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slovo starostky
Vážení spoluobčané,
od „bouřlivého“ jednání zastupitelstva 

města, které se zabývalo situací v městské 
policii a obavou členů Odborové organiza-
ce Městská policie F-M, že organizačním 
opatřením bude především v noci ohrožena 
vaše bezpečnost, již uplynul jeden měsíc. 
Jsem přesvědčena o tom, že bezpečnost 
ve městě z důvodu organizační změny 
ohrožena nebyla, není a nebude!

A to i přes současnou extrémně vysokou 
nemocnost deseti strážníků, která za dobu existence městské policie 
ještě nikdy nebyla. Činnost městské policie je plně zabezpečena.

Co mě vede k takovému konstatování, je osobní zkušenost z minu-
lého týdne, kdy jsem s jednou motohlídkou absolvovala část jedné 
jejich noční směny ve všední den a spolu s předsedou komise pro 
dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality panem Pavlem Holým i 
část jedné noční směny o víkendu. Strážníci byli schopni průběžně 
řešit všechny hlášené problémy, zkontrolovat známá problémová 
místa v našem městě i zabezpečovat preventivní kontrolu města.

Velmi důležité však je i zvýšení bezpečnosti pro strážníky při výko-
nu služby. Komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality se
25. dubna zabývala návrhem člena této komise pana Hagera na roz-
šíření a aktualizaci stávajícího systému GPS (systému automatické 
evidence vozidel a osob se záznamem a v reálném čase). Jeho návrh 
komise přijala a doporučila k realizaci. Já jsem za jejich kladné stano-
visko velmi ráda. Budou to účelně vynaložené finanční prostředky.

Ve čtvrtek 20. dubna se uskutečnila společná schůzka zástupců 
obou odborových organizací působících u jednoho zaměstnavatele 
– města Frýdek-Místek – s vedením města. Tato schůzka nastavila 
další společnou komunikaci s termíny a konkrétní zodpovědností za 
plnění dohodnutých úkolů. Na schůzce bylo také konstatováno, že 
není zájmem nikoho z přítomných nadále medializovat situaci v měst-
ské policii. Věřím, že vše lze vyřešit v klidu a bez emocí a že časem 
budeme moci konstatovat, že „kauza městská policie“ byla zbytečná 
a uměle vyrobená.           Eva Richtrová

Zastupitelé si vyjasňovali pojem „střet zájmů“
Na zasedání zastupitelstva 

24. dubna bylo hned na začát-
ku vypořádáno téma městské 
policie, které bylo ústřední při 
minulém jednání svolaném v 
mimořádném termínu. Starost-
ka Eva Richtrová informovala 
o probíhající komunikaci s 
odbory, o dotazníkové akci, 
postizích a nápravných opat-
řeních i o své osobní účasti 
při výkonu části noční směny.
I tak se našly v průběhu jednání 
jiné body, na kterých se zastu-
pitelé nedokázali shodnout.

Kdykoliv se jedná o přidělení 
financí pro městskou společnost 
Sportplex, která byla zřízena za 
účelem provozování aquaparku 
a víceúčelové sportovní haly, 
přichází opoziční zastupitelé 
s kritikou Ivo Pavlíka, který je 
jednatelem této společnosti, 
a vyčítají mu, že se ocitá ve 
střetu zájmů. Došlo to tak dale-
ko, že se oficiálně hlasovalo o 

tom, zda Ivo Pavlík skutečně ve 
střetu zájmů je, ale tento názor 
zastávalo pouze třináct přítom-
ných. „Sportplex je stoprocentně 
vlastněn městem, nejedná se o 
soukromou firmu. Jsme tu pro-
to, abychom zastupovali zájmy 
občanů. Jedině ti mají užitek 
z činnosti Sportplexu, nikoliv 
zastupitel Pavlík. Nemůže dojít 
ke střetu zájmů, když se jedná o 
městskou společnost,“ upozornil 
místostarosta Ivan Vrba. 

Téma střetu zájmů se pak 
vrátilo ještě jednou v okamžiku, 
kdy Petr Buček (Sdružení nezá-
vislých) orodoval za další inves-
tice do inženýrských sítí v zóně 
Zátiší, kde sám bydlí. Upozornil 
na to místostarosta Miroslav 
Dokoupil, aby demonstroval růz-
ný přístup opozice. Sám se totiž 
již v minulosti nechal slyšet, že 
střet zájmů je tak vágní pojem, 
že by se měl zastupitel poma-
lu bát dát do řeči o konkrétním 

problému s někým na ulici. „Pan 
Buček může říkat, že se na něj 
obrátili sousedé, právě proto, 
že zde bydlí a je zastupitelem, 
který může něco ovlivnit, ale 
to není to hlavní. Hlavní je, že 
chtít investice na tuto akci ješ-
tě letos je zbytečné, protože o 
stavební povolení se bude žádat 
až někdy v únoru příštího roku. 
Projektová dokumentace bude 
stát téměř 900 tisíc, takže z toho 
se dá dedukovat celkový náklad 
na stavbu. Ten bude v takovém 
řádu, že se nejspíš bude muset 
etapizovat. Do inženýrských sítí 
dáváme v tomto volebním obdo-
bí dostatek finančních prostřed-
ků, přitom to, co vybudujeme za 
miliony, dáváme pak za korunu 
k dispozici monopolním dodava-
telům energií,“ upozorňuje mís-
tostarosta Miroslav Dokoupil. 

V diskuzi se objevila nakonec 
i znova otázka městské policie, 
kdy Igor Svoják oslovil starost-

ku, zda se nemstí předsedovi 
odborů, kterému vytýkala nespl-
nění úkolu prohlídky holobytů. 
Argumentoval přitom zjištěním 
ze záznamového zařízení o 
více než minutovém zastavení 
hlídkového vozu, které mělo být 

důkazem činnosti, nikoliv nečin-
nosti. „Absolvovala jsem splnění 
tohoto úkolu a vím, co to obnáší. 
Za minutu šestnáct vteřin úkol 
prostě nemohl být v žádném 
případě splněn,“ reagovala sta-
rostka.         (pp) 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Průběh posledního jednání byl klidnější 
než předchozí, i když mnohé třecí plochy zůstávají.    Foto: Petr Pavelka

Dopravu na Olešné vylepší vláček
Dopravní situace na aqua-

parku, to je hlavní problém, 
který musí město řešit v sou-
vislosti s provozem tohoto 
zařízení, které se v úvodní 
sezoně těšilo mimořádné pří-
zni obyvatel. Jí odpovídala 
i návštěvnost, která byla v 
některých dnech na hranici 
kapacit. Jak už jsme avizo-
vali, do řešení parkování by 
letos mohl významně vstoupit 
dopravní prostředek, který by 
zde člověk nečekal – vlak.

Samozřejmě, že se jedná o 
vlak s elektrickým pohonem na 
gumových kolech, kterému se 
sluší říkat spíše vláček. Vedení 
Sportplexu si od něj slibuje, že by 
mohl lidi naučit parkovat i za hrá-
zí, což se jim dosud zdálo dale-
ko. „Je pochopitelné, že všichni 
návštěvníci, kteří přijedou autem, 
se vždycky snaží zaparkovat co 
možná nejblíže k hlavní bráně. Ve 
výstavbě jsou sice další parkovací 
plochy, ale i přesto se snažíme 
řidiče směrovat i na parkoviště na 
druhou stranu hráze. V loňském 
roce byla totiž v některých dnech 
návštěvnost rekordní a v nejpar-
nějších dnech sem jezdilo obrov-
ské množství lidí. Aby nemuseli 
k aquaparku pěšky, chceme jim 
cestu zatraktivnit jízdou vláčkem,“ 

přiblížil místostarosta Petr Cvik.
Návštěvníci aquaparku na 

Olešné se tak v létě dočkají nové 
atrakce, která nebude mít přímou 
souvislost s vodními radovánka-
mi, ale jistě, zejména nejmenší, 
potěší. Mezi vodním centrem a 
parkovištěm u hráze na opačné 
straně přehrady bude pendlovat 
elektrický vláček. Město hledá 
další cesty k aquaparku i proto, 
že souběžně s letní sezónou v 
otevřené části aquaparku bude 
finišovat výstavba kryté části. 
„Snažíme se eliminovat všechny 
nepříjemnosti, které by zde moh-

ly zkomplikovat dopravu. I proto 
jsme zřídili speciální skupinu, kte-
rá se touto problematikou zabý-
vá,“ připomněl místostarosta. 

„Požádal jsem potencionál-
ního provozovatele vláčku o 
cenovou kalkulaci pronájmu 
a doplňující technické údaje. 
Kapacita by se měla pohybovat 
kolem padesáti lidí. Na konci 
trasy, to znamená co nejblíže 
aquaparku, musíme najít a 
zpevnit plochu, kde by se mohl 
otáčet,“ doplnil ředitel měst-
ské společnosti Sportplex Petr 
Slunský.         (pp)

VÝSTAVBA KRYTÉ ČÁSTI: Aquapark na Olešné potřebuje alterna-
tivní dopravu kvůli dostatku parkovacích ploch.   Foto: Petr Pavelka
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krátce
Setkání s občany

Vedení města Frýdek-Místek 
ve spolupráci s Osadním výbo-
rem Zelinkovice-Lysůvky pořá-
dá Setkání s občany Zelinkovic 
a Lysůvek, které se uskuteční 
v úterý 2. května v 18 hodin v 
Minimotorestu „U Fojtíků“. O 
den později budou radní připra-
veni rovněž od 18 hodin v sále 
kulturního domu ve Skalici.

Tlak neustává
Zastupitelé znovu dostali zprá-

vu o postupu přípravy a výstavby 
silnice I/48 a místostarosta Petr 
Cvik při jejím předložení oznámil, 
že město opětovně žádalo, tento-
krát dopisem premiérovi Paroub-
kovi, aby byl obchvat města 
součástí vládního usnesení. „Přes 
pana poslance Rafaje se snaží-
me, aby byl náš hlas ve vládě 
slyšet. Chceme, aby byl náš úsek 
kvůli nošovické zóně přednostně 
vyřešen, a děláme pro to maxi-
mum,“ ujistil místostarosta.

Upozornění občanům
S předstihem upozorňujeme 

občany na mimořádnou situaci, 
která nastane před prázdninami. 
Dne 29. června bude z technic-
kých důvodů mimo provoz oddě-
lení řidičských oprávnění odboru 
dopravy a silničního hospodářství 
Městského úřadu Frýdek-Místek, 
Palackého 115, Frýdek-Místek. 
Za pochopení děkujeme.

Aktivní důchodci
9. května od 14 hodin se v 

Národním domě uskuteční další 
členská schůze Svazu důchodců 
České republiky Frýdek-Místek, 
na níž vystoupí Malá Ostravica a k 
tanci a poslechu zahraje J. Vlček. 
Aktivní senioři se mohou hlásit do 
počítačových i jazykových kurzů, 
které se rozběhnou na podzim. 
Už od května ovšem probíhá kurz 
snižování hmotnosti pro seniory.

Fond reprezentace
Zastupitelé rozhodli o dalším 

rozdělení finančních prostředků z 
Fondu reprezentace a propaga-
ce. 50 tisíc korun bylo uvolněno 
na sportovní klání s výpravami z 
družebního města Gradačac, stejná 
suma byla vyčleněna na přehlídku 
hudební a divadelní frýdecko-mís-
tecké scény pod názvem Sweet-
sen Fest a reprezentaci šachistů na 
mistrovství světa a Evropy, dvojná-
sobek dostane Ostravička.

Pozvánka na koncert
V Rytířském sále frýdeckého 

zámku se bude 12. května v
19 hodin konat koncert Ženské-
ho pěveckého sboru Bohuslava 
Martinů. Zazní zde díla Antoní-
na Tučapského, Zdeňka Petra, 
Jaroslava Ježka, Bohuslava 
Martinů a Edwarda Elgara. Na 
klavír doprovází Marie Horáč-
ková, na housle Luděk Cap a 
Jan Niederle. Ženský pěvecký 
sbor Bohuslava Martinů diriguje 
Milan Báchorek.       (pp)

Je to možná jen formalita, 
ale byl o ni sveden tuhý boj 
v Parlamentu i Senátu. Nako-
nec se společné úsilí zástup-
ců města Frýdek-Místek zúro-
čilo a Poslanecká sněmovna 
povýšila Frýdek-Místek mezi 
statutární města.

„Vzhledem k velikosti našeho 
města, vzhledem k jeho umís-
tění a kulturně-historické tradici 
si Frýdek-Místek označení sta-
tutární město zaslouží. Zvedne 
se tím hlavně naše prestiž, což s 
ohledem na chystanou investici 
v Nošovicích je pro nás dalším 
příslibem do budoucna,“ neskrý-
vala radost starostka města Eva 
Richtrová, z níž se by se od
1. července, kdy má začít platit 
novela Zákona o obcích, měla 
stát primátorka.

Není bez zajímavosti, že 

Město Frýdek-Místek „povýšilo“
Frýdek-Místek byl statutárním 
městem za Rakouska-Uherska, 
od roku 1869 do roku 1918. V 
současné době jsme městem 
s největším počtem obyvatel, 
které dosud označení statutární 
nemělo, a mohli jsme žehrat na 
pět měst, která se titulem pyšni-
la, ačkoliv mají obyvatel méně. 

„V prvním kole projednává-
ní příslušné novely jsme mezi 
poslanci nenašli dostatečnou 
podporu. Museli jsme se pro-
to obrátit na Senát, kde byla 
velmi dobrá spolupráce s pa-
nem senátorem Františkem 
Kopeckým. Napodruhé to již 
v parlamentu vyšlo,“ popisuje 
starostka Eva Richtrová. Ta 
od prázdnin „vymění“ mís-
tostarosty za náměstky, s 
nimiž bude společně vládnout 
magistrátu.      (pp)

Město investovalo do auly
Město Frýdek-Místek inves-

tovalo 1,4 milionu korun do 
rekonstrukce auly školní budo-
vy na Třídě T. G. Masaryka, 
která je zapsána v Ústředním 
seznamu kulturních památek 
jako monumentální histori-
zující architektura z přelomu 
19. a 20. století s částečně 
dochovanou původní štuko-
vou výzdobou v interiéru.  

Místnost auly byla poškozena 
zatečením vody, rezavé skvrny 
na stěnách a spoustu drobných 
znehodnocení zdobných prvků 
volaly po opravě. Město pod 

dohledem památkářů v březnu 
tohoto roku dokončilo opravu 
a nahradilo i nevhodné zářivky 
na stropě reprezentativnějšími 
osvětlovacími tělesy. 

„Aula nyní vypadá skutečně 
nádherně. Soukromá škola, 
která je zde v nájmu, ji jistě 
uplatní při maturitách, kdy aula 
poskytne důstojné prostředí, 
myslíme si ale, že ji dokážeme 
využít i pro jiné jednorázové 
reprezentativní akce nebo 
například vyhlášení nejlepších 
žáků,“ sdělila starostka města 
Eva Richtrová.        (pp)

REKONSTRUOVANÁ AULA: Důstojné prostory v historické budově 
města.      Foto: Petr Pavelka

Zastupitelé řešili záznamy
Na březnovém zasedání 

zastupitelstva si Jaroslav Chý-
lek připravil prezentaci, kterou 
se bránil obvinění ze lži od 
opozičních zastupitelů. Analý-
zou výroků na finančním výbo-
ru dokázal, že nikdy neřekl, co 
mu bylo podsouváno. Posled-
ní zasedání zastupitelstva pro 
změnu řešilo, jestli měl na 
záznam z jednání nárok. 

„Nenechám nikoho bezdů-
vodně obviňovat ze lži. Nejsem 
si vědoma, že bych něco poru-
šila, a v případě, jako byl tento, 
bych to udělala znovu,“ reago-
vala starostka Eva Richtrová 
na výtku opozice, že Jaroslavu 
Chýlkovi poskytla záznam jed-
nání finančního výboru. Podpo-
řil ji poslanec Petr Rafaj, který 
zdůraznil, že toto jednání nebylo 
neveřejné. „Já jsem použil nej-
logičtější cestu, když jsem byl 
vyzván, ať se obhájím. Požádal 
jsem starostku o záznam a ten 

jsem analyzoval. Opozice pořád 
říká, jak jsme nedemokratičtí, 
ale když se jí to týká, tak navr-
huje, že se záznamy nesmí 
použít,“ kroutil hlavou Jaroslav 
Chýlek a navrhl, aby pro jistotu 
bylo zastupitelstvem schváleno, 
že existující zvukové záznamy z 
jednání výborů budou k dispozici 
k pořízení kopií do tří měsíců od 
jejich vzniku. Igor Svoják (ODS) 
chtěl stejným způsobem zpří-
stupnit i zasedání rady města, 
ale starostka Richtrová jej infor-
movala, že zasedání rady měs-
ta je ze zákona neveřejné. „Je 
podivné, že lídr ODS nezná tak 
základní zákon jako je Zákon o 
obcích,“ podivoval se následně 
poslanec Petr Rafaj. Igor Svoják 
nakonec svůj návrh stáhl. 

