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slovo starostky
Vážení spoluobčané,
po pátečním jednání zastupitelstva měs-

ta vím, jak vypadá „hon na čarodějnice“ 
v praxi. Čarodějnicemi byl v pátek ředitel 
městské policie a já. Někteří kolegové 
zastupitelé za ODS a zástupci odborové 
organizace městské policie měli totiž jediný 
cil – dosáhnout odvolání ředitele městské 
policie a mě vyzvat opakovaně k rezignaci. 
Hlavním důvodem jsou organizační opatření 
v městské policii – mají podezření, že bude 
ohrožena bezpečnost ve městě.

Ubezpečuji vás, že bezpečnost občanů města je pro radu města a mne 
osobně velmi důležitá. Věřím, že je tomu tak i pro všechny ostatní zastupi-
tele. Přesto však si myslím, že na jednání zastupitelstva byla bezpečnost 
ve městě pouhou záminkou. Nebýt teatrálních potlesků a výkřiků během 
všech slovních útoků na ředitele městské policie přihlížející skupinkou 
několika členů odborové organizace a jejich doprovodu, pak bych uvěřila, 
že jde opravdu jen a jen o bezpečnost v našem městě. V pátek večer 
jsem však názor změnila! Docela chápu, že k ochraně před „neslyšící sta-
rostkou a radnicí“ šli hledat odboráři městské policie oporu k zastupitelům 
za ODS. Je však pro mne zarážející, že opozici k vyhodnocení ohrožení 
bezpečnosti ve městě, situace v městské policii a ke svolání jednání 
zastupitelstva v mimořádném termínu stačí názor odborové organizace 
městské policie. Už ale není důležité si ani vyslechnout ředitele městské 
policie nebo alespoň jeho zástupce, případně problém předem diskutovat 
na jednání komise rady města k tomu určené (pro dopravu, bezpečnost a 
prevenci kriminality) nebo znát názor Policie České republiky, která je ze 
zákona určena k ochraně bezpečnosti osob a majetku.

K opakovaným útokům na mne, že jsem porušila zákon o kolektiv-
ním vyjednávání s odborovou organizací, odmítají vzít v úvahu názor 
právníků, že tomu tak není, a skutečnost, že ti, kteří odborářům radí, 
neznají Zákon o obcích! Na druhou stranu nevím, proč odboráři měst-
ské policie odmítají mé doporučení dát tento problém posoudit nezá-
vislému soudu. Stejně tak dosud odmítají mé doporučení vyžádat si 
alespoň stanovisko Oblastního inspektorátu práce k jejich názoru, že 
porušuji Zákoník práce. A já se ptám proč?

Pokud tento problém sledujete, třeba jen okrajově, pak možná 
vnímáte, že medializace tohoto problému už není záležitostí jen regi-
onálního tisku, ale i celostátních médií. A už to trvá 5 týdnů! Nemůže 
mít tato „kauza“ souvislost s blížícími se volbami? Vůbec bych se 
nedivila, vždyť v předvolebním boji je každý problém dobrý.

V řešení komunikačního problému mezi odborovou organizací 
Městské policie Frýdek-Místek a jejím vedením budeme pokračovat a 
vyřešíme jej. Nedopustím, aby neřešení tohoto problému mělo dopad 
na vás na všechny!             Eva Richtrová

Starostka: Bezpečnost občanů není ohrožena!
Situace v městské policii je zpolitizována, radnice ji bude radikálně řešit

Že jednání zastupitelstva, 
které mělo v pátek 31. března 
mimo jiné projednat ochranu 
veřejného pořádku ve městě 
Frýdek-Místek s ohledem na 
vzniklou situaci v městské poli-
cii, nebude jednoduché, nazna-
čilo už zahájení, které trvalo 
více než půl hodiny. Nakonec 
se zastupitelé rozešli po šesti 
hodinách až po půlnoci.

Nepřipravené materiály
Vedení radnice hned na úvod 

kritizovalo opozici, že nepřipra-
vila k tématu městské policie, 
které navrhla, žádný písemný 
materiál. „Jsem v zastupitel-
stvu od roku 1990 a nepamatuji 
situaci, že by zastupitelé vůbec 
nevěděli, o čem mají jednat a 
na čem by se měli usnést. Dále 
bych předpokládala, že se k tak 
závažnému tématu sejde přísluš-
ná komise rady města, která se 
nejen nesešla, ale dosud nemě-
la k práci městské policie žádné 
vážné výhrady. Také nerozumím 
tomu, že kauza se táhne už pátý 
týden, ačkoliv kritizovaná změna 
organizační struktury městské 
policie bude platit až od zítřka, 

a za tu dobu nikdo z opozičních 
zastupitelů neoslovil ředitele 
městské policie ani mne, aby si 
některé věci ověřili,“ řekla sta-
rostka Eva Richtrová a upozor-
nila, že pracovně-právní vztahy 
ani problematika odborů nejsou 
v kompetenci zastupitelstva. Její 
kolegové si poté opozici dobírali, 
že jako pravice hájí tak srdnatě 
odbory a vyjádřili přesvědčení, 
že se tento postoj promítne i 
do parlamentní politiky. „Jsme 

přesvědčeni, že začíná být 
ohrožena bezpečnost ve městě 
a máme důvodné podezření, že 
město porušuje zákoník práce a 
další normy,“ prohlásil nekon-
krétně Igor Svoják (ODS), takže 
se jen dočkal opětovné výtky, 
že není k dispozici žádný věcný 
materiál. „Zajímalo by mě, koli-
krát Igor Svoják oslovil ředitele 
městské policie, doufám, že 
si v rámci objektivity vyslechl i 
druhou stranu,“ zeptal se mís-
tostarosta Petr Cvik. „Nemyslím 
si, že bych získal objektivní infor-
mace. Máme vážné indicie, že 
dochází k porušování zákonů,“ 
znovu neadresně prohlásil Petr 
Konůpka (ODS), ale až vystou-
pení odboráře Radima Kruse 
přineslo konkrétní výtky, ale na 
neexistující paragraf. Zastupite-
lé po jeho dlouhém vystoupení, 
které neměli předem v písemné 
podobě, se jen těžko mohli zori-
entovat v odborářské problema-
tice, ale přítomná předsedkyně 
Odborového svazu státních 
orgánů a organizací Alena Von-
drová měla jasno.

(Pokračování na straně 3)

NOČNÍ ZASEDÁNÍ: Zastupitelé diskuzi o městské policii skončili až 
po půlnoci.      Foto: Petr Pavelka

ZKLAMANÁ ODBORÁŘKA: 
Předsedkyně Odborového sva-
zu státních orgánů a organizací 
Alena Vondrová se nestačila 
divit. Foto: Petr Pavelka

Prezident Václav Klaus v 
úterý 28. března navštívil spo-
lu se svou chotí Livií Klauso-
vou naše město. Na místec-
kém náměstí prezidentský pár 
vítala starostka Eva Richtrová 
s místostarostou Petrem 
Cvikem, Klaus si pak potřá-
sl rukou i s dalšími zástupci 
vedení města a zastupiteli.

„Jsem ráda, pane prezi-
dente, že jste se k nám přijel 
podívat ve dnech, které jsou 
pro naše město mimořádně 
důležité. Vláda se již dohodla s 
korejským investorem na vybu-
dování automobilky Hyundai 
v Nošovicích, takže věřím, že 
o Frýdku-Místku ještě hodně 
uslyšíte,“ přivítala pana prezi-
denta starostka Eva Richtrová. 

„Přeji vám, aby tato investice 
měla pozitivní efekty, ale kaž-
dá mince má dvě strany, jako 
všechno na světě. Korejci k nám 
přicházejí dělat byznys, “ reago-
val na její slova prezident, který 
po zkušenostech z Kolína nastí-

Město navštívil prezident Klaus

nil, že bude záležet na místních 
lidech, nakolik tuto šanci využijí 
například ke snížení nezaměst-
nanosti. Občané měli možnost 
prezidentovi položit několik 
otázek a jednoduché rozhodně 
nebyly. Václav Klaus byl napří-
klad vyzván k zhodnocení situa-
ce v Iráku. „To je velká otázka 

světové politiky, takže nechci 
dělat velká prohlášení na mís-
teckém náměstí. Má to tříletou 
historii, jisté je, že v současnosti 
jde o to, tamější situaci co nejví-
ce stabilizovat. Každá rada je tu 
drahá, osobně nevidím světýlko 
na konci tunelu,“ řekl prezident. 

(pp)

PŘIVÍTÁNÍ: Prezidenta Václava Klause s chotí vítala na náměstí sta-
rostka Eva Richtrová.     Foto: Petr Pavelka
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krátce
Zápis dětí do mateřinek
Zápis dětí k předškolnímu 

vzdělávání v mateřských školách 
zřizovaných městem Frýdek-Mís-
tek pro následující školní rok pro-
běhne v pondělí 24. a úterý 25. 
dubna v době od 8 do 16 hodin. 
Bližší informace zveřejní ředitelé 
dotčených mateřských škol způ-
sobem v místě obvyklým.

Přijede náměstek
ministra Škromacha 

Všichni, kteří se zajímají o 
důchodovou problematiku, její 
reformy a dopady na občana 
nebo o reformu sociálních sys-
témů či příjmovou politiku, jsou 
v pondělí 10. dubna v 16 hodin 
zváni do velké zasedací míst-
nosti hlavní budovy městského 
úřadu na besedu s náměstkem 
ministra práce a sociálních věcí 
panem Jiřím Hofmanem. 

Web města láká
Webové stránky města www.

frydekmistek.cz se mohou díky 
aktuálnímu zpravodajství a 
množství úřednických informací 
pochlubit stále stoupající náv-
štěvností. Loni v březnu je nav-
štívilo 14 630 lidí, letos ve stejný 
měsíc dosáhl počet návštěvníků 
již 23 784. 

Frýdku-Místku svitla naděje
V Senátu se rozhodovalo o 

tom, zda Frýdek-Místek dostane 
ještě šanci zařadit se mezi statu-
tární města nebo naděje na jeho 
„povýšení“ definitivně zhasne v 
horní komoře parlamentu. Přes 
řadu diskuzí, které proběhly, byl 
přece jen v rámci novely zákona 
o obcích schválen pozměňovací 
návrh, že ke statutárním měs-
tům Přerov, Chomutov a Děčín 
přibude ještě Frýdek-Místek. Pro 
definitivní ano, či ne se nakonec 
vysloví poslanecká sněmovna.

Klub zdraví
11. dubna začíná v 18 hodin v 

Klubu zdraví přednáška na téma 
Domácí hospicová péče o dlou-
hodobě nemocné, která je urče-
na pro lidi pečující o své blízké, 
kteří onemocněli onkologickým i 
jiným onemocněním. Přednáš-
ka proběhne v budově místní 
pobočky o. s. ADRA na Radniční 
ulici ve Frýdku.        (pp)

NOVÁ POHŘEBNÍ SLUŽBA
Ve městě Frýdek-Místek a 

jeho okrajových částech nyní 
nabízí služby nová pohřební 
služba, která zde provádí pohřby 
s církevními obřady v kostele, i 
pohřby civilní ve smuteční síni 
na frýdeckém hřbitově, případně 
zpopelnění bez obřadu. Petr 
Míček – majitel pohřební služby, 
je připraven poskytnout radu 
v těžké životní situaci a nabízí 
pomocnou ruku. Kontaktní tel. 
596 421 363 nebo mob. 605 
948 320. 

Na frýdecko-místeckou 
radnici zavítal ministr prá-
ce a sociálních věcí Zdeněk 
Škromach, který zde dorazil 
z mezinárodní konference 
o bezpečnosti práce, jež se 
konala v Malenovicích. Vzhle-
dem k jeho zaměření došlo i 
na konzultaci odborářské pro-
blematiky v městské policii.

Ministr se podivoval, že téma 
odborů si vzala za své místní 
občanská demokratická strana. 
„ODS je vůbec v poslední době 
vidět v souvislostech, kde by 
člověk pravicovou stranu nehle-
dal. Je například zajímavé, kolik 
jejich nápadů znamená příkazy 
soukromým firmám,“ podotkl 
Zdeněk Škromach. Zdůraznil, 
jak je důležité lidem co nejlépe 
vysvětlovat veškeré zamýšlené 

Radnici navštívil ministr Škromach
i prováděné kroky. „Vezměte 
si, co se strhlo ve Francii, a při-
tom na začátku byl jen upřímný 
pokus, aby mladí lidé měli vůbec 
šanci získat nějakou praxi,“ uve-
dl ministr. Ten vedení města slí-
bil, že s plánovanou výstavbou 
nového úřadu práce by se mělo 
začít letos a lidem by měl sloužit 
už v příštím roce. Jedním z témat 
byla i otázka dalšího využívání 
prostor po bývalém okresním 
úřadě, kde svou činnost vyko-
nává Česká správa sociálního 
zabezpečení i městský úřad. 
Nakonec se ministr vydal načer-
pat trochu energie ze vzácných 
slunečních paprsků na frýdecké 
náměstí, kde se neocitl poprvé. 
Na frýdeckém zámku byl totiž 
za svědka při svatbě svého 
náměstka Jiřího Hofmana.  

V KANCELÁŘI STAROSTKY: S ministrem Zdeňkem Škromachem 
diskutují starostka Eva Richtrová, místostarosta Petr Cvik a poslanec 
Petr Rafaj.      Foto: Petr Pavelka

Jaroslav Chýlek dokázal, kdo lže
Zastupitel za ČSSD Jaro-

slav Chýlek byl na posled-
ním zasedání zastupitelstva a 
následně v tisku napadán ze 
lži, a proto si připravil analýzu 
výroků na finančním výboru, 
kterou odprezentoval v pátek 
31. března na dalším jednání 
zastupitelů. Ze lži pomocí ní 
usvědčil Josefa Vojvodíka 
(KDU-ČSL), Jana Janáska a 
Igora Svojáka (oba ODS).

„Vypadalo to, že já jsem ten 
zloduch, a proto jsem si řekl, že 
analyzuji zvukový záznam z jed-
nání finančního výboru, a když se 
ukáže, že jsem se zmýlil, omlu-
vím se těm, které jsem tak tvrdě 
odsoudil,“ uvedl své vystoupení 
Jaroslav Chýlek. I když se pre-
zentaci snažil odlehčit vtipnými 
glosami typu „Babo, raď!“, výsle-
dek po zhlédnutí doslovných 
přepisů zvukového záznamu byl 

vážný. Jaroslav Chýlek na komisi 
nikdy nemluvil v tom smyslu, že 
rada města není zodpovědná za 
svá rozhodnutí, jak se mu snažila 
vnutit opozice.

I když Petr Rafaj posléze 
vyzval, že by očekával, že 
„někdo teď vstane a omluví 
se“, replika usvědčených přišla 
až v závěru zastupitelstva. Jan 
Janásek se snažil zpochybnit 
průkaznost záznamu, protože 
údajně není velký technic-
ký problém jej upravit. Když 
byl Jan Janásek poslancem
Petrem Rafajem vyzván, 
aby jasně řekl, zda obviňuje 
zastupitele Jaroslava Chýlka 
z podvodu, začal se předseda 
klubu ODS vytáčet a jen potvr-
dil výsledek Chýlkovy analýzy, 
že někteří zástupci opozice si 
s obsahem svých prohlášení 
příliš hlavu nelámou.       (pp)

Jarní úklid ve městě už začal
Těžko říct, zda už se sně-

hová pokrývka do ulic města 
nemůže vrátit, ale pracovníci 
technických služeb TS a. s. již 
začali pracovat na odstraňo-
vání mimořádné porce posy-
pových materiálů, které zimu 
krotily, a nepořádku, jenž se 
po tání objevil.

V ulicích města například 
jezdí strojek na psí exkremen-
ty. „Šikovný stroj je kombinací 
motorové tříkolky a vysavače. 
Každý den na něm do ulic vyjíž-
dí pracovník technických služeb 
s helmou na hlavě, aby postup-
ně uklidil kilogramy toho, co by 
správně měli odstranit nezodpo-
vědní majitelé psů,“ řekla tisko-
vá mluvčí radnice Kateřina Pie-
chowicz. Podle ředitele TS a. s. 
Jaromíra Kohuta každé město s 
tímto nešvarem bojuje po svém. 
„Pro nás bylo pořízení tohoto 
stroje krokem vpřed. V součas-
né době se zaměřujeme hlavně 
na místa, kde je největší pohyb 
lidí, a samozřejmě také na parky 
a okolí dětských hřišť. V těchto 
dnech jsou ještě některá pro-

stranství podmáčená vodou, 
takže tam, kam se s tímto zaří-
zením nedostaneme, to vyřeší 
ruční úklid,“ vysvětlil.

Letošní zima byla mimořádně 
dlouhá a atypická i v tom, že na 
rozdíl od minulých let nebylo 
pro permanentní velké množství 
sněhu možné provádět čištění 
komunikací průběžně. V těch-
to dnech se musí handicap 
dohánět. Pomáhají k tomu jako 
každoročně i brigádníci. „Z úřadu 
práce k nám přišlo třicet lidí na 
úklid komunikací, dalších pětatři-
cet osob shrabuje travnaté plo-
chy. Hlavní část úklidu bychom 
chtěli mít do Velikonoc hotovou. 
Nicméně je nutno si přiznat, 
že kdyby byli lidé ukázněnější, 
bylo by město po zimě čistější. 
Stačí se podívat na sídliště mezi 
domy. Lidé se musejí naučit o 
pořádek dbát. S tím je důležité 
začít už u dětí. Na jaro plánujeme 
uspořádat poučné akce pro děti 
základních škol na téma pořádek 
ve městě. Chceme to pojmout 
zábavnou formou,“ prozradil 
Jaromír Kohut.                (pp)

Vysoká škola bohužel
odstupuje od záměru 

Zastupitelstvo města se 
na svém pátečním zasedání 
poslední březnový den muse-
lo znovu zabývat i prodejem 
budovy bývalé zdravotní 
školy, kterou již dříve přiřklo 
pražské Vysoké škole J. A. 
Komenského, která zde měla 
otevřít denní studium a dát 
navíc prostor městské galerii. 
Ze záměru však sešlo.

„Škola měla objekt od města 
koupit na necelých 12 milionů 
korun, ale jednání se zadrhla. 
Smlouva nakonec nebyla pode-
psána a 10. března nás rektor 
seznámil s tím, že musí od záměru 
ustoupit,“ informoval místostaros-
ta Petr Cvik. Potvrdil, že vysoká 

škola ve městě zůstává v rámci 
distančního studia, ale zdůraznil, 
že osud objektu musí být vyřešen 
co nejdříve, aby neztrácel na hod-
notě. Zastupitelstvo se rozhodlo 
k dražbě bez omezování dalšího 
účelu využití budovy. „Na zříze-
ní galerie už tlačit nemůžeme, 
protože kdyby zde měl například 
vzniknout hotel, potřebuje dole 
recepci, ne galerii. Podmínka 
galerie by byla zátěží a my roz-
hodně nechceme, aby budova 
zůstala prázdná,“ řekl místosta-
rosta Petr Cvik, který ujsitil, že 
pro městskou galerii bude radni-
ce hledat jiné prostory. „Můžeme 
uvažovat například o Kinu Petra 
Bezruče,“ nastínil.               (pp)

Fond reprezentace rozdělen
Z městské pokladny popu-

tují další finanční prostředky 
formou neinvestičních dotací 
z Fondu reprezentace a pro-
pagace města. Zastupitelé 
ovšem neustávají v debatě o 
případných změnách statutu 
tohoto fondu.

