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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
v minulých dnech se na mne obrátili zástupci 

Sdružení na ochranu spotřebitelů (SOS) se žá-
dostí o pomoc při zřízení poradny pro všechny ty 
spotřebitele, kteří potřebují radu nebo řeší něja-
ký vzniklý problém. Jejich požadavek vychází ze 
skutečnosti, že v loňském roce se na SOS obrá-
tilo téměř tisíc nespokojených zákazníků z naše-
ho města a jeho blízkého okolí. Nejbližší porad-
na SOS je však v Ostravě nebo v Novém Jičíně. A protože ne všechny 
problémy spotřebitelů lze vyřešit telefonicky, dospěli k závěru, že zřízení 
poradny přímo u nás ve městě by mohlo být řešením pro ty, kteří porad-
nu potřebují. Po zvážení všech možností a velmi vstřícném postoji pana 
Rudolfa Horníčka, předsedy pobočky Svazu důchodců ČR ve Frýdku-
-Místku, jsme našli řešení – od dubna 2009 bude poradna pro spotřebi-
tele otevřena každou čtvrtou středu v měsíci vždy od 13 do 17 hodin v 
kanceláři Svazu důchodců na ulici 17. listopadu č. p. 147. Otevření po-
radny je naplánováno na 22. dubna ve 13 hodin.

V těchto prostorách Svazu důchodců ČR tedy bude poradna pro 
spotřebitele fungovat bezplatně podobně jako právní poradna (kaž-
dé první úterý v měsíci od 16 do 18 hodin) a finanční poradna (kaž-
dé pondělí od 14 do 16 hodin). Přitom i na magistrátu města je mož-
no každý lichý čtvrtek využít bezplatných služeb České obchodní in-
spekce (ČOI) od 8 do 14 hodin.   Eva Richtrová

Primátorka Eva Richtrová 
nechyběla mezi více než stov-
kou starostů, kteří si dali do-
staveníčko v Ostravě na sed-
mém ročníku Krajského setká-
ní, kde diskutovali zástupci sa-
mospráv v Moravskoslezském 
kraji s představiteli Svazu měst 
a obcí České republiky.

Starostové Moravskoslezské-
ho kraje jednali o tzv. chodníkové 
novele, o níž píšeme na jiném mís-
tě, odpadech i Evropské unii. „Byli 
jsme seznámeni s legislativními 
novinkami, které se dotýkají fun-
gování samospráv a které jsme ve 
svazu měst a obcí připomínkovali. 
Hodně se debatovalo, jak mohou 
obce navýšit objem finančních 
prostředků na svůj rozvoj díky no-

Stovka starostů debatovala o zákonech
vele zákona o dani z nemovitosti. 
My jsme však zatím ke zvýšení ko-
eficientů ve Frýdku-Místku nepři-
stupovali. Zajímavou pasáží byly 
i informace o zákonech, které se 
vztahují k tzv. e-Governmentu, při-
bližující státní správu občanům,“ 
shrnula primátorka Eva Richtrová. 
Ta se se svými kolegy vyjadřovala 
i k situaci v odpadovém hospodář-
ství, kdy obce výrazně pociťují kle-
sající zájem o tříděný papír, kovy a 
další suroviny na svých příjmech. 
V současné době totiž odběratel-
ské firmy v mnoha obcích odmí-
tají za tříděný odpad platit a čas-
to dokonce za jeho odebrání úhra-
du požadují. 

Dalším diskutovaným téma-
tem byla problematika vodo-

hospodářských projektů. Čes-
ká republika se v přístupových 
smlouvách zavázala splnit směr-
nici EU ohledně vybudování čis-
tiček a kanalizace ve všech ob-
cích nad dva tisíce obyvatel do 
konce roku 2010. Dnes je však 
jasné, že mnoho obcí tuto pod-
mínku nesplní. „Krajská setká-
ní již tradičně představují plat-
formu pro výměnu názorů mezi 
Svazem měst a obcí a zástupci 
samospráv. Přináší nám to všem 
mnoho nových podnětů a připo-
mínek k naší práci. Já jsem ráda, 
že nyní mohu s informacemi z 
první ruky pro obce nevýhodnou 
legislativu ovlivňovat i z pozice 
senátorky,“ uzavřela primátorka 
Eva Richtrová.  (pp)

V malé jednací síni magis-
trátu se 19. února uskutečni-
la další schůzka, která doka-
zuje, že vztahy mezi městem 
Frýdek-Místek a Moravsko-
slezským krajem jsou s pří-
chodem nové politické repre-
zentace znovu veskrze pra-
covní. Po oblasti školství se 
sešli i představitelé obou úřa-
dů mající na starosti dopravu.

Náměstek primátora Petr 
Cvik mohl přivítat svůj krajský 
protějšek náměstka hejtmana 
Miroslava Nováka, nechyběl ani 
Lubomír Hýbl, ředitel Ředitelství 
silnic a dálnic, správa Ostrava, a 
další úředníci. „Setkali jsme se, 
abychom se ujistili, že dopra-
va ve Frýdku-Místku je prioritou 
pro město i pro kraj, který vnímá, 
že situace v našem městě není 
vůbec jednoduchá a že je nut-
né společně pracovat na řešení 
problémů. Probírali jsme zejmé-
na možnosti zvýšení průjezd-
nosti městem a zvýšení výkon-

Radnice s krajem ladí dopravu ve městěRadnice s krajem ladí dopravu ve městě

JEDNÁNÍ NA MAGISTRÁTU: Vlevo náměstek primátora Petr Cvik, uprostřed náměstek hejtmana 
Miroslav Novák.     Foto: Petr Pavelka

nosti křižovatek, také jsme byli 
informováni o dalších opravách 
krajských silnic, které jsou ve vý-
hledu,“ shrnul obsah jednání ná-
městek primátora Petr Cvik.

Obě strany se dohodly, kdo 
a jak přispěje k realizaci „Studie 
nezbytných opatření v organiza-
ci dopravy ve Frýdku-Místku do 
doby vybudování obchvatu sil-
nice R48“. Do této oblasti spa-
dá například zvýšení výkonnos-
ti řízené křižovatky Hlavní třída 
– Ostravská na tahu I/48. Bylo 
ujednáno, že Moravskoslezský 
kraj bude financovat změnu do-
pravního značení a město pře-
programování křižovatky. „Dále 
jsme se dohodli, že my zpra-
cujeme odhad nákladů na další 
nutné úpravy, například přemís-
tění silničních vpustí, a dohodne-
me následně způsob financová-
ní těchto úprav,“ sdělil Miroslav 
Hronovský, vedoucí odboru do-
pravy a silničního hospodářství. 
Úředníci se zabývali také zvý-

šením kapacity okružní křižovat-
ky na ulici Beskydská a rampy s 
ulicí Příborskou. V letošním roce 
zde budou realizovány pouze 
úpravy nevyžadující stavební 
povolení, v rámci stávajícího ře-
šení sloužící k okamžitému zlep-
šení momentální situace. Ře-
ditelství silnic a dálnic zpracu-
je potřebnou projektovou doku-
mentaci řešení vycházejícího ze 
zpracované studie. Vedení kraje 
a město sladilo i postup zvýšení 
výkonnosti křižovatky se silnič-
ním signalizačním zařízením na 
ulici 17. listopadu a Ostravská, 
kde znovu kraj zafinancuje změ-
nu dopravního značení a město 
přeprogramování křižovatky.

Dalším samostatným bodem 
debaty byla přeložka silnice 

III/4848 Frýdek-Místek – Fren-
štát pod Radhoštěm, tedy napo-
jení na Palkovice. Město zpra-
cuje studie vedení části silnice v 
nové trase a studii vedení části 
silnice po stávající místní komu-
nikaci včetně specifikace nut-
ných úprav, vybere jednu z těch-
to variant a doporučí ji kraji, kte-
rý zajistí realizaci.

„Jsem rád, že s krajem nyní 
můžeme komunikovat věcně a 
nedochází třeba k různým nemi-
lým překvapením, kdy jsme ne-
byli dostatečně informováni o 
tom, co se na krajských silnicích 
v našem městě chystá. Nyní na-

příklad předem víme, že nás v 
dubnu čeká na estakádě druhá 
etapa rekonstrukce dilatací na 
mostě přes řeku, takže na průta-
hu zhruba tři týdny znovu ubude 
jeden pruh. Máme však už z I. 
etapy vyzkoušeno, že se tato si-
tuace dá zvládnout, i když řidiči 
musí být trochu trpělivější. A in-
vestor prosí o shovívavost i ob-
čany, kteří například upozorňují, 
že na mostě v určitou chvíli nevi-
dí stavební činnost. To ale pod-
le sdělení stavebníků vyplývá z 
dodržování nutných technolo-
gických postupů,“ řekl náměstek 
primátora Petr Cvik.  (pp)

Poslanci schválili tzv. chod-
níkovou novelu, která přená-
ší na bedra měst a obcí po-
vinnost údržby chodníků, kte-
rá dosud přísluší vlastníkům 
přiléhajících nemovitostí. Pro 
městské rozpočty by to však 
znamenalo neúnosnou finanč-
ní zátěž, a tak není divu, že se 
novela stala i jedním ze široce 
diskutovaných témat letošního 

Bude se město starat o chodníky?
Rozpočet by to výrazně pocítil

Krajského setkání, kterého se 
zúčastnilo přes sto starostů.

„Systém údržby chodníků je 
funkční, i ve Frýdku-Místku fungu-
je a neumím si představit, že by 
se v tomto ohledu něco změnilo. 
Nelze donekonečna víc a víc za-
těžovat obecní rozpočty, protože 
pak bychom ve městě museli vý-
razně omezit jakékoliv investice.

(Pokračování na straně 2)
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slovo náměstka primátora

Primátorka Eva Richtrová 
přijala v minulém měsíci před-
stavitele Sboru dobrovolných 
hasičů Frýdek, kteří se jí poch-
lubili výsledky jejich činnosti 
za loňský rok a projednali dal-
ší společný postup, který za-
jistí, aby činnost a zabezpeče-
ní dobrovolných hasičů byla 
nadále na vysoké úrovni.

„O dobře fungující sbor dob-
rovolníků máme samozřejmě zá-
jem, odvádějí pro město dobrou 
práci a mohou svými zásahy za-
chraňovat nejen majetky, ale i ži-
voty,“ zhodnotila schůzku primá-
torka Eva Richtrová, která připo-
mněla, že jednotka dobrovolných 
hasičů našeho města je nedílnou 
součástí integrovaného systému, 
který se stará o bezpečnost oby-
vatel. „Přestože v našem městě 
sídlí profesionální jednotka hasič-
ského záchranného sboru Mo-
ravskoslezského kraje, je v urči-
tých chvílích její existence velmi 
důležitá,“ podotkla. 

Dobrovolná jednotka našeho 

města má 24 dobře vyškolených 
a vycvičených členů, kteří vyjíž-
dějí v kteroukoli denní nebo noč-
ní hodinu v časech kolem šes-
ti minut, což je u dobrovolných 
jednotek bez zajištěné služby 
mimořádný výkon.

„Každoroční počet našich vý-
jezdů se pohybuje okolo čís-
la 200. Loni to bylo 198, z toho 
80 zásahů u požárů, což je dvoj-
násobný počet než v předcho-
zím roce. Naopak se snížil počet 
letních výjezdů k likvidaci nebez-
pečného hmyzu, a to o dvě třeti-
ny. 37 výjezdů k takovýmto přípa-
dům bylo opravdu akutních, pro-
tože se jednalo o bezprostřední 
ohrožení zdraví. 21krát jednotka 
musela vyjet odstraňovat násled-
ky větrné smrště. Nejednalo se 
vždy jen o odstranění spadlých 
stromů na vozovku nebo budo-
vy, ale i o velice náročné zásahy 
na střechách domů, kde jsme od-
straňovali uvolněné oplechování, 
které hrozilo pádem na chodce.

(Pokračování na straně 3)

Dobrovolní hasiči pomáhají

(Pokračování ze strany 1)
... Zatím to prostě nefungu-

je, že by stát s každou další po-
vinností do rozpočtů měst poslal 
odpovídající finanční zajištění této 
služby, takže se opravdu musíme 
takovým zákonům bránit,“ říká ná-
městek primátora Petr Cvik, který 
je rád, že obce se prostřednictvím 
Svazu měst a obcí České repub-
liky dohodly na společném postu-
pu a že přes primátorku města 
Evu Richtrovou bude kritika toho-
to kroku slyšet i v Senátu.

„Už jsem si dala vypracovat prv-
ní rozbory, co by to pro město zna-
menalo, a ta čísla jsou ohromná,“ 
sdělila primátorka Eva Richtrová. 
V souladu s připravovanou nove-
lou zákona by se předpokládané 
náklady mohly vyšplhat někde k 

60 milionům korun. A to by už byl 
velmi citelný zásah do městských 
financí. „Občané musí především 
jasně pochopit, že ty peníze nám 
prostě nikdo do kasy nepřisype a 
o to míň bychom měli na investice, 
ale i školství, kulturu, sport a dal-
ší oblasti. Ty peníze by se pros-
tě musely najít na úkor něčeho ji-
ného. Úvahy senátora Kubery, že 
máme peníze získat zvednutím 
daně z nemovitosti na pětináso-
bek, dnes, v době krize, kdy kaž-
dý šetří každou korunu, beru jako 
naprosto scestné. Ani toto zvýšení 
by ale výdaje na čištění chodníků 
nepokrylo,“ vysvětluje primátorka. 

Rozbor stávajícího stavu vychá-
zí z toho, že přibližná plocha všech 
veřejně přístupných chodníků ve 
Frýdku-Místku, vyjma již udržova-

Bude se město starat o chodníky? Rozpočet by to výrazně pocítil
ných, je zhruba 300 000 m2 a v na-
prosté většině případů by údržba 
předmětných chodníků musela být 
provedena ručně. „Při zachová-
ní jednotkové ceny za ruční odhr-
nování sněhu by cena jednoho zá-
sahu činila zhruba dva miliony ko-
run. Při odhadované četnosti zá-
sahů přibližně 30krát za zimní ob-
dobí by se celková cena pohybo-
vala kolem šedesáti milionů,“ vy-
počítal ředitel technických služeb 
TS a.s. Jaromír Kohut. Pro ilustra-
ci v letošní zimě bylo v únoru pro-
vedeno 16 zásahů, v lednu šest, v 
prosinci osm a v listopadu dva. Z 
kalkulací vyplývá, že by ve Frýdku-

Místku náklady na provádění zim-
ní údržby vzrostly více než šestiná-
sobně. „O úklid by se muselo sta-
rat asi tři sta pracovníků, aby moh-
ly být plněny lhůty pro zmírňování 
závad ve schůdnosti do 24 hodin 
od zahájení spadu. Průběh zimy je 
ovšem těžko odhadnutelný, v ně-
kterých dnech by tito lidé neměli 
co na práci, pak by ale museli být 
k dispozici třeba v noci. Přinášelo 
by to i spoustu pracovně-právních 
problémů,“ je přesvědčena primá-
torka, která bude v Senátu bojovat 
za to, aby chodníková novela ne-
vstoupila v platnost nebo alespoň 
byla o pět let odložena. (pp)

PROBLÉM CHODNÍKŮ: Dnes je úklid na straně vlastníků přiléhají-
cích nemovitostí, někde tedy i na bedrech města, ale kdyby měla rad-
nice převzít odpovědnost za všechny chodníky, ubralo by to z měst-
ského rozpočtu astronomické částky.  Foto: Petr Pavelka

Žádosti o přidělení 
obecního bytu

Upozorňujeme všechny ob-
čany, kteří mají podanou žá-
dost o přidělení bytu u Magistrá-
tu města Frýdku-Místku, na nut-
nost jejího obnovení do 31. břez-
na. Toto lze provést pouze pí-
semnou formou (formuláře jsou 
k dispozici na informacích v bu-
dově magistrátu, na ul. Radnič-
ní 1148, příp. na internetových 
stránkách statutárního města). 
Pokud tak žadatel neučiní, jeho 
žádost bude z evidence vyřaze-
na. Zároveň upozorňujeme na 
podmínku pro další vedení žá-
dosti o byt, kterou je zaplacení 
veškerých dluhů, které Statutár-
ní město Frýdek-Místek eviduje 
na jméno žadatele o byt, a to v 
termínu do 31. 3. 2009. 

Výluka pasů
Oddělení evidence obyvatel, 

občanských průkazů a cestov-
ních dokladů Magistrátu města 
Frýdku-Místku oznamuje, že od 
25. do 31. března bude z tech-
nických důvodů odstaven sys-
tém cestovních dokladů se stro-
jově čitelnými údaji a s nosičem 
dat s biometrickými údaji. V tom-
to termínu nebude možné požá-
dat o vydání nového cestovního 
pasu se strojově čitelnými úda-
ji a s nosičem dat s biometrický-
mi údaji (tzv. e-pasu), a zároveň 
nebude možné ani předávat vy-
hotovené e-pasy.

Vzpomínková akce
Statutární město Frýdek-Mís-

tek a Český svaz bojovníků za 
svobodu Frýdek-Místek zvou na 
vzpomínkovou akci u příležitosti 
70. výročí odporu 8. pěšího plu-
ku proti německým okupantům 
v Místku v Čajánkových kasár-
nách, která se uskuteční v pátek 
13. března od 14 h. u památníku 
na ulici 8. pěšího pluku.

Ceny města
K slavnostnímu předání Cen 

Statutárního města Frýdku-Míst-
ku za rok 2008 dojde v pátek 13. 
března v 15:30 v místecké Nové 
scéně Vlast.

Přednáška o etice
Lidový dům v Místku připra-

vil na úterý 10. března od 17:30 
přednášku Jaroslava Němce na 
téma: Etika, cizí slovo, hodně 
cizí. Přednáška je určena rodi-
čům a všem, kteří se jakýmko-
liv způsobem podílejí na výcho-
vě mládeže, zejména vychova-
telům a učitelům etické výchovy.

