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slovo starostky
Vážení spoluobčané,
mezi priority rady města patří péče 

o seniory našeho města. Proto se nám 
jako velmi zajímavá jeví možnost za-
pojit se do Evropské iniciativy EQUAL 
a projektu „Správa zblízka a její uplat-
nění ve službách seniorům“.

Jedním z cílů tohoto projektu 
je zaměřit se na bydlení seniorů a 
poskytování péče a služeb seniorům 
v jejich domácím prostředí, možnost 
poskytovat služby ulehčující a pro-
dlužující samostatný život seniorů v domácím prostředí.

Znamenalo by to do určité míry přehodnotit správu nájemného by-
tového fondu z administrativně-technické správy na přiblížení správy 
blíže do „terénu“ a ke klientům.

Předpokládá to vytvořit nové typy specifických pracovních míst v terénu 
s přesně určeným posláním a definovanými úkoly (kvalifikované profesio-
nální správcovství bytového fondu s poskytováním služeb seniorům).

Ať chceme nebo nechceme, stárnutí obyvatel našeho města bude 
mít významný dopad na potřeby související s podmínkami bydlení 
umožňujícími seniorům kvalitní život. Proto je cíl tohoto projektu pro 
naše město aktuální – udržet v budoucnosti seniory v jejich domácím 
prostředí s posílením sociální a medicínské péče. Již dnes samotní 
senioři mají o tuto možnost eminentní zájem. Není divu, starší lidé si 
na změny, které jsou s případným přechodem do některých ze sociál-
ních zařízení spojeny, většinou těžko zvykají. Doma je prostě doma. 

Některé evropské země se touto cestou již vydaly, a proto 
výměna zkušeností a nápadů na řešení této problematiky může 
být pro naše město velkým přínosem.

Návrh na zapojení našeho města do programu EQUAL jsem před-
ložila radě města a ta jej projednala a schválila.       Eva Richtrová

  Na setkání frýdecko-mís-
tecké radnice s občany, které 
se uskutečnilo ve válcoven-
ském kulturním domě, se nej-
častěji probírala ekologická 
témata, od kácení dřevin až 
po situaci na Olešné.

Jeden z přítomných se na-
příklad nechal slyšet, že voda v 
Olešné nemůže být zase až tak 
hrozná, když rybáři v Palkovicích 
mají takové úspěchy, další právě 
lidi s prutem označoval za ty, kteří 
z přehrady dělají stoku, protože 
ryby ládují kilogramy knedlíků. 
Zástupci města lidem ozřejmili, 
že Olešná patří Povodí Odry 
a byla postavena jako záložní 
zdroj pro Biocel Paskov. Její 
vybagrování od nánosů bahna by 
přišlo na miliardu korun a zpětné 
napouštění by vzhledem k malým 
přítokovým zdrojům trvalo podle 
studií osm let. „Olešná nepatří 
městu a my nemůžeme investo-
vat do cizího majetku. Má chlad-
nou vodu, zatímco v aquaparku 
bude voda předehřívaná, takže 
rozšíříme koupací sezonu na pět 
měsíců,“ vysvětlil místostarosta 
Miroslav Dokoupil, který se 
vyjadřoval i k dalším investicím. 
„Víceúčelovou halu jsme kou-
pili za deset milionů, nenechali 
jsme se vyprovokovat opozicí k 
něčemu neunáhlenému a počkali 
jsme si na dražbu, kde jsme ob-
jekt výhodně získali. Co se týče 
avizovaného vybudování nového 
autobusového stanoviště, je 
nutností, protože při tom velkém 

Frýdecké občany zajímala hlavně ekologie
provozu městu reálně hrozí ne-
bezpečí kolapsu na semaforech 
u dnešního stanoviště. Naskytla 
se nám možnost dosáhnout s 
touto investicí na peníze z Evrop-
ské unie, pokud ale neuspějeme, 
čekalo by se minimálně do roku 
2008, kdy bychom změnou 
územního plánu mohli stanoviště 
postavit blíže vybudovanému 
podchodu,“ uvedl místostarosta 
Dokoupil, který prohlásil, že při 
velkých investicích se nikdy nelze 
zavděčit všem a že bývají do-
ceněny vždycky až s odstupem 
času. „Vezměte si štvavé kam-
paně v médiích proti Kauflandu. 
Kdybychom tenkrát ustoupili, tak 
je tam doteď plechová ohrada i 
ten nepořádek za ní,“ připomněl 
Miroslav Dokoupil. 

Rozpoutala se i debata na 
téma úklidu občanů i dnešní 
mládeže, kdy jeden z přítomných 
občanů neváhal vyjmenovat řadu 
souhlásek, aby demonstroval, 
jak pestrý rejstřík sprostých slov 
mají dnešní děti, kterým podle něj 
chybí pevná ruka.

V souvislosti s faktem, že ve 
městě je nedostatek míst k uspo-
kojení požadavků na bydlení pro 
seniory, zazněla otázka, zda by 
se v tomto směru nedaly využit 
kapacity kasáren, které město 
před časem převzalo. „Byl to 
vojenský prostor, takže nebyl 
zanesen v územním plánu a v 
současnosti lze tamější objekty 
využívat pouze k účelům, ke 
kterým sloužily. Takže není pro-

blém, aby tam byly garáže, skla-
dy, ale třeba bydlení z toho zatím 
udělat nemůžeme,“ vysvětlovala 
starostka Eva Richtrová. 

Radní si značili také postřeh 
o zbytečně jednosměrných 
cyklostezkách a místní sezná-
mili s dalším osudem „lipinských 
schodů“. Ty byly svého času 
postaveny v akci „Z“, nejsou 
zaznamenány v katastru ne-
movitostí, a tudíž nikdo nenese 
přímou odpovědnost za jejich 
stav. „Poslední dohoda mezi 
městem a Válcovnami plechu je 
taková, že válcovny je zbourají, 
mimo jiné i proto, že neodpoví-

dají technickým požadavkům, a 
my vybudujeme nové schody 
sdruženými finančními prostřed-
ky. Město bude pak vlastníkem, 
takže se bude starat o jejich 

údržbu, ovšem ještě je nevyře-
šena otázka pozemku, protože 
vlastníkem jsou Lesy České re-
publiky,“ informovala starostka.     
        (pp) 

KD VÁLCOVEN: Frýdečtí občané radnici upozorňovali na problémy s životním prostředím.
Foto: Petr Pavelka

Na ulici Střelniční byly 
vykáceny stromy kvůli pláno-
vané rekonstrukci. Někteří si 
naivně myslí, že ona rekon-
strukce představovala pouhé 
„zalátání několika děr v silnici 
podél chodníků“ a že tedy 
stromy mohly zůstat zacho-
vány. Vše je ale jinak.

Na ulici Střelniční bude pokra-
čovat rekonstrukce, jejíž část už 
byla realizována v roce 2000. Nyní 
se spraví další úsek a znovu bu-
dou současně probíhat také práce 
Severomoravských vodovodů a 
kanalizací. „Stromy se skácely 

Stromy na ul. Střelniční musely
ustoupit plánované rekonstrukci

už nyní, i když se investiční akce 
rozběhne až v létě nebo na pod-
zim, protože jsme nechtěli dřeviny 
kácet v období vegetace. Stromy 
tam zůstat nemohly, protože cesta 
se bude rozšiřovat, aby splňovala 
potřebné normy. Přibude také 
veřejné osvětlení a celkově jenom 
investice města přesáhne deset 
milionů korun. Drobné nejnutnější 
opravy cesty jsme udělali proto, 
aby tu řidiči nemuseli do podzimu 
jezdit po vozovce v katastrofálním 
stavu,“ informoval vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodářství 
Miroslav Hronovský.

Jaká jsou tedy fakta, která si 
mohl každý, včetně novinářů, 
snadno ověřit?

Kácení stromů bylo v soula-
du s projektovou dokumentací 
na další etapu rekonstrukce 
ulice Střelniční.

Zachování těchto stromů při 
nutnosti dodržet normové šíř-
kové uspořádání komunikace 
nebylo možné.

Kácení stromů bylo formou 
správního rozhodnutí povoleno 
Odborem životního prostředí a 
zemědělství Městského úřadu 
Frýdek-Místek.      (pp)
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krátce

Přes padesát dětí škol-
ního věku z celé severní 
Moravy se sešlo na Stanici 
mladých turistů v Místku, 
kde si kromě přátelského 
posezení zasoutěžily ve 
včelařských dovednostech 
a znalostech. Sledovala je 
i starostka Frýdku-Místku 
Eva Richtrová, která se 
dozvěděla něco nového o 
sladké včelí pochoutce.

„Vždycky jsem si myslela, že 
lesní med je zdravější než luční, 
a dneska jsem byla poučena, 
že to není tak docela pravda. 
Výborné jsou ale všechny, co 
jsem ochutnala,“ pochvalovala 
včelařům jejich výrobky starost-
ka. Ochutnávaly také děti, ale 
ty v rámci soutěže, kdy měly za 
úkol určit, o jaký druh medu se 
jedná. „Účastníci soutěže mu-
seli také například pojmenovat 
vybrané včelařské náčiní nebo 
zvládnout botanický test,“ infor-
movala tisková mluvčí Městské-
ho úřad ve Frýdku-Místku Kate-
řina Šimůnková, která si aspoň 
mohla porovnat své znalosti ze 
studia biologie.

Včelaři poučili starostku o medu

PŘI TESTU: Mladí včelaři určovali druhy medu i rostlin.
Foto: Kateřina Šimůnková

„Každý med má charakteris-
tickou barvu, vůni i chuť. Je to 
velmi trvanlivá surovina, která 
vydrží až tři sta let,“ poučil 
přítomné předseda okresního 
výboru Českého svazu včelařů 
Jaroslav Kopeček, který věří, 
že včely vyzařují spoustu po-
zitivní energie, takže celodenní 
pobyt v úlu dokáže člověku 
„dobít baterky“. Zajímavě vy-
kládal také o schopnosti včel 
zlepšovat kvalitu vody. „Tušila 
jsem, že se dozvím spoustu 
zajímavých informací, také 
proto jsem se mezi včelaře 
těšila,“ pochvalovala si přínos 
návštěvy včelařů starostka 
Richtrová, která ocenila, že 
se o tento krásný koníček ještě 
stále zajímají i mladí lidé. „Vče-
lařů ubývá, a proto se snažíme 
podchycovat zájem už u těch 
nejmenších. Je pravda, že 
spousta lidí považuje u dětí ta-
kovouto zálibu za neobvyklou, 
ale krásnou,“ podotkla spo-
luorganizátorka akce, členka 
frýdecko-místeckého svazu 
včelařů a zastupitelka města 
Marie Knödlová.      (pp)

Zápis do mateřinek
Sdělujeme rodičům dětí 

předškolního věku, že zápis dětí 
do mateřských škol zřizovaných 
Městem Frýdek-Místek proběhne 
ve dnech 9. května a 10. května 
2005 (pondělí a úterý) v době od 
8.00 hodin do 16.00 hodin. Další 
informace můžete získat přímo v 
jednotlivých mateřských školách.

Poradna pro seniory
Policie ČR spolu s městem 

chystají na 10. května od 9 do 
17 hodin v prostorách Národního 
domu poradenský den pro seniory, 
v rámci kterého budou důchodcům 
na jejich dotazy odpovídat pracov-
níci městského úřadu, městské 
i státní policie. Ti všichni poradí, 
jak se bránit kriminalitě a dalším 
nebezpečím. Při této příležitosti 
senioři obdrží reflexní samolepky 
pro zvýšení viditelnosti a zvýšení 
bezpečnosti v dopravě. 

Diamantová svatba
Alois a Aloisie Volní ze 

Zelinkovic oslaví v sobotu 30. 
dubna diamantovou svatbu, která 
znamená šedesát let společného 
soužití. O půl desáté ráno si 
řeknou na frýdeckém zámku 
opět své „ano“. „Je to hlavně 
symbolická záležitost, manželé 
si při té příležitosti zavzpomínají 
na společný život. Jubilejní svatby 
pořádáme pro manžele na jejich 
přání,“ řekla starostka Frýdku-
-Místku Eva Richtrová.

Policie a školáci
Preventivně informační sku-

pina OŘ PČR ve Frýdku-Místku 
na Beskydské ulici připravila 
pro základní školy nový způsob 
vzdělávání formou videoprojekce. 
Bude opět probíhat v poradenské 
místnosti, kterou už děti znají. 
Program spočívá v promítání 
příběhů, které jsou zaměřeny na 
dopravní výchovu pro předškolá-
ky, I. a II. stupeň ZŠ. Pro 7., 8. 
a 9. třídy jsou připraveny hrané 
příběhy na základě skutečných 
událostí, které jsou zaměřeny na 
šikanu a ostatní násilí.

Proběhla kontrola
vánoční sbírky 

Dne 5. 4. tohoto roku byla Kraj-
ským úřadem Moravskoslezského 
kraje se sídlem v Ostravě provede-
na kontrola a schválení celkového 
vyúčtování veřejné sbírky – Vánoč-
ní strom, která se konala ve dnech 
1. 12. – 31. 12. 2004 na náměstí 
Svobody ve Frýdku-Místku.

Vybrané finanční prostředky 
ve výši 35 702,50 Kč byly 
využity pro zlepšení životních 
podmínek obyvatel v azylovém 
domě v Místku-Bahně.

Z uvedené částky bylo po-
řízeno nezbytné vybavení pro 
provoz, jako jsou židle, pračka 
a podobně, čímž byl naplněn 
humanitární účel celé akce, která 
pomohla našim spoluobčanům, 
jež se ocitli v obtížné životní 
situaci a bez domova.       (pp)

Bezmála milionem korun 
přispívá frýdecko-místecká 
radnice na volnočasové 
aktivity dětí, které souvisí se 
sportem. Dotace míří téměř 
do všech škol a kroužky 
pod hlavičkou Centra sportu 
navštěvuje více než pětina z 
celkového počtu žáků.

„V letošním školním roce je 
vedeno na deseti základních 
školách osmdesát kroužků a týd-
ně je odcvičeno přes sto padesát 

Město přispívá na kroužky
„Centra sportu“ milionem

hodin,“ uvedl místostarosta Petr 
Cvik, který má sport ve městě ve 
své působnosti. Do Centra sportu 
zatím nejsou zapojeny základní 
školy v městské části Chlebovice 
a Skalice, které nemají vlastní 
tělocvičnu a kde musí tělesnou 
aktivitu provozovat v přizpůsobe-
ných prostorách. „Tady je snaha 
více sportovat venku a v zimních 
měsících nahrazovat tělocvičnu 
plaváním a bruslením,“ vysvětlil 
Petr Cvik.        (pp)

60. výročí konce 2. světové války

Město Frýdek-Místek spolu s Českým svazem bojovníků za 
svobodu a Generálním konzulátem Ruské federace připravilo pi-
etní akt u příležitosti 60. výročí skončení 2. světové války, který se 
uskuteční v neděli 1. května 2005 v 10 hodin u památníku padlých 
ve 2. světové válce na centrálním hřbitově ve Frýdku-Místku. 

Tohoto pietního aktu se zúčastní veteráni 2. světové války, 
přímí účastníci odboje i osvobozovacích bojů našeho města a 
jeho okolí a další hosté.

Program:
- slavnostní zahájení
- vystoupení odbojářů
- vystoupení generálního konzula Ruské federace
- položení věnců
Na tuto pietní akci radnice srdečně zve a zařídila také k této 

příležitosti speciální autobusy.
Autobusy budou označeny cedulí:
Květové oslavy – Městský hřbitov
Autobus 1: Frýdek-Sídliště – 9.34, Rozcestí u školy – 9.36, 

Nemocnice – 9.38, Městský úřad – 9.40, Městský hřbitov – 9.45
Autobus 2: AS – 9.34, ČD – 9.38 (zastávka linky 2,3), Veselá 

– 9.40, Městský hřbitov – 9.45
Po ukončení pietní akce pojedou autobusy stejnou trasou 

zpět.

Město Frýdek-Místek se 
spolu s Frýdeckou skládkou 
a. s. přidalo k dalším orga-
nizacím, které na pátek 22. 
dubna v Sadech B. Smetany a 
v areálu Sokolík připravily pro 
školy, školky i dospělé oslavu 
letošního Dne Země. 

„O naši přírodu musíme 
pečovat, protože člověk je na 
ní závislý,“ připomínal dětem 
místostarosta Petr Cvik v za-
hajovacím projevu. Že se děti v 
tomto směru snaží, seč jim síly 
stačí, dokázalo následné vyhlá-
šení doprovodných soutěží ke 
Dni Země. V první z nich, která 
nesla název Zachraň strom, se 
soutěžilo ve sběru papíru. „Kaž-
dých sto kilogramů odpovídalo 
jednomu zachráněnému stromu. 
Nejvíce stromů zachránili žáci z 
fryčovické základní školy, a to 
konkrétně 235. Všechny zúčast-
něné školy, včetně jednotlivců, 
kteří se ke sběru papíru přidali, 
si pak za odměnu vysadí v 
prostoru za frýdeckou skládkou 
vlastní strom,“ prozradila tisková 
mluvčí frýdecko-místecké radni-
ce Kateřina Šimůnková. Soutěž 
zachraň strom letos pokračo-

Oslavy Dne Země se vydařily
vala svým už třetím ročníkem 
a celkem se již dle zmíněného 
přepočtu podařilo zachránit 
úctyhodné dva hektary lesa. 

V soutěži o nejlepší návrh 
úpravy prostranství kolem 
popelnic si nejlépe vedli žáci 
Chlebovic, Lískovce a Frýdku-
-Místku. Po skončení oficiální 
části se návštěvníci rozprchli k 
jednotlivým stánkům. Oblíbené 
bylo stanoviště, kde se vyrábě-
ly figurky ze slámy, nejvíc se 
však školáci sdružovali kolem 
ohniště, kde je instruktoři učili 
péct kukuřičné placky. Žáci 
se také dozvěděli něco o re-
cyklaci odpadu a o výrobcích 
z recyklovaných materiálů. 
Probíhaly další soutěže, od li-
sování PET lahví na čas, hodu 
papírovou kulí do popelnice, 
přes výrobu ptačích budek, až 
po malování nebo vytváření 
náramků z přírodního materiálu 
a střelbu z luku. Pořadatelé 
lákali i na funkční model větr-
né elektrárny či divadelní hru 
Bestiář o vymírajících druzích 
zvířat. Každý si v příjemném 
odpoledni, kterému přálo i 
počasí, přišel na své.      (pp)

PET LAHVE: Odpad, s kterým se dá i pohrát.
Foto: Kateřina Šimůnková
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městská policie
Také v Lískovci se již mohlo 

uskutečnit setkání občanů se 
zástupci města ve spolupráci 
s místním osadním výborem, 
který před časem začal oficiál-
ně pracovat. Na přetřes se do-
staly záležitosti dopravy, měst-
ské policie a hned na úvod se 
řešila také jedna „fáma“.