Jako problematické se jeví 
zejména ustanovení, že jed-
notlivé žádosti je nutno pro-
jednat s předsedy klubů členů 
zastupitelstva města, protože 
opoziční strany odmítají společ-
né schůzky, takže jim žádosti 
jsou jen předávány na vědomí. 
Kritiku opozice, která se dovo-
lává změn, však na předchozím 
zasedání zastupitelstva zpražil 
poslanec Petr Rafaj: „Pokud 
chce někdo něco měnit, měl 
by něco dělat, například změny 
navrhnout, a ne jen poukazovat, 
že změny nejsou.“

Zastupitelstvo schválilo 

Pobeskydskému aviatickému 
klubu příspěvek ve výši 25 
tisíc korun na výdaje spojené 
s úhradou cestovních nákladů 
účastníků soutěží a předvádě-
cích akcí leteckých modelů v 
tuzemsku i zahraničí, dvojná-
sobek obdrží Sokol Frýdek-
-Místek, jehož Věrná garda se 
chystá na XIV. Všesokolský 
slet do Prahy. Město tradičně 
podpoří TJ Slezan Frýdek-
-Místek stotisícovým příspěv-
kem na Hornickou desítku a 55 
tisíci na Mezinárodní juniorský 
turnaj Permoníček. S 50 tisíci 
může počítat také Okresní rada 
Asociace školních sportovních 
klubů Frýdek-Místek na srp-
novou akci Evropské setkání 
mládeže a 30 tisíc obdrží Spo-
lečnost pro dechovou hudbu ve 
Frýdku-Místku, které se chystá 
město reprezentovat v Němec-
ku.        (pp)
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městská policie
Útok na strážníky

4. 3. v půl jedenácté dopo-
ledne strážníci zakročovali na 
základě telefonického ozná-
mení obslužného personálu 
v restauraci Čekanka na ulici 
Nádražní proti podnapilému 
devětadvacetiletému M. M. z 
Frýdku-Místku, který po svém 
příchodu do provozovny začal 
agresivním způsobem napa-
dat personál poté, co mu bylo 
odmítnuto podání alkoholického 
nápoje. Při projednávání proti-
právního jednání se do situace 
vložil jeho o pět let mladší kole-
ga, jenž se pokusil do řešení 
zasahovat a chytal strážníka 
za rukáv. V tu chvíli se situace 
začala přiostřovat, avšak stráž-
ník dobře vedenými hmaty a 
chvaty narušitele situace velmi 
rychle uklidnil. Tento muž již do 
situace nezasahoval. Naopak 
podnapilý M. M. se rozhodl na 
jednoho strážníka zaútočit pěst-
mi. I tento pokus byl ze strany 
útočníka marný. Při ověřování 
totožnosti podnapilého muže 
bylo zjištěno, že se jedná o 
osobu hledanou policií, a proto 
byl tento agresivní jedinec na 
místě předán příslušníkům Poli-
cie České republiky. 

Pijí ve dne, v noci
11. 3. hodinu po poledni stráž-

níci Městské policie Frýdek-Mís-
tek spolupracovali s republikový-
mi kolegy poté, co při pravidelné 
kontrole zjistili na ulici Ostravská 
na zemi ležícího, silně opilého 
šestapadesátiletého J. S. z Frýd-
ku-Místku. Muž byl v takovém 
stavu opilosti, že nebyl schopen 
komunikace ani chůze. V zájmu 
ochrany života, zdraví a majetku 
uvedeného muže hlídka strážní-
ků přivolala na místo příslušníky 
PČR, kteří muže převezli na 
protialkoholní stanici ve Frýdku k 
vystřízlivění.

Podezřelé vrtačky
17. 3. v půl jedenácté strážníci 

Městské policie Frýdek-Místek 
zajistili na základě telefonické-
ho oznámení před prodejnou 
Hypernova na ulici 17. listopadu 
čtyři občany Slovenské republiky 
ve věku od 20 do 31 let, kteří na 
parkovišti nabízeli vrtačky značky 
„HILTI“. Pro podezření ze spá-
chání trestného činu byli všichni 
předáni na místě příslušníkům 
Policie České republiky k došet-
ření. „Jednalo se o podezření ze 
spáchání trestného činu porušo-
vání práv k ochranné známce, 
obchodnímu jménu a chráně-
nému označení původu. Každé 
takové podezření musíme předat 
republikovým kolegům a teprve 
na základě šetření se podezře-
ní potvrdí či vyvrátí,“ vysvětlil 
Dalibor Volný, zástupce ředitele 
městské policie.        (pp)

(pokračování ze strany 1)
Zpolitizované odbory
„Mohu vám sdělit, že to, co 

jsem tu slyšela, je v podstatě 
spor mezi dvěma odborovými 
organizacemi, protože i od-
borová organizace zřízená u 
městského úřadu má za členy 
městské strážníky. Pokud od-
bory městské policie napadají 
uzavřenou kolektivní smlouvu, 
jediný kompetentní, kdo je o tom 
schopen rozhodnout, je soud, 
nikoliv zastupitelstvo nebo paní 
starostka. Návrh nové kolektivní 
smlouvy, kterou chtějí odboráři 
městské policie, vykazuje ex-
trémní právní vady, které byly 
i ve vystoupení, které jsem si 
vyslechla. Já bych nechtěla 
zatěžovat zastupitele, protože 
je to oblast pracovně-právních 
vztahů a jsou jistě závažnější 
věci k řešení života obce. Jsem 
ale ochotna vést jednání mezi 
oběma odborovými organiza-
cemi, protože to je svoboda a 
demokracie. Kolektivní vyjed-
návání je běh na dlouhou trať 
a já musím říct, že tady nebyl 
porušen zákon o kolektivním 
vyjednávání. Musí se striktně 
postupovat podle platného 
zákoníku práce a já se nabízím 
zklidnit zbytečně vyhrocenou 
situaci,“ nabídla se předsedkyně 
Odborového svazu státních 
orgánů a organizací Alena 
Vondrová, která se na základě 
dalšího průběhu zastupitelstva 

Starostka: Bezpečnost občanů není ohrožena!
Situace v městské policii je zpolitizována, radnice ji bude radikálně řešit

nechala slyšet, že má pocit, 
že odboráře někdo nevhodně 
manipuluje. „Je to zneužívání 
odborů k stranickým půtkám. To 
se mi nelíbí,“ prohlásila. 

V reakci na její hodnocení situ-
ace starostka Eva Richtrová vybíd-
la: „Než případně rozhodne soud, 
prosím, abyste mě neobviňovali z 
porušování zákona.“

Obhajoba koncepce
Na vyzvání zastupitelů dostal 

slovo i ředitel městské policie 
Václav Buček, který vysvětlil, že 
koncepce s novou organizační 
strukturou je zpracována 
na základě dlouhodobých 
zkušeností a výsledků a nezna-
mená ohrožení bezpečnosti 
města. „Sledujeme požadavky 
občanů, vše máme podpořeno 
statistikou. Část strážníků bude 
přesunuta na denní směnu, kdy 
jsou na nás kladeny daleko vyšší 
nároky, páteční a sobotní noční, 
kdy je největší záběr, srovnatelný 
právě s denním režimem ve 
všední dny, naopak hlídky posilu-
jeme a budeme mít k dispozici 
dvě vozidla oproti dnešnímu jed-
nomu,“ vysvětloval ředitel. 

Starostka Eva Richtrová dopl-
nila, že ochrana zdraví a majetku 
občanů je především záležitostí 
státní policie, s kterou navíc byla 
nová organizační opatření pro-
jednána. „Spekuluje se o tom, 
co se stane. Někdo útočí, jako 
by měl křišťálovou kouli,“ zlo-
bila se starostka. Zdůraznila, že 

organizační opatření je právem 
zaměstnavatele a rada města ji 
samozřejmě po jejím zavedení 
bude vyhodnocovat. V této 
fázi bylo půvabné, že si Petr 
Konůpka vyžádal originál do-
kumentu o změně organizační 
struktury, ačkoliv ta je od začátku 
jádrem celého sporu. „Napadá 
mě jen taková otázka. Jestli má 
městská policie vůbec mít nějaké 
vedení. Podle opozice to vypadá, 
že buď s něčím budou souhlasit 
strážníci, jinak to nebude přijato,“ 
podotkl ředitel městské policie 
Václav Buček. 

Otázka bezpečnosti
Ján Janiga (KSČM) seznámil 

zastupitele s činností komise 
zabývající se bezpečností ve 
městě. „Dostáváme statistiky 
a zajímalo by mě, na základě 
jakých čísel se tu hovoří o 
ohrožení bezpečnosti. Je za-
jímavé, že když se u repub-
likové policie sloučilo frýdecké 
oddělení s místeckým, takže ve 
městě najednou máme druhé 
největší oddělení po Karlových 
Varech, tak to všichni přešli a 
nikdo se neptal, co to může ve 
městě způsobit. Je logické posílit 
výkon denních směn a nočních o 
víkendu, i v souvislosti se zónou 
v Nošovicích bude přes město 
daleko větší průjezd vozidel i po-
hyb lidí. Myslím si, že není cesta 
městskou policii zrušit, protože 
slouží občanům. Jenom chlapi, 
kteří tam slouží, zapomněli, 

komu slouží. Nezapomínejme, 
že jsou ozbrojení a uniformovaní 
a musí plnit nařízení. Co se týče 
organizačních změn, nikde není 
napsané, že je poslední – může 
se v případě potřeby změnit,“ řekl 
Ján Janiga. Předseda komise 
pro dopravu, bezpečnost a pre-
venci kriminality, kde má opo-
zice pět svých zástupců, Pavel 
Holý potvrdil, že na jednáních 
činnost městské policie nebyla 
kritizována, padaly jen návrhy, 
čím by se měla zabývat.

Výsledek jednání
„Já bych městskou policii za 

dané situace zrušil, je to jediné ro-
zumné řešení. Já jsem tu odbory 
zcela jistě hájit nepřišel,“ nechal 
se slyšet Jan Káš (ODS). „Je mi 
smutno, že nás pan Svoják ne-
oslovil, protože nyní rozhodujete 
o osudu rodin strážníků. Padla 
tady přitom mnohá nařčení, která 
zásadně odmítám. Například 
vazba prémií na výběr pokut je 
nesmysl, výši prémií ovlivňovali 
vedoucí směn, kterým byl i Radim 
Krus,“ řekl zástupce ředitele 
městské policie Dalibor Volný. 

S přibývajícím časem za-
stupitelé začali tlačit na to, 
aby diskuze někam dospěla. 
Vzhledem k počtu přítomných 
zastupitelů na obou stranách, 
kdy ani strany ve vedení města 
ani opozice neměly rozhodující 
počet hlasů, bylo zřejmé, že sna-
ha přijmout závěrečná usnesení 
je absurdní. Dosvědčuje to 
například skutečnost, že nebylo 
přijato usnesení „nová struktura 
přispěje k zlepšení bezpečnostní 
situace“ ani „pozastavení plat-
nosti nové organizační struktury 
do 30. června“. Jediné, na čem 
se zastupitelstvo shodnout doká-
zalo, bylo uložení úkolu situací v 
městské policii se nadále zabývat 
a do zastupitelstva předkládat 
pravidelně zprávy o její činnosti. 

(pp)

VÁCLAV BUČEK: Na vyjádření 
ředitele městské policie čekali 
zastupitelé i média.

Foto: Petr Pavelka

Ministr zemědělství o ptačí chřipce
Frýdek-Místek v posled-

ním období navštívilo několik 
vrcholných představitelů stá-
tu. Jako první přijel ministr 
zemědělství, který se setkal 
s vedením města, místními 
podnikateli, novináři, občany 
i s představiteli Povodí Odry.

V době jeho návštěvy se tepr-
ve čekalo, kdy Česká republika, 
v obležení nálezů ptačí chřipky 
u sousedních států, zjistí první 
případ také u nás, a proto spous-
ta dotazů směřovala k tomuto 
problému. „Jsme připraveni, 
informace jsou předávány všemi 
kanály. Rozhodli jsme se je dodat 
i do všech domácností, aby lidé 
věděli, co dělat, aby se jim nic 
nestalo při konzumaci drůbeže. 
Jsou tam rady typu – nevpouš-
tějte ptáky do svého obydlí – ale 
ujišťuji, že to nemá politický pod-
text, veterináři na tom trvali,“ 
dokázal pobavit ministr, který 
naznačil, že zatím není úplně 
jasné, jak se budou kompenzo-
vat případné hospodářské ztráty 
vyplývající z poklesu spotřeby 
drůbeže. „U nás je to zatím jen 
o několik procent, jinde daleko 

více. Samozřejmě to tlačí na 
cenu, ale my zastáváme trend, 
že pokud některá země bude 
tuto oblast dotovat, nebude moci 
drůbež vyvážet,“ vysvětlil Jan 
Mládek. Zastavil se i u nedávno 
zveřejněných příznivých čísel 
hospodářského růstu. „Některé 
sdělovací prostředky oněch šest 
procent různě zpochybňují, ale 
já musím říci, že ten růst je tak 

zdravý, že už zdravější ani být 
nemůže. Většina je způsobena 
růstem exportu, pro který vláda 
vytváří podmínky i tím, že udělala 
maximum pro vstup do Evropské 
unie. Samozřejmě je otázka, do 
jaké míry se vše promítá do život-
ní úrovně, ale zvýšení porodného 
nebo rodičovských příspěvků 
také ukazuje, že se situace lep-
ší,“ připomněl.        (pp)

JAN MLÁDEK: Období bohaté na návštěvy vrcholných politiků zahá-
jil příjezd ministra zemědělství.   Foto: Petr Pavelka
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Město ocenilo vybrané pedagogy
U příležitosti Dne učitelů 

pozvala frýdecko-místecká 
radnice do kavárny Radhošť 
devatenáct kantorů ze škol-
ních zařízení, jejichž zřizo-
vatelem je město, k převzetí 
ocenění za jejich pedagogický 
přínos. U slavnostního oběda 
se s nimi setkal místostarosta 
Petr Cvik a vedoucí odboru 
školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy Ilona Nowaková. 

„Tradice těchto setkání se 
již ujala, každý rok se tak touto 
formou ke mně dostane řada 
informací a podnětů, které se 
pak snažíme uvést do praxe. 
Samozřejmě spoustu věcí tady 
nevyřešíme, například finanční 
ohodnocení pedagogů, které 
stále není na takové úrovni, jak 
bych si přál, ale názory z řad 
kantorů jsou pro nás nesmírně 
důležité. K jejich svátku jim přeji 

hlavně pevné nervy a ať svou 
těžkou profesi vykonávají s opti-
mismem,“ poblahopřál učitelům 
místostarosta Petr Cvik. 

Vedoucí odboru školství Ilona 
Nowaková připomněla, že dneš-
ní děti jsou úplně jiné než kdysi a 
vyžadují proto zcela jiný přístup. 
„Kdo to pochopil, ten může být 
geniálním učitelem. Myslím, že 
je na místě připomínat nejen 
význam nadnárodní osobnosti 

BORTLOVÁ Jaroslava - MŠ Sněženka, F-M, Josefa Lady 1790
- v současné době již ve starobním důchodu, stále je však platným 

členem kolektivu při mimoškolních akcích a při zástupech. V předškol-
ním školství má praxi od roku 1960 a za tu dobu pomohla mnoha začí-
najícím kolegyním s úvodem do praxe. Má stále velmi aktivní přístup k 
novým metodám a alternativám forem práce.  

BUŠTÍKOVÁ Martina - MŠ Mateřídouška, F-M, J. Božana 3141
- ve školství působí 20 let a v současné době pracuje podle vzdělávacího programu 

Začít spolu a jeho principy aktivně uplatňuje v praxi. Její doménou je výtvarná a hudební 
výchova. Velmi úspěšně prezentuje mateřskou školu v těchto oblastech, aktivně se 
podílí na realizaci všech výtvarných prezentací a výstav a také se s dětmi zapojuje do 
různých výtvarných soutěží. 

ČADROVÁ Renáta - MŠ Pohádka, F-M, pracoviště MŠ Gogolova
- svým profesionálním přístupem, pedagogickým umem a hlavně las-

kavým a kamarádským jednáním si získává přízeň nejen svých malých 
svěřenců, ale i jejich rodičů. Patří mezi nejaktivnější učitelky školy plnící 
úkoly vždy s osobní iniciativou a pracovním nasazením. Kdyby si děti před-
školního věku mohly navrhnout kandidáta na titul Zlatého Ámose, jejich 

paní učitelka Renáta by byla určitě na předním místě mezi ostatními účastníky soutěže o 
nejoblíbenějšího učitele. 

FRIEDLOVÁ Marie - MŠ F-M, Anenská 656
- pracuje ve školství téměř 39 let, má dobré organizační schopnosti, je vstřícná, 

nekonfliktní a velmi ochotná spolupracovat nad rámec pracovní činnosti. Splňuje cíle 
dané ročním plánem a školním vzdělávacím programem. Dbá o svůj odborný růst a 
soustavně se vzdělává. Je oblíbená u dětí, rodičů i v kolektivu.

CHROBÁKOVÁ Inka - MŠ Beruška, F-M, Nad Lipinou 2318
- pracuje ve školství již 24 let, od roku 1994 pracuje v programu Začít 

spolu a v roce 2003 získala certifikát Vynikající učitel programu Začít 
spolu. Je kreativní, spolehlivá a svou práci bere jako poslání. Pro své 
osobnostní vlastnosti je oblíbená jak u dětí, tak u rodičů.   

KAŠPAROVÁ Hana - ZŠ F-M, Československé armády 570
- vedoucí vychovatelka školní družiny, členka klubu školních družin. 

Má vynikající vztah k dětem i kolegům. Připravuje s dětmi řadu vystou-
pení a vede pohybový kroužek.

KATZLER Ivo, PaedDr. - ZŠ F-M, Jiřího z Poděbrad 3109
- zástupce ředitele pro 1. stupeň, má dlouhodobé výborné výsledky v 

pedagogické činnosti, zejména v oblasti výuky žáků v hudební výchově. 
Systematicky a odborně vede týmové práce učitelů prvního stupně, vytvá-
ření nových forem a metod práce. Má lidský a vstřícný přístup k lidem.

KOŇAŘÍKOVÁ Miluše, Mgr. - ZŠ F-M, Komenského 402
- pracuje ve školství již 18 let. Vyučuje na 1. stupni, kde plně uplatnila 

svou odbornost pro výuku dramatické výchovy. V této oblasti se stala 
metodikem na škole a zároveň je vedoucí metodického sdružení učitelů 
1. stupně. Je výborná elementaristka. Ve své práci je velice zodpovědná 
a svědomitá, dosahuje velmi dobrých výsledků. 

KRAJČOVÁ Taťána, Mgr. - ZŠ a MŠ F-M, E. Krásnohorské 139 (9. ZŠ)
- má dlouhodobé kvalitní pracovní výsledky, tvořivý a zodpovědný pří-

stup v oblasti vzdělávání i v práci s talentovanými žáky v oblasti recitač-
ních a literárních soutěží. Metodicky vede učitele a předává zkušenosti 
spolupracovníkům i začínajícím učitelům. Organizuje reprezentativní a 
kulturní akce školy.

