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slovo primátorky

Je už to takový folklór. 
Kdykoliv se frýdecko-místec-
ká radnice rozhodne k prodeji 
další porce bytů z městského 
bytového fondu, objeví se na 
zasedání zastupitelstva jejich 
nájemníci s tím, že se jim na-
bízená cena zdá vysoká. Při-
tom se pohybuje na třetině 
tržní ceny, o čemž si lidé, kte-
ří nemají to štěstí, že v měst-
ských bytech žijí, mohou ne-
chat jen zdát.

Tentokrát se jedná o prodej 
bytů domu na ulici J. Pešiny, 
kde je navržena cena za byt 3+1 
s výměrou přes 70 metrů čtve-
rečních 460 tisíc korun, trochu 
menší byty na ulici Beuzručova 
se dotýkají hranice 400 tisíc ko-
run. Prodejní cena je stanovena 
v souladu s „Podmínkami pro-
deje nemovitostí ve vlastnictví 
obce a postupem obce při pro-
deji těchto nemovitostí“. Vychází 
se tedy z ceny 5500 Kč u obytné 
plochy, u balkónů 1000 Kč a za-

Vážení spoluobčané,
na posledním jednání zastupitelstva města 

proběhla diskuze nad cenou bytů ve vlastnic-
tví našeho města, které jsme nabídli k prode-
ji. Stejný postup zvolíme i u dalších bytových 
domů nabízených k prodeji nájemníkům – na 
ulicích Haška a Neumanna. Prodejem těchto 
bytových domů se bude zastupitelstvo zabý-
vat pravděpodobně v září letošního roku a tím 
by měla privatizace „městského“ bytového fondu skončit.

Pro celkový přehled o počtu bytových jednotek ve vlastnictví města 
uvádím, že Statutární město Frýdek-Místek má nyní ve svém vlastnictví 
1627 bytů. Po privatizaci by pak mělo v majetku města zůstat 1385 bytů. 

Zájemce o pronájem městského bytu eviduje odbor správy obecní-
ho majetku v seznamu žadatelů o pronájem bytu. K 1. 1. 2009 bylo v 
tomto seznamu žadatelů 1569 žádostí. Žadatelé jsou povinni 1x roč-
ně písemně potvrdit v období od 1. ledna do 31. března každého ka-
lendářního roku, že na vyřízení žádosti trvají. Žadatelé o byt nesmí mít 
vůči našemu městu žádné dluhy. Neobnovení žádosti nebo neuhra-
zení veškerých závazků jsou jedny z nejčastějších důvodů pro vyřa-
zení žádosti o byt. V dubnu 2009 bylo takto vyřazeno 322 žadatelů.

Žádost o pronájem bytu si může podat občan ČR, který dovršil 18 
let věku a má trvalé bydliště na území města Frýdek-Místek, nesmí 
však mít možnost užívat samostatně bytovou jednotku (na základě 
vlastnického nebo nájemního vztahu) a nesmí mít před podáním žá-
dosti dluh vůči Statutárnímu městu Frýdek-Místek po lhůtě splatnosti.

Byty pronajímáme na základě Pravidel Rady města Frýdku-Míst-
ku pro pronájem bytů ve vlastnictví Statutárního města Frýdek-Mís-
tek, která najdete na http://www.frydekmistek.cz Eva Richtrová

Prodej bytů za třetinu ceny se nelíbíProdej bytů za třetinu ceny se nelíbí
stavěného pozemku 100 Kč za 
metr čtvereční. K tomu jsou zo-
hledněny finanční prostředky vy-
naložené městem na opravy v 
domě za posledních pět let. Ná-
jemníci však argumentovali po-
klesem tržní ceny nemovitostí, 
ekonomickou krizí a stavem tři 
desítky let starých panelových 
budov, které potřebují další in-
vestice. Jeden nájemník ještě 
mylně poukazoval na to, že do 
domů byly investovány peníze 
z Evropské unie, které by měs-
to nemělo započítávat, protože 
posloužily stanovenému účelu.

Primátorka Eva Richtrová in-
formovala, že město vycházelo 
ze znaleckých posudků a vyhlá-
šek a nabízená cena je přibližně 
na třetině ceny tržní. „Je to pořád 
stejné – jedna část za námi cho-
dí a naléhá, abychom byty už ko-
nečně prodali, jiní koupit nechtějí. 
Město se zavázalo, že bude byty 
nabízet pouze těm, kteří tam byd-
lí, neprodáme je tedy žádným tře-

NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Nájemníci bytů, které hodlá město prodat, přišli přednést argumen-
ty, proč by nabízená cena měla být nižší.     Foto: Petr Pavelka

tím osobám nebo spekulantům, 
aby někdo přišel o střechu nad 
hlavou. Vy nemáte povinnost to 
koupit. Je to o nabídce a poptáv-
ce, kdy zjišťujeme, jestli nabíd-
ka byla adekvátní. Pokud nabíd-

ku nepřijmete, poběží vše ve stej-
ném režimu,“ vysvětlovala oby-
vatelům primátorka, která podo-
týká, že při nižší ceně by mohlo 
být vedení města napadáno, že 
nepečuje o majetek města s péčí 
řádného hospodáře. Ohradila se 
také vůči kritice stavu, v němž se 
byty nacházejí. „Jsem v Senátu, 
takže jsem měla možnost zapo-
jit se do problematiky bytů OKD. 

Nevím, jak pak nazvat stav bytů 
OKD. Jde o dva rozdílné pohledy 
na věc, jak městské byty vypada-
jí. Musíte zvážit, zda třetina tržní 
ceny je pro vás přijatelná,“ vyzva-
la znovu nájemníky.

Návrh části zastupitelů snížit 
základní cenu na 4400 Kč/metr 
čtvereční nenašel u zbytku příliš 
pochopení a pro původní návrh 
hlasovalo 24 zastupitelů.  (pp)

Debata, kde by město mohlo ušetřit
Zastupitelstvo města Frýd-

ku-Místku zrušilo statut Fon-
du reprezentace a propagace 
statutárního města Frýdek-
-Místek. Delší dobu avizova-
ný krok přinesl debatu o tom, 
kde všude by mohlo město v 
době ekonomické krize a reál-
ného snížení příjmů do měst-
ské pokladny ušetřit.

Fond reprezentace a propa-
gace statutárního města Frýd-
ku-Místku sloužil k podpoře kul-
turních, sportovních a dalších ak-
tivit fyzických a právnických osob, 
působících na území města, kte-
ré zajišťovaly jeho reprezenta-
ci a propagaci v rámci republiky 
nebo v zahraničí. Při schvalová-
ní rozpočtu na letošní rok byla vy-
tvořena rezerva pro tento fond ve 
výši jednoho milionu korun. 412 ti-
síc Kč bylo vyčerpáno, zbývajících 
588 tisíc Kč je rozhodnutím zastu-
pitelstva převedeno do rezervy na 
krytí dopadu ekonomické krize.

Ještě před hlasováním ovšem 
Igor Svoják z ODS horoval za 
zachování fondu, ačkoliv tato 
záležitost byla bez připomínky 
předjednána na schůzce před-
sedů politických klubů, a navr-
hl populisticky jinou formu úspor 
– zrušit místo uvolněného radní-

ho. „Toto místo je zcela zbyteč-
né – je to znát i na jednání zastu-
pitelstva, kdy je radní Vrba zce-
la pasivní, zastupitelstvo by mělo 
hlasovat o zrušení této funkce,“ 
navrhl Svoják. Opozice dále jako 
možnou úsporu navrhla podá-
vat občanům informace v tiště-
né podobě pouze jednou měsíč-
ně, nikoliv se čtrnáctidenní perio-
dicitou, a zrušení několika úřed-
nických míst. „Dobře víme, komu 
by okleštění zpravodaje prospě-
lo, občanům určitě ne. Žijeme v 
informační době, kdy jasně cítí-
me nutnost s lidmi komunikovat 
ne jednou za měsíc, ale denně, 
prostřednictvím internetu a dal-
ších médií, spousta lidí má ale 
právě zpravodaj jako jediný zdroj 
informací o tom, co se ve městě 
děje. O kvalitě zpravodaje vypo-
vídá zájem občanů a organizací, 
chápu snahu zpravodaj elimino-
vat, ale dělali byste stejně, po-
kud byste tady seděli,“ reagoval 
náměstek primátora Petr Cvik. 
Ten na zastupitelstvu připomněl, 
že rušený fond neměl jasný sta-
tut a hromadily se v něm žádos-
ti, které spadaly do jiných odvět-
ví – do kultury a sportu.

„Velice podporuji zrušení fon-
du, a dokonce jako primární ne-

vnímám ušetření financí. Je ale 
vhodné, aby žádosti šly do jed-
notlivých komisí, procházejí v 
nich hladčeji než žádosti z fon-
du reprezentace, kde do toho na 
půdě zastupitelstva vstupuje poli-
tika. Chtěl bych, aby se vyjadřo-
vali k žádostem lidé, kteří k té pro-
blematice mají nejblíže,“ vysvětlil 
svůj postoj Jaroslav Chýlek.

Zastupitelé dali rovněž naje-
vo, že zrušení funkce radního, 
který má na starosti sociální po-
litiku, považují uprostřed volební-
ho období a s ohledem na složi-
tost sociální problematiky za ne-
zodpovědné. Hájil se i samot-
ný radní Ivan Vrba, kterému byla 
vyčítána pasivita: „Materiály, kte-
ré předkládá sociální odbor, jsou 
zpracovány tak kvalitně, že k nim 
nejsou připomínky. Nevzpomí-
nám si, že bych zůstal dlužen ně-
jaké odpovědi. Mám pod sebou 
89 úředníků z 345, pět příspěvko-
vých organizací a měla by vznik-
nout šestá – hospic. Výtky na 
mou osobu by měly být konkrét-
nější, abych se k tomu mohl vy-
jádřit.“ Igor Svoják nakonec svůj 
návrh stáhl s tím, že by pro něj 
chtěl najít širší politickou podporu 
do příštího zastupitelstva.

(Pokračování na straně 2)
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Debata, kde by město mohlo ušetřit
(Pokračování ze strany 1)

Opozici dále zajímala činnost 
skupiny pro posouzení dopadu 
krize, která na radnici vznikla, s 
kontextem, zda jsou připravová-
na i další opatření než jen zruše-
ní jednoho fondu. „Pokud všich-
ni sledujete, jakým způsobem se 
upřesňují dopady hospodářské 
krize na Českou republiku a od-
vody daní, které jsou přerozdě-
lovány, tak víte, že se s tím bu-
dou muset všichni poprat. Z po-
sledního jednání ve čtvrtek sám 
ředitel finančního úřadu odhadu-
je propad na nějakých 9 procent 
vůči financím roku 2008 a na pá-
tečním jednání svazu měst a obcí 
zazněl odhad propadu ze strany 
ministerstva financí na 20 miliard. 
U nás je odhad zhruba 60 milio-
nů,“ informovala primátorka Eva 
Richtrová, která slíbila předsedům 
politických klubů zápisy z jednání 
nové komise. K její dosavadní čin-

nosti se vyjádřil Jaroslav Chýlek: 
„Připravujeme komplex opatření, 
zabýváme se i dopadem na dal-
ší roky. Nebudu tady vytahovat 
jednotlivosti jako králíky z klobou-
ku, prostě hlídáme, aby rozpočet 
města zůstal vyvážený.“

Na přetřes se dostala i sku-
tečnost, že radnice podobně 
jako v minulém volebním období 
znovu uvažuje o úvěru 200 mi-
lionů korun. „Naše město paří 
mezi nejméně zadlužené, má 
velice zdravé finance, úvěr měs-
to nijak více nezatíží než dosud. 
Cash flow – tok peněz – je pořád 
stejný, víme, že jednou za čtyři 
roky 200 milionů není problém. 
Jde o kapitálové využití příjmů v 
čase a nyní i o obrovskou pod-
poru místním podnikatelům, pro-
tože se předpokládá, že třeti-
na stavebních firem nebude mít 
práci,“ vysvětlil Petr Rafaj, před-
seda finanční komise.  (pp)

Měl to být v podstatě for-
mální bod, ale nakonec přine-
sl zajímavou debatu. Zastupi-
telstvo města mělo na svém 
posledním jednání schválit 
pojmenování místní komuni-
kace ve frýdecké části měs-
ta na ulici Dvorskou, jenže se 
objevil návrh spojit ji se jmé-
nem zesnulé výtvarnice Eliš-
ky Servátkové.

Jedná se o místní komunika-
ci, kterou v roce 2003 vybudo-
valo město, ale protože zde po 
dobu několika let neprobíhala 
žádná stavba rodinných domů, 
nebyla pojmenována s tím, že se 
jí název přiřadí až po jejím propo-
jení na ulici Černá cesta, které se 
v současné době připravuje. Je-
den rodinný dům však už zde byl 
postaven a název se tak již stal 
potřebný. Vzhledem k součas-
nému charakteru ulice se ovšem 
většině zastupitelů zdálo spojit 
její název s památkou uznávané 
výtvarnice jako unáhlený. „Není 
to připravené, ulic, kterých mů-
žeme nazvat po paní Servátké, 
je jistě více,“ reagoval náměs-
tek primátora Miroslav Dokoupil 

Cvik chce ZUŠ Elišky Servátkové

SETKÁNÍ STAROSTŮ: V polovině dubna se ve velké zasedací 
síni magistrátu uskutečnilo setkání, na které byli pozváni lidé z ve-
dení 37 obcí správního obvodu statutárního města Frýdek-Místek. 
Starostové a starostky si vyslechli zajímavé informace například z 
oblasti zaměstnanosti a sociální politiky, probíraly se aktuální otáz-
ky z oblasti správy daní, veřejné služby, strategie e-Goevrmentu a 
další. „Účastníci akci hodnotili jako velmi přínosnou, což jsme rádi. 
Nemá smysl se scházet pouze formálně,“ hodnotila primátorka Eva 
Richtrová.                                                          Foto: Petr Pavelka

a jeho kolega Petr Cvik prohlásil: 
„Je to na širší debatu. Chtělo by 
to hlubší zamyšlení a reprezen-
tativnější návrh, než pojmenovat 
po Elišce Servátkové pár metrů 
ulice. Určitě si to vezmu za své 
a povedeme diskuzi, jak uctít pa-
mátku.“ V další fázi jednání pak 
přišel s nápadem, pojmenovat 
po ní místní základní uměleckou 
školu. „Eliška Servátková u nás 
založila výtvarný obor a vím, že 
si na tom zakládala. Pojmenovat 
po ní základní uměleckou školu 
by mohl být důstojný odkaz. Po-
kud vás napadne něco podob-
ného, jak se s její památkou vy-
rovnat, tak s tím nápadem urči-
tě přijďte,“ vyzval náměstek Petr 
Cvik.  (pp)

Debata ve Skalici
Ve středu 13. května se od 18 

hodin v kulturním domě ve Skali-
ci koná setkání vedení frýdecko-
-místecké radnice s místními obča-
ny Skalice. Kromě náměstka Petra 
Cvika, který je patronem této míst-
ní části, budou lidem k dispozici i 
vedoucí některých odborů.

Výročí osvobození
5. května se na frýdeckém hřbi-

tově od 14 hodin uskuteční vzpo-
mínková akce u příležitosti výročí 
osvobození, které si připomenou 
o den dříve také v Chlebovicích u 
zdejšího památníku od 17 hodin.

Pod Sovou se slaví 
120 let hodlá se vší parádou 

oslavit Základní škola národního 
umělce Petra Bezruče, Frýdek-
-Místek, tř. T. G. Masaryka 454. 
Škola „Pod Sovou“ zve všech-
ny na slavnostní akademii, která 
proběhne 22. května od 17 ho-
din v Kině Petra Bezruče.

Květinový den
I ve Frýdku-Místku bude 13. 

května probíhat celostátní veřej-
ná sbírka Český den proti rako-
vině, který je známější spíše pod 
názvem Květinový den, podle 
žlutých kvítků rozdávaných po 
přispění patřičného obnosu.

Život se sklerózou
Regionální organizace Unie 

Roska Frýdek-Místek zve na den 
otevřených dveří ke světovému 
dni roztroušené sklerózy, který se 
uskuteční 20. května od 14.30 v 
Národním domě. Její členové chtě-
jí seznámit veřejnost s touto nemo-
cí, jak s ní bojovat a žít. Akce láká 
mimo jiné i bezplatným měřením 
tlaku či vystoupením pěveckého 
sboru Catena Musica v 17 hodin.

Exotická zvířata
V Kulturním domě Frýdek se ve 

dnech od 11. do 17. května usku-
teční výstava terarijních zvířat, kde 
můžete navštívit a blíže poznat po-
zoruhodný svět sklípkanů, ještě-
rek, želv, chameleonů, štírů, hadů 
a dalších zajímavých tvorů žijících 
s námi na této planetě. Organizá-
toři slibují na 20 druhů pavouků – 
stromových, zemních i norových. 
Jde o exempláře z celého světa a 
k vidění budou i opravdové rarity, 
které se ve volné přírodě již vůbec 
nevyskytují. Pokud se nebudete 
bát, klidně se budete moci vyfoto-
grafovat například se sklípkanem 
dorůstajícím třiceti centimetrů, kte-
rý hravě zbaští šest myší měsíčně.

Den rodin
Poradna pro rodinu, manžel-

ství a mezilidské vztahy na Ji-
ráskově ulici zve u příležitos-
ti Dne rodin na Den otevřených 
dveří, který se uskuteční v úte-
rý 19. května od 9 do 17 hodin. 
Tým zkušených odborných pra-
covníků seznámí se svou činnos-
tí v oblasti manželského, partner-
ského a rodinného poradenství a 
poskytne informace o službách a 
navazujících institucích.  (pp)

Vážení spoluobčané,
podařilo se nám získat další dotace z 

Evropské unie na modernizaci všech škol-
ských zařízení ve Frýdku-Místku. Na pro-
jekt s názvem Učíme obrazem jsme získali 
8 371 203 korun. Za tyto finanční prostřed-
ky bude vybaveno a modernizováno cel-
kem 106 kmenových tříd 2. stupně základ-
ních škol. Projekt by měl zkvalitnit a zatrak-
tivnit výuku žákům i učitelům a rozvinout 
používání nových moderních metod ve výuce. Každá třída bude vy-
bavena projektorem, plátnem a počítačem a dochází tak k návaznos-
ti na předchozí projekt FM Education za více než 24 milionů korun, 
na který jsme získali dotaci z EU již v loňském roce. Do projektu Učí-
me obrazem jsou konkrétně zapojeny tyto školy: ZŠ a MŠ Jana Čap-
ka 2555 – 10 učeben, ZŠ Jiřího z Poděbrad 3109 – 12 učeben, ZŠ 
Komenského 402 – 10 učeben, ZŠ a MŠ El. Krásnohorské 2254 – 8 
učeben, ZŠ El. Krásnohorské 139 – 10 učeben, ZŠ Pionýrů 400 – 10 
učeben, ZŠ 1. máje 1700 – 10 učeben, ZŠ Československé armády 
570 – 18 učeben, ZŠ a MŠ Lískovec – 4 učebny, ZŠ národního uměl-
ce Petra Bezruče – 13 učeben, ZŠ a MŠ Naděje – 1 učebna.

