodí a zapomněli vrátit 
knihy v řádném termínu, budou 
prominuty pokuty, stejně budou 
prominuty také poplatky za knižní 
rezervace. Zdarma bude i jedna 
hodina internetu. V pobočce Mís-
tek budou každou středu výukové 
lekce základů užívání internetu. V 
dětských odděleních budou celý 
měsíc probíhat různé soutěže a 
kvízy. A nezapomněli jsme ani na 

Březen měsíc internetu
milovníky hudby. Pokud si hud-
bychtivý klient vypůjčí v našem 
hudebním oddělení dvě CD, třetí 
mu bude zapůjčeno zdarma. 
A ještě pořád to není všechno. 
2. března v šest hodin večer 
se můžete dovědět, jaké to je v 
horách Albánie a Černé hory, na 
besedě s tímto tématem, 3. břez-
na ve 20 hodin proběhne koncert 
Facing west tria, což je příjemná 
jazzová skupina, 17. března v 
17 hodin bude otevřena výstava 
fotografií humanitární nadace 
ADRA a při té příležitosti můžete 
i besedovat s jejím ředitelem a 
23. března v 18 hodin vás rozve-
selí Josef Fousek představením 
Nemám čas lhát. Všechny uve-
dené akce se konají v Modrém 
salonku pobočky Místek na Hlav-
ní ulici. Pozadu nezůstane ani 
ústřední knihovna na Jiráskově 
ulici ve Frýdku. Tady se chystá 
od 20. do 25. března Týden kvízů 
a literárních soutěží a 23. a 24. 
března zde budou Dny literárních 
postav. Na uvedené akce vás 
zvou všichni knihovníci Městské 
knihovny ve Frýdku-Místku.

Mgr. Ladislava Hrušková, 
ředitelka knihovny 

LENKA DUSILOVÁ: Jedna z nejlepších českých zpěvaček vystou-
pila v hudebním klubu Stoun.

Bluesová formace „Dobrá-
ci od Kosti“, složená z frýdec-
ko-místeckých a ostravských 
muzikantů natočila letos v 
únoru desku s názvem „Nic 
hroznýho se neděje“ a chys-
tá se ji pokřtít ve Stolárně
4. března od 20 hodin.

„Deska byla natočena za neděli 
a pondělí ve studiu Sokolovna ve 
Frýdku-Místku. Většinou se natočí 
nejdřív deska a potom se stanoví 
termín křtu. My Dobráci jsme to 
udělali přesně naopak. Nejdřív 
byl stanoven termín koncertu ve 
„Stolárně“ a pak přišla myšlenka 
natočit našim příznivcům desku,“ 

Nic hroznýho se neděje
líčí Emil Ferenc, který má v kapele 
na starosti foukačky a vokál. Ani 
další jména nejsou neznámou. Jiří 
Kosťa Kostadinov je skladatelem, 
zpěvákem a kytaristou a po dlou-
há léta zárukou pěkných písniček 
a dobré muziky. Mezi vyzrálé 
muzikanty patří také hráč na klá-
vesové nástroje Marek Prokop, 
bubeník Honza Jimmy Burkovič a 
basista Lubomír Pavelčák. Kape-
la v tomto složení nehraje dlouho, 
ale její členové již hodně pama-
tují. „Například klávesák Marek 
Prokop se vrátil po desetiletém 
působení z Německa, a protože 
měl plné zuby komerce, kterou 

tam krmil uši tancechtivým výlet-
níkům z Bavorska, tak po poradě 
s dentistou změnil partu a styl. 
Od té doby působí v Dobrácích 
od Kosti a k dentistovi se nechys-
tá,“ tvrdí Emil Ferenc.

Dobráci hrají své i převzaté 
písně. Z vlastního repertoáru 
můžeme jmenovat píseň Komi-
ník a Nic hrozného se neděje a 
mezi převzaté patří Cocain od
J. J. Cale a Knocking On Havens 
Door a další známé fláky. Slyšet 
jsou v klubech, hospodách a 
všude tam, kde chtějí poslou-
chat dobré blues. Blues nezná 
hranice, to je jejich motto.   (pp)

Od pátku 17. března do 
neděle 26. března proběhne 
ve farním kostele Sv. Jana 
Křtitele výstava „Křesťané 
ve službě“. 

Bude zpřístupněna denně 
od 8.30 do 10.00 a od 16 do 
18 hodin a nabídne možnost 
se seznámit s činností různých 
křesťanských organizací v 
našem městě. Poznáte náplň 
jejich práce i možnosti, které 
jejich činnost nabízí obyvate-
lům Frýdku-Místku a okolí.

Výstava bude ukončena 
setkáním s křesťany, kteří 
slouží lidem v našem městě v 
sociálních a duchovních potře-
bách. Po celou dobu výstavy 
bude probíhat sbírka, jejíž 
výtěžek je určen pro konkrét-
ní sociální a misijní práci mezi 
dětmi na Ukrajině. Přispět do 
této sbírky budete mít možnost 
ještě při nedělním setkání ve 
farním kostele.      (wu)

Výstava ve 
farním kostele

Téměř po padesáti letech, 
kdy byl založen filmový 
kroužek n.p. Slezan, se ujala 
předsednictví Klubu filmo-
vých amatérů ve Frýdku-Míst-
ku žena – Anna Zichová, která 
získala důvěru všech členů 
poté, co organizačně velmi 
dobře spolupracovala na 
minulých třech celostátních 
přehlídkách neprofesionálních 
filmů „Beskydský ještěr“.

