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slovo starostky
Vážení spoluobčané,
již za několik dnů budeme svým hlasem 

ve volbách do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR rozhodovat nejen o budouc-
nosti České republiky, ale i o budoucnosti 
své a své rodiny.

Možná, že ještě nejste rozhodnuti, zda 
vůbec k volbám půjdete a využijete tak 
svého práva zasáhnout do věcí veřejných. 
Naopak je možné, že jste odhodláni k vol-
bám jít, což je jedině správné. Nikdo z nás 
by neměl zůstat pasivní, ale svým hlasem ve volbách si vybrat. Záleží 
jen a jen na nás, kterou cestu si zvolíme pro další čtyři roky. Volit 
znamená rozhodovat se. Nenechte za sebe rozhodovat jiné!

Proto vás, všechny oprávněné voliče, vyzývám, abyste si o své 
budoucnosti rozhodli sami, svou účastí ve volbách a svým vlastním 
hlasem. Ať už se rozhodnete pro kterýkoliv volební program, přeji 
vám, aby to byla šťastná volba.           Eva Richtrová

Město navštívil premiér Paroubek i ministr Jandák
Místecké náměstí se stalo 

v posledních dnech cent-
rem snahy volebních stran 
přesvědčit o jejich volebním 
programu. ODS zde rozbila 
svůj „domeček“, ale avizova-
ného Mirka Topolánka muse-
la omluvit kvůli indispozici, 
ČSSD nabídla premiéra Jiřího 
Paroubka i ministra kultury 
Vítězslava Jandáka.

„Chtěla bych vysvětlit, jak to, 
že se politici o naše město čty-
ři roky nezajímají a pak tu jezdí 
opakovaně jeden za druhým,“ 
ptala se na mikrofon jedna z 
občanek při návštěvě premié-
ra, ale vzhledem k tomu, že se 
přitom představila a také řekla 
stranu, za kterou kandiduje, bylo 
jasné, že její dotaz není úplně 
nezištný. „Je vidět, že tato paní o 
městě moc neví, protože já jako 
poslanec jsem současně zůstal 
členem městského zastupitel-
stva, abych měl o městě infor-
mace z první ruky. Současně 

jsem předsedou sdružení Region 
Beskydy, které se snaží celý kraj 
udělat turisticky atraktivnější, 
takže předhazovat nám nezájem 
je úplně mimo,“ reagoval posla-
nec Petr Rafaj, který byl na pódiu 
spolu s premiérem. Ten připo-
mněl shromážděným stav země 
po vládách Václava Klause a 
současné hospodářské úspěchy. 
„O 33 procent narostla reálná 
mzda, o 19 procent důchody, což 
je nejrychlejší růst v Evropě. Hos-
podářství loni rostlo šesti procen-
ty, zhodnocuje se koruna, z kurzu 
1:37 máme 1:28, což je ukázka 
naší síly. Chceme směřovat do 
západní Evropy, i úrovní sociální 
péče, a ne někam na východ, do 
Pobaltí, Ruska, Ukrajiny či Pobal-
tí, kde mají rovnou daň. Celý ten 
manévr je pouze pro 11 % nejbo-
hatších a celkově by se značně 
zvedly životní náklady,“ varoval 
Jiří Paroubek. 

Na další dotaz z davu ohled-
ně vysoké zadluženosti země 

z a r e a g o v a l 
předseda sně-
movny Lubo-
mír Zaorálek. 
„Země extrém-
ně zadlužená 
není. Stále 
máme jeden z 
nejnižších dlu-
hů v Evropské 
unii a schodek 
státního roz-
počtu takový, 
že bychom 
mohli klidně 
přijmout euro,“ 
řekl Zaorálek. 
Premiér Jiří 
Paroubek se 
následně oci-
tl v obležení 
při rozdávání autogramů, které 
bylo podobné jako při návště-
vě prezidenta Václava Klause, 
někteří lidé se fotografovali 
také s Vladimírem Železným, 
který s obratností jemu vlastní 

NÁVŠTĚVA PREMIÉRA: Jiří Paroubek s poslancem Petrem Rafajem a předsedou sně-
movny Lubomírem Zaorálkem.    Foto: Petr Pavelka

návštěvy premiéra také využil. 
Hodně upsanou ruku měl v 
jiném termínu i ministr kultury 
Vítězslav Jandák, s nímž lidé 
rádi diskutovali na téma pomě-
rů v politice, protože jej přece 
jen vnímají jako člověka z jiné 
strany barikády. Ten ochotně 

vysvětloval své postoje, srovná-
val je s názory „modrých kluků“ 
a občany ujišťoval: „Nemyslete 
si, že být politikem je snadné. 
Je to práce na šestnáct hodin, 
furt mě někde honí, jak nadmu-
tou kozu,“ osvědčil svou bod-
rost Jandák.       (pp)

Město Frýdek-Místek se 
ocitlo mezi oceněnými v rám-
ci 13. ročníku soutěže GRAND 
PRIX 2006, kterou pořádá 
Obec architektů. Dějištěm 
uskutečnění slavnostního 
večera se stala Národní gale-
rie – Veletržní palác v Praze. 

Do soutěže bylo přihlášeno 109 
prací v několika kategoriích a cenu 
ministra životního prostředí získali 
autoři Zdena Rudolfová, Martin 

Architektům se líbíme!
Kovář, Pavel Šimek za projekt 
Park pod zámkem, jehož investo-
rem bylo Město Frýdek-Místek.

Porota konstatovala, že 
česká architektura prodělala v 
posledních patnácti letech pře-
kotný vývoj od monotónního 
stavitelství k vysoce individuální 
tvorbě ve službě kultivující se 
občanské společnosti. Je pří-
jemné, že tento trend zachytili i 
frýdecko-místečtí radní.      (pp)

Budova bývalé zdravotní ško-
ly, která měla sloužit vysokému 
školství, stále čeká na svého 
kupce. Po nečekaném odstou-
pení investora od koupě ji město 
nabídlo v dražbě, ale prozatím 
objekt nového majitele nenašel.

„Objekt je ve velmi dobrém 
technickém stavu a nachází se 
v zajímavé lokalitě Na Půstkách, 
vyvolávací cena je stanovena 
na pouhých 11 160 000 korun. 

Dražba se bude opakovat
Prodáváme jeden z posledních 
domů v atraktivních zónách měs-
ta, který nabízí řadu možností k 
využití,“ sdělila tisková mluvčí 
Městského úřadu Frýdek-Místek 
Kateřina Piechowicz.

Termín další dražby je sta-
noven na 14. června. Při této 
příležitosti proběhne zároveň 
dražba objektu bývalé školy 
na ulici Míru, se kterým souvisí 
řada pozemků.       (pp)

Aquapark na Olešné zahájil sezonu
Bez pompy a doprovodného 

programu byla v sobotu 27. 
května zahájena druhá sezona 
provozu aquaparku na Olešné. 
Avizované zpestření první-
ho dne aquabelami, vodními 
modely a dalšími atrakcemi, 
bylo odloženo, protože nepřálo 
počasí. Všichni doufají, že tep-
lých dní bude nakonec dostatek 
a že branami co nejdříve projde 
očekávaný stotisící návštěvník.

Kdo na aquapark přesto zavítal, 
viděl hrstku otužilých nedočkavců 
(i když voda měla teplotu 24 stup-
ňů) a řadu drobností, které se řeši-
ly na základě zkušeností v prvním 
roce provozu. „Je tady více zeleně, 
vyřešili jsme některá exponovaná 

místa, přibylo další sociální zaříze-
ní a občerstvení a podobně. Také 
máme nachystány párty stany, 
abychom vyhověli požadavkům 
na více stínu v areálu,“ sdělil ředitel 
provozující společnosti Sportplex 
Petr Slunský. Ten upozorňuje, že 
při dopravě za vodními radovánka-
mi se opět nabízí možnost využití 
MHD linky č. 5 a  příměstských 
linek směr Příbor. O prázdninách, 
stejně jako loni, bude posílena 
městská doprava o linku č. 13, 
která bude jezdit denně včetně 
sobot, nedělí a svátků. Vyjíždí ze 
zastávky Frýdek, sídliště, směr 
Místek, Olešná. „Linka č. 13 bude 
fungovat jako sběrná linka, to 
znamená, že na zastávkách této 

linky lze pouze nastupovat. Výstup 
je možný až na konečné, což je 
zastávka autobusu Místek, Oleš-
ná,“ připomíná místostarosta Petr 
Cvik, který už se měsíce věnuje 
ve spolupráci se zřízenou komisí 
tomu, aby se co nejvíce elimino-
vala dopravní omezení v lokalitě, 
daná i současnou výstavbou kryté 
části aquaparku.

Připomíná, že lidé mohou 
využít také cyklostezky, pro-
tože u parkoviště v blízkosti 
restaurace „U Toma“ se nachá-
zí hlídaná úschovna kol. Pro ty, 
kteří se rozhodnou pro cestu 
automobilem, budou pro letoš-
ní sezónu k dispozici záchytná 
parkoviště s celkovou kapaci-
tou zhruba pět set stání.

„Parkoviště jsou situována 
podél přehrady Olešná. Doporu-
čujeme využít parkovací plochy 
za hrází. Během léta připravuje-
me novinku, kterou je Autovláček 
Pacific se třemi vagónky, který 
zpříjemní cestování na aquapark 
a zpět,“ řekla Renata Bilková ze 
společnosti Sportplex.

Vedení aquaparku v tomto 
týdnu rozhodlo o tom, že 1. 
června, na Den dětí, budou mít 
všechny děti do 15 let vstup na 
bazén zdarma.        (pp)
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krátce
Zbavte se autovraků

Frýdecká skládka a. s. a fa 
Autovrakoviště Milata Dobrá 
oznamují, že dne 13. 6. v době 
od 10 do 16  hodin proběhne 
bezplatný sběr autovraků (osob-
ních aut). Místo sběru – parkoviš-
tě u Kauflandu ve Frýdku. Pod-
mínkou bezplatnosti je kompletní 
automobil včetně akumulátoru!

Setkání jubilantů
I letos město pořádá Slavnost-

ní setkání jubilantů se zástupci 
města Frýdek-Místek, které se 
uskuteční 27. června v 15 hodin 
ve velkém sále místeckého 
Národního domu a je určeno 
letošním oslavencům 75 let. 
Ty potěší doprovodný program 
sólistů operety Národního diva-
dla Moravskoslezského Ostrava.

Tábor zdravotníků
Oblastní spolek Českého čer-

veného kříže pořádá tuzemský 
letní tábor v Trnavě u Zlína, který 
je určen dětem do 15 let. První 
turnus má trvání od 1. do 18. 
července, druhý pak od 18. čer-
vence do 4. srpna, za cenu 3650 
Kč, která zahrnuje ubytování, 
stravování, dopravu, pojištění. 
Více informací na tel. číslech: 
558 434 376, 558 434 850.

Galerie 06
Základní umělecká škola ve 

Frýdku-Místku srdečně zve na 
výstavu prací žáků výtvarného 
oboru GALERIE 06 „S“nové pří-
běhy v duchu motta: „Často shle-
dáváme, že to, co považujeme za 
samozřejmé, vůbec samozřejmé 
není, že známé není tak docela 
známé.“ V budově školy na ulici 
Politických obětí je výstava pří-
stupná 1.-13. června ve všední 
dny v 10-13 a 15-18 hodin.

Den duševní pohody
Denní centrum sv. Josefa pro 

psychicky nemocné, zařízení 
Charity Frýdek-Místek, pořádá 
dne 14. června ve velkém sále 
Lidového domu od 13 hodin Den 
duševní pohody. Čekají vás dvě 
psychiatrické přednášky na téma 
Duševně nemocný a společnost, 
také vernisáž výtvarnice paní 
Anny Šmalcové a mnoho dalšího. 
Srdečně zveme všechny spoluob-
čany, kteří mají o tuto problematiku 
zájem, zvláště všechny psychicky 
nemocné a jejich blízké.

Vítejte v Africe
Do konce školního roku máte 

možnost zhlédnout v prosto-
rách 8. základní školy výstavu 
výtvarných prací žáků druhého 
stupně pod názvem Vítejte v 
Africe.

Alergici k moři
Sdružení na pomoc alergickým 

a oslabeným dětem Pobeskydí 
Frýdek-Místek pořádá o prázd-
ninách znovu ozdravné pobyty u 
moře v Dalmácii a na Makarské 
Riviéře. Více informací získáte na 
tel.: 605 373 054.        (pp)

Delegace se vrátila ze Spojených států amerických
V Amesu ze žije v mnohém jinak

Několik zásadních odlišnos-
tí mohli vypozorovat zástupci 
města Frýdek-Místek při své 
družební návštěvě města 
Ames, které sídlí v Iowě, hned 
v prvních dnech. Podívali se 
do hlavního města Des Moines, 
kde sídlí centrální úřad státu, 
zákonodárná moc a guvernér.

„Schází se tu každý rok od 
ledna do dubna celkem sto vole-
ných zástupců – reprezentanti a 
padesátka senátorů, kteří schva-
lují zákony. Je zajímavé, že jim 
na to stačí tak málo času. Před 
časem zde řešili otázku hracích 
automatů a na veřejné zasedá-
ní se přišlo podívat mnoho lidí,“ 
referovala tisková mluvčí frýdec-
ko-místecké radnice Kateřina 
Piechowicz. V hlavním městě se 
dále nachází také knihovna sou-
du, kde lze najít všechny sbírky 
zákonů státu Iowa i ostatních. 
Stále zde používají ruční výtah 
na knihy, na který jsou náležitě 
pyšní. Výprava navštívila také 
národní muzeum, kde jsou 
vystaveny hlavně artefakty z 
doby občanské války Sever proti 
Jihu. „Odpoledne jsme navštívili 

druholigový baseballový zapas. 
Po poledni byl stadion zaplně-
ný malými dětmi. Dost jsme se 
divili, jak je to možné, že nejsou 
ve škole, ale naši průvodci nám 
vysvětlili, že jim školy udělují 
jednou za čas na takové akce 
volno,“ vysvětlila tisková mluvčí.

Velkou místní chloubou je 
obrovský supermoderní hos-
pic. Jaroslav Kohut, ředitel 
technických služeb TS a. s., 
samozřejmě nevynechal jedinou 
příležitost a stále se vyptával 
na techniku a způsoby údržby 
města. „Trávníky zde mají nád-
herně pokosené, ale spousta z 
nich je soukromých. Místní lidi 
práce se sekačkou zkrátka baví 
a berou to jako způsob relaxa-
ce. Zdejší mentalita je skutečně 
úplně jiná. Není zde vidět opilce, 
ani člověka s cigaretou v ruce. 
Na druhou stranu by se chtěli 
strašně družit, ale v podstatě 
nemají kde, protože v Amesu 
chybí centrum města. Nejvíce se 
scházejí v kostele nebo si udělají 
piknik,“ prozradila několik odliš-
ností od našich poměrů Kateřina 
Piechowicz.                  (pp)

Pohled na hlavní třídu metropole Des Moines.
Pracovna guvernéra.

Radní měli v USA nabitý program  
Delegace frýdecko-místec-

ké radnice, která týden poby-
la v partnerském městě Ames 
ve Spojených státech, měla 
velmi nabitý program. O první 
dojmy se ještě zpoza oceánu 
internetem podělila tisková 
mluvčí radnice Kateřina Pie-
chowicz.

Frýdecko-místecká výprava 
začala návštěvou tamější rad-
nice, která se nachází v budově 
bývalé školy. „Před několika lety 
se rozhodovalo o přemístění stá-
vajícího úřadu. Místní lidé dostali 
v referendu možnost se vyjádřit, 
zda chtějí postavit radnici novou, 
avšak rozhodli, že se raději 
využije současná budova, kte-
rá je dost prostorná a byla v té 
době nevyužitá. Nachází se zde 
mimo jiné soudní místnost, kde 
se soudí drobná kriminalita, poli-
cejní oddělení s několika celami 
i pro mladistvé, tělocvična a 
divadelní sál, který se využívá 
zhruba sedmdesátkrát do roka. 
Je zajímavé, že lidé jsou tady 
čistotní a není zde vidět vanda-
lismus. Na policejním oddělení 
pak funguje speciální preventist-
ka, která urovnává sousedské 
neshody,“ prozradila Kateřina 
Piechowicz. 

Při exkurzi na skládce se 
nejen Luděk Žáček, ředitel 
Frýdecké skládky a.s., mohl 
podivovat nad tím, že město 
má svou vlastní elektrárnu, kde 
se topí uhlím. Během likvida-

ce odpadu na skládce vzniká 
odpad, kterým se dá topit, a 
posílá se do elektrárny. Tím se 
snižují náklady na uhlí a město 
šetří. Likviduje se zde asi 52 
tisíc tun odpadu ročně. Co však 
všem vyrazilo dech, byl fakt, že 
jen o pár set metrů dále stojí 
čistička vod. Vodu neberou z 
řek ani přehrad, ale z podzemí. 
„Ptali jsme se, jestli to žádnému 
úřadu nevadilo, že jsou tato dvě 
zařízení tak blízko u sebe, ale 
tvrdili nám, že ne. Občas sem 
prý sice ze skládky přiletí do 
nějaké čistící nádrže kus smetí, 
ale ten vyloví tyčí se speciálním 
hákem. Na skládce se separuje 
hlavně sklo a kovy,“ upřesnila 
Kateřina Piechowicz.