Některá školská zařízení navíc připravila své vlastní žádosti a také 
uspěla. Základní škola a mateřská škola v Lískovci získala 1 493 000 
korun na projekt s názvem Interaktivní projekční technika; tyto peníze 
budou použity na vybavení osmi odborných učeben interaktivními ta-
bulemi, notebooky a další technikou.

Projekt Učení pro život Základní školy národního umělce Petra 
Bezruče získal částku 1 980 363 korun, pomocí těchto financí dojde 
k modernizaci informační techniky v sedmi odborných učebnách, na 
čtyřech odborných pracovištích a třech pracovištích pro pedagogy.

Nejnáročnější samostatný projekt s názvem Škola pionýrů, ško-
la 21. století zpracovala 6. ZŠ a získala tak 8 999 744 korun. Po-
mocí této dotace budou vybaveny dvě jazykové učebny počítačo-
vou technikou, dále pak multimediální učebna a ve všech odbor-
ných učebnách bude instalována interaktivní tabule s dataprojek-
torem. Součástí projektu je pak i kompletní vybavení cvičné ku-
chyňky a učebny v přírodě.

Jsem rád, že žádosti o dotace z Evropské unie byly zpracovány 
tak kvalitně, že ze čtyř žádostí na rozvoj našich škol uspěly všechny. 
Schválené projekty bude spolufinancovat město Frýdek-Místek. Chtěl 
bych poděkovat za spolupráci při přípravě těchto projektů všem zá-
stupcům škol, hlavně paní ředitelce 6. ZŠ paní Mgr. Libuši Zárubové.

Michal Pobucký

Staronový zastupitel Jan Janásek
Na začátku dubnového za-

sedání frýdecko-místeckého 
zastupitelstva proběhla avizo-
vaná změna v zastupitelských 
lavicích, když Dalibora Hrab-
ce, který na svou funkci re-
zignoval, nahradil Jan Janá-
sek, který musel v úvodu slo-

žit slib zastupitele.
Dalibor Hrabec kandidoval za 

Sdružení ODS, KDU-ČSL a Ob-
čanů pro Frýdek-Místek a stej-
ně jako Jan Janásek je členem 
ODS, předseda klubu zastupi-
telů ODS Rafael Kučík ovšem 
oznámil, že Jan Janásek členem 
tohoto klubu nebude. 

Staronový frýdecko-místec-
ký zastupitel Jan Ja-
násek přítomným na 
sebe prozradil, že má 
za sebou tři volební 
období v zastupitel-
stvu a dříve pracoval 
v Ostravě-Vítkovicích 
v různých kumulova-
ných funkcích a dnes 
již je v důchodu.

ODS následně po-
žádala o personál-
ní změny v někte-
rých komisích měs-
ta a oznámila změnu 
v dozorčí radě měst-

ské společnosti Distep, kde má 
Martinu Konečnou nahradit Ra-
fael Kučík. Náměstek primáto-
ra Petr Cvik, který zasedání ří-
dil, popřál Janu Janáskovi, aby 
se mu práce dařila a jeho kro-
ky byly ku prospěchu občanů 
města, a ještě jednou poděko-
val Daliborovi Hrabcovi za jeho 
odvedenou práci.  (pp)

JAN JANÁSEK: Po uvedení do funkce za-
stupitele.                        Foto: Petr Pavelka
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městská policie

I na posledním zasedání za-
stupitelstva dostali prostor k 
vystoupení občané, mezi ni-
miž znovu nechyběl pan Vác-
lav Tesař, kterého už zastupite-
lé dobře znají díky jeho mnoha-
dílnému seriálu Zvonky a lek-
cím Základy aritmetiky, ale jenž 
se prezentuje rovněž poezií. 
Také tentokrát se rozhodl pří-
tomné obšťastnit svými verši.

Na úvod svého vystoupení za-
stupitelům sdělil, že politika je jeho 
parketou a že už mu leze krkem, 
a upozornil, že bude promlouvat 
ve verších, protože „někdy básnič-
kou řeknete víc než mnohastrán-
kovým referátem“. Vrcholem jeho 
eposu byl rým ve smyslu „politic-

Trocha veršování v zastupitelstvu
ká elita, zaslouží si jelita“, a pro-
tože kritika mířila na politiky obec-
ně, potlesk se ozval spíše spora-
dický. Mnohem většího oceně-
ní se dočkal náměstek primátora 
Petr Cvik, který přispěchal s po-
etickou bleskovou reakcí: „Pokud 
vám chybí politický průvodce, ob-
raťte se na sympatického důchod-
ce, který za dveřmi svého Penzio-
nu, supluje funkci stadionu a baví 
diváky svými kousky a večer s 
kouskem housky pustí se do po-
litických veršovánek. Kdo by čekal 
snůšku hádek, zklamal by se na 
celé čáře. Proto, pane Tesaři, ne-
hleďte na věk ani na stáří. Ať Vám 
to dlouho veršuje, to Vám Petr 
Cvik vinšuje.“  (pp)

Rozhazovala zboží
10. 4. se ozval personál Pen-

ny marketu, který hlásil problém 
se zákaznicí, která v obchodě 
rozhazovala zboží. Místo bydliště 
na Radniční 1148 strážníkům na-
povědělo, že se nejedná o ženu s 
pevným životním stylem, a nako-
nec ji museli odvézt na záchytku.

Problémy ulice Míru
10. 4. městští strážníci zno-

vu opakovaně vyjížděli k inciden-
tům na ulici Míru, která není zrov-
na mírumilovná. Okolo 1. hodiny 
v noci zaznamenali dva telefonáty 
se stejným obsahem – jistá oso-
ba klepe lahví na okna sousedů, 
protože ji matka nechce pustit do 
bytu. Láhev je zde vůbec zřejmě 
oblíbeným artefaktem, protože po 
deváté večer si jiný obyvatel stě-
žoval, že mu chtěl soused rozbít 
flašku o hlavu. Oba zúčastnění 
byli opilí a slibovali klid. Jenže za 
hodinu museli strážníci zasahovat 
znovu a to už agresivního jedince 
raději převezli na záchytku.

Bili se o holku
11. 4. sousedé hlásili rvač-

ku v 9. patře domu na ulici Dr. 
Tyrše. Údajně tam před půlno-
cí měly padat skříně a osazen-
stvo třískalo i do topení. Při pří-
jezdu strážníků už byl relativně 
klid, vyšlo najevo, že dva borci 
se na oslavě narozenin prali o 
holku. Sešlost byla rozpuštěna.

Podivná zábava
11. 4. přijal dispečink ozná-

mení, že sedm výrostků hází dě-
tem dělobuchy pod nohy a natá-
čí si to na mobil. Postižené děti 
byly předány rodičům s pouče-
ním, jaké mají další možnosti, ale 
ti nechtěli věc dále řešit. Patřič-
ného poučení se dočkal i patnác-
tiletý hoch, který petardy házel.

Rvačka mezi bratry
11. 4. žádala o pomoc rych-

lá záchranná služba na ulici Van-
tucha, kde měla v péči muže s 
pobodaným břichem. Zraněný 
skončil v nemocnici a agresor byl 
předán Policii České republiky.

Napadali kolemjdoucí
13. 4. požádala o asistenci i 

Policie České republiky, která po-
třebovala výpomoc na ulici Bes-
kydská, kde byl hlášen problém s 
romskými obyvateli, kteří grilovali 
a opilí napadali kolemjdoucí.

Neušel pozornosti
13. 4. před půlnocí oznamova-

telka ze Škarabelovy ulice ohlási-
la, že někdo v černé bundě rozbil 
telefonní budku a utíká k nemoc-
nici. Hlídkou byl zachycen šest-
náctiletý mladík, ale zjistilo se, že 
řinčení skla nebylo z budky, ale 
z rozbitého okna jednoho bytu. 
Proto byl předán Policii ČR.

Starost o opilce
14. 4. projevili občané starost 

i o osud opilce, který ležel na la-
vičce na místeckém náměstí. Za-
čali se kolem něj totiž rojit další 
lidé a oznamovatel se bál, že jej 
chtějí okrást. Když přijeli strážníci 
na místo, ležel už nešťastník ved-
le lavičky. Nebyl schopen chůze, 
ani komunikace, a tak musel být 
převezen na protialkoholickou 
záchytnou stanici.  (pp)

OMEZENÍ PROVOZU NA PRŮTAHU: Až do konce května se řidiči na mostě přes řeku Ostravici musí 
obrnit trpělivostí, probíhá zde další etapa opravy mostních závěrů, takže se ve špičkách tvoří kolony. 

Foto: Petr Pavelka

Zastupitelé si na dubnovém 
zasedání jako obvykle vyslech-
li zprávu o postupu přípravy 
a výstavby silnice I/48, kterou 
ještě doplnil aktuálním komen-
tářem náměstek primátora Mi-

Klíčové slovo u obchvatu – NaturaKlíčové slovo u obchvatu – Natura
chal Pobucký, který problema-
tiku za město sleduje.

Michal Pobucký informoval o 
schůzce s ministrem Bendlem, s 
nímž probíral sanaci lokality Ska-
tulův Hliník. „Ministr přislíbil pod-

poru dohodnutému postupu, tak-
že lokalita by měla být v nejbližší 
době vyřešena. Problémem ale je 
rozšíření evropsky významných lo-
kalit Natura 2000 o další působiš-
tě. Podle návrhu ministerstva ži-

votního prostředí by měla být roz-
šířena chráněná část řeky Os-
travice. Ačkoliv máme schvále-
no územní rozhodnutí, může to v 
dalším postupu kolidovat. Minis-
trovi Bursíkovi jsem proto napsal, 
že je tato snaha v rozporu s chys-
taným obchvatem města a zasla-
li jsme spolu s krajským úřadem 
záporné stanovisko. Ministr odpo-
věděl, že se nedomnívá, že to ko-
liduje s obchvatem, takže následo-
vala další korespondence. O rozší-
ření Natury rozhoduje ale celá vlá-
da, všechny členy jsem proto po-
prosil, aby tento záměr nepodpoři-
li, protože to pro nás může zname-
nat cestu zpět,“ přiblížil nejnovější 
vývoj Michal Pobucký, který infor-
moval také o marné snaze naopak 
z Natury určitý úsek, dotčený ob-
chvatem, vyčlenit.

Zastupitelé se mohli zoriento-
vat v dalších posunech přípravy 
výstavby, například v úseku Ry-
chaltice – Frýdek-Místek je v sou-
časné době vydáno stavební po-
volení na 25 stavebních objek-
tů, která jsou pravomocná, a dále 
bylo zahájeno stavební řízení na 
podstatnou část této trasy. „Pro-
běhlo také jednání s 1. náměst-
kem ministra dopravy Ing. Slá-
mečkou ohledně další výstavby 
obchvatu města, kde byly dohod-
nuty další postupy ve věci výkupů 
pozemků, vyvlastňování, přípravy 
dokumentace pro stavební povo-
lení. Dále se projednávalo finan-
cování stavby,“ sdělil Pobucký, 
který jedná i s některými účastní-
ky vyvlastňovacího řízení se sna-
hou nalézt schůdné řešení.  (pp)

Stalo se již tradicí, že na za-
sedání frýdecko-místeckého 
zastupitelstva zazní informa-
ce o rekonstrukci Nemocnice 
ve Frýdku-Místku, které podá-
vá zastupitel a současně ředitel 
této organizace Miroslav Přád-
ka. Ten vždy čelí palbě dotazů a 
skepsi nad dalším osudem této 
pro město strategické instituce.

Ředitel Přádka demonstroval 
současný stav nemocnice na sku-
tečnosti, že při velké vlakové ne-
hodě v Paskově byla drtivá vět-
šina zraněných pasažérů z vlaku 
hospitalizována a ošetřena právě 
ve frýdecké nemocnici. „Postupu-
je příprava na provedení demoli-
ce havarijního pavilonu. V tom-
to okamžiku tyto aktivity směřují k 
dokončení nového vjezdu do ne-
mocnice, který je v podstatě ho-

Zastupitelé sledují vývoj v nemocnici
tov a předpokládáme jeho zpro-
voznění na začátku května. Je to 
první krok ke změně pohybu osob 
v rámci areálu a změně v přístu-
pu do nemocnice pro pacienty, 
návštěvy i zaměstnance. Činíme 
kroky k přípravě parkoviště, kte-
ré by mělo být v blízkosti tohoto 
vjezdu,“ referoval Miroslav Přád-
ka. Podle něj se tímto plní stano-
vený časový harmonogram, kte-
rý předpokládá v druhé polovině 
roku přeložky inženýrských sítí.

Radního Miroslava Adama 
ovšem zajímalo další finanční za-
bezpečení akce a volal po bombar-
dování zřizovatele. „Z mého pohle-
du je tam totiž moc otazníků,“ vy-
světloval a ptal se také na otázku 
zabezpečení pavilonu, který se za-
víral údajně proto, že hrozil zříce-
ním, a vhodnosti umístění babybo-

xu. „Babybox je projekt občanské-
ho sdružení, které je umisťuje v jed-
notlivých nemocnicích, a umístění 
je výsledkem jednání. Co se týče 
pavilonu, dostal jsem pavilon uza-
vřený, vyklizený, se zamezením 
vstupu osob do něj, bez dalších po-
žadavků na statické zpevnění,“ re-
agoval ředitel nemocnice. Zastupi-
tele téma natolik zajímá, že k němu 
chtějí zorganizovat seminář.  (pp)

Den Země poprvé oslavili 
američtí studenti v roce 1970, 
k nám se dostal o dvacet let 
později a ve Frýdku-Místku je 
spojen především s akcí, kte-
rou pořádá magistrát města 
pro školy v Sadech B. Smeta-
ny, kde bývá pro děti i dospě-
lé připraven pestrý program.

„Lidé v minulosti Zemi ubli-
žovali a stále ještě ubližují. Tře-
ba tím, že zamořují vzduch, zne-
čišťují vodu v řekách, mořích a je-
zerech, ničí životní prostor mno-

Den Země se slavil v přírodě
hým živočichům a podobně. Tak 
vlastně člověk škodí i sám sobě. 
Všichni dnes velmi často slýchá-
me o ozónových dírách, klimatic-
kých změnách, smogových si-
tuacích, vymírání mnoha druhů 
rostlin a živočichů a dalších ne-
bezpečích, která jsou jenom dů-
sledkem našeho špatného cho-
vání na zemi,“ nastínil, o co při 
oslavách Dne Země jde, Jaro-
slav Zezula, vedoucí odboru ži-
votního prostředí a zemědělství.

(Pokračování na straně 11)

DEN ZEMĚ: Náměstek primátora Michal Pobucký předává za sběr 
starého papíru ocenění v podobě živého i keramického stromku. 

Foto: Petr Pavelka
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Cesta za zdravím v jeslích
„Dejme dětem to, z čeho 

budou bohaté celý život.
Dejme jim lásku, moudrost, 

výchovu.
Děti nepotřebují drahé 

hračky, ale zájem a lásku.“
V současné době mnozí rodi-

če, kteří se potřebují vrátit do prá-
ce, hledají možnosti, jak zajistit 
péči o své děti. Možnost volby by 
měla jít ruku v ruce s posilováním 
rodičovské zodpovědnosti, aby 
rozhodování rodičů o návratu do 
práce a umístění nejmenších dětí 
do péče mimo domov bylo co 
možná nejkvalifikovanější.

Dětská zařízení typu jesle mají 
ve společnosti své místo. Pokud 
rodiče dospějí k závěru, že jesle 
jsou pro ně řešením, měli by usi-
lovat o to, aby o jejich děti pečo-
vali lidé, zařízení, které respek-
tuje osobnost a odbornost pečo-
vatele, kvalitu prostředí, zajištění 
všestranné péče, stravování, vý-
chovné působení na děti.

Za předpokladu splnění pod-
mínek zohledňujících základní 
dětské potřeby není třeba se obá-
vat tělesného či duševního strá-
dání ve vývojové psychologii dítě-
te. Statutární město Frýdek-Mís-

tek investovalo nemalé finanč-
ní prostředky na celkovou rekon-
strukci a modernizaci včetně stra-
vovacího provozu v zařízení Jes-
le F-M. Aktuálně, trvale zkvalitňo-
vat a rozšiřovat služby, vyžaduje 
i zvýšené finanční nároky. Jesle 
F-M usilují o získávání finančních 
prostředků i formou projektů, růz-
ných nadačních fondů, programů 
firem či společností.

Touto cestou chceme podě-
kovat Nadaci OKD, která podpo-
řila náš projekt s názvem Ces-
ta za zdravím pro děti trpící aler-
giemi ve výši 50 000 Kč. Za tuto 
částku jsme zakoupili čtyři kusy 
kvalitních čističek vzduchu a 
meteostanice na měření teploty 
a vlhkosti vzduchu v hernách a 
ložnicích dětí.

V rámci ozdravných opatření 
a zkvalitňování prostředí pro děti 
v našem jeselském zařízení se i 
nadále ucházíme se svými pro-
jekty o získávání finančních pro-
středků různých nadačních pro-
gramů, o kterých rodiče infor-
mujeme na našich internetových 
stránkách www.jesle-fm.cz.

Dagmar Zemanová,
ředitelka jeslí

Pojedeme na výlet do Pla-
netária Jana Palysy v Ostra-
vě. Byl to dobrý nápad a také 
jsme přišly na to, že s sebou 
vezmeme rodiče. Někteří tam 
totiž ještě vůbec nebyli.

Pohádka byla společná pro 
všechny a jmenovala se „Martin 
a hvězda“. Pan hvězdář, který 
nás provedl planetáriem a celým 
programem, se shodou okolnos-
tí jmenoval také Martin a byl moc 
hodný. Všimli jsme si, že výklad 
zaujal i rodiče. Představte si, vů-
bec nezlobili a pozorně poslou-
chali. Asi je stejně jako nás za-
ujala souhvězdí na jarní oblo-

Co děláme v dubnu?

ze. A my už víme, co je to mě-
síc, hvězdy, planety a také černá 
díra a také jak se létá do kosmu.