Na posledním zasedání 
– výroční schůzi byla zvolena do 
čela výboru, jejím místopředse-
dou je Karel Hlosta, bývalý dlou-
holetý předseda filmového klubu 
Válcoven plechu. Funkci poklad-
níka převzal Lubomír Večerek a 
revizora František Pospíšil.

Zajímavostí je, že ve výboru 
jsou zastoupeni i členové bývalého 
úspěšného klubu z Ostravy v čele 
s dlouholetým zkušeným filmovým 
amatérem Bohumírem Kuchařem.

Veřejná činnost tohoto Klubu fil-
mových amatérů ve Frýdku-Místku 

Žena v čele filmařů
je stále aktivnější. Po celý rok pro-
bíhají v Národním domě v Místku 
tzv. „Podvečery s videokamerou“, 
a to již pátým rokem, nejen s 
videofilmy celostátních, ale i míst-
ních autorů. Příští se uskuteční
21. března v 16.30 hodin.

Třetím rokem aktivní filmoví 
amatéři též promítají své video-
filmy v Domě pečovatelských 
služeb v Místku, na ulici 28. 
října, a to jednou měsíčně z 
popudu člena Klubu Karla Hlos-
ty. Na poslední projekci, která je 
vždy poslední pátek dopoledne, 
zhlédli babičky a dědečkové 
videofilmy Viléma Vlka o lísko-
vecké tragédii pod názvem „Pět 
statečných“, dále dokument „Po 
stopách Petra Bezruče“ v Míst-
ku, či film „Exoti mezi námi“.

Tato i další aktivita je ke cti 
těchto filmových amatérů, kteří 
na letošní září připravují již 26. 
ročník celostátně známé video-
přehlídky „Beskydský ještěr“, 
který začal v roce 1970.       (vv)

Dětský folklorní 
soubor Ostravička 
z Frýdku-Místku při-
pravuje každoročně 
pro školy a veřejnost 
nový tématický kon-
cert. V letošním roce 
pod názvem „Prostá 
krása“ v režii paní 
Marie Novákové, cho-
reografky a umělecké 
vedoucí souboru.

„Cílem koncertu je 
podtrhnout všelidské 
vlastnosti obsažené v 
tradicích lidové kultury, 
vzájemnou úctu, čest-
nost, pravdivost a krásu 
lidské duše – jednoduše řečeno: prostou krásu,“ uvedla Eva Geryková, 
sekretář souboru. Prozradila, že výběrem lidových písní, poezie a nový-
mi choreografiemi doplněnými videoprojekcí ilustrací Josefa Lady, chce 
devadesát dětí a mládežníků souboru zaujmout diváky všech věkových 
kategorií a ukázat životnost lidové kultury v současnosti a v nové podobě.

„Ve více než hodinovém programu se střídají vstupy od dětské hravosti, 
až po vážné chápání života, prezentované formou scénické tvorby, tance 
a písně, převážně s jarní tématikou a poznání přírody,“ sdělila Geryková. 

Pokud se chcete koncertu zúčastnit, zaškrtněte si v kalendáři 
středu 12. dubna. Od 18 hodin jsou všichni zváni do Kina Petra Bez-
ruče ve Frýdku-Místku.           (pp)

Prostá krása souboru Ostravička
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Na posledním zasedání tohoto 
kulturního spolku došlo ve výboru 
kolektivu ke změně na postu předse-
dy, protože zdravotní stav Václava 
Halata staršího z Chlebovic, který byl 
u založení tohoto sdružení, nedovoluje, 
aby se této funkci plně věnoval. Jedno-
myslně byl do čela zvolen Jan Kukucz-
ka st., známý kulturní organizátor akcí 
sdružení Viola v našem městě.

Ve svém plánu na letošní rok si dal 
„Bezručův kraj“ smělé úkoly, které jsou 
zveřejňovány v nepravidelném informáto-
ru „Bezručův hlas“, již s pořadovým číslem 
3, vydávaném místopředsedou sdružení 
Vilémem Vlkem. Jan Kukuczka st. připra-
vuje bibliografický tisk o malíři Jaroslavu 
Olšákovi, který má vyjít ve druhém polo-
letí letošního roku. Skupina tří členů pak 

Aktivita „Bezručova kraje“
připravuje k vydání Almanach kulturních 
osobností našeho Pobeskydí, který bude 
vhodný především nejen pro širší veřej-
nost, ale i pro učitele literatury na našich 
školách. V plánu aktivit bude v létě beseda 
o opavském rodáku a spisovateli Fraňu 
Smějovi, který strávil období druhé světo-
vé války jako učitel v Bašce a okolí. Také 
účast a spoluorganizace na tradičním záři-
jovém setkání ve srubu na Ostravici spolu 
s Literárním klubem P. Bezruče se připra-
vuje velmi odpovědně. Jednalo se též o 
organizačním zapojení kulturního sdružení 
„Viola“ do rámce „Bezručova kraje“.

Výbor tohoto kulturního sdružení se 
schází pravidelně čtvrtletně a úzce spolu-
pracuje s Maticí místeckou, kterou zastu-
puje v tomto kolektivu její předseda Jiří 
Kotásek.    (vv)

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

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

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

mimo otevírací dobu po dohodě
na tel.: 558 631 145, 723 021 622

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

telefon: 558 434 154, 558 434 525, 558 628 240
www.ddmfm.cz, e-mail:info@ddmfm.cz

1. března
Schůzka členek a aktivních maminek

6.-20. března
Burza jarního oblečení a obuvi

6. března
Příjem oblečení

20. března 
Vyúčtování a výdej oblečení

10. března
Drátkování – Přineste si s sebou skleničku, 
nebo hrneček, který budete drátkovat. Drá-
tek a korálky budou zajištěny v KM Broučci.

