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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
velkým veřejným tématem i námě-

tem odborných diskuzí je problém 
delikvence a kriminality dětí a mladých 
lidí. V různých časových intervalech se 
objevují více nebo méně vážně míněné 
návrhy týkající se snížení věkové hrani-
ce trestní odpovědnosti, které se opírají 
o tvrzení, že děti, které se dopouštějí 
i velmi závažné trestné činnosti, jsou 
stále mladší a brutálnější. 

Odborníci, kteří s dětskými delikventy pracují, si uvědomují, že tak 
závažný problém, jako je sklon dětí dopouštět se delikventního jed-
nání, není řešitelný jen snížením věkové hranice trestní odpovědnosti. 
Vždyť trestný čin je závažná sociální událost, která se týká pachatele, 
oběti i té komunity, kde se trestný čin odehrál. 

Na podnět zástupců Probační a mediační služby se 28. února sešli 
na magistrátu našeho města zástupci Probační a mediační služby, 
Okresního státního zastupitelství Frýdek-Místek, Okresního soudu 
Frýdek-Místek, Policie České republiky, městské policie a vedení 
našeho města, aby projednali metodickou spolupráci mezi zaintere-
sovanými institucemi a vytvoření podmínek pro koordinované řešení 
delikvence dětí. S výstupy a závěry této schůzky budeme informovat 
v dalším vydání zpravodaje.           Eva Richtrová

SILNÁ SESTAVA: Zástupci zainteresovaných institucí diskutovali o 
delikvenci dětí.  Foto: Petr Pavelka

Na frýdecko-místecké rad-
nici proběhla důležitá schůz-
ka vedení města se zástupci 
společnosti Hyundai, které se 
účastnili náměstci Petr Cvik, 
Michal Pobucký, radní Ivan 
Vrba a na druhé straně šéf 
právního oddělení Hyundai 
Kim Dosik Tomas a mluvčí 
společnosti Petr Vaněk. 

„Účelem setkání, které inicio-
valo město, byla debata o finanční 
podpoře z nově vzniklého nadač-
ního fondu. Fond bude shromaž-
ďovat finanční prostředky, které 
Hyundai vyčlení jako finanční 
kompenzaci za vzniklé dopady, 
které městu a obcím v okolí zóny 
přítomnost závodu přinese,“ 
přiblížila obsah schůzky tisková 
mluvčí radnice Kateřina Piecho-
wicz. Jedná se o částku 20 milionů 
korun, která má být během tří let 
přerozdělena v několika etapách 
do oblastí školství, kultury a hlav-
ně životního prostředí. Z nadace 
budou prostředky udělovány 
obcím, které stojí na ose Ostrava 
– Nošovice a rozhodovat o jejich 
přidělení bude čtyřčlenná správní 
rada fondu, složená ze zástupce 
společnosti Hyundai, zástupce 

Zástupci automobilky jednali s městem o finanční podpořeZástupci automobilky jednali s městem o finanční podpoře
kraje a dvou zástupců občanských 
sdružení. „Schůzka navazovala 
na naše květnové setkání v loň-
ském roce, kdy jsme se navzájem 
ujistili, že si budeme v rámci všech 
možností vycházet vstříc. Pro 
naše lidi je přítomnost takového 
silného partnera za městem velice 
důležitá hlavně kvůli novým pra-
covním místům. Věřím, že naše 
vztahy budou vždy korektní,“ řekl 
náměstek primátorky Petr Cvik. 
„Naším zájmem je být dobrým 
a spolehlivým sousedem všem 
lidem a obcím v širokém okolí 
našeho závodu v Nošovicích,“ 
ujistil Kim Dosik Tomas. „Máme 
několik projektů, které našemu 
protějšku navrhneme a u nichž si 
představujeme, že by mohly být 
financovány z nadace. V součas-
né době je nejčastěji skloňována 
otázka ekologie v souvislosti s pří-
chodem investora. Tímto směrem 
se také chceme při vypracovávání 
koncepce ubírat,“ dodal náměstek 
Michal Pobucký.

Každopádně zveřejněná suma 
dvaceti milionů korun podle před-
pokladů bude cílena k ekologic-
kým projektům a případná pod-
pora sportovních aktivit nového 

JEDNÁNÍ S INVESTOREM: Důležitá schůzka zástupců radnice a společnosti Hyundai.  Foto: Petr Pavelka
silného nadnárodního subjektu v 
regionu není v první fázi příliš reál-
ná. „Očekávání některých jsou v 
souvislosti s příchodem Hyundai 
velká, ale je zapotřebí vidět, že 
se tady investor nejprve musí 
zabydlet a že na počátku bude mít 
spoustu vlastních starostí,“ realis-
ticky zhodnotil situaci náměstek 
primátorky Petr Cvik.  (pp)

Jarní prázdniny naplno 
ukázaly zájem o krytou část 
aquaparku na Olešné. Protože 
sedm dní volna nemají všech-
ny okresy stejně, zaznamenal 
Sportplex zvýšenou návštěv-
nost hned ve dvou týdnech.

„Týden, kdy byly prázdniny v 
Ostravě, se projevil velice pozitiv-
ně na návštěvnosti, v pracovní dny 
převyšoval dosavadní průměr, 
dopoledne běžně bývalo kolem 

Prázdniny se odrazily na návštěvnosti aquaparku
150 lidí. Ukázalo se, že klienti k 
nám bez problémů dojíždí, a když 
byly prázdniny ve Frýdku-Místku, 
pak jsme měli často i zaplněnou 
kapacitu, která čítá dvě stovky lidí. 
Přitom se ukázalo, že lidem neva-
dí, když si musí chvilku počkat na 
vstup, protože když se pak dov-
nitř dostanou, oceňují, že nemají 
pocit, že je hlava na hlavě,“ hod-
notí Petr Slunský, ředitel městské 
společnosti Sportplex.

I když byla o prázdninách v 
bazénové hale kapacita napl-
něna, skutečně měli všichni 
dostatek vodní plochy pro sebe. 
Omladina totiž využívala kaž-
dé příležitosti k tobogánovým 
radovánkám, a když přišel čas 
spuštění hlavní atrakce v podo-
bě divoké řeky, také si málokdo 
divočinu s venkovním průjezdem 
nechal ujít. V samotném bazénu 
tak bylo místa dost, zvlášť když 
další významná skupina náv-
štěvníků trávila čas v odděleném 
prostoru pro nejmenší. „Mám 
dvouletou Sárinku, a když jsem s 
ní zašla do dětské části, už jsem 
ji odtud nemohla dostat, i když 
jinak je z kojeneckého plavání 
zvyklá i na hlubší vodu,“ svěřila 
se Kateřina Ruszová. Větší děti, 
které jely premiérově na místním 
tobogánu, si pro změnu pochva-
lovaly zvířecí motivy, které zpes-
třují jízdu. Kvůli nim stoupaly 
po schodech nahoru znovu a 
znovu. Pozitivní ohlasy se dají 
vystopovat i na webových strán-
kách společnosti, kde byla zříze-
na kniha návštěv.

(Pokračování na straně 3) 
KOUPÁNÍ V ZIMĚ: Aquapark na Olešné o jarních prázdninách zvoli-
lo jako cíl spoustu rodin. Foto: Petr Pavelka
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krátce
Exkurze do Hanilu

15. března se uskuteční 
exkurze zastupitelů a zástup-
ců magistrátu do slovenských 
závodů investora Hanil E-Hwa, 
který se chystá vybudovat 
továrnu také v chlebovické prů-
myslové zóně. Účastníci budou 
mít v provozech v Považské 
Bystrici a Dubnici možnost na 
vlastní oči se přesvědčit, jaké 
standardy korejští partneři 
vyžadují a dodržují. 

Záštita města
Rada města souhlasila s 

převzetím záštity statutárního 
města Frýdku-Místku nad 28. 
ročníkem Turnaje šachových 
nadějí 2007, který se uskuteční 
počátkem dubna v prostorách 
Národního domu a v rámci kte-
rého proběhne i Dětská šacho-
vá supershow. 

Setkání starostů
20. března se na půdě frýdec-

ko-místeckého magistrátu usku-
teční setkání starostů obcí správ-
ního obvodu města s rozšířenou 
působností, na němž vystoupí 
představitelé radnice i dalších 
institucí, například úřadu práce.

Vítání občánků
V obřadní síni frýdeckého 

zámku 15. února proběhlo Vítá-
ní občánků. Svatomír Recman, 
zastupitel města, uvítal tento-
krát 35 našich nejmenších spo-
luobčánků statutárního města 
Frýdku-Místku ze 61 pozvaných. 
S milým kulturním představením 
vystoupil dětský soubor Ondrá-
šek a pohádkovou atmosféru, 
hrou na varhany, navodila 
slečna Řehová. Realizaci akcí 
zajišťuje odbor kancelář primá-
tora Magistrátu města Frýdku-
-Místku ve spolupráci s komisí 
pro občanské záležitosti.

Divadlo Čtyřlístek
prošlo rekonstrukcí

Město investovalo 1,7 milionu 
korun do rekonstrukce budovy 
divadla Čtyřlístku na Slezské, 
která se dočkala nového obvo-
dového pláště, zcela rekonstru-
ované je například i sociální 
zařízení. Divadlo má dále úplně 
nové šatny, jeviště a modernější 
ozvučení i osvětlení. Podle šéfa 
divadla Jana Krulikovského se 
zde budou konat zejména pravi-
delná představení pro děti, a to 
každou sobotu od 15 hodin. 

Přednáška biotronika
V Základní umělecké škole 

ve Frýdku-Místku se 10. března 
ve 13 hodin uskuteční pravidelná 
filozofická přednáška biotronika 
Tomáše Pfeiffera. Přednáška je 
příležitostí setkat se s oblastmi 
poznání, se kterými nás škola 
většinou neseznámila. Přednáška 
probíhá formou odpovědí na ústní i 
písemné dotazy posluchačů.  (pp)

POMOC TROJČATŮM: Děti 
jsou radost i starost. A když 
přijdou hned tři najednou, platí 
to trojnásob. Frýdecko-místečtí 
radní proto rodině Šárkových 
schválili finanční dar ve výši 
20 tisíc korun. Manželé si z něj 
pořídili kočárek a sedačky do 
auta. „Jedná se o první trojčátka 
statutárního města v tomto tisíci-
letí. Na jejich rodiče čeká velký 
zápřah, proto jsme jim chtěli 
začátky trochu ulehčit,“ řekla 
primátorka Eva Richtrová.

Leckdo možná na dosa-
vadní průběh zimy nadává, 
pracovníky technických služeb 
TS a.s. ovšem absence sně-
hové pokrývky mrzet nemusí. 
Rozhodně to neznamená, že 
by „neměli do čeho píchnout“. 
Věnují se totiž jiným oblastem.

„Protože mají technické služ-
by na starost údržbu veřejné 
zeleně, věnují se nyní ošetřování 
a údržbě stromů a keřů. Pro tyto 
práce byla vytvořena pracovní 
skupina, která v součinnosti s 

Technickým službám zima vyhovujeTechnickým službám zima vyhovuje
odborem životního prostředí 
a zemědělství magistrátu plní 
úkoly, vyplývající z celkové kon-
cepční činnosti a v neposlední 
řadě také z požadavků občanů,“ 
vysvětlila tisková mluvčí magis-
trátu Kateřina PIechowicz.

„Letošní zima je, co se týká 
počasí, těmto pracím nakloněna. 
Provádíme kácení ať už větrem 
nebo stářím poškozených stro-
mů, což lze dělat pouze mimo 
vegetační období od začátku 
listopadu do konce března. 

Vzniklé pařezy odstraňujeme 
frézováním. Také ořezáváme 
polámané nebo přerostlé větve, 
z těch následně vyrábíme štěp-
ku, kterou v jarních měsících 
použijeme k mulčování keřových 
výsadeb,” potvrdil ředitel tech-
nických služeb Jaromír Kohut. 
Upozornil, že obtížná je zejména 
údržba přerostlých dřevin, které 
jsou mnohdy v městské zástav-
bě nevhodně nasazené. „Jejich 
úprava není vůbec jednoduchá, 
neboť hrozí poškození zaparko-
vaných aut, domů a elektroroz-
vodů. Pracovníci musejí ořezá-
vat větve s co největší opatrností 
a často za použití vysokozdvižné 
plošiny,“ vysvětlil ředitel.

Pracovníci TS a.s. provádějí 
navíc aplikaci herbicidů v keřo-
vých výsadbách na celém území 
města a už se chystají na každo-
roční jarní úklid, který by po mír-
né zimě mohl být o něco snazší. 
„Čekáme na vývoj počasí, jarní 
úklid by se měl rozběhnout zřejmě 
19. března. Znovu budeme využí-
vat asi padesát lidí v rámci veřejně 
prospěšných prací. Bude to letos 
jednodušší, protože uklízíme prů-
běžně, takže totální nepořádek, 
jak to pod sněhem bývá, nebude. 
Stejně budeme ovšem uklízet celé 
město jako vždycky, jen nás čeká 
méně posypového materiálu, kte-
rý bude nutné odstranit,“ uzavřel 
Jaromír Kohut.  (pp) 

Členové Českého svazu 
bojovníků za svobodu si naplá-
novali svou výroční konferenci 
do Národního domu, kde zased-
li v prostorách Švejk restauran-
tu, což bylo svým způsobem 
symbolické. I oni mluví o válce 
specifickým jazykem a jejich 
upřímné snažení nenachází 
vždy tu pravou odezvu.

Bojovníci za svobodu se v dneš-
ní době především snaží, aby se 
nezapomínalo, že svoboda nebyla 
vždy samozřejmostí, ale že se o 
ni muselo tvrdě bojovat, i za cenu 
lidských životů. Jejich předseda 
Adolf Kaleta shrnul činnost organi-
zace za poslední tři roky. „Nejenže 
se členové vzpomínkových akcí a 
výročí účastní, ale pomáhají je také 

Bojovníci za svobodu u Švejka
organizovat. Jednalo se například 
o výročí osvobození Českosloven-
ska, odporu třetího praporu 8. pěší-
ho pluku v Místku nebo odhalení 
pamětní desky 322 obětí nacismu 
v Třinci,“ přiblížil Adolf Kaleta. 

Na schůzi zavítala také primá-
torka Eva Richtrová, coby čestný 
host. „Členové Českého svazu 
bojovníků za svobodu vykonávají 
ve městě řadu záslužných čin-
ností a město s nimi spolupracuje 
již léta. Vždy se ochotně angažo-
vali v přípravě různých výročí a 
jejich aktivity velice vítáme. Také 
nám záleží na tom, aby si lidé 
připomínali historii, která v sobě 
vždy nese spoustu poučení pro 
přítomnost,“ připomněla společ-
ný zájem primátorka.  (pp)

Oblastní spolek Českého čer-
veného kříže ve Frýdku-Místku 
uspořádal v polovině února v 
Národním domě 27. Společen-
ský večírek na podporu bezpří-
spěvkového dárcovství krve a 
humanitární činnosti. Heslem 
večírku bylo „Krev je dar života. 
Děkujeme.“

Hlavním posláním večírku 
kromě společenské zábavy bylo 
slavnostní oceňování mnohoná-
sobných bezpříspěvkových dárců 
krve, které proběhlo za přítomnosti 
primátorky statutárního města 
Frýdek-Místek Evy Richtrové. V 
našem regionu bylo za rok 2006 
oceněno bronzovou medailí za 10 
odběrů 500 dárců, stříbrnou medai-
lí za 20 odběrů 320 dárců, zlatou 
medailí za 40 odběrů 160 dárců, 
Zlatým křížem III. třídy za 80 odbě-
rů 35 dárců a Zlatým křížem II. třídy 

Dárci krve byli veřejně oceněni
za 120 odběrů 5 dárců. Nejvyšším 
oceněním za 180 bezplatných 
odběrů – Zlatý kříž I. třídy převzali 
tito dárci: Josef Beňadik, Jaroslav 
Čeman, Marián Hipík – všichni z 
Frýdku-Místku. „Oblastní spolek 
Českého červeného kříže předsta-
vuje mezi okresy jedno z největších 
odběrových míst v České republice. 
Velmi si vážíme kladného přístupu 
města za zabezpečení důstojného 
odměňování bezpříspěvkových 
dárců krve. Jsou to vzácní lidé, kteří 
si tuto pozornost zaslouží neustá-
le,“ řekla Marie Machová, ředitelka 
OS Českého červeného kříže ve 
Frýdku-Místku.

„Chtěla bych i touto cestou 
ještě jednou poděkovat všem, 
kteří mají odvahu k této ušlechtilé 
činnosti. A věřím, že se zase na-
jdou další, jim podobní,“ uzavírá 
primátorka Eva Richtrová.  (pp)

PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ: Frýdek-Místek patří k městům, kde jsou 
dárci krve velice aktivní.  Foto: Petr Pavelka
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městská policie

(Pokračování ze strany 1)
Lidé zde samozřejmě také 

napovídají, co by se mohlo na 
Olešné ještě vylepšit. „Podněty 
sledujeme, i negativní reakce, 
ale v některých věcech prostě 
uhýbat nebudeme. Zbyteč-
nou kritiku často sklízíme kvůli 
nevhodného koupacího odě-
vu,“ řekl Petr Slunský, který je 
přesvědčen, že každé zařízení 
má výsostné právo stanovit si 
pravidla chování, jejichž dodržo-
vání potom vyžaduje. „Vždy bylo 
naprosto normální, že se lidé 
koupou v plavkách, stejně jako 
chodí do opery ve společenském 
oděvu. Nyní se bohužel někteří 
chtějí koupat v kraťasech a jiném 
oděvu, ve kterém jindy běžně 
chodí nebo sportují a logicky na 
nich ulpívají nečistoty. Každý se 
přitom jistě chce koupat v krásně 
čisté vodě. Informace o vhodném 
plaveckém oděvu je ve vstupní 
hale zřetelně umístěna na něko-
lika místech, které návštěvník 
nemůže minout. Stejně tak pro-

běhla tato informace v regionál-
ních médiích, včetně městského 
zpravodaje,“ vysvětluje.