Ředitel Sportplexu Petr 
Slunský a vedoucí investičního 
odboru Jan Kaspřík nejvíce v 
úvodu pobytu pookřáli v hoke-
jové hale, kde se živě zajímali o 
způsob chlazení a opláštění. Byli 
ubezpečeni, že ani zde není hala 
výdělečným podnikem. „Žáčci 
tu trénují sice jen nějakou nižší 
soutěž, ale těší se to tady velké 
oblibě. Jejich rodiče jim kursy 
platí. Pronájem celé ledové plo-
chy na hodinu činí 200 dolarů,“ 
referovala tisková mluvčí.

Zástupci města následně 
stihli také navštívit hasiče a 
knihovnu, která funguje podob-
ně jako u nás, v plánu byla ještě 
jiná sportovní zařízení, muzeum 
a další instituce.       (pp)

Luděk Žáček, ředitel Frýdec-
ké skládky a.s.: „Samozřejmě, 
že mě nejvíce zajímal úklid města, 
nakládání s odpady a musím říct, 
že v tomto smyslu je Ames vzor-
ně uklizený. Nepostřehnul jsem 
rozházené odpady, dokonce ani 
nádoby na odpad, protože to mají 
vyřešené velmi účelně a este-
ticky. S likvidací odpadů nemají 
problém, co neodseparují, zužit-
kují v elektrárně, přičemž s tím 
nedělají žádné obstrukce, řeší se 
to na úrovni města. Líbilo se mi, 
jak nakládají s financemi, o daních 
ve městě si lidé sami rozhodují, 
velmi často používají jednoduché 
referendum. Protože jsem vystu-
dovaný zemědělec, zaujalo mě i 
místní farmářství, kde jsem mohl 
obdivovat zdejší mechanizaci a 
produktivitu.“

Václav Buček, ředitel Měst-
ské policie Frýdek-Místek: 
„Američané mají perfektně zpra-
covaný systém od spáchání pře-
stupku až do potrestání. Policista 
je vlastně žalobce a zadržená 
osoba musí být do tří dnů odsou-
zena. Věznice je součástí policej-
ní stanice a soudní síně, policista 
řekne soudci, co se stalo, a ten 
rozhodne. Odsoudí jej do pěti 
kategorií věznice a za každý den 
musí vězeň zaplatit 48 dolarů. 
Když je nemá, po propuštění ty 
peníze tvrdě vymáhají. Máme co 
dohánět také v kvalitě vybavení, 
policie má perfektní vybavení 
vozidel, kde mají vše, co u nás 
na dispečinku. Například kameru, 
počítač, tiskárnu, veškeré databá-
ze. Obrovský rozdíl je také v auto-
ritě policisty. Když někam přijde, 
tak je fakt ticho.“

Petr Slunský, ředitel měst-
ské společnosti Sportplex: 
„Pobyt byl pro mě obrovskou 
inspirací, prohlédl jsem si všech-
na dostupná sportovní centra i 
nad rámec oficiálního programu. 

My máme pro sportoviště zříze-
nou samostatnou společnost, 
oni oddělení, pod které všechno 
spadá – koupaliště, hala, ale tře-
ba i golfové hřiště a parky. I Ame-
ričané spoustu věcí dotují, když 
je například v parcích zajištěn 
nějaký kulturní program, od náv-
štěvníků se peníze nevybírají. Co 
se týče bazénu, tak vnitřní i ven-
kovní tam mají už značně starý, z 
padesátých let, takže naše zaříze-
ní je samozřejmě někde úplně jin-
de a mohli jsme se jím pochlubit. 
Zhlédli jsme i pár forem zábavy, 
které k nám ještě nedorazily.“

Jaromír Kohut, ředitel TS a.s.: 
„V Amesu je drtivá většina chodní-
ků a odhadem i zhruba polovina 
komunikací betonových, proto 
není nutné provádět tolik oprav 
výtluků, jako u nás. Ve městě 
samozřejmě najdete také zápla-
tované cesty, jejich opravu jsem 
viděl na vlastní oči a provádí se 
velice podobným způsobem jako 
u nás. Co se týče čištění, i to se 
provádí obdobným systémem a 
prakticky stejnými stroji, na jaké 
jsme zvyklí v našem městě. Roz-
hodnutí, kdo bude údržbu nebo 
opravu realizovat a v jakém roz-
sahu, je plně v kompetenci města 
Ames. Stejně jako u zeleně město 
pečuje zhruba o polovinu komuni-
kací, zbytek realizuje univerzita. 
Město má něco málo přes 70 
zaměstnanců, kteří zajišťují jak 
údržbu komunikací, tak i zeleně. 
U zimní údržby je zajímavé, že 
chodníky se pouze pluží, případně 
frézují. Jen komunikace se kromě 
plužení udržují také chemickým 
posypem. Vozový park pro plužení 
je pro nás neskutečně široký a z 
hlediska výkonnosti mechanismů 
hodně předimenzovaný. Proto 
věřím, že s odstraňováním maxi-
málně cca 20 cm vrstvy, na kterou 
jsou občané Amesu zvyklí, nejsou 
závažné problémy.“         (pp)

postřehy z USA
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městská policie
Zraněný opilec

13. 5. v půl třetí odpoledne 
strážníci Městské policie Frý-
dek-Místek zasahovali na ulici 
Slezská, kde byli na základě 
telefonického oznámení přivolá-
ni ke dvěma silně opilým mužům 
ve věku 44 a 56 let, kteří se 
povalovali po zemi u restaura-
ce U Gustlíčka. Mladší muž byl 
strážníky probrán a nasměrován 
domů. Druhému byla vzhledem 
ke zranění přivolána rychlá 
lékařská pomoc. Ta opilce pře-
vezla do frýdecké nemocnice.

Nenapravitelní
22. 5. ve čtyři hodiny ráno při-

jala dispečerka Městské policie 
Frýdek-Místek telefonní ozná-
mení personálu supermarketu 
TESCO na ulici Příborská, že 
na parkoviště před supermar-
ket přijeli dva podnapilí muži v 
osobním vozidle. Motohlídkou 
městské policie byli tito muži ve 
věku 20 a 34 let zastaveni až 
na ulici Beskydská. Orientační 
dechovou zkouškou bylo u řidi-
če zjištěno 2,6 promile alkoholu 
a najevo vyšel fakt, že mu bylo 
vydáno rozhodnutí správního 
orgánu k zákazu řízení moto-
rových vozidel. Tím výčet při-
těžujících okolností pro osádku 
nekončil. Dále bylo kontrolou 
osoby spolujezdce zjištěno, že 
se o ni zajímá Policie České 
republiky. Strážníci tedy předa-
li oba dva provinilce na místě 
republikovým kolegům.

Nejstarší se ukázal
nejhorší ze všech

24. 5. v jednu hodinu odpo-
ledne strážníci Městské policie 
Frýdek-Místek zakročovali v 
obci Sviadnov na základě telefo-
nického oznámení obsluhy pro-
vozovny Na Husinci proti čtveřici 
silně podnapilých osob ve věku 
21-67 let. Všechny tyto osoby 
jevily silné známky podnapilos-
ti, byly hlučné, silně znečistily 
veřejné prostranství odpadky 
a obtěžovaly kolemjdoucí. Nej-
starší muž byl v takovém stavu 
opilosti, že strážníci měli důvod-
nou obavu o jeho bezpečný 
návrat domů. Při projednávání 
přestupku s jinou osobou navíc 
začal tento muž verbálně a poté 
i fyzicky napadat strážníka a na 
jakékoliv výzvy k uklidnění nere-
agoval. Proto byl strážníky zajiš-
těn a předán příslušníkům Poli-
cie České republiky k převozu 
na záchytku k vystřízlivění. Uve-
dený muž byl následně strážníky 
řešen za své protiprávní jednání 
blokovou pokutou.               (pp)

Kočárkový den proběhl také ve Frýdku-Místku
Také ve Frýdku-Místku se 

uskutečnila akce v rámci kam-
paně Sítě mateřských center 
v ČR pod názvem Jak se žije 
maminkám s kočárky. Do ulic 
se zástupkyněmi Mateřského 
centra Broučci vyrazil mís-
tostarosta Petr Cvik. 

„Mám ve městě na starosti 
dopravu, s níž některé problémy 
maminek souvisí, a v čerstvé 
paměti peripetie s kočárkem 
u mých dvou dětí, takže jsem 
potížím, které mi maminky avi-
zovaly, dobře rozuměl,“ řekl 
místostarosta Petr Cvik. Ten 
na začátku s účastnicemi akce 
vyzkoušel, jaké bariéry na ně 
číhají při vyřizování úředních 
věcí v budově Okresní správy 
sociálního zabezpečení. „Tato 
budova není města, ale protože 
je průchozí s naším objektem, 

budeme se snažit pár schodů 
v patrech opatřit jednoduchý-
mi kolejničkami, které mohou 
ženám s kočárky usnadnit život,“ 
slíbil místostarosta, který si mimo 
jiné vyzkoušel, jak je náročné dítě 
bezpečně dopravit do křížového 
podchodu z Janáčkovy ulice, kde 
jsou poměrně příkré schody a na 
rozdíl od jiných východů chybí 
mnohem pozvolnější „šnek“. Mís-
tostarosta si vyslechl také kritiku 
některých soukromých prodejen, 
které maminky s kočárky nechtějí 
pouštět dovnitř, nebo střediska 
dětských lékařek, kde přijíždí vel-
ké množství kočárků, které nelze 
vzít do čekárny, ani je na chod-
bě zaparkovat nebo zamknout. 
„Některé věci město samozřejmě 
nemůže přímo ovlivnit, maxi-
málně se může přidat k výzvě 
na zlepšení stavu,“ podotkl mís-

tostarosta Cvik, který si pozna-
menal několik konkrétních míst, 
kde mají maminky s kočárky 
potíže, a taky náměty pro zlepše-
ní v městské hromadné dopravě. 
Ženy poukázaly na praxi v něk-
terých jiných městech, kde se za 
kočárek s dítětem neplatí, pro-
tože je to pro nejmenší pasažéry 
mnohem bezpečnější než na 
sedadle. Také se přimlouvaly za 
větší počet autobusů s nízkým 
přístupem a dodržování jejich 
nasazování v jízdním řádu.

„Průvodem jsme chtěly upo-
zornit na stále přetrvávající 
bariéry, ale také ocenit snahu 
radnice tyto problémy řešit. Ve 
všech nových budovách a v 
některých rekonstruovaných je 
již vstup kočárkům a vozíčkům 
umožněn, jen na dvojčata jako 
by nikdo nemyslel. Také uznává-

V KŘÍŽOVÉM PODCHODĚ: 
Tak tady to jde skutečně ztuha.

Foto: Petr Pavelka

me, že spousta ploch ve městě 
byla vyspravena, ale na někte-
rých chodnících je ještě jízda s 
kočárkem hodně obtížná,“ řekla 
Markéta Bortlová, předsedkyně 
Mateřského centra Broučci. (pp)

Městem projíždělo “giro” historických vozů
Část ze 444 kilometrů his-

torického závodu Trofeo Niké 
Silesia 2006 Moravskoslez-
ským krajem protnulo i hranice 
města Frýdku-Místku. Účast-
níci rallye dorazili na frýdecké 
náměstí, přespali v hotelu Cen-
trum a další den odsud vyrazili 
do Beskyd.

Na trať je šachovnicovým pra-
porkem vyprovázela starostka Eva 
Richtrová, která nešetřila uzná-
ním nad historickými vozy, které 
vypadaly jako zánovní. „Když tady 

vidím ty vaše nablýskané krasav-
ce, měla bych o ně větší strach než 
o nějaký novější model,“ pochváli-
la účastníky závodu starostka Eva 
Richtrová, která nařídila městským 
strážníkům, aby se lokalitě Na 
Poříčí v den, kdy závodníci noco-
vali v hotelu Centrum, více věno-
vali, aby měly posádky klidnější 
spaní. Diváci mohli zhlédnout ritu-
ály se startovací klikou a vyslechli 
si ke každému ze čtyř desítek 
vozů, z nichž nejstarší byl vyroben 
v roce 1917, technické parametry. 

„Závodníci si na trati s drobnými 
závadami poradí, znají své vozy 
opravdu dobře. A samozřejmě v 
nejhorším tu je odtahová služba,“ 
vykládal při tom organizátor, který 
uměl k značkám jako BMW, Rolss 
Royce, Alfa Romeo či Mercedes 
říct vždy nějakou pikantnost či 
zajímavost. 

„Takové akce mohou přispět k 

rozvoji cestovního ruchu, pokud 
se z nich stane tradice. Pořadate-
lé chtějí z ní udělat prestižní moto-
risticko-společenský svátek, určitě 
tomu pomůže i filmový dokument 
pro Českou televizi, který se při 
této příležitosti natáčel. Proto 
jsme rádi, že trasa nezapomněla 
na Frýdek-Místek,“ řekla starostka 
Eva Richtrová.        (pp)

Dlužníci nemají nárok na byt
Město chce předcházet ná-

růstu dluhů na nájemném u 
městských bytů, proto zpřísnilo 
podmínky pro jejich přidělení.

„Vedeme seznam žadatelů 
podle data podání. O byty je 
stále veliký zájem. V současné 
době jich město vlastní už jen 
2026, přitom žádostí jsme v 
lednu evidovali 2423. Ročně se 
uvolňuje stále menší množství 
bytů, které můžeme nabídnout 
k pronajmutí,“ vysvětlila tisková 
mluvčí frýdecko-místecké radni-
ce Kateřina Piechowicz.

Město se rozhodlo zpřísnit 
podmínky pro přidělení ze dvou 

důvodů. „Chceme zefektivnit 
vymáhání pohledávek a také si 
myslíme, že je spravedlivé, aby-
chom byt pronajali potřebnému 
občanovi, který své závazky 
vůči městu plní včas,“ doplnila 
vedoucí odboru správy obecního 
majetku Hana Kalužová.

V pořadníku totiž mohou 
zůstat pouze občané, kteří 
nemají vůči městu žádný dluh. 
Do 31. března jim radnice stano-
vila termín, kdy jej mohli vyrovnat 
a zároveň žádost obnovit. Přes-
to úřednice musely 329 žádostí 
vyřadit. Dalších 532 občanů už o 
byt neprojevilo zájem.       (pp)

Výstava pomáhá potřebným
Až do 2. června můžete 

nevšedním způsobem podpo-
řit dobrou věc. V domě Pod 
Svícnem probíhá prodejní 
výstava dětských výtvarných 
prací z celostátní soutěže Ces-
ta mráčkového dráčka, jejíž 
výtěžek je určen na podporu 
arteterapie v dílnách Centra 
pro mentálně postiženou mlá-
dež ve Frýdku-Místku.

Nad expozicí převzala záštitu 
starostka Eva Richtrová a sama 
si zamluvila jeden z obrázků, 
znázorňujících dům, a ocenila 
možnost pomoci touto formou 
zařízení, které je jinak závislé 
především na podpoře radnice. 
„Vybrala jsem si jej, protože nepo-
chybně znázorňuje symbol domo-
va, který ne všichni bohužel mají,“ 
vysvětlila. Místostarosta Petr Cvik 
pro změnu zakoupil obrázek s 
motivem koně. „Má dcera je blá-

zen do koní, takže tím udělám 
dvojnásobnou radost,“ těšil se.

„Je velmi pěkné, když nezis-
kový sektor, občané, podnika-
telé dají takhle síly dohromady. 
Pohled na svět v těchto obráz-
cích je čistý, proto mají úspěch 
a dají se jejich prostřednictvím 
získávat finance. Ve vašich 
dílnách centra pro mentálně 
postiženou mládež jsem byla a 
jsou nádherné. Viděla jsem toho 
už hodně, ale vaše město může 
být na takové zařízení pyšné. Je 
tam vidět radost, kreativita, vše 
tam vyzařuje absolutní pohodu, 
takže jsme rádi, že jsme Frý-
dek-Místek vybrali jako jedno z 
dalších měst, kde tento projekt 
pomůže. Byla bych moc ráda, 
kdyby všechny obrázky, co 
jsou na stěnách, tady za čtrnáct 
dní nebyly,“ řekla při vernisáži 
Jana Vrtílková, vedoucí pro-

jektu občanského 
sdružení Cesty k 
dětem. Ta posléze 
pochválila město 
Frýdek-Místek i 
za to, jak vypadají 
obě jeho centra. 
„Manžel je archi-
tekt a byl unešený, 
jaké tu máte krásné 
město a nádherná 
náměstí,“ nešetřila 
chválou.           (pp)

NA STARTU: Od hotelu Centrum vyrážely na další etapu skutečné 
skvosty.      Foto: Petr Pavelka

CHARITATIVNÍ OBRÁZKY: Zajímavý projekt při-
náší finance potřebným.         Foto: Petr Pavelka
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Předškoláci poznávali svou školu
Základní škola Frýdek-Místek, ul. Pionýrů, 

připravila projekt Předškoláček, v rámci kterého 
děti z mateřinek celkem čtyřikrát nakoukly do 
nového prostředí, které po prázdninách budou  
navštěvovat. Akci si pochvalovali hlavně rodi-
če, protože i u nich se tím mohly snížit obavy 
z neznámého.

