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slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v posledních dnech je na stránkách 

tisku prezentována další „přestřelka“ mezi 
koalicí a opozicí Zastupitelstva města Frýd-
ku-Místku. Jedná se o neschválení smluv na 
neinvestiční dotace pro organizace, které 
pracují v sociální oblasti. Přitom vůbec nejde 
o podstatu těchto smluv, spor není ani o výši 
dotací (ty byly schváleny při schvalování roz-
počtu města na r. 2005), ani o obsah smluv 
(na co mohou být finanční prostředky pou-
žity). Nikdo ze zastupitelů ani nezpochybnil 
potřebu finančně podpořit organizace ze sociální oblasti.

V čem tedy spor spočívá? Na pořadu dne je otázka: „Kdo může za 
to, že smlouvy nebyly schváleny?“

Na jednání zastupitelstva 7. 3. 2005 všichni zastupitelé za koalici 
podepsání smluv podpořili, podpora však nebyla ani od jednoho z pří-
tomných zastupitelů za opozici. Ti dnes mají „teorii“, proč předložený 
návrh nepodpořili. Možná, že někdo „odhalí“, kdo vlastně za to může.

To však neřeší vzniklý problém. Některé organizace jsou nyní ve 
složité situaci, protože naše finanční podpora měla směřovat na krytí 
jejich provozních nákladů. A jaké je řešení? Jediné legální řešení je 
schválení smluv minimálně 21 hlasy na jednání zastupitelstva buď v 
řádném termínu 13. 6. 2005 nebo na jednání v mimořádném termínu, 
na kterém by se většina zastupitelů shodla. Jedině po většinovém 
souhlasu zastupitelů bych mohla příslušné smlouvy podepsat a měs-
to následně uvolní finanční prostředky (jinak poruším platné zákony a 
vystavím se i stíhání za zneužití pravomocí).

Bylo by však hlasování jiné, když předložené materiály by byly 
stejné? Nebo bude hlasovat jen 21 zastupitelů za koalici?

Ať je koalice na radnici jakákoliv, souboj s opozicí by se měl 
odehrávat v jiné rovině než v „postižení nevinných“, v tomto případě 
sociálně potřebných spoluobčanů.                              Eva Richtrová

JARO JE TADY: Velikonoční jarmark na frýdeckém zámku 
byl předzvěstí svátků jara. Doufáme, že jste si Velikonoce 
každý po svém užili.                                     Foto: Petr Pavelka

Po zoufalé snaze opozice ob-
hájit svůj postup na posledním 
zasedání zastupitelstva, kdy po 
indispozici místostarosty Petra 
Cvika začala blokovat některé 
důležité materiály, považovalo 
vedení radnice za nutné sdělit 
médiím oficiální stanovisko 
koaličních stran ČSSD a KSČM 
ve Frýdku-Místku především k 
problému neschválení smluv 
o poskytnutí neinvestičních 
dotací z rozpočtu města na rok 
2005 – odbor sociálních služeb 
a zdravotnictví.

Novináři se tak dozvěděli, že po 
zasedání zastupitelstva starostka 
města svolala schůzku se zástupci 
opozice, na níž měl být dohodnut 
další postup, který by vyřešil 
problém 19 organizací, jež nyní 
marně čekají na slíbené finance. 
„Opozice chtěla za vzniklou situaci 
učinit odpovědným místostarostu 
Ivana Vrbu, po kterém požado-
vala nesmyslnou omluvu, a mně 
navrhovala, ať smlouvy podepíšu, 
že se zavážou, že ji na příštím 
zasedání bez problémů prohlasují. 

Kdo může za zablokování peněz do sociální sféry?
Nevím, jestli mě zkoušeli, ale jisté 
je, že bych si tím hlavně podepsala 
vlastní ortel. Kdybych totiž smlouvy 
podepsala, vystavila bych se trest-
nímu stíhání za porušení několika 
zákonů,“ informovala novináře 
starostka Eva Richtrová.

Místostarosta Ivan Vrba ji dopl-
nil, že nemůže přijmout současné 
vysvětlování opozice, že příčinou, 
proč nikdo z jejich řad pro materiál 
ze sociální sféry nezvedl ruku, byly 
nejasnosti ohledně Společenství 
Romů na Moravě. „V materiálu 
4j, kde se pro stejnou organizaci 
Romů schvalovala částka 35 tisíc 
korun z fondu výchovy a vzdělává-
ní, totiž opoziční zastupitelé hlaso-
vali pro! Je jasné, že pouze využili 
situace, kdy musel místostarosta 
Cvik s vysokou horečkou odejít, 
a neprohlasovali materiály před-
kládané zástupci KSČM. Neprošel 
Strategický plán ekonomického 
rozvoje města Frýdku-Místku na 
období 2005-2008, ani příspěvek 
Svazku obcí Frýdecko-Místecka,“ 
upozornil místostarosta Vrba.

„Schválení strategického 

plánu je nutné pro větší šance na 
úspěch při žádostech o finance z 
evropských fondů, protože když 
je projekt v souladu s ním, je to 
oceněno kladnými body. Také 
nevím, proč opozice zablokovala 
finanční příspěvek do sdružení 
Svazku obcí Frýdecko-Místecka. 
Bývalo zvykem, že pokud má 
město nějaké povinnosti vyplý-
vající z jeho členství, příspěvek 
se schvaluje automaticky, aby 
se nedostalo do trapné pozice 
dlužníka. Postup opozice proto 
nechápu. Zvlášť když nikdo ze 
zastupitelů nevystoupil s tím, že 
chce, abychom už dále členem 
tohoto sdružení nebyli,“ vysvětluje 
Petr Rafaj, předseda Svazku obcí 
Frýdecko-Místecka.

„Opoziční zastupitelé prostě 
některé body schválit nechtěli, i 
když věděli, že to způsobí městu 
problémy. Je to zcela v duchu 
taktiky – čím hůř pro město, tím 
líp pro nás,“ řekla starostka Eva 
Richtrová, která nicméně deklaro-
vala, že už se dále nechce dívat 
zpátky a novináře seznámila se 

stanoviskem, jak může město ne-
příjemnou situaci vyřešit. Koaliční 
strany ČSSD a KSČM vyzývají 
opozici ke vstřícnosti při řešení 
této záležitosti a jsou ochotny 
zasednout do lavic zastupitelstva 
i dříve než v plánovaném červno-
vém termínu. Jedinou podmínkou 
k tomu by měl být písemný 
závazek opozičních stran, že se 
situace nebude opakovat a smlou-
vy na úseku sociálních služeb a 

zdravotnictví budou schváleny. 
V opačném případě nesou plnou 
odpovědnost za vzniklou situaci 
zastupitelé opozice.

„Vedení města i příslušného od-
boru s dotčenými organizacemi in-
tenzivně jedná a nabízí jim v rámci 
možností finanční i organizační 
spolupráci. Definitivní vyřešení 
problému ale může nastat teprve 
na zastupitelstvu města,“ upozornil 
místostarosta Vrba.              (pp)

Opozice číhá na každou 
nespokojenost ve městě, aby 
ji zabalila do svého plátku a 
nabídla dalším novinám, vede 
občany k peticím i na jednání 
zastupitelstva, ale podstatou 
problémů se příliš neobtěžuje. 
Tak vznikla i „kauza“ večerky 
U Alenky, za kterou opoziční 
zastupitelé orodují, ačkoliv se 
jedná o černou stavbu!

Večerce U Alenky rada města 
odmítla dále prodloužit nájem 
pozemku v duchu statutu „stavby 
dočasné“. Navíc 30. dubna 2005 
skončí pouze platnost kolaudač-
ního rozhodnutí části dočasné 

Večerka „U Alenky“ je kauza z Říše divů
stavby, a to přípojky vody a ka-
nalizace, povolení vlastní večerky 
jako dočasné stavby a zároveň 
povolení užívání skončilo už k 
1. 2. 2001! „Z toho je zřejmé, že 
stavebník užívá stavbu prodejního 
stánku neoprávněně, bez povole-
ní! Kde je tedy chyba? Na straně 
stavebníka a majitele večerky 
nebo na straně majetkové komise 
a Rady města Frýdku-Místku? 
Všechny informace poskytnuté tis-
ku i ty, které byly prezentovány na 
březnovém jednání zastupitelstva, 
byly účelové a neřešily podstatu 
věci. Rozhodování ve věcech 
majetkových je přesně vymezeno 

zákonem o obcích, majetková 
komise i rada města rozhodují 
většinovým způsobem. Navíc 
odmítám nařčení, že jeden člověk, 
který ani není radní, ovlivňuje 
rozhodnutí rady města. Z tohoto 
pohledu se jedná o nevybíravou 
kampaň proti panu Skotnicovi a 
proti nezávislému rozhodování 
rady města,“ zlobí se starostka 
Eva Richtrová. Místostarosta Ivan 
Vrba si dokonce myslí, že opoziční 
zastupitelé porušují zastupitelský 
slib, v němž se zavazují, že budou 
ctít a dodržovat zákonné normy. 
„Jak mohou bojovat za černou 
stavbu?“ ptá se. I starostka Eva 
Richtrová doufá, že žijeme v 
demokratickém a právním státě, 
kde platí zákony. V demokracii lze 
samozřejmě i vyjádřit nespokoje-
nost, ale jestliže předložená petice 
k večerce U Alenky obsahuje 305 
jmen, která jsou neúplná, 64 jmen 
má uvedenu adresu mimo danou 
lokalitu (Krnov, Raškovice, Třinec, 
Vojkovice, D. Sklenov, Metylovice 
apod.), jsou v ní uvedena jména a 
„podpisy“ lidí, kteří „petici“ prokaza-
telně podepsat nemohli, například 
pro dlouhodobý pobyt cizině, těžko 
může být taková aktivita chápána 
jako legitimní.                           (pp)

TISKOVÁ KONFERENCE: Místostarosta Ivan Vrba seznamuje novi-
náře se stanoviskem radnice v souvislosti s neschválením dotací ze 
sociální sféry.                                                       Foto: Petr Pavelka
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krátce

Setkání s občany
Vedení města Frýdek-Místek 

má za sebou sérii setkání s 
občany z okrajových částí a nyní 
se připravuje na setkání s občany 
ve Frýdku a Místku. Ve čtvrtek 7. 
dubna v 17 hodin budou zástupci 
vedení města k dispozici ob-
čanům v místeckém Národním 
domě a o týden později ve stej-
ném čase ve frýdeckém kultur-
ním domě Válcoven plechu.

Strážníci ve Sviadnově
Rada města rozhodla o 

uzavření smlouvy mezi obcí 
Sviadnov a městem Frýdek-Mís-
tek, která umožní výkon služby 
Městské policie Frýdek-Místek 
na úseku ochrany veřejného 
pořádku na území obce Sviad-
nov. Tato služba je samozřejmě 
zpoplatněna a městský rozpočet 
získá za činnost strážníků od 
obce finanční prostředky.

Zpravodaj vydělal
Analýza příjmů a výdajů v 

souvislosti s vydáváním Zpravo-
daje Rady města Frýdku-Místku 
za loňský rok ukázala, že 
vedení města umělo občanům 
poskytnout informace bez toho, 
aby byla ochuzena městská po-
kladna. V rozpočtu se počítalo s 
příjmy ve výši 400 tisíc korun a 
výdaji okolo půl milionu korun, 
nakonec ale příjmy z inzerce 
činily 515 tisíc a výdaje 489 tisíc. 
Radnice věří, že podobné hos-
podaření časem přinese i sou-
časná podoba zpravodaje, který 
je nyní barevný čtrnáctideník.

Děti z družin malují
rády a velmi hezky

V prostorách ŠD při 9. ZŠ se 
konala výtvarná soutěž měst-
ských školních družin. Sešlo se 
padesát dětí, které zpracovávaly 
téma Mé nejoblíbenější roční 
období. „Děti si samy mohly 
zvolit výtvarnou techniku. Nej-
častěji se malovalo suchým a 
voskovým pastelem, pastelka-
mi, temperovými a vodovými 
barvami. Přestože venku vládla 
zima a opět připadl nový sníh, 
z výkresů na nás dýchalo jaro, 
léto i podzim. Z každé katego-
rie byli odměněni ti nejlepší,“ 
informovala vychovatelka Irena 
Drabinová. Práce dětí budou 
vystaveny od poloviny března v 
galerii DUHA na 9. ZŠ.

Specializované třídy

8. základní škola ve Frýdku-
-Místku připravuje na 5. dubna 
od 13 hodin výběrová řízení do 
specializovaných tříd. Zaměření 
na výuku informatiky a výpočetní 
techniky se týká 6. ročníku, roz-
šířená výuka jazyků 3. ročníku. 

Město zaštítilo benefiční přehlídku
Pod záštitou frýdecko-místec-

ké radnice proběhla 10. března 
v hotelu Centrum Benefiční 
módní přehlídka Nadace Lev 
dětem, jejímž cílem bylo získat 
finanční příspěvky na pořízení 
vyhřívacího lůžka pro novoroze-
necké oddělení Nemocnice ve 
Frýdku-Místku.

Komorní módní přehlídku, 
kterou nadace organizovala 
spolu s modelingovou agenturou 
Studio 365 a dětmi z Dětského 
domova ve Frýdku-Místku, ulice 
Bruzovská, si nenechala ujít ani 
starostka Frýdku-Místku Eva 
Richtrová. „Akce se mi moc 
líbila, hlavně tím, že zapojila do 
přehlídky modelů přímo děti z 
dětských domovů, které si tak 
mohly vyzkoušet něco nového 

a poznat atmosféru zákulisí 
módních přehlídek. Určitě to 
pro ně byla nezapomenutelná 
zkušenost,“ hodnotila benefici 
Eva Richtrová.

Program večera uspokojil 
dospělé publikum i děti, které 
se dočkaly ocenění svých nad-
šených předváděcích výkonů. 
Obzvláště modely a šperky, 
předvedené v druhé polovině 
večera, měly u publika velký 
ohlas. Děti naopak dokázal 
roztleskat především zpěvák 
Robert M., připravena byla i 
výstava a houslový koncert a 
pěvecké vystoupení s klavírním 
doprovodem učitelů a žáků Zá-
kladní umělecké školy z Frýdku-
-Místku. Na závěr všechny ženy 
a dívky dostaly krásnou květinu 

BENEFIČNÍ AKCE: Módní přehlídka v hotelu Centrum přinesla finan-
ce frýdecké nemocnici.   Foto: Petr Pavelka

na památku. 
Nadace Lev dětem předala 

na místě Nemocnici ve Frýdku-
-Místku 55 tisíc korun.       (pp)

Stoletá stařenka ještě čile komunikuje
Ve Frýdku-Místku v součas-

né době žijí tři občané, kteří 
překročili magickou hranici 
sta let. Naposledy se mezi ně 
zařadila Hermína Mruzková, 
které byla osobně poblahopřát 

starostka Eva Richtrová s ře-
ditelem Penzionu pro důchod-
ce Jaroslavem Chlebkem.

„Pamatuji si posledních pět 
let v penzionu, jak jsme vždycky 
u každých narozenin přáli dožití 

sta let a už je to tady,“ připomí-
nal Hermíně Mruzkové, o kterou 
se momentálně stará přímo 
rodina, Jaroslav Chlebek. 

Starostka Eva Richtrová po-
přála oslavenkyni, která prožila 
celé století, především co nejlep-
ší zdravotní stav, který by stařen-
ce umožnil pobývat v domácím, 
nikoliv nemocničním prostředí. 
„Zrovna na ty moje narozeniny 
se to na mě sesypalo, marné 
– život už je prožitý a není nad 
ta mladá léta,“ povzdychla si paní 
Mruzková. Ta zavzpomínala, že 
se do Frýdku-Místku přivdala ze 
Starých Hamer, když si padla do 
oka s učitelem svého bratra. „Byl 
to můj osud. Měla jsem hodného 
muže,“ řekla stoletá žena, která 
má dvě děti, tři vnoučata a 
čtyři pravnoučata. Ta jsou jejím 
potěšením stejně jako hudba. 

OSLAVENKYNĚ: Hermína Mruzková z Frýdku-Místku se dožila 
úctyhodných sta let.     Foto: Petr Pavelka

Hermína Mruzková hrála v sym-
fonickém orchestru na housle a 
říká, že hudba jí byla zpestřením 
skromného života. „Praví se, že 
co Čech, to muzikant, ale to už 
dávno není pravda, dnes se hra-
je hudba málo,“ posteskla si čile 
komunikující seniorka, které se 
bez problémů vybavují i bouřlivé 
přeměny a složité národnostní 
poměry na hranicích v souvis-
losti se světovými válkami. Když 
si zavzpomínala na hájenku na 
Šancích, nádherné místo, které 
je dnes zatopeno přehradou, při-
pomněla si i oblíbeného Bobiho, 
ochočeného srnce, který dokázal 
známé doprovázet třeba až na 
Lysou horu. Paní Mruzková totiž 
byla v horách jako doma, a to i s 
obutými lyžemi. Ty prý z nohou 
nesundávala, ani když čekala 
dítě. Ze sportovní minulosti a fy-
zické kondice těžila ještě v deva-
desáti letech, kdy bez problémů 
zvládla výlet na Vyšehrad. 

„Dříve byl život možná těžší, 
ale klidnější. Taky bylo mezi 
lidmi více slušnosti. Byly to jiné 
časy, takové skromnější, ale i 
romantičtější,“ myslí si stoletá 
jubilantka.        (pp)

Zimní rej lákal k návštěvě Beskyd
Region Beskydy se podílel v 

půli března na víkendové akci 
Zimní Radegastův rej, v rámci 
kterého nabídla nevšední 
program tři lyžařská střediska. 
Zástupci odboru územního 
a ekonomického rozvoje frý-
decko-místeckého městského 
úřadu pomáhali s programem 
v areálu Morávka-Sviňorky.