KRÁLOVÁ Marta, Mgr. - ZŠ a MŠ F-M, Jana Čapka 2555
- odvádí vynikající práci při budování odborných učeben informatiky. 

Realizuje výuku ve specializovaných třídách s rozšířenou výukou infor-
matiky a výpočetní techniky. Má vynikající výsledky v pedagogické práci 
završené úspěchy žáků v počítačové grafice na II. celostátní olympiádě 
a v mezinárodní soutěži Tvorba multimediálních prezentací regionu. Je 

Jana Amose Komenského a 
dosah jeho díla, ale vyzvednout 
i práci těch pedagogů, kteří umějí 
s láskou a pochopením našim 
dětem, žákům a studentům 
dávat vědomosti a podněcovat 
schopnosti, které jim mohou být 
potřebnými v jejich vývoji a dal-
ším vzdělávání. Práce s mladý-
mi lidmi ve škole přináší mnoho 
radostí i úskalí, která mnohdy umí 
docenit pouze pedagog, který je 

s nimi po celý školní rok v pracov-
ním i přátelském kontaktu,“ řekla 
Ilona Nowaková. 

Místostarosta Petr Cvik, který 
sám pracoval jako kantor i ve 
vedení školy, zhodnotil setkání 
jako přínosné a i těm, kteří v 
letošním roce oceněni nebyli, 
vzkázal poděkování za jejich 
obětavou práci. „Naše díky si 
zaslouží všichni, kteří se práci s 
dětmi věnují,“ uzavřel.       (pp)

vždy ochotná pomoci kolegům při práci s informačními technologiemi, je lektorka v rám-
ci SIPVZ .

KŘÍSTEK MIROSLAV, Mgr. - ZŠ F-M, 1. máje 1700
- ve funkci ředitele školy je od roku 1990, která pod jeho vedením 

doznala značných úprav. Tou poslední je např. vybudování nové, 
moderní  tělocvičny. Přes pracovní vytíženost se každoročně věnuje pří-
pravě žáků na turnaje v basketbalu. Má dlouhodobé kvalitní výsledky a 
zodpovědný přístup v oblasti vzdělávání.

KUPKOVÁ Jitka, Mgr. - ZŠ F-M, tř. T. G. Masaryka 454
- paní učitelka je velice aktivní při uplatňování nových alternativních 

metod a forem práce s dětmi v praxi, spolupracuje s rodinami. Má ukáz-
kové hodiny, úspěšně reprezentuje školu. Úspěchy má i v desetileté 
práci v Projektu ZaS. 

MOHYLOVÁ Zoja - MŠ F-M, Josefa Myslivečka 1883
- vykonává funkci zástupce ředitelky, má dlouhodobou pedagogickou 

praxi. Dosáhla velmi dobrých výsledků v oblíbenosti nejen u dětí, ale 
také u rodičovské veřejnosti. S dětmi dosahuje velmi dobrých výtvar-
ných výsledků v soutěžích, čímž reprezentuje školu. Svým rozvážným a 
vyrovnaným přístupem napomáhá k příjemné a kvalitní pracovní atmo-

sféře. Neustále se profesně sebevzdělává a zdokonaluje. 
NOVÁKOVÁ Irena, Mgr. - ZŠ F-M, Československé armády 570
- dlouholetá vynikající učitelka a nyní zástupkyně pro 1. stupeň. Kolego-

vé i rodiče si jí váží jako výborné elementaristky s hezkým vztahem k dětem. 
Úzce spolupracuje se Sdružením rodičů školy, pomáhá při zajišťování celé 
řady akcí. Je koordinátorkou projektu Comenius a zajišťuje na škole činnost 
Centra sportu. Je zodpovědnou a svědomitou spolupracovnicí, která svůj 

život zasvětila škole a dětem. Rovněž působí jako člen školské rady ve Skalici.  
SMUTNÁ Marie - ZŠ a MŠ F-M, E. Krásnohorské 2254 (5.ZŠ)
- pracuje jako vedoucí vychovatelka ve školní družině. Ve své dlouho-

leté pedagogické praxi využívá moderní způsoby výuky. U dětí je velmi 
oblíbená pro svůj laskavý a přátelský přístup k nim. Vždy se také snažila 
o dobré mezilidské vztahy s rodiči i spolupracovníky. Je aktivní členkou 
klubu vychovatelek.

SOCHACÍ Veronika, Mgr. - ZŠ a MŠ Lískovec
- na škole působí řadu let a je aktivní členkou klubu matematiky, jako 

obvodní metodik. Od roku 1992 do roku 2004 byla okresním metodikem 
matematiky. Řadu let byla rovněž organizátorkou korespondenční mate-
matické soutěže Pikomat a dalších matematických soutěží. 

VÍTKOVÁ Renáta, Mgr. - ZŠ F-M, Pionýrů 400
- p. učitelka je pevným pilířem pedagogického sboru. Jako třídní uči-

telka vede již několik let třídu s rozšířenou výukou matematiky a příro-
dovědných předmětů. Připravuje a účastní se se svými žáky matema-
tických olympiád a soutěží typu Pythagoriáda, Pikomat apod., kde žáci 
dosahují velmi dobrých umístění. Řadu let je předsedkyní předmětové 

komise matematiky. Ve své práci a přípravě na ni je velmi odpovědná.
WEISSMANNOVÁ Hana, Mgr. - ZŠ F-M, 1. máje 1700
- na škole působí od roku 1986. Patří k učitelům věnujícím žákům 

mnoho svého volného času. Ve škole pracuje ve funkci výchovného 
poradce a protidrogového preventisty. Zajišťuje pro školu různé besedy 
a přednášky, které mají vztah k uvedené problematice. Mezi žáky je 
velice oblíbená pro svou klidnou povahu a i ve vyučovacím procesu je 

hodnocena jako jedna z nejlepších pracovnic školy.
ŽABKOVÁ Jana - Základní umělecká škola F-M
- pracuje jako učitelka hry na kytaru. Za dobu své dlouholeté peda-

gogické praxe vychovala řadu výborných kytaristů a muzikantů. Mnoho 
z nich připravila ke studiu na konzervatoři a na vysoké škole. Pravidel-
ně se se  svými žáky účastní soutěží, žáci rovněž vystupují na různých 
akcích. Několik let působí jako okresní metodik hry na kytaru a je členem 

krajské kytarové sekce v rámci základních uměleckých škol.
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Odbor sociální péče pomáhá občanům v nouzi
JEDNORÁZOVÉ PŘÍSPĚV-

KY NA OPATŘENÍ ZVLÁŠT-
NÍCH POMŮCEK

Občanům těžce zdravotně 
postiženým se mohou posky-
tovat příspěvky na opatření 
pomůcek, které občan potře-
buje k odstranění, zmírnění 
nebo překonání následků svých 
postižení.

Příspěvek se neposkytuje v 
případě, že potřebnou pomůcku 
hradí nebo propůjčuje příslušná 
zdravotní pojišťovna. Tělesně 
postiženým občanům se mohou 
poskytovat příspěvky na pomůc-
ky, které umožňují sebeobsluhu, 
samostatný pohyb nebo zacho-
vání zdravotního stavu.

Zrakově postiženým občanům 
se mohou poskytovat příspěvky 
na pomůcky, které jim umožňují 
získávat informace nebo styk s 
okolím prostřednictvím hmato-
vých nebo sluchových vjemů 
nebo prostřednictvím zbytků 
zraku. Sluchově postiženým 
občanům se mohou poskytovat 
příspěvky na pomůcky, které 
kompenzují ztrátu sluchu.

Kdo je oprávněn v této věci 
jednat (podat žádost apod.):

Občan starší 16 let, který má 
trvalé bydliště v daném správ-
ním obvodu.

Zákonný zástupce nebo opa-
trovník (na základě rozsudku).

Rodič, kterému bylo dítě 
svěřeno do péče (na základě 
rozsudku).

Pověřená osoba na základě 
plné moci.

Občan musí mít trvalý pobyt 
ve Frýdku-Místku nebo v někte-
ré další obci v daném správním 
obvodu Městského úřadu Frý-
dek-Místek.

Jaké jsou podmínky a postup 
pro řešení životní situace:

Podmínkou je podání žádosti 
o příspěvek na zajištění kom-
penzační pomůcky na tiskopise, 
který poskytne oddělení péče o 
seniory a zdravotně postižené.

Doporučení odborného léka-
ře. 

Na kterém úřadu může tuto 
situaci řešit:

Městský úřad Frýdek-Místek, 
Radniční 1148 – budova na ulici 
Palackého 115

Kde, s kým a kdy můžete 
tuto životní situaci řešit:

Odbor sociální péče, oddě-
lení péče o seniory a zdravotně 
postižené, v budově Městského 
úřadu Frýdek-Místek, Palackého 
115, ve III. patře.

Kancelář č. 338
Mičulková Romana   
tel. 558 609 602
Úřední hodiny:
Pondělí - 8.00 – 17.00 hod.
Úterý -  8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek - 13.00 – 15.00 hod.   

Jaké doklady a informace 
musíte mít s sebou:

- občanský průkaz (v případě 
nezletilých dětí rodný list nebo 
rozsudek o svěření dítěte do 
péče) 

- pokud je žadatel zbaven 
svéprávnosti, doloží opatrovník 
příslušné ustanovení soudu

- dále na vyžádání doloží 
žadatel doklad o výši příjmů za 
posledních 6 měsíců, a to i u 
osob blízkých žijících s žada-
telem ve společné domácnosti 
– oznámení o důchodu, dávky 
státní sociální podpory, u OSVČ 
daňové přiznání apod.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Správní řízení je zahájeno 

dnem podání žádosti a ukon-
čeno je vydáním rozhodnutí. 
Správní orgán je povinen roz-
hodnout ve věci do 30 dnů ode 
dne zahájení řízení, pokud v 
zákoně není stanoveno jinak.

Jaké další činnosti jsou 
požadovány:

Podmínkou pro poskytnutí 
příspěvku je písemný závazek, 
že žadatel vrátí příspěvek nebo 
jeho poměrnou část:

- pokud pomůcka přestane 
být před uplynutím 5 let jeho 
vlastnictvím

- do 6 měsíců nepoužije pří-
spěvek na opatření pomůcky.

Podle kterého právního 
předpisu se postupuje:

Zákon č. 114/1988 Sb., o 
působnosti orgánů ČR v sociál-
ním zabezpečení, ve znění poz-
dějších předpisů.

Zákon č. 100/1988 Sb., o 
sociálním zabezpečení, ve znění 
pozdějších předpisů.

Vyhláška MPSV č. 182/1991 
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů.

Jaké jsou opravné pro-
středky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí městského 
úřadu lze podat písemné odvo-
lání ke Krajskému úřadu Morav-
skoslezského kraje se sídlem v 
Ostravě, odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví, 15 dnů ode dne 
jeho doručení prostřednictvím 
zdejšího úřadu.

Jaké sankce mohou být 
uplatněny v případě nedodržení 
předepsaných povinností:

Občan je dle § 106 zákona č. 
100/1988 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů povinen ohlásit ve 
lhůtě 8 dnů každou změnu sku-
tečností rozhodných pro trvání 
nároku na dávku, výplatu nebo 
její poskytování. 

Povinnost vrátit dávku nebo 
její část vzniká příjemci, který:

- nesplnil některou jemu 
uloženou povinnost,

- přijal dávku nebo její část, 

ačkoliv věděl nebo musel z 
okolností předpokládat, že byla 
vyplacena neprávem,

- vědomě způsobil, že dávka 
nebo její část byla vyplacena 
neprávem nebo vy vyšší výmě-
ře, než náležela.

Úmyslným zaviněním přeplat-
ku se občan vystavuje stíhání 
dle zákona o přestupcích, pokud 
částka přesáhne 5 000,- Kč, pak 
trestnímu stíhání.

OPAKOVANÉ DÁVKY
PRO RODINU A DÍTĚ

Žádost o dávku sociální péče 
z důvodu sociální potřebnosti.

Jaké jsou podmínky a 
postup pro řešení životní 
situace:

Podmínkou pro přiznání 
dávky sociální péče je podání 
žádosti o dávku sociální péče a 
prokázání sociální potřebnosti. 
Občan se považuje za sociálně 
potřebného, jestliže jeho příjem 
nedosahuje částek životního 
minima stanovených zákonem 
č. 463/1991 Sb., o životním 
minimu, ve znění pozdějších 
předpisů, a nemůže si tento pří-
jem zvýšit vzhledem ke svému 
věku, zdravotnímu stavu nebo z 
jiných vážných důvodů, vlastním 
přičiněním.

Zvýšení příjmu vlastním přiči-
něním se dle zákona č. 482/1991 
Sb., o sociální potřebnosti, ve 
znění pozdějších předpisů, rozu-
mí zvýšení příjmu:

- vlastní prací
- řádným uplatněním zákon-

ných nároků a pohledávek, 
zejména nároku na dávky 
nemocenského pojištění, dávky 
důchodového pojištění, dávky 
státní sociální podpory, výživné 
a příspěvek na výživu a úhradu 
některých nákladů neprovdané 
matce a uplatněním nároků z 
pracovních nebo obdobných 
vztahů, prodejem nebo jiným 
využitím vlastního majetku.

Kdo je oprávněn v této věci 
jednat (podat žádost apod.):

Rodiče nezaopatřených dětí, 
těhotné ženy a nezaopatřené 
děti starší 16 let. Musí mít trva-
lý pobyt ve Frýdku-Místku nebo 
v některé další obci v daném 
správním obvodu Městského 
úřadu Frýdek-Místek, a to v: 
Bašce, Brušperku, Bruzovicích, 
Dobré, Dobraticích, Dolních 
Domaslavicích, Dolních Toša-
novicích, Fryčovicích, Horních 
Domaslavicích, Horních Tošano-
vicích, Hukvaldech, Kaňovicích, 
Kozlovicích, Krásné, Krmelíně, 
Lhotce, Lučině, Morávce, Niž-
ních Lhotách, Nošovicích, Pal-
kovicích, Paskově, Pazderné, 
Pražmě, Raškovicích, Řepištích, 
Sedlištích, Soběšovicích, Starém 
Městě, Staříči, Sviadnově, Třa-
novicích, Vojkovicích, Vyšních 

Lhotách, Žabni, Žermanicích.
Jakým způsobem můžete 

zahájit řešení této životní 
situace:

Podáním písemné žádosti o 
dávku sociální péče na oddělení 
péče o rodinu a dítě, u odboru 
sociální péče. Dávka, na kterou 
vzniká nárok rozhodnutím pří-
slušného orgánu, může být při-
znána a vyplácena nejdříve od 
počátku měsíce, ve kterém bylo 
zahájeno řízení o poskytnutí této 
dávky. 

Na kterém úřadu můžete 
tuto situaci řešit:

Městský úřad Frýdek-Místek, 
Radniční 1148 – budova na ulici 
Palackého 115

Kde, s kým a kdy můžete 
tuto životní situaci řešit:

Odbor sociální péče, odděle-
ní péče o rodinu a dítě, v budově 
Městského úřadu Frýdek-Místek, 
Palackého 115 ve III. patře.

Žadatelé jsou rozděleni 
podle trvalého pobytu:

Kancelář č. 326 
Bobková Valentina             
Svobodová Anna 
tel.: 558 609 643
tel.: 558 609 640 
Kancelář č. 324 
Brodová Anna
tel.: 558 609 641 
Kancelář č. 325 
Bc. Wojtasová Dana
tel.: 558 609 645
Zhánělová Nina 
Obce: Baška, Brušperk, Bru-

zovice, Dobrá, Dobratice, Dolní 
Domaslavice, Dolní Tošanovice, 
Fryčovice, Hodoňovice, Horní 
Tošanovice, Horní Domaslavice, 
Hukvaldy, Chlebovice, Kaňovi-
ce,  Kozlovice, Krásná, Krme-
lín, Kunčičky u Bašky, Lhotka, 
Lískovec, Lučina, Lysůvky, 
Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, 
Palkovice, Pazderna, Pražmo, 
Raškovice, Rychaltice, Řepiš-
tě, Sedliště, Skalice, Sklenov,  
Soběšovice,  Staré Město, Sta-
říč, Třanovice, Vojkovice, Vyšní 
Lhoty, Zelinkovice, Žermanice.

Kancelář č. 327 
Vabroušková Kamila
tel.: 558 609 646
Bc. Weissmannová Jana
Frýdek-Místek: 
Ulice: Dr. M. Tyrše, J. Boža-

na, J. Čapka, J. Dobrovského, J. 
E. Purkyně, Jiřího z Poděbrad, J. 
Kavky, K Hájku, Kostíkovo nám., 
M. Chasáka, Nad Rybníkem, 
Nár. mučedníků, Novodvorská, 
O. Lysohorského, Pekařská, 
Pod Školou, Sadová, Sokola 
Tůmy, T. G. Masaryka, Žižkova.

Obce: Paskov, Sviadnov, 
Žabeň.

Kancelář č. 328
Petříková Radana, Dis.
tel.: 558 609 642
Habrnálová Marie

Místek: 
Ulice: Anenská, Antonínovo 

nám., Bahno-Hlíny, Bahno-Pří-
kopy, Bahno-Rovňa, Bahno-
Štandl, Beethovenova, Bes-
kydská, Bezručova, Bohuslava 
Martinů, Boženy Němcové, Bře-
zinova, Březová, Brožíkova, Čaj-
kovského, Čelakovského, Čs. 
Armády, Dr. Antonína Vaculíka, 
Družstevní, Dvořákova, Emy 
Destinové, Erbenova, F. Čejky, 
Farní nám., Fibichova, Foerstro-
va, Foglarova, Fráni Šrámka, 
Františka Linharta, Frýdlantská, 
Gagarinova, Hálkova, Havlíčko-
va, Hlavní třída, J. Jabůrkové,                     
J. Opletala, Janáčkova, Jarosla-
va Lohrera, Jiřího Trnky, Josefa 
Lady, Josefa Myslivečka, Jose-
fa Suka, Josefa Václ. Sládka, 
Jungmannova, K Olešné, K. H. 
Máchy, Ke Splavu, Kolaříkova, 
Kollárova, Komenského, Kříž-
kovského, Kvapilova, Květná, 
Lesní, Libušina, Lidická, Luční, 
Malé nám., Malý Koloredov, 
Marie Majerové, Marie Pujma-
nové, Maxima Gorkého, Mozar-
tova, Myslbekova, Na Hrázi, Na 
Konečné, Nad Potokem, Nad 
Přehradou, Náměstí Svobody, 
Nerudova, Nová ulice, Ondrá-
šova, Ostravská, Palackého, 
Palkovická, Pavlíkova, Pionýrů, 
Piskořova, Pivovarská, Pod 
Štandlem, Podpuklí, Politických 
obětí, Polní, Raisova, Revol. 
bojovníků, Říční, Riegrova, 
Rudolfa Vaška, Spořilov, Stará 
cesta, Stará Riviera, Svatopluka 
Čecha, Svazarmovská, Školská, 
Štursova, Třebizského, Tržní, U 
Staré pošty, Václava Talicha, 
Vítězslava Nezvala, Vojanova, 
Vojtěcha Martínka, Vrchlického, 
Wolkerova, Zahradní, Zborov-
ská, Zdeňka Štěpánka, Zelená, 
1. máje, 17. listopadu, 28. října, 
4. května, 8. pěšího pluku, Gor-
kého.

