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Aquapark otevírá
13. května 2006

Provozní doba:
květen, září 10.00–18.00
dopolední 10.00–14.00
odpolední 14.00–18.00

červen–srpen 9.00–20.00
9.00–14.00 a 14.00 –20.00

Veřejné
projednání

Dne 9. května 2006 v 15.00
hodin proběhne v prosto-
rách frenštátského Domu
kultury veřejné projedná-
vání dokumentace záměru
„Stanovení hranice zvlášt-
ního dobývacího prostoru
Trojanovice I. pro hořlavý
zemní plyn vázaný na
uhelné sloje v rámci proce-
su posuzování vlivu na
životní prostředí“.

Zveme tímto všechny občany,
kterým není lhostejný osud
frenštátské kotliny, na veřejné
projednávání do Domu kul-
tury ve Frenštátě pod
Radhoštěm, kde, jak všichni
doufáme, získáme odpovědi
na dosud nezodpovězené
otázky.

Když ty, tak já taky, miláčku!
Divadelní společnost Háta zavítá
do frenštátského Kina s komedií
jednoho z nejúspěšnějších fran-
couzských autorů současnosti
Marca Camolettiho.

Děj se odehraje v podvečer v bytě
dobře situovaných manželů. Je
to dvojice, která spolu žije již
řádku let a pomalu jí hrozí nuda.
Rozhodnou se proto, že si život
trošku zpestří. Čím? Na to se
přijďte podívat 16. května 2006
v 19.00 hodin do frenštátského
Kina. 

Předprodej vstupenek v kance-
láři Domu kultury Frenštát p. R.,
tel.: 556 835 397
a v IC města, tel.: 556 836 916.
Vstupné: 240 / 210 Kč.

Ve Frenštátě p. R. se již tradičně
sejdou cimbálové muziky

Ve dnech 19. a  20. května 2006 se ve Frenštátě p. R. uskuteční již
VII. ročník hudebního festivalu „Setkání cimbálových muzik Va-
lašského království“. Setkání zahájí v pátek 19. května v 15.00 h na
náměstí koncert orchestru ZUŠ z Frenštátu p. R. V sobotu 20. května
se mohou posluchači těšit na zahraniční hudební soubory,
cimbálové muziky VK i na zbojnické písně. Festivalu se zúčastní
okolo 420 účinkujících. -ave-
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budovu bývalé Loany, smě-
rem na Tichou. Další dílčí
opravy jsou plánovány na
komunikace vedoucí od vlako-
vého nádraží až po rozcestí
Ráztoka-Bystré. Po jednání
s představiteli Ředitelství
silnic a dálnic se uskuteční
celoplošná oprava komuni-

Jaro ve Frenštátě p. R.
Dlouhá zima je již konečně
za námi! Technické služby
začaly s čištěním komuni-
kací a chodníků v celém
městě. Údržba jednotlivých
částí Frenštátu p. R. je pro-
váděna dle rozpisu a podílí
se na ní také Městská policie.
Ta zajišťuje bezproblémový
průběh celoplošného čištění.
Vzhledem k enormnímu
množství zpotřebovaného
posypového materiálu žá-
dám občany, kterým není
lhostejný vzhled města, aby
přiložili ruku k dílu a nene-
chávali vše jen na Technic-
kých službách.

Stav komunikací po
dnešní zimě je hrozivý. 
Díry jsou na všech příjezdo-
vých komunikacích, snad
s výjimkou směru od Kopřiv-
nice. Tyto „problémové“ ko-
munikace obhospodařuje
Krajský úřad Moravsko-
slezského kraje a cesty
směrem na Rožnov p. R. má
pod svou správou Ředitelství
silnic a dálnic. S oběma
organizacemi jsem podnikl
řadu jednání, která měla
jediný cíl: rychlou nápravu.
Prozatím se nám podařilo
dohodnout zahájení rekon-
strukce komunikace od
křižovatky na náměstí až po

kace pod Pindulí v délce cca
1,5 km a bohužel tato oprava
půjde na úkor pouze částeč-
né opravy úseku pod Siberií.
Komunikace na Ráztoku se
musí vyřešit celoplošnou
opravou, kterou se kraj
v příštím roce chystá finan-
covat z peněz EU. Současně
velmi intenzivně probíhá
příprava územního rozhod-
nutí výstavby marketu na-

Knězka, CSc. „Z hor mne
nikdo nevyláká“ s podtitulem
Čtení o životě a tvorbě
Josefa Kalusa, od jehož
narození loni uplynulo 150
let. Rád bych touto cestou
poděkoval panu Liboru
Knězkovi za jeho přínos pro
naše město a věřím, že
i v této době sladkých tele-
novel, šílených Vyvolených
a „humorných“ estrád, si
kniha o „valašském slavíku“
a historii Frenštátu pod
Radhoštěm najde dostatek
čtenářů.

Ing. Pavel Orlík,
starosta města

proti restaurace Šenk, která
bude spojena s vybudováním
kruhového objezdu, jenž
bude napojen na nákupní
středisko. V těsné blízkosti
aquaparku vybuduje město
společně s ŘSD parkoviště
a chodník pro pěší.

Dalším investičním
krokem bylo schválení
financí na zhotovení
pečeti města.
Zastupitelstvo rozhodlo při
rozdělování investic o do-
končení výroby základních
symbolů města. Po praporu
a insignii nám zbývá zhotovit
pečeť města. Pečetidlo by
v budoucnu nebylo jen jed-
ním ze symbolů Frenštátu
pod Radhoštěm, ale navíc by
umožnilo tvorbu pečetí,  jenž,
jak věřím, budou dobrým
prodejním artiklem a při-
nesou návštěvníkům Fren-
štátu pod Radhoštěm vzpo-
mínku na jejich pobyt u nás.

Parkovací místa
na sídlišti
Františka Horečky
Sídliště Františka Horečky je
v současné době jedním z nej-
komplikovanějších vzhledem
k malému počtu parkovacích
míst i ztíženému příjezdu
komunální techniky, jak při
svozu odpadu, tak při čištění

města. Připravujeme změny
stanovišť komunálního od-
padu, které budou různé pro
letní a zimní období. Sou-
běžně s tímto opatřením
chystáme úpravu a rozšíření
parkovacích míst o plochu
před vjezdem do městských
garáží. Záležitost je nutným
kompromisem mezi ochra-
nou zeleně a nárůstem par-
kovacích ploch a rozhodně
nepovede ke kácení stromů
a likvidaci zelených ploch.

Kniha o básníku
Josefu Kalusovi
V měsíci dubnu proběhl
křest knihy PhDr. Libora

Na hudebním festivalu Setkání
cimbálových muzik VK nebude
chybět ani královna matka
Jarmila I. Šuláková.

Křest knihy PhDr. Libora Knězka, CSc. „Z hor mne nikdo nevyláká“
v čajovně Magnolia.

Cimbálové muziky Valašského království se sejdou ve Frenštátě
ppáátteekk 1199.. kkvvěěttnnaa 22000066 –– nnáámměěssttíí
15.00 h koncert orchestru I ZUŠ z Frenštátu p. R.
15.30 h vystoupení souboru Valášek MŠ Markova
15.40 h koncert Zakarpatské muziky
16.00 h „Medailon Jana Nepomuka Poláška“ ke 133. výročí

narození a 50. výročí úmrtí valašského skladatele
16.30 h „Setkání dětských cimbálových muzik“

ssoobboottaa 2200.. kkvvěěttnnaa 22000066 –– nnáámměěssttíí
9.30 h přijetí účinkujících a hostů u starosty města

12.00 h koncert orchestru II ZUŠ z Frenštátu p. R.
13.00 h slavnostní zahájení hudebního festivalu J. Šulákovou
13.30 h pořad „Setkání cimbálových muzik VK“
16.00 h pořad „Vystoupení zahraničních lidových hudeb“
18.00 h pořad „Zbojnické písně a tance Karpatského oblouku“

Dětské cimbálové muziky: Bartošáček, Hudecká muzika,
Holubjanka, Kopaničárek, Jaloveček, Kovalíček, Klobučánek,
Malá Jasénka, Malá Dúbrava I a II, Sedmikvítek, Strunka,
Světlina, Valášek Zlín, Vsacánek, ZUŠ Z. Buriana, ZUŠ Boj-
kovice, Orchestry ZUŠ I a II.
Dospělé lidové hudby: CM J. Nechanického, Juráš, Soláň,
Jasénka, Kotci, Kordulka, Radhošť, Rukynadudy, Valášek
Kozlovice, Vsacan, lidové hudby Drevar (SK), Buková muzika
a Nebeská muzika, Kapela Walasi (PL), Góralsko kapela
Oldrzychowice a Zakarpatská muzika.

V případě nepříznivého počasí se všechny akce z náměstí
přesouvají do Kina Frenštát. Změna programu vyhrazena.
Vstupné na všechny pořady je dobrovolné. -ave-
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Žádost o spolupráci občanů
informace správce místních poplatků 

Stále se objevují stížnosti občanů na to, že ne všichni psi ve
městě jsou přihlášení a jejich držitelé za ně neplatí místní
poplatek. Stejně tak se objevují připomínky občanů, kteří
vlastní objekt určený nebo sloužící k individuální rekreaci, že
musí platit místní poplatek „za odpad“ a jejich sousedé ne.
Z toho důvodu se správce místních poplatků, MěÚ Frenštát
pod Radhoštěm, Odbor financí a rozpočtu, rozhodl přistoupit
ke zveřejnění následujících informací a žádosti o spolupráci:

Dle § 36 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, má
správce daně (místních poplatků) povinnost provádět tzv.
vyhledávací činnost, tedy vyhledávat a evidovat daňové
subjekty. Toto vyhledávání probíhá průběžně během celého
roku vlastní činností správce daně a v posledních měsících
také stále více za spolupráce městské policie, která navíc
uděluje pokuty přímo na místě. 