Naposledy se děti sešly i s rodiči a svými budou-
cími učitelkami v nové tělocvičně, která je chloubou 
školy. Caparti se mohli vydovádět, vyzkoušet si 
svou zdatnost, pohybové dovednosti a šikovnost. 
Například slalom s florbalkou byl pro mnoho děvčá-
tek „běh na dlouhou trať“. 

„Děti poznaly svou třídu, svou paní učitelku a své 
budoucí spolužáky. Zábavnou formou si vyzkoušely 
své dovednosti z matematiky, českého jazyka, kres-
lení, pracovní činnosti, také si společně zazpívaly 
a zatancovaly. A protože rodiče byli u toho, často-
krát se k dětem přidali i oni,“ vylíčila průběh setkání 
Jaroslava Peterová, koordinátorka projektu, která 
ocenila vzniklý dialog s rodiči, v rámci kterého si obě 
strany (nikoli však ze dvou stran barikády) sdělovaly 
své poznatky, postřehy, pocity a nápady. 

„Žádné slzičky, ani strach – naopak rozzářené 
dětské oči. Hřála nás slova o spokojenosti i ujišťo-

Projekt Jaro Evropy na „Osmičce“
Ve školním roce 2005/2006 

se Základní škola ve Frýdku-
-Místku na ulici Českosloven-
ské armády zapojila již potřetí 
do projektu Jaro Evropy. Jako 
každoročně, i letos práce na 
projektu obohatila program 
výuky na naší škole, přinesla 
spoustu nových podnětů, pod-
pořila rozvoj výuky cizích jazy-
ku a ukázala žákům její smyslu-
plnost a využitelnost v praxi. 

Žáci 6. ročníku třídy s RVJ 
vytvořili malou sbírku básní o míru 
a besedovali s místostarostou 
Frýdku-Místku Mgr. Petrem Cvi-
kem o rozvoji města, o možnos-
tech vybudování nových sporto-
višť a dětských hřišť podle nových 
bezpečnostních norem Evropské 
unie a o udržování čistoty a pořád-

ku ve městě. Diskutovalo se také 
o možnostech využití evropských 
fondů pro rozvoj města. Pan mís-
tostarosta ochotně odpovídal na 
četné dotazy žáků a o besedě 
informoval místní tisk (výtisk byl 
zaslán do Bruselu). 

Žáci 8. ročníku si vytvořili svůj 
návrh zákona pro Evropu, který 
zveřejnili na internetu. Odsuzují 
v něm využívání společných 
prostředků pro válečné účely a 
zbrojní průmysl. Z dětských pra-
cí vyplývá, že pro naše mladé lidi 
se stává prioritou život bez válek 
a násilí. Letos se do projektu 
poprvé zapojili i prvňáčci, kteří 
se učili svá první anglická slovíč-
ka spojená s tématikou jara. 

V současné době začínají 
žáci 9. ročníků připravovat své 

práce do soutěže Zaostřeno 
na Afriku, protože problematika 
infekčních nemocí, hladomoru a 
kulturní zaostalosti je také téma-
tem, o kterém mladí lidé často 
diskutují. Naše počítačové třídy 
navázaly prostřednictvím inter-
netu kontakty se školami z Indie 
a Maroka. 

V závěru školního roku také 
vyvrcholí práce na projektu 
Comenius, která velmi úzce 
souvisí s tématikou Jara Evropy. 
Připravili jsme se žáky obrázkový 
výkladový slovník zvířat, herbář, 
obrázkovou abecedu a malované 
pověsti z našeho kraje. Své prá-
ce si žáci vyměnili s partnerskými 
školami ve Španělsku a Portu-
galsku. PaedDr. Hana Přidalo-
vá, koordinátorka projektu

vání, že se děti po prázdninách do školy těší,“ uza-
vřela Jaroslava Peterová.                   (pp)

V TĚLOCVIČNĚ: Tady děti ostych opravdu neměly.  
Foto: Petr Pavelka

„Devítka“ rozvíjí literární talenty
V květnu proběhla na 

„Devítce“ svým pojetím ojedi-
nělá akce, při níž spolu strávi-
li příjemné odpoledne žáci II. 
stupně se zájmem o literaturu 
a citem pro krásné slovo. 

Společné chvíle při Literárně-
recitačním odpoledni byly věno-
vány nejen recitaci děl básníků 
oblíbených dětmi jako J. Žáček, 
J. Suchý, J. V. Sládek, J. Neru-
da atd., ale také přednesu a 
poslechu vlastní literární tvorby 
mladých účastníků a prezen-
taci samostatných žákovských 
projektů o slezském básníku P. 
Bezručovi. Obvyklý počet míst 
v učebně byl díky přirozenému 
zájmu dětí o účast více než zdvoj-
násoben. Akce, probíhající již 
třetím rokem, získala popularitu 
rovněž díky způsobu hodnocení 
soutěžících – účastníci vyplněním 
anketního lístku sami okamžitě 
rozhodují o pořadí předvedených 
literárních dílek. Šťastní výherci si 
domů odnášeli diplom za umís-
tění ve zlatém, stříbrném nebo 
bronzovém pásmu. 

Letošní téma literárních 
žákovských projektů, téma z 
oblasti žánru fantasy, oslovilo 
mnohé mladé tvůrce. Začínající 

literáti vyrůstající na vlivech tol-
kienovských, prachettovských a 
potterovských vtrhli do fantasy s 
elánem a neotřelou nápaditostí. 
Mnozí z nich nasbírali cenné 
zkušenosti pro vlastní literární 
tvoření díky účasti v minulých 
ročnících soutěže. 

Zájem o vlastní literární poku-
sy přivedl 25 dětí k zapojení do 
mezinárodní literární soutěže 
pořádané Městskou knihov-
nou ve Frýdku-Místku. Kromě 
vymyšlení příběhu a jeho sepsá-
ní měli účastníci za úkol samo-
statně vytvořit a ilustrovat knihu. 
Ve velké konkurenci knih mnoha 
mladých autorů z Frýdku-Místku 
a širokého okolí naši žáci dosáh-
li několika pěkných umístění. 
Jan Marenčok získal 3. místo za 
knihu Krok ke zkáze, Vendula 
Lukšíková a Kristýna Müllerová 
obdržely čestné uznání za svůj 
Tajemný svět a do mezinárod-
ního kola postupují také práce 
Nikoly Čerňanské a Jiřího Svo-
body Zapomenuto a Michala 
Kadlčíka a Vojtěcha Skrzypka 
Dantoonia. Všem přátelům krás-
né literatury děkujeme za účast 
a oceněným blahopřejeme!

Mgr. Olga Lahnerová

Škola trochu jinak
Současné školství prochází 

velkými změnami, které přináší 
jednotlivým školám po dlou-
hých letech diktátu striktně 
daných osnov poprvé možnost 
vytvořit si pomocí rámcového 
vzdělávacího programu svou 
vlastní koncepci výuky. 

Toho učitelky prvního stupně
9. základní školy využily a rozhod-
ly se pojmout učení trochu jinak, a 
proto uskutečnily výukové projekty, 
jejichž cílem bylo netradiční formou 
rozšířit znalosti žáků jak o našem 
městě, tak i o různých evropských 
zemích jako například o Skotsku, 
Itálii, Řecku či Chorvatsku.

„V rámci projektu s názvem 
Naše město Frýdek-Místek bylo 
cílem prostřednictvím mezipřed-
mětové výuky obeznámit žáky 
jak s historií našeho města, tak 
i s jeho živou současností. Jed-
notlivé žákovské týmy vytvářely 
návrhy na městské logo, z knih 

a encyklopedií vyhledávaly úda-
je o místních umělcích a jiných 
významných osobnostech, ve 
formě puzzle skládaly historické 
erby Frýdku a Místku,“ vylíčila 
Eva Šopková. V literatuře se žáci 
seznámili s Bezručovou básní 
Maryčka Magdonová, s jejímž 
textem posléze pracovali v něko-
lika dalších hodinách, kdy napří-
klad příběh Maryčky Magdonové 
sehráli ve formě divadelní scén-
ky, nebo se ve výtvarné výchově 
pokusili znázornit poslední pocity 
Maryčky Magdonové. Na závěr 
celého projektu nechyběla ani 
procházka po Frýdku-Místku pod 
vedením regionálního historika 
pana Poláška.

„V současné době na naší ško-
le probíhají projekty s názvy Výpra-
va 4. A do minulosti aneb Hrady a 
zámky v ČR, Učíme se s Harrym 
Potterem a Týden kočičích her,“ 
uvedla Eva Šopková.        (pp)

Globe games Czech open
Počátkem května se žáci 

ze ZŠ a MŠ Lískovec, Frýdek-
-Místek zúčastnili v Bánově u 
Uherského Brodu již 9. čes-
kých Globe Games. Každo-
ročně tuto akci navštíví kolem 
250 studentů a 40 učitelů z 
celé ČR, ale dveře byly otevře-
né i pro účastníky ze zahranič-
ních škol (Libanon, Maďarsko, 
Polsko, Slovensko).

„Globe Games je setkání 
studentů a učitelů z Globe škol, 
kteří si přijeli ověřit své znalosti 
a dovednosti z projektu zaměře-
ného na sledování životního pro-
středí na místní i globální úrovni, 
jehož garantem je NASA,“ sděli-
la Kateřina Zelená.

ZŠ Lískovec reprezentovalo 
čtyřčlenné družstvo – Stašková 
Pavla, Skotnicová Zuzana, Baři-

na Michal a Hrtoň Marek. „Na 
Globe Games jsme si otestovali 
nejen získané vědomosti z pro-
gramu, ale také i svou fyzickou 
zdatnost, protože celkový okruh 
měl 25 až 30 kilometrů. Hry pro-

bíhaly v pěkném prostředí, ale 
protože několikrát během her 
pršelo, byli jsme od hlavy až 
po paty umazaní od bláta. Ale i 
tak to bylo super,“ shodovaly se 
děti.        (pp)
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Odbor sociální péče pomáhá lidem v nesnázích
PŘÍSPĚVEK OBČANŮ, KTEŘÍ 

SE OCITLI V MIMOŘÁDNĚ 
OBTÍŽNÝCH POMĚRECH
Příspěvek je určen občanům, 

kteří se ocitli v mimořádně obtíž-
ných poměrech nebo v nich žijí, 
k překonání nepříznivých život-
ních situací. Důvodem může být 
požár nebo živelná pohroma. 

Kdo je oprávněn v této věci 
jednat:

Každý občan, který se ocitl 
v mimořádně obtížných pomě-
rech. Občan musí mít trvalý 
pobyt ve Frýdku-Místku nebo 
v některé další obci v daném 
správním obvodu Městského 
úřadu Frýdek-Místek.

Jaké jsou podmínky a 
postup pro řešení životní 
situace:

Může být poskytnuta dávka 
do výše 30.000,- Kč se zřetelem 
na majetkové poměry. Podmín-
ka sociální potřebnosti se v tom-
to případě nezkoumá.

Na kterém úřadu můžete 
tuto situaci řešit:

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

Jakým způsobem můžete 
zahájit řešení této životní 
situace:

Podání žádosti na odboru 
sociální péče, oddělení péče o 
seniory a zdravotně postižené. 

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

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

Žadatele jsou rozděleni podle 
místa bydliště:

Kancelář č. 332
Bartozelová Jana
tel. 558 609 605
Kancelář č. 332
Veselá Dobromila
tel. 558 609 607
Kancelář č. 333
Laníková Jana
tel. 558 609 606
Kancelář č. 333
Slívová Vendula 
tel. 558 609 606
Jaké doklady a informace 

musíte mít sebou:
Občanský průkaz, případně 

jiný doklad totožnosti, podklady 
pro posouzení sociální potřeb-
nosti (dle konkrétní situace určí 
sociální referenti).

Žádost o poskytnutí dávky 
sociální péče, případně Čestné 
prohlášení o majetku nebo Čestné 
prohlášení o osamělosti. Formulá-
ře je možno vyzvednout na odboru 
sociální péče – oddělení péče o 
seniory a zdravotně postižené.  

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Oddělení dávek pro rodinu 

je povinno dle správního řízení 
vyřídit žádost ve lhůtě 30 dnů 
ode dne podání žádosti, pokud 
v příslušném zákonu není stano-
veno jinak. V naléhavém případě 
přednostně, neprodleně.

Kteří jsou další účastnici 
řízení:

Ostatní společně posuzova-
né osoby (manžel/ka, druh/ka, 
nezaopatřené děti ve vlastní 
péči).

Jaké další činnosti jsou 
po vás jako žadateli požado-
vány:

Umožnění přístupu do 
domácnosti k provedení soci-
álního šetření a ověření si sku-
tečností, které žadatel uvádí při 
podání žádosti.

Podle kterého právního 
předpisu se postupuje:

Vyhláška MPSV č. 
182/1991Sb., kterou se prová-
dí zákon o sociálním zabezpe-
čení zákona ČNR o působnosti 
orgánů ČR v sociálním zabez-
pečení, ve znění pozdějších 
předpisů, § 51

Jaké jsou související před-
pisy:

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

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

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

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

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

Jaké jsou opravné pro-
středky a jak se uplatňují:

K rozhodnutí o dávce sociální 
péče se může žadatel odvolat 
ve lhůtě 15 dnů ode dne doru-
čení rozhodnutí ke Krajskému 
úřadu Moravskoslezského kraje 
se sídlem v Ostravě, odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, 
prostřednictvím odboru, který 
rozhodnutí vydal. 

Jaké sankce mohou být 
uplatněny v případě nedodržení 
předepsaných povinností:

Pokud občan úmyslně uvede 
nesprávný nebo neúplný údaj 
správnímu orgánu nebo mu 
požadovaný údaj zatají za úče-
lem vlastní výhody, vystavuje se 
stíhání dle zákona o přestupcích. 
Pokud částka přesáhne 5 000,- 
Kč vystavuje se trestnímu stíhání.

PŘÍSPĚVEK PŘI PÉČI O OSO-
BU BLÍZKOU NEBO JINOU
Osoba pečující o blízkou nebo 

jinou osobu.

Kdo je oprávněn v této věci 
jednat:

Příspěvek při péči o osobu 
blízkou nebo jinou osobu náleží 
občanovi pečujícímu osobně 
o blízkou osobu, která je pře-
vážně nebo úplně bezmocná 
nebo starší 80 let a částečně 
bezmocná. Příspěvek náleží též 
občanovi, který pečuje o jinou 
než blízkou osobu, pokud spo-
lu žijí v domácnosti. Společná 
domácnost se posuzuje dle § 
115 Občanského zákoníku. 

Příspěvek náleží též rodiči 
nebo prarodiči, případně jinému 
občanovi, který převzal dítě do 
péče nahrazující péči rodičů na 
základě rozhodnutí příslušné-
ho orgánu, pečujícímu osobně 
celodenně a řádně o nezletilé 
dítě staršího jednoho roku, kte-
ré je podle zvláštního předpisu 
dlouhodobě těžce zdravotně 
postižené vyžadující mimořád-
nou péči. Pečující osoba musí 
mít trvalé bydliště v působnosti 
příslušného úřadu, kde je žádost 
podána. 

Jaké jsou podmínky a 
postup pro řešení životní 
situace:

Podmínkou pro přiznání a 
následné poskytování příspěvku je 
celodenní, osobní a řádná péče.

Podmínka celodenní péče se 
považuje za splněnou, jestliže 
občan pečující o blízkou nebo 
jinou osobu zabezpečí péči o 
tuto osobu jinou zletilou osobou 
v době vyřizování nezbytných 
osobních záležitostí při vykoná-
vání výdělečné činnosti.

Pečující osoba může vyko-
návat výdělečnou činnost, která 
zakládá účast na nemocenském 
pojištění, nebo pracovat jako 
osoba samostatně výdělečně 
činná, její čistý měsíční příjem 
však nesmí přesáhnout 2,5 
násobek částky na osobní potře-
by občana stanovenou zákonem 
o životním minimu (což je v sou-
časné době 6 000,- Kč).

Poskytovaná měsíční výše 
příspěvku po splnění daných 
podmínek činí od 1. 1. 2006 činí 
5 400,- Kč při péči o jednu osobu 
a 9 240,- Kč při péči o dvě nebo 
více osob.    

Na kterém úřadu můžete 
tuto situaci řešit:

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

Jakým způsobem můžete 
zahájit řešení této životní 
situace:

Žadatel uplatní svou žádost o 
poskytnutí příspěvku na odboru 
sociální péče, oddělení péče o 
seniory a zdravotně postižené. 