Slova nejsou důležitá
Klub maminek Broučci je zapo-

jen do projektu Slova nejsou důle-
žitá, který je zaměřen na integraci 
rodin cizinců do české společnos-
ti. Cílovou skupinou jsou rodiče 
pečující o děti do 6 let ze zahra-
ničí i ČR. V rámci tohoto projek-
tu už proběhly tři akce, další je na-
plánována na 19. března, kdy na 
děti čeká bohatý program – zpívá-
ní, tanečky, cvičení. Pro rodiče se 
připravuje beseda o výchově dětí 
v jiných zemích.  (pp)

VELVYSLANEC V MĚSTSKÉ PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ: Arménský 
velvyslanec Ashot Hovakimian (uprostřed) se přijel podívat do nové-
ho výrobního závodu na okraji Frýdku-Místku, odkud se budou do ce-
lého světa péct proslulé medové dorty Marlenka. Na světově jedineč-
nou technologii, která se zde právě montuje, se přišla podívat i primá-
torka Eva Richtrová. Arménský majitel firmy Gevorg Avetisian připustil, 
že silně automatizovaná linka nejprve bude znamenat částečný úby-
tek pracovních míst, který však bude brzy znovu nahrazen při zvýše-
né produkci. „Nepřišel k nám sice jakoby nový investor, protože Mar-
lenka se ve Frýdku-Místku už vyrábí, ale určitě je dobře, že jsme maji-
teli a investorovi umožnili v našem městě další růst, takže nemusel od-
cházet jinam. Medové dortíky nás mohou proslavit i za hranicemi,“ řek-
la primátorka Eva Richtrová. Slavnostní zahájení výroby na nové lince 
je naplánováno na květen letošního roku.               Foto: Petr Pavelka

Vážení spoluobčané,
na posledním zasedání Rady měs-

ta Frýdku-Místku byl předložen mate-
riál Situační zpráva o kvalitě ovzduší 
na území Statutárního města Frýdku-
-Místku za rok 2008. Tento dokument 
obsahuje základní přehled výskytů 
znečišťujících látek v našem městě, a 
to zejména pevných částic, které vzni-
kají převážně silniční dopravou, dále 
pak oxidu siřičitého a oxidu dusičitého.

Z analýzy stavu ovzduší vyplývá, že průměrná koncentrace pev-
ných částic (PM10) byla v loňském roce 34 mg/m3, přičemž dvace-
tičtyřhodinový imisní limit je 50 mg/m3 a roční limit 40 mg/m3. Jinými 
slovy, nepřekračujeme normy dané vládou České republiky, ba do-
konce v loňském roce jsme se dostali na nejlepší stav od roku 2000.

U oxidu dusičitého (NO2) je situace ještě lepší. V roce 2008 dosaho-
vala koncentrace této látky v našem městě průměrné hodnoty 18 mg/m3, 
přičemž roční imisní limit je více jak dvakrát vyšší (44 mg/m3 včetně meze 
tolerance, která v roce 2008 činila 4 mg/m3). Z dlouhodobého pohledu 
jsme v loňském roce dosáhli nejlepšího výsledku koncentrace oxidu dusi-
čitého od doby samotného začátku měření této látky, tedy od roku 1995!

Oxid siřičitý (SO2) se z dlouhodobého hlediska v našem městě drží 
na minimu. Jeho průměrná roční koncentrace byla v loňském roce 9 
mg/m3, přičemž dvacetičtyřhodinový imisní limit je 125 mg/m3 a roční 
je roven 50 mg/m3. Od roku 2004 se hodnota oxidu siřičitého v ovzdu-
ší neustále drží na rozmezí 9 až 10 mg/m3.

Součástí materiálu je i návrh opatření, z nichž některá již byla rea-
lizována a některá se budou zavádět v roce 2009. Mezi nejdůležitěj-
ší aktivity, které směřují ke zlepšení kvality ovzduší v našem městě, 
patří finanční podpora domácnostem na změnu technologií vytápění, 
podpora zavádění a užívání vozidel s alternativním pohonem, opatře-
ní k omezení primárních emisí a reemise tuhých znečišťujících látek z 
liniových a plošných zdrojů (například zvýšení četnosti čištění komu-
nikací), opatření k omezení prašnosti cílenou výsadbou zeleně a v ne-
poslední řadě ekologická výchova obyvatel.  Michal Pobucký
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městská policie
Potíže s opilci

5. 2. před třetí hodinou odpo-
ledne přijala Městská policie Frý-
dek-Místek telefonické oznámení, 
že u schodiště v Jadranském srd-
ci leží podnapilý muž. Ten po zá-
sahu skončil v péči rychlé záchran-
né služby. Ještě týž den večer se 
ozval také řidič autobusu, který in-
formoval o podnapilém pasažéro-
vi, který vystoupil, ale zůstal sedět 
na zemi, neschopen chůze. Nako-
nec ale byl za asistence schopen 
zamířit ke svému bydlišti.

Zvláštní zástava
5. 2. v osm večer volala na 

dispečink městské policie jedna 
občanka, že neměla v restaura-
ci na zaplacení, a tak jí tam obra-
li o bundu a boty, takže jí je teď 
zima. V hospodě se hájili, že jim 
osoba sama tyto věci nechala do 
zástavy. Číšník však získal iniciá-
ly a slib ženy, že do zítřka zaplatí.

Špatné parkování
6. 2. řešila městská policie te-

lefonát z restaurace Sokolovna, 
že na zdejším parkovišti už tři dny 
permanentně stojí dva vozy, ačko-
liv doba parkování před objektem 
je omezena na jednu hodinu. Vo-
zidla, jejichž řidiči tak zřejmě řešili 
problém s parkováním na Slezské, 
tak dostala od strážníků botičky.

Nevítaní nocležníci
7. 2. se znovu objevilo pár pří-

padů nevítaných nocležníků, kte-
ré jsou v zimním období poměrně 
časté. Ve tři ráno například objevili 
v Tescu muže, který usnul na WC. 
Jednalo se o bezdomovce stejně 
jako při dalším oznámení, které při-
šlo o tři hodiny později z ulice ČSA, 
kde rovněž požadovali po městské 
policii vykázat nezvaného hosta. 

Pasažéři na útěku
7. 2. se svěřil městské policii je-

den taxikář, že mu na ulici S. K. 
Neumanna z vozu utekli dva zá-
kazníci bez placení. Pak ale usou-
dil, že pátrat po nich by byla pro něj 
jen další ztráta, takže ztratil zájem 
oznámený případ dále řešit.

Zloději a zlodějíčci
7. 2. se opět rozšířily statisti-

ky o přistižené zloděje v super-
marketech. V půl sedmé vola-
li z Tesca, že mají zloděje. Ten-
tokrát šlo o významnější polož-
ku – šlo o škodu okolo třinácti 
set korun, a tak byl nenechavec 
předán Policii České republiky. 
O hodinu později byli strážníci 
voláni do jednoho ze supermar-
ketů znovu, tentokrát však šlo o 
škodu nepřesahující stokorunu.

Hlídají odpady
8. 2. volal vnímavý občan na 

dispečink městské policie, že 
na ulici Jiráskova někdo vyná-
ší k popelnicím sedačky, oso-
ba, která tím zakládala černou 
skládku, však nebyla identifi-
kována. V jedenáct v noci při-
stihl jiný přičinlivý občan řidiče 
bílé dodávky, že ukládá odpad 
mimo kontejnery, na jeho upo-
zornění nereagoval a odjel. Byl 
však zastaven strážníky a při-
nucen běžný domovní odpad 
naházet do kontejneru.  (pp)

Město Frýdek-Místek získa-
lo stamiliony korun z Evrop-
ské unie na základě integrova-
ného plánu Přitažlivé město. 
Posledním z pětice hlavních 
projektů, který jsme ve zpra-
vodaji ještě nepředstavili, je 
Revitalizace areálu bývalých 
kasáren ve frýdeckém lese.

Cílem projektu s rozpočtem 40 
milionů korun, který by se měl re-
alizovat v letech 2011 – 2013, je 
zkvalitnění a revitalizace oblasti, 
která je využívána nejen obyvate-
li města Frýdek-Místek, ale i okolí.

„Bývalá kasárna se nachází 
ve frýdeckém lese v rekreačně 
a ekologicky cenné lokalitě, kte-
rá slouží k rekreaci. Je využívá-
na především obyvateli sídliště 
Slezská, obyvateli okrajové části 
města Panské Nové Dvory a ob-
lasti Pod Zámečkem. V součas-
nosti jsou kasárna ve zdemolo-
vaném stavu, většina budov je 
zřícena. Oblast není příliš bez-
pečná, a i proto je nutno ji upra-
vit,“ uvedl k této investici náměs-
tek primátora Miroslav Dokou-
pil. Jeho kolega Michal Pobuc-
ký, který má integrovaný plán 

Projekty za evropské miliony – revitalizace kasárenProjekty za evropské miliony – revitalizace kasáren

FRÝDECKÁ KASÁRNA: Vojenské objekty jsou zdemolované, ale 
prostředí frýdeckého lesa přímo vybízí k úpravám lokality pro rekre-
ační účely.   Foto: Petr Pavelka

na starosti, jej doplnil, že pro-
jekt počítá s vytvořením doprav-
ního napojení silniční komunika-
ce z Panských Nových Dvorů a 
cyklostezkou z oblasti Pod Zá-
mečkem. „Okolo cyklostezky bu-
dou v lese vybudovány sportov-
ně-rekreační prvky a amfiteátr. 
Část prostoru bude zrevitalizo-
váno pro sportovně bojové akti-
vity,“ prozradil Michal Pobucký.

Od příštího čísla začneme 
představovat další projekty, kte-
ré jsou vedeny v integrovaném 
plánu jako doplňkové.  (pp)

jedny z nejvyšších nákladů na 
údržbu za poslední čtyři roky.

„V terénu byla veškerá tech-
nika, povolali jsme na pomoc po-
stupně i všechny smluvní part-
nery s traktory a radlicemi. Zvýši-
li jsme také četnost ručního čiště-
ní přechodů pro chodce a autobu-
sových zastávek. Komplikace byly 
s údržbou komunikací na sídlištích, 
kde je důležité, aby řidiči parkova-
li pouze na vyhrazených místech a 
neblokovali průjezd technice s plu-
hy a sypačům. Jejich pohyb je v 
sídlištních lokalitách komplikovaný 
a manévrovací prostor velice ome-
zený. Víme, že omezené jsou i 
parkovací možnosti, takže tady do-
chází ke kompromisům, které ne-
musí všem vyhovovat,“ okomento-
val boj s únorovou nadílkou Jaro-
mír Kohut, ředitel TS a.s. 

„Důležité bylo, že městské ko-
munikace byly sjízdné, ošetřit se 
podařilo i okrajové části měs-
ta – Skalici, Chlebovice, Lískovec 
a Zelinkovice. Jen znovu musí-
me upozornit, že ne všechny silni-
ce ve městě jsou ve správě měs-
ta. Nezajišťujeme zimní údržbu na 
silnicích ve vlastnictví Moravsko-
slezského kraje a státu, ale mys-
lím, že i tyto cesty, mezi které pa-
tří hlavní tahy městem, byly v mi-
nulém měsíci v pořádku,“ hodno-
til náměstek primátora Petr Cvik.

„Letošní zima je, co se týče 
množství sněhových srážek i je-
jich četnosti, nejhorší za poslední 
tři léta. Dá se téměř srovnat s pa-
mátnou zimou roku 2005/2006. V 
současné době máme spotřebo-

Únor zařadil zimu mezi extrémní,
sníh působil problémy na sídlištích

váno zhruba dvojnásobné množ-
ství chemického posypu v porov-
nání s předcházejícími dvěma 
zimními obdobími. Z tohoto pohle-
du byla náročná zejména druhá 
polovina února, kdy údržba probí-
hala nepřetržitě 24 hodin denně. 
Nákladově letošní zima není ná-
ročná jen z pohledu spotřeby po-
sypových materiálů, ale také z po-
hledu nasazování strojní techniky, 
lidského potenciálu využívaného 
v rámci ručního úklidu při čištění 
autobusových zastávek, schodišť 
a průchozích lávek. V posledních 
dnech navíc byly nasazeny dal-
ší speciální mechanismy na čiš-
tění parkovacích míst v jednotli-
vých sídlištích města. Každopád-
ně nenastal žádný problém z hle-
diska zásob chemických i inert-
ních posypových materiálů, stejně 
jako čerpání rozpočtu města Frý-
dek-Místek. Nicméně statistiky z 
let předcházejících nám velí být i 
nadále v pohotovosti, protože po 
zkušenostech se dají očekávat i v 
měsíci březnu další sněhová pře-
kvapení. I když budeme postupně 
přezbrojovat techniku na jarní čiš-
tění, věřím, že úskalí přechodné-
ho období zvládneme se ctí a ke 
spokojenosti občanů,“ shrnul ředi-
tel TS a.s. Jaromír Kohut.

Snad už bude březen přízni-
vější, ale pokud by se zima zno-
va nadechla, k dispozici je stále 
občanům dispečink zimní údrž-
by (558 432 649) s nepřetržitou 
službou po 24 hodin denně. Zmi-
ňované jarní čištění města se plá-
nuje na polovinu března.  (pp)

VYJEDE AŽ NA JAŘE: Někteří řidiči v zimě raději vůbec nevyjíždějí.
  Foto: Petr Pavelka

Dobrovolní hasiči pomáhají

Ačkoliv příděly sněhu byly v 
únoru více než vydatné, tech-
nické služby TS a.s. si poradily 
se zimní údržbou velice zdatně. 
Určité limity jejich činnosti však 
nelze překročit, hlavně na síd-
lištích, kde hromady sněhu jed-
noduše není kam odklízet. Kaž-
dopádně únor byl pro silničáře 
extrémně náročný a znamenal 

Nehoda ve Frýdeckém lese.
(Pokračování ze strany 2)

... I zde chlapci z jednotky od-
vedli profesionální práci. Loni se 
ztrojnásobil počet výjezdů k do-
pravním nehodám. Celkem vyjela 
jednotka 18krát k těmto smutným 
událostem,“ rekapituloval loňskou 
činnost zástupce velitele frýdec-
kých hasičů Vladimír Dužík.

Velkých zásahů, ve kterých 
dobrovolní hasiči dokázali svou 
důležitost, bylo loni hned něko-
lik. „Nejvíce jsme byli určitě po-
třeba u požáru okálové řadov-
ky v Sedlištích. Tam jsme dojeli 
jako první s větším časovým od-
stupem od dalších povolaných 
jednotek a velkou měrou jsme 
se přičinili o evakuaci obyvatel 
a záchranu přiléhajících domů. 
Největší můrou pro požární bez-
pečnost v našem městě jsou po-
žáry ve výškových budovách. V 
takových případech vyjíždí s ma-
ximální možnou technikou profe-
sionální hasiči a s nimi vždy jed-

notka dobrovolných hasičů v co 
největším počtu. Zde je neza-
stupitelná nutnost provádět zá-
chranné a případně evakuač-
ní práce v dýchacích přístrojích. 
Takovýchto výjezdů měla jed-
notka loni devatenáct. Naštěstí 
nebo možná i díky vycvičenos-
ti jednotek na tento druh zása-
hu nedošlo ještě v našem měs-
tě k žádné tragédii,“ říká Dužík.

Jednotka dobrovolných ha-
sičů je pro město přínosem, i 
když jejich náročná práce je 
často skrytá a je vidět jen při 
právě probíhajících mimořád-
ných událostech. „Přesto se v 
loňském roce přihlásilo několik 
nových zájemců, kteří prochá-
zejí výcvikem, a někteří jsou již 
zařazeni do výjezdu. Oceněním 
je pro ně dobrý pocit, když mů-
žou někomu pomoci v nouzi,“ 
ujistil, že o budoucnost jednot-
ky je postaráno, zástupce veli-
tele Vladimír Dužík.  (pp)
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O tom, že 
„Devítka“ se 
věnuje spor-
tu celým svým 
srdcem, není 

pochyb. Po letošních i loň-
ských úspěších v Beskydském 
poháru ve snowboardingu – 
slalomu na Bílé Mezivodí jsme 
si troufli i na republikové finále 
pořádané Okresní radou AŠSK 
ČR a ŠSK při ZŠ TGM ve Vim-
perku v Jihočeském kraji.

Na start při hustém sněžení 
nastoupilo celkem 160 účastní-
ků závodu, od nejmladší katego-
rie žáků a žákyň (6.-7. tř.) až po 
studenty a studentky středních 
škol. Naši kluci nás reprezento-
vali v kategorii st. žáků (8.-9. tř.) 
s počtem 28 závodníků. 

V prvním kole nasadil slibně 
6. příčku Adam Valíček, Jiří Be-
instein se umístil desátý a Jan 
Jakubowski patnáctý. Jelikož se 
počítají obě kola a Adam chtěl 
šáhnout po 3. místě, ve druhém 
kole trošku zariskoval a upadl u 
předposlední branky. Padl tedy 
až na 23. místo, Jirka se dostal 
na osmé a Honza zůstal na pat-
náctém. Celkově jsme skončili 
na 4. místě z 8 družstev (www.

9. ZŠ na republikovém finále ve snowboardingu9. ZŠ na republikovém finále ve snowboardingu

TĚSNĚ PŘED ZÁVODEM: Zleva: Adam Valí-
ček, Jiří Beinstein, Jan Jakubowski.

Ve středu 18. února se ko-
nala v prostorách školní dru-
žiny při 9. ZŠ výtvarná sou-
těž městských školních dru-
žin. Sešlo se čtyřicet osm 
dětí ze ŠD při 1., 2., 4., 5., 6., 
7., 8., 9., 11. ZŠ a z Chlebo-
vic. Téma soutěže tentokrát 
znělo „PRÁZDNINY S KOU-
ZELNÝM PROUTKEM“.

Po krátkém zvažování se děti 
pustily s chutí do práce. Ved-
ly si znamenitě. Během chvil-
ky jsme se ocitli na prázdninách 
mezi zvířátky, v pohádce, dokon-
ce ve vesmíru, ale i u moře nebo 
v krásné chaloupce u lesa. Vý-
tvarnou techniku si „malíři“ volili 
sami. Malovalo se suchým a vos-
kovým pastelem, pastelkami, vo-
dovými a temperovými barvami. 
Nejpovedenější obrázky byly vy-
hodnoceny a odměněny. 