„Chtěl bych, aby mi tu někdo 
zagarantoval, že se nebude 
rušit autobusová zastávka na 
Nové Osadě U Žídka,“ ozval 
se první řečník z lidu s tím, že 
neví, jestli se jedná o fámu 
nebo reálnou hrozbu. Členové 
osadního výboru jej doplnili, že 
obavy vznikly z důvodu nového 
majitele nemovitosti, kterému 
lidé stojí na zastávce pod okny, 
ale protože nikomu z přítomných 
zástupců radnice nebyla známa 
žádná iniciativa, která by k rušení 
zastávky vedla, bylo řečeno, že 
na 99 procent je rušení zastávky 
skutečně fáma. Na odboru do-
pravy a silničního hospodářství 
jsme ovšem následně zjistili, 
že situace se zastávkou není již 
zcela v rukou městského úřadu. 
„Stávající zastávka stojí na po-
zemku, který patřil Válcovnám 
plechu, jež s jejím umístěním 
neměly problém, ovšem podnik 
jej prodal soukromému majiteli, 
takže pokud ten bude požado-

V Lískovci se bojí o zastávku
vat přemístění, budeme se tím 
muset zabývat,“ sdělil vedoucí 
odboru Miroslav Hronovský. 
Městské hromadné dopravy se 
týkala i připomínka k lepší návaz-
nosti spojů, zejména k místecké 
poliklinice. „Jízdní řády vydává 
ČSAD a nikdy samozřejmě 
nebudou optimální natolik, aby 
vyhověly úplně všem, ale každou 
připomínku se snažíme v rámci 
možností zapracovat,“ vysvětlo-
val lidem Jaromír Madenský, ve-
doucí oddělení správy dopravy a 
pozemních komunikací. Ten také 
vyzval osadní výbor ke specifika-
ci místních komunikací, které by 
město mělo opravit, a připome-
nul, že na opravy cest v Lískovci 
je vyčleněno 1,3 milionu korun. 
„To určitě pro nás nebude jedno-
duché, protože nelze všechno za 
ty peníze opravit najednou, ale 
snad všichni pochopí, že něco 
se dá do pořádku letos a něco 
zase příští rok,“ řekl předseda 
osadního výboru Pavel Znišťal. 
Günter Kuboň podotkl, že kromě 
cest by se nemělo zapomínat ani 
na zastávky, které jsou podle něj 
vizitkou a tváří obce. Současně 
kritizoval činnost městské policie, 
zejména její působení na přecho-
dech pro chodce. „Jste tam 
zbytečně, protože když někdo 
jede rychle, tak stejně proletí a 

nic se mu nestane. To není moc 
výchovné. Navíc jednou tam pro 
školáky jste, podruhé ne a oni 
jsou z toho akorát zmatení,“ zlobil 
se Günter Kuboň. Se svým názo-
rem sice narazil i u spoluobčanů, 
ale k jeho poznámce se vyslovil 
i Václav Buček, ředitel Městské 
policie ve Frýdku-Místku. „Ve 
městě jsou vytipované rizikové 
přechody, kde pomáháme s 
řízením dopravy před začátkem 
školy, ale nemůžeme je pokrýt 
všechny najednou, proto je stří-
dáme. Pokud jde o to, že jsme 
tam a nejsme třeba v Lískovci 
na úseku, kde upozorňujete na 
nedodržování rychlosti, můžu 
jenom říct, že městská policie 
prozatím nevlastní radar, kterým 
by mohla rychlost měřit, takže 

nemůže zasahovat. Můžeme ale 
na bezpečnostní komisi, která 
spolupracuje i s Policií ČR, dát 
tip, na kterou oblast by se mohli 
republikoví kolegové zaměřit,“ 
řekl Václav Buček. 

Občany Lískovce dále 
zajímalo, kdy po štědré zimě 
a neméně štědrém nánosu 
posypových materiálů bude na 
cestách uklizeno a jaký bude 
další osud lokality Hájku. „Přislí-
bili jsme vyvolat jednání s Lesy 
ČR, které ovšem nepřistoupily 
na výměnu pozemků, takže do 
cizího majetku město investovat 
nemůže. Ale samy Lesy ČR by 
měly v Hájku provádět nějaké 
drobné úpravy,“ sdělila Alena 
Kacířová, vedoucí odboru život-
ního prostředí.       (pp)

BESEDA V LÍSKOVCI: Podnětům občanů pozorně naslouchá ředi-
tel městské policie Václav Buček a místostarosta Ivan Vrba.

Foto: Petr Pavelka

Vzbuzoval pohoršení
7. 4. v půl desáté dopoled-

ne při pravidelné obchůzce 
v sadech Bedřicha Smetany 
zadržela pěší hlídka strážníků 
Městské policie Frýdek-Místek 
devětadvacetiletého R. P. z 
Frýdku-Místku, který stál na 
lavičce a veřejně se uspoko-
joval. Pro důvodné podezření 
ze spáchání trestného činu byl 
uvedený muž předveden na 
obvodní oddělení Policie ČR 
k dalšímu šetření.

Kamery zabraly
7. 4. před polednem bylo 

zaměstnanci ČD na městskou 
policii telefonicky oznámeno 
zjištění, že někdo odcizil v 
podchodu nádraží ČD u es-
kalátoru kanálový poklop. Ak-
tuální bylo hrozící nebezpečí 
úrazů procházejících občanů 
a zanedbatelná nebyla ani 
hodnota poklopu. Pachatel 
krádeže byl však zaznamenán 
kamerovým systémem. Díky 
důkladné analýze kamero-
vých záznamů byl stanoven 
popis osoby, kterou se hlídce 
Městské policie Frýdek-Mís-
tek podařilo zjistit a zadržet 
o tři hodiny později na ulici 
Frýdlantská. Pro podezření 
ze spáchání trestného činu 
byl muž předán Policii ČR k 
došetření celé záležitosti.

Pokuta za nudu
8. 4. v jednu hodinu v noci 

zřejmě z nudy dva podnapilí 
mladíci ve věku 18 a 19 let z 
ulice Třanovského opakova-
ně zneužívali tísňovou linku 
městské policie 156 a žádali 
o příjezd hlídky. Jeden na 
druhého tuto hlídku posílali 
a připadalo jim to zřejmě 
náramně zábavné. Hlídka 
Městské policie Frýdek-Místek 
poprvé mladíky napomenula a 
poučila o skutečnosti, k čemu 
je tísňová linka určena, avšak 
po několikerém zavolání už 
strážníci tak tolerantní nebyli a 
opilce, kteří se stále bavili na 
cizí účet, odvezli na záchytku 
ve Frýdku k vystřízlivění. Poté 
jim byla udělena pokuta nema-
lé výše.

Přestupek se nelíbil
8. 4. před desátou večer 

byli strážníci městské policie 
nuceni převézt na záchytku 
za použití donucovacích 
prostředků – hmatů, chvatů 
a pout – silně opilého a agre-
sivního sedmačtyřicetiletého 
A. Š. z Frýdlantu n. O., který 
jako spolujezdec řidiče řeše-
ného za běžný dopravní pře-
stupek na tř. T. G. Masaryka 
agresivním způsobem zcela 
nesmyslně a zbytečně fyzicky 
napadl strážníka.      (pp)

Ze zanedbání povinnosti s 
následkem veřejného ohrožení 
obvinil městský úřad jistý občan, 
kterému se nelíbilo, že jej městští 
strážníci pokutovali za vjezd do sil-
niční uzávěry na třídě T.G.M., která 
prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

„Městskými strážníky mi byla 
udělena pokuta 300 Kč za vjetí 
do stavební uzávěry v oblasti 
křižovatek Kaufland až ČSOB 
ve Frýdku. Stavební uzávěra 
nebyla dopravně označena ob-
jížďkou a byla průjezdná.

V momentě, kdy jsem byl zasta-
ven městskou policií a byla po mě 
požadována bloková pokuta, bylo 
na stejném místě zadrženo pět aut 
a další přijížděla. Dle mého názoru 
se jedná o obecné ohrožení, kdy 
mnoho řidičů se octlo v nebezpeč-
né situaci, byli ohrožováni staveb-
ními stroji, pracovním ruchem na 
stavbě a stresováni městskou 
policií,“ stěžoval si občan radním 
i médiím. O stanovisko jsme proto 

Kdo koho ohrožuje?
požádali ředitele Městské policie 
ve Frýdku-Místku.

„První tři dny jsme u uzávěry 
fyzicky stáli a vysvětlovali řidičům 
změnu dopravní situace, pak už 
jsme úsek dozorovali pouze 
ve špičky, až došlo na pouhé 
namátkové kontroly. Situace je 
zklidněna, řidiči ve městě už si 
na přechodný stav zvykli, ale jak 
my, tak státní a dopravní policie 
místo občas kontroluje. Je to v 
zájmu všech stran, aby nedošlo 
k ohrožení nezodpovědnými 
řidiči. Dopravní značky jsou v 
tomto prostoru duplicitně, a když 
někdo ignoruje zákaz vjezdu, tak 
je pokuta tři sta korun ještě milo-
srdná,“ reagoval Václav Buček. 
„O žádném obecním ohrožení nic 
nevím. Onen pán byl jediný, který 
si stěžoval, ale skutečně nevím, 
o čem mluvil. Průjezdnost toho 
úseku zůstala zachována pouze 
pro autobusy a nutnou dopravní 
obsluhu,“ doplnil.       (pp)

KONTROLA PEJSKAŘŮ: 
Městská policie kontrolovala 
v průběhu celého dubna na 
území města pejskaře, zda 
mají své miláčky poctivě za-
evidované a nezapomněli jim 
pověsit na obojek známku. 
Podle ředitele městské policie 
Václava Bučka se prý hříšníci 
našli. Většině z nich strážníci 
vyměřili na místě blokovou 
pokutu. Pejsek na snímku 
patří zodpovědnému majiteli, 
který měl při kontrole všechno 
v pořádku.

Foto: Kateřina Šimůnková

listárna
V Komerčním centru na ul. 8. pěšího pluku v Místku se již 8 let každé 

pondělí a středu schází od 13 hodin k pravidelnému posezení důchodci 
města a první čtvrtek v měsíci v tutéž dobu důchodci, kteří byli zaměstnáni 
u Okresního úřadu ve Frýdku-Místku. Čtyřikrát v roce, a to v březnu, květ-
nu, říjnu a prosinci, máme menší pohoštění s kulturním programem, které 
hradí město. Na jaře a na podzim jedeme na výlet, v květnu se chystáme 
na safari do Dvora Králové a podívat se na Kuks, na podzim se vypravíme 
na Hrčavu. Taktéž dvakrát v roce jezdíme do divadla. Na tyto akce nám 
město taktéž přispívá na autobus, takže důchodci platí jenom vstupné. 
Každý měsíc je jedno odpoledne věnováno přednáškám, zdravotní 
problematice, promítání nebo jiným aktivitám. Chtěli bychom tímto městu 
poděkovat za tak hezký stánek k našim schůzkám, představitelům města 
i vedoucí odboru sociálních služeb ing. Vladislavě Bertové. Kdykoli přijde-
me za pracovnicemi odboru sociálních služeb, vždy nám ochotně poradí 
a snaží se vyřešit naše problémy, a to jak Jarmila Kozlová, tak i Ludmila 
Mertová. V loňském roce byl klub důchodců zrenovován, takže důchodci 
mají skvělé podmínky, možnost si spolu popovídat, zahrát si společenské 
hry, ukázat výsledky ručních prací, navzájem si předat zkušenosti, popít 
kávu nebo čaj, popřípadě minerálku a hlavně nebýt sám, netrápit se s 
problémy, které stáří přináší.          Růžena Stožková, vedoucí klubu 

Minimálně třikrát v týdnu mezi 
čtvrtou hodinou ranní a půl pá-
tou budí obyvatele Jeronýmovy 
ulice tajemné zvuky, které ozna-
čují jako silnou opakovanou 
detonaci v několika po sobě 
jdoucích intervalech. 

 „Žádáme širokou veřejnost, 
aby se na linku 156 obrátila s 
jakoukoliv doplňující informací, 
abychom neznámé zvuky v ran-
ních hodinách mohli ozřejmit,“ 
vyzývá ředitel městské policie  
Václav Buček.       (pp)

Pomozte odhalit záhadné zvuky
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Speciální mateřská škola 
pro děti s vadami řeči a slu-
chu na ulici 8. pěšího pluku 
ve Frýdku-Místku ponese od 
září nový název Mateřská 
školka logopedická a součas-
ně rozšiřuje svou kapacitu. 
Šance na umístění dítěte do 
tohoto zařízení se tak naskýtá 
i v době, kdy v minulých le-
tech byla již všechna místa 
dávno obsazena.

„Rodiče mnohdy začnou 
brát vady řeči vážně, až když 
jejich děti nevezmou do první 
třídy. To už je ale nejvyšší čas 
zasáhnout, protože řeč se tvoří 
do šesti, sedmi let a pak už je to 
s napravováním horší.

Vad řečí je hodně, časté jsou 
případy, kdy maminky dítěti sice 
rozumí, ale nikdo další ne. K 
logopedovi se dostanou jednou, 
dvakrát do měsíce, u nás se s 
dítětem pracuje denně. Máme 
tady potřebné přístroje, odbor-
níky a metodiku,“ říká ředitelka 
Bohuslava Kuttelwascherová. 
Děti si zde přitom hrají jako všu-
de jinde, akorát určitý čas věnují 
i nápravě řeči. I tady se však 
postupuje hravou formou, děti 
se například „šklebí“ do zrcadla 
nebo jim se zvuky pomáhají 
zvířátka a taky pamlsky. 

Od 1. září bude již ve třech tří-
dách ne osm, ale čtrnáct dětí. Je 

Speciální mateřská škola pro děti
s vadami řeči má volná místa

„ŠKLEBENÍ“ PŘED ZRCADLEM: Řeč se dá vylepšit i hravou formou.
Foto: Petr Pavelka

to novinka, která vyplývá z nové-
ho školského zákona o navýšení 
počtu dětí ve třídách. Logope-
dická mateřská škola spolupra-
cuje s odbornými logopedickými 
pracovišti. Děti, které školku 
navštěvují, mají individuální výu-
ku řeči každý den. „Děti mají svůj 
řečový slovník, učitelka s každým 
pracuje samostatně. Ve spoustě 
případů má také na výslovnost 
u dítěte vliv rodič, a pokud ho 
nechá vyslovovat špatně, ne-
spolupracuje při nápravě, dítě si 
vadnou hlásku utvrdí a je před 
námi kus práce navíc, aby se 
mu správná výslovnost zažila,“ 
říká ředitelka a dodává, že také 

na základních školách si uči-
telky musí uvědomit, že někteří 
žáčci vyžadují zvláštní přístup, 
a pokud mají ve třídě školáka, 
který má přetrvávající řečovou 
vadu, nevystavovat jej zbytečně 
stresu, jinak by se problém mohl 
jen zhoršit. „Chtěla bych rodičům 
vzkázat, že má-li jejich dítě pro-
blém s výslovností, není to žádná 
ostuda. Téměř všechno jde na-
pravit, nebo alespoň zlepšit. Čím 
dřív, tím lépe,“ uzavírá ředitelka 
a dodává, že pokud některý z 
rodičů zvažuje volbu právě této 
mateřské školky, ať se sem i s 
dítětem v nejbližší době přijde 
podívat.                                 (pp)

Na lískovecké základní 
škole byl 11. dubna ukon-
čen projekt Internet spojuje 
generace, v rámci kterého 
bylo s internetovým médiem 
seznámeno jednatřicet se-
niorů v lekcích, které vedli 
samotní žáci.

„S velkým zájmem jsme se 
tohoto kurzu zúčastnili a ocenili 
jsme, jak se nám mladá generace 
pod vedením paní učitelky Cittové 
věnovala a jaké znalosti v oboru 
výpočetní techniky mají zdejší 
žáci. Někteří z nás se do této 
školy vrátili i po 50 a 60 letech a 
shledali jsme prostředí školy na 
velmi dobré úrovni, což nás velmi 
potěšilo,“ shodovali se důchodci, 
kteří se kurzu zúčastnili.

Zástupci nadačního fondu 

Internet spojil generace
Elpida si rovněž pochvalovali, 
v jaké atmosféře se kurz reali-
zoval. „Bylo cítit velké nadšení 
a vzájemná úcta. Nejvíce mne 
překvapila vysoká profesionalita 
vedoucích lektorů, a to jak ve 
fázi příprav, tak v provedení a 
také ve schopnosti sebereflekto-
vat svou činnost. Takové vlast-
nosti nemají mnozí učitelé ani 
uchazeči o toto povolání. Navíc 
na celém kurzu bylo na první 
pohled vidět, že jde o týmovou 
práci. Doufám, že kurz byl pro 
seniory obohacením a že nově 
nabyté poznatky a dovednosti 
využijí ke svému prospěchu. 
Místní knihovna už zaznamena-
la nárůst zájemců o internet z 
řad seniorů,“ hodnotila Veroni-
ka Dvořáková.                    (pp)

Základní škola na ulici Pi-
onýrů ve Frýdku-Místku si v 
dubnu dovolila uspořádat Den 
naruby. Nejlépe tento název 
ilustrovala skutečnost, že de-
váťáci vyučovali žáky nižších 
tříd přesně podle rozvrhu, ale 
součástí programu byly i sou-
těže o nejkrásnější děvčata a 
nejoblíbenější učitele.

Například z 1. stupně se o 
titul Miss Poupě „6“ ucházela 
dvacítka slečen, nominovaných 
svou třídou do celoškolní soutěže 
krásy, která se odbývala jako kul-
turní program v nové tělocvičně. 
Porota byla složená z žáků i 
kantorů a soutěž nesla veškeré 
atributy klasické volby Miss. 
Dívky o sobě leccos prozradily, 

Den naruby s volbou Miss

ÚSPĚŠNÁ SCÉNKA: Volba Miss Poupě „6“ přinesla i zajímavá 
vystoupení.    Foto: Petr Pavelka

promenádovaly se, prokazovaly 
svou zručnost i smysl pro humor, 
když v disciplíně pohádkových 
bytostí představovaly vedle 
princezen i bytosti, které mají k 
titulu nejkrásnější hodně daleko 
– třeba čarodějnici nebo Marfušu. 
Ve volných disciplínách byl k vi-
dění aerobic, flamengo, recitace, 
zpěv, umění mažoretek, ale třeba 
i florbal. Velmi zábavnou scénkou 
byla parodie na pořad Vypadáš 
skvěle, která dokázala udělat šik 
slečnu i z nevábné čarodějnice. 