Frýdek: Bavlnářská, Dr. Pet-
ra, Krátká, Lipová, Na Poříčí, 
Na Veselé, Nádražní, Slezská, 
Těšínská.

Kancelář č. 330 
Kotásková Adéla  
tel.: 558 609 644
Kociánová Jana
Frýdek: 
Ulice: Antala Staška, Bedřicha 

Václavka, Bruzovská, Cihelní, 
Černá cesta, Čs. červeného kříže, 
Divišova, Dlouhá, Dolní, Dr. Ján-
ského, Dr. Vančury, El. Krásnohor-
ské, Farní, Fugnerova, Gajdošova, 
Gogolova, H. Salichové, Habrová, 
Hasičská, Heydukova, Hluboká, 
Horní, Horymírova, Husova, Hut-
ní, I. J. Pěšiny, I. P. Pavlova, J. 
Kaluse, Jabloňová, J. Švermy, 
Jaroslava Haška, Javorová, Jero-
nýmova, Jiráskova, Jiřího Hakena, 
Jiřího Mahena, Josefa Hory, J. K. 
Tyla, Josefa Skupy, Joži Úprky,
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Odbor sociální péče pomáhá občanům v nouzi
K Lesu, Karolíny Světlé, Klicpero-
va, Kpt. Nálepky, Křižíkova, Legi-
onářská, Lískovecká, Lubojacké-
ho, Malá, Mánesova, Mariánské 
nám., Maryčky Magdonové, Maxe 
Švabinského, Mikoláše Aleše, 
Míru, Na Aleji, Na Bažinách, Na 
Blatnici, Na Kopci, Na Podlesí, Na 
Podvolání, Na Příkopě, Na Půst-
kách, Na Stráni, Na Štěpnici, Na 
Vyhlídce, Na Výsluní, Nad Lipinou, 
Nad Mostárnou, Nad Stadionem, 
Nové Dvory-Hlíny, Nové Dvory-
Kamenec, Nové Dvory Podhůří, 
Nové Dvory-Vršavec, Okružní, 
Olbrachtova, Pánské Nové Dvory, 
Petra Cingra, Petra Jilemnického, 
Pod Vodojemem, Podlesní, Potoč-
ní, Přemyslovců, Příčná, Příkrá, 
Prokopa Holého, Puškinova, 
Radniční, Resslova, Revoluční, 
Řeznická, Rokycanova, Růžo-
vá, Růžový pahorek, Rybnická, 
Skautská, Slavíčkova, Slunečná, 
Smetanova, Sokola Tůmy, Sokol-
ská, St. Kostky Neumanna, Staro-
městská, Střelniční, Svatoplukova, 
Škarabelova, Tichá, Tolstého, 
Topolová, Třanovského, Třešňo-
va, U Nemocnice, U Zavadilky, 
V. Vantucha, V Zahradkách, Vilé-
ma Závady, Zámecká, Zámecké 
nám., Zátiší, 2. května.

Kancelář č. 329
Palátová Kamila – tel. 558 

609 647
Úřední hodiny:
Pondělí - 8.00 – 17.00 hod.
Úterý - 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek - 13.00 – 15.00 hod.    
Jaké doklady a informace 

musíte mít s sebou: 
- občanský průkaz
- doklady o příjmech (mzda 

ze zaměstnání, důchod, dávky 
státní sociální podpory, výživ-
né, podpora v nezaměstnanosti 
a další příjmy) všech společně 
posuzovaných osob

- doklad o evidenci na úřadu 
práce (rozhodnutí o podpoře v 
nezaměstnanosti z úřadu práce)

- doklady o výši nájmu, inka-
sa nebo dalších výdajů za byt či 
v rodinném domku

- potvrzení o studiu dětí 
- další doklady dle pokynů pří-

slušného zaměstnance.
Jaké jsou potřebné formu-

láře a kde je získáte:
Formulář žádosti o dávku 

sociální péče poskytne žadateli 
příslušný zaměstnanec oddělení 
péče o rodinu a dítě.

Jaké jsou správní a jiné 
poplatky a jak je máte uhradit:

Správní ani jiné poplatky ne-
jsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Do 30 dnů od zahájení řízení, 

pokud zákon nestanoví jinak.
Kteří jsou další účastnici 

(dotčení) postupu:
Ostatní společně posuzované 

osoby (manžel/ka, druh/družka, 

nezaopatřené děti ve vlastní péči).
Jaké další činnosti jsou po 

vás požadovány:
Umožnit přístup do domác-

nosti k provedení sociálního 
šetření a ověření si skutečností, 
které žadatel uvádí při podání 
žádosti. Jako žadatel o dávku 
sociální péče musíte v souladu 
s ustanovením § 7 zákona č. 
482/1991 Sb., osvědčit skuteč-
nosti rozhodné pro nárok na 
dávku, její výši nebo výplatu, 
dát písemně souhlas k ověření 
těchto skutečností a na výzvu se 
osobně dostavit k příslušnému 
orgánu, nebráni-li tomu těžko 
překonatelné překážky, zejmé-
na zdravotní stav. Tato povin-
nost platí i pro ostatní společně 
posuzované osoby. 

Podle kterého právního 
předpisu se postupuje:

Zákon č. 100/1988 Sb., o 
sociálním  zabezpečení, ve zně-
ní pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1988 Sb., o 
působnosti orgánů v sociálním 
zabezpečení, ve znění pozděj-
ších předpisů.

Zákon č. 482/1991 Sb., o 
sociální potřebnosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

Zákon č. 463/1991 Sb., o 
životním minimu, ve znění poz-
dějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů.

Jaké jsou opravné pro-
středky a jak se uplatňují:

Do 15 dnů ode dne oznáme-
ní rozhodnutí se může žadatel 
odvolat písemně nebo ústně 
do protokolu k Odboru sociální 
péče Městského úřadu Frýdek-
-Místek, který toto rozhodnutí 
vydal. Nerozhodne-li o odvolání 
městský úřad sám, bude odvo-
lání postoupeno k rozhodnutí 
Krajskému úřadu Moravskoslez-
ského kraje se sídlem v Ostravě, 
odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví. 

Jaké sankce mohou být 
uplatněny v případě nedodržení 
předepsaných povinností:

Zastavení  výplaty dávky, 
odejmutí dávky, rozhodnutí 
o nutnosti vrácení neprávem 
vyplacené dávky. Přeplatky nad 
5 000,- Kč, které jsou úmyslně 
způsobeny, mohou být předmě-
tem trestního řízení. 

Nejčastější dotaz na toto 
téma:

Jaké jsou základní podmínky 
přiznání těchto dávek?

Mnoho občanů si myslí, že 
mají nárok na životní minimum, 
což je mylné, neboť k částkám 
potřebným k zajištění výživy 
a ostatních osobních potřeb a 
nákladů na domácnost se pouze 
přihlíží při stanovení výše dávky. 

Zároveň se přihlíží k odůvodně-
ným nákladům na zabezpečení 
výživy a ostatních základních 
potřeb a nezbytných nákladů na 
domácnost posuzovaného obča-
na, k výši příjmu a k majetkovým 
poměrům.

Jaké jsou aktuální částky 
životního minima?

Částky životního minima  
platné od 1. ledna  2006  v  (Kč/
měsíc)

a) Na zajištění výživy a ostat-
ních základních potřeb občana: 
jde-li o dítě do 6 let věku 
1 750,- Kč

jde-li o dítě od 6 do 10 let 
věku 

1 950,- Kč
jde-li o dítě od 10 do 15 let 

věku 
2 310,- Kč
jde-li o nezaopatřené dítě od 

15 do 26 let věku 
2 530,- Kč
u ostatních občanů 
2 400,- Kč
b) Na zajištění nezbytných 

nákladů na domácnost: 
jde-li o jednotlivce 
2 020,- Kč
žijí-li v domácnosti 2 osoby
2 630,- Kč
žijí-li v domácnosti 3 nebo 4 

osoby 
3 260,- Kč
žijí-li v domácnosti 5 nebo 

více osob 
3 660,- Kč
Životní minimum je složeno z 

částek na výživu a ostatní osob-
ní potřeby a na nezbytné nákla-
dy na domácnost.

Další informace najdete na 
www stránkách www.frydekmis-
tek.cz, www.mpsv.cz

MIMOŘÁDNÉ VÝHODY 
PRO TĚŽCE ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ OBČANY – prů-
kazy TP, ZTP, ZTP/P

Občanům starším jedno-
ho roku s těžkým zdravotním 
postižením, uvedeným v příloze 
č. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, které 
podstatně omezuje jejich pohy-
bovou nebo orientační schop-
nost, se podle druhu a stupně 
postižení poskytují mimořádné 
výhody I., II. nebo III. stupně 
(TP, ZTP, ZTP/P) podle přílohy 
č. 3 téže vyhlášky.

Kdo je oprávněn v této věci 
jednat (podat žádost apod.):

Občan musí být starší 16 let 
a musí splňovat podmínku míst-
ní příslušnosti, dále může žádat 
zákonný zástupce nebo opatrov-
ník (na základě rozsudku), rodič, 
kterému bylo dítě svěřeno do péče 
(na základě rozsudku), pověřená 
osoba na základě plné moci. 

Občan musí mít trvalý pobyt 
ve Frýdku-Místku nebo v někte-
ré další obci v daném správním 

obvodu Městského úřadu Frý-
dek-Místek.

Jaké jsou podmínky a 
postup pro řešení životní 
situace:

Podmínkou je podání žádos-
ti na oddělení péče o seniory 
a zdravotně postižené, které 
zažádá o přezkoumání zdravot-
ního stavu žadatele prostřednic-
tvím posudkového lékaře České 
správy sociálního zabezpečení.

Na kterém úřadu může tuto 
situaci řešit:

Městský úřad Frýdek-Místek, 
Radniční 1148 – budova na ulici 
Palackého 115

Jakým způsobem může 
zahájit řešení této životní 
situace:

Podání žádosti na tiskopise, 
který poskytne oddělení péče o 
seniory a zdravotně postižené. 

Kde, s kým a kdy můžete 
tuto životní situaci řešit:

Odbor sociální péče, oddě-
lení péče o seniory a zdravotně 
postižené, v budově Městského 
úřadu Frýdek-Místek, Palackého 
115, ve III. patře.

Žadatelé jsou rozděleni podle 
počátečního písmene příjmení:

kancelář č. 337 
Mičulková Romana
tel. 558 609 602 A-G             
kancelář č. 337      
Dudková Eva
tel. 558 609 601 H-L  
kancelář č. 338
Gavlasová Marie, DiS.
tel. 558 609 600 M-Ž   
Úřední hodiny:
Pondělí - 8.00 – 17.00 hod.
Úterý - 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek - 13.00 – 15.00 hod.    
Jaké doklady jsou zapotřebí:
- občanský průkaz                                                                                 
- žádost.
Jaké jsou potřebné formu-

láře a kde je získáte:
Žádost je k dispozici na oddě-

lení péče o seniory a zdravotně 
postižené.

Jaké jsou správní a jiné 
poplatky a jak je máte uhradit:

Při vydání průkazu je správní 
poplatek 30,- Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Správní řízení je zahájeno 
dnem podání žádosti a ukon-
čeno je vydáním rozhodnutí. 
Správní orgán je povinen roz-
hodnout ve věci do 30 dnů 
ode dne zahájení řízení, pokud 
zákon nestanoví jinak.

Jaké další činnosti jsou po 
vás jako žadateli požadovány:

V případě potřeby umožnění 
sociálního šetření v místě byd-
liště. Na základě výzvy dostavit                       
se k posudkové komisi.

Podle kterého právního 
předpisu se postupuje:

Zákon č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů.

Zákon č. 114/1988 Sb., o 
působnosti orgánů ČR v sociál-
ním zabezpečení, ve znění poz-
dějších předpisů.

Zákon č. 100/1988 Sb., o 
sociálním zabezpečení, ve znění 
pozdějších předpisů.

Vyhláška MPSV č. 182/1991 
Sb., ve znění pozdějších před-
pisů.

Jaké jsou opravné pro-
středky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí městského 
úřadu města lze podat písemné 
odvolání ke Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostravě, odbor sociál-
ních věcí a zdravotnictví, 15 dnů 
ode dne jeho doručení prostřed-
nictvím zdejšího úřadu.

Nejčastější dotaz veřejnos-
ti na toto téma:

Odpovídá zdravotní postižení 
přiznání mimořádných výhod?

Zdravotní stav posuzuje 
posudkový lékař České správy 
sociálního zabezpečení.

Kdo má nárok na zvlášt-
ní označení do motorového 
vozidla?

Držitel průkazu ZTP (s výjim-
kou úplné nebo praktické hlucho-
ty) nebo držitel průkazu ZTP/P. 

Dále se můžete obrátit na:
Informace získáte na odbo-

ru sociální péče, oddělení 
péče o seniory a zdravotně 
postižené, webových strán-
kách www.frydekmistek.cz
a www.mpsv.cz

výzva Policie ČR
Policie ČR ve Frýdku se obra-

cí na obyvatele města s násle-
dující výzvou:

16. 3. kolem 21.00 hodin 
došlo ve Frýdku-Místku ve 
směru výjezdu z města na ulici 
Slezské ke sražení a usmrcení 
čtyřicetileté ženy autem jedou-
cím vysokou rychlostí, jehož 
řidič na místě nezastavil a ujel v 
naznačeném směru. Šlo o vozi-
dlo značky Škoda Felicia tmavé 
barvy v původním provedení 
čelní masky, tj. ročník výroby 

1994-1999, SPZ zřejmě začína-
la KIM. Při nehodě muselo dojít 
k výraznému poškození pravé 
čelní strany vozidla, zřejmě i čel-
ního skla střechy. 

Policie žádá občany, kteří by 
mohli přispět k nalezení uve-
deného vozidla a zjištění jeho 
majitele, jakož i k poskytnutí 
jakýchkoliv bližších poznatků, 
které by mohly přispět k osvět-
lení okolností nehody a skuteč-
ností, které jí předcházely, aby 
se přihlásili na linku 158.



Sport 7 Březen 2006

Sokolky si v tie-breacích libují
Tak nejdřív si volejbalistky 

Sokola Frýdek-Místek neod-
pustily jeden bláznivý tie-
break ve čtvrtfinále s Ostra-
vou a po tomto víkendu mají 
za sebou další dvě, už semifi-
nálová pětisetová střetnutí. S 
Brnem to zatím mají 1:1.

K postupu do semifinále 
extraligy stačily sokolkám proti 
Ostravě tři zápasy, ale jedno 
domácí představení si za ráme-
ček nedají. Vedly totiž 2:0 na 
sety, když v tom druhém sou-
peřkám dovolily jen 11 bodů, ale 
nakonec dokonce musely odvra-
cet dva mečboly, ačkoliv  vedly v 
tie-breaku už 11:6.

Zatímco v regionálním derby 
byl Frýdek-Místek favoritem, boj 
o finále s Brnem je otevřenou 
záležitostí. Ukázala to i první dvě 
střetnutí na brněnské palubovce, 
kde se hrály dva tie-breaky a oba 
týmy si vyzkoušely radost i smu-
tek. V prvním setu semifinálové 
série (25:13) se naše děvčata 
nemohla dostat do hry, nedařilo 
se smečařkám, projevil se slab-
ší servis a neschopnost ubránit 
útoky Brna středem sítě. Druhý 
set zřejmě Brno podcenilo, Frý-
dek-Místek začal na hřišti fungo-
vat a vyhrál vcelku bez problé-
mů dva následné sety dvakrát 
25:19. V rozhodujícím čtvrtém 
setu se družstva přetahovala ve 
vedení a sokolky mohly rozhod-
nout, ale ani na dva pokusy se 
to nepodařilo a Brno set získalo 
27:25. Tie-break už byl zase v 
režii hostujících hráček s jedno-
značným výsledkem 15:9. 

Nedělní odveta měla bohužel 
opačný výsledek: KP Brno - Frý-
dek-Místek 3:2 (22, 18, -21, -21, 
10). Příznivci volejbalu se každo-

pádně mohou těšit na dva domácí 
zápasy, v sobotu a v neděli 8. a 9. 
dubna od 17 hodin v hale ZŠ Pio-
nýrů. Uvidí zase pět setů?     (pp)

FRÝDEK-MÍSTEK - OSTRAVA: S tímto soupeřem si sokolky doma 
dvakrát poradily. Pokud to zopakují i s Brnem, budou ve finále.

Foto: Petr Pavelka

krátce

Mistrovství ČR mládeže v šachu
Ve dnech 22.-23. března 

se do Frýdku-Místku sjelo 24 
nejlepších základních  škol z 
celé České republiky, aby se 
zúčastnily „Mistrovství České 
republiky základních škol v 
šachu, kategorie 1. - 5. třída“. 
Tato školní družstva muse-
la nejdříve projít náročnou 
postupovou kvalifikací přes 
okresní a krajská kola a odmě-
nou je jim start mezi nejlepší-
mi. Z každého kraje postoupily 
dvě šachově nejsilnější školy. 

Tuto významnou akci uspo-
řádali z pověření Šachového 
svazu České republiky Dům 
dětí a mládeže ve Frýdku-Míst-
ku a Beskydská šachová ško-
la. Přidělení takto významné 
akce našim organizátorům jistě 
mnoho napovídá o popularitě 
šachové hry ve Frýdku-Místku 
a v neposlední řadě je to uzná-
ní organizátorských schopností 
všech zainteresovaných. Záštitu 

nad turnajem převzalo a velkou 
podporu mu věnovalo Město 
Frýdek-Místek.

Skvělou hrou a výborným 
sportovním výsledkem potě-
šili příznivce dobrého sportu 
šachisté 8. základní školy Frý-
dek-Místek, kteří mistrovství 
vyhráli a radují se ze zisku zla-
tých medailí. Tým ve složení 
Tomáš Bujnošek 5,0 b., Marek 
Mojžíšek 5,0 b, Arbi Preči 5,0 b a 
Vendula Nováková 5,0 b neměl 
ve startovním poli konkurenci a 
po zásluze se může radovat ze 
zlatých medailí. Absolutorium 
zaslouží Vendula Nováková, 
která, ač v týmu nejmladší, 
uhrála 100 % 7,0 bodů. 2. místo 
obsadila ZŠ Uherské Hradiště a 
3. místo ZŠ Teplice.

Pěkného 7. místa dosáhla 
6. základní škola Frýdek-Mís-
tek ve složení Macek Lukáš, 
Láďa Šútora, Tomáš Chromík a 
Dominik Kula. 

Házenkáři postoupili dál
Frýdecko-místečtí házen-

káři ze základní školy Jiřího z 
Poděbrad se krok za krokem 
blíží do finále žákovské ligy.    