Tuto problematiku řešil i před-
ložený materiál Zásady pro pro-
vádění kontrol Finančním a Kon-
trolním výborem Zastupitelstva 
města Frýdek-Místek, který se 
opozičním zastupitelům nelíbil. 
„Lepší zásady nějaké než žád-
né. Chrání to i členy výboru, aby 
se nedostali do choulostivé situ-
ace,“ vysvětloval místostarosta 
Miroslav Dokoupil. Ivo Pavlík jej 
doplnil, že by zásady měly při-
spět k tomu, aby všichni věděli, 
jak se mají chovat. „Ten materiál 
není nadbytečný, je zapotřebí 
určité štábní kultury,“ myslí si Ivo 
Pavlík. Zastupitelstvo nakonec 
vzalo návrh zásad jen na vědo-
mí s tím, že se na nich bude ješ-
tě dále pracovat.       (pp)

Sociální pracovníci města
budou dále vzděláváni

Město Frýdek-Místek zís-
kalo z Evropského sociálního 
fondu dotaci téměř tři čtvrtě 
milionu korun na realizaci 
projektu „Vzdělávání – cesta 
ke zvyšování kvality poskyto-
vaných sociálních služeb ve 
frýdecko-místeckém regionu“ 
v rámci Operačního programu 
Rozvoj lidských zdrojů. 

„Cílem projektu je podpořit 
vzdělávání poskytovatelů a zada-
vatelů sociálních služeb. Město 
získalo další prostředky na letoš-
ní a příští rok, které budou vyna-
loženy do vzdělávacích kurzů pro 
sociální pracovníky a kurátory ve 

výkonu státní správy, sociální 
asistenty pro děti a mládež, 
sociální pracovníky samosprávy, 
kteří pracují například s duševně 
nemocnými, bezdomovci, senio-
ry a dalšími,“ informovala tisková 
mluvčí frýdecko-místecké radnice 
Kateřina Piechowicz o kurzech, 
které by měly absolvovat téměř 
dvě stovky účastníků. Někteří se 
přitom seznámí s psychologic-
kými technikami využitelnými u 
nepřizpůsobivých a agresivních 
lidí, s nimiž mohou při své práci 
přijít do kontaktu. Psychologie 
je nutná i při motivaci klientů a 
radách nezaměstnaným.     (pp)

Radní myslí na handicapy
Schůzka zástupců měs-

ta, městské i státní policie a 
technických služeb s lidmi 
ze Sdružení pro životní pro-
středí zdravotně postižených 
a Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých 
je již tradicí. Cílem je sladit 
požadavky této skupiny oby-
vatel s možnostmi města.

„Připravujeme úpravu chodníků 
a výstavbu parkoviště u měst-
ského úřadu, s čímž souvisí také 
dobudování bezbariérového vstu-
pu do objektu městského úřadu. 
Kromě toho chystáme na spodní 
části lokality Vyhlídka realizaci 
přechodu pro chodce se zvukovou 
signalizací. Chystá se i úprava 
chodníků před Českou poštou na 
Sadové ulici tak, aby vyhovovaly 
požadavkům na bezbariérový pří-
stup z cesty,“ mohl informovat pří-
tomné na poslední schůzce Miro-
slav Hronovský, vedoucí odboru 
dopravy a služeb. 

Místostarosta Petr Cvik si 
vyslechl stížnosti na reklam-
ní „áčka“, která nevidomým a 

slabozrakým komplikují pohyb 
na veřejných prostranstvích. 
„Obchodníci si zde umisťují 
cedule po dohodě s majitelem 
objektu, nemůžeme jim užívání 
těchto tabulí zakázat, nicméně 
budeme na ně znovu apelovat, 
aby je stavěli směrem ke komu-
nikaci tak, aby nebránily v pohy-
bu,“ slíbil Petr Cvik.

Další podněty se týkaly obec-
ně rekonstrukcí chodníků a mož-
nostech ozvučení autobusů. (pp)

listárna

Protože se někteří jedin-
ci z opozice snaží z návštěvy 
nestranického prezidenta Vác-
lava Klause ve Frýdku-Místku 
vytlouct politický kapitál a kritizu-
jí, jak se město k jeho návštěvě 
postavilo, zveřejňujeme dopis 
hejtmana Moravskoslezského 
kraje Evžena Tošenovského  
(ODS) starostce Frýdku-Místku 
Evě Richtrové.

Vážená paní starostko,
rád bych Vám co nejsrdečněji 

Dopis starostce od hejtmana Tošenovského
poděkoval za výbornou spolu-
práci při organizaci návštěvy pre-
zidenta České republiky Václava 
Klause a paní Livie Klausové v 
Moravskoslezském kraji. Vaše 
město i Vámi připravený program 
přispěl k celkovému pozitivnímu 
dojmu z návštěvy a skvělé repre-
zentaci našeho kraje.

Děkuji za příkladnou organiza-
ci a těším se na další spolupráci.

S přátelským podzravem 
Evžen Tošenovský
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městská policie
Chtěl opilství

vyžehlit kytkou?
15. 4. musela hlídka strážníků 

Městské policie Frýdek-Místek 
zasahovat na základě telefonic-
kého oznámení na ulici Růžový 
pahorek v prodejně květin, kde 
již v dopoledních hodinách silně 
podnapilý třicetiletý K. P. z Frýd-
ku-Místku obtěžoval prodavačku 
a odmítal opustit prodejnu. Třicát-
ník zjevně netoužil po komunikaci 
s hlídkou, a protože odmítal upus-
tit od svého protiprávního jednání, 
museli být na místo přizváni poli-
cisté z PČR, kteří muže převezli 
na záchytku, kde mohl o svém 
počínání rozjímat.

Pacifikovali násilníka
17. 4. v devět hodin dopoledne 

strážníci Městské policie Frýdek-
-Místek zakročovali na základě 
telefonického oznámení na ulici 
Československé armády proti 
silně podnapilému, agresivnímu, 
jednadvacetiletému P. Š. z Frýd-
ku-Místku, který rozbil vchodové 
dveře obytného domu a fyzicky 
napadl další osobu. Po příjez-
du hlídky na místo byla zjištěna 
skupinka čtyř osob. Mladík musel 
být, s ohledem na stupeň jeho 
agresivního chování, zklidněn 
použitím donucovacích prostřed-
ků. Poté byla na místo přivolána 
hlídka Policie ČR, která agresiv-
ního jedince převzala a převezla 
na protialkoholní záchytnou sta-
nici k vystřízlivění. Napadeného 
a zraněného strážníci převezli 
k ošetření na traumatologickou 
ambulanci frýdecké nemocnice.

Chrání zdravotníky
20. 4. v půl deváté večer po tele-

fonické žádosti dispečera frýdecké 
nemocnice strážníci městské 
policie asistovali u převozu 
silně podnapilého agresivního 
třiačtyřicetiletého M. S. z Frýdku-
-Místku vozidlem rychlé záchranné 
služby. Lékaři a jeho asistentovi 
hrozilo fyzické napadení a možná 
újma na zdraví už od počátku 
kontaktu na ulici Skautská s touto 
osobou. „Zajišťování bezpečnosti 
lékařů a zdravotních pracovníků 
při převozech agresivních pod-
napilých osob do frýdecké nemoc-
nice je jednou z mnoha činností 
strážníků Městské policie Frýdek-
-Místek,“ potvrdil, že se nejednalo 
o výjimečný případ, Dalibor Volný, 
zástupce ředitele městské policie.

Chytili zloděje
21. 4. se díky duchapřítom-

nosti občanky podařilo strážní-
kům Městské policie Frýdek-Mís-
tek zadržet pachatele trestného 
činu na základě telefonického 
oznámení, v němž žena uvedla, 
že ve svém rodinném domku na 
ulici E. Krásnohorské přistihla 
zloděje. Dispečerce městské 
policie poskytla popis osoby, 
který byl velmi důležitý pro další 
činnost strážníků. Ti byli v uvede-
né lokalitě po necelých čtyřech 
minutách od doby oznámení a 
zajistili na ulici Puškinova pacha-
tele – jednatřicetiletého M. H. z 
Bašky, který putoval do rukou 
republikové policie.        (pp)

V Lískovci se dávají věci do pohybu
Pestrý výčet investičních 

akcí pro letošní rok, od úpravy 
pramene v Hájku, přes rekon-
strukci místního památníku 
obětem války až po změnu 
střešní konstrukce kulturního 
domu, slyšeli účastníci Hovo-
rů s občany v Lískovci. Ujistili 
se tak, že město na tuto okra-
jovou část nezapomíná.

„Náš osadní výbor nefunguje 
dlouho, ale věci se začaly hýbat. 
Dáváme dohromady místní 
komunikace, ale víme, že to 
musí jít postupně a nemůžeme 
chtít opravit všechno,“ konsta-
toval Pavel Znišťal, předseda 
osadního výboru, který vyzval 
k jeho doplnění o osobu, která 
by měla na starosti „centrální“ 
část Lískovce. Jeden z místních 
občanů radnici poděkoval a 
obrátil se k plnému sálu: „Nevím, 
jak to komu bude znít, ale chtěl 
bych říct těm, co flirtovali s osa-
mostatněním obce, ať si uvědo-

mí, že po takové zimě, jaká byla 
letos, by už byli na lopatkách. A 
to říkám slušně.“ Rekapitulace 
zimy zabrala významnou část 
jednání, protože přítomný ředitel 
technických služeb TS a.s. mohl 
reagovat na některé připomínky 
k zimní údržbě, kdy místní obča-
né upozorňovali, že by chtěli 
na cestách méně posypového 
materiálu, případně někde pou-
ze prohrnovat. „Tuto zimu jsme 
spotřebovali dvojnásobek posy-
pu, ale vzhledem k charakteru 
zimy nebylo vyhnutí. Množství 
sněhu bylo extrémní, panovaly 
silné mrazy a nebyla prakticky 
žádná obleva. Z bezpečnostních 
důvodů jsme proto museli použít 
takové množství posypového 
materiálu. Jsme samostatně 
hospodařící subjekt, takže se 
chceme chovat s péčí řádného 
hospodáře, na druhou stra-
nu si nemůžeme dovolit něco 
zanedbat. Vezměte si například 

HOVORY S OBČANY: V Lískovci s lidmi komunikoval mimo jiné místosta-
rosta Ivan Vrba a členové místního osadního výboru. Foto: Petr Pavelka

řetězovou havárii na Beskydské 
ulici, kde správa a údržba silnic 
podcenila situaci,“ vysvětloval 
Jaromír Kohut, ředitel městské 
akciové společnosti TS.  

Zástupci radnice byli upozor-
něni na problematickou návaz-
nost vlakových a autobusových 
spojů, která by měla být vyřeše-
na v rámci optimalizace městské 
hromadné dopravy, jež momen-
tálně probíhá. Jednomu z obča-
nů se nezdála investice do aqua-
parku, protože „lidé na vesnici 
dělají od rána do večera a nemají 
na zábavu čas“, a kritizoval, že 
úředníci nejsou v Lískovci vidět. 
„Do Lískovce pravidelně jezdíme, 
monitorujeme stav cest, černé 
skládky, řešíme spoustu věcí, při 
nichž nemusíte vidět úředníky. 
K aquaparku chci říct, že každá 
politická strana jej měla ve voleb-
ním programu, takže jeho realiza-
ce je vůlí většiny. Nabízíme lidem 
koupání za mimořádně příznivou 
cenu padesáti korun na den, a 

pokud bude léto jako zima, tedy 
jak má být, nebude toto zařízení 
ztrátové. Navíc po výstavbě kry-
té části se spojením ekonomika 
provozu ještě zlevní,“ vysvětloval 
místostarosta Ivan Vrba, který 
našel v sále pro aquapark dosta-
tek pochopení. 

Další kritický podnět se týkal 
požadavku na redukci heren ve 
městě, jejichž existence souvisí 
s kriminalitou. „Město nemůže 
ovlivnit všechno. Já, kdybych 
mohla, bych zrušila nebo zaká-
zala herny hned. Vím, kolika 
lidem ničí životy. Soukromní-
kům ovšem neporučíme, aby 
nepronajímali své prostory k 
těmto účelům, když je to pro ně 
výnosné. V prostorách města 
ale automaty nechceme, víte, 
že například zmizely z křížového 
podchodu. Podobně v objektech 
města nemáme zájem o zboží 
vietnamských obchodníků,“ 
zareagovala starostka Frýdku-
-Místku Eva Richtrová.         (pp)

Jubilejní Zlatý pohár Linde
Starostka Frýdku-Míst-

ku Eva Richtrová přijala na 
radnici účastníky soutěže 
Zlatý pohár Linde, kterou již 
podesáté uspořádala Střední 
škola strojírenská a dopravní, 
Frýdek-Místek, Lískovecká 
2089. Záměrem této soutěže 
ve svařování je porovnání 
výsledků žáků v teoretických 
vědomostech i praktických 
dovednostech a výměna 
zkušeností pedagogických 
pracovníků podílejících se 
na přípravě žáků v různých 
učebních oborech.

„Tuto soutěž město podpo-
ruje, protože reprezentuje Frý-
dek-Místek. Nejsme zřizovateli 
středních škol, a proto jim pomá-
háme alespoň takto,“ vysvětlila 
starostka Eva Richtrová. Ta 
se nemusela bát před mládež 

předstoupit, protože sama učila 
na střední průmyslové škole a k 
soutěžnímu oboru má blízko. „O 
hutnictví a svařování něco vím, 
takže vám fandím. Doufám, že 
vám soutěž přinesla příznivé 
zážitky a že se k nám do měs-
ta někdy vrátíte i soukromě,“ 
řekla starostka. Středoškoláci ji 
mohou vyslyšet, protože zhlédli 
propagační film Euroregionu 
Beskydy, kde byla prezentována 
lákadla pobeskydského regionu. 
Že spolupráce na česko-slo-
vensko-polském pomezí fungu-
je, svědčí přitom i skutečnost, 
že doprovodného programu
10. ročníku mezinárodní soutěže 
se zúčastnily také dvě desítky 
studentů z SOUs, Čadca, a to v 
rámci projektu INTERREG III.A, 
který je spolufinancován Evrop-
skou unií.        (pp)

Zastupitelstvo podpořilo
produkci zápasů ve fotbale

Poslední zasedání frýdec-
ko-místeckého zastupitelstva 
se mimo plán zabývalo také 
aktuální nabídkou na pořádá-
ní veřejné velkoplošné projek-
ce zápasů z mistrovství světa 
ve fotbale. Tuto možnost má 
pouze šest měst a vedle Pra-
hy, Brna, Ostravy a dalších 
by měli mít šanci zafandit si 
pod širým nebem také lidé z 
Frýdku-Místku.

Jaromír Prokop z pořádající 
agentury, která projekt chystá, 
vysvětlil zastupitelům, že pro-
dukce počítá s jednou akcí na 
frýdeckém a dvěma na místec-
kém náměstí. V případě úspě-
chu našich fotbalistů v základ-
ní skupině je možné vysílání 
rozšířit. „Na náměstích bude i 
zastřešené pódium, kde budou 
vystupovat regionální kapely. 
Program začne už hodinu a půl 
před zahájením zápasů, budou 
probíhat divácké soutěže a další 
program,“ uvedl Jaromír Prokop, 

který musel zastupitele ujistit, že 
ihned po skončení akce je zajiš-
těn úklid a že se firma zabývá 
také pojištěním proti škodě na 
majetku. Lidovci se ohrazo-
vali vůči pořádání této akce v 
městské památkové zóně, ale 
všeobecně bylo konstatováno, 
že náměstí jsou především z 
hlediska dostupnosti přece jen 
nejvhodnější lokalitou. „V Praze 
je to na Staroměstském náměstí 
a nikomu to nevadí,“ podotkl 
Ján Janiga. Pořádající agentu-
ra žádala příspěvek z městské 
pokladny ve výši 150 tisíc korun, 
protože spočítala náklady na 
zhruba tři čtvrtě milionu korun. 
„Akce je to komerční, takže 
navrhujeme podpořit ji částkou 
padesát tisíc korun, což bude 
znamenat, že se k ní město 
symbolicky připojuje. V každém 
případě budeme klást důraz na 
bezpečnost,“ řekl místostarosta 
Petr Cvik. Návrh byl přijat 24 
hlasy.         (pp)

Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje, územ-
ní odbor Frýdek-Místek, zve děti, 
mládež i dospělé na Den otevře-
ných dveří konaný dne 4. května 
2006. Brány areálu centrální 
hasičské stanice Frýdek-Mís-
tek, Pavlíkova 2264, budou pro 

Den otevřených dveří u hasičů
všechny návštěvníky otevřeny 
v době od 8 do 12 hodin a ve 
13 až 18 hodin. Návštěvníci se 
budou moci seznámit se zása-
hovou technikou a speciálními 
prostředky, které hasiči použí-
vají při ochraně života, zdraví a 
majetku. 
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Na domácí půdě házenkáři z „Jedenáctky“ postoupili
V pátém kole žákovské ligy 

konaném v prvním dubnovém 
víkendu v domácím prostředí 
haly středního odborného uči-
liště technického se postupně 
utkal náš házenkářský dorost 
se čtyřmi soupeři.