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

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

Žadatelé jsou rozděleni podle 
místa bydliště:

Kancelář č. 332
Bartozelová Jana  
tel. 558 609 605
Kancelář č. 332
Veselá Dobromila
tel. 558 609 607
Kancelář č. 333
Laníková Jana 
tel. 558 609 606
Kancelář č. 333
Slívová Vendula
tel. 558 609 606
Jaké doklady a informace 

musíte mít s sebou:
- občanský průkaz, případně 

jiný doklad totožnosti 
- doklad, jimž prokážete pří-

buzenský poměr k pečované 
osobě 

- rodný list dítěte, o které je 
pečováno

- poslední zápočtový list, pří-
padně potvrzení o evidenci na 
úřadu práce, případně pracovní 
smlouvu

- živnostenský list, případně 
potvrzení o přerušení živnosten-
ského podnikání.

Rozhodnutí o přiznání bez-
mocnosti, důchodový výměr 
pečovaného nebo potvrzení 
o posledním příjmu ze závislé 
výdělečné činnosti.

Jaké jsou potřebné formu-
láře a kde je získáte:

Žádosti o poskytnutí příspěv-
ku při péči o osobu blízkou je 
k dispozici na odboru sociální 
péče, oddělení péče o seniory a 
zdravotně postižené.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Správní řízení je zahájeno 

dnem podání žádosti a ukonče-
no je vydáním rozhodnutí. 

Správní orgán je povinen 
rozhodnout ve věci do 30 dnů 
ode dne zahájení řízení, pokud 
v příslušném zákonu není sta-
noveno jinak.

Jaké další činnosti jsou po 
vás jako žadateli požadovány:

Pokud není vyřízena bezmoc-
nost pečované osoby, její vyříze-
ní na příslušné posudkové komisi 
České správy sociálního zabez-
pečení. U péče o nezletilé dítě 
zajistit vyplnění lékařského nále-
zu ošetřujícím lékařem dítěte.

Umožnění sociálního šetření 
v místě prováděné péče.

Podle kterého právního 
předpisu se postupuje:

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

Zákon č. 100/1988 Sb., o 

sociálním zabezpečení, ve znění 
pozdějších předpisů.

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

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

Nařízení vlády č. 505/2005 
Sb., kterým se zvyšují částky 
životního minima.

Jaké jsou opravné pro-
středky a jak se uplatňují:

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

Jaké sankce mohou být 
uplatněny v případě nedodržení 
předepsaných povinností:

Odejmutí příspěvku. V pří-
padě, že byla dávka vyplácena 
neprávem nebo ve špatné výši v 
důsledku nesplnění oznamovací 
povinnosti žadatelem, je tento 
povinen neoprávněně vypláce-
nou dávku nebo její část vrátit.

Nejčastější dotazy veřej-
nosti na toto téma:

Může být poživatel dávky 
zároveň poživatelem důchodu?

Nezkoumá se výše částeč-
ného invalidního důchodu. U 
ostatních důchodů se zkoumá 
jejich výše. Je-li důchod nebo 
souběh těchto důchodů nižší 
než 5 400,- Kč, vzniká nárok na 
tento příspěvek.

Může být poživatel dávky 
veden zároveň jako uchazeč o 
zaměstnání na úřadu práce?

Může, nezkoumá se výše 
podpory v nezaměstnanosti.

Dále se můžete obrátit na:
Odbor sociální péče, oddě-

lení péče o seniory a postižené 
občany.

Další informace najdete na 
webových stránkách www.fryde-
kmistek.cz, www.mpsv.cz

PŘÍSPĚVEK NA KRMIVO 
PRO VODÍCÍHO PSA

Příspěvek je poskytován úpl-
ně nebo prakticky nevidomým 
občanům na krmivo pro vodící-
ho psa.

Kdo je oprávněn v této věci 
jednat:

O dávku může požádat i 
zákonný zástupce, soudně usta-
novený opatrovník, případně 
osoba pověřená na základě plné 
moci. Žadatelem je občan starší 
16 let, který splňuje podmínku 
místní příslušnosti.

Občan musí mít trvalý pobyt 
ve Frýdku-Místku nebo v někte-
ré další obci v daném správním 
obvodu Městského úřadu Frý-
dek-Místek.
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Na kterém úřadu můžete 
tuto situaci řešit:

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

Jaké jsou podmínky a 
postup pro řešení životní 
situace:

Úplná nebo praktická nevido-
most, vlastnictví vodícího psa.

Nutnost podat žádost o 
poskytnutí příspěvku na odboru 
sociální péče, oddělení péče o 
seniory a zdravotně postižené.

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

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

Žadatelé jsou rozděleni podle 
bydliště:

Kancelář č. 332
Bartozelová Jana 
tel. 558 609 605
Kancelář č. 332
Veselá Dobromila
tel. 558 609 607
Kancelář č. 333
Laníková Jana 
tel. 558 609 606 
Kancelář č. 333
Slívová Vendula 
tel. 558 609 606
Jaké doklady a informace 

musíte mít s sebou:
- občanský průkaz, případně 

jiný doklad totožnosti 
- průkaz vodícího psa 

– doklad o vycvičení psa na psa 
vodícího.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Správní řízení je zahájeno 

dnem podání žádosti a ukonče-
no je vydáním rozhodnutí.

Správní orgán je povinen roz-
hodnout ve věci do 30 dnů ode 
dne zahájení řízení, pokud v pří-
slušném zákonu není stanoveno 
jinak.

Podle kterého právního 
předpisu se postupuje:

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

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

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

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

Jaké jsou opravné pro-
středky a jak se uplatňují:

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

Jaké sankce mohou být 
uplatněny v případě nedo-

držení předepsaných povin-
ností:

V případě, že byla dávka 
vyplacena neprávem nebo 
v nesprávné výši v důsledku 
nesplnění oznamovací povin-
nosti žadatelem, je tento povi-
nen neoprávněně vyplacenou 
dávku nebo její část vrátit.

Nejčastější dotazy veřejnosti 
na toto téma a odpovědi na ně:

Jaká je výše poskytované-
ho příspěvku?

Příspěvek se vyplácí ve výši 
800,- Kč měsíčně.

Dále se můžete obrátit na:
Odbor sociální péče, oddě-

lení péče o seniory a zdravotně 
postižené.

Další informace najdete na 
webových stránkách www.fryde-
kmistek.cz, www.mpsv.cz.
PŘÍSPĚVEK NA JEDNORÁ-
ZOVÉ PENĚŽITÉ A VĚCNÉ 
DÁVKY NA ÚHRADU MIMO-

ŘÁDNÝCH NÁKLADŮ
Občanovi vznikly mimořádné 

nutné náklady, které není scho-
pen uhradit se svých běžných 
příjmů.

Kdo je oprávněn v této věci 
jednat:

Občan, který je těžce zdravot-
ně postižený, nebo občan, který 
je starý a sociálně potřebný.

Žadatel musí být starší 16 let, 
dále musí být místně příslušný. 

O dávku může požádat i 
zákonný zástupce, opatrovník, 
případně pověřená osoba na 
základě plné moci. Občan musí 
mít trvalý pobyt ve Frýdku-Míst-
ku nebo v některé další obci v 
daném správním obvodu Měst-
ského úřadu Frýdek-Místek.

Jaké jsou podmínky a 
postup pro řešení životní 
situace:

Jednorázové peněžité dáv-
ky mohou být poskytnuty těžce 
zdravotně postiženým obča-
nům a starým občanům, kteří 
jsou sociálně potřební. Sociální 
potřebnost občana se stanoví 
dle zákona č. 482/1991 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Nut-
nost zahájit správní řízení podá-
ním písemné žádosti. 

Pojem ,,těžce zdravotně 
postižný občan“ a ,,starý občan“ 
není v právních předpisech 
vymezen, správní orgán přistu-
puje k žádosti individuálně s 
ohledem na charakter dávky.

Na kterém úřadu může tuto 
situaci řešit:

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

Jakým způsobem můžete 
zahájit řešení této životní 
situace:

Podáním žádosti na tisko-
pise, který poskytne oddělení 
sociální péče o seniory a zdra-
votně postižené

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

  
Odbor sociální péče, oddě-

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

Žadatelé jsou rozděleni podle 
místa bydliště:

Kancelář č. 332
Bartozelová Jana
tel. 558 609 605
Kancelář č. 332
Veselá Dobromila
tel. 558 609 607 
Kancelář č. 333
Laníková Jana
tel. 558 609 606 
Kancelář č. 333
Slívová Vendula
tel. 558 609 606 
Jaké doklady a informace 

musíte mít s sebou:
- občanský průkaz, případně 

jiný doklad totožnosti 
- doklady o veškerých pří-

jmech za posledního půl roku 
- doklad o mimořádných 

nákladech na domácnost
- průkaz ZTP/P.
Jaké jsou potřebné formu-

láře a kde je získáte:
Žádosti o poskytnutí dávky 

sociální péče, čestné prohlášení 
o majetku, potvrzení o náklad-
né dietě. Tiskopisy je možno 
vyzvednout na odboru sociální 
péče, oddělení péče o seniory a 
zdravotně postižené.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Správní řízení je zahájeno 

dnem podání žádosti a ukončeno 
je vydáním rozhodnutí. Správní 
orgán je povinen rozhodnout ve 
věci do 30 dnů ode dne zahájení 
řízení, pokud v příslušném záko-
nu není stanoveno jinak.

Kteří jsou další účastnici 
řízení:

Společně posuzované osoby.
Jaké další činnosti jsou po 

vás jako žadateli požadovány:
V případě nutnosti umožnit 

provedení sociálního šetření v 
místě bydliště.

Podle kterého právního 
předpisu se postupuje:

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

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

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

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

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

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

Jaké jsou opravné pro-
středky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí městského 

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

Jaké sankce mohou být 
uplatněny v případě nedo-
držení předepsaných povin-
ností:  

V případě uvedení nepravdi-

vých informací možnost vyčísle-
ní přeplatku na dávce a případně 
zahájení přestupkového řízení, 
při překročení částky nad 5 000,- 
Kč – trestní řízení.

Dále se můžete obrátit na:
Odbor sociální péče, oddě-

lení péče o seniory a postižené 
občany.

Další informace najdete na 
webových stránkách: www.fry-
dekmistek.cz, www.mpsv.cz.

Program 12. mezinárodního 
folklorního festivalu
Frýdek-Místek  2006

Středa 14. června
16.00 Oficiální zahájení festivalu – ZUŠ Frýdek-Místek
Čtvrtek 15. června
dopoledne Koncerty pro školy – Kino P. Bezruče a KD Vratimov
19.00  Koncert muzik – Frýdecký zámek (za nepříznivého počasí v 
Nové scéně Vlast )
Pátek 16. června
Celodenní pobyt souborů s programy v obcích – Stará Ves, Frýdlant 
n.O., Hukvaldy, Baška, Pražmo, Čeladná
Roztančené náměstí – náměstí Svobody
18.00 Slavnostní zahájení
18.15 Ostravička uvádí hosty z domova – Klebetnice, Beskyd, Rokyt-
ka, Ostravička 
21.00 Obrázky ze světa – Abraševič, Sbandieratori di Torrita di Sie-
na, Krupica, Šarišánek
23.00 Na pěknú notečku – lidová zábava
Sobota 17. června 
8.15 Koncert Velkého dechového orchestru VP – nám. Svobody
9.00 Festivalový průvod od Kina P. Bezruče na náměstí Svobody
Roztančené náměstí – náměstí Svobody
9.00 Vystoupení cimbálové muziky
10.00 Vítejte – Představení účastnických souborů
13.00 Koncert Velkého dechového orchestru VP
13.00 Děti a písnička – vystoupení dětských regionálních souborů 
Ostravička I., Ondrášek, Malá Ostravica, Slezánek a nejlepších zpě-
váčků za doprovodu CM Graj
16.00 U muziky s (Va)lachy – Beskyd, Ostravica
17.15 Děti dětem – Krupica, Šarišánek, Ostravička II
19.00 Z domova – Klebetnice, Rokytka, Bejatka, Ostravička III
21.00 Obrázky ze světa – Danzas Carúpano, Trakia
22.30 Písně bez hranic – veselice nejen při zahraničních muzikách
Roztančené náměstí – náměstí Svobody
Neděle 18. června
9.00 Zazpívejte si s námi – Klebetnice, Rokytka, Beskyd
10.30 Obrázky ze světa – Danzas Carúpano, Trakia
11.30 Závěrečný koncert spolupořadatele – Ostravica a Malá 
Ostravica
15.15 Koncert Šuba-duba band u Kina P. Bezruče
16.00 Galakoncert – kino P. Bezruče (předprodej v Nové scéně 
Vlast)
20.00 Oficiální ukončení MFF – Národní dům Frýdek-Místek
Za nepříznivého počasí se akce z náměstí přesouvají do ND
Moravskoslezský krajský folklorní festival s mezinárodní účasti pořá-
dá: Město Frýdek-Místek, Folklorní sdružení ČR a DFS Ostravička.
Spolupořadatelé: Národní dům FM, Muzeum Beskyd F-M, 7. základní 
škola FM, ZUŠ FM, G00dwill-vyšší odborná škola s.r.o., SLPT Ostravica
Festival je pořádán pod osobní záštitou starostky Města Frýdek-Mís-
tek Ing. Evy Richtrové, za finančního přispění Města Frýdek-Místek, 
Ministerstva kultury ČR a dalších. 
Účinkující soubory: 
Danzas Carúpano, Venezuela
Trakia, Bulharsko
Krupica, Rusko
Šarišánek, Slovensko
Abraševič, Srbsko a Černá Hora
Sbandieratori di Torrita di Siena, Itálie
Rokytka, Rokycany ČR
Beskyd, Zubří  ČR
Klebetnice, Hluk  ČR
Slezánek, Český Těšín  ČR
Bejatka, Štítina  ČR
Ostravička, Frýdek-Místek ČR
Ondrášek, Frýdek-Místek  ČR
Ostravica, Frýdek-Místek  ČR
Malá Ostravica, Frýdek-Místek  ČR
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Zlatá obhajoba se žákyním Sokola podařila
Titul mistryň České repub-

liky v kategorii starších žákyň 
zůstane i pro tuto sezónu v 
rukou volejbalového oddílu TJ 
Sokol Frýdek-Místek. Frýdec-
ko-místeckým volejbalistkám 
se podařil v historii Přeboru 
České republiky ojedinělý 
kousek – obhájit prvenství z 
loňského roku. Letošní titul 
sokolky vybojovaly na turnaji 
v Benešově, kam postoupilo 
stejně jako loni šestnáct nej-
lepších týmů z celé země.

Základní skupina
Turnaj byl daleko vyrovnaněj-

ší než v loňském roce a navíc 
sokolkám los přidělil nejtěžší 
základní skupinu. Přesto děvčata 
z Frýdku-Místku nepřipustila klo-
pýtnutí a poradila si s Přerovem i 
Sokolovem. „Výsledek utkání ze 
základní skupiny se započítával 
do konečného pořadí. Proto 
bylo tak důležité nic nepodcenit, 
nezakolísat,“ říká trenérka Dana 
Górecká a dodává: „Právě v 
těchto bojích dokázala děvčata 

zúročit zkušenosti z loňského 
mistrovství a přesvědčit, že to 
myslí s obhajobou titulu vážně.“

Předčasné finále
V sobotu ve finálové skupině 

pak výkon frýdecko-místeckých 
odbíjenkářek gradoval. Postup-
ně porazily s přehledem Pros-
tějov, Liberec, Olymp. V utkání 
s velkým favoritem celého tur-
naje Brnem předvedla děvčata 
nejkvalitnější volejbal a velkou 
morální sílu. Brno, kterému chy-
běl titul žaček do letošní bohaté 
sbírky (Brno získalo letos titul v 
ženách, juniorkách, kadetkách) 
vyhrálo první set. Sokolky však 
nesložily zbraně, zpřesnily při-
hrávku, dobře blokovaly a zača-
ly se prosazovat v útoku. Nako-
nec Brno odešlo s porážkou 2:1. 
Trenéři, volejbaloví odborníci i 
diváci v hale se shodli na tom, 
že utkání s Brnem bylo předčas-
ným finále.

Zlaté Sokolky
Do nedělních zápasů 

tak nastupovala pouze dvě  

družstva, která neokusila hořkost 
porážky v turnaji. Utkání pravdy 
mezi Bílovcem a TJ Sokol Frý-
dek-Místek vyznělo jednoznač-
ně pro Sokolky. Porazily Bílovec 
2:0, stejně jako Ostravu, která 
nedokázala obhájkyně titulu více 
potrápit. Starší žákyně volejbalo-
vého oddílu Sokol Frýdek-Místek 
jako jediné neprohrály a suve-
rénně obhájily loňské prvenství. 
Nejužitečnější hráčkou turnaje 
se stala Helena Kojdová, hráčka 
TJ Sokol Frýdek-Místek.