Umístění v jednotlivých
kategoriích:

1. třída: 1. místo – Gongo-
lová Kristýna 5. ZŠ; 2. místo – 
Rechtenbergová Adéla 1. ZŠ; 3. 
místo – Šebestová Anna 9. ZŠ 

2. třída: 1. místo – Chamra-
dová Viktorie 1. ZŠ; 2. místo – 
Bršťáková Hana 9. ZŠ; 3. mís-
to – Šostá Anna 5. ZŠ 

3. třída: 1. místo – Škrlíková 

Prázdniny s 
kouzelným proutkem

Veronika 7. ZŠ; 2. místo – Drozd 
Tomáš 8. ZŠ; 3. místo – Vonder-
číková Marie 11. ZŠ 

4. třída: 1. místo – Žídková 
Viktorie 1. ZŠ; 2. místo – On-
drášková Veronika 8. ZŠ; 3. mís-
to – Šlachtová Alice 9. ZŠ

5. třída: 1. místo – Nguenová 
Eva 1. ZŠ; 2. místo – Pistovčáko-
vá Monika 4. ZŠ; 3. místo – Te-
sarčíková Helena 9. ZŠ

Irena Drabinová,
vychovatelka ŠD

KARNEVAL VE ŠKOLCE: V době masopustu i naše mateřská škola Jiřího Trnky pořádala již tradiční karneval. Děti i paní učitelky se pře-
vlékly do nejrůznějších masek. Masky dětí byly tak rozmanité a dobře vymyšlené, že děti byly k nepoznání. Školkou se to hemžilo spoustou 
princezen, Spidermannů, kouzelníků, broučků a jiných zajímavých masek. Děti plnily různé soutěžní úkoly, hrály hry a prohlížely si navzá-
jem masky, ve kterých hledaly své kamarády. Nakonec si všichni zatančili na společné diskotéce. Následující den veselí pokračovalo. Na-
vštívili nás kouzelnice a kouzelník a předvedli všem poutavý program, který děti i paní učitelky odměnily obrovským potleskem. Karneval i 
návštěva kouzelníků se vydařily a už teď se těšíme na masopustní veselí v příštím roce.           Pavla Kučová

sportsoft.cz). Vzhle-
dem k tomu, že se 
téměř celý Jihočes-
ký kraj věnuje tomu-
to sportu profesionál-
ně, musíme říct, že 
na amatéry jsme si 
vedli dobře.

Z výsledků pozoro-
vání zájmu o snowbo-
arding mají dispozice 
k tomuto sportu pře-
devším kluci zaměře-
ní na hokej. Jejich pří-
prava – orientace v te-
rénu a kolem své osy, 
nácvik rovnováhy, 
přesunu těžiště, vý-
drž v maximální zátěži 
na stehenní svalstvo, 
trénink aerobní výdr-
že, budování citu pro 
skluz, touha vítězit a hlavně ra-
dost ze sebe samého – to všech-
no rozvíjí sport jménem „hokej“ a 
nevědomě tak napomáhá snow-
boardingu. Za výbornou kondi-
ci našich žáků musíme tedy taky 
poděkovat trenérům Hokejového 
klubu Frýdek-Místek – panu Mar-
tinu Kurajskému, Miroslavu Ka-
meníkovi, Radimu Nečasovi a Mi-
chalu Bobokovi. 

Poděkování patří také rodičům, 
bez jejichž podpory, nadšení, in-
dividuálního a časově maximálně 
možného přístupu ke svým dětem 
by tyto výsledky a výkony nebyly.

Na závěr přejeme všem na-
šim „snowboarďákům“ hodně 
štěstí a úspěchů v dalších klá-
ních na „prknech“ a už se těšíme 
na příští republikové kolo!

Mgr. Jarmila Vondráková

Veselí, dobrá nálada, zajímavé masky a spousta her a zábavy čeka-
la na všechny velké i malé návštěvníky karnevalu, který pořádala škol-
ní družina na Základní škole Jiřího z Poděbrad ve čtvrtek 12. února.

Karneval na Jedenáctce je již tradičně akcí, která se koná v rám-
ci minimálního preventivního programu pro děti prvního stupně. Pro-
gram byl opravdu bohatý. „Děti v karnevalovém průvodu předváděly 
své masky,“ uvedla vychovatelka školní družiny Alena Bařinová a po-
kračovala: „Připravili jsme pro ně i řadu zajímavých soutěží. Děti sta-
věly věž z kostek, skládaly obrázky, soutěžily v pojídání křupek na-
slepo, nechyběl ani tradiční rybolov, foukání do pingpongového míč-
ku a trefa na cíl. Mezitím masky tančily a rodičovská porota vybírala 
tu nejkrásnější a nejvtipnější z nich.“ Postaráno bylo i o občerstvení. 
Výchovná poradkyně Olga Hrabcová společně se žákyněmi devátého 
ročníku nabízela rodičům i dětem zákusky a sladkosti. Nechyběla ani 
tombola, o kterou se postaraly učitelky prvního stupně Hana Kadub-
cová a Renata Bohačíková.

Pořadem provázel a vířil karnevalové veselí šašek, alias Míša Vařeko-
vá. Poděkování patří zejména vychovatelkám školní družiny, které celý 
karneval vtipně připravily.                                                                    (rs)

Karnevalový rej na JedenáctceKarnevalový rej na Jedenáctce
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Základní umělecká škola 
ve Frýdku-Místku si v tomto 
roce připomíná 70. výročí pů-
sobení v našem městě i oko-
lí. Za těchto 70 let se několi-
krát změnil název školy, zřizo-
vatel a do určité míry i zamě-
ření. Je nutno říci, že výuka 
hudby ve Frýdku-Místku, lépe 
řečeno ve Frýdku a Místku za-
čala už mnohem dříve.

Ve středověku byla nositelem 
umění především církev. Ve frý-
decko-místeckém regionu se mí-
sily vlivy české, německé a pol-
ské. Již v I. polovině 16. stole-
tí zde měli Čeští bratři školu, je-
jíž existence je doložena liturgic-
kými knihami z let 1543 a 1563 
ve frýdeckém farním kostele sv. 
Jana Křtitele. Později zde vznik-
la sbírka hudebních nástrojů. V 
jeho inventáři je zpráva kněze 
Tlametia z roku 1660 o jedenác-
ti druzích nástrojů, nacházejí-
cích se na kůru. Dne 5. července 
1673 byl kůr i s hudebninami ne-
návratně zničen požárem. Dal-
ší požár kostela a celého města 
se datuje 12. dubna 1688. Z in-
ventáře Václava Faldiny z roku 
1719 se dozvídáme o instalaci 
velkých varhan a o instrumentá-
ři. Díky tomuto dokumentu také 

Nevydrží ještě karnevalové 
veselí tak dlouho jako starší 
děti, ale už i batolata ve frý-
decko-místeckých jeslích si 
umí den, kdy na sebe mohou 
navléct masky svých oblíbe-
ných hrdinů, opravdu užít. A 
pak se jde sladce spinkat.

I v jeslích děti rády řádí v maskáchI v jeslích děti rády řádí v maskách

Mezi maskami se často objevovali čmeláčci a včelky. Foto: Petr Pavelka Měření sil v přetahování lanem.          Foto: Petr Pavelka

Krakonoš, Večernice, plno 
zvířátek od kocoura a myšá-
ka, přes motýla až k Medvídko-
vi Pú, ty všechny a mnoho dal-
ších masek bylo k vidění na jed-
notlivých odděleních, kde vycho-
vatelky připravily program na 
míru pro jednotlivé věkové ka-

tegorie. Takže se tančilo, po-
skakovalo, hrálo s balónky nebo 
kroužky a na všechny ty Terez-
ky a Honzíky se tentokrát vola-
lo podle toho, kdo co měl zrov-
na na sobě. Někde nechyběla 
ani tombola, o kterou se přičinili 
rodiče, a velkým zpestřením byla 

návštěva Marie Knödlové, která 
předala dětem drobné upomín-
kové předměty. Reprezentova-
la frýdecko-místecké včelaře, 
kteří navázali s jeslemi spolu-
práci v rámci vzdělávacího pro-
gramu na projektu Včelí putová-
ní. „Projekt se nám pěkně rozjíž-

dí, 12. února se u nás uskutečnil 
tzv. Medový den, kdy jsme s dět-
mi pekli medové perníčky, kte-
ré děti ochutnávaly na karneva-
le. Paní Knödlovou taky potěšilo, 
že mezi dětmi byly i masky vče-
liček a čmeláků,“ řekla ředitelka 
jeslí Dagmar Zemanová.  (pp)

70 let hudebního školství ve městě70 let hudebního školství ve městě
víme, že v kostele sv. Jošta byl 
umístěn malý positiv a že farnost 
vlastnila portativ.

Z počátku 18. století se do-
chovalo ve frýdeckém kostele 
několik rukopisných notových 
partů. Mezi významné hudební 
kantory té doby patřil například 
František Stuchlík a Karel En-
der. Na přelomu 18. a 19. sto-
letí nabyl na významu frýdecký 
chrámový kůr. Budovatelem byl 
frýdecký regenschori A. Preiss. 
Významnými regenschori byli J. 
I. Saur a F. Pospischil.

Místecký kůr kostela sv. Jana 
a Pavla nebyl zdaleka tak vý-
znamný jako frýdecký kůr sv. 
Jana Křtitele.

Ve druhé polovině 19. století 
se do popředí dostává umělecká 
aktivita měšťanstva. Prvním frý-
deckým občanským tělesem byl 
mužský pěvecký spolek Männer 
– Gesangverein Friedek, zalo-
žený roku 1859. 

Významnou úlohu hrál frý-
decký poutní kostel Panny Ma-
rie. Na Mariánské poutě s tisíci 
poutníky ze Slezska, Moravy a 
Uher vzpomínal také Leoš Janá-
ček. Janáčkovi předkové žili ve 
Frýdku v období 1697-1784.

Druhá polovina 19. stole-

tí je úzce spjata s Leo-
šem Janáčkem a jeho 
žáky – například Gus-
tavem Homolou, Fran-
tiškem Kolaříkem, Ví-
tem Kmentem.

V Místku se na kon-
ci 19. století místní čes-
ká kultura soustředila 
v Národním domě. Ja-
náčkův žák František 
Kolařík zde založil hu-
dební školu. Po svém 
příchodu do Místku se 
stal sbormistrem pě-
veckého sdružení Ob-
čanská beseda a v 
roce 1903 zakladate-
lem a dirigentem pě-
veckého spolku Smetana.

Po první světové válce se vý-
uce hudby věnovali především 
vojenští muzikanti, kteří vyučo-
vali soukromě ve svých bytech.

Je zajímavé, že vznik hudební 
školy se datuje do nejtěžšího ob-
dobí našeho národa po Mnichov-
ské konferenci a na počátku nej-
větší války 20. století. V té době 
byla do Frýdku a Místku přestě-
hována mimo jiných škol také hu-
dební škola z Nového Bohumí-
na, s níž přišel i profesor Gabri-
el Štefánek, který se stal prvním 
ředitelem. Ve městě již existoval 
hudebně-pěvecký spolek Smeta-
na a Gabriel Štefánek se snažil 
představitele spolku přimět, aby 
hudební školu vzali pod svá kří-
dla. To se mu podařilo 21. úno-
ra 1939. Hned následující den byl 
proveden zápis a vyučování zača-
lo 1. března 1939 s dvaceti žáky. 

Po dvou týdnech však došlo 
k okupaci celého našeho státu, 
což se ihned promítlo do osudu 
školy. Jedenáct žáků totiž bylo 
dětmi vojenských důstojníků, 
kteří po zrušení vojenských po-

sádek většinou z města odešli. 
I s tím se však škola vypořáda-
la a v novém školním roce 1939-
1940 zahájila se 70 žáky. Bě-
hem války se počet žáků mírně 
zvyšoval a na konci války měla 
škola 220 žáků a 7 učitelů. Dě-
lila se do dvou oddělení: všeo-
becného a pedagogického. 

Ve všeobecném oddělení se 
vyučovaly všechny smyčcové a 
dechové nástroje, sólový a sbo-
rový zpěv, hudební nauka, intona-
ce, orchestrální a souborová hra. 

Pedagogické oddělení mělo 
za úkol vyškolit ze svých ab-
solventů po vykonání státní od-
borné zkoušky učitele hudby. V 
tomto oddělení se kromě hlavní-
ho předmětu (hra na nástroj) vy-
učovalo hudební nauce, harmo-
nii, intonaci, hudebním a kultur-
ním dějinám, hudebním formám, 
pedagogice, metodice, komorní 
hře a společenskému chování.

Až do roku 1949 školu za-
střešoval spolek Smetana. V té 
době byl zřízen Městský hudeb-
ní ústav a novým ředitelem se 
stal František Petruška. Škola 

měla 284 žáků a 13 učitelů.
Po zestátnění škol k 1. lednu 

1951 se stal ředitelem školy Jo-
sef Novák a v roce 1955 převza-
la vedení Felixa Čaplová.

Všichni ředitelé od vzniku 
školy bojovali za existenci ško-
ly a především za vhodné pro-
story. V roce 1958 se stal ředite-
lem Jaroslav Vostradovský, kte-
rý zajistil další učebny a obnovil 
výuku hry na dechové nástroje. 
Škola se rozrostla o žákovský 
orchestr a taneční oddělení, pře-
brané z Osvětové besedy. 

Přelomovým rokem pro vývoj 
uměleckého školství byl rok 1961, 
kdy se součástí československé-
ho školství staly lidové školy umě-
ní. Na zasedání vlády 21. prosin-
ce 1960 byly schváleny zásady 
pro rozvoj těchto škol, které vznik-
ly od školního roku 1961-1962 z 
hudebních a výtvarných škol. V 
té době měla Lidová škola umě-
ní ve Frýdku-Místku čtyři pobočky 
v okolních obcích (Dobrá, Hnojník, 
Janovice, Kozlovice). 760 žáků 
vyučovalo 30 učitelů.

(Pokračování v příštím čísle)

BUDOVA ZUŠ: Sídlo Základní umělecké školy ve Frýdku-Místku se nachází na 
okraji místeckého náměstí.                                                     Foto: Petr Pavelka

MALÉ BALETKY: Škola se věnuje i tanci.  Foto: Petr Pavelka
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz
Aquapark na Olešné

HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

Ceník abonentní vstupenky – krytý
Kategorie Po-Pá So-Ne, svátky
dospělí 0,80 Kč/min 1,15 Kč/min
děti do 15 let, stud., os. od 65 let, ZTP 0,55 Kč/min 0,85 Kč/min

Cena čipu

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

- účtování po minutách (na kry-
tém AP – při odchodu odečtena 
doba přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny
- žádné fronty (abonent se nezdr-
žuje na recepci platbou za vstup a 
rovnou vstupuje přes turniket)

- abonentka je použitelná pro návště-
vu letního i krytého aquaparku, sau-
nového provozu i k zaplacení občer-
stvení u baru v krytém aquaparku
- 1 abonentka je určena pro 
vstup 1 osoby do prostoru bazé-
nu i wellnes, nebo letního areálu

Cena čipového náramku 150,00 Kč Min. výše prvního nabití 300,00 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

pondělí, úterý smíšená 14:00:00 21:00:00
středa ženy 14:00:00 21:00:00
čtvrtek muži 14:00:00 21:00:00
pá, so, ne a svátky smíšená 14:00:00 21:00:00

Bruslení ve VSH – únor

Provozní doba saun na krytém aquaparku

1. 3. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
1. 3. 16:30 - 18:00 Veřejné bruslení
4. 3. 16:30 - 18:00 Veřejné bruslení
7. 3. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
8. 3. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
8. 3. 16:30 - 18:00 Veřejné bruslení
11. 3. 16:30 - 18:00 Veřejné bruslení
14. 3. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
15. 3. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
15. 3. 16:30 - 18:00 Veřejné bruslení
18. 3. 16:30 - 18:00 Veřejné bruslení
21. 3. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
22. 3. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
22. 3. 16:30 - 18:00 Veřejné bruslení

8. 3. - 17:00 - SKP Frýdek-Místek x DUKLA Praha
15. 3. - 10:30 (TV utkání) - SKP Frýdek-Místek x A.S.A. Město Lovosice

Házená – extraliga mužů
(6. ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400)

(Utkání se hrají ve sport. hale SŠED, Pionýrů 2069, Místek – bazén)
1. LIGA STARŠÍ DOROSTENCI

Sobota 14. 3. 12.00 hod. – Tatran Bohunice
Sobota 4. 4. 11.00 hod – KH Kopřivnice 
Sobota 2. 5. 16.00 hod. – Dukla Praha

Sobota 16. 5. 16.00 hod. – HC Město Lovosice
1. LIGA MLADŠÍ DOROSTENCI

Sobota 14. 3. 10.00 hod. – HC KP Brno
Sobota 4. 4. 9.00 hod. – KH Kopřivnice

Sobota 2. 5. 14.00 hod. – HC Zlín
Sobota 16. 5. 14.00 hod. – TJ Bystřice pod Hostýnem

Házená – dorostenci

V sobotu 14. března se ve 
Frýdku-Místku uskuteční turnaj 
žáků 3. tříd. Účastníci tohoto tur-
naje budou žáčci extraligové-
ho HC RI Okna Zlín, dívčí výběr 
Čech a Moravy, Jestřábi z Pros-
tějova a domácí HC Frýdek-Mís-
tek. Pro všechny kluky i holky to 
budou jedny z prvních utkání ve 
velkém hokeji! Přijďte proto po-
vzbudit naše mladé hokejisty na 
tomto turnaji, začátek v 10:00! 

Rozpis utkání:
1000 - 1100 Frýdek-Místek
 - Prostějov 

Hokejový turnaj 3. tříd ve Víceúčelové 
sportovní hale ve Frýdku-Místku

1100 - 1115 úprava ledové plochy 
1115 - 1215 Dívčí tým
 - HC RI Okna Zlín 
1230 - 1245 úprava ledové plochy 
1230 - 1330 Frýdek - Místek
 - HC RI Okna Zlín 
1330 - 1345 úprava ledové plochy 
1345 - 1445 Prostějov - Dívčí tým 
1445 - 1500 úprava ledové plochy 
1500 - 1600 Frýdek-Místek
 - Dívčí tým 
1600 - 1615 úprava ledové plochy 
1615 - 1715 Prostějov
 - HC RI Okna Zlín 
1715 - 1730 Vyhlášení vítězů

V příjemném prostředí haly 
6. ZŠ mladí frýdecko-místečtí 
fotbalisté ročníku 2000 změři-
li síly na mezinárodním turna-
ji AGEL CUP, který odehrálo 
deset mužstev z ČR, ze Slo-
venska a Polska. Fotbal Frý-
dek-Místek využil domácí pro-
středí k nasazení dvou týmů. 