Proti oslabenému týmu Karvi-
né naši nastoupili v prvním utká-
ní a již úvod celého turnaje před-
znamenal velmi vysokou úroveň 
všech dalších klání. „Karviná i 
bez některých opor byla velmi 
silným, dobře organizovaným a 
technicky velmi vyspělým sou-
peřem, se kterým se nám dařilo 
držet krok v průběhu celých tři-

ceti šesti minut. V poločase byl 
stav 7:7. O konečném výsledku 
a naší porážce 17:14 rozhodly, 
jak už to v našem sportu bývá, 
neproměněné vyložené střelec-
ké příležitosti ve druhém poloča-
se a také drobné chyby v jinak 
koncentrované obraně,“ popsal 
první zápas trenér David Prek a 
pokračoval: „I přes úvodní poráž-
ku byl však tým bojovně naladěn 
a doufal jsem, že výkonnost hrá-
čů bude gradovat.“

Družstvo TJ Náchod přices-
tovalo v plné síle a dal se oče-
kávat urputný boj o body do 
tabulky. „Předpoklady se napl-

nily zejména v prvním poločase, 
kdy se našim nedařilo elimino-
vat soupeřovy ´věže´ na spoj-
kách, ale ve druhé půli, hlavně 
díky skvěle střílejícímu Jiřímu 
Téglášovi, jsme si vybudovali 
několikabrankový náskok, který 
v závěru narostl na konečných 
osm branek, takže jsme zvítězili 
25:17, po poločase 10:10,“ řekl 
trenér domácích. 

Utkání s Dvorem Králové bylo 
víceméně bojem proti jedinému 
hráči Jakubu Kastnerovi, který 
nastřílel vynikajících devět bra-
nek a celé utkání „zlobil“ naši 
obranu svým pohybem a takřka 
bezchybnou střelbou. „V druhé 
půli jsme si však zásluhou lep-
ší komunikace v obraně, větší 
bojovnosti a výkonu tradičních 
opor Davida Plasgury, Radka 
Majera a také stále se lepšící-
ho Vojty Konečného vybudovali 
až šestibrankové vedení, které 
předznamenalo konečné vítěz-
ství 21:16, po poločase 12:11,“ 
doplnil David Prek.

Poslední soupeř KH Kop-
řivnice musel stejně jako tým 
Frýdecko-Místeckých nasadit 
do utkání únavou a bolístkami 

Horní řada zleva: Vít Pyško, Radek Majer, Libor Kocinec, Rosťa 
Soták, Vojta Konečný, Roman Butschek, David Plasgura, Lukáš 
Somr, trenér David Prek. Dolní řada zleva: Jirka Dolák, Marián 
Mikula, Matěj Otruba, Jakub Frkal, Jirka Tégláš.

nepoznamenané méně zkušené 
hráče. V tomto rychlém, dra-
matickém a velice pohledném 
zápase dostali možnost „zazářit“ 
ti, kterým krátký časový interval 
předchozích utkání, hrálo se 
2x18 minut, nedovoloval před-
stavit jejich umění ve větším 
rozsahu. Libor Kocinec, Jirka 
Dolák, Rosťa Soták, Marián 
Mikula, Matěj Otruba i brankář 

Vítek Pyško nezklamali důvěru 
a v utkání jednoznačně sou-
peře předčili po všech herních 
stránkách. Vyzdvihnout musíme 
zejména velmi dobře střelecky 
disponovaného Libora Kocince (8 
branek!!!) a Jirku Doláka se sedmi 
brankami, ale střelecky se prosa-
dili všichni hráči na hrací ploše a 
řekli si svým výkonem o místo v 
základní sestavě.   (dp, rs)

Řečníci z F-M vyhráli finále debatní ligy
Dubnový finálový turnaj roční-

ku 2005/2006 celostátních soutěží 
v akademickém debatování stře-
doškolských studentů v Liberci 
přinesl velký úspěch zástupcům 
Frýdku-Místku. V konkurenci 
desítek družstev z celé republiky 
debatéři ze Soukromého osmile-
tého a čtyřletého gymnázia Frý-
dek-Místek dominovali a stali se 
mistry České republiky.

„Diskutovalo se na tři hlavní 
témata – o nejvhodnější formě 
pomoci zemím třetího světa, o 
tom, zda bychom měli odpouštět 
zločinným diktátorům, a o novele 
silničního zákona. Diskutéři ze 
severu Moravy dosáhli takové-
ho úspěchu poprvé ve více než 
desetileté historii frýdecko-místec-

kého debatního klubu. V napínavé 
finálové debatě porazili družstvo z 
Gymnázia v Kojetíně a stali se 
mistry České republiky. Výsle-
dek finále je překvapivý, protože 
poražení finalisté z Kojetína byli v 
dlouhodobé části soutěže suve-
rénně nejúspěšnější a měli ty nej-
vyšší ambice,“ přiblížil atmosféru 
Petr Jahoda, člen představenstva 
Asociace debatních klubů, která 
napomáhá aktivnímu sebevzdě-
lávání mládeže v České republice 
moderní, zábavnou formou sou-
těžních debat. Ty rozvíjejí přitažli-
vou formou kritické myšlení, argu-
mentaci a rétoriku, prohlubující 
znalosti účastníků a v konečném 
důsledku podporující toleranci a 
kritickou úctu k názorům druhých. 
Kdo už někdy podobné klání viděl, 
ví, že se jej účastní dva týmy, kaž-
dý o třech mluvčích. Družstvům je Středoškolská odborná činnost

na Střední průmyslové škole
Tradičně se na Střední prů-

myslové škole Frýdek-Místek 
uskutečňují vedle řady jiných 
soutěží také obhajoby student-
ských prací v rámci středoškol-
ské odborné činnosti. Letošní 
ročník školního kola byl zastou-
pen pracemi vysoké úrovně, 
takže se dal očekávat úspěch i 
v okresním kole SOČ. 

Do školního kola SOČ na 
SPŠ se přihlásilo dvanáct sou-
těžních prací, z nichž sedm bylo 
nakonec doporučeno do okres-
ního kola. Okresní přehlídka pro-

běhla v letošním roce na Střední 
škole strojírenské a dopravní ve 
Frýdku-Místku a zúčastnilo se jí 
celkem 16 studentských týmů. 

SPŠ si vedla velmi dobře a 
čtyři naše týmy obsadily 1. místo 
ve svých kategoriích. Jednalo 
se o tyto práce: Středověká 
krčma U Panny Orleánské v 
kategorii ekonomika (autorky 
Lenka Karczmarczyková, Zuza-
na Kučová, Jana Nowaková, 
4. ročník), SPŠ Frýdek-Místek, 
studentský propagační film v 
kategorii technická informatika 

(autorky Veronika Odleváková, 
Lucie Štěpánová a Václav Tor-
čík, 2. ročník), Zlepšení životní-
ho prostředí města po napojení 
objektu na síť CZT v kategorii 
ochrana a tvorba životního pro-
středí (autoři Martin Hlavenka a 
Vojtěch Marosz, 4. ročník), His-
torie a současnost Třineckých 
železáren (autoři Marek Koman, 
Pavel Kukuczka a Milan Kwac-
zek, 2. ročník). Tyto práce nás 
budou reprezentovat na krajské 
přehlídce SOČ, která proběhne 
10. května v Opavě.    SPŠ F-M

Osobní zaujetí vítězí
3. dubna se v Soukromé 

střední škole podnikatelské 
Frýdek-Místek, s. r. o., setkalo 
deset studentů a studentek
1. ročníků středních škol z 
celého okresu, aby změřili 
síly v ne zcela obvyklé disci-
plíně: v mluveném projevu. 

Už pojedenácté vítal moderá-
tor z řad studentů – tentokrát to 
byl Daniel Řeha, student 3. roč-
níku oboru stavební podnikatel 
a manažer – porotu, soutěžící i 
hosty. Již tradiční téma: pro-
blém, který se týká i mě, přilákal 
mladé lidi ze sedmi škol – ze čtyř 
odborných a tří gymnázií.

Úkolem soutěžících je připra-
vit si mluvený projev ve striktně 
spisovném jazyce, perfektně jej 
přednést a stejně reagovat na 
dotazy poroty i z řad posluchačů. 
Náměty veselé i vážné, přednes 
brilantní i mladistvě rozverný, 
odpovědi suverénní i provázené 
rozpaky, takže porota, ve složení 
Mgr. Milena Duží, okresní meto-
dička a učitelka českého jazyka 
na základní škole, Mgr. Jiřina 
Bílková, dlouholetá pracovnice 
v oblasti kultury, a PhDr. Věra 
Strakošová, bývalá učitelka na 
střední škole, měla již tradičně 
velmi těžkou práci. Vítězství si 
nakonec odnesla Romana Cie-

lecká z Gymnázia Petra Bezruče 
s příspěvkem nazvaným Odchod 
blízké duše, druhé místo získal 
Martin Osina ze Soukromé střed-
ní odborné školy, tř. TGM, jenž 
podrobně rozebral problematiku 
homosexuality a registrovaného 
partnerství, a jako třetí se umístil 
Michal Nevlud z Gymnázia Frýd-
lant nad Ostravicí s tematikou 
rasové nesnášenlivosti. Cenu 
diváků dostal Aleš Koziorek ze 
Střední zdravotnické školy spíš 
za mladistvě mírně provokativní 
přístup k období puberty než za 
perfektní mluvený projev.

Již tradičně se o všechny 
soutěžící i ostatní hosty staraly 
cvičné firmy z „Podnikatelky“, 
studenti připravili občerstvení, 
nabízeli své služby i ve škol-
ním baru a prodejně a snažili 
se vytvořit příjemnou atmosféru 
i při vlastní soutěži. Všichni se 
těšili na pracovníky České tele-
vize, kteří přislíbili přijet natočit z 
naší soutěže šot do regionálního 
zpravodajství, ovšem nakonec 
byli vytíženi povodněmi a jinými 
akčnějšími aktualitami. Je nám 
to trošku líto, protože jsme mohli 
opět dokázat, že mladí umí i 
pozitivní věci, že je ve zprávách 
nemusíme vidět, jen když něco 
provedou. Alexandra Pobucká

Citát Charlese Dickense, 
jenž je heslem organizace 
Adra „Nikdo není zbytečný na 
světě, kdo ulehčuje břemeno 
někomu jinému“, si vzali k 
srdci žáci a učitelé ze základ-
ní školy Jiřího z Poděbrad.

Charitativní organizace s 
mezinárodní působností každo-
ročně vytváří zdroje, z nichž je 
financováno náhradní bydlení 
pro lidi postižené přírodními 
katastrofami, školy a zdravotnic-
ká zařízení. „I letos k nám zaví-
tali pracovníci Adry a představili 
žákům drobné záložky ve tvaru 

Nikdo není zbytečný
domečku, jejichž prostřednictvím 
mohly děti přispět na charitativní 
činnost,“  uvedl zástupce ředi-
tele školy Ivo Katzler a pokra-
čoval: „Pro děti to samozřejmě 
bylo velmi zajímavé a i mne 
samotného překvapilo, když 
na naši školu přišlo následně 
poděkování od Adry za nejvyšší 
výtěžek sbírky.“ 

Výtěžek sbírky na „Jedenáct-
ce“ činil dva tisíce dvě stě dvacet 
korun. „Jsem velmi rád, že děti 
přispěly na dobrou věc, a věřím, 
že v příštích letech si své prvenství 
udržíme,“ uzavřel Ivo Katzler.  (rs)

předloženo společensky kontro-
verzní téma a jeden tým má za 
úkol svou argumentací téma pod-
pořit, druhý se snaží téma vyvrátit. 
Úspěšnost řečníků pak posuzují 
akreditovaní rozhodčí.

Barvy Frýdku-Místku ve finále 
hájili studenti Martin Rožnovský, 
Ondřej Krásný a Silvie Kristala-
sová. Debatéry trénuje zkušený 
odborník René Brinda, který je 
zároveň pedagogem gymnázia. 
Student Ondřej Krásný se navíc 
probojoval do prestižní TOP15 
řečníků letošního ročníku.

„Vítězství ve finále jsme neče-
kali,“ prohlásil Mgr. Brinda. „Jde o 
vyvrcholení několikaleté soustav-
né práce s mladými řečníky ve 
Frýdku-Místku. V příštím ročníku 
se budeme snažit tento úspěch 
zopakovat, i když to v silné kon-
kurenci nebude snadné.“      (pp)
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Odbor sociální péče pomáhá zdravotně postiženým
PŘÍSPĚVEK NA REKREACI 
A LÁZEŇSKOU PÉČI PRO 
NEPRACUJÍCÍ DŮCHODCE

O příspěvek na rekreaci a 
lázeňskou péči může požádat 
nepracující důchodce, který 
hradí poukaz na rekreaci a na 
lázeňskou péči z vlastních pro-
středků.

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

Žadatel musí být starší 16 let 
a musí splňovat podmínku míst-
ní příslušnosti. O dávku může 
požádat i zákonný zástupce, 
soudně ustanovený opatrovník, 
případně osoba pověřená na 
základě plné moci. Občan musí 
mít trvalý pobyt ve Frýdku-Míst-
ku nebo v některé další obci v 
daném správním obvodu Měst-
ského úřadu Frýdek-Místek.

Jaké jsou podmínky a postup 
pro řešení životní situace:

Příspěvek může být poskytnut 
důchodcům, jejichž  důchod nepře-
sáhl částku 2 720,- Kč u jednotlivce 
nebo 4 880,- Kč u manželské dvo-
jice až do výše plné ceny poukazu. 
Ostatním důchodcům, pokud výše 
jejich důchodu nepřesáhla část-
ku 4 000,- Kč u jednotlivce nebo
6 000,- Kč u manželské dvojice, 
až do výše 60 % ceny poukazu. 
Sociálně potřebným účastníkům 
rekreace a lázeňské péče může 
být přiznán příspěvek na výdaje na 
dopravu hromadnými prostředky 
až do výše skutečných nákladů. 

Na kterém úřadu můžete 
tuto situaci řešit:

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

Jakým způsobem můžete 
zahájit řešení této životní 
situace:

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

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

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

Žadatele jsou rozděleni 
podle místa bydliště:

Kancelář č. 332 Bartozelová 
Jana

tel. 558 609 605
Kancelář č. 333 Laníková 

Jana
tel. 558 609 606
Kancelář č. 333 Slívová Ven-

dula
tel. 558 609 606
Jaké doklady a informace 

musíte mít s sebou:
- občanský průkaz, případně 

jiný doklad totožnosti                                                                                
- doklad o výši důchodu
- doklad o ceně poukazu.
Pro účely posouzení sociál-

ní potřebnosti je nutno doložit:
- doklad o veškerých příjmech 

za posledního půl roku

- doklady o měsíčních  nákla-
dech na bydlení

- doklad o výdajích na dopra-
vu hromadnými dopravními pro-
středky

- případně doklad o nutnosti 
dietního stravování a průkaz 
ZTP/P.

Jaké jsou potřebné formu-
láře a kde je získáte:

Žádost o poskytnutí příspěvku 
na rekreaci a lázeňskou péči.

U sociálně potřebných obča-
nů čestné prohlášení o majetku.

Formuláře je možno vyzved-
nout na odboru sociální péče, 
oddělení péče o seniory a zdra-
votně postižené.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Správní řízení je zahájeno 

dnem podání žádosti a ukonče-
no je vydáním rozhodnutí. 

Správní orgán je povinen roz-
hodnout ve věci do 30 dnů ode 
dne zahájení řízení, ve zvlášť 
složitých případech rozhodne 
nejdéle do 60 dnů.

Kteří jsou další účastnici 
řízení:

U manželské dvojice manžel 
žadatele.

U sociálně potřebných obča-
nů společně posuzované osoby.

Podle kterého právního 
předpisu se postupuje:

Zákon č. 71/1967 Sb., o 
správním řízení, ve znění  poz-
dějších předpisů. 