Přes veškerou snahu však není možné, abychom měli tzv. „oči
všude“. To, aby bylo ve městě vše v pořádku, je také v zájmu
občanů. Z toho důvodu žádáme vás, občany města, o pomoc
a spolupráci při zjišťování a kompletaci evidence daňových
subjektů (držitelé psů, majitelé chatek apod.).

A v čem by měla vaše pomoc spočívat?
Nechceme vás žádat o nic nesplnitelného a náročného, ale
jen o to, abyste nás informovali, kdykoliv budete mít pocit, že
něco není v pořádku. Stačí nám anonymní a částečná infor-
mace, že např. ta a ta osoba na té a té adrese je držitelem psa.
Nebo že v určité oblasti byl postaven nový objekt (nebo je tam
již x let), o kterém se domníváte, že za něj majitel neplatí
místní poplatky apod. Z výše uvedeného je zřejmé, že infor-
mace nemusí být podána osobně ani být úplná, i když čím
přesnější informace, tím rychlejší bude prověření vašeho
podnětu. Správce místních poplatků následně provede místní
šetření, a pokud zjistí, že se informace zakládala na pravdě,
přistoupí k nápravě. 

Jak nám můžete poskytnout informace?
1. osobně na MěÚ Frenštát p. R., Odboru financí a rozpočtu

(2. patro budovy Javorník), dveře č. 34 u kteréhokoliv 
pracovníka v kanceláři

2. e-mailem na jednu z následujících adres:lukas.pantlik@
mufrenstat.cz nebo hana.tvaruzkova@mufrenstat.cz nebo 
martin.vencalek@mufrenstat.cz

3. poštou na adresu: MěÚ Frenštát p. R., Odbor financí a rozpočtu,
nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

4. do schránky u vchodu na recepci MěÚ nebo přímo na 
recepci. V obálce s nadpisem Odbor financí a rozpočtu

5. telefonicky správcům místních poplatků na číslech
556 833 128, 556 833 124, 556 833 126

Samozřejmě nespoléháme pouze na vaši pomoc, ale toto pod-
poříme i svou vlastní vyhledávací činností. Nadále budeme
vyhledávat nové nebo nepřihlášené psy a objekty. Kromě toho
bude městská policie mj. trvale kontrolovat, zda jsou psi řádně
přihlášeni a mají platnou evidenční známku. Kontroly probí-
hají již nyní.

Chceme upozornit na to, že i počet poplatníků hraje velkou
roli při stanovování sazby místního poplatku „za odpad“. Při vý-
počtu poplatku musí být brán v potaz aktuální počet poplat-
níků, mezi které se náklady na provoz systému odpadového
hospodářství rozpočítávají. Čím více evidovaných poplatníků,
tím nižší jsou náklady na osobu. I proto věříme, že nám vy,
občané města, vyjdete vstříc a poskytnete nám své poznatky.

Odbor financí a rozpočtu

Která firma je podle vás nejlepší?
Dne 17. června 2006 se ve frenštátském aquaparku uskuteční celoměstská slavnost s názvem
„Den města Frenštátu pod Radhoštěm“. Kromě vystoupení jednotlivých organizací
a sportovních oddílů, soutěží, atrakcí pro děti i dospělé a kulturního programu bude součástí
slavnostního odpoledne vyhodnocení nejlepšího podnikatelského subjektu působícího na
území města Frenštátu pod Radhoštěm. 
Proto máte i vy možnost, zasláním vyplněného anketního lístku, ovlivnit vyhodnocení nej-
lepšího podnikatelského subjektu působícího na území Frenštátu p. R. Oceněny by měly být
firmy, které se nějak zasloužily o rozvoj a zkrášlení vzhledu města, o propagaci města v České
republice i v zahraničí a které přispěly ke zvýšení zaměstnanosti v regionu nebo nějakým
jiným počinem pomohly ke zviditelnění města.
Své návrhy podnikatelských subjektů zasílejte na Městský úřad, nám. Míru č. 1, 744 01
Frenštát p. R. nebo odevzdejte na recepci městského úřadu, nejpozději do 9. června 2006.
Anketní lístek obdržíte také na recepci Městského úřadu ve Frenštátě p. R.

! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zde odstřihněte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANKETNÍ LÍSTEK
ANKETA – NEJLEPŠÍ PODNIKATELSKÝ SUBJEKT
PŮSOBÍCÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA FRENŠTÁTU p. R.

Název podnikatelského subjektu:

1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vyplněný anketní lístek odevzdejte na recepci Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm,
nejpozději do 9. června 2006. Další informace na tel.: 556 833 152 nebo 556 833 111.

!

Místa povinného očkování
psů proti vzteklině:

Dne 6. 5. 2006 
1) Moragro 07.30 – 08.00 h
2) Planiska (u obchodu) 08.15 – 08.30 h
3) Bystré Vodárna (p. Holeček) 08.45 – 09.00 h
4) Koliba Juřena a syn 09.00 – 09.15 h
5) Kopaná „U Lip“ 09.30 – 10.00 h
6) Vojtkova kolonie 10.15 – 10.30 h
7) Buzkovice Tabašek 10.30 – 10.45 h
8) Bartošky – p. Petr 11.00 – 11.15 h
9) Papratná – p. Zlý 11.15 – 11.30 h
10) Restaurace „Šenk“ 11.45 – 12.00 h
11) Horečky – p. Kubíček 12.00 – 12.15 h

Cena očkování za jednoho psa: 70 Kč

PROHLÍDKY RADNIČNÍ VĚŽE

Upozornění na termín
splatnosti místního

poplatku ze psů

Správce místních poplatků
upozorňuje občany, kteří dosud
nezaplatili poplatek ze psů pro
rok 2006, že termín splatnosti
byl 30. 4. 2006. U těch, kteří
poplatek neuhradili, přistoupí
správce poplatku ke zvýšení za
nedodržení termínu splatnosti.
Poplatek může být zvýšen až na
trojnásobek (zák. č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích).

Bc. Lukáš Pantlík

Město Frenštát p. R. ve spo-
lupráci s Informačním cen-
trem města zahajuje 3. 5. 2006
ve 14.00 h prohlídky radniční
věže.

Termíny prohlídek:
květen, červen, září:
st, čt, pá 14.00, 15.00, 16.00 h
Letní sezóna: červenec, srpen
je doplněna o sobotu a neděli
9.00, 10.00, 11.00 h.

V ostatní dny budou prohlíd-
ky prováděny jen po dohodě,
minimálně 2 dny předem.
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Zkoušky do autoškol se bu-
dou konat v nových počí-
tačových učebnách na MěÚ

Zastupitelstvo města schvá-
lilo částku 1 501 000 Kč na
rekonstrukci prostor v pří-
stavbě radnice. Konkrétně se
jedná o podlaží v přístavbě
Javorníku, ve kterém sídlí
Komerční banka. V době, kdy
ještě město nebylo správním
okresem, odkoupila KB toto
podlaží od města za 10 mil.
korun. V okamžiku, kdy jsme
se stali tzv. malým okresem,
bylo nutné vybudovat v tomto
objektu kanceláře a KB nám
část prostor zpětně pronajala.
Vše fungovalo k oboustranné
spokojenosti do doby, než byl
schválen nový zákon, který
převedl některé správní
úkony na Městské úřady.
Nutnost přestavby je tedy
vyvolána změnami v legisla-
tivě, které převedly část po-
vinností ze státu na města
a obce. Konkrétně se to týká
dopravních odborů, kde se
agenda rozroste o nový bodo-
vý systém, který začne platit
prvního července. Nově budou
tyto odbory zajišťovat v sou-
ladu se směrnicí EU zkoušky

této firmy vybrali rohovou
část budovy, ve které sídlí
lékárna, jejíž majitelka má
s městem uzavřenou stan-
dardní smlouvu. Víceméně
zde pro město nebyla jiná
možnost řešení. Jako spolu-
vlastníci budovy si vybrali
prostory ke svému podni-

nevyhovovaly. Nicméně re-
konstrukce nových prostor
KB by měla být započata 1. 7.
2006. Na naši žádost budou
stavební úpravy posunuty až
na začátek září. Prodloužili
jsme tak stávající majitelce
lhůtu na pět měsíců, což byl
požadavek Rady města.
Nicméně rád bych zdůraznil,
že vítáme každé nové pod-
nikatelské aktivity v našem
městě a rozhodně se nechce-
me podílet na jejich utlu-
mení a jsme i nadále při-
praveni pomoci majitelce
tuto situaci řešit nabídkou
náhradních prostor.

Stav domu 113 na Horní
ulici se zhoršil – chystá
se demolice!