13. března v 10.00 h.
Maňásková pohádka

14. března
Pohádkový den – Dopoledne plné 

pohádkových soutěží.
17. března

Jarní výzdoba oken – Je čas na jaro. 
Přijďte si pro inspiraci.
20. března v 10.00 h.
Maňásková pohádka

21. března
Den otevřených dveří v KM Brouč-
ci – Oslava 7. výročí otevření klubu 

maminek. Přijďte se podívat, jak to u nás 
chodí. Vstup zdarma.
23. března v 10.00 h.

Přednáška psycholožky p. Kopřivové 
– Dětský vzdor

27. března v 10.00 h.
Maňásková pohádka

31. března
Setí obilíčka – Příprava na Velikonoce

Od 7. března začínají kurzy keramiky 
pro maminky s dětmi v DDM Frýdek-

-Místek. Každé úterý od 9.30 h.,
za 5 lekcí 350 Kč. 

Připravujeme dopolední
kurzy angličtiny pro maminky!

Vždy v úterý v 9.15 h. začátečníci,
v 10.30 h. mírně pokročilý.

Každou středu probíhá cvičení pro 
těhotné pod vedením lektorky.

Informace v KM Broučci

Soňa Janošcová – Krajina, obrazy
Anna Votrubová – Tvorové, sochy
do 7. dubna

HUDEBNÍ KLUB STOUN
3. března - HITY ZE ZÁHROBÍ SPECIÁL (RETRO)
IN MEMORIAM HITY V NOVÉ PODOBĚ! ZA DJ PULTEM HOLKY, ZA BAREM KLUCI ATD... 
4. března - FMCITY HIP-HOP VOL. 2
HOOLA, LOWA, OPCZ, BREAKDANCE + FREESTYLE BATTLE O CENY, 1. CENA = 
1000Kč!!! ENTRY 50,-
6. března - IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
NESMRTELNÉ HITY V NOVÉ PODOBĚ 
10. března - BASS. COMPLEX 4
JADE (HUNGARY), RUSHER (GERMANY), ADVANCED SAMURAIS, KNAYPA, RIP-
PA, ZHAQ, MC MIA, MC WAS, VJS-MIMO TV(PHA)
PRVNÍCH 100 PLATÍCÍCH DNB CD ZDARMA!
11. března - HORKÝŽE SLÍŽE
NAŠLAPANÁ KAPELA ZO SLOVENSKA PO ROKE VE STOUNU, IM SORRY, IM LES-
BIEN +support: CHIKI LIKI TU-A
13. března - IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
HITY DOBY RUDÝCH ŠÁTKŮ 
17. března - ROCKOTÉKA - WORLD MUSIC
DJ KLEGA HRAJE PECKY SVĚTOVÉHO ETNA, NO METAL! 
18. března - KONTRAFAKT
RYTMUS, EGO, DJ ANEŠKA + HOOLA, LOWA, RESPEKT!!!
20. března - IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
NESMRTELNÉ HITY, HOLKY VSTUP ZDARMA 
24. března - WHIZZ No. 10 
PIXIE (TELE2BEATZ), MKS (MIKROKOSMOS), BROKEN BROTHERS (APPU A 
TECHNICAT/BASSYSTERORRIST), VIDEOPROJEKTION, SPECIAL SHOW
27. března - IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
NEJEN BUDOVATELSKÉ HITY DOBY RUDÝCH ŠÁTKŮ 

NÁRODNÍ PROGRAM POČÍTAČOVÉ 
GRAMOTNOSTI (NPPG)

- vzdělávací program vyhlášený Minis-
terstvem informatiky

- kurzy probíhají v DDM na ulici Pioný-
rů 752 v Místku

- kurz 1: Základy práce s PC, kurz 2: 
Základy práce s textovým editorem, 
kurz 3: Internet a elektronická pošta, 
kurz 4: Sám sobě úředníkem

- doba trvání jednoho kurzu: 2 hodiny
- cena za 1 kurz: 100,- Kč (zbytek hradí 

ministerstvo informatiky)
- Informace a přihlášky: Patrik Siegels-

tein, telefon: 558 434 154, 732 646 125
- březnové termíny: 6., 7., 8., 9. břez-

na (kurz: 1, 2, 3, 4) – ráno: 8:00 – 10:00, 
večer: 18:00 – 20:00 hodin

3.-5. března - GRAND PRIX V GO
- turnaj českých i zahraničních hráčů v 

japonské deskové hře
- Informace a přihlášky: Olga Sošková, 558 

434 154, 731 167 010, kaluz@ddmfm.cz
- DDM Místek, od 8:00 hodin

4. března - JEDNODENNÍ LYŽAŘSKÝ 

ZÁJEZD NA MORÁVKU
- Ski areál Sviňorky
- cena: děti: 250,- Kč, dospělí: 350,- Kč
- Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 

558 434 154, 736 150 088, info@ddmfm.cz
- 8:00 – 16:30 hodin

DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouz-

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

– 13:00, 13:00 – 15:00 hodin
11. března - DOPOLEDNE PRO DOVED-

NÉ RUCE S NÁVŠTĚVOU BAZÉNU
- uděláme si záložku a obal na knihu, 

ozdobíme květináč na jarní bylinky, půjde-
me si zaplavat na bazén

- cena: 40Kč (materiál, vstupné na bazén)
- Informace a přihlášky: Olga Sošková, 558 