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

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

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

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

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

Jaké jsou opravné pro-
středky a jak se uplatňují:

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

Jaké sankce mohou být 
uplatněny v případě nedodržení 
předepsaných povinností:

V případě uvedení nepravdi-
vých skutečností možnost vyčís-
lení neoprávněně čerpané dávky, 
případně přestupkové řízení. 

Dále se můžete obrátit na:
Informace získáte na odboru 

sociální péče, oddělení péče o 
seniory a zdravotně postižené.

PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU ZA 
UŽÍVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO 

BYTU A GARÁŽE

O příspěvek může požádat 
občan s těžkými vadami nos-
ného nebo pohybového ústrojí 
a občan úplně nebo prakticky 
nevidomý, který užívá bezbarié-
rový byt a garáž.

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

Občan s těžkými vadami nos-
ného nebo pohybového ústrojí 
a občan úplně nebo prakticky 
nevidomý. 

Žadatel musí být starší 16 let 
a musí splňovat podmínku místní 
příslušnosti.

O dávku může požádat i 
zákonný zástupce, soudně 
ustanovený opatrovník, případ-
ně osoba pověřená na základě 
plné moci. Občan musí mít trvalý 
pobyt ve Frýdku-Místku nebo 
v některé další obci v daném 
správním obvodu Městského 
úřadu Frýdek-Místek.

Jaké jsou podmínky a postup 
pro řešení životní situace:

Žadatel musí užívat byt 
zvláštního určení, tzv. bezbarié-
rový byt. Dále musí být posou-
zen posudkovou komisí České 
správy sociálního zabezpečení 
jako občan s těžkými vadami 
nosného nebo pohybového 
ústrojí, které jsou uvedeny v 
příloze č. 5 vyhlášky č. 182/1991 
Sb., případně jako občan úplně 
nebo prakticky nevidomý. Nut-
no podat žádost o poskytnutí 
příspěvku na úhradu za užívání 
bezbariérového bytu a garáže.

Na kterém úřadu můžete 
tuto situaci řešit:

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

Jakým způsobem můžete 
zahájit řešení této životní 
situace:

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

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

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

Kancelář č. 338 Mičulková 
Romana

tel. 558 609 602 
Jaké doklady a informace 

musíte mít s sebou:
- občanský průkaz, případně 

jiný doklad totožnosti 
- smlouvu o užívání bytu 

zvláštního určení – bezbariéro-
vého bytu, případně smlouvu o 
užívání garáže

- lékařský nález vyplněný 
praktickým lékařem.

Jaké jsou potřebné formu-
láře a kde je získáte:

Žádost o poskytnutí příspěv-
ku na úhradu za užívání bezbari-
érového bytu a garáže.

Formulář je možno vyzved-
nout na odboru sociální péče, 

oddělení péče o seniory a zdra-
votně postižené.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Správní řízení je zahájeno 

dnem podání žádosti a ukonče-
no je vydáním rozhodnutí. 

Správní orgán je povinen roz-
hodnout ve věci do 30 dnů ode 
dne zahájení řízení, ve zvlášť 
složitých případech rozhodne 
nejdéle do 60 dnů.

Jaké další činnosti jsou po 
vás jako žadateli požadovány:

Umožnění sociálního šetření 
v místě bydliště.

Podle kterého právního 
předpisu se postupuje:

Zákon č. 71/1967 Sb., o 
správním řízení, ve znění poz-
dějších předpisů.

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

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

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

Jaké jsou opravné pro-
středky a jak se uplatňují:

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

Jaké sankce mohou být 
uplatněny v případě nedodržení 
předepsaných povinností:

V případě, že byla dávka 
vyplacena neprávem nebo 
v nesprávné výši v důsledku 
nesplnění oznamovací povin-
ností žadatele, je tento povinen 
neoprávněně vyplácenou dávku 
nebo její část vrátit. 

Nejčastější dotazy veřej-
nosti na toto téma:

Může být vyplácen samostat-
ně pouze příspěvek na garáž?

Nemůže, poskytování pří-
spěvku na garáž je vázáno na 
přiznání příspěvku na úhradu za 
užívání bezbariérového bytu. 

PŘÍSPĚVEK NA
ÚPRAVU BYTU

Příspěvek na úpravu bytu se 
poskytuje občanům s těžkou 
vadou nosného nebo pohybo-
vého ústrojí, která je uvede-
na v příloze č. 5 písm. a) až 
g) vyhlášky č. 182/1991 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 
a dále občanům úplně nebo 
prakticky nevidomým. Úprava 
bytu se poskytuje občanům, 
kteří byt užívají k trvalému 
bydlení.

Příspěvek lze také poskytnout 
rodičům nebo osobám, kterým 
bylo dítě svěřeno do péče (na 
základě rozhodnutí), jde-li o dítě 
starší tří let, které je postiženo 
těžkou vadou nosného nebo 

pohybového ústrojí nebo je úpl-
ně nebo prakticky nevidomé.

Výše příspěvku se stanoví se 
zřetelem na příjmy a majetko-
vé poměry žadatele a příjmy a 
majetkové poměry osob žijících 
s ním ve společné domácnosti, a 
to až do výše 70 % prokázaných 
nákladů, nejvýše do 50 000,- Kč.

Příspěvek lze poskytnout i 
formou zálohy, nejvýše však ve 
výši 50 % předpokládané výše 
příspěvku.

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

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

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

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

Pověřená osoba na základě 
plné moci.

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

Jaké jsou podmínky a postup 
pro řešení životní situace:

Podmínkou je podání žádosti o 
příspěvek na oddělení péče o seni-
ory a zdravotně postižené, které 
požádá o přezkoumání zdravotní-
ho stavu žadatele Českou správu 
sociálního zabezpečení.

Na kterém úřadu můžete 
tuto situaci řešit:

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

Jakým způsobem můžete 
zahájit řešení této životní situ-
ace:

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

Kde a s kým můžete tuto 
životní situaci řešit:

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

Žadatelé jsou rozděleni podle 
počátečního písmene příjmení:

Kancelář č. 338 Mičulková 
Romana

tel. 558 609 602
Jaké doklady a informace 

musíte mít s sebou:
- občanský průkaz (v případě 

nezletilých dětí rodný list nebo 
rozsudek o svěření dítěte do 
péče) 

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

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

doklad o vlastnictví bytu nebo 
rodinného domku. Pokud se 
jedná o byt nájemní – doloží 
žadatel smlouvu o užívání, sta-
vební povolení nebo oznámení 
stavebnímu úřadu o stavebních 
úpravách.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Správní řízení je zahájeno 

dnem podání žádosti a ukonče-
no je vydáním rozhodnutí. 

Správní orgán je povinen roz-
hodnout ve věci do 30 dnů ode 
dne zahájení řízení, ve zvlášť 
složitých případech rozhodne 
nejdéle do 60 dnů.

Jaké další činnosti jsou po 
vás jako žadateli požadovány:

Podmínkou pro poskytnutí 
příspěvku je písemný závazek 
občana na:

- vyúčtování příspěvku do tří 
let od nabytí právní moci vyda-
ného rozhodnutí o příspěvku,

- vrácení příspěvku nebo jeho 
části v případě, že byt občan 
vymění, prodá, dojde-li ke změ-
ně užívacího práva nebo vlast-
nického práva před uplynutím 10 
let od poskytnutí příspěvku, 

- vrácení poměrné části pří-
spěvku v případě, že plánované 
úpravy se neuskuteční podle 
schválené dokumentace nebo 
výše příspěvku přesáhne 70 % 
skutečně vynaložených nákladů.

Podle kterého právního 
předpisu se postupuje:

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

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

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

Zákon č. 71/1967 Sb., o 
správním řízení, ve znění poz-
dějších předpisů.

Jaké jsou opravné pro-
středky a jak se uplatňují:

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

Jaké sankce mohou být 
uplatněny v případě nedodržení 
předepsaných povinností:

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

Povinnost vrátit dávku nebo 
její část vzniká příjemci, který:

- nesplnil některou jemu 
uloženou povinnost,

- přijal dávku nebo její část, 
ačkoliv věděl nebo musel z 

okolností předpokládat, že byla 
vyplacena  neprávem,

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

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

PŘÍSPĚVEK NA ZAKOUPENÍ, 
CELKOVOU OPRAVU
A ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVU

MOTOROVÉHO VOZIDLA
Příspěvek na zakoupení a 

celkovou opravu motorového 
vozidla se poskytne občanu s 
těžkou vadou nosného a pohy-
bového ústrojí, která je uvedena 
v příloze č. 5 písm. a) až g) vyhl. 
č. 182/1991 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů, který motorové 
vozidlo bude používat pro svou 
dopravu a který není:

- celoročně umístěn ve zdra-
votnickém nebo obdobném 
zařízení,

- je odkázán na individuální 
dopravu.

Příspěvek se též poskytne 
rodiči nezaopatřeného dítěte, 
jde-li o dítě starší tří let, a to:

- s těžkou vadou nosného a 
pohybového ústrojí, která je uve-
dena v příloze č. 5 písm. a) až g),

- úplně nebo prakticky nevi-
domé,

- mentálně postižené, které-
mu byly přiznány mimořádné 
výhody III. stupně z důvodu 
mentálního postižení a rodič 
bude používat motorové vozidlo 
pro dopravu tohoto dítěte. 

Za rodiče se považuje pro 
účely těchto příspěvků též osoba, 
které bylo dítě svěřeno do péče 
nahrazující péči rodičů na základě 
rozhodnutí příslušného orgánu. 
Pokud je dítě umístěno k celo-
ročnímu pobytu v ústavu sociální 
péče, popřípadě ve zdravotnic-
kém nebo obdobném zařízení, 
je též podmínkou pro poskytnutí 
příspěvku podle věty první, že 
rodič dítě pravidelně navštěvuje. 
Příspěvek může být poskytnut jen 
jedné oprávněné osobě.

Výše příspěvku na zakoupení 
motorového vozidla činí nejvýše 
100 000,- Kč.

Výše příspěvku na celkovou 
opravu motorového vozidla činí 
nejvýše 60 000,- Kč.

Výše příspěvku se určí 
zejména s ohledem na majetko-
vé poměry žadatele a majetkové 
poměry osob blízkých žijících s 
žadatelem ve společné domác-
nosti.

Další příspěvek lze poskyt-
nout po uplynutí pěti let od vypla-
cení příspěvku předchozího.

Jednou v období deseti let 
po sobě jdoucích lze výjimeč-
ně poskytnout příspěvek podle 

odstavce 1 nebo 2 před uply-
nutím pěti let ode dne vyplacení 
příspěvku podle odstavce 1 nebo 
2, dojde-li k poškození, zničení 
nebo odcizení vozidla, na které 
byl příspěvek poskytnut, a je-li 
prokázáno, že žadatel toto poško-
zení, zničení nebo odcizení vozi-
dla nezavinil. V případě žádosti 
o příspěvek na celkovou opravu 
motorového vozidla musí být též 
prokázáno, že je taková oprava 
nevyhnutelná. Zničením se rozumí 
takový stav, kdy motorové vozidlo 
nelze opravit za cenu nižší, než je 
obvyklá pořizovací cena motoro-
vého vozidla stejného typu a stáří 
v době podání žádosti o příspě-
vek. Podmínkou pro poskytnutí 
příspěvku na zakoupení motoro-
vého vozidla v případě odcizení 
dále je, že odcizené motorové 
vozidlo bylo pro případ odcizení 
pojištěno. Pro stanovení výše 
příspěvku podle věty první neplatí 
odstavec 8.

Příspěvek na zvláštní úpravu 
motorového vozidla se poskytne 
občanu s těžkou vadou nosné-
ho a pohybového ústrojí, která 
je uvedena v příloze č. 5 výše 
uvedené vyhlášky. Podmínkou 
přiznání příspěvku je, že žada-
tel sám řídí motorové vozidlo a 
pro své trvalé postižení zvláštní 
úpravu řízení potřebuje.

Součet příspěvků na zakou-
pení, celkovou opravu a úpravu 
řízení motorového vozidla nesmí v 
období deseti po sobě jdoucích let 
přesáhnout částku 200 000,- Kč.

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

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

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

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

Pověřená osoba na základě 
plné moci.

Občan musí mít trvalý pobyt ve 
Frýdku-Místku nebo v některé dal-
ší obci v daném správním obvodu 
Městského úřadu Frýdek-Místek.

Jaké jsou podmínky a 
postup pro řešení životní 
situace:

Podmínkou je podání žádos-
ti na oddělení péče o seniory a 
zdravotně postižené, které pořá-
dá o přezkoumání zdravotního 
stavu žadatele Českou správu 
sociálního zabezpečení.

Na kterém úřadu může tuto 
situaci řešit:

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

Jakým způsobem může zahá-
jit řešení této životní situace:

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

Kde a s kým můžete tuto 

životní situaci řešit:
Odbor sociální péče, oddě-

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

Kancelář č. 338 Mičulková 
Romana        

tel. 558 609 602
Jaké doklady a informace 

musíte mít s sebou:
- občanský průkaz (v případě 

nezletilých dětí rodný list nebo roz-
sudek o svěření dítěte do péče) 

- vyplněnou žádost
- pokud je žadatel zbaven 

svéprávnosti, doloží opatrovník 
příslušné ustanovení soudu

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

- technický průkaz stávajícího 
motorového vozidla.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Správní řízení je zahájeno 

dnem podání žádosti a ukonče-
no je vydáním rozhodnutí. 

Správní orgán je povinen roz-
hodnout ve věci do 30 dnů ode 
dne zahájení řízení, ve zvlášť 
složitých případech rozhodne 
nejdéle do 60 dnů.

Jaké další činnosti jsou po 
vás jako žadateli požadovány:

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

- pokud motorové vozidlo pře-
stane být před uplynutím pěti let 
jeho vlastnictvím,

- motorové vozidlo přesta-
ne být používáno pro dopravu 
žadatele nebo pro dopravu 
daného dítěte,

- pokud do dvou měsíců žada-
tel nepřestane být vlastníkem 
původního motorového vozidla.

Příspěvek podle odstavce 1, 2 
nebo 6 se poskytne, zaváže-li se 
žadatel písemně předem, že vrá-
tí vyplácený příspěvek nebo jeho 
poměrnou část v případě, že

a) motorové vozidlo, na jehož 
zakoupení, opravu nebo zvláštní 
úpravu příspěvek použije, pře-
stane být před uplynutím pěti 
let ode dne vyplacení příspěvku 
jeho vlastnictvím,

b) motorové vozidlo přestane 
být před uplynutím pěti let ode 
dne vyplacení příspěvku použí-
váno pro jeho dopravu nebo 
pro dopravu dítěte uvedeného v 
odstavci 2,

c) do dvou měsíců ode dne 
vyplacení příspěvku nepřestane 
být vlastníkem původního moto-
rového vozidla; za původní moto-
rové vozidlo se nepovažuje moto-
rové vozidlo, na jehož zakoupení 
nebo celkovou opravu je podána 

žádost o příspěvek nebo 
d) do šesti měsíců ode dne 

vyplácení nepoužije příspěvek 
na zakoupení, opravu nebo 
úpravu motorového vozidla.  

Příspěvek nebo jeho poměrná 
část se nevymáhá v případě, že 
občan, kterému byl vyplacen, 
zemře do pěti let ode dne jeho 
vyplacení, nebo, jde-li o příspě-
vek vyplácený podle odstavce 
2, když dítě přestalo splňovat 
podmínku nezaopatřenosti, 
avšak motorové vozidlo je nadá-
le používáno pro jeho dopravu 
nebo když dítě zemřelo. V přípa-
dě, že při poškození nebo zničení 
motorového vozidla, na něž byl 
poskytnut příspěvek, které tento 
občan nezavinil, je částka, kterou 
lze získat při změně vlastnictví 
tohoto motorového vozidla, pro-
kazatelně nižší než částka, kte-
rou je občan povinen podle věty 
první vrátit, lze od vymáhání pří-
spěvku nebo jeho části upustit.

Podle kterého právního 
předpisu se postupuje:

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

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

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

Zákon č. 71/1967 Sb. o 
správním řízení, ve znění poz-
dějších předpisů.

Jaké jsou opravné pro-
středky a jak se uplatňují:

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

Jaké sankce mohou být 
uplatněny v případě nedodržení 
předepsaných povinností:

Občan je dle § 106 zákona 
č. 100/1988 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů povinen ohlásit 
ve lhůtě osmi dnů každou změ-
nu skutečností rozhodných pro 
trvání nároku na dávku, výplatu 
nebo její poskytování. 