Pořadí poupátek mezi 1.-3. 
třídou porota určila následovně: 
1. Horáková, 2. Jakubková, 3. 
Juřicová. 4.-5. třída měla toto 
pořadí: 1. Cibíková, Krbečková, 
3. Chmelíková.       (pp)

11. dubna uspořádala 9. 
základní škola E. Krásnohorské 
139 setkání mladých tvůrců 
a příznivců poezie. V rámci II. 
ročníku akce Literárně-recitační 
odpoledne téměř 40 účastníků 
z 6. až 9. tříd nejen soutěžilo, 
ale především mělo možnost 
strávit příjemné chvíle ve spo-
lečnosti kultivovaného slova. 

Ústy mladých recitátorů 
promlouvali jak čeští klasikové, 
jako J. Havlíček, J. Seifert či J. 
V. Sládek, tak autoři moderní a 
dětskému srdci blízcí, jako J. No-
havica, Z. Svěrák nebo J. Žáček. 
V průběhu odpoledne však zněly 
kromě textů známých autorů 
také literární práce podepsané 

Literární tradice na „Devítce“

jmény, která si svou literární 
cestičku teprve vyšlapávají. Děti 
přednášely své příběhy před 
obecenstvem tvořeným vrstevní-
ky. Hodnocení pak probíhalo ve 
zcela moderním a demokratickém 
duchu – porotou byli sami diváci, 
kteří písemně volili nejzdařilejší 
povídku. Vítězní mladí spisovatelé 
si jako odměnu za svou poctivou 
práci odnášeli upomínku v podobě 
knihy. Zavedením literární tradice 
bychom rádi přispěli ke zvýšení 
kultury slova našich dětí. V jejich 
samostatné tvorbě je budeme na-
dále podporovat v následujících 
ročnících Literárně-recitačního 

odpoledne. Se svými literárními 
pracemi se děti z „Devítky“ 
účastnily rovněž soutěže Tvoříme 
vlastní nakladatelství pořádané 
Městskou knihovnou ve Frýdku-
-Místku. V I. kategorii obsadili 
první dvě místa žáci naší školy. 
Na 1. místě se umístili Vendula 
Lukšíková a David Vyvijal z 5.C a 
na 2. místě Kateřina Liberdová z 
3.A. Z velkého množství příspěv-
ků reprezentujících tvorbu dětí I. 
i II. stupně školy bylo vybráno 15 
knížek, které budou dále soutěžit 
v mezinárodním kole, jež se bude 
konat v květnu v Žilině.

Mgr. Olga Lahnerová

Ve středu 23. března se 
sešli nejlepší zpěváci se svý-
mi vychovatelkami, tentokrát 
ze všech městských školních 
družin a z Lískovce, na pě-
vecké soutěži „DRUŽINOVÉM 
DO RE MI“. 

Děti si mohly zazpívat jako 
opravdoví zpěváci na pódiu 
do mikrofonu před publikem. 
Někteří takto zpívali poprvé a 
tréma dokázala své, ale naopak 
mezi dětmi bylo hodně zpěváků, 
kteří se za svůj výkon stydět 

nemuseli. Porota, kterou tvořily 
vychovatelky, měla pak nelehké 
rozhodování. Z kategorie 1.-5. 
tříd byli oceněni a odměněni ti 
nejlepší. Celková atmosféra a 
nálada byla výborná – hudební. 
Drabinová Irena, vychovatelka

Děti ze školních družin zpívaly
v hudebním klubu Stoun
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Zástupci frýdecko-místec-
ké radnice přijali na měst-
ském úřadě ve čtvrtek 28. 
dubna ve velké zasedací síni 
vyhodnocené žáky a studenty 
frýdecko-místeckých škol.

Základní škola ve Frýdku-
-Místku, Lískovci, doporučila k 
přijetí představiteli města žáka 
s výbornými studijními výsledky 
Lukáše Krhuta. Úspěšně re-
prezentuje školu v mezinárodním 
projektu GLOBE, v okresních 
kolech olympiád, je lektorem 
počítačového kurzu Internet 
spojuje generace. Základní škola 
národního umělce P. Bezruče, T. 
G. Masaryka 454, nominovala 
na slavnostní akci dvě žákyně 
- Barboru Cidlíkovou za úspěš-
nou reprezentaci ve sportovních 
soutěžích. V současné době je 
hráčkou volejbalové extraligy 
kadetek TJ Sokol Frýdek-Místek. 
Veronika Šimíková se umisťuje 
s velmi dobrými výsledky zejmé-
na v matematických soutěžích, 
zvítězila i v okresním kole země-
pisné olympiády. Základní školu 
na ul. Jana Čapka zastupuje žák 
Jaroslav Holiš, který po celou 
školní docházku dosahuje výbor-
ných studijních výsledků, pravi-
delně se účastní matematických 
a fyzikálních soutěží v okresním 
měřítku. ZŠ na ul. El. Krásno-
horské 2254 navrhla k ocenění 
Jakuba Štěpánka za úspěchy 
ve vědomostních soutěžích a 
Barboru Budínskou za repre-
zentaci ve sportovním aerobiku, 
v němž se umístila na 3. místě v 
ČR. Daniel Moškoř, žák ZŠ na 
ul. Pionýrů, dosahuje výborných 

Radnice přijala úspěšné žáky
sportovních výsledků i jako 
člen TJ Slezan Frýdek-Místek. 
Na Mistrovství České republiky 
2005 ve skoku do dálky zvítězil 
stejně jako v běhu na 300 m na 
Mistrovství Moravy a Slezska. 
Všestranně nadaná žákyně 
téže školy Alena Kocháňová 
obsadila 1. místo v mezinárodní 
soutěži Tvoříme vlastní vydava-
telství. ZŠ na ul. Komenského 
vyslala mezi oceněné žáky Báru 
Janákovou, vítězku okresního 
kola v německé konverzaci. Žá-
kyně Pavla Zárubová a Soňa 
Novosadová dosahují úspěchů 
ve vědomostních soutěžích, 
v nichž reprezentují Základní 
školu na ul. 1. máje. Pavla 
se stala úspěšným řešitelem 
krajského kola matematické 
olympiády. Ředitelství Základní 
školy na ul. Čs. armády dopo-
ručilo k vyhodnocení dva žáky. 
Taekwon-dista Filip Gavlas je 
Mistrem ČR 2004 v kategorii 
žáků. Člen divadelního souboru 
Čtyřlístek Martin Osina slaví 
úspěchy v pěveckých soutěžích, 
v mluveném projevu, recitaci
(v roce 2005 3. místo v okresním 
kole). Pracovitostí vyniká žákyně 
ZŠ El. Krásnohorské 139 Iwona 
Plavecká, předsedkyně celo-
školské samosprávy a redakční 
rady časopisu Devítkoviny. 
Nejen Základní školu na ul. J. 
z Poděbrad, ale i město Frýdek-
-Místek reprezentují sportovní 
gymnastky Anna Dannhofe-
rová a Karolína Machalová. 
Opakovaně obsazují první místa 
v republikových soutěžích stejně 
jako gymnasta Tibor Kovalik. 

Umístěním na 3. příčce v Žákov-
ské lize ČR se mohou od loňska 
chlubit házenkáři Viktor Lessy, 
Jan Šteiniger a Petr Unger. 

Úspěšným sportovcem Gym-
názia Petra Bezruče je vítěz 
krajských kol a účastník finále 
republikové soutěže ve sportov-
ní gymnastice Jan Michálek. 
Čtyřleté a osmileté gymnázium 
ve Frýdku-Místku nominovalo 
na setkání s představiteli města 
dva zástupce - Kateřinu Maj-
kútovou a Jaromíra Přidala, 
kteří získávají přední místa v 
okresních a krajských kolech 
olympiád. Soukromá střední 
odborná škola Frýdek-Místek, 
s. r. o., navrhla k ocenění člena 
Českého svazu TaeKwon-Do 
ITF Frýdek-Místek Marka Ol-
brechta, vítěze II. celorepubliko-
vého setkání v Třeboni – Matsogi 
junioři B – 70 kg. Stejnou školu 
reprezentuje Alice Stodůlková, 
která se věnuje latinsko-americ-
kým tancům. Se svým partnerem 
se kvalifikovala na Mistrovství 
ČR v Karviné, kde ve finále tento 
pár obsadil 6. místo mezi mládeží 
ve třídě A. Ředitelství SOŠ, SOU 
technického a OU Frýdek-Místek 
doporučilo k ocenění tři žáky 
– Adama Střelce, úspěšného 
účastníka středoškolských spor-
tovních soutěží, a Martina Str-
nadela a Petra Ciencialu, kteří 
zvítězili v celorepublikové soutěži 
učňů oboru Instalatér. Studentka 
Soukromé střední umělecko-
průmyslové školy oděvní, s. r. 
o., Frýdek-Místek Hana Švidr-
nochová působí jako trenérka 
mažoretek. Děvčata pod jejím 

Do akce pořádané Klubem 
dětských knihoven SKIP „Noci 
s Andersenem“ se letos zapoji-
la i 5. ZŠ ve Frýdku-Místku.

Dvaatřicet dětí přišlo s 
náležitým spacím a jídelním 
vybavením. Programová na-
bídka byla pestrá.

Na úvod jsme si všichni 
zvesela zazpívali s kytarou. Po 
setmění jsme se vydali na frý-
decký zámek, kde nám připravili 
nevšední prohlídku při svíčkách. 
Paní průvodkyně nám vyprávěla 
o dávných dobách, lidech, jejich 
zvyklostech a strašidelné po-
věsti o zámeckých pánech. Po 
návratu do školy děti malovaly 
ve skupinkách stromy „Pohád-
kovníky“ a lepily na ně obrázky 
s postavičkami z pohádek H. 
Ch. Andersena. Následoval kar-
neval plný princezen, ježibab, 
zvířátek. Děti byly nesmírně 
spokojeny, vytancovaly se a na 
dobrou noc zhlédly pohádku 
„Malenka“. Pro třicítku rarášků 
byl celovečerní program vyčer-
pávající, a proto všichni usnuli 

„jako když je do vody hodí“. 
Ráno po snídani, než se 

děti rozprchly domů, nám na-
psaly: „Moc se nám tady líbilo, 
hlavně zámek, chceme tady 
spát příště zas.“

„Bylo to tu super! Líbilo se 
nám úplně vše, ale nelíbilo se 
nám, že jsme museli vstávat.“

„Líbil se nám karneval, zá-
mek a hrůzostrašná paní. Tak-
že komise kontroly takových 
akcí vám uděluje 1*.“

Školní noc s Andersenem

vedením získala v roce 2004 
řadu ocenění na Mistrovství ČR 
v mažoretkovém sportu. Svou 
školu vzorně reprezentuje Pavla 
Sikorová, studentka SOŠ řeme-
sel a podnikání a SOU. Vloni zís-
kala 1. místo v soutěži Model Úlet 
2004 a hlavní cenu jako Nejlepší 
návrhář roku 2005. Střední prů-
myslová škola ve Frýdku-Místku 
doporučila sportovně nadanou 
studentku Zdenku Bublovou, 
členku TJ Sokol Lískovec a 
rozhodčí fotbalu pro žákovské 
soutěže. Lukáš Váca, žák SOU 

na tř. T. G. Masaryka, se účastní 
velmi úspěšně mnoha soutěží 
v oblasti gastronomie. Umění 
kuchaře-číšníka jistě předvede i 
na pracovní stáži v Itálii, kam v 
těchto dnech odjíždí. Nejen stu-
dijními výsledky se může chlubit 
Radek Košátko ze SOTŠ, s. 
r. o., Frýdek-Místek. Skvělé 3. 
místo získal v TaeKwon-Do ve 
sportovním boji do 70 kg na MS v 
Malajsii. ZUŠ Frýdek-Místek no-
minovala vítěze krajské soutěže 
hry na klavír Adama Zbránka.

(AN)

30. března se v Praze-
-Dejvicích v kině Evropa 
uskutečnilo finále soutěže 
Model Úlet 2005. Jedná se o 
soutěž mladých návrhářů a 
modelek. Úkolem návrhářské 
části je zhotovit co nejulítlejší 
a nejextravagantnější návrh. 

Návrhářské soutěže se také 
zúčastnily mladé návrhářky ze 
Střední odborné školy řemesel a 
podnikání a Středního odborného 
učiliště (SOŠŘP a SOU) na ulici 
Potoční z Frýdku-Místku. Oděvář-
ky postoupily na celorepublikové 
kolo přímo z krajského kola, které 
se konalo v listopadu minulého 
roku v Havířově. Tam získaly 
návrhářky z Potoční, přes silnou 
konkurenci, vynikající první místo.

Ve finále se střetly mladí 
návrháři z celé České republiky, 
především z Havířova, Ostravy, 
Olomouce, Zlína, Uherského Bro-
du, Napajedel, Jihlavy a dalších 
měst. Oděvářky z Frýdku-Místku 

Oděvářky z Potoční vyhrály finále Úletu
soutěžily v kategorii kolektivů. Po-
dařilo se jim nejen uspět, ale i sen-
začně získat všechna tří nejvyšší 
ocenění – cenu za kreativitu, cenu 
za nejlépe vystižené téma i cenu 
za vhodně zpracovaný netradiční 
materiál. Tým z Potoční získal rov-
něž hlavní cenu, která byla uděle-
na za všechny kategorie, návrhář 
Úletu 2005. Tým tvořily návrhářky 
Pavla Sikorová a Romana Peter-
ková pod výtvarným vedením ing. 
Stanislavy Pasečné ve spolupráci 
s šicími dílnami školy a soutěžily 
v povinném historickém tématu s 
kolekcí nazvanou Pasians. Tato 
kolekce byla vytvořena z karet a 
inspirována 30. léty. Ve volném 
tématu soutěžil tým s modely 
vyrobenými ze žaluzií a šifónu 
pod názvem Slunce v okně. V 
porotě soutěže zasedli například: 
Marcela Holanová, Šárka Rez-
ková, Jiří Krampol, primátorka 
města Havířova – PaeDr. Milada 
Halíková, náměstek Ministerstva 

školství mládeže a tělovýchovy 
PaeDr. Jaroslav Mullner, umě-
lecký fotograf Jaroslav Kubík a 
další osobnosti. Z jejich rukou byly 
předány úspěšným návrhářkám z 
Potoční ceny včetně hlavní výhry 
v hodnotě 10 000 Kč. Celou akci 

natáčela Česká televize. 
Střední odborná škola řemesel 

a podnikání a Střední odborné 
učiliště zaznamenalo vítězství, 
které potvrdilo úspěch z minulého 
ročníku soutěže, kdy její modely 
postoupily do finále soutěže.Model z kolekce Pasiáns.

Model Slunce v okně.
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Státní příslušnost, nebo-li 
občanství, podle mezinárod-
ního práva je trvalým svazkem 
jednotlivé fyzické osoby s urči-
tým státem, čímž mezi nimi vzni-
kají vzájemná práva a závazky. 
Úprava státní příslušnosti náleží 
do vnitřních záležitostí každého 
státu, který ovšem může stano-
vit pravidla o příslušnosti pouze 
pro své občany. 

Obyvatelstvo státu je pak 
souhrn všech osob, které se na-
cházejí na území určitého státu 
a jež proto podléhají jeho státní 
moci. Má se za to, že každý stát, 
jako subjekt mezinárodního prá-
va, musí mít své obyvatelstvo 
trvale žijící na určitém území, 
které je podřízeno samostatné 
státní moci. Nezáleží přitom na 
tom, jaká jsou vzájemná pouta 
obyvatel státu, zda je tvoří je-
den národ v etnickém smyslu 
nebo zda tento svazek vznikl z 
jazykově, nábožensky či kulturně 
rozdílných složek. Rozhodující je, 
zda tvoří ústavní celek, podřízený 
společnému právnímu řádu.

Podle právního vztahu ke státu 
se obyvatelstvo státu obvykle dělí 
na občany, cizince, případně 
bezdomovce. Občany jsou oso-
by, které mají k danému státu úzký 
vztah, jehož vznik a trvání bývají 
vymezeny právním řádem tohoto 
státu. Občané tvoří nezbytné jádro 
obyvatel státu, požívají v zásadě 
všech práv a plní též všechny po-
vinnosti, které vyplývají z právního 
řádu daného státu. Cizinci takový-
to vztah nemají (mají jej obvykle 
ke státu své vlastní příslušnosti) 
a okruh jejich práv a povinností na 
území státu jejich pobytu bývá pro-
to užší. Na území státu se mohou 
nacházet též bezdomovci, kteří 
nemají občanství žádného státu. 

Jedním z hlavních právních 
předpisů, které jsou v našem 
státě pro občana nejdůležitější, 
je Listina základních práv a 
svobod. Tato je koncipována na 
neporušitelnosti přirozených 
práv člověka, práv občana a 
svrchovanosti zákona. 

Vychází z mezinárodních 
paktů o lidských právech a zá-
kladních svobodách, které byly 
ratifikovány a vyhlášeny a jimiž 
je ČR vázána a které tudíž jsou 
bezprostředně závazné a mají 
přednost před zákonem. 

Ve svém obsahu, složeném ze 
44 článků rozdělených do 6 hlav, 
Listina deklaruje zásadu, že lidé 

Občan má práva i povinnosti
Vážení občané,
s odkazem na závěr minulé stati uvádím, že dnes se 

budeme zabývat zejména statutem občana, jeho právy a 
povinnostmi. Podle Ústavy ČR je Česká republika svrcho-
vaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě 
k právům a svobodám člověka a občana.

jsou svobodní a rovní v důstoj-
nosti a právech. Základní práva 
a svobody jsou nezadatelné, 
nezcizitelné, nepromlčitelné 
a nezrušitelné. Stát je založen 
na demokratických hodnotách a 
nesmí se vázat ani na výlučnou 
ideologii, ani na náboženské vy-
znání. Státní moc lze uplatňovat 
jen v případech a v mezích stano-
vených zákonem, a to způsobem, 
který zákon stanoví. Každý může 
činit, co není zákonem zakázá-
no, a nikdo nesmí být nucen 
činit, co zákon neukládá.

Základní práva a svobody se 
zaručují všem bez rozdílu po-
hlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, 
víry a náboženství, politického 
či jiného smýšlení, národního 
či sociálního původu, přísluš-
nosti k národnostní nebo et-
nické menšině, majetku, rodu 
nebo jiného postavení. Každý 
má právo svobodně rozhodovat 
o své národnosti. Nikomu nesmí 
být způsobena újma na právech 
pro uplatňování jeho základních 
práv a svobod.

Povinnosti mohou být uklá-
dány toliko na základě zákona 
a v jeho mezích a jen při zacho-
vání základních práv a svobod. 
Meze základních práv a svobod 
mohou být za podmínek stano-
vených Listinou upraveny pouze 
zákonem. Zákonná omezení 
základních práv a svobod musí 
platit stejně pro všechny přípa-
dy, které splňují stanovené pod-
mínky. Taková omezení nesmějí 
být zneužívána k jiným účelům, 
než pro které byla stanovena. 