„B“ mužstvo podalo veli-
ce dobrý a statečný výkon, 
ale mělo nehoráznou smůlu. 
Za celý turnaj prohráli v řádné 
hrací době pouze jednou, a to 
s pozdějším vítězem turnaje, 
ve druhém zápase se Sigmou 
Olomouc třikrát vedli, ale sou-
peř dokázal vždy srovnat, na-
posledy v poslední vteřině zá-
pasu! Smolné remízy pak přibý-
valy a nakonec musel o pořadí 

Domácí AGEL CUP se vydařilDomácí AGEL CUP se vydařil

AGEL CUP 2009: Mezi individuálně oceněné pronikli hned dva hráči domácího fotbalového týmu – upro-
střed Honza Kubala, coby nejlepší střelec turnaje, a vedle něj nejlepší hráč Tomáš Ostrák. Ceny předával 
hráč Baníku Ostrava Petr Tomašák.

ve skupině rozhodnout los. Ne-
bylo už překvapením, že mince 
pomohla soupeřům a odsoudila 
tak béčko k boji o 9. a 10. místo 
proti SFC Opava. V něm si vy-
pili příslovečný kalich hořkosti, 
když brzy prohrávali, ale dvěma 
góly skóre dokázali otočit, aby 
nakonec přece jen zápas skon-
čil remízou 2:2. Musely rozhod-
nout penalty, a kdo měl více 
štěstí, je zbytečné psát.

„A“ mužstvo procházelo svou 
skupinou naprosto suverénně – 
nejprve si hladce poradilo s tra-
dičně nepříjemným soupeřem 
Fotbal Třinec 3:0, následně roz-
drtilo FC Gool Čadca 7:1 a SFC 
Opava 4:1 a jen v posledním zá-
pase s MFK Karviná muselo otá-
čet nepříznivý stav 0:1. To se jim 

podařilo a zvítězili 2:1. 
Ve finále proti 1. Valašské-

mu FC se sice brankou Kubaly 
již v 8. vteřině zápasu ujali ve-
dení, pak ale jako by se zalek-
li možného vítězství a po jedné 
z mála chyb soupeř vyrovnal. 
Přes další šance již gól nepadl, 
a tak o vítězi celého turnaje mu-
sely rozhodnout pokutové kopy. 
Jedna z penalt domácích ovšem 
bohužel skončila na tyči, takže 
se Frýdek-Místek musel spoko-
jit se stříbrem. 

Nejlepším hráčem turnaje byl 
vyhodnocen frýdecko-místecký 
Tomáš Ostrák a nejlepším střel-
cem se stal také domácí Jan Ku-
bala. Ceny malým adeptům fot-
balového umění předával hráč 
FC Baník Ostrava Petr Tomašák.

Postavení frýdecko-mís-
teckých házenkářů v nejvyš-
ší soutěží není lichotivé, a tak 
lze na jejich poslední bodové 
zisky nahlížet kladně, i když 
by potřebovali i vítězit.

Karviná – Frýdek-Místek 
31:31 (16:15)

SKP Frýdek-Místek překva-
pil a nečekaně bodoval v Kar-
viné, odkud si odvezl remízový 
bod. Tehdy poslední celek há-
zenkářské extraligy byl blízko 
senzaci. I když utkání dohrával 
při třech vyloučeních jen se tře-
mi hráči v poli, na hřišti favori-
zovaného Baníku vydřel remízu 
31:31. „Navíc je to spíš tak, že 
jsme tady bod ztratili. A ta naše 
ztráta padá v největší míře na 
mě. Před zápasem jsme si říka-
li, že nesmíme chodit až k bran-
káři Mrkvovi, ale střílet polovyso-
ké rány. A já to pak čtyřikrát udě-
lám. Asi je to v hlavě,“ litoval v 

médiích Tomáš Kolmajer, který 
neproměnil spoustu příležitostí, 
i ze samostatných trháků. 

Utkání tým Frýdku-Místku 
začal soustředěnou obranou a 
nedovolil soupeři vybudovat si 
náskok hned na začátku. Dvě 
minuty před koncem prvního 
poločasu dokonce vedlo SKP o 
dvě branky, ale do šaten nako-
nec šli naši hráči s jednobran-
kovým mankem. Hned v úvodu 
druhého poločasu se Frýdku-
Místku podařilo srovnat. Vzá-
pětí nato přišel herní výpadek, 
kdy domácí zasypali naši bran-
ku sérií čtyř gólů, ale i to hos-
té ještě srovnali a o vítězství se 
týmy přetahovaly do samotné-
ho konce.
Frýdek-Místek – Bystřice pod 

Hostýnem 29:29 (14:16)
V domácím utkání mohli naši 

házenkáři potvrdit svou stoupající 
formu a získat dva důležité body, 

ale znovu získali jen jeden.
Soupeři se přetahovali o ve-

dení až do 24. minuty, kdy Bystři-
ce sérií čtyř branek odskočila na 
stav 15:11. S vypětím všech sil 
se domácím podařilo poločasový 
výsledek snížit na 14:16. V dru-
hém poločase pokračovalo vy-
rovnané utkání, opět došlo k dra-
matickému konci, kdy se podaři-
lo domácím ve 28. minutě vyrov-
nat a z následného útoku Bys-
třice získat míč. Zbývala minu-
ta do konce utkání. Trenér Ma-
zur si vzal oddechový čas a na-
ordinoval svěřencům aktivní hru 
se zakončením v posledních vte-
řinách. Hráči si házeli míč od kří-
dla ke křídlu. Nikdo nechtěl vy-
tvořit fatální chybu, která by vza-
la všechny naděje na zisk bodů. 
Čas se pomalu krátil a ta pravá fi-
nální akce se nekonala, takže se 
Frýdek-Místek rozešel s Bystřicí 
pod Hostýnem smírně.

Házenkáři sbírají remízy
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z atletiky

V Kozlovicích se 21. úno-
ra uskutečnil mezinárodní 
halový turnaj benjamínků r. 
2001 a mladší, který se hrál 
spravedlivým systémem kaž-
dý s každým. 

„Kluci hned v prvním utkání 
narazili na favorita turnaje do-
mácí Kozlovice a i přes prohru 
1:4 předvedli v tomto utkání so-
lidní výkon. Naši jedinou bran-
ku vstřelil Michal Šostý. V dru-
hém zápase jsme nastoupili pro-
ti Čadci a nutno říct, že se chlap-
cům utkání náramně povedlo a 
svou bojovností a chutí zvítězit 
mohli oslavovat výhru 2:1, když 
o naše branky se podělil Matouš 
Kubala a Tomáš Polách,“ popsa-
li úvod turnaje trenéři. Do třetího 
utkání proti Bruntálu nevstoupi-
li kluci příliš šťastně a už od 3. 
minuty prohrávali. Pak však své-
ho soupeře zamkli na jeho půlce 
a otočili skóre po brankách Mi-

První úspěch benjamínkůPrvní úspěch benjamínků
chala Šostého a Daniela Packa 
na 2:1. Bruntálu se však podaři-
lo po ojedinělé akci vyrovnat na 
konečných 2:2. Ve čtvrtém utká-
ní proti Žilině, která nastoupila s 
o rok staršími hráči, se naši svě-
řenci neztratili a svou bojovnos-
tí si zasloužili i přes prohru 0:4 
pochvalu od trenérů. „Poslední 
utkání s Baníkem Ostrava byl boj 
o vše. Prohra by nás odstavila 
na předposlední příčku a remíza 
nám stačila na 3. místo. V krás-
ném utkání, kdy se obě mužstva 
předháněla v pěkných akcích, a 
za podpory fanoušků obou klu-
bů jsme prohrávali. Na našich 
svěřencích byla ale vidět obrov-
ská vůle po úspěchu, který za-
tím vždy utekl na poslední chví-
li v předchozích turnajích doslo-
va mezi prsty. Svou bojovností 
a zarputilostí ,,zavřeli“ baníkov-
ce posledních pět minut na jejich 
polovině. Odměnou za jejich pří-

stup v turnaji jim byla vyrovnáva-
cí branka, kterou vstřelil opět Mi-
chal Šostý. Po závěrečném vy-
hlášení už mohli naši kluci osla-
vovat první medaili na turnajích, 

která jim určitě pomůže v dal-
ším fotbalovém růstu,“ jsou pře-
svědčeni trenéři, kteří poděkova-
li klukům za opravdu poctivý vý-
kon i v této kategorii nezbytným 
fanouškům v podobě rodičů, dě-
dečků, babiček, strýčků atd., kte-

ří své miláčky hnali po celý tur-
naj svými hlasivkami k obdivu-
hodným výkonům. Tým vedli tre-
néři Roman Konečný a Roman 
Vojvodík, který zastupoval Pepí-
ka Bardoně plnícího si povinnos-
ti na trenérské licenci.

Atletky Slezanu 
přepisovaly rekordy 

Ve vítkovickém atletickém tu-
nelu proběhly halové závody, kte-
ré byly pro mladé atletky Sleza-
nu Frýdek-Místek velice úspěš-
né. Startovala sice pouze trojice 
závodnic, ovšem výsledek byl vy-
nikající – dva překonané oddílové 
rekordy. Kateřina Klepáčová za-
běhla 60 m za 8.31 s a zlepšila 
žákovský rekord o tři setiny. Vero-
nika Moškořová doběhla hned za 
ní a časem 8.40 s vylepšila doros-
tenecký rekord o jedinou setinu. 
Děvčatům blahopřejeme.

Mladí atleti v přeboru
se čtyřmi medailemi 

Velice dobře si vedli mladí at-
leti Slezanu Frýdek-Místek na 
halovém krajském přeboru mlad-
šího žactva. Ve vítkovickém tu-
nelu Slezanští vybojovali tři prv-
ní a jedno třetí místo. Skvěle si 
vedl Vladimír Šmiřák, který vybo-
joval tři první místa. V běhu na 60 
m za 8.34 s, na 60 m překážek 
10.38 s a na 1000 m 3:27.3 mi-
nuty. Přidal 6. místo v dálce vý-
konem 3.94 m. Mezi děvčaty se 
na stupně vítězů prosadila Blan-
ka Hünerová, která ve výšce vý-

konem 1.25 m obsadila 3. mís-
to. Na 4. místě pak byla v dálce 
za 3.94 m, kde ji 6. místem do-
plnila Katka Siebeltová 3.85 m. 
Do finále na 60 m překážek se 
probojovala Veronika Siebelto-
vá (12.17 s) a patřilo jí koneč-
né 6. místo. Na 1000 m doběh-
la Blanka Hünerová na 5. místě 
(3:52.3 min.), 6. Katka Siebelto-
vá (3:52.6) a 8. Verča Siebelto-
vá (3:57.1). Všem blahopřejeme.

Další titul mistra 
ČR atletům Slezanu 

V Praze se konalo halové mi-
strovství České republiky mužů 
a žen v atletice. Další titul mistra 
ČR přidal do své sbírky atlet Sle-
zanu Frýdek-Místek Peter Miku-
lenka, který tak potvrdil roli fa-
vorita. S obrovským náskokem 
obhájil loňský titul na 3000 m v 
čase 8:14.57 minuty. Bohužel 
nevyšel útok na splnění limitu na 
halové mistrovství Evropy v Turí-
ně. Jedenáct kol to vypadalo na-
dějně, ale ve velkém sólo závo-
dě Peter bohužel v posledních 
čtyřech kolech potřebné tempo 
neudržel. Přesto velká gratulace 
a poděkování za výbornou re-
prezentaci oddílu i města. 

Extraligové volejbalistky se naposledy v sezoně představily do-
mácímu publiku a s třetím týmem tabulky dokázaly alespoň uhrát 
set, když uspěly hned v úvodní sadě. Pak už se ale naplno proje-
vil rozdíl ve výkonnosti.
V devatenácti kolech tak sokolky vybojovaly jen tři výhry, které 
stačily na devátou příčku v jedenáctičlenné tabulce, k postupu do 
čtvrtfinále play off, kam postoupilo prvních osm týmů, bylo zapo-
třebí o dvě vítězství víc. Pro Frýdek-Místek sezona končí a může 
se tak již nyní v klidu připravovat na další ročník.                    (pp)

Sokolky se loučily prohrou
Sokol F-M – Olomouc 1:3 (18, -19, -22, -17)Reprezentační mazák, Ond-

ra Palát, dostal opět důvěru re-
prezentovat ve vyšší kategorii, 
tj. s o rok staršími hráči ročníku 
1990, připravujícími se na novou 
sezónu reprezentační dvacítky 
na turnaji ve finském Turku. 

Staronové trenéry této věkové 
kategorie – zkušeného matado-
ra Marka Sýkoru a velkého znal-
ce juniorského hokeje a trenéra 
juniorky Vítkovic Zdeňka Motáka 
– zaujal i další náš odchovanec z 
juniorky Třince a dosud stále náš 
hráč David Ostřížek, který si tak 
na dalekém severu odbyl repre-
zentační premiéru. A to ne leda-
jakou, při vítězství nad Němec-
kem otevíral skóre v 7. minutě. 

Dle slov hokejových odborní-
ků se oba naši odchovanci v re-
pre dresech neztratili a notně při-
spěli k celkovému 2. místu na-

Frýdecko-místečtí odchovanci Frýdecko-místečtí odchovanci 
opět v reprezentačních dresechopět v reprezentačních dresech

šeho celku za vítěznými 
Švédy. Na podařené akci, 
na které si oba kouči po-
chvalovali přístup všech 
hráčů, prohrál náš výběr s 
vítězi 0:2, porazil třetí Finy 
4:1, bezbodové Německo 
5:0 a předposlední Švýca-
ry vyprovodil 7:2. 

Za osmnáctku si opět 
zahrál další odchovanec 
našeho ledu, člen vedou-
cího týmu juniorské ext-
raligy HC Vítkovice Steel, 
také dosud náš hráč, Petr 
Slovák. Tentokrát na tur-
naji reprezentačních výbě-
rů ve švédském Nyköpin-
gu, který ale naší osmnáctce hru-
bě nevyšel. Po porážkách s Fin-
skem 1:4, Ruskem 2:5, USA 3:7 a 
Švédskem 2:7 se musela dokonce 
poroučet trenérská dvojice Zdeněk 

Čech, Radek Kampf a tento výběr 
tak do konce sezóny převezme 
právě Marek Sýkora a bývalý vyni-
kající český obránce, mistr světa z 
roku 1985 František Musil.

Hokejisté zvítězili téměř 
dvojciferným skóre v Rožno-
vě pod Radhoštěm, hvězdou 
utkání se stal náhradní gól-
man David Trubka.

K utkání 24. kola Krajské ligy 
mužů zavítali hráči Frýdku-Míst-
ku na led do Rožnova pod Rad-
hoštěm. V tomto utkání si naši 
hráči nic než vítězství nepřipouš-
těli, ale zápas měl i třetího sou-
peře, kterým byli rozhodčí.

Do utkání nastoupili naši hrá-
či velice dobře. Od začátku utká-
ní domácí hráče přehrávali a 
hned první střela z hole Adama 
Křiváka znamenala po přihráv-
ce Michala Sztefka naše vede-
ní 1:0. V čase 19:53 přihrál Jan 
Sluštík přesně na Michala Sztef-

K desítce chyběl jen gólK desítce chyběl jen gól
HC Rožnov p. R. – HC F-M 5:9 (1:3, 3:4, 1:2)

ka a ten upravoval na uklidňují-
cích 3:1 po první třetině. 

Do druhé třetiny nastupova-
li svěřenci Tomáše Špačka za 
příznivého vedení, které chtě-
li zvýšit. Jenže překonat domá-
cího brankáře se nedařilo, na-
víc hráči Rožnova i nadále před-
váděli nečistou hru, kterou jim 
hlavní rozhodčí toleroval. Naši 
hráči, kteří byli často trestáni za 
zákroky, které byly v souladu s 
pravidly, dokázali z pěti přesilo-
vek soupeře čtyři ubránit. V po-
lovině utkání se trojice rozhod-
čích opravdu vyznamenala. Za 
sekání, které nikdo mimo jedi-
ného čárového rozhodčího ne-
viděl, byl vyloučen René Urbá-
nek na 5 minut + trest do konce 

utkání. K utkání jsme přicestova-
li pouze s jediným brankářem, 
a tak se do brankářské výstro-
je musel převléct hráč. Do bran-
ky se od času 29:01 postavil Mi-
chal Ledvoň. Od tohoto okamži-
ku hráli naši kluci naprosto bez-
chybně. Do poslední třetiny pak 
nastupovali naši hráči s další 
změnou v brance. Michal Led-
voň přenechal své místo Davi-
du Trubkovi, který se stal svými 
zákroky v poslední třetině hvěz-
dou utkání. To, co dokázal Da-
vid pochytat, bylo opravdu neu-
věřitelné. Dokázal sebrat domá-
cím borcům nejméně pět jistých 
tutovek. Mezi útočníky se vyzna-
menal Adam Křivák, který v zá-
pase vstřelil čtyři branky.
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Ve frýdecké Galerii pod 
zámkem vystavuje šestaše-
desátiletý grafik a malíř Pa-
vel Hlavatý. Držitel více než 
čtyř desítek výtvarných oce-
nění na vernisáži prohlásil, že 
si zvykl své výstavy zahajovat 
sám, protože se svého času 
nenašel kunzhistorik, který by 
mu jeho expozici uvedl. 

Autor tak přítomným připo-
mněl, že se ne vždy hřál na vý-
sluní zájmu jako dnes. V letech 
1968-1971 byl souzen a vězněn 
za soubor Protestkresby, kte-
rý reagoval na okupaci Česko-
slovenska. Dvacet let nesměl v 
ČSSR vystavovat, přednášet, byl 
vyloučen ze všech uměleckých 
institucí. Mezi české tvůrce se 
vrátil až po roce 1989. V České 
republice nesměl vystavovat dva-
cet let, ale i tak měl už více než 
50 samostatných výstav. U té po-
slední, ve Frýdku-Místku, neopo-
mněl pochválit výstavní prostory. 