Jednotlivé týmy plnily úkoly 
pětiboje, který si střediska při-
pravila podle svých vlastních 
podmínek. Na Morávce se 
třeba házelo špalkem do dálky 
nebo se zvedal pivní sud (na-
štěstí prázdný) nad hlavu. V 
dalším doprovodném progra-
mu měly například děti za úkol 
přeseknout katovou sekerou 
špejli, za což si mohly vybrat 
odměnu. Atmosféru dotvářel 
obvyklý partner propagačních 
akcí města – skupina histo-

rického šermu Keltik. A tak 
nepřekvapilo, že místo stopek 
operovala poněkud archaičtěj-
ším zařízením – přesýpacími 
hodinami a ještě si libovala, 
že ty jediné v mrazu nemohou 
vypovědět poslušnost. Počasí 
ovšem nebylo akci příliš na-
kloněno, sluníčko jen občas 
nesměle vykukovalo zpoza ho-
nících se mraků. Možná i proto 
nebyla návštěvnost nejvyšší. 
„Je škoda, že počasí nevyšlo 
úplně ideálně, ale kdo přišel, 
určitě nelitoval. Podobné akce 
jsou výborným nápadem, jak 
do hor přilákat další návštěvní-
ky. Nabídnout lidem na horách 
pestřejší program, nad běžný 
rámec, je dobrý způsob, jak 
Beskydy zatraktivnit. Někteří 
lidé přijeli na svah vyloženě 
kvůli avizované akci a ti, co 
o ní nevěděli, byli příjemně 

překvapeni,“ sdělil Petr Rafaj, 
předseda Regionu Beskydy, 
který na akci přijel dohlédnout 
a následně v ústraní absolvo-
val svou první lekci snowboar-
dingu.       (pp) 

ZVEDÁNÍ SUDU: Většina disciplín byla docela fyzicky náročná. 
Foto: Petr Pavelka
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městská policie
Nevlídný host

8. 3. čtvrt hodinu po půlnoci 
byli strážníci nuceni na základě 
telefonního oznámení převézt na 
záchytku k vystřízlivění, ve spo-
lupráci s Policií České republiky, 
silně podnapilého čtyřicetiletého 
M. S. z Frýdku-Místku, který v 
restauraci Atrium na ulici Lís-
kovecká obtěžoval obsluhující 
personál a od svého jednání 
odmítal upustit i po příjezdu 
strážníků na místo.

Nohy dal na cestu
8. 3. v půl třetí odpoledne 

odvážela hlídka městské policie 
na základě upozornění občanů 
na protialkoholní záchytnou sta-
nici k vystřízlivění rovněž silně 
opilého jednašedesátiletého 
muže z Frýdku-Místku, který 
seděl na ulici Olbrachtova ve 
sněhu s nohami vystrčenými do 
vozovky. V zájmu ochrany jeho 
zdraví a života bylo rozhodnuto 
o převozu.

Napadení strážníci
12. 3. v 01:15 hodin strážníci 

při běžné pochůzce a plnění 
svých úkolů zakročovali na ulici 
U Staré pošty v Místku proti pod-
napilému čtyřiadvacetiletému V. 
M. z Frýdku-Místku, který je bez-
důvodně napadl po předchozím 
obtěžování dalších hostů restau-
race Fantastic. Vzhledem k jeho 
chování jej strážníci převezli do 
„odborné péče“, takže si snad 
propříště svého alkoholového 
démona lépe pohlídá.

Opilý chtěl krást
17. 3. krátce po druhé hodině 

odpolední na základě oznámení 
personálu prodejny Albert na uli-
ci Stará cesta v Místku zakročo-
vala hlídka městské policie proti 
podnapilému osmapadesátileté-
mu J. P. z Českého Těšína, kte-
rý se snažil ukrást ve zmíněné 
prodejně zboží. Při projednávání 
svého jednání se strážníky navíc 
začal být agresivní do takové 
míry, že jej bylo nutno převézt 
k vystřízlivění a následnému 
klidnějšímu vyšetření. Muž byl 
předán k došetření celé záleži-
tosti Policii České republiky.

Baníkovci se předvedli
19. 3. v půl deváté večer 

zasahovali strážníci městské 
policie spolu s příslušníky Poli-
cie České republiky na nádraží 
Českých drah proti skupině asi 
dvaceti mladíků - fotbalových 
fanoušků FC Baník Ostrava, 
kteří za jízdy vyhazovali skle-
nice z vlaku a rozbili skleněnou 
výplň vagónových dveří. Se 
čtyřmi mladíky ve věku 16-28 let 
projednávala jejich protiprávní 
jednání Městská policie ve 
Frýdku-Místku a zbytek skupiny 
si převzali k dořešení republikoví 
kolegové.                             (pp)

Chlebovičtí občané na 
schůzce se zástupci frýdecko-
-místecké radnice minimálně 
dvakrát osvědčili smysl pro 
humor, když jedna obyvatelka 
nabídla, že městské policii 
namaluje papírového policaj-
ta, aby po vedlejších cestách 
nemusela kvůli divoké jízdě 
aut chodit po příkopech. Dal-
ší z účastníků besedy zase 
odlehčeně sděloval, že on se 
svým těžkotonážním tělem se 
s kamionem klidně střetne, ale 
co chudáci děti či senioři.

Právě komunikace a velký 
dopravní provoz místní obyva-
tele trápí nejvíc a z této oblasti 
směřovalo k zástupcům radnice 
nejvíce dotazů. Dozvěděli se tak 
například, že ostrůvek, který by 
umožnil snadnější přechod hlav-
ního tahu, má již vypracovanou 
projektovou dokumentaci, ale 
naráží na negativní stanovisko 
Policie České republiky a kraj-
ského úřadu. „Ostrůvky podle 
nich přinášejí problémy a my ne-
jsme schopni jejich stanovisko 
ovlivnit. Přitom se jedná o silnici 
první třídy, takže jejich souhlas 
je nutný,“ dozvěděli se lidé, kteří 
radili přítomnému řediteli Měst-
ské policie ve Frýdku-Místku 
Václavu Bučkovi, že by vydělal 
hodně peněz, kdyby v Chlebovi-
cích městská policie měřila rych-
lost. „To není, že tu v obci někdo 
jede sedmdesátkou. Tady jezdí 
klidně sto!“ zlobili se občané. 
„Hrozně rádi bychom vám po-
mohli, současná legislativa to 
ovšem neumožňuje. Oprávnění 
pokutovat možná budeme mít 
po Novém roce, ale stejně to 
spíš vypadá jenom na to, že by-
chom případy dokumentovali a 
předávali k správnímu dořešení 
Policii České republiky. Přitom 

Obyvatelé Chlebovic ukázali smysl pro humor
vzhledem k tomu, že silnice je 
mezinárodní, by mnohem lepší 
bylo blokové řešení na místě, 
protože pozdější dořešování je 
složitější,“ sdělil Václav Buček. 
Starostka města Eva Richtrová 
následně informovala, že 56 
policistů v rámci okresu by se 
podle pokynů okresního ředi-
telství PČR mělo přesunout z 
kanceláří přímo do ulic, což by 
mohlo zlepšit situaci na cestách. 
Ředitel městské policie se ještě 
znovu dostal ke slovu, když si 
jeden z přítomných postěžoval, 
že mu psík na tržišti olizoval 
tašku a městský strážník tomuto 
incidentu nechtěl věnovat pozor-
nost. Václav Buček proto přiblížil 
městskou vyhlášku a následně 
se v sále rozvinula debata na 
téma, kdo má větší práva – jestli 
zvířata nebo člověk.

Občanům Chlebovic bylo 
přislíbeno, že město bude urgo-
vat správu a údržbu silnic, aby 
odstranila následky po zimní 
údržbě, ředitel TS a.s. Jaromír 
Kohut přislíbil úklid štěrku na 
vedlejších komunikacích, které 
patří do správy města, na druhý 
dubnový týden. Také sdělil, že 
pro příští zimu může v této lokali-
tě vylepšit údržbu chodníků, pro-
tože společnost zakoupila ruční 
frézu, pomocí níž může udržovat 
i úzké chodníky, na které nemů-
že těžší mechanizace. 

Zástupci osadního výboru 
na setkání přednesli výčet 
problémů, které město v jeho 
spolupráci již úspěšně řeší, 
a starostka Eva Richtrová 
na oplátku pochválila členy 
osadního výboru za vyvinutou 
činnost bez nároku na odměnu. 
Byly osvětleny veškeré finanční 
toky i plánované investiční akce, 
zazněly také informace k chle-

bovické průmyslové zóně. „V 
zóně probíhá zkušební provoz 
společnosti Blanco CZ, která 
se kompletně přestěhovala ze 
Starého Města a zabírá proza-
tím tři hektary. Má zájem získat 
ještě jeden hektar pro další etapy 
výstavby, ale pořád je ještě osm 
hektarů volných. Na ně hledáme 
většího investora, ale máme v 
databázi i více menších zájemců, 
kteří by zde rádi vyvíjeli činnost,“ 
řekl vedoucí územního a ekono-
mického rozvoje Petr Šabrňák.

O nejméně smířlivé vystou-
pení se na setkání s radnicí 
kupodivu postaral místní farář, 
který mimo jiné kritizoval, že „na 
místním hřbitově se nic neudě-
lalo“. To ale rezolutně odmítla 
Alena Kacířová, vedoucí odboru 
životního prostředí. „Loni jsme 
dali do údržby hřbitova padesát 
tisíc korun a na opravu zdi půl 
milionu, což byla vůbec největší 
investice ze všech hřbitovů, kte-
ré ve městě jsou,“ upozornila na 
nemístnou kritiku.                (pp)

listárna
Vážení,
Za celou dobu svého působení ve skalické škole jsem se, 

myslím oprávněně, obávala o bezpečnost našich žáků cestou do 
školy. Vzhledem k šíři vozovky a dle mého mínění i vysoké frekvenci 
provozu na zdejší místní komunikaci byly děti jako chodci vystaveny 
každodennímu nebezpečí. Velmi jsem uvítala finanční dotaci na po-
řízení bezpečnostního chodníku před školou a posléze i zbudování 
chodníku směrem od školy ke kulturnímu domu. Říká se: „Za peníze 
v Praze dům“. Ale není dům jako dům. K mému uchu se donese 
ledacos a Skaličané jsou pověstnými kritiky a rebely. Byla jsem pře-
kvapena, že v širokém okolí se nesly jen pochvalné hlasy na kvalitu 
provedené práce, odbornost a pracovitost zaměstnanců firmy Bezan 
ing. Zabavíka. Čekala jsem, co s chodníky udělá zimní období, sníh 
a oblevy, protože ne každý tady u nás si dokáže uklidit před vlastním 
prahem. Poučovala jsem děti, že když máme chodníky, měli bychom 
za každou cenu chodit po nich. Jaké bylo moje překvapení, když po 
každé „nadílce“ sněhu byly chodníky odhrnuty, a tak děti, ale nejen 
ony, nemusely chodit po vozovce, ale vykračovat si, jako ve Frýdku-
-Místku, po chodníku.

Při všemožných aktivitách pana ing. Zabavíka by byl možná tento 
dopis pro něj jenom cárem papíru, ale já bych chtěla, možná trochu ne-
obvyklou formou, poděkovat jemu a jeho zaměstnancům za dobře od-
vedenou práci. Pokud bude možnost můj dopis zveřejnit, budu ráda.

Věra Melichaříková, ředitelka ZŠ ve Frýdku-Místku – Skalici

Rada města Frýdku-Místku 
na svém posledním zasedání 
rozhodla na základě výběro-
vých řízení o přidělení několi-
ka zakázek na investiční akce 
v různých částech města. 
Finance putují zejména na 
opravu chodníků.

Opravy se dočká například 
chodník na ulici Jiráskova. 
Bezmála 600 tisíc korun bude 
investováno v úseku od sídla 
pobočky ČSOB po ulici Žižkova. 
Návazně se opraví také chodník 
na třídě TGM naproti parku. 
1,365 milionu korun vylepší 
prostor před 1. základní školou 

Rozjíždí se další investice
od ulice Jiráskova po Husovu. 
V Místku se na opravu chodníku 
mohou těšit lidé z Frýdlantské 
ulice. Přes dva miliony korun si 
vyžádá rekonstrukce chodníku 
kolem točny autobusů městské 
hromadné dopravy.

Rada města rovněž zadala 
zpracování projektové doku-
mentace na výstavbu chodníku 
ve Skalici od základní školy ke 
kostelu a rozhodla o realizaci 
zakázky Výměna dřevěných 
oken za okna plastová bytového 
domu č.p. 1711-13 na ulici Bes-
kydská, na které je vyčleněno 
1,75 milionu korun.              (pp)

KONEC ZIMY: Svár zimy s nastupujícím jarem přináší nebezpečné ram-
pouchy. Takto hasiči odstraňovali nebezpečí na Radniční ulici ve Frýdku.

Foto: Petr Pavelka

VELKÝ PROVOZ: I v Chlebovicích se většina problémů a kritiky 
točí kolem komunikací, především pak hlavního tahu, který protíná 
obec. Ten je ale ve správě kraje.                       Foto: Petr Pavelka
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BENEŠOVÁ Martina
MŠ Pohádka, Třanovského
- pracuje v MŠ jako učitelka 

od r. 1984 a patří k nejaktivněj-
ším v kolektivu. Vede zájmové 
kroužky a pěvecký sboreček 
Beruška, pořádá kulturní vy-
stoupení pro rodičovskou ve-
řejnost i např. pro obyvatele 
domova důchodců. Připravuje 
studentky pedagogických škol 
na práci učitelky v MŠ. Je tvůr-
čí, kolektivem uznávaná.

BOHUŠOVÁ Marcela, Mgr. 
ZŠ F-M, Pionýrů 400

- na ZŠ, kde působí od roku 
1978, vyučuje hlavně přírodopis 
a chemii. Připravuje žáky na 
chemické a biologické soutěže. 
Stojí v čele předmětové komise 
přírodní vědy. Patří mezi opory 
školy, je žáky velmi oblíbená.

BUZKOVÁ Anna, Mgr.
ZŠ F-M, ČSA 570

- patří mezi opory sboru a 
nejlepší pedagogy školy. Je vše-
obecně uznávaná kolegy, žáky 
i rodiči pro profesionální i lidské 

Město ke Dni učitelů ocenilo nejlepší pedagogy
vlastnosti. Pomáhá při realizaci 
projektu Comenius, přípravě sou-
těží a olympiád, je předsedkyní 
předmětové komise matematiky.  

CITTOVÁ Alena, Mgr.
ZŠ F-M, Lískovec 320

- zástupkyně ředitele školy, 
dosahuje dlouhodobě výborných 
pedagogických výsledků, je dlou-
holetou aktivní členkou okresního 
Klubu metodiků českého jazyka. 
V současné době je hlavní koor-
dinátorka projektu „Internet spojuje 
generace“, vyhlášeného Evrop-
skou unií – Phare, který pilotně 
probíhá na 10 školách v republice. 
Organizuje kulturní i společenské 
akce. Je všestranně aktivní.

CSÁSZÁROVÁ Věra
ZUŠ F-M, Hl. třída 11

- dlouholetá učitelka školy, 
vyučuje hru na housle a mnoho 
let vede školní cimbálové muzi-
ky. Vychovala řadu výborných 
houslistů a při práci s folklórními 
soubory často reprezentovala 
školu, město i Českou republiku 
na festivalech u nás i v zahraničí.

DUJKOVÁ Lenka
MŠ Beruška F-M, nad Lipinou

- 22 let praxe ve školství, 
držitelka certifikátu „Začít spolu“, 
mezinárodního certifikátu „Vy-
nikající učitel“, lektor programu 
„Začít spolu“ a Rámcového 
programu pro MŠ, pedagog s 
ochotou neustále na sobě pra-
covat a vzdělávat se. 

DUŽÍ Milena, Mgr.
ZŠ F-M, E. Krásnohorské
- osobnost, která povolání 

„pedagog“ chápe skutečně jako 
poslání. Svým klidným, pravdivým 
a vstřícným přístupem otevírá žá-
kům kouzla a tajemství českého 
jazyka a dějepisu již více než 40 
let a za svou dlouholetou praxi 
připravila úspěšně stovky žáků 
k přijímacím zkouškám, olympiá-
dám a soutěžím z jazyka české-
ho. Je metodikem komise jazyka 
českého, vynikající pedagog, 
psycholog a člověk, který stojí na 
straně pravdy a spravedlnosti.
KAVEČKOVÁ Jarmila, Mgr.

ZŠ F-M, E. Krásnohorské 139

- dlouhodobé výborné výsled-
ky ve výuce, je příkladem ostat-
ním v sebevzdělávání, vedoucí 
kroužku centra sportu, vedoucí 
TV na 1. stupni, je vyučující cizího 
jazyka, má na starosti výzdobu a 
výstavy v galerii DUHA.   

KŘIVOVÁ Jarmila, Mgr.
ZŠ F-M, 1. máje 1700

- ve školství pracuje 36 let, do-
sahuje velmi dobrých  vyučovacích 
i výchovných výsledků. Dosahuje 
výrazných úspěchů se svými žáky 
v soutěži Mladý historik, organizu-
je humanitární sbírku na pomoc 
nemocnicím s oddělením dětské 
onkologie. Pečuje o estetický 
vzhled školy i nádvoří, organizuje 
besedy v rámci protidrogové pre-
vence i výchovy k rodičovství.  