A jeden ohlas z webu na 
závěr: „Tak dneska jsme byli 
tady v aquaparku. Je moc 
super!! Nejlepší je tobogán, jak 
tam je to promítání zvířat. A taky 
divoká řeka, ta je fakt divoká, 
hlavně na začátku, jak to tam 
stáhne pod vodu, ale jinak je 
fakt super. Dneska jsem tu byla 
s mamkou poprvé a věřím že se 
tu určitě ještě někdy zastavíme!“ 

„Jsme rádi, že se ukazuje 
atraktivita kryté části, kterou 
jsme od začátku brali jako 
výbornou alternativu při nepříz-
nivém počasí v zimním období. 
Když teď není sníh, naplno se 
ukázalo, že je dobré mít pro lidi 
další nabídku strávení volného 
času. Věřím, že zážitky ze zimní-
ho koupání a příjemné relaxace 
pod horami nám přinesou další 
návštěvníky i v letním období,“ 
uzavřel náměstek primátorky 
Petr Cvik. (pp)

Prázdniny se odrazily na Prázdniny se odrazily na 
návštěvnosti aquaparkunávštěvnosti aquaparku

ŘEDITEL BIC NAD RAZNICÍ: Beskydský groš si musíte zasloužit. 
Dostanete polotovar a kladivo a výsledek pak odpovídá vynaložené 
námaze. Foto: Petr Pavelka

Město Frýdek-Místek se 
prostřednictvím Regionu Bes-
kydy prezentovalo na dalším 
veletrhu cestovního ruchu. 
V polovině února se konal v 
Praze již 16. Mezinárodní vele-
trh cestovního ruchu Holiday 
World, který je největším své-
ho druhu v této části Evropy.

I letos se může Holiday World 
pochlubit impozantní statistikou. 
Vystavovalo zde přes sedm set 
subjektů ze 47, i značně exotic-
kých, zemí, počet návštěvníků 
přesáhl třicet tisíc a zhruba třeti-
nu tvořili profesionálové z oboru. 
„Nezanedbatelných je také téměř 
900 zástupců médií, takže o 
užitečnosti naší účasti nemůže 
být sporu,“ upozornil Petr Rafaj, 
člen parlamentní mediální komise 
a předseda Regionu Beskydy.

„Holiday World je skvělou pří-
ležitostí k propagaci a rozvinutí 
spolupráce. Na stánku Eurore-

Město se propagovalo na Holiday WorldMěsto se propagovalo na Holiday World
gionu Beskydy se vždy sejdou 
zástupci české, slovenské i 
polské strany. My jsme znovu 
připravili novinku z oblasti suve-
nýrů, kterou je Beskydský groš. 
Doplnil tak bylinné likéry Lysá 
hora a Beskydy, jehož výrobce 
nabízí i Beskydský čaj. Měli jsme 
s sebou zástupce Beskydhostu, 
což je sdružení místních hote-
lů, také jsme spolupracovali s 
agenturou Beskydy-Valašsko a 
Valašským královstvím,“ přiblížil 
rozsáhlou kooperaci, jejímž spo-
lečným cílem je propagace Bes-
kyd, Richard Žabka, ředitel Bes-
kydského informačního centra. 

Lákavá nabídka stánku 
Euroregionu Beskydy uspoko-
jila všechny a některé o to víc, 
když uspěli v soutěži, jejíž hlavní 
cenou byl víkendový pobyt na 
horském hotelu Sepetná a na 
slovenské straně v Penzionu 
Irenka.  (pp) 

Opilý řidič
5. 2. před čtvrtou hodinou 

odpoledne strážníci Městské 
policie Frýdek-Místek opět 
zjistili podnapilého řidiče, 
tentokrát na ulici Bruzovská. 
„Jednalo se o jednadvacetile-
tého T. K. z okresu Opava. Při 
orientační dechové zkoušce 
byla u něj zjištěna přítomnost 
1,45 promile alkoholu. Řidič 
byl předán pro podezření ze 
spáchání trestného činu kole-
gům z Policie České republi-
ky,“ popsal další případ řidiče, 
který za volantem neměl co 
dělat, zástupce ředitele měst-
ské policie Dalibor Volný.

Museli uklízet,

skákal po autě
17. 2. ve tři hodiny ráno 

byla hlídkou strážníků Měst-
ské policie Frýdek-Místek 
zahlédnuta skupinka čtyř 
mladíků ve věku 17-25 let, 
kteří se v euforii dobré nálady 
rozhodli na ulici T. G. Masary-
ka ukopnout odpadkový koš. 
„Muselo být jejich maximální 
potupou a doufejme náležitým 
ponaučením, když odpadkový 
koš dávali do původního sta-
vu, včetně všech vysypaných 
odpadků,“ komentoval reakci 
strážníků na vandalský čin 
Dalibor Volný, zástupce ředi-
tele městské policie. 

Jen o málo minut později 
téhož dne zjistila hlídka stráž-
níků na ulici Staroměstská 
na parkovišti u prodejny Billa 
podnapilého šestnáctiletého 
R. T. z Frýdku-Místku, který z 
nejasných důvodů skákal po 
osobním motorovém vozidel 
značky Škoda 120. Pro pode-
zření ze spáchání trestného 
činu byl mladík předán k došet-
ření případu na místě kolegům 
z Policie České republiky. 

(pp)

Magistrát města Frýdku-
Místku od února poskytuje 
některé nové služby, které 
vycházejí ze změny zákona 
umožňujícího vydávání ověře-
ných výstupů z informačních 
systému veřejné správy.

„V současné době můžeme 
poskytovat ověřené výstupy z 
katastru nemovitostí, obchodního 
a živnostenského rejstříku. Tato 
služba je od února magistrátem 
poskytována občanům za úplatu 
dle daného sazebníku, to zna-
mená, že za každou započatou 
stránku zaplatí padesátikorunu,“ 
informovala Yvetta Králová, 
vedoucí živnostenského úřadu.

Služba se prozatím poskytuje 

Ověřené výpisy z rejstříků 
lze už získat na magistrátu

pouze v hlavní budově na Radniční 
ulici ve Frýdku na živnostenském 
úřadě, výhledově bude služba 
poskytována i v budově magis-
trátu na ulici Palackého v Místku. 
Změnou legislativy během tohoto 
roku dojde k rozšíření služeb, kdy 
obdobně budou poskytovány i e-
-výpisy z rejstříku trestů. „Výpisy z 
rejstříku trestů lze už dnes přímo 
získat v budově Krajského soudu 
v Ostravě,“ upozornila Yvetta Krá-
lová, že i tento dokument lze dnes 
již získat na počkání bez korespon-
dence. Ta očekává zájem o nové 
služby zejména u subjektů, které 
dokládají v rámci svých aktivit výpi-
sy z obchodního rejstříku. (pp)

Až do konce března trvá 
splatnost poplatků za komu-
nální odpad a poplatků za 
psy. Magistrát v těchto dnech 
tiskl a rozesílal poštovní 
poukázky. Touto cestou se 
občanům zároveň omlouvá, 
protože při tisku poštovních 
poukázek bohužel došlo 
nedopatřením k chybě.

„Omlouváme se všem, kterým 
byla zaslána poštovní poukázka 
přesto, že poplatek byl již uhra-
zen během měsíce ledna a úno-
ra. Pokud jste místní poplatky již 
zaplatili, považujte prosím poštov-
ní poukázku za bezpředmětnou,“ 
obrací se na veřejnost Marcela 

Nezapomeňte zaplatit poplatky za své psy a komunální odpad
Pilařová z finančního odboru.

Místní poplatky je možno 
platit převodem z účtu, poštovní 
poukázkou prostřednictvím poš-
ty, nebo v hotovosti na finančním 
odboru přímo v budově magistrá-
tu na Radniční ulici v přízemí. Už 
koncem tohoto měsíce se zde 
však tvořily fronty, takže magis-
trát upozorňuje, že při platbách 
v hotovosti na oddělení místních 
daní a poplatků je nutno počítat 
s delší čekací dobou.

Místní poplatek za komunální 
odpad na celý rok 2007 činí 492 
korun, osoby starší sedmdesáti 
let ročně platí jen 252 korun. Od 
placení jsou částečně osvobo-

zeny také například rodiny s více 
než třemi dětmi, kdy za čtvrté-
ho a dalšího potomka již platit 
nemusejí, dále občané, kteří se 
déle než 9 měsíců zdržují mimo 
Frýdek-Místek či pracují v zahra-
ničí, nebo například studenti, 
kteří prokáží, že jsou ubytováni 
v jiném městě. Případné nesrov-
nalosti v evidenci je možné 
reklamovat před platbou přímo 
na finančním odboru Magistrátu 
města Frýdku-Místku, oddělení 
místních daní a poplatků.

Úřední hodiny na oddělení 
místních daní a poplatků:

Pondělí, středa 8.00 - 17.00h.
Čtvrtek 8.00 - 15.00 hod.

Hned čtyři vedoucí odborů 
si vzal s sebou na setkání s 
obyvateli Panských Nových 
Dvorů náměstek primátorky 
Miroslav Dokoupil. Další z 
pravidelných schůzek s obča-
ny v restauraci U Hučky se 
vyznačovala vysokou účastí.

Náměstek primátorky se zmínil 
o přípravě třetího mostu a o auto-
busovém nádraží, Petr Šabrňák, 
vedoucí odboru územního a eko-
nomického rozvoje, podal infor-
mace k novému územnímu plánu, 
k regeneraci panelového sídliště 
Slezská a plánovanému vybudo-
vání dalších parkovišť na Slezské, 
konkrétně na ulici Dobrovského. 
Jan Kaspřík, vedoucí investičního 

Občany zajímaly inženýrské sítě
odboru, následně probíral proble-
matiku inženýrských sítí, zejména 
plynofikace, která občany velmi 
zajímala. Miroslav Dokoupil dopo-
ručil občanům, aby dnes neod-
mítali zřízení přípojky plynu s tím, 
že plyn nechtějí, protože pokud v 
budoucnu změní názor, budou si 
je muset realizovat sami.

Občané poukázali na nedosta-
tečné zvukové bariéry u silnice, 
která je ovšem stavbou Ředitelství 
silnic a dálnic. Příslušná měření 
zde může provést hygienická 
stanice. Podobných problémů, 
které nemůže řešit přímo město, 
se vyskytlo více. Zástupci radnice 
ovšem přislíbili součinnost při tla-
ku na odpovědné subjekty.  (pp)
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Deváťáci ZŠ Komenského 
letos v rámci společensko-
-vědního projektu Občan řeší 
problémy občanské pasivity a 
chtějí se pokusit přimět mla-
dé lidi k tomu, aby se o dění 
ve městě začali víc zajímat. 
Usilují o vytvoření Mládežnic-
ké rady ve Frýdku-Místku. 

Zakládající členky budoucí 
Mládežnické rady přišly spolu s 
ředitelem Janem Slováčkem pro 
inspiraci na magistrát města, kde 
se setkali také s primátorkou města 
Evou Richtrovou, která je přivítala 
drobnými dárky a ukázala jim vel-
kou zasedací místnost a její hla-
sovací zařízení. „Mládež by mohla 
prostřednictvím Mládežnické rady 
v budoucnu svým způsobem zasa-
hovat do politiky města,“ nevidí 
aktivitu jako marnou tisková mluvčí 
radnice Kateřina Piechowicz. Mlá-
dežnická rada by mohla každopád-
ně kultivovat děti, které mají zájem 
o společenské dění, podobně jako 
studentská debatní liga. 

„Mládežnické rady existují i v 
jiných městech. Inspirovali jsme 
se městem Vsetín. V listopadu 

Deváťáci chtějí založit školní parlament

jsme provedli průzkum názorů 
žáků základních a středních škol 
a bohužel jsme došli k závěru, že 
mladé lidi politika nezajímá. Co 
je zajímá, jsou mobily, televizní 
pořady a počítače. My se to však 
pokusíme změnit. V současné 
době pracujeme na tom, abychom 
uspořádali volby a první schůzku, 
na které bychom projednávali pro-
blémy, které nás trápí. Na schůzku 
by docházeli zástupci škol, kteří 
by uměli pracovat v týmu, chtěli 
poznat nové lidi, nebáli se vystu-

povat na veřejnosti a měli smysl 
pro humor,“ svěřili se žáci, kteří s 
prezentací svého záměru míří až 
do Spojených států amerických. 
„Projekt vlastně v Americe vznikl a 
k nám se rozšířil díky společnosti 
Civitas, která pak vybírá nejzajíma-
vější nápady,“ přiblížila výchovná 
poradkyně Zdeňka Drabinová. 

„Takovýto nápad samozřej-
mě vítám a už se těším na další 
spolupráci,“ podpořila zaujetí 
zúčastněných primátorka Eva 
Richtrová.  (pp) 

JAKO ZASTUPITELÉ: Primátorka Eva Richtrová s ředitelem Janem 
Slováčkem a žáky ve velké zasedací síni radnice.

Pod tímto názvem vyučující 
z MŠ J. Trnky zpestřují dětem 
v tomto školním roce výchov-
ně vzdělávací program. 

Ten první „červený“ se usku-
tečnil už loni, v polovině října. 
Jako mávnutím proutku byla celá 
mateřská školka červeně vyzdo-
bena. A nejen to! Děti i paní uči-
telky přišly v tento den oblečené 
dočervena, některé i s červenými 
vlasy, četly se „červené pohád-
ky“ jako O Karkulce, O řepě, O 
Kašpárkovi, navlékaly červené 
korálky, třídily se stavebnice.

Připojily se k nám i paní uklí-
zečky a kuchařky, které nám 
uvařily rajskou polévku, knedlíky 
s jahodovou polevou, které děti 
zapíjely jahodovým čajem. A tak i 
malé děti dnes tuto barvu bezpeč-
ně umějí poznat a pojmenovat.

V lednu jsme se těšili na další 
barvu. Jaká byla tentokrát? Bílá 
– sněhulákův den. Ze začátku 
to vypadalo pouze na bílou bar-
vu ve školce. Příroda nám ale 
pomohla a 24. ledna, přesně 
na náš „Bílý den“, nám napadl 
čerstvý sníh. A tak nic nebránilo 
tomu, aby se z celé naší školky 
a zahrady stalo bílé království. 

Barevné dny v mateřské škole

Děti malovaly a lepily sněhulá-
ky, nafukovaly bílé balónky, hrá-
ly si na Sněhurky a samozřejmě 
všichni zase v bílém oblečení. 
Na oběd jsme si pochutnali na 
bílé kaši a i sladké odměny byly 
v té správné barvě.

Všichni se už těšíme, co bude 

dál, která barva se nám stane 
alespoň na jeden den našim 
největším kamarádem. Už teď 
můžeme našim dětem slíbit, že 
se mohou už v březnu těšit na 
Hastrmánkův zelený a v červnu 
žlutý „Sluníčkový den“.

Jana Jarčíková

V úterý 13. února se konala v 
prostorách ŠD při 9. ZŠ výtvar-
ná soutěž městských školních 
družin. Sešlo se čtyřicet sedm 
dětí ze ŠD při 1., 4., 5., 6., 7., 
8., 9., 11. ZŠ, Chlebovic a Lís-
kovce. Téma soutěže znělo „Z 
POHÁDKY DO POHÁDKY“. 

Po krátkém zvažování se děti 
pustily s chutí do práce. Vedly si 
znamenitě. Během chvilky jsme 
se dostali do světa princezen, 
princů, čarodějnic, Rákosníčků, 
jednorožců, Karkulek, vlků aj. 
Bylo vidět, že pohádky, pohád-
kové bytosti a děti k sobě pat-
ří. Výtvarnou techniku si volily 
samy. Nejčastěji se malovalo 
suchým a voskovým pastelem, 
pastelkami a tuší.

Nejpovedenější obrázky byly 
vyhodnoceny a odměněny. 

Děti ze školních družin Děti ze školních družin 
malují rády a velmi hezkymalují rády a velmi hezky

Umístění v jednotlivých kategoriích:
1. třída: 1. místo – Veronika 

Škrlíková 7. ZŠ; 2. místo – Tomáš 
Drozd 8. ZŠ; 3. místo – Dan 
Janečka 5. ZŠ

2. třída: 1. místo – Adéla Pří-
hodová 8. ZŠ; 2. místo – Alice 
Šlachtová 9. ZŠ; 3. místo – Hana 
Ryšková 7. ZŠ

3. třída: 1. místo – Simona 
Hutníková 9. ZŠ; 2. místo – Kris-
týna Šašinková 7. ZŠ; 3. místo 
– Soňa Lisníková ZŠ Lískovec

4. třída: 1. místo – Nikola Sná-
šelová 9. ZŠ; 2. místo – Adriana 
Paljusová 1. ZŠ; 3. místo – Tere-
zie Marečková 7. ZŠ

5. třída: 1. místo – Jakub 
Šmíd 7. ZŠ; 2. místo – Kristýna 
Liberdová 1. ZŠ; 3. místo – Vác-
lav Šťotka 5. ZŠ

Irena Drabinová, vychovatelka

Haló, pane Karnevale,
račte dále, račte dále ...
Tuto básničku Mileny 

Lukešové si drmolily děti již 
nejméně týden před očekáva-
nou událostí.

6. února v 15 hodin to koneč-
ně vypuklo a Mateřská škola 
Pohádka na Gogolově ulici ve 
Frýdku-Místku se opravdu stala 
rájem nejrůznějších pohádko-
vých, fantastických i virtuálních 
postaviček. Princezny, rytíři, 
čerti, šašci, ale i Spidermani a 
Batmani plnili nejrůznější úkoly 
klauna Hopsalína z agentury 
Trend. Atmosféra byla tak vese-
lá, že i mnohé maminky či tatínci 
se vlnili v rytmu diska při pohle-
du na své dovádějící maskované 
ratolesti. A protože naši nejmen-
ší školkáčci se mnohdy divokého 
karnevalového reje bojí, připra-
vily pro ně paní učitelky klidnější 
soutěže, při kterých mohli změřit 
své síly a šikovnost.

Karneval byl opravdu fajn, ale 
děti z toho, že skončil, nejsou 
smutné. Vždyť na ně čeká do 

Karneval plný klaunů
konce školního roku ještě tolik 
zajímavých akcí a překvapení. 
Jednalo se již o čtvrtý ročník 
karnevalu, který byl pořádán ve 
spolupráci s agenturou Trend. 
Připravit zdařilou akci pro sto 
dětí a jejich rodinné příslušníky 
není úkol lehký, ale rozjařené 
oči malých svěřenců za to určitě 
stojí. Toho jsou si vědomi všich-
ni zaměstnanci mateřské školy a 
za to jim patří veliký dík. 