V dalším obsahu Listina dekla-
ruje jednotlivá práva a svobody, 
přičemž její konstrukce je taková, 
že zároveň vymezuje meze mož-
ného omezení, tzn. prolomení 
jednotlivých práv a svobod pro-
váděcím zákonodárstvím. Listina 
často používá pojmu „zaručuje 
se“, čímž chce vyjádřit, že jednot-
livá práva a svobody zaručuje stát 
svým zákonodárstvím a zároveň 
vytvářením celkového klimatu ve 
společnosti.

Zajistit, aby občané mohli plně 
ve svém městě uplatňovat svá 
práva, je vizitkou samosprávy. 
Ne vždy se to daří. Často jsou v 
některých městech a obcích ob-
čanům vytvářeny takové překáž-
ky, že od realizace svých práv 
raději upustí. A to není rozhodně 
dobře. Je proto důležité vědět, co 
a jak občan může a jak by se s 

jeho právy mělo nakládat.
Občanem města je fyzická 

osoba, která je státním obča-
nem ČR a je ve městě hlášena 
k trvalému pobytu. Tzn., že tyto 
dvě podmínky musejí být splně-
ny současně!

Občany města tedy nejsou 
cizinci, byť by tu měli trvalý po-
byt, a nebo státní občané ČR, 
kteří tu trvalý pobyt nemají. Ob-
čanem města je tedy i nezletilý.

Práva občana města
Občan města, který dosáhl 

věku 18-ti let, má tato práva:
1. Volit a být volen do zastu-

pitelstva města za podmínek sta-
novených zvláštním zákonem.

2. Hlasovat v místním refe-
rendu za podmínek stanovených 
zvláštním zákonem.

3. Vyjadřovat na zasedání 
zastupitelstva města své stano-
visko k projednávaným věcem, v 
souladu s jednacím řádem zastu-
pitelstva města. Nově zavedené 
právo občana vyjadřovat se na 
zasedání zastupitelstva města 
si vynutila praxe. Podle dřívější 
úpravy totiž občan na zasedání 
zastupitelstva města nemusel 
dostat slovo, vyjma projednávání 
rozpočtu města. Vzhledem k 
tomu, že jde o relativně novou 
novinku, je to v praxi jedno z 
nejdiskutovanějších ustanovení. 
Vzniká totiž řada otázek s prak-
tickým uplatněním. Problematický 
je zejména pojem „v souladu s 
jednacím řádem“. V zásadě na 
zasedání zastupitelstva města má 
právo vystoupit de facto každý, a 
to k projednávané otázce. Snahy 
některých měst a obcí vykázat ob-
čany nebo novináře ze zasedání 
zastupitelstva, skončily ostudou. 

4. Vyjadřovat se k návrhu 
rozpočtu města a k závěrečnému 
účtu města za uplynulý kalendářní 
rok, a to buď písemně ve stanove-
né lhůtě nebo ústně na zasedání 
zastupitelstva města. Rozpočet 
je uváděn výslovně zejména pro 
jeho důležitost. Toto ustanovení 
souvisí přímo s povinností města 
zveřejnit jak závěrečný účet, tak 
návrh rozpočtu. Občan se může 
k obojím dokumentům vyjádřit 
písemně nebo ústně přímo na 
zasedání zastupitelstva města.

5. Nahlížet do rozpočtu města 
a do závěrečného účtu města 
za uplynulý kalendářní rok, do 
usnesení a zápisů z jednání za-
stupitelstva města, do usnesení 
rady města, výborů zastupitelstva 
města a komisí rady města a poři-
zovat si z nich výpisy. Je to velmi 
důležité ustanovení pro občany 
města. Umožňuje jim seznámit se 
v podstatě s každým dokumen-
tem orgánů města, včetně výborů 
a komisí rady města. 

Co však znamená „pořizovat 
si výpisy“? Znamená to, že občan 
buď jednoduše opisuje ručně to, 
co ho zajímá, nebo si může úplat-
ně na základě sazebníku pořídit 
fotokopii. Pokud občan požádá o 
fotokopii dokumentu v rámci zák. 
č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, měla by mu 
být poskytnuta. Obecně lze říci, že 
občan nemá přístup v podstatě 
jen k zápisům z jednání rady měs-
ta a zápisům (pokud se vyhotovují) 
z jednání výborů zastupitelstva 
města a komisí rady města. 

Při poskytování informací platí 
od 1. 1. 2000 tzv. zásada publi-
city veřejné správy, která zna-
mená to, že co zákon neozna-
čuje výslovně jako neveřejné 
(osobní data, některá rozhodnutí 
úřadu v přenesené působnosti, 
obchodní tajemství, důvěrné či 
přísně tajné informace v rámci 
tzv. „krizového managementu“ 
apd. ) je občanovi přístupné a 
mělo by mu být poskytnuto. 

6. Požadovat projednání 
určité záležitosti v oblasti samo-
statné působnosti radou města 
nebo zastupitelstvem města, 
je-li žádost podepsána nejméně
0,5 % občanů města, musí být 
projednána na jejich zasedání 
nejpozději do 60 dnů. Každý 
podnět podaný občany města v 
oblasti samostatné působnosti 
musí být těmito orgány projednán. 
Tímto požadavkem je např.: „My, 
níže podepsaní občané, žádáme 
projednat na zasedání zastupitel-
stva města řešení dopravní situa-
ce ve městě, a to zejména řešení 
budoucího obchvatu města.“ Je 
to jeden z nástrojů občanů, jak 
přinutit orgány města k činnosti, 
pokud tyto samy nevykonávají v 
této věci aktivitu. Pojem projednat 
se má na mysli jiný postup než 
pouhé „ZM bere na vědomí“. 
Avšak zároveň je nutné zdůraznit, 
že občan nemůže určovat způsob 
projednání, nemůže požadovat 
určitý výsledek projednání. Právo 
dostat konkrétní problém na pro-
gram je však poměrně významné, 
minimálně to vyvine veřejný tlak 
na řešení určité otázky města pod 
kontrolou veřejnosti. 

7. Podávat orgánům města 
návrhy, připomínky a podněty. 
Podání orgány města vyřizují 
bezodkladně, nejdéle do 60 dnů. 
Jde-li o působnost zastupitelstva 
města, nejpozději do 90 dnů. 
Zákon tak zavedl lhůty, které do-
posud velmi scházely k vyřizování 
věcí na půdě samosprávy. 

Závěrem je nutné připome-
nout, že oprávnění uvedená pod 
body č. 3 až 7 má i fyzická oso-
ba, která dosáhla věku 18 let a 
zároveň vlastní na území města 

nemovitost. Pro úplnost dodá-
vám, že na zasedání zastupitel-
stva města může též vyjadřovat 
své názory člen vlády, senátor, 
poslanec, zástupce orgánů kraje 
a čestný občan města. 

Příště budeme pokračovat 
orgány města, jako je např. za-
stupitelstvo města, rada města, 
starostka, městský úřad atd. 

Mgr. Ing. Petr Menšík,
tajemník MěÚ FM

Které své povinnosti 
si občané jen neradi 
připouštějí?

„Pro mnoho lidí je pro-
blémem dodržování obecně 
závazných vyhlášek, ať už 
se to týká parkování nebo 
třeba povinností majitelů 
psů. Zejména si ovšem 
spoustu lidí nechce připustit 
povinnost platit poplatek za 
komunální odpad.“

A která práva naopak 
využívají velmi dobře? 

„I když je to relativně nová 
věc, tak spousta občanů 
využívá práva na svobodný 
přístup k informacím, na 
který se odkazují stále více. 
Také hojně předkládají 
zastupitelstvu, radě nebo 
městskému úřadu v různých 
formách návrhy, připomínky, 
nápady a podněty, co udělat 
pro zlepšení života ve měs-
tě. Všem se radnice snaží 
vyhovět, ale vždy se musí 
zohledňovat zájmy a práva 
všech občanů.“

Co musí občan udělat 
pro to, aby svůj podnět 
mohl pronést přímo na 
zasedání zastupitelstva?

„Ve městě Frýdek-Místek 
je to upraveno tak, že občan, 
který chce na zasedání za-
stupitelstva města vystoupit, 
písemně předem upozorní 
předsedajícího, zpravidla 
starostku, že chce vystoupit 
s konkrétním příspěvkem. 
Zastupitelé pak hlasováním 
určí, v kterém časovém oka-
mžiku občan vystoupí a jaký 
k tomu dostane časový pro-
stor. Praktické je, aby občan 
před svým příspěvkem uvedl 
své jméno, a to zejména kvů-
li zápisu z jednání.“        (pp)

PETR MENŠÍK: Tajemník 
Městského úřadu ve Frýd-
ku-Místku
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Mohlo se zdát, že v sérii 
s obhájkyněmi titulu z Brna 
nemají frýdecko-místecké vo-
lejbalistky co ztratit. Nakonec 
to tak nevypadalo, zejména 
po druhém domácím zápase, 
který znamenal srovnání sta-
vu na 2:2 a kdy zůstal Sokol 
dva míče od jistého stříbra.

Jakkoli byly po porážce 3:2 ve 
čtvrtém zápase naše volejbalistky 
zkroušené a zklamané, ve vý-
znamném mlčení a mezi sklopený-
mi hlavami stejně zaznělo: „No tak 

Sokolky vybojovaly finále
co. Jedeme do Brna a nandáme 
jim to tam!“ Jak řekly, tak udělaly. 
V Brně svěřenkyně trenérky Táni 
Krempaské a jejího asistenta 
Richarda Pavelky dokázaly výhrou 
3:1 proklouznout do finále, kde se 
hladce dostal i naprostý suverén 
letošní soutěže – Olymp Praha. 
„Rozhodující byl vstup do zápasu 
a hlavně vyhrané úvodní dva 
sety. Nám stouplo sebevědomí a 
naopak brněnské hráčky srážela 
nervozita,“ komentovala rozhodu-
jící zápas Táňa Krempaská.

Sokol Frýdek-Místek bojuje o 
titul republikového mistra a měl by 
si tuto chvíli užívat, protože letošní 
sezona bude i ze stříbrné příčky 
zapsána v kronice sokolského 
volejbalu zlatým písmem. „Duel s 
Olympem je pro nás nesmírně těž-
ký motivačně. Holky daly veškerou 
energii do náročného střetnutí s 
Brnem, uspěly a samozřejmě mo-
hou být navýsost spokojené. A vy-
hecovat je proti Pražankám, které 
zatím neprohrály v soutěži jediný 
zápas, je dost složité. Doufám, že 
se alespoň v domácím prostředí 
důstojně rozloučíme,“ řekl Richard 
Pavelka. Sokol Frýdek-Místek 
hostí Olymp po dvou utkáních v 
Praze v sobotu 30. dubna od 17 
hodin v hale 6. ZŠ, případný další 
zápas by se hrál hned v neděli.

(pp) 

DUEL S BRNEM: V tomto zápase sice Sokol podlehl 3:2, ale nako-
nec stejným poměrem vyhrál celou sérii.             Foto: Petr Pavelka

Krnov se stal o víkendu od 
sedmého do devátého dubna 
centrem celorepublikového 
mistrovského klání mládeže 
ve sportovní gymnastice. Ob-
hájit loňské úspěchy se poda-
řilo svěřencům Pavly Raškové 
z frýdecko-místecké 11. ZŠ.

„Letos jsme soutěžili oprav-
du v silné konkurenci. Už v 
krajském kole, které proběhlo 
v Krnově o čtrnáct dní dříve, 
bylo vidět, že výkony spor-
tovních gymnastů jsou rok od 
roku lepší. Přesto jsme získali 
tři zlaté a po jedné stříbrné 
a bronzové medaili,“ uvedla 
trenérka Pavla Rašková a dále 
řekla: „Na republiku jsme jeli 
jen s družstvem starších žákyň. 
Reprezentovaly nás ty nejlepší 
– Petra Burianová, Anička 
Dannhoferová, Petra Tobiášo-
vá a loňská mistryně republiky 
Katka Kohutová. Katce se po-
dařilo v jednotlivcích zvítězit a 
stala se mistryní republiky i pro 
letošní školní rok.“

Družstvo starších děvčat skon-
čilo těsně druhé o dvě desetiny 
bodu za základní školou z Kolína. 

Mistryně republiky obhájila titul
„Soutěž byla dost tvrdá. Sou-

těžily jsme v přeskoku, kladině, 
hrazdě, prostných a nově i ve 
šplhu,“ řekla jedna ze soutěžících 
Petra Burianová a pokračovala: 
„Abychom získaly plný počet 
bodů, musely jsme vyšplhat čtyři 
a půl metru za čtyři sekundy.“

Mistryně republiky Katka 
Kohutová se na soutěž pečlivě 
připravovala. „Sestavu jsme si s 
děvčaty vymýšlely samy. Musela 
obsahovat tři akrobatické prvky 
co největší obtížnosti, aby bylo 
hodnocení lépe bonifikované,“ 
popsala přípravu Katka a její 
spolusoutěžící Petra doplnila: 
„Na kladině jsme musely před-
vést piruetu s obratem o 360 
stupňů. Některá děvčata spadla. 
Atmosféra byla velmi napjatá. 
Předpokládaly jsme, že se umís-
tíme do pátého místa. Stříbro pro 
nás bylo velkým překvapením.“

„Jsem s výkony děvčat moc 
spokojená a musím je všechny 
pochválit. Ale práce máme před 
sebou víc než dost. Příští rok se 
chystáme porazit Kolín a získat 
zlatou,“ uzavřela Pavla Rašková.

Renata Spoustová

Ve Frýdku-Místku uspořá-
dala Škola Joomuk F-M mezi-
národní soutěž v TaeKwon-Do 
ITF. Na soutěž se dostavili také 
maďarští mládežníci. Naše 
Škola TaeKwon-Do ITF F-M 
zde startovala se 17 závod-
níky (celkově 121 účastníků). 
Obsadili jsme celkově 2. místo 
po velmi vyrovnaném počtu 
zlatých medailí s pořádající 
Školou Joomuk F-M. Rozhodl 
počet stříbrných medailí. 

V sobotu 16. dubna se ve 
sportovní hale 7. ZŠ na Riviéře v 
Místku konal šampionát O pohár 
města Frýdku-Místku, který byl 
určen pro taekwondisty do 18 let 
a startovalo na něm osm škol z 
ČR a Maďarska. Soutěže probí-
haly v technických sestavách a 
ve sportovním boji. 

Ve sportovním boji se zápasilo 
vždy dvoukolově, a to 2 x 1,5 
minuty. Díky počítačovém zpra-

Šampionát mládeže s podporou města
cování celé soutěže vše proběhlo 
bez závad a bez zbytečných prů-
tahů. Velice zajímavé bylo také 
ocenění všech medailistů, kdy 
kromě pěkných památečných me-
dailí obdrželi všichni závodníci díky 
sponzorům také i diplom se svou 
fotografií přímo z vlastních závodů. 
Nejúspěšnější závodníci pak také 
ještě navíc obdrželi od sponzorů 
kromě pohárů také i doboky (kluci) 
a zlaté prstýnky (děvčata). 

Z našich bojovníků a bojovnic, 
trénujících při 8. ZŠ, zaujali pře-
devším svými 1. místy: Kateřina 
Kolářová (sestavy modrých pásů 
v žákyních, dále zlato v boji 
žákyň nad 50 kg), Filip Gavlas 
(sestavy červených a černých 
pásů v žácích, dále zlato v boji 
žáků nad 50 kg), překvapil Marek 
Olbrecht (sestavy modrých pásů 
v juniorech, dále zlato v boji ju-
niorů do 70 kg), Stanislav Chmel 
(sestavy červených a černých 

pásů v juniorech, dále zlato v boji 
juniorů do 63 kg). Tito čtyři tedy 
získali všech osm našich zlatých 
medailí. Navíc má určitě Martina 
Žáková, bohužel stále nedokáže 
využít více svého vlastního ta-
lentu jako její kamarádky kolem. 
Bohužel nám zde pochyběli zá-
vodníci Rostislav Pešák, Tomáš 
Chmel, Radim Koziar, Radek 
Košátko, Martin Dekan, Tomáš 
Němec, Jana Koloničná, Marek 
Majerníček a Martin Stonawski, 
kteří z různých i zdravotních dů-
vodů nestartovali. Doufejme, že 
nám nebudou chybět na 1. kole 
MČR 27.-28. května v Třeboni. 

Za odhodlání a výkony lze urči-
tě poděkovat také Lucii a Denise 
Morysovým, Markétě Dekišové, 
Barboře Čechové, Zdeňkovi 
Weselowskimu, Kateřině Krčové, 
Františkovi Chromjákovi a Víťovi 
Lorencovi. Úspěšným medailistou 
se stal také Vítězslav Jurečka. 

Celkově nejúspěšnější 
školou 1. šampionátu se stala 
domácí škola Taekwon-Do 
ITF Joomuk Frýdek Místek 
(8-7-17), před školou Taekwon-
-Do Frýdek Místek (8-5-10) a 
Hatvani Taekwon-Do klubem z 
Maďarska (5-4-0). 

Poděkování patří městu Frýdek-
-Místek, které je naším nevětším 
sponzorem. Zájemci o TaeKwon-
-Do ITF mohou využít kontaktní 
telefon 603 710 604 nebo e-mail 
tkdfm@taekwondo.cz

FILIP GAVLAS (VPRAVO): Nový český reprezentant, který na Po-
háru města Frýdku-Místku dvakrát zvítězil.                    Foto: Archiv

SVALY VE VSH: Frýdek-Místek díky podpoře města znovu 
dokázal získat pořadatelství vrcholné kulturistické akce. Ve více-
účelové sportovní hale se konalo Mistrovství České republiky v 
kulturistice, fitness a body fitness mužů pro rok 2005.

Foto: Petr Pavelka 

I HÁZENÁ VE FINÁLE: Frýdek-Místek bude hrát o titul i v házen-
kářské soutěži mužů. Rozhodlo o tom semifinále s Duklou Praha. 

Foto: Petr Pavelka

Volejbalový oddíl TJ 
Sokol Frýdek-Místek 

pořádá nábor pro
žákyně 4. tříd.

Výběr talentovaných 
děvčat se uskuteční

na 11. ZŠ 11. a 17. května
v 15 hodin.
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Adresa: Bezručova 167,
 Frýdek-Místek
Telefon: 558 435 408,
 605 714 681
E-mail: ostravicka@ostravicka.cz
Web: www.ostravicka.cz

Dětský folklorní soubor 
Ostravička působí ve Frýdku-
-Místku již 23 let. Sdružuje 
více než stovku nadaných 
dětí od 6-18 let, které tančí, 
zpívají a hrají ve třech ta-
nečních skupinách a třech 
cimbálových muzikách.

Soubor se na veřejnosti 

Dětský folklorní soubor Ostravička zdárně reprezentuje

prezentuje v lašských a styli-
zovaných městských krojích, 
zpracovává folklorní materiál 
Lašska, Slezska a moravsko-slo-
venského pomezí. Děti zkouší 
několikrát týdně a výsledkem 
náročné přípravy je i to, že se 
pravidelně kvalifikují do vrchol-
ných kol tanečních i pěveckých 
soutěží a přehlídek v ČR.