Žákovská liga je dlouhodobá 
soutěž. Počátečních dvacet šest 
družstev, které ligu zahajovalo, 
prochází sítem jednotlivých vyřa-
zovacích kol. Úspěchem skon-
čilo třetí i čtvrté kolo svěřenců 
trenéra Martina Strnadla. „Hráli 
jsme v Plzni. Ze čtyř družstev 
jsme skončili na druhém místě 
hned za domácím Talentem 
Plzeň,“ uvedl Martin Strnadel a 
pokračoval: „Čtvrté kolo v Karvi-
né nám sice přineslo páté místo, 
ale i to nám zaručilo postup do 
pátého kola, které proběhne v 

dubnu na domácí půdě.“ 
Radek Majer nastoupil v Kar-

viné po dlouhodobém zranění. 
„Myslím si, že ve Frýdku-Místku 
předvedeme lepší výkon než v 
Karviné. Měli jsme tam dost sil-
né soupeře – Karvinou, Náchod, 
Nové Veselí a Duklu Praha. 
Věřím, že domácí publikum 
nás podpoří a plným herním 
nasazením si postup zaslouží-
me,“ uvedl kanonýr Majer. Jeho 
spoluhráč Jirka Tégláš připojil: 
„Nedařilo se nám v Plzni ani v 
Karviné proměňovat vyložené 
šance, ale dovedeme pořád-
ně zabojovat a myslím, že na 
domácím hřišti předvedeme 
dobrou hru.“       (rs)

Nábor nováčků
AIKIDO – Od pondělí 3. dub-

na probíhá nábor aikido-nováčků 
oddílu SKP Ostrava – dojo Frý-
dek-Místek. Přijít můžete na tré-
ninky vždy v pondělí a středy od 
19.30 do 21 hodin do policejních 
kasáren Bahno, kde je sraz před 
hlavní branou v 19:15. Sportovní 
oblečení a přezůvky s sebou.

MČR žaček
VOLEJBAL – Od pátku do 

neděle 7.-9. dubna pořádá 
volejbalový oddíl Sokol Frýdek-
Místek turnaj v rámci Mistrovství 
republiky žaček. Volejbalový 
potěr můžete sledovat v tělo-
cvičně 7. ZŠ.        (pp)

rozhovor
„Taekwondo je sport i filozofie,“
říká instruktor Hwang Ho Yong

Taekwon-do ve Frýdku-Míst-
ku se provozuje na špičkové 
úrovni a přispívá k tomu i 
občasná přítomnost korejské-
ho mezinárodního instruktora 
Hwang Ho Yong VIII. Dan, které-
ho jsme vyzpovídali po jednom 
z jeho seminářů, za asistence 
mistra světa v TaeKwon-Do ITF 
Michala Košátka II. Dan z frý-
decko-místecké školy.

V republice s přestávkami 
pobýváte od roku 1987 a Češi 
jsou nyní po Koreji druzí nejlep-
ší na světě. Co jim chybí, aby 
byli lepší než kolébka tohoto 
bojového umění?

„Těžko říct, co chybí, každopádně se Evropané strašně zlepšili. U 
nás se taekwondo narodilo a má dlouhou historii, což je naše výhoda. 
Ale člověk jako člověk. My jsme sice třeba menší, ale zase rychlí a 
mrštní. Vzrůst až tak nerozhoduje. Kočka je malá a vyskočí. Kráva je 
velká, ale nevyskočí.“

Co je tedy pro taekwondo nejdůležitější?
„Dnes se bojové sporty srovnávají – karate, kickbox a podobně. 

Ale taekwondo je také speciální životní filozofie, takže důležitá je hla-
va, respekt k autoritě a hierarchii, celý přístup k bojovému umění. 
Chce to vlastnosti jako čestnost, vytrvalost, sebeovládání, zdvořilost, 
nezkrotný duch.“

A o čem je ta filozofie?
„Taekwondisté slibují, že budou dodržovat zásady taekwonda, 

budou si vážit mistra, nikdy taekwonda nezneužijí, budou dodržovat 
svobodu a pravdu a budou dodržovat mír. To je nejdůležitější. Kdyby 
tuto filozofii přijal každý, nebyla by válka.“

Co říkáte na to, jak se taekwondo rozšířilo ve Frýdku-Místku?
„Na Moravu přišlo taekwondo trochu později, ale hodně se tu rozvinu-

lo. Vaše město patří ke špičce a věnuje se mu hodně dětí. Tady Michala 
pamatuji odmala, za třináct let se dokázal dopracovat až k titulu mistra 
světa, v Austrálii získal zlato v matsogi do 80 kilogramů.“         (pp)

ZAHÁJENÍ: Za město šachistům popřál bystrou hlavu poslanec 
Petr Rafaj.                        Foto: Petr Pavelka

HWANG HO YONG: Mistr bojo-
vého umění z Koreje.

Foto: Petr Pavelka

Jako jediné „neprofesionál-
ní“ družstvo se v semifinále 
krajského kola florbalového 
utkání v Kopřivnici střetli star-
ší žáci ze základní školy Jiřího 
z Poděbrad s mužstvy Havířo-
va, Kopřivnice a Vítkovic.

Ve skupině se Frýdecko-
-Místečtí střetli se šesti družstvy. 
„Jedenkrát jsme vyhráli a jednou 
prohráli. Do semifinále jsme 

Nabírají florbalové zkušenosti
postoupili z druhého místa,“ 
uvedl trenér jedenáctky Pavel 
Kožuch a dále líčil průběh turna-
je: „V prvém souboji nás porazi-
ly Vítkovice 7:3 a v utkání o třetí 
místo jsme prohráli jednobran-
kovým rozdílem s Havířovem.“ 
Kožuchovi svěřenci doplatili 
zejména na nedostatek herních 
zkušeností. „Kluci byli v kraj-
ském kole poprvé, hráli s veli-

kým zápalem a nedovedli reálně 
odhadnout své síly. Všechny tři 
školy, které se umístily na medai-
lových pozicích, mají florbal jako 
svůj kmenový sport na sportovní 
škole. Naši hoši hrají florbal jen 
jedenkrát týdně v rámci kroužku 
a tolik příležitostí ke hře nemají. 
Navíc nejsou ani zařazeni do 
sportovní třídy,“ vysvětlil Pavel 
Kožuch.          (rs) 
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

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

e-mail:info@ddmfm.cz

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ A 
RODIČE S DĚTMI

- Dopolední kurz keramiky
- 5 lekcí (1 lekce – 90 minut)
- Cena: 350,- Kč
- Kurz začíná 20. 4. 2006 v 9:30 hodin 

a bude probíhat v DDM FM, Pionýrů 752, 
Místek

- Informace: Olga Sošková, 558 434 
154, 732 646 127, estetika@ddmfm.cz

2. 4. - MORANA
- společně vyrobíme Moranu a 

rozloučíme se se zimou
- cena: 15,- Kč
- Informace: Ivana Sošková, 558 434 

154, 731 167 010, kaluz@ddmfm.cz
- DDM Místek, od 9:00 – 13:00 hodin
7. - 9. 4. - VÍKEND V RYTMU TANCE
- třídenní pobyt v DDM ASTRA Frenštát 

pod Radhoštěm plný tanců (diskotance, 
hip-hop, latinsko-americké tance, coun-
try tance, aerobik apod.), doplněný 
návštěvou bazénu a dalším programem

- cena: 550,- Kč (ubytování, strava, do-
prava, lektoři, vstupné)

- informace a přihlášky: Marie Cidlík-
ová, 558 434 154, 736 150 088, info@
ddmfm.cz

8. 4. - VELIKONOČNÍ DOPOLEDNE
- ozdobíme si větvičku kraslicemi a 

technikou koláže si vyrobíme velikonoční 
přáníčka, sladkosti nám přinese 
velikonoční zajíček

- cena: 40,- Kč
- informace a přihlášky: Olga Sošková, 

558 434 154, 732 646 127, estetika@
ddmfm.cz

- DDM Místek, 9:00 – 13:00 hodin
10. 4. a 12. 4. - HODY, HODY, DO-

PROVODY – VELIKONOČNÍ VÝTVAR-
NÁ DÍLNA

- v naší velikonoční dílně si vyrobíte 
jarní dekorace, líto pro vítání jara, 
velikonoční stojánek na ubrousky, veselá 
velikonoční vajíčka a zapichovátko s ko-
houtem do květináče

- cena: 25,- Kč
- informace a přihlášky: Olga Sošková, 

558 434 154, 732 646 127, estetika@
ddmfm.cz

- DDM Místek, 8:30 – 16:30 hodin
- větší skupiny dětí lze objednat do 7. 

4. 2006 telefonicky
13. 4. - PRÁZDNINOVÝ VÝLET DO 

ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM
- pro děti od 6 let a rodiče s dětmi
- návštěva velikonoční výstavy v 

Kopřivnici, pohankového mlýna a bazénu 
s toboganem

- doprava zvláštním autobusem
- cena: 220,- Kč
- informace a přihlášky: Marie Cidlí-

ková, 558 434 154, 736 150 088, info@
ddmfm.cz

PRÁZDNINOVÉ DOPOLEDNE S 
POČÍTAČEM

- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouz-

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

– 13:00 hodin
24. 4. - SLET ČARODĚJNIC
- získáte amulet pro šťastné případy, 

setkání a milá překvapení, připravíme se 
na pálení čarodějnic, čeká vás příprava 
bylinného lektvaru a několik způsobů 
věštění

- cena: 15,- Kč
- Informace: Ivana Sošková, 558 434 

154, 731 167 010, kaluz@ddmfm.cz
- DDM Místek, od 17:00 hodin
28. – 30. 4. - DŘÍV NEŽ PŘIJDE KLE-

KÁNICE ANEB PŘESPÁNÍ V DDM
- v páteční večer si uděláme oheň a 

opečeme párky, v sobotu se vypravíme 
za čarodějnicemi na hrad Hukvaldy, v 
neděli si vyrobíme čarodějný amulet na 
památku, kostýmy čarodějnic jsou vítány

- cena: 230,- Kč (strava, materiál, 
vstupné, jízdné)

- informace a přihlášky: Ivana Sošková, 558 
434 154, 731 167 010, kaluz@ddmfm.cz

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

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

– 13:00 hodin
ŠACHY
7. 4. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE 

– 15. KOLO
- DDM, Pionýrů 752, 15:30 – 18:30 hodin
13. - 17. 4. - 18. TURNAJ POBESKYDÍ
- mezinárodní šachový turnaj pro 

všechny generace
- Národní dům Místek, 9:00 – 18:00 

hodin
13. - 17. 4. - TURNAJ ŠACHOVÝCH 

NADĚJÍ 2006 – 26. ROČNÍK
- mezinárodní šachový turnaj dětí do 

14 let
- Národní dům Místek, 9:00 – 18:00 

hodin
15. - 16. 4. - MEZINÁRODNÍ ŠACHOVÝ 

TURNAJ DĚTÍ DO 8 LET
- Národní dům Místek, 9:00 – 18:00 

hodin
22. 4. - O KRÁLE A KRÁLOVNU 

ŠACHOVÝCH ŠPUNTŮ – 2. KOLO
- turnaj pro děti narozené 1999 a 

mladší
- DDM, Pionýrů 752, 9:00 – 12:00 ho-

din
28. 4. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE 

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

hodin
NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH 

TÁBORŮ NA LÉTO 2006
30. 6. – 9. 7. - ŠACHOVÝ TÁBOR (10 

dní)
- Místo: Penzion Zátiší – Kunčice pod 

Ondřejníkem (zděná budova)
- Věk: do 12 let
- Cena: 3 100,- Kč
- Informace a přihlášky: Antonín Sur-

ma, telefon: 558 637 670, 737 421 058, 
e-mail: a.surma@chessfm.cz

10. 7. – 21. 7. - POSLEDNÍ KURÝR 
(12 dnů)

- Místo: Radíkov – Svatý Kopeček, 
Olomouc (chatky)

- Program: celotáborová hra, výlety 
(ZOO Olomouc, Hrad Bouzov, Javořičské 
jeskyně), diskotéka, karneval, kino.

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

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

STANICE MLADÝCH TURISTŮ

7. - 9. dubna 2006
Kurz zdravotníka zotavovacích akcí 

– rozsah 40 hodin.
Uskuteční se na SMTu. Cena: 1400,- 

Kč nový průkaz, 500,- Kč obnova. Akredi-
tován. Informace A. Kubaláková

8. - 9. dubna 2006
„Víkend s Sherlokem“
Pobyt na TZ Krásná. Hry, soutěže
Informace P. Kozáková
13. dubna 2006
IV. ročník výstupu na Javorník
velikonoční prázdniny
Informace P. Kozáková
21. dubna 2006
Den Země – sady B. Smetany Místek
28. dubna 2006
Slet čarodějnic – Hatě
od 17 hodin v Ekologickém středisku Hatě
Velký rej čarodějnic a hejkalů – sou-

těže, hry, čarodějnický oheň.
informace A. Kubaláková
29. dubna 2006
Sraz školních družin Hatě
od 9,30 – 12 hodin, soutěže pro děti ŠD
Informace P. Kozáková
Upozorňujeme, že od 3. dubna začíná 

opět výuka v Ekologickém středisku Hatě 
„O přírodě v přírodě“.

Připravujeme pestrou nabídku letních 
táborů.

2. 6. - 11. 6.
Chorvatsko – ostrov Rab
HV Michaela Bayerová
2. 7. - 15. 7.
Višňovka Vyšní Lhoty 
HV Alena Vajdová
1. 7. - 10. 7.
Vigantice u Rožnova p.R.
HV Alena Kubaláková
1. 7. - 10. 7.
Chorvatsko Živogošče 
HV Renáta Bortlíčková
14. 7. - 28. 7.

Lukavec
HV Václav Wojnar
17. 7. - 26. 7.
Višňovka Vyšní Lhoty
HV Pavla Kozáková
20. 7. - 1. 8.
Vigantice
HV Hana Valášková
14. 8. - 25. 8.
Vigantice
HV Renáta Bortlíčková
28. 7. - 6. 8.
Blatiny – Českomoravská vysočina
HV Martin Gavlas
26. 8. - 31. 8.
Vigantice – rodiče s dětmi!
HV Renáta Bortlíčková
31. 8. - 11. 9.
Řecko Nei-Pori
HV J. Kriglerová
Bližší informace o  připravovaných 

akcích  získáte přímo na SMTu, 
tel. 558 435 067 nebo 558 647 594

- Věk: od 8 let
- Cena: 3 550,- Kč
- Informace a přihlášky: Patrik Siegel-

stein, telefon: 558 434 154, 732 646 125, 
e-mail: siegelstein.patrik@ddmfm.cz

12 7. – 21. 7. - ELDORÁDO (10 dní)
- Místo: Jasení – Turistická základna 

DDM Jablunkov (zděná budova a stany)
- Program: soutěže, hry, pro zájemce 

aerobik, tanec, cyklistika, výlety (horská a 
lanová dráha, bazén, projížďka na koni)

- Věk: 9 - 15 let
- Cena: 3 200,- Kč
- Informace a přihlášky: Marie Cidlíko-

vá, telefon: 558 434 154, 736 150 088, 
e-mail: info@ddmfm.cz

28 7. – 6. 8. - EXCALIBUR (10 DNÍ)
- Místo: Horská chata Gírová (zděná 

budova)
- Program: celotáborová hra inspirova-

ná legendou krále Artuše, jeho pomocní-
ka čaroděje Merlina a rytíři kulatého stolu, 
výlety, soutěže

- Věk: od 7 let
- Cena: 3 400,- Kč
- Informace a přihlášky: Ivana Sošková, 

telefon: 558 434 154, 731 167 010, e-
mail: kaluz@ddmfm.cz 3. 4. - Výtvarné odpoledne – výroba 

ozdobných kelímků a setí obilí
7. 4. - Jarní výlet do okolí spojený s 

hrami a poznávacími aktivitami
10.-13. 4. - Příprava na Velikonoce 

– výroba přáníček, výzdoba klubovny, 
malování kraslic, zdobení obilí, pletení 
pomlázky, povídání o tradicích a zvyk-
lostech

19. 4. - Kuličkiáda – soutěž v různých 
„kuličkových“ disciplínách

24. 4. - Výtvarné odpoledne – výroba 
hadrových maňásků 

28. 4. - Tradiční slet čarodějníků a 
čarodějnic

3. 4. - Schůzka členek a aktivních 
maminek

3. 4. - Zdobení velikonočních perníčků
Přineste si svoje perníčky, s paní Pro-

kelovou je ozdobíte.
7. 4. - Foukání a malování veliko-

nočních vajíček
11. 4. - Soutěž kuchařek o nejlepší 

jarní zeleninový salát.
Maminky, přineste si svoje saláty, 

ochutnáme a zhodnotíme.
14. 4. - Zdobení obilíčka
18. 4. v 10.00 hod. - Zdravá výživa 

pro děti
Přednáška paní Ondryášové
20. 4. v 11.00 hod. - Prevence one-

mocnění z potravin 
Vzdělávací seminář pro maminky na 

MD. Diskuse na téma: Zdravá výživa
28. 4. - Ubrousková technika
Přineste si ubrousky a květináč na 

ozdobení. Ostatní v KM Broučci.
Každé pondělí maňásková pohádka, 

středa cvičení pro děti, čtvrtek zpívánky a 
pátek orientální tance.

Vždy v úterý kurzy angličtiny pro 
maminky v 9.15 hod. začátečníci, v 10.30 
hod. mírně pokročilý.

Každou středu probíhá cvičení pro 
těhotné pod vedením lektorky. Informace 
v KM Broučci.

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

Tel.: 558 647 366
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h. 
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí o výměře 33,75 
m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 15,08 m2 (II.NP.-
kanc.č. 34)
- nebytové prostory o výměře 14,43 m2 (II.NP-
kanc.č. 35)
- nebytové prostory o výměře 38,91 m2 (I.NP-
kanc.č.9)
3) Objekt čp. 811 – budova „B“ (nad restaurací), 
ul. Malý Koloredov  
- nebytové prostory o výměře 43 m2 (IV.NP 
– kanc. č. 406, soc. zařízení samostatné)
- nebytové prostory o výměře 43 m2 (III.NP - 
kanc.č. 306)
- nebytové prostory o výměře 43 m2 (V.NP 
– kanc. č. 506)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 25,34 m2

a 7,81 m2  (II.NP)

- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)-3 
kanceláře+WC
7) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2 + WC 1,9 
m2 směr Ostravská 

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

3) Objekt čp. 1146, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 42,42 m2 (II.NP)
4) Objekt čp. 604, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (VI.NP)
5) Objekt čp. 606, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (V.NP)
6) Objekt čp. 56, ul. Zámecká
- nebytový prostor o výměře 87,25 m2 (I.NP)
7) Objekt čp. 2299, tř.T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 27,30 m2 (I.NP)

Místek, parkoviště u kina P. 
Bezruče: 4. 4. - 6. 4.

Místek, parkoviště u krytého 
bazénu: 11. 4. - 13. 4.

Frýdek, parkoviště u Kauflan-
du: 18. 4. - 20. 4.

Frýdek, parkoviště naproti 
zastávky Na Veselé: 25. 4. - 27. 4.

V případě špatné dostupnosti 
místa z důvodu zaparkovaných 

Sběr nebezpečných a 
velkoobjemových odpadů

aut apod., mobilní sběrna na 
stanovišti umístěna nebude a 
může být umístěna na náhrad-
ním stanovišti. Informace o tom, 
zda je na daném místě mobilní 
sběrna umístěna, si občané 
mohou ověřit na tel. číslech: 558  
623 546 nebo 558 609 489.