Šárka Polachová

Ve dnech 9.-11. února se 
sedmá třída HC Frýdek-Mís-
tek zúčastnila mezinárodní-
ho turnaje v Popradu. Znovu 
nebyl výběr ze zdravotních 
důvodů kompletní, ale přivezl 
medailové umístění.

Ze šesti odehraných zápasů 
byli naši hokejisté pouze v jednom 
horším týmem, a to ještě proti 
odpočatějšímu soupeři. „Ve všech 
ostatních zápasech jsme byli výraz-
ně lepší, jen jsme opět doplatili na 
naše již tradiční neproměňování 
šancí. Se Senicí jsme vedli 1:0, dvě 
minuty před koncem jsme dostali 
vyrovnávací branku na konečných 
1:1,“ referoval Pavel Eliáš.

Bodování:

FM – Senica 1:1, branka: 
Mrkva, asistence: Čahoj

FM – Steiermark 7:4, branky: 
Čahoj 3, Lapčík 3, Jakubowski; 
asistence: Kočko 2, Mrkva 2, 
Veselý 2, Beinstein

FM – HK Martin 0:5
FM – HC Kyjev 0:0
FM – Poprad 2:2, branky: 

Jakubowski, Veselý; asistence: 
Lapčík, Müller

FM – Piešťany 5:4, bran-
ky: Beinstein 2, Čahoj, Mrkva, 
Veselý; asistence: Olšovský, 
Jakubowski, Lapčík, Kočko

Konečná tabulka:
1. HK Martin
2. HC Kyjev
3. HC Frýdek–Místek

Z turnaje sedmých tříd 
v Popradu vezeme bronz
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kam za sportem a relaxací

Krytý aquapark a wellnes – provozní doba
Den Aquapark Wellness

pondělí 12.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
úterý 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
středa 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – ženy
čtvrtek 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – muži
pátek 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
sobota 09.00 - 21.00 h. 14.00 - 21.00 h. – smíšená
neděle 09.00 - 21.00 h. 14.00 - 21.00 h. – smíšená
svátky 09.00 - 21.00 h. 14.00 - 21.00 h. – smíšená

Krytý aquapark a wellnes – ceník vstupného
Pondělí - pátek 1 hodina 2 hodiny
dospělí 60,00 Kč 100,00 Kč
děti do 15 let a studenti 40,00 Kč 80,00 Kč
osoby od 65 let 40,00 Kč 80,00 Kč
děti do 6 let 20,00 Kč 20,00 Kč
ZTP 40,00 Kč 80,00 Kč
ZTP/P + doprovod* 20 00 Kč 20,00 Kč
Každých dalších započatých 15 min – doplatek 10 Kč

Sobota - neděle - svátky 1 hodina 2 hodiny
dospělí 90,00 Kč 150,00 Kč
děli do 15 let a studenti 60,00 Kč 120,00 Kč
osoby od 65 let 70,00 Kč 130,00 Kč
děti do 6 let 30,00 Kč 30,00 Kč
ZTP 60,00 Kč 120,00 Kč
ZTP/P + doprovod* 30,00 Kč 30.00 Kč

Každých dalších započatých 15 min – doplatek 15 Kč
* ZTP/P + doprovod zaplatí vždy uvedenou částku v ceníku

Své tipy na sportovní akce, které doporučujete k návštěvě, směřujte 
na email: pavelka.petr@frydekmistek.cz

V sobotu dne 17. 3. od 18 do 21 hodin bude pro
veřejnost „Krytý aquapark“ uzavřen.

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
Sobota 3. 3. ZRUŠENO veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 4. 3.  16:00 - 17:30 h. veřejné bruslení
Středa 7. 3.  16:00 - 17:30 h. veřejné bruslení
Sobota 10. 3. 08:30 - 09:30 h. veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 11. 3.  16:00 - 17:30 h. veřejné bruslení
Středa 14. 3.  16:00 - 17:30 h. veřejné bruslení
Sobota 17. 3. 08:30 - 09:30 h. veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 18. 3.  16:00 - 17:30 h. veřejné bruslení
Středa 21. 3.  16:00 - 17:30 h. veřejné bruslení
Sobota 24. 3. 08:30 - 09:30 h. veřejné bruslení rodičů s dětmi
Neděle 25. 3.  16:00 - 17:30 h. veřejné bruslení

Beskydský ledňáček - 3. ročník - 3. 3. 2007
Bruslařský klub Frýdek-Místek 

zve příznivce krasobruslení do 
Víceúčelové sportovní haly ve 
Frýdku-Místku, kde se tuto sobo-
tu uskuteční závody Poháru Čes-
kého krasobruslařského svazu v 
kategoriích dětí od 6 do 10 let.
Program:
10:30 - 11:15 Nováčci mladší - dívky
11:15 - 11:30 Nováčci mladší - chlapci
11:30 - 11:40 Nováčci - chlapci

12:00 - 13:15 Nováčci - dívky
13:30 - 13:45 Nejmladší žáci
13:45 - 15:15 Nejmladší žačky

Volejbalová extraliga žen
Sokol Frýdek-Místek - Přerov
Hala 6. ZŠ 3., případně 17. břez-
na, v 17 h.
Extraliga házenkářů
Frýdek-Místek - Plzeň 
Hala 6. ZŠ 25. března v 17 h.

Kompletní atletickou špičku 
můžete vidět na Mistrovství Čes-
ké republiky v přespolním běhu, 
které se uskuteční na Olešné v 
sobotu 17. března pod záštitou 
primátorky Evy Richtrové a za 
výrazné podpory města.

Pořadatelé z TJ Slezan Frý-
dek-Místek očekávají v součtu 
okolo pěti set závodníků, pro-
tože kromě vlastního programu 
mistrovství byl vyhlášen i veřejný 
závod a zaběhají si i ti nejmlad-
ší. Také domácí budou mít své 
želízko v ohni, a to pěkně žha-
vé. Petr Mikulenka by totiž měl 
bojovat o titul. Předloni skončil 
bronzový, loni stříbrný, takže je 
zbytečné zdůrazňovat, co by mu 
všichni přáli do třetice. Dalším 
slezanským borcem, který může 

Mistrovství ČR v přespolním běhukrátce
Atletické mistrovství ČR 

dorostu 
V Praze bylo ukončeno halové 

atletické mistrovství České repub-
liky dorostu. Přestože řada atletů 
Slezanu Frýdek-Místek halovou 
sezónu vypouští, podařilo se dal-
ším zařadit do širší české špičky. 
Jana Kučerová se probojovala 
výkonem 1.59 m ve skoku vyso-
kém na 8. příčku a v trojskoku ji 
patří 11. místo v ČR. Tomáš Fran-
ta obsadil v běhu na 200 m solidní 
12. místo časem 23.92 s a 13. 
místo v nejkratším sprintu na 60 
m časem 7.38 s. Posledním halo-
vým mistrovstvím ČR, kde budou 
slezanští bojovat o medaile, bude 
za 14 dní mistrovství žactva.

Okresní přebor družstev
v šachu 

V 9. kole, které se odehrálo v 
neděli 18. února, družstva Frýd-
ku-Místku ve všech třech utkáních 
bodovala a získala 7 bodů. Celek 
ŠS Frýdek-Místek vyhrál 6,0 – 2,0 
nad TJ Comfort Dobratice. 

Družstvo Beskydské šachové 
školy „D“ zvítězilo nad TJ Sokol 
Dobrá „C“ 6,5 – 1,5 (vyhráli Port 
J., Rechtenberg K., Sedláček J., 
Vaníček M., Volník P., remizovali 
Surma M., Migdal M. a Hrabco-
vá V.). Tým Beskydské šachové 
školy „E“ remizoval 4,0 – 4,0 s SK 
Bystřice nad Olší (vyhráli Pavelko-
vá M., Pavelek T., Mojžíšek M.jun., 
remizovali Pavelek S. a Koval K.).

promluvit do boje o titul, je Petr 
Lukeš, starší žák, který skončil 
na bronzové příčce při Mistrovství 
České republiky na třech kilome-
trech. Terén mimo dráhu by mu 
měl navíc ještě více vyhovovat. 

Na Olešné se poběží na zhru-
ba dvoukilometrovém okruhu na 
„pláži“, pořadatelé zdůrazňují, že 
za každého počasí. „Je to kros. 
Takže se poběží za sněhu, za 
bahna. Už jsme zažili, že v bahně 
zůstávaly závodníkům i tretry, ale 
u nás na Olešné to nehrozí. Je to 
tam sypané a s mírným sklonem, 
takže takové extrémy neočekává-
me,“ svěřil se Josef Nejezchleba, 
ředitel závodu. Ten zve všechny 
příznivce atletiky, aby si špičkové 
závodníky nenechali ujít. Zatím 
totiž není reálné, aby se podobná 

nejsilnější sestava ukázala i na 
stadionu, kde ještě stále nejsou 
splněny všechny potřebné pod-
mínky pro pořádání vrcholných 
akcích. Olešná ale vrcholem 
bude. Celá republika se dozví o 
příjemném prostředí pod Besky-
dami, kde lze mít hory na dosah 
z venkovní i kryté části aquapar-
ku. I proto pořádání mistrovství 
podpořila frýdecko-místecká 
radnice. „Jsem velmi ráda, že 
se podařilo mistrovství pro naše 
město získat. Věřím, že účastníci 
budou s prostředím rekreačního 
areálu spokojeni a že se k nám 
ještě někdy vrátí. Také doufám, 
že si špičkovou sportovní akci 
nenechají ujít diváci a vytvoří zde 
výbornou kulisu,“ řekla primátorka 
Eva Richtrová.  (pp)

Frýdecko-místečtí házenká-
ři v této sezoně příliš radosti 
fanouškům nedělají, o to více 

SKP ARCIMPEX F-M - HC Dukla Praha 34:29 (17:16)SKP ARCIMPEX F-M - HC Dukla Praha 34:29 (17:16)

NÁPLAST: Házenkáři Frýdku-Místku nečekaně porazili Duklu Praha.
vyčnívá jejich výhra nad favori-
zovanou Duklou, která se zro-
dila před nadcházejícími zápasy 

o udržení. I s Duklou to přitom 
zpočátku vypadalo na trápení.

Diváci domácím mohli aplau-
dovat a připadat si jako v nádher-
ném snu, protože nejprve zažili 
klasickou skepsi po jasném vede-
ní hostů a zmaru našich hráčů, 
kteří se nedokázali prosadit ani ze 
sedmimetrových hodů. Karta se 
však obrátila s příchodem branká-
ře Adamčíka a ještě do poločasu 
Frýdek-Místek strhl vedení na 
svou stranu, byť o jediný gól.

Poločasový výsledek přinesl 
do domácích řad přece jen uklid-
nění, i když nervy nakonec zno-
vu pracovaly na obou stranách, 
Dukla se rozhodně nechtěla 
smířit s tím, že by na palubovce 
outsidera nebodovala. Jenže 
Frýdek-Místek už měl v té době 
jistotu v publiku, které s vidinou 
ojedinělého zážitku hnalo domá-
cí za výhrou. Ta přišla a nakonec 
docela výrazná. Házenkářům se 
tak bude lépe hledat motivace 
do dalších bojů ve stávající pau-
ze před závěrečnými boji.  (pp)

Šestidílný seriál šachových 
turnajů mládeže má za sebou 
první dva turnaje. Seriál má za 
cíl určit nejen krajské přeborníky 
v kategoriích do 10, 12 a 14 let, 
ale hlavně postupující na Mis-
trovství ČR. Celkem se dvou tur-
najů ve Frýdku-Místku a Novém 
Jičíně zúčastnilo 187 dětí. Další 
turnaje proběhnou v březnu a 
poslední 14. dubna v Ostravě. 

Členové Beskydské šachové 
školy na obou turnajích získali 
řadu medailí, ale důležitější je 
jejich postavení v průběžném 
pořadí po dvou turnajích. Zatím 
si drží řadu postupových míst. 

Kategorie do 10 let 
2. Chromík Tomáš BŠŠ FM 37 
3. Nováková Vendula BŠŠ FM 32 
4. Čapčuch David BŠŠ FM 26 
5. Zemková Klára BŠŠ FM 25 

6. Marek Matyáš BŠŠ FM 22 
7. Kubík Michal BŠŠ FM 19 
8. Pečinka Ondřej BŠŠ FM 18 
9. Svoboda Matěj BŠŠ FM 18 
10. Marášek Vojtěch BŠŠ FM 17 

Kategorie do 12 let 
1. Pavelek Tomáš BŠŠ FM 38 
6. Nováková Veronika BŠŠ FM 26 
9. Langner Jakub BŠŠ FM 20 

Kategorie do 14 let 
2. Rabatin Jakub BŠŠ FM 35 
4. Walek Pavel BŠŠ FM 31 
6. Langnerová Karolína BŠŠ FM 17 
7. Daněk Václav BŠŠ FM 16 
10. Kozel Jan BŠŠ FM 14 

Celkový počet medailí
po dvou turnajích: 

1. BŠŠ FM 8-7-4 / celkem 19 
2. SK Slavia Orlová 3-1-2 / cel-
kem 6 
3. TJ Mosty u Jablunkova 1-1-0 
/ celkem 2 

Krajský přebor mládeže v rapid šachu
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Poslední dva zápasy nad-
stavby extraligovým volejba-
listkám Sokola Frýdek-Místek 
nepřinesly tolik radosti jako 
předchozí domácí výhra s 
Brnem, která nakonec byla 
jedinou v této části soutěže. 
Ale už je tu play off.

V Praze byly nad síly sokolek 
nejprve hráčky Olympu, s nimiž 
se tahaly pouze v posledním dra-
matickém setu. Další duel se Sla-
vií přinesl alespoň jeden vyhraný 
set, ale celkově se dá říci, že 
Sokol Frýde-Místek do play off v 
ideálním rozpoložení rozhodně 
vstoupit nemůže. Tím spíš, že po 
zdravotní stránce je nepříliš široký 
tým v rozkladu. Předseda oddílu 
Jiří Zaoral si posteskl, že Šárka 
Malá a Veronika Kadlecová jsou 

Na Pražanky sokolky nemělyNa Pražanky sokolky neměly

po operaci kolen a navíc už dále 
nelze počítat s Janou Šímovou, 
která se do týmu vrátila, ale nyní 
už musí myslet na mateřské 
povinnosti.

Frýdek-Místek čeká v prvním 
kole play off nejlepší celek z dru-
hé čtyřky, kterým se stal Přerov. 
Ten se na soupeře těší, i když 
má se Sokolem pasivní bilanci. „V 
extralize se dá potrápit kterékoliv 
družstvo, série může být otevře-
ná,“ zní z Přerova. Už 3. března, 
kdy se od 17 hodin v hale ZŠ Pio-
nýrů střetnou týmy poprvé, může 
být jasněji, zda bylo výhodné 
nevítězit, ale hrát se silnějšími sou-
peři, nebo si užívat výher s těmi 
slabšími. Nelze nevzpomenout, že 
Frýdek-Místek má s touto situací 
bohaté zkušenosti. A dobré. (pp)

Olymp Praha - Frýdek-Místek 3:0 (19, 20, 24)
Slavia Praha - Frýdek-Místek 3:1 (-19, 16, 19, 22)

ZAČÍNAJÍ DOMA: Sokol Frýdek-Místek začíná play off v domácím prostředí, kam se může vrátit k případ-
nému třetímu zápasu, pokud se nerozhodne v prvních dvou utkáních.    Foto: Petr Pavelka

DOMÁCÍ ZÁPAS: HC FM – HC Rožnov 9:7.      Foto: Petr Pavelka

Venku nula, doma brankostrojVenku nula, doma brankostroj
HC Krnov – HC FM 6:0, HC FM – HC Rožnov 9:7HC Krnov – HC FM 6:0, HC FM – HC Rožnov 9:7

Frýdecko-místečtí hokejis-
té mají za sebou dva napros-
to odlišné zápasy, co se jejich 
střelecké potence týče. V 
Krnově nedokázali ani jednou 
skórovat a odjeli s debaklem, 

doma si pak otevřeli střelnici 
proti Rožnovu a ve vzduchu 
viselo dvouciferné skóre.

V Krnově Frýdek-Místek dostal 
především lekci z produktivity, 
protože na počet střel domácí 

přestřílel, ovšem bez zápisů do 
střelecké listiny, které se skutečně 
počítají. Jako by se našim hokejis-
tům ovšem tato škola vyplatila už 
v domácím zápase s Rožnovem, 
kde se trefili hned devětkrát.  (pp)

Člen Beskydské šacho-
vé školy Jiří Kočiščák má za 
sebou své první Mistrovství 
ČR v kategorii mužů. Na „MČR 
mužů 2007“, které probíhalo v 
Praze ve dnech 5.-16. února, 
startovalo jedenáct nejlepších 
šachistů ČR a mistr ČR do 20 
let. Jiřímu Kočiščákovi je teprve 
13 let a na MČR se probojoval 
ziskem mistrovského titulu ČR 
v kategorii juniorů. A jak on sám 
hodnotí svou účast na MČR? 
Líbila se ti organizace mistrovství? 
„Ano, nemohu si na nic stěžovat.“ 
Jak hodnotíš svůj výkon na MČR? 
„Na turnaj jsem jel s cílem potrápit 
soupeře a to se mi vcelku podařilo 
– všichni se se mnou zapotili.“
Nelituješ, že jsi mistrovství hrál? 
„Vůbec ne, byla to velká škola a 
získal jsem mnoho zkušeností.“ 
Se kterou partií jsi nejvíce spo-
kojen a proč? 
„Pravděpodobně s partií ze 
čtvrtého kola s panem Vota-
vou. Po zahájení jsem černými 

Kočiščák má za sebou premiéru
na mistrovství republiky mužů

figurami získal výhodu a mohl 
jsem ji několikrát uplatnit, pak se 
ovšem vyměnilo několik figur a 
v časové tísni jsem vzdal remí-
zovou koncovku, protože jsem 
myslel, že je prohraná.“ 
Která partie ti vyšla nejméně a proč? 
„Partie pátého kola s panem 
Vološinem. Zvolil jsem neprobá-
daný směr a ukázala se domácí 
příprava soupeře, potom jsem stál 
bílými špatně a nakonec prohrál.“
Stačil jsi sledovat partie soupeřů? 
„Bohužel ne, měl jsem dost sta-
rostí s vlastními partiemi.“ 
Kdo ze soupeřů na tebe působil 
nejpozitivněji? 
„Asi Vlastimil Babula, ale i ostat-
ní hráči na mě působili velmi 
pozitivně.“ 
Myslíš si, že si ještě někdy 
zahraješ MČR mužů? 
„Ano, s tím počítám.“ 
Jaký je teď tvůj nejbližší šachový 
program? 
„Chystám se na uzavřený turnaj 
Pobeskydí a potom se uvidí.“

Sportovní klub policie, oddíl judo Frý-
dek-Místek a Dobrá, ve spolupráci s Regi-
onem Beskydy pořádá v neděli 4. března ve 
sportovní hale ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů, 
7. ročník mezinárodního turnaje O pohár 
Regionu Beskydy.