Snad je to tou třináctkou,
kdo ví, ale jedno je jisté, dům
113 na Horní ulici je určen
k demolici. Přestože není
majetkem města a vázne na
něm zástava několika úvěrů,
je na našem území a Odbor
výstavby a územního pláno-
vání MěÚ je povinen jej sle-
dovat. Tento bývalý měšťanský
secesní dům je již delší dobu
ve špatném stavebně technic-

kém stavu. Vzhledem k tomu,
že dům se nachází v těsné
blízkosti chodníku a komu-
nikace, je stav tohoto ob-
jektu stavebním úřadem
průběžně kontrolován. Vlast-
níku objektu bylo mimo jiné
nařízeno provedení zabezpe-
čovacích prací, avšak zabez-
pečení stavby i přes četné
výzvy stavebního úřadu ne-
byly provedeny. Stavební
úřad proto zajistil zpracování
znaleckých posudků,  jejichž
předmětem bylo zhodnocení
stávajícího stavu objektu. Ze
závěrů těchto posudků vy-
plynulo, že v současné době
již nelze stavbu hospodárně
(ekonomicky odůvodnitel-
ným způsobem) opravit a je
zapotřebí provést její říze-
nou demolici.

Vzhledem k možnosti samo-
volného odpadávání uvolně-
ných zbytků omítek s úlomky
cihel je z důvodu bezpečno-
sti do doby provedení demo-
lice objektu zabezpečen při-
lehlý chodník a část veřejné
komunikace.

Hanuš Vít,
místostarosta města

Olympijský vítěz z Gre-
noblu 1968 převzal dne
29. března 2006 ocenění
za celoživotní činnost na
pražském slavnostním
zasedání. Čestný diplom
za čin roku si vysloužil
jeho následovník z Fren-
štátu pod Radhoštěm
a čerstvý vítěz Světového
poháru Jakub Janda za
to, že věnoval peníze na
charitativní účely.

Jiří Raška získal během své
kariéry i stříbrnou olym-
pijskou medaili, stal se
mistrem světa a prvním
českým vítězem Turné čtyř
můstků.

Od Raškových dob prošel
sport radikální proměnou,
hlavní slovo má komerce
a fair play se často nenosí.
„Taková ta srdečnost a upřím-
nost ze sportu možná trochu
mizí,“ řekl Raška novinářům.
Podobný názor vyslovil
i předseda Českého olympij-
ského výboru Milan Jirásek.

Jiří Raška dostal hlavní cenu Českého klubu fair play za rok 2005

žadatelů o řidičská oprávnění,
které nebudou nadále prová-
děny v autoškolách formou
písemného testu, ale pro-
střednictvím výpočetní tech-
niky na příslušném úřadě.
Bude tedy nutné vybudovat
nové učebny a zázemí pro
Odbor dopravy. Měli jsme dvě
možnosti. Udělat to v prosto-
rách mimo radnici nebo
v přístavbě Javorníku. Když
do této situace přišla KB
s návrhem, že chce stávající
prostory prodat a vyměnit za
menší podnájem, už jsme vě-
děli, že pro ně máme využití.
Část patra bude k dispozici
Odboru dopravy, část Odboru
živnostenskému. Přestavba
se tedy bude týkat nynějších
prostor KB a kadeřnictví,
místo kterých vzniknou nej-
méně čtyři kanceláře Odboru
dopravy a nová učebna vyba-
vena počítačovou sítí. Navíc
nám KB nabízí, že nám tyto
prostory odprodá za 6,5 mil.
korun, což je částka podstat-
ně nižší, než za jakou ji od
města koupila. Kromě toho
chce u nás nadále zůstat
a platit nám nájem. Ze všech
nabízených prostor, které
jsme jim poskytli, si zástupci

„Míra fair play se zlepšuje,
ale je to spíše zásluhou
represe, kontrolou a tlakem,
než pocity, že to tak je
správné,“ uvedl Jirásek.
„Sport je komerční záleži-
tost, ale na druhou stranu je

Čestné dopisy za šlechetné
chování obdrželi řidič Martin
Berka, který pomohl na dál-
nici vyprostit vlek s loděmi čle-
nům veslařského klubu Pře-
rov, a vedoucí atletek praž-
ského USK Jana Šmidáková.

Školní cenu fair play ČOV za
záchranu života si odnesli
čtyři žáci. Tři studenti brněn-
ské střední školy přispěli
rychlým jednáním k záchraně
staré paní na nádraží cestou
z atletických přeborů a Do-
minika Pešková při otevření
skateparku ve Frýdku-Místku
udržela umělým dýcháním při
životě dívku trpící astmatem. 

za třetí místo v anketě Spor-
tovec roku 2005, mezi nadaci
Kapka naděje a handicapo-
vané sportovce – Lenku
Kuncovou a Pavla Děckého,
kteří jsou také z Frenštátu
pod Radhoštěm. 

pomáhat si, když jsme
mohli, ať to byl Seveřan
nebo Ital. Na můstku jsme
byli soupeři, ale mimo
ohromní kamarádi,“ řekl
Raška, který tehdy dostal od
Maďara štangli pravého
uherského salámu.

Čestné diplomy za čin roku do-
stali spolu s Jakubem Jandou
také amatérský dostihový jez-
dec Jiří Svoboda za poskytnutí
pomoci převozu koní soupeři,
hokejový klub HC Hamé Zlín
za potrestání vlastního bran-
káře Igora Murína, který
úmyslně posunul branku,
aby zabránil gólu. Dále fa-
noušci fotbalistů Bohemi-
ans, kteří založili občanské
sdružení a z vlastních zdrojů
dali dohromady finanční
částku, která klub zachránila.

Za celoživotní činnost dostali
čestné diplomy bývalý tenista
a mimo jiné daviscupový
trenér Miloš Konrád a slavný
hokejový trenér Jaroslav
Pitner. 

kání. Přestože právně jsme
nijak nechybovali, již na
začátku bylo jasné,  že tento
přesun vždy někoho „bolet“
bude. A proto jsme se snažili
jednat a domluvit s majitel-
kou lékárny o náhradních
prostorách. Poskytli jsme jí
půdorysy nabízených objektů,
hovořili jsme také o finanční
kompenzaci. Přestože pro-
běhlo několik jednání, žádné
nabízené prostory majitelce

řada lidí, kteří určitě dělají
a podporují i dobré věci,“
řekl Raška a poukázal na
Jandův čin.

První český vítěz Světového
poháru rozdělil stosedmde-
sát tisíc korun, které dostal

Jiří Raška si vzpomněl na
historku z roku 1969, kdy při
letech v Kulmu pomohl sou-
peři. Maďar Michal Gábor
tenkrát zlomil lyži a neměl
by na čem skákat, a tak mu
Raška půjčil jeden ze svých
dvou párů. „To bylo normální

Jiří Raška s cenou Lyžaře století v pražském Karolinu.

Jakub Janda
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Počítačové kurzy pro do-
spělé začátečníky úspěšně
pokračují.
Ani ve věku přes třicet či přes
šedesát let není pozdě na

seznámení se s počítačem. Pře-
svědčují se o tom pravidelně
účastníci počítačových kurzů
pro dospělé a seniory pořá-
daných ve frenštátském

Domě dětí Astra. V prvním
kurzu si vyzkoušíte zapínání
a vypínání počítače, práci
s myší, klávesnicí a podobně.
V dalších třech kurzech si na
počítači napíšete a vytisk-
nete svůj první text, vyzkou-
šíte si také internet a pře-
čtete si svůj první e-mail. 
Dobrou zprávou je, že každý
kurz vychází díky dotaci pouze
na 100 Kč. Počet míst je ome-
zen, proto neváhejte a zajis-
těte si místo včas. Bližší in-
formace získáte v DDM Astra
v bývalých kasárnách, měst-
ském Informačním centru
na náměstí nebo volejte
777 236 353 či 595 170 627.

Velikonoční
zastavení

Tankujete v Kozlovicích?
Pokud jste v nedávné době
nabrali naftu u čerpací
stanice v Kozlovicích, pak je
docela možné, že váš motor
dostává místo čisté nafty
třicet procent minerálního
oleje. Takto ředěné palivo
k malým benzinovým čer-
padlům dodávali podvodníci
z jedné z dodavatelských
firem. Odhalili je přísluš-
níci celní správy. O kterou
firmu jde však nesdělili. „Je
možné, že pracovníci čerpací
stanice o podvodu vůbec
nevěděli,“ sdělil mluvčí cel-
níků Karel Moškoř. „Závad-
nou naftu jsme okamžitě od-
čerpali, takže zákazníci již
nemusí mít obavy,“ dodal. 
Zákazníci kozlovické pumpy
mohou být bez obav tuplova-
ně. Personál doprodal nezá-
vadný benzín a od té doby je
čerpací stanice zavřená. 

Agresivita mládeže roste
K nějaké té ráně nemá naše
mládež daleko. Svědčí o tom
případ 15letého žáka jedné
z frenštátských základních
škol, kterého o pár měsíců
starší spolužák zřejmě ve str-
kanici po zvonění nešetrně
narazil na zárubeň dveří.
Mladík se proti hrubosti
spolužáka ohradil a ten si
na něj proto počkal před
školou. Tam jej několikrát
udeřil hlavou a pěstí do obli-
čeje. Způsobil mu několik
podlitin a otok obličeje a ulo-
mil mu spodní hrany hor-
ních řezáků. Chlapec musel

být ambulantně ošetřen.
Policisté se zabývají vyše-
třováním tohoto případu.

Bitka před hospodou
Padla facka, ne však na sále,
ale až na ulici před restau-
rací Lubina. Pral se nejen
ten, kdo měl ruce, ale došlo
i na kopání. Nejdříve 22letý
mladík po předchozí hádce
udeřil pěstí do obličeje o čtyři
roky mladšího muže. Počí-
nal si však dost nešikovně,
protože si při tom zlomil
dva prsty. Vzápětí další 28letý
účastník bitky napadl ra-
nami a kopem do obličeje
18letého mladíka, kterému
zlomil nos. Potom se pustil
do jeho 21letého známého,
který byl tak šikovný, že
vyvázl bez zranění. Napaden
byl ještě další, tentokrát
17letý mladík, kterého útoč-
ník napadl ranami do obli-
čeje a kopy do břicha. První
dva aktéry a nejstaršího
z bijců policisté vyšetřují
pro trestné činy výtržnictví,
ublížení na zdraví a pokusu
o něj.