434 154, 732 646 127, estetika@ddmfm.cz
18. března - ZÁBAVNÝ VÍKEND VE 
FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM
- výroba létajících modelů letadel + zalé-

távání, společenské hry, výlet, koupání 
- ubytování v DDM Frenštát p. R.
- cena: 320,- Kč (doprava, stravování, 

ubytování, vstupné na bazén)
- Informace a přihlášky: Alena Fabíková, 558 

434 154, 732 383 131, technika@ddmfm.cz
ZA JIČÍNSKÝM POKLADEM

Putování za pověstmi Jičínska. Náv-
štěva zámku v Novém Jičíně s prohlídkou 
zámeckých interiérů

- cena: 120,- Kč (doprava, vstupné)
- Informace a přihlášky: Ivana Sošková, 

558 434 154, 731 167 010, kaluz@ddmfm.cz
25. března - DOPOLEDNE S POČÍTAČEM

- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouz-
dat po internetu 

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

– 13:00, 13:00 – 15:00 hodin
ŠACHY

3. března - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE 
– 12. KOLO

- DDM, Pionýrů 752, 15:30 – 18:30 hodin
17. března - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE 

– 13. KOLO
- DDM, Pionýrů 752, 15:30 – 18:30 hodin
18. března - O KRÁLE A KRÁLOVNU 
ŠACHOVÝCH ŠPUNTŮ – 1. KOLO

- turnaj pro děti narozené 1999 a mladší
- DDM, Pionýrů 752, 9:00 – 12:00 hodin

22. – 23. března - MISTROVSTVÍ ČR 
ŠKOL V ŠACHU

- nejlepší základní školy – vítězové Krajských 
přeborů – budou bojovat o mistrovský titul
- Národní dům v Místku, 14:00 – 19:00 / 
8:00 – 13:00 hodin
31. března - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE 

– 14. KOLO
- DDM, Pionýrů 752, 15:30 – 18:30 hodin

3.-5. března
Kurz pro hlavní vedoucí letních táborů.
Povinný kurz pro HV LT. Uskuteční se pří-

mo na Stanici mladých turistů, akreditovaný!
Cena 700,- Kč

Informace A. Kubaláková
22. března 

Besídka na SMTu Vítání jara
Vyrábíme drobnosti k jarní výzdobě, 

veselá přáníčka.
Začátek v 16 hodin.

Informace P. Kozáková
7.-9. dubna 2006

Kurz zdravotníka zotavovacích akcí 
– rozsah 40 hodin.

Uskuteční se na SMTu.
Cena: 1400Kč nový průkaz, 500Kč obnova

Akreditován.
Informace A. Kubaláková

Upozorňujeme, že od 3. dubna začíná 
opět výuka v Ekologickém středisku Hatě 

„O přírodě v přírodě“.
Připravujeme pestrou nabídku

letních táborů:
2.6.-11.6.

Chorvatsko – ostrov Pag
HV Michaela Bayerová

2.7.-15.7.
Višňovka Vyšní Lhoty HV Alena Vajdová

1.7.-10.7.
Vigantice u Rožnova p.R.

HV Alena Kubaláková
4.7.-13.7.

Itálie Cesenatico, kemp Zadina
HV Renata Bortlíčková

14.7.-28.7.
Lukavec

HV Václav Wojnar
17.7.-26.7.

Višňovka Vyšní Lhoty
HV Pavla Kozáková

20.7.-1.8.
Vigantice

HV Hana Valášková
14.8.-25.8.
Vigantice

HV Renata Bortlicková
28.7.-6.8.

Blatiny – Českomoravská vysočina
HV Martin Gavlas

Bližší informace o připravovaných akcích 
získáte přímo na SMTu, tel. 558 435 067 

nebo  558 647 594.

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

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

STANICE MLADÝCH TURISTŮ
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Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

3. března v 19.00 hodin 
LUBOMÍR BRABEC A SYMFONIC-

KÝ ORCHESTR FRÝDEK-MÍSTEK
Program: W. A. Mozart – Der Schauspie-

ledirektor (Divadelní ředitel) – předehra, J. 
Hayden – Koncert pro kytaru a smyčce, J. 
Hayden – Symfonie č. 101 D dur „Hodiny“

Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci, děti)
Předplatitelé KPH 2005/2006
11. března ve 20.00 hodin 
LATINO NIGHT
Taneční večer v latinskoamerickém 

stylu s výukou salsy a merengue. Zveme 
všechny příznivce. K tanci hraje DJ, taneč-
ní vystoupení TŠ Palas a soutěže o ceny.

Vstupné: 100 Kč (předprodej od 13. 
února v Národním domě)

15. března 2006 v 19.00 hodin 
VIOLONCELLOVÝ RECITÁL
Jan Škrdlík – violoncello 
Petra Besa – klavír (Švýcarsko)
Program: Claude Debussy, César Franck
Vstupné: 100 a 50 Kč (důchodci, děti)
Předplatitelé KPH 2005/2006
21. března v 16.30 hodin – restaurace 

Národního domu
PODVEČER S VIDEOKAMEROU
21. března v 19.00 hodin – Kino Petra 

Bezruče 
FRANTIŠEK NEDVĚD se skupinou 

Druhé podání
Koncertní vystoupení, které je průře-

zem nejlepších písní z dosud vydaných 
alb (Neváhej a vejdi, Druhé podání, Třetí 
pokus a Čtvrtá sada), zazní i směs písní, 
kterou zpíval se svým bratrem Janem.

Skupinu Druhé podání tvoří Tomáš Sucho-
mel, Jaromír Rygl, Miloš Slezák a Jiří Kaleš.