Loni se poháru zúčastnilo 500 závodníků a i letos 
bude hala praskat ve švech. Představí se benjamín-
ci od pěti let až po dorosteneckou kategorii, dívky 
i chlapci. Zástupci především ze severní Moravy 
poměří na tatami síly s Poláky, Slováky a poprvé i 
Francouzi. „Jedná se o významné a vyhledávané 
setkání judistů Euroregionu a největší turnaj v regio-
nu, kterého se účastní i členové státních reprezentací 
zúčastněných zemí,“ láká k návštěvě akce Luděk 
Kubíček, předseda oddílu.                   (pp)

O Pohár Regionu Beskydy v juduO Pohár Regionu Beskydy v judu

LOŇSKÝ ROČNÍK: Mladí judisté znovu poměří síly. Foto: Petr Pavelka

ROČNÍK 1999: Nejmladší fotbalisté Frýdku-Místku 
sbírají v hale jeden úspěch za druhým.
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Frýdecko-místecký oddíl 
juda pod hlavičkou Sportovní-
ho klubu policie i v uplynulém 
roce potvrdil vysokou kvalitu 
svých sportovců. Stal se již 
počtvrté nejúspěšnějším klu-
bem Moravskoslezského kraje. 

Členky oddílu vybojovaly cel-
kem čtyři tituly mistryň ČR. Titul 
mistryně ČR obhájila trenérka 
Pavla Prőllová (ženy), Nikola 
Kesová a Kateřina Malchárková 
(dorostenky) a Ester Vilčková 
(starší žákyně). Stříbro na mistrov-
ských soutěžích vybojovaly starší 
žákyně v soutěži družstev. Bronz 
získaly Lucie Blehová (ženy), 
Monika Foltysová (juniorky a ženy 

Sportovní klub policie, oddíl judo Frýdek-Místek
2x). Michaela Kesová (st. žáky-
ně). Trenérka oddílu a zároveň 
aktivní závodnice Pavla Prőllová 
se v červnu zúčastnila Mistrovství 
světa v kategorii Masters, kde 
obsadila druhé místo stejně jako 
v listopadu 2006 na mistrovství 
Evropy. Čtyři judistky jsou zařaze-
ny v České státní reprezentaci a 
v roce 2006 startovaly na sedmi 
světových pohárech kategorie A.

Nejlepším judistou v bodovací 
soutěži klubu za rok 2006 v kate-
gorii mládeže se stal desetiletý 
Michal Horák, který bodoval na 
32 turnajích v roce a vybojoval 75 
vítězných utkání. Stal se Přeborní-
kem Moravy, Přeborníkem Morav-

skoslezského kraje a zvítězil na 12 
mezinárodních turnajích. Celkem 
oddíl vybojoval 606 vítězných utká-
ní, zúčastnil se 50 turnajů a nasbí-
ral 223 medailových umístění. 

Oddíl se podílel na uspořádání 
mezinárodního turnaje Euroregi-
onu Beskydy, mezinárodního 
turnaje o pohár starostky Frýdku-
-Místku a „Pohár starostky Dob-
ré“. Těchto akcí se zúčastnilo 
zhruba 1200 soutěžících z Mora-
vy, Polska a Slovenska. 

Úspěšně proběhla tři víken-
dová soustředění a letní dětská 
rekreace, vždy za účasti 70 judis-
tů. Pro podporu a propagaci naší 
činnosti jsme provedli několik 
ukázek na společenských akcích. 
Úspěšně proběhl tradiční judistic-
ký ples. Díky obětavé práci našich 
členů, pomocníků z řad rodičů, 
přátel oddílu a sponzorů můžeme 
tyto akce pravidelně pořádat. Pro-
běhly dva kurzy sebeobrany pro 
dospělé a dva kurzy jógy. 

V letošním roce oddíl avizuje 
těžkou sezonu. „Naším cílem je 
především obhajoba mimořád-
ných výsledků z minulých let, 
zajištění podmínek pro kvalitní 
růst již úspěšných judistů tak, 
aby nám neodešli do bohatých 

klubů v rámci republiky. Nejdů-
ležitější vybavení pro tyto repre-
zentantky je posilovna. Mistrov-
ství Evropy juniorů je v Praze a 
v širší nominaci máme dvě naše 
závodnice, dále budou Olympij-
ské hry v kategorii dorostu, kde 
máme rovněž nominované dvě 
závodnice. Musíme se soustředit 
na přípravu nastupující mládeže 
v kategorii žáků a udržet vyso-
ký počet náboru nových členů, 
aby nedocházelo k mezerám v 
jednotlivých věkových katego-
riích. Souběžně budou zřízeny 
dvě sportovní třídy 4. a 3. roč-

ník. Trenérka Pavla Prőllová se 
zúčastní mistrovství světa kate-
gorie Masters v Brazílii,“ nastínil 
Luděk Kubíček, předseda oddílu. 
Podle něj jsou dosažené výsled-
ky dílem obětavé práce všech 
trenérů a pomocníků z řad rodi-
čů a přátel oddílu, kteří ve svém 
volnu a na úkor vlastní dovolené 
pomáhají všechny akce organi-
zovat. Poděkování patří přede-
vším celé řadě příznivců z řad 
rodičů a přátel. Nezanedbatelná 
je rovněž pomoc sponzorů, mezi 
které patří i statutární město Frý-
dek-Místek. 

VELKÝ ZÁVOD: Mládež judo táhne.  Foto: Petr Pavelka

NEJMLADŠÍ POTĚR: Prát se mohou i holky.  Foto: Petr Pavelka

Příměstský tábor pořádaný Stani-
cí mladých turistů ve Frýdku-Místku 
během jarních prázdnin poskytnul 
dětem i mládeži pestré a netradiční 
prožití volného času. Každý prázdni-
nový den byl jiný a děti si mohly z 
nabízených aktivit vybrat to, co se jim 
nejvíce líbilo. 

Zkoušely svou dovednost a zručnost 
při horolezeckém minikurzu, který byl 
doplněn promítáním filmů. Poznávaly 
nesmírné vesmírné dálavy i hlubiny Země 
v hornickém muzeu a v Planetáriu. Poda-
řil se i výstup na nejvyšší vrchol Ostravy 
– haldu Emu,“ vylíčil Martin Gavlas.

Stanice mladých turistů připravila
o prázdninách příměstský tábor

Statutární město 
Frýdek-Místek spo-
lečně s Domem dětí 
a mládeže ve Frýdku-
-Místku opět připra-
vují pro děti a mládež 
prázdninový program 
s názvem „Prázdniny 
ve městě“, který je 
realizován ve spolu-
práci s neziskovými 
organizacemi, jež 
se zabývají volným 
časem dětí a mládeže.

„Jedná se o soubor programů pro 
všechny děti, které tráví prázdniny nebo 
jejich část ve městě. Prázdninový pro-
gram bude nabízet různé volně přístupné 
aktivity, nabízející pestré využití volného 
času. Například pohybové aktivity, výtvar-
né dílny, hry, soutěže, turnaje, deskové 
hry, ukázky tábornických dovedností, 
výlety, exkurze a další,“ vyjmenoval Mar-
tin Sysala, který je garantem akce za frý-
decko-místeckou radnici. 

Nabízené aktivity budou probíhat vždy 
ve všední prázdninové dny převážně v 
dopoledních hodinách. Veškeré akce, kte-
ré budou součástí programu „Prázdniny 
ve městě“, jsou pro zájemce zdarma.

Na základě loňské velmi dobré spolu-
práce s organizacemi ve Frýdku-Místku 
mohou i letos jednotlivé organizace (spor-
tovní oddíly, zájmová sdružení apod.), 
které mají zájem se této velké prázdni-
nové akce zúčastnit a nabídnout dětem 

Zapojte se do přípravy 
Prázdnin ve městě

a mládeži zajímavý program, vstoupit do 
jednání s odborem školství, mládeže a 
tělovýchovy. Mimo prázdninový program 
se uskuteční i předprázdninová akce Ahoj 
Prázdniny, kde mohou zájmové a spor-
tovní organizace předvést svou činnost, a 
na září je připravené slavnostní zakonče-
ní programu Prázdniny ve městě spojené 
s představením zájmových činnosti ve 
Frýdku-Místku pro nový školní rok.

Uzávěrka přihlášek pro organizace 
je 30. 4. 2007. Podrobnější informace o 
podmínkách účasti, termínech, přihláš-
kách apod. najdete na webových strán-
kách www.prazdninyvemeste.cz, nebo 
je můžete získat telefonicky nebo osobně 
na níže uvedených kontaktech.

Kontaktní osoba: Martin Sysala, tel.: 
558 621 306, e-mail: sysala.martin@fry-
dekmistek.cz, nebo Dům dětí a mládeže 
ve Frýdku-Místku, tel.: 558 434 154, e-
mail info@prazdninyvemeste.cz.

Účastníci turistické výpravy přes měst-
ské parky kontrolovali a čistili ptačí bud-
ky a měli možnost seznámit se s historií 
města v okresním archivu. Zajímavá byla 
i návštěva u profesionálních záchranářů. 
Největší zájem byl ovšem o sportování 
v relax centru Kotelna ve Frýdlantě nad 
Ostravicí, kde si zájemci mohli zahrát 
squash a poté se uvolnit v bazénu, vířivce 
anebo v sauně. „Poslední den prázdnin 
se nesl v duchu papírových inspirací. Děti 
vyráběly ruční papír a seznamovaly se s 
technikami ručního zpracování papíro-
vých ozdob, krabiček a skládanek,“ uza-
vřel Martin Gavlas.     (pp)

PRÁZDNINY VE MĚSTĚ: Loni měli velký úspěch vodáci. 
Foto: Petr Pavelka
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19. 2. Kříženec (pes) Střelniční 
18. 2. NO (pes) Slezská 
16. 2. Kříženec menší (pes) 
15. 2. Kříženec (pes) Frýdlantská 
14. 2. Kříženec (pes) Pionýrů 
13. 2. Labradorský retrívr (pes) 
Elišky Krásnohorské 
8. 2. Kříženec menší (pes) 
8. 2. Kříženec (pes) Čs.armády 
1. 2. Kříženec (pes) Komenského 
31. 1. Kříženec štěně (fena)
Čs.armády 

Kontaktní telefonní číslo do 
útulku v Sedlištích:

558 636 200, pan Jan Ondračka
Úřední hodiny: po-st, pá:

16:00 - 18:00 hod.

ODCHYCENÍ PSI

Jak už bylo řečeno na 
posledním zasedání frýdec-
ko-místeckého zastupitelstva, 
radnici nepřísluší, aby pracov-
ně-právní vztahy zaměstna-
vatele a zaměstnance veřejně 
do podrobností pitvala. Případ 
výpovědí některým strážníkům 
městské policie však znovu 
otevřel stavidla mediální vlně, 
takže se k tématu vracíme i v 
tomto zpravodaji.

„Jsme přesvědčeni, že jsme 
nijak neporušili zákon. Kdo by chtěl 
dokázat opak, měl by tak učinit u 
soudu, a nikoliv v médiích. Tato 
situace už tu jednou byla, kdy jsme 
byli v souvislosti s městskou policií 
napadáni z nezákonností, ale nic z 
toho nikdo dodneška nepotvrdil,“ 
řekla primátorka Eva Richtrová, 
která důrazně odmítá její nařčení 
ze šikanování a diskriminace. „Je 
to nesmysl! Pokud však někdo 
za šikanu považuje vyžadování 
plnění pracovních povinností, pak 
k tomu nemám co dodat a názor si 
musí udělat každý sám. A neustálé 
zdůrazňování, že jsou odboráři, 
už vůbec nechápu. Mají pracovní 
smlouvy jako strážníci městské 
policie nebo jako odboráři?“ dává 
námět k zamyšlení primátorka, 
která znovu prohlašuje, že nemá 
vůbec nic proti odborům, i když 
je policejní prostředí specifické. „V 
některých zemích Evropské unie u 
ozbrojených složek odbory založit 
nemohou! Asi i naši zákonodárci 
měli důvod k odmítnutí vzniku 
odborů u vojáků a státní policie. A 
městská policie je také ozbrojená 
složka,“ připomíná.  (pp)

Radnice si za 
výpověďmi stojí

Druh práce: stavební technik
Místo výkonu práce:
Magistrát města Frýdku-Místku,
Radniční 1148
Platová třída: 9
Doba výkonu práce:
na dobu neurčitou
Požadované předpoklady:
1. minimálně středoškolské 

vzdělání, a to střední průmyslová 
škola stavební, nebo vysokoškol-
ské vzdělání – stavební fakulta

2. obecné předpoklady dle § 4 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřední-
cích územně samosprávných celků

3. občanská bezúhonnost 
doložena výpisem z evidence rejst-
říku trestů ne starším než 3 měsíce

Pokud zájemce nebude mít 
k dispozici výpis z evidence 
rejstříku trestů v termínu do 21. 
března 2007, postačí k tomuto 
datu předložit písemnou žádost 
o poskytnutí tohoto dokumentu. 
Originál dokumentu bude doda-
tečně předložen při samotném 
výběrovém řízení.

4. znalost 
• zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a jeho 
prováděcích vyhlášek

• zákona č. 500/2004 Sb., 

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje 
výběrové řízení na místo stavebního technika 

stavebního úřadu Magistrátu města Frýdku-Místku
správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů

• zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů

• práce s PC (Word, Outlook, 
práce s Internetem)

5. řidičský průkaz skupiny B
6. osvědčení o odborné způ-

sobilosti výhodou
Náležitosti přihlášky:

a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit 
tyto doklady:

• ověřenou kopii dokladu o 
nejvyšším dosaženém vzdělání 

• životopis s uvedením údajů o 
dosavadních zaměstnáních a o odbor-
ných znalostech a dovednostech

Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte do 21. března 
2007 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku

stavební úřad
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-
Místek vyhlašuje prodej 
níže uvedeného osobního 
automobilu formou nabíd-
kového řízení.

Jedná se o osobní auto-
mobil Škoda Felicia GLXi, 
rok výroby 1995. Nejnižší 
nabídnutá cena může být 
25.300,- Kč, což je cena dle 
znaleckého posudku. Pro-
hlídky osobního automobi-
lu je možno dohodnout ve 
dnech 15. 3. a 16. 3.2007 od 
10,00 do 14,00 hodin u vede-
ní Městské policie Frýdek-
Místek na tel. 558 631 870.

Nabídkové řízení se usku-
teční dne 21. 3. 2007 ve 
14,00 hod. v budově Městské 
policie Frýdek-Místek, tř. T. G. 
Masaryka 633, Frýdek-Mís-
tek. Účastník nabídkového 

Nabídkové řízení
řízení se před jejím konáním 
prokáže platným občanským 
průkazem a dokladem o 
zaplacení dražební jistiny. 
Dražební jistina je stanovena 
ve výši 5.000,- Kč. Dražeb-
ní jistinu je nutno uhradit 
na účet SMFM vedený u 
Komerční banky, a.s., poboč-
ka Frýdek-Místek, a to na čís-
lo účtu 6015-928-781/0100, 
VS 32598 nejpozději v den 
nabídkového řízení. Doplatek 
kupní ceny musí být zaplacen 
ihned po ukončení nabídko-
vého řízení hotově v poklad-
ně odboru správy obecního 
majetku MMFM. Následně 
bude uzavřena kupní smlou-
va. Bližší informace na odbo-
ru správy obecního majetku 
MMFM, tel. 558 609 177, 558 
609 171.

Vážení občané,
oznamujeme, že od 1. 3. 

2007 dochází ke změně úředních 
hodin na poštách Lískovec, Chle-
bovice a Skalice. Nově bude pro 
Vás pošta otevřena takto: 
Frýdek-Místek 4 – LÍSKOVEC

Pondělí - Pátek
08:00 - 9:30   14:00 - 16:00

Frýdek-Místek 8 – CHLEBOVICE

Pozor, změna úředních hodin na poštách:
FM 4 - Lískovec, FM 8 - Chlebovice, FM 10 - Skalice

Pondělí - Pátek 
08:00 - 10:00   14:00 - 16:00

Frýdek-Místek 10 – SKALICE
Pondělí - Pátek 

08:00 - 9:30   14:00 - 16:00
Bližší informace k poštovním 

službám Vám rádi poskytneme na 
telefonním čísle pošty Frýdek-Místek 
1 - 558 404 211, nebo na bezplatné 
infolince České pošty: 800 104 410.

Statutární město Frýdek-
Místek, odbor životního pro-
středí a zemědělství, který 
má v kompetenci nakládání s 
komunální odpadem, připra-
vil ve spolupráci s Frýdeckou 
skládkou, a. s., zajišťující svoz 
komunálního odpadu na úze-
mí města Frýdku-Místku, har-
monogram svozu objemného 
odpadu v roce 2007, na duben 
tzv. jarní úklid, a to formou 
přistavení velkoobjemových 
kontejnerů. V letošním roce 
na jaře budou velkoobjemové 
kontejnery přistaveny na 50 
svozových místech, jak je uve-
deno v harmonogramu. 

Přistaveny budou vždy 
dopoledne uvedeného dne, 
nejpozději do 11. hod., a vyve-
zeny budou následující den opět 
dopoledne, nejpozději do 11. 

Svozu objemného odpadu ve městě 
Frýdku-Místku, tzv. jarní úklid, se blíží

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

Pro informace se můžete 
obrátit na odbor životního pro-
středí a zemědělství, tel. 558 609 
489 nebo přímo na Frýdeckou 
skládku, a. s., tel. 558 623 546.

Harmonogram svozu 
objemného odpadu 

na konkrétních stano-
vištích naleznete již v 
příštím vydání Zpra-
vodaje Rady města 

Frýdku-Místku.
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Devětadvacetiletý Josef 
Horák vystavuje až do poloviny 
dubna v místecké galerii knih-
kupectví Librex své fotografie. 
Jedná se o další osobu, kterou 
Ivan Korč, jenž zde má svou 
domovskou scénu, přesvěd-
čil k exhibování, aby nemusel 
vystavovat nic svého. 