Hlavatý si výstavy uvádí sámHlavatý si výstavy uvádí sám
„Galerie pod zámkem svým for-
mátem a náplní splňuje vše, co 
by měla taková galerie mít,“ po-
chválil uznávaný grafik provozo-
vatele v úvodní řeči, kterou něko-
likrát odlehčil humorem a zakon-
čil lechtivým vtipem. „Nejsem mi-
mořádný kumštýř, ale mám po-
měrně široké spektrum prací, a 
tudíž i lidí, které zajímají,“ řekl Hla-
vatý a vyjmenoval několik státní-
ků i „fackovače Macka“ mezi oso-
bami, které se v soukromí těší z 
jeho děl. Umění sám bere jako 
dobrou investici a vybídl přítom-
né k sběratelství výtvarných děl. 
„Já jsem svého času koupil díl-
ko Josefa Váchala za nějakých 
sedm korun a dnes bych jej pro-
dal v rozmezí 1400-1700 korun,“ 
přidal vlastní inspirativní příklad. 
Ke koupi svých výtvorů však ne-
musel příliš vybízet, protože jsou 
cenově dostupné, srozumitelné 
a stylové. V obrázcích se mimo 
jiné promítají i jeho dvě dlouhodo-

HLAVATÝ POD ZÁMKEM: Galeristka Ivana Cviková mohla přivítat uznávaného grafika Pavla Hlavatého.
Foto: Petr Pavelka

bé stáže v ateliérech předních ja-
ponských umělců.

Pavel Hlavatý realizoval řadu 
ilustrací, maleb, grafických úprav 
a plakátů. Je členem mezinárod-

ních uměleckých a sběratelských 
sdružení a spolupracovníkem ča-
sopisů zabývajících se grafikou. 

Od roku 1977 se věnuje vý-
hradně grafice, vytvořil okolo 

osmi set malých grafik a množ-
ství velkých grafických listů. 
Řadu z nich můžete zhlédnout 
nyní v Galerii pod zámkem pod 
frýdeckým náměstím.  (pp)

Společnost Distep opět vy-
hlašuje veřejnou soutěž o nej-
lepší snímky, tentokrát na téma 
„Teplo kolem nás“. Vybrané 
snímky s ekologickou témati-
kou budou využity pro reklamní 
a propagační účely společnos-
ti Distep, která provozováním 
vysoce ekologického dálkové-
ho vytápění přispívá k čistšímu 
ovzduší ve Frýdku-Místku.

Zadání soutěže v sobě za-
hrnuje velké množství námě-
tů. Zájemci mohou soutěž obe-
slat snímky z přírody, scenérie či 
zachytit lidské chování. Fantazii 
autorů se tedy rozhodně žádné 
umělecké meze nekladou. Hod-
notit se bude především origina-
lita a atmosféra záběru, přiblí-
žení danému tématu, ale také 
zvládnutí techniky a kompozice.
Soutěž je otevřena amatérům

z Frýdku-Místku,
ale i žákům škol

Soutěže se mohou zúčastnit 
všichni amatérští fotografové, s 
bydlištěm na území Statutárního 
města Frýdek-Místek. Věk sou-
těžících není omezen. Soutě-

Distep vyhlašuje tradiční soutěž o nejlepší fotografii roku 2009
žit se bude ve dvou kategoriích: 
„Děti do patnácti let“ a „Ostatní“.

Soutěž je letos v katego-
rii „Děti do patnácti let“ výrazně 
rozšířena. Soutěže „Teplo ko-
lem nás“ se tak mohou zúčastnit 
všechny děti do patnácti let ze 
všech frýdecko-místeckých škol, 
a to bez ohledu na své bydliště. 
V přihlášce do soutěže pak musí 
být přesně uvedeno, kterou ško-
lu dítě navštěvuje. Fotografie 
mohou být pořízeny ve spolu-
práci s pedagogy, na vycház-
kách v přírodě nebo při realiza-
ci různých projektů a volnočaso-
vých aktivit, které škola pořádá.
Všechny fotografie musí být 

zaslány do 15. 9. 2009
na adresu Distepu

Soutěžící mohou přihlásit do 
soutěže 3 až 5 kusů svých vlast-
ních fotografií o minimálních roz-
měrech 15x20 cm v lesklém pro-
vedení na fotopapíru. Snímky 
musí být opatřeny zezadu ozna-
čením (název fotografie, jméno a 
příjmení autora, datum narození, 
adresa a kontaktní telefon, u dětí 
kontakt na zákonného zástupce a 

škola, kterou dítě na-
vštěvuje). Do soutěže 
nebudou přijímány fo-
tografie v digitální for-
mě. Ze soutěže jsou 
také vyloučeni profe-
sionální fotografové.

Fotografie budou 
přijímány do soutě-
že do 15. 9. 2009. 
Soutěžní snímky lze 
zaslat ve zpevněné 
obálce poštou na ad-
resu: DISTEP a.s., 
Oddělení marketin-
gu, Ostravská 961, 
738 01 Frýdek-Mís-
tek. Obálku označte 
„Fotosoutěž“. Foto-
grafie lze doručit také 
osobně na recepci společnosti v 
pracovní dny od 8:00 do 14:00, ve 
středu do 17:00 hod.

Předáním fotografií bere au-
tor na vědomí, že společnost 
Distep je oprávněna do autor-
ského díla zasahovat, dílo mě-
nit a jinak jej užívat v souladu se 
zákonem č. 121/2000 Sb. Au-
tor zároveň přihlášením do sou-
těže převádí dílo na vyhlašova-
tele, včetně práva bezplatného 
poskytnutí originálu, za účelem 
prezentace společnosti Distep.
Autoři vítězných snímků zís-
kají od společnosti Distep 

hodnotné ceny 
O vítězi rozhodne odborná 

porota a výsledky budou ozná-
meny v regionálním tisku, pod-
zimním čísle Občasníku spo-
lečnosti Distep a na webových 
stránkách společnosti www.
distep.cz, kde budou nejlepší 
snímky také zveřejněny. Na vítě-
ze čekají hodnotné ceny:Dárce světla, autorka Adéla Klegová Čajík, autor Petr Motloch

Zrození léta, autor Jiří Cidlík

Ceny za nejlepší fotografie v kategorii „Ostatní“:
1. místo – finanční poukázka v hodnotě 10.000 Kč
2. místo – finanční poukázka v hodnotě 7.000 Kč
3. místo – finanční poukázka v hodnotě 5.000 Kč

Ceny za nejlepší fotografie v kategorii „Děti do patnácti let“:
1. místo – Digitální fotoaparát v hodnotě 7.000 Kč
2. místo – Digitální fotoaparát v hodnotě 5.000 Kč
3. místo – Digitální fotoaparát v hodnotě 4.000 Kč



                      Únor 2009

Další splněný bod Programového prohlášení Rady města Frýdku-MístkuDalší splněný bod Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku
9

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE: Šikovné malíře odměňoval náměstek primátora Petr Cvik. Foto: Petr Pavelka

Plnění programového prohlášení

V oblasti školství chceme: pokračovat v modernizaci školských zařízení městaV oblasti školství chceme: pokračovat v modernizaci školských zařízení města
Na Slezské zahájilo provoz Rodinné centrumNa Slezské zahájilo provoz Rodinné centrum

Středisko volného času Klíč mělo za-
dání zlepšit nabídku volnočasových ak-
tivit na sídlišti Slezská, příslušný projekt 
byl brzy vypracován, ale chyběly vhod-
né prostory. Našly se na ulici Slezská 
749, kde radnice zrekonstruovala dům, 
který dříve sloužil jako školní družina. 
V úterý 17. února zde byl slavnostně za-
hájen provoz Rodinného centra.

„Jsem velmi rád, že se právě v této lo-
kalitě podařilo rozjet projekt, který je ur-
čen dětem, ale i jejich rodičům. Jsou zde 
naplánovány určité aktivity, ale uvidíme, 
čemu všemu bude nakonec dům sloužit, 
protože chceme jít tou cestou, že si uži-
vatelé sami řeknou, jakým směrem se čin-
nost v této budově bude ubírat. Paní ředi-
telka Petra Vlkošová už má další plány i se 
zahradou, která skýtá další možnosti vy-
užití,“ prohlásil náměstek primátora Petr 
Cvik, který se zúčastnil slavnostního vyhlá-
šení výtvarné soutěže na téma Moje prin-
cezna, Můj idol. Tyto obrázky nyní zdobí 
jednotlivé místnosti centra, které je po re-
konstrukci vybaveno novým nábytkem a 
nabízí řadu možností. „Já si třeba umím 
představit, že tu zkusíme i různá dětská 
narozeninová párty, protože maminky už 
se nás na tuto možnost ptaly,“ prozradila 
ředitelka Petra Vlkošová, ale na úvod se 
život v této budově na okraji sídliště Slez-
ská u 2. ZŠ rozjel díky běžnějším aktivitám, 
jakými jsou zájmové kroužky, kurzy i akce. 

„Děti zde mohou navštěvovat například 
Klub deskových her či taneční kroužky. Spo-
lečně se svými rodiči si mohou užít pohyb při 
cvičení rodičů s dětmi. Samozřejmě neza-
pomínáme ani na ženy, pro které jsme při-
pravili Aeromix, kde je zajištěno i hlídání dětí. 
Dále připravujeme nové činnosti, například 
26. února proběhne v centru seminář zna-
kové řeči pro slyšící batolata – program Baby 
signs. V průběhu března chystáme například 
otevření hudební školy Yamaha pro děti od 
čtyř měsíců,“ vyjmenoval Patrik Siegelstein, 
zástupce ředitele SVČ Klíč FM.

Město investovalo do rekonstrukce zhru-
ba 2,4 milionu korun. V prostorách bývalé 
školní družiny 2. ZŠ byly provedeny dispo-
ziční změny, spočívající ve vybourání jedné 
příčky, vybudování nového sociálního zaří-
zení pro chlapce a dívky a nové kuchyňky. 
Dále zde byla vybudována šatna a oprave-
no sociální zařízení dospělých. Vyměněna 
byla střešní krytina, včetně klempířských prv-
ků, všechny vnitřní prostory byly vymalovány 

a položeny nové podlahy. 
Vybudována byla také nová 
kanalizační přípojka. Vnitř-
ní vybavení zajistil SVČ Klíč 
z vlastního rozpočtu a měst-
ská společnost Distep na své 
náklady vybudovala novou 
přípojku tepla.

Vyhodnocení výtvarné
soutěže Moje princezna:
I. kategorie

1. Patrik Šimanský, MŠ Mateří-
douška, Princezna v zrcadle
2. Petra Galušková, MŠ Pohádka,
Princezna Popelka
Sára Machalová,
MŠ Bruzovice, Moje princezna
3. Adéla Rožková,
MŠ J. Myslivečka, Popelka
Natálie Bartková,
MŠ Pohádka, Moje princezna
Bára Ovečková, MŠ Mateřídouška,
Moje princezna

II. kategorie
1. Petr Štofík, ZŠ Fryčovice, Moje princezna
2. Kristýna Gongolová, ŠD při 5. ZŠ,
Moje princezna
3. Tereza Jeništová, ZŠ P. Bezruče,
Moje princezna

III. kategorie
1. Adéla Schaffarcziková, 8.ZŠ,
Princezna Sulimánská
Kateřina Ziková, ŠD při 5. ZŠ,
Moje princezna
2. Klára Papřoková, 5. ZŠ, Moje princezna
Kateřina Kaňoková, ZŠ Lískovec,
Moje princezna
3. Michal Václavík, ZŠ Fryčovice,
Moje princezna
Bedřich Krzák, 8. ZŠ, Moje princezna

Vyhodnocení soutěže Můj idol:
I. kategorie:

1. Adam Junga, ZŠ Lískovec, Můj idol
2. Kristýna Chovančíková, ZŠ Lískovec, 
Můj idol
Josef Kukučka, ZŠ Lískovec, Můj idol
3. Nikodem Kofler, ZŠ Lískovec, Můj idol
David Večerek, ZŠ Fryčovice, Mat

II. kategorie:
1. Veronika Benediktová, 9.ZŠ, Lulu Lewe
Veronika Lehnertová, 8. ZŠ Brad Pitt

III. kategorie:
1. Kristýna Múllerová, 9. ZŠ, Jonathan Davis
2. Barbora Hladná, 9. ZŠ, Phere Willson
Lucie Morysová, 8. ZŠ, Punckerka
3. Kateřina Krčová, 8. ZŠ, Hvězda večera

AKTIVITY V RODINNÉM CENTRU SVČ KLÍČ FM NA SLEZSKÉAKTIVITY V RODINNÉM CENTRU SVČ KLÍČ FM NA SLEZSKÉ
KROUŽKY A KURZY

KLUB DESKOVÝCH HER
Zveme tě do našeho nově otevřeného 
herního klubu! Můžeš si tady zahrát mno-
ho netradičních deskových, karetních 
nebo kostkových her – od jednoduchých 
až po náročné strategie. Klub je určen 
všem věkovým kategoriím. Termín: každá 
středa, 15:00 – 19.00 h. Cena: 250,- Kč
BABY HIP HOP – taneční kroužek pro 
děti od 4 do 7 let. Termín: každé pondělí, 
16:00 – 17:30 h. Cena: 350,- Kč

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
cvičení pro rodiče a děti ve věku 2 – 4 let
Termín: každá středa, 9:30 – 10.30 hodin
Cena: 350,- Kč / 12 lekcí

AEROMIX – CVIČENÍ ŽEN
S HLÍDÁNÍM DĚTÍ

aerobik, stepaerobik, posilování, kalaneti-
ka, strečink … Termín: každý čtvrtek, 9:30 
– 10.30 hodin. Hlídání dětí: od 2 let. 
Cena: 400,- Kč / 12 lekcí 
Hlídání dítěte: 20,- Kč
Více informací na www.klicfm.cz
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7. ročník
Hokejového turnaje

amatérských družstev
Od 10 hodin

ve VSH Frýdek-Místek

Všeobecná zdravotní
pojišťovna

ve spolupráci s Poli-
klinikou - Místek s.r.o.
umožní všem ženám 
nad 69 let mamogra-
fické screeningové 

vyšetření prsů.
Na vyšetření v hodnotě 
650,- Kč. VZP přispěje 
400,- Kč, poliklinika se 
doplatku do výše hod-
noty vyšetření vzdá ve 

prospěch klientky.
Zve mamografické cen-
trum Polikliniky-Místek.

Tel.: 558 900 242,
558 900 243.
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k. ú. Místek
1) Objekt čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 13,26 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 29,55 m2 (IV. NP)
- nebytové prostory o výměře 15,66 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) objekt bez čp./če. (ul. Hlavní) 
- nebytový prostor o výměře 33,82 m2

4) objekt čp. 6 (náměstí Svobody) 
- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)
5) objekt bez čp./če. – křížový podchod 
- nebyt. prostor o výměře 24,90 m2 (směr Ostravská)

6) objekt čp. 811 (ul. Malý Koloredov) 
- nebytový prostor o výměře 41,36 m2 (V.NP)
k. ú. Frýdek
1) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
2) Objekt čp. 1166, ul. Těšínská
- nebytový prostor o výměře 60 m2 (II.NP)
3) objekt čp. 549 (ul. Růžový pahorek) 
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (I.NP) 

k. ú. Skalice u FM
1) Objekt čp. 177 – bývalá pošta
- nebytový prostor o výměře 56,60 m2 (I.NP)

Na vybraná parkoviště ve měs-
tě, kde pravidelně zajíždí mobilní 
sběrna, a na sběrné dvory může 
občan města Frýdek-Místek bez-
platně přinést tyto nebezpečné 
odpady, velkoobjemové odpady 
a elektrozařízení: - nebezpečné 
odpady a ostatní odpady: maza-
cí a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, televi-
zory, obrazovky, monitory, počíta-
če, autobaterie a monočlánky, po-
užité obaly od postřiků a jiné che-
mikálie, prošlé a nepotřebné léky, 
lednice, mražáky, zářivky, výboj-
ky, sporáky, pračky, rádia.

Velkoobjemové odpady: skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní - nerozebrané!!!

lednice, mrazničky, sporáky, 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
pračky, mikrovlnné trouby, frito-
vací hrnce, vařiče, myčky nádobí, 
vysavače, žehličky, váhy, zářivky, 
výbojky, monitory, tiskárny, televi-
zory, rádia, videorekordéry, tele-
fony a ostatní domácí spotřebiče

Mobilní sběrna
U Kina P. Bezruče 
 3. 3. - 5. 3., 31. 3. - 2. 4.
U krytého bazénu 10. 3. - 12. 3.
Park. u Kauflandu 17. 3. - 19. 3.
Parkoviště u Billy 24. 3. - 26. 3.
Provoz:  Út, St, Čt 10.00-18.00 

Sběrné dvory:
Svazarmovská, Pod estakádou
Provoz:  Po-Pá 8.00-18.00,
 So 8.00-14.00

Sběr nebezpečných složek komu-
nálního odpadu v našem městě pro-
vádí Frýdecká skládka a.s., tel. 558 
627 047, 558 438 330, 558 636 251.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tel_seznam.php
Na tomto odkaze naleznete praktický přehledný seznam úřadu s telefonickými

kontakty na jednotlivé osoby, včetně umístění a čísla kanceláře.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tiskopisy/index.php
Na tomto odkaze naleznete tzv. životní situace, které je Magistrát města

Frýdku-Místku kompetentní řešit, s návody, jak v daných záležitostech postupovat.

Chladící technika
Ledničky (také mrazničky) je 

dnes možno dobře recyklovat v 
odborně způsobilých firmách. Dří-
ve se freony ve velkém měřítku 
používaly v chladících zařízeních 
a jako hnací médium ve sprejích. 
V dnešní době se od jejich použí-
vání upouští. Většina starších led-
niček však freony obsahuje, a pro-
to se s nimi nakládá jako s nebez-
pečným odpadem. Škodlivost fre-
onů je dána tím, že uvolňují v ozó-
nové vrstvě chlór, který zamezu-
je vzniku ozónu. Ledničky je mož-
no bezplatně odevzdávat ve sběr-
ných dvorech v rámci zpětného 
odběru, pokud jsou kompletní. Po-
kud ne, jedná se o odpad, který je 
pro občany města Frýdku-Místku 

také bezplatný, firmy však za něj 
musí zaplatit.

Chladící technika patří mezi ty 
výrobky, u nichž stanoví zákon 
povinnost zpětného odběru. Tato 
povinnost je dána právnickým 
nebo fyzickým osobám opráv-
něným k podnikání, které vyrá-
bějí tuto techniku, nebo ji uvádějí 
na trh. Povinná osoba musí zajis-
tit informování spotřebitelů o or-
ganizaci zpětného odběru, tedy 

kde je možno tyto výrobky bez-
platně zpětně odebrat. Frýdecká 
skládka, a.s. na základě přísluš-
ných smluv odebírá tyto výrobky 
na svých sběrných dvorech.