LANDOVÁ Antonie, Mgr.
ZŠ F-M, tř. TGM 454

- 10 let garantem realizace 
alternativního školství  – projekt 
„Začít spolu“, je příkladem v 
sebevzdělávání, aktivní práce 
lektorky v oblasti alternativního 
školství v rámci celé ČR, reali-
zátorka projektů v rámci ČR a 
EU, má dlouhodobé vynikající 
výsledky v oblasti výchovně 
vzdělávací práce v organizaci.

POLACHOVÁ Hana
MŠ F-M, J. Myslivečka 1883

- dlouhodobou pedagogickou 
praxí dosáhla velmi dobrých 
výsledků v oblíbenosti nejen u 
dětí, ale také u rodičovské veřej-
nosti. Její předností je obětavost a 
dobrá nálada, žije školou a dětem 
věnuje svůj čas a um. Neustále 
se sebevzdělává a zdokonaluje. 
Klidným a vyrovnaným přístupem 
napomáhá k příjemné a kvalitní 
pracovní atmosféře, tolerantnosti.

STANOŠKOVÁ Jana
MŠ F-M, Anenská 656

- 31 let odpracovaných jako 
učitelka MŠ, dnes zástupce 
ředitelky. Po celou dobu praxe 
přispívá ke zkvalitnění výchovně 
vzdělávací činnosti MŠ, plánuje 
a organizuje nadstandardní 
aktivity dětí, úzce spolupracuje 
s rodiči, dbá o svůj odborný růst, 
soustavně se vzdělává a své 
zkušenosti předává do praxe.

ŠAFLOVÁ Dagmar, Mgr.
ZŠ F-M, Jana Čapka 2555
- jako učitelka 1. stupně ZŠ 

uplatňuje vysoce kreativní přístup 
ve výchovně vzdělávacím proce-
su. Je svědomitá a pracovitá a 
má velmi pěkný vztah k dětem. 
Příkladná a nadstandardní je 
také její spolupráce s rodičovskou 
veřejností, mnoho svého volného 
času věnuje dětem i mimo vyučo-
vání. Organizuje besídky pro rodi-
če a metodické akce, podílí se na 
spolupráci s mateřskými školami 
a na projektech pro předškoláky. 
Patří k nejlepším učitelkám – ele-
mentaristkám. 

ŠKOPOVÁ Božena
ZŠ F-M, Komenského 402
- vyučuje na 2. stupni český 

jazyk a dějepis, získala praktickou 
odbornost k výuce žáků s vývojo-
vými poruchami učení a chování. 
V této speciální oblasti dosahuje 
výborných úspěchů a stala se ga-
rantem ukázkových hodin české-
ho jazyka v dyslektických třídách 
na 2. stupni – organizovaných 
PPP ve F-M pro učitele v regionu. 
Je zodpovědná a svědomitá, 
pracuje nad rámec pracovních 
povinností.

VRÁNOVÁ Iva, Mgr.
ZŠ F-M, J. z Poděbrad 3109

- dlouholetá pedagogická 
činnost, zodpovědně plní pra-
covní povinnosti v oblasti školní 
metodické práce (vedoucí před-
mětové komise jaz. vyučování), 
pod jejím vedením žáci školy 
dosahují dlouhodobě v literárních 
soutěžích výrazných úspěchů, 
má mimořádné zaujetí v přípravě 
žáků k přijímacím zkouškám.

ŽIDKOVÁ Jana
MŠ Sněženka F-M, J. Lady
- ve své každodenní práci je 

nesmírně svědomitá a spolehlivá, 
využívá moderních a progresiv-
ních metod a forem vzdělávání. 
Svým přístupem se podílí na vy-
tváření podmínek pro cílevědomý 
osobnostní rozvoj dětí. S plným 
nasazením se zapojuje do všech 
nadstandardních akcí s dětmi i 
na tvorbě školního vzdělávacího 
programu „Je nám dobře“. 

Rehabilitace dětí s kombi-
novanými vadami má velký 
význam. Cílem terapie je učinit 
dítě co nejsamostatnějším a 
nezávislým. K dítěti přistupujeme 
individuálně. Podle stupně posti-
žení a jeho schopností a doved-
ností se snažíme zlepšit funkce 
nebo je udržet na již dosažené 
úrovni, preventivně zabránit vzni-
ku sekundárních změn a celkově 
zkvalitnit život dítěte. 

Spolupracujeme s protetikou 
a pomocí různých kompenzač-
ních pomůcek chceme zabránit 
vzniku deformací. Provádíme 
instruktáže rodičů týkající se 
cvičení a celkové manipulace s 
jejich dítětem - zvedání, nošení, 
výběr poloh pro hru a běžné 
denní činnosti. Vždy se snažíme 
dítě dostatečně motivovat. 

Převážnou část našich klientů 
tvoří děti s diagnózou dětské 
mozkové obrny. Existuje mnoho 
postupů při terapii těchto dětí a v 
našem zařízení využíváme zejmé-
na Vojtovu metodu, prvky Bobath 
konceptu a cvičení na Therapy 
masteru. Do léčebné rehabilitace 
řadíme rovněž laseroterapii, mag-
netoterapii a vodoléčbu.

Další početnou skupinou 
našich klientů jsou děti s lehkou 
mozkovou dysfunkcí. Pro ty jsou 
určeny hodiny skupinového cvi-
čení, cvičení na míči a jóga.

Vojtova metoda je v naší 
republice nejvíce používaná. 
Má nejen terapeutický význam, 
ale hlavně včasně diagnostický. 
Základem terapie je kvalitní 
vyšetření. V daných polohách 
a tlakem na spoušťové zóny a 

Speciální školy NADĚJE se starají i o rehabilitaci
body vybavujeme globální reflex-
ní odpověď. Zasahujeme do ge-
neticky kódovaného pohybového 
programu dítěte, do jeho řízení. 
Rodiče jsou v terapii zaučeni.

Velmi používaný terapeutický 
rehabilitační postup je Bobath kon-
cept. Cílem terapie je poskytnout 
dítěti více pohybových možností 
a umožnit mu různorodé odpovědi 
na konkrétní situace. V terapii se 
analyzují všechny patologické 
vzory a zároveň se určí, které 
pohybové vzory chybí a je třeba 
je rozvinout pro zlepšení konkrétní 
funkce. Terapeut při léčbě nevede 
pasivně pohyby dítěte, ale cíleným 
handlingem se snaží dosáhnout 
toho, aby dítě převzalo aktivní 
kontrolu nad svým pohybem a tím 
získalo co nejsprávnější senzomo-
torickou zkušenost. 

Byl vypracován nový koncept, 
který navazuje na zásady Vojtova 
principu. Therapy master je závěs-
ný aparát, který pomáhá dětem 
dostat se  nahoru do vertikálního 
trojrozměrného postavení, proto-
že dítě není schopno se vzpřímit 
vlastním úsilím. Labilní opora 
na Therapy masteru umožní v 
tomto novém odlišném postavení 
orientovat se a aktivně se podílet 
na zvládnutí této situace. Pomocí 
Therapy masteru docílíme odleh-
čení trupu, získáme opěrné body 
k zaujetí výchozí polohy, udržení 
polohy izometrickou kontrakcí 
po určitou dobu, nácviku volního 
pohybu, kontroly a ovlivnění 
rovnováhy ve vertikále. Motivace 
dětí je velmi důležitým faktorem při 
cvičení na Therapy masteru.

Do individuálního rehabilitač-

ního programu dětí zařazujeme 
také hipoterapii.  

Garantem naší rehabilitační 
péče je MUDr. Bučková (dětský 
neurolog), která dětem předepi-
suje rehabilitační procedury, léky, 
lázně a kompenzační pomůcky. 
Dochází do našeho zařízení jed-
nou týdně. MUDr. Szotkovská je 
garantem pro laserovou akupunk-
turu. Ortoped MUDr. Liber sleduje 
děti po ortopedické stránce, dopo-
ručuje a předepisuje kompenzační 
pomůcky, ortopedické boty a 
vložky, ortézy. V rámci komplexní 
péče spolupracujeme s oddělením 
technické ortopedie a protetiky 
v Ostravě, která nám zhotovuje 
individuální pomůcky pro děti.

Pro rodiče zajišťujeme 
prezentace různých firem s 
pomůckami, které dětem zkvalit-
ňují zvládnutí činností všedního 
dne. Například to jsou firmy: 
Sivak, Meyra, Maxim, Patron, 
Repo, Multip. 

Spolupráci s rodiči přikládá-
me velký význam. Vzájemná 
výměna informací je zajištěna 
při pravidelném kontaktu a in-
struktážích cvičeních.

Z dosavadní praxe komplexní 
péče se potvrzuje správnost 
nastoupené cesty maximálního 
rozvoje postižených dětí. Kom-
plexní péče vyžaduje týmový 
přístup lékaře, psychologa, 
logopeda, fyzioterapeuta, spec. 
pedagoga a asistenta. Ti musí 
pohlížet na problémy dítěte pod 
stejným zorným úhlem. Předpo-
kladem úspěchu je především 
intenzívní kontakt s rodinou.

Libuše Šnajdrová

INTERNET SPOJUJE GENERACE: Projekt lískovecké ZŠ, nad 
nímž bdí Mgr. Alena Cittová.                                Foto: Petr Pavelka
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Plnění Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku (4.) 
Programové prohlášení Rady města Frýdku-Místku vyplývá z výsledků voleb do Zastupitelstva 

města Frýdku-Místku v listopadu 2002 a rozpracovává hlavní záměry volebních programů politických 
subjektů, které se podílejí na složení a činnosti Rady města Frýdku-Místku. Vychází ze zkušenosti 
při prosazování a vyhodnocování programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku za volební 
období 1998-2002. Je zásadním koordinačním dokumentem, kterým se politické subjekty a rada 
města budou řídit při jeho prosazování v zastupitelstvu města i na veřejnosti, včetně potřebného 
finančního, personálního a technického zabezpečení.

Vzdělanost a kultura
- nadále budeme podporo-

vat rozvoj kulturních, vzdělá-
vacích a zájmových aktivit, 
zejména dětí a mládeže

Na podporu těchto aktivit 
plynou z rozpočtu města přede-
vším prostřednictvím kulturního 
fondu a fondu výchovy a vzdě-
lávání značné finanční částky. 
V letech 2003 a 2004 bylo v 
této oblasti vynaloženo 3,75 
mil. Kč, z toho na činnost dětí a 
mládeže téměř 2,0 mil. Kč.

- budeme prosazovat bo-
hatou programovou nabídku 
v kulturních zařízeních města

Programová náplň Národ-
ního domu, Nové scény Vlast 
i Kina Petra Bezruče je velmi 

pestrá a dotýkající se všech 
věkových skupin i žánrových 
stylů (filmový klub, programy 
pro děti, seniory, přehlídky 
pražských divadelních soubo-
rů, i mimopražských…). Zají-
mavé programy komornějšího 
rázu nabízí pravidelně také 
městská knihovna.

- podpoříme mezinárodní 
spolupráci škol včetně vý-
měnných pobytů a Eurocam-
pů studentů středních škol 
našeho města

Plníme jak na základních, 
tak i na středních školách. Na 
podzim 2004 byla podepsána 
smlouva o spolupráci v oblasti 
školství mezi Frýdkem-Míst-
kem a Myslowicemi. V rámci 
výměnných mezinárodních 
eurocampů navštívili naše 
město mladí lidé z pěti zemí 
Evropy.

Životní prostředí
- nadále budeme rozšiřovat 

počet dětských prvků na hřiš-

tích a veřejných prostranstvích
Každoročně přibývá dětských 

prvků, navíc je zpracován mate-
riál o dalším zkvalitňování těchto 
služeb v souladu s novými hygie-
nickými požadavky po vstupu do 
EU. V r. 2003 bylo dokončeno vy-
budování dětského hřiště Puški-
nův park za 2 mil. Kč. Připraveny 
k realizaci jsou další dětská hřiště 
– Janáčkův park, sídliště Slezská 
II., ul. Dobrovského a sídliště 
Anenská ul. Lohrera. Připravuje 
se projekt na realizaci nového 
hřiště v Sadech B. Smetany.

- stálou pozornost budeme 
věnovat výsadbě další zeleně, 
především květin

Rozšířili jsme květinovou 
výzdobu města, v r. 2004 to bylo

5 500 m2 květinových ploch 
(letničky i trvalky). Novým typem 
výsadeb květin jsou květnaté 
louky, jejichž hlavním efektem je 
množství planých květin – jejich 
celková výměra v našem městě 
je 1200 m2. Od r. 2002 bylo vysá-
zeno 855 stromů. Každoročně při-
bývá počet mobilních květinových 
stojanů (8 kusů na nám. Svobody 
v r. 2004).

- zpracujeme plán do-
budování ploch veřejně 
přístupné zeleně v souladu 
s Generelem zeleně

Je připraven program, jehož 
naplnění záleží na financích, ale 
drobné věci, jako je výsadba 
stromů, keřů a podobně, jsou 
realizovány průběžně.

- provedeme aktualizaci 
hlukové mapy města

Bylo zjištěno, že hluková mapa 
pro město dosud zpracovávána 
nebyla, nelze ji tudíž aktualizovat.

Na vlastní hlukové mapě se 
pracuje.

- prosadíme projektové doře-

šení obchvatu města na území 
města tak, aby po r. 2006 mohlo 
být realizováno. Důsledně bu-
deme dbát, aby toto projektové 
řešení garantovalo, že v žádné 
usedlosti užívané pro trvalé 
bydlení nebudou překročeny 
hlukové ani imisní limity podle 
platných norem.

Stavby obchvatu jsou připra-
vovány investorem ŘSD ČR, 
jednotlivé stavby jsou v součas-
né době v různých stadiích roz-
pracovanosti. Zástupci města 
se pravidelně zúčastňují všech 
jednání při zpracovávání projek-
tové dokumentace a průběžně 
uplatňují požadavky na řešení 
všech vazeb a zabezpečení, 
která by měla zajistit dostatečný 
komfort pro občany města i po 
výstavbě obchvatu. Jednotlivé 
stupně dokumentace jsou vždy 
opakovaně posuzovány i z 
hledisek hlukových a imisních 
dopadů, výsledné řešení musí 
splňovat normové požadavky.

- dokončíme analýzu 
kvality ploch, které jsou ve 
vlastnictví Města F-M a vypra-
cujeme plán péče o plochy, 
které neřeší lesní hospodář-
ský plán

Je hotova celá studie, která 
postihuje rekreační funkci měst-
ských lesů, vysokou krajinnou 
zeleň a popisuje, jak by plochy 
měly dále fungovat.

- rozšíříme klidové a odpo-
činkové zóny ve městě

Součástí plnění tohoto závaz-
ku bylo otevření Naučné stezky 
Frýdecký les v r. 2004.

Účast města ve sdruženích
a zahraniční vztahy

- aktivně se budeme účast-
nit práce při zastupování na-
šeho města ve Sdružení měst 
a obcí ČR, Sdružení obcí Frý-
decko-Místecka, Sdružení his-
torických sídel Čech, Moravy a 
Slezska, Vodárenském svazu, 
Sdružení obcí povodí Olešná 
a Euroregionu Beskydy

Jednotliví zástupci města se 
aktivně zúčastňují práce při jed-
nání orgánů jednotlivých sdružení 

- ve spolupráci s ostatními 
obcemi budeme propagovat 
náš region v celostátním a 
mezinárodním měřítku

Propagace našeho města 
Frýdku–Místku jako centra Regi-
onu Beskydy a celého regionu, 
který reprezentuje 5 měst a 58 
obcí, v celostátním a meziná-

U HŘÍBKU: Ještě pár dní a na dětských hřištích bude po zimě zase plno.
Foto: Petr Pavelka

NAUČNÁ STEZKA: Trocha osvěty při procházce Frýdeckým lesem.
Foto: Petr Pavelka

rodním měřítku je založena na 
pravidelné prezentaci

- na veletrzích cestovního ru-
chu (GO a REGIONTOUR Brno, 
Slovakia Tour Bratislava, Holi-
day World Praha, GLOBTOUR 
Katovice, URBIS, MTT Beskydy 
Bielsko-Biala, MTT Warszawa, 
Toursalon Poznaň)

- realizací tištěných propa-
gačních materiálů

- realizací propagačního filmu 
města Frýdek-Místek a Eurore-
gionu Beskydy

Město také participuje na 
různých společensko-kulturních 
akcích pořádaných v rámci 

Regionu Beskydy (např. Den 
pro Evropu).

Záměrem je rozšíření audio-
vizuální formy prezentace města 
(zlepšení internetových stránek, 
rozšíření filmu o speciální sek-
vence apod.).

- dále budeme rozvíjet 
stávající smluvní vztahy s 
partnerskými městy

Byly obnoveny kontakty s 
Urjupinskem (Ruská federace), 
nově navázán vztah s Gradača-
cem (Bosna a Hercegovina).

(Programové prohlášení bylo 
přijato  24. 3. 2003 a zatím nebyl 
důvod k jeho změně.)

HOLIDAY WORLD: Prezentace na mezinárodním veletrhu cestovní-
ho ruchu v Praze.                                   Foto: Euroregion Beskydy
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Je v silách občanů zo-
rientovat se, jak vlastně 
veřejná správa funguje?

„Upřímně říkám, že těžko. 
Je ale naší snahou, a to i 
prostřednictvím osvětových 
materiálů ve zpravodaji, aby 
se občané zorientovali ales-
poň v tom zásadním, co se 
jich skutečně dotýká.“

Co je v této oblasti 
nejčastější mýtus?

„Podle mých zkušeností 
to, že osoba starostky může 
zajistit všechno. Přitom 
o všem zásadním musí 
rozhodnout rada města, vět-
šinou i ve shodě se zastupi-
telstvem. Starostka je zcela 
v duchu latinského přísloví 
pouze „první mezi rovnými“, 
sama o sobě nemá rozhodo-
vací pravomoci.“

Jaké je vůbec postave-
ní úředníka ve vztahu s 
vedením města?