Pro Horáka je fotografie 
koníčkem, který zařehtal už v 

Počítačový informatik Horák
své fotografie nijak neupravuje

HLAVNĚ PŘÍRODA: Fotografie Josefa Horáka v Librexu.
Foto: Petr Pavelka

dětství díky fotoaparátu děda, 
od starého svitkového přístroje 
ovšem samozřejmě dospěl až 
k digitalu, kterým zachycuje 
hlavně přírodní motivy. „Jak tak 
jezdím na kole nebo se toulám, 
vždycky narazím na něco, co 
stojí zato vyfotit. Vystavuji fotky 
z Beskyd, ale i z města,“ říká 
Josef Horák, který je počítačo-
vým informatikem, ale dušuje 

se, že snímky nijak neupravuje a 
od techniky, které má nad hlavu, 
utíká právě do přírody vyčistit si 
hlavu a čerpat energii. Za svůj 
nejpovedenější záběr považuje 
kostel sv. Jana a Pavla s čer-
vánky. „Nemá nějakou pointu, 
ale prostě se povedl,“ míní. 

Josef Horák ve Frýdku-Místku 
nezažil svou premiérovou výsta-
vu, jednu zkušenost už má – ze 
zámku v Tovačově. Současně 
slibuje, že se nepředstavuje 
naposledy.  (pp)

Festival pro Tibet je každo-
roční akce, která svou historii 
započala v březnu roku 2002 a 
od té doby se akce každoročně 
rozšiřovala s cílem seznámit 
návštěvníky s tibetskou kultu-
rou, informovat o porušování 
lidských práv v této zemi ze 
strany Číny, nabídnout pohled 
do pokladny tibetské moudros-
ti a z výtěžku akcí poskytnout 
finanční podporu Ladakhu. 

Ladakh je oblast v Indii, zvaná 
někdy Malý Tibet, která je díky své 
geografické poloze silně ovlivněna 
tibetskou kulturou a kde je tudíž 
šance zachovat ji v nezměněné 
podobě. Loni se festival rozšířil i 
do Frýdku-Místku, když většinu 
akcí realizoval Tomáš Skotnica, 
pořadatel pravidelných cestova-
telských přednášek. Letos bude 
akce pokračovat díky občanské-
mu sdružení M.O.S.T, jehož člen 
Petr Salamon je z Frýdku-Místku. 
Tvář festivalu se proto změní, 
nebudou takřka žádné přednášky 
cestovatelů, zato přibude duchov-
nosti, lidských práv a větší prostor 
dostane i umění. Centrum frýdec-
ké části festivalu ovšem zůstane 
stejné, ve víceúčelovém sále 
Dobré čajovny. 
Seznam připravovaných akcí:

2. března bude rodilý Tibeťan, 
dnes žijící v Ostravě, Jigme Ten-
zin vypravovat o svém životě a 
přední členka o.s. M.O.S.T. Jana 
Neboráková představí projekt 
Kmotrovství na dálku, skrze nějž 
je možné podpořit Ladacké bud-
dhistické kláštery. (18:00 ve více-
účelovém sále Dobré čajovny)

V Ostravě čte herec Vladimír 
Polák každoročně tibetskou tradič-
ní literaturu, přičemž je vždy krás-
ná a jedinečná atmosféra. Letos 
se toto čtení rozšíří i do Frýdku-
-Místku, a to 4. března. (19:00 ve 
víceúčelovém sále Dobré čajovny)

Amnesty International je mezi-
národní organizací, zabývající se 

Festival pro Tibet 2007 
ve Frýdku-Místku

problematikou lidských práv. 
Martin Kryl z její české pobočky 
bude mít 9. března přednášku o 
porušování lidských práv v Číně 
a v Tibetu. (18:00 ve víceúčelo-
vém sále Dobré čajovny)

10. března 1959 došlo ke krva-
vému potlačení povstání Tibeťanů 
proti Čínské okupaci. Tato událost 
se každý rok připomíná, některé 
radnice vyvěšují tibetskou vlajku 
a koná se hodně pořadů na pod-
poru Tibetu. Smutné výročí si v 
našem městě připomeneme díky 
promítání filmů z projektu Jeden 
svět. (16:00 v Sokolíku)

17. března se uskuteční nej-
větší akce na podporu Tibetu 
– pokračování Svobodu Tibetu 
Festu z minulého roku, tentokrát 
pod změněným názvem Koncert 
pro Tibet. Čtyři kapely zahrají pro 
okupovanou zem bez nároku na 
honorář. Dramaturgů v alterna-
tivní objev s velikým potenciálem 
skupina DVA, hrající „elektrik 
akusto-akustik elektro“, ve vodách 
české hudby novou písničkářskou 
vlnu razící FOLK3MAIL, pořádný 
klezmer band a finalista soutěže 
Colours Talents Létající Rabín a 
stálice české alternativy, bájné 
Majerovky Brzdové tabulky, se 
postarají o hlubinný kulturní záži-
tek. (17:00 Klub Stolárna) 

21. března bude v Modrém 
salónku místecké knihovny 
přednášet Annie Fornarder ze 
Švédska, která se dlouhá léta 
zabývá jógou a meditacemi, 
jezdívá do Indie a v Evropě 
mívá přednášky o tom, jak vést 
šťastnější a harmoničtější život. 
(18:00 v Modrém salónku)

22. března bude v Dobré 
čajovně přednášet Buddhista, 
muzikoterapeut a nezávislý pub-
licista Vlasta Marek o hudbě a o 
společnosti v přednášce zvané 
Duchovní a léčebné aspekty (i 
tibetské) hudby. (19:00 ve více-
účelovém sále Dobré čajovny)

Pozvánka na akce v ZUŠ
Dva koncerty učitelů se shod-
ným programem proběhnou 
v pondělí 5. a ve čtvrtek 8. 
března v koncertním sále 

základní umělecké školy ve 
Frýdku-Místku. Učitelé školy 
tak vystřídají na pódiu své 

žáky a také novým zájemcům 
předvedou hudební nástroje, 
na které se ve škole vyučuje.

V pondělí 12. března 
proběhne ve stejném sále 

koncert nejlepších žáků a ve 
středu 28. března to bude ve 
frýdeckém zámku již tradiční 
zámecký žákovský koncert.
Na všechny koncerty, které 

začínají vždy v 18 hodin, 
srdečně zveme všechny 

žáky, rodiče a rovněž 
veřejnost.

Taneční škola PALAS
Zveme všechny příz-

nivce tance na Tančír-
nu, kterou pořádáme v 

pátek 16. 3.
v Národním domě 

ve Frýdku-Místku od 
20.00 do 23.59 hod. 
Hrajeme NON STOP 

veškerou taneční 
hudbu. Zatančit si tak 

můžete latinskoameric-
ké, lidové a standardní 
tance, pop i disco. V 
programu vystoupí 
členové TŠ PALAS. 

Vstupné 80,-Kč.

V Galerii Pod Svícnem 
můžete do 10. března zhléd-
nout výstavu grafik a fotogra-
fií Lukáše Henzla s názvem 
Palubní deník OS/07/06/C6000. 
Pak jej vystřídá Martina Šedo-
vá s jejími fotografiemi.

Osmadvacetiletý Lukáš Hen-
zl vystudoval grafiku, došel však 
časem k její částečné „sabotáži“. 
Fotografii neponechává samotnou, 
prožene ji rozšuměním a nedotis-
kem. Kresbu recykluje a vytrhává z 
kontextu skicáře a deníku. Své prá-
ce rozděluje, přeskupuje a nosí v 
igelitových taškách. Vychází z toho, 
že umění je především produktem 
situace, s obrazy by se mělo šet-
řit, proto upřednostňuje instantní, 
latentní a podtlakový způsob tvorby 
a recyklace obrazu. 

Studoval Střední uměleckou 
školu grafickou v Jihlavě, obor pro-
pagační výtvarnictví, následně pak 
Fakultu výtvarných umění VUT, 
Brno, ateliér grafiky. Jeho záběr je 
široký, od ilustrací přes comics až 
po malbu a výzdobu interiéru. 

Aktuální výstava má krkolomný 
název Palubní deník OS/07/06/
C6000. „OS znamená, jak se 
logicky nabízí, Ostrava jako loka-
lizace pobytu. 07/06 jsou roky, 
matoucí svým opačným, sestup-
ným pořadím, které jim určila 
tisková chyba. C 6000 je název 
ředidla, kterým jsou povětšinou 
tištěny tyto grafiky (znělo by div-
ně OS/07/06/ACETON). Soubor 
je tištěn (ne)technikou přetisku z 
barevné xerokopie. Míra šumu je 
závislá na vnějších okolnostech 
a deníkovém důrazu. Prvotní je 
fotografie, druhotná kopie, třetí 
otisk – přesto jsou to konkrétní 
místa. Ale palubní deník smetá-
vá i poslední zbytky záchytných 

Co skrývá Palubní deník OS/07/06/C6000
bodů. Plujeme na 
palubě a pozoru-
jeme okolí z per-
spektivy plovou-
cího vraku. Deník 
mohl být nalezen 
na místě, kde 
řasy a rez určují, 
kam až mohla 
sahat hladina, 
která však nikdy 
nestoupla. Něco 
mezi skutečností 
a hrou na lodě a miny,“ zní realisticko-poetický výklad autora.         (pp)

Tak tu sedíme zčásti předur-
čeni k výhledům na další kusy 
budov a nezaplavených míst. 
Zorná pole jsou nastavena tak, 
že vždy vidíme jen části kon-
strukcí a zbytek připadne neurči-
tému, modrošedým nebo naze-
lenalým pruhům nebe, které se 
až při západu slunce šikují do 
srozumitelnějšího obrazce…

Sedíme na palubě a díváme se 
ven. Šero. Ze dna vržou plechy 
vraků. Dole pod vodou leží staré 
továrny, válcovny, koksovny, těžní 
věže a doly, zatopené chodby, tuny 
suti. Geomorfologické podloží je 
plné uhlí dávno zetlelých stromů a 
zvířat. V místech, kde kdysi nebylo 
nic, pak budovy a teď tu jsou opět 
jen obrovské masy vody.

Větší kusy země poznáte 
hned napoprvé, budí zdání přísta-
vu, ale jsou to nakonec jen útesy 
šrotu. Přirazit ke břehu by bylo 
nerozumné, ale popravdě rozum 
v navigaci neužijete, intuice vede k 
bledé čáře na obzoru, tam se snad 
zbavíte dojmu, že tu budete věčně 
kličkovat mezi těmito jako-ostrovy. 
Než se zas rozhlédnete po roz-
troušené pláni vody a betonu.

Palubní deník
Moře, dá-li se téhle nepravidelné 

pláni vody a zbytků pevniny tak říkat, 
je klidné a líné. Přes den převládá 
chladné a mlžné světlo, je to nepři-
rozená směs modrozelené a šedé. 
Přímý sluneční svit trvá krátce. Míjí-
me samostatné vršky budov i místa, 
kde by šlo rozpoznat větší osídlení. 

Večer se někdy tak pěkně roz-
září slunce, že na to zůstáváme 
dlouho civět, dokavad úplně nezmi-
zí ve světelné díře. Obloha žhne, 
a kdyby ten žár vysušil všechnu 
vodu, zůstali bychom trčet na vršku 
nějakého domu. Je jich všude plno 
a zdálky kolikrát není jasné, jestli 
jsou to domy či lodě.

Paneláky vždycky zůstanou 
na svém místě, i když mezitím vy 
klidně desetkrát změníte stanoviš-
tě. Navíc mají ten dar, že k večeru 
se promíchají odrazy okenních 
tabulí se zbytky slunce a vypadají, 
jako by v nich zevnitř nabobtnal 
soukromý požár…

Ve tmě kolikrát nejdou poznat 
tvary a jen několik slabých záři-
vých bodů ukazuje, že se dosa-
vadní den smrskl na nulu a i ta se 
vymaže, jako když rozlitý inkoust 
zalije všechnu bělobu papíru.
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Pravidelně prováděná pohybo-
vá aktivita již od středního věku má 
nesporný význam pro zachování 
tělesné i duševní kondice.

Pohybová léčba seniorů pomáhá v 
prevenci změn v organizmu v souvislosti 
se stárnutím, pozitivně ovlivňuje metabo-
lické procesy a udržuje tolik potřebnou 
samostatnost a soběstačnost seniora.

Tělesná cvičení současně potla-
čují deprese, kterými řada starších 
a starých lidí trpí, zejména při skupi-
nových cvičeních pak je posilována 
stránka sociální, mizí stav opuštěnos-
ti. Poliklinika v Místku spolupracuje s 
organizacemi, které slučují seniory, 
lidi nemocné a zdravotně postižené 

Rehabilitace seniorů
a nabízí programy, vhodné pro tyto 
skupiny či jednotlivce. Cílem těchto 
programů je zlepšení, nebo udržení 
zdravotního stavu a soběstačnosti, 
udržení smyslu a kvality života.  

Kvalifikovaní pracovníci nabízejí 
řadu možností pro naplnění stanove-
ných cílů. Fyzioterapeuti a ergotera-
peuti doporučují a vedou programy 
pro klienty dle jejich možností a 
schopností v procesu rekonvalescen-
ce, rehabilitace a zejména prevence 
nemocí pohybového ústrojí ve stáří.

Tyto programy nejsou hraze-
ny pojišťovnou, ale může je hradit 
organizace, ve které jsou tito lidé 
sdružováni, podniky, ve kterých 

jsou zaměstnáni, a to v rámci FKSP, 
nebo si je zájemci platí sami. Mohou 
přicházet jednotlivě, nebo ve skupin-
kách do osmi klientů, aby péče moh-
la být dostatečně individuální. 

Ať už dáte přednost hydrokinezi-
oterapii, cvičení a aktivitě ve vodě, 
cvičení v tělocvičně třeba na míčích, 
nebo jen relaxaci, masážím, zába-
lům, koupelím, přejeme Vám, abyste 
s naší pomocí zabránili výraznějším 
projevům stárnutí, zmírnili potíže, 
které stáří provázejí, zlepšili tělesnou 
a duševní pohodu a mohli tak radost-
něji prožívat vyšší věk.

Objednat a domluvit se můžete 
na čísle: 558 900 169.  (PR)

Na frýdecko-místecký 
magistrát přechází stále více 
povinností, jejichž zabezpe-
čení vyžaduje zvýšení počtu 
úředníků. Naposledy musela 
být zřízena čtyři pracovní 
místa sociálních pracovníků 
na oddělení péče o seniory a 
zdravotně postižené.

V souvislosti s novým záko-
nem o sociálních službách přešla 
na magistrát mimo jiné i agenda 
poskytování příspěvku na péči, 
který nahrazuje některé dosud 
vyplácené dávky. „Odboru soci-
álních služeb a sociální péče byly 
krajským úřadem předány sezna-
my občanů, kteří pobírali zvýšení 
důchodu pro bezmocnost. Objem 

Více práce – více úředníků
této agendy, kterou je potřeba 
transformovat do konkrétního 
stupně příspěvku na péči, před-
stavuje zhruba 2400 případů, pří-
pady převáděného příspěvku při 
péči o blízkou nebo jinou osobu 
představují dalších 400 případů,“ 
sdělil vedoucí odboru sociálních 
služeb a sociální péče Petr Miku-
lec. Ten o navýšení počtu pracov-
níků zažádal, protože v příslušné 
agendě připadalo na jednoho 
zaměstnance 280 klientů oproti 
ministerstvem doporučované 
horní hranici 150 klientů. I po 
navýšení počtu zaměstnanců o 
čtyři tak budou muset úředníci 
vykazovat nadstandardní pro-
duktivitu.  (pp)



11 Únor 2007Historie

I ZŠ Komenského se může chlubit stoletou existencí
Málokterá škola se může 

pochlubit více než stoletou 
existencí. ZŠ Frýdek-Místek, 
Komenského, byla založena v 
předminulém století – v roce 
1897. V roce 1997 tak oslavi-
la 100 let jejího trvání. I přes 
svůj věk se jedná o moderní 
školu, protože před časem 
prošla rekonstrukcí. 

„Roku 1897 zřízena a otevře-
na v Místku trojtřídní česká škola 
obecná vedle stávajících obec-
ných a měšťanských škol němec-
kých chlapeckých a dívčích. O 
další vzdělání nadaných chlapců 
české obecné školy bylo posta-
ráno gymnasiem, vydržovaným 
Maticí Místeckou, ale děvčatům 
bylo souzeno buď ve trojtřídní 
obecné české škole do 14. roku 
zůstati, buď navštěvovati němec-
kou dívčí měšťanskou školu. 
Tím by česká obecná škola byla 
pozbyla nejen starších nadaných 
žákyň, ale i mladší žákyně do čes-
ké školy by nebyly bývaly posílá-
ny. Proto bylo záhy uvažováno, 
neměla-li by býti zřízena dívčí 
měšťanská škola. Již v měsíci led-
nu 1898 zaslalo předsednictvo 
Matice Místecké žádost na obecní 
představenstvo v Místku, aby 
zřídilo českou dívčí měšťanskou 
školu, také obecní představení z 
okolních obcí zaslali na to příčinou 
petice na obec Místeckou, avšak 
obecní úřad nikomu neodpově-
děl. Aby děvčatům poskytla se 
příležitost nabýti vyššího vzdělá-
ní v jazyku mateřském, nežli jim 
obecná škola poskytnouti může, 
usnesl se výbor Matice Místecké 
v sezení dne 28. měs. dubna r. 
1898, že zřídí a vydržovati bude 
Matice Místecká českou dívčí 
měšťanskou školu.“ 

Tak vypráví kronika histo-
rii založení současné 4. ZŠ ve 
Frýdku-Místku. Tyto důležité a 
zajímavé informace zapsal první 
ředitel školy Ferdinand Paskuda. 
Učební pomůcky byly získány 
hlavně přičinlivostí učitelského 
sboru. Škola neměla ani tělo-
cvičnu, ani zahradu. Z prostředků 
dárců a dobrodinců školy bylo 
zakoupeno prvních 209 svazků 
knih do učitelské knihovny. Škola 
byla prozatímně umístěna v rol-
nické škole, později v gymnaziální 
budově. Pro nedostatek prostor 
se odhodlal předseda Matice 
Místecké p. Vincenc Procházka 
k vystavění vlastní budovy pro 
měšťanskou školu. Po osmiletém 

vydržování školy Maticí Místeckou 
byla 27. října 1905 škola převza-
ta do veřejné správy. Roku 1902 
byly třídy přemístěny do budovy 
p. Vincence Procházky. Počát-
kem školního roku 1911/12 se 
přestěhovala měšťanská škola a 
dívčí obecná škola do nové budo-
vy. Tato byla dvoupatrová, s tělo-
cvičnou, kreslírnou, s 11 třídami, 5 
kabinety a s prostranným dvorem. 
Školní budova byla svěcena 16. 
září 1911 zdejším dp. děkanem a 
farářem P. Ferd. Winklerem. 