Prázdniny si ale naplánujeme 

u nás doma, nejraději s dědeč-
kem a babičkou.

Děti a učitelky MŠ Slezská 
2011 Pastelka

MŠ TRNKY: Dopravní den, setkání s městskou policií a návštěva 
hasičského sboru jsou akce, které mají rády nejen děti z MŠ Jiřího 
Trnky, ale i my, jejich paní učitelky. Naše děti jsou od útlého věku 
vedeny k bezpečnosti v běžném životě i v dopravním provozu. 
Získávají spoustu informací o bezpečnostních složkách. Panda je 
jedním z velkých projektů městské policie a návštěva hasičského 
sboru se stala také pravidelným zpestřením při získávání znalostí. 
Děkujeme všem, kdo si udělá čas na to, aby dětem názorně uká-
zal to, o čem my můžeme pouze dětem vyprávět, a tímto nám po-
máhá vést děti k prevenci před úrazy a neštěstím.    V. Zajacová 

Žáci vyčistili studánkuŽáci vyčistili studánku
V rámci předmětu Člověk a 

minulost se v polovině dubna 
žáci Základní školy a mateř-
ské školy Frýdek-Místek, Lís-
kovec zúčastnili projektové 
výzvy Otvírání studánek, kte-
rou vyhlásilo Sdružení Tereza 
a KOFOLA a.s. 

Třídy osmá a devátá z Lískov-
ce vyrazily do Hájku ke studán-
ce, kterou se rozhodly vyčistit. 
Někteří žáci jeli autobusem, jiní 
šli pěšky. Na místě jim učitelé 
rozdali smetáky, hrábě a rukavi-
ce. „Rozdělili jsme se na skupin-
ky, každá měla na starost jinou 
činnost. Jedna skupina zame-
tala chodník, který ke studánce 
vede, druhá hrabala listí okolo 
chodníku a třetí čistila pramen, 
jenž vede od studánky. Několik 
spolužáků si natáhlo rukavice a 
vybírali z pramenu odpady. Byli 
jsme překvapeni, co vše se v ta-
kovémto místě objevilo. Plasto-
vé lahve, víčka, dokonce i skle-
něné lahve od alkoholu. Dále 
pak konzervy a všelijaké krabič-
ky či papírky. Další žáci z potůč-
ku odklízeli větve, které bránily 
tekoucí vodě. Jakmile jsme měli 
vše hotovo a čtyři pytle plné od-
padů bezpečně zauzlovány, vy-
dali jsme se zpět do školy s pří-
jemným pocitem dobře vykona-
né práce,“ popsala Markéta Lu-
kovská, žákyně 9. třídy, ZŠ a MŠ 
Frýdek-Místek, Lískovec.

Kluci a holčičky aneb bráškové a sestřičkyKluci a holčičky aneb bráškové a sestřičky
„Jsme jedna velká rodina“, 

to už ví nejen všechny děti z 
MŠ Anenská, jejich tatínkové 
(Tatínkovo odpoledne, říjen 
2008), babičky a dědečci (Od-
poledne pro babičky a dědeč-
ky, únor 2008), ale už i všich-
ni jejich sourozenci.

Ve čtvrtek 2. dubna se totiž ko-
nalo zábavné odpoledne věnova-
né všem bráškům a sestřičkám.

Paní učitelky připravily pro 
sourozenecké týmy z celé škol-
ky zajímavé úkoly motivované 
zvířaty ze ZOO. Děti se svý-

mi rodinnými příslušníky pro-
cházely jednotlivými třídami a 
společně s nimi tak měly mož-
nost poznat ostatní třídy a je-
jich paní učitelky.

Úkoly nebyly vždy jednodu-
ché, ale nad dětmi držel ochran-
nou ruku jejich kamarád „Duchá-
ček Huňáček“, který je provází 
celý školní rok v „Rodinných po-
hádkách“ (J. Severinové).

A jaká pohádka čeká na děti 
příště? Bude to „Maminčina vo-
ňavá pohádka“ plná lásky, slu-
níčka a voňavého překvapení!

Na další společné setkání 
se těší kolektiv MŠ Anenská.

Stanislava Korcová,
MŠ Anenská

Nejen náročná rekonstrukce prostor kuchyně, ale i ochotný 
a vstřícný personál a především vysoká kvalita připravovaného 
jídla je důvodem, proč si kuchyni na frýdecko-místecké Základ-
ní škole Jiřího z Poděbrad oblíbili nejen žáci, ale i cizí strávníci.

„Během minulých prázdnin prošla naše školní kuchyně náklad-
nou rekonstrukcí,“ řekla vedoucí školní kuchyně Anežka Krpcová a 
pokračovala: „Prováděly se opravy podlah, obkladů, světel, elektro-
instalace a odpadů podle nových norem Evropské unie.“ Pracovní 
prostředí kuchyně na Jedenáctce je tak mnohem příjemnější. „Ku-
chyň se prosvětlila, máme lepší šatny a je tu i nová protiskluzná 
podlaha,“ doplnila Anežka Krpcová.

Školní kuchyně na Jedenáctce standardně nabízí pestrý výběr 
stravy. Běžným se stal internetový objednávkový systém a minimál-
ně dvakrát týdně možnost volby ze dvou jídel.

„Naše služby začal využívat i vysoký počet cizích strávníků, zejmé-
na z okolních firem, ale také z blízkého domu s pečovatelskou služ-
bou na ulici Sadové,“ vysvětlila vedoucí školní jídelny a dále řekla: 
„Jednou z příčin, proč je naše jídelna v oblibě, je možnost alternativy. 
Kromě kuřecího masa nabízíme také vepřové a všichni strávníci tak 
mají možnost si vybrat to, co jim chutná. Stejnou možnost volby na-
bízíme třeba i u knedlíků a těstovin nebo ovoce.“ O tom, že celý per-

sonál kuchyně neustále něco zlepšuje, svěd-
čí především vzrůstající počet strávníků. Jen 
těch cizích přibylo za poslední rok o více než 
šedesát procent. Ale i žáci jsou velmi spoko-
jeni. „Stravujeme se s bratrem v naší školní jí-
delně již několik let. Chutná mi hlavně pizza, 
vdolečky, ale celkově musím říci, že tady vaří 
dobře,“ chválila školní stravu na Jedenáctce 
sedmačka Alena Pantlíková. 

„Vyhovět chutím strávníků, vejít se do sta-
novených norem a finančních prostředků a 
dodržet přitom spotřební koš stanovený hy-
gienickými požadavky, není vůbec jednodu-
ché. O to větší poděkování patří všem našim 
pracovnicím školní kuchyně,“ dodal závěrem 
ředitel Základní školy Jiřího z Poděbrad Jiří 
Adámek.   Renata Spustová

Jídelna na 11. ZŠ stoupá v oblibě
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OCENĚNÍ ŽÁCI: Úspěšní v nejrůznějších oborech.    Foto: Petr Pavelka

GRATULACE: Žákům popřál mnoho dalších úspěchů náměstek primátora Petr Cvik.
Foto: Petr Pavelka

Náměstek primátora Petr 
Cvik ve čtvrtek 23. dubna 
ocenil ve velké zasedací síni 
frýdecko-místeckého magis-
trátu 18 žáků základních a 
středních škol působících v 
našem městě. Ti si vysloužili 
nominaci od svých škol, které 
pečlivě vážily, kdo si ocenění 
na radnici zaslouží.

„Tím, že tu sedíte, jste do-
kázali, že umíte v něčem vy-
niknout. Bez práce a vytrvalos-
ti byste se dnes se mnou ne-
potkali a já jen doufám, že vám 
to vydrží a dosáhnete ještě dal-
ších úspěchů,“ promluvil k mlá-
deži náměstek Petr Cvik, který 
zúčastněným připomněl, že za 
své úspěchy vděčí i kantorům a 
hlavně rodinám, které jim určitě 
při jejich počínání drží palce.

Žák Jaroslav Novotný je 
pravidelným účastníkem v mno-
ha různých soutěžích – napří-
klad Velká cena ZOO Ostrava, 
matematická soutěž Klokan, Py-
thagoriáda, recitační soutěže. 
Na podzim se aktivně zúčastnil 
Mezinárodního setkání mladých 
debrujárů v Praze. Jeho největ-
ším úspěchem bylo nedávno 2. 
místo v krajském kole Zeměpis-
né olympiády. 

Také Alexander Wojnar do-
sahuje výborných výsledků v 
olympiádách. V konverzační sou-
těži anglického jazyka byl čtvrtý v 
okrese. V současnosti je mistrem 
České republiky ve střeleckém 
víceboji ze vzduchových zbraní, 
puška OPEN, kategorie A. 

Pavel Valach po celou dobu 
školní docházky dosahuje vynika-
jících učebních výsledků. Úspěš-
ně se účastnil řady soutěží. Zapo-
jil se do mezinárodní počítačové 
soutěže Genius logicus, v níž do-
sáhl stupně Vynikající řešitel. Ze 
4. místa v regionálním kole soutě-

že Eurorebus postoupil do repub-
likového kola v Praze. 

Veronika Holcová je vše-
stranně nadaná žákyně, která 
se účastnila olympiád z dějepi-
su, českého a francouzského ja-
zyka, kde vloni v krajském kole 
obsadila 5. místo, letos 3. místo. 
Veronika reprezentuje školu i ve 
sportovních soutěžích v basket-
balu a florbalu.

Eva Zientková je rovněž vše-
stranně nadanou žákyní. Účast-
nila se olympiád z matematiky, 
českého jazyka, dějepisu a ně-
meckého jazyka. V krajském 
kole v německém jazyce letos 
obsadila 4. místo, v okresním 
kole soutěže v angličtině Let´ s 
talk získala 5. místo. Úspěšně si 
vedla v soutěži v mluveném pro-
jevu i v recitaci. V krajském kole 
ve hře na flétnu Eva letos obsa-
dila 2. místo. 

Žákyně Nikol Mikolášová má 
výborný prospěch a je úspěšnou 
judistkou. V roce 2008 získala 2. 
místo v republikové soutěži jed-
notlivců a 1. místo v soutěži druž-
stev. Letos zvítězila v kategorii 
starších žákyň v kvalifikaci na mi-
strovství republiky.

Žákyně Denisa Sochací je 
kromě výborných učebních vý-
sledků oceněná za dosažené 
úspěchy ve sportovní gymnastice. 
V loňském školním roce byla člen-
kou družstva, které na mistrovství 
republiky vybojovalo 3. místo. Le-
tos se ve sportovní gymnastice 
stala mistryní republiky.

Žák Sebastián Strack se vě-
nuje závodnímu plavání, v němž 
dosahuje výborných výsledků. V 
posledních třech letech vítězí v 
okresních a krajských soutěžích, 
medailová místa obsadil opako-
vaně na mistrovství republiky. 
Jako žák sportovní třídy se spe-
cializací na házenou je nyní za-

řazen do výběru tzv. házenkář-
ských nadějí.

Za výborný prospěch, za 
účast v mnoha soutěžích byla 
nominována Tereza Nožičková. 
Tereza je členkou Sněmu dětí 
České republiky pro životní pro-
středí a byla členkou družstva na 
12. Globe Games. Družstvo zís-
kalo titul Mistři. 

Střední škola gastronomie a 
služeb, Frýdek-Místek, doporuči-
la k ocenění Jakuba Šantu. Žák 
oboru Kuchař reprezentuje ško-
lu na mnoha gastronomických 
soutěžích v České republice, ale 
i v zahraničí. Jakub obsadil čelní 
místa v soutěžích Gastrofestival 
Ostrava a Gastro Junior Nowa-
co Cup. V mezinárodní soutěži 
kuchařů Zelený talíř v Itálii získal 
3. místo. Jakubovy aktivity smě-
řují též do charitativní oblasti. Le-
tos v únoru zajišťoval humanitár-
ní pomoc na misi v Bolívii. 

Eliška Vlčková ze Střední 
školy oděvní a obchodně podni-
katelské, Frýdek-Místek, je oce-

něná za úspěšnou re-
prezentaci školy a 
města v celostátním 
kole soutěže Transfor-
ming Tomorrow, kte-
rá proběhla na VŠB 
– Technická univerzi-
ta Ostrava. Eliška se 
svým soutěžním tý-
mem získala 1. místo. 

Střední škola ze-
mědělská a lesnická, 
Frýdek-Místek, dopo-
ručila na dnešní setká-
ní Dalibora Kahánka, 
žáka 3. ročníku obo-
ru Zemědělský podni-
katel. Dalibor své pro-
fesní kvality dokazuje 
při různých odborných 
soutěžích. V tomto 
školním roce byl čle-
nem týmu, jenž zvítězil 
ve III. ročníku Meziná-
rodní soutěže země-

dělských oborů. Amatérsky hra-
je divadlo, pomáhá při organiza-
ci náborové činnosti. 

Ředitelství Střední školy elek-
trostavební a dřevozpracují-
cí, Frýdek-Místek, doporučilo k 
ocenění Lukáše Tomise. Jako 
žák oboru Mechanik elektro-
nik se Lukáš pravidelně účast-
ní elektrotechnických soutěží. V 
loňském školním roce postoupil 
jako vítěz okresního kola Stře-
doškolské odborné činnosti do 
krajského kola s prací Automa-
tické rozsvěcování tlumených a 
obrysových světel osobních au-
tomobilů. Také letos reprezento-
val školu v okresním kole SOČ. 
Zvítězil tentokrát jako spoluautor 
práce Posuvná brána s bezpeč-
nostní závorou ovládaná dálko-
vým řízením. 

Studentka Veronika Sobčá-
ková je žákyní 2. ročníku Střední 
průmyslové školy, Frýdek-Mís-
tek. Veronika si plní svědomitě 
své studijní povinnosti, zapoju-
je se do charitativních aktivit. Již 
od základní školy se účastní pě-
veckých soutěží v českém, an-
glickém a ruském jazyce. Nej-
většího úspěchu dosáhla le-
tos v Bohumíně v krajském kole 
soutěže ARS Poetika – Puški-
nův památník, kde společně se 
svou spolužačkou v silné konku-
renci získala prvenství v katego-
rii Zpěv a postupuje tak do celo-
státního finále, které proběhne v 
květnu v Praze. 

Čtyřleté a osmileté gymnázi-

um, s. r. o., Frýdek-Místek, no-
minovalo mezi oceněné žáky
Jiřího Kozla. Jirka vykazuje vý-
borný prospěch a především pří-
kladně reprezentuje školu i město 
v šachových turnajích. K jeho nej-
lepším výsledkům za poslední rok 
patří 1. a 3. místo v Turnaji šacho-
vých nadějí, 3. místo na Mistrov-
ství Moravy a Slezska a 3. mís-
to na Mistrovství České republiky. 

Václav Slovák, student 
Gymnázia Petra Bezruče, Frý-
dek-Místek, je úspěšný v rus-
kém jazyce. Zúčastnil se celo-
státního kola konverzační sou-
těže, kde získal pěkné 3. místo.

K zájmům žákyně Barbory 
Alexové patří historie, literatura 
a basketbal. Se znalostmi histo-
rie úspěšně reprezentuje školu. 
Zvítězila v okresním kole Olym-
piády z dějepisu.

Poslední oceněnou žákyní je 
Veronika Galdová. Od 4. třídy 
navštěvuje školní pěvecký sbor 
Základní školy na Komenského 
ulici v Místku. K jejím nejvýraz-
nějším úspěchům patří 1. místo 
ve zpěvu lidových písní v soutěži 
Loutnička a v roce 2008 1. místo 
v pěvecké soutěži Talent. Jako 
žákyně Základní umělecké ško-
ly ve Frýdku-Místku, kde studu-
je hru na housle, reprezentova-
la školu i město na zahraničních 
zájezdech v Polsku, Litvě, Lo-
tyšsku a Finsku. Věříme, že Ve-
ronika bude úspěšná i na brněn-
ské konzervatoři, kam byla od 
září 2009 přijata ke studiu.

Město ocenilo žáky, kteří vynikajíMěsto ocenilo žáky, kteří vynikají
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AQUAPARK NA OLEŠNÉ
Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz

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

(Utkání se hrají ve sport. hale SŠED, Pionýrů 2069, Místek – bazén)
1. LIGA STARŠÍ DOROSTENCI
SO 2. 5. 16.00 h. – Dukla Praha

SO 16. 5. 16.00 h. – HC Město Lovosice
1. LIGA MLADŠÍ DOROSTENCI

SO 2. 5. 14.00 h. – HC Zlín
SO 16. 5. 14.00 h. – TJ Bystřice pod Hostýnem

Házená – dorostenci

KRYTÝ AQUAPARK OLEŠNÁ - Otevírací doba
 Bazén Wellness 
pondělí 12 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená
úterý 10 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená
středa 10 – 21 hod 14 – 21 hod  Ženy
čtvrtek 10 – 21 hod 14 – 21 hod  Muži
pátek 10 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená
sobota  09 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená
neděle a svátky 09 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená

Ceník bazén nebo wellness
 Pondělí – Pátek Sobota – Neděle

 1 hod. 2 hod. 1hod. 2hod.
dospělí  70 Kč 110 Kč 100 Kč 160 Kč
děti od 3 do 15 let, studenti, osoby nad 65 let, ZTP, ZTP/P + doprovod
 45 Kč 85 Kč 70 Kč 130 Kč
děti od 1 do 2 let vč. zdarma zdarma zdarma zdarma
Doplatek za každých dalších započatých 15 min.
  10 Kč 10 Kč 15 Kč 15 Kč

Rodinné vstupné
  Pondělí – Pátek Sobota – Neděle
  1 hod. 2hod. 1hod. 2hod.
2 rodiče + dítě do 15 let nebo 1 rodič + 2 děti do 15 let
 160 Kč 260 Kč 200 Kč 320 Kč
Doplatek za každých dalších započatých 15 min.  10 Kč/osoba

Organizované skupiny nad 15 osob 10% sleva!
Ceník abonentní vstupenky – krytý 

 Po-Pá Sobota – Neděle
dospělí 0,80 Kč/min 1,15 Kč/min
děti od 3 roku do 15 let, studenti, osoby od 65 let, ZTP
 0,55 Kč/min 0,85 Kč/min

Ceník čipového náramku
Cena čip. náramku - 150,00 Kč;        Min. výše prvního nabití - 300,00 Kč

Ceník organizovaného plavání a saunování
 Pondělí – Pátek Sobota – Neděle
 1 hod. 2 hod. 1hod. 2hod.    
pronájem baz. části 5 500,-Kč 10 000 Kč 7 000,-Kč 12 000,-Kč
pronájem wellness 2 000,-Kč 3 500 Kč 2 500,-Kč 4 500,-Kč
pronájem wellness mimo provozní dobu
 1 500,-Kč 2 500 Kč 2 000,-Kč 3 500,-Kč

- účtování po minutách (na krytém 
AP – při odchodu odečtena doba 
přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny (vstupné na 
abonentku je levnější než jednorá-
zové vstupné)
- žádné fronty (abonent se nezdr-
žuje ne recepci platbou za vstup a 
rovnou vstupuje přes turniket, až 
do naplnění kapacity bazénu)
- abonentka je použitelná pro návště-
vu letního i krytého aquaparku, sau-
nového provozu i k zaplacení občer-
stvení u baru v krytém aquaparku

HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY
- 1 abonentka je určena pro vstup 
1 osoby do prostoru bazénu i well-
nes, nebo letního areálu

UPOZORNĚNÍ
- Zneužití abonentky bude postihová-
no dle provozního řádu aquaparku.
- V případě, že je kapacita krytého 
bazénu naplněna, abonent vyčká 
na výzvu recepční, nebo oprávně-
ného zaměstnance ke vstupu. Abo-
nentní čip vás v tomto případě ne-
opravňuje k přednostnímu vstupu.
- Při vrácení abonentního čipu vám 
bude vyplacena hotovost 75 Kč.