Kromě účinkování na 
domácích festivalech soubor 
navštívil 17 států Evropy, 
ale i Turecko, Maroko nebo 
Brazílii. V r. 2005 se chystá 

na turné do Mexika. V České 
televizi natočil řadu folklorních 
pořadů „Vonička z domova“ 
a „Zpívánky“. V Českém roz-
hlase zase dvě vlastní CD. 
Z řady ocenění, které soubor 
za dobu působení získal, si 
nejvíce považuje titul „Laureát 
Mezinárodního folklorního fes-
tivalu Strážnice 1990“, hlavní 
cenu Ministra kultury Polské 
republiky z festivalu CIOFF 
v Zielone Goře, cenu Minis-
tra kultury NDR z festivalu v 

Rudolstadtu, nebo také cenu 
pro nejúspěšnějšího účastníka 
festivalu v Rabatu – Maroko. 
Významným oceněním je 
také delegování souboru k 
reprezentaci ČR na Světovou 
folkloriádu v Maďarsku v roce 
2004. Ostravička je hlavním 
pořadatelem Mezinárodního 
folklorního festivalu Frýdek-
-Místek. V červnu 2005 pro-

běhne jeho jedenáctý ročník.
Vedoucí souboru: Stanislav 

Novák
Umělecká vedoucí soubo-

ru a choreografka: Mgr. Marie 
Nováková

Vedoucí cimbálových 
muzik: Kamila Sniehottová a 
Veronika Střálková

Hlasový pedagog: Mgr. 
Radka Kulichová

Adresa: Debatní klub je 
místním článkem Asociace de-
batních klubů ČR, občanského 
sdružení se sídlem v Praze, 
Senovážné nám.24 
Odpovědný zástupce:
Mgr. René Brinda
Telefon: 602 830 370
E-mail: debata@iol.cz
Web: http://adk.debating.net
Místo působení: Scházíme 
se ve Frýdku, v budově býv. 
10. ZŠ, Cihlení 410, každý 
čtvrtek od 14:00.
Zaměření: Mládež od 15-19 let. 
Snažíme se vytvořit podmínky 
pro činnost dětí 12-15 let.

Debatní klub působící 
při Čtyřletém a osmiletém 
gymnáziu s.r.o. vznikl v roce 
1997. Soutěžní debatování je 
mimo jiné vynikající metodou 
rozvoje jazykových doved-
ností. Není tedy divu, že 
klub založil učitel anglického 
jazyka, konkrétně americký 
lektor působící tehdy ve 
Frýdku Místku - pan Andy 
Weckherlin. Pod jeho vede-
ním dosáhl tým „Lizzards“ 
našeho klubu významného 
soutěžního úspěchu, když 
ve školním roce 1998/99 v 
celoroční celostátní soutěži 
Asociace debatních klubů v 
debatování „Debate Cup 99“ 
obsadil 2. místo.

Debatní klub poté pracoval 
dále, ale neúčastnili jsme se 
soutěží. To se změnilo ve 
školním roce 2003/04, kdy 
jsme se opět začali zúčast-

Debatní klub při Čtyřletém a osmiletém gymnáziu s.r.o.
ňovat celostátních akcí. Na 
podzim 2004 náš tým Free-
-Deck zvítězil v dlouhodobé 
celostátní soutěži „Podzimní 
pohár 2004“.

Mezi naše aktivity nepatří 
jen vlastní soutěžení. Snažíme 
se do širšího dialogu zapojit 
i veřejnost - 6. 10. jsme ve 
spolupráci s městským úřadem 
uspořádali veřejnou diskusi na 
téma soužití západní civilizace 
a muslimů a podpory ČR invazi 
do Iráku. Velmi povedenou akcí 
byla letošní předvánoční debata 
mezi studenty našeho klubu 
a debatéry z gymnázia Petra 
Bezruče. Přihlíželo tak 200 
žáků, kteří výkony obou týmů 
náležitě ocenily.

Pro toho, kdo nezná prin-
cip debatních soutěží, je asi 
nejjednodušším přirovnáním 
„škola hrou“. Mládež se učí a 
baví ji to. A jak taková soutěž 

vypadá? Viděli jste předvoleb-
ní televizní debatní duel kan-
didátů na prezidentský úřad v 
USA? Tak to je něco „hodně“ 
podobného. Vlastně principy 
jsou úplně stejné. Jsou dvě 
strany v debatě. Jsou dána 
pravidla. Je dané téma, na 
které se bude diskutovat. Na 
konci diskuse rozhodčí vynese 
verdikt. V případě předvolební-
ho klání adeptů na prezident-
ský úřad byla verdiktem volba 
voličů. U nás je to rozhodnutí 
akreditovaného rozhodčího. 
Snad je trochu rozdíl v tom, 
že u nás není až tak důležité 
se suverénně tvářit do kame-
ry jako spíše suverénně znát 
předmět diskuse, mít výtečně 
připravené argumenty a doká-
zat je prezentovat.

Na soutěžích se debatuje na 
předem známe teze. Některé 
jsou přitom organizátorem 

soutěží vyhlášeny jako „celo-
státní“. Mezi celostátní teze 
letos patří: Odbory jsou brzdou 
pokroku, Mírové soužití islámu 
a západní civilizace je možné, 
Právo na bezplatné zdravot-
nictví by mělo být omezeno, 
Vědecký pokrok je hrozbou.

A k čemu to celé slouží? 
No, mimo jiné k pobavení. Ale 
hlavně k rozvoji komunikativ-
nosti - dovednosti diskutovat, 
znázorňovat a vysvětlovat, 
rozvoji schopnosti učit se - se-
bepoznávání a zjišťování vlast-
ních schopností, navrhování cílů 
směřujících k vlastnímu rozvoji, 
vyhledávání zpětné vazby, ak-
tivit zaměřených na zvýšení 
efektivity učení, práci v týmu a 
řešení problémů - analýze různě 
složitých problémů, identifikaci 

jejich podstaty, hledání přístu-
pu k jejich řešení, plánování, 
realizaci a hodnocení efektivity 
řešení, rozvíjení dovedností prá-
ce s informačními technologiemi 
- vyhledávání, výběr, interpre-
taci, hodnocení, zpracování a 
ukládání textových, grafických i 
numerických informací za úče-
lem jejich dalšího využívání. 

Pokud vám výše uvedený 
text něco připomíná, tak nej-
spíš vládní dokument „Dlou-
hodobý záměr vzdělávání a 
rozvoje výchovně vzdělávací 
soustavy ČR“. Nechceme 
říkat, že od nás MŠMT ČR opi-
sovalo, ale fakt je, že Ameriku, 
kterou tímto dokumentem ob-
jevuje, máme zpamovanou a 
rozvíjíme (Asociace debatních 
klubů rozvíjí) od roku 1995.

DEBATUJE SE NEJEN DOMA: Dan, Tomáš a Verča na turnaji v Písku.

V rámci 3. ročníku Bambiriády vyhlašuje odbor ŠKMaT nomi-
nace na ocenění dlouholeté práce s dětmi a mládeží ve volném 
čase. Rádi bychom touto formou poděkovali a ocenili vedoucí, 
kteří se dlouhodobě věnují dětem a mládeži v jejich volném 
čase v rámci mimoškolních aktivit. Vaše návrhy s uvedením 
jména navrhovaného a krátkým zdůvodněním návrhu (délka a 
místo jeho působení, stručná charakteristika) zašlete do 19. 5. 
2005 na OŠKMaT.

 Na základě Vašich návrhů budou zástupci organizačního 
štábu Bambiriády a OŠKMaT vybráni kandidáti na toto ocenění, 
které jim bude předáno v průběhu Bambiriády.

V rámci 3. ročníku Bambiriády vyhlašuje odbor ŠKMaT 
soutěž o nejlepší webové stránky zájmových kroužků, klubů 
a oddílů působících ve Frýdku-Místku a okolí. Hodnotí se: 
nápaditost, vzhled, aktuálnost a přehlednost stránek. Odkazy 
na vaše WWW stánky zašlete do 19. 5. 2005 na e-mail: sy-
sala.martin@frydekmistek.cz. Nejlepší webové stránky budou 
oceněny v průběhu Bambiriády.
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Sdružení Kafira získalo v 
loňském roce podporu pro-
gramu Leonardo da Vinci a 
v rámci výměnných pobytů 
navštívili jeho zaměstnanci 
partnerské organizace v Ir-
sku, na Slovensku, ve Francii 
a v Rakousku.

Tyto výměny probíhaly 
během listopadu 2004 až břez-
na 2005. Všichni zahraniční 

Zaměstnanci Sdružení Kafira 
získávali zkušenosti v zemích EU

partneři projektu se zabývají 
problematikou pomoci zrakově 
postiženým lidem, účastníci pro-
jektu proto získali mnoho nových 
zkušeností i důležitých informa-
cí, týkajících se např. trendů ve 
zvyšování uplatnitelnosti zrako-
vě postižených na trhu práce 
či procesu vzdělávání. Pokud 
máte zájem o podrobnější infor-
mace, navštivte www.kafira.cz.

Trénink nevidomé recepční v centru Forja v Paříži.



Info 10 Duben 2005

ptáte se - odpovídáme
Údržba okolí cyklostezky

Zdravím Vás srdečně.

Mám dotaz ohledně udržo-

vání čistoty na veřejných pro-

stranstvích, konkrétně kolem 

nové cyklostezky ve Frýdku-

-Místku. Pro nás, obyvatele 

betonové džungle Slezská, 

je to jediná rychle dostupná 

odpočinková oblast, nicméně 

již od jejího otevření před 

dvěma lety je okolí zamořeno 

velkým množstvím odpadků. 

Rovněž povrch není udržován 

a v současné době je na něm 

množství hlíny, větví, listí a 

psích exkrementů. Dotaz tedy 

zní, koho je možno požádat o 

údržbu okolí cyklostezky.

Daniel Noga

Vlastní trasa cyklostezky 
je ve správě odboru dopravy 
a silničního hospodářství. V 
současné době je, dle sdělení 
tohoto odboru, po zimním 
období uklizena. Okolní po-
zemky patří různým vlastní-
kům. Například Povodí Odry, 
ŘSD, Ministerstva vnitra ČR, 
soukromých vlastníků. Část 
cyklostezky je na katastrálních 
územích obcí Staré Město a 
Sviadnov. Odbor dopravy a 
silničního hospodářství vyzve 
vlastníky těchto pozemků k 
zajištění jejich úklidu a pravi-
delné údržby.

Odbor životního prostředí 
a zemědělství má ve správě 
park B. Smetany, a tedy i 
pozemky v okolí trasy v tomto 
úseku. Větve v tomto úseku 
jsou ořezány a při kontrole 
provedené v minulém týdnu 
zde nebyly zjištěny závady v 
úklidu těchto pozemků.

Alena Kacířová, vedoucí 
odboru životního prostředí

a zemědělství 
(dotazy z různých oblastí 

života ve Frýdku-Místku můžete 
posílat na e-mail: pavelka.pe-
tr@frydekmistek.cz)

Město Frýdek-Místek, 
odbor životního prostředí a 
zemědělství, ve spolupráci 
s Frýdeckou skládkou, a. s., 
pro rok 2005 opět připravil 
svoz odpadu od zahrádkářů 
a rekreačních objektů formou 
svozu igelitových pytlů, při-
stavením velkoobjemových 
kontejnerů nebo umístěním 
kontejneru o objemu 1 100 l. 

Velkoobjemové kontejnery 
budou přistaveny, stejně jako 
v loňském roce, u zahrádkář-
ské osady Hliník, Polní (Oleš-
ná) a Nová Osada; kontejnery 
pak u zahrádkářské osady U 
vodárny na ul. Bruzovská a u 
zahrádkářské osady Valcíř I., 
II., III. a IV. Kontejnery budou 
sváženy dle platného harmo-
nogramu pro svoz kontejnerů 
na území města Frýdku-
-Místku, tj. dvakrát týdně, na 
stanoviště budou umístěny 
dne 27. 5. 

Velkoobjemové kontejne-
ry budou přistaveny vždy v 
pátek a staženy budou násle-
dující pondělí, a to dle tohoto 
harmonogramu:

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

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

Svoz igelitových pytlů 
bude probíhat od pondělí 2.5. 
každých čtrnáct dní, poslední 
svoz bude proveden dne 
31.10., tzn:

Dny svozu: 2.5., 16.5., 
30.5., 13.6., 27.6., 11.7., 
25.7., 8.8., 22.8., 5.9., 19.9., 
3.10., 17.10., 31.10.

SBĚRNÁ MÍSTA PRO 
ODKLÁDÁNÍ PLASTOVÝCH 
PYTLŮ:

Frýdek
ul. K lesu – za nemocnicí, 

ul. Horní – za č. p. 1765 (u 
zahrádek), ul. Pod Zámečkem 
– Pod Řehánkem

ul. Podhůří – U Morávky I., 
ul. Podhůří – U Morávky II., ul. 
K Lesu – u křižovatky (poblíž 
č. p. 1823) – par. č. 5641/4, 
ul. Nové dvory – Hlíny – u 
lípy (par. č. 6257/6), ul. Nové 
dvory – Vršavec – pod č. p. 
3261 (par. č. 5742), ul. Nové 
dvory – Vršavec – naproti č. p. 
2759 a 2760 (par. č. 5858/3), 
ul. PND – ke skládce u č. p. 
2460, ul. PND – vedle auto-
bazaru (par. č. 7881/2), ul. 
Bruzovská – pod osadou „U 
vodárny“

Odvoz odpadu zahrádkářů
a rekreačních objektů

Místek
ul. Družstevní – zahrádkář-

ská osada „Družstevní“, ul. 
U Ostravice – za domem č. 
p. 1480, ul. Bahno – Příkopy 
– nad cihelnou, ul. Bahno 
– Příkopy – u kapličky, ul. Bah-
no – Příkopy – u slepičárny, ul. 
Bahno – Příkopy – naproti č. p. 
1180 (za Slezanem), ul. Kva-
pilova – od ul. Luční směrem 
k Olešné (par. č. 4128/12), ul. 
17. Listopadu – u Hypernovy, 
ul. K Olešné – u brány zahr. 
osady mezi č. p. 1324 a 1325)

Lískovec
Lískovec – mezi č. p. 123 a 

128, Zahrádkářská osada „Za 
lesem“, Zahrádkářská osada 
„Šajárka“

Skalice 
U hlavní brány zahrádkář-

ské osady, Kamenec vedle č. 
e. 120, Kamenec vedle č. e. 
72, Kamenec vedle č. p. 180, 
Kamenec vedle č. e. 158, U 
vrby, vedle nádob na separo-
vaný sběr, Pod Strážnicí – za 
zastávkou autobusu, Vrchy 
pod obchodem – u chatek, 
Na Baštici

Zelinkovice
ul. Příborská u čp. 72
Lysůvky
Lysůvky – Na dolinách
Chlebovice
ul. Ke kotlině – zahrádkář-

ská osada, ul. Ke kotlině – u č. 
p. 118, ul. Pod Kabáticí – u č. 
e. 21, ul. Pod Kabáticí – u č. e. 
26, ul. Ke Kůtám – u č. p. 214 
(odbočka ze Staříčské), ul. 
Vodičná – vedle č. p. 12

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

V ojedinělých případech 
může odbor životního prostře-
dí a zemědělství změnit místo 
na odkládání plastových pytlů. 
O změně pak budou občané 
informování prostřednictvím 
Zpravodaje Rady města Frýd-
ku-Místku, na internetových 
stránkách města Frýdek-Mís-
tek (www.frydekmistek.cz) 
nebo přímo na odboru na tel. 
č. 558 609 489.

Fond regenerace města
Investiční komise Rady města Frýdku-Místku oznamuje zájemcům o finanční příspěvek z Fondu 

regenerace města Frýdku-Místku, který je určen na podporu obnovy nemovitých kulturních památek, 
nacházejících se na území města Frýdku-Místku a rovněž na obnovu nemovitostí, nacházejících 
se na území Městské památkové zóny Frýdek a Městské památkové zóny Místek, že „Žádost o 
poskytnutí dotace z Fondu regenerace města Frýdku-Místku“ je možno vyzvednout na Městském 
úřadě Frýdek-Místek, odboru územního a ekonomického rozvoje, Radniční 1148. Tiskopis je 
možno získat i na internetových stránkách města Frýdku-Místku – www.frydekmistek.cz (radnice/
tiskopisy,materiály/odbor územního a ekonomického rozvoje).

Řádně vyplněnou žádost s požadovanými přílohami odevzdávejte osobně na podatelnu nebo 
odbor územního a ekonomického rozvoje (kancelář č. 404) Městského úřadu Frýdek-Místek, nebo 
zasílejte na adresu: Městský úřad Frýdek-Místek, odbor územního a ekonomického rozvoje, Radnič-
ní 1148, 738 22 Frýdek-Místek, nejpozději do 31. 5. 2005.

Technické služby TS a.s. 
zrekonstruují v nejbližších 
dnech dětské hřiště v sadech 
B. Smetany. Do zvelebení 
tohoto prostoru město inves-
tuje téměř milion korun.

Jedná se o rekonstrukci 
dětského hřiště v sadech B. 
Smetany spočívající v odstraně-
ní stávajících dětských prvků a 
nahrazení větší sestavou a men-
šími dětskými prvky. Zároveň se 

Hřiště bude zrekonstruováno
stávající kůrová štěpka odtěží a 
nahradí se praným říčním pís-
kem a mlatovým povrchem.

V řešeném území budou 
místěny také nové lavičky a 
odpadkové koše. „Vybudo-
váním nového hřiště se splní 
evropské normy z hlediska 
zajištění bezpečnosti dětí. 
Maminky a jejich ratolesti se 
mají nač těšit,“ slíbil místosta-
rosta Petr Cvik.      (pp)

Jarní úklid přírody se Sto-
nožkou si odbyli v polovině 
dubna nadšenci z řad dětí, 
které chtěly pomoci přírodě. 
Ekologická akce se zaměřila 
na úklid přírody v okolí Frý-
decké skládky a Frýdecký les. 

„Akce byla určena pro dětské 
a mládežnické oddíly a kluby, 
školní kolektivy i rodiny. Šedesát-
ka dětí dokázala posbírat 2230 
kilogramů odpadu! Nejvíce práce 

Jarní úklid se Stonožkou
bylo podél cesty ve frýdeckém 
lese. Našli jsme například re-
klamní letáky svázané do balíků, 
které zjevně neskončily tam, kde 
měly,“ informoval Martin Sysala, 
který má na městském úřadě na 
starosti neziskové organizace. 

Děti dostaly občerstvení 
i pěkné ceny a líbila se jim i 
exkurze na řízenou skládku. 
Spokojenost tak mohla být na 
všech stranách.       (pp)

Od května loňského roku 
pravidelně navštěvují domov 
důchodců na ulici 28. října 
dobrovolníci z občanského 
sdružení ADRA. Jejich čin-
nost se setkala s velikým 
nadšením tamějších obyvatel, 
kteří se na své nové přátele 
vždy velmi těší. 