Zatoužil po Motorole
Mladík z Lichnova zatoužil
po mobilním telefonu Moto-
rola V3 tak silně, že jej vy-
táhl v šatně z odloženého
baťůžku devatenáctileté
frenštátské gymnazistky.
Z telefonu se dlouho netě-
šil, protože jej po vzájemné
spolupráci záhy odhalili
kopřivničtí a frenštátští
policisté. -Pka-

Frenštátské stínyFrenštátské stíny Počítačové kurzy pro dospělé

JAK PLYNE ŽIVOT MEZI INDIÁNY 

Jaro s hudbou a tancem na ZUŠ
Jarní čas je konečně i v Bes-
kydech a s ním se také
množí nejrůznější akce na
frenštátské ZUŠ. 

Vše zahájí ve čtvrtek
4. května v 17.00 hodin
absolventský koncert žáků
hudebního oboru, který si
můžete přijít poslechnout do
sálu ZUŠ.

O týden později, v pátek 12.
května, je připraven v pro-
storách frenštátského Kina
koncert Věry Caisberge-
rové se školním pěveckým
sborem. Druhá půlka kon-
certu bude patřit světozná-
mému dívčímu pěveckému
sboru ADASH z Ostravské
univerzity.

Na čtvrtek 18. května je
vedle dopoledních výchov-

ných koncertů pro školy
připraven také večerní závě-
rečný koncert, který bude ve
frenštátském Kině zahájen
v 17.00 hodin. Tentokrát ve
znamení orchestrů a sou-
borů ZUŠ a ozvláštní jej 
i několik tanečních čísel.

Ve středu 24. května se
v odpoledních hodinách
uskuteční na ZUŠ Den
otevřených dveří.

O den později, ve čtvrtek
25. května, se od 18.00 h
můžeme těšit na kytarový
večer v čajovně Magnolia, na
kterém se představí kromě
žáků kytaristů také jejich
učitel Rostislav Hus se svým
Rosťa Hus Quartetem.

Ve čtvrtek 1. června je od
17.00 h připraveno v Kině

Frenštát závěrečné vystou-
pení tanečního oboru. A ve
stejný měsíc čekají zájemce
o studium na této škole
přijímací  talentové zkoušky,
které se uskuteční od 7. do
9. června (středa až pátek)
mezi 14.00 a 17.00 hodinou
(výtvarný obor pouze ve
středu a taneční obor pouze
v pátek).

Zároveň s touto poslední in-
formací Vám chceme ozná-
mit, že se na škole již třetím
rokem bude kvalifikovaně
vyučovat hra na cimbál,
violoncello a kontrabas.

Na setkání s Vámi se při
zmiňovaných nebo jiných
příležitostech těší 

Vladimír Vondráček,
ředitel školy.

Městské kulturní středisko Vás zve 5. 5. 2006 v 18.00 h
do čajovny Magnolie na besedu „Život mezi indi-
ány“. O svých zážitcích bude vyprávět Zbyněk „Zibby“
Eller, který žil osmnáct let v Kanadě a posledních
šest let strávil mezi původními obyvateli. S indiány
se sžil natolik, že jej po čtyřech letech adoptovala
medicine woman („medicinmanka“) indiánského
kmene Mohawks.
Nám, kteří známe indiány jen z mayovek a dobro-
družných filmů, určitě přiblíží, jaké to je být indi-
ánem a poznávat jejich život, kulturu, víru i způsob
léčení. Po návratu do České republiky staví tento muž
svými besedami pomyslné mosty mezi kulturami.
Ukazuje, že to nejsou jenom postavy známých
románů, ale skuteční lidé se skutečnými příběhy.

Mgr. Lenka Bednářová
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V květnu v kině zahajuje přehlídka Projekt 100
Každý měsíc řeším pro-
blém, čím uvést nabídku
filmů ve frenštátském
kině. Tentokrát mám
problém o to větší, že
místo obvyklých deseti
až jedenácti titulů jich
v květnu uvedeme hned
šestnáct. V tomto měsíci
totiž zahajujeme uvádění
snímků zařazených do
letošního ročníku pře-
hlídky Projekt 100.

Zasvěcení vědí, že festi-
val je založen na každo-
ročním uvedení deseti
významných děl od kla-
siky přes nové hity festi-
valů až po domácí legen-
du. Tu letos zastupuje
Jasného film s Janem
Werichem v hlavní roli Až
přijde kocour.

Jména zdejších tvůrců
však nechybějí ani v za-
hraničních filmových la-
hůdkách. Například Miro-
slav Ondříček stál před
lety za kamerou britského
generačního dramatu
Kdyby a Břetislav Pojar
zase režíroval kanadský
animovaný Balablok.

Kina je zdarma k dispo-
zici zvláštní vydání Fil-
mových listů Asociace
českých filmových klubů,
ve kterých je informací
tolik, že to snad ani více
nejde. Mimochodem Listy
mohou výborně pomoci
studentům například při

Ojedinělé krátké filmy
včetně oscarového Muže,
který sázel stromy, jenž
vznikly v zámořské vel-
moci moderní animace za
posledních pětatřicet let,
budou zařazeny jako před-
filmy jednotlivých titulů uve-
dených v rámci festivalu.

chvíli, kdy se z anonym-
ního dopisu dozvídá, že je
otcem syna, o kterém
nevěděl. Přestože režisér
Jim Jarmusch nepropa-
guje sentimentální holly-
woodské emoce, jsou Zlo-
mené květiny určeny pro
širší diváckou obec. Je to
dáno nejen hvězdným he-
reckým obsazením, ale též
přitažlivým tématem filmu.

Cashe, který na americkou
hudební scénu pronikl
s průkopnickým a ori-
ginálním zvukem, který
se později stal inspirací
pro rockové, countryové,
punkové, folkové i rapové
hvězdy.
Do kina přiláká jistě
nejen znalce a příznivce
„muže v černém“, ale
také fanoušky jeho před-
stavitele Joaquina Phoe-
nixe, který si svým mimo-
řádným hereckým nadáním
získal pozornost filmové
kritiky filmy jako U-Turn,
8 mm. Největšího úspěchu
dosáhl díky roli v historic-
kém akčním dramatu
Ridleyho Scotta Gladiátor.
Partnerku Johnyho Cashe
June Carterovou si zahrála
Reese Witherspoonová,
která se do podvědomí
našich diváků asi zapsala
nejvíce jako Pravá blon-
dýnka.

Přemýšlejte, vybírejte, ale
hlavně přijďte. Na setkání
s vámi se těší pracovníci
kina. 

Pepoš

Ztracená hora

Walk the line

Casanova

Rafťáci

Přehlídku ve Frenštátě
zahájí ve čtvrtek 4. května
belgicko-francouzský sní-
mek režisérů Jean-Pierra
a Luca Dardenneových
Dítě z roku 2005.

Ve středu 10. května
následuje francouzský sní-
mek U konce s dechem
režiséra Jean-Luc Godarda
z roku 1960. 
Ve čtvrtek 18. května
frenštátská přehlídka po-
kračuje dalším francouz-
ským filmem Dvojí život
Veroniky z roku 1991,
který ovšem režíroval
Polák Krzysztof Kiesowski.

Ve středu 24. května
uzavře květnovou část
britský film z roku 1968
režiséra Lindsaye Ander-
sona Kdyby.

O jednotlivých snímcích
se nerozepisuji záměrně.
Podrobnější popis jedno-
tlivých filmů jsme uvedli
již v únorovém Zpravodaji
a není radno se příliš
opakovat. Ti, kteří si
Zpravodaj nezakládají,
nemusí zoufat. U pokladny

přípravě na maturitu nebo
k přijímacím zkouškám.

Výbornou podívanou však
divákům slibují i ostatní
květnové filmy. Hned
první film Žít po svém
vypráví příběh rančerské
rodiny, která se schází po
letech a snaží se zhojit
rány z minulosti. Reži-
sérský mistr Lasse Hall-
ström do hlavních rolí
obsadil hvězdy první veli-
kosti, například nestárnou-
cího Roberta Redforda,
Jennifer Lopezovou a Mor-
gana Freemana.

Rafťáky považuji za do-
statečně mediálně propra-
né téma a proto přejdeme
hned k příjemné, inteli-
gentní komedii režiséra
a herce Roberta Benigniho
o velké osudové lásce
Tygr a sníh. Z plachého
básníka osudově zamilo-
vaného do literární kri-
tičky se pod vlivem udá-
lostí – klasické schéma
dívky v nesnázích – stává
akční hrdina, který dokáže
překonat i nemožné.

V paměti frenštátského
diváka jistě ještě tkví film
Zkrocená hora, kterému
se přisuzovaly obrovské
šance na získání Oscara
za nejlepší film roku.
Nakonec jej nezískal, ale
příběh o přátelství ran-
čera a kovboje jistě
přiláká dostatek diváků. 