Úspěšný a klidný chod školy 
však v roce 1914 přerušila válka. 
Přízemní školní budovy a tělocvič-
na byly určené pro raněné vojíny, 
učitelé i žačky vcházeli do školy 
dvorem. Raněným vojínům přiná-
šely žačky i učitelé potraviny, mimo 
vyučovací dobu pomáhaly dospě-
lejší žákyně při pracích v kuchyni. 
Počátkem července 1918 vojáci 
ze školní budovy odešli a výuka, 
která byla po dobu války soustře-
děna především v budově obecné 
školy, se vracela do původních 
kolejí. 28. října byla vyhlášena 
Československá republika. Národ-
ní shromáždění se usneslo na tom, 
že v čele nové republiky bude stát 
prezident T. G. Masaryk. Dne 20. 
prosince byla uspořádána školní 
slavnost na oslavu příjezdu T. G. 
Masaryka do vlasti. 

Koncem srpna 1925 požádal 
dosavadní ředitel František Pas-
kuda o přeložení na trvalý odpo-
činek. Řízením školy byla pově-
řena Rudolfa Blechová, která se 
v dalším roce stala ředitelkou. V 
červnu 1928 uspořádala škola 
výstavku prací a žákovskou aka-
demii k oslavě 30 let dívčí měšťan-
ské školy v Místku. 1. ledna 1934 
odchází ze své funkce ředitelka R. 
Blechová, řízením školy je pově-
řen odb. učitel Viktor Grossmann. 
2. září 1935 se učitelskému sboru 
představila nová ředitelka Matylda 
Figarová. Byl to rušný rok plný 
změn. 14. prosince 1935 sdělil 
prezident T. G. Masaryk, že se 
vzdává prezidentství. 18. prosince 
byl zvolen jeho nástupce Edvard 
Beneš. Střední Evropa však stále 
ještě prožívala období klidu. Na 
západě Německo obsadilo Porý-
ní, na jihu Itálie napadla Habeš. 
Na počátku škol. roku 1937-38 
však postihla národ velká ztráta. 
Zemřel prezident Osvoboditel T. 
G. Masaryk. Ředitelka školy se 
osobně zúčastnila pohřbu v Praze. 
Po zabrání Těšínska Polskem na 

podzim 1938 nedošlo ještě v orga-
nizaci školy k výrazným změnám. 
I školní rok 1939/40 byl úředně 
zahájen 1. září. Poté však byly 
žákyně poslány domů a vyučování 
zahájeno až 10. září. Po tu dobu 
bylo ve škole ubytováno německé 
vojsko. Od 8. 4. do 22. 4. probíhalo 
vyučování v chlapecké měšťan-
ské škole, protože budova byla 
opět zabrána vojskem. Několikrát 
během roku byla provedena revi-
ze učebnic, „závadná místa“ byla 
zalepena nebo začerněna. Mnohé 
knihy byly zapečetěny. Musely 
být odstraněny obrazy s legionáři 
a všechny sochy i obrazy T. G. 
Masaryka. 

Zápis ředitelky Matyldy Figaro-
vé ve školní kronice ze dne 30. 6. 
1940 je v období 2. světové války 
poslední. Kronika pak byla zape-
četěna a uschována. Až květnové 
osvobození v r. 1945 umožnilo 
téže ředitelce zaznamenat školní 
rok 1944/45. 30. dubna odešlo ze 
školy německé vojsko. Vyučování 
pak bylo zahájeno 16. května spo-
lečnou slavností všech frýdeckých 
a místeckých škol na stadionu. Po 
válce se začala škola potýkat s 
problémy. Bylo potřeba opravit 
ústřední topení, pracovny, nebylo 
však dostatek prostředků. 

Po únoru 1948 začala škola 
pracovat podle zákona o jednotné 
škole, který byl vyhlášen novou 
vládou 22. 4. 1948. Stala se ško-
lou střední. V dalším roce pak byly 
provedeny nejnutnější opravy na 
zařízení školy a v učebnách. 

1. září 1950 byl zahájen nový 
školní rok s novou ředitelkou 
školy Marií Pernickou. Na škole 
byla založena Pionýrská organi-
zace, která organizovala mimo-
školní život žákyň. V únoru 1952 
byla škola přejmenována na IV. 
střední školu národního hrdiny 
Julia Fučíka. 24. dubna 1953 byl 
vydán nový školský zákon. 

Začátkem školního roku 1953-
-57 byla spojena 7. národní škola 
v Místku se 4. střední školou ve 
4. osmiletou střední školou. Tato 
škola měla pak 19 tříd, tj: 10 tříd I. 
stupně a 9. tříd II. stupně. V dubnu 
1954 se začalo s nadstavbou býva-
lé obecné školy. Bylo přistavěno 2. 
poschodí, zaváděno ústřední tope-
ní a vodovod do všech místností. 
Práce byly dokončeny v březnu 
1955. Ve šk. roce 1957/58 bylo 
započato také s opravami hlavní 
budovy č. 402, přičemž bylo zave-
deno nové ústřední topení a vodo-
vod do tříd a opravena střecha. Od 
1. září 1960 začala školní mládež 
dostávat učební potřeby a učebni-
ce zdarma. Dostavily se úspěchy. 
V roce 1962 škola získala 1. místo 
v celostátní soutěži „Hledáme nej-
zdatnější pionýrský oddíl“. Závod 
se skládal z mnoha lehkoatletic-
kých disciplin. 

Družstvo chlapců ve složení 
Milan Molitor, Petr Kocich, 
Pavel Kocich a Jiří Kobližka pod 
vedením učitele Blažeje Rajno-
cha zvítězili nejvyšším počtem 
dosažených bodů. 

V roce 1965 ukončila ředitelka 
Marie Pernická své působení ve 
funkci. Novým ředitelem byl jme-
nován Jan Pěčonka, který pak po 
pětiletém působení odchází do 
důchodu. Jeho úsilí o provedení 
generální opravy školy se nepo-
dařilo naplnit. Školní rok 1970/71 
byl zahájen projevem nového 
ředitele Josefa Jelínka. Zdravot-
ní stav mu však nedovolil funkci 
vykonávat. Proto byla po dobu 
jeho nemoci v r. 1971 pověřena 
řízením školy zástupkyně ředitele 
Ludmila Videcká, která pak byla v 
dalším roce jmenována ředitelkou 

školy. V roce 1974 začala dlouho 
očekávaná generální oprava hlav-
ní budovy č. 402. Z tohoto důvodu 
bylo zavedeno směnné vyučová-
ní, některé třídy byl umístěny na 7. 
ZDŠ, 3. ZDŠ a 6. ZDŠ. 

Od 14. 4. 1975 byly všechny tří-
dy 1.-5. ročníku umístěny na nově 
vybudované 8. ZDŠ. Žáci 6.-9. 
ročníku se vyučovali na budově 1. 
stupně č. 404. Tato situace trvala 
do srpna 1975. Školní rok 1975/76 
mohl tedy začít v „novém“. 

Ředitelka Ludmila Videcká se s 
pracovníky školy a žáky rozloučila 
v r. 1990, kdy odešla do důchodu. 

Po konkurzním řízení byl na 
místo ředitele ustanoven Jan 
Slováček, který řídí školu dosud. 
Byl zrušen titul škola J. Fučíka a 
zaveden název ZŠ Frýdek-Mís-
tek, ul. Komenského. 

Zrušená „trojka“ – až do 
30. 6. 1995 fungující ZŠ na ul. 
Palackého – byla spjatá svou 
historií s existenčními počát-
ky místeckého gymnázia. A co 
předcházelo jejímu zrušení?

Kronika města Frýdku-Místku 
připomíná v roce 1993 bouřlivou 
diskusi občanů se členy tehdej-
šího městského zastupitelstva 
před červnovým zasedáním 
zastupitelstva. Velký sál restau-
race Ještěr byl plný rodičů dětí 
a zaměstnanců 3. ZŠ. Hlavním 
tématem diskuse byla výměna 
budovy této ZŠ na ul. Palackého 
a budovy obchodní akademie, 
tedy přestěhování ekonomického 
školství do místecké části města 
a tím uvolnění historického objek-
tu na tř. T. G. Masaryka č. p. 456 
pro potřeby základního vzdě-
lávání. Stěžejní otázka zněla: 
„Co uděláme se šesti sty dětí ze 
Slezské?“ Začala široká a dlouho 
nekončící diskuse o problematice 
školství v našem městě. 

Koncem září 1993 byly zveřej-
něny výsledky průzkumu veřej-
ného mínění, které pro městský 
úřad zpracovala firma METALIC 
CEDRES. Na otázky týkající se 
různých oblastí života ve Frýdku-
-Místku odpovědělo 462 respon-
dentů. Jako optimální řešení 
nadbytku žáků na sídlišti Slezská 

„Trojka“ musela být zrušena
vidělo 70 % dotázaných v přemís-
tění frýdecké obchodní akademie 
do některé z místeckých základ-
ních škol. Jako druhá přijatelná 
alternativa se jevila možnost orga-
nizovat docházku starších žáků ve 
školách v Místku. V prosinci 1993 
podpořilo návrh první varianty 29 
zastupitelů, 9 bylo proti, jeden se 
zdržel a jeden byl nepřítomen. 
Základní škola na Palackého ulici 
byla zrušena k 30. 6. 1995. 

Z kroniky 1993 se také doví-
dáme zajímavosti okolo zápisu 
budoucích prvňáčků zejména 
v lokalitě Slezská. Celá oblast 
byla rozdělena do tří částí – oko-
lí 2. ZŠ, okolí ještě nedostavěné 
11. ZŠ a oblast okraje sídliště s 
přístupem přes lávku k 1. a 10. 
ZŠ. Škola na ul. J. Čapka pojala 
ve škol. roce 1992/93 celkem 
11 prvních tříd. Přišly se sem 
zapsat pro následující školní 
rok děti z okolí této školy i oko-
lí budoucí 11. ZŠ, která však v 
září 1993 přijala své první žáky, 
a proto při zápise již byly přijímá-
ny děti do konkrétních tříd nové 
školy. Rodičům dětí z Novodvor-
ské ulice bylo doporučeno, aby 
dali přednost 1. ZŠ na ul. T. G. 
Masaryka nebo 10. ZŠ na ul. 
Cihelní. Jen tak bude zmírněn 
nápor na školy v ulicích Jana 
Čapka a Jiřího z Poděbrad. (an)

SOUČASNOST: V novém hávu.  Foto: Petr Pavelka
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

INFORMACE: Magistrát města FM - odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 174

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 129 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 14,43 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 15,30 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 15,66 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 25,34 m2 a 7,81 m2 
(II.NP)
4) Objekt čp. 6, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)

5) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 31,34 m2 (III.NP)
6) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2

+ WC 1,9 m2 směr Ostravská 
7) objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytový prostor o výměře 19,97 m2 (IV.NP)
- nebytový prostor o výměře 50,20 m2 (IV.NP)
- nebytový prostor o výměře 45,24 m2 (IV.NP)
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 56, Zámecké náměstí
- nebytové prostory o výměře 88 m2 (I.NP)

Místek, parkoviště u kina P. Bez-
ruče: 20. 3. - 22. 3.
Místek, parkoviště u krytého bazénu:
27. 2. - 1. 3. a 27. 3. - 29. 3.
Frýdek, parkoviště u Kauflandu: 
6. 3. - 8. 3.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Frýdek, parkoviště u Billy:
13. 3. - 15. 3.
provozní doba mobilní sběrny 
je vždy úterý, středa, čtvrtek 
od 10:00 do 18:00 h.
(dle harmonogramu).

Upozorňujeme všechny obča-
ny, kteří mají podanou žádost o 
přidělení bytu u Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku, na nutnost 
jejího obnovení do 31. 3. 2007. 
Toto lze provést pouze písem-
nou formou (formuláře jsou k 
dispozici na informacích v budo-
vě magistrátu, na ul. Radniční 
1148, příp. na internetových 

Žádosti o byt
stránkách statutárního města). 
Pokud tak žadatel neučiní, jeho 
žádost bude z evidence vyřa-
zena. Zároveň upozorňujeme 
na podmínku pro další vedení 
žádosti o byt, kterou je zaplacení 
veškerých dluhů, které statutární 
město Frýdek-Místek eviduje na 
jméno žadatele o byt, a to v ter-
mínu do 31. 3. 2007. 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu tenisový areál

nacházející se v sadech B. Smetany, k.ú. Místek
- budovu čp. 2236 nacházející se na pozemku p.č. 3487/2 a budovu 
bez čp./če. na pozemku p.č. 3489 a pozemky p.č. 3787/2 zast. plo-
cha a nádvoří o výměře 309 m2, p.č. 3489 zast. plocha a nádvoří o 
výměře 60 m2, p.č. 3487/3 ost. plocha – sportoviště a rekreační plo-
cha o výměře 2808 m2 a p.č. 3490 ostatní plocha – neplodná půda o 
výměře 4544 m2, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek .
Žádost o pronájem musí obsahovat:
- nabízenou výší nájmu za celý areál včetně budov 
- podnikatelský záměr týkající se využití celého areálu, jeho 
úprav včetně uvažovaných investic 
- reference 
Žádost (zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat-pronájem teni-
sový areál“) zašlete na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, Radniční 1148, a to do 15. 4. 2007 10.00.
Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174, p. Prihodová

Odbor životního prostředí 
a zemědělství se stále častěji 
setkává s odkládáním odpadu 
kolem nádob, což už se asi na 
některých místech ve Frýdku-
-Místku stalo zvykem. Odklá-
dají se křesla, koberce, skříně, 
ale i okna po výměně, akvária 
a spousta dalšího odpadu. 
Co si asi pomyslí návštěvník 
města? A uvědomuje si vůbec 
„tvůrce“ těchto skládek, že se 
dopouští přestupku? 

Kontejnery, nádoby o objemu 
1 100 l, které jsou umístěny ve 
městě, slouží pouze k odkládání 
směsného komunálního odpadu 
pocházejícího z běžné činnosti v 
domácnosti. Potřebuje-li se někdo 
zbavit objemného odpadu, jako 
jsou skříně, sedací soupravy, křes-
la, koberce, nebo potřebuje-li se 
zbavit nebezpečného odpadu, pak 
jej nemůže odkládat do těchto kon-
tejnerů a už vůbec jej nesmí odložit 
vedle těchto kontejnerů. Zákon o 
přestupcích (č. 200/1990 Sb.) dává 
možnost správnímu orgánu, tedy 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
uložit přestupci za toto úmyslné pro-
tiprávní jednání pokutu až do výše 
50 tisíc korun. Jelikož se skutečně 
stává na některých místech toto 
odkládání odpadu mimo nádoby 
jistou pravidelností, odbor životního 
prostředí a zemědělství provinění 
postihuje přísně. A to by si měli uvě-
domit i rodiče, kteří posílají své děti 
s odpadky. Určitě by se měly vést 
k tomu, že je v domácnosti třeba 
pomáhat, ale je třeba si také uvědo-
mit, že malé dítě není schopno kon-
tejner otevřít a koš vysypat, případ-

Odpady – vizitka našeho města

ně do něj vhodit sáček s odpadky. 
A tak zůstávají kolem nádob i pytlíky 
se směsným odpadem, které jsou 
mnohdy roztrhané a odpad z nich 
vysypaný kolem dokola. A když se 
do toho ještě přidá vítr, jsou odpad-
ky nejen kolem nádob. Opravdu se 
vám tahle vizitka města líbí?

Město vynakládá na odpadové 
hospodářství nemalé peněžní pro-
středky, snaží se ulehčovat odstra-
ňování odpadu, jak jen může. Pro 
občany otevřelo koncem roku 2006 
nový sběrný dvůr a s otevřením 
dalšího sběrného dvora se počítá 

i do budoucna. Tyto sběrné dvory 
slouží pro občana, pro odložení 
objemného a nebezpečného 
odpadu. A jelikož nemá každý do 
sběrného dvora blízko, financuje 
město i provoz mobilní sběrny. Ta 
také odebírá objemný a nebezpeč-
ný odpad a stejně tak jako sběrný 
dvůr odebírá odpady ZDARMA. 
Neinvestujte proto do pokutových 
bloků, ale zkusme odpady více 
třídit a pokusme se udržet vzhled 
našeho města stejně tak, jako se 
snažíme udržet vzhled našeho 
domova. Čistý a uklizený.

Frýdecká skládka, a.s. ve 
spolupráci s firmou Autovrako-
viště Milata, Dobrá 203 oznamu-
je, že ve středu 7. 3. 2007 pro-
běhne další, tentokrát již čtvrtý 
bezplatný sběr kompletních 
autovraků (osobních vozidel). 
Odběr nekompletních autovraků 
bude možno dohodnout přímo 
na místě! Místo sběru: parkoviště 
u Kauflandu. Sběr bude probíhat 
v době od 8 do 16 hod. Využijte 
této jedinečné příležitosti zba-
vit se nepotřebné věci! Občan 
dostane potvrzení o ekologické 
likvidaci autovraku. Bližší infor-
mace na tel.: 558 627 047.

Při této příležitosti bychom 
chtěli naše občany informovat, 

Bezplatný sběr autovraků!
že po vyhodnocení zkušebního 
provozu sběrného dvora v Míst-
ku na ul. Svazarmovská 88 (are-
ál sběrných surovin za Lídlem) 

došlo od 19. 2. 2007 k úpravě 
provozní doby následovně: 

PO – PÁ 8.00 – 18.00, SO 
8.00 – 14.00.

Od 21. 2. 2007 funguje na Kraj-
ském soudu v Ostravě speciální 
pracoviště, kde žadatelé o výpis 
z rejstříku trestů získají dokument 
na počkání. Podobná pobočka 
funguje už měsíc také v Brně.