Provoz sběrných dvorů „Pod 
estakádou“ ve Frýdku, „Svaza-
rmovská 88“ v Místku je PO-PÁ 
od 8.00 do 18.00, SO 8.00-14.00. 
Provoz sběrného dvora přímo na 
Panských Nových Dvorech je den-
ně od 6.00 do 14.00, SO zavřeno.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlašuje prodej níže uvede-
ných nemovitostí formou nabíd-
kového licitačního řízení:

- bytová jednotka č. 232/1 v bu-
dově č.p. 232 na pozemku p.č. 403 
zastavěná plocha a nádvoří včetně 
podílu o velikosti 3357/33540 na 
společných částech budovy č.p. 
232 a pozemku p.č. 403 zast.pl. 
a nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (ul. Havlíčkova) za celko-
vou vyvolávací cenu 500.000,- Kč

- bytová jednotka č. 232/2 v bu-
dově č.p. 232 na pozemku p.č. 403 
zastavěná plocha a nádvoří včetně 
podílu o velikosti 3357/33540 na 
společných částech budovy č.p. 
232 a pozemku p.č. 403 zast.pl. 
a nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (ul. Havlíčkova) za celko-
vou vyvolávací cenu 500.000,- Kč

- bytová jednotka č. 232/6 v bu-
dově č.p. 232 na pozemku p.č. 403 
zastavěná plocha a nádvoří včetně 
podílu o velikosti 3357/33540 na 
společných částech budovy č.p. 
232 a pozemku p.č. 403 zast.pl. 
a nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (ul. Havlíčkova) za celko-
vou vyvolávací cenu 500.000,- Kč

- bytová jednotka č. 232/8 v bu-
dově č.p. 232 na pozemku p.č. 403 
zastavěná plocha a nádvoří včetně 
podílu o velikosti 3408/33540 na 
společných částech budovy č.p. 
232 a pozemku p.č. 403 zast.pl. 
a nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (ul. Havlíčkova) za celko-
vou vyvolávací cenu 500.000,- Kč

- jednotka (nebytový prostor) č. 
1752/12 v budově č.p. 1751, 1752, 
1753 na pozemcích p.č. 3482/26, 
3482/27, 3482/28, vše zastavě-
ná plocha a nádvoří včetně podí-
lu o velikosti 1242/234879 na spo-
lečných částech budovy č.p. 1751, 
1752, 1753 a pozemcích p.č. 
3482/26, 3482/27, 3482/28 zast.pl. 
a nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (ul. Josefa Suka) za celko-
vou vyvolávací cenu 125.805,- Kč

- jednotka (nebytový prostor) 
č. 1753/4 v budově č.p. 1751, 
1752, 1753 na pozemcích p.č. 

Nabídkové licitační řízení
3482/26, 3482/27, 3482/28, vše 
zastavěná plocha a nádvoří včet-
ně podílu o velikosti 6914/234879 
na společných částech budo-
vy č.p. 1751, 1752, 1753 a po-
zemcích p.č. 3482/26, 3482/27, 
3482/28 zast.pl. a nádv., k.ú. 
-Místek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Josefa Suka) za celkovou vyvo-
lávací cenu 787.527,- Kč

- jednotka (nebytový prostor) 
č. 1753/12 v budově č.p. 1751, 
1752, 1753 na pozemcích p.č. 
3482/26, 3482/27, 3482/28, vše 
zastavěná plocha a nádvoří včet-
ně podílu o velikosti 7155/234879 
na společných částech budo-
vy č.p. 1751, 1752, 1753 a po-
zemcích p.č. 3482/26, 3482/27, 
3482/28 zast.pl. a nádv., k.ú. 
-Místek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Josefa Suka) za celkovou vyvo-
lávací cenu 811.738,- Kč

- jednotka (nebytový prostor) č. 
1753/14 v budově č.p. 1751, 1752, 
1753 na pozemcích p.č. 3482/26, 
3482/27, 3482/28, vše zastavě-
ná plocha a nádvoří včetně po-
dílu o velikosti 5146/234879 na 
společných částech budovy č.p. 
1751,1752,1753 a pozemcích p.č. 
3482/26, 3482/27, 3482/28 zast.pl. 
a nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (ul. Josefa Suka) za celko-
vou vyvolávací cenu 586.946,- Kč

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 25. 3. 2009 ve 13.00 
hod. (bytové jednotky) a ve 13.30 
hod. (jednotky – nebytové prosto-
ry) v zasedací síni odboru správy 
obecního majetku Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku, ul. Radniční 10. 
Výše jistoty je stanovena na 10% 
z vyvolávací ceny a je splatná nej-
později dne 20. 3. 2009 na účet 
Statutárního města Frýdek-Mís-
tek, č.ú. 6015-928781/0100, var.
symbol 31121111. Prohlídka se 
uskuteční dne 19. 3. 2009 (v 8.30 
hod. sraz před domem č.p. 1753 
ul. J. Suka, v 9.15 hod. sraz před 
domem č.p. 232 ul. Havlíčkova). 
Bližší informace na odboru správy 
obecního majetku MMFM, tel. 558 
609 172, 558 609 171.

Až do konce března trvá splat-
nost místního poplatku za komu-
nální odpad a místního poplatku ze 
psů. Magistrát v těchto dnech tisk-
ne a rozesílá poštovní poukázky. 

Místní poplatky je možno pla-
tit převodem z účtu, poštovní 
poukázkou prostřednictvím poš-
ty, nebo v hotovosti na finanč-
ním odboru Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční 1148, 
kanc. č. 104-109. 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 2009 činí 492 
Kč, osoby starší sedmdesáti let 
ročně platí jen 252 Kč. Dle obec-
ně závazných vyhlášek je mož-
no od místního poplatku za ko-
munální odpad a místního poplat-
ku ze psů osvobodit různé okruhy 
poplatníků. Oproti loňskému roku 
se osvobození nemění.

Obecně závazné vyhlášky je 
možno nalézt na internetových 
stránkách města: www.frydekmis-
tek.cz a bližší informace vám po-
dají správci místních poplatků na 
tel. číslech 558 609 160-163.

Úřední hodiny na oddělení 
místních daní a poplatků:
Pondělí, středa: 8.00 - 17.00 h., 
pokladní hodiny do 16,30 h.

Čtvrtek: 8.00 – 15.00 hod.

Poplatky plaťte do března
Statutární město Frýdek-Mís-

tek získalo dotaci ze strukturál-
ních fondů EU ve výši 1,1 milionů 
korun na projekt „Územně analy-
tické podklady obcí – Statutární 
město Frýdek-Místek“. Celkové 
náklady na zpracování územně 
analytických podkladů byly vyčís-
leny na 2,3 milionu korun. Rozdíl, 
tedy 1,2 milionu korun, uhradilo 
město ze svého rozpočtu. 

Povinnost pořizovat územ-
ně analytické podklady (dále jen 
ÚAP) obcí vyplývá ze zákona č. 
183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších před-
pisů. Náležitosti obsahu ÚAP sta-
noví vyhláška č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně pláno-
vací činnosti. 

Územně analytické podklady 
nabízí aktuální informace o stavu 
a vývoji daného území, informa-
ce o záměrech v území, ale také 
informace o problémech, které 
mají být řešeny v územně pláno-
vací dokumentaci. Slouží zejmé-
na jako podklad pro pořizování 
územních plánů, jejich změn a ak-
tualizací, ale také pro rozhodování 
stavebních úřadů v územích obcí, 
které nemají platný územní plán. 

ÚAP jsou pořizovány na zákla-
dě získaných údajů o území. Ob-
sahují textovou a grafickou část. 
Textová část ÚAP zahrnuje vyhod-

Město získalo dotaci EU na pořízení 
územně analytických podkladů

nocení udržitelného rozvoje území 
obce s rozšířenou působností Frý-
dek-Místek, vyhodnocení jeho sil-
ných a slabých stránek, příležitostí 
a hrozeb a taktéž vyváženosti vzta-
hu územních podmínek pro přízni-
vé životní prostředí, pro hospodář-
ský rozvoj a pro soudržnost spole-
čenství obyvatel. Grafická část ob-
sahuje výkres hodnot území, vý-
kres limitů využití území (omeze-
ní změn v území z důvodu ochra-
ny veřejných zájmů), výkres zámě-
rů na provedení změn v území, ale 
také tzv. problémový výkres, který 
určuje problémy, které se mají ře-
šit v rámci územně projektové do-
kumentace, jedná se zejména ur-
banistické, dopravní a hygienické 
závady, vzájemné střety záměrů v 
území a střety těchto záměrů s li-
mity využití území, ohrožení území 
například povodněmi a jinými rizi-
kovými přírodními jevy. 

ÚAP jsou průběžně aktuali-
zovány na základě nových úda-
jů o území získaných od posky-
tovatelů dat a průzkumů území, 
každé dva roky se pořizuje jejich 
úplná aktualizace. 

Zpracované územně analytic-
ké podklady jsou k dispozici na 
http://uap.frydekmistek.cz/ 

Projekt „Územně analytické 
podklady obcí – Statutární město 
Frýdek-Místek“ byl spolufinancován 
z prostředků Evropské unie, Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj. 

www.strukturalni-fondy.cz/iop
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KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA
Výtvarně estetická přehlídka

ČERNÝ KOCOUR A INÉ KOČKY 
Vystavuji: Pokluda, Popieluch, Delič, děti 
VO ZUŠ, Fonioková, Korč, Malchar, Pus-

tějovský, Fidzinská, Klímek a další. 

Dlouhá 109, Frýdek-Místek
7. 3. - koncert punkrockových kapel

ZNOUZECTNOST (Plzeň)
AQVA SILENTIA (Frýdek-Místek)

THE PERDITION (ex ŘEV ULICE, Ostrava)
Start: 19:30. Vstupné:100 Kč

ALTERNATIVA
Nový ročník přednášek v SOKOLÍKU
Spolek přátel Frýdku Místku o.s. vás zve 

k návštěvě celoročního cyklu přednášek o 
zdraví a zdravém životním stylu v roce 2009.

Termíny přednášek:
březen: 21. 3. 

• 10 hodin: Dáša Varadyová: alternativní 
medicína v běžném životě

• 14 hodin: MUDr. Zbyněk Luňáček: Jóga 
v denním životě, vegetariánství

duben: 25. 4. 
• 10 hodin: MUDr Jana Alešová: Ajurvéda
• 14 hodin: Josef Bystřičan: antioxidan-

ty – ukazatele obranyschopnosti organis-
mu,  měření úrovně antioxidantů v těle

květen: 23. 5. 
• 10 hodin: Martina Martínková: možnosti 
alternativního přístupu k léčbě onkologic-

kých onemocnění
• 14 hodin: Milan Romsy: léčebné účinky 

konopí, přírodní kosmetika
Zajištěno občerstvení a strava.

Jednotlivé přednášky 50 Kč, celý den 70 Kč.
Za Spolek přátel Frýdku Místku o. s. vás 
srdečně zve předseda Ing. Petr Železník 

a koordinátor akcí Jiří Metelka
tel. 608 224 560

Klub a divadélko SOKOLÍK

Soboty v Divadélku Sokolík:
7. 3. od 19 hodin vystoupení rockových skupin 
Znouzectnost a Aqa Silentia, vstupné 100 Kč
21. 3. od 10 a 14 hodin ALTERNATIVA

– přednášky o zdraví
od 19 hodin Folkpaso

– koncert skupin Galerie, Kosmonaut + 
Nevermore + Láďa Zítka

28. 3. od 18 hodin Metalový koncert
amatérských kapel

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

frýdeckým zámkem
v út a pá: 9-12, 13-17

ve st a čt 13-17, v so 9-12
Tel.: 773 993 112

www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních
současných malířů a grafiků

V Galerii pod zámkem bude od 23. února 
do 20. března vystavovat Pavel Hlavatý, 

držitel 40 mezinárodních ocenění.

Grafika snů a skutečností

Rekonstrukce výtahu v budově magis-
trátu na ulici Radniční 1148 skončila. Ob-
čané, kteří si přichází vyřídit své záležitos-
ti do vyšších pater budovy, tak mohou vý-
tah opět využít. 

„Rekonstrukce výtahu byla nutná, 
jeho zastaralý mechanismus již působil 
problémy při zavírání dveří a také výkon 
výtahu již neodpovídal nynějším poža-
davkům. Hydraulický výtah byl zaměněn 
za výtah lanový s dvakrát vyšší rychlos-
tí jízdy, který je vybaven informačními pa-
nely s údaji o poloze výtahu a směru jíz-
dy, ale také možností volby směru jízdy, 
což zamezí jeho zbytečnému zastavová-
ní, pokud občan správně směr jízdy zvolí. 
V horkých letních dnech bude chlazena 
výtahová šachta, čímž se zamezí přehřá-
tí vzduchu v kabině výtahu. Výtah bude 
navíc vybaven záložním zdrojem, který 
umožní občanům opustit budovu v pří-
padě výpadku proudu,“ uvedl vedoucí in-
vestičního odboru Jan Kaspřík.

Nový výtah nabízí nové číslování:
 -1 vstup z parkoviště
  (bezbariérový vchod do budovy)
 0 přízemí
 1 první patro
 2 druhé patro
 3 třetí patro

V přízemí se nachází kancelář náměst-
ka primátora Petra Cvika, podatelna, po-
kladna, Finanční odbor – oddělení místních 
daní a poplatků, Obecní živnostenský úřad 
a Odbor informačních technologií.

V prvním patře občané najdou kancelář 
primátorky Evy Richtrové a tajemníka úřa-
du Petra Menšíka, je zde také Odbor kan-
celáře primátora, tiskové oddělení, oddělení 
ekonomického rozvoje, Finanční odbor, od-
dělení krizového řízení a požární ochrany.

Výtah v budově magistrátu je opět v provozu
Ve druhém patře je kancelář náměstka 

primátora Michala Pobuckého, Odbor škol-
ství, kultury, mládeže a tělovýchovy, oddě-
lení stavebného řádu a Útvar kvality auditu.

Ve třetím patře sídlí náměstek primá-
tora Miroslav Dokoupil, je zde také Inves-
tiční odbor, Odbor vnitřních věcí, Odbor 
územního rozvoje a stavebního řádu a 

Odbor dopravy a silničního hospodářství. 
Nový výtah nabídne občanům bez-

pečnější, komfortnější a rychlejší dopra-
vu do požadovaných pater budovy. Vý-
hodou je také zmiňovaný záložní zdroj 
výtahu. Věříme, že nový výtah přispěje 
k pohodlnějšímu vyřízení požadavků kli-
entů magistrátu. 
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Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

Telefon: 558 434 154, 558 434 525,
www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz

KOUZELNÝ KOUTEK
J. V. Sládka 37 (1. patro), Místek

www.kouzelnykoutek.cz
e-mail: kouzelny.koutek@seznam.cz

mobil: 737 518 840
Dětský koutek sloužící k hlídání dětí 
a k volnočasovým aktivitám rodičů s 
dětmi v Místku na náměstí, poslední 

vchod v podloubí před drogerií
Stále nabízíme:

- Hlídání dětí každého věku jednorázově 
i dlouhodobě 

Potřebujete si odpočinout?
Potřebujete se vrátit do práce?

Potřebujete si zařídit záležitosti na úřadech?
Jsme Vám k dospozici dle Vašich potřeb 
dopoledne i odpoledne bez ztráty mateř-

ského příspěvku
- Programy a cvičení rodičů s dětmi od 

půl roku věku
stále volná místa v kurzech, na cvičení 
přispívají některé zdravotní pojišťovny

- Program Předškolkové zvykání aneb Já 
to zvládnu bez maminky

pátky pro děti od 2 let 
- Volná herna 

přijďte si pohrát odpoledne od 14.00-17.00 h. 
stačí se telefonicky nebo emailem objed-

nat alespoň 1 den předem
vstup 50 Kč/dospělý, 30 Kč/dítě, každá 

pátá návštěva herny zdarma
OD BŘEZNA:

AEROBIC PRO DĚTI OD 6 LET
VE ČTVRTEK OD 17,00

45 Kč/hod, PERMANENTKA 450,-/10 
LEKCÍ

CHYSTÁTE SE NA DOVOLENOU
DO ŘECKA?

KONVERZAČNÍ KURZ S RODILOU 
MLUVČÍ

ÚTERÝ OD 17,00
70 Kč/60 min.

NĚMČINA - ZAČÁTEČNÍCI 
PONDĚLÍ OD 17,00

PÁTEK od 9,00
70 Kč/60 min.

Hledáme lektora angličtiny. Info v Kou-
zelném koutku.