Povinnost vrátit dávku nebo 
její část vzniká příjemci, který:

- nesplnil některou jemu 
uloženou povinnost,

- přijal dávku nebo její část, 
ačkoliv věděl nebo musel z 
okolností předpokládat, že byla 
vyplacena  neprávem,

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

Úmyslným zaviněním přeplat-
ku se občan vystavuje stíhání 
dle zákona o přestupcích, pokud 
částka přesáhne 5 000,- Kč, pak 
trestnímu stíhání.
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27. ročník Turnaje šachových nadějí
Během velikonočních svát-

ků, ve dnech 13.-17. dubna, 
uspořádala v prostorách Národ-
ního domu Beskydská šachová 
škola ve spolupráci s Domem 
dětí a mládeže a za podpory 
města Frýdek-Místek 27. ročník 
Turnaje šachových nadějí. 

Nad turnaji převzala záštitu 
starostka města Frýdku-Místku 
Eva Richtrová, která na startu 
přivítala 308 účastníků z 12 zemí 
Evropy (ČR, Bělorusko, Dánsko, 
Slovensko, Polsko, Rusko, Lit-
va, Maďarsko, Německo, Chor-
vatsko, Anglie, Wales). Turnaje 
šachových nadějí byly rozděleny 
do tří turnajů – Turnaj šachových 
nadějí, Mezinárodní turnaj dětí 
do 8 let a Pobeskydí.

Turnaj šachových nadějí
Turnaj šachových nadějí  je 

republikovým šachovým svazem 
uznán jako oficiální příprava čes-
kých šachových reprezentantů 
do 10, 12 a 14 let na mládežnic-
ké mistrovství světa a Evropy. 
Tomu odpovídá i každoročně 
vysoce kvalitní účast domácích 
a zahraničních výprav, čímž se 
turnaj ve Frýdku-Místku jedno-
značně řadí svou kvalitou na 
úroveň evropského šampionátu. 
Turnaje šachových nadějí  se 
zúčastnilo celkem 151 šachis-
tů, kteří se do Frýdku-Místku 
sjeli z deseti zemí Evropy. Jako 
každoročně na ně čekal kvalitně 
obsazený turnaj, ale také bohatý 
doprovodný program, korunova-
ný sobotní Dětskou šachovou 
superšou, což je akce, na které 
se oddíl snaží zpopularizovat 
šachovou hru mezi veřejností a 
zároveň umožnit startujícím, aby 
se tak trošku šachově vyřádili. 

V pětidenním zápasovém 
maratónu bojovali samozřejmě 
i frýdecko-místečtí šachisté. V 
nejmladší kategorii H10 uniklo 
jen o vlásek Matěji Svobodovi
3. místo, když se se 6 body 
umístil o stupeň níže. Na posled-
ním ohodnoceném místě, tedy 
šestém, skončil Jiří Kozel. V 
kategorii H12  dosáhli solidních 
výsledků J. Rabatin (9. místo), 
P. Kotrbatý (11.) a M. Mojžíšek 
(14.). V nejpočetnější kategorii 

H14 si zahrála Magdaléna Mitu-
rová, která dala přednost právě 
chlapecké kategorii. Ani tento 
fakt naši hráčku nezastavil před 
nejlepším umístěním z hráčů 
BŠŠ v této kategorii. Se 6 body si 
odnesla cenu za 4. místo. V dív-
čích kategoriích si nejlépe vedla 
Klára Zemková (D10), když se 
svým 2. místem postarala o nej-
lepší výsledek z hráčů BŠŠ. Nel-
ze opomenout ani výkon Terezy 
Rohovské – 6. místo (D12).

Soutěž družstev
Tradičně velmi oblíbenou a 

zároveň napínavou podívanou 
je soutěž družstev. Do letoš-
ního ročníku soutěže družstev 
přihlásilo svou soupisku celkem 
16 družstev, přičemž na prvních 
pět týmů čekala sladká odměna 
v podobě dortů připravených 
Zámeckou cukrárnou. 

Letošní průběh byl velmi 
vyrovnaný, neboť bodový rozdíl 
mezi 1. a 5. místem byl pouhých 
3,5 bodů. Pořadí: 1. Slovensko 
(24 b.), 2. Anglie „A“ (23,5 b.), 
3. Anglie „B“ (23,0 b.), 4. BŠŠ 
Frýdek-Místek (23 b.), 5. Chor-
vatsko (21,5 b.).

Turnaj dětí do 8 let
Druhý turnaj, který proběhl v 

rámci Turnaje šachových nadějí, 
začal o víkendu 15.-16. dubna. 
Mezinárodní turnaj dětí do 8 let 
sehrálo 53 dětí nejen z Česka, 
ale také ze Slovenska, Polska, 
Ruska. 

Zástupci Beskydské šachové 
školy se tentokráte medailových 
pozic nedočkali a museli se 
sklonit před konkurencí. Nicmé-
ně některá dílčí umístění dávají 
našim hráčům velkou motivaci 
do nelehké tréninkové práce a 
do dalších mistrovských akcí. 
O nejlepší umístění v chlapec-
ké kategorii se postaral Ondřej 
Pečinka (6. místo), v dívčí Kate-
řina Huvarová (7. místo).

Hlavní trenér mladších žáků 
Beskydské šachové školy Pavel 
Benčo nám řekl: „Naše děti měly 
turnaj naplánován jako hlavní 
přípravu před blížícími se pres-
tižními turnaji Mistrovství Polska 
dětí do 7 let a MČR dětí do 8 let. 
Byť jsme neobsadili medailové 

pozice, tak si myslím, že na blíží-
cích se mistrovstvích budeme 
bojovat o medailová umístění a 
budeme vzorně reprezentovat 
Beskydskou šachovou školu a 
město Frýdek-Místek.“

Turnaj Pobeskydí
Třetí turnaj spadající do Tur-

najů šachových nadějí se konal 
ve dnech 13.-17. 4. Na  turnaji 
Pobeskydí se sešlo 104 šachis-
tů z deseti zemí Evropy (CZE, 
POL, SVK, RUS, BLR, LTU, 
ENG, HUN, GER a DEN), kteří 
byli rozděleni do tří dílčích turna-
jů. V Arcimpex Cupu a Hamont 
Cupu se utkalo deset šachistů 
systémem každý s každým, 
Radegast Cup byl zapsán jako 
Fide open turnaj. Pro pořadate-
le bylo příjemným zjištěním, že 
zájem o start v tomto turnaji je 
rok od roku větší. 

Arcimpex Cup vyhrál Rus 
Gajsin Evgenij, druhé místo 
připadlo Tallovi Vladimíru z ČR 
a na třetím místě skončil Dán 
Bromann Thorbjorn. V druhém 
uzavřeném turnaji Hamont Cupu 
obsadil první místo Fide mistr 
Meszarosz Michal z SR, na dru-
hém místě skončila polská Fide 
mistryně Karina Szczepkowska, 
třetí pozici pak obsadil Wiley 
Tom E. z Anglie. Domácí přízniv-
ce šachové hry může těšit šesté 
místo opory frýdecko-místecké-
ho A družstva Jakuba Lahnera.

Nejpočetněji obsazeným tur-
najem Pobeskydí byl Radegast 
Cup, který byl sehrán švýcar-
ským systémem na devět kol 
a jehož výsledky se započítá-
vají na Fide Elo listnu. Z tohoto 
pohledu je potěšitelný zisk šesti 
bodů Jirky Kočiščáka, který tak 
obsadil velmi pěknou třináctou 
příčku. V náročné konkurenci se 
však neztratili ani další frýdec-
ko-místečtí šachisté, jmenujme 
alespoň Jan Krejčí (14. místo) a 
Tomáš Pecha (21. místo).

Na závěr bychom chtěli ještě 
jednou poděkovat Městu Frý-
dek-Místek, že i letos si vzal náš 
turnaj pod svá křídla. Děkujeme 
všem svým spolupracovníkům, 
kteří vytvořili profesionální tým, 
a všem partnerům.

Sokolky skončily bez medaile
Sokol F-M - Olymp 0:3 (-18, -22, -21)

Volejbalistky Sokola Frý-
dek-Místek nakonec v letoš-
ním ročníku extraligy zůstaly 
bez medaile. Loni stříbrný 
celek zůstal na bramboro-
vé pozici, která mu patřila i 
po základní části. Pak sice 
konečně začal porážet týmy, 
které měl v tabulce nad sebou, 
ale při konečném účtování už 
tolik úspěšný nebyl.

Domácí zápas s Olympem 
Praha nebyl důstojnou rozlučkou 
s diváky, poslední zápas Frýdek-
-Místek odehrál v útlumu, který 
jako by si nesl s sebou po prohra-
ném tie-breaku v úvodním zápase 
v Praze, kde v pátém setu uhrál 
málo vídané pouhé čtyři body. V 
Praze sice Olymp mohl slavit stej-
ně jednoznačné vítězství, jakého 

dosáhl na frýdecko-místecké 
palubovce, ale po dvou setech 
ztratil následující v koncovkách a 
zrodilo se drama. Bohužel s fád-
ním posledním dějstvím. 

I v Místku Olymp vedl 2:0 na 
sety, ale zmrtvýchvstání soko-
lek tentokrát nepřišlo. Vypada-
lo to, že hráčky o další cestu do 
Prahy nestojí, obhájkyně titulu 
daly vedle umu do hry i více 
srdce. To se ukázalo ve třetím 
setu, kde domácí vedly 19:15, 
ale skóre se výrazně otočilo. 
Slabou útěchou je, že Sokol 
Frýdek-Místek vypadl v napí-
navém semifinále s Brnem, 
které získalo mistrovský titul, 
když zdolalo Slavii Praha. K 
hodnocení sezony se vrátíme v 
některém z příštích čísel.  (pp)

SOKOL-OLYMP: Domácí loučení se sezonou nebylo radostné. 
Foto: Petr Pavelka

Organizátor bojových arén 
Martin Vaňka z Frýdku-Místku 
načerpal další inspiraci v Itálii na 
turnaji ze série K1 Evropských 
turnajů. Na něm v superprestiž-
ním zápase v Muay-Thai bojoval 
Zdeněk WAMPÍR Šlehober. 

„Zdeněk byl spíš v odpočívací 
fázi, o zápase jsme se dozvěděli 
den předem. Měl proto sundat 
pět kilo do své standardní bojové 

Turnaj K1 byl velká zkušenost
váhy. Takže jej čekal půst a ráno 
jsme letadlem letěli do Milána. 
Tam jsme museli absolvovat 
hodinu běhu a švihadla v par-
ku a další hodinu sauny. Potíže 
s váhou byly naším největším 
handicapem, soupeř mohl pak 
uplatnit lepší fyzickou pohodu,“ 
hodnotil Martin Vaňka.

V hale se boxovala pyramida 
K1, Savate souboj, souboj žen, 

rozdali si to šampioni ve váze do 
71 kg a superfight v Muay-Thai 
čekal na Wampíra. Zápas v hale, 
v níž bylo 5 až 7 tisíc diváků, měl 
výbornou atmosféru. Po vyčer-
pávající bitvě vyhrál fyzicky čilejší 
Ital Rocky. „Byla to velká zkuše-
nost takto bojovat se šampionem 
s tolika zápasy. V plné přípravě 
mohlo být vítězství na naší stra-
ně,“ myslí si Vaňka.        (pp)
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2. května  
Schůzka členek 
4. května v 10. 00 hod.
Přednáška laktační poradkyně
O prevenci problémů v kojení. Před-

náška je určena těhotným maminkám.
5. května
Výtvarka pro děti
Navlékání korálků
9. května v 10.00 hod.
Přednáška paní Michenkové
Prezentace dětské kosmetiky Bübchen, 

spojená s ukázkou a dárečky.
11. května 
Oslava dne matek
Vystoupení dětí z MŠ Sněženka, pře-

kvapení a dáreček.
12. května
Výtvarka pro dospělé
Drátkování. Drátky k dostání v KM 

Broučci.
15.-29. května
Burza letního oblečení a obuvi
15.5. – příjem věcí 
29.5. – vyúčtování a výdej věcí
16. května v 10.00 hod.
Právní poradna  
Rodinné právo, majetkové vztahy 

manželů a partnerů, výživné na děti. Tyto 
a další otázky vám zodpoví pan JUDr. 
Tomáš Mikulík Hamele, Ph.D.

19. května

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

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

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

e-mail:info@ddmfm.cz

NÁRODNÍ PROGRAM POČÍTAČOVÉ 
GRAMOTNOSTI (NPPG)

- vzdělávací program vyhlášený minis-
terstvem informatiky

- kurzy probíhají v DDM na ulici Pioný-
rů 752 v Místku

- kurz 1: Základy práce s PC, kurz 2: 
Základy práce s textovým editorem, kurz 
3: Internet a elektronická pošta

- doba trvání jednoho kurzu: 2 hodiny
- cena za 1 kurz: 100,- Kč (zbytek hradí 

ministerstvo informatiky)
- informace a přihlášky: Patrik Siegels-

tein, telefon: 558 434 154, 732 646 125
- termíny: Aktuální termíny se dovíte v 

DDM FM, nebo na www.ddmfm.cz
11. května
DÁREK PRO MAMINKU
- přijďte si vyrobit dárky a drobné deko-

rační předměty, kterými potěšíte maminky 
v den jejich svátku

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

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

- DDM Místek, 14:00 – 16:30 hodin
12. května
S HARRYM HURÁ DO BRADAVIC
Jste zvědaví na svět čarodějnických 

učňů? Láká vás Brumbálova myslánka, 
Snapovy lektvary a Hagridovi třaskaví 
skvorejši? Ubráníte se kouzlům Volde-
morta? Máte odvahu vydat se do zapo-

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

13. - 14. května 
„Pojďte s námi procestovat historií 

strojem času“
Pobyt na TZ Višňovka ve Vyšních 

Lhotách.
Hry, soutěže
cena 280,- Kč
Informace P. Kozáková
Stále probíhá výuka v Ekologickém 

středisku Hatě „O přírodě v přírodě“.
Připravujeme výlety pro mateřské 

školy. Ekologické středisko Hatě se mění 
v Pohádkový les. 

Termín od 31.5. do 16.6. 
Informace P. Kozáková
Poslední volná místa na letních 

táborech.
2.7.-15.7.
Višňovka Vyšní Lhoty 
HV Alena Vajdová
1.7.-10.7.
Vigantice u Rožnova p.R.
HV Alena Kubaláková
14.8.-25.8.
Vigantice
HV Renata Bortlicková
26.8.-31.8.
Vigantice – rodiče s dětmi!
HV Renata Bortlíčková
31.8.-11.9.
Řecko Nei-Pori
HV J. Kriglerová
Bližší informace o  připravovaných ak-

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

Výtvarka pro děti
Maňásek z látky
23. května v 10.00 hod.
Přednáška logopedky p. Brandové
24. května
Olympiáda Broučků
Čekají na vás zábavné sportovní disci-

plíny a tradiční odměny.
26. května
Výtvarka pro dospělé
Letní výzdoba oken
30. května v 10.00 hod.
Pojďte s námi na koníčky
Tradiční výlet Broučků do jízdárny pod 

Štandlem. Sraz na místě.
1. června
Oslava Dne dětí
Jsou připraveny soutěže, odměny. 

Přijďte, bude legrace.
Každé pondělí maňásková pohádka, ve 

středu cvičení pro děti, čtvrtek zpívánky a v 
pátek orientální tance. Vždy v úterý kurzy 
angličtiny pro maminky v 9.15 hod. začá-
tečníci, v 10.30 hod. mírně pokročilý. Kaž-
dou středu probíhá cvičení pro těhotné pod 
vedením lektorky. Informace v KM Broučci.

vězeného lesa?
Přijďte strávit odpoledne her a soutěží 

v našich Bradavicích.
- cena: zdarma
- Informace: Ivana Sošková, 558 434 

154, 731 167 010, kaluz@ddmfm.cz
- Start: Sady Bedřicha Smetany (mís-

tecký park za AS) u altánu v 16:30 hodin
20. května
VÝLET DO ZOO LEŠNÁ
- celodenní autobusový zájezd do jed-

né z nejpěknějších ZOO
- cena: děti a studenti: 250,- Kč, dospě-

lí: 270,- Kč (doprava, vstupné, pedagogic-
ký doprovod)

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

24. května
HRY OBRA VENDELÍNA
V říši obrů si můžete zahrát „Člověče, 

nezlob se!“, pexeso, domino obřích roz-
měrů. Vyzkoušíte si obří skok, nakrmíte 
našeho obra Vendelína. Čeká vás velká 
nabídka jiných her, která bude pro vás 
inspirací na prázdniny.

- DDM FM, Pionýrů 752 od 13:00 hodin 
(před budovou)

ŠACHY
6. května
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV 

MLADŠÍCH ŽÁKŮ
- DDM, Pionýrů 752, 8:00 – 13:00 

hodin
12. května
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE – 17. 

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

hodin
13. května
KRAJSKÝ PŘEBOR MLÁDEŽE V 

RAPID ŠACHU
- mezinárodní šachový turnaj dětí do 

14 let
- Národní dům Místek, 8:00 – 14:00 

hodin
13. května
O KRÁLE A KRÁLOVNU ŠACHO-

VÝCH ŠPUNTŮ – 3. KOLO
- turnaj pro děti narozené 1999 a mladší
- DDM, Pionýrů 752, 9:00 – 12:00 hodin
26. května
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE – 18. 