LETNÍ AQUAPARK OLEŠNÁ - Otevírací doba
 * květen  červen červenec srpen * září 
pondělí - neděle 10-18 h. 9-19 h. 9-20 h. 9-20 h. 10-18 h.

**Večerní koupání
pondělí - neděle X X 2030 - 2200 2030 - 2200 X
* Přesné datum zahájení a ukončení sezóny může ovlivnit nepříznivé počasí. 
* Přesné datum zahájení a ukončení sezóny bude vyhlášeno v závislosti na pod-
mínkách.   ** Večerní koupání může být ukončeno z důvodu nepřízně počasí.

Změny otevírací doby jsou provozovatelem vyhrazeny.

Ceník vstupného
 celodenní Od 16.00 hod večerní 
dospělí  80 Kč 70 Kč 55 Kč
děti od 3 do 15 let, studenti, osoby nad 65 let, ZTP, ZTP/P + doprovod
 55 Kč 45 Kč 55 Kč
děti do 2 let včetně zdarma zdarma zdarma
Rodinné vstupné (2 rodiče + dítě do 15 let nebo 1 rodič + 2 děti do 15 let)
 celodenní Od 16.00 hod večerní 
 190 Kč 160 Kč 140 Kč

Organizované skupiny nad 15 osob 10% sleva!
Ceník abonentní vstupenky – letní

 celodenní Od 16.00 hod večerní 
dospělí 70 Kč 55 Kč 45 Kč
děti od 3 roku do 15 let, studenti, osoby od 65 let, ZTP
 45 Kč 35 Kč 45 Kč
POZOR – vstupné se započítává při každém opětovném příchodu 

do areálu letního aquaparku Olešná
Ceník čipového náramku

 Cena čipového náramku - 150 Kč;        Min. výše prvního nabití - 300 Kč
Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceník je platný od 1.5.2009

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ
Rozlosování play out házené

4. kolo 8. 5. - 17.00 - SKP Frýdek-Místek - TJ Bystřice pod Hostýnem 
5. kolo 10. 5. - 17:00 - SKP Frýdek-Místek - TJ Jiskra Lázně Třeboň 

Fotbal Frýdek-Místek
6. 5. 16:30 Frýdek-Místek - Jihlava B MSFL muži 
6. 5. 16:30 Fotbal F-M B - MFK Havířov B KP sd 
9. 5. 9:00 Fotbal F-M C - MFK Havířov B KS C sž 

9. 5. 10:15 Frýdek-Místek - Zlín B MSDL sd 
9. 5. 10:45 Fotbal F-M C - MFK Havířov B KS C mž 

9. 5. 12:30 Frýdek-Místek - Zlín B MSDL md 
10. 5. 10:15 Fotbal F-M B - ČSAD Havířov KP sd 

10. 5. 10:15 Fotbal F-M B - Lučina OS muži 
10. 5. 12:30 Fotbal F-M B - ČSAD Havířov KP md 

Turnaj šachových nadějí
Beskydská šachová ško-

la nabídla v Národním domě 
znovu ojedinělý festival ša-
chové hry pro hráče všech 
věkových kategorií s ná-
zvem Turnaje šachových na-
dějí. Ten ztělesňuje dlouho-
letou šachovou tradici, která 
vyústila už v jubilejní 30. roč-
ník „tak trochu jiného turna-
je“, kterého se zúčastnilo 369 
účastníků z těchto zemí: BLR, 
CZE, ENG, FRA, GER, LAT, 
NED, POL, RUS, SVK, UKR.

Členové Beskydské šacho-
vé školy si vedli i letos úspěš-
ně a získali řadu cenných umís-
tění. Velkou radost nám udě-
lal svým 1. místem a hlavně 
ziskem IM normy Vojta Rojí-
ček – gratulujeme! Poděková-
ní za vzornou reprezentaci pa-
tří i dalším medailistům: 1. mís-
to – Vendula Nováková (D12), 
Natálka Kaňáková (D10), To-
máš Pavelek (H12), Marek Ma-
tyáš (H10), 3. místo – Veronika 
Šmírová (D8) a Honza Chlebek 
(H8) – všem blahopřejeme!

Diváci na Stovkách už si po-
malu, byť neradi, zvykají. Zakři-
čet si gól po střele v síti hostů 
nemohou a navíc se musí dívat, 
jak nešťastnou cestou si balón 
najde cestu do naší vlastní brá-
ny. Po Baníku přišla další pro-
hra 0:1, tentokrát s Kroměříží.

Frýdecko-místečtí hráči by měli 
nejspíš změnit systém příspěv-
ků do týmové pokladny, proto-
že to vypadá, že sazbu za vstře-
lení gólu hodně přepískli. Jinak si 
nelze vysvětlit střeleckou nemo-
houcnost, často podtrženou tím, 
že v dobré střelecké pozici valcí-
ři hledají, komu by ještě nahráli. I 
proto zůstalo v posledním domá-
cím zápase zase jen u šancí.

Do zápasu vstoupila obě muž-
stva opatrně, ale dříve se rozkouka-
li hosté a brankář Prepsl musel ně-
kolikrát zasahovat. Po dvaceti mi-
nutách začali přebírat iniciativu frý-
dečtí hráči a dostávali se i do šancí. 

Doma znovu bez gólu a se smůlouDoma znovu bez gólu a se smůlou
FOTBAL F-M – SK Slavia Kroměříž 0:1 (0:0)FOTBAL F-M – SK Slavia Kroměříž 0:1 (0:0)

ZASE NIC…: Střelecká mizérie valcířů trvá. Před vlastními diváky 
znovu nedali gól.   Foto: Petr Pavelka
Ve 26. minutě kroměřížský obrán-
ce zachraňuje u tyče na branko-
vé čáře hlavičku Macečka, násled-
ný závar před brankou zakonču-
je Švrček střelou mimo. Tři minuty 
nato se nedokázal po centru Švrč-
ka prosadit na hranici malého čtver-
ce dobře hlídaný Schaffartzik. 

Ve druhém poločase byli do-
mácí aktivnější. Ve 47. minutě se 
Maceček ocitnul sám před bran-
kářem Voglem, ale byl příliš blízko 

na to, aby jej překonal. V 54. mi-
nutě Schaffartzik místo zakončení 
„z první“ míč zpracovával, ale ani 
Literák ani Němec nedotáhli akci 
do gólového konce. Po několika 
rozích se ještě v 80. minutě doká-
zal dostat do dobré pozice Mace-
ček, ale místo přihrávky na dob-
ře postaveného Němce se kličkou 
dostal ze střeleckého úhlu, a tak 
nebylo pro brankáře hostů problé-
mem vytlačit jeho střelu na roh. A 
jak to tak bývá, s koncem zápa-
su se ještě osmělili hosté. V 86. 
minutě nastoupil za Kroměříž Ve-
selý, který při svém prvním doty-
ku s míčem prodloužil hlavou cen-
tr, který skončil na břevně naší 
branky a odrazil se od brankáře 
Prepsla za brankovou čáru. A vý-
sledek 0:1 byl na světě.

„Utkání se odvíjelo stejně jako 
ta předchozí, nedáme šance, které 
máme, i když ta hra nebyla dobrá, 
ale šance jsme měli, ty jsme, bo-
hužel, nedali a nakonec si dáme 
skoro vlastní gól tak jako s Baní-
kem,“ řekl po utkání trenér Skalba 
a dodal: „V létě odešli hráči, kte-
ří vstřelili většinu branek. Husárik, 
který dal čtyři branky, je zraněný a 
další střelec se hledá velice těžce.“ 

Celkové pořadí SQUASHS-
TORM TOUR 2008/09

Jednotlivci:
1. Blažek Pavel 240
2. Sikora Miroslav 234
3. Tománek Pavel 234
4. Bebek Pavel 232
5. Biskup Michal 226
6. Nosálek Pavel 196
7. Šmíra David 194

SQUASHSTORM TOUR 2008/09
8. Hanzelka Ivo 176
9. Vlček jiří 166
10. Zimčík Libor 164

Družstva:
1. INTEST NDT 658
2. S.K. CNC PRODUKT 627
3. POLICIE 546
4. KERNITE 464
5. HELSINKI GROUP 334
6. LEMONKY 33

Vítězný tým INTEST NDT.
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z atletiky

halový fotbal mládeže

Celek SKP Frýdek-Místek ke 
svému prvnímu utkání play out 
zavítal do Bystřice pod Hostý-
nem. Domácí nastoupili do zá-
pasu s kompletním kádrem, 
což se nedá říct o našem týmu. 
Chyběli dlouhodobě zraně-
ní Chrenko, Bartošic, Holbein. 
Ze studijních důvodů se utkání 
nezúčastnil Lukáš Křibík a ab-
sentoval i Milan Krupa.

Torzo týmu nastoupilo do 
utkání s obranou 0:6 velice roz-
pačitě. Bystřice nás zasypala 
střelami a hned v úvodu se uja-
la vedení 4:2 až 8:4. Z úvodní-
ho náporu se naši borci rychle 
otřepali. Trenérské duo změni-
lo obranu na 2:4, která přines-

V samém závěru došly síly
TJ Bystřice p. H. – SKP F-M 32:31

la vyrovnání na 9:9, resp. 14:14. 
Domácí se do konce poločasu 
zmohli na jedinou branku. Díky 
Tomáši Hesovi a Radku Baje-
rovi jsme vyrovnali a do šatny 
si odnesli náskok jedné branky.

V úvodu druhého poloča-
su jsme své vedení navýšili, ale 
Bystřice pokračovala v nátlakové 
hře a skóre se jí podařilo vyrov-
nat. To ovšem pro hosty z Frýd-
ku-Místku znamenalo přepnout 
na vyšší rychlostní stupeň. Bě-
hem deseti minut se nám poda-
řilo vytvořit si tříbrankový náskok 
24:21 resp. 28:25. To ovšem ne-
bylo vše. Nad hrou Frýdku-Míst-
ku se začala stahovat mračna. 
Předzvěstí byly dva neproměně-

né náskoky Ondry Meci, spálená 
šance Standy Nováka z rychlého 
útoku a vše vyvrcholilo vylouče-
ním Radka Bajgara. Domácí ucí-
tili šanci na zvrat. Během sed-
mi minut otočili výsledek ve svůj 
prospěch 31:28. Vyčerpaní hos-
té ještě sahali po bodu, když za 
stavu 30:31 byla nařízena sed-
mička, kterou ale Radek Bajgar 
neproměnil. Z následujícího úto-
ku Dobeš vstřelil 32. branku. Frý-
decko-místecký Kolmajer ješ-
tě snížil na konečných 32:31 pro 
domácí Bystřici pod Hostýnem. 

Sestava: Hes 9, Kolmajer 5, 
Bajgar 5/1, Meca 4, Dyba a Vacu-
la po 3, Novák 2, Skála, Horáček. 
Brankaři – Šoltés 38%, Pohludka. 

SKVĚLE V HRÁDKU: V kategorii děvčat 1998-99 ovládla děvčata 
Slezanu zcela stupně vítězů. Zleva 2. Eva Pištěková, vítězka Hele-
na Benčová a 3. Kateřina Krtková.

Mikulenka vítězí
V pěkném lesním prostředí Dů-

lňáku u Vratimova se konal již 26. 
ročník běžeckého závodu Jaku-
bův lesní běh. Na trati 8340 m s 
přehledem zvítězil Peter Mikulen-
ka ze Slezanu Frýdek-Místek v 
čase 27:53 minuty. Druhý době-
hl Tomasz Wrobel z Polska a třetí 
opět slezanský Jan Zemaník. 

Po zisku titulu mistra České 
republiky byl Peter Mikulenka 
ze Slezanu Frýdek-Místek jas-
ným favoritem i na Mistrovství 
Moravy a Slezska v přespolním 
běhu. Ve velice pěkném lesním, 
ale náročném a kopcovitém te-
rénu se za nádherného, sluneč-
ného počasí sešla nad městeč-

kem Šternberk u Olomouce ve-
lice kvalitní konkurence. Peter 
však nenechal od startu nikoho 
na pochybách o svých kvalitách 
a již při průběhu do druhého tři 
a půl kilometru dlouhého okru-
hu měl jasný náskok a dokon-
ce útočil na letitý traťový rekord. 
Ten sice nakonec odolal, ale ví-
tězství bylo suverénní. Sedm ki-
lometrů zvládl za 23:44 minuty. 
Další náš zástupce Miroslav Le-
píček doběhl na 7. místě. Úspěš-
né vystoupení slezanských běž-
ců završil Peterův trenér Josef 
Nejezchleba, který následně zví-
tězil mezi muži nad 50 let. Všem 
blahopřejeme.

Sedm medailí běžců 
Na Mistrovství Moravy a Slez-

ska v přespolním běhu uspěly i 
mladší kategorie. Mezi nejmladší-
mi (roč. 2000 a mladší) obsadila 
Beáta Gazdová 5. místo, ovšem 
Michal Kvasňák se už postavil 
na stříbrný stupínek. Kategorie 
předžactva (1998-1999) už nám 
tradičně patřila. Mezi děvčaty zví-
tězila Eva Pištěková, třetí doběh-
la Helena Benčová a čtvrtá Katka 
Krtková. Mezi chlapci byl nejlep-
ší Dominik Janeček. V mladším 
žactvu se prosadila na stupně ví-

tězů třetím místem Veronika Sie-
beltová, její sestra Katka doběhla 
čtvrtá a Vladimír Šmiřák vybojoval 
stříbrnou medaili. Stejný kov zís-
kal mezi staršími žáky Jakub Ze-
maník a velice těsně unikla bron-
zová medaile Ladislavu Šútoro-
vi, který doběhl čtvrtý. V doros-
tenkách na nezvykle dlouhé (3,5 
km), náročné trati doběhla Petra 
Čaganová na 6. místě a Alice Pi-
šová na 8. místě. Mezi dorostenci 
byl 9. Daniel Bezecný a mezi juni-
ory 5. Jan Zemaník.

Skvěle v Hrádku 
Skvělým způsobem si ved-

li naši běžci Slezanu Frýdek-Mís-
tek na 15. ročníku Běhu Hrádkem. 
Mezi více než 250 běžci vybojo-
vali za krásného slunečného po-
časí 10 prvních, 11 druhých a 6 
třetích míst. O vítězství se posta-
rali v mládežnických kategoriích 
Helena Benčová a Dominik Jane-
ček (1998-99), Blanka Hünerová 

a Vladimír Šmiřák (1996-97), star-
ší žák Jakub Zemaník, dorosten-
ka Petra Čaganová a junior Jan 
Zemaník. V hlavním závodě na 8 
km zvítězil jasně Peter Mikulen-
ka, mezi muži nad 40 let Rostislav 
Trávníček a nad 60 let František 
Holec. Všem blahopřejeme a dě-
kujeme za výbornou reprezentaci 
oddílu i města.

V restauraci U křivého psa 
proběhlo vyhlášení nejlepších 
sportovců okresu Frýdek-Mís-
tek za rok 2008. Mezi dvanáct-
kou sportovců se objevili tři 
taekwondisté a dva atleti, kte-
ré vybrali členové výkonné-
ho výboru Okresního sdruže-
ní Českého svazu tělesné vý-
chovy a sportu. 

Filip Gavlas, 18 let, korejské 
bojové umění, Škola TaeKwon-Do 
ITF Frýdek-Místek. Je nositelem 
II. Danu a reprezentantem Čes-
ké republiky. Startoval na mistrov-
ství světa v Taškentu, kde byl čle-
nem vítězného družstva juniorů ve 
speciálních technikách. Byl rovněž 
účastníkem mistrovství Evropy v 
chorvatské Poreči a i zde byl v se-
stavě vítězného týmu ČR v sesta-
vách. Čtyři stříbrné medaile získal 
v jednotlivcích za individuální boj, 
sestavy, v sebeobranách mix a se-
beobranách mezi muži. A aby ne-
bylo těch medailí málo, tak tři další 
z ME byly bronzové.

Kateřina Kolářová, 17 let, 
korejské bojové umění, Ško-
la TaeKwon-Do ITF Frýdek-Mís-
tek. Je nositelkou I. Danu a re-
prezentantkou České republiky. 
Na mistrovství světa v Taškentu 
se umístila na třetím místě v in-
dividuálním sportovním boji. Na 
mistrovství Evropy získala dvě 
stříbrné medaile v týmu juniorek 
za sestavy a speciální techniky, 
bronzovou medaili za individuál-
ní sportovní boj a další bronzovou 
za sportovní boj v týmu juniorek. 

Lumír Kunz, 17 let, korejské 
bojové umění, Škola TaeKwon-Do 
ITF Frýdek-Místek. Je nositelem 
I. Danu a reprezentantem Čes-
ké republiky. Na mistrovství světa 
v Taškentu byl členem vítězného 
družstva juniorů ČR ve speciálních 
technikách. Na šampionátu Evro-
py byl členem vítězného týmu juni-
orů ČR v sestavách, ve stříbrném 
týmu v sebeobranách a členem 

Nejúspěšnější sportovci okresu
bronzového družstva za sportovní 
boj a speciální techniky. 