„Obhajoba je vždycky těžší,“ 
míní Dana Górecká. „Úspěch 
je vynikající a svědčí o síle dív-
čího mládežnického volejbalu 
v TJ Sokol Frýdek-Místek. Od 
roku 2000 náš oddíl získal na 
Mistrovství České republiky 4 
zlaté, 1 stříbrnou a 1 bronzovou 
medaili. Každoročně mají mladé 
volejbalistky z Frýdku-Místku 
těžší cestu z oblastního přeboru 
až do finále než celky z Čech. 
Na severu Moravy je konkuren-
ce největší,“ uzavřela Górecká

O síle Moravy svědčí i fakt, že 
první čtyři místa na mistrovství 
vybojovala družstva z Moravy 
a do finálové skupiny pronikly 
pouze dva týmy z Čech. Koneč-
né pořadí: 1. TJ Sokol Frýdek-
Místek, 2. Brno, 3. Bílovec, 4. 
Ostrava, 5. Liberec, 6. Přerov, 7. 

Olymp, 8. Prostějov.
Zasloužená odměna
Na zisku titulu se kromě trené-

rek starších žákyň Dany Górecké 
a Marcely Borákové podílela také 
trenérská dvojice Radek Podola 
a Pavla Pavelková. „Trenérům 
patří poděkování za kvalitní práci, 
starostovi TJ Sokola Frýdek-Mís-
tek panu Jiřímu Zaoralovi bych 
adresovala poděkování za dlou-
hodobé vytváření těch nejlepších 
podmínek pro práci s mládeží. 

Stejně tak bych touto cestou 
chtěla poděkovat městu Frýdek-
-Místek, které vynakládá nemalé 
finanční prostředky na podporu 
sportu mládeže,“ dokončila Dana 
Górecká.

Zlaté sokolky čeká odměna v 
podobě návštěvy meandr parku 
v polské Wisle a slavnostního 
přijetí na radnici. Všechny se už 
teď těší na desetidenní sportov-
ně-relaxační soustředění v červ-
nu v Chorvatsku.

SOKOL F-M: Zleva dřepí: Marcela Boráková, trenérka Adéla 
Jelínková, Iva Ryzáková, Tereza Černochová, Lenka Siudová, Vero-
nika Závodná, Simona Platošová.

Zleva stojí: Jana Boráková, Johana Nalevanková, Daniela Pavel-
ková, trenér Radovan Podola, Petra Křivová, Helena Kojdová, Lucie 
Janiczková a trenérka Dana Górecká.

Žákovská liga VI. kolo
V neděli 14. května 2006 

se v Náchodě uzavřel kruh. 
Stejně jako před půlrokem do 
I. kola odjížděl tým starších 
žáků na východ Čech bojovat 
o možnost dalšího účinkování 
v této soutěži. Motivace byla 
jednoznačná, postoupit do 
červnového finále.

Na cestě k tomuto vytoužené-
mu cíli stály už „jen drobné pře-
kážky“ v podobě domácí TJ 
Náchod, pražské Dukly a seve-
ročeských Lovosic. Tedy tři mini-
málně stejně odhodlané a velice 
silné celky, které se musely stej-
ně jako náš celek prokousat pěti 
turnaji ligy mezi nejlepších osm 
celků v republice.

HK Lovosice-SKP Frýdek-
-Místek 16:22 (10:11).

První utkání je vždy nejdů-
ležitější a s tím také naši hráči 
vstupovali na palubovku. Soupeř 
nás však zaskočil a po pouhých 
třech minutách jsme prohrávali 
0:3. Tragický úvod se nám ale 
nestal osudným a postupně se 
hra i skóre vyrovnaly. Utkání roz-
hodla lepší koncentrace, střelba 
a dobrý výkon brankáře. V desá-
té minutě druhého poločasu jsme 
již s přehledem vedli o tři góly a 
hru kontrolovali až do konce.

SKP Frýdek-Místek-HC 
Dukla Praha 22:29 (9:11)

Zápasy s Duklou Praha jsou 
velice specifické, neboť soupeř 
aplikuje velice nepříjemnou 
agresivní osobní obranu. Ten, 
kdo chce takto hrající tým porazit, 
musí projevit zkušenosti, schop-
nost přesné přihrávky a musí 

se mu dařit ve všech herních 
činnostech. Překvapivé a snad 
i trochu nespravedlivé vyloučení 
Plasgury v začátku předzname-
nalo vývoj v celém utkání a náš 
znervóznělý tým vršil chybu za 
chybou, odevzdával soupeři míč 
a ani střelecky se mimo vynika-
jícího Lukáše Somra (9 branek) 
nikdo výrazněji neprosazoval.

HC TJ Náchod-SKP Frý-
dek-Místek 20:26 (9:11)

Poslední duel jsme absolvovali 
s domácím týmem a vzhledem k 
tomu, že o posledním místě Lovo-
sic bylo rozhodnuto, využili jsme 
možnost prověřit připravenost 
hráčů ze střídačky. Dramatický 
průběh dával tušit infarktovou 
koncovku, byli jsme ale lepší v 
zakončení (zejména Jirka Tégláš 
se nemýlil a nastřílel 11 branek) a 
zaslouženě jsme vyhráli.

Celkový dojem ze hry nebyl 
nijak oslnivý, je to však přirozené. 
Zodpovědnost a maximální snaha 
vybojovat finále nám někdy tro-
chu svazovaly ruce. Přesto naši 
borci dokráčeli k cíli a zaslouženě 
postoupili do červnového finále. V 
Brně se bude konat poslední kolo, 
ze kterého vzejde mistr republiky. 
My budeme mít tu čest bojovat o 
titul, což samo o sobě znamená 
nejen veliký úspěch, ale i velkou 
zodpovědnost. Snad se s tímto 
faktem hráči srovnají a pokusí se 
obstát se ctí.

Sestava: Majer (17), Tégláš 
(14), Frkal (12), Somr (12), Plas-
gura (5), Dolák (3), Kocinec (3), 
Bůžek (2), Maier, Otruba, Mikula 
a brankář Butschek.        (dp)

Český pohár zůstal ve Frýdku-Místku
Čtvrtý ročník Českého 

poháru v basketbale vozíč-
kářů se díky pořadatelství 
místního Sportovního klubu 
vozíčkářů uskutečnil 13. květ-
na v hale SPŠ. Domácí celek 
zde dokázal obhájit loňské 
prvenství.

Cestu k obhajobě se Frýd-
ku-Místku snažily přerušit týmy 
Hobit Brno a USK Meta Praha. 
„Tak jako i ostatní týmy měly 
možnost pozvat si hráče ze 
zahraničních ligových soutěží, 
přizvali jsme si i my jako pro-
tizbraně své kamarády a hráče 
působící v zahraničních angaž-
má. Posilami byli Martin Žák 
z 2. italské ligy a především 
Rostislav Pohlmann hrající za 
RSC-Rollis Zwickau, vicemist-
ra německé Bundesligy,“ sdělil 
Radek Krupa.

Při úvodním zápasu s Hobi-
tem Brno si domácí stěžovali na 
nepřízeň rozhodčího, který velmi 
brzo poslal z palubovky nejzku-
šenějšího a nejproduktivnějšího 
hráče Rosťu Pohlmanna. Domá-
cí tým pak prohrál s Brnem o 12 
bodů 54:66. Druhý zápas mezi 
Hobitem Brno a USK Meta Pra-
hou byl tři čtvrtiny velmi vyrovna-
ný. Ale pak asi rozhodla únava 
Brňanů z prvního zápasu a Pra-

ha vyhrála 58:43. 
„V této chvíli měly dva týmy 

po vítězství a tak jsme měli eso 
v rukou. Pokud by se nám poda-
řilo vyhrát nad Prahou, rozho-
dovalo by výše skóre,“ vysvětlil 
Radek Krupa. 

A domácím se vítězný scé-

Mnohé čtenáře zřejmě 
napadne, jak to jde dohro-
mady. Studentky Obchodní 
akademie ve Frýdku-Místku, 
Palackého 123, však přesvěd-
čily o tom, že je to možné, v 
Novém Městě pod Smrkem  na 
celostátním přeboru v silovém 
víceboji středních škol.

51 soutěžících se sjelo z celé 
republiky. Po 9 hodinách cestová-
ní přijely pod vedením Mgr. Zdenky 
Grácové i studentky z Frýdku-Míst-
ku Lucie Rousková (3. C), Žaneta 
Jarošová (4. B), Lenka Cygonková 

Silový víceboj a ženská krása

nář podařilo naplnit. Pohlmann 
zahrál jeden ze svých nejlepších 
zápasů na českých palubov-
kách a k vítězství velkou měrou 
pomohli i Petr Pešat a probudivší 
se Michal Šolc. Pražanům nevy-
cházela střelba, a tak se zrodilo 
jasné vítězství 85:44.           (pp)

(3. L) a Darina Košická (1. A). 
„V soutěži družstev se 

umístily na krásném 1. místě. 
V soutěži jednotlivců získala 
prvenství Lucie Rousková a 2. 
místo Žaneta Jarošová. Úspěš-
ně zvládly šplh, hod medicinba-
lem obouruč, trojskok z místa 
a leh-sed na jednu minutu. 
Obchodní akademie se může 
pochlubit pohárem za 1. místo, 
děvčata pak rovněž pohárem, 
diplomem a drobnými dárky od 
sponzorů soutěže,“ informovala 
Zdenka Grácová.       (pp)
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LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

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

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

1. 6. - Den dětí – soutěže a hry v klu-
bovně i venku

6. 6. - Výtvarné odpoledne I. – „scoubi-
dou“ (vyrábění z barevné bužírky – nejen 
náramky, ale i zvířátka a různé přívěsky)

9. 6. - „Hra o poklad“ – hledání pokladu 
podle šipek – spojené s plněním rozlič-
ných úkolů

14. 6. - Sportovní turnaje na hřišti – v 
badmintonu a v tenise 

22. 6. - Výtvarné odpoledne II. – „na-
maluj si své prázdniny“

30. 6. - Nezbednické vysvědčení – tradič-
ní slavnostní rozloučení se školním rokem

Lidový dům v Místku ve spolupráci s 
MSKA pořádá dne 20.6. v 17.30 hod. v 
kostele Všech svatých přednášku PhDr. 
Pavla Ramíka – „Historie kostela 
Všech svatých v Místku“.

HUDEBNÍ KLUB STOUN
2. 6. - STOUNDRUM vol.3
DJs: LEGI, THIEW, PFC CREW, MKTbros (OLI+SMARIO)
3. 6. - ROCKOTÉKA
DJ JŮRA A JEHO POPROCKOVÉ PECKY, POZOR - VSTUP ZDARMA!!!
5. 6. – HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
NESMRTELNÉ HITY, DÝDŽEJKY TIBBI & SIBI VÁM ZARUČÍ SKVĚLOU ZÁBAVU 

A SOUTĚŽE, VSTUP ZDARMA!!!
8. 6. - THE WITNESS
MÍSTNÍ VYCHÁZEJÍCÍ BIGBÍTOVÁ HVĚZDA
9. 6. - FM CITY HIP- HOP vol.5
DALŠÍ HH PÁRTY, DJs: DANIELL, HOOLA, KIKA, BREAK DANCE
10. 6. - ROCKOTÉKA  - WORLD MUSIC - NO METAL
ROCKPOPOVÉ A ETNO PECKY S DJ KLEGOU, POZOR - VSTUP ZDARMA!!!
12. 6. - IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
NEJEN BUDOVATELSKÉ HITY DOBY RUDÝCH ŠÁTKŮ, DÝDŽEJKY TIBBI & SIBI, 

VSTUP ZDARMA!!!
16. 6. - NIRVANA REVIVAL + SLEPÍ KŘOVÁCI
MÍSTNÍ REVIVAL (FECAL MATTERS) ZNÁMÉ PARTIČKY A FRÝDEČTÍ KŘOVÁCI, 

DOHRÁVKA DJ JŮRA
17. 6. - WHIZZZ No.13
KILLA (MESSAROSH SOUNDEVIAT/PLZEŇ), CANNON FOUNDRY (PIGS PRO-

DUCTION/ PLZEŇ) MKTbros+ GUESTS, VIDEOPROJECTION
19. 6. - IN MEMORIAM EXIT PÁRTY (RETRO)
POSLEDNÍ HITY SEZÓNY V PODÁNÍ DÝDŽEJEK TIBBI & SIBI, VSTUP ZDARMA!!!
23. - 24. 6. - SWEETSEN FEST 06
...TAK SE ZASE VŠICHNI POTKÁME U SOKOLÍKA, STOUN PRESENT HIP-HOP 

STAGE, ENTRY FREE!!!

Aerobicový klub Flash TJVP F-M sbírá ocenění
Adresa: M. Magdonové 234, Frýdek- 

-Místek, 73801
Kontaktní osoba: Šárka Číhalová
Telefon: 724 123 424 
Web: www.flashtjvp.wz.cz
Dívky z aerobikového klubu Flash 

TJVP F-M Šárky Číhalové sbírají mno-
há ocenění. Například v Kopřivnici se 
účastnily aerobikové soutěže, kde v 
jednotlivcích získaly krásná umístění.

V aerobikové kategorii starší získala: 
Barbora Blahutová 2. místo, Barbora 

Budínská 3. místo, Sylvie Pokorná 5. mís-
to, Eva Kubalová 6. místo.

V aerobikové kategorii mladší získala:
Adéla Špačková 2. místo, Eliška Stra-

košová 3. místo .
V kategorii funk aerobik byly závodni-

ce také úspěšné:
Barbora Budínská 1. místo, Barbora 

Blahutová 2. místo, Sylvie Pokorná 3. 
místo, Kristýna Ičová 4. místo. 

Tyto dívky postoupily na republikovou 
soutěž do Prahy a ze stejného klubu je 
ještě doplnily: Eva Mikulčíková, Nikola 
Krutilová, Magda Kubečková.

V Praze dívky obsadily tato místa: Bar-
bora Budinská 4. místo v kategorii funk 
aerobik, Barbora Blahutová 6. místo v 
kategorii aerobik.

Dívky z aerobikového klubu Flash 
TJVP F-M Šárky Číhalové se v dubnu 
zúčastnily také moravského semifinálo-
vého kola ve skupinových choreografi-
ích v Otrokovicích, kde se skladbou TV 
SHOW obsadily 4. místo z 24 soutěžících 
týmů a se skladbou PINK HOP 1. místo 
z 5 soutěžících týmů. Obě tyto skladby 
postoupily na květnovou republikovou 
soutěž do Prahy.

Skladba PINK HOP se také účastni-
la krajské přehlídky pódiových skladeb, 
pořádanou ČASPV v Kopřivnici. Do 
republikového kola postupovaly z Morav-
skoslezského kraje pouze dva týmy a náš 
byl mezi nimi. Republikové finále přehlíd-
ky se bude konat 3. června v Kladně.

Přijímací zkoušky ZUŠ
Základní umělecká škola ve Frýd-

ku-Místku, Hlavní třída 11, přijímá žáky 
ke studiu ve školním roce 2006-2007.

Nechte své dítě vzdělávat v něk-
terém ze 4 uměleckých oborů. Ve 
všech oborech přijímáme především 
děti ve věku 6-8 let.

Hudební obor
pondělí 12. a úterý 13. června 

souběžně v budově Místek i Frýdek 
od 14.00 do 16.00 hod.

Vyučujeme na tyto nástroje:
klavír, varhany, kytara, akordeon, 

housle, viola, violoncello, kontrabas, 
zobcová a příčná flétna, klarinet, trubka, 
lesní roh, pozoun, cimbál, bicí nástroje, 
sólový zpěv, el. klávesové nástroje.

Přijímáme děti do přípravné hudeb-
ní výchovy.

(pro děti, které budou od září 2006 
navštěvovat 1. třídu ZŠ)

Ve škole pracuje dětský pěvecký 
sbor pod odborným vedením.

Výběr nových zájemců bude v 
pondělí 12. června v 15.30 hodin v 
budově v Místku,

učebna č.44 - přízemí.
Literárně-dramatický obor – 

herecká příprava
pondělí 12. a úterý 13. června pou-

ze budova Frýdek od 14.00 do 16.00 
hodin – učebna č.12

Taneční obor
pondělí 12. a úterý 13. června 

budova Místek  od 14.00 do 16.00 
hodin – učebna č.31 – taneční sál

Výtvarný obor
středa 14. června – budova výtvar-

ného oboru na ul. Politických obětí 
pouze ve 14.00 hodin.

Nabízíme rovněž přípravu na 
střední a vysoké školy s uměleckým 
zaměřením.

Bližší informace na tel. 558 431 375
http://www.zus.cz/zus_fm

V sobotu 13. května uspořádal 
Český červený kříž Frýdek-Místek 
oblastní kolo soutěže mladých zdra-
votníků, které se zúčastnila pětičlenná 
družstva I. a II. stupně základních škol 
celé oblasti  Frýdku-Místku.

Soutěžilo se v části praktické, kdy 
soutěžící ošetřovali zlomeniny a krvácení, 
ukládali zraněné do stabilizované polohy, 
prováděli transport, dávali umělé dýchání.

Soutěž Hlídek mladých zdravotníků
Z družstev soutěžících za I. stu-

peň  byli nejlepší zástupci 4. ZŠ F-M, 
Komenského 402, vítězství v kategorii 
II. stupně si i tentokrát vybojovalo v silné 
konkurenci smíšené družstvo ZŠ F-M, 
El. Krásnohorské 2254 v tomto složení: 
D. Pečovská, V. Kočárová, L. Jopčíko-
vá, M. Stonawski a O. Staško. Vítězové 
obou věkových stupňů postupují do regi-
onálního kola Hlídek mladých zravotníků 
v Olomouci. Oběma našim družstvům 
budeme držet pěsti.

JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Palackého 123 nabízí:
Jednoletý denní kurz AJ,NJ, odpolední kurzy AJ,NJ,ŠP,F,RJ

ZÁPIS DO ODPOLEDNÍCH KURZŮ: 12.6.–15.6.2006 OD 14.00 DO 18.00
http://jazykovaskola.fm.cz,e-mail: sjsfm@nextradsl.cz, tel. 558 436 015

2. červen 2006, 16.30 nábřeží Ostravice u VSH

MIG 21 s Jirkou Macháčkem & Robson
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k. ú. Místek

1) Objekt čp. 1753, J. Suka

- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)

- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)

2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku

- nebytové prostory o výměře 14,43 m2 (II.NP-

kanc.č. 35)

3) Objekt čp. 811 – budova „B“ (nad restaurací), 

ul. Malý Koloredov  

- nebytové prostory o výměře 43 m2 (IV.NP 

– kanc. č. 406, soc. zařízení samostatné)

- nebytové prostory o výměře 43 m2 (III.NP - 

kanc.č. 306)

- nebytové prostory o výměře 19,94 m2 (III.NP 

– kanc. č. 304)

5) Objekt čp. 48, nám. Svobody

- nebytový prostor o výměře 25,34 m2 a

7,81 m2  (II.NP)

- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)

6) Objekt čp. 131, ul. Palackého

- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)

- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)-3 

kanceláře+WC

k.ú. Frýdek

1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.

- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)

2) Objekt čp. 1312, ul. Míru

- nebytový prostor o výměře 49 m2

3) Objekt čp. 1146, ul. Radniční

- nebytový prostor o výměře 42,42 m2 (II.NP)

4) Objekt čp. 604, ul. Sadová

- nebytový prostor o výměře 18 m2 (VI.NP)

5) Objekt čp. 56, ul. Zámecká

- nebytový prostor o výměře 87,25 m2 (I.NP)

6) Objekt čp. 2299, tř.T.G.Masaryka

- nebytový prostor o výměře 27,30 m2 (I.NP)

parkoviště u kina P. Bezruče, 
Místek: 30.5. - 1.6. a 27.6. - 29.6.

parkoviště u krytého bazénu, 
Místek: 6.6. - 8.6.

parkoviště u Kauflandu, 
Frýdek: 13.6. - 15.6.

parkoviště naproti zastávky 
Na Veselé, Frýdek: 20.6. - 22.6. 
V případě špatné dostupnosti 
místa z důvodu zaparkovaných 
aut apod., mobilní sběrna na 

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

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

Město nabízí k prodeji objekty:
- č.p. 68 vč. zast. pozemku, 

k.ú. Frýdek za vyvolávací cenu 
11.160.000,- Kč. Objekt je 
třípodlažní, částečně podsklepený 
a je v dobrém technickém stavu. 
Nachází se v centru Frýdku. 

- č.p. 1313 vč. zastavěného 
a souvisejících pozemků, k.ú. 
Frýdek za vyvolávací cenu 
6.000.000,- Kč. Objekt je 

dvoupodlažní, podsklepený a je 
v dobrém technickém stavu. 

Prodej se uskuteční formou 
nabídkového řízení dne 14. 6. 
2006 ve 13.00 hod. na MěÚ 
Frýdek-Místek, Radniční 1148. 

Dražební jistina je stanovena 
ve výši 10 % z vyvolávací ceny.

Informace na odboru SOM, 
tel. č. 558 609 175, 2, 1.

Pravidla pro čipování psů ve městě
Na základě OZV č. 12/2005 o 

trvalém označování psů, která 
nabyla účinnosti 1. 1. 2006, je 
povinností každého držitele 
psa chovaného na území města 
Frýdek-Místek, který je starší 
6 měsíců, trvale označit psa 
mikročipem nebo tetováním, a 
to do 30. 6. 2006. 

Držitel psa, který před 
účinností této vyhlášky nechal 
psa trvale označit nebo ho před 
účinností této vyhlášky nabyl 
trvale označeného, byl povinen
do 31. 1. 2006 předložit doklad 
(např. očkovací průkaz psa, průkaz 
původu psa) o trvalém označení 
psa finančnímu odboru, oddělení 
místních daní a poplatků MěÚ 
Frýdek-Místek, Radniční 1148, 
č.dveří 104. Vyzýváme všechny 
držitele psů, kteří toto nenahlásili, 
aby tak učinili co nejdříve.

Nesplněním této povinnosti 
lze postihnout držitele psa dle 
zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění p. p. pokutou až do 
výše 200 tisíc Kč a dle zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích ve 
znění p. p. až do výše 30 tisíc Kč.

Označování psů je prováděno 
na náklady města Frýdek-
-Místek.

Trvalé označování psů provádějí 
následující veterinární lékaři určení 
městem Frýdek-Místek:

- MVDr. Petr Šlachta, Bru-
zovská 1852, Frýdek-Místek

- MVDr. Pavel Janák, 4. 
května 217, Frýdek-Místek

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

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

- MVDr. Vítězslav Novák, 
Sadová 1158, Frýdek-Místek

- MVDr. Radim Medek, ČSA 
797, Frýdek-Místek 

Psi jsou označováni na 
základě předložení formuláře 

„Potvrzení o řádném přihlášení 
psa k místnímu poplatku ze psů“ 
(dále jen „potvrzení“), vydaného 
Městským úřadem Frýdek-
-Místek, finančním odborem, který 
byl v průběhu měsíce prosince 
2005, ledna a února 2006 rozes-
lán všem evidovaným držitelům 
psů. Toto potvrzení je vystaveno 
na psa, který je uveden v evidenci 
finančního odboru MěÚ Frýdek-
-Místek. U nově přihlášených 
psů bude toto potvrzení zasláno 
až po přihlášení psa.

K 30. 4. 2006 bylo trvale 
označeno 2207 psů.

Vzhledem k tomu, že tato 
povinnost se vztahuje na 
všechny psy chované na území 
města, vyzýváme tímto držitele 
psů, kteří nemají dosud své psy 
trvale označené, aby tak učinili 
nejpozději do 30. 6. 2006, a ti, 
kteří dosud nepřihlásili svého 
psa, aby tak neprodleně učinili.      

Jaký je tedy postup při 
zajištění označení psa:

1. Držitel psa zkontroluje 
údaje uvedené na obdrženém 
potvrzení, s tím, že chybějící 
údaje doplní,  

2. v případě, že uvedené 
údaje nesouhlasí, je držitel psa 
povinen dostavit se na odd. míst-
ních daní a poplatků Městského 
úřadu, ul. Radniční 1148, č. dveří 
104, pro nové potvrzení s plat-
nými údaji, 

3. po obdržení potvrzení 
navštíví držitel psa se svým psem 
a potvrzením jednoho z výše 
uvedených veterinárních lékařů k 
označení psa, 

4. čipování – aplikaci v hodno-
tě 350,- Kč nebo tetování, kdy je 
smluvní cena stanovena v místě 
a čase obvyklém ve smyslu záko-
na č. 40/2004 Sb., o veřejných 
zakázkách, si držitel psa uhradí u 
veterinárního lékaře,

5. veterinární lékař nalepí 
po označení psa na potvrzení 
registrační číslo mikročipu (číslo 
tetování) a vydá držiteli psa 
příjmový pokladní doklad (doklad 
o zaplacení),

6. držitel psa se s potvrzením, 
na kterém je vyznačeno 
registrační číslo mikročipu nebo 
tetování, a příjmovým pokladním 
dokladem (originál dokladu o za-
placení), vydaným veterinárním 
lékařem, dostaví do pokladny 
Městského úřadu Frýdek-Místek, 
Radniční 1148, přízemí č. dveří 
105, kde mu po předložení 
obou dokladů a občanského 
průkazu bude uvedená částka 
proplacena v úředních hodinách:

pondělí a středa od 8:15 do 
16:30 hodin

úterý a pátek od 8:15 do 13:30 
hodin

čtvrtek od 8:15 do 14:30 hodin
Výše požadované doklady 

musí být doloženy v originále z 
těchto důvodů:

- potvrzení o čipování psa s 
nalepeným registračním číslem 
mikročipu, na základě kterého je 
zaveden do evidence psů

- originál pokladního dokladu 
od veterinárního lékaře musí být 
založen u plátce, který proplácí 
peníze v hotovosti

- občanský průkaz musí být 
předložen z důvodu ověření 
totožnosti příjemce peněz,

7. v případě, že držitel psa, který 
je řádně evidován, nedopatřením 
neobdržel potvrzení MěÚ, je 
nutné, aby si neprodleně osobně 
toto potvrzení vyzvedl na MěÚ 
finančním odboru, odd. místních 
daní a poplatků, Radniční 1148, 
přízemí č. dveří 104 v úředních 
hodinách:

pondělí a středa od 8:00 do 
17:00 hodin

čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin

Odbor sociálních služeb a zdra-
votnictví Městského úřadu Frýdek-
-Místek oznamuje všem žadate-
lům o dotace a příspěvky z charita-
tivního fondu města Frýdek-Místek 
termín uzávěrky žádostí: pátek 30. 
6. 2006, včetně.

Charitativní fond je určen k 
tomu, aby pomáhal vyřešit nebo 
alespoň zmírnit těžkou životní 
situaci zdravotně postižených 
a sociálně potřebných občanů, 
kteří se ocitli v mimořádně obtíž-
ných poměrech.

Finanční prostředky cha-
ritativního fondu je možno 
poskytovat:

• V těch případech, kdy 
vzniklou potřebu nelze finanč-
ně zabezpečit jiným způsobem 
– např.  pomocí darů, dávkami 
z odboru sociální péče nebo 
dotacemi.

• Na podporu činnosti a 
poslání neziskové organizace, 
pro které byla zřízena.

Prostředky z dotací není mož-
no použít na:

a) zájezdy
b) kulturní akce
c) mzdy
O poskytnutí dotace si 

DOTACE Z CHARITATIVNÍHO FONDU
mohou požádat:

• zdravotně postižení a soci-
álně potřební občané města 
Frýdek-Místek, a to ke zmírně-
ní náročných životních situací, 
nebo žijící v mimořádně nepříz-
nivých sociálních podmínkách 

• neziskové organizace (např. 
nadace, občanská sdružení, cír-
kevní a charitativní organizace)

Bližší informace vám budou 
poskytnuty na odboru soci-
álních služeb a zdravotnictví 
Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, Radniční 1149, 2. poscho-
dí., dv. č. 210., p. Ludmila 
Mertová, mertova.ludmila@fry-
dekmistek.cz, tel.: 558 609 314

Příslušný formulář pro podání 
žádosti o poskytnutí dotace z cha-
ritativního fondu je možno vyzved-
nout rovněž na této adrese nebo na 
internetových stránkách města Frý-
dek-Místek www.frydekmistek.cz

Upozornění:
Žádosti bude možno podávat 

i v průběhu celého roku 2006 
podle stávající výše zůstatku 
finančních prostředků ve fondu. 
O následujícím termínu uzávěr-
ky podání žádosti bude veřej-
nost včas informována.

Sociální služby upozorňují
Městský úřad Frýdek-Místek, odbor sociálních služeb a zdravot-

nictví, upozorňuje všechny žadatele, kteří již mají podanou žádost 
o přidělení bytu v Domech s pečovatelskou službou a Penzionu pro 
důchodce, aby se během měsíce června dostavili v úřední dny pondělí 
a středu (v době od 8.00 do 17.00 h) a ve čtvrtek (v době od 13.00 do 
15.00 h) na odbor sociálních služeb a zdravotnictví, ul. Radniční 1149, 
1. poschodí, kanc. č. 203, 205 k aktualizaci svých žádostí.

Aktualizace se nevztahuje na žádosti o umístění v Domově 
důchodců ve Frýdku-Místku.

Umísťování reklamních áček
Na základě požadavků Sjednocené organizace nevidomých a 

slabozrakých ČR žádáme všechny podnikatelské subjekty, které 
užívají k propagaci svých služeb či zboží před svými provozovnami 
reklamní zařízení typu „A“, aby tato neumisťovali u zdí provozoven a v 
těsné blízkosti jejich vchodů, ale raději na druhé straně chodníku.

Zdi domů tvoří pro nevidomého přirozenou vodící linii, podle které se 
pomocí bílé hole orientuje při pohybu po městě a reklamní áčka mu jeho 
pohyb ztěžují. Děkujeme.     ODaSH
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Studium grafologie a psychologie
osobnosti ve Frýdku-Místku.

Informace na tel. č.: 724 259 542
Web: www.sweb.cz/grafologie.zn
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Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (17.)
Ulice Františka Prokopa v 

Chlebovicích je pojmenována 
po chlebovickém rodákovi. 

Jeho jméno je uvedeno též na 
památníku s nápisem „Hrdinové 
umírali, aby národ žil“. Památník 
před tamější školou připomíná 
všechny z Chlebovic, kteří byli 
během 2. světové války popra-
veni, umučeni nebo zemřeli na 
následky trýznění. 

Františkův otec Augustin 
Prokop (nar. 1868) pracoval v 
Karlově huti v Lískovci. Poznal 

však i těžkou práci v chlebovic-
kých vápenkách. V roce 1895 
se oženil s Terezií Nyklovou, 
dcerou domkáře, s níž měl sedm 
dětí. Nejstarším byl syn Franti-
šek (nar. 28. listopadu 1900), 
který prožil své dětství v Chlebo-
vicích v domku č. p. 11. 

Když začátkem roku 1916 
musel odejít Augustin Prokop na 
frontu, starost o rodinu zcela pad-
la na bedra maminky a starších 
dětí. František byl přijat do práce 
za velmi těžkých podmínek k 

pokusnému vrtu v Zámrklí, neda-
leko Chlebovic. Ani ne osmnácti-
letý František Prokop byl povolán 
k odvodu a zařazen do armády. Z 
vlaku, který směřoval na italskou 
frontu, však uprchl. Až do kon-
ce války žil životem svobodným 
podobně jako mnozí vojenští zbě-
hové, ale zároveň plným vzrušení 
a obav z dopadení.

Po přestálých válečných 
útrapách se otec i syn šťastně 
vrátili domů k rodině. František 
však chtěl splnit občanskou 
povinnost, a proto brzy nastoupil 
vojenskou službu v českoslo-
venské armádě. Po návratu pra-
coval opět jako dělník v Karlově 
huti. Postupně se zapojoval už 
jako člen Komunistické strany 
do dělnického hnutí a zejména 
pak do organizování stávky kar-
lohuťáků v roce 1931. To byl již 
ženatý s Anežkou Filipcovou. Po 
složitém životním období, kdy 
ztratil zaměstnání, se František 
Prokop v září 1938 znovu vrátil 
do Karlovy huti. 

To se již válečné nebezpe-
čí čím dál víc přibližovalo. Po 
nezdařilém pokusu gestapa o 
jeho zatčení v březnu 1941 ode-
šel do Prahy, aby se tu zapojil 

PAMÁTNÍK V CHLEBOVICÍCH: Jméno Františka Prokopa najdete i 
na monumentu před školou.   Foto: Petr Pavelka

FRANTIŠKA PROKOPA: Na této ulici v Chlebovicích se nachází i 
pošta a místní knihovna.    Foto: Petr Pavelka

do ilegální činnosti proti nacis-
tickým vetřelcům. Ale i tady se 
začaly nad ním a jeho ilegálními 
spolupracovníky stahovat mraky. 

Byl zatčen gestapem 7. listopa-
du 1942, uvězněn na Pankráci 
a po zavlečení do Terezína 11. 
května 1943 popraven.        (an)

O čem psali kronikáři
před deseti lety

Frýdecká skládka, a. s., Frý-
dek-Místek pokročila ve sběru 
separovaného odpadu. A od 
nás, občanů, očekává, že opus-
tíme bezmyšlenkovité plnění 
odpadkových košů vším, čeho 
se potřebujeme zbavit. 

Již koncem roku 1995 bylo 
rozmístěno po městě 10 sběr-
ných nádob na použité baterie. 
Červené nádoby s nápisem 
Baterie slouží k separovanému 
sběru jen běžných suchých člán-
ků (větší baterie odebírá např. 
firma BAS-FM). Jsou umístěny 
většinou u velkých prodejen 
potravin. Za dva měsíce sběru 
však bylo shromážděno jen 8 kg 
baterií. Zdá se však, že občané 
si nádoby „pletou“ s pouhými 
odpadkovými koši.

Na jaře 1996 byly po městě 
rozmístěny velkoobjemové kon-
tejnery, do nichž mohli občané 

ukládat takový odpad, jako jsou 
staré ledničky, kusy nábytku, 
televizory apod.