„Jsou věci, jako napří-
klad vydávání občanských 
průkazů, živnostenských 
oprávnění nebo ukládání 
pokut, kde je úředník vázán 
pouze a jen zákonem a je 
na politicích nezávislý. Pak 
existují oblasti, kde naopak 
je vázán rozhodnutím vole-
ných zástupců, například při 
nakládání s obecním majet-
kem.“                             (pp)

PETR MENŠÍK: Tajemník 
Městského úřadu ve Frýd-
ku-Místku.

Státní moc obecně znamená 
schopnost a reálnou možnost 
státu ovlivňovat i řídit činnost a 
chování fyzických a právnických 
osob prostřednictvím autority, 
práva, respektive síly. Dle Ústavy 
ČR je zdrojem veškeré státní 
moci lid, který tuto moc vykoná-
vá prostřednictvím příslušných 
orgánů. Státní moc tak lze podřídit 
pod pojem moci veřejné, která je 
pojmem širším a ta se dělí na moc 
zákonodárnou (vykonávanou 
Poslaneckou sněmovnou, Sená-
tem, eventuálně zastupitelstvem 
města), výkonnou (vykonávanou 
skrze prezidenta, vládu, eventu-
álně radu města) a moc soudní 
(vykonávanou skrze soudy).

Správa společnosti, správa 
státu, jeho jednotlivých územ-
ních jednotek (krajů, měst a 
obcí), tzn. správa veřejných 
záležitostí ve společnosti zor-
ganizované ve stát, je projevem 
realizace výkonné moci, při-
čemž se tato správa souhrnně 
označuje jako veřejná správa. 
Veřejná správa se rozděluje na 
státní správu a samosprávu.

Státní správu potom může-
me charakterizovat jako činnost 
státu výkonného, podzákonného 
a nařizovacího charakteru, jež 
se realizuje ve vztazích, v nichž 
na jedné straně vystupují státní 
orgány, které tuto činnost 
vykonávají (typicky stavební 
úřad, živnostenský úřad, Policie 
ČR, krajské vojenské správy, 

Jak vlastně funguje státní správa? 
Co je a co není veřejný zájem?

zeměměřičské a katastrální 
inspektoráty, katastrální úřady, 
zemědělské, potravinářské aj. 
inspekce, hygienické stanice, 
úřady práce, finanční ředitelství, 
finanční úřady atd.) a na straně 
druhé objekty, vůči nimž je tato 
správa vykonávaná (občan, fir-
ma, právnická osoba apod.).

Právní pojem samosprávy 
vyjadřuje skutečnost, že veřejné 
záležitosti spravuje někdo jiný 
než stát. Samospráva se člení 
na zájmovou – profesní (typicky 
advokátní komora, notářská 
komora, lékařská komora, sto-
matologická komora, komora 
architektů atd.) a územní.

Pro naše potřeby a pro účely 
tohoto a následujících článků je 
nejdůležitějším pojmem územní 
samospráva. Obsah tohoto pojmu 
je vymezen i nálezem Ústavního 
soudu ČR č. 35/1994 Sb. takto: 
„Jde o demokratickou organizační 
formu péče o vlastní záležitosti do-
tčených skupin občanů, nezávis-
lou a pod státním dohledem. Není 
však státním orgánům podřízená, 
tj. v zákonem vymezeném rámci 
působí samostatně. ČR se člení 
na obce (rozuměj i města), které 
jsou základními samosprávný-
mi celky. Obec je vždy součástí 
vyššího územního samosprávné-
ho celku, kterým je v současné 
době kraj. Současných 14 krajů 
v ČR vytváří dohromady územní 
základ našeho státu.

Právní úprava problematiky ve-

řejné správy, a to zejména územní 
samosprávy, je dána Evropskou 
chartou místní samosprávy (pro 
ČR vstoupila Evropská charta v 
platnost 1. 1. 1999) a Ústavou ČR 
a dále pak zákonem č.128/2000 
Sb., o obcích.

Na tomto místě není prostor 
pro rozbor všech článků Ev-
ropské charty, ale uveďme jen 
některé aspoň heslovitě:

Čl. 2 – Místní samospráva musí 
být zakotvena v zákonech nebo 
ústavě, v ČR je to přímo v Ústavě.

Čl. 3 – Místní samospráva 
je právo a schopnost místních 
společenství, v mezích daných 
zákonem, na svou odpovědnost 
a v zájmu místního obyvatelstva 
upravovat a spravovat podstat-
nou část věcí veřejných. Dále 
se v textu charty připomíná, že 
samosprávu vykonávají orgány 
volené, ale to neznamená, že 
by se občané nemohli podílet 
na správě věcí veřejných přímo 
(hovoří se o shromáždění obča-
nů, referendu apod.).

Čl. 4 – Zde je stanoveno ome-
zení zasahování státu či vyššího 
regionu do záležitostí samosprá-
vy a povinnost konzultovat s 
místní samosprávou otázky, kte-
ré se jí dotýkají. V podmínkách 
ČR lze nyní hovořit o vztazích 
obec – kraj, obec – stát.

Čl. 7 – Stanoví podmínky, za 
kterých místní volení zástupci 
pracují. Musí být umožněno za-
jištění svobodného výkonu jejich 
funkcí. To je dále spojováno pře-
devším s odměnou, přestože to 
není jediná okolnost ovlivňující 
svobodu výkonu funkcí.

Čl. 8 – Jednoznačně je sta-
novený zákonný nebo ústavní 
rámec správního dozoru nad 
činností samosprávy. Dozor smí 
usilovat jen o soulad se záko-
nem a ústavními zásadami.

Čl. 9 – Místní společenství 
má mít přiměřené finanční zdro-
je, s nimiž může samo nakládat, 
připouští rozdělování mezi chud-
ší místní společenství apod.

Čl. 10 - Vyjadřuje právo míst-
ních společenství se sdružovat. 
V ČR je to dobře upraveno v 
zákoně o obcích.

Čl. 11 – Vyjadřuje povinnost 
státu zajistit právo místní samo-
správy obracet se na soudy.

Je vhodné zdůraznit, že ČR, 
jako stát a subjekt mezinárodní-
ho práva, se zavázala ji dodržo-
vat a ctít. Lze říci, že Evropská 
charta uvádí základní principy, 
kterými by se měla samospráva 
(rozuměj město) řídit, jak by se 
k samosprávě měl chovat např. 
stát, jakou roli samospráva má, 

apod. Je možno si představit, 
že o ustanovení Evropské 
charty se opře město např. v 
soudním jednání. Pro občana 
je pak návodem, jak pojímat 
samosprávu v okamžicích, kdy 
je zákon skoupý.

Právním předpisem, který je 
pro každodenní práci na městě 
a městském úřadě nejdůležitěj-
ší, je zákon č. 128/2000 Sb., o 
obcích. Dle tohoto zákona je 
obec (rozuměj město) základ-
ním územním samosprávným 
společenstvím občanů, tvoří 
územní celky, které jsou vyme-
zené hranicí územní obce.

Obec je veřejnoprávní 
korporací, má vlastní majetek. 
Obec vystupuje v právních 
vztazích svým jménem a nese 
odpovědnost z těchto vztahů 
vyplývajících. Obec, která má 
alespoň 3000 obyvatel, je měs-
tem, pokud tak stanoví předse-
da Poslanecké sněmovny po 
vyjádření vlády. Obec pečuje o 
všestranný rozvoj svého území 
a o potřeby svých občanů. Při 
plnění svých úkolů chrání též 
veřejný zájem. 

Co to znamená pro praxi? 
Vždy je problém s tímto pojmem 
pracovat. Zastupitelé obcí (bez 
ohledu na politickou příslušnost) 
jsou schopni prohlásit za veřejný 
zájem cokoliv a v jejich argu-
mentech jim nahrává nejasnost 
hranice pojmů „veřejný“ a „sou-
kromý“. Je ve veřejném zájmu 
komerční stavba supermarketu, 
kdy jde de facto o službu – mož-
nost nákupů pro občany, ale 
současně též o zisky majitele? 
Je ve veřejném zájmu prodej 
pozemků zahraničnímu investo-
rovi, který má ryze komerční zá-
jmy, když jde de facto o politiku 
zaměstnanosti?

Je především vždy nutné 
vycházet z individuální situ-
ace, rovněž lze stanovit určitá 
pomocná kritéria, pomocné úva-
hy, které mohou být záchytným 
bodem rozhodování zastupitelů 
obcí a vedení radnic a konečně 
i veřejné kontroly občanů. 

Příklad: 
Některé akce jasně definova-

telné jako veřejný zájem: 
• rekultivace skládky odpadů
• silniční obchvat obce (v 

případě, že není v rozporu s 
veřejným zájmem ochrany život-
ního prostředí)

• odstranění následků polomů 
v lese

• bytová výstavba (v případě, 
že nedojde k zásahu do vlastnic-
kých práv majitelů pozemků)

Akce, které nejsou veřejným 

Vážení občané,
na tomto místě ve Zpravodaji Rady města Frýdek-Místek 

se budete pravidelně, po několik následujících měsíců, se-
tkávat s články, které by Vám měly přinést trochu osvěty 
a zároveň Vám pomoci orientovat se ve vyřizování Vašich 
občanských či podnikatelských záležitostí na Městském 
úřadě Frýdek-Místek. V dnešním úvodním článku si Vás 
dovolím seznámit se základními pojmy veřejné správy, 
jako je např. státní moc, státní správa, samospráva, obec, 
město atd., které je nezbytné znát pro pochopení násled-
ných praktických rad a případů.

zájmem:
• benzinová pumpa v historic-

ké části města s argumentem, 
že to lidé budou mít blíž

• sportovní závod chráněnou 
krajinnou oblastí s odůvodně-
ním, že to přispěje k rozvoji 
cestovního ruchu

• vybudování nové komunika-
ce k objektu starosty, z titulu jeho 
funkce a reprezentace obce

Sporné akce:
• darování pozemků obce na 

budování komerčního objektu z 
důvodu rozvoje zaměstnanosti

• výstavba luxusních bytů z 
důvodu získání některých pracov-
níků na obecní úřad, lékařů apod.

Nejméně záživnou část máme 
tímto za sebou a příště budeme 
pokračovat ohledně práv i povin-
ností občanů a působnosti obce.

Mgr. Ing. Petr Menšík,
tajemník MěÚ F-M

MĚSTSKÝ ÚŘAD: Radnice se snaží, aby občané nebloudili po 
budově ani v paragrafech.                             Foto: Petr Pavelka
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Jen díky horšímu poměru 
setů se volejbalistky Sokola 
Frýdek-Místek nedostaly pří-
mo do semifinále extraligy a 
musely o další postup v play 
off bojovat se znovuzroze-
ným Libercem. V souboji 
se severočeským klubem 
ovšem potvrdily svou pozici 
a rozhodly už ve třech zápa-
sech. Nyní se připravují na 
obhájkyně titulu – Brno.

Poté, co Sokolky dokázaly 
dvakrát využít výhody domácího 
prostředí, kdy vyhrály 3:0 a 3:2, 
zajížděly na sever Čech s cílem 
pokud možno zde nestrávit noc. 
To se povedlo, i když znovu po 
velmi vyrovnaném boji. Sokol 
vyhrál 3:1, když pouze poslední 
set byl jednoznačnou záležitostí. 
Jinak se s domácími pokaždé 
Frýdek-Místek přetahoval v 
koncovce. A ve třetí sadě se 
dokonce rozhodlo ve prospěch 
Liberce až při stavu 32:30. 
Jako by však toto snížení na
2:1 vzalo Libereckým příliš 
mnoho sil, hostující hráčky v 

Sokolky už jsou v semifinále
další sadě čtvrtfinále definitivně 
rozhodly.

„Jsme rádi, že nám celoroční 
úsilí nezhatil jeden vypjatý sou-
boj, jsme tam, kam patříme, a 
nyní už mohou naše hráčky hrát 
bez psychického tlaku a pokusit 

se přejít přes Brňanky. Rozhod-
ně nejsou neporazitelné, takže 
bychom jim roli favoritek mohli 
co nejvíce znepříjemnit,“ hodno-
til výsledek čtvrtfinálového sou-
boje Richard Pavelka, asistent 
trenérky Táni Krempaské.   (pp)

SOKOL-LIBEREC: Doma Frýdek-Místek dvakrát proměnil výhodu 
domácího prostředí a poradil si i v Liberci.           Foto: Petr Pavelka

Turnaj Euroregionu 
vyhrál tým Slezanu

 Ve frýdecké sokolovně se 
v sobotu 19. března bojovalo 
o vítězství ve volejbalovém 
turnaji smíšených družstev, 
který pořádal Euroregion 
Beskydy. Nejsilnější družstvo 
sestavil Slezan Frýdek-Místek 
a zaslouženě vyhrál, když v 
hracím systému každý s kaž-
dým ztratil pouze jeden set.

Na druhém místě skončilo 
ČSAD, které mělo na svém kon-
tě dvě vítězství a dvě remízy a 
třetí pořadí překvapivě získal tým 
hrající pod hlavičkou Regionu 
Beskydy. Ten se po dvou poráž-
kách chytil v „derby“ s výběrem 
Městského úřadu ve Frýdku-
-Místku a pak ještě ve svém 
posledním zápase přehrál Úřad 
práce ve Frýdku-Místku, který 
měl šanci i na celkové druhé mís-
to, ale nakonec se musel spokojit 
s bramborovou příčkou. 

Ceny předával poslanec a 
předseda Euroregionu Beskydy 
Petr Rafaj, který nepřišel jen 

obdařit nejlepší dle zásluh pří-
slušným počtem lahví sektu, 
ale sám předváděl v průběhu 
turnaje své volejbalové umění 
přímo na hřišti.                     (pp)

DOBOJOVÁNO: Na slavnostním vyhlášení si zúčastnění slíbili, že 
napřesrok si to rozdají znovu.                         Foto: Petr Pavelka

ZISK BRONZU: Předseda Euro-
regionu Beskydy Petr Rafaj bla-
hopřeje Petru Šabrňákovi, vedou-
címu územního a ekonomického 
rozvoje, a v pozadí tleská radní Jiří 
Zaoral. Všichni zmínění si zahráli v 
týmu, který skončil třetí.

Foto: Petr Pavelka

Ve dnech 12.-13. března 
se v Domě dětí a mládeže ve 
Frýdku-Místku konal tradiční 
turnaj v deskové hře GO, 
který pořádal místní GO klub 
ve spolupráci s DDM.

Frýdek-Místek patří mezi 
šestnáct měst v naší republice, 
kde se hraje tato strategická 
desková hra, jejíž historie je sta-
rá již 4000 let. Vyžaduje paměť, 
intuici, cit pro hru, přesnost a 
schopnost promýšlení několika 
tahů dopředu. Je hrou kombi-
načního a logického myšlení, 
napínavým soubojem mozků. 

Letošní nižší účast vyvážilo 
bohaté zastoupení hráčů ze 

GO je hra stará 4000 let
zahraničí – Slovenska, Polska a 
Rakouska. Toho využili zejména 
domácí borci. Z celkového počtu 
39 hráčů zvítězil Ivan Kostka 
4.dan (označení mistrovské 
třídy) z Frýdku-Místku před Mar-
tinem Cieplým z Ostravy a na 3. 
místě se překvapivě umístil do-

mácí hráč Pavel Sklenák, který 
si uhrál první mistrovskou třídu 
a potvrdil, že patří mezi největší 
naděje českého GO. 

Chcete získat další informace o 
této zajímavé hře a zahrát si? Těší-
me se na vás v GO klubu v Domě 
dětí a mládeže ve Frýdku-Místku.

šachové střípky

Jan Krejčí a Jiří Kočiščák  
mistry České republiky 

V termínu 12.-19. března 
probíhalo ve Zlatých Horách 
Mistrovství České republiky 
mládeže do 16 let. Z frýdecko-
-místeckých zástupců skončili 
na 1. místě Jiří Kočiščák (H12) 
a Jan Krejčí (H14), na 2. místě 
Tomáš Pavelek (H10) a Karo-
lína Langnerová (D12) a na 3. 
místě Matěj Konštacký (H14) a 
přidružený člen naší výpravy 
Pavel Rakús (H16) z Dolního 
Benešova. Bravo! 

Skončila letošní sezóna
okresního přeboru družstev 
V neděli 13. března skončily 

boje na šachovnicích okresní-
ho přeboru družstev, jehož se 
účastnily i čtyři týmy ŠK Frý-
dek-Místek. Okresním přebor-
níkem se stal tým Skalice „A“, 
z ŠK F-M bylo družstvo „E“ na 
čtvrtém místě. Mezi jednotlivci 
byli z hráčů ŠK F-M nejproduk-
tivnější Tomáš Pecha (na 2.-3. 
šachovnici) a Jiří Sedláček (8. 
šachovnice), oba s 6,5 body z 
8 možných. 

1. TJ Sokol Skalice „A“

4. ŠK  FM “E“
7. ŠK  FM-Junior “B“
8. ŠK  FM-Junior “C“
9. TJ Sokol Skalice „B“
10. ŠK  FM-Junior “A“

Jana Jacková byla oceněná 
mezi sportovci našeho kraje 

V ostravském hotelu Atom 
byli vyhlášeni nejúspěšnější 
sportovci Moravskoslezského 
kraje za rok 2004. Mezi 23 
oceněnými jednotlivci ne-
chyběla ani šachistka Jana 
Jacková, kterou tak hejtman 
Evžen Tošenovský vyzvednul 
za úspěch na loňském MS žen 
- blahopřejeme! 