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

Město Frýdek-Místek, odbor životního prostředí a 
zemědělství, který má v kompetenci nakládání s 
komunální odpadem, připravil ve spolupráci s Frý-
deckou skládkou, a. s., zajišťující svoz komunálního 
odpadu na území města Frýdku-Místku, harmono-
gram svozu objemného odpadu v roce 2006, tzv. 
jarní úklid, a to formou přistavení velkoobjemových 
kontejnerů. V letošním roce na jaře budou velko-
objemové kontejnery přistaveny na 50 svozových 
místech, jak je uvedeno v harmonogramu.
Přistaveny budou vždy dopoledne uvedeného 
dne, nejpozději do 10. hod., a vyvezeny budou 
následující den opět dopoledne, nejpozději do 
10. hod. 
Na každém stanovišti bude kontejner umístěn v 
měsíci dubnu dvakrát (dle rozpisu v harmonogra-
mu). Upozorňujeme, že odpad smí být odkládán 
pouze do kontejnerů. Jakékoliv odkládání odpa-
du mimo kontejner bude považováno za odklá-
dání odpadu mimo vyhrazené místo dle ust. § 47 
odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, ve znění pozdějších předpisů, s mož-
ností udělení pokuty až do výše 50 000,- Kč. 
V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-
-Místek provádět pravidelné kontroly konkrétních 
stanovišť a bude sankcionovat na místě ty, kteří 
se dopustí přestupku proti veřejnému pořádku, tj. 
odloží odpad mimo kontejner. 
Pro informace se můžete obrátit na odbor životního 
prostředí a zemědělství, tel. 558 609 489 nebo pří-
mo na Frýdeckou skládku, a. s., tel. 558 623 546.

HARMONOGRAM SVOZU
3.4. a 17.4.
Frýdek, Panské Nové Dvory - u pana Kalety
Frýdek, ul. K Hájku - u obchodu
Frýdek, ul. Bruzovská - u vodárny
Místek, ul. Kollárova - u pečovatelských domů
Místek, ul. Fibichova - poblíž gymnázia
Místek, ul. Pionýrů - u č. p. 803-805
4.4. a 18.4.
Frýdek, ul. K Lesu - naproti kříže
Frýdek, ul. Vršavec - u lesa
Frýdek, ul. Mánesova-Žižkova - u pivnice
Místek, ul. Pavlíkova - u sběrných nádob na sepa-
rovaný odpad
Místek, ul. Myslbekova - u rozvodny

Místek, ul. Stará Riviéra - U Žida
5.4. a 19.4.
Frýdek, ul. Slezská - na parkovišti
Frýdek, ul. Černá cesta - u obchodu
Frýdek, ul. Křižíkova - autobusové stanoviště VP
Frýdek, ul. Olbrachtova - u břízy, naproti č. p. 107 
(k. ú. Lískovec)
Frýdek, ul. J Hakena - u večerky Maják
Frýdek, ul. Tolstého - u telefonní budky
6.4. a 20.4.
Frýdek, ul. I. P. Pavlova - vedle č. p. 284
Frýdek, ul. Nad Mostárnou - u lávky
Frýdek, ul. J. Skupy - za kulturním domem
Frýdek, ul. Cihelní - u bývalé 10. ZŠ
Frýdek, ul. Klicperova - u popelnic
Frýdek, ul. Slunečná - naproti č. p. 290
10.4. a 24.4.
Místek, ul. Hálkova-Březinova - u výměníku
Místek, ul. ČSA - u č. p. 1935 (na parkovišti)
Místek, ul. Anenská - poblíž č. p. 632
Frýdek, ul. Novodvorská - Čapkova
Místek, ul. Bezručova - u betonových zábran
Místek, ul. K Olešné - u č. p. 1332
11.4. a 25.4.
Místek, ul. J. Trnky - u restaurace Morava
Místek, ul. Dr. Vaculíka - na konci parkoviště za 8. ZŠ
Místek, ul. Frýdlantská - u věžáků
Lysůvky, u paní Konečné 
Zelinkovice, poblíž mateřské školy
Chlebovice, u transformátoru
12.4. a 26.4.
Místek, ul. Z. Štěpánka - za restaurantem
Frýdek, ul. M. Chasáka - u domu č. p. 3149
Frýdek, ul. Pekařská - naproti domu č. p. 3057
Místek, ul. Beethovenova - na parkovišti
Frýdek, Panské Nové Dvory - u hasičské zbrojnice
Místek, ul. Palkovická - u podchodu
13.4. a 27.4.
Lískovec, u hasičské zbrojnice
Skalice, u kulturního domu
Skalice - Kamenec, na rozcestí
Skalice, u kostela
Místek, ul. Polní - u hřiště
Místek, ul. Kolaříkova - naproti domu č. p. 1589
Místek, ul. Spořilov - za domem č. p. 1612
Místek, ul. Čelakovského - bývalá prodejna

Harmonogram svozu objemného odpadu ve 
městě a okrajových částech – jarní úklid

Dražba
Odbor správy obecního majetku Městského úřadu Frýdek-Místek 

vyhlašuje dražbu:
- domu č.p. 1312 na pozemku p.č. 3488/1 zast. pl. a pozemku p.č. 

3488/1 zast. pl. o výměře 247 m2, k.ú. Frýdek (ul. Míru), Frýdek-Mís-
tek za celkovou vyvolávací cenu 750.000,- Kč

- domu č.p. 1346 na pozemku p.č. 3572/2 zast. pl. a pozemku p.č. 
3572/2 zast. pl. o výměře 306 m2, k.ú. Frýdek (ul. Míru), Frýdek-Mís-
tek za celkovou vyvolávací cenu 672.400,- Kč

- domu č.p. 1352 na pozemku p.č. 3594/2 zast. pl. a pozemku p.č. 
3594/2 zast. pl. o výměře 347 m2, k.ú. Frýdek (ul. Křižíkova), Frýdek-
-Místek za celkovou vyvolávací cenu 838.800,- Kč

- domu č.p. 933 na pozemku p.č. 2207 zast. pl. a pozemku p.č. 
2207 zast. pl. o výměře 244 m2, k.ú. Místek (ul. Hálkova), Frýdek-
-Místek za celkovou vyvolávací cenu 1.077.600,- Kč

- objektu č.p. 68 na pozemku p.č. 101 zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemku p.č. 101 zastavěná plocha  a nádvoří o výmě-
ře 574 m, k.ú. Frýdek (Na Půstkách),  za celkovou vyvolávací cenu 
11.160.000,- Kč

Dražba se uskuteční dne 3. 5. 2006 ve 13.00 hodin v malé zase-
dací síni MěÚ Frýdek-Místek, Radniční 1148. Dražební jistina je sta-
novena ve výši 10 % z vyvolávací ceny.

Bližší informace na odboru SOM, tel. 558 609 172, 558 609 171

MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

o celkové výměře 83,86 m2 (prodejna – 57,93 m2, soc. zařízení 
– 2,93 m2, chodba – 4,99 m2, šatna – 8,37 m2, kancelář – 9,64 m2) 
nacházející se v I. NP objektu č.p. 634, tř. T. G. Masaryka, k. ú. Frý-
dek, obec Frýdek-Místek. Neb. prostory kolaudovány jako prodejna, 
kancelář, šatna a soc. zařízení. Podmínkou uzavření smlouvy o 
nájmu je zachování kolaudovaného účelu užívání. Prostory nebudou 
pronajímány za účelem provozování herny, restaurace apod. Žádosti 
o pronájem s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce s 
nápisem „Neotvírat“) a informací, za jakým účelem budou neb. pro-
story užívány, zasílejte na adresu Městský úřad Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, Radniční 1148 maximálně do 9. 5. 2006 
10.00 hodin.

Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174.

MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu  nebytové prostory

o celkové výměře 47,78 m2 (prodejna – 43,91 m2 a soc. zařízení 
– 3,87 m2) nacházející se v I.NP objektu čp. 634, tř. T. G. Masa-
ryka, k.ú Frýdek, obec Frýdek-Místek. Neb. prostory kolaudovány 
jako prodejna a soc. zařízení. Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu 
je zachování kolaudovaného účelu užívání. Prostory nebudou pro-
najímány za účelem provozování herny,restaurace apod. Žádosti 
o pronájem s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce s 
nápisem „Neotvírat“) a informací, za jakým účelem budou neb. pro-
story užívány, zasílejte na adresu Městský úřad Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, Radniční 1148 maximálně do 9. 5. 2006 
10.00 hodin.

Případné dotazy na telefonním čísle 558 609174.
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  Více informací v našich prodejnách. 

Naše aktuální nabídka
Výhodný tarif T 30 HIT + nový telefon za jedinečnou cenu

Vyberte si balíček výhod
 100 SMS měsíčně na 2 roky!
 volné minuty navíc po dobu 12 měsíců!
 neomezené připojení k internetu  na 3 měsíce

30 volných
minut

paušál
190,- Kč/měs

SMS 1,- Kč volání do 
vlastní sítě
3,20 Kč/min

SonyEricsson K 300i

1499,-
LG C3300

999,-
Nokia 2600

333,-
Siemens A 75
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Triomobil
Frýdek-Místek, Frýdlantská 150 , (OD Prior bývalý Ještěr) tel.: 602 820 210
Třinec Lidická 660, (mezi Delvitou a Priorem), tel.: 602 442 397, 724 365 259, tel./fax:558 332 900
  Nám. Míru 133 , (vedle Eriky), tel.: 606 749 370, tel./fax: 558 335 662   
  Frýdecká 222, (vedle restaurace Na půdě), tel.: 724 365 258  www.triomobil.cz • e-mail: info@triomobil.cz

(226,10 vč. DPH) (1.19 vč. DPH) (3,81 vč. DPH)

Volejte Provident 844 555 555.  Půjčujeme rádi, půjčujeme s úsměvem!

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

Stačí jednoduše zavolat a bez zbytečných průtahů a formalit vám obchodní

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

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

si pro ně bude pravidelně chodit k vám.

Chcete peníze?

Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku
vychází 2x měsíčně v nákladu 25 000 ks a je zdarma dis-

tribuován do všech schránek ve městě.
Cena za inzerci: 33 Kč / cm2

Pro inzerci volejte 603 249 743
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Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (13.)
Po dvou skromných vlas-

tencích a čestných lidech 
nesou jména ulice V. Vantu-
cha a Škarabelova.  

Organizátor českého národ-
ního života Viktor Vantuch, po 
němž je pojmenována ulice za 
bývalou mostárnou, se narodil 
roku 1823 ve Frýdku. Byl spo-
luzakladatelem první frýdecké 
české školy a národní záložny. 
Sborník 75 let Občanské záložny 
ve Frýdku (rok založení 1871) 
připomíná: „Občanskou záložnu 
zakládali a v jejím popředí stáli 
mužové prozíraví a vzdělaní, kteří 
si byli plně vědomi jejího poslání 
– podporovat českého člověka, 

aby nemusel žádat o půjčku 
německý ústav, poněvadž byl by 
snad nucen zaprodat mu svou 
národnost. Většina těch, kteří 
třeba jen jednou překročili práh 
německého peněžního ústavu, 
byli v jeho moci, zapomněli při 
sčítání lidu, při volbách i při zápi-
su dětí do školy, že jsou Češi.“ O 
Viktoru Vantuchovi, přehlíženém 
domkáři, se píše podobně jako 
o jiných funkcionářích záložny, 
že práci konali z ochoty a lásky k 
věci bez ohledu na to, dostanou-li 
za ni něco nebo nic. I když v zápi-
sech někdy bylo vidět, že pero 
držely mozolnaté ruce, mnohé 
pracovaly pro záložnu obětavě 

řadu let jako Viktor Vantuch. Ten 
vykonával funkci pokladníka 17 
let. Zřejmě by v záložně pracoval 
déle, kdyby tragicky nezemřel. 
Po jeho smrti v roce 1889 se 
stává pokladníkem Občanské 
záložny sedlišťský rodák Jan 
Skarabella.     

Jan Skarabella (původ jména 
není český) se narodil 27. května 
1851. Po absolvování dvouleté 
německé reálky ve Frýdku šel 
do učení ke stolaři Janu Skuli-
novi do Blatné ulice ve Frýdku. 
Během vojenské služby u dělo-
střelectva v Krakově a pobytu v 
ženijní škole v Hranicích se hod-
ně naučil, pracoval v kanceláři a 
„počtaření“ ho velmi zajímalo. Po 
návratu do Frýdku se stal nejprve 
městským písařem, pak pracoval 
u správce frýdeckého skladiš-
tě dřeva u Josefa Wlaky a po 
zrušení skladu začal spravovat 
Okresní nemocenskou pokladnu 
ve Frýdku. Na přímluvu Dr. Petra 
převzal též úřadování Záložny 
a půjčovny občanské. Záložna 
úřadovala jen v neděli odpoledne 
v různých hospodách, nečastěji 
na náměstí v Občanské besedě 
u Zrůnka. V neděli večer byly 
záloženské knihy převezeny k 
panu Skarabellovi do domku na 
Bruzovské ulici.

Na svého činorodého dědeč-
ka vzpomíná paní Fackenber-
gová: „V nemocenské pokladně 
přísně dbal včasného placení 
poplatků, šetřil každý krejcar, 
proto dohlížel, aby nebylo simu-
lantských nemocenských. I po 
smrti Viktora Vantucha rostla 

důvěra občanů k záložně, zvět-
šující se agenda vyžadovala 
denní úřadování. Také kněží z 
okolních obcí napomáhali zálož-
ně při zprostředkovávání vkladů. 
Nakonec dědečka přiměli, aby 
zanechal práce v nemocen-
ské pokladně a v zastupitelství 
vykonávaném po Vantuchovi v 
Pojišťovně Slavia a věnoval se 
úplně záložně. Až do nejposled-
nějších let byl vlastně jediným 
úřadujícím funkcionářem zálož-
ny. V Beskydech znal každou 
cestičku, pro velký styk s lidmi 
znal i každou chalupu a samo-
tu. O sobě nemluvil, netlačil se 
dopředu. Byl zbožný a starostli-
vý otec rodiny. Těžce nesl úmrtí 
svého dvacetiletého syna Ludví-
ka. Dcera Marie, naše mamin-
ka, byla provdána za Vladimíra 
Škutu, pozdějšího ředitele školy 
a dlouholetého kronikáře Frýd-

ku-Místku.“  
O Janu Skarabellovi je zná-

mo, že v roce 1897 nebo 1898 
kandidoval na přímluvu tehdej-
šího poslance  a soudního rady 
Dr. Věnceslava Hrubého a Dr. 
Václava Sekery za poslance 
do slezského sněmu za měs-
to Frýdek, Bohumín a Fryštát. 
Obdržel více hlasů, než se oče-
kávalo. Při tehdejších národ-
nostních poměrech a neuvě-
domění na Těšínsku musel 
ovšem podlehnout německému 
kandidátu německému notáři 
Komárkovi z Opavy. 

Jan Skarabella pracoval v 
záložně 36 let až do svého náh-
lého skonu 16. února 1925.

Po „bohabojném Slovanovi“ 
je pojmenována ulice vedoucí k 
bazilice Navštívení Panny Marie, 
kam Jan Skarabella rád přichá-
zel.       Anna Nováková

O čem psali kronikáři před deseti lety
Už v roce 1993 byl ve měs-

tě proveden průzkum týkající 
se spokojenosti občanů s 
jednotlivými službami posky-
tovanými městem. Z něj vyply-
nula nespokojenost občanů s 
dopravou. Radní spolu s odbo-
rem dopravy a služeb tehdy 
rozhodli o zpracování optimali-
zace MHD na území města.

Během roku 1994 provedla 
firma  UDIMO, s. r. o., Ostrava 
dotazníkový průzkum v náhodně 
vybraných domácnostech i prů-
zkum dopravní. Navrhla nové 
vedení linek MHD, četnost spojů 
a doporučila stavebně-technické 
úpravy pro zlepšení MHD. Nový 
způsob odbavování mohl být 
uskutečněn po instalaci potřeb-
né techniky v autobusech a pak 
již vlastní čipovou kartou.  

Karty jsme kupovali v prosinci 
1995 na autobusovém stanovišti 
v Místku. Všechny typy čipových 
karet byly prodávány občanům 
s trvalým bydlištěm ve Frýdku-
-Místku za 100 Kč. Město Frýdek-
-Místek uvolnilo 4 miliony korun 

na nákup potřebné techniky i na 
nákup prvních 10 000 kusů čipo-
vých karet. Tento počet zdaleka 
neuspokojil všechny žadatele, 
a proto bylo možno cestovat v 
prvních měsících roku 1996 i na 
původní jízdenky za 4 Kč. Jednot-
livé jízdné odečtené z čipové karty 
činilo Kč 3,60, poloviční Kč 1,80. 
O víkendech a svátcích jsme ces-
tovali za 4 Kč, děti za 2 Kč. 

První měsíce provozu nového 
systému odbavování cestují-
cích pomocí čipových karet se 
neobešly bez problémů. Lidé si 
museli vystát několikahodinové 
fronty při nákupu čipových karet. 
Uspokojeno bylo pouze 10 000 
zájemců. V dubnu 1996 však byl 
frýdecko-místecký odbavovací 
systém oceněn na 3. mezinárod-
ním veletrhu technologií, výrobků 
a služeb pro rozvoj měst a obcí 
cenou Zlatý Urbis. 

Zavedení odbavovacího sys-
tému pomocí čipových karet 
umožnilo statisticky vyhodnoco-
vat zatíženost jednotlivých linek, 
sledovat dodržování jízdních 

řádů a to vše bylo možno využít 
pro zodpovědné zavedení opti-
malizace městské i příměstské 
dopravy od 2. června 1996.

Při prvním vyhodnocení nové-
ho systému MHD v září 1996 
vyplynuly některé důležité sku-
tečnosti, např. denní počet pře-
pravených cestujících je zhruba 
16 800 osob, což je počet od 
roku 1994 téměř neměnný. Je 
to ojedinělý jev, neboť v jiných 
městech je pociťován roční 
úbytek cestujících o 15-25 %. 
Z toho vyplývá, že vývoj počtu 
cestujících MHD v našem měs-
tě je ovlivněn vhodnou cenovou 
politikou (v jiných městech je 
většinou jízdné vyšší).

Za rok 1996 bylo v autobu-
sech MHD Frýdek-Místek pře-
praveno 5 426 407 cestujících. 
Přes počáteční problémy při 
výdeji čipových karet se nový 
systém osvědčil. Přínosem bylo 
i zvýšení tržeb o 21 %. Do kon-
ce roku bylo prodáno 17 972 ks 
čipových karet.

Anna Nováková

Město v minulém století – I.
Návštěva „tatíčka prezidenta“

Těsně před koncem minu-
lého století vznikla zajímavá 
výstava současných i histo-
rických fotografií města „Frý-
dek-Místek naším stoletím“, 
z níž se nakonec stala stálá 
expozice v hlavní budově 
radnice. V tomto seriálu vám 
chceme přiblížit také některé 
střípky z historie, které u této 
příležitosti byly poskládány v 
zajímavou mozaiku.

Návštěvu města prezidentem 
T. G. Masarykem v roce 1924 
jsme vám částečně přiblížili v 
minulém čísle, ale protože do 
Frýdku-Místku v minulém týdnu 
zavítal Václav Klaus, připomene-
me pro srovnání dobové atmosfé-
ry ještě několik dojmů historiků, 
jak návštěvu Masaryka vnímali. 