- Poradna pro maminky 
laktační poradna, lekce kojení, kurzy pří-
pravy k porodu, manipulace s dítětem, 

masáže dětí
 lekce šátkování po domluvě

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
Ivan Korč

Zážitky z cest

JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ
OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00, PÁ a SO 18:00 - 04:00

ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

2. 3. pondělí OLDIES PARTY
– VSTUP ZDARMA
PRÁZDNINY VE STOUNU A HITY DOBY 
MINULÉ, DJ PETR KLEGA, ENTRY FREE!!!
4. 3. středa STOUNDRUM
- SPECIAL + TURNAJ FOTBÁLEK
PRÁZDNINOVÁ DNB PÁRTY POSLECHOV-
KA POKRAČUJE, DJS: JAFFA,WOJTISHEK
5. 3. čtvrtek FM CITY PARTY
PRÁZDNINOVÁ HIP-HOP PARTYA DJ 
SHUPSTA – ENTRY FREE!!!!
6. 3. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ HITY 
PRO VÁS VŠECHNY, + LENKA, LUBOŠ, 
EFKA BIRTHDAY PARTY
7. 3. sobota ROCKOTÉKA
STARÁ DOBRÁ ROCKOTÉKA, DJS RAVY 
A ESTET TENTOKRÁT V ROCKOVÉ PO-
DOBĚ SERVÍRUJÍ LUXUSNÍ MUZIKU
9. 3. pondělí GOODWILL PARTY
SOUKROMÁ PÁRTY MÍSTNÍ VOŠ
11. 3. středa STOUNDRUM 
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE + LOCAL DJs. 
ENTRY FREE!!! 
12. 3. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR A VYCHYTANÁ ROCKOTÉ-
KA, KTEROU JEN TAK NĚKDE NEUSLYŠÍ-
TE, VSTUP ZDARMA!!!
13. 3. pátek FRIDAY 13-JUNGLE /TEKNO 
MASSACRE!!!
ZERO ROCKERS A LE DIABLE AU CORPS 
PRESENT FRIDAY13, ZONE33-ZIM & 
ATAKA (CAN), NOUTHERETIC (FR), NIXT 
(FR), DJS: VARGAS (PL), KRYSHOT, AR-
GESSOR, SHERPA, STRAWBERRY, JAH-
RIDER (CZ), ENTRY: 80,- < 22:00 < 130,- 
14. 3. sobota STOUN FEST

– NAJZAR + HOSTÉ
DALŠÍ STOUNOVSKÝ MINIFESTIVAL: NAJ-
ZAR!!!, NEXT PAGE (SK), MLETÝ STANDARD 
(FM), NULOVÁ TOLERANCE (FM/PUNK)
18. 3. středa STOUNDRUM
+ TURNAJ VE FOTBÁLKU
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRA FREE!!!
19. 3. čtvrtek MASKARON FESTIVAL TOUR!!!
SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY (2 
SOŠKY ANDĚLA ZAHARD´n´HEAVY), IN-
NOCENS ENDLESS (2 SOŠKY ANDĚLA 
ZAHARD´n´HEAVY), CALATHEA (SEVER-
SKÁ MELANCHOLIE)
20. 3. pátek HIP-HOP PARTY
HIP-HOP PARTY PO KRÁTKÉ ODMLCE S 
DJS: BURCHAKEM A BJALYM A S JEJICH 
NOVÝMI SETY!!! + NIKOLKA BIRTHDAY 
PARTY!!! + SPECIAL GUEST!!!
21. 3. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ HITY 
PRO VÁS VŠECHNY!!!
25. 3. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRA FREE!!!
26. 3. čtvrtek HANKA KOPŘIVOVÁ – LIVE!!!
OSOBITÁ PÍSNIČKÁŘKA A PIANISTKA NA 
SVÉM PRVNÍM SÓLOVÉM KONCERTU VE 
STOUNU
27. 3. pátek VYPSANÁ FIXA – LIVE!!!!
PO ROCE BESTIÁLNĚ ŠŤASTNÁ KAPELA O5 
VE STOUNU, SUPPORT: UHOL DOPADU (SK)
28. 3. sobota WHIZZ OLDSCHOOL!!!
YADEL, FLU (2. 3), DANCHEZ, MOODRIZ 
(YUPISASHI), SMARIO, OLI (MKTBROS), 
2 HOURS DUBSTEP SET!!!, VIDEOPRO-
JECTION, GREEN LASER, RETRO DNB 
PARTY < 2003

POČÍTAČ PRO KAŽDÉHO 
(POČÍTAČOVÝ KURZ PRO 

DOSPĚLÉ ZAČÁTEČNÍKY)
Program: Základy obsluhy 

osobního počítače (OS Windows, kance-
lářské programy MS Word, MS Excel, in-
ternet, e-mail)
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova A, Pionýrů 
752, každé úterý 16:30 – 17:30 h. (34 hodin)
Cena: 1 400 Kč. Informace a přihlášky: 
Patrik Siegelstein, telefon: 732 646 125, 
e-mail: patrik@klicfm.cz
Přihlášku získáte osobně v SVČ Klíč FM 
nebo na www.klicfm.cz.

2. – 6. 3. (Jarní prázdniny)
U NÁS V KOCOURKOVĚ (TRADIČNÍ 

JARNÍ TÁBOR NA VIŠŇOVCE)
Program: Hry a soutěže, turistika i zimní 
radovánky, relaxace, karneval a další
Ubytování: Turistická základna Višňovka 
ve Vyšních Lhotách
Cena: 1 400 Kč (doprava, 5 x denně stra-
va, pitný režim, ubytování, materiál, po-
jištění, doprovod). Informace a přihlášky: 
Renata Bortlíčková, telefon: 731 080 964, 
e-mail: renata@klicfm.cz
Přihlášku získáte osobně v SVČ Klíč FM 
nebo na www.klicfm.cz.

2. 3. (Jarní prázdniny)
DOPOLEDNE PRO DOVEDNÉ RUCE

Program: Výroba loutek z dřevěných va-
řeček Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova 
A, Pionýrů 752, 9:00 – 13:00 hodin
Cena: 40 Kč (materiál, pojištění, pedagog)
Informace a přihlášky: Ivana Kulhánko-
vá, telefon: 731 167 010, 558 431 154, e-
mail: iva@klicfm.cz
Na akci se můžete přihlásit telefonicky 
nebo e-mailem.

2. 3. (Jarní prázdniny)
EXKURZE: ČESKÁ TELEVIZE

OSTRAVA
Program: Pojeďte se s námi podívat, jak 
vzniká televizní vysílání
Doprava: Cestovat budeme vlakem. Sraz 
v 7:30 hodin před cukrárnou na vlakovém 
nádraží. Vrátíme se v 15 hodin do SVČ 
Klíč FM, Budova B, Pionýrů 764, Místek.
Cena: 120 Kč (doprava, vstupné, pojiště-
ní, doprovod)
S sebou: Vhodné oblečení a obutí, jídlo a 
pití na celou dobu, malé kapesné, průkaz-
ku zdravotní pojišťovny. Informace a při-
hlášky: Pavla Kozáková, telefon: 732 646 
127, e-mail: pavla@klicfm.cz. Přihlášku 
získáte osobně v SVČ Klíč FM nebo na 
www.klicfm.cz. Exkurze se může zúčast-
nit pouze 15 účastníků.

3. 3. (Jarní prázdniny)
PO STOPÁCH YETTIHO IV.

Program: Dobrodružná výprava po sto-
pách Yettiho, který tentokráte prchá před 
oblevou z Lysé hory se zlatými vejci z Pa-
míru. Odměna bude spravedlivě rozděle-
na všem hledačům tohoto sněžného tvo-
ra. Stopování proběhne v okolí Pržna.
Místo a čas: Sraz v 9:00 hodin v SVČ Klíč 
FM, Budova A, Pionýrů 752, Místek. Ná-
vrat v 15:00 hodin na místo srazu.
Cena: 55 Kč (materiál, pojištění, doprovod)
Informace a přihlášky: Ivana Kulhánko-
vá, telefon: 731 167 010, 558 431 154, 
e-mail: iva@klicfm.cz. Přihlášku získá-
te osobně v SVČ Klíč FM nebo na www.
klicfm.cz. Přihlášku a poplatek odevzdej-
te do 26. února 2009.

3. – 5. 3. (Jarní prázdniny)
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM

Program: Počítače, internet …
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pi-
onýrů 752, Místek, 9:00 – 11:00, 11:00 – 
13:00, 13:00 – 15:00 hodin
Cena: 25 Kč / 2 hodiny
Informace a přihlášky: Patrik Siegelstein, 
telefon: 732 646 125, 558 434 154, e-
mail: patrik@klicfm.cz. Na akci se můžete 
přihlásit telefonicky nebo e-mailem.

3. – 5. 3. (Jarní prázdniny)
LEZU, LEZEŠ, LEZEME

Program: Přijďte si vyzkoušet lezení na cvič-
né lezecké stěně. Volné samostatné lezení 
s odborným dohledem. Základní lezecký vý-

cvik – činnost řízená lezeckým instruktorem. 
Zamluvte si konkrétní hodinu a čas (v klubov-
ně může být maximálně 10 lezců). Potřebné 
lezecké vybavení zájemcům zapůjčíme.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pio-
nýrů 764, Místek, 9:00 – 13:00 hodin
Cena: 30 Kč / 1 hodina / osoba
Informace a přihlášky: Martin Gavlas, te-
lefon: 732 372 637, 558 435 067, e-mail: 
martin@klicfm.cz. Na akci se můžete při-
hlásit telefonicky nebo e-mailem.
Protože kapacita stěny je omezená, je 
nutné se předem přihlásit. Hlásit se mo-
hou jednotlivci, rodiny, skupiny vždy na 
určitou hodinu/y.

4. 3. (Jarní prázdniny)
VÝLET DO VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

Program: Prohlédneme si město Valašské 
Meziříčí. Navštívíme „Kouzelný krámek“, 
kde si jako vzpomínku na výlet vyrobíme 
náušnice, náramek nebo přívěsek.
Místo a čas: Sraz v 9:00 hodin na vlako-
vém nádraží (před cukrárnou). Návrat v 
16:00 hodin na místo srazu.
Cena: 125 Kč (doprava, vstupné, pojiště-
ní, doprovod). Informace a přihlášky: Ale-
na Fabíková, telefon: 732 383 131, e-mail: 
alena@klicfm.cz. Přihlášku získáte osob-
ně v SVČ Klíč FM nebo na www.klicfm.cz.

6. 3. (Jarní prázdniny)
KOUPÁNÍ A SPORTOVÁNÍ V KOTELNĚ
Program: V relaxačním centru Kotelna ve 
Frýdlantu nad Ostravicí si budeme užívat 
v bazénu, sauně a whirlpoolu. Také si vy-
zkoušíme zahrát squash.
Doprava: Cestovat budeme vlakem. Sraz 
v 8:00 - 8:30 hodin v SVČ Klíč FM, Budo-
va B, Pionýrů 764, Místek. Vrátíme se v 
15 hodin na místo srazu.
Cena: 120 Kč (doprava, vstupné, pojiště-

ní, doprovod)
S sebou: Oblečení a obutí s bílou podrážkou, 
plavky, ručník, jídlo a pití na celou dobu, malé 
kapesné, průkazku zdravotní pojišťovny.
Informace a přihlášky: Pavla Kozáková, te-
lefon: 732 646 127, e-mail: pavla@klicfm.cz
Přihlášku získáte osobně v SVČ Klíč FM 
nebo na www.klicfm.cz.

14. 3. - ATELIÉR DEA
– KNÍŽKY A KNIŽNÍ VAZBA

Program: Vyrobíte si vlastní knížky pro po-
těšení. Vlastnoručně vyrobená kniha může 
být originální dárek pro vaše blízké. Origi-
nální vazbu využijete i ke stávajícím knihám.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 752, Místek, 9:00 – 14:00 hodin.
Cena: 230 Kč. Informace: Ivana Kulhán-
ková, telefon: 731 167 010, 558 434 154, 
e-mail: iva@klicfm.cz

18. 3. - ATELIÉR DEA
– UBROUSKOVÁ TECHNIKA 1

Program: Zhotovíte si krásný obrázek po-
mocí ubrouskové techniky. Naučíte se le-
pení ubrousků na velkou plochu, vytvá-
ření popraskaného efektu na dřevěném 
rámu pomocí krakelovacího laku a taky 
3D techniku. Přineste si s sebou nůžky.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pi-
onýrů 752, Místek, 17:00 – 20:00 hodin.
Cena: 270 Kč. Informace: Ivana Kulhán-
ková, telefon: 731 167 010, 558 434 154, 
e-mail: iva@klicfm.cz

ŠACHY
13. 3. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

– 11. KOLO
Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež 4-18 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 15:30 - 18:00 hodin. Informace a při-
hlášky: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,

www.kinovlast.cz, vlast@kulturafm.cz

Sobota 7. března v 10 hodin
DEN PRO ŽENY „ZAČÍNÁME“

Toužíte být krásná a ještě fit? Hledáte rov-
nováhu a harmonii? Prožijte neskutečnou 
sobotu, poznejte nepoznané a vyhrajte 
skvělé ceny. Unikátní akce pro ženy – spo-
jení krásy a zdraví. Dozvíte se o etikote-
rapii, homeopatii, magnetoterapii, tónové 
harmonii, představíme přístroj Oberou, gal-
vanickou žehličku na vrásky, připravena je 
i módní přehlídka. Vstupné: 90 Kč
Rezervace míst: Petra Řehová, tel.: 777 
814 852, e:mail: petra.rehova@seznam.cz

Pátek 20. března v 19 hodin
5. koncert KPH 2008/2009

JARNÍ KONCERT SYMFONICKÉHO 
ORCHESTRU FRÝDEK-MÍSTEK

Účinkují: sólistka - Gabriela Beňačková
symfonický orchestr Frýdek Místek
dirigenti - Zdeněk Smolka, Jaromír Javůrek
Program: Bedřich Smetana – Hubička, 
předehra k opeře prodaná nevěsta
árie Mařenky „Ach jaký žal“, polka z 1. jednání
Antonín Dvořák - Rusalka, árie Rusalky 
„Vše marno to je…“, „Měsíčku na nebi vy-
sokém“, Čert a Káča, Pekelný tanec
Georgie Bizet - Carmen, předehra k opeře
Giuseppe Verdi – Il Trovatore, árie Leo-
nory, Nabucco
předehra k opeře Don Carlos, árie Alžběty
G.Rossini – Vilém Tell, předehra k opeře
vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)

Výstavy
18. března – 6. dubna (chodby ND)

Dostihy - výstava fotografií Zenona Kisze
Nabídka pohybových a tanečních

kurzů pro děti i dospělé 
FIT BALL

Aerobně méně náročné kondiční cvičení 
na velkých míčích. Jedná se o balanční, 
dynamické cvičení, které protahuje i zpev-
ňuje svaly celého těla, procvičuje stabili-
zaci páteře a preventivně předchází bo-
lesti zad. Cviky známé z aerobiku se liší 
pouze tím, že se při nich sedí na míči. Po-
malejší tempo cvičení je vhodné i pro je-
dince trpící nadváhou. Možnost zapůjčení 
míčů. Kurz bude probíhat každé úterý od 
19:30 do 20:30 h. nebo čtvrtek od 17:30 
do 18:30 h. Zahájení: 2. 4. a 7. 4. 2009
MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY
Výuka latinskoamerických tanců, Salsy, 
Merenge, Samby, Flamenga, Swingu, 
Rock & Rollu… Kurz bude probíhat kaž-
dý čtvrtek od 18:30 do 19:30 h. 
Zahájení: čtvrtek 2. 4. 2009

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
– začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí

Odpradávna je orientální tanec určen 
všem ženám bez omezení věku, posta-
vy, fyzických schopností, talentu či stavu. 
Uvolňuje napětí celého těla, odbourává 
stres, léčí bolesti zad a krční páteře. Je-
likož je orientální tanec zaměřen na lad-

né koordinované pohyby, šetří klouby ce-
lého těla, odpadá svalové napětí i křeče…
Kurz bude probíhat každé pondělí a úterý.
Zahájení: 6. 4. a 7. 4. 2009

Kurzy s jednorázovými vstupy
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

Kurz probíhá každou středu od 17:15 do 
18:45 hodin, 50 Kč/1 lekce

KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ
Kurz probíhá každé pondělí od 17:30 do 
19:00 hodin, 50 Kč/1 lekce
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PRVKY PILATES
Kurz probíhá každé úterý od 15:45 do 
16:45 hodin, 45 Kč/1 lekce

CVIČENÍ PRO SENIORY
Kurz probíhá každé čtvrtek od 9:00 do 
10:00 hodin, 45 Kč/1 lekce
Další informace na tel. čísle 558 432 011 

K. Kubalová nebo www.kulturafm.cz 

Středa 4. března v 19 hodin
Švandovo divadlo Praha

Nikolaj Koljada
SLEPICE

Komedie vypráví o jednom dosti nemilém 
procitnutí v pět hodin ráno na dělnické uby-
tovně kdesi v zapadlém městečku. Sem při-
chází herečka Alla, aby si vyřídila účty se svou 
mladší kolegyni Nonnou, která jí přebírá nejen 
manžela, šéfa, ale i role! Ovšem sama se do-
vídá poněkud víc, než by chtěla, a to nejen o 
Nonně, ale především o svém vlastním živo-
tě. Nejinak je tomu i s dalšími osobami.
Hrají: Klára Cibulková, Kristýna Frejová, 
Jana Stryková/Eva Leimbergerová,Ro-
bert Jaškow a Milan Kačmarčík
Režie: Sergej Fedotov
Předplatitelská skupina A – poslední 
představení. Vstupné: 400 a 380 Kč

Čtvrtek 5. března v 19 hodin
PAVEL ŽALMAN LOHONKA –

PAVLÍNA JÍŠOVÁ – TONDA HLAVÁČ
Speciální folkový koncert

vstupné: 150 Kč
Neděle 15. března v 15 hodin

Liduščino divadlo Praha
DOBRODRUŽSTVÍ

ČMELÁKA BRUNDIBÁRA
Legrační příběhy čmeláka Brundibá-
ra v říši hmyzu. Pohádková komedie pro 
nejmenší diváky. Kombinace činohry, lou-
tek a písniček. Vstupné: 40 Kč

Dne 19. března v 19 hodin
Těšínské divadlo

Alexander Dumas ml.
DÁMA S KAMELIEMI

Jsou příběhy, které nestárnou, jenom 
na sebe berou v běhu let jinou podobu. 

Patří k nim určitě i osud pařížské kurtizá-
ny Margaret Gautierové, známé jako Dáma 
s kaméliemi. Tento romantický příběh je 
zdánlivě nemoderní, a přitom aktuální. Lás-
ka nepřináší jenom dny plné slunce, ale od-
povědnost za milovanou osobu může být 
spojená i s utrpením a přinést oběť ve jmé-
nu lásky, je čin hodný úcty a obdivu. 

A pokud jde o tu aktuálnost – nedá se 

říct, že by dnešní pragmatická doba zrov-
na oplývala morálními hodnotami.

pro skupinu FMA
vstupné 90 Kč, studenti 50 Kč.

Neděle 22. března v 15 hodin
Divadlo Malá scéna Zlín

MODREJ DRAHOKAMEN ANÓBRŽ
FIALOVÁ GIZELA A MRKVAJZNÍCI
Pohádka pro nejmenší a pro největ-

ší, ale můžou přijít i ti prostřední. O tom, 
kterak Velkej Jarda jde zachraňovat svého 
kamaráda Malýho Jardu ze spárů zlé Gi-
zeli, jako zelí kyselí. Veselá pohádka s her-
ci, písničkami i loutkami. Vstupné: 50 Kč

Čtvrtek 26. března v 19 hodin
Divadlo Ungelt
Sam Shepard

LÁSKOU POSEDLÍ
Sevřené komorní drama o vášních a ta-

jemstvích života. Vyprahlá pláň na pomezí 
Kalifornie, Utahu a Arizony, plná písku, skal 
a obřích kaktusů. Tady můžete strávit celý 
život, ačkoliv by stačilo ujet pár kilometrů 
správným směrem, aby všechno mohlo být 
jinak. Kdo z našich hrdinů ale tím správným 
směrem opravdu míří? Nevíme.