Ze čtvrtletně předkládané 
zprávy o činnosti Frýdecké 
skládky, a. s., se pak dovídáme, 
že za období červen, červenec, 
srpen bylo na řízenou skládku na 
Panské Nové Dvory přivezeno 
33 011 tun odpadu. Z toho bylo 
12 508 t komunálních odpadů, 
3 043 t stavebních sutí, 9 810 t 
výkopové zeminy a 8 100 t dal-
ších odpadů. V období leden až 
červen 1996 bylo celkem vyex-
pedováno 722 tun vytříděného 
sběrného skla, 116 tun papíru, 
12 tun vytříděných plastů a 252 
tun zpracovaného kompostu. Od 
podzimu 1996 byl zahájen sběr 
starých léků v lékárnách.

Odvoz separovaného odpadu 
je v našem městě bezplatný. 

Anna Nováková

FRÝDECKÁ SKLÁDKA: Co se odseparovat nedá, končí na skládce. 
Foto: Petr Pavelka

Město v minulém století – V.
Těsně před koncem minu-

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

Léta před velkou hospodářskou 
krizí v Místku v letech 1925-1928. 
Druhá polovina dvacátých let svá-
dí k nostalgii a k tomu, abychom 
období před velkou hospodářskou 
krizí trochu nekriticky považovali 
za idylický čas. Důvodů k tomu lze 
nalézt hned několik. Vnitřní trh se 
stabilizoval a objem zahraničního 
obchodu narůstal.

Předválečné úrovně dosáh-
la hospodářská produkce už 
v roce 1924 a v dalších letech 
zaznamenala ještě nárůst o 
čtyřicet procent. Koruna se 
usadila na pevném kursu 100 
Kč = 2,9USD. Československý 
průmysl se dynamicky rozvíjel 
a značky Škoda, Aero, Tatra, 
ČKD, Baťa atd. získávaly světo-
vou proslulost.

Stabilizovaly se i vnitřní 
poměry v republice. Křeslo 
ministerského předsedy patřilo 
už od roku 1922 Antonínu Šveh-
lovi, jehož agrárníci byli nejvliv-
nější stranou, což potvrdily i 

parlamentní volby v roce 1925. 
Na poli zahraničně-politickém 
existenci a perspektivy ČSR 
zaručovalo partnerství s Francií 
a Malá Dohoda. Vpřed se hnala 
kultura a šoubyznys. Původní 
české filmy rodily hvězdy takřka 
hollywoodského třpytu, vzniklo 
Osvobozené divadlo a po jeho 
ročním fungování se na jevišti 
představili moudří klauni Vosko-
vec s Werichem ve své slavné 
„vestspoketce“. Lidé se věnovali 
sportu, pěstovali turistiku, chodi-
li do kina, bavili se a po letech 
nouze začínali žít. Auta v ulicích 
se stala samozřejmostí a burá-
cející letadla na obloze už niko-
ho nepřekvapovala. Konjunktura 
byla patrná na chodu celé spo-
lečnosti. Žilo se relativně dobře, 
i když situace drtivé většiny oby-
vatelstva ČSR byla blahobytu 
daleko vzdálená.

Ale vše není tak růžové. V 
Kladně, Praze, Ostravě, Ružom-

beroku a dalších místech se bouří 
zaměstnanci těžkého průmyslu, 
strojírenství, horníci a pracovníci v 
textilkách. Z nespokojenosti pro-
letariátu těží komunisté, kteří se 
po parlamentních volbách (1925) 
stali druhou nejsilnější stranou. 
Uvnitř KSČ vítězí nekompromis-
ní bolševický směr – umírnění 
činovníci jsou vypuzeni a na 
jejich místo nastupují do sekreta-
riátu mladí radikálové, mezi nimi i 
jistý Klement Gottwald.

Do pohybu se dává i extrémní 
pravice. Fašistické skupiny, které 
s obdivem hleděly na Mussoliniho 
režim v Itálii, se semkly do Národ-
ní obce fašistické. Do čela postaví 
populárního legionářského gene-
rála Rudolfa Gajdu a provedou 
neúspěšný pokus o fašistický 
převrat. I takové byly roky před 
velkou krizí. (Zveřejněná foto-
grafie visí na schodišti radnice a 
zachycuje město na počátku 20. 
století)       Martin Červenka
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Frýdek-Místek, Frýdlantská 150 , (OD Prior bývalý Ještěr) tel.: 602 820 210
Třinec Lidická 660, (mezi Delvitou a Priorem), tel.: 602 442 397, 724 365 259, tel./fax:558 332 900
  Nám. Míru 133 , (vedle Eriky), tel.: 606 749 370, tel./fax: 558 335 662   
  Frýdecká 222, (vedle restaurace Na půdě), tel.: 724 365 258  www.triomobil.cz • e-mail: info@triomobil.cz

Více informací o získání dresu v prodejně.

LG B2100

699,-
Siemens A75

299,-
LG C3300

1 599,-

Oblékněte se
na MS ve fotbale
Z Twistu na tarif T 30 HIT za 1,- Kč 
a navíc telefon za jedinečnou cenu.
Vaše číslo zůstane.
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Volejte Provident 844 555 555.  Půjčujeme rádi, půjčujeme s úsměvem!

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

Stačí jednoduše zavolat a bez zbytečných průtahů a formalit vám obchodní

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

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

si pro ně bude pravidelně chodit k vám.

Chcete peníze?
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RK 130 pokřtí svoje první CD
Po osmi letech působení na regionální 

scéně, ale i mimo ni, a bezpočtu koncertů, 
vydává frýdecko-místecká formace RK 130 
konečně album. Křest CD „Spyawayontse 
Ftooczki“ proběhne v pátek 9. června ve 20 
hodin v hospůdce U Arnošta. 

Role kmotra se ujala skupina Úspěch z Ostra-
vy. Kapela nahrávala měsíc v GM studiu v Jab-
lunkově. Deska příjemně překvapí originálním 
aranžmá, dobrým zvukem i precizností. Fanoušci 
na ní najdou 14 songů v češtině i v angličtině.

Burcující drive a plné nasazení provázejí 
album po celých jeho 55 minut. Některé písně 
dozdobil sóly na příčnou a zobcovou flétnu také 
Ivo Pokluda, na výsledku se jednoznačně pode-
psal i Martin Roženek, klávesista z metalové 
sestavy z Ador Dorath doplnil hammondky a kla-
vír. Důrazná kytarová záležitost je se všemi těmi-
to efekty svěžím vánkem a už dávno se oprostila 
od bigbítových klišé, nešvaru mladých kapel.

„Momentálně dotahujeme poslední detaily a 
dokončujeme mastering v polských Gliwicích. 
Na podzim plánujeme kromě koncertů v klubech 
v česku představit CD i v Londýně, kde máme 
domluveno několik vystoupení,“ říká frontman 

kapely Jiří Tomčala.
Vstupné na křest činí 50 korun a prvních sto 

platících diváků dostane nové CD zdarma.

Mezinárodní folklorní festival
V roce 1995 se poprvé do 

města Frýdku-Místku sjelo 
téměř 500 tanečníků a muzi-
kantů k týdennímu folklornímu 
reji. Od té doby se jejich počet 
zmnohonásobil. Za jedenáct 
let se na pódiích města i okol-
ních obcí vystřídalo a poměřilo 
schopnosti a krásy lidové slo-
vesnosti celkem 64 souborů z 
34 zemí čtyř kontinentů, nepo-
čítáme-li hojnou účast soubo-
rů českých a moravských. 

„Domácí soubor Ostravička, 
Město Frýdek-Místek a Folklorní 
sdružení ČR, za vydatné pomo-
ci spolupořadatelů: ZUŠ, 7. ZŠ, 
SLPT Ostravica, Muzea Beskyd, 
Národního domu a Goodwill-
vyšší odborné školy, i letos pilně 
pracují na přípravách nyní již 12. 
ročníku Mezinárodního folklorní-
ho festivalu, který od loňského 
roku má statut řádného člena 
mezinárodní folklorní organizace 
CIOFF a letos výjimečně je i 3. 
ročníkem Moravskoslezského 
krajského folklorního festivalu. 
Tato, pro město i region význam-
ná kulturní akce, bude oficiálně 
zahájena ve středu 14. června v 
16 hodin v koncertním sále ZUŠ 
za přítomnosti starostky našeho 
města, která nad festivalem pře-
vzala osobní záštitu,“ sdělila Eva 
Geryková, prezident festivalu.

Na tento festivalový ročník 
pořadatelé vybrali šest zahranič-
ních a devět českých folklorních 
souborů. Připravené programy 
doplní čtyři muziky (Graj, Šidla a 
Rozmarýn zdejší ZUŠ a Ženičky 
z Hluku), malí zpěváčci lidových 
písní i skupiny jiných žánrů: Šuba-
Duba Band z Frýdku-Místku či 
Velký dechový orchestr VP. Tančit 

a zpívat budou děti od věku před-
školního (např. Ondrášek z Frýd-
ku-Místku), školního (Šarišanček 
ze slovenského Prešova, Ostra-
vička, Malá Ostravica, Slezánek z 
Č. Těšína a děti Beskydu ze Zub-
ří), mládež i dospělí (Corúpano z 
Venezuely, Trakia z Bulharska, 
Krupica z Ruska, Abraševič ze 
Srbska, Sbandiratori di Torrita z 
Itálie, Rokytka z Rokycan, Bes-
kyd ze Zubří, Klebetnice z Hluku, 
Bejatka ze Štítiny, SLPT Ostra-
vica a Ostravička). „Všichni malí 
či velcí, mladí či zkušení, chtějí 
potěšit diváky a připomenout, že 
lidová píseň je stále živá doma i 
jinde ve světě,“ řekla Geryková.

První akci pro veřejnost 
– Koncert muzik, uvede redaktor 
Českého rozhlasu Zdena Tofel 
ve čtvrtek 15. 6. od 19 hodin 
na nádvoří frýdeckého zámku. 
Místecké náměstí začne žít folk-
lórem v pátek 16. 6. od 18 hodin. 
Hned v sobotu 17. 6. v 9 hodin 
se průvod všech asi 700 taneční-
ků a muzikantů vydá od náměstí 
Evropy na náměstí Svobody. 
Tam až do půlnoci se budou 
střídat na pódiu a předvádět své 
dovednosti. V neděli dopoledne 
od 9 hodin bude festival pokračo-
vat opět na místeckém náměstí 
a v 16 hodin v Kině P. Bezruče 
vyvrcholí na Galakoncertu, kde 
diváci zhlédnou to nejhezčí, co 
soubory ze svých zemí a oblastí 
ČR přivezly. Poslední tečkou 12. 
ročníku bude pak již jenom roz-
loučení se soubory od 20 hodin 
v Národním domě. „Věříme, že 
všechny připravené programy 
budou opět důvodem k setkání 
početných řad příznivců folklóru,“ 
těší se Eva Geryková.          (pp)

RK 130: Už zkušení matadoři.

Fotografovat se dá i v Antarktidě
Hynek Adámek už v mís-

tecké galerii Librex představil 
snímky z Afriky, nyní předvá-
dí poněkud chladnější podíva-
nou. Jeho fotoaparát cvakal 
tentokrát v Antarktidě.

Co je na Antarktidě nejfoto-
geničtější?

„Těžko říct, protože já na kra-
jinky moc nejsem, ale díky tomu, 

že jsem tam působil nějaké tři 
měsíce, tak se mi pár krajinář-
ských záběrů asi povedlo. Pro 
mě byl nejfotogeničtější ten kon-
trast lidské činnosti v pusté kraji-
ně. Ta krajina měla vždy největší 
kouzlo, když se v ní začalo něco 
dít – přišla bouře nebo vysvitlo 
slunce. To, jak se led svítí na 
sluníčku, to časem velice rych-

le zevšední, ale třeba sněhová 
vánice, to bylo něco.“

Byly nějaké problémy s 
fototechnikou vzhledem k 
extrémně nízkým teplotám?

„No měl jsem z toho strach, 
protože ve vzduchu tam je spous-
tu soli od mořské vody, prach, 
neustálý vítr. Kupodivu přístroje 
vydržely, i když samozřejmě 
vypadaly příšerně, když jsem 
je pak přinesl do servisu, ale i 
videokamera byla v pořádku. Je 
třeba se o to starat, balit to, když 
nefotíte, schovávat, chránit.“

Jaké jste měl v expedici 
úkoly?

„Byl jsem součástí skupiny, 
která budovala Českou vědeckou 
stanici v Antarktidě a současně 
jsem měl na starosti ten doku-
mentační prvek akce. Kromě toho, 
že jsem pomáhal se stavbou, byl 
jsem jim zkrátka k ruce, tak jsem 
také fotil a filmoval a posílal zpra-
vodajství do magazínu National 
Geographic, jehož jsem stálým 
spolupracovníkem.“        (pp)

Koncert Symfonického orchestru
Ve středu 21. června 2006 v 

19 hodin ve velkém sále Národ-
ního domu v Místku pořádá 
Symfonický orchestr Frýdek-
-Místek druhý letošní „Kon-
cert s absolventy Janáčkovy 
konzervatoře Ostrava“. 

Hlavními protagonisty kon-
certu jsou Aleš Kománek, kte-
rý na Janáčkově konzervatoři 
ukončil studium dirigování, a 
Lenka Zářická, která taky letos 
úspěšně absolvovala obor oper-

ní zpěv. Aleš Kománek byl přijat 
k dalšímu studiu na AMU v Pra-
ze a Lenka Zářická bude pokra-
čovat ve studiu na JAMU v Brně. 
Oba mladí umělci mají za sebou 
též spolupráci s Janáčkovou fil-
harmonií Ostrava. V programu 
zazní operní árie W. A. Mozarta, 
A. Dvořáka a B. Smetany a jako 
vrchol koncertu 8. symfonie A. 
Dvořáka zvaná „Anglická“.

Srdečně zveme všechny příz-
nivce vážné hudby.

Evropský svátek hudby 2006 je již tradicí
Svátek muzikantů známý 

pod názvem Evropský svátek 
hudby se v naší zemi stal již 
tradicí. V době letního sluno-
vratu tak hudbou, zpěvem a 
tancem vítáme příchod léta.

„Ve Frýdku-Místku se tato slav-
nost uskuteční již posedmé a stej-

ně jako v minulých letech i letos 
bude ve spolupráci s městem tuto 
akci organizačně zajišťovat naše 
základní umělecká škola,“ sdělil 
její ředitel Ladislav Muroň.

V pátek 16. června se od 
14,30 hodin na pódiu místeckého 
náměstí Svobody vystřídá několik 

desítek dětí, které se svým muzi-
círováním budou snažit obveselit 
občany a návštěvníky města. 
Vystoupí zde školní folklórní sou-
bory, dětský pěvecký sbor Písnič-
ka a taneční kapela Šuba-Duba 
Band. Jako hosté vystoupí Big 
Band Music z Kopřivnice.     (pp)

HYNEK ADÁMEK: Efektní snímky z Antarktidy. Foto: Petr Pavelka

Už jsme doma, Bessar Unggas, Myšlenková křeč
Koncert se koná 9. června 2006 ve 20:00 v divadle Sokolík ve Frýdku-Místku.
Hudba Už jsme doma je od jejich počátků punkově přímočará, přitom však velmi rafinovaně 

propracovaná po kompoziční i textové stránce, využívající plné šíře dynamické škály nástrojů. Živá 
vystoupení navíc oplývají nespoutanou energií.
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

AKCE NÁRODNÍHO DOMU:
7. června v 19.00 hodin
Pierre Barillet a Jean-Pierre Grédy
Komedie o čtyřech dějstvích s detek-

tivní zápletkou.
Čtyři podoby lásky, čtyři pohledy do 

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

Hrají: Jana Brejchová, Jan Kačer, 
Pavlína Filipovská, Dana Morávková alt. 
Adéla Kačerová, Jiří Ptáčník, Jan Révai 
alt. Martin Kubačák.

Režie: Jan Kačer
MIMO PŘEDPLATNÉ VYPRODÁNO
8. června v 19.00 hodin 
Těšínské divadlo
Jiří Menzel
TŘI V TOM
Předplatitelská skupina FMC
FILMOVÝ  KLUB
5. června v 19.00 hod.
MATCH POINT – HRA OSUDU 

/2005-VB,USA/
Režie: Woody  Allen
Nový snímek Woodyho Allena je vlast-

ně studií o náhodách a o štěstí.
Hrají: Jonathan RhysMeyers, Scarlett 

Johanssonová a další
Mládeži do 12 let nevhodný, 120 min
6. června v 19.00 hod.
LUK /2005-Korea,Japonsko/
Režie: Kim Ki Duk
Poetický příběh pozdní lásky šedesáti-

letého muže, který žije na lodi, kotvící na 
otevřeném moři, s půvabnou šestnáctile-
tou dívkou, kterou kdysi nalezl a vychoval.

Mládeži do 15 let nevhodný, 90 min
12. června v 19. 00 hod.
ŠÍLENÍ /2005-ČR/
Režie: Jan Švankmajer
Blázinec, ve kterém se odehrává 

jádro filmu, je alegorií této civilizace. Ve 
snímku mimo jiné hrají Jan Tříska, Pavel 
Liška, Aňa Geislerová, J.Dušek, M.Huba 
a další.