I když film Zlomené
květiny přiváděl spousty
diváků do sálů kin již
před nějakým časem,
usoudili jsme, že tento
herecký koncert Billa
Murraye stojí za to divá-
kům připomenout. Murray
hraje Dona Johnstona,
klasického představitele
muže, kterému je cizí
dlouhodobý vztah a rodin-
ný život. Vše se mění ve

Ještě se zmíním o jednom
snímku z květnové na-
bídky, o filmu, který si
zachoval původní anglic-
ký název Walk the Line.
Je to film o četných život-
ních vzestupech, zádrhe-
lech a pádech Johnyho
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Představení, které prodlužuje život

V pohádce tři bratři z jed-
noho kusu dřeva vyřezají
pannu a vdechnou jí život. 

Magistr umění Martin
Gaja, absolvent studia
figurativního sochařství,
dokáže oživit dřevo sám.
Jeho sochy žijí nejen na
výstavách, ale hlavně mezi
lidmi, ať už v interiérech
nebo v parcích. Ve Frenštá-
tě pod Radhoštěm máme
možost prohlédnout si jeho
rozmanitou figurální tvor-
bu v průběhu měsíce
května v čajovně Magnolii

Ve frenštátském kině se 17. května dopoledne
v  8.00 a 10.00 hodin představí brněnské divadlo
Klauniky s nejhranější autorskou komedií sou-
časnosti DON QUIJOTE DE LA ANCHA.

Svéráznému zpracování osudů Dona Quijota a věrné-
ho služebníka Sancho Panzy nechybí humor, nadsázka,
fantazie ani mystifikace. Po formální stránce zvolil
režijní poradce představení, autor, mim, básník těla
i duše, Boleslav Polívka cestu didaktické klaunikyády.
Forma, která je v představení Don Quijote de la Ancha
Divadla Klauniky užita, je vlastně hra na hru. Výsled-
kem toho je pocit radosti z odkrývání a sdílení vzájem-
ného vztahu mezi hercem a divákem.

v Domě kultury. A pokud
se chcete seznámit s tímto
sochařem, který vytváří ze
dřeva veliké solitéry, drob-
né postavičky do betlémů,
ale provádí i řezbářské
a restaurátorské práce na-
příklad v kostelích, přijďte
do Magnolie na vernisáž
3. května v 17.00 hodin,
kde pro vás tento mladý
umělec z Rožnova pod
Radhoštěm chystá příjem-
ný program. 

Mgr. M. Burianová

Frenštátský Pidifestival byl dobrý počin
Nemám příliš dobrou paměť
na data, takže nevím, zda to
bylo v prosinci loňského
nebo v lednu letošního roku,
kdy můj kamarád Petr Poštul-
ka při jednom z našich potla-
chů přišel s nápadem uspo-
řádat ve Frenštátě přehlídku
amatérských divadelních sou-
borů. Přiznám se, příliš jsem
nevěřil, že se mu to podaří
v dohledné době – a vida,
povedlo se! To uvádím proto,
abych trochu opravil skromné
prohlášení v úvodu sobot-
ního večera – frenštátský
pidifestival se nevyskytl, ale
lví podíl při jeho uskutečnění
opravdu má Petr Poštulka
(jak to při zahájení řekla
Eliška Divínová).

Na jednotlivá představení
účastníků pidifestivalu ama-
térských divadel, který se
konal o víkendu 7.– 9. dubna
2006, jsem se rozhodl jít ze

dvou důvodů. Jednak ze sta-
vovské solidarity a taky ze
zvědavosti. Zážitky a dojmy
z těch tří večerů se teď poku-
sím shrnout do několika
řádků:

Za prvé – dobrý počin! A to
i navzdory tomu, že návštěv-
nost na pátečním a nedělním
představení nebyla příliš vel-
ká. Pidifestival byl zpestře-
ním rozmarného frenštát-
ského jara a ti, kdo si koupili
lístky na všechny tři dny,
určitě nelitovali.

Co se týká jednotlivých před-
stavení – nejsem divadelní
kritik a nebudu se proto
pouštět na tenký led příliš
subjektivních úvah. Každé
vystoupení bylo svým způso-
bem zajímavé a pro toho,
kdo se sám aktivně věnuje
amatérské divadelní čin-
nosti, i poučné. Kdybych však

měl své dojmy stručně shr-
nout, pak tedy:

Pátek – rožnovský soubor DI
GOKNU se hrou Mirando-
lina od Carla Goldoniho
ukázal, jak je důležité míti
v souboru výrazné a nepře-
hlédnutelné tváře a že lze na
jevišti mluvit šeptem tak,
aby rozuměli i diváci v desá-
té řadě.

Sobota – domovský soubor
FIASKO, který vsadil na Cimr-
manovo (či vlastně Svěrá-
kovo a Smoljakovo) Dobytí
severního pólu. Myslím, že
se nezáviděníhodného úkolu
ztvárnit žijící klasiku (navíc
notoricky známou) zhostili
vcelku dobře, o čemž svědčil
i závěrečný aplaus ve vypro-
daném sále.

A nakonec neděle – diva-
delní soubor ŠOK ze Zubřího

Těšínské divadlo v květnu
změnilo termín představení
Kvůli prestižnímu vystoupení v Praze změnil soubor České scény
Těšínského divadla obvyklé hrací dny ve Frenštátě p. R.
Představení pro skupinu FRC bylo přesunuto z pátku na středu
10. května, termín pro skupinu FRA zůstává v plánovaném
termínu – čtvrtek 11. května v 19.00 hodin. Obě představení
mohou samozřejmě navštívit i diváci bez předplatného. Prodej
vstupenek pro širokou veřejnost je hodinu před představením.
Cena vstupenky 90 Kč, studenti a děti zaplatí pouze 50 Kč.

Jaké představení tentokrát herci předvedou? Uvedou hru Jiřího
Menzela Tři v tom. „Oskarový“ režisér Jiří Menzel je nejen
významným filmovým tvůrcem, ale také osobitým režisérem
divadelním a pro mnohé může být překvapením, že i diva-
delním autorem. Okouzlen tvůrčí atmosférou v pražském
Činoherním klubu a jeho nezaměnitelnými herci, napsal hru
Tři v tom. Ve stylu commedie dell’arte napsal příběh plný
zápletek, gagů a humorných situací, které dávají hercům prostor
pro uplatnění jejich komediálních dispozic. Ústředním moti-
vem je, jak jinak, láska. Ale než dojde svého naplnění, musí
čelit mnoha úkladům, jak se na správnou commedii dell’arte
sluší a patří. Bab

příjemně překvapil s kusem
Alaina Reynaud Fourtona
Monsieur Amédée. Zákla-
dem byl kvalitní a vtipný
text, kterého se herci ujali
s neskrývanou spontaneitou
a upřímností.

Co se obecenstva týče, potvr-
dil pidifestival skutečnost
známou z fotbalu, že domácí
mužstvo se u publika těší
větší podpoře než hosté. To
je samozřejmě dobře (a byl
bych sám proti sobě, kdybych
tvrdil opak). Na druhou stra-
nu je ale trochu škoda, že se
řada diváků ošidila o páteční
a nedělní vystoupení nezná-
mých souborů, protože i jejich
práce byla zajímavá.

Rovněž jsem očekával, že
svou účastí pidifestival pod-
poří i zástupci městského
úřadu (jednalo se přece
o kulturní akci města). Sta-

rosta ing. Orlík měl zahajo-
vací řeč. Jejich čest nakonec
zachránil tajemník ing. Ku-
benka, který se zúčastnil so-
botního představení. Velmi
mile mě však překvapilo těch
několik desítek festivalových
fandů (a nebyli to jenom
členové amatérských skupin
FIASKO či Waterloo), kteří
neváhali a po tři večery dali
přednost frenštátskému ki-
nosálu před televizní obra-
zovkou.

Myslím, že frenštátský pidi-
festival byl dobrý počin. Po-
skytl uprostřed záplavy profe-
sionálně vedených kulturních
pořadů možnost setkat se
s lidmi, kteří se pokoušejí
dělat kulturu ze srdce a pro
radost. Pokud se náhodou
příští rok bude konat druhý
ročník, přijďte se určitě
podívat. 

-Martin Trubač-

Výstava „Oživlé dřevo“
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Mateřské centrum Frenštát p. R.

KLUBÍČKO
Milí rodiče a děti
zveme Vás každé úterý a pátek 8.30–12.00 h do Klubíčka
v budově Charity na Kostelní ulici č. 15 ve Frenštátě p. R.

Malé občerstvení zajištěno. Přezůvky s sebou.
Příspěvek na občerstvení a provoz 20 Kč.

Program na květen:
Pravidelným úterním programem bude angličtina pro
maminky od 9.30–10.30 h

út 2. 5. Mramorování srdíček, s sebou polystyrén. srdíčka

pá 5. 5. Malujeme prstovými barvami
Paní Solaříková nás seznámí s měřením EAM
a vlasovou diagnostikou v 10.00 h

út 9. 5. Proutí:  co se dá vyrobit z proutí v 10.00 h

pá 12. 5. Logopedie – grafomotorika v 9.00 h

út 16. 5. Volný program – povídání u kávy a čaje

pá 19. 5. Pečeme domácí chleba a rohlíky

út 23. 5. Krytý bazén: 9.00–11.00 h (sraz na bazénu)

pá 26. 5. Zpívánky
V 10.00 h beseda s psycholožkou p. Pýchovou

út 30. 5. Malujeme na hrníček

Kontakty na mateřské centrum:
tel.: 608 760 247, 731 860 256
e-mail: klubicko@caritas.cz

Fasáda, kterou nelze přehlédnout…
Dne 6. dubna 2006 proběhlo vyhod-
nocení soutěže Fasáda kraje 2005
v Ostravě, jejímž garantem byl kraj-
ský hejtman Ing. Evžen Tošenovský.
Ve velice náročné konkurenci a při
velkém množství přihlášených
účastníků získala hlavní ocenění
v kategorii „Správní a průmyslové
objekty“ stavba sídla firmy EB –
Elektro Bartoš s. r. o., sídlící na ulici
Místecká 657 ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm. Podle vyjádření poroty se
jedná o kvalitní zhotovení fasády

z netradičních materiálů a stavbu, která si zcela jistě zaslouží naši pozornost. Tato stavba
získaným oceněním přispěla významným způsobem ke zviditelnění našeho města v očích
široké veřejnosti. IC města

Zimní stadion
projde rekonstrukcí

Konečně! Po dvou letech usi-
lovného snažení vedení města
schválilo ve čtvrtek 20. 4. 2006
zastupitelstvo města rekon-
strukci zimního stadionu. 