Kdo pojede na MČR
mládeže v rapid šachu? 
Kdo doopravdy pojede, to 

ještě není rozhodnuto - nicmé-
ně seriál kvalifikačních turnajů 
se už dostal do druhé poloviny, 
když 5. března proběhl již čtvrtý 
z nich, tentokrát v Moravském 
Berouně. V turnaji zvítězil 
Tomáš Pecha před Matějem 
Konštackým a Míšou Pavelko-
vou, zatímco mezi mladšími byl 
nejúspěšnější Tomáš Pavelek. 
Držíme palce do dalších bojů!
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Adresa: TJ DŮL STAŘÍČ FRÝDEK-MÍSTEK, oddíl JUDO.
 Lubomír Černý, K. H. Máchy, 1619, F-M.
Odpovědná osoba: Lubomír Černý
Telefon: 608 821 513
E-mail: judofm@atlas.cz   
Web: www.volny.cz/judo-fm   

Oddíl TJ DŮL STAŘÍČ FRÝDEK-MÍSTEK byl založen 30. 
1. 1981. Od samého počátku se zaměřil na tréninky mláde-
že. Závodníci se účastní turnajů po celé České republice 
(Praha, Brno, Jablonec, atd.), ale i v zahraničí (Polsko, 
Slovensko, Maďarsko, Rakousko). Jen vloni na 36 turnajích 
vybojovali přes 60 zlatých medaili.

Letos už mají na svém kontě ze 6 turnajů 14 zlatých,18 
stříbrných a 8 bronzových medailí. Družstvo starších žáků je 
po prvním kole v moravské lize na 3. místě z 12 družstev. Letos 
pojedou nejlepší mladí judisté z Frýdku-Místku na mezinárodní 
turnaj ve Vídni, kde se mají sejít závodníci z 18 států Evropy.

Zájemci o tento sport se mohou přihlásit do oddílu 2x do 
roka, a to v únoru a v březnu a ve druhé várce v září a v říjnu. 
Tréninky pro děti od 8 do 14 let jsou v pondělí od 16.30 do 18.00 
hod. a ve čtvrtek od 17.00 do 19.00 hod. Dospělí každý čtvrtek 
od 19.00 do 20.30 hod. Všechny tréninky jsou na 9. ZŠ. Každý, 
kdo chce zhlédnout trénink, může se kdykoliv přijít podívat.

PO - 16.30-18.00 hod. nováčci, 18.00-19.30 hod. starší                         
ST - 16.30-18.00 hod. mladší, 18.00-19.30 hod. starší         
ČT - 17.00-19.00 hod. nováčci, 19.00-20.30 hod. sebeobrana                 
PA - 16.30-18.00 hod. mladší,  18.00-19.30 hod. starší

Mladí judisté sbírají medaile

Kontaktní centrum: náměstí 
Svobody 48, Frýdek-Místek

Komunitní centrum: Ul. Míru 
1313, Frýdek-Místek

Telefon: 558 434007
E-mail: srnm.frydek@tiscali.cz
Web: www.srnm.cz
Společenství Romů na Moravě 

bylo založeno v r. 1991 jako ob-
čanské sdružení podporující integ-
raci Romů do společnosti. Obecně 
prospěšná společnost funguje od 
1. 1. 2004 jako nástupnická organi-
zace občanského sdružení SRNM 
Základní organizace pracují vedle 
ústřední brněnské organizace v 
dalších šesti moravských městech 
a frýdecko-místecká pobočka je 
jednou z nich. Všechny pobočky 
jsou partnery pro spolupráci se 
státními, samosprávnými a ne-

Obecně prospěšná společnost Společenství Romů na Moravě
vládními institucemi.

Soustřeďujeme se na rozvoj 
vzdělanosti romských dětí a 
mládeže, podporu romské 
kultury a ochranu lidských 
práv. Provozujeme komunitní 
centrum, klub dětí a mládeže, 
poskytujeme sociální a právní 
poradenství a ústředí SRNM v 
Brně vydává od roku 1999 také 
čtrnáctideník Romano hangos.

Základní programy organizace:
- výchovně vzdělávací projek-

ty pro děti a mládež
- sociální a právní poradenství 

(s podporou Nadace pro rozvoj 
občanské společnosti)

- pomoc obětem rasisticky 
motivovaných zločinů.

Komunitní centrum:
Každý den dopoledne pro-

bíhá naše tzv. školka, setká-
vání pro děti tří až sedmileté, 
kdy se připravují na vstup do 
školy. Program máme podob-
ný jako v klasické MŠ, děti 
jsou vedeny k získávání po-
třebných dovedností a znalostí 
rozumových i sociálních.

V odpoledních hodinách se 
věnujeme i dětem starším, pro-
střednictvím kroužků. Probíhá 
kroužek výtvarný, sportovní, 
pěvecko-taneční a kroužek 
výuky na PC. Děti mohou přijít 
nejen na organizované akce, 
kroužky navštěvují i neromské 
děti, většinou se jedná o děti 
romských kamarádů, kteří je do 
kroužků doprovázejí a podle ná-
lady zůstávají déle nebo přijdou 
i příště. Pomáháme s domácími 

úkoly a doučováním, děti denně 
přicházejí poradit se nebo si 
vypracovat domácí úkoly, prv-
ňáčci čtou a píší do písanky. 
Při konkrétní práci s romskými 
dětmi respektujeme jejich přání, 
do aktivit jsou vždy zapojeny na 
základě dobrovolné volby.

V zařízení pracují jak Romové, 
tak Češi, kteří dbají na častý kon-
takt s rodiči romských dětí a snaží 
se je zapojit do práce našeho 
komunitního centra. Snažíme se 
respektovat zákonitosti romské 
komunity (přistupovat ke každému 
podle individuálních potřeb). Pro-
střednictvím terénních sociálních 
pracovníků poskytujeme infor-
mační a poradenskou službu při 
řešení tíživých problémů, které se 
v rodinách vyskytují. Lidé mohou 
přicházet do komunitního centra, 

když potřebují pomoc s vyřizo-
váním úředně-administrativních 
úkonů, případně poradit s různými 
sociálními i osobními problémy.

Každoročně pořádáme tra-
diční akce, jako např. dětskou 
pěveckou soutěž „Romský sla-
vík“, Dětský den, Mikulášskou 
nadílku pro děti, oslavu Dne 
Romů, dětský letní tábor, apod. 
Máme velkou radost, když se 
děti přijdou zeptat, zda taková 
akce bude i v příštím roce.

Děkujeme za podporu 
nadacím, organizacím, dobro-
volníkům a všem dalším subjek-
tům, kteří umožňují naplňovat 
programové cíle Společenství 
Romů na Moravě.

Otevírací doba kontaktního 
a komunitního centra: Pondělí 
- pátek 8.00-16.00 hod.

Adresa: Budova ČSTV, 8. pěšího 
pluku 81, 738 01 Frýdek-Místek
Předseda RC SPV FM: Martina 
Mertová, 739 49 Metylovice 18
Telefon: 608 957 584
E-mail: oaspv.fm@seznam.cz
Místo působení: Region na území 
dřívějšího okresu Frýdek-Místek
Zaměření: od kojenců po seniory
Charakteristika naší organizace: 

Naše organizace patří pod 
Moravskoslezskou krajskou 
asociaci „Sport pro všechny“.

Sdružuje občany od ko-
jenců až po seniory, kteří 
se sportu chtějí věnovat na 

Regionální centrum „Sport pro všechny“ Frýdek-Místek

rekreační úrovni.
V našich odborech můžete 

cvičit jógu, aerobic, kondiční 
cvičení, sportovní gymnastiku, 
cvičení a pobyt v přírodě, 
zdravotní tělesnou výchovu, 
rekreační sporty (volejbal, halo-
vou kopanou, florball, bränball), 
netradiční sporty kjube, ringo 
apod.

Zájemci o cvičení v naší aso-
ciaci se mohou přihlásit téměř ve 
všech tělovýchovných jednotách 
v našem regionu nebo se infor-
movat na výše uvedené adrese.

Pro naše členy (a nejen pro 

ně) pořádáme řadu soutěží, 
které jsou postupové až do 
republikového kola.

Naše největší úspěchy
v roce 2004:

V minulém roce jsme se 
probojovali do republikové sou-
těže ve sportovní gymnastice, 
atletice, CPP (branný závod) a 
halové kopané.

Výsledky:
Sportovní gymnastika: 

mladší žákyně I - 3. místo, 
mladší žákyně II - 3. místo, 
starší žákyně I -  první místo – v 
jednotlivcích: Katka Kohoutová 
1. místo, Hana Kohoutová 2. 

místo, starší žákyně II – 2. 
místo, mladší žáci I – 1. místo. 
mladší žáci II – 1. místo, starší 
žáci I – 2. místo, starší žáci II 1. 
místo, dorostenci – 1. místo.

CPP (branný závod) - hlíd-
ka ve složení Katka Kouláková 
a Ada Paluzgová se stala v 
kategorii starších žákyň I mi-
stryněmi republiky.

Atletika: do republikové 
soutěže se probojovala 4 naše 
družstva. V kategorii mladších 
žákyň II  vybojovala Markéta 
Marcaníková zlatou medaili v 
jednotlivcích.

Halová kopaná: družstvo 
mužů TJ Stará Ves n.O. obsa-

Krajská soutěž ve sportovní gym-
nastice – cvičení na kladině -  Petra 
Buriánová (TJ VP FM – 11. ZŠ)

Krajská soutěž ve sportovní gymnastice – slavnostní nástup všech regionů.

Republiková soutěž CPP – vyhlášení výsledků –  Ada Paluzgová 
a Katka Kouláková (uprostřed) - mistryně republiky pro rok 2004 v 
kategorii starších žákyň I.
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Společnost Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
Vyhlašuje výběrové řízení na místo hlavního ekonoma s nástu-

pem od 1. 5. 2005.
Požadujeme:
- znalost problematiky ekonomického a finančního řízení firmy
- středoškolské vzdělání ukončené maturitou
- min. 3 roky praxi v oboru
- znalost podvojného účetnictví
- mzdová problematika
- samostatnost
- občanská bezúhonnost 
- práce s PC 
Nabízíme:
- zaměstnání ve stabilní společnosti
- adekvátní platové ohodnocení
- možnost vzdělávání a růstu
- možnost podílet se na řízení společnosti
- příjemný pracovní kolektiv zapálených lidí
K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:
- ověřenou kopii dokladu o dosaženém nejvyšším vzdělání
- výpis z evidence rejstříku trestů
- strukturovaný životopis s fotografií
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 10.4.2005 na adresu:
Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., Ing. Petr Slunský
Na Příkopě 3162, 738  01  Frýdek-Místek

Aikido SKP Policie Ostrava, 
oddíl Frýdek-Místek

Vás zve na nový nábor 

aikida, který se uskuteční v 

pondělí 4.4. a ve středu 6.4.

Sraz: 19:15 u vstupu 

do areálu kasáren Frýdek-

-Místek, Bahno.

Sportovní oblečení s 

sebou.

Nové členy budeme 

přijímat po tři měsíce.
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Co s nápojovými kartony? Jedině třídit!

Frýdecká skládka, a.s., ve 
spolupráci s Městem Frýdek–
Místek, odborem životního pro-
středí a zemědělství, zahajuje v 
rámci separace komunálního 
odpadu od 1. dubna třídění 
nápojových kartonů.

V příštích dnech bude třeba v 
našich kuchyních vyčlenit prostor 
pro další tříditelnou surovinu.

Touto je právě nápojový 
kartón (Tetra-Pack), který jsme 
doposud vyhazovali do kontej-
nerů na komunální odpad. Sběr 
a následné využití nápojových 
kartonů se v našem městě roz-
bíhá až nyní.

Jedním z důvodů je i Plán od-
padového hospodářství Morav-
skoslezského kraje, který nás 

Pomozte i Vy zlepšit životní prostředí v našem městě a okolí a nedovolte, aby odpad ohrožoval zdraví nás všech.

zavazuje ke stále aktivnějšímu 
třídění a následnému zpracová-
ní druhotných surovin, a druhým 
důvodem je vývoj technologií na 
jejich zpracování.

Nápojové kartony lze dále 
materiálově zpracovat a využít 
za předpokladu, že budou oddě-
leny od ostatního odpadu.

Od 1. dubna 2005 mohou 
občané města Frýdku-Místku 
do sběrných kontejnerů na papír 
vhazovat i sešlápnuté papírové 
krabice od džusů a mléčných 
výrobků, takzvané tetrapaky. 
Sběr tříděného odpadu, který 
ve městě úspěšně funguje již 
od roku 1995, tak bude po sběru 
papíru, skla a plastů rozšířen o 
další komoditu. 

S touto možností budou 
prostřednictvím informačního 
letáku seznámeni všichni oby-
vatelé Frýdku-Místku, kteří jsou v 
separaci odpadů velmi ukáznění. 
Kartony budou od běžného papí-
ru oddělovány až na třídicí lince 
separovaného odpadu v Lískovci.

Co jsou nápojové kartony?
Nápojové kartony jsou obaly 

od mléka, džusu, vína, mléčných 
výrobků atd.

Kam a jak správně třídit 
nápojový kartón?

Pokud nápoj spotřebujete, 
obal vypláchněte trochou vody, 
rozložte rohy a stlačte jej, aby 
nezabíral zbytečně místo a 
takový obal vhoďte do modrého 
kontejneru na papír, které budou 
označené jasně oranžovou 
samolepkou.

 Jak se tento odpad dru-
hotně zpracovává?

Tetra Paky jsou tvořeny 
dvěma, nebo třemi druhy mate-
riálů, přičemž hlavní součástí je 
vysoce kvalitní papír, přes 70 % 
hmotnosti obalu. Pro zajištění 
nepropustnosti obalu je nápojový 
karton vybaven polyetylenovou 
fólií, pro zajištění trvanlivosti 
obsahu bývá doplněn ještě fólií 
hliníkovou. Právě pro svůj ob-
sah vysoce kvalitního papíru je 
vyhledáván papírnami jako zdroj 
cenné suroviny. Nápojový karton 
se proto zpracovává stejně jako 
sběrový papír, rozvlákňuje se. 

Zbylý odpad v podobě plasto-
vých a hliníkových fólií se v Evro-
pě používá zejména pro výrobu 
páry a tepla, případně speciál-
ních lisovaných výrobků. V ČR 
se zpracováním nápojových kar-
tónů zabývají dvě papírny, jedna 

v Bělé pod Bezdězem a druhá 
v Žimrovicích na Moravě. Obě 
papírny nápojový karton rozvlá-
kňují, papírna v Bělé ještě navíc 
vyrábí z kartonů za tepla lisované 
desky, které se dají použít např. 
jako police do regálů.

Město Frýdek-Místek, odbor 
životního prostředí a zeměděl-
ství, ve spolupráci s Frýdeckou 
skládkou, a. s., pro rok 2005 
opět připravil svoz odpadu od 
zahrádkářů a rekreačních ob-
jektů formou svozu igelitových 
pytlů, přistavením velkoobjemo-
vých kontejnerů nebo umístěním 
kontejneru o objemu 1 100 litrů. 

Velkoobjemové kontejnery 
budou přistaveny, stejně jako v 
loňském roce, u zahrádkářské 
osady Hliník, Polní (Olešná) a 
Nová Osada; kontejnery pak u 
zahrádkářské osady U vodárny 
na ul. Bruzovská a u zahrádkář-
ské osady Valcíř I., II., III. a IV. 
Kontejnery budou sváženy dle 
platného harmonogramu pro 

Odvoz odpadu od zahrádkářů a rekreačních objektů
svoz kontejnerů na území města 
Frýdku-Místku, tj. dvakrát týdně, 
na stanoviště budou umístěny 
dne 27. 5. 

Velkoobjemové kontejnery 
budou přistaveny vždy v pátek 
a staženy budou následující 
pondělí, a to dle tohoto harmo-
nogramu:

Den přistavení: 27.5., 10.6., 
24.6., 8.7., 22.7., 5.8., 19.8., 
2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 27.10., 
11.11., 25.11.

Den stažení: 30.5., 13.6., 
27.6., 11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 
5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 
14.11., 28.11.

Svoz igelitových pytlů bude 
probíhat od pondělí 2. 5. kaž-
dých čtrnáct dní, poslední svoz 

bude proveden dne 31.10., tzn:
Dny svozu: 2.5., 16.5., 30.5., 

13.6., 27.6., 11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 
5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10.

V loňském roce docházelo 
na některých sběrných místech 
k častým a velkým nepořádkům. 
Žádáme proto občany, aby 
dodržovali na stanovištích 
pořádek a odkládali tam 
skutečně jen zavázané igeli-
tové pytle s logem Frýdecké 
skládky, a. s. Odložení jaké-
hokoli jiného odpadu (mimo 
zavázaných plastových pytlů) 
bude považováno za odkládá-
ní odpadu mimo vyhrazené 
místo a neoprávněné založení 
černé skládky, za které je 
možné uložit sankci!

Sběr nebezpečných a 
velkoobjemových složek ko-
munálního odpadu je zajištěn 
pomocí mobilní sběrny, která 
parkuje vždy v úterý, středu a 
čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin 
na vybraných parkovištích. Pra-
covníci Frýdecké skládky a.s., 
odeberou od občanů města Frý-
dek–Místek bezplatně přinesené 
nebezpečné, ale i velkoobjemo-
vé odpady. 