Vstupné: 180 a 150 Kč
28. března v 19.00 hodin - Frýdecký zámek
IN MODO CAMERALE
Jana Brožková – hoboj, Ludmila Peter-

ková – klarinet, Jaroslav Kubina – Fagot, 
Daniel Wiesner – klavír

Program: W.A. Mozart, Michail Ivanovič 
Glinka, Lukáš Hurník, Francis Poulenc

Vstupné: 100 a 50 Kč (důchodci, děti)
Předplatitelé Zámeckých koncertů 

2005/2006
1. února - 31. března – chodby Národ-

ního domu
Výstava fotoklubu Český Těšín
KURZOVNÍ ČINNOST
COUNTRY TANCE – pro manželské 

páry a dvojice
Máte zájem se naučit country tance? 

Pokud ano, tak přijďte mezi nás!
Začínáme v pátek 17. března od 19.00 

hodin v Národním domě. 
Vedou lektoři country clubu Virginia. 

Celý kurz bude mít 10 lekcí vždy dvě vyu-
čovací hodiny týdně. 

Kurzovné je 550 Kč za osobu.
Platba a prezentace kurzu – pátek 17. 3. 

od 18.00 hodin – vchod zahradou.
Přihlášky získáte ve vrátnici Národního 

domu a odevzdejte nejpozději do 15. 3. 

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

Informace na tel. čísle 558 432 011 H. 
Janáčková

HIP HOP
Pro volný čas a zábavu. Pro ty, kteří se 

chtějí naučit skvělé taneční vazby a bavit 
se tancem.

Kurz bude probíhat každé úterý 15 – 16 
hodin. Kurzovné na 10 lekcí je 400 Kč.

Zahájení: úterý 28. 3. Platba kurzu v 
den zahájení hodinu před začátkem.

Přihlášky obdržíte ve vrátnici Národní-
ho domu a odevzdejte nejpozději 24. 3.

TANEČNÍ DISCO DANCE
Pro volný čas a zábavu. Pro všechny 

věkové kategorie. Kurz bude probíhat 
každé úterý 16.30 – 17.30 hodin. Kurzov-
né na 10 lekcí je 400 Kč.

Zahájení: úterý 28. 3. Platba kurzu v 
den zahájení hodinu před začátkem.

Přihlášky obdržíte ve vrátnici Národní-
ho domu a odevzdejte nejpozději 24. 3.

MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY
Výuka latinskoamerických tanců, Salsy, 

Merenge, Samby, Swingu, Rock and rollu, 
Flamenga apod. s kvalitní pohybovou prů-
pravou. Pro ženy všech věkových kategorií. 
Kurz bude probíhat každé úterý 18.00 – 19.30 
hodin. Kurzovné na 10 lekcí je 700 Kč.

Zahájení: úterý 28. 3. Platba kurzu v 
den zahájení hodinu před začátkem.

Přihlášky obdržíte ve vrátnici Národní-
ho domu a odevzdejte nejpozději 24. 3.

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE – začá-
tečníci, mírně pokročilí a pokročilí.

Skupinová výuka tance pro tanečnice 
bez rozdílu věku a hmotnosti. Přispívá 
ke tvarování a zpevnění těla. Napravuje 
jeho špatné držení, uvolňuje ztuhlou páteř 
a klouby, působí proti stresu, napětí atd. 
Zahájení pondělí 3. 4. a úterý 4. 4. Kurzov-
né na 10 lekcí je: začátečníci 700 Kč, mírně 
pokročilí a pokročilí 650 Kč. Platba kurzu ve 
čtvrtek 30. 3. v Nové scéně Vlast od 13 do 
17 hodin, kde si také vyberete termín a hodi-
nu. Přihlášky obdržíte ve vrátnici Národního 
domu a odevzdejte nejpozději do 27. 3.

1. března v 19.00 h.
DOMINO /USA, Francie/
Keira Knightleyová v akčním thrilleru 

Tonyho Scotta.
Mládeži nepřístupný, 125 min 
2. až 5. března v 19.00 h.
FINTY DICKA A JANE /USA/
Jim Carrey a Téa Leoniová ve sžíravé 

komedii ze současné Ameriky. Snímek těží ze 
situační komiky a z dobře načasovaných gagů.

Mládeži přístupný, 91 min 
6. až 8. března v 16.30 h.
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR 

/USA, VB/
Repríza čtvrtého dílu kouzelnické série 

o osudech čarodějnického učně.
Mládeži přístupný, 150 min 
6. až 8. března v 19.00 h.
ERASMUS 2 /Francie, VB/
Romain Duris, Kelly Reillyová, Audrey 

Tautouová v divácky příjemné podívané 

ze současného života mladých lidí.
Mládeži do 12 let nevhodný, 125 min 
9. až 12. března v 19.00 h.
JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, PLÁCAČ-

KOU A ČEPICÍ /ČR/
J. Dušek v současné, lehce absurdní 

filmové tragikomedii o středně velkém 
českém nádraží v létě.

Mládeži přístupný, 90 min 
13. až 15. března v 19.00 h.
ŽÍT PO SVÉM /USA/
Robert Redford a Jennifer Lopezová v melo-

dramatickém příběhu o rodinném odpuštění.
Mládeži nepřístupný, 105 min 
17. až 19. března v 17.00 h.
ZATHURA: VESMÍRNÉ DOBRO-

DRUŽSTVÍ /USA/
Pohádkový sci-fi příběh, v němž život 

dvou sourozenců najednou ovládne nová 
nebezpečná společenská hra.

Mládeži přístupný, 100 min 
16. až 19. března v 19.00 h.
HRA S NEVĚROU /USA/
Adaptace románu Jamese Siegela Vyko-

lejený, o muži, který se po chvilkovém sexu-
álním vzplanutí vydává na cestu zločinu.

V hl. rolích: Clive Owen, Jennifer Anis-
tonová a Vincent Cassel.