Výsledná představa však
bude poněkud jiná, skrom-
nější, než jsme letos před-
stavili občanům. Hlavním
důvodem je snaha nezatížit
město jako investora úvěrem,
který i tak bude tvořit asi
polovinu z celkové částky do
třiceti pěti milionů korun.

Rekonstrukci bude předchá-
zet převedení stávajícího
„zimáku“ z TJ Frenštát p. R.
zpět na město. Součástí re-
konstrukce bude zcela nová
a standardní ledová plocha
včetně nové chladící techno-
logie. Plochu zakryje ocelová
konstrukce haly typu Best
Hall, která bude pokryta
plastovou plachtou. 

Součástí úprav v celkové
hodnotě asi 33 milionů korun

bude částečná oprava stáva-
jící budovy, a v samotné hale
budou postaveny šatny a hygi-
enická zařízení z unimobu-
něk s několika tribunkami.

Za mládež, sportovce i ostatní
příznivce bruslení by se mi
chtělo říct, že mám radost až
na kost! Bohužel, tuto radost
trochu kazí skutečnost, že
kdybychom zvolili klasický
zateplený typ haly, jak nám
doporučují stavební odborníci
a naše regionální komise,
vznikla by nákladem jen asi
o dva miliony vyšším hala
zcela jiná. Hala, ve které by
nemrzlo a která by utlumila
hluk z hokeje a z hudební
produkce, který dnes tak ob-
těžuje občany bydlící v okolí.
Dlužno dodat k finskému
projektu Best Hall, že má proti
klasickým stavbám jednu
obrovskou výhodu. Neudrží se
na ní sníh. Což je v zimách,
jako byla ta letošní, opravdové
terno. Hanuš Vít

Místostarosta města

Čert Všudybyl
a princezna

Zlobilka
Z nepřeberné pokladnice
českých klasických pohádek
vybrat pohádku pro nejmenší
by se zdálo na první pohled
jednoduché. Zvolit však po-
hádku, která dnešní mladou
generaci plně zaujme, už je
složitější.
Pohádka Čert Všudybyl
a princezna Zlobilka, kte-
rou děti z mateřských škol
a prvních až třetích tříd
škol základních uvidí
v úterý 16. května v 8.30
a 10.00 hodin ve frenštát-
ském Kině, je založena pře-
devším na kontaktu jeviště
s hledištěm. Během celého
představení se děti stávají
partnerem dění na jevišti,
a připočteme-li k tomu lidové
písničky, textově upravené
ke klasickému ději pohádky,
je pochopitelné, že se malí
diváci nebudou mít čas nudit.

-ave-

AQUAPARK OTEVŘEN:
13. 5. – 3. 9. 2006

květen, září 10.00 – 18.00
(dopolední 10.00 – 14.00, odpolední 14.00 – 18.00)

červen – srpen 9.00 – 20.00
(dopolední 9.00 – 14.00, odpolední 14.00 – 20.00, 

večerní 17.00 – 20.00)

květen, září 45 Kč 20 Kč
červen–srpen 70 Kč 45 Kč 40 Kč
dopolední vstupné:
květen, září 35 Kč 
červen–srpen 50 Kč 35 Kč 30 Kč
odpolední vstupné:
květen, září 35 Kč
červen–srpen 50 Kč 35 Kč 30 Kč
večerní vstupné: 35 Kč 25 Kč 20 Kč
ZTP, ZTP/P+doprovod 20 Kč+20 Kč 20 Kč
Děti do 5let ZDARMA
tobogán ZDARMA (v ceně vstupného)
Permanentky:
– celodenní 300 Kč / 5 vstupů 200 Kč/ 5 vstupů

600 Kč/ 10 vstupů 350 Kč/ 10 vstupů
– dopolední 200 Kč/ 5 vstupů 150 Kč/ 5 vstupů

400 Kč/ 10 vstupů 250 Kč/ 10 vstupů

Při zažádání dopoledního vstupného je nutné zaplatit
celodenní vstupenku a po opuštění Aquaparku do 14.00 h
vám bude rozdíl vrácen u pokladny.

Kontakt: 556 839 303 • www.frenstat.info/aquapark

dospělí
děti

do 15let
důchodci

skupina
od 15 osob
+ 1 vedoucí

Ceník 
vstupného:

Simona Monyová v Magnolii
Koncem března přijela do
Frenštátu pod Radhoštěm
brněnská spisovatelka Si-
mona Monyová, jejíž knihy
Roznesu tě na kopytech,
Konkurz na milence, Jednou
nohou v blázinci, Octomilky,
Hra svalů, Ženu ani květi-
nou, Krotitelka snů a další
patří ve zdejší knihovně
k nejčtenějším.

Ani při osobním setkání tato
na pohled křehká žena ne-
zklamala. Beseda s ní byla
příjemná, hodně uvolněná
a ona sama se nevyhýbala
žádným tématům. Nás, kteří
ji známe prostřednictvím
knih, rozhodně velmi potě-
šila a určitě zaujala i ty, kteří
se k jejich knihám ještě
nedostali. -ave-
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KVĚTEN NA ŠKOLÁCH
Gymnázium
Na Gymnáziu ve Frenštátě
pod Radhoštěm proběhnou
v měsíci květnu ústní matu-
ritní zkoušky studentů tříd
VIII. A a IV. B. Pěvecký sbor
Garrendo vystoupí u příleži-
tosti předávání maturitního
vysvědčení a vybraní žáci se
zúčastní pěvecké soutěže
Frenštátský zpěváček. Ve
škole se uskuteční výstava
výtvarných prací maturantů
a nejlepší práce vzniklé ve
výtvarné výchově v průběhu
celého roku na nižším i vyš-
ším stupni budou reprezen-
tovat školu na Výstavě prací
žáků frenštátských škol. Pro
studenty VII. A a III. B je při-
praven letní turistický kurz.
Studenti se dále zúčastní ex-
kurzí do Teplic n. B., Kromě-
říže, Dukovan, Dalešic a Je-
seníků a navštíví oba závody
společnosti Siemens ve Fren-
štátě pod Radhoštěm.

ZŠ a MŠ Tyršova 913
Začátek měsíce je ve znamení
zpěvu – 2. května pořádá
naše škola v Domě kultury
okrskovou soutěž ve zpěvu
Frenštátský zpěváček. Ve
stejném období se budou
deváťáci dozvídat jistě samé
dobré zprávy o tom, kam
jsou přijati a kam půjdou
prvního září. Nejlepší školní
cyklisté postoupí do okres-
ního kola dopravní soutěže
(10. května). V polovině
května se uskuteční tradiční
třídenní sběr starého papíru.
Pokud Frenštátčané mají
doma balíky novin, časopisů,
či reklamních letáků, mohou
je přinést do naší školy.

Výtvarné práce budou žáci
připravovat v Domě kultury
na výstavu Lidové obyčeje.
17. května zamíří 8. a 9. třídy
na divadelní představení Don
Quijote de la Ancha. Ke konci
měsíce nás čeká focení tříd
(znamení, že se blíží prázd-
niny!) a začnou školní výlety. 

ZŠ Tyršova 1053
V květnu se žáci zúčastní
školního i okresního kola
atletického čtyřboje. Nejlepší
z plavců, kteří stejně jako
každý rok se školou absolvují
plavecký výcvik, se zúčastní
Plavecké ceny Nového Jičína
žáků speciálních škol. Přede-
vším nás však čeká dvouden-
ní okresní dopravní soutěž,
kterou naše škola pořádá
v krásném autokempu, o pu-
tovní pohár starosty našeho
města, tentokrát ve dnech
12.–13. května. Žáci se pak
budou připravovat na vystou-
pení pro maminky u příleži-
tosti jejich svátku a na měst-
skou výstavu „Výtvarné práce
škol“.

ZŠ a MŠ Záhuní 408
Koordinátoři mezinárodního
projektu Socrates navštíví ve
dnech 6.–10. května Polsko
a budou informovat ostatní
partnerské školy o práci na
dílčích projektech ve škole.
Deváté ročníky čeká exkurze
do planetária v Ostravě,
návštěva hornického muzea.
Vybraní žáci se zúčastní sou-
těže v ostravské ZOO, žáci 
7. ročníků absolvují výchovné
sezení k problematice šikany.
Začnou oblastní a okresní
kola atletických soutěží.