Peter Mikulenka, 26 let, atleti-
ka, TJ Slezan Frýdek-Místek. Re-
prezentant České republiky, mistr 
ČR na 3000 metrů v hale a 3000 
metrů překážek, druhý na 5000 
metrů. Je první v tabulkách ČR na 
3000 metrů překážek. Startoval na 
Evropském poháru družstev, kde 
skončil šestý, dvakrát zvítězil v Ex-
tralize družstev. V roce 2008 pře-
konal oddílové rekordy na 1500, 

3000, 5000 i 3000 metrů překážek.
Roman Říha, 18 let, atletika, 

TJ Slezan Frýdek-Místek. Repre-
zentant České republiky. Je juni-
orským mistrem ČR na 5000 met-
rů chůze v hale a na 10000 metrů 
chůze na dráze. S národním cel-
kem reprezentoval ve Francii, kde 
zvítězil ve skvělém čase 43:55 
minuty. V republikových tabul-
kách je na prvním místě na 5 i 10 
kilometrů chůze. Překonal oddílo-
vé rekordy na 3, 5 i 10 kilometrů.

starší žáci A - FC Vítkovice 
2:1 (1:0) 

T. Boráň, O. Boráň
Zasloužené vítězství našich 

nejstarších žáků proti vedoucí-
mu týmu ligové tabulky. Zajíma-
vostí utkání bylo to, že o branky 
se podělila dvojčata Ondřej Bo-
ráň a Tomáš Boráň, kteří zrovna 
slavili své patnácté narozeniny, 
k nímž jim blahopřejeme.
starší žáci B - Jakubčovice 

1:2 (0:2) 
Koloničný

Slavoj Bruntál - starší žáci B 
1:4 (1:3)

FK Těrlicko - starší žáci C 0:5
SFC Opava - mladší žáci A 

1:2 (1:0)
Žejdlík, Matula

mladší žáci A - FC Vítkovice 
2:0 (1:0)

Papřok, Farský z PK
mladší žáci B - Jakubčovice 

8:1 (4:1)
Uhlíř 2, Janík, Krischke, Skokan, 

A. Vojkovský, Janošec, Jirát
Slavoj Bruntál - mladší žáci 

B 1:0 (1:0) 
FK Těrlicko - mladší žáci C 0:0

PŘÍPRAVKA
1. FC Valašský - ročník 1999 

1:1
Fotbal Třinec - ročník 1998 

4:2
Wojčik 2

Fotbal Třinec - ročník 1999 
0:9

DOROST
starší dorost A

- 1. FC Brno B 1:3 (1:3)
SK Rostex Vyškov

- starší dorost A 1:6 (0:2)
Junga 2, Foukal 2,
Smítal, M. Němec
Slavoj Bruntál

- starší dorost B 1:1 
Lipowczan

mladší dorost A
- 1. FC Brno B 0:0
SK Rostex Vyškov

- mladší dorost A 0:0 
Slavoj Bruntál

- mladší dorost B 7:3 (5:1) 
Kaňok 2, Teplý

ŽÁCI
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Taneční škola Just Dance 
Live působí ve Frýdku-Místku 
již druhým rokem. Vychovává 
tanečníky všech věkových ka-
tegorií od předškolních dětí 
až po dospělé. Nabízí různé 
taneční styly. 

Již v prvním roce svého půso-
bení se naši žáci úspěšně účast-
nili některých pohárových sou-
těží, jak ve formačních choreo-
grafiích, tak i v sólových disciplí-
nách. Velký úspěch zaznamena-
la choreografie předškolních dětí 
Trpaslíci a Sněhurka a juniorská 
choreografie Banánová noc.

V tomto školním roce naši ta-
nečníci bojovali na ligových sou-
těžích v disciplínách disco dance 
a hip hop pořádaných Českou ta-
neční organizací. Mnozí se umís-
ťovali na místech nejvyšších, za 

Taneční škola Just Dance Live o.s.Taneční škola Just Dance Live o.s.
reprezentuje město na MR a Evropyreprezentuje město na MR a Evropy

Tereza Pundová.

všechny jmenuji Terezu Pundovou 
a Alžbětu Kavkovou, které vždy 
stály na bedně vítězů a tento sou-
těžní rok završily úspěšným repre-
zentováním taneční školy i města 
Frýdku-Místku na MČR v Praze. 

Stejně úspěšně nás reprezen-
tuje v hip hopu Jaroslav Šodek, 
který se na MČR v hip hopu v Brně 
umístil na 9. místě. Získal tím no-
minaci na mistrovství Evropy, které 
se uskuteční začátkem července 
ve slovinském Kopru. A nejmlad-
ší reprezentant Jan Šodek soutě-
žící v hip hopu ve věkové katego-
rii mini, což jsou děti do sedmi let, 
zvítězil na každé soutěži a vede tak 
celorepublikový žebříček.

Kromě pravidelných tréninků, 
které probíhají především v tělo-
cvičně Gymnázia Petra Bezru-
če a také v baletním sále ZUŠ v 

Místku, pořádáme i Taneční so-
boty určené pro stálé tanečníky 
i pro širokou veřejnost, worksho-
py a v létě již pravidelně usku-
tečňujeme Letní taneční školu. 

Přijďte mezi nás, přijďte si za-
tancovat a prožít si svou Stardance. 

Kontakt: paní Jana Šodková 
607 946 143, www.tsjustdance.
cz, e-mail: j.sodkova@seznam.cz

Středisko volného času Klíč 
vyhlásilo výtvarnou soutěž pro 
mateřské a základní školy ke 
Dni Země, na jehož oslavách 
v Sadech B. Smetany došlo na 
její slavnostní vyhodnocení.

Soutěž byla vypsána v pěti vě-
kových kategoriích a ve dvou té-
matech. Děti mohly různými vý-
tvarnými technikami zpracovat 
téma Lidová říkadla, takže se ke 
slovu mohla dostat malba, kres-
ba, koláž, grafika i kombinova-
né techniky. V kategorii Lidová 
řemesla se malí výtvarníci moh-
li pustit do drátkování, keramiky, 
filcování, batiky, výšivky, kraslic, 
zpracování slámy, vizovického 
pečiva, malby na sklo či pletení 
z proutí, přičemž některé z těch-
to technik byly prezentovány na 
jednotlivých stanovištích v par-
ku a všichni si mohli ověřit, jaké 
praktické využití mohou mít. 

Výsledky:
Lidová říkadla

I. kategorie
1. Kolektivní práce třídy
Sluníčko, MŠ Anenská

Výtvarná soutěž ke Dni Země

VÍTĚZNÁ PRÁCE: Kolektivní práce třídy Sluníčko z MŠ Anenská, která 
je inspirovaná lidovým říkadlem Paci, paci, pacičky… Foto: Petr Pavelka

2. Veronika Cignová,
MŠ Pohádka

3. Vojtěch Šimík, Jiří Širuček, 
MŠ Lískovecká, Kolektivní práce 
třídy Sluníčko, MŠ Mateřídouš-

ka, Kolektivní práce třídy
Motýlek, MŠ Lískovecká

II. kategorie
1. Sabina Kašparová, 1. ZŠ

2. K. Janouškovcová,
ŠD při 5. ZŠ

3. Tereza Jeništová, 1. ZŠ
III. kategorie

1. Aneta Pavloková,
Iveta Čmelíková, 1. ZŠ

IV. kategorie
1. Karin Břenková, 7. ZŠ

2. Adam Baláž,
ZŠ a MŠ Naděje

V. kategorie
1. Lucie Kmošťáková,

ZŠ a MŠ Naděje
2. Katka Čerešňáková,

ZŠ a MŠ Naděje
Lidová řemesla

1. Kolektivní práce ŠD při 5. ZŠ
2. ZŠ a MŠ Naděje
3. Michal Krybus,

ZŠ a MŠ Palkovice

Jako každý rok v tomto 
čase se na naší škole konal 
velký školní karneval. Ve vy-
zdobené jídelně se celý odpo-
ledne tančilo a soutěžilo.

Mohli jsme zde potkat více 
než sto masek dětí z prvního, ale 
i druhého stupně. Všechny mas-
ky byly oceněny drobnými dárky 
a sladkostmi. Večer se nikomu 
nechtělo domů a všechny děti se 
už těší na další podobné akce.

Velké poděkování patří všem 
paním vychovatelkám školní dru-
žiny pod vedením Martiny Vyvleč-
kové za přípravu tohoto velmi vy-

KONCERT V SOKOLÍKU: 9. května od 20 hodin v divadélku 
vystoupí Dave Vysloužil & Acoustic Irish a Petra Šany Šanclová 
(Vlasta Redl, Bokomara atd.) 

Karnevalové veselí na DvojceKarnevalové veselí na Dvojce

dařeného odpoledne. Děti a rodiče 2. ZŠ Jana Čapka

Dramaturgie Národního domu 
chystá i na příští měsíc zají-

mavé kulturní akce.
Za všechny jmenujme:
Čtvrtek 4. června 2009

v 19 hodin
7. koncert KPH 2008/2009 

34. MHF Janáčkův Máj

ŽENY V ASPIKU: Fotografie Michala Popielucha v klubu a gale-
rie U Černého kocoura byly předzvěstí ještě zajímavějšího počinu. 
Od 1. května je zde k vidění mírně erotická výstava místních i přes-
popolních výtvarníků s názvem Ze šuplíčku.   Foto: Petr Pavelka

Co chystá Národní dům
Stanislav Bogunia – klavír

Jan Adamus – hoboj
Státní komorní orchestr Žilina

Karen Lavčjan – dirigent
Program: Mirzojan:

Symfonie pro smyčce a tympá-
ny (česká premiéra)

B. Martinů: Koncert pro hoboj
a malý orchestr

J. Haydn: Koncert pro klavír
a orchestr D dur

J. Brahms: Variace na Haydno-
vo téma op.56 a

Další informace na
www.janackuvmaj.cz

Úterý 16. června 2009
v 19 hodin – Nová scéna Vlast
Sestry Havelkovy s orchestrem

vstupné: 300, 280 a 250 Kč
Středa 17. června 2009

v 19 hodin – Nová scéna Vlast
Divadelní agentura Harlekýn

Antonín Procházka
Věrní abonenti

Poslední představení skupiny B
vstupné: 400 a 380 Kč

CAMBRIDGE ANEB OBRÁZ-
KY ZE STARÉ DOBRÉ ANG-
LIE: Výstava Petra Lautnera v 
místeckém knihkupectví Librex.
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STEZKA NA OLEŠNÉ: Vedle aquaparku na Olešné si už mohou pořádně zajezdit vyznavači koleč-
kových bruslí.     Foto: Petr Pavelka

Ještě to sice není „okolo“, 
ale i tak už příznivci kolečko-
vých bruslí mají konečně ide-
ální povrch pro tuto aktivi-
tu, navíc v přírodním prostře-
dí, u přehrady Olešná, v bez-
prostřední blízkosti aquapar-
ku, takže mohou svou návště-
vu spojit s dalšími sportovní-
mi aktivitami.

V srpnu loňského roku byly za-
hájeny práce na stavbě cyklistic-
ké stezky v lokalitě přehrady, kde 
byla převážně využita trasa stáva-
jícího chodníku. Nový povrch zís-
kalo 1040 metrů a přes kilometr 
dlouhá stezka je napojena na jed-
né straně na komunikaci vedoucí 
přes hráz přehrady, na druhé stra-
ně na místní komunikaci ulice Nad 
Přehradou. „Součástí cyklostezky, 
která byla spolufinancována Stát-
ním fondem dopravní infrastruktu-
ry, je veřejné osvětlení a propust-
ky,“ uvedl náměstek primátora Mi-
roslav Dokoupil. 

I tato investice přitom doka-
zuje, že frýdecko-místecká rad-
nice má dlouhodobě již několik 
volebních období jako jednu ze 
svých priorit oblast sportu, kte-
rou opravdu výrazně podporu-
je. „Za těch sedm let se skuteč-
ně podařilo v oblasti sportu udě-
lat spoustu dobré práce. Vypro-
filovalo se Centrum sportu, od-
kud míří miliony korun do jed-
notlivých oblastí vrcholového, 
ale i rekreačního sportu. Máme 
systém, který nám závidí hod-
ně měst, protože je motivač-

ní a nese výsledky. Každý sub-
jekt má šanci se do tohoto pro-
gramu dostat, protože jsou jasně 
stanovena kritéria. Příkladem za 
všechny je Beskydská šachová 
škola, která se už také těší naší 
podpoře poté, co splnila dané 
podmínky,“ uvedl náměstek pri-
mátora Petr Cvik, který má sport 
ve městě na starosti. Ujistil, 
že Centrum sportu bude 
fungovat i v dalších le-
tech a systém zůstane 
zachován i v době eko-
nomické krize. „Vynasna-
žím se, aby finanční prostřed-
ky zůstaly zachovány, protože 
výsledky jednotlivých mládež-
nických složek dokazují, že se 
v tomto systému daří vychovat 
kvalitní mladé sportovce. Za to 
patří samozřejmě dík i trenérům 
a rodičům,“ prohlásil Petr Cvik.

Frýdecko-místecká radnice 
kromě přímé finanční podpory čin-
nosti sportovních klubů, odvedla 
velký kus práce i co se týče záze-
mí jednotlivých sportů. „Vzali jsme 
víceúčelovou sportovní halu, čímž 
se vytvořily podmínky pro hokejis-
ty, kteří se nám teď odvděčili po-
stupem do vyšší soutěže. Posta-
vili jsme halu na 6. ZŠ, která po-
skytla zázemí extraligovému žen-
skému volejbalu a mužské háze-
né. Další hala na 7. ZŠ pak slouží 
mládežnickým kategoriím. Strate-
gicky jsme převzali odpovědnost 
za další osud fotbalového stadi-
onu na Stovkách a pomohli jsme 
rovněž florbalu, který je hodně na 

V oblasti sportu chceme: zřídit stezku okolo V oblasti sportu chceme: zřídit stezku okolo 
Olešné na kolečkových bruslíchOlešné na kolečkových bruslích

vzestupu. Osobně bych si přál, 
abychom ještě i tomuto dynamic-
kému sportu, který je velmi oblí-
ben na školách, mohli poskytnout 
při některé škole nějakou domov-
skou halu. Uvidíme, jestli se to po-
daří,“ nastínil možný další vývoj 
Petr Cvik, který tím dal najevo, že 
město Frýdek-Místek i po převze-
tí fotbalového svatostánku mys-
lí na co nejširší spektrum sportov-
ců. Dokazují to i finanční příspěv-
ky schválené na posledním zase-
dání zastupitelstva. Ze Sportovní-
ho fondu bylo pro letošní rok roz-
puštěno téměř 1,5 milionu ko-
run, přičemž výčet představuje 57 
uspokojených žádostí 35 subjek-
tů. Stejně velká suma šla na sport 
i přímo z rozpočtu města, konkrét-

FOTBALOVÝ POTĚR: Fotbal má ve městě zelenou ve všech věkových kategoriích. Město vlastní fotbalový areál na Stov-
kách, kde má přibýt několik ploch s umělým povrchem.            Foto: Petr Pavelka

ně fotbalovému klubu na zajištění 
provozu sportovního zařízení sta-

dionu Stovky. Pe-
níze ze Sportovní-
ho fondu jsou ur-
čeny na uhraze-
ní provozních ná-
kladů, odměn tre-
nérů, výdajů na 
sportovní vyba-
vení, ale také na 
pořádání soutě-
ží. Nejvyšší dota-
ci ze Sportovního 
fondu, a to v část-
ce 158 tisíc korun, 
získal Florbalový 
klub Frýdek-Mís-
tek, dalších 128 ti-
síc dostala Škola 
TaeKwon-Do ITF 
a 104 tisíce byly 
přiděleny baseba-
lovému klubu BK 
Klasic. Na finanč-
ní podporu se ale 
může těšit napří-
klad také „Škola 
života“, která žá-
dala peníze na 13. 

ročník sportovní olympiády pro 
mentálně postiženou mládež.

„V letošním roce již bylo na 
sportovní aktivity ve městě roz-
děleno přes 18 milionů korun, 
už je to více než v loňském roce. 
Důvodem je skutečnost, že měs-
to se stalo majitelem fotbalové-
ho areálu Stovky, jehož provoz 
nyní podporuje z vlastních fi-
nančních prostředků. Proto také 
nyní získal Fotbal Frýdek-Mís-
tek na zajištění provozu sportov-
ního areálu Stovky jeden a půl 
milionu korun z městského roz-
počtu, což ale neznamená, že 
jsou nebo budou kráceny finanč-
ní podpory ostatních sportovních 
klubů a oddílů ve městě. Jsem 
rád, že i v době krize se podaři-
lo udržet finanční prostředky ur-
čené na podporu sportu v ade-
kvátní výši, protože se jedná o 
smysluplnou podporu. Kdo spor-
tuje, ať už vrcholově nebo rekre-
ačně, ten se nenudí a nemá ten-
denci sklouznout k nezdravému 
zahálčivému životu nebo k dro-
gám a podobně,“ říká náměstek 
Petr Cvik.  (pp)

HOKEJISTÉ POSTOUPILI: Ve víceúčelové sportovní hale bude příš-
tí sezonu k vidění ještě kvalitnější hokej.  Foto: Petr Pavelka
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Občané, živnostníci a podni-
katelé si mohou i letos zakoupit 
aktuální Ročenku služeb Frýd-
ku-Místku. Nabízí jízdní řády au-
tobusů a vlaků, ale také kontak-
ty na různé instituce, firmy a za-
řízení ve městě. 

Zájemci v ročence najdou 
například kontakty na lékař-
ské ordinace, nemocnice, 
školská zařízení nebo restau-
race, a to včetně ordinačních 
či úředních hodin, v případě 
restaurací a dalších zařízení 
včetně otevírací doby. Sou-
částí ročenky jsou také jízdní 
řády vlaků vypravovaných z 
Frýdku-Místku směr Ostrava, 
Valašské Meziříčí, Ostravice 
a Český Těšín a jízdní řády 
MHD i dálkových autobuso-
vých spojů. V závěrečné čás-
ti nechybí mapa Frýdku-Míst-
ku a kontakty na magistrát, 
Víceúčelovou sportovní halu, 
Aquapark Olešná nebo Bes-
kydské informační centrum.

Nová aktuální Ročenka slu-
žeb stojí 29 Kč. Zájemci si ji 
mohou koupit na poště, v tra-
fikách, knihkupectvích nebo v 
Beskydském informačním cent-
ru. Uživatelé internetu ji najdou 
v elektronické podobě na adre-
se www.fmsluzby.cz

Vychází aktuální Vychází aktuální 
Ročenka služebRočenka služeb

Pečujete o osobu blízkou?
Potřebujete poradit, získat nové informace?