Hrají: Vilma Cibulková, Miroslav Etzler, 
Vilém Udatný a Ladislav Mrkvička

Režie: Janusz Klimsza
Česká premiéra
Mimo předplatné
vstupné: 400, 380 a 350 Kč

Pátek 27. března v 19 hodin
CELTIC ENERGY

– IRSKÁ TANEČNÍ SHOW
Irská hudba spojená s taneční virtuozitou 

slovenského souboru Merlin, strhující rytmus 
a údernost stepu, mnoho kostýmových pře-
vleků, energie mládí s pocity radosti i smut-
ku, to vše vytváří dokonalou taneční show.

vstupné: 280 a 250 Kč
Neděle 29. března v 15 hodin

Hravé divadlo Brno
PINOCCHIO

– NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Známý příběh oživlého dřevěného pa-

náčka, který prožívá různá dobrodružství.
vstupné: 50 Kč

VÝSTAVY:
2. března od 17 hodin – 31. března

USA – Národní parky
- výstava fotografií Mojmíra Klimka

KINO:
Neděle 1. 3. v 9.00 h.

FESTIVAL CYKLOCESTOVÁNÍ 
3. ročník – Besedy a promítání, zajíma-
vý doprovodný program s cyklocestova-
telskou tématikou (Honza Vlasák, Josef 
Honz, Martin Stiller, Jirka Bošek, Slávka 
Chrpová a další zajímaví hosté). Více in-
formací na: www.cyklocestovani.cz.
Pátek 6. – neděle 8. 3. v 15.00 a 17.00 h.

CESTA NA MĚSÍC 3D/Belgie
Vesmírné dobrodružství tří muších kama-
rádů nabízí jedinečný zážitek pro celou 
rodinu. Projekce s 3D brýlemi.

Pátek 6. – neděle 8. 3. v 19.00 h.
DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ/USA
Remake klasického stejnojmenného filmu 
z roku 1951 s Keanu Reevsem a Jenni-
fer Connelly.

Středa 11. – čtvrtek 12. 3. v 19.00 h.
YES MAN/USA

Yes Man je film na motivy skutečného pří-
běhu a stejnojmenné knihy irského komi-
ka Dannyho Wallace, který se rozhodl půl 
roku na všechno odpovídat pouze ano.

Pátek 13. 3. ve 20.00 h. a sobota 14. – 
neděle 15. 3. v 19.00 h.

HLÍDAČ Č. 47/ČR
Karel Roden v milostném příběhu o lás-
ce, vášni, smrti a trestu na motivy romá-
nu Josefa Kopty.

Sobota 14. 3. v 15.00 a 17.00 h.
a neděle15. 3. v 17.00 h.

LOVECKÁ SEZÓNA 2/USA
Pokračování Lovecké sezóny. Tentokrát 
se domácí zvířata ocitají v lesní „divočině“.

Pondělí 16. – úterý 17. 3. v 17.00 h. a 
středa 18. 3. v 18.00 a 20.00 h.

LÍBÁŠ JAKO BŮH/ČR
Nová česká komedie režisérky Marie Po-
ledňákové.

Pátek 20. a neděle 22. 3. v 19.00 h.,
sobota 21. 3. v 17.00 a 19.00 h.

OCAS JEŠTĚRKY/ČR
Film režiséra Ivo Trajkova je volně inspirova-
ný pohádkovým motivem z povídky Boženy 
Němcové Anděl strážce. Podle tvůrců zpra-
cováním zcela vybočuje ze současné kine-
matografie a nabízí tak originální podívanou.

Středa 25. 3. v 17.00 a 20.00 h.
PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA 

BUTTONA/USA
Volná adaptace povídky F. Scotta Fitzge-
ralda s Bradem Pittem a Cate Blanchett 
v hlavních rolích. O muži, který stále jen 
mládl. 13 nominací na Oscara.

Sobota 28. 3. v 15.00 a 17.00 h.,
neděle 29. 3. v 17.00 h.
MADAGASKAR 2/USA

Další animované dobrodružství zvířat ze zoo 
v New Yorku se tentokrát odehrává v Africe. 

Sobota 28. – neděle 29. 3. v 19.00 h.
VÝMĚNA/USA

Kriminální melodrama o hledání cesty ke 
spravedlnosti. Angelina Jolie pro záchra-
nu syna udělala to, čeho se ostatní báli.

FILMOVÝ KLUB:
Pondělí 2. 3. v 19.00 h.
MEZI ZDMI/Francie 

Vítězný film letošního festivalu v Cannes na-
bízí nepřikrášlený pohled na motivace učite-
lů, kteří se pokoušejí za mizerné peníze pře-
dat studentům městských periferií vzdělání.

Úterý 3. 3. v 19.00 h.
Projekt 100 – NĚCO Z ALENKY/ČSSR
Zpracování Carollovy Alenky v říši divů, 
postavené na kombinaci živé herečky s 
množstvím animovaných loutek. Ocenění: 
Annecy - MF animovaného filmu - nejlep-
ší celovečerní film.

Pondělí 9. 3. v 19.00 h.
SESTRA/ČR

Film inspirovaný románem Jáchyma Topo-
la zachycuje atmosféru konce osmdesá-
tých let, kdy se do Čech vracela svoboda.

Úterý 10. 3. v 19.00 h.
Projekt 100 – SEDM SAMURAJŮ

/Japonsko
Nejslavnější japonský film všech dob, 
předchůdce filmu Sedm statečných.

Pondělí 16. 3. v 19.00 h.
VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY/VB, Kanada

Thriller Davida Cronenberga s Naomi 
Watts a Viggo Mortensnem v hlavních ro-
lích z prostředí ruské mafie v Londýně.

Úterý 17. 3. v 19.00 h.
Projekt 100 – NOSFERATU
– Fantom noci/Německo

Remake Upíra Nosferatu v režii Wer-
nera Herzoga s Klausem Kinski v hlav-
ní roli od originálu dělí 57 let. Ocenění: 
MFF Berlín - Stříbrný medvěd, FF Car-
tagena - Zlatý pelikán a další.
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Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Minuty Euroregionu Beskydy - každý čtvrtek, 17:45 TV Prima

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

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

DOBRÁ ČAJOVNA
Hluboká 64, Frýdek-Místek

www.dobracajovnafm.cz, tel. 777 161 802

F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,
klubnezbeda.f-m@caritas.cz

Cílová skupina: 6-18 let
Provozní doba přes školní rok je 13 - 17 h

KLUB NEZBEDA

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

Novodvorská 667
tel.: 595 170 040, http://ctyrlistek.webz.cz

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK Mariánské poutní místo
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY
FRÝDEK A MÍSTEK PŘED STO LETY
Výstava přiblíží život ve Frýdku a v Míst-
ku okolo roku 1909. Např. proměny měs-
ta Frýdku po vybudování veřejných bu-
dov na třídě císaře Františka Josefa 
I., stavba mostu přes Ostravici, město 
na mapách, domovský katastr, dobové 
obecní vyhlášky a plakáty, stavba chla-
peckého gymnázia v Místku, první česká 
škola ve Frýdku, německé gymnázium 
korunního prince Rudolfa Habsburské-
ho, společenský život, procesí poutníků 
v uličkách města, podnikatelský ruch, to-
vární čtvrti, život kolem továren, jak vy-
padala dělnická domácnost, měšťan-
ský salón. Ve výstavě se můžete vyfoto-
grafovat v dobovém fotoateliéru fy. „Jo-
sef Jeitner Friedeck, Franz Joseph Kai-
serstraße“. V době konání výstavy probí-
hají doprovodné akce. Z výstavy můžete 
odeslat pohled s příležitostným razítkem.
Potrvá do 5. dubna 2009
PROGRAMY, KONCERTY DALŠÍ AKCE
Úterý 17. března 17,00 h. – zámecký klub

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mi-
nerálů, doplněné výměnou poznatků a ma-
teriálu, poradenská služba, videoprojekce.

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

Mobil: 739 511 380 
web: kmbroucci.blog.cz

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 
Otevřeno: Po - Pá 9.00 – 12.00 h.

Út pouze 14.30 – 17.00, St: 14.00 - 16.00 h.

Pondělí 23. 3. v 19.00 h.
CHE GUEVARA – REVOLUCE/USA

První část životopisného filmu o kubán-
ském revolucionáři argentinského původu.

Úterý 24. 3. v 19.00 h.
PARANOID PARK/Francie

Tajemný příběh vraždy v oregonském 
skateparku může být portrétem jednoho 
dospívajícího kluka, ale i celé generace… 
Gus van Sant za film dostal výroční cenu 
na festivalu v Cannes 2007.
Miniprofil režiséra Christophera Nolana 

Pondělí 30. 3. v 19.00 h.
TEMNÝ RYTÍŘ/USA

Další dobrodružství muže s netopýří pláš-
těnkou, tentokrát Bruce Wayne soupeří 
hlavně s Jokerem.

Úterý 31. 3. v 19.00 h.
BATMAN ZAČÍNÁ/USA 

Zrození legendy o temném rytíři města 
Gotham. 

BIJÁSEK:
Pátek 20. 3. v 10.00 h.

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ/ČR
Sobota 21. 3. ve 14.00 h.
KUNG FU PANDA/USA

Akční a vtipný příběh pro celou rodinu o 
pandím chlapíkovi, který zbožňuje Kung Fu. 

FILMY PRO SENIORY:
Středa 11. 3. v 10.00 h.

TOBRUK/ČR
Příběh československých vojáků, kteří 
bojovali za druhé světové války v seve-
roatlantickém Tobruku. Na základě sku-
tečných událostí.

Středa 25. 3. v 10.00 h.
NESTYDA/ČR

Film Jana Hřebejka podle Vieweghovy 
knihy „Povídky o manželství a sexu“ s Ji-
řím Macháčkem v hlavní roli.

2. – 6. 3. jarní prázdniny s Klubem Ne-
zbeda – DOPOLEDNÍ PROGRAM (9:00 – 
14:00 hodin) – etapová hra, soutěže, vý-
tvarno, výlet nebo pobyt (podrobnější in-
formace – 732 628 731)
11. 3. „Kufrování“ – prožitkové odpoledne 
s kufrem, který je plný překvapení
17. 3. ZAVŘENO – školení vedoucích
18. 3. „Vzpomínání na naše cestování“ – 
promítání videí z pobytů a výletů klubu
24. 3. Výtvarné odpoledne – malování na 
okna – jarní motivy
26. 3. 7 x 7 otázek – vědomostní skupi-
nová soutěž
Každý pátek od 15 do 16 hodin chodíme 

sportovat do tělocvičny na 4. ZŠ

Pro děti
vstupné 25 Kč

Sobota 7. března v 15 hodin
Čertice Makrela

veselá hudební pohádka o dětech,
čertech a pirátech - hraje DS Čtyřlístek 

Frýdek-Místek
Sobota 21. března v 15 hodin

M. Domkář
Líný Honza

hra s loutkami na motivy pohádky Jose-
fa Lady, hraje DUO – Divadlo u Ostravice 

Frýdek-Místek,
loutková scéna.

Pro mládež a dospělé
Sobota 7. března v 18 hodin

Jaromír Břehový
Otylka

činoherní komedie z prostředí luxusního sa-
natoria - hraje DS Čtyřlístek Frýdek-Místek

vstupné 80 Kč
Sobota 21. března v 18 hodin

Norbert Závodský
Křehkosti

premiéra tragikomedie, ve které jed-
na autonehoda roztříští sedm příběhů, 
aby je nakonec spojila - hraje soubor 

21 gramů Frýdek-Místek
vstupné 60 Kč

Předprodej vstupenek vždy v úterý a 
čtvrtek od 15 do 17 hod na aktuální pá-

teční či sobotní představení!
Půjčování kostýmů v březnu:

úterý až pátek od 15 do 17 hodin

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE,
VYCHÁZKY:
Čtvrtek 12. března v 16,30 h. - zámecký klub

ZMIZELÉ ULICE A ZÁKOUTÍ
VE FRÝDKU-MÍSTKU

Čtvrtek 19. března v 16,30 h. - Zelený 
dům na Zámecké ulici

BESKYDY A POBESKYDÍ
– NÁŠ RODNÝ KRAJ

Čtvrtek 26. března v 16,30 h. - zámecký klub
FRÝDECKÉ A MÍSTECKÉ KOSTELY, 

KAPLE, KŘÍŽE A SOCHY
Sobota 28. března ve 14 h. - zámecký klub
SETKÁNÍ SBĚRATELŮ HISTORICKÝCH
A SOUČASNÝCH POHLEDNIC S MO-

TIVY FRÝDKU-MÍSTKU

Od března vybíráme vstupné 30 Kč!
NOVINKA – MIMI KOUTEK !!! 

Nabízíme setkávání maminek s dětmi do 
2 let vždy ve středu od 14.00 - 16.00 h.!
Program bude vytvářen dle zájmu maminek.

5. 3. - Pohádkový den
Přijďte s dětmi na veselé dopoledne napl-
něné soutěžemi na motivy pohádek!
Za splněné úkoly děti čeká odměna. Za-
čátek v 10.15 hod.

6. 3. - Výtvarka – Ubrousková
technika na kachličky

Přijďte si s dětmi vyrobit jednoduché de-
korace do bytu!

11. 3. - Kočárková burza
Celé dopoledne bude probíhat burza ko-
čárků, dětských kol, odrážedel apod.
příjem věcí v 9.00 h., výdej do 12.00 h. 
13. 3. - Výtvarka – Obrázek z kuliček

z krepového papíru
Děti s pomocí rodičů si mohou nalepit za-
jímavý obrázek.
13. 3. - Burza dětského jarního oblečení
13. 3. příjem, 23. 3. výdej a vyúčtování

PRAVIDLA:
Maximální počet přijatých věcí je 40 ks!
Nepřinášejte luxusní oblečení za drahé ceny! 
Věci si vyzvedněte nejpozději do 27. 3. – po-
tom je nabídneme návštěvnicím KM Broučci!
16. 3. - Zvládnou naše děti vstup do školy?
Mgr. Brandová z Pedagogicko-psycholo-
gické poradny nás seznámí s tím, co by 
měli naši předškoláci zvládnout v oblasti 
řeči a grafomotoriky.

19. 3. - SLOVA NEJSOU DŮLEŽITÁ
Setkání rodičů a dětí různých národností.
Chceme maminkám a tatínkům jiných kultur 
pomoci při integraci do české společnosti, 
také při překonávání jazykové bariéry! 
Rodičům nabízíme besedu o výchově dětí 
v jiných zemích, dětem zajímavý program 
– zpívání, tanečky, cvičení.
Pokud z vašeho okolí znáte rodiny cizinců 
s malými dětmi – nabídněte jim náš pro-
gram! Začátek v 9.30 h.
20. 3. - Výtvarka – Postavičky ze škrobu
Vyrobíme si pomocí zajímavé techniky 
hezké postavičky.

26. 3. - Oslava – 10. NAROZENINY
KM BROUČCI!

Tento den vám nabídneme ukázku pra-
videlných programů. Možná se dočkáme 
i narozeninového dortu! Začátek v 9.30. 
Vstup zdarma!
27. 3. - Výtvarka – Vyškrabávaný obrázek
Vyzkoušíme si novou techniku při tvorbě 
zajímavého obrázku.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti + 
besedy a přednášky
Úterý – dopoledne ZAVŔENO !!! Otevře-
no 14.30 – 17.00 h.
Středa – dopoledne cvičení maminek s 
dětmi,
MIMI koutek – od 14.00 – 16.00 h.
Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka
Cvičení těhotných maminek na rehabilitač-
ních míčích pod vedením zkušené porodní 
asistentky je vždy ve středu v 10.00 h. Hlí-
dání dětí zajištěno. Cena 40 Kč/h. Možnost 
proplacení zdravotní pojišťovnou!
Angličtina pro nejmenší
Výuka angličtiny pro děti s rodiči probíhá 
vždy v úterý odpoledne. 

7. 3. Čajfolk v 19 ho-
din – hudební večer
9. 3. „Poselství Ti-
beťanů“, Arnaud Desjardins, premiéra do-
kumentu v ČR v 17 hodin
13. 3. Koncert - M. Chýlek, M. Hlosta, J. Hlos-
tová - improvize na etnické nástroje (djembe, 
didgeridoo, udu, sruti, zvonky) v 18 h.
15. 3. „Čajokruhy“ – Hudba v těle – medi-
tativní koncert (didgeridoo, kytara, mando-
lina, grumble, tibetské mísy, zpěv) v 18 h
20. 3. Za hranicemi ticha – hudebně-me-
ditativní improvizace (alikvótní zpěvy, tibet-
ské mísy, bubny, didgeridoo aj.) v 18 hodin
23. 3. Vladimír Václavek – koncert jedno-
ho z nejznámějších českých sólových ky-
taristů v 18 hodin
27. 3. Vlasta Marek – přednáška „Návod 
na použití člověka“ v 17 hodin
28. 3. Vlasta Marek – PROŽITKOVÝ SE-
MINÁŘ – Seminář pro ženy i muže, plný 
překvapivých informací a praktických a 
geniálních návodů, jak být (pomocí vlast-
ního hlasu nebo meditace) zdravý a šťast-
ný, nebo jak napravit předchozí chyby. Od 
9 do 17 hodin. 



16 Únor 2009Inzerce

Čtrnáctideník Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku, vydává Statutární město Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, internet - http://www.frydekmistek.cz/zpravodaj
Obsahová náplň, včetně inzerce a grafického zpracování: Petr Pavelka, tel.: 603 249 743, fax: 558 633 055, e-mail: pavelka.petr@frydekmistek.cz

Zaevidováno u MK ČR pod reg. číslem E 12362, tisk Ringier Print s.r.o.
Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů externích příspěvků. Datum vydání: 2. března 2009. Do všech schránek ve městě ZDARMA.

Chystají akademii
Žáci a učitelé Základ-
ní školy Frýdek-Místek, 
Komenského, srdečně 
zvou na Školní akade-
mii, která se uskuteční 
20. března od 16 do 18 h.
v Kině Petra Bezruče.