Nebezpečné odpady
- mazací a motorové oleje,
- olejové filtry, televizory, 

obrazovky, monitory,
- rádia, počítače, lednice, 

mražáky, sporáky, pračky,
- použité obaly od postřiků a 

jiné chemikálie,

Sběr nebezpečného odpadu
- zbytky barev, laků, ředidel, 

autobaterie a monočlánky, 
- zářivky a výbojky, prošlé a 

nepotřebné léky
V nejbližší době je možno tyto od-
pady odevzdat na těchto místech:
parkoviště u Mariánského kostela 
5.4. - 7.4.
naproti zastávce Na Veselé 
12.4. - 14.4.
parkoviště u kina P. Bezruče 
19.4. - 21.4. 
parkoviště u krytého bazénu 
26.4. - 28.4.

Se svými náměty a připo-
mínkami se můžete obrátit na 
Frýdeckou skládku, a.s.

Tel.: 558 627 047
 558 636 251
 558 609 489
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stalo se před rokem
1. dubna koncertovala v kině Petra Bezruče rocková legenda Katapult. 

2. dubna se konal v prostorách Národního domu Den pro zdraví, který 
organizovala Střední zdravotnická škola spolu se Zdravotním ústavem 
v Ostravě a městem Frýdek-Místek. Četní návštěvníci mimo jiné využili 
pestré nabídky ochutnávek, nechali si změřit krevní tlak či zjistit hladinu 
cholesterolu. Přednášky a zdravotní cvičení byly inspirací ke zdravějšímu 
způsobu života. DFS Ostravička uspořádal koncert k 150. výročí naro-
zení L. Janáčka pod názvem Jarní píseň na Lašsku. Kino P. Bezruče 
ožilo jedinečnou přehlídkou lidových písní, říkadel, tanců a zvyků doby od 
příchodu jara po Svatojánskou noc. 4. dubna od 9 – 16 hodin se konal v 
areálu frýdeckého zámku Velikonoční jarmark. Nová scéna Vlast uvedla 
v 16 a v 19 hodin premiéru hry Generál v provedení Radošinského naiv-
ného divadla Bratislava. 6. dubna koncertoval violoncellista Jiří Bárta v 
Národním domě společně se Symfonickým orchestrem F-M. Již 25. ročník 
Turnaje šachových nadějí započal 8. dubna pod záštitou starostky města 
v prostorách Národního domu. 9. dubna vjel vůz Hasičského záchranného 
sboru za použití výstražných světel do křižovatky ulic Janáčkova, Hlavní, 
Ostravská a Frýdlantská, kde se střetl s osobním vozidlem Š. Felicie a 
dalšími dvěma vozidly. 59-letý spolujezdec řidiče Škody Felicie nehodu 
nepřežil. 10. dubna se konala v rámci Turnaje šachových nadějí Dětská 
šachová superšou s mottem Šachovou hrou k rozvoji generace 21. sto-
letí. Ve víceúčelové sportovní hale se uskutečnil ve dnech 9. – 11. dubna 
Beskydský trojlístek výstav - tři výstavy pod jednou střechou, a to Dům, 
byt, zahrada, Beskydský autosalón a Beskydský bazén. 14. a 15. dubna 
v originálním znění provedli v Národním domě Pavel Šporcl a Lubomír 
Brabec dua pro housle a kytaru N. Paganiniho. V těchto dnech uspořádalo 
občanské sdružení ADRA sbírku Pomáhat může každý. 15. dubna zahájil 
na nádvoří frýdeckého zámku Mgr. Petr Rumian výstavu SALON 2004. 
Mezi pětasedmdesáti vystavujícími výtvarníky byli četní zástupci našeho 
města. Agentura Vaness models Blanky Somrové uvedla v Národním 
domě 22. velkou módní přehlídku kolekce modelů pro jaro – léto 2004. 
V Galerii Pod Svícnem byla zahájena výstava Marka Pražáka s názvem 
Propaganda.                                                              Anna Nováková

Frýdek-Místek v roce osvobození (6.)

Nápadná změna v chování 
Němců, zmizení nacistických 
předáků z města, nezájem 
veřejných okupantských 
úřadů o vše, co se tu dělo, a 
mnoho jiných známek mluvilo 

až příliš jasnou řečí.
Jednou takovou známkou 

blížící se fronty byl provoz na 
dráze. Po celý leden a únor 
přijížděly od Těšína dlouhé 
transporty vojenského materiálu 
a všechny směřovaly do západ-
ních Čech. Vedoucí transportů 
si mnohdy vynucovali přepravu 
pod pohrůžkou použití zbraně.

V Lískovci byl odstaven k 
přechodnému ubytování pluk 
Todtovy organizace, který se 
utábořil v barácích u skladiště. 
Tato sebranka dobrodruhů 
prodávala vše, co jen mohla, 
a prodala nakonec i ty baráky 
za pomoci bývalého přednosty 
Lercha. Potom se všichni roz-
utekli. Když jednoho dne došlo 
do Lískovce 30 plošinových 
vozů pro odsun této organizace, 

nebylo už po nich ve městě ani 
slechu.

Počátkem dubna přijel do 
Frýdku-Místku vlak s vojáky 
– železničáři, kteří měli provádět 
destrukce před blížící se Rudou 
armádou. Byla to demoralizova-
ná skupina, která se zabývala 
pouze svou šmelinou: cukrem, li-
hem, cigaretami, slaninou apod. 

V druhé polovině dubna 
bylo na našich silnicích velice 
živo. Nacisté po nich hnali 
stáda koní a skotu. Mnohé 
jednotky se dopravovaly vlast-
ními prostředky dále na západ. 
Zatímco prostým německým 
občanům dovolili nacisté vzít 
si s sebou při útěku z města 
jen omezené množství zava-
zadel, nacista Julius Fischer, 
stavitel a válečný zbohatlík, 

odvezl do Dobříše v Čechách 30 vagonů svého majetku, který 
nahrabal z práce českých lidí. Anna Nováková, kronikářka obce

Starostka Eva Richtrová s 
místostarostou Ivanem Vrbou 
se zúčastnili tradičního piet-
ního aktu u památníku odpo-
ru 3. praporu 8. pěšího pluku 
slezského, který se jako jedi-
ný v Československu postavil 
se zbraní v ruce na odpor 
německým okupantům.

„Pravidelně v březnových 
dnech se scházíme, abychom 
společně zavzpomínali na udá-
losti ze dne 14. března 1939. 
Přímých účastníků této události 
neustále ubývá, a proto je dobré 
alespoň touto formou tento 
historický okamžik připomínat,“ 
míní místostarosta Ivan Vrba. 

Město bylo ovšem nápomoc-
no i při dalším počinu, který má 
odkaz někdejšího hrdinského 
činu udržovat při životě. Uza-
vřelo smlouvu s Vlasteneckým 
klubem, který památné místo 
osadil informační cedulí, která 
připomíná historické souvislosti 
události i její hlavní aktéry. 

Příběh, který je symbolem ná-
rodního odporu, je zaznamenán 
také v kronice města. V ní se 
mimo jiné píše: „Když podplu-
kovník Štěpina zjistil, že jinde 
ve městě se nebojuje, a když 
Němci použili obrněného vozu 
a protitankových děl, rozhodl se 
s nepřítelem vyjednávat. Seběhl 
tedy na dvůr a nařídil přítomné-
mu tam poručíku Martínkovi, aby 
požádal Němce o klid. Poručík 
Martínek popadl tedy vojenskou 
košili, nastrčil ji na koště a plížil 
se podél zdi k průjezdu. Vystrčil 
tento prapor míru ze vrat a dva-
krát jím zamával. Byl vyzván, aby 
vystoupil. Venku byl odzbrojen a 
zajat. Zajati byli i velící důstojník 
podplukovník Štěpina a kapitán 
Pavlík a všichni odvedeni do 
Německého domu. Tam byli sou-

Zástupci radnice uctili památku odporu nacistům

středěni všichni důstojníci mís-
tecké posádky a sepsán s nimi 
protokol. K půlnoci byli propuště-
ni. Ostatní mužstvo Čajánkových 
kasáren bylo odvedeno Němci k 
nedalekému Štursovu pomníku 
padlých a tam lehce oděno stálo 
v plískanici asi dvě hodiny. Zatím 
nacisté drancovali kasárna.“ Kro-
nika dále uvádí, že se asi nikdy 
nedovíme, kolik lidských obětí si 
boj vyžádal: „Jisté je, že byly. Na 
místě srážky objevil se okamžitě 
místní lékař Dr. Evžen Stolek, 
Němec. Koho ošetřoval, kolik 
bylo na místě mrtvých, musel 
zachovati v tajnosti, věděl-li něco 
vůbec. Není totiž myslitelné, že 
by nacisté neměli po ruce vlastní 
sanitní službu. Vypravuje se, že 
tam mrtvých Němců bylo 6, dle 
jiných 12 až 18, mimo raněné. 
Zastřelené naložili Němci hned 
na nákladní auto a odvezli smě-
rem k Příboru. Ranění byli ve 
Frýdku svěřeni péči frýdeckých 
lékařů – Němců.

Na druhý den bylo ve vší 
tichosti odvezeno na frýdecký 
hřbitov na nákladním autě 
několik rakví a jeden ordner 

měl ve Frýdku slavný pohřeb s 
vojenskými poctami a asi za dva 
dny pochovali ve Frýdku s plnou 
parádou jakéhosi vojáka. Z čes-
kých lidí, umístěných ve zmíněné 
továrně, nezahynul nikdo, jen 
dva muži byli lehce raněni.“  

Na 8. pěší pluk se mělo za-
pomenout. Nestalo se tak. Pěší 
pluk 8. byl obnoven již krátce po 
ukončení 2. světové války. Na 
základě nařízení ze dne 24. 5. 
1945 byl zařazen pod Vojenské 
okresní velitelství ve Frýdku. 
Dnem 13. 6. 1945 bylo Vojenské 
okresní velitelství přejmenováno 
na Pěší pluk 8., náležející do slo-
žení 8. divize. K 1. 10. 1947 byl 
reorganizován na Pěší prapor 8. 
a dne 3. 3. 1948 dostal historic-
ký název „Slezský“. 

Hrdinství místecké posádky 
připomíná v Místku památník, 
u kterého jsou každoročně kla-
deny kytice. „Události z března 
1939 jsou navždy spojeny s 
naším městem a my, obyvatelé 
Frýdku-Místku, máme být prá-
vem na co hrdi,“ uzavřel mís-
tostarosta Ivan Vrba ve svém 
projevu u památníku.        (pp)

VANESS MODELS: Na této módní přehlídce před rokem vystupova-
la také Tereza Kerndlová.                                    Foto: Petr Pavelka

U PAMÁTNÍKU: Starostka Eva Richtrová pokládá kytici při letoš-
ním pietní aktu.                                                   Foto: Petr Pavelka

Válka si vyžádala řadu obětí.



NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

Info z odborů 12 Březen 2005

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí
o výměře 55,34 m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 34,67 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 26,5 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 14,58 m2

(III.NP - kanc.č. 52)
- nebytové prostory o výměře 50,64 m2

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

(IV.NP - kanc.č. 58)
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2

(II.NP-kanc. č. 41)
- nebytové prostory o výměře 22,02 m2

(suterén-č.81)
3) Objekt čp. 811 – budova „B“ (nad restaurací), 
ul. Malý Koloredov  
- nebytové prostory o výměře 41,54 m2

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

(IV.NP – kanc. č. 406, soc. zařízení samostatné)
- nebytové prostory o výměře 55,4 m2

(V.NP - kanc.č. 509)
- nebytové prostory o výměře 43 m2

(V.NP – kanc. č. 506)
- nebytové prostory o výměře 20 m2

(V.NP – kanc. č. 503)
- nebytové prostory o výměře 45,17 m2

(III.NP – kanc. č. 307)
4) Objekt čp. 811 – budova „A“, ul. Malý Koloredov  
- nebytové prostory o výměře 114,02 m2

(I.NP-kanc. č. 17-25)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 14,15 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,28 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 50 m2

(I.NP - sklad)
- nebytové prostory o výměře 28,3 m2 (II.NP)
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého

- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 25,62  m2 (II.NP)
7) Objekt – zastávka MHD, ul. Frýdlantská
- prodejna PNS nacházející se v přístřešku za-
stávky MHD o výměře 6,25 m2 
8) Objekt čp. 72, ul. J. Trnky
- nebytový prostor o výměře 40 m2 (I.NP)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 37 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 7,85 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 48,58 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 49 m2

4) Objekt čp. 606, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18,4 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (IV.NP)
5) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
6) Objekt čp. 1347, ul. Sokolská
- nebytový prostor o výměře 145 m2 (I.PP)
7) Objekt čp. 1146, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 65,70 m2 (II.NP)

k.ú. Skalice 
1) Objekt čp. 61 (Kulturní dům)
- nebytové prostory o výměře 11,63 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 10,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 18,6 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 17,33 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 20,22 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 19,04 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 22,07 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 114,21 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 24,75 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 40,6 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 63,86 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 129,33 m2 (III.NP)

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

Městský úřad Frýdek Místek, 
odbor dopravy a silničního 
hospodářství provede v měsíci 
červnu 2005 inventarizaci vy-
hrazených parkovacích míst pro 
vozidla s označením O1 (+do-
datková tabulka s uvedením 
SPZ nebo RZ) na parkovištích 
nebo místních komunikacích 
na území města Frýdek-Místek, 
která byla přidělena do 31. pro-
since 2004 vlastníkům vozidel, 
kteří jsou držiteli průkazu ZTP 
nebo ZTP/P nebo jejich zákon-
ným zástupcům. 

Žádáme proto občany, 
kterým bylo do 31. 12. 2004 
přiděleno vyhrazené parkovací 
místo s dodatkem SPZ nebo RZ 
na parkovištích nebo místních 
komunikacích na území města 
Frýdek-Místek, aby předložili 
odboru dopravy a silničního 
hospodářství tyto doklady: 
- kopii rozhodnutí o přidělení 
mimořádných výhod II. nebo 
III. stupně
- kopii průkazu ZTP nebo ZTP/P

Inventura vyhrazených parkovacích 
míst pro vozidla s označením „O1“

- kopii povolení k užívání vyhra-
zeného parkovacího místa
- lékařskou zprávu 
- kopii velkého technického 
průkazu
- doklad o trvalém bydlišti
- situační snímek s umístěním 
vyhrazeného parkovacího místa

Tyto doklady lze předložit v 
úředních dnech Po, St  08.00 
– 17.00 hod a Čt 13.00 – 15.00 
hod na Městském úřadě Frýdek 
Místek, Radniční 1148, odbor 
dopravy a silničního hospodář-
ství, č. kanceláře 415, pan Jan 
Vrbica, č. tel.: 558 609 224.

Výše uvedené doklady je 
nutno předložit nejpozději 
do 30. června 2005. Pokud k 
tomuto datu nebudou doklady 
předloženy, budeme brát za to, 
že důvody pro přidělení vyhra-
zeného parkovacího místa již 
pominuly a vyhrazené parkovací 
místo bude zrušeno.  

Ing. Miroslav Hronovský, 
vedoucí odboru dopravy

a silničního hospodářství

Město Frýdek-Místek

veřejně oznamuje

VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ
na funkci ředitele příspěvkové organizace 

„Speciální školy Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562“
Podrobnější informace naleznete na internetových strán-
kách města Frýdku-Místku www.frydekmistek.cz, nebo na 

úřední desce města Frýdku-Místku.

ZÁMĚR MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor-garáž nacházející se v suterénu domu č.p. 1975, ul. 8.pěšího pluku, 

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

Den konání „Dražby“: 11. 4. 2005
Místo konání „Dražby“: MěÚ Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, malá zasedací síň, II. NP
Hodina konání „Dražby“: 13:30 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 1975, ul. 8.pěšího pluku, k.ú. Frýdek.
Celková plocha garáže je 34 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního nájemného na 1 m2 plochy garáže a 

činí 700,- Kč/m2/rok.
Prohlídka garáže se uskuteční 7. 4. 2005 v 10:00 hodin na místě samém.
Účastníkem dražby může být pouze fyzická osoba, která nejpozději do okamžiku zahájení zápi-

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

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

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

Od 29. 3. 2005 od 8,00 
hod. bude na ul. T. G. Ma-
saryka v úseku od „Rubikovy 
křižovatky“ po Katastrální úřad 
probíhat rekonstrukce kanali-
zace vč. přepojení přípojek. 

Z tohoto důvodu bude úsek 
od „Rubikovy křižovatky“ 
po křižovatku s ul. Bru-
zovská úplně uzavřen pro 
osobní a nákladní dopravu 
(mimo zásobování přilehlých 

UZAVÍRKA ČÁSTI UL. T. G. MASARYKA

objektů). Průjezd autobusů 
a vozidel IZS zůstává za-
chován!!

Objízdná trasa je vedena 
ul. Hlavní přes  ul. Obchodní 
a Bruzovskou.

Termín dokončení stavby, 
vč. pokládky nového živičného 
koberce v dotčeném jízdním 
pruhu, je 30. 6. 2005. Zhotovi-
telem je společnost STASPO, 
spol. s r.o. z Ostravy.  ODaSH
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Michal Nesvadba z Kouzel-
né školky to prostě s nejmen-
šími dětmi umí. A to i bez 
Františka, oblíbeného skřítka 
ze země Fanfárie, který mu v 
místeckém Kině Petra Bezru-
če se zábavou nepomáhal. I 
tak bylo dětské obecenstvo 
nadšeno, zvlášť když s Mi-
chalem zažilo přímý kontakt. 
A vůbec nikomu nevadilo, že 
pánvičkou nebo válečkem.