Nabízíme cyklus praktických školení

v úterý 5. května od 15 hodin
v budově Střední zdravotnické školy

ve Frýdku-Místku
Tř. T. G. Masaryka - informace na tel.: 558 630 019 

www.zdrskolafm.cz
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Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor vnitřních věcí, odděle-
ní evidence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů, 
tímto informuje občany o celostát-
ní odstávce informačního systému 
správních evidencí, která omezuje 
možnost vyřízení některých úko-
nů na úseku cestovních dokladů. 
Výluka systému je nezbytná z dů-
vodu převodu systému správních 
evidencí na centrální úroveň. 

Z tohoto důvodu nebude mož-
né v období od 4. do 7. května při-
jímat žádosti o vydání cestovního 
pasu se strojově čitelnou zónou 
a s nosičem dat s biometrickými 
údaji (dále jen „e-pas“) a předá-
vat vyhotovené e-pasy občanům. 
Ostatní agendy oddělení eviden-
ce obyvatel, občanských průkazů 
a cestovních dokladů budou ob-
čanům k dispozici. Občané tak 
budou moci v těchto dnech žá-

Upozornění pro občany o celostátní odstávce 
informačního systému správních evidencí

ve dnech 1. května – 10. května 2009
dat o vydání občanského průka-
zu a cestovního pasu bez biome-
trických údajů, převzít vyhotove-
ný občanský průkaz a cestovní 
pas bez biometrických údajů, po-
žádat o provedení změny údajů v 
cestovním pasu (tj. zapsat dítě, ti-
tul), nahlásit ztrátu nebo odcizení 
dokladů, provést změnu trvalého 
pobytu. Tyto změny však bude 
možné do informačního systému 
zavést až po ukončení odstávky 
systému, tj. po 10. květnu. 

Omlouváme se tímto občanům 
za případné problémy a žádáme 
je, aby svou cestu na Magistrát 
města Frýdku-Místku, odbor vnitř-
ních věcí, oddělení evidence oby-
vatel, občanských průkazů a ces-
tovních dokladů, plánovali s ohle-
dem na výše uvedenou informaci. 
Bližší informace k výluce systému 
vám rádi sdělíme na tel. 558 609 
455 nebo 558 609 456.

o celkové výměře 174 m2 
nacházející se v I. NP objek-
tu čp. 811, ul. Malý Koloredov, 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Mís-
tek (v současné době zde v 
provozu restaurace Billiard bar 
Koloredo). Smlouva o nájmu 
na dobu neurčitou, doporuče-
ná výše nájemného 1.130 Kč/
m2/rok. 

Žádosti o pronájem s nabí-

Statutární město Frýdek-Místek 
nabízí k pronájmu nebytové prostory

zenou výší nájmu (zvlášť v za-
pečetěné obálce s nápisem 
„Neotvírat“ – čp. 811) a infor-
mací, za jakým účelem bu-
dou nebytové prostory využí-
vány, doručte na podatelnu 
Magistrátu města Frýdek-Mís-
tek, Radniční 1148 maximálně 
do 7.5.2009 14.00 h. Případné 
dotazy na telefonním čísle 558 
609 174.

Stalo se již tradicí, že je v 
Domově pro seniory Frýdek-
-Místek každoročně pořádán 
ples pro jeho obyvatele. Ten le-
tošní se konal koncem března 
v prostorách domova na ulici 
28. října 2155 v Místku. Letoš-
ní ples byl nazván pyžamovým 
bálem, a proto se mnozí zú-
častnění dostavili v nepřehléd-
nutelných nočních úborech.

Pro pobavení všech plesa-
jících seniorů byla připravena 
módní přehlídka, kdy „modelky“ 
z řad personálu předvedly svá 
nejkrásnější pyžama a noční ko-
šilky. A že se bylo na co dívat. 
Jejich vystoupením byli všichni 

Pyžamový bál v domově pro senioryPyžamový bál v domově pro seniory

Den Země se slavil v přírodě
(Pokračování ze strany 3)

Náměstek primátora Michal 
Pobucký, který v parku odměňo-
val nejlepší sběrače starého pa-
píru, vyzval, aby se všichni nad 
vztahem k přírodě zamysleli. 
„Každý z nás může udělat něja-
kou, byť drobnou, věc nebo čin – 
a nemusí to být zrovna 22. dub-
na. Ani není třeba uklízet hned 
celý les nebo vysázet stromo-
řadí, může to být něco mnohem 

menšího, námětů je spousta,“ 
řekl Michal Pobucký. Ten předal 
živý i keramický stromek zástup-
cům nejlepších skupinek sběra-
čů starého papíru, kteří letos po-
sbírali 73 tun. Vynásobte tuto 
sumu deseti a dostanete počet 
zachráněných stromů. Za sedm 
ročníků už se přitom podařilo za-
chránit téměř sedm tisíc stromů, 
což odpovídá skoro pěti hekta-
rům lesa.  (pp)

Magistrát Frýdku-Místku při-
pomíná, že místní poplatek za 
komunální odpad může celá ro-
dina hradit prostřednictvím jedné 
poštovní poukázky, čímž ušet-
ří peníze inkasované za přijetí a 
zpracování složenky. Této mož-
nosti mohou využít jak rodiny s 
dětmi, tak i partnerské dvojice. 
Podmínkou je vyplnit písemné 
prohlášení a zaslat jej na finanč-
ní odbor magistrátu.

JAK POSTUPOVAT?
Vyzvednout si tiskopis „Pro-

hlášení typu B“, který se vyplňu-
je v případě, že se jedná o dva 
a více poplatníků (např. manžel-
ské páry nebo partnerské dvoji-
ce, rodiny s dětmi apod.), v němž 
se uvede osoba, na kterou bude 
poštovní poukázka zasílána. 
KDE SI TISKOPIS VYZVEDNOUT?

Tiskopisy jsou k dispozici na 
informacích magistrátu, dále na fi-

nančním odboru (Radniční 1148, 
Frýdek) nebo na webu města 
www.frydekmistek.cz (sekce rad-
nice – životní situace – finanční 
odbor, Prohlášení typu B).
KDY JE TERMÍN PRO ODE-

VZDÁNÍ TISKOPISU?
Tiskopis je nutno vyplnit vždy 

před tiskem poštovních pouká-
zek, tj. nejpozději do konce ledna 
a do konce července. V případě, 
že toto prohlášení bude dodáno 
později, než v uvedených termí-
nech, bude tato změna provede-
na v následujícím období.

KDO MŮŽE BÝT SPOLEČ-
NÝM PLÁTCEM POPLATKU 
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD?
Za domácnost může být popla-

tek odváděn společným zástup-
cem a za rodinný nebo bytový dům 
vlastníkem nebo správcem domu. 
Tyto osoby jsou pak povinny obci 
oznámit jména a data narození 

osob, za které poplatek odvádějí.
VZTAHUJE SE POPLATEK 
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

I NA NOVOROZENĚ? 
Jedná-li se o narozené dítě, je 

mu zasílána poštovní poukázka 
samostatně do doby, než bude vy-
plněno „Prohlášení typu B“. Toto 
dítě je od poplatku za odpad osvo-
bozeno v měsíci, kdy se narodilo, 
poplatek za komunální odpad hra-
dí až od následujícího měsíce. 

Vyplněný tiskopis „Prohláše-
ní typu B“ přijímá finanční odbor, 
oddělení místních daní a poplatků, 
dveře č. 104, 107 – 109 (Radnič-
ní 1148, Frýdek) nebo podatelna 
Magistrátu města Frýdku-Místku. 
Tiskopis lze zaslat také prostřed-
nictvím České pošty, s.p. na adre-
su: Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, finanční odbor, oddělení míst-
ních daní a poplatků, Radniční 
1148, 738 22 Frýdek-Místek.

RODINA + POPLATEK ZA ODPAD = JEDNA SLOŽENKA

přítomní moc potěšeni a vesele 
se bavili až do večerních hodin. 
K tanci a poslechu hrál u klientů 

oblíbený pan Luboš Sládek a v 
době po večeři se obyvatelé po-
těšili bohatou tombolou.

Ministerstvo vnitra vyhově-
lo ohlasům veřejnosti a ruší ce-
lostátní odstávku informačních 
systémů. Úřady obcí s rozšíře-
nou působností budou moci vy-
užívat informační systémy minis-
terstva vnitra bez omezení, což 
mimo jiné znamená, že budou 
přijímat i žádosti o vydání ces-
tovního pasu se strojově čitel-
nou zónou a s nosičem dat s bi-
ometrickými údaji.

„Zvažovaná odstávka infor-
mačních systémů evidence oby-
vatel, občanských průkazů, ces-
tovních dokladů a registrů vozi-
del (plánovaná na 1. až 10. květ-
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V minulém čísle jsme vás informovali o
odstávce evidencí, situace se ovšem změnila.

ODSTÁVKA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ JE ZRUŠENA
na 2009) by byla omezující. Pro-
to jsme nakonec zvolili pro nás 
sice náročnější a komplikovaněj-
ší variantu, která se ale občanů 
nijak nedotkne, neboť je v na-
šem zájmu, aby lidé, kteří si po-
třebují vyřídit své záležitosti, ne-
byli nijak omezováni,“ informo-
valo Ministerstvo vnitra ČR. 

Úřady obcí s rozšířenou pů-
sobností budou tedy ve dnech 
pondělí 4. května až čtvrtek 7. 
května otevřeny v obvyklých ho-
dinách. Nadcházející státní svát-
ky budou využity k přípravám na 
změnu technologií a k zahájení 
čištění dat v evidenci obyvatel.

Na sklonku minulého roku 
představitelé města Frýdek-
Místek dali „zelenou“ ke ko-
nání již 15. ročníku Mezinárod-
ního folklorního festivalu, kte-
rý si získal dobrou pozici a re-
nomé mezi světovými festiva-
ly se znakem CIOFF (Světová 
organizace folklorních festiva-
lů), který současně významně 
propaguje naše město, regi-
on a kulturní tradice daleko za 
hranice našeho státu.

Zelená, v podobě finanční do-
tace, odstartovala přípravy festi-
valu, jehož konání je naplánová-
no na termín od 16. do 22. června 
2009. Festivalový štáb tedy vybíral 
účastníky z bohaté nabídky zájem-
ců, kontaktoval je, zajišťuje pro ně 
program, dopravu, stravování, hle-
dá vhodné ubytovací kapacity, při-
pravuje propagační materiály, pro-
gramové bloky, moderátory, prů-
vodce atd., atd. Hlavně však hle-
dá další finanční zdroje na zajiště-
ní této již tradiční a oblíbené frýdec-
ko-místecké kulturní akce. Pocho-

MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK PŘIPRAVUJE 
15. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FOLKLORNÍHO FESTIVALU

pení jsme našli i na KÚ MSK, který 
rovněž finančně podpořil náš pro-
jekt. Počítali jsme však (tak jak v 
předchozích létech), s významnou 
podporou firem a společností na-
šeho regionu. Je i nás – organizá-
tory, zaskočila ekonomická krize. 
Nabízená propagace firem v rám-
ci festivalu za smluvně dojednanou 
úhradu nenachází velkou odezvu, 
neboť firmy pochopitelně v této kri-
zové době šetří. Na zajištění slíbe-
ných podmínek pozvaným účastní-
kům 15. MFF CIOFF Frýdek-Mís-
tek 2009 nám momentálně schá-
zí zhruba 100 tisíc korun. Abychom 
dostáli svým slibům, zajistili pro-
gramy v plánovaném rozsahu i mi-

nimální požadavky statutu festivalu 
CIOFF, obracíme se s velkou pros-
bou na všechny příznivce folklóru o 
pomoc – na festivalovém účtu v 
ČSOB č.: 161910312/0300 přiví-
táme jakýkoli finanční příspěvek. 
Zviditelnění firmy formou placené 
reklamy lze projednat kontaktem 
na adrese: gerykova@centrum.
cz nebo možno přispět i hmotný-
mi dary (nápoje, potraviny apod. 
pro účastníky).

Věříme, že tento apel k pod-
poře hojně navštěvované a ob-
líbené kulturní akce nezůstane 
bez odezvy.

Eva Geryková, prezidentka 
MFF CIOFF FM
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
2) objekt bez čp./če. (ul. Hlavní) 
- nebytový prostor o výměře 33,82 m2 
3) objekt bez čp./če. – křížový podchod 
- nebytový prostor o výměře 24,90 m2 (směr Ostravská)
4) objekt čp. 48, náměstí Svobody 
- nebytový prostor o výměře 152,09 m2 (I.NP)
5) objekt čp. 811, Malý Koloredov
- nebytový prostor o výměře 174 m2 (I.NP) 
6) objekt čp. 2204, ul. Palkovická (II.NP)

- nebytový prostor o výměře 39,30m2 
7) objekt čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytový prostor o výměře 13,26 m2 (I.NP) 
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
2) objekt čp.549 (ul. Růžový pahorek) 
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (I.NP) 
k.ú. Skalice u FM
1) Objekt čp. 61 
- nebytový prostor o výměře 39,30 m2 (II.NP)

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíž-
dí mobilní sběrna, a na sběrné 
dvory může občan města Frý-
dek-Místek bezplatně přinést 
tyto nebezpečné odpady, vel-
koobjemové odpady a elektro-
zařízení: - nebezpečné odpa-
dy a ostatní odpady: mazací a 
motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, te-
levizory, obrazovky, monitory, 
počítače, autobaterie a mono-
články, použité obaly od postři-
ků a jiné chemikálie, prošlé a 
nepotřebné léky, lednice, mra-
žáky, zářivky, výbojky, sporá-
ky, pračky, rádia.

Velkoobjemové odpady: skří-
ně, ostatní nábytek, koberce, 
matrace

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní - nerozebrané!!!

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
lednice, mrazničky, sporáky, 

pračky, mikrovlnné trouby, frito-
vací hrnce, vařiče, myčky nádo-
bí, vysavače, žehličky, váhy, zá-
řivky, výbojky, monitory, tiskár-
ny, televizory, rádia, videorekor-
déry, telefony a ostatní domácí 
spotřebiče

Mobilní sběrna
U Kina P. Bezruče 26. 5. – 28.5.
U krytého bazénu 5. 5. – 7.5.
Park. u Kauflandu  12. 5. – 14. 5.
Parkoviště u Billy  19. 5. – 21. 5.
Provoz:  Út, St, Čt 10.00-18.00 

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

Sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu v našem 
městě provádí Frýdecká skládka 
a.s., tel. 558 627 047, 558 438 
330, 558 636 251.

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

kontakty na jednotlivé osoby, včetně umístění a čísla kanceláře.

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

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

Spousta lidí si udělá alespoň 
jednou ročně pořádek mezi svými 
léky. Při něm zjistí, že některé mají 
prošlou spotřebu, jiné už nevyuži-
je a je rozhodnutý se jich zbavit. 

Kde můžeme odevzdat ne-
použitelná léčiva, které se nám 
doma časem nahromadí? 

Rozhodně je nedávat do 
směsného komunálního od-
padu, jedná se totiž o odpady, 
které řadíme mezi nebezpečné. 

Veškerá léčiva můžete ode-
vzdat v lékárnách, které jsou po-
vinné zdarma odpady převzít. 
V některých lékárnách jsou pro 
tento účel připraveny kontejne-
ry, většinou však stačí odevzdat 

L - Léky
léky přímo u pultu. Další mož-
nost, kde lze odevzdat prošlé 
léky, je sběrný dvůr nebo mobilní 
sběrna, která má oprávnění tyto 
nebezpečné odpady odebírat. 

Občané Frýdku Místku mohou 
tyto nebezpečné odpady ode-
vzdat zdarma na mobilní sběrně 
Frýdecké skládky, a.s., dále ve 
sběrném dvoře „Pod Estakádou“ 
a přímo na Frýdecké skládce, 
a.s. Veškeré odpady, jak z léká-
ren, tak i ostatních sběrných míst, 
jsou sváženy Frýdeckou sklád-
kou, a.s. minimálně 2x za měsíc 
a odváženy k likvidaci ve spalov-
ně s příslušným oprávněním tyto 
nebezpečné odpady likvidovat. 

Oddělení dopravněsprávních 
agend odboru dopravy a silniční-
ho hospodářství, Palackého 115:

Ve dnech 31. 8. 2009 (po), 
30. 9. 2009 (St), 30. 11. 2009 
(po), 30. 12. 2009 (St) úřední ho-
diny pouze do 16,00 hod.

Ve dnech 11., 18. 5. 2009 
úřední hodiny 8.00 – 12.00 
OMEZENÝ PROVOZ 

Ve dnech 12., 19. 5. 2009 
úřední hodiny 8.00 – 12.00 
OMEZENÝ PROVOZ

Ve dnech 13., 20. 5. 2009 
úřední hodiny 8.00 – 12.00 
OMEZENÝ PROVOZ

Ve dnech 14., 21. 5. 2009 
ÚŘEDNÍ DEN 8.00-17.00 

Ve dnech 15., 22. 5. 2009 
ÚŘEDNÍ DEN 8.00-12.00

Úpravy úředních hodin 

Upozornění pro majitele psů
Na základě obecně závaz-

né vyhlášky statutárního města 
Frýdku-Místku č. 12/2005, o tr-
valém označování psů, která na-
byla účinnosti dne 1. 1. 2006, 
je povinností každého držitele 
psa chovaného na území měs-
ta Frýdku-Místku, který je starší 
6 měsíců, trvale označit psa mi-
kročipem nebo tetováním.
Trvalé označování psů pro-
vádí veterinární lékaři určení 
městem Frýdek-Místek, a to:

- MVDr. Petr Šlachta, Bruzov-
ská 1852, Frýdek-Místek

- MVDr. Pavel Janák, 4. květ-
na 217, Frýdek-Místek

- MVDr. Jiří Karásek, Sadová 
1158, Frýdek-Místek

- MVDr. Dalibor Ress, J. Suka 
1753, Frýdek-Místek

- MVDr. Vítězslav Novák, Sa-
dová 1158, Frýdek-Místek

Pes bude označen na základě 
předložení formuláře „Potvrzení 
o řádném přihlášení psa k míst-
nímu poplatku ze psů“ (dále jen 
„potvrzení“), vydaného Magistrá-
tem města Frýdek-Místek, finanč-
ní odbor, ul. Radniční č.p. 1148.