Občan přijde do místnosti 
určené pro výpis trestů, vyplní 
dotazník, koupí si kolek a obra-
tem mu pracovníci vydají výpis 
z rejstříku trestů. Dosud moh-
li lidé získat výpis z rejstříku 
trestů tak, že žádost podali na 
okresním státním zastupitelství 
či matrice, které formulář ode-
slaly do Prahy. Výpis pak žada-
tel obdržel na uvedenou adresu 

Trestní rejstřík je i v Ostravě
zhruba za dva týdny. 

Ostravská pobočka rejstříku 
trestů sídlí v bývalé jednací síni 
v budově Krajského soudu v 
Ostravě, a to v přízemí – vchod 
ze Sokolské ulice. Otevřeno 
bude mít vždy v pracovní dny 
od osmi do dvanácti hodin a od 
12.30 do 15.30 hodin. V rámci 
zjednodušení správních řízení by 
mělo podobných míst přibývat.

Revoluční by v tomto směru 
mohl být rok 2008. V nejbližší 
době bude vláda jednat o návr-
hu, podle kterého by tyto dokla-
dy mohlo vydávat 200 pověře-
ných matričních úřadů.

Druh práce: stavební technik – pří-
prava a realizace investic 
Místo výkonu práce: Magistrát města 
Frýdku-Místku, Radniční 1148
Platová třída: 9
Doba výkonu práce: na dobu neurčitou 
(předpokládaný nástup: 04/2007)
Požadované předpoklady:
1. středoškolské vzdělání stavebního 
směru; vysokoškolské vzdělání a osvěd-
čení o odborné způsobilosti výhodou
2. obecné předpoklady pro vznik 
pracovního poměru úředníka dle § 
4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřední-
cích územně samosprávných celků, 
v platném znění 
3. občanská bezúhonnost, doložená 
výpisem z evidence rejstříku trestů ne 
starším než 3 měsíce
Pokud zájemce nebude mít k dispozici 
výpis z evidence rejstříku trestů v termí-
nu do 19. března 2007, postačí k tomu-
to datu předložit písemnou žádost o 
poskytnutí tohoto dokumentu. Originál 
dokumentu bude dodatečně předložen 
při samotném výběrovém řízení.
4. minimálně základní znalosti násle-
dujících zákonů (v platném znění)
• 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
• 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
• 513/1991 Sb. obchodní zákoník
• 40/1964 Sb. občanský zákoník
• 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon)
• 320/2001 Sb. o finanční kontrole 

ve veřejné správě
a předpoklad rychlé orientace v 
dalších souvisejících zákonech a 
předpisech
5. práce s PC (Word, Outlook, práce s 
Internetem), řidičský průkaz skupiny B
6. praxe v oblasti veřejných zaká-
zek výhodou
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit mj. tyto 
doklady:
• životopis, s uvedením údajů o dosa-
vadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech 
• ověřená kopie dokladu o nejvyš-
ším dosaženém vzdělání
V přihlášce uveďte i číslo telefonu 
nebo e-mailovou adresu, abychom 
vás mohli aktuálně informovat o přes-
ném datu a hodině výběrového řízení.
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte do 19. března 2007 na 
adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
investiční odbor
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na 
místo zaměstnance přípravy a realizace investic

na investičním odboru Magistrátu města Frýdek-Místek
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2. března (pátek) 18:00 ve více-
účelovém sálu Dobré čajovny
Tibeťan Jigme Tenzin vypravuje 
o svém životě,Jana Neboráková 
představí projekt Kmotrovství na 
dálku,na podporu Ladackých 
buddhistických klášterů. 
4. března (neděle) 19:00, Herec 
Vladimír Polák – čtení tradiční 
tibetské literatury ve víceúčelo-
vém sále Dobré čajovny.
Martin Kryl z české pobočky Amnes-
ty International bude mít 9.března 
(pátek) přednášku o porušování lid-
ských práv v Číně a v Tibetu.18:00 
víceúčelový sál v Dobré čajovně
10. března (sobota) promítání 
filmů z projektu Jeden svět do 
škol. Akce je v 16:00 v Sokolíku.
17. března (sobota) Koncert pro 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752, Národních mučedníků 591, e-mail:info@ddmfm.cz

telefon: 558 434 154, 558 434 525, 558 628 240 www.ddmfm.cz

KURZ KERAMIKYPRO DOSPĚLÉ
Termín: 28. 2. – 4. 4. 2007, středy od 17:00 
do 19:00 hodin
Místo: Kurzy budou probíhat v DDM na ulici 
Pionýrů 752, Místek
Program: Základy práce s hlínou, tvoření z plá-
tu, modelování, glazování, točení na kruhu.
Cena: 600,- Kč / 6 lekcí
Informace: Olga Sošková, telefon: 558 434 154, 
732 646 127, e-mail: estetika@ddmfm.cz
3. 3. DOPOLEDNE S POČÍTAČEM

Program: Přijďte si zahrát hry po síti, zabrouzdat po internetu
Cena: 25,- Kč / 2 hodiny
Místo a čas: DDM Místek, 9:00 – 11:00, 11:00 – 13:00 hodin
9. – 11. 3. GRAND PRIX V GO
Program: Turnaj českých i zahraničních hráčů japonské deskové hry GO.
Informace a přihlášky: Ivana Sošková, telefon: 558 434 154, 731 167 
010, e-mail: kaluz@ddmfm.cz 
10. 3. SOBOTA PRO DĚTI
Program: Sobota určená dětem předškolního a mladšího školního věku.
Hry, soutěže v tělocvičně, koupání a vodní hrátky v relaxačním centru 
Kotelna ve Frýdlantu nad Ostravicí. Cena: 100,- Kč 
Místo a čas: Sraz před DDM v Místku v 9:00 hodin. Návrat: V 16:00 
hodin, opět před budovu DDM v Místku. 
Informace a přihlášky: Marie Cidlíková , telefon: 558 434 154, 736 
150 088, e-mail: telovychova@ddmfm.cz
17. 3. DOPOLEDNE PRO DOVEDNÉ RUCE + BAZÉN
Program: Připravíme se na jaro. Vytvoříme si jarní dekoraci za okno. 
Sílu nám dodá vitamínový nápoj a Velikonoce si připomeneme 
ozdobným přáním. Cena: 45,- Kč
Informace: Olga Sošková, telefon: 558 434 154, 732 646 127, e-mail: 
estetika@ddmfm.cz
Místo a čas:  DDM FM, 9:00 – 13:00 hodin
17. 3. DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
Program: Přijďte si zahrát hry po síti, zabrouzdat po internetu
Cena: 25,- Kč / 2 hodiny
Místo a čas: DDM Místek, 9:00 – 11:00, 11:00 – 13:00 hodin
25. 3. MORANA
Program: Přijďte se rozloučit s letošní zimou. Vyrobíme společně 
Mařenu a jejím vhozením do řeky Ostravice ukončíme vládu zimy v 
našem městě. Odměnou nám bude jarní puding. Cena: 25,- Kč
Informace a přihlášky: Ivana Sošková, telefon: 558 434 154, 731 167 010, 
e-mail: kaluz@ddmfm.cz. Místo a čas:  DDM FM, 9:00 – 12:00 hodin
31. 3. DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
Program: Přijďte si zahrát hry po síti, zabrouzdat po internetu
Cena: 25,- Kč / 2 hodiny
Místo a čas: DDM Místek, 9:00 – 11:00, 11:00 – 13:00 hodin
ŠACHY
9. 3. MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, 15:30 – 18:00 hodin
23. 3. MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, 15:30 – 18:00 hodin

DOBRÁ ČAJOVNA

PLESOVÁ SEZONA: I na společenském večírku Českého červeného kříže v Národním domě nemohlo 
chybět předtančení.                   Foto: Petr Pavelka

Tibet. Čtyři kapely zahrajou pro oku-
povanou zem bez nároku na hono-
rář. Skupina DVA, FOLK3MAIL, 
Létající Rabín (finalista soutěže 
Colours Talents) a Majerovky Brz-
dové tabulky. Klub Stolárna, 17:00
21. března (středa) přednáška 
Annie Fornarder ze Švédska,která 
se dlouhá léta zabývá jógou a 
meditacemi, jezdívá do Indie a po 
Evropě mívá přednášky 18:00 v 
Modrém salónku v knihovně.
22. března (čtvrtek) VLASTA 
MAREK - buddhista, muzikotera-
peut, nezávislý publicista o hudbě, 
o společnosti v přednášce zvané 
Duchovní a léčebné aspekty (i tibet-
ské) hudby. Víceúčelový sál Dobré 
čajovny, 19:00 (Více informací na 
www.dobracajovnafm.cz)

FESTIVAL PRO TIBET 2007

Klub maminek BROUČCI
Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)

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

1. 3. Schůzka členek
Přivítáme také všechny aktivní 

maminky, které by se chtěly podí-
let na programu KM Broučci.

2. 3. Postavičky
z papírových ruliček

Přijďte si s dětmi vyrobit vese-
lé postavičky. Veškerý materiál 
k dostání u nás.

6. 3. Kosmetika Bübchen
Prezentace známé dětské 

kosmetiky. S novými výrobky 
nás seznámí paní Eva Michen-
ková. Začátek v 10 h.

9. 3. Koláže pro děti
Vyrobíme si zajímavé koláže 

z obrázků domácích mazlíčků.
12. - 23. 3. Tradiční burza 
jarního dětského oblečení
- 12. 3. Příjem oblečení
- 23. 3. Výdej a vyúčtování

13. 3. Pohádkové odpoledne
Pro děti máme připravené 

zajímavé pohádkové soutěže, 
za splnění je čeká sladká odmě-
na! Začátek v 10 h.

16. 3. Setí obilíčka
Zahájíme přípravu velikonoč-

ních dekorací. Misku nebo květi-
náč si přineste s sebou, hlínu a 
semínka máme u nás.
20. 3. Den otevřených dveří 
+ Oslava 15. výročí vzniku 
mateřských center v ČR
Oslavíme osmé narozeniny 

Broučků. Při této příležitosti 
nebudeme vybírat vstupné a 
teplé nápoje budou zdarma. 
Přivítáme všechny „skalní“ pří-
znivce Broučků i nové návštěv-
nice a jejich děti. Bude se tu 
tancovat, cvičit, zpívat, malovat 
a uvidíme také pohádku. Těší-
me se na Vás!

Slavnostním koncertem v 
Národním domě ve Frýdku-Míst-
ku 9. března od 19 hodin oslaví 
svoje 45. výročí založení Symfo-
nický orchestr Frýdek-Místek. 

Program: Dmitrij Dmitrijevič 
Šostakovič – Slavnostní přede-
hra, op. 96, Georges Bizet - L´ 
Arlesienne (Arlézanka), Petr Iljič 
Čajkovskij – Koncert č. 1 b moll 
pro klavír a orchestr, op. 23. 

Sólista: Igor Ardašev – klavír, 
dirigují: Jaromír Javůrek a Zde-
něk Smolka.

Od doby vzniku orchestru (11. 
6. 1962), který tehdy nesl jméno 
Symfonický orchestr Domu kultury 
OS Kovo Válcoven plechu Frýdek-
Místek, uplyne 11. června 2007 
rovných pětačtyřicet let. Orchestr 
nesl až do roku 1992 tento název, 
ale po změnách v samotném 
podniku Válcovny plechu bylo 
založeno občanské sdružení 
Společnost pro symfonickou a 
komorní hudbu Frýdek-Místek, a to 
převzalo řízení orchestru. Ten pak 
byl přejmenován na Symfonický 
orchestr Frýdek-Místek. Od samé-
ho počátku SO FM spolupracuje s 
ostravskou Janáčkovou konzerva-
toří (doprovází její absolventy na 
závěrečných koncertech), orches-
trem Janáčkovy filharmonie Ostra-
va a operním souborem Národní-
ho divadla Moravskoslezského v 
Ostravě. Za dobu svého působení 

Zazní slavný koncert b moll
nastudovali jeho členové více než 
300 samostatných koncertů, tele-
vizních a rozhlasových produkcí, 
včetně nahrávek pro různé nosiče. 
Orchestr mimo jiné vycestoval do 
Řecka a pravidelně se zúčastňuje 
vystoupení po celé České republi-
ce a Slovensku. 

Pozvání k vystoupení s ním při-
jali naši přední sólisté – houslisté 
Václav Hudeček a Pavel Šporcl, 
flétnista Jiří Stivín, kytarista Lubo-
mír Brabec, violoncellista Václav 
Bárta a další. Pro orchestr rovněž 
komponují současní renomovaní 
skladatelé jako Evžen Zámečník 
nebo Milan Báchorek. V minu-
losti ho řídili – šéfdirigent České 
filharmonie Václav Neumann, 
Petr Vronský, Tomáš Koutník, dr. 
Otakar Trhlík a další. 

V současné době tvoří základ 
orchestru téměř 80 amatérských 
hudebníků, které řídí umělecký 
šéf Jaromír Javůrek. 

V rámci oslav 45. výročí 
založení Symfonického orches-
tru Frýdek-Místek nastudovali 
hudebníci tohoto největšího 
amatérského tělesa v republice 
program, za který by se nemu-
sely stydět špičkové světové 
orchestry. K hostování si pozvali 
osobu nadmíru zdatnou – klaví-
ristu Igora Ardaševa. Ten před-
nese slavný klavírní koncert P. I. 
Čajkovského b moll.

Dirigent Zdeněk Smolka připravuje pro páteční slavnostní koncert 
skladbu Georga Bizeta L´Arlesienne (Arlesienka).
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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, dokumentujících 
tradiční zemědělství, řemesla, obchod, železá-
řství a další. Řada originálních přístrojů, hracích 
skříní a dalších předmětů dokládá zábavu a 
využití volného času od poloviny 19. století.

V přírodovědné části expozice, v níž jsou 
prezentovány typické biotopy Pobeskydské 
pahorkatiny a MS Beskyd, je vystaveno 
200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých 
zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů a hor-
nin 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 zám-
ku. Nabízí Rytířský sál, s erbovními obra-
zy slezské šlechty, zámecké interiéry 
instalované v reprezentačních prostorách, 
vyhlídkovou věž – gloriet, kapli sv. Barbo-
ry a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

Stálá expozice v sakristii kaple sv. Bar-
bory. 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 

Pátek 9. března 2007 v 19.00 hodin
IGOR ARDAŠEV & SYMFONICKÝ 

ORCHESTR Frýdek-Místek
Koncert k 45. založení Symfonického 

orchestru F-M
Program: Klavírní koncert č. 1 b moll od 

Petra Iljiče Čajkovského 
Předplatitelé KPH 2006/2007
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci, děti)
Sobota 17. března 2007 v 15.00 hodin 

– Kino Petra Bezruče
DÁDA HITPARÁDA
V pořadu nechybí spousta písniček, 

soutěže o hodnotné ceny. S Dádou se na 
scéně objeví kamarádi z Kouzelné školky 
kosáci Oskar a Klára a žížala Jůlie.

Vstupné: 150 Kč

Neděle 4. března 2007 v 15.00 hodin
Divadlo Špílberg Brno
KOCOUREK MODROOČKO
Poeticky laděný muzikál s písničkami 

Marka Ebena. 
Kromě věrných přátel Modroočka, kočky 

Zelenoočky a kocoura Bělovouse poznáme i 
Krtka, Zajíce, Křečka a nebezpečnou Zmiji.

Vstupné: 40 Kč
Středa 7. března 2007 v 19.00 hodin
Těšínské divadlo
REVIZOR
Předplatitelská skupina FMA
Neděle 11. března 2007 v 15.00 hodin
Divadlo „V batohu“
ZATOULANÉ BOTIČKY
Loutková pohádka.
Vstupné: 30 Kč
Neděle 18. března 2007 v 15.00 hodin
Umělecká agentura Ag-Art
TELETABIES
Veselé kouzlení a hledání pohádkových 

bytostí a hlavně čtyř kamarádů z televize.
Vstupné: 40 Kč
Středa 21. března 2007 v 19.00 hodin
Těšínské divadlo
PLÁŇKA
Předplatitelská skupina FMC
Čtvrtek 22. března 2007 v 19.00 hodin
Divadlo Kalich
Dany Laurentová
DRAHOUŠKOVÉ
Komedie pro pět herců, která se velice 

vtipnou formou zabývá otázkou fungování 
rodiny v 21. století. 

Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David 
Suchařípa, Anežka Svobodová, Jiří Kohout

Režie: Petr Novotný

Předplatitelská skupina B
Vstupné: 350 a 300 Kč
Neděle 25. března 2007 v 15.00 hodin
Karlovarské hudební divadlo Kapsa
O SNĚHURCE
Činoherní, pohádkový muzikálek, který 

potěší celou rodinu. 
„Řekni zrcadlo, kdo je nejkrásnější?“
Vstupné: 40 Kč
Středa 28. března 2007 v 19.00 hodin
Divadelní společnost Háta
Marc Camoletti
KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY MILÁČKU!
Manželé, kteří spolu žijí již řádku let a 

pomalu jim hrozí nuda, se rozhodnou, že 
si zpestří život nevěrou. 
Hrají: Ivana Andrlová, Vladislav Beneš/Marcel 
Vašinka, Milena Dvorská/Ludmila Molínová…

Režie: Vladislav Beneš
Předplatitelská skupina A
Vstupné: 350 a 300 Kč
Čtvrtek 29. března 2007 v 19.00 hodin
MICHAL PROKOP – zpěv, kytara, fou-

kací harmonika 
& LUBOŠ ANDRŠT – kytary 
& JAN HRUBÝ – housle
Muž mnoha zájmů a profesí, v hudeb-

ní oblasti znám především jako zpěvák, 
pohybující se přibližně v trojúhelníku žán-
rů rock-soul-blues.

Vstupné: 180 a 150 Kč
Pátek 30. března 2007 v 19.00 hodin
Divadlo Ungelt
Jeffrey Hatcher
PICASSO 
Paříž roku 1941. Picasso je vyslýchán 

slečnou Fischerovou.
Hrají: Vilma Cibulková a Milan Kňažko
Režie: Jiří Svoboda
Předplatitelská skupina C
Vstupné: 350 a 300 Kč

FILMOVÝ KLUB
5. 3. v 19.00 h.

MINIPROFIL W. ALLENA: SÓLOKAPR
Dokonalý muž. Dokonalý příběh. Doko-

nalá vražda.
Nový film Woodyho Allena.
6. 3. v 19.00 h. 
MINIPROFIL W. ALLENA: MATCH 

POINT – HRA OSUDU
Drama o společenském vzestupu mla-

dého muže a děsivých následcích jeho 
ctižádosti.