KOLO
- DDM, Pionýrů 752, 15:30 – 18:30 hodin
NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH 

TÁBORŮ NA LÉTO 2006
30. 6. – 9. 7.
ŠACHOVÝ TÁBOR (10 dní)
- Místo: Penzion Zátiší – Kunčice pod 

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

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

10. 7. – 21. 7.
POSLEDNÍ KURÝR (12 dnů)
- Místo: Radíkov – Svatý Kopeček, 

Olomouc (chatky)
- Program: Celotáborová hra, výlety 

(ZOO Olomouc, Hrad Bouzov, Javořičské 
jeskyně), diskotéka, karneval, kino

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

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

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

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

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

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

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

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

budova)
- Program: celotáborová hra inspirova-

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

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

vá, telefon: 558 434 154, 731 167 010, 
e-mail: kaluz@ddmfm.cz

12. 8. – 18. 8.
CESTA KOLEM SVĚTA (7 dnů)
- Místo: Horská chata Doroťanka – Bílá 

– Beskydy (chatky)
- Program: Táborová hra vás prove-

de celým světem, čekají vás soutěže, 
hry, výlety, karneval, táborové kino. Za 
poznáním světové fauny se vypravíme do 
ZOO Lešná.

- Věk: do 12 let
- Cena: 2 500,- Kč
- Informace a přihlášky: Patrik Siegel-

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

Srdečně zveme občany se zdra-
votním postižením, rodiče dětí se 
zdravotním postižením a všechny, 
jichž se problematika občanů se zdra-
votním postižením dotýká, na  setkání 
občanů dne 4. května 2006 v 16 
hodin v malém sále Národního 
domu v Místku (bezbariérový vchod 
ze zahrady).

Seznámíme Vás s předběžným 
plánem aktivit ve prospěch zdravotně 
postižených. Uvítáme Vaše připomínky, 
návrhy a dotazy.

Pracovní skupina „Občané se 
zdravotním postižením“ komise 
pro KP v oblasti soc. služeb.

Podobné setkání proběhne ve 
čtvrtek 11. května od 16 hodin v 
prostoru klubu důchodců v Domě 
s pečovatelskou službou ul. 
Sadová 606 (naproti Hlavní pošty 
ve Frýdku), kde bude tématem péče 
o seniory. Diskuse proběhne se zás-
tupci poskytovatelů sociálních služeb. 
Srdečně jsou zváni všichni, kterých 
se tato problematika dotýká nebo 
je zajímá a chtějí vyjádřit svůj názor 
k rozvoji sociálních služeb v našem 
městě.
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

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

a 7,81 m2  (II.NP)

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

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

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

Místek, parkoviště u kina P. 
Bezruče: 2.5. - 4. 5. a 30.5. - 1.6.

Místek, parkoviště u krytého 
bazénu: 9.5. - 11.5.

Frýdek, parkoviště u Kauflan-
du: 16.5. - 18.5.

Frýdek, parkoviště naproti 
zastávky Na Veselé: 23.5. - 25.5.

V případě špatné dostupnosti 
místa z důvodu zaparkovaných 
aut apod., mobilní sběrna na 

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

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

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
OD REKREAČNÍCH OBJEKTŮ

Od května do listopadu letošního roku bude ve městě Frýdku-Míst-
ku a v jeho místních částech realizován svoz komunálního odpadu 
od rekreačních objektů pomocí pytlů, popelnic nebo kontejnerů. 
Způsob svozu odpadu je stanoven na základě místních podmínek, 
tzn. možnosti dojezdu, hustotě rekreačních objektů a prostorových 
možnostech.

Harmonogram svozu odpadu v jednotlivých lokalitách je následující: 
Kontejnery budou přistaveny vždy v pátek a odvezeny následující 

pondělí. Svoz bude probíhat v intervalu co 14 dnů. Velkoobjemové 
kontejnery budou přistavovány a odváženy ze stanovených sběrných 
míst v těchto dnech:

Přistavení: 5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 
8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11.

Stažení: 8.5., 22.5., 5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 
11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11.

Jedná se o tyto lokality:
- kontejnery bikram: Zahrádkářská osada Hliník, Zahrádkářská 

osada Polní (Olešná), Zahrádkářská osada Nová Osada
- kontejnery 1 100 litrů (svoz bude prováděn dvakrát týdně dle 

schváleného harmonogramu pro svoz směsného komunálního odpa-
du): Zahrádkářská osada U vodárny (ul. Bruzovská), Zahrádkářská 
osada Valcíř I., II., III. a IV.

Pytle budou odváženy ze stanovených sběrných míst v těchto 
dnech:

Den svozu: 1.5., 15.5., 29.5., 12.6., 26.6., 10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 
4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10.

Odvezeny budou pouze zavázané plastové pytle s logem Frý-
decké skládky, a. s. Pytle obdržíte na Městském úřadě Frýdek-Mís-
tek, finančním odboru (sídlo ve Frýdku), ul. Radniční 1148, č. dveří 
108, 109 nebo na Městském úřadě Frýdek-Místek, odboru životního 
prostředí a zemědělství (sídlo v Místku), ul. Palackého 115, č. dveří 
423. Svozová místa budou předem označena cedulí s termíny odvo-
zu odpadu. Odložení jakéhokoliv jiného odpadu (mimo zavázaných 
plastových pytlů) bude považováno za odkládání odpadu mimo 
vyhrazené místo nebo za neoprávněné založení skládky!

MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA
CHLEBOVICE
Ke Kotlině zahrádkářská osada
Ke Kotlině u č. p. 118
Ke Kůtám u č. p. 214
Pod Kabáticí u č. e. 21
Pod Kabáticí u č. e. 26
Vodičná  u č. p. 12
LÍSKOVEC
Lískovec mezi domy č. p. 123 a 128
Lískovec zahrádkářská osada “Šajárka”
Lískovec zahrádkářská osada “Za lesem”
LYSŮVKY
Lysůvky Na dolinách
SKALICE
Kamenec hlavní brána zahrádkářů
Kamenec vedle č. e. 120
Kamenec vedle č. e. 158
Kamenec vedle č. e. 72
Kamenec vedle č. p. 180
Skalice Na Baštici
Skalice Pod Strážnicí, za zastávkou autobusu
Skalice u vrby, vedle stanoviště nádob na separovaný sběr
Skalice vrchy pod obchodem (u chatek)
ZELINKOVICE
Příborská u č. p. 72
V ojedinělých případech může odbor životního prostředí a země-

dělství změnit místo na odkládání plastových pytlů. O změně pak 
budou občané informování prostřednictvím Zpravodaje Rady měs-
ta Frýdku-Místku, na internetových stránkách města Frýdek-Místek 
(www.frydekmistek.cz) nebo přímo na odboru na tel. č. 558 609 489.

Oddělení evidence obyva-
tel, občanských průkazů a 
cestovních dokladů v budově 
Palackého 115:

Dne 1. září 2006 nabude 
účinnosti zákon č. 136/2006 Sb., 
kterým se mění některé zákony 
na úseku cestovních dokladů; 
tento zákon mimo jiné říká, že 
od výše uvedeného data budou 
nově vydávané cestovní dokla-
dy opatřovány tzv. biometrický-
mi prvky (konkrétně od 1. září 
2006 se bude jednat o digitální 
fotografii občana); celý projekt 
zastřešuje Ministerstvo vnitra 
České republiky. 

Přechod na jiný systém 
vydávání cestovních dokladů si 
na všech obcích s rozšířenou 
působností vyžádá instalaci 
poměrně složitého technického 
zařízení, z čehož bude zpravidla 
vyplývat omezení úředních hodin 
na daných pracovištích.

I přepážková pracoviště 
oddělení evidence obyvatel, 

Úřední dny na přepážkových pracovištích
občanských průkazů a cestov-
ních dokladů (dále jen „oddělení 
EO, OP a CD“) v budově Palac-
kého 115 ve Frýdku-Místku 
budou nucena omezit provoz, a 
to v týdnu od 9. do 12. května 
2006. Na druhou stranu bychom 
toto omezení chtěli občanům 
vynahradit rozšířením úředních 
dnů (nebo alespoň úředních 
hodin) ve dnech předcházejí-
cích. Pro přehlednost uvádíme 
úřední dny na přepážkových 
pracovištích oddělení EO, OP a 
CD v budově Palackého 115 ve 
Frýdku-Místku v první polovině 
května letošního roku:

2. května 2006, úterý - úřední 
den (8.00 - 13.30 hodin)

3. května 2006, středa - úřed-
ní den (8.00 - 17.00 hodin)

4. května 2006, čtvrtek - úřed-
ní den (8.00 - 17.00 hodin)

5. května 2006, pátek - zavřeno
9. května 2006, úterý - zavřeno
10. května 2006, středa - 

zavřeno

11. května 2006, čtvrtek - 
zavřeno

12. května 2006, pátek - 
zavřeno

15. května 2006, pondělí - 
úřední den (8.00 - 17.00 hodin).

Instalace výše uvedeného 
technického zařízení neomezí v 
týdnu od 9. do 12. května 2006 
činnost celého oddělení EO, OP a 
CD; v těchto dnech bude možno:

a) vyřídit v kanceláři č. 252 v 
budově Palackého 115 – avšak 
pouze v nutných případech 
– cestovní pas v kratší lhůtě než 
30 dnů (tzv. „rychlovka“) a zápis 
dítěte do cestovního pasu rodičů

b) v kanceláři č. 219 v budo-
vě Radniční 1148 podat žádost 
o vydání občanského průkazu i 
cestovního pasu, dále vyzved-
nout vyhotovené doklady (pokud 
na žádostech je uvedeno místo 
převzetí dokladů pracoviště 
„Frýdek“) a nahlásit ztrátu nebo 
odcizení občanského průkazu i 
cestovního pasu.

Město Frýdek-Místek informuje o záměru pronajmout níže uvedené 
pozemky – určené dle ÚP pro stavby související s dopravou

Části pozemků p.č. 2129/1 
ost. plocha o výměře 217 m2 a 
p.č. 4774/1 ost. plocha – silnice o 
výměře 2.750 m2 a části pozemků 
p.č. 4773/1 ost. plocha – silnice 
o výměře 416 m2, p.č. 4773/2 
zast. plocha o výměře 115 m2, 
p.č. 5230/3 ost. plocha – silnice o 
výměře 272 m2, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (oko u Baumaxu)

Písemné žádosti zasílejte na 
Městský úřad Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, a to nej-
později do 31. 5. 2006. Bližší infor-
mace získáte na tel.: 558 609 173.
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  Více informací v našich prodejnách. 

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

30 volných
minut

U
ve

de
né

 c
en

y 
vč

. D
PH

. N
ab

íd
ka

 p
la

tí 
 d

o 
vy

pr
od

án
í z

ás
ob

.

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

www.triomobil.cz • e-mail: info@triomobil.cz

paušál
190,- Kč/měs

(226,10 vč. DPH)

SMS 1,- Kč

(1,19 vč. DPH)

volání do 
vlastní sítě
3,20 Kč/min

(3,81 vč. DPH)
Náhlavní 
bezdrátová 
(Bluetooth) 
souprava 
HHB 600

Přídavný 
fotoaparát 
IQP 510

LG C3300

999,-
Siemens A75

77,-
Nokia 1600

333,-
Siemens S65

2444,-

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

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

Stačí jednoduše zavolat a bez zbytečných průtahů a formalit vám obchodní

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

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

si pro ně bude pravidelně chodit k vám.

Chcete peníze?
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Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (15.)

O čem psali kronikáři před deseti lety

Ulice F. Čejky a Františka 
Linharta nesou pojmenování 
po významných Místečanech.   

Kněz František Čejka působil 
v Místku od roku 1743 do roku 
1789 nejprve jako kaplan, poz-
ději děkan místecké farnosti, 

jenž se zasloužil o stavbu kos-
tela sv. Jana a Pavla, také o 
interiér kostelíka Všech svatých. 
Kostelík byl vystavěn v letech 
1716-1730 jako díkůvzdání 
Bohu za přežití morové epide-
mie. O stavbě kostela sv. Jana 

a Pavla (tzv. Nového kostela) v 
letech 1763-1769 se traduje, že 
kostel byl vystavěn podle pro-
jektu F. Čejky. Oficiálně autor-
ství však bylo připsáno Josefu 
Ignáci Cyranimu z Boleshau-
su. Stavitelem měl být místní 
zednický mistr Orlíček. Ulice
F. Čejky navazuje kolmo na ulici 
Janáčkovu, pomyslně jako by 
spojovala oba zmíněné kostely.        

Profesoru místeckého gym-
názia Františku Linhartovi
(17. 11. 1865 Tišnov, okr. Brno-
venkov – 10. 5. 1937 Místek) 
náležel ve své době titul histo-
riograf Lašska a spoluzakladatel 
Lašského muzea. 

Po studiích filozofie v Praze si 
prohluboval znalosti v univerzit-
ních knihovnách a v archivech, 
zejména v Brně a v Kroměříži. 
Přišel do Místku v roce 1896, 
aby vyučoval v nově založeném 
českém matičním gymnáziu. 
Zároveň začal horlivě pracovat v 
místních spolcích. Stal se staros-
tou Sokola, působil jako jednatel 
v Matici místecké a v Družstvu 
pro výstavbu Národního domu. 
Jeho zásluhou roku 1925 

založila Matice místecká muze-
um s archivem. O rok později byl 
pověřen zpracováním Pamětní 
knihy města Místku. Kronikářské 
a badatelské činnosti se věno-
val celý život. Jako historik se 
soustředil především na historii 
Místecka a Místku. Svazkem 
Okres místecký také přispěl k 
vydání Vlastivědy moravské. V 
roce 1929 vydává své nejvý-
znamnější dílo Knihu o Místku. 

Veřejnou architektonickou 
soutěž na výstavbu nového 
archivu vypsal Okresní úřad 
ve Frýdku-Místku. 

Zvítězil Ing. architekt Alois 
Nový, CSc., profesor brněnské 
Fakulty architektury. Ve spolu-
práci s dalšími architekty S-pro-
jektu Zlín vyprojektoval stavbu, 
která má i vnějším vzhledem 
odpovídat funkční potřebě budo-
vy. Stavbu Státního okresního 
archivu ve Frýdku-Místku pro-
vedla firma Zlínstav.

Při slavnostním otevření archi-
vu 26. června 1996 ředitelka 
archivu PhDr. Alena Matějová 
podtrhla význam kvalitního tech-
nického zázemí archivnictví. „Hod-
nota archiválií na rozdíl od jiných 
cenných papírů stoupá,“ řekla.

Nový archiv naplno pracuje 
od 1. ledna 1997. Zatím je napl-
něno archiváliemi 3 400 běžných 
metrů polic.

Při návštěvě archivu na okraji 
zeleně parku Bedřicha Smetany 
za budovou Střední průmyslové 
školy v Místku na nás možná 
trochu stroze zapůsobí pětipod-
lažní budova s malými okny. 
Zajímavá je zrcadlová úprava 
vnějších stěn, v nichž se však 
odrážejí stromy v parku a lákají 
ptáky do jejich domnělé koruny. 
Aby se zamezilo zabití ptáků o 
stěny archivu, jsou umístěny 
před budovu archivu makety 
dravých ptáků. Ty byly vyrobeny 
žáky Základní umělecké školy 

ve Frýdku-Místku.
V proskleném vstupu je 

výstavní a přednáškový prostor 
se židlemi asi pro 50 lidí a s pro-
mítacím plátnem. Depozitáře se 
nacházejí ve druhém až čtvrtém 
podlaží. Kdo navštěvoval bada-
telnu v archivu umístěném dříve 
v suterénu Kina Petra Bezruče, 
jistě nyní dokáže ocenit příjem-
né prostředí velké studovny, kde 
již netřeba přitápět infrazářičem. 
Určitě by ocenil nové možnosti 
uchování archiválií historik a 
pedagog František Linhart. On i 
jeho studenti a přátelé, s nimiž v 
dávné minulosti zakládal muze-
um a archiv.    Anna Nováková

Město v minulém století – III
Těsně před koncem minu-

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

Nejen česko-německé soužití 
procházelo počátkem minulé-
ho století obtížnou zatěžkávací 
zkouškou. Rovněž vztahy s Polá-
ky se nepříjemně komplikovaly. 
V závěru roku 1918 přišla polská 
politická reprezentace s nárokem 
na území Těšínského Slezska, 
protože považovala za přiroze-
né, že oblast osídlená polským 
etnikem patří k Polsku. Ani ČSR 
se nehodlala vzdát svých nároků 
na území, které bylo od středově-
ku součástí českého státu.