Od 1. 5. 2009 se zvyšuje část-
ka za aplikaci mikročipu veteri-
nárním lékařem na 390 Kč. Tuto 
aplikaci i nadále plně hradí Sta-

tutární město Frýdek-Místek, a to 
po předložení dokladu o zaplace-
ní vydaném veterinárním lékařem 

včetně „potvrzení“ a předložení 
občanského průkazu v hlavní po-
kladně na ul. Radniční č.p. 1148.
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NEJVĚTŠÍ NABÍDKU LET-
NÍCH POBYTOVÝCH TÁBO-

RŮ NAJDETE NA WWW.
KLICFM.CZ

13. 5. - ATELIÉR DEA
– UBROUSKOVÁ TECHNIKA 2

Program: Zhotovíte si obrázek na plát-
no vypnuté v rámu. Budeme pracovat se 
strukturovacími a krakelovacími pastami. 
Nakonec si obrázek domalujeme akrylo-
vými barvami. Přineste si s sebou fén.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pi-
onýrů 752, Místek, 17:00 – 20:00 hodin.
Cena: 300 Kč. Informace: Ivana Kulhán-
ková, telefon: 731 167 010, 558 434 154, 
e-mail: iva@klicfm.cz

15. 5. - RODINNÝ PIKNIK
Program: Přijďte s námi oslavit mezinárodní 
den rodiny velkou rodinnou soutěží. Po zdo-
lání trasy plné úkolů a her vás čeká sladká 
odměna. První tři rodiny vyhrávají pikniko-
vý koš plný dobrot. Vyzkoušejte si vaši vy-
trvalost, dovednosti a znalosti. Podmínkou 
účasti jsou minimálně dva členové z rodiny.
Místo a čas: Sady B. Smetany v Místku, 
start v 16:30 hodin od altánu
Cena: zdarma. Informace: Ivana Kulhán-

Heydukova 2330, 738 01 F-M
558 647 067, 602 586 925,

e-mail: kulturnidumfm@seznam.cz
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

Pondělí 11. 5. – neděle 17. 5. 
VÝSTAVA TERARIJNÍCH ZVÍŘAT

Otevřeno: 9.00 – 18.00 h., vstup: dospě-
lí – 30 Kč, důchodci a děti – 20 Kč.

Středa 27. 5.
PŘEDNÁŠKA MUDr. KOVÁŘE pro 
žáky základních a středních škol

Pátek 29. 5.
Vystoupení skupiny KRÁLOVNY NOCI
Umělecké vystoupení Travesti skupiny 
Královny noci. Začátek v 19.00 h. Vstup: 
předprodej – 150 Kč, na místě – 180 Kč.

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Od 1. 5. 
Mírně erotická výstava místních i přespo-
polních výtvarníků s názvem Ze šuplíčku.

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

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

mobil: 737 518 840

Dětský koutek sloužící k hlídání dětí 
a k volnočasovým aktivitám rodičů s 
dětmi v Místku na náměstí, poslední 

vchod v podloubí před drogerií
Stále nabízíme:

- Hlídání dětí každého věku jednorázově 
i dlouhodobě 

Potřebujete si odpočinout?
Potřebujete se vrátit do práce?

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

mateřského příspěvku
PONDĚLÍ – ČTVRTEK

Programy a cvičení rodičů s dětmi od půl 
roku věku, stále volná místa v kurzech, na 
cvičení přispívají některé zdravotní pojišťovny

PÁTEK
- Program Předškolkové zvykání aneb Já 
to zvládnu bez maminky
pátky pro děti od 2 let 

- Volná herna 
přijďte si pohrát odpoledne od 1400 do 1700

stačí se telefonicky nebo emailem objednat 
alespoň 1 den předem
cena za odpoledne 50 Kč/dospělý, 30 Kč/
dítě, každá pátá návštěva herny zdarma

VESELÁ CESTA ZA PIRÁTY
Rodinný tábor pro rodiče s dětmi od 1 
roku, vhodný také pro předškoláky a 
mladší školní věk, děti, které ještě nemo-
hou nebo nechtějí jet na tábor samy.

25. 7. – 1. 8. 2009
penzion Rozpité, Dolní Bečva

program pro rodiče i děti, plná penze, sva-
činky pro děti, dětská herna pro nejmenší, 
animační programy, cvičení, hry, soutěže, 
karneval, pohádky, výlety, bazén venkovní i 
vnitřní, sauna, billiárd, karambol, stolní tenis
Možnost zkráceného pobytu

4 dny 25. – 28. 7. nebo 5 dní 28. 7. - 1. 8.
Kurzy:

KONVERZAČNÍ KURZ ŘEČTINY
S RODILOU MLUVČÍ - 70 Kč/60 min

NĚMČINA – ZAČÁTEČNÍCI 
PÁTEK od 10 hodin. 70 Kč/60 min

ANGLIČTINA PRO VĚČNÉ
ZAČÁTEČNÍKY

úterý 16 hodin, 80 Kč/hod
zvýhodněné hlídání během jazykových 

kurzů 45 Kč/hodinu
VÝTVARNÉ HRÁTKY
PRO DĚTI OD 3 LET

děti do 4 let s maminkou, starší mohou 
samostatně, výtvarné řádění motivované 
pohádkami, říkankami, básničkami
úterý 16,30 hodin

PILATES PRO DOSPĚLÉ
55 Kč/hodinu od 19. 3. každý čtvrtek od 
18 hodin. Možnost příspěvku některých 
zdravotních pojišťoven

24. 4. 9-12 h. - PLETENÍ Z PAPÍRU
I recyklování papíru může být zábavné a 
kreativní. Tříhodinový kurz, cena celkem 
180 Kč. S sebou nůžky, obyčejnou tužku, 
krabičku. Hlídání dětí v ceně.

22. 5. 9-12 h. - RUČNĚ ŠITÝ
PATCHWORK

Jak vyrobit ze starého nové
tříhodinový kurz, cena celkem 180 Kč
Hlídání dětí v ceně.
BLIŽŠÍ INFORMACE KE VŠEM KROUŽ-
KŮM A KURZŮM PODÁME RÁDI EMAI-

LEM, NEBO TELEFONICKY.
Poradna pro maminky 

laktační poradna, lekce kojení, kurzy pří-
pravy k porodu, manipulace s dítětem, 
masáže dětí, lekce šátkování po domluvě

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic
otevřeno duben-říjen 

v pátek 9-17 h., sobota 9-12 
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.

Info: www.vcelaricifm.cz,
603 542 619

Muzea v Chlebovicích

SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
telefon: 558 434 154, 558 434 525,

www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz

Středisko volného času Klíč

NEJV
NÍC

R

ková, telefon: 731 167 010, 558 434 154, 
e-mail: iva@klicfm.cz
16. 5. - CYKLISTICKÝ VÝLET – ZA PA-

MÁTNÝMI STROMY – 1. ETAPA
Program: Pojeďte s námi.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pio-
nýrů 764, Místek, sraz v 9:00 hodin.
Cena: 20 Kč (doprovod, pojištění)
Informace a přihlášky: Pavla Kozáková, 
telefon: 732 646 127, 558 435 067, e-
mail: pavla@klicfm.cz

19. 5. - TVOŘÍME S KLÍČEM
– UBROUSKOVÁNÍ

Program: Přijďte si vyzkoušet, k čemu 
všemu se dá využít ubrousek. Vyrobíte 
si obrázek, ozdobíte si kámen a květináč.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Rodinné centrum, 
Slezská 749, Frýdek, 15:00 – 17:00 hodin
Cena: 60 Kč. Informace: Ivana Kulhánko-
vá, telefon: 731 167 010, 558 434 154, e-
mail: iva@klicfm.cz

27. 5. - ATELIÉR DEA
– TIFFANY (VITRÁŽOVÁ TECHNIKA)

Program: Na tomto kurzu si vyrobíte šperky 
nebo malou ozdobu k zavěšení. Naučíte se 
navrhovat šablonu, řezat a zabrušovat sklo 
a taky spojovat jednotlivé díly pomocí cínu.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pi-
onýrů 752, Místek, 17:00 – 20:00 hodin.
Cena: 370 Kč. Informace: Ivana Kulhán-
ková, telefon: 731 167 010, 558 434 154, 
e-mail: iva@klicfm.cz

ŠACHY
15. 5. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE – 

14. KOLO
Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež 4-18 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 15:30 - 18:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966

23. 5. - O KRÁLE A KRÁLOVNU
ŠACHOVÝCH ŠPUNTŮ

Program: Šachový turnaj dětí navštěvující MŠ
Místo a čas: Národní dům Místek
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966

27. 5. - O MISTROVSKÝ TITUL MŠ 
ČTYŘČLENNÝCH DRUŽSTEV

Program: Šachový turnaj družstev mateř-
ských škol
Místo a čas: Národní dům Místek
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966

29. 5. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE – 
15. KOLO

Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež 4-18 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 15:30 - 18:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966

19.5. - 5.6.2009 - LABYRINT
Výstava výtvarných prací studentů

Střední zdravotnické školy
ve Frýdku-Místku,
obor sociální péče

Zahájení v úterý 19.5.2009 v 10 hodin
Otevřeno: PO - ČT od 8 do 17 hodin,

PÁ od 8 do 15 hodin

GALERIE POD SVÍCNEM
11. 4. - 15. 5. 

Jiří Helcel (objekty, kresby)

GALERIE POD SOVOU
1.ZŠ na tř. T.G. Masaryka

ve Frýdku-Místku

Základní umělecká škola ve Frýd-
ku-Místku srdečně zve na Den otevře-
ných dveří, který se uskuteční ve čtvr-
tek 21. května od 14 do 18 hodin.

Všichni zájemci o činnost školy bu-
dou moci navštívit jakoukoliv učeb-
nu, koncertní sál, taneční sál a učeb-
ny pro výtvarný a literárně-dramatic-
ký obor. Výjimečná příležitost to bude 
pro nové zájemce. Rodiče s dětmi si 
budou moci vybrat obor či hudební 
nástroj, který by je nejvíce zajímal, a 
pokud se rozhodnou, budou moci rov-
nou vykonat přijímací zkoušku.

Den otevřených dveří v ZUŠ

Základní umělecká škola
ve Frýdku-Místku

Srdečně zve na výstavu prací žáků
výtvarného oboru

GALERIE 09
Vernisáž letošní výstavy proběhne ve 

středu 20. května v 17. hodin. 
Přijďte se podívat, jak tvoří naše děti,

a to ve všední dny od 10 do 13 h.
a od 15 do 18 h. 

Výstava probíhá v budově výtvarného 
oboru na ulici Politických obětí.

V minulých týdnech proběhla okresní, 
krajská a ústřední kola soutěže základ-
ních uměleckých škol, kterou každoročně 
vypisuje Ministerstvo školství ČR pro růz-
né obory. V letošním roce soutěží děti z 
celé republiky ve hře na dechové nástro-
je, ve zpěvu, ve hře cimbálových muzik a 
smyčcových orchestrů. 

Mimořádným úspěchem pro naši školu 
bylo vystoupení žákovského smyčcového 
orchestru s dirigentem Borisem Hajduš-
kem, který v krajském kole v Krnově zís-
kal první cenu a z ústředního kola v Olo-
mouci si odvezl čestné uznání.

Kromě našeho orchestru byli úspěšní v 
krajských kolech soutěží v Orlové, Havířo-
vě a Frýdku-Místku i další žáci. 

Štěpánka Hajná (příčná flétna, p. uč. 
Alexandra Kavková) a Kristýna Goluchová 
(zobcová flétna, p. uč. Lucie Franko). Obě 
děvčata obsadila ve svých kategoriích prv-
ní místa podobně jako zpěvák Antonín Ma-
ňák (p. uč. Bohdana Dziadkiewicz). 

Na druhém místě se umístila cimbálová 
muzika Šidla pod vedením p. uč. Přemys-
la Verlíka a dále Eduard Rada (lesní roh, 
p. uč. Marek Slíva), Václav Slovák (klari-
net, p. uč. Daniel Svoboda), Eva Zientko-
vá (zobcová flétna, p. uč. Lucie Franko), 
Dominik Juřica (tuba, p. uč. Lubomír Snie-
hotta), Zdeněk Vyvial (klarinet, p. uč. Libor 
Pazderný) a Andrea Mičulková (saxofon, 
p. uč. Libor Pazderný). Ve zpěvu to byly 
Alexandra Novosadová a Veronika Slezá-
ková (obě p. uč. Bohdana Dziadkiewicz).

Třetí místa ve svých kategoriích získali 
trumpetisté Dominik Blaženec, Adam Ko-
líbal a Jan Štěpánek (p. uč. Milan Michna) 
a Natálie Krasulová (klarinet, p. uč. Dani-
el Svoboda).

Úspěšným žákům a jejich pedagogům 
patří blahopřání a poděkování za repre-
zentaci školy i města Frýdek-Místek.

Ladislav Muroň, ředitel školy

Úspěchy žáků ZUŠ 
Frýdek-Místek
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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

www.kinovlast.cz, vlast@kulturafm.cz

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

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Úterý 5. května v 19 h. – Kino Petra Bezruče
JAN A FRANTIŠEK NEDVĚDOVÉ

Slavní folkoví písničkáři se po více než 11 
letech společně postavili na jedno pódi-
um, aby během dvouhodinového koncer-
tu představili svým fanouškům písně sou-
časné, ale i nesmrtelné songy ze zlaté éry 
Brontosaurů: Na kameni kámen, Podvod, 
Růže z papíru, Slunovrat, Jižní kříž, Ptá-
čata, Valčíček a další. Nenechte si ujít mi-
mořádný koncert!
Vstupné: 300 a 250 Kč
Úterý 5. května v 19 h. – Frýdecký zámek

6. ZÁMECKÝ KONCERT
Matěj Arendárik (Slovensko)
Klavírní recitál
Program: L. Janáček, J. Brahms, J. S. Bach
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)

Výstavy:
4. – 31. května – chodby Národního domu
Fotoklub Příbor – výstava fotografií

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

Výstavy:
LENKA KOVALOVÁ – ZASTAVENÍ NA 

CESTĚ
Retrospektivní výstava
Potrvá do 31. května 
Doprovodné akce:

Středa 6. května v 16,00 h. - frýdecký zámek
OBRAZY – OKNA DO DUŠE

Arteterapie
Setkání s autorkou, úvahy o smyslu umění
Neděle 31. května v 16,00 h. – frýdecký zámek

DERNIÉRA VÝSTAVY
Závěrečné zamyšlení nad hledáním a nalé-
záním harmonie etických i estetických hodnot

HOUBY ZBLÍZKA
Běžného člověka většinou zajímají houby 
jen z hlediska jejich konzumace a o řadě dru-
hů nemá ani tušení. Málokdy si uvědomuje i 
estetickou stránku těchto zvláštních rostlin a 
jejich místo v přírodě. Autor fotografií Dalibor 
Janda se věnuje mykologii již dlouhou dobu, 
tudíž naše druhy hub dokonale zná a foto-
graficky je dokumentuje. Výstava nabízí vý-
běr z jeho fotografií jednotlivých druhů hub 
včetně jejich stručné charakteristiky a význa-
mu v přírodě. Některé druhy jsou doplněny 
modely ze sbírkového fondu Muzea Beskyd 
F-M, případně ze sbírek Moravského zem-
ského muzea. Potrvá do 13. září.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
Úterý 5. května v 19,00 h. – Rytířský sál 
frýdeckého zámku
Šestý zámecký koncert
MATĚJ ARENDÁRIK – klavírní recitál

Neděle 17. května 13,00 – 17,00 h.
DEN MUZEÍ NA FRÝDECKÉM ZÁMKU
od 15,00 h. 
ONDRÁŠ, PAN LYSEJ HORY – tragická 
komedie se zpěvy lidu lašského
v provedení Lašské nezávislé divadelní 
společnosti GIGULA
• Houby zblízka – výstava
• Turistické chaty v Beskydech – výstava 
v glorietu
• Lenka Kovalová – zastavení na cestách 
– výstava

Středa 6. května v 16 h.
Olomoucká umělecká agentura VIOLA

PÍSNIČKY NAŠÍ BABIČKY
Koncert ke Dni matek Zdeňka Černohouze 
a Mirka Krahulce, ve kterém zazní písnič-
ky Karla Hašlera, Jaromíra Vejvody, Karla 
Vacka a také staropražské a lidové písně.
Vstupné: 100 a 50 Kč (důchodci) 

Středa 13. května v 19 h.
KAMELOT a ROMAN HORKÝ

Po třech letech vydává skupina nové al-
bum Mořská sůl a vyráží na velké turné po 
České republice a Slovensku – 106 kon-
certů v řadě. Křest CD.
Roman Horký – kytara, zpěv 
Viktor Porkristl – kytara, zpěv
Jiří Meisner – baskytara, zpěv 
Pavel Pich – bicí
Vstupné: 150 Kč

Čtvrtek 14. května v 19 h.
Těšínské divadlo

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
FIGAROVA SVATBA

Jedno z vrcholných děl francouzské kla-
sické komedie vyvolává i po více než dvou 
stoletích od svého vzniku velký zájem diva-
delníků a nadšený ohlas diváků. (Hra inspi-
rovala i mnohé tvůrce, za všechny uveďme 
alespoň Wolfganga Amadea Mozarta, je-
hož opera Figarova svatba je stálou sou-
částí dramaturgie většiny operních domů.) 
Hraběcí sluha Figaro prožívá svůj svatební 
den plný nepředvídaných situací. Nejdříve 
musí čelit právu ius primae noctis, nebo-
li právu první noci, které hodlá beze zbyt-

ku naplnit záletný hrabě. Aby uchránil svou 
milou Zuzanku před hraběcími choutkami, 
musí Figaro čelit mnoha nástrahám a úkla-
dům. V pochopení, a ne v odsouzení.
Předplatitelská skupina FMC
Vstupné: 90 a 50 Kč (prodej vstupenek 
hodinu před začátkem představení)

Čtvrtek 28. května v 19.00 h.
Těšínské divadlo

Karel Jaromír Erben
KYTICE

Spolupráce Těšínského divadla a Janáč-
kovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě 
doslala před čtyřmi lety nebývalou podobu. 
Studenti konzervatoře hráli svoje maturitní 
představení v rámci předplatného našeho 
divadla. A protože se jejich vystoupení líbi-
lo, rozhodlo vedení divadla tuto akci čas od 
času zopakovat. Tentokrát zahrají studen-
ti maturitního ročníku rozvernou adaptaci 
Kytice Karla Jaromíra Erbena. Autoři Jiří 
Suchý a Ferdinand Havlík ji před časem 
napsali pro známé pražské divadlo SE-
MAFOR, kde se hrála s velkým úspěchem 
řadu sezon. Také toto studentské předsta-
vení si našlo spoustu vděčných diváků a 
bylo vyhodnoceno jako nejlepší představe-
ní 8. Festivalu divadel Moravy a Slezska. 
Předplatitelská skupina FMA
Vstupné: 90 a 50 Kč (prodej vstupenek 
hodinu před začátkem představení)

KINO:
1. 5. v 17.00 h., 2. – 3. 5. v 15.00 a 17.00 h.
BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD/USA 
Nový animovaný film pro děti o neohroženém 
psím hrdinovi z dílny Walt Disney Pictures.