Vzpomínka na Jana Nepomuka Poláška
Tento valašský sběratel a skla-
datel se narodil v Pivovarské
ul. č. 729 Na Podříčí ve Fren-
štátě p. R. jako syn barvíře
Jana Poláška. Jeho otec si vzal
za ženu 17letou Adalaidu a pak
si v domě svého tchána zřídil
barvírnu. Maminka probou-
zela v malém Janovi lásku
k lidovým písním. Jan měl
čtyři sestry, ty ale v dětství
zemřely, takže byl jediným
dítětem a rodiče na něm lpěli.
On sám v 6letech umíral na
spálu, ale pomohla mu lidová
medicína – jalovec na víně.
To byla také jediná stinná
stránka v jeho dětství.

Chodil do obecné školy ve
Frenštátě p. R. Učil se na
soukromé škole Aloise Ko-
nečného na housle, pak na
klavír u ředitele měšťanské
školy Josefa Chocholy, dále
u učitele Karla Kálala na
dechové nástroje. V 15letech
hrál pravidelně v orchestru
na violoncello a housle. V 16le-
tech uspořádal vlastní koncert
a řídil své první mužské sbory.
Nebyl přijat na učitelský ústav
v Příboře, ale tento zdánlivý
neúspěch byl pro Poláška
nesmírně příznivý. Jeho otec
se totiž na prosbu Jana vypra-
vil o prázdninách na nedaleké

Hukvaldy za Leošem Janáč-
kem. Ten ochotně přezkoušel
Poláškovy hudební znalosti
a dovednosti a po krátké
zkoušce prohlásil, že se mu
jeho nadání líbí a že je ocho-
ten jej přijmout za svého
žáka v Brně. J. N. Polášek ve
školním roce 1890/1891 absol-
voval s výborným prospěchem
přípravný kurs a v dalších
letech byl žákem brněnské
varhanické školy. Studia ukon-
čil 15. 7. 1893 státními zkou-
škami ze zpěvu a hudby.
V komisi byli mimo jiné: Josef
Foerster, Otakar Ševčík a Ví-
tězslav Novák.

Po studiích se vrátil domů,
oddával se domácímu studiu
a stále udržoval styky s Leo-
šem Janáčkem. 26. 2. 1896
odešel do Valašského Mezi-
říčí, kde působil ve Válkově
hudební škole. Oženil se
30. 7. 1901 s Boženou Tábor-
skou, která pak vyučovala na
jeho vlastní hudební škole.
V letech 1907 až 1915 se J. N.
Polášek kromě pedagogické
činnosti věnoval práci sběra-
telské i skladatelské. 31. 7.
1936 odchází do důchodu.

Podzim života trávil v péči
své manželky. Neustával ve

Poznávací zájezd Gymnázia do Anglie
Letos, jako každým rokem,
se studenti Gymnázia ve
Frenštátě vydali na pozná-
vací zájezd do Velké Bri-
tánie. Konal se ve dnech
24. až 31. března 2006. Prů-
vodkyněmi nám samozřejmě
byly naše jazykářky. Celých
sedm dní jsme byli pod sta-
rostlivým dohledem profeso-
rek paní Vojtkové a slečny
Škulavíkové. Obě nám umož-
nily dostat se na místa,
o kterých jsme se prozatím
jen učili. Navštívili jsme
Anglii, jednu ze čtyř historic-
kých zemí Britského králov-
ství. Profesoři nám na první
tři dny zajistili nocleh s plnou
penzí v anglických rodinách
na okraji Londýna. Toto uby-
tování nám umožnilo nejen
se blíže seznámit s anglickým
způsobem života, ale hlavně
si procvičit jazykové znalosti.
Ačkoli se někteří žáci věnují
angličtině teprve druhým ro-

kem, neměl nikdo z nás žádné
větší potíže se domluvit.

Program vypracovaný profe-
sory byl doslova nabitý všemi
zajímavými místy, která lze
v Anglii navštívit. Líbily se
nám všechny pamětihodnosti
Londýna. Z celé té dlouhé
řady uvedeme alespoň Big
Ben, Westminsterské opat-
ství, Trafalgarské náměstí,
odkud jsme mávali do webové
kamery panu profesorovi
Vojtkovi, Katedrálu sv. Pavla
nebo Buckinghamský palác.

Ale Londýn není jen o památ-
kách, jistě jste už slyšeli
o Muzeu voskových figurín
Madame Tussaud. Stihli jsme
navštívit i druhé sídlo anglic-
ké královny – Windsor a obser-
vatoř v Greenwichi, kde jsme
měli příležitost stát jednou
nohou na východní polokouli
a druhou na západní.

Dá se říct, že jsme za těch
pět dní poznali maximum
z toho, co k Anglii patří,
včetně proměnlivého počasí.
Ale ani drobné přeháňky nám
nemohly pokazit náladu.

Lucie Kociánová
a Jana Přikrylová, 6.A

své práci. Mluvil málo, ale co
řekl, často jen náznakem,
bylo velmi srozumitelné. Ko-
nec jeho života byl tragický.
Pádem na roh stolu se zranil
na hlavě. Zemřel po 3 dnech
bezvědomí na krvácení do
mozku dne 3. dubna 1956 ve
věku nedožitých 83 let.

Valašsko na svého Poláška
nezapomnělo a v r. 1973 osla-
vilo 100leté výročí jeho naro-
zení s veškerou úctou. Dne
24. 6. byly jeho tělesné pozů-
statky převezeny na Valašský
Slavín do Rožnova p. R.

Ing. R. Golas
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Město Frenštát pod Radhoštěm
každoročně vyhlašuje nejlepší
sportovce, trenéry a sportovní
kolektivy, kteří svými výsledky
nejmarkantněji reprezentovali
náš region. Vyhlášení těch nej-
lepších sportovců proběhlo ve
středu 12. dubna 2006 v obřadní
síni frenštátského Městského
úřadu, kde oceněným sportov-
cům poblahopřál starosta města
ing. Pavel Orlík. 

MEZI OCENĚNÝMI BYLI:

Pavel Děcký z TJ Respekt,
3. místo na MČR v silničním závodě
a 10. místo na ME v Holandsku
v handbike.

Jiří Mazoch z TJ Frenštát p. R.,
skoky na lyžích, 2. místo na MČR
dorostu, 2. místo v žebříčku ČR
dorostu, 3. místo FIS Cup dorostu
(neoficiální Mistrovství světa).

Pavel Rajnoch, TJ Frenštát p. R.,
skoky na lyžích. Získal 1. místo na
MČR žáků a 1. místo v žebříčku žáků
a 4. místo na FIS Cupu v Gapa.

Martin Pavelec, TJ Frenštát p. R.
muž. lyžování – alpské disciplíny.
Získal 3 x 3. místo v akademickém
MČR (slalom, obří slalom, superobří
slalom), 9. místo na mez. závodech
FIS v Rakousku, 1. a 2. místo v závo-
dech FIS v obřím slalomu na Soláni,
4. místo v hodnocení Českého po-
háru alpských disciplín.

Kateřina Kopišová z TJ Slovan
Frenštát p. R. jezdectví–skokové
soutěže.
Vítězka Poháru žen. Získala 2. a 3.
místo v oblastním mistrovství
mladých jezdců, 2. místo ve Velké

ceně Radegasta ve Frenštátě p. R.
Vítězka podzimní soutěže skoku
v Opavě a memoriálu Pluk. Jaromíra
Novosada.

Jaroslava Černochová, PJR
Frenštát p. R., běh na lyžích,
cyklistika.
1. místo v závodě na 50km v Morez
ve Francii (běh na lyžích), l. místo
v závodě na 25km Bílá stopa SNP,
1. místo v závodě na 50km Bieg Pia-
stow, 1. místo v závodě na 42km
v Bodenmais, 1. místo v závodě
horských kol na Velký Javorník.

Jakub Janda z TJ Dukla Frenštát
p. R., skoky na lyžích. 2. místo na
MS v Oberstdorfu, střední můstek.
3. místo na MS v Oberstdorfu, velký
můstek. 6. místo ve světovém po-
háru skokanů. 1. místo v pořadí letní
Grand Prix 1. místo na zimním MČR
na velkém můstku a 1. místo na
letním MČR na středním můstku.

Lenka Kuncová, TJ Dukla Fren-
štát p. R. , lukostřelba, lyžování.
l. místo na MČR ve slalomu, 2. místo

na Mistrovství Polska ve slalomu
a obřím slalomu, 3. místo na Evrop-
ském poháru v Super G ve Vrátné,
1. místo MČR v lukostřelbě, 1. místo
v celkovém pořadí Českého poháru
v lukostřelbě, 2. místo v soutěži
družstev na MS paralympiků v Itálii.

Oldřich Oškera, TJ Dukla Fren-
štát p. R., běh na lyžích. 1. místo
v kategorii nad 80 let závod na 50 km
v Morez a 1. místo na závodě na
50 km – Biem Piastow.

Františka Lichnovská, TJ Fren-
štát p. R, st. žákyně, sportovní
gymnastika. Získala výkonnostní

Jiří Raška, TJ Frenštát p. R.,
Olympijský vítěz z Grenoblu na
středním můstku a druhý na velkém
můstku. V roce 1971 vítěz Intersport-
turné. Světový rekordman z Planice
– 164 m. Druhé místo na Mistrovství
světa ve Vysokých Tatrách na velkém
můstku, 3. místo na Mistrovství
světa v letech v Planici. Mnoho-
násobný mistr ČSSR. Vítěz ankety
„Český lyžař století“. Trenér repre-
zentace dospělých i juniorů (vycho-
val medailisty z Mistrovství světa
juniorů i dospělých).