V úterý 12. dubna pořádal 
Studentský dobrovolnický klub 
jednorázovou akci pro zpestře-
ní odpoledne klientů-seniorů. 
Mladí dobrovolníci si s obyvateli 
domova důchodců povídali na 

Dobrovolníci mezi seniory
téma „Jaké to bylo, když mi bylo 
-náct“. Obyvatelům tentokrát 
nepřinesli radost pouze svou 
přítomností, ale měli pro ně 
přichystáno i malé překvapení 
v podobě ručně vyráběného 
dárku. Nejednalo se o první akci 
podobného charakteru, protože 
dobrovolníci přinášejí důchod-
cům dárky také v chvílích před-
vánočních. „Všem se tato akce 
velmi líbila. Děkujeme hodným 
lidem, kteří věnují seniorům svůj 
volný čas,“ zní vzkaz z domova 
důchodců.        (pp)
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stalo se před rokem
Stalo se před rokem

Od 1. května se stává Česká republika spolu s dalšími devíti státy 
členem Evropské unie. Historické datum je považováno též za definitivní 
tečku poválečného rozdělení Evropy. Tělovýchovná jednota Slezan pořá-
dala atletický mítink. Prvomájové setkání občanů uspořádaly v sadech B. 
Smetany Komunistická strana Čech a Moravy, Levicový klub žen Růže 92 
a Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska ve Frýdku-Místku. Městská 
organizace ČSSD zvala na odpolední posezení ve stylu country na zahra-
dě restaurace Nad Sovou poblíž evangelického kostela. Slet čarodějnic 
se konal na Hukvaldech pod názvem Na košťatech do Evropy! Hrad byl 
otevřen od 9 do 21 hodin. 2. května Muzeum Beskyd uvedlo ve spolupráci 
s modeláři, zájemci o historii železniční dopravy i s Vagonářským muzeem 
Studénka a s Českými dráhami výstavu Železniční modely. Modely byly 
předvedeny na nádvoří zámku. 3. května se sešlo odpoledne zastupi-
telstvo města, aby mimo jiné schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové 
investiční dotace ve výši 100 000 000 Kč na úhradu výdajů spojených s 
výstavbou rekreačního a oddechového komplexu zóny Olešná. 5. května 
večer se v pražské hale Sazka Arena ve čtvrtfinálovém boji s hokejisty 
USA definitivně rozplynuly vidiny českých hokejistů na medailové umístění 
na mistrovství světa v hokeji 2004 probíhající v Praze a v ČEZ Arena v 
Ostravě. 6. května žákovská družstva prezentovala v Národním domě 
některé problémy komunální politiky v Projektu Občan. Ve výstavním sále 
Muzea Beskyd na Zámecké ulici byla zahájena výstava, kterou připravil 
Národní památkový ústav, územní pracoviště Ostrava, pod názvem Ar-
cheologické průzkumy ve Frýdku-Místku v sezóně 2003. Přiblížila práci 
i nálezy při loňském průzkumu na staveništi hypermarketu Kaufland. 7. 
května odpoledne se konala pietní vzpomínka hrdinů 2. světové války u 
pomníku na frýdeckém hřbitově. Vstup České republiky do Evropské unie 
byl důvodem slavnostního Dne pro Evropu, který připravilo na 8. květen 
město Frýdek-Místek. Mezinárodní koncert v Národním domě uspořádaný 
10. května ZUŠ ve Frýdku-Místku společně se studentským orchestrem z 
finského Mikkeli byl další významnou akcí u příležitosti přistoupení ČR k 
Evropské unii. Frýdecko-místečtí házenkáři vybojovali v souboji s Duklou 
Praha bronzové medaile. V Kině P. Bezruče vystoupil Vlasta Redl. Ve 
dnech 11. a 12. května probíhaly zápisy dětí do mateřských škol zřizova-
ných městem Frýdek-Místek. 12. května koncertovalo v Rytířském sále 
České barokní trio. V Nové scéně Vlast byly předány ceny tvůrcům, kteří 
uspěli v 5. ročníku mezinárodní soutěže Tvoříme vlastní vydavatelství. V 
kategorii do 16 let zvítězila příběhem o myšáku Eduardovi Alena Kochá-
ňová, žákyně ZŠ na ul. Pionýrů. 14. května ThDr. Josef Hromádka zahájil 
v Galerii Langův dům výstavu výtvarných prací v tomto roce jubilujícího 
Josefa Langa. Večer koncertoval v Národním domě Symfonický orchestr 
spolu s absolventy konzervatoře. 

PROJEKT OBČAN: Co by děti dělaly na místě dospělých.
Foto: Petr Pavelka

Dne 30. dubna projížděly frý-
deckým nádražím německé vla-
ky od Paskova ve vzdálenosti 
500 m za sebou. Poslední vlak 
odjel po 17. hodině a za ním 
zničily oddíly železničního plu-
ku veškeré železniční zařízení. 
V Lískovci v noci na 2. května 
rozbíjeli tito vojáci staniční za-
řízení a explozí zničili hradlové 
přístroje a výhybky. 

Příchod osvoboditelů popisuje 
dále Rudolf Veselý: V noci na
2. května bylo rušno v celém měs-
tě, zvláště v okolí školních budov, 
v nichž bylo ještě německé vojsko. 
Okolo sedmé hodiny se objevila u 
Mariánského kostela skupina asi 
třiceti vojáků Rudé armády. Jejich 
velitelem byl major Kuchrowski. 
Současně silnější vojenský oddíl 
postupoval okrajem frýdeckého 
lesa od Lískovce k Panským 
Novým Dvorům a na západní 
okraj Dobré. 

Také Emil Konvička líčí dunění 
děl a rachot samopalů 2. května. 
Hlouček vojáků majora Kuchrov-
ského vstoupil do ulic města pod 

Frýdek-Místek v roce osvobození (8.)
Mariánským chrámem a zahájil 
boj s jednotkami Volksturmu, 
které vyrazily proti nim v ulici 
Hluboké, Zámecké i v samém 
zámku. Boj trval krátkou dobu, ale 
byl nemilosrdný, neboť si vyžádal 
desítky životů bojujících na obou 
stranách. V tutéž dobu v dolní části 
nynější třídy T. G. M. přistoupil k 
vojenskému vozu naloženému 
puškami úředník Karel Žídek a 
vzal si zbraň. Přiskočil k němu 
hitlerovský důstojník a křičel, aby 
zbraň vrátil. Žídek se rozmáchl a 
uhodil nacistu pažbou pušky do 
hlavy. Ten se zapotácel a prosil o 
milost. Žídek ho pustil.

Zpráva zapůsobila na české 
muže a především na mladíky 
do 20 let. Muži zahájili v městě 
povstání se snahou pomoci 
hrstce hrdinů Rudé armády v 
boji proti mnohem větší přesile. 
Po jejich boku šli s nadšením 
mladí hoši. Zbraně získávali od 
prchajících hitlerovských vojáků 
nebo se jich zmocnili v domech 
obývaných nacisty. 

Asi o půl deváté ovládli rudo-
armějci střed města a postupovali 
současnou třídou T. G. M. až k 
železničnímu nadjezdu těšínské 
dráhy. U nadjezdu se stala udá-
lost popisovaná R. Veselým: Od 
Dobré přijížděl vlak s vojenským 
transportem vezoucím mnoho 
zásob. Nebyl vpuštěn do stanice, 
a proto zastavil u podjezdu. Jeho 
posádku tvořilo pouze několik 
vojáků, kteří s rozpaky pozoro-
vali, co se v městě děje. Naši lidé 
vzali vlak útokem a zmocnili se 
kořisti. Jedni se zajímali pouze o 

cigarety, jiní objevili čokoládu. Ale 
většina z nich sáhla po zbraních 
a nábojích. Nastal další boj, který 
mezitím v jiných částech města 
nepřetržitě pokračoval.

Volksturmáci byli sice staří 
muži, ale většinou to byli zkušení 
vojáci z 1. světové války. Zfana-
tizovaní a houževnatí vojáci měli 
za úkol udržet město do příchodu 
tří divizí SS, jejichž jednotky 
se zdržely v prostoru Těšína a 
Fryštátu. Byli však zatlačeni od 
nádraží a Beskydských kasáren 
k městskému hřbitovu a na Pan-
ské Nové Dvory. 

Postup na Místek byl zne-
možněn obranou nacistů ve 
Smetanových sadech. Pokus 
o překročení řeky Ostravice 
si vyžádal mnoho obětí z řad 
rudoarmějců a především z 
řad našich občanů, kteří nebyli 
v boji zkušení. Přesto zajistili 
pravý břeh řeky a též železniční 
most ve Starém Městě přes řeku 
Morávku, staroměstskou lávku a 
most od nádraží do Místku. Pod 
koloredovským mostem však byl 
vyhozen prostřední pilíř, a tím se 
most prolomil. 

Přestože kronikář neuvádí 
jméno Miloslava Chasáka v sou-
vislosti s boji o postup na Místek, 
je nezpochybnitelné, že Miloslav 
Chasák přišel o život 2. května 
1945 (je na seznamu obětí). Se-
dmnáctiletý pekařský pomocník 
přestřihl dráty vedoucí k náložím, a 
tím zachránil most u Smetanových 
sadů před jeho zničením. Za svůj 

hrdinský čin však zaplatil životem. 
Na domech ve Frýdku vlály 2. 

května naše a sovětské prapory. 
Lískovec, Frýdek a Staré Město 
byly osvobozeny. Radost však 
kalil v některých rodinách veliký 
smutek, protože první den boje 
si vyžádal vedle většího počtu 
životů rudoarmějců i 27 životů 
našich občanů. 

(V tomto čísle se vracíme k 
seriálu o historii i současnosti 
filatelie ve Frýdku-Místku)

Od 17. dubna 1952 přidělil 
ZK ROH n.p. Slezan odboru 
filatelie klubovnu v objektu na 
bývalém hřišti Ostravica, která 
byla vybavena vhodným nábyt-
kem pro filatelisty. Členové se 
pak zde scházeli.

Dne 24. 4. 1952 se zde 
konala výroční členská schůze, 
na které byly projednávány zá-
ležitosti jako vybírání členských 
příspěvků (20,- Kčs na rok), 
možnosti propagace filatelie 
v nových podmínkách, odběr 
novinek, klubovní kolování, stav 
členů – 116 – z toho 25 mláde-
že. Také byl zvolen nový výbor 
filatelistického odboru, a to: 
vedoucí František Útrata, který 
je i ved. novinkové služby, zást. 
ved. František Zvolský, jednatel 
Alois Krpata, pokladník Jaroslav 
Smekal, kulturní a tiskový ref. 
Zdeněk Žižka, ref. mládeže 

Filatelie v našem městě – 5.
Ferdinand Budírský, zahraniční 
ref. Ferdinand Herman, správce 
kolování Alexander Haleš, další 
členové jako revizoři jsou Josef 
Heidrich, Gustav Sporyš a Bo-
humír Špetla.

V roce 1952 byl změněn 
název ústředního filatelistického 
orgánu na: „ÚSTŘEDÍ ČESKO-
SLOVENSKÝCH FILATELISTŮ 
V PRAZE“ jako poradní sbor 
ministerstva spojů. U tohoto 
orgánu musela být provedena 
nová registrace všech odborů 
filatelie a jejich členů, stejně 
jako u ZK ROH.

Odbor filatelie musel velmi 
často korespondovat s Ústředím 
čs. filatelistů v Praze i s Poštovní 
filatelistickou službou v Praze, 
protože se zpřísnila evidence. 
Každá jednotlivá změna v 
přihlášení či odhlášení členství  
odběru novinek, musela být 
písemně zpracována a hned 
odesílána. Pofis m.j. stanovil, že 
poštovní známky, které členové 

neodeberou do jednoho měsíce 
od dodání Pofisem, musí být 
Pofisu vráceny zpět. Tímto se 
velmi zvýšila agenda, protože se 
stávalo, že člen požadoval, aby 
mu byly již vrácené filatelistické 
materiály dodány, protože za 
ně zaplatil zálohu, kterou Pofis 
nevyúčtoval zpět.

Přes tyto potíže uspořádal 
odbor filatelie, s pomocí ZK 
Slezan, propagační filatelistic-
kou výstavku na Stadioně, která 
byla velmi dobře přijata vedením 
ZK ROH Slezan i filatelistů a 
jejich příznivců z města i širšího 
okolí. Na výstavce se podílelo 11 
vystavovatelů z řad členů a na 
jednom velkém stole vystavova-
lo několik členů mládeže.

Filatelisté pokračovali i na-
dále ve své úspěšné činnosti a 
tak i náš KF 07-09 může pokra-
čovat a scházet se každý čtvrtek 
odpoledne v Lidovém domě v 
Místku.                 Josef Bartoš,

předseda KF 07-09



Dražba bytové jednotky
Odbor správy obecního majetku Městského úřadu ve Frýdku-Míst-
ku vyhlašuje dražbu bytové jednotky č. 1595/4 (výměra 77,77 m2) 
v domě č. p. 1595 na ul. Wolkerova včetně podílu na spol. částech

domu a zast. pozemku za vyvolávací cenu 480.000,- Kč.
Dražba se uskuteční dne 11. 5. 2005 ve 13.00 hod v Malé

zasedací síni MěÚ ve Frýdku-Místku. Dražební jistina je stano-
vena ve výši 10 % z vyvolávací ceny.

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

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

Info z odborů 12 Duben 2005

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí o výměře 55,34 m2

(V.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 50,64 m2

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

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

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

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

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

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

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

(V.NP – kanc. č. 503)
4) Objekt čp. 811 – budova „A“, ul. Malý Koloredov
- nebytové prostory o výměře 114,02 m2

(I.NP-kanc. č. 17-25)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 14,15 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,28 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 50 m2 (I.NP - sklad)
- nebytové prostory o výměře 28,3 m2 (II.NP)
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)

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

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 239,21 m2 (I.PP)
- nebytový prostor o výměře 37 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 21 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 49 m2

3) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 206,84 m2 (I.PP)
4) Objekt čp. 1146, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 65,70 m2 (II.NP)

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

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

Sběr nebezpečných a velko-
objemových složek komunálního 
odpadu je zajištěn pomocí mobil-
ní sběrny, která parkuje vždy v 
úterý, středu a čtvrtek od 8.00 do 
16.00 hodin na vybraných par-
kovištích. Pracovníci Frýdecké 
skládky a.s., odeberou od obča-
nů města Frýdek-Místek bezplat-

Sběr nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpadu ve městě
ně přinesené nebezpečné, ale i 
velkoobjemové odpady. 

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

obrazovky, monitory,
- rádia, počítače, lednice, 

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

jiné chemikálie,
- zbytky barev, laků, ředidel, 

autobaterie a monočlánky, 
- zářivky a výbojky, prošlé a 

nepotřebné léky
Velkoobjemové odpady
- skříně a ostatní nábytek
- matrace a koberce

V nejbližší době je možno tyto od-

pady odevzdat na těchto místech:
parkoviště u Kina P. Bezruče: 
17.5. - 19.5.
parkoviště u krytého bazénu: 
24.5. - 26.5.
parkoviště u Mariánského 

kostela: 3.5. - 5.5. a 31.5. - 2.6.
parkoviště naproti zastávky 

Na Veselé: 10.5. - 12.5.

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

Tel.: 558 627 047
 558 636 251
nebo Městský úřad Frýdek-

-Místek, odbor životního prostředí 
a zemědělství, Palackého 115.

Tel.: 558 609 489

Vzhledem k blížícímu se ob-
dobí letních prázdnin a dovole-
ných, které mnozí z vás hodlají 
strávit také v zahraničí, bychom 
vás rádi upozornili na některé 
změny související s vydáváním 
cestovních pasů.

Novela zákona č. 329/1999 
Sb., o cestovních dokladech a o 
změně zákona č. 283/1991 Sb., 
o Policii České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o cestovních dokladech“), 
účinná od 1. ledna 2005 přinesla 
mimo jiné změnu v případě vydání 
prvního cestovního pasu. Podle 
ustanovení § 17 odst. 9 zákona o 
cestovních dokladech je občan po-
vinen při vydání prvního cestovní-
ho pasu prokázat státní občanství 
České republiky. Tento údaj se 
prokazuje občanským průkazem, 
cestovním dokladem, osvědče-
ním, popř. potvrzením o státním 
občanství České republiky nebo 
vysvědčením o právní způsobilosti 
k uzavření manželství, je-li v něm 
údaj o státním občanství České 
republiky uveden. 

Je zřejmé, že změna v dokla-
dech předkládaných u podání žá-
dosti o vydání prvního cestovního 
pasu se týká zejména vydání 
cestovního pasu dětem ve věku 
do 15 let, u kterých nelze státní 
občanství České republiky pro-
kázat občanským průkazem. Dá 
se předpokládat, že většina dětí 
nemá vyřízeno osvědčení o stát-
ním občanství České republiky.

Z tohoto důvodu je nezbytné 
vědět, že o vydání osvědčení o 
státním občanství České repub-
liky dítěti do 15 let žádá jeho zá-
konný zástupce. Žádost lze podat 
prostřednictvím matriky obecního 
nebo městského úřadu v místě 
trvalého pobytu dítěte nebo v 

Vyřízení prvního 
cestovního pasu 

případě nutnosti také přímo na 
Krajském úřadě Moravskoslez-
ského kraje se sídlem v Ostravě. 
K žádosti se předkládá rodný list 
dítěte a rodné listy rodičů dítěte; 
správní poplatek činí 100,- Kč. 
Požadované osvědčení je pak zá-
konnému zástupci zasláno poštou 
ve lhůtě do 30 dnů, ve složitějších 
případech až do 60 dnů. Teprve 
po obdržení osvědčení o státním 
občanství České republiky dítěte 
lze podat žádost o vydání prvního 
cestovního pasu.

Žádost o vydání cestovního 
pasu podává zákonný zástupce 
dítěte na předepsaném tiskopise, 
jenž můžete získat na Městském 
úřadě Frýdek-Místek na ul. Rad-
niční 1148 či na ul. Palackého 
115 nebo na kterémkoliv jiném 
matričním úřadě. Umí-li se již dítě, 
kterému má být cestovní pas vy-
dán, podepsat, musí být tiskopis 
již u podání opatřen podpisem 
dítěte (v rámečku vedle fotogra-
fie); podpisem se rozumí písemné 
vyjádření jména i příjmení občana. 
K žádosti se předkládá osvědčení 
o státním občanství České re-
publiky, rodný list dítěte, doklad 
totožnosti zákonného zástupce a 
1 nebo 2 dokladové fotografie dí-
těte (dle požadované lhůty vydání 
dokladu). Správní poplatek za 
vydání cestovního pasu ve lhůtě 
30 dnů je 50,- Kč; za vydání ces-
tovního pasu (s dobou platnosti 1 
rok) činí 600,- Kč.