Mládeži do 12 let nevhodný, 108 min 
20., 22. až 24. března v 17.00 h.
KARCOOLKA /USA/
Animovaná komedie bez hranic – 

vyprávění o Červené Karkulce, ale úplně 
z jiného konce.

Snímek je vytvořen v duchu „shrekov-
ské filosofie“ – pobavit všechny diváky.

Mládeži přístupný, 90 min   
20. a 22. března v 19.00 h.
OBCHODNÍK SE SMRTÍ /USA/
Nicolas Cage v hl. roli napínavého 

vzrušujícího filmu ze světa obchodování 
se zbraněmi.

Mládeži do 12 let nevhodný, 110 min 
23. až 24. března v 19.00 h.
A CO KDYŽ JE TO PRAVDA /USA/
Reese Witherspoonová a Mark Ruffal-

lo v romantické duchařské komedii, která 
nám v mnohém svým námětem připome-
ne úspěšný snímek „DUCH“.

Mládeži do 12 let nevhodný, 95 min 
25. až 26. března v 19.00 h.
HELE KÁMO, KDO TU VAŘÍ ?? /USA/
Uváděný snímek nabízí až neskutečný 

humorný pohled do jedné restaurace, v 
níž si zaměstnanci zpestřují svou směnu 
vlastními hrami.

Mládeži nepřístupný, 90 min 
27. až 29. března v 19.00 h.
TYGR A SNÍH /Itálie/
Roberto Benigni v roli popleteného 

básníka Attilla, o jedné osudové lásce.
Mládeži nepřístupný, 118 min 
30. až 31. března v 17.00 a 19.00 h.
RAFŤÁCI /ČR/
Letní teenagerovská komedie s Vojtou 

Kotkem a Jirkou Mádlem v hl. rolích, v níž 
si každý najde to svoje – např. i první bez-
starostní lásku.

Mládeži přístupný, 100 min

1. března – Ukaž co umíš – přehlídka pohy-
bových dovedností, obratnosti a postřehu
7. března – Výtvarné odpoledne – práce 
s textilem – sypaná batika
9. března – Odpoledne vědomostních her
14. března – Prevence – vážně i hrou 

– tentokrát o jídle a správném stravování
15.-17. března - dny „nezbednické 
kuchyně“
24. března - výlet do Dobré na chatu 
Kabourku
31. března - Nezbednický „Bleší trh“

3. března v 19.00 hodin 
Studio Dva Praha
Terry Johnson
ABSOLVENT
Slavný filmový příběh o lásce, kvůli 

které má smysl se rvát. První divadelní 
provedení v Londýně a na Broadwayi.

Hrají: Ivana Chýlková, Kryštof Hádek, Moni-
ka Zoubková, Jaroslav Satoranský, Gabriela 
Vránová, Eva Suchánková a Pavel Batěk.

Režie: Patrik Hartl
Vstupné: 350 a 300 Kč
Předplatitelská skupina C
5. března v 15.00 hodin 
Divadelní společnost „ELF“ Praha
KOCOUR V BOTÁCH
Loutko-činoherní pohádka, která doza-

jista pobaví děti, rodiče i prarodiče.
Vstupné: 30 Kč
8. března v 19.00 hodin
MARTY HALL – kytary a zpěv
BUTCH COULTER – foukací harmo-

nika, kytara
Kanadský bluesman se představí s 

kytaristou a jedním z nejrespektovaněj-
ších bluesových hráčů na harmoniku na 
světě Butchem Coulterem, který se obje-
vil na jevišti například s Jimmy Pagem, 
Mickem Taylorem atd.

Ať rockové nebo klidné, blues Martyho 
Halla se vám dostane pod kůži.

Vstupné: 150 Kč
9. března v 19.00 hodin 
Těšínské divadlo 
HABAĎŮRA
10. března v 19.00 hodin
Travesti show
KRÁLOVNY NOCI
Skvělý program v podání Dafné, Nicol, 

Felisy a Sindy.
Vstupné: 200 a 150 Kč
12. března v 15.00 hodin 
Karlovarské hudební divadlo
JAK ČMELÁČEK VÍTAL JARO
Veselá, hudební, činoherní pohádka.
Vstupné: 30 Kč
15. března v 19.00 hodin 
Divadlo Ungelt Praha
Edward Albee
HRA O MANŽELSTVÍ
Další z řady „manželských soubojů“ s říz-

ným projevem obou aktérů. Žádné přestavby, 
převleky, scénické efekty…Dialog…A jaký!

Hrají: Chantal Poullain a Jiří Schmitzer
Režie: Ladislav Smoček
Česká premiéra
Vstupné: 350 a 300 Kč
Předplatitelská skupina B
19. března v 15.00 hodin 
Divadlo MALÉhRY Brno



LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

http://www.webpark.cz/katolicke-domy/
Mistek/Mistek.htm
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FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

JEŽIBABA, BOSORKY A ZPÍVAJÍCÍ 
HAVRAN 

Bosé bosorky Dorka a Zorka, zpívající 
havran, ježibaba a dva ježibabí kluci vás 
zavedou do lesa ke čtvrtému smrku a 
možná vás naučí i čarovat.

Hraji: Daniela a Nikola Zbytovské a 
Barbora Seidlová

Vstupné: 30 Kč
29. března v 19.00 hodin 
Divadelní společnost HÁTA 
Antonín Procházka
KLÍČE NA NEDĚLI
Situační komedie o dvou manželských 

párech, které se sejdou na nepovedeném 
mejdanu. 

Prozradí se, že všichni nejsou příliš 
spokojeni s tím, čeho dosáhli, a jejich 
manželské soužití trpí stereotypem. V 
opilosti se partneři prohodí, vymění si klí-
če od bytu a po kratičké radosti z něčeho 
nového se roztočí kolotoč potíží.