Mládeži do 15 let nevhodný, 118 min
13. června v 19.00 hod.
DOO WOP /2004-Francie/
Režie: David Lenzman
Jeden z nejlepších filmů z Paříže od 

doby Godardova „U konce s dechem“. 
Příběh zmítaný v zajetí lásky, přátelství, 
peněz a hudby.

Mládeži do 12 let nevhodný, 90 min
19. června v 19. 00 hod.
PRVNÍ PO BOHU /2005-Rusko/
Režie: Vasilij Čiginskij
Válečný snímek z námořnického pro-

středí o přátelství, zradě, hrdinství, naději 
a lidech, kteří vyhráli válku.

Mládeži do 12 let nevhodný, 99 min
20. června v 19.00 hod.
JEDINÁ NOC /2005-Francie, Belgie/

!!! ZMĚNA TERMÍNU 12. 6. !!!
4. září v 19.00 hodin
HANA HEGEROVÁ
Doprovází: Petr Malásek, Robert Balzar
František Kop, Zdeněk Fišer
Recitál u příležitosti 75. narozenin.
Program: Bože můj, já chci zpět, 

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

Vstupné: 380, 350, 330 a 300 Kč
!!! Zakoupené vstupenky zůstávají v 

platnosti !!!
Rezervované vstupenky na tento koncert 

vyzvedněte nejpozději 14 dní před akcí!
Výstavy
Do 29. června – chodby Národního 

domu
Výstava fotoklubu Příbor
Do 30. června – Nová scéna Vlast
Kouzlo ženských půvabů – výstava 

fotografií Milana Víchy
Kurzovní činnost
TANEČNÍ  PRO  MLÁDEŽ – ZAČÁ-

TEČNÍCI
podzim 2006
Taneční probíhají jednou týdně v pro-

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

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

- čtvrtek od 17.00 hodin vede p. J. Macu-
ra s partnerkou (10 lekcí a 2 prodloužené)

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

Kurzovné 1.000 Kč za 48 vyučovacích hodin.
Platba kurzů v průběhu června v kan-

celáři Národního domu – 1. poschodí.
Informace na tel. čísle 558 432 011 H. 

Janáčková.
Přijímáme pouze hochy!

1. června v 15.00 a 17.00 hod.
RAFŤÁCI /ČR/
Vojta Kotek, Jiří Mádl a další oblíbení 

herci ve svižné prázdninové komedii pro 
všechny věkové kategorie.

Mládeži přístupný, 105 min      

1. až 2. června v 19.00 hod.
NOVÁ FRANCIE /Kanada, Francie/
Milostný příběh mladé venkovské dív-

ky natočený podle skutečných událostí v 
bouřlivých letech 1758-1761.

Mládeži do 12 let nevhodný, 140 min
3. června v 17.00 a 19.00 hod.
4. června v 19.00 hod.
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI /ČR/
Repríza rodinné komedie Marie Poled-

ňákové o tom, že nikdo nechce zůstat 
sám.

Mládeži přístupný, 110 min
5. až 7. června v 19.00 hod.
V JAKO VENDETA /VB, SRN/
Vyprávění o maskovaném teroristovi 

– volná adaptace dalšího kresleného 
románu Brita Alana Moorea.

Mládeži do 12 let nevhodný, 130 min
9. až 11. června v 19.00 hod.
DĚSNEJ DOJÁK /USA/
Parodie o lásce, romantice a podob-

ných věcech.
Mládeži do 12 let nevhodný, 85 min
12. až 14. června v 19.00 hod.
NEPOHODLNÝ /USA, VB/
Ralph Fiennes a Rachel Weisz v hl. 

rolích špionážního thrilleru z exotického 
prostředí africké Keni.

Mládeži do 15 let nevhodný, 125 min
15. až 16. června v 19.00 hod.
17. června v  17.00 a 19.00 hod.
MISSION IMPOSSIBLE III /USA/
Tom Cruise v hl. roli supertajného a 

superschopného agenta Ethana Hunta v 
moderním akčním filmu, který vám nabí-
zí nejen adrenalinovou podívanou, ale i 
chytrou zápletku s řadou zvratů.                            

Mládeži do 12 let nevhodný, 120 min
19. až 21. června v 19.00 hod.
MLHA /USA/
Děsivý příběh o zkáze lodi, jejíž 

pasažéři se až dnes mstí potomkům 
svých vrahů z roku 1871.

Mládeži do 12 let nevhodný, 100 min
22. až 25. června v 19.00 hod.
26. až 27. června v 16.30 hod.
ŠIFRA MISTRA LEONARDA /USA/
Tom Hanks, Audrey Tautou v hl. rolích 

napínavého filmu o tajemstvích ukrytých v 
dílech Leonarda da Vinciho.

Mládeži do 12 let nevhodný, 145 min
26. až 28. června v 19. 00 hod.
SPOJENEC /USA/
Hvězdné herecké obsazení – Denzel 

Washington, Clive Owen, Jodie Foste-
rová v napínavém kriminálním thrilleru o 
jedné bankovní loupeži a jejím následném 
vyúčtování.

Mládeži do 15 let nevhodný, 125 min
29. až 30. června v 19.00 hod.
X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR /USA/
Závěrečná kapitola filmové trilogie 

– velkolepý, akcemi nabitý příběh vyprá-
ví o tzv. „LÉKU“, jenž dokáže proměnit 
mutanty v obyčejné lidské bytosti.

Mládeži přístupný, 120 min

STÁLÉ EXPOZICE:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje 

ucelený obraz o životě v Beskydech a 
Pobeskydí. Historicko-etnografická část 
prezentuje nyní na 800 sbírkových před-
mětů, dokumentujících tradiční zeměděl-
ství, řemesla, obchod, železářství a další. 
Řada originálních přístrojů, hracích skříní 
a dalších předmětů dokládá zábavu a 
využití volného času od poloviny 19. sto-
letí. V přírodovědné části expozice, v níž 
jsou prezentovány typické biotopy Pobe-
skydské pahorkatiny a MS Beskyd, je 
vystaveno 200 druhů ptáků, savců a ryb, 
750 různých zástupců hmyzu, 70 vzorků 
nerostů a hornin a přibližně 100 herbářo-
vých položek. K nejcennějším exponátům 

Režie: Xavier Giannoli
Milostné drama o mladíkovi, který jed-

nou během jedné noci potká záhadnou 
dívku.

Film nám v mnohém připomene 
Truffautovou „Ženu od vedle“.

Mládeži do 15 let nevhodný, 100 min
26. června v 19.00 hod.
ZMRAŽENÁ POJISTKA /2004-VB, 

SRN, USA/
Režie: Mark Mylod
Černá komedie ve stylu filmu FARGO 

se odehrává na Aljašce. Mile vás překva-
pí, přiměřeně pobaví a vstřícně naladí.

Ve snímku hrají Robin Williams, Holly 
Hunterová, Woody Harrelson a další.

Mládeži do 15 let nevhodný, 105 min
27. června v 19.00 hod.
NABOSO /2005-Německo/
Režie: Til Schweiger
Poetické filmové pohlazení vás čeká v 

romantickém filmu o frajerském štramá-
kovi, kterého jednoho dne upoutá dívka, 
jež utekla z psychiatrické kliniky a vydá 
se s ní na společný dojemný a zároveň 
i vtipný výlet.

Mládeži do 12 let nevhodný, 118 min
DĚTSKÁ FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ 
16. června v 10.00 hod.
KÁŤA A ŠKUBÁNEK /ČR/
Pásmo veselých animovaných pohá-

dek – např. uvidíte Příhody brouka Pytlí-
ka, Krtek malířem, Jak si pejsek roztrhal 
kalhoty a další.

65 min
16. června v 13.30 hod.
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI /ČR/
Rodinná komedie od Marie Poledňákové
Mládeži přístupný, 110 min

GALERIE GRÁSNO
Manželé Turkovi
„VodaZemě“
od 2. 6. do 30. 6.
vernisáž výstavy se uskuteční 6. 6. 

2006 v 17 hodin.
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KLUB MAMINEK BROUČCI
Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)

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

1. 6. 
Oslava Dne Dětí
Přijďte si zasoutěžit, čekají vás odmě-

ny a dárečky. Těšte se na překvapení.
5. 6.
Schůzka členek
6. 6. v 10.00 hod.
Přednáška MUDr. Karlíkové 
Děti a dovolená – na co se připravit a 

co si vzít s sebou
9. 6.
Výtvarka pro dospělé
Ubrousková technika
13. 6. 
Kočárková burza
Potřebujete prodat nebo koupit použitý 

kočárek? Přijďte! Příjem i prodej.
15. 6. v 10.00 hod.
Prezentace 
Přijďte se podívat na sportovní kočárek 

vhodný i k připojení za kolo.
20. 6. v 10.00 hod.
Prezentace
Univerzální čistič pomocí horké suché 

páry -  vhodné pro alergiky a astmatiky
23. 6. 
Výtvarka pro děti
Zvířátka z papíru
30. 6.
Slavnostní ukončení sezóny s Broučky
Maminky, přijďte si s námi posedět a 

popovídat, zhodnotit, co se nám povedlo 
a co ne. Teplé nápoje zdarma. 

Těšíme se na shledanou 4. 9. 2005. 
Přejeme všem slunné a pohodové prázd-
niny.          KM Broučci

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY O LETNÍCH 
PRÁZDNINÁCH

Máte program pro vaše děti na celé 
prázdniny? Víte, co budou dělat v době, 
kdy budete v práci?

Nabízíme vám celodenní prázdnino-
vé programy plné her, soutěží, výletů, 
výtvarných a sportovních aktivit, zábavy i 
poznání. Věk: od 6 let.

Termíny: 10.-14. 7., 31. 7.-4. 8., 7.-11. 
8., 14.-18. 8. – vždy v DDM Místek od 8 
do 16 hodin.

Hlídání dětí je zajištěno od 6 hodin.
Cena: 750,- Kč/1 týden (Děti lze přihlá-

sit i na jednotlivé dny za 150,- Kč/1 den)
Cena zahrnuje stravu (2 x svačina, 

1 x oběd), dopravu, vstupné, materiál, 
pedagogický a zdravotnický doprovod, 
pojištění.

Přihlášky a informace v DDM.
NÁRODNÍ PROGRAM POČÍTAČOVÉ 

GRAMOTNOSTI (NPPG)
- cena za 1 kurz: 100,- Kč (zbytek hradí 

Ministerstvo informatiky)
- informace a přihlášky: Patrik Siegel-

stein, tel.: 558 434 154, 732 646 125
- termíny: 29., 30. a 31. 6 – Kurz 1, 2 a 3
3. 6.
DĚTSKÝ DEN NA LETIŠTI
- letiště Bahno
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouz-

dat po internetu
- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9 – 11, 11 – 13 hod.
6. 6.
HRY OBRA VENDELÍNA
- přijďte si zahrát obří pexeso, Člově-

če, nezlob se!, domino aj.
- cena: zdarma
- Náměstí Evropy Riviéra, 13 hod.
10. 6.
VELKÁ PŘEDPRÁZDNINOVÁ 

TANEČNÍ A AEROBIKOVÁ SHOW
- miniškola tanců a soutěž v aerobiku
- vstupné: 20,- Kč
- Sokolovna Frýdek, od 9 hod.
17. 6. a 24. 6.
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouz-

dat po internetu
- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9 – 11, 11 – 13 hod.
28. 6.
ZAHRADA – VERNISÁŽ
- vernisáž výstavy prací, které vznikly 

na víkendovém pobytu „Zahrada“
- CPMPM, ulice Fibichova, 15 hodin
30. 6.
AHOJ PRÁZDNINY!
Přijďte s námi přivítat prázdniny. Čeka-

jí vás hry a soutěže.
Kdo přinese vysvědčení, toho čeká 

překvapení!
- cena: zdarma

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

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

DOBRÁ ČAJOVNA

23. 6. Čajfolk V. – již páté pokračování 
úspěšného folkování při čaji.

24.-25. 6. 2006, 9-18 hod, víkendový pro-
žitkový seminář Co znamená být Ženou? – 
cesta k vlastní přirozenosti a prožívání sebe 
sama, porozumění v partnerském vztahu, 
zlepšení zdraví, komunikace s dítětem již 
od chvíle početí, klíčové okamžiky v životě 
dítěte a výchova. Cena: 1 200 Kč

patří zkamenělina druhohorní cykasové 
rostliny benetitového typu a dva dermo-
plastické preparáty savců – losa evrop-
ského a medvěda hnědého.

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém 

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

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 
MÍSTO

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

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

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a záro-

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

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu 

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

VÝSTAVY:
MOTOCYKLY MALÉ I VELKÉ
Výrobky modelářů, unikátní exponá-

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

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

Potrvá do 17. září 2006.
NA PULTU A POD PULTEM
Hospodářská minulost většiny měst a 

vesnic v našem regionu spadá do období 
středověku. Zatímco vesnice měly pře-
vážně zemědělský charakter, ve měs-
tech a městečkách se ke slovu dostával 
i prvek řemeslnický. S řemesly a obcho-
dem je spjata směna. Jejím ekvivalentem 
se postupně stával kov – mince, který pak 
doplňovaly papírové směnné prostředky. 
Začaly také vznikat první peněžní ústavy. 

Na vesnicích a městečkách se vytvá-
řela dobře fungující obchodní a živnosten-
ská síť. Zatímco na vesnicích se nachá-
zely jen jednotlivé krámky, v menších 
městech bylo několik desítek různých 
koloniálů a obchůdků, ve větších se jed-
nalo už o stovky prodejen. 

Po roce 1948 nastala v oblasti výroby a 
obchodu velká změna. Činnost drobných 
živnostníků byla postupně omezována, 
nastávala unifikace výroby a následně i 
prodeje. Kolorit měst a vesnic postupně 
opouštěly koloniály a jejich místo zaujíma-

ly prodejny smíšeného zboží a Jednoty. 
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 

15. června 2006 v 17.00 hodin ve výstav-
ních síních frýdeckého zámku.

Potrvá do 20. srpna 2006. 
PROGRAMY, KONCERTY
15. června v 19.00 hodin – nádvoří 

zámku
KONCERT MUZIK
12. mezinárodní folklorní festival Frý-

dek-Místek 2006
25. června ve 14.00 – 14.30 hodin 

– nádvoří zámku
DOJEZD MOTOCYKLŮ NA NÁDVO-

ŘÍ ZÁMKU
Spojeno s prohlídkou výstavy „Moto-

cykly malé i velké“
V případě deštivého počasí se dojezd 

motocyklů neuskuteční.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, VYCHÁZKY
3. června v 8.25 hodin odjezd autobu-

sem z Frýdku, od nádraží ČD (linka do 
Ostravy 910 377), vysednout ve Staříči, 
zastávka kostel

POJĎTE S NÁMI DO STAŘÍČE
Přírodovědná a historická exkurze, 

délka trasy cca 7-9 km. Staříč – farní 
kostel Povýšení sv. Kříže, vrchol Kamen-
né (rezervace xerotermního typu, hořec 
žlutý, len žlutý, retenční nádrž), dále k 
dolu Staříč II., polními cestami k prame-
nu Sirkovice, Na vrchách, větrný mlýn v 
Brušperku, dále přes Borošín do Staříče, 
k výsypce dolu Staříč, pravěké hradiště 
na vrcholu Okrouhlé. Nazpět ze Staříče 
autobusem do Frýdku-Místku.

8. června v 16.00 hodin – sraz na 1. 
nádvoří frýdeckého zámku

POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU
Vlastivědná vycházka – Štěpnické 

údolí, zámecký park, kudy vedla středo-
věká cesta, zaniklá hradba na Hasičské 
ulici, první frýdecká nemocnice, kde 
stávala tzv. Jamnice, zasypaný tovární 
náhon a další. Zakončení vycházky kolem 
19. hodiny.

22. června v 17.00 hodin - přednáško-
vý sál v Zeleném domě

PRAŽSKÉ PALÁCOVÉ ZAHRADY
Poslední akce před obdobím dovole-

ných. Přednáška přiblíží proměny šlech-
tických zahrad v okolí pražského hradu 
po náročné rekonstrukci v posledních 
letech. Doplněno videodata projekcí.

GALERIE LIBREX
Hynek Adámek
fotografie, Antarktida

GALERIE V PODLOUBÍ
Lubomír Procházka
výstava obrazů
do 22. června

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

Hana Novotná
Reflexe - Výstava potrvá do 2. června.

- Sady Bedřicha Smetany (park v Míst-
ku u AS), Sady Svobody (park ve Frýdku 
na Slezské u Sokolovny)

- od 10 hod.
ŠACHY
9. 6.
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE – 19. KOLO
- DDM, Pionýrů 752, 15:30 – 18:30 hod.
10. 6.
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV 

MLADŠÍHO DOROSTU
- Národní dům Místek, 8 – 15 hod.
PŘEBOR MATEŘSKÝCH ŠKOL – 

JEDNOTLIVCI – „O RYCHLÍKA KONÍKA“
- Národní dům Místek, 9 – 13 hod.
14. 6.
PŘEBOR MATEŘSKÝCH ŠKOL 

– DRUŽSTVA
- Národní dům Místek, 9 – 13 hod.
23. 6.
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE – 20. 

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



Inzerce 16 Květen 2006
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