Na polské straně se našlo 
dostatečně hlasů, jež byly ochot-
ny hulákat „Ostravica, to granica!“ 
a dovolávat se celého sporného 
území, a tedy i Frýdku. Těšínsko 
zmítaly nacionální vášně, dochá-
zelo k incidentům a násilí. Na 
počátku roku 1919 došlo mezi 
ČSR a Polskem k sedmidenní 
válce, která se stala jasným signá-
lem, že oba státy se samy nedo-
hodnou a nápravu bude muset 
zjednat pařížská mírová konferen-
ce. Zatímco se v Paříži jednalo, na 
polské a české straně Těšínského 
Slezska se obyvatelstvo oddávalo 
emocím. Český čtenář ve Frýdku 
se mohl v novinách dočíst napří-
klad toto: „Hrůzovláda polská na 
Těšínsku vzrůstá den ze dne. 
Nikdo si není jist, zda zítra nepro-
padne nemilosti Poláků a nebude 

barbarsky týrán a persekvován. 
Polákům stačí sebemenší zámin-
ka, aby drakonicky vystoupili proti 
našemu lidu,“ děsil týdeník Těšín-
ská korespondence. A pokud se 
Frýdečanu dostal do rukou polský 
Dziennik Cieszynski, dočetl se 
třeba: „Český žoldák, chápající 
žák pruského mistra, vniká do 
škol a vyhání polské děti. Smeč-
ka agentů, policejních psů vycvi-
čených po dlouhá léta ve službě 
rakouské, střeží každý krok a 
sužuje revisemi. Ale polský voják 
jest hotov každou chvíli rozervat 
pouta naší poroby.“

Pařížská mírová konference 
nejprve rozhodla, že osud Těšín-
ského Slezska určí lidové hlaso-
vání, plebiscit. Kolorit příprav na 
hlasování dokresloval výjimečný 
stav a vojenské hlídky na mos-
tech z moravského Místku do 
slezského Frýdku. Nakonec však 
konference v Paříži rozhodla 
jinak a Těšínsko rozdělila na dvě 
části. Povyk utichl. (Zveřejněná 
fotografie visí na schodišti radni-
ce a zachycuje město na počátku 
20. století)      Martin Červenka

BUDOVA ARCHIVU: Prosklené části lákají ptáky, proto jsou na nich 
i odstrašující dravci.                   Foto: Petr Pavelka

ULICE F. LINHARTA: Nenápadná ulička mezi Frýdlantskou a Bes-
kydskou.      Foto: Petr Pavelka

ULICE F. ČEJKY: Ulice s mateřskou školou a parkem.
Foto: Petr Pavelka

V ní zachycuje vývoj města do 
poloviny 19. století. Navazují-
cí Dějiny Místku však zůstaly 
zachovány pouze v rukopise, 
stejně tak i obsáhlé Dějiny Mati-
ce místecké. I po těch téměř 70 
letech, kdy jejich autor František 
Linhart odpočívá na místeckém 
hřbitově, můžeme z nich a pře-
devším z Knihy o Místku čerpat 
cenné informace o životě před-
ků.       Anna Nováková
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Taneční revue 
Taneční škola Palas vás 

srdečně zve na Taneční revue, 
které se koná ve čtvrtek 1. června 
v 17 hodin v Nové scéně Vlast.
V gala programu uvidíte repre-
zentanty taneční školy Palas a 
jejich hosty - country skupinu Vir-
ginia, taneční skupinu Flash, TS 
Horizonty z Havířova J. Jelínko-
vé, Caltish z Ostravy a další. Na 
pódiu se vám tyto taneční skupi-
ny představí v nejrozmanitějších 
stylech, jako je balet, irský step, 
keltické tance, disco dance, hip 
hop, break dance, country, show 
dance a latinskoamerické tance. 
Jedinečná podívaná, kterou si 
nenechte ujít. Vstupenky jsou v 
předprodeji v Nové scéně Vlast 
a na trénincích TŠ Palas.

Taneční soutěž 
Taneční škola Palas a Národní 

dům zvou všechny příznivce tan-
ce na prestižní republikovou sou-
těž v tanečním stylu show dance 
O Hlavní Cenu. Soutěž se koná v 
sobotu 6. května od 13 hodin ve 
velkém sále Národního domu. Ve 
všech věkových kategoriích se 
vám představí tanečníci z celé 
republiky a mnozí z nich nás 
reprezentovali také na mistrovství 
Evropy i světa. Tento jedinečný 
zážitek z oblasti soutěžního tance 
si nenechejte ujít. Vstupné zakou-
píte v den konání akce na místě v 
ceně 100,- Kč. Srdečně Vás zvou 
pořadatelé TŠ Palas a ND.

Galerie Langův dům až do 
2. června poskytla výstavní 
prostory Haně Novotné, která 
zde představuje své Reflexe.

Co mohou návštěvníci galerie 
vidět, nastiňuje Milena Klasová: 
„Po léta bylo považováno za 
pozitivní vycházet při tvorbě kera-
mických předmětů z otevřených 
vlastností a možností materiálu 
samého. V tomto smyslu a duchu 
lze říci, že Hana Novotná převrá-
tila způsob myšlení a nakládá s 
porcelánem velmi netradičně. 
Zajímá se o základní vztahy 

Reflexe Hany Novotné v Langově domě
porcelánové, a tedy neprůhled-
né hmoty a světla, o jeho účin a 
intenzitu, o docílenou světelnost, 
kterou konfrontuje s pohybem, 
skutečným i iluzivním. A to vše 
sleduje v prostoru a čase.“

Hana Novotná se všemožně 
snaží, aby porcelánové reliéfy 
rozhýbala a oživila. „Modeluje je 
s otvory a průzory, podkládá je 
reliéfním papírem, který prostříhá-
vá, nanáší na ně barvu, matnou i 
metalízovou, upíná je do kovových 
sít instalovaných v prostorových 
rovinách. Tak za pomoci světla 

zdůrazňuje optickou hloubku a 
pohyb hmoty, s pohybem diváka 
násobený do poloh rozsouvání. 
Aby mohla prostorové možnosti 
rozšířit například o rotaci, používá 
počítačových kreseb, které snímá 
na průsvitné fólie. Navrací se tak 
zpět ke kresbě a barvě, k jiným 
způsobem vnímané světelnosti 
a pohybu v odlišné prostorové a 
časové rovině. Dalo by se říci, že 
téma, které zvolila, obráží přede-
vším radost z neuzavřených pro-
měnlivých možností tvorby samé,“ 
prozradila Milena Klasová.     (pp)
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Den Země byl pestrou přehlídkou souznění s přírodou
Stylové přírodní prostředí 

Sadů B. Smetany a mimořádně 
příznivé počasí vytvořilo kolorit 
důstojným oslavám Dne Země, 
které na 21. dubna připravila 
frýdecko-místecká radnice. 

Dopoledne využila školská 
zařízení, odpoledne pak rodi-
ny s dětmi. Nebylo až takovou 
výjimkou, že spokojení školáci 
přemluvili své rodiče, aby se na 

akci podívali ještě jednou. Zahá-
jení a předání cen pro nejúspěš-
nější účastníky soutěže „Zachraň 
strom“ obstaral místostarosta 
Petr Cvik, který zdůraznil, jak je 
nutné si uvědomit, že se vyplatí k 
naší planetě chovat slušně. „Ona 
nám to potom vrátí. To všechno, 
co kolem sebe dneska máme, 
nemusí být za pár let samozřej-
mostí. To bychom si měli připo-

menout minimálně jednou v roce, 
u příležitosti svátku Země. Každý 
den nás média informují o růz-
ných ekologických katastrofách. 
Možná máme dojem, že se nás to 
netýká, ale asi bychom si všichni 
měli sáhnout na nos a zamyslet 
se nad sebou,“ apeloval na nej-
mladší generaci místostarosta. 
Že se minimálně školy snaží, aby 
dětem nechybělo ekologické cítě-
ní, dokazovala čísla o nasbíraném 
papíru a zachráněných stromech. 
„Letos byla dlouhá zima, takže 
jsme sběrné kontejnery ke školám 
přistavili později a ještě nemáme 
všechen sběr spočítaný, nicméně 
rok od roku se nasbírá papíru víc 
a víc. Za všechny čtyři roky se 
nám již podařilo nashromáždit 
tolik papíru, na jehož výrobu by 
padlo bezmála pět tisíc stromů, 
což je asi dva a půl hektaru lesa,“ 
vypočítal Martin Gavlas ze Stani-
ce mladých turistů. 

Po ceremoniálu s předáváním 
mladých smrčků pro nejaktivněj-
ší kolektivy se děti rozprchly po 
jednotlivých stanovištích. Výběr 
měly skutečně pestrý, od lezení 
po provaze a dalších pohybo-
vých aktivit, přes poznávací a 
dovednostní úkoly až po živá 
zvířata. Právě ta podle vedou-
cí odboru životního prostředí 
a zemědělství Aleny Kacířové 
zaujala vůbec nejvíce. Děti byly 
u vytržení zejména z přítomnosti 
dravých ptáků. Takhle blízko se 
k nim skutečně nedostanou.

 Text a foto: Petr Pavelka

Úklid lesa se Stonožkou  
Den Země neskončil jen 

páteční perfektní akcí v mís-
teckých Sadech B. Smetany, o 
den později již počtvrté probě-
hl „Úklid lesa se Stonožkou“, 
který letos pořádala Frýdecká 
skládka se Stanicí mladých 
turistů. Ukázalo se, že i sto 
nohou může být málo, když si 
lidé nedají říct a vytvářejí sme-
tiště, kde se jim zlíbí.

Celkem se sobotního úklidu 
přírody zúčastnilo přes sedm-
desát dětí ze Stanice mladých 
turistů (oddíl TOR a Šmejdíl-
ci), děti a mládež z Dětského 
domova z Bruzovské, Střední 
a základní školy, Pionýrů 767, 
oddíly Sdružení Klubka (Krok, 
Plaváček) a děti nízkoprahové-
ho klubu Ú-kryt. Úklidu lesa a 
místní naučné stezky se rovněž 
zúčastnili i dva rodinné „kolek-
tivy“. „Bylo potěšující, že se 
tentokrát zapojila řada rozmani-
tých organizací včetně školních 
zařízení a nízkoprahových klu-
bů. Mezi účastníky bylo mnoho 
malých dětí,“ zhodnotil akci Mar-
tin Sysala.

Jako vždy se uklízel Frý-
decký les v okolí příjezdových 
cest a naučné stezky a lesy v 
bezprostředním okolí Frýdec-
ké skládky. Během sobotního 
dopoledne děti nasbíraly po 
lese a v okolí cest desítky pytlů 
odpadů, které na váze ukázaly 
úctyhodných 1,44 tuny. „Toto 
číslo je zarážející, neboť tolik 
nepořádku přibylo za pouhých 
pět měsíců od posledního úkli-
du! Bohužel mnozí lidé si stále 
les a okolní přírodu pletou se 

Den Země v Lískovci 
Také v prostorách školní 

zahrady a hřiště Základní ško-
ly a mateřské školy Frýdek-
-Místek, Lískovec, K Sedlištím 
320, bylo vidět, že Den Země 
se dá připomenout stylově a 
zábavně zároveň.

Den Země zde byl zahájen 
přehlídkou modelů oděvů z plas-
tů, kde zástupci z každé třídy 
předvedli opravdu nápadité typy 
ošacení. „S tématem Domácí 
ekologie se setkali žáci na osmi 
stanovištích, která připravili čle-
nové ekologického kroužku a 
žáci předmětu Člověk a příroda,“ 
referovala Marie Stratilová. Na 

stanovištích Doprava, Zdraví, 
Ovzduší, Strava, Zahrada, Odpa-
dy, Voda a Energie byly připra-
veny ukázky a praktická část tak, 
aby se žáci poučili, zopakovali si, 
co už vědí o tématech, a proká-
zali své dovednosti.

„Po ukončení činností na 
stanovištích samozřejmě žáci 
provedli generální úklid v prosto-
rách školní zahrady, školy a její-
ho okolí,“ sdělila Marie Stratilo-
vá. Činnost školáků neunikla ani 
místním obyvatelům, kteří žáky 
na dálku za jejich ekologické 
chování pochválili při Hovorech 
s občany.        (pp)

skládkou, ačkoliv hned vedle 
funguje sběrný dvůr,“ posteskl si 
Martin Sysala.

Po náročném úklidu čekalo 
na děti a mladé účastníky malé 
občerstvení a na závěr proběhlo 
losování o drobné věcné ceny. 
Poděkování patří všem účastní-
kům a organizacím, které se do 
úklidu zapojily. Město Frýdek-Mís-
tek podpořilo akci dotací z fondu 
životního prostředí, ze které bylo 
uhrazeno občerstvení, ceny pro 
děti a materiál na úklid.        (pp)
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

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

obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. 
Historicko-etnografická část prezentuje 
nyní na 800 sbírkových předmětů, doku-
mentujících tradiční zemědělství, řemes-
la, obchod, železářství a další. Řada ori-
ginálních přístrojů, hracích skříní a dalších 
předmětů dokládá zábavu a využití volné-
ho času od poloviny 19. století.

Kurzovní činnost:
TANEČNÍ  PRO  MLÁDEŽ – ZAČÁ-

TEČNÍCI
podzim 2006
Taneční probíhají jednou týdně v pro-

storách Národního domu v Místku, a to:
- středa od 17.00 a od 19.30 hodin 

vede p. B. Gebauer s partnerkou (12 lekcí 
a 2 prodloužené)

- čtvrtek od 17.00 hodin vede p. J. 
Macura s partnerkou (10 lekcí a 2 pro-
dloužené)

- neděle od 16.00 a 18.30 hodin vede 
p. J. Macura s partnerkou (12 lekcí a 2 
prodloužené)

Kurzovné 1.000 Kč za 48 vyučovacích 
hodin.

Platba kurzů v průběhu měsíce května 
a června v kanceláři Národního domu – 1. 
poschodí.

Informace na tel. čísle 558 432 011 (H. 
Janáčková)

Připravujeme:
7. 6. v 19 hodin – Nová scéna Vlast
Čtyři pokoje do zahrady
Komedie o čtyřech dějstvích s detek-

tivní zápletkou.
Čtyři podoby lásky, čtyři pohledy do 

světa zamilovaných, okouzlených, pod-
vádějících i podváděných. O lásce las-
kavé, vášnivé, vražedné, překvapivé a 
překvapující.

Hrají: Jana Brejchová, Jan Kačer, 
Pavlína Filipovská, Dana Morávková alt. 
Adéla Kačerová,

Jiří Ptáčník, Jan Révai alt. Martin 
Kubačák.

Režie: Jan Kačer
MIMO PŘEDPLATNÉ
12. června  v 19.00 hodin – Národní dům
HANA HEGEROVÁ
Doprovází: Petr Malásek
Robert Balzar
František Kop
Zdeněk Fišer
Recitál u příležitosti 75. narozenin.
Program: Bože můj, já chci zpět, 

Levandulová, Černá Jessie, Lásko pro-
kletá, Mapa lásky, Potměšilý host, Maest-
ro tango, Co mi dáš…

1. až 3. května v 19.00 hod.
CO JE ŠEPTEM /USA/
Jennifer Anistonová, Kevin Costner, 

Shirley MacLeineová, Mark Ruffallo v pří-
jemné romantické komedii.

Mládeži do 12 let nevhodný, 97 min

AKCE NÁRODNÍHO DOMU
18. května v 19.00 hodin 
Těšínské divadlo
Jiří Menzel
TŘI V TOM
Předplatitelská skupina FMA
25. května v 19.00 hodin

Originální pohybové divadlo
Veselé skoky
NA HLAVU!
Taneční šílenství o dvou obrazech a 

osmi hercích. Uvidíte kleptomana, nym-
fomanku, falocentrika, hysterku a další v 
tanečních skečích plných humoru, ironie, 
něhy a tance.

Libreto pro osm výjimečně pohybově 
nadaných herců (převážně absolventů 
herectví na pražské konzervatoři nebo 
DAMU).

Inspiračními zdroji tohoto divadelní-
ho projektu je komedie dell‘arte, němá 
groteska, balet, folklór, pantomima, jazz, 
swing, step, Mr.Bean, Monty Python a 
vlastní sny.

Obsazení: Natálie Topinková/Eva 
Leimbergerová, Martina Hůsková/Eva 
Velínská,

Lucie Pernetová/Klára Sedláčková/
Jana Kovalčíková, Táňa Kupcová/Marti-
na Šťastná,

Zbyněk Šporc, Jan Zadražil, Ondřej 
Kavan/Václav Jílek, Radim Madeja/Lukáš 
Pečenka/Jan Meduna.