Máte-li tedy v úmyslu zpříjem-
nit svým ratolestem prázdniny 
například pobytem s babičkou 
u moře nebo na Slovensku, ne-
nechávejte vyřízení cestovního 
pasu na poslední chvíli a vzhle-
dem k výše uvedeným skuteč-
nostem začněte s vyřizováním s 
dostatečným předstihem. 

Druh práce: 
vedoucí úředník v oblasti so-

ciálních služeb a zdravotnictví 
Místo výkonu práce: 
Městský úřad Frýdek-Místek
Platová třída: 11
Pracovní poměr:
doba neurčitá
Požadované předpoklady:
1. obecné předpoklady dle 

ustanovení § 4 zákona č. 312/
2002 Sb., o úřednících územně 
samosprávných celků

2. vysokoškolské vzdělání
3. občanská bezúhonnost do-

ložená výpisem z Rejstříku trestů 
ne starším než 3 měsíce 

Pokud uchazeč nebude mít k 
dispozici výpis z Rejstříku trestů 
v termínu do 16.5.2005, postačí 
k tomuto datu předložit písem-
nou žádost o poskytnutí tohoto 
dokumentu. Originál dokumentu 
bude dodatečně předložen při 
samotném výběrovém řízení.

4. znalost 
• zákona č. 128/2000 Sb., o ob-

cích, ve znění pozdějších předpisů
• zákonů sociálně právní a 

zdravotní problematiky, zejména:
- č. 100/1988 Sb., o sociálním 

zabezpečení, ve znění pozděj-
ších předpisů

- č. 114/1988 Sb., o působ-
nosti orgánů ČR v sociálním 
zabezpečení, ve znění pozděj-
ších předpisů

- č. 359/1999 Sb., o sociálně-
-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů

5. k přihlášce je nutno doložit 
mj. tyto doklady:

• životopis, ve kterém se 
uvedou údaje o dosavadních 
zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech 

• ověřená kopie dokladu o 
nejvyšším dosaženém vzdělání

6. zkušenost s vedením ko-
lektivu výhodou

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul 

uchazeče
b) datum a místo narození 

uchazeče
c) státní příslušnost ucha-

zeče
d) místo trvalého pobytu 

uchazeče
e) číslo občanského průkazu 

nebo číslo dokladu o povolení 
k pobytu, jde-li o cizího státního 
občana

f) datum a podpis uchazeče
Přihlášky s požadovanými 

doklady zasílejte do 16.5.2005 
na adresu:

Městský úřad
ve Frýdku-Místku
sekretariát tajemníka
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek 
Mgr. Ing. Petr Menšík
tajemník Městského úřadu
Frýdek-Místek

Město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucího odboru
sociálních služeb a zdravotnictví Městského úřadu Frýdek-Místek 
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24. Velká módní přehlídka 
agentury Vaness models v 
místeckém Kině Petra Bezruče 
měla ve svém vínku muziká-
lové melodie, jak napovídal 
i podtitul Móda a´la muzikál. 
Protože tento hudební žánr má 
dnes poměrně široké rozpětí, 
mohla i přehlídka nabídnout 
pestrou škálu tipů, co si k růz-
ným příležitostem obléknout.

I věk jednotlivých předvádějí-
cích nabral zajímavou amplitudu, 
když se na prkna dostala drobo-
tina, pro kterou to byly skutečně 
první krůčky, vedle již staršího 
manekýnského potěru až po 
zkušené harcovnice, kterým ale 
stále nechybí mladistvá energie. 
Zdatně jim sekundovali chlapci, 

Jarní móda ve víru 
muzikálových melodií

TROCHA EXTRAVAGANCE: Přehlídka představila i odvážné modely.
Foto: Petr Pavelka

kteří byli schopni předvést i něco 
navíc – prvky bojových umění, 
které kontrastovaly některým 
jemným kolekcím, například 
spodnímu prádlu. 

Agentura Vaness models 
tentokrát překvapila neobvykle 
bohatými kulisami, a když už 
se takto rozmáchla, vsadila i na 
experiment dvou moderátorů. Ti 
dali na jeviště prostor i majitelce 
agentury Blance Somrové, která si 
tentokrát mohla užít ve větší míře 
světla ramp, ačkoliv většinou bývá 
její práce a osoba skrytá v zákulisí. 
Mohla tak představit činnost svých 
svěřenkyň a sdělit i nejzásadnější 
informaci, že manekýnky nyní 
trénují na novém místě – ve fitness 
centru La Brisa.        (pp)

Až do 22. dubna jste moh-
li zhlédnout ve školní Galerii 
Pod Sovou výroční výstavu 
V-klubu výtvarníků Frýdec-
ko-Místecka, která nabídla 
pestrou škálu výtvarného 
umění odpovídající široké 

V-klub výtvarníků pod „Sovou“

základně tohoto seskupení.
Vedle originálních svícnů 

Nikoly Šnyty jste mohli tápat 
nad výtvory Jaroslava Mílka, 
který přemítá o snech i cestě, 
Věra Plouharová nabídla Zátiší 
s pomeranči, Milan Kohut po-

hádkový stromový spletenec 
nebo dílo Šaman, zajímavou 
plastickou technikou oslovila 
Darija Grulichová, tradiční slo-
venskou krajku představila Iva 
Švecová. Jan Grygar přinesl 
barevné Sólo pro bílou a dílo 
Ptáci, které je pro změnu só-
lem pro červenou, zaujal věrný 
Frýdecký zámek a Sedlišťský 
kostelík Jiřiny Hamrlové a také 
řezby Stanislava Gorného, 
kterého inspiroval Švejk a 
vodník. Jeho řezbářský kolega 
Bohuslav Paseka prezentoval 
ženu v několika polohách 
– tedy konkrétně vsedě a 
modlící. Mezi vystavenými díly 
vynikla jako obvykle Eliška 
Servátková se svým Zametá-
ním a Josef Novický, který se 
vyznal ze svých hudebních zá-
žitků Tancem víl, Diskotékou a 
Hudebním motivem.       (pp)

POD SOVOU: Josef Novický s řezbářem Bohuslavem Pasekou. 
Foto: Petr Pavelka

U příležitosti novinkových 
alb kapely Turbo a Tublatanka 
se dalo dohromady Turné 
legend, které obsahuje desítku 
koncertů. Ten jediný na severní 
Moravě se uskuteční 20. května 
ve víceúčelové sportovní hale 
ve Frýdku-Místku za podpory 
městské společnosti Sportplex.

Předprodej vstupenek, které 
nerozlišují místa na stání a 
sezení, je realizován ve všech 
sázkových kancelářích Chance 
na severní Moravě. Podle počtu 
diváků bude přizpůsobeno pódi-
um, každopádně diváci budou 
mít k dispozici „ledovou“ plochu 
i sedadla. Pořadatelé doufají, že 
návrat české a slovenské rock-
ové legendy osloví dostatečné 
publikum, aby se v hale vytvořila 
ta správná atmosféra. 

Kapela Tublatanka, která 
zřejmě bude hlavním tahákem, 
se začala formovat v roce 1982, 
kdy se Maťo Ďurinda seznámil s 
bubeníkem Jurajem Černým, který 
už měl jisté zkušenosti s bigbítem. 
Padli si do oka, a protože se shodli 
v obdivu k rockovým velikánům 
typu Led Zeppelin, Deep Purple, 
Thin Lizzy, Nazareth, The Who, 
Yes, Pink Floyd atd., řekli si, že 
založí koncertní skupinu, která 
bude trio, aby všichni na pódiu 
museli podávat maximální výkony. 
Rockeři v lidových krojích si brzy 
našli své obdivovatele a písně jako 
Skúsime to cez vesmír, Láska, drž 
ma nad hladinou, Pravda víťazí či 
Žeravé znamenie osudu se staly 
šlágry, které určitě kapela vytáhne 
i ve Frýdku-Místku. 

Vznik poprockové kapely Turbo 
se také datuje od začátku osmde-
sátých let zásluhou Ládi Vostárka, 
kterému začaly být těsné parame-

Turbo a Tublatanka zaplní halu

try Katapultu. Na startu roku 1981 
byla sestava: Jirka Vondráček 
– basa, zpěv, lídr kapely, Richard 
Kybic – kytary, příležitostný zpěv, 
Jirka Lang – bicí, show v pozadí, 
nahrávač na Vondráčkovy smeče, 
Ladislav Vostárek – textař, mana-
žer. Chyběl klávesák. V polovině 
roku už kapela vyjíždí kompletní 
s klávesistou Láďou Rýdlem a 

koncerty mají úspěch. Hitparády 
později válcovala skladba Díky, já 
jdu dál, megahitem se stala píseň 
Chtěl jsem mít, která skupinu 
vynesla až na třetí místo ve Zlatém 
slavíkovi v roce 1985. A jak je na 
tom kapela po dvaceti letech? 
Přijďte se podívat. A zazpívat 
– Hráče nebo Lásku z pasáží.

(pp)

Na víkend 21.-22. května se 
chystá ve Frýdku-Místku první 
ročník cestovatelsko-kulturní-
ho festivalu Mezipřistání, 
během něhož můžete zhléd-
nout více než třicet různých 
prezentací, nejen o cestách 
známých cestovatelů, ale i o 
lidech, kulturách a myšlen-
kách z různých koutů světa.

Festival bude probíhat na čty-
řech místech, v Národním domě, 
Nové scéně Vlast, místecké 
pobočce městské knihovny a 
v areálu Sokolík, kde budou 
na programu cestopisné bese-
dy, promítání, filmy, koncerty 
skupin, které hraji etno a world 
music, autogramiády, autorské 
čtení, fotovýstavy a podobně.

Jedním z vrcholů festivalu 
bude vystoupení originální 
skupiny mladých hudebníků 
Koňaboj, které se uskuteční
21. května ve 21 hodin v Národ-
ním domě. Kapela na pomezí 
žánrů měla raketový start a těší 
se veliké divácké přízni. Vznikla 
v září 2002 spontánním a jedi-
nečným seskupením muzikantů 
z oblasti folku, folklóru, rocku, 
grunge a klasické hudby. Tvorba 
Koňaboje bývá stylově často 
přiřazována k Čechomoru či Fle-

Chystá se festival Mezipřistání
retu. Díky důmyslným rockovým 
aranžím vsazeným na moravskou 
či slovenskou lidovou píseň vy-
mezuje ovšem jejich hudba nový 
hudební styl, nazývaný členy 
skupiny „folklór-rock“. Muzikanti 
sami říkají, že původním a nepo-
změněným lidovkám pouze šijí 
rockový kabátek. Koňaboji se tím 
daří oslovit velmi širokou skupinu 
posluchačů, a to od starší gene-
race, která zná písničky z cimbá-
lovek, až po generaci nejmladší, 
která v lidové písni teprve krásu 
začíná nacházet. „Zpívejte si a 
mějte se rádi, protože bez zpěvu 
a milování smutným světem pu-
tování,“ vzkazuje posluchačům 
David Řehák. Ten začátek kape-
ly popisuje jednoduše: „Někdy v 
létě 2002 jsem měl hodně času, 
a tak jsem se začal zajímat taky o 
jiné žánry, než jen o doom death 
metal. K mému velkému údivu 
mě ten rok hodně zaujala lidová 
hudba. Dal jsem se tedy dohro-
mady s Jiřkou, protože jsem vě-
děl, že je výborná zpěvačka a ve 
folklóru je kovaná, a zkusili jsme 
pár kousků udělat. No a jelikož to 
neznělo špatně, tak jsme postup-
ně přibírali další muzikanty, až z 
toho vzniklo to dnešní monstrum 
o sedmi lidech.       (pp)

XII. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ KRUHŮ PŘÁTEL 
HUDBY ČESKÉ REPUBLIKY: Kruh přátel hudby při Národním 
domě Frýdek-Místek a Nadace Český hudební fond uspořádal pod 
záštitou starostky města Frýdek-Místek Evy Richtrové jedinečnou 
akci pro příznivce vážné hudby. V rámci ní se uskutečnil i koncert 
Janáčkovy filharmonie Ostrava, který za dirigentské taktovky Jaku-
ba Hrůši uvedl skladby W. A. Mozarta, A.Dvořáka a L. Janáčka.

Foto: Petr Pavelka
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NÁRODNÍ DŮM
Bezručova 612

Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE
Palackého 134

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

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

11. 5. v 19.00 hodin - Nová scéna Vlast
BENJAMIN TEHOVAL
Recitál bluesového francouzského truba-

dúra, který se specializuje na hudební formu 
tzv. „jednočlenného orchestru“, zároveň 
hraje na bicí, hi-hat, basový buben, elek-
trickou kytaru, foukací harmoniku a k tomu 
samozřejmě zpívá.

15. 5. v 15.00 hodin - Nová scéna Vlast
PRINCEZNA KONVALINKA
Pohádka pro děti

6. 5. v 19.30 hodin - Národní dům
SETKÁNÍ PO TANEČNÍCH
Setkání je určeno absolventům tanečních 

kurzů pro manželské páry a dvojice.
Řídí mistr tance p. Gebauer s partnerkou.
10. 5. v 16.30 hodin - Národní dům
PODVEČER S VIDEOKAMEROU
Filmy z krajské soutěže v Mohelnici, které se 

ucházejí o nominaci v Národním festivalu nepro-
fesionální filmové tvorby Český lvíček 2005.

Uvádí PhDr. Eduard Mocek.
13. 5. v 19.00 hodin - Národní dům
KONCERT ABSOLVENTŮ JANÁČKO-

VY KONZERVATOŘE OSTRAVA
Gabriela Poláchová - violoncello
Daniel Svoboda a Jitka Roháčová 

- klarinety
Pavel Debef - trombon
Jakub Klimánek - trubka
SPOLUÚČINKUJE SYMFONICKÝ OR-

CHESTR FRÝDEK-MÍSTEK
Dirigenti: Jaromír Javůrek a Aleš Ko-

mánek
Na programu: W. A. Mozart, J. Haydn, F. 

Kramář, F. David, A. Arutjunjan
21. 5. v 9.00 hodin - Nová scéna Vlast 
21. a 22. 5. v 9.00 hodin - Národní dům
CESTOVATELSKO-KULTURNÍ FESTI-

VAL MEZIPŘISTÁNÍ
Koncert skupiny KOŇABOJ ve 21.00 

hodin - Národní dům
Více než 30 cestopisných besed, promí-

tání, filmy.
Informace o programu a prodeji vstupe-

nek: www.mezipristani.cz
26. 5. v 19.00 hodin - Národní dům
6. koncert KPH
IVO KAHÁNEK
Klavírní recitál vítěze Pražského jara
Upozornění:
!!!Koncert Jakuba Smolíka byl z technic-

kých důvodů zrušen!!!
Taneční pro mládež
Začátečníci - podzim 2005
Taneční kurzy budou probíhat v sále 

Národního domu
od září do prosince v termínech:
středa 17.00 a 19.30 hodin vede taneční 

mistr B. Gebauer s partnerkou
neděle 16.00 a 18.30 hodin vede taneční 

mistr J. Macura s partnerkou
Kurzovné za 12 lekcí + 2 prodloužené 

činí 1 000 Kč.
Prodej průkazů
od 9. 5. 2005 - pondělí, čtvrtek od 12.30 

do 15.30 h.
a úterý od 13.00 do 17.00 h. v Národním 

domě 1. poschodí.

1. 5. v 15.30 hod.
HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA
/VB, Německo/
Počítačový animační příběh dvou uša-

tých hrdinů, kteří usilují o získání kouzelného 
krystalu.

Mládeži přístupný, 90 min
1. 5. v 17.45 hod.
ŽIVOT POD VODOU /USA/
Bill Murray a další známí herci ve smutné 

komedii.
Mládeži přístupný, 98 min      
1. 5. ve 20.00 hod.
NENÁVIST /Japonsko/
Hororovitá zápletka filmu se točí okolo 

rodinného domku.
Mládeži do 15 let nevhodný, 92 min
3. až 4. 5. v 17.45 a 20.00 hod.
JEHO FOTR, TO JE LOTR /USA/
Rodina je tvá největší pohroma.
Hrají: Robert DeNiro, Ben Stiller, Dustin 

Hoffman, Barbra Streisand a další.
Mládeži do 12 let nevhodný, 120 min
6. až 8. 5. v 15.30 hod.
ROBOTI /USA/
Příběh robota z předměstí, který se 

vydává do robotí metropole, film mimo jiné 
překvapí skvělým výtvarným řešením.

Mládeži přístupný, 92 min
6. až 8. 5. v 17.45 hod.
KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK /Čína/
Silný milostný historický příběh, který je 

nádherně natočený a vypráví o osudové 
lásce.

Mládeži do 12 let nevhodný, 120 min
6. až 8. 5. ve 20.00 hod.  
PAPARAZZI /USA/
Pohled do zázemí Hollywoodu a jeho 

účtování s dotěrnými fotografy.
Mládeži do 15 let nevhodný, 85 min
10. až 11. 5. v 17.45 hod.
MELINDA A MELINDA /USA/
Další inteligentní komedie od Woody 

Allena, která si bere na mušku lidské problé-
my související s partnerstvím, manželstvím 
a sexem.

Mládeži do 12 let nevhodný, 100 min
10. až 11. 5. ve 20.00 hod.
HRA NA SCHOVÁVANOU /USA/
Robert De Niro a vynikající malá Dakota 

Fanning v děsivém hororu, který vám nabízí 
100 min. strachu, napětí a vzrušení.

Mládeži do 15 let nevhodný, 102 min
13. až 15. 5. v 17.45 hod.
CONSTANTINE /USA/
Keanu Reeves v hl. roli temné duchařské 

detektivky podle komiksu Hellblazer.
Mládeži do 12 let nevhodný, 120 min
13. až 15. 5. ve 20.00 hod.
BOKOVKA /USA/
Nenápadná komedie, která přináší nád-

herně obyčejný příběh o cestě za vínem a 
několika zásadními rozhodnutími.

Mládeži do 12 let nevhodný, 125 min
17. až 18. 5. v 17.45 hod.
BOŽSKÁ JULIE /Kanada, VB/
Půvabná Annette Beningová v zábavné 

sondě do života britské divadelní hvězdy 

třicátých let, při které se nebudete nudit.
Mládeži do 12 let nevhodný, 104 min
17. až 18. 5. ve 20.00 hod.
SAMETOVÍ VRAZI /ČR/
Repríza českého kriminálního filmu 

inspirovaného tzv. Orlickými vraždami po-
listopadové doby.

Mládeži do 15 let nevhodný, 130 min
20. až 25. 5. v 17.45 hod.
23. 5. ve 20.00 hod.
ROMÁN PRO ŽENY /ČR /
Adaptace oblíbeného titulu Michala 

Viewegha - jemný groteskní příběh vypráví o 
dvou ženách, které hledají toho pravého.