Hrají: Milena Dvorská/Jana Šulcová, 
Lumír Olšovský/Zbyšek Pantůček, Mahu-
lena Bočanová/Lucie Zedníčková, Vla-
dislav Beneš/Antonín Procházka, Ivana 
Andrlová/Olga Želenská aj.

Režie: Antonín Procházka
Vstupné: 350 a 300 Kč
Předplatitelská skupina A
30. března v 19.00 hodin
Těšínské divadlo 
HABAĎŮRA
Výstavy
7. února - 31. března 
ŽENY, ŽENY, ŽENY…
Výstava fotografií Evy Palkovičové.
FILMOVÝ KLUB
6. března v 19.00 h.
MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA 

/2005-VB/
Režie: Mike Johnson
Animovaný horor, v němž se hrdina 

omylem zasnoubí s mrtvou dívkou.
Mládeži do 12 let nevhodný, 80 min 
7. března v 19.00 h.
O DVĚ SLABIKY DOZADU /2004-SR, ČR/
Režie: Katarína Šulajová
Romantické drama – velmi osobní příběh 

o mladé dívce a jejím hledání místa na světě.
V hl. roli: Zuzana Šulajová
Mládeži přístupný, 85 min
13. března v 19.00 h.
ŠÍLENÍ /2005-ČR/
Režie: Jan Švankmajer
Jan Tříska, Pavel Liška, Aňa Geisle-

rová, J. Dušek, M. Huba, Pavel Nový ve 
filozofickém hororu. Film je alegorií sou-
časného světa, jehož výstižnou kulisou je 
blázinec.

Mládeži do 15 let nevhodný, 115 min
14. března v 19.00 h.
RESTART /2005-ČR/
Režie: Julius Ševčík
Lenka Krobotová, Filip Čapka, Anna 

Polívková v hl. rolích psychologicko-
-milostného příběhu mladé pohledné 
ženy. V uváděném snímku neschází sou-
časná realita a současný životní styl mla-
dých lidí ve velkoměstě včetně bohatého 
nočního života v klubech.

Mládeži přístupný, 85 min
20. března v 19.00 h.
PTAČÍ SVĚT /2002-Francie, SRN, 

Španělsko/
Režie: Jacgues Perrin
Fascinující příběh ze světa stěhovavých 

ptáků a jejich tras. Jedná se o špičkový příro-
dopisný dokument, který byl natáčen několik 

let a zachycuje migraci 40 druhu ptáků.
Mládeži přístupný, 90 min 
21. března v 19.00 h.
ŠPÍNA LONDÝNA /2002-VB/
Režie: Stephen Freaus
Snímek se zabývá těžkým životem imigran-

tů, kteří se s nasazením všech sil pokoušejí na-
jít v Londýně nový a lepší život. Má napínavou 
kriminální zápletku s překvapivým koncem. 
Jednu z rolí vytváří Audrey Tautoová.

Mládeži do 12 let nevhodný, 107 min 
27. března v 19.00 h.
ČÍŇAN /2005-Dánsko, Čína/
Režie: Henrik Ruben Genz
Postarší dánský instalatér a tajemná 

čínská kráska v příjemné melancholické 
romantické komedii. Film nám v mnohém 
připomene snímek Zelená karta.

Mládeži do 12 let nevhodný, 88 min 
28. března v 19.00 h.
SUPER SIZE ME /2004-USA/
Režie: Morgan Spurlock
Osvětový, aktuální, potřebný a svěží 

dokument sleduje stravovací návyky Ameri-
čanů, kteří v počtu celé jedné čtvrtiny dlabou 
ve fastfoodech a dle toho pak vypadají.

Mládeži do 15 let nevhodný, 88 min 
DĚTSKÁ FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ
24. března v 10.00 h.
KAMENNÁ TETKA /ČR/
Pásmo veselých animovaných pohádek, 

v němž neschází filmíky Krtek fotografem, 
Mrňous a čarodějnice, Cvrček a stroj atd.

Mládeži přístupný, 65 min
24. března v 13.30 h.
UŽ ZASE SKÁČU PŘES KALUŽE /ČR/
Jeden z nejlepších dětských filmů nato-

čených u nás. Příhody malého chlapce, 
nenapravitelně zmrzačeného dětskou obr-
nou, ale přes svůj handicap si splní svůj 
dětský sen – jezdit na koni.

Režie: Karel Kachyňa.
Mládeži přístupný, 90 min

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

Stálá expozice, která poskytuje ucelený 
obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. 
Historicko-etnografická část prezentuje 
nyní na 800 sbírkových předmětů, doku-
mentujících tradiční zemědělství, řemesla, 
obchod, železářství a další. Řada originál-
ních přístrojů, hracích skříní a dalších před-
mětů dokládá zábavu a využití volného 
času od poloviny 19. století. V přírodověd-
né části expozice, v níž jsou prezentovány 
typické biotopy Pobeskydské pahorkatiny a 
MS Beskyd, je vystaveno 200 druhů ptáků, 
savců a ryb, 750 různých zástupců hmy-
zu, 70 vzorků nerostů a hornin a přibližně 

100 herbářových položek. K nejcennějším 
exponátům patří zkamenělina druhohorní 
cykasové rostliny benetitového typu a dva 
dermoplastické preparáty savců – losa 
evropského a medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH

Prohlídková trasa po frýdeckém 
zámku. Nabízí Rytířský sál, s erbovními 
obrazy slezské šlechty, zámecké interié-
ry instalované v reprezentačních prosto-
rách, vyhlídkovou věž – gloriet, Kapli Sv. 
Barbory a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