31. května 2006 v 19.00 hodin
KAREL PLÍHAL
„Nebe počká“
Recitál olomouckého folkového zpě-

váka.
FILMOVÝ KLUB 
2. května v 19. 00 hod.
DARWINOVA NOČNÍ MŮRA – 2004 

Rakousko, Belgie
Režie: Hubert Sauper
Strhující Sauperovo svědectví o kru-

tých dopadech globalizace na lidi žijící v 
okolí Viktoriina jezera v Tanzanii. Film, 
který ve vás zanechá hluboký dojem a 
zůstane vám dlouho v paměti!

Mládeži do 15 let nevhodný, 108 min       
9. května  v 19.00 hod.
GEJŠA – 2005 USA
Režie: Rob Marshall
Melodramatický snímek byl natočen 

podle stejnojmenného románu Arthura 
Goldena – ve filmu je vylíčen tajemný 
svět gejš.

Mládeži do 12 let nevhodný, 140 min       
15. až 16. května v 19.00 hod.
WALK THE LINE – 2005 USA, SRN
Režie: James Mangold
Joaguin Phoenix, Reese Witherspoono-

vá v životopisném hudebním filmu o další 
legendě popmusic  druhé poloviny dvacáté-
ho století Johnym Cashovi /1932- 2003/.

Film vyniká nejen hereckými výkony, 
ale i důsledností při vytváření dobové 
atmosféry.

Mládeži do 12 let nevhodný, 136 min           
16. května v 17.00 hod.
NIKDY TO NEVZDÁVEJ! – 2004 USA
Režie: Sean McNamara
Melodramatický hudební snímek o 

teenagerech účastnících se prázdninové-
ho kurzu na konzervatoři v Los Angeles. 
Film zaujme atmosférou na hudební škole 
a hudbou rozličných žánrů.

Mládeži přístupný, 107 min         
Pondělí 22. května v 19. 00 hod.
JÁ A TY VŠICHNI OSTATNÍ – 2005 

USA, VB
Režie: Miranda Julyová
Roztomile otevřený a ženský něžný 

pohled na to, jak dovedou být lidé hrubí 
při seznamování.

Mládeži do 15 let nevhodný, 92 min   

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

4. až 7. května v 19.00 hod.
RŮŽOVÝ PANTER /USA/
Situační detektivní komedie se Steve 

Martinem v hl. roli – nejzmatenější detek-
tiv na světě se snaží najít ztracený dia-
mant Růžový panter.

Mládeži přístupný, 93 min
8. až 10. května v 19.00 hod.
MARIŇÁK /USA, SRN/
Adaptace autobiografického bestsel-

leru A. Swofforda, v němž autor zachytil 
své zážitky z armádní služby a z první 
války v Perském zálivu v roce 1991. V hl. 
roli Jake Gyllenhaal.

Mládeži do 12 let nevhodný, 120 min
11. až 17. května v 19. 00 hod.
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU /ČR/
A. Polívková, E. Holubová, B. Klepl, J. 

Štěpánková, Květa Fialová a další v hl. 
rolích komedie podle úspěšného románu 
Michala Viewegha.

Čeká vás 120 min. příjemné oddecho-
vé zábavy plné humoru a jemné ironie!

Mládeži přístupný, 113 min
18. až 21. května v 19. 00 hod.
HOSTEL /USA/ 
Napínavý thriller – horor – příběh dvou 

amerických studentů, kteří při cestování 
po Evropě zavítají i do Bratislavy, kde je 
však čeká kruté procitnutí.

Mládeži do 18 let nevhodný, 94 min
22. až 24. května v 19. 00 hod.
SYRIANA /USA/
George Clooney, Matt Damon ve str-

hujícím politickém thrilleru ze světa rop-
ného byznysu v Perském zálivu.

Mládeži do 12 let nevhodný, 128 min
25. až 28. května v 17. 00 hod.
DOBA LEDOVÁ 2 – OBLEVA /USA/
Oblíbení hrdinové – chlupatý mamut 

Manny, lenochod Sid, šavlozubý tygr 
Diego a krysoveverka Kryserka se opět 
vracejí, aby vás pobavili v komedii hýřící 
akcemi, romantikou a nerozbitným přá-
telstvím.

Mládeži přístupný, 90 min
25. až 28. května v 19.00 hod.
ZKROCENÁ HORA /USA, Kanada/
Heath Ledger a Jake Gyllenhaall v 

milostném příběhu dvou rančerů upro-
střed nádherné panenské přírody.

Mládeži do 15 let nevhodný, 135  min
29. až 31. května  v 19.00 hod.
FIREWALL /USA/
Harrison Ford a Paul Bethany v napí-

navém thrilleru z prostředí zákulisí jedné 
banky a jejího počítačového zabezpečení.

Mládeži do 12 let nevhodný, 105 min

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

23. května v 19. 00 hod.
CAPOTE – 2005 USA, Kanada
Režie: Bennett Miller
Philip Seymour Hoffman, Catherine 

Keenerová a další v životopisném filmu 
na základě stejnojmenné knihy Geralda 
Clarkea – vypráví o životě známého spi-
sovatele – autora známé knihy „Chladno-
krevně -1965“

Mládeži do 15 let nevhodný, 115 min      
29. května v 19. 00 hod.
PÝCHA A PŘEDSUDEK – 2005 VB, 

Francie
Režie: Joe Wright
Adaptace slavného románu Jane Aus-

tenové, v hl. rolích Keira Knightleyová, 
Matthew MacFadyen, Brenda Blethyno-
vá, Donald Sutherland a další.

Tvůrcům tohoto snímku se podařila 
takřka doslovná adaptace románu, včet-
ně věrohodného obrazu doby a vykresle-
ní jednotlivých postav.

Mládeži přístupný, 128 min      
30. května v 19. 00 hod.
DOBROU NOC A HODNĚ ŠTĚSTÍ 

– 2005 USA, Francie
Režie: George Clooney
Životopisný film o reportérovi a komen-

tátorovi americké televize E. R. Murrowi, 
který se v letech 1953-1954 vzepřel sená-
torovi Y. McCarthymu, jenž proslul v éře 
„honu na čarodějnice“. Brilantní zachy-
cení dobové atmosféry, výjimečné dílo s 
nadčasovou myšlenkou.

Mládeži do 12 let nevhodný, 93 min       
DĚTSKÁ FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ 
19. května v 10. 00 hod.
KYTICE POHÁDEK 1 /ČR/
Pásmo veselých pohádek - mimo jiné 

uvidíte Krtek v ZOO, Krtek na poušti, Jak 
štěňátko chtělo malé pejsky a další.

Mládeži přístupný, 65 min
19. května v 13. 30 hod.
AŤ ŽIJÍ  DUCHOVÉ /ČR/
Veselá česká dětská hudební komedie, 

v níž chlapci a děvčata za pomocí duchů 
bojují o záchranu zchátralého hradu.

Mládeži přístupný, 90 min



LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

http://www.webpark.cz/katolicke-domy/
Mistek/Mistek.htm

Programová nabídka 15 Duben 2006
V přírodovědné části expozice, v níž 

jsou prezentovány typické biotopy Pobe-
skydské pahorkatiny a MS Beskyd, je 
vystaveno 200 druhů ptáků, savců a ryb, 
750 různých zástupců hmyzu, 70 vzorků 
nerostů a hornin a přibližně 100 herbářo-
vých položek. K nejcennějším exponátům 
patří zkamenělina druhohorní cykasové 
rostliny benetitového typu a dva dermo-
plastické preparáty savců – losa evrop-
ského a medvěda hnědého.

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém 

zámku. Nabízí Rytířský sál, s erbovními 
obrazy slezské šlechty, zámecké interié-
ry instalované v reprezentačních prosto-
rách, vyhlídkovou věž – gloriet, kapli sv. 
Barbory a další zámecké zajímavosti.

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 
MÍSTO

Stálá expozice v sakristii kaple sv. 
Barbory. Připomíná skutečnost, že Frý-
dek patřil k nejznámějším a k nejnavště-
vovanějším mariánským poutním místům 
ve Slezsku.

Expozice je obohacena o sochy Nej-
světějšího Srdce Pána Ježíše a Neposk-
vrněného Srdce Panny Marie, které byly 
přestěhovány z poutního kostela Navští-
vení Panny Marie – Baziliky minor.

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň 

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

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu frý-

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

Výstavy:
FM SALON 2006
Několik desítek autorů profesionálů i 

amatérů prezentuje svá díla na výstavě 
V-klubu výtvarníků Frýdecko-Místecka. 
Na výstavě se představí umělci různých 
výtvarných oborů a rozličných stylů. Ve 
spolupráci s Muzeem Beskyd je pořádán 
v letošním roce již osmý ročník této výsta-
vy, která se stala pro mnohé návštěvníky 
významnou kulturní akcí.

Potrvá do 28. května 2006.
MOTOCYKLY MALÉ I VELKÉ
Výrobky modelářů, unikátní exponá-

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

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

Potrvá do 17. září 2006.
Programy, koncerty:
21. května 13,00 – 17,00 - frýdecký 

zámek
MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ NA 

FRÝDECKÉM ZÁMKU
od 15,00 hodin  ŠUBA DUBA BAND 

pod vedením Michala Michny

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

- Lidový dům v Místku ve spolupráci s 
agenturou Trifolium a VI. Mezinárodním 
varhanním festivalem barokní hudby v 

Hynek Adámek
fotografie

GALERIE LIBREX

HUDEBNÍ KLUB STOUN
1. května - IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
NESMRTELNÉ HITY V NOVÉ PODOBĚ S DJ WOMEN SIBI & FIBBI 
5. května - HIP-HOP FMCITY vol.4
TAFROB (NEJLEPŠÍ FREESTYLER V ČR), DJ MAZTAH, DETAYL, DJ LOWA, DJ HOOLA
6. května - TUBLATANKA
NESMRTELNÁ LEGENDA SLOVENSKÉ SCÉNY PO 2 LETECH VE STOUNU!!!
7. května - HITY ZE ZÁHROBÍ  SPECIÁL 
ZÍTRA SE NEJDE DO PRÁCE A FIBBI & SIBI TO VĚDÍ
12. května - WHIZZ No. 12
MKTBROS, MISS TOFFEE (FFGROUP) SK, NOISE FELLAZZ (WKC+CBS), BEET (WKC)
13. května - ROCKOTÉKA-WORLD MUSIC
DJ PETR KLEGA A JEHO ROCKPOPOVÉ PECKY 
15. května - HITY  ZE ZÁHROBÍ  (RETRO)
NESMRTELNÉ HITY, DÝDŽEJKY TIBBI & SIBI VÁM ZARUČÍ SKVĚLOU ZÁBAVU 

A SOUTĚŽE
19. května - WHIZZ No. 13
MKTBROS, ELVIS + ATHAM (EXT-DUST), PICKFICK (PICKFICK.NET)
20. května - DARK FEST vol.1
DEFLORACE, STIGMA, DARKWIND, SATYRIASA, NEMESIS, VIRTUAL ANAL
22. května - IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
NEJEN BUDOVATELSKÉ HITY DOBY RUDÝCH ŠÁTKŮ, DÝDŽEJKY TIBBI & SIBI
25. května - LÁĎA KŘÍŽEK TOUR 2006
LEGENDA ČESKÉHO BIG BEATU, VE STOUNU, SUPPORT: EMPIRE
26. května - HIP-HOP - MEGA PÁRTY
ORION (PSH), JAMES COLE (SUPERCROOO), INDY A WICH (INDY A WICH) - 

KŘEST NOVÉ DESKY!!!, LOWA, HOOLA, BREAKE DANCE
27. května - ROCKOTÉKA
DJ JŮRA A JEHO SUPER SONGY
29. května - IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
BUDOVATELSKÉ HITY V PODÁNÍ DÝDŽEJEK  TIBBI & SIBI

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

1. a 8. května – klubovna uzavřena 
– státní svátky

3. května – „Puzzliáda“ – soutěž ve 
skládání puzzle

9.-10. května – výtvarná odpoledne 
– vyrábění přáníček a drobných dárků pro 
maminky  

11. května – vystoupení „Nezbední-
ků“ na charitním setkání v Lidovém domě

16. května – sportovní odpoledne 
(na hřišti nebo v parku) – skákání přes 
lano, chození na chůdách, házení na terč 
apod.

23. května – „Nezbednické vaření a 
pečení“

26. května – výprava do neznáma 
(výlet do okolí spojený s táborákem a 
opékáním párků)

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KD VÁLCOVEN PLECHU

4. května
Odborná přednáška pro žáky základ-

ních a středních škol.
velký sál KD VP
20. května
Slavnostní bohoslužba u příležitosti 

80. výročí vzniku místního sboru Církve 
adventistů sedmého dne.

velký sál KD VP.

Dále k vidění
• Od jantaru k euru – výstava mincí
• výstava FM Salon 2006
• výstava Motocykly malé i velké
• výstava Děti a mládež v muzeu
• stálé expozice
VSTUP ZDARMA !!!
Besedy, přednášky, vycházky:
6. května v 7,30 hodin
sraz ve Frýdku na parkovišti před auto-

servisem Škoda – Bartek a syn (vedle 
nadchodu k marketu Lidl), terénní oděv 
a obuv                                                  

OKOLÍM FRÝDKU
Přírodovědná a vlastivědná exkur-

ze, délka trasy 12-15 km. Trasou nové 
naučné stezky – Frýdecký les (smrkové 
monokultury), novodvorský močál, Vrchy 
(bývalý vojenský prostor), Frýdecká 
skládka, prameny potoka Říčky, Bruzovi-
ce (pravěké osídlení), Bruzovičky (středo-
věké opevnění), Kaňovice (větrný mlýnek, 
hospoda U Magerů). Nazpět autobusem 
z Kaňovic v 15.55 hod.

11. května v 17,00 hodin – přednáško-
vý sál v Zeleném domě

JAK SE ŽIJE V BRAVINNÉM
Historie a současnost rázovité obce 

na Bílovecku – na archeologickém prů-
zkumu, kde stával středověký hrádek, na 
bravinském hřbitově, novodvorská kletba 
– proč se v této místní části většinou rodí 
jen dívky, větrný mlýn, cestou do Lukavce 
a další. Doplněno promítáním diapozitivů 
a videosnímkem.

13. května v 7,30 hodin
sraz ve Frýdku na parkovišti před 

hypermarketem Interspar (vedle benzíno-
vé pumpy), terénní oděv a obuv

POVODÍM MORÁVKY
Přírodovědná a historická exkurze, dél-

ka trasy 14-18 km. Panské Nové Dvory 
(pozůstatky tradiční architektury, Panský 
a Černý potok), Kamenec (rašeliniště), 
podél železniční tratě do Dobré, odtud 
přes skalickou Strážnici (výchozy jílov-
ců se slínem, stopy po těžbě vápence, 
hnízdní doupné stromy), Záhoří (profilem 
řeky Morávky – slepá ramena) až do Vyš-
ních Lhot (sporadický výskyt židoviníku 
v říčních náplavech). Nazpět autobusem 
z Raškovic, zast. Klimánek v 15.20 hod. 
nebo z Vyšních Lhot, zast. pod Prašivou 
v 14.25 (16.22) hod.

25. května v 17,00 hodin - přednáško-
vý sál v Zeleném domě

BESKYDSKÉ KLAUSY
Přednáška přiblíží známé i zcela zapo-

menuté beskydské nádrže, tzv. klausy, 
které dříve sloužily k plavení dřeva. Dopl-
něno videodataprojekcí a videosnímkem.

Opavě připravil v prostorách kostela sv. 
Jana a Pavla v Místku,

ve středu 3. května od 19.00 hod. kon-
cert pod názvem „Cantus Gregorianus 
et Organum“ v interpretaci SCHOLA 
GREGORIANA PRAGENSIS – umělecký 
vedoucí David Eben. 

Předprodej vstupenek od 17. dubna v 
Lidovém domě v Místku (po 8.00-16.00, 
út-pa 8.00-12.00)

- Lidový dům v Místku ve spolupráci s 
krajskou hygienickou stanicí a veterinární 
správou ČR pořádají dne 4. května 2006 
od 17.30 hod. ve velkém sále přednášku 
„Ptačí chřipka – nová skutečnost“

- Lidový dům v Místku ve spolupráci 
se sdružením TELEPACE Ostrava připra-
vil ve dnech od 29. 5. do 9. 6. 2006 ve 
velkém sále poutavou interaktivní výstavu 
pod názvem „Ilustrátor Zdeněk Buri-
an“. Podrobnosti o výstavě – možnost 
podávání přihlášek v Lidovém domě v 
Místku – Tel.: 558 435 401 nebo na e-mail 
adrese lidovydum.fm@centrum.cz

GALERIE KRÁSNO
Klára Marková
oleje

Hana Novotná
Reflexe - Výstava potrvá do 2. června.
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