„Prezident v tmavém obleku 
svižně a elegantně sestoupil ze 
schůdků svého salonního vagó-
nu a sejmul z hlavy klobouk. Lidé 
jásají a tichnou, jakmile zazní 
první tóny státní hymny. Čtyřia-
sedmdesátiletý Masaryk si potřá-
sá rukou s frýdeckým okresním 
hejtmanem Cichrou, s okresním 
velitelem četnictva, místeckým 
hejtmanem a s dalšími zástupci 
státní správy a veřejného života... 
Než se prezident rozloučí a opět 
vyšvihne na vagónové schůdky, 
uslyší vzlykat malé děvčátko. 
Dítko hořekuje, že se na „tatíčka“ 
tolik těšilo a on už odjíždí. Masa-
ryk holčičku uchopí a zvedne ji. 
‚Ale vždyť i já jsem se na tebe 
těšil´ a ujistil ji políbením.

Martin Červenka

MÍSTOSTAROSTA S PRVNÍ DÁMOU: Petr Cvik požádal Livii Klau-
sovou, aby se zvěčnila do městské kroniky. Samotný prezident již 
podpis v kronice měl.     Foto: Petr Pavelka

ULICE ŠKARABELOVA: Najdete ji u Mariánského kostela.
Foto: Petr Pavelka
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Videofestival handicapovaných nadchl i dojal
Víkendová republiková 

přehlídka snímků ze života 
handicapovaných osob a z 
činnosti humanitárních orga-
nizací v Nové scéně Vlast 
pod záštitou starostky Evy 
Richtrové odpovídala aprí-
lovému datu jejího konání. 
Člověk často nevěděl, jestli 
má plakat nebo se smát. 
Emoce se střídaly jako dub-
nové slunce a déšť.

„Byla to skvělá událost, 
některé snímky dojaly i otr-
lé chlapy. Když vidíte, jak se 
někdo postižený s pomocí okolí 
dokáže dostat až na Lomnický 
štít nebo vyjet na kolečkovém 
křesle na Sněžku, tak vás 
opravdu mrazí. A úplně nejdo-
jemnější bylo provedení bale-
tu,“ hodnotila přehlídku sta-

rostka Eva Richtrová. Ocenění 
získalo dvacet snímků a nechy-
běly mezi nimi samozřejmě ani 
ty, které spouštěly lavinovité 
veselí. Jedním takovým byla 

I. zimní olympiáda Školy živo-
ta, která se dočkala zlaté soš-
ky podobné Júliu Satinskému, 
proslulému tatínkovi z komedie 
století S tebou mě baví svět. 
Název videofestivalu S vámi 
nás baví svět je parafrází i 
vyjádřením skutečnosti, že 
handicapovaní si váží pomoci 
ostatních a chtějí naplno žít 
vedle nich. 

„Jsme rádi, že jsme festival 
mohli uspořádat u příležitos-
ti 15. výročí založení Školy 
života. Porota sice hodnotila 
i technickou stránku filmu, ale 
bodoval hlavně dobrý námět 
a spontánnost provedení,“ 
osvětlil Günter Kuboň, ředitel 
Školy života, jejímž zřizova-
telem je Okresní organizace 
Sdružení pro pomoc men-
tálně postiženým ČR. Jejím 
hlavním cílem je dosáhnout 
maximálně možné nezávis-
losti v osobním životě klientů, 
vylepšení standardů kvality 
sociálních služeb a úplná inte-
grace klientů do společnosti. 
K pořádání čtvrtého ročníku 

EDUARD HRUBEŠ: Velký fil-
mový svět zastupoval moderátor 
pořadu Neváhej a toč!

Foto: Petr Pavelka

Jiří Másilko velmi jemně proudí,
jako davy do filmového klubu

Pětadvacetiletý student 3. 
ročníku Ostravské univerzity, 
Institutu pro umělecká studia,   
obor volná grafika u profesora 
E. Ovčáčka, Jiří Másilko, který 
je také absolventem Soukro-
mé střední a vyšší umělecké 
školy grafické v Jihlavě, už 
své umění několikrát v Gale-
rii Pod Svícnem představil 
v rámci společných výstav. 
Nyní zde má sólo.       

„Výstavu Velmi jemné prou-
dění, nefigurální abstraktní kres-
by fixem na lepenku, můžete 
zhlédnout do poloviny dubna,“ 
zve provozovatel galerie Petr 
Korč, který se ve městě stará 
i o filmový klub, který 4. dubna 

oslaví své třetí výročí. „Uvede-
me vynikající snímek dánského 
režiséra Dagura Káriho Outsi-
der, který nebyl zvolen náhod-
ně. Mezi dnešními multikiny s 
premiérovými velkofilmy je fil-
mový klub brán tak trochu jako 
outsider, ale když se podíváme 
na naši loňskou, opět nadprů-
měrnou, návštěvnost, situace se 
rázem jeví ve zcela jiném svět-
le,“ chlubí se Petr Korč.

Za kinem do Nové scény 
Vlast loni přišlo přes osm tisíc 
diváků, průměrně šedesát na 
jedno představení. Mezi nej-
navštěvovanější filmy se zařadili 
Černá kočka, bílý kocour či Kafe 
a cigára.         (pp)

Kajkery pokřtí CD s názvem BO

Frýdecko-místecké seskupe-
ní s výstižným názvem Kajkery 
zve své příznivce 8. dubna od 
20 hodin do Lidového domu v 
Místku, kde se uskuteční křest 
nového CD s názvem BO, které 
může být odpovědí na mnohé 
otázky začínající slovem proč. 

CD pokřtí Jaroslav Samson 
Lenk, který zde odehraje i něko-
lik svých písní, z nichž některé 
si s Kajkery zahraje společně. 

Kapela avizuje, že „pokud vše 
klapne“, objeví se a zahraje i 
saxofonista Michal Žáček, zná-
mý z jazzových formací jako The 
Gizd Q, Peter Lipa Band, kapela 
Jany Kirschner, či Buty. Dalším 
možným hostem je Romana 
Tomášková z plzeňského Prste-
nu a skupiny Toman a lesní pan-
na, která Kajkerákům nazpívala 
krásné vokály. Takže to skuteč-
ně může stát zato!        (pp)

Koncerty učitelů
v ZUŠ

Jako každoročně, tak i 
letos připravili učitelé Zák-
ladní umělecké školy ve 
Frýdku-Místku koncerty 
učitelů. Při této slavnostní 
příležitosti si vymění mís-
to na pódiu se svými žáky 
a snaží se tak motivovat 
své svěřence k další prá-
ci. Na dvou koncertech se 
stejným programem se 
představí většina hudeb-
ních nástrojů, které se ve 
škole vyučují.

Koncerty se uskuteční 
v úterý 4. a ve čtvrtek 6. 
dubna od 18 hodin v kon-
certním sále školy.

Srdečně zveme nejen 
žáky školy a jejich rodiče, 
ale též veřejnost.

L. Muroň, ředitel ZUŠ

Dětský folklorní soubor 
Ondrášek hledá muzikan-
ty pro vznikající dětskou 
muziku ve věku 9-15 let, 
housle, flétny a violoncella. 
Bližší informace: mobil 775 
365 632.

CENY: Oceněné snímky se dočkaly zlatých Albertů a sošek Radegs-
ta.      Foto: Petr Pavelka

se škola dostala přes pořa-
datelství jiné významné akce. 
Ve Frýdku-Místku se koná 
pravidelně mezinárodní spor-
tovní olympiáda pro mládež s 
mentálním postižením, z níž 
se vždy pořizují videozázna-

my. Předloni byl videosnímek 
z olympiády oceněn hlavní 
cenou – soškou zlatého Alber-
ta, a tak se Škola života mohla 
ucházet o nominaci na uspo-
řádání videofestivalu v roce 
2006. Město Frýdek-Místek 
akci podpořilo finančně část-
kou 50 tisíc korun, dalších 70 
tisíc škola získala přes Občan-
skou volbu. „Všem, kteří se na 
této akci podíleli, bych chtěla 
poděkovat a ocenit jejich úsilí 
na uspořádání této nádherné 
akce,“ vzkázala starostka Eva 
Richtrová.         (pp)

Svátek Dne učitelů s při-
pomenutím narození „učitele 
národů“ Jana Amose Komen-
ského se v posledním období 
umístil v pozadí zájmu celé 
naší společnosti, 28. březen 
jako Den učitelů také zcela 
vymizel z našich kalendářů.

Na „Šestce“ se sami sebe zepta-
li, zda to není škoda, a zároveň si 
hned sami odpověděli, že je.

Proto se při příležitosti oslav 
náročné práce učitelů stalo tra-
dicí, že v tento den se ujmou vlá-
dy nad školou žáci devátých tříd 
a celý den je takzvaně „naruby“.

Deváťáci zastávají funk-
ci učitelů a nejen vyučují, ale 
také dozorují, vypisují kolonky 
v třídních knihách a žákovských 
knížkách vytvořených speciálně 
pro tento den. Ředitel a jeho 
zástupci opět z řad žáků 9. tříd 
jejich práci kontrolují a přikazují 
novým školníkům a údržbářům, 
vlastně svým spolužákům, co 
všechno je třeba ve škole ještě 
opravit či upravit.

Všichni se na svou jednoden-
ní novou funkci snaží čím jak 
nejlépe připravit, svoje přípravy 
dopředu  prokonzultuji se svými 
odbornými poradci, snaží se ve 
vyučovací hodině provádět to, 
co se jim samotným na vyučo-
vání líbí - křížovky, testy, doplňo-
vačky apod.

Ale nemají to ti mladí učite-
lé vůbec jednoduché. To když 
se dozadu posadí učitel, v této 
chvíli žák, a přežvykuje, vyru-
šuje vykřikováním či si dokonce 

AMOS ŠESTKY na Den učitelů
vybalí svačinu a snaží se posva-
čit, ostatně tak, jak tomu někdy u 
žáků bývá zvykem.

Vyvrcholením dne naruby 
je  vyhlášení „Amose Šestky“, 
nejoblíbenějšího učitele školy. 
V letošním ročníku byla poctěna 
tímto titulem paní učitelka Mgr. 
Marcela Bohušová. Z rukou loň-
ského vítěze pana učitele Mgr. 
Jaroslava Hrabce přejímá sym-
bolickou korunku, vedením školy 
je ozdobena šerpou s nápisem 
Amos Šestky a zbývá jen podě-
kovat svým žákům nejen za to 
množství hlasů, ale i za jejich 
vyjádření: „Ona není královnou, 
ona je carevnou naší školy.“ 

Končí další z projektových 
dnů, v němž sice neprobíhala 
výuka tak, jak jsme ve škole 
zvyklí, přesto se v jeho průběhu 
žáci hodně naučili. 

Mgr. Libuše Zárubová, 
ředitelka školy
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HUDEBNÍ KLUB STOUN
1. 4. - FM CITY HIP-HOP vol.3
DJs: SKUPLA (PRAGO UNION), LOWA, HOOLA, OPCZ, 

BREKEDANCE, PROJEKCE VIDEA Z KF
3. 4. - IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
NESMRTELNÉ HITY V NOVÉ PODOBĚ  
7. 7. - HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL
DJ FÍBÍ A SÍBÍ SE STARÝMI SONGY A NOVÝMI SOUTĚŽEMI
8. 4. - MUSIC MASSACRE vol. 10
ACCEPT revival, IRON MAIDEN revival, HYPERION, FIRE ZONE
10. 4. - IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
HITY DOBY RUDÝCH ŠÁTKŮ V NOVÉ PODOBĚ S HOLKAMA 

ZA DJ PULTEM 
14. 4. - SEPULTURA rev. - HC-NIGHT!!!
SEPULTURA REVIVAL, FLOATING BRIDGE, LIKE FOOL, PO 

DLOUHE DOBĚ HC AKCE!!!
15. 4. - WHIZZ No. 11
TEMPER D (UK), THERAPIST(WKC), WENIA (MESSAROSH.

REC), MKTBROS (OLI+SMARIO), MC COREHARD, VJ RDO, & 
GUEST     

16. 4. - VELIKONOČNÍ ROCKOTÉKA 
DJ JŮRA A JEHO ROCPOPOVÉ POMLÁZKA, AKCE NA BARU
17. 4. - VELIKONOČNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
NESMRTELNÉ HITY, VELIKONOČNÍ VAJÍČKA, DÝDŽEJKY TÍBÍ 

& SÍBÍ VÁM ZARUČÍ SKVĚLOU ZÁBAVU A SOUTĚŽE
21. 4. - HIP-HOP UNITED GROOVES TOUR 2006
VÝJIMEČNÁ PÁRTY!: OHMEGA WATTS (BRONX/USA), DA 

BLINGZ (SKOTSKO/UK), LOWA, HOOLA, BREAKEDANCE
22. 4. - 1. SETKÁNÍ HOSTINSKÝCH
HISTORICKY 1. SETKÁNÍ HOSTINSKÝCH A LIDÍ Z KŠEFTU 

NAŠEHO REGIONU, SPECIAL PROGRAM & CATTERING
24. 4. - IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
NEJEN BUDOVATELSKÉ HITY DOBY RUDÝCH ŠÁTKŮ, 

DÝDŽEJKY TÍBÍ & SÍBÍ
27. 4. – SODOMA CITY
KŘEST ROCKOVÉ OPERY, LIBRETO: IVAN BLAŽEK, KOMPO-

ZICE: ING. MICHAL SMOLÁN
28. 4. - STOUN DRUM vol. 1
DJS MKT BROS (OLI+SMARIO), 2.3 DJS, PROJEKTION, MCs, 

SPECIAL GUEST
29. 4. - JESUS CHRIST SUPERSTAR
KONCERTNÍ ZPRACOVÁNÍ JEDNOHO Z NEJSLAVNĚJŠÍCH 

MUZIKÁLŮ VŠECH DOB!!!

GALERIE KRÁSNO
do 21. dubna
Zdeněk Nytra
Příležitostný řezbář a neprofe-
sionální výtvarník

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

Soňa Janošcová – Krajina, 
obrazy

Anna Votrubová – Tvorové, 
sochy do 7. dubna

Město Frýdek-Místek nabízí k odprodeji objekt 
č. p. 68 včetně zastavěného pozemku p.č. 101 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 574 m2, k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek  ( Na Půstkách) for-
mou nabídkového řízení – „dražbou“, za celkovou 
vyvolávací cenu 11.160.000,- Kč.

Tento objekt se nachází v historické části města. 
Dražba se uskuteční dne 3.5.2006 ve 13.00 hodin 
v Malé zasedací síni Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, Radniční 1148. Dražební jistina je stanovena 
ve výši 10% z vyvolávací ceny. 

Bližší informace na odboru správy obecního 
majetku, tel. 558 609 175, 558 609171.

Žáci a učitelé na „Sedmič-
ce“ se připravují na veliko-
noční jarmark. Uskuteční se 
7. dubna ve školní jídelně a 
přilehlých prostorách od 15:00 
do 19:00 hodin.

V hodinách i zájmových 
kroužcích děti vyrábějí různé 
dárkové předměty s velikonoční 
tématikou, které si potom náv-

NA 7. ZŠ PŘIPRAVUJÍ VELIKONOČNÍ JARMARK
štěvníci jarmarku budou moci 
koupit a potěšit jimi sebe i své 
blízké o Velikonocích.

Kromě prodejních stán-
ků budou na jarmarku nově 
připraveny také „velikonoční 
dílny“. V nich si budou moci 
všichni zájemci vyzkoušet 
pletení pomlázek, drátkování 
nádob, výrobu keramiky, malo-

vání na textil, výzdobu kraslic i 
výrobu různých velikonočních 
dekorací.

Jarmark zpestří připravený 
program dětí z dramatického 
kroužku i školní družiny.

Občerstvení bude zajištěno 
– všichni jste vítáni.

Sedmička se na Vás těší.
Ivo Řeha

Přestože naše škola ( ZŠ 
a MŠ Jana Čapka ve Frýdku-
Místku) nepatří k těm, které se 
specializují na výuku cizích jazy-
ků, dosáhla výrazného úspěchu 
v soutěži v německém jazyce. 
Každoročně se na naší škole před 
Vánocemi pořádá soutěž žáků 6. 
- 9. ročníku v němčině. Úkolem 
je porovnat schopnosti, nadání i 
pohotovost reakcí v cizím jazyce. 
Nejúspěšnějším soutěžícím se 
stal žák 9.D VÍT KOLEK, který 
naši školu reprezentoval v okres-
ním kole. Zde zvítězil a náš okres 
zastupoval  na krajské úrovni. 
Počátkem března tohoto roku 
obsadil 3. místo v krajské soutěži 
v Ostravě. Velkou zásluhu na 
tomto úspěchu má paní učitelka 
Mgr. Helena Kopecká, která jej 
připravovala.

Němčináři ze
„Dvojky“ slaví
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Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČENÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

1. dubna v 19.00 hodin – Kino Petra 
Bezruče

„OD SLUNKA DO SLUNKA“
Koncert ke 45. výročí založení SLPT 

Ostravica a 10. výročí založení Malé 
Ostravice.

Účinkují dospělí SLPT Ostravica a děti 
Malé Ostravice, cimbálové muziky Ostra-
vica a Šidla ze ZUŠ Frýdek-Místek. Ve 
vestibulu kina můžete zhlédnout výstavu 
o historii a současnosti souboru.

Po koncertě následuje zábava u cim-
bálu. 

12. dubna v 18.00 hodin – Kino Petra 
Bezruče

„PROSTÁ KRÁSA“
Jarní koncert DFS Ostravička.
18. dubna – restaurace Národního 

domu
PODVEČER S VIDEOKAMEROU
Filmy z festivalu „Praha amatérských 

filmařů“.
24. dubna v 19.00 hodin – Národní dům
VIVAT COMENIUS
Štěpán Rak – kytara, Alfréd Strejček 

– průvodní slovo
Předplatitelé KPH a Koncertů pro mlá-

dež 2005/2006
22. dubna ve 20.00 hodin – Národní 

dům
TANČÍRNA
Zveme všechny milovníky tance. Urče-

no pro všechny věkové generace.
Hrajeme a tančíme – standard, latinu, 

disco, lidovky.
Předprodej vstupenek od 3. dubna 

2006 v Národním domě, vstupné 80 Kč.
27. dubna v 19.00 hodin – Frýdecký 

zámek
BENEWITZ KVARTET
Jiří Němeček – 1. housle, Štěpán 

Ježek – 2. housle, Jiří Pinkas – viola, Ště-
pán Doležal – violoncello.

Předplatitelé Zámeckých koncertů 
2005/2006. 

Výstavy
1. února - 30. dubna – chodby Národ-

ního domu
Výstava fotoklubu Český Těšín
Kurzovní činnost
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE – začá-

tečníci, mírně pokročilí a pokročilí
Skupinová výuka tance pro tanečnice 

bez rozdílu věku a hmotnosti. Přispívá ke 
tvarování a zpevnění těla. Napravuje jeho 
špatné držení, uvolňuje ztuhlou páteř a 
klouby, působí proti stresu, napětí atd. 
Zahájení pondělí 3. 4. 2006 a úterý 4. 4. 
2006. Kurzovné na 10 lekcí: začátečníci 
700 Kč, mírně pokročilí a pokročilí 650 Kč. 
Platba kurzu ve čtvrtek 30. 3. 2006 v Nové 
scéně Vlast od 13:00 do 17:00 hodin, kde 
si také vyberete termín a hodinu.