Stálá expozice v sakristii Kaple Sv. 
Barbory. Připomíná skutečnost, že Frýdek 
patřil k nejznámějším a k nejnavštěvova-
nějším mariánským poutním místům ve 
Slezsku. Expozice je obohacena o sochy 
Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše a Nepo-
skvrněného Srdce Panny Marie, které byly 
přestěhovány z poutního kostela Navštíve-
ní Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK

Expozice věnovaná dvěma, a zároveň 
jednomu městu Frýdek-Místek. Každé z nich 
vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém 
území, které oddělovala jen „..šumivá, divo-
ká Ostravice“. Vzdálená i blízká, historická, a 
zároveň moderní, byla a jsou města Frýdek 
a Místek. Zaslouží si, aby lidé v nich žijící byli 
připomínáni a jejich činy zaznamenávány.
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Stálá expozice věnovaná životu a dílu 
frýdeckého rodáka, který byl a je světově 
uznávaným básníkem a překladatelem. (po-
pá 8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).

Výstavy:
BOTY, BOTKY, BOTIČKY

Lidé nosí obuv odnepaměti. Z nutnosti, 
ale i pro parádu, ve všední dny i ve svátky, 
v radosti i ve smutku. Aniž si to uvědomu-
jeme, obuv je fantastickým zdrojem infor-
mací. Výstava sleduje vývoj obouvání od 
nejstarších dějin až po současnost. Unikátní 
je kolekce různých typů obuvi několika konti-
nentů světa. K velmi atraktivním exponátům 
patří soubor obuvi vyrobené ve firmě Baťa v 
letech 1894-1945. Průřez baťovskou produk-
cí dává návštěvníkům příležitost nahlédnout 
do historie snad nejslavnější české firmy.

Potrvá do 26. března.
EGYPT – TAJEMSTVÍ POUŠTĚ A PYRAMID

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

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

pralesem, ve skutečnosti jím však není. Do 
jeho vývoje totiž zasahoval svým konáním 
člověk. Důkazem toho jsou polany (loučky 
vzniklé žďářením a výpasem lesa), stejně 
jako bizarně křivolaké a pokroucené kmeny 
a polorozpadlé pařezy (důsledek toulavých 
sečí). I přes patrný vliv lidské činnosti se zde 
zachovaly původní lesní porosty. Cílem výsta-
vy je přiblížit tento fragment přírody v kulturní 
krajině. Atmosféru lesa navozují fotografie 
Aleše Milerského. Součástí výstavy je soutěž 
a promítání filmů s přírodovědnou tématikou.

Potrvá do 9. dubna.
PROGRAMY, KONCERTY
19. března v 15,00 hodin – Rytířský sál 

frýdeckého zámku
NEDĚLNÍ CHVILKA POEZIE A PRÓZY

Účinkují členové Místecké Violy
Návštěvníci si mohou prohlédnout výsta-

vu „Egypt – Tajemství pouště a pyramid“
24. března v 18,30 – 23,00 hodin – frý-

decký zámek
VEČERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU
Romantická prohlídka zámeckých pro-

stor při světle svíček tentokrát nazvaná 
„Zámek plný tajemných bytostí“. Prodej 
časových vstupenek ve středu 22. března 
od 8 hodin v pokladně zámku.

28. března v 19,00 hodin – Rytířský sál 
frýdeckého zámku

Pátý zámecký koncert
IN MODO CAMERALE
Jana Brožková – hoboj
Ludmila Peterková – klarinet
Jaroslav Kubita – fagot
Daniel Wiesner – klavír 
BESKYDSKÁ MUZEJNÍ A VLASTI-

VĚDNÁ SPOLEČNOST
9. března 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.

9. března v 17,00 hodin – přednáškový 
sál v Zeleném domě

ŽELEZNÉ DOMY
Ve 30. letech minulého století vyrostla pro 

zaměstnance Karlovy huti nedaleko Frýdku 
tzv. Nová kolonie, místními zvaná Na Berlíně. 
Přednáška přiblíží historii sociální politiky Báň-
ské a hutní společnosti, výstavbu kolonie a také 
tzv. železné domy. Doplněno videoprojekcí.

25. března v 6,30 hodin odjezd vlakem 
z Frýdku-Místku, přesednout v Ostra-
vě-Kunčicích, sraz před nádražím ČD v 
Ostravě – Svinově v 7,05 hodin

POODŘÍM
Přírodovědná a vlastivědná exkurze, dél-

ka trasy cca 16km. Povodím Porubky, ryb-
níky v Dubí, rezervace Rezávka a Polanský 
les (měkký a tvrdý luh), polanecká rybniční 
soustava, rezervace Polanská niva (sněžen-
kové louky), rybníky mezi Jistebníkem a 
Košatkou. Nazpět vlakem z Jistebníku nebo 
autobusem ze Staré Vsi n. O. v 16,15 h.

30. března v 17,00 hodin – přednáško-
vý sál v Zeleném domě

RIN TIN TIN – ANEB PRYSKYŘIČ-
NÍK DOVÁDIVÝ

Vzpomínkový večer věnovaný všem, 
kteří někdy jezdili legendárním automobi-
lem zn. Trabant. Doplněno malou výsta-
vou (kroniky automotoklubu Trabant), 
promítáním diapozitivů a videosnímků.

Lidový dům v Místku ve spolupráci s 
MSKA pořádají dne 15. března v 17.30 h. 
v malém sále LD přednášku nadporučí-
ka Mgr. Tomáše HOFFMANNA (vojen-
ského kaplana) – Služba vojenského 
kaplana ve vlasti a zahraniční misi.
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