1. – 3. 5. v 19.00 h.
RŮŽOVÝ PANTER 2/USA

Steve Martin je zpět jako legendární in-
spektor Clousseau. Pokračování úspěš-
ného hitu z r. 2006.

6. a 8. 5. v 19.00 h., 7. 5. ve 20.00 h.
NOUZOVÝ VÝCHOD/USA

Kate Winslet a Leonardo DiCaprio po le-
tech opět spolu.

8. – 10. 5. v 17.00 h.
CESTA NA MĚSÍC 3D/Itálie

Animované vesmírné dobrodružství tří 
muších chlapíků. Projekce s 3D brýlemi.

9. – 10. 5. v 19.00 h.
VALKÝRA/USA

Valkýra byl krycí název tajné akce němec-
kých důstojníků, kteří se roku 1944 neú-
spěšně pokusili o atentát na Adolfa Hitle-
ra. V hlavní roli Tom Cruise.

15. – 17. 5. v 17.00 a 19.30 h.
MILIONÁŘ Z CHATRČE – Slumdog 

Millionaire/USA
Skutečný příběh indického mladíka, který 
vyhrál v indické verzi soutěže „Chcete být 
milionářem?“ a následně byl vyslýchán 
policií. Ocenění: Zlatý glób, 8 Oscarů.

18. a 20. 5. v 17.00 h.
MONSTRA VS. VETŘELCI/USA

Animovaná rodinná sci-fi komedie o ná-
vštěvě z vesmíru, proti které se do boje 
postavili pozemští mutanti.

20. – 21. 5. v 19.00 h.
SEDM ŽIVOTŮ/USA

Will Smith v hlavní roli poutavého a napína-
vého příběhu muže s děsivým tajemstvím.

22. 5. v 17.00 h.,
23. – 24. 5. v 15.00 a 17.00 h.

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI/USA
Digitálně animovaný film o malém hrdino-
vi s velkým srdcem – z myšího světa.

22. – 24. 5. v 19.00 h.
DUEL FROST/NIXON/USA

Britský moderátor a americký exprezident 
v souboji, ze kterého mohl vyjít jen jeden 
společenský vítěz.

25. – 27. 5. v 17.00 h.
RYCHLÍ A ZBĚSILÍ/USA

Znovu Vin Diesel a Paul Walker v pořadí 
již čtvrtého filmu v sérii o rychlých autech 
a adrenalinu.

29. – 31. 5. v 15.00 h.
HOTEL PRO PSY/USA

Co dokázali dva sourozenci. O problé-
mech, které způsobí příliš velká láska ke 
psům všech plemen.

v 17.00 h.
POCHYBY/USA

Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman v 
dramatu režiséra Johna Patricka Shan-
leyho – pět Oscarových nominací.

v 19.00 h.
NORMAL/ČR

Příběh legendárního sériového vraha. V 
roli „českého Hannibala“ se na plátna kin 
vrací Milan Kňažko.

FILMOVÝ KLUB
Hudební blok
4. 5. v 19.00 h.

ČESKÁ RAPUBLIKA/ČR
První celovečerní film o českém rapu. Tři 
přední čeští rapeři – Orion, James Cole a 
Hugo Toxx, deset skladeb, deset živých, 
někdy i živelných, filmových situací.

5. 5. v 19.00 h.
BLOCK PARTY/USA

Střihový dokument s hlavní hvězdou mu-
zikálových komedií a show Davem Chap-
pellem, volně inspirovaná dokumentárním 
snímkem Wattstax z roku 1973.

Film a sexualita
11. 5. v 19.00 h.

MILK/USA
Sean Penn v životopisném příběhu homo-
sexuálního politika ze San Francisca. No-
minace na Zlatý glóbus – Sean Penn a 
další ocenění.

12. 5. v 19.00 h.
VENKOVSKÝ UČITEL/ČR 

Drama režiséra Bohdana Slámy s Pav-
lem Liškou, Zuzanou Bydžovskou a Ladi-
slavem Šedivým.

Po stopách Mafie
18. 5. v 19.00 h.
GOMORA/Itálie 

Zapomeňte na Kmotra! Gomora je nej-
pravdivější a nejsyrovější film o mafii, jaký 
byl natočen. Ocenění: FF Cannes – velká 
cena, Evropské filmové ceny, MFF Chica-
go, FF Mnichov

20. 5. v 19.00 h.
MAFIÁNI/USA

Mistr mafiánských gangsterek Martin 
Scorsese zrežíroval film, který má spád, 
napětí, skvělý styl, atmosféru a samozřej-
mě Roberta De Nira.

Brad Pitt jinak
25. 5. v 19.00 h.

PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA 
BUTTONA/USA

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

26. 5. v 19.00 h.
PO PŘEČTENÍ SPALTE/USA

George Clooney a Brad Pitt se setkávají 
pod režijním vedením bratrů Coenových v 
netradiční černé špionážní komedii.

BIJÁSEK 
15. 5. v 10.00 h.

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ/ČR
16. 5. ve 14.00 h.

PEKLO S PRINCEZNOU/ČR
Veselý pohádkový příběh s Terezou Vo-
říškovou a Jiřím Mádlem v hlavních rolích.

FILMY PRO SENIORY
13.5. v 10.00 h.

VÉVODKYNĚ/USA, VB
Životopisný příběh britské šlechtičny (Kie-
ra Knightley), praprapratetičky princezny 

Diany, z 18. století.
26. 5. v 10.00 h.

HLÍDAČ Č. 47/ČR
Karel Roden v milostném příběhu o lásce 
a vášni, smrti a trestu na motivy románu 
Josefa Kopty.

Výstavy
5. - 31. května

Hadry, nitě, špagáty – Žirafa – IC Frý-
dek Místek

Vernisáž: 5. května v 15 h.



15 Duben 2009Programová nabídka

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

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

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

KLUB NEZBEDA

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

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

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

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

Hlavní třída 109, Frýdek-Místek
www.pratelefm.org, tel.: 608 224 560

2. 5., 3. 5. - Čerstvě na prkýnku
festival amatérské divadelní tvorby

8. 5., 9. 5. od 17 h. - Koncert 
Pavilon M2, River for sale, Fiat Eno, Děti 

deště, garland a další.
9. 5. od 19 h. - Folkpaso: Šany Šanclová 
Koncert vynikající multiinstrumentalistky 
v sólovém podání, Dave vysloužil a Irish 
Acoustic. První koncert tohoto druhu u nás! 

15. 5. od 19 h. - Koncert 
Ztracená generace, Mletý standard a dal-

ší kapely
16. 5. 

Sportovní odpoledne, smažení vaječiny
Pro mladé turisty pořádá KČT TJ VP FM. 
Seznámíte se s možností rodinné turistiky 
a aktivního trávení volného času nejen ve 
Frýdku-Místku a Beskydech

23. 5. - Alternativa 
Přednášky o zdraví a zdravém životním stylu:
10 h. Martina Martínková – Možnosti al-
ternativního přístupu k léčení onkologic-
kých onemocnění 
14 h. Milan Romsy, Mgr. Jindřich Bayer 
– léčebné účinky konopí, přírodní léčebná 
kosmetika. Promítání filmu Run from the 
cure. Jedná se o kanadský film o léčení 
rakoviny konopím. Beseda na téma zaml-
čované skutečnosti o léčbě rakoviny.
Vstupné 70 Kč.

23. 5. od 19 00 h. - Koncert
Kapely Líheň, Mletý standard, The Kit-
chen, Kl´emones SK

30. 5. - Pochod Lískovecká 10
Tradiční pochod pořádaný Spolkem SO-
KOLÍK FM ve spolupráci s mládeží ČČK A 
KČT TJ VP FM. Start od 9 h. od zastávky 
MHD linka č. 5 Lískovec Hájek – za kaž-
dého počasí! Startovné: dospělí 10 Kč, 

SOKOLÍK

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

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN

1. 5. pátek PUNKROCK NIGHT!
MADFALLS, NSOS, CRIMINAL COLECTI-
ON, NAČO NÁZOV (SK) A DALŠÍ POKRA-
ČOVANÍ MINIFESTIVÁLKŮ
2. 5. sobota METALOVÁ VICHŘICE
DJS RAVY A ESTET A SKVĚLE VYCHYTA-
NÁ HUDBA!
6. 5. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRA FREE!!!
7. 5. čtvrtek FMCITY HIP-HOP / DNB PARTY
ZÍTRA SE NEJDE DO PRÁCE, PŘED-
SVÁTEČNÍ VEČER V RYTMU ROVNÝCH 
I ZLOMENÝCH BEATŮŮ DJS: SHUPA, 
BJALY, BURCHAK, WOJTISHEK, DRU-
MIT + GUEST
8. 5. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ HITY 
PRO VÁS VŠECHNY, AKCE NA BARU 
9. 5. sobota STOUN FEST
DRIFT ICE(HC/F-M), THE SNOPL(F-M),SLEZ-
SKÁ TWORBA(F-M), REWMA(SK) ???
13. 5. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRA FREE!!!
15. 5. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ HITY 
PRO VÁS VŠECHNY, AKCE NA BARU, NE-
VŠEDNÍ SOUTĚŽE!!!

16. 5. sobota NAA:SH:UP – BEAT POSITIVE 
HRR.NEC/redrum,Brno, BEATY/cyberfire, 
Ova, NEXU/cyberfire,Ova, FERDA/BEAT+, 
Ova, SMARIO / MKTbros, BEAT+, Pha + 
MC GHANDI/rebellions
20. 5. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
22. 5. pátek ORIKOULE + HIP HOP PARTY
NOVÁ PLACKA ORIONA (PSH) A JAME-
SE COLE (SUPERCROOO), DJ MIKE TRA-
FIC, DJ BURCHO, DJ LOWA, DJ BJALY, DJ 
WENCZA,DJ SHUPSTA
23. 5. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ HITY 
PRO VÁS VŠECHNY, AKCE NA BARU, NE-
VŠEDNÍ SOUTĚŽE!!!
27. 5. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE, ENTRY FREE¨!!!
29 5. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ HITY 
PRO VÁS VŠECHNY, AKCE NA BARU, NE-
VŠEDNÍ SOUTĚŽE!!!
30. 5. sobota STOUN FEST
COIN (F-M) NOVÁ KAPELA Z BÝVALÝCH 
ČLENŮ BIG OLE PILE, BEHIND THE 
DOOR (F-M), ABNORMAL (SK), A DALŠÍ 
STOUNOVSKÝ MINIFESTIVÁLEK 

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
Cambridge aneb obrázky

ze staré dobré Anglie
Petr Lautner - od 15. dubna

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

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

ve st a čt 13-17, v so 9-12
773 993 112, www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních
současných malířů a grafiků

• Stálé expozice
VSTUP ZDARMA!!!
Úterý 19. května 17,00 h. – Langův dům 
na ulici Hluboká

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mi-
nerálů, doplněné výměnou poznatků a ma-
teriálu, poradenská služba, videoprojekce.
Pátek 29. května – frýdecký zámek, Měst-
ská knihovna ve Frýdku-Místku

MUZEJNÍ NOC 
VE FRÝDECKÉM ZÁMKU A MĚSTSKÉ 

KNIHOVNĚ
Romantická procházka zámeckou expo-
zicí a prohlídka knihovny s programem
Městská knihovna otevřena od 10,00 do 
24,00 h. 
Vstup do Zámecké expozice bude mož-
ný od 19,00 do 24,00 h. ve čtvrthodino-
vých intervalech.
VSTUP ZDARMA !!!

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Čtvrtek 14. května v 16,30 h. – Zelený 
dům na Zámecké ulici ve Frýdku 
JAK SE ŽILO V POVODÍ MORÁVKY II.
Čtvrtek 28. května v 16,30 h. – Zelený 
dům na zámecké ulici ve Frýdku
ZMIZELÉ ULICE A ZÁKOUTÍ VE FRÝD-
KU-MÍSTKU

1. 5. a 8. 5. - ZAVŘENO – státní svátky
6. 5. - Specifická prevence na téma:
   „Vztahy, přátelství a láska“
14. 5. - Nezbednická kuličkiáda
19. 5. - Výtvarné odpoledne – koláže
26. 5. - Sportovní odpoledne v Sokolíku 
   spojeno s opékáním párků
Každý pátek od 15:00 do 16:00 chodíme 

sportovat do tělocvičny na 4. ZŠ

Pro děti
vstupné 25 Kč

Sobota 2. května v 15 h.
Zdeňka Horynová

Zkoušky čerta Belínka
2. premiéra činoherní pohádky o tom, jak čer-

tovský tovaryš shání černé duše do pekla. Hra-
je DUO – Divadlo u Ostravice Frýdek-Místek

Pro mládež a dospělé
vstupné 80 Kč

Sobota 23. května v 19 h.
Dámská jízda

Komedie o pěti přítelkyních a jejich tram-
potách s láskou – hraje DS Čtyřlístek 

Frýdek-Místek.
Pátek 29. května v 19 h.

Jaromír Břehový
Otylka

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

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

teční či sobotní představení!
Půjčování kostýmů v květnu:
úterý a čtvrtek od 15 do 17 h.

NOVINKA – do 1,5 roku vždy ve 
středu od 14.00 do 16.00 h.!

Program bude vytvářen podle zájmu maminek.
4. 5. - Seznámení s výrobky

firmy Liftec CZ
Krátká přednáška o produktech – Fruc-
tolax sirup (přírodní laxativum pro děti) a 
Čajánky – porcované a granulované čaje 
pro děti. Začátek v 10.00 h.

11. 5. - Oslava Dne matek
Maminky mohou příjemně oslavit svůj svá-
tek. Čeká nás vystoupení dětí z místní MŠ. 
Každá maminka dostane dárek – kytičku.

12. 5. - Výlet na rozhlednu Na 
Okrouhlé ve Staříči

Zveme všechny maminky s dětmi na výlet na 
rozhlednu ve Staříči. Sraz na místě v 10.15 
h. Možno jet autobusem – z aut. nádr. F-M v 
9.21 h. Za vytrvalého deště se akce ruší!

13. 5. - Kočárková burza
Burza kočárků, kol, odrážedel apod. bude 
probíhat během dopoledne.
Příjem věcí v 9.00 h., výdej do 12.00 h.!!!
15. 5. - Burza dětského letního oblečení
15. 5. Příjem věcí 
25.5. Výdej a vyúčtování
Maximální počet věcí je 40 ks! Nenoste lu-
xusní oblečení!

15. 5. - Výtvarka – Kytičky z papíru
Jednoduchou technikou si s dětmi vyrobí-
me jarní dekorace do bytu.

18. 5. - Kosmetická poradna
Navštíví nás kosmetická poradkyně Vero-
nika Vrublová a poradí nám, jak nejlépe 
pečovat o svoji pleť. Začátek v 10.00 h.
22. 5. - Výtvarka – Postavičky z plastelíny
Jednoduchá práce pro děti.

25. 5. - Zvířátkový den
Pohybové hry a soutěže pro děti na za-
hradě! Za splněné úkoly děti čeká odmě-
na! Začátek v 10.00 h.

27. 5. - Přátelství bez hranic
Setkání rodičů a dětí různých národností. 
Chceme maminkám a tatínkům jiných kul-
tur pomoci při integraci do české společ-
nosti, také při překonávání jazykové bari-
éry! Rodičům nabízíme besedu o výchově 
dětí v jiných zemích, dětem zajímavý pro-
gram – maňásková pohádka, tanečky, cvi-
čení. Pokud z Vašeho okolí znáte rodiny ci-
zinců s malými dětmi – nabídněte jim náš 
program!!! POZOR!!! Začátek v 16.00 h.
29. 5. - Výtvarka – malování kamínků 

Děti si mohou nabarvit s sebou donese-
né kamínky.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti + 
besedy a přednášky
Úterý – dopoledne ZAVŘENO! Otevřeno 
14.30 – 17.00 h.
Středa – dopoledne cvičení maminek s dětmi,
MIMI koutek – od 14.00 – 16.00 h.
Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka
Cvičení těhotných maminek na rehabi-
litačních míčích pod vedením zkušené po-
rodní asistentky je vždy ve středu v 10.00 
h. Hlídání dětí zajištěno. Cena 40 Kč/h. 
Možnost proplacení zdravotní pojišťovnou!

Angličtina pro nejmenší 
Výuka angličtiny pro děti s rodiči probíhá 
vždy v úterý odpoledne. 

Relaxační tanec
Tančení maminek je vždy v pátek od 
14.30 -15.30. Hlídání dětí zajištěno!

Aerobik
Cvičení aerobiku probíhá vždy v pátek v 
9.30 – 10.30. Hlídání dětí zajištěno!
Jednorázové vstupné 40 Kč, vstup na 
permanentku 35 Kč.

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

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

děti a důchodci 5 Kč. Jedná se o nená-
ročný pochod s 10 disciplínami. Tři nej-
lepší účastníci v kategoriích do 10, 15, 18 
a 100 let obdrží hodnotné ceny a diplom. 
Pro děti zajištěno pití a sladká odměna.

30. 5. od 18 30 h. - Grunge koncert
Našup FM – Bad joke, The Other day a další.
5. - 7. 6 - Areál SOKOLÍK – BAMBIRIÁDA 
Přehlídka kulturních, zájmových a spor-
tovních činností pro děti a mládež. Širo-
ká veřejnost bude seznámena s možnost-
mi trávení volného času prostřednictvím 
zájmových organizací a sdružení formou 
hry a soutěží. Zveme představitele města 
Frýdku-Místku, rodiny s dětmi a vyzýváme 
k účasti všechny školy a školky.

Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

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

Novinky od Adolfa Borna



16 Duben 2009Inzerce

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

Zaevidováno u MK ČR pod reg. číslem E 12362, tisk Ringier Print s.r.o.
Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů externích příspěvků. Datum vydání: 30. dubna 2009. Do všech schránek ve městě ZDARMA.

Od 1. dubna
je inzerce
ve zpravodaji

za cenu
33Kč/cm2 bez DPH

Festiválek sv. Jan session
23. - 24. května 2009

Farní zahrada u kostela
sv. Jana Křtitele 
ve Frýdku-Místku

Den ve Frýdku-Místku
s průvodcem

Zámecké náměstí
16. 5. 2009

v 10.00 a v 12.30 hodin
Sraz u kašny

Zve Vás Beskydské
informační centrum
www.beskydy.com