Další informace na tel. čísle 558 438 
083 Kateřina Kubalová.

2. až 5. dubna v 17.00 a 19.00 hod.
RAFŤÁCI /ČR/
Letní teenagerovská komedie pro 

všechny věkové kategorie, v hl. rolích Jir-
ka Mádl a Vojta Kotek.

Mládeži přístupný, 100 min 
6. až 9. dubna v 19.00 hod,
GEJŠA /USA/
Výpravná adaptace stejnojmenného 

románu Arthura Goldena, ve kterém je 
vylíčen tajemný svět gejš.

Mládeži do 12 let nevhodný, l46 min        
7. až 9. dubna v 17.00 hod.
FIMFÁRUM 2 /ČR/
Další čtyři pohádky z Werichovy knížky a 

navíc nejsou tohle pohádky jen tak ledajaké.
Mládeži přístupný, 90 min
10. až 11. dubna v 19.00 hod.
UTAJENÝ /Francie/
Strach, nenávist, šok a děsivé video, 

vytváří tajemnou atmosféru umocněnou i 
výtečnými hereckými výkony. V hl. rolích 
Daniel Auteuil, Juliette Binocheová, Annie 
Girardotová a další.

Mládeži do 12 let nevhodný, 119 min
13. až 16. dubna v 19.00 hod.
17. až 19. dubna v 17.00 hod.
UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA /VB/
Rowan Atkinson jako zaneprázdně-

ný pastor v suché komedii z anglického 
venkova.

Mládeži do 12 let nevhodný, 100 min
17. až 19. dubna v 19.00 hod.
MNICHOV /USA, Kanada/
Film o tom, co následovalo po 

zavraždění 11 izraelských sportovců na 
mnichovské olympiádě v roce 1972.

Mládeži do 12 let nevhodný, 160 min                  
20. až 23. dubna v 19.00 hod.
24. až 25. dubna v 17.00 hod
EXPERTI /ČR/
Nová česká bláznivá komedie režisé-

ra Karla Comy, líčící studentský život a 
zejména alkoholické a erotické eskapády. 
Hrají: Kryštof Hádek, Tomáš Lobl, Micha-
el Foret, P. Čtvrtníček a další.

Mládeži přístupný, 85 min
21. až 23. dubna v 17.00 hod.
BAMBI 2 /USA/
Animovaná pohádka – příběh malého 

kolouška opět na plátnech našich kin.
Mládeži přístupný, 75 min
24. až 25. dubna v 19.00 hod.
ZKROCENÁ HORA /USA/
Heath Ledger, Jake Gyllenhaall a dal-

ší v příběhu dvou mladých kovbojů, kteří 
se uprostřed nádherné divočiny do sebe 
zamilují.

Mládeži do 15 let nevhodný, 135 min
26. dubna v 19.00 hod.
PÝCHA A PŘEDSUDEK /VB, USA/
Adaptace slavného románu Jane Auste-

nové – věrohodný obraz doby včetně vyni-
kajícího vykreslení jednotlivých postav.

Hrají: Keira Knightleyová, Mathew 
Macfadyen, Brenda Blethynová a další.

Mládeži přístupný, 128 min             

27. až 30. dubna v 19.00 hod.
CASANOVA /USA/
Heath Ledger jako legendární svůdce 

v romantické barvité komedii vám poskyt-
ne 120 minut odlehčené zábavy.

Mládeži do 15 let nevhodný, 110 min                
28. až 29. dubna v 16.30 hod.
LETOPISY NARNIE: Lev, čarodějni-

ce a skříň /USA/
Prožijte dvě hodiny napínavého velko-

lepého vyprávění o boji dobra a zla, zradě 
a odpuštění, sebeobětování, lásce a víře.

Mládeži přístupný, 130 min

AKCE NÁRODNÍHO DOMU
2. dubna v 15.00 hodin 
Divadlo Špílberg Brno
MAXIPES FÍK
Legendární postava Maxipsa Fíka 

ožívá na jevišti. V pohádce se objeví 
postavičky známé z večerníčků i knižní-
ho vydání příhod hlavního hrdiny. Skla-
datel Petr Skoumal doplnil představení 
zbrusu novými písničkami. Pohádka je 
určena všem dětem, svým osobitým 
humorem však osloví i dospělé.

9. dubna v 15.00 hodin 
Zemanovo dřevěné divadlo Brno
VESELÉ VELIKONOCE
Velikonoční představení o vítání jara, 

plné písniček, připomenutí si velikonoč-
ních zvyklostí, to vše za spolupráce s 
dětskými diváky.

11. dubna v 19.00 hodin 
Radošinské naivné divadlo Bratislava
Stanislav Štepka
HRA O LÁSKE
Poetická komedie o lásce v nejrůzněj-

ších podobách.
Hrají: Anna Šišková/Soňa Norisová, 

Stanislav Štepka, Csongor Kassai, Milan 
Šago, Mojmír Caban,Lívia Sabolová, Len-
ka Barilíková aj.

Režie: Ondrej Špišák     
Premiéra 4. 2. 2005 na scéně RND
Předplatitelská skupina B
23. dubna v 15.00 hodin 
Liduščina divadlo Praha 
DIVOTVORNÝ MEČ
Výpravná klasika podle předlohy 

Boženy Němcové. 
27. dubna v 19.00 hodin 
Divadlo Ungelt Praha
Neil LaBute
TRŮN MILOSRDENSTVÍ
Milostný příběh odehrávající se v 

New Yorku 11. září 2001. Úspěšná 
nezadaná cizinka a její mladší ženatý 
zaměstnanec spoutaní vášní a něhou, 
silní i slabí, hledají východisko ze své 
situace.

Hrají: Vilma Cibulková a Petr Etzler
Režie: Viktor Polesný
Předplatitelská skupina C
30. dubna v 15.00 hodin 
Divadlo V batohu

DIAMANTOVÁ JESKYNĚ
VÝSTAVA
6. - 30. dubna 2006
„Život, radost, fantazie mentálně 

postižených“
Výstava ručních a výtvarných prací 

Centra pro mentálně postiženou mládež.
Vernisáž 6. dubna v 16.00 hodin
FILMOVÝ KLUB
3. dubna v 19.00 hod.
ŠTĚSTÍ /ČR – 2005 – Český lev za 

nejlepší film roku 2005/
Režie: Bohdan Sláma
Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a Aňa 

Geislerová ve filmu o zázracích obyčej-
ných lásek.

Mládeži přístupný, 100 min
4. dubna v 19.00 hod.
OUTSIDER /Dánsko, Island 2005/
Režie: Dagur Kári /již režíroval film 

Albín jménem Noi – 2003/
Svěží, vtipná, černobílá nostalgická 

komedie islandského režiséra Káriho 
vypráví o lidech, kteří nezapadají do 
správného obrazu společnosti.

Mládeži do 12 let nevhodný, 106 min
10. dubna v 19.00 hod.
DOBLBA! /ČR-2005/
Režie: Petr Vachler
Bizarní osudy vypečené rodiny Muko-

vých v příběhu, odehrávajícím se ve 
vánočním období.

Hrají: J. Dušek, P. Čtvrtníček, M. Dani-
el, Lenka Krobotová a další.

Mládeži přístupný, 110 min
18. dubna v 19.00 hod.
PÍSNĚ Z DRUHÉHO PATRA /Švéd-

sko-Norsko, Dánsko 2000/
Režie: Roy Anderson 
Ukončení monopolu pro promítání v 

kinech – filmová báseň o civilizační krizi 
zaujme řadou scén, které díky své schop-
nosti zneklidňovat, utkví trpělivému divá-
kovi na dlouho v paměti.

Mládeži do 12 let nevhodný, 98 min
24. dubna v 19.00 hod.
SAF 2 /USA 2005/
Režie: Darren Lynn Bousman
Hrají: Donnie Wahlberg, Shawnee 

Smithová a další.
Kriminální thriller – v uzavřeném pro-

storu je vězněno osm lidí, kteří mají dvě 
hodiny na to, aby unikli z vězení plného 
zákeřných pastí.

Mládeži nepřístupný, 93 min
25. dubna v 19.00 hod.
KACHNÍ SEZÓNA /Mexiko 2004/
Režie: Fernando Eimbeke
Jedna ospalá neděle se pro dva 

kluky a jejich nezvané hosty změní v 
nezapomenutelný den. Pomocí oby-
čejných dialogů, jemného humoru, 
hravosti a výborných herců vznikl zají-
mavý snímek.

Mládeži do 15 let nevhodný, 85 min       
DĚTSKÁ FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ 
28. dubna  v 10.00   hod.
MÍČEK FLÍČEK /ČR/
Pásmo veselých pohádek pro malé i 

velké diváky.
Mládeži přístupný, 65 min
28. dubna  v 13.30 hod.
FREONOVÝ DUCH /ČR/
Česká strašidelná komedie – veselé 

vyprávění o Žanetě a Markovi a dobrém 
duchovi Leopoldovi, kteří putují na mašin-
ce Matyldě do neposkvrněné přírody.

Mládeži přístupný, 100 min
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FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelený 

obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí.
Historicko-etnografická část prezen-

tuje nyní na 800 sbírkových předmětů, 
dokumentujících tradiční zemědělství, 
řemesla, obchod, železářství a další.

Řada originálních přístrojů, hracích skří-
ní a dalších předmětů dokládá zábavu a 
využití volného času od poloviny 19. století.

V přírodovědné části expozice, v 
níž jsou prezentovány typické biotopy 
Pobeskydské pahorkatiny a MS Bes-
kyd, je vystaveno 200 druhů ptáků, 
savců a ryb, 750 různých zástupců 
hmyzu, 70 vzorků nerostů a hornin a 
přibližně 100 herbářových položek. K 
nejcennějším exponátům patří zkame-
nělina druhohorní cykasové rostliny 
benetitového typu a dva dermoplastic-
ké preparáty savců – losa evropského 
a medvěda hnědého.

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém 

zámku. Nabízí Rytířský sál, s erbovní-
mi obrazy slezské šlechty, zámecké 
interiéry instalované v reprezentačních 
prostorách, vyhlídkovou věž – gloriet, 
kapli sv. Barbory a další zámecké zají-
mavosti.

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 
MÍSTO

Stálá expozice v sakristii kaple sv. 
Barbory. Připomíná skutečnost, že 
Frýdek patřil k nejznámějším a k nej-
navštěvovanějším mariánským poutním 
místům ve Slezsku. Expozice je oboha-
cena o sochy Nejsvětějšího Srdce Pána 
Ježíše a Neposkvrněného Srdce Panny 
Marie, které byly přestěhovány z pout-
ního kostela Navštívení Panny Marie 
– Baziliky minor.

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň 

jednomu městu Frýdek-Místek. Každé z 
nich vzniklo a vyvíjelo se na jiném histo-
rickém území, které oddělovala jen „šumi-
vá, divoká Ostravice“. Vzdálená i blízká, 
historická, a zároveň moderní byla a jsou 
města Frýdek a Místek. Zaslouží si, aby 
lidé, v nich žijící, byli připomínáni a jejich 
činy zaznamenávány.

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu 

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

ZÁMECKÁ VELIKONOČNÍ NEDĚLE
od 15,00 hodin vystoupí soubory Základ-

ní umělecké školy ve Frýdku-Místku
Dále k vidění expozice
• Zámecký okruh
• Beskydy, příroda a lidé
• Frýdek a Místek
• Frýdek – Mariánské poutní místo 

– kaple sv. Barbory
BESEDY A PŘEDNÁŠKY
1. dubna v 7,15 hodin
odjezd autobusem z Frýdku-Místku, 

aut. stan., vysednout v Příboře, zast. u 
škol

OKOLÍM PŘÍBORA
Přírodovědná a vlastivědná exkurze, 

délka trasy cca 10 km. Klokočov, Hon-
čova Hůrka (naleziště polodrahokamů), 
podél toku Lubiny (časný bylinný aspekt 
– čemeřice, ladoňka, tavol v klenovém 
lese), Malá Strana, Mošnov. Nazpět vla-
kem ze Sedlnice do Příbora, odtud auto-
busem do Frýdku-Místku.

13. dubna v 15,00 hodin – přednáško-
vý sál v Zeleném domě

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a 

minerálů, doplněné výměnou poznatků 
a materiálu, poradenská služba, video-
projekce. Schůzek se mohou zúčastnit 
všichni zájemci z řad veřejnosti – dospělí 
i mládež.

13. dubna v 17,00 hodin – přednáško-
vý sál v Zeleném domě

VEČER ZÁMECKÉ VIDEOTÉKY
Tradiční, v pořadí již 28. večer zámec-

ké videotéky, tentokráte věnovaný 
dopravním prostředkům – např. závod 
motokár v Místku v roce 1964, dopravní 
ruch ve Frýdku v 70. letech minulého sto-
letí, historie osobních automobilů Tatra, 
automobilové novinky a další.

15. dubna v 7,15 hodin
odjezd autobusem z Frýdku-Místku, 

vysednout v Příboře, zast. u škol; z Příbo-
ra odjezd vlakem v 8.24 hod., vysednout 
v Kopřivnici v 8.33 hod.

ŠTRAMBERSKOU VRCHOVINOU
Přírodovědná a historická exkurze 

– květnaté asociace, podhorské druhy 
rostlin vegetace pahorkatin, pravěké a 
středověké osídlení, lidová architektu-
ra. Délka trasy zhruba 13 km. Šostýn, 
Raškův kámen, Janíkovo údolí, Červe-
ný kámen, Štramberk – Národní sad na 
Kotouči, Váňův kámen, Kamenárka (bota-
nická zahrada), Kopřivnice – Muzeum 
Fojtství (archeologická výstava). Nazpět 
vlakem ze Štramberku přes Veřovice v 
15.31 hod.

27. dubna v 17,00 hodin – přednáško-
vý sál v Zeleném domě

BRUŠPERK, MĚSTO NIKOLIV 
NEJMENŠÍ

Další přednáška, věnovaná historii 
Brušperku, brušperským památkám, 
místním rodákům, pověstem a dalším. 
Doplněno videosnímkem.

29. dubna v 8,20 hodin
odjezd autobusem ČSAD z Frýdku, 

vysednout ve Staříči u mlýna
POJĎTE S NÁMI OKOLÍM STAŘÍČE
Vlastivědná vycházka – přírodní pomě-

ry, tradiční architektura, pravěké hradiště 
na Okrouhlé, kostel Nalezení sv. Kříže, 
vrchol Kamenné, výhledy na Beskydy a 
další. Připraveno ve spolupráci s ČAS a 
KPVU v Českém Těšíně.

Výstavy:
EGYPT – TAJEMSTVÍ POUŠTĚ A 

PYRAMID
Fotografická výstava seznámí návštěv-

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

Potrvá do 2. dubna 2006.
NAHLÉDNUTÍ DO NPR MIONŠI
s fotografiemi Aleše Milerského
Rezervace Mionši bývá často nazývána 

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

Potrvá do 9. dubna 2006.
FM SALON 2006
Několik desítek autorů profesionálů i ama-

térů prezentuje svá díla na výstavě V-klubu 
výtvarníků Frýdecko-Místecka. Na výstavě se 
představí umělci různých výtvarných oborů 
a rozličných stylů. Ve spolupráci s Muzeem 
Beskyd je pořádán v letošním roce již osmý 
ročník této výstavy, která se stala pro mno-
hé návštěvníky významnou kulturní akci. 
Vernisáž ve čtvrtek 20. dubna v 17 hodin ve 
výstavních síních frýdeckého zámku.

Potrvá do 28. května 2006.
Po vernisáži se mohou zájemci zúčast-

nit pásma prózy Milana Obody nazvané 
JARNÍ ÓDY OD OBODY, které se usku-
teční od 18,00 hodin v Rytířském sále.

MOTOCYKLY MALÉ I VELKÉ
Výrobky modelářů, unikátní exponá-

ty sběratelů, dokumentace, fotografie, 
vítězné trofeje a ocenění. Zvláštní místo 
na výstavě zaujímá historie Masarykova 
okruhu v Brně. 

Autorem scénáře je František Pavel-
čík a dále spolupracovali: ak. sochař 
Miroslav Rybička, Zdeněk Zavřel, MUDr. 
Dalibor Chaloupka, Tomáš Rajdus, Pavel 
Szostek, František Tofel, Hornet Team 
Ostrava, PD Model Zlín, Technické muze-
um Brno.

Vernisáž v neděli 30. dubna v 15,00 
hodin ve výstavních síních frýdeckého 
zámku. Na nádvoří se uskuteční ukázka 
jízdy na motocyklu.

Potrvá do 17. září 2006.
PROGRAMY, KONCERTY
9. dubna v 9,00 – 16,00 hodin - frýdec-

ký zámek
VELIKONOČNÍ JARMARK
s prodejem lidových a uměleckých 

předmětů
• velikonoční zvyky v provedení dět-

ského folklorního souboru Ondrášek
• Cimbálová muzika Ládi Holiše z Koz-

lovic
• Havířovské babky
• ukázka řemesel
• výstava „Nahlédnutí do NPR Mionší“
• expozice „Frýdek - Mariánské poutní 

místo“
• domácí speciality a velikonoční 

pamlsky
16. dubna ve 13,00 – 17,00 hodin 

– frýdecký zámek

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KD VÁLCOVEN PLECHU

8. 4.
KSČM a volby 2006, odborný seminář
Vystoupí: JUDr.Vojtěch Filip, předseda 

KSČM
Vedoucí kandidát za KSČM Moravsko-

slezského kraje – Miroslav Opálka, dále 
vystoupí se svými referáty: prof. Oskar 
Krejčí, prof. Jan Keller, MUDr. Ivan David 
a další,

Začátek v 9.00, velký sál KD VP
21. 4.
Koncert hudební skupiny TŘI 

SESTRY
Předkapela: M.Z.H. feat. Killers of the 

Taxidrivers. Předprodej: BIC, Kulturní dům 
VP FM, 160/200 Kč.

Velký sál KD VP.

Lidový dům v Místku ve spolupráci s 
MSKA pořádají dne 4. 4. - v 17.30 hod. 
v Lidovém domě v Místku přednášku 
MUDr. Marie Svatošové - „Osobnost P. 
MUDr. Ladislava Kubíčka“

Naše nová adresa www je lidovydum-
mistek.wz.cz.

Duben – zápis do kurzů
Pondělí – Šao jang
Úterý – dopoledne Jóga pro důchodce, 

odpol. Jóga pro začátečníky
Středa – Tai chi
Čtvrtek – Chi kung
Info: 777 161 802, roman.pernicky@

seznam.cz
22. 4. – Vladimír Rudolf – Cyklus 

sebezkušenostních, zážitkových seminá-
řů „A co já s tím?“ Celkem tři kurzy. Kurz 
I. – Jak na chyby? Info: 603 279 619.

28.  4. – Čajfolk IV. – vystoupí CEL-
TIC CROSS – keltská kapela (Ostrava), 
duo Moravcová-Godula, Natruc (F-M) od 
18 hod. (sál P. Bruntona)

DOBRÁ ČAJOVNA

Zima v Beskydech očima poustevníka 
a podnikatele
Fotovýstava potrvá, dokud nesleze sníh

GALERIE LIBREX
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