12. 3. v 19.00 h.
TRANSYLVANIA
Mladá Francouzka přijíždí společně s 

kamarádkou do Transylvánie hledat svou 
ztracenou lásku. Živelná road-movie plná 
úžasné hudby!

13. 3. v 19.00 h.
ČÍNSKÁ MINIPŘEHLÍDKA: Horská Hlídka
Dobrodružný film o dobrovolných hlíd-
kách, které v širé divočině bojují proti 
pytlákům antilop.

19. 3. v 19.00 h.
ČÍNSKÁ MINIPŘEHLÍDKA: Nikdo nes-
mí chybět

Hřejivý příběh o neústupnosti a vytr-
valosti, odehrávající se v současnosti na 
čínském venkově.

20. 3. v 19.00 h.
ČÍNSKÁ MINIPŘEHLÍDKA: Šanghajské sny

Příběh první lásky devatenáctileté 
dívky odehrávající se na pozadí čínských 
reforem v polovině 60. let.

26. 3. v 19.00 h.
SVĚTLA V SOUMRAKU
Film kultovního finského režiséra Aki 

Kaurismäkiho je posledním dílem volné 
trilogie o obyčejných lidech, kteří navzdo-
ry neutěšeným podmínkám stále věří ve 
své sny o lepší budoucnosti.

27. 3. v 19.00 h. 

1. 3. v 19.00 h.
DOKONALÝ TRIK
Byli dva kamarádi, jedni z nejlepších 

kouzelníků. Když ale jeden z nich vymys-
lel svůj vlastní trik, kterým předběhl dobu, 
začala válka kouzelníků.

2. - 4. 3. v 19.00 h.
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE

Filmová verze románu Bohumila Hra-
bala v režii Jiřího Menzla. 
V hlavních rolích Oldřich Kaiser a Ivan Barnev.

7. - 8. 3. v 19.00 h.
ODSOUZENI ZEMŘÍT
Víkendový výlet na luxusní jachtě se 

pro skupinu vysokoškolských kamarádů 
mění v děsivou plavbu.

9. - 11. 3. v 16.30 h.
LOVECKÁ SEZÓNA
Velký medvěd grizzly, který vyrůstal v 

zajetí, se najednou ocitl v lese plném zvěře 
a myslivců. S lesními zvířaty uzavře přátel-
ství a začne s nimi proti lovcům bojovat.

9. - 11. 3. v 19.00 h.
DÉJÀ VU
Akční thriller se točí okolo tajemného 

pocitu déjà vu, který provází agenta vládní 
agentury při vyšetřování rozsáhlého bom-
bového útoku. 

14. - 15. 3. v 19.00 h.
KVASKA
F. Tomsa a L. Vondráčková v hudeb-

ním filmu Mirjam a Daniela Landových o 
kriminálníkovi, hledajícím vysněnou lásku 
během vzniku divadelního muzikálu.

16. - 18. 3. v 19.00 h.
PO HLAVĚ… DO PRDELE
Provokativní komedie určená nejen pří-

znivcům černého humoru. 

KUPŘEDU LEVÁ, KUPŘEDU PRAVÁ
Film o mladých lidech, kteří se aktivně 

hlásí k levicovému a pravicovému politic-
kému smýšlení.

BIJÁSEK
Pátek 16.3. v 10.00 h.
KYTICE POHÁDEK II. 

Konzerva, Jak sluníčko vrátilo štěňátku vodu, 
Cvrček a basa, Krtek a zelená hvězda.

38 min./20,- Kč
Pátek 16.3. ve 13.30 h.
V TOM DOMĚ STRAŠÍ!
Animovaná strašidelná komedie. 

Tři teenageři zjišťují, že dům v jejich soused-
ství je obrovské žijící a dýchající monstrum.

91 min./35,- Kč
Zvláštní program:
10. 3. 
Hory, hory, hory – promítání a poví-

dání o výpravách na hory
3 bloky po 90 min. (začátky - 16:30, 

18:15, 20:00) 
Ivo Petr - Evropské hory, Martin Stil-

ler - Keňa - africké dobrodružství, Polda 
Sulovský a Libor Uher - Expedice K2

Vstupné na celý program: 100,- /50,- 
Kč (důchodci, studenti a děti)

Výstavy:
1. - 31. 3 . 2007 - Nová scéna Vlast
13. 3. - 31. 5. 2007 - chodby Národního domu
PODPISY HERCŮ - výstava Viléma Vlka 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - Fotoklub Čes-
ký Těšín

Nový film Marcela Bystroně.
21. - 22. 3. v 19.00 h.
MOJE SUPERBEJVALKA
Umma Thurman jako žena - superhr-

dinka, ovládaná iracionální touhou pomstít 
se muži, který ji opustil.

23. - 25. 3. v 17.30 h.
MALÁ MISS SUNSHINE
Nekonvenční americká rodinná kome-

die o složité cestě za dětskou miss.
28. - 29. 3. v 19.00 h.
KRVAVÝ DIAMANT
90. léta 20. století. Pašerák a prostý 

rybář se kvůli vzácnému diamantu proplé-
tají peklem válkou sužované Sierry Leone.

30. 3. - 1. 4. v 16.30 h.
V TOM DOMĚ STRAŠÍ!
Animovaná strašidelná komedie. Tři tee-

nageři zjišťují, že dům v jejich sousedství je 
obrovské žijící a dýchající monstrum.

30. 3. - 1. 4. v 19.00 h.
MY DVA A KŘEN
Do nového domku čerstvých novo-

manželů se nastěhuje mladý muž. Zprvu 
přátelský, později otravný a nevyhnatelný 
svědek pana ženicha.
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HUDEBNÍ KLUB STOUN

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

Rudolf Sikora
Sám proti sebe v GLD

GALERIE POD SVÍCNEM

Navštívení 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, divoká 
Ostravice“. Vzdálená i blízká, historická, a 
zároveň moderní byla a jsou města Frýdek 
a Místek. Zaslouží si, aby lidé v nich žijící byli 
připomínáni a jejich činy zaznamenávány.
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

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

Výstavy:
NAŠI DROBNÍ SAVCI
Fotografie Miloše Anděry doplněné expo-

náty ze sbírek Muzea Beskyd F-M. RNDr. 
Miloš Anděra, Csc. je dlouholetým kuráto-
rem sbírky savců a v letech 1987-2002 byl i 
vedoucím zoologického oddělení Národního 
muzea v Praze. Zabývá se především zoo-
geografií a ekologií drobných savců – hmy-
zožravců, netopýrů a hlodavců.

Potrvá do 18. března 2007.
PETRA HŘEBAČKOVÁ
Sklo, keramika, porcelán 
Autorka je absolventkou Střední prů-

myslové školy keramické v Bechyni, Insti-
tutu výtvarné kultury při Univerzitě J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem a Vysoké ško-
ly umělecko-průmyslové v Praze. Petra 
Hřebačková pracuje s novými výtvarnými 
nápady a kombinací materiálu. 

(1. 2.-25. 3.)
CHUŤ ČAJE = CHUŤ ZENU 
Čajová tématika a exotická kultura, 

která se kolem čaje vytvořila, poslední 
dobou zajímá čím dál tím více lidí. Výsta-
va fotografa a publicisty Zdeňka Thomy 
vás zavede do japonských zahrad, kterou 
projdeme se zastávkami až k čajovému 
domku, kde nás čekají spíše duchovní 
zážitky, než kulinářské. Ve spolupráci s 
Dobrou čajovnou ve Frýdku-Místku. 

(8. 2.-1. 4. 2007)
PROGRAMY, KONCERTY

Čtvrtek 8. března 15 hodin – zámecký klub
SKRYTÝ ŽIVOT NETOPÝRŮ
Přednáška Mgr. Martina Gajdošíka, 

Ph.D, kurátora sbírky obratlovců ve Slez-
ském zemském muzeu Opava. Spojeno s 
prohlídkou výstavy „Naši drobní savci“.
Úterý 13. března 17 - 19 h. – zámecký klub 

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a 

minerálů, doplněné výměnou poznatků a 
materiálu, poradenská služba, videoprojekce.
Pátek 16. března 18.30 - 23 h. - frýdecký zámek

VEČERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU
Romantická prohlídka zámeckými pro-

story při světle svíček.
Začátek prodeje vstupenek ve středu 

14. 3. v 8 hodin v pokladně zámku.
Připravujeme:

Neděle 1. dubna 9 - 16 h. - frýdecký zámek 
VELIKONOČNÍ JARMARK

S prodejem lidových a uměleckých předmětů
- ukázka řemesel
- velikonoční program
- projížďka na koních
- domácí speciality a pamlsky
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY
Úterý 6. března 17 hodin – přednáško-

vý sál v Zeleném domě na Zámecké ulici 
FRÝDECKÉ A MÍSTECKÉ HŘBITOVY

Přednáška o historii městských hřbitovů, 
zaniklé hřbitovy a funerální památky, měst-
ský komunální hřbitov, starý evangelický 
hřbitov, drobná funerální architektura, pomní-
ky významných osobností, hřbitovy v okolí 

Stanice mladých turistů

GALERIE LIBREX
Josef Horák - fotografie

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

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

www.lidovydum-mistek.wz.cz

do 10. 3.
Lukáš Henzl: grafika

10. 3. – 14. 4.
Martina Šedová: fotografie 

města – Staré Město, Skalice, Sviadnov, 
Lískovec. Doplněno video a dataprojekcí.

Úterý 13. března 17 hodin – přednáško-
vý sál v Zeleném domě na Zámecké ulici 

NA POČÁTKU BYLI SEDLIŠŤANÉ
Přednáška o počátcích národního 

probuzení na Frýdecku v polovině 19. 
století, historie Lašského národopisného 
sdružení Sedlišťané, Joža Vochala a Sed-
liště, Josef Stříž a Ferdinand A. Stříž, P. 
Josef Nogol a další.

Čtvrtek 22. března 17 hodin – přednáš-
kový sál v Zeleném domě na Zámecké ulici

TEN DĚLÁ TO A TEN ZASE TOHLE
Zámecká videotéka věnovaná tra-

dičním řemeslům a činnostem – kováři 
a podkováři, zámečníci, zvonaři, cihláři, 
hrnčíři, provazníci, cihláři, kachláři, mlyná-
ři, pekaři, řezníci a další. V rámci projekce 
soutěžní kvízy – neznámé nástroje, které 
dříve používali řemeslníci.

Čtvrtek 29. března 17 hodin – přednáš-
kový sál v Zeleném domě na Zámecké ulici 

STAROJIČÍNSKÝ HRAD – FAKTA, 
MÝTY A POVĚSTI

Pravěké nálezy, založení středově-
kého hradu, nález hückeswagenovské 
dlaždice, proměny hradu a jeho okolí od 
středověku do současnosti. Dobová vyob-
razení a rekonstrukce. Volné pokračování 
přednášek z let 2003 a 2005. Doplněno 
videosnímkem a dataprojekcí.

Sobota 31. března 8 hodin
sraz na křižovatce Ostravské a Opleta-

lovy ul. v Mistku (u výškových budov)
POJĎTE S NÁMI Z MÍSTKU DO PASKOVA

Koloredovský park, pole Na drahách, 
polními cestami mezi Sviadnovem a Žab-
ní (ozimé polní plevele), fa. Abex (výroba 
substrátů), dále přes Žabeň do Paskova 
(procházka zámeckým parkem), Řepiště 
– Zapadlisko (zaniklé středověké opevně-
ní). Nazpět vlakem z Paskova.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

Pro děti
- vstupné 30,- Kč

Sobota 3 a 10. března v 15 hodin
– pro děti od 3 let

O statečné princezně
pekelnická hra na námět Převrácených 

pohádek Josefa Lady
hraje DUO Frýdek-Místek – Junior studio

Sobota 17. a 24. března v 15 hodin
Josef Kainar
Zlatovláska

klasická činoherní pohádka
hraje DS Čtyřlístek

Sobota 31. března v 15 hodin
Alfréd Radok – Míla Tesařová – Leo Skuplík

Podivné příhody pana Pimpipána
premiéra pohádkového muzikálku

hraje DUO Frýdek-Místek – Junior studio
Pro mládež a dospělé

Sobota 17. března v 18 hodin
ING Kolektiv

The Best Of ING
aneb

Intelektuálně Nevyvážená Galasuperšou
výběr z toho nejlepšího

účinkuje DS Čtyřlístek – ING Kolektiv
vstupné 60,- Kč

Půjčování kostýmů v březnu:
úterý až pátek od 15 do 17 hodin mimo 1.3.

Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,
Novodvorská 667

tel.: 558 633 717, http://ctyrlistek.webz.cz

Lidový dům v Místku a MSKA pořádají v 
úterý 6. 3. 2006 v 17.30 h. v malém sále 
Lidového domu přenášku „Skeptická věda 
a skeptikova víra“. 
Přednáší prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.

8. března Luštění dopisů a vzkazů v 
„morseově abecedě“
13. března Výtvarné odpoledne – papí-
rové tkaní
21. březen Poznej svá práva – prožitko-
vý program spojený s diskusí 
28. březen Letem světem po kontinen-
tech – Hurá do Asie

1. 3. čtvrtek FMCITY THUERSDAY PARTY
DJ BURCHAK A LUKASZ, FOTBÁLEK 
ZA 5,- KČ
2. 3. pátek METALOVÁ VICHŘICE
DJ GRINDER A VEČER PLNÝ TVRDÉ 
MUZIKY
3. 3. sobota LOWA RESIDENT NIGHT
DJ LOWA, GESTA W RHYMECH CREW 
(BEJDŽR CITY) A BEATBOX BATTLE O 
LÁHEV TVRDÉHO ALKOHOLU
5. 3. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY 
ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, 
FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
6. 3. úterý ALTERNATIV MUSIC – 
VSTUPNÉ ZDARMA
DJ KASHMIR - PUNK, ROCK, PSYCHO-
BILLY, ROCKABILLY, SKA A REGGAE - 
PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
8. 3. čtvrtek FMCITY THUERSDAY PARTY
DJ BURCHAK A LUKASZ, FOTBÁLEK 
ZA 5,- KČ
9. 3. pátek POSITIVE VIBEZ
DJs LION MOVEMENT (ZLÍN TOWN), 
REGGAE - DANCEHALL - RAGGAJUNG-
LE + VIDEOPROJECTION, ENTRY 70,-
10. 3. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL
DJ BARUCHA SE STARÝMI SONGY A 
NOVÝMI SOUTĚŽEMI
12. 3. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY 
ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, 
FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
13. 3. úterý ALTERNATIV MUSIC 
– VSTUPNÉ ZDARMA
DJ KASHMIR - PUNK, ROCK, PSYCHO-
BILLY, ROCKABILLY, SKA A REGGAE - 
PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
15. 3. čtvrtek FMCITY THUERSDAY 
PARTY
DJ BURCHAK A LUKASZ, FOTBÁLEK 
ZA 5,- KČ
16. 3. pátek PIO SQUAD – HIP-HOP 
FACTORY LIVE
EX JIŽNÍ PIONÝŘI + DJs:LOWA, G-
MONEY, ČESKI, KIKA A GUESTS + SOU-
TĚŽE, DÁRKY, EXHIBICE, PROJEKCE…
17. 3. sobota BREAKING No. 5
DJs BREAKBEAT (20-22 h): SMARIO 

(MKTbros.org), MACUMBA (OV)
DJs REGGEA/JUNGLE (22-24 h): KNOM (Luxor)
DJs DRUM & BASS (24-04 h): HOLDER 
(Redrum), SMARIO (MKTbros.org), PIC-
KFICK (Cyberfire.cz)
19. 3. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY 
ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, 
FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
20. 3. úterý ALTERNATIV MUSIC 
– VSTUPNÉ ZDARMA
DJ KASHMIR - PUNK, ROCK, PSYCHO-
BILLY, ROCKABILLY, SKA A REGGAE - 
PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
22. 3. čtvrtek TURNAJ VE STOLNÍM 
FOTBÁLKU
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU 
STARTOVNÉ 20,- KČ
23. 3. pátek VYPSANÁ FIXA + PRO-
HRÁLA V KARTÁCH
KONCERT DVOU SKVĚLÝCH KAPEL, 
CO DODAT?
24. 3. sobota METALOVÁ VICHŘICE
DJ GRINDER A VEČER PLNÝ TVRDÉ 
MUZIKY
26. 3. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY 
ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, 
FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
27. 3. úterý ALTERNATIV MUSIC 
– VSTUPNÉ ZDARMA
DJ KASHMIR - PUNK, ROCK, PSYCHO-
BILLY, ROCKABILLY, SKA A REGGAE - 
PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
29. 3. čtvrtek FMCITY THUERSDAY PARTY
DJ BURCHAK A LUKASZ, FOTBÁLEK 
ZA 5,- KČ
30. 3. pátek WHIZZ MC BATTLE
VEČER MCku… MC Dany/germany, MC 
Tweety Twizta/cyberfire, MC Was /btb, 
MC Corehard/mktbros, Sonny MC/Ostra-
va, Killa/wenkowsoundsystem/, Cannon 
Foundry/wenkowsoundsystem/, Doox/
wenkowsoundsystem/ and residents djs... 
31. 3. sobota ROCK FACTORY LIVE
SHOW MODERÁTORA NIKOLAJE Z 
RADIA HELAX
PŘIPRAVUJEME: MASTA KILLA (WU-
TANG CLAN)

2. - 4. 3. Kurz hlavních vedoucích letních 
táborů SMTu. Informace Alena Kubaláková
21. 3. Výtvarná dílna – Vítání jara
SMTu od 16 h. Jaro přivítáme prací, udě-
láme si výzdobu do pokoje, přáníčka
Cena: 20,- Kč. Informace: Pavla Kozáková
Na Stanici mladých turistů vzniká nový 
kroužek Papírový modelář.
Děti mohou přijít každé úterý od 17 h.
Bližší informace o připravovaných akcích 
získáte přímo na SMTu, tel. 558 435 067 
nebo 558 647 594.
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Výuka angličtiny pro začátečníky a 

mírně pokročilé s využitím nejnověj-

ší multimediální výpočetní techniky.

ANGLIČT INAANGLIČT INA

Cena:
950,- Kč / 12 lekcí

Výuka v malých skupinkách!!! Doučování pro žáky ZŠ.

VOLEJTE: +420 603 118 304
daniela.bystricanova@centrum.cz
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