Mládeži do 12 let nevhodný, 110 min
20. až 22. 5. ve 20.00 hod.
ARSÉNE LUPIN - ZLODĚJ GENTLE-

MAN /Francie, Itálie/
Šarmantní galantní lupič s proradnou hra-

běnkou se vydává na výpravu za pokladem 
francouzských králů.

Mládeži do 12 let nevhodný, 110 min
24. až 25. 5. ve 20.00 hod.
SAW: HRA O PŘEŽITÍ /USA/
Poutavý thriller o dvou mužích překypuje 

svou atmosférou.
Mládeži do 15 let nevhodný, 115 min
27. až 29. 5. v 17.45 hod.
MILLION DOLLAR BABY /USA/
Čtyřoskarový film Clinta Eastwooda 

vypráví napínavý i dojemný příběh trenéra 
boxu a jeho svěřenkyně.

Mládeži do 12 let nevhodný, 132 min
28. až 29. 5. v 16.00 hod.
SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ /USA/
Další roztomilý příběh Medvídka Pú a 

jeho kamarádů.
Mládeži přístupný, 70 min
27. až 29. 5. ve 20.00 hod.
SLUNEČNÍ STÁT ANEB HRDINOVÉ 

DĚLNICKÉ TŘÍDY  /ČR/
Příběh o čtveřici kamarádů propuštěných 

z ostravské fabriky a o jejich snaze o pod-
nikání. Přesvědčivá neutěšená atmosféra 
a dobré výkony představitelů v hlavních i 
vedlejších rolích nabízejí kvalitu filmu.

Mládeži do 15 let nevhodný, 105 min
31. 5. až 1. 6. v 17.00 hod.
V DOBRÉ SPOLEČNOSTI /USA/
Jak se dělá kariéra? To vám nabízí nová 

americká komedie v pohledu do inzertního 
oddělení sportovního časopisu.

Mládeži přístupný, 115 min
31. 5. až 1. 6. v 19.30 hod.
PÁD TŘETÍ ŘÍŠE /SRN/
Věrohodný pohled do posledních deseti 

dnů Adolfa Hitlera.
Mládeži do 12 let nevhodný, 156 min

5. 5. - Diashow Nový Zéland - Michal 
Raška a David Gavor - 18.00 Modrý salo-
nek, Hlavní 112, knihovna Místek

6. 5. - Koncert Občas Q Jazz - 20.00 Mod-
rý salonek, Hlavní 112, knihovna Místek

 18. 5. v 19.00 hodin - Nová scéna Vlast
TŘI STRÁŽNÍCI
Komponovaný pořad ke 100. výročí 

narození Jana Wericha a Jiřího Voskovce 
o jejich působení v Osvobozeném divadle. 
Protagonista pořadu Richard Pogoda se 
snaží přiblížit jejich dílo nekonvenčním a 
zábavným způsobem a interpretuje písně 
živě s doprovodem klavíru.

FILMOVÝ KLUB 
2. 5. v 19.00 hod.
SAMURAJ  /2003 - Japonsko/
Režie: Takeshi Kitano
Slepý mistr meče přichází do vesnice, 

kde rozetne propletený uzel postav a 
vztahů.

Mládeži do 12 let nevhodný, 120 min
3. 5. v 19.00 hod.
PŘÍBĚH O UPLAKANÉM VELBLOUDOVI
/2003 - Německo, Mongolsko/
Režie: Byamba Suren Davaa
Vzácný filmový pohled na současné 

Mongolsko - hluboce lidský prostý příběh 
velbloudího mláděte, jehož záchrany se 
ujímá učitel hudby.

Mládeži přístupný, 91 min
9. 5. v 19.00 hod.
PÁD DO TICHA /2004 - USA/
Režie: Kevin Macdonald
Napínavé strhující drama dvou britských 

horolezců v peruánských Andách v roce 
1985, snímek rekonstruuje skutečné udá-
losti a film provází úžasné záběry zasněže-
ných horských štítů.

Mládeži přístupný, 107 min
10. 5. v 19.00 hod.
RŮŽOVÉ SNY /1976 - Slovensko/
Režie: Dušan Hanák
Balada, lyrika, emoce, láska – poetický 

obraz lásky vesnického pošťáka Jakuba a 
mladičké Cikánky Jolanty.

Mládeži přístupný, 81 min
16. 5. v 19.00 hod.
RAY /2004 - USA,VB/
Režie: Taylor Hackford
V hl. roli oskarový Jamiee Foxx, který ve 

filmu ztvárňuje legendárního černošského 
muzikanta Ray Charlese.

Příběh se odvíjí chronologicky od roku 
1948 do roku 1965.

Mládeži do12 let nevhodný, 153 min
17. 5. v 19.00 hod.
MÉ DVACÁTÉ STOLETÍ
/1989 - Maďarsko/
Režie: Ildikó Enyedi
Líbezná fantaskní hříčka – nespoutané 

filmové zamýšlení nad možnostmi lidstva na 
prahu dvacátého století.

Mládeži do 15 let nevhodný, 104 min
23. 5. v 19.00 hod.
VELKÁ VODA /2004 - Makedonie, 

Německo/
Režie: Ivo Trajkov
Padesátá léta a nemilosrdné prostředí 

převýchovného tábora pro mládež – velkory-
se pojatý film obsahující jižanské drsňáctví.

Mládeži přístupný, 110 min
24. 5. v 19.00 hod.
VZPOMÍNKY A ZAPOMÍNÁNÍ
Pásmo filmů: Vzpoura hraček /1946, 

režie Hermína Tyrlová, 14 min/, Pasažérka 
/1961-Polsko, 62 min, režie Andrzej Munk/, 
Zlopověstné dítě /2003 –  režie Lucie Králová, 
M. Novák, 38 min./ Historiografický průřez fil-
movou tvorbou, které spojuje téma holocaust.

Mládeži do 12 let nevhodný, 115 min
30. 5. v 19.00 hod.
2046 /2004 – Hongkong/
Režie: Wong Kar-Wai
Šedesátá léta v Hongkongu – teskná kro-

nika hned několika zmařených lásek je esencí 
melancholie a stesku, kterou tvůrce podporuje 
nečekanou krásou a stylovostí prostředí.
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STANICE MLADÝCH TURISTŮ
Pionýrů 764, Frýdek-Místek

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

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

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

4. 5. - Přednáška pro základní a střed-
ní školy.

Velký sál KD.
21. 5. - Odborný seminář.
Pořádá OV KSČM.

3. 5. - VÝPRAVA PANA BROUČKA ZA 
HABSBURKY

Jak se český stát ubrání nájezdům Tur-
ků? Podaří se císaři Rudolfovi nalézt Kámen 
mudrců?

- pásmo her a soutěží na téma historie
- DDM Místek, 14:00 hodin
7. 5. - VYRÁBÍME MAMINKÁM PRO 

RADOST
- v dopoledni pro dovedné ruce si zhoto-

víme dárky pro maminky ke Dni matek
- cena: 35,- Kč
- DDM Místek, 9:00 – 13:00 hodin
- Přihlášky a informace: Olga Sošková, 

DDM Místek, 558 434 154, 732 646 127
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouzdat 

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

13:00 hodin
12. 5. - VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DO-

SPĚLÉ
LIDOVÉ TRADICE V MODERNÍM POJETÍ
- batikování na plátně i na hedvábí, textil-

ní figurky, hliněné reliéfy
- kurz akreditovaný MŠMT
- cena: 200,- Kč (zahrnuje veškerý mate-

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

9:00 až 12:00 hodin
13. 5. - O ŠPAGETOVÉHO KRÁLE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

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

Mládeži do 15 let nevhodný, 100 min
31. 5. v 19.00 hod.
MEFISTO /1981 –  Maďarsko/
Režie: István Szabó
Pozoruhodná adaptace románu Klause 

Manna. Příběh talentovaného herce Hen-
ryka Hagena. V hl. rolích Klaus Maria Bran-
dauer, Krystyna Janda, Rolf Hoppe a další.

Mládeži do 12 let nevhodný, 138 min
DĚTSKÁ FILMOVÁ  PŘEDSTAVENÍ 
13. 5. v 10.00 hod.
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ - V. část
/ČR/
Pásmo veselých pohádek pro malé i 

velké diváky, které mimo jiné obsahuje např. 
Krtek a orel, Krtek a muzika atd.

Mládeži přístupný, 65  min
13. 5. v 13.30 hod. a 14. 5 v 15.30 hod.
POLÁRNÍ EXPRES /USA/
Dobrodružná objevná cesta malého 

chlapce kouzelným Polárním expresem na 
severní pól za Santa Clausem.

Mládeži přístupný, 100 min
27. 5. v 10. 00 hod.
V ČERTÍCH SLUŽBÁCH /ČR/
Kreslené pohádky Krtek a tranzistor, 

Cvrček a housličky, Nepovedený panáček 
Vás jistě pobaví

Mládeži přístupný, 65 min
VÝSTAVY 
19. 5. - 30. 6. - Nová scéna Vlast
BESKYDY - TAJEMNÁ KRAJINA
Výstava fotografií Miroslava Lyska
Vernisáž výstavy 19. 5. v 17.00 hodin 

- foyer
Výstavu uvede Jan S. Kukuczka ml. 

Soutěž o nejrychlejšího pojídače špaget.
1. cena – vysílačky, další účastníky čekají 

sladké odměny.
Zúčastnit se může každý, kdo má chuť 

se vypořádat s porcí špaget a chce si užít 
trochu legrace.

- cena: 20,- Kč
- DDM Místek, 14:30 hodin
- Přihlášky a informace: Ivana Sošková, 

DDM Místek, 558 434 154, 731 167 010
19. – 20. 5. - EXPEDICE ČLENŮ MEZI-

NÁRODNÍHO PROGRAMU „EDIE“
- dvoudenní program, zaměřený na akti-

vity v přírodě bez vymožeností 21. století
- Přihlášky a informace: Iveta Štvartáko-

vá, DDM Frýdek, 558 628 240, 732 372 637
21. 5. - VÝLET DO ZOO OSTRAVA
- výlet do ostravské zoologické zahrady spo-

jený s prohlídkou slezskoostravského hradu
- cena: 90,- Kč
- sraz: v 8:00 hodin, nádraží ČD (8:32 

odjezd)
- návrat: v 16:25 hodin, nádraží ČD
- Přihlášky a informace: Ivana Sošková, 

DDM Místek, 558 434 154, 731 167 010
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouzdat 

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

00 hodin
ŠACHY
13. 5. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE V 

ŠACHU
- šachové turnaje pro děti a mládež od 

4 do 18 let
- DDM Místek, 15:30 – 18:30 hodin
14. 5. - KRAJSKÝ PŘEBOR MLÁDEŽE 

V RAPID ŠACHU
- šachový turnaj pro děti narozené 1991 

a mladší
- DDM Místek, 9:00 – 15:00 hodin
21. 5. - O KRÁLE A KRÁLOVNU ŠA-

CHOVÝCH ŠPUNTŮ
- šachový turnaj pro děti narozené v roce 

1997 a mladší
- DDM Místek, 8:30 – 12:00 hodin
27. 5. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE V 

ŠACHU
- šachové turnaje pro děti a mládež od 

4 do 18 let
- DDM Místek, 15:30 – 18:30 hodin

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ  MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:
STANISLAV  HOLÝ
Výstava autora kreseb, knižních ilustrací, 

grafik, animovaných filmů a karikatur, v 

nichž se spojuje filosofie s člověčinou.
Potrvá do 22. května 2005.
KUPECKÉ DOMY NA HLUBOKÉ ULICI
Výstava přiblíží bohatou historii pozdně 

barokních kupeckých domů na Hluboké 
ulici ve Frýdku. Výstava je pro veřejnost 
otevřena omezeně – úterý, středa a pátek 
14.00-16.00, čtvrtek 14.00-17.00, sobota a 
neděle 13.00-17.00 hodin.

Potrvá do 8. května 2005.
ČUNDROVÁNÍ SE DŘEVEM
Výstava přibližuje historii plavení dřeva v 

oblasti Moravskoslezských Beskyd, zaniklé 
a dochované vodní nádrže v povodí Ostra-
vice, Morávky, Čeladenky a Olše – klausy, 
zaniklé hamry a další technické památky.

Výstava bude zahájena v neděli
15. května v 16.00 hodin ve výstavním sále 
– muzejní učebně na Zámecké ulici ve Frýd-
ku a potrvá do 26. června.

Výstava je pro veřejnost otevřena ome-
zeně – úterý, středa a pátek 14.00-16.00 
hodin, čtvrtek 14.00-17.00 hodin, sobota a 
neděle 13.00-17.00 hodin

V dopoledních hodinách ve výstavě pro-
bíhají výukové programy pro školy.

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
Výstava, pořádaná u příležitosti

60. výročí osvobození českých zemí a konce 
2. světové války, nás seznámí s klíčovými 
mezníky 2. světové války v zahraničí, s 
důležitými událostmi v ČSR, ale zejména 
nám poodhalí průběh 2. světové války v 
našem regionu.

Potrvá do 5. června 2005.
Doprovodné akce
5. 5. v 10.00 hod. - Odboj v Pobeskydí. 

Zámecký klub. Beseda spojená s prohlídkou 
výstavy.

8. 5. v 15.00 hod. - Vojáci ze zahranič-
ních armád, Odboj v Pobeskydí. Zámecký 
klub. Beseda Zámecké neděle spojená s 
prohlídkou výstavy.

11. 5. v 10.00 hod. - Vojáci ze zahranič-
ních armád – východní fronta. Zámecký 
klub. Beseda spojená s prohlídkou výstavy.

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

PROGRAMY, KONCERTY
1. 5. v 15.00 hod. - Rytířský sál frýdec-

kého zámku
J.V. Sládek
OZVĚNY ČASU
Pořad v cyklu „Nedělní chvilka poezie 

a prózy“
Účinkují členové Místecké Violy
Návštěvníci pořadu si mohou prohlédnout 

výstavu kreseb Stanislava Holého
5. 5. v 19.00 hod. - Rytířský sál frýdec-

kého zámku
Šestý zámecký koncert
SETKÁNÍ - STRETNUTIE

Večer poezie, vyprávění a hudby

LADISLAV  CHUDÍK  -  recitace

BOHUMIL  SMEJKAL  -  housle

VLADIMÍR  HOLLÝ  -  klavír

8. 5. v 15.00 hod. - klub
VOJÁCI ZE ZAHRANIČNÍCH ARMÁD, 

ODBOJ V POBESKYDÍ
Beseda s účastníky bojů ve druhé světo-

vé válce spojena s prohlídkou výstavy „Dru-
há světová válka“ ve frýdeckém zámku.

15. 5. 13.00 – 17.00 hod. - frýdecký 
zámek a podzámčí

MEZINÁRODNÍ  DEN  MUZEÍ  
NA  FRÝDECKÉM  ZÁMKU od 15.00 

hodin kulturní program na nádvoří
Dále k vidění:
• výstava „Čundrování se dřevem“ – ver-

nisáž – muzejní učebna v podzámčí
• výstava výtvarníka Stanislava Holého 

– výstavní síně
• výstava „Druhá světová válka“ – mu-

zejní expozice
• výstava „Muzea jako mosty mezi kultu-

rami“ – gloriet 
• stálé expozice
VSTUP  ZDARMA !!!
BESKYDSKÁ MUZEJNÍ A VLASTIVĚD-

NÁ SPOLEČNOST
10. 5. v 17.00 hod.
přednáškový sál v Zeleném domě
ZÁMECKÉ PARKY A ZAHRADY V 

MORAVSLOSLEZSKÉM KRAJI II.
Zámecké parky ve Velkých Heralticích, 

Štemplovci, Raduni, Hradci nad Moravicí, 
Stěbořicích a další. Doplněno promítáním 
diapozitivů a videoprojekcí.

12. 5. v 15.00 hod.
přednáškový sál v Zeleném domě
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a 

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

15. 5. v 16.00 hod.
přednáškový sál v Zeleném domě
BESKYDSKÉ KLAUSY
Beskydské klausy v povodí Bílé, Černé, 

na Velkém potoku, na Řečici, Mohelnici, Če-
ladence, v povodí Morávky, Tyry a na dalších 
vodních tocích. Přednáška Mgr. Jaromíra 
Poláška bude doplněna videoprojekcí. 

26. 5. v 17.00 hod.
přednáškový sál v Zeleném domě
BESKYDSKÉ HAMRY
Železárny v Bašce, Frýdlantě, na Čelad-

né, hamry na Ostravici, na Starých Hamrech, 
železárny v Raškovicích, hamry na Krásné, 
vodní náhony v železárnách, beskydské 
skelné hutě. Přednáška Mgr. Jaromíra Po-
láška bude doplněna videoprojekcí.

4. 5. - Maminkám pro radost vyrábíme 
dárečky a přáníčka pro maminky. SMTu od 
15.30 do 16 hodin. 

Informace P. Kozáková
27. a 28. 5. - Bambiriáda – sady B.Sme-

tany Místek
Máme připraveny soutěže pro děti, pre-

zentaci naší činnosti.
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Agentura Vaness Models Blanky Somrové připravila v Kině Petra 
Bezruče tradiční módní přehlídku, která se i letos setkala s velkým 
ohlasem. Na její organizaci se podílel i exkluzivní sportovně-relaxační 
klub Fitpoint z Frýdku, který se postaral o program ve vestibulu kina.

Návštěvníci módní přehlídky si tak mohli zcela zdarma vyzkoušet 
jedinečné kardio stroje, které Fitpoint do Bezruče přivezl. „Něco po-
dobného jsem viděla jen v amerických filmech,“ nadšeně prohlásila 
Magda Kutějová, která se rozhodla zakoupit si klubové členství ve 
Fitpointu i přesto, že bydlí až v Trojanovicích u Frenštátu. Každý, kdo 
se prokázal vstupenkou z módní přehlídky, totiž dostal na klubové 
členství trvalou 50procentní slevu. „Exhibice Fitpointu se velmi líbila, 
bylo to vhodné doplnění naší módní přehlídky,“ pochvalovala si i hlav-
ní organizátorka Blanka Somrová. Fitpoint potěšil návštěvníky módní 
přehlídky také losováním o zájezd do Španělska. „Do Španělska cvi-
čit aerobik, aqua aerobik a powerjógu s námi pojede Milena Prášilová 
ze Zelinkovic,“ oznámil manažer Fitpointu Tomáš Tikal.

Ten už připravuje pro klubové členy další překvapení. „Budeme 
zanedlouho slavit půl roku své existence a rozhodli jsme se proto 
pozvat 12. května všechny klubové členy na VIP party,“ oznámil 
manažer. Hlavním bodem večírku bude ruleta s cenami za 100 tisíc 
korun, dále ukázka thajského boxu v podání borců klubu Como-3, 
módní přehlídka agentury Vaness Models, turnaj v páce a další spor-
tovní i relaxační aktivity, které si mohou všichni pozvaní ve Fitpoint 
zdarma vyzkoušet.

Fitpoint zpestřil módní přehlídku

Pro inzerci volejte 603 249 743