Michal je pro děti starý dobrý 
známý z televizní obrazovky, 
takže bezostyšně reagovaly 
hned od začátku představení, 
během něhož bavič rozmotal 
metry barevných samolepicích 
pásek. Z nich umí vymodelovat 
opravdu ledacos, i dospělé 
určitě nadchlo jeho pojetí kapra 
„načerno“, šunkafleků nebo 
dršťkové (držkové) polévky. 
Děti si mohly ručičky utřepat, 
když Michal vybízel odvážlivce k 
tomu, aby přišli na jeviště podílet 
se na jeho programu. Představil 
svou verzi domina, donutil publi-
kum ke smíchu, zpěvu i pohybu, 
takže jeho hodinka rychle uběh-
la. V závěru si Michal dal tu práci 
a obešel všechny řady, aby kaž-
dého zájemce „pohladil“ svou 
vyrobenou pánvičkou nebo vá-
lečkem. Fotoaparáty rodičů jen 

Michal z Kouzelné školky
„pohladil“ všechny děti

cvakaly a jeden záblesk stíhal 
druhý. A kdo to nestihl, měl další 
možnost zvěčnit se s dětským 
hrdinou při organizovaném 

fotografování na konci pořadu. 
Mnohým dětem se tak zážitek s 
Michalem hned tak nevymaže z 
paměti.                           (pp)

MICHAL K SNÍDANI: Michal Nesvadba coby dort. Jak jinak – z ba-
revných lepících pásek.                                        Foto: Petr Pavelka

„Slon na vlnách fantazie“, 
takový název nesla výtvarná 
soutěž, kterou pro děti ve spo-
lupráci se ZOO Ostrava vyhlá-
sila Severomoravská plynáren-
ská, a. s., letos v zimě. Akce se 
konala u příležitosti dovozu tří 
slonů indických z Holandska a 
z Francie do ostravské ZOO.

Do soutěže se mohly přihlásit 
děti a mládež od tří do patnácti 

Petra Králová z Frýdku-Místku
zvítězila ve výtvarné soutěži SmP

let a jejich úkolem bylo podle 
svých představ vytvořit libovolnou 
uměleckou technikou slona. Ceny 
za nejzajímavější práce byly 
vyhlášeny a předány ve třech 
věkových kategoriích 3–6 let, 6-
10 let a 10–15 let. V konkurenci 
1015 prací se umístila na 1. místě 
v nejstarší věkové kategorii Petra 
Králová z Frýdku-Místku. Vítězce 
srdečně blahopřejeme!

VÍTĚZNÝ VÝTVOR: Slon dvanáctileté Petry Králové.   Foto: Repro

Agentura Vaness models 
připravuje v pořadí již 24. 
Velkou módní přehlídku. 
Akce s podtitulem Móda 
a´la muzikál se uskuteční 14. 
dubna v 18 hodin v místec-
kém Kině Petra Bezruče.

Vanessky si za dobu svého 
působení již získaly své stálé 
publikum, které oceňuje snahu 
o originální propojení hudby, 
modelové kolekce a choreo-
grafie tak, aby se každá módní 
přehlídka lišila od té předchozí. 
Přehlídky choreografka a maji-
telka agentury Blanka Somrová 
připravuje divácky zajímavou 
formou show na různá témata, 
kterým je přizpůsoben muzikální 
doprovod. Z dřívějších akcí lze 
jmenovat například Vanesswo-
od, což byla parafráze Hol-
lywoodu s předáváním módních 
Oskarů, podtitul Co je české, to 
je hezké spojoval pro změnu s 
módou českou hudbu, Cesto-

Vanessky chystají další přehlídku
mánie ukázala módu putováním 
po různých koutech světa. 
Módní krásy života přibližovaly 
jednotlivé etapy lidského života, 
od dětství, puberty, maturity, až 
k svatebnímu obřadu, ale objevi-
ly se i přehlídky s  extravagant-
nějším pojetím módy a hudby. 
Přijďte se podívat, co Vanessky 
vymyslely tentokrát.          (pp)

TEREZA KERNDLOVÁ: Přehlídky 
Vanessek mívají i zajímavé hosty.

Foto: Petr Pavelka

Frýdečtí skauti srdečně 
zvou na varhanní koncert, 
který se uskuteční v neděli 
17. dubna v 19 hodin v chrá-
mu sv. Jana a Pavla v Místku. 
Posluchačka 4. ročníku 
Hudební fakulty Akademie 
múzických  umění v Praze 
Kamila Kevická na něm za-
hraje skladby J. S. Bacha, J. 
Pachelbela a A. G. Rittera.

Kamila Kevická pochází z 
Komárna. Nejdříve studovala na 

Pozvánka na varhanní koncert
státní konzervatoři v Bratislavě, 
kde dále pokračovala ve studiu 
na Vysoké škole múzických 
umění. Po bakalářských zkouš-
kách přestoupila na pražskou 
Hudební fakultu múzických 
umění, kde v současné době 
studuje u mezinárodně uzná-
vaného doc. Jaroslava Tůmy. 
Zúčastnila se řady soutěží a 
koncertovala v mnoha městech 
u nás a na Slovensku, ale také 
v jiných  zemích. V roce 1998 

získala na soutěží slovenských 
konzervatoří 2. cenu a na 
Mezinárodní varhanní soutěží 
v městě Ljubljana ve Slovin-
sku dokonce 1. cenu a navíc 
ocenění za nejlepší předvedení 
současné skladby. Na varhanní 
soutěži v Opavě v roce 2003 
získala čestné uznání.

Vstupné na koncert bude 
dobrovolné a jeho výtěžek bude 
věnován na opravu Skautského 
domu ve Frýdku.

Sportovní klub vozíčkářů 
ve Frýdku-Místku znovu při-
pravil velmi hodnotný kultur-
ní zážitek spojený s možností 
pomoci zdravotně postiženým 
dětem a lidem upoutaným na 
vozíku. Koncert Kubínova 
kvarteta a činoherního herce 
Jana Fišara ze série benefič-
ních setkání s názvem „Cesta 
k srdcím“ se uskutečnil v 
Mariánském kostele. 

Seskupení špičkových 
umělců předneslo poslucha-
čům, v  nádherném církevním 
prostředí Mariánského kostela, 

Benefiční kultura v kostele 
Posledních 7 slov Ježíše Krista 
od Josepha Haydna, jedno z 
nejproslulejších děl autora obdi-
vovaného v celé Evropě.

„Zvali jsme všechny lidi dobré 
vůle, ale byli jsme si vědomi, 
že akce není naplánována na 
ideální termín. Účast tomu odpo-
vídala, podepsala se na ní určitě 
dlouhá zima i období chřipek, 
ale kdo přišel, určitě nelitoval, 
kulturní zážitek to byl skvělý. A 
my jsme získal na charitativní 
projekty přes pět tisíc korun,“ 
informoval předseda klubu Ra-
domír Krupa.                       (pp)

Denně můžeme na obloze 
pozorovat nepřeberné množství 
hvězd a hvězdiček, zamýšlet se 
nad jejich existencí a obdivovat 
je třeba jako hvězdy a hvězdič-
ky z pěveckých a jiných nebí. 
Krásu nebe nočního 8. března 
návštěvníkům Lidového domu 
přiblížila osoba nad jiné povo-
laná – Jiří Grygar.

Astrofyzik Jiří Grygar toho o 
hvězdách na obloze ví skutečně 
mnoho a navíc o nich dovede 
poutavě, zajímavě a poučně 
hovořit, aniž by se člověk nudil. 
Jeho přednáška přivedla do sálu 

Lidového domu velký počet po-
zorných a vnímavých posluchačů. 
Pořadatelé věří, že to nebyla 
poslední úspěšná akce a že oby-
vatelé města i okolí si do Lidového 
domu najdou cestu častěji. 

Katolický lidový dům
v Místku

5. 4. - 22. 4. 2005
ve velkém sále

po-pá od 8.00 do 15.00 h.
ne od 8.00 do 11.30 h.

Interaktivní výstava:
Bible očima světa,
svět očima Bible

Astronom v Lidovém domě K moři za zdravím
Oblastní spolek Čes-

kého červeného kříže ve 
Frýdku-Místku připravil 
jako každoročně i letos 
v době prázdnin čtrnác-
tidenní pobyty u moře v 
Chorvatsku v městečku 
Podgora (9 km od Makar-
ské Riviéry). Pobytu se 
mohou zúčastnit všichni 
zájemci včetně dětí. Po 
celou dobu pobytu je 
zajištěna lékařská péče 
pro děti i dospělé, kteří 
se léčí na bronchitidu, 
astma, ekzémy a podob-
ně. Více informací na tel.:
558 434 376, 558 434 850.
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KULTURNÍ DŮM
VÁLCOVEN PLECHU

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

 
NOVÁ SCÉNA VLAST

Hlavní 112
Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

KLUB MAMINEK BROUČCI

KLUB MAMINEK KRTEČEK
Farní 1, Frýdek

Scházíme se vždy v úterý a ve čtvrtek
v době od 9 do 12 hodin.

Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)
Tel.: 558 647 366

Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 12.00 h. 

7. 4. v 19.00 hodin - frýdecký zámek
5. zámecký koncert
ADAMUSOVO TRIO
Jan Adamus - hoboj, anglický roh
Jitka Adamusová - housle
Květa Novotná – klavír
8. 4. v 19.30 hodin - Národní dům
SETKÁNÍ PO TANEČNÍCH
Setkání je určeno pro absolventy taneč-

ních kurzů pro manželské páry a dvojice. 
Řídí mistr tance pan Gebauer s partnerkou.
18. 4. v 19.00 hodin - Národní dům
PRDELAČKA
Travesti show skupiny Screamers Praha
Celovečerní zábavný pořad, ve kterém 

se vám představí Saša, Lili, Nadja, Paula, 
Valerie a Láďa.

19. 4. v 16.30 hodin - Národní dům 
PODVEČER S VIDEOKAMEROU
Ohlédnutí za soutěží neprofesionální 

filmové tvorby Střekovská kamera.
Uvádí PhDr. Eduard Mocek.
22. 4. v 19.00 hodin - Národní dům
6. koncert KPH
V rámci Celostátního setkání zástupců KPH.
Pod záštitou starostky města ing. Evy 

Richtrové.
JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA
Igor Františák - klarinet
Dirigent: Jakub Hrůša
Program: Janáček, Mozart, Dvořák
30. 4. ve 13.00 hodin - Národní dům
TANEČNÍ SOUTĚŽ
„O hlavní cenu Národního domu“, „O 

hlavní cenu TŠ Palas“ a „Latino dance“
Taneční soutěž show dance a disco show.
Latino dance – soutěž pro merenge a salsu.
KURZY
Moderní tanec pro aktivní ženy
všech věkových kategorií
*začátečníci* *pokročilí*
Oslovujeme všechny moderní ženy - 

nabízíme nový způsob aktivního odpočinku 
v pravidelných lekcích vždy jednou týdně ve 
čtvrtek. Seznámíte se s rytmy španělské, 
kubánské, brazilské, jazz, pop aj. hudby. 
Odpočinete si a zároveň budete zdravě pra-
covat se svým tělem. Kurzovné za 10 lekcí 
(20 vyučovacích hodin) je 600 Kč.

Platba kurzu: 7. 4. od 17.00 do 17.30 hodin
Zahájení kurzu: 7. 4. od 17.30 do 19.00 hodin
S sebou cvičky (tenisky), sportovní oděv
Přihlášky získáte ve vrátnici Národního 

domu a odevzdejte nejpozději do 4. 4. 
Informace na tel. čísle 558 432 011 nebo 

604 503 817
Taneční pro manželské páry a dvojice
*pokročilí*
Taneční jsou určeny párům všech věkových 

kategorií a absolventům kurzů pro začátečníky 
vždy v neděli od 18.30 do 21.00 hodin. Kurzov-
né za 10 lekcí 1 500 Kč/pár. Vedou mistři tance 
Mgr. Jana Šodková a Josef Macura.

Platba kurzu: 3. 4. od 18.00 do 18.30 hodin
Zahájení kurzu: 3. 4. od 18.30 do 21.00 hodin
Přihlášky získáte ve vrátnici Národního 

domu a odevzdejte nejpozději do 31. 3.
Informace na tel. čísle 558 432 011 nebo 

604 503 817
COUNTRY TANCE 
pro manželské páry a dvojice
Kouzlo amerického západu na konci před-

minulého století - to jsou tradiční country tan-
ce ve čtverylkách, dlouhých řadách, malých a 
velkých kroužcích a samostatně. Máte zájem 
se některý z tanců naučit? Přijďte mezi nás!

Kdy? Každý čtvrtek od 7. 4.
Kde? Národní dům v Místku
V kolik? Od 19.00 hodin
Kurzovné za 10 lekcí 500 Kč za osobu. 

Vedou lektoři country clubu Virginia.
Platba kurzu: 7. 4. od 18.30 do 19.00 hodin
Zahájení kurzu: 7. 4. od 19.00 do 20.30 hodin
Přihlášky získáte ve vrátnici Národního 

domu a odevzdejte nejpozději do 4. 4.
Informace na tel. čísle 558 432 011 
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

*začátečníci* *mírně pokročilí* *pokročilí*
Kurz probíhá v Národním domě (vchod 

zahradou) každé úterý, a to:
* začátečníci 17.20 – 18.20 hod.
* mírně pokročilí 18.30 – 19.30 hod.
* pokročilí 19.40 – 20.40 hod.
Kurzovné za 10 lekcí: začátečníci 700 Kč, 

mírně pokročilí a pokročilí 650 Kč.
Platba kurzů v úterý 19. 4. od 17.00 do 

18.30 hodin v přístavbě Národního domu 
- vchod zahradou. Zahájení v úterý 26. 4. dle 
zaplacené skupiny.

V případě velkého zájmu se budou oteví-
rat kurzy i v pondělí od 18.00 hod. 

Přihlášky získáte ve vrátnici Národního 
domu a odevzdejte nejpozději do 18. 4.

Informace na tel. čísle 558 432 011

2. 4. v 18.00 hodin 
ING IV. ANEB INTELEKTUÁLNĚ NE-

VYVÁŽENÁ GALASUPERŠOU
Hraje DS Čtyřlístek Frýdek-Místek „ING 

kolektiv“ PREMIÉRA 
3. 4. v 15.00 
Divadlo Maléhry Brno
KOLOTOČ V AFRICE
Představení pro děti.
10. 4. v 15.00 hodin
Divadlo Duo Frýdek-Místek
Kamil Horák
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Veselá činoherní pohádka pro děti.
12. 4. v 19.00 hodin 
Radošínské naivné divadlo
TATA
Něžná groteska o nemocném otci a třech 

zdravých dcerách.
Hrají: Stanislav Štepka, Soňa Norisová, 

Maruška Nedomová, Monika Hilmerová, 
Milan Šago aj.

Režie: Marie Lorencová.
Předplatitelská skupina B
24. 4. v 15.00 hodin 
Divadlo Oblázek
POHÁDKA O RUSALCE
Pohádka pro děti.
24. 4. v 19.00 hodin
Studio Dva Praha
Richard Nelson
MADAME MELVILLE
Subtilní příběh o vztahu patnáctiletého 

amerického školáka a jeho francouzské 
učitelky literatury. Příběh o ztrátě nevinnosti, 
zasazený do Paříže roku 1966, vypráví jeho 
dnes dospělý hrdina s nostalgií, která se 
stává pochopitelnou na jeho konci.

Hrají: Ivana Chýlková, Eva Holubová, Jan 
Meduna aj.

Režie: Patrik Hartl
FILMOVÝ KLUB 
Přehlídka filmů trilogie režiséra Petera 

Jacksona podle literární předlohy J. R. R. 
Tolkiena

4. 4. v 19.00 hod.
PÁN PRSTENŮ - SPOLEČENSTVO 

PRSTENU /USA/
5. 4. v 19.00 hod.
PÁN PRSTENŮ - DVĚ VĚŽE /USA/
6. 4. v 19.00 hod.
PÁN PRSTENŮ - NÁVRAT KRÁLE /USA/
11. 4. v 19.00 hod.
ČESKÝ SEN /ČR/
PROJEKT 100- 13. 4. v 19.00 hod.
MODERNÍ DOBA /USA/
18. 4. v 19.00 hod.
ŽIVOT JE ZÁZRAK /Chorvatsko/
19. 4. v 19.00 hod.

ŽIVOT A SMRT PETERA SELLERSE 
/USA/
25. 4. v 19.00 hod.
PŘÍLIŠ DLOUHÉ ZÁSNUBY /Francie/
26. 4. v 19.00 hod.
PROJEKT 100 - PLECHOVÝ BUBÍNEK
DĚTSKÁ FILMOVÁ PREDSTAVENÍ 
8. 4. v 10.00 hod.
DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE I /ČR/
15. 4. v 13.30 hod. a 16. 4. v 15.30 hod.
ÚŽASŇÁKOVI /USA/
29. 4. v 10.00 hod.
DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE II /ČR/ 

1. až 3. 4. v 17.45 a 20.00 hod.
5. až 6. 4. ve 20.00 hod.
PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ 
/ČR/
5. až 6. 4. v 17.45 hod.
LOVCI POKLADŮ /USA/
8. až 10. 4. v 17.00 hod.
HITCH: LÉK PRO MODERNÍHO MUŽE 
/USA/
8. až 10. 4. v 19.30 hod.
LETEC /USA/
12. až 13. 4. v 17.45 a 20.00 hod.
SAMETOVÍ VRAZI /ČR/
14. 4. v 18.00 hodin 
24. Velká módní přehlídka
MODA ALA MUSICAL
VANESS MODELS Blanky Somrové
15. 4. v 17.45 a 20.00 hod.
17. 4. v 17.45 a 20.00 hod.
18. 4. ve 20.00 hod.
SKŘÍTEK /ČR/
18. až 20. 4. v 17.45 hod.
ŠUP SEM ŠUP TAM /Dánsko/
19. až 20. 4. ve 20.00 hod.
21. 4. v 19.00 hodin 
JAKUB SMOLÍK a skupina Františka Kasla
Prezentace nového alba Samotář, v dru-

hé polovině zazní všechny známé hity.
TEAM AMERICA: SVĚTOVEJ POLICAJT
/SRN, USA/
22. až 23. 4. v 17.45 a 20.00 hod.
KREV ZMIZELÉHO /ČR/
24. až 25. 4. v 17.45 a 20.00 hod.
ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD /USA/
26. až 27. 4. v 17.45 hod.

HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ
/Velká Británie, USA/
26. až 27. 4. ve 20.00 hod.
FANTOM OPERY /USA/
29. až 30. 4. v 17.45 hod.
ŽIVOT POD VODOU /USA/
29. až 30. 4. ve 20.00 hod.
NENÁVIST /Japonsko/

8. 4. - „8 jarních bitev“ – akce v Dobré – hry v lese
13. 4. - Tvořivé odpoledne – „ozdobné láhve 
a lahvičky na různé věci a věcičky“
18. – 22. 4. - Týden „nezbednické kuchyně“ 
– pečeme, vaříme, smažíme a jíme
29. 4. - Slet čarodějníků a čarodějnic – zá-
bavné odpoledne

1. 4. - Schůzka členek 
4. 4. v 10.00 hod. - Maňásková pohádka
Od 5. 4. v 9.30 hod. - Kurzy keramiky pro 
maminky s dětmi 
Kurzy se konají v DDM na ul. Pionýrů. 6 lekcí 
za 350 Kč.
7. 4. v 10.00 hod. - DONA CENTRUM Bílé-
ho kruhu bezpečí
Beseda s Mgr. Drahomírem Ševčíkem. 
Psychologicko-právní poradna pro řešení 
problémů v rodině.
11. 4. v 10.00 hod. - Maňásková pohádka
15. 4. - Výtvarka pro dospělé s Hankou.
Keramické výrobky z rychleschnoucí hlíny.
18. 4. v 10.00 hod. - Maňásková pohádka
19. 4. v 10.00 hod. - Základy první pomoci 
u dětí
22.4. - Sportujeme s Broučky
Dopoledne plné sportu, her a odměn.
25. 4. v 10.00 hod. - Maňásková pohádka
28. 4. v 10.00 hod. - Beseda se zástupcem 
ÚP. Pracovně-právní vztahy.
Připravte si své dotazy předem.

5. 4. - Beseda s logopedkou
7. 4. - Pohádka
11. až 13. - BURZA JARNÍHO A LETNÍ-

HO OBLEČENÍ A OBUVI
11. 4.  8:30 – 13:00 příjem
  13:00 – 17:00 příjem i prodej

15. 4. - Společenský večírek důchodců 
OS KOVO Válcoven plechu.

22. 4. - RAM RECORDS – NIGHT
Dramm n´ basse
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STANICE MLADÝCH TURISTŮ
Pionýrů 764, Frýdek-Místek

tel.: 558 435 067, 558 647 694
e-mail: smtu.fm@worldonline.cz

http://smtu.fm.web.worldonline.cz

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ  ZÁMEK
Otevírací doba:

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
12. 4. v 18.00 Přemysl Mácha - Mexičtí 

indiáni a demokracie
21. 4. v 18.00 Herec Pavel Nový - Do-

tazník, aneb Co život dal a vzal

12.4. 8:00 – 16:30 prodej
13. 4. 8:00 – 11:30 vyúčtování
19. 4. - Výroba zvířátek z papírů
21. 4. - Písničky, říkanky
26. 4. - Přednáška o kojení
28. 4. - Malujeme barvičkami na sklo
Každé úterý v době od 9.30 do 10.00 

hodin se koná cvičení maminek s dětmi.
Bližší informace na tel. čísle 558 434 961, 

nebo v KM Krteček

1. - 3. 4. - Kurz zdravotníka pro zotavo-
vací akce pro děti a mládež přímo na Stanici 
mladých turistů. Každý účastník obdrží 

Průkaz zdravotníka zotavovacích akcí.
2. 4. - Jednodenní lyžařský zájezd na 

Praděd. Informace u A. Kubalákové.
22. 4. - Den země Sady B.Smetany od 

9 do15 hodin. Součástí dne bude vyhod-
nocení III.ročníku soutěže Zachraň strom. 
Informace M. Gavlas.

30. 4. - Slet čarodějnic na Hatích od 
17 do 21 hodin. Volba Miss čarodějnice, 
soutěž o nejšpinavější nohy… Informace 
A. Kubaláková.

4. 5. - Maminkám pro radost-vyrábíme 
dárečky a přáníčka pro maminky. SMTu od 
15,30 do 16 hodin. Informace P. Kozáková

Informace:
Na termín 24.5. – 5.6.2005 připravuje 

Stanice mladých turistů relaxační pobyt u 
moře - Řecko Paralie.

Bližší informace o připravovaných 
akcích získáte přímo na SMTu, tel. 558 
435067 nebo 558 647594.

Stálé expozice:
- BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
- ZÁMECKÝ OKRUH
- FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
- FRÝDEK A MÍSTEK
- PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
STANISLAV HOLÝ
Výstava autora kreseb, knižních ilustrací, 

grafik, animovaných filmů a karikatur, v nichž 
se spojuje filozofie s člověčinou. Původně vyu-
čený malíř porcelánu vystudoval na umělecko-
průmyslové škole u profesora A. Hoffmeistra 
kreslený a loutkový film. Navrhl výtvarné ztvár-
nění expozic pavilónů v Montrealu, Tokiu a Pa-
říži. Od roku 1975 spolupracoval s Čs. televizí 
a všichni bezpochyby znají postavy JŮ a Hele, 
Mufa, Šamšuly a další, které vytvořil. Stanislav 
Holý zemřel v roce 1998 v 55 letech.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna v 
17h ve výstavních síních frýdeckého zámku.

Potrvá do 22. května.
KUPECKÉ DOMY NA HLUBOKÉ ULICI
Výstava přiblíží bohatou historii pozdně 

barokních kupeckých domů na Hluboké ulici ve 
Frýdku prostřednictvím starých vyobrazení, fo-
tografií, plánů a dokumentace z archivu Muzea 
Beskyd. Polodřevěné kupecké domy přežily i 
poslední požáry města v 19. století a byly tak 
vzácně dochovanou ukázkou bydlení v 18. a 
19. století. V jednom z domů žili také předkové 
skladatele Leoše Janáčka, což vedlo k později 
užívanému označení Janáčkovské domy.

Vernisáž se uskuteční v pondělí 11. dubna v 
17 hodin v muzejní učebně v podzámčí. Výsta-
va je pro veřejnost otevřena omezeně v úterý, 
středa a pátek 14.00-16.00, čtvrtek 14.00-
17.00, sobota, neděle 13.00-17.00 hodin.

Potrvá do 8. května.
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
Výstava, pořádaná u příležitosti 60. výročí 

osvobození českých zemí a konce 2. světové 
války, nás seznámí s klíčovými mezníky 2. 
světové války v zahraničí, s důležitými udá-
lostmi v ČSR, ale zejména nám poodhalí 
průběh 2. světové války v našem regionu 
– vpád nacistických vojsk do Českosloven-
ska a hrdinný odpor vojáků 8. pěšího pluku z 
Místku, odboj na Frýdecko-Místecku (Obrana 
národa, skupina „Lvice“, Sokolský odboj, 
Komunistický odboj, partyzánská skupina 
Jana Žižky, východní i západní paravýsadky, 
Morávka, osvobození Frýdecko-Místecka Ru-
dou armádou). Výstava se také věnuje osudu 
našich rodáků v zahraničních armádách 
(východní, západní frontě i Africe) i represím 
Němců vůči obyvatelstvu (holocaust, koncen-
trační tábory, nucené nasazení).

Vernisáž se koná v neděli 17. 4. v 15 hodin 
na nádvoří frýdeckého zámku. Hosty vernisáže 
budou přímí účastníci událostí 2. světové války.

Potrvá do 5. června.
Doprovodné akce
27. 4. v 10 h - Vojáci ze zahraničních 

armád – západní fronta. Zámecký klub. 
Beseda spojená s prohlídkou výstavy.

5. 5. v 10 h - Odboj v Pobeskydí. Zámecký 
klub. Beseda spojená s prohlídkou výstavy.

8. 5. v 15 h - Vojáci ze zahraničních armád, 
Odboj v Pobeskydí. Zámecký klub. Beseda 
Zámecké neděle spojená s prohlídkou výstavy.

11. 5. v 10 h - Vojáci ze zahraničních 
armád – východní fronta. Zámecký klub. 
Beseda spojená s prohlídkou výstavy.

Kromě termínu 8. 5. jsou besedy určeny 
především školám. Mohou se jich však zú-
častnit i zájemci z řad veřejnosti.

PROGRAMY, KONCERTY
7. 4. v 19 h - Rytířský sál frýdeckého zámku
Pátý zámecký koncert
ADAMUSOVO TRIO
Jan Adamus - hoboj, anglický roh
Jitka Adamusová - housle
Květa Novotná - klavír
21. 4 v 17,00 h - Zelený dům
HISTORIE KUPECKÝCH DOMŮ
Přednáška Mgr. Marka Weissbroda o 

bohaté historii pozdně barokních kupeckých 
domů na Hluboké ulici ve Frýdku.

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ A VLASTIVĚD-
NÁ SPOLEČNOST

14. 4. v 15,00 h – přednáškový sál v 
Zeleném domě

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a 

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

14. 4. v 17,00 h – přednáškový sál v 
Zeleném domě

ZÁMECKÉ PARKY A ZAHRADY V 
MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI I.

Zámecké parky ve Frýdku, v Paskově, 
Staré Vsi nad Ondřejnicí, Hnojníku, Ropici, 
Šenově, Šilhéřovicích, Kyjovicích u Ostravy, 
Klimkovicích a jinde. Přednáška doplněná 
promítáním diapozitivů a videoprojekcí.

22. 4. v 16.00 h – sraz na Zámeckém 
náměstí ve Frýdku u kašny

POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU
Další z vycházek po stopách zmizelé tvá-

ře města. Kde stály stará a nová nemocnice 
na Hasičské ulici, zaniklá Těšínská brána, 
městská ledovna, někdejší Zahradní čtvrť, 
jubilejní park císaře Františka Josefa I., 
obchod Ludvíka Aresina, hostinec Římské 
lázně a další. Provázejí manželé Poláškovi.

23. 4. – sraz v 8,15 hodin za zastávce 
ČSAD u nádraží ČD ve Frýdku

POJĎTE S NÁMI DO BRUŠPERKU
Odjezd linkou ČSAD (910 376) v 8.20 

hodin, vysednout v Brušperku na zastávce 
„U Chamrádů“ v 8.56 hodin.

Vlastivědná vycházka historickým cent-
rem města – uliční zástavba na Borošíně, 
Národní dům z roku 1870 na náměstí, pro-
hlídka pamětní síně V. Martínka, domy čp. 
13 a 14 s bohatou štukovou výzdobou fasá-
dy z let 1775-1800, socha Boha Otce z roku 
1761, původně gotický farní kostel sv. Jiří s 
ohradní zdí a 14 zastaveními křížové cesty, 
bývalý větrný mlýn nad městem a další. 

Nazpět z Brušperku autobusem v 12.32 
nebo v 16.23 hodin.

30. 4. v 9,00 h – sraz ve Frýdku před 
víceúčelovou sportovní halou u lávky přes 
řeku Ostravici

POJĎTE S NÁMI PROTI PROUDU 
OSTRAVICE A MORÁVKY

Historicko-přírodovědná exkurze. Stře-
dověký brod přes Ostravici, zaniklé mosty, 
slavné povodně, peřeje na řece Morávce, 
staré protipovodňové hráze, zaniklý středo-
věký hrádek Vlčků z Dobré Zemice.

9. 4. - DOPOLEDNE PRO DOVEDNÉ 
RUCE

- jarní motivy se objeví na obrázcích, 
prostíráních a doplňcích do kuchyně, které 
si u nás vyrobíte

- cena: 35,- Kč
- DDM Místek, 9:00 – 13:00 hodin
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouzdat 

po Internetu …

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

Národních mučedníků 591
telefon: 558 434 154, 558 434 525, 558 628 240
www.ddmfm.cz, e-mail:info@ddmfm.cz

- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 – 11:00 a 11:00 – 13:

00 hodin
12. 4. - VÝPRAVA PANA BROUČKA ZA 

JIŘÍKEM Z PODĚBRAD
Kdo po době husitské obsadí český trůn? 

Kdo přišel první s nápadem Evropské unie?
- pásmo her a soutěží na téma historie
- DDM Místek, 14:00 hodin
15. 4. - V APRÍLU – ZÁVODY NA MÍRU
- humorné soutěžní disciplíny pro celou 

rodinu
- vstupné: 5,- Kč
- park na sídlišti Slezská, 15:00–

- 18:00 hodin
16. 4. - LOUTNIČKA 2005
- finále soutěže v sólovém zpěvu lidových 

písní
- vstupné: 20,- Kč
- ZUŠ v Místku, 14:00 – 16:00 hodin
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouzdat 

po Internetu …
- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 – 11:00 a 11:00 – 13:

00 hodin
16. – 17. 4. - VÍKEND JAKO MALO-

VANÝ II.
- víkendový pobyt
Společně si užijeme soboty a neděle 

podle našich představ. Budeme tvořit, 
malovat, relaxovat. Večer si uděláme malou 
přípravu na správný slet čarodějnic.

- cena: 290,- Kč
- přihlášky a informace: DDM Místek, 

Ivana Sošková, telefon: 558 434 154, 731 
167 010

21. 4. - SOUTĚŽ ŽÁKŮ SPECIÁLNÍCH 
ŠKOL VE ZPĚVU A RECITACI

- ZUŠ v Místku, od 9:00 hodin
23. 4. - DÍVKA ROKU 2005
- soutěž dívek ve věku 13–15 let, které 

nejsou jen milé a půvabné, ale také inteli-
gentní, zručné a pohybově nadané

- oblastní kolo
- o postup do celostátního kola se utkají 

nejen vítězky základního kola z FM, ale také 
z Havířova, Ostravy, Karviné, Orlové a další

- vstupné: 50,- Kč
- Nová Scéna Vlast, od 17:00 hodin
25. 4. - SLET ČARODĚJNIC
Přijďte se s námi řádně připravit na pálení 

čarodějnic. Poradíme vhodné čarodějnické 
líčení, navaříme kouzelné lektvary, budeme 
věštit a vypočteme vám váš osud.

- cena: 15,- Kč
- DDM Místek, 17:30 – 19:30 hodin
28. 4. - VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DO-

SPĚLÉ
- PAPÍR – NEKONEČNÝ ZDROJ IN-

SPIRACE
- tkaní z papírových proužků, rozsouvání 

tvarů, koláže, využití kopírovací techniky, 
kašírování, kouzla s vlnitým a ručním pa-
pírem …

- kurz akreditovaný MŠMT
- cena: 200,- Kč (zahrnuje veškerý mate-

riál, výrobky si účastníci odnesou domů)
- DDM Národních mučedníků, Frýdek,

 9:00 – 12:00 hodin
30. 4. - OKRESNÍ A VEŘEJNÁ SOUTĚŽ 

PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ
- přijďte se podívat na modely nejen 

letadel a bojové techniky
- prezence: v 9:00 hodin
- startovné: 25,- Kč
- DDM Národních mučedníků, Frýdek
NÁRODNÍ PROGRAM POČÍTAČOVÉ 

GRAMOTNOSTI
- cena za kurz: 100,- Kč
- dubnové termíny sdělí Patrik Siegel-

stein
- telefon: 558 434 154, 732 646 125 
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Pro inzerci volejte
603 249 743

Nové exkluzivní sportovně-relaxační centrum Fitpoint (najde-
te ho naproti restauraci Radhošť), které si ve Frýdku-Místku a 
okolí získává obrovskou popularitu, připravilo pro ty, kdo mají 
rádi aktivní odpočinek, další mimořádnou akci. Informovala nás 
o ní šéftrenérka Fitpointu Martina Masná, jinak profi cvičitelka 
aerobiku a instruktorka spinningu.

„Na červen a září chystáme velký sportovní zájezd do Špa-
nělska, který bude věnován aerobiku, aqua aerobiku, power 
józe, pilates a bodystylingu. V červnu se bude cvičit s mojí 
kolegyní Petrou Macurovou, v září povedu cvičení já.“

Proč jste si vybrali zrovna Španělsko?
„Myslím, že aerobiku v Chorvatsku už bylo dost, chtěli jsme 

připravit něco zajímavějšího. Zajistili jsme navíc ubytování s 
bazénem, takže oblíbený aqua aerobik může probíhat v moři 
i v bazénu. A navíc budeme v letovisku Peniscola, jen 220 
kilometrů od Barcelony, kam si určitě zajedeme na výlet. Z 
Frýdku-Místku trvá cesta do Španělska pouhých 24 hodin, což 
se určitě dá zvládnout.“

Jak týdenní zájezdy s aerobikem vycházejí cenově?
„V červnu s námi můžete jet už za 4990 korun, v září za 

5490, protože tam jsou v té době španělské slavnosti. V ceně 
je cesta klimatizovaným autobusem, ubytování, veškeré cvičení 
a vstup do bazénu. Myslím, že to je supernabídka.“

Na které cvičení se nejvíce těšíte?
„Petra Macurová k obvyklému aerobiku a aqua aerobiku 

přidá pilates, já zase power jógu. Na tu se těším u moře asi 
nejvíce.“

Více informací na www.fitpoint.cz nebo tel. 724 375 954.

Šéftrenérka Fitpointu zve do Španělska