Zdeněk Krmela, TJ Frenštát p. R.
Trenér sjezdového lyžování. Zakla-
datel sportovních tříd při ZŠ Záhuní,
jejich dlouholetý vedoucí.

Radko Linhart, PJR Frenštát p. R.
Mnoholetý pracovník Českého svazu
lyžování. Budovatel lyžařských
zařízení na Pustevnách a Radhošti.
Člen Klubu Olympioniků. Nositel
Čestného uznání za rozvoj olympij-
ského hnutí.

Evžen Zámostný, PJR Frenštát p. R.
a TJ Frenštát p. R. Dlouholetý
funkcionář Českého svazu lyžování.
Trenér sjezdového lyžování a tenisu.

František Pitucha, PJR Frenštát
p. R. a TJ Frenštát p. R., Mistr
Československa ve sjezdu na lyžích.
V roce 2005 přidal i mistrovský titul
mezi veterány v obřím slalomu.
Státní trenér juniorek ve sjezdovém
lyžování. Funkcionář oddílu lyžování
TJ Frenštát p. R.

MUDr. Ladislav Pilař, PJR Fren-
štát p. R. Dlouholetý reprezentační
lékař běžců na lyžích i skokanů.
Stále aktivní běžec na lyžích –
nositel titulu Eurolopped Master.

Nejlepší sportovci města Frenštátu p. R. za rok 2005

stupeň 3 a jako první sportovní gym-
nastka v historii oddílu se probojo-
vala na MČR, kde skončila na 32.
místě z 60startujících sportovkyň.

ZASLOUŽILÍ ČLENOVÉ 
JUBILANTI:

Dalibor Norský, TJ Sokol
Frenštát p. R. Starosta TJ Sokol
Frenštát p. R. V minulosti repre-
zentoval město v kopané, basketbale,
lehké atletice, nářaďovém tělocviku.
Místostarosta župy Beskydské Jana
Čapka.

Zdeněk Fialka, TJ Slovan,
dlouholetý člen a trenér TJ Slovan,
pod jeho vedením získali především
junioři několik titulů mistrů ČSSR a
ČR ve skokových soutěžích družstev
i jednotlivců. 

Julius Kantor – TJ Frenštát p. R.
a DDM Astra, dlouholetý trenér
mládeže od benjamínků až po dorost.
Jeho svěřenci získali tituly přebor-
níků okresu v jednotlivcích i druž-
stvech. Někteří dodnes hrají divizi.

Jednou z oceněných byla také
parkurová jezdkyně na koních,
Kateřina Kopišová.

Nejlepší sportovci města Frenštátu pod Radhoštěm za rok 2005 se v dubnu
sešli v obřadní síni Městského úřadu.

Pavel Rajnoch přebírá ocenění
z rukou starosty města.

Dlouholetý pracovník Českého
svazu lyžování Radko Linhart se
starostou ing. Pavlem Orlíkem.
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Ing. Jan Šrubař, CSc., PJR Fren-
štát p. R. a TJ Frenštát p. R.
Po dobu aktivní činnosti člen ligo-
vého družstva běžců na lyžích TJ
MEZ Frenštát p. R. Dlouholetý trenér
a rozhodčí. Stále aktivní běžec na
lyžích – nositel titulu Eurolopped
Master, předseda PJR Frenštát p. R.

Mgr. Marie Mikesková, PJR Fren-
štát p. R. a TJ Frenštát p. R.
Účastnice universiády v běhu na
lyžích. Dlouholetá trenérka lyžování.
Působí i jako rozhodčí lyžování.

Zdeněk Hrachový, TJ Frenštát p. R.
Dlouholetý funkcionář a trenér mlá-
deže skokanů na lyžích. V současné
době funkcionář oddílu kopané.

Vladimír Mechl, TJ Frenštát p. R.
Dlouholetý funkcionář oddílu lyžo-
vání. Vedoucí úseku skoku na lyžích.

Olga Havrlantová, TJ Slovan
Frenštát. Bývalá vynikající závodní

jezdkyně na koních a tajemnice TJ
Slovan. Rozhodčí jezdeckých závodů.
Členka OS ČSTV v Novém Jičíně
a členka republikového výboru svazu
jezdectví ČR.

Ing. Bedřich Raška, TJ Frenštát
p. R. Dlouholetý hráč a funkcionář
volejbalového oddílu a bývalý před-
seda TJ Frenštát p. R.

TRENÉŘI:

Marie Žáčková,
TJ Sokol Frenštát p. R.
Náčelnice a cvičitelka TJ Sokol
a náčelnice župy Beskydské Jana
Čapka. Cvičitelka, která se svými
svěřenci, předškoláky, mladšími a star-
šími žákyněmi, získala stříbrné
medaile v celorepublikové soutěži
starších žákyň v pódiových skladbách
a v soutěži všestrannosti a mnoha pr-
venství v župních soutěžích. Nyní
době nacvičuje několik skladeb na
letošní XIV. Všesokolský slet v Praze.

NEJLEPŠÍ KOLEKTIVY:

TJ Frenštát p. R., skokani na lyžích
– junioři. Jan Mazoch a Lukáš
Kubáň – 2. místo na MČR dvojic

TJ Vitto Tea Frenštát p. R.,
kopaná – muži.
Druhé místo v krajském přeboru
a postup po čtyřiceti dvou letech do
divize.

Řádková inzerce
ve zpravodaji zdarma! Volejte tel.: 556 835 584

• PRODÁM magnetoterapeutickou podložku do postele. Magnetické
pásky neztrácejí intenzitu a vydrží věčně, cena 5000 Kč včetně
ledvinového pásu a ovečky na sedadlo.
Kontakt: 728 540 449

• BAZAR v Domě kultury nabízí: nové tiskárny zn. Canon, autodráhy
pro děti, pračky se zárukou, nové dřevěné stoličky, věšáky a jiné
spotřební zboží za velmi nízké ceny.

• PRODÁM masážní křeslo „Bern“. Cena dohodou 
Kontakt: 604 781 429

• PRODÁM osobní automobil zn. Opel, rok výroby 1997, automat,
tažné zařízení, rádio s přehrávačem a zimní náhradní kola, obsah
1400, ujeto 53 000 km
Kontakt: 604 480 168, 556 813 012

• HLEDÁM velký byt nad 90 m2, rodinný domek, pozemek vhodný na
stavbu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Dluhy převezmu, případnou
exekuci vyřídím. Doporučení odměním.
Kontakt: 723 547 413 

• DRAŽBA rozestavěného RD v obci Tichá. 
Kontakt: 777 028 938

• KOUPÍM unimobuňku o rozměrech 4,70 m x 2, 70 m 
Kontakt: 603 813 130

• HLEDÁM dva kolegy do pracovního kolektivu na trvalý pracovní
poměr – obor finanční poradenství. Práce na PC, komunikativnost.
Kontakt: 723 547 413

• SBĚRATEL vykoupí staré sklo, porcelán, fotoaparáty, pohledy,
knihy, známky, mince, obrazy, šperky, zbraně, hudební nástroje a jiné.
Popřípadě celou pozůstalost po sběrateli.
Kontakt: 723 547 413

Den matek
„Budoucnost národa je v rukou matek.“

(Honoré de Balzac) 

Jestli existuje nějaký skutečně mezinárodní
svátek, je to Den matek. Už ve starém Řecku
vzdávali poctu ženám-dárkyním života. Později
se svátek matek slavil také v Anglii, kde se uctí-
vala tzv. Mateřská neděle (Mothering Sunday).
Myšlenka, aby se tento den oslavoval mezi-
národně, vznikla ve 20. století na počest Anny
Revers Jarvisové, která celý život bojovala za
práva matek. To bylo v roce 1907. O pět let po-
zději vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow
Wilson první oficiální oslavu Dne matek na
druhou květnovou neděli. V našich kon-
činách měl Den matek poněkud pohnuté
osudy. Začal se slavit v roce 1923 na popud
Alice Masarykové, ale s příchodem komunismu
ho vytlačil Mezinárodní den žen. K oslavám
Dne matek jsme se vrátili po roce 1989.

Úspěšný
fyzik

Velkého úspěchu dosáhl Lu-
káš Cimpl, student V. A třídy
frenštátského Gymnázia, který
byl úspěšným řešitelem Fyzi-
kálního korespondenčního se-
mináře při MFF UK v Praze.
Jeho výsledky byly tak dobré,
že byl vybrán mezi účastníky
exkurze do CERNu u Ženevy,
kde navštíví největší centrum
částicové fyziky na světě a bude
moci poznat moderní experi-
mentální fyziku. 

Průřez tvorbou
Věry Plouharové
Rozkvetlou atmosféru měsíce května obo-
hatí také výstava „Průřez tvorbou Věry Plou-
harové“, na kterou se můžete přijít podívat
do Výstavní síně Albína Poláška, jež se na-
chází v prostorách Domu kultury. Výstava
nám odhalí tok času v díle autorky od roku
1988 do současnosti. Kromě obrazů (olej,
akvarel, pastely) můžete shlédnout také
tkané gobelíny s květinovými i abstrakt-
ními motivy. Vernisáž výstavy proběhne ve
středu 10. května 2006 v 17. hodin a celá
výstava potrvá do konce května. 
Navštívit ji můžete v pracovní dny v době
od 9 do 17 hodin. Mgr. L. Bednářová

Do kroniky města se podepsal další z oceněných sportovců Jiří Raška,
olympijský vítěz z Grenoblu.
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Kouření dětí je skutečně vážným problémem
Zřejmě nejen mezi žáky naší
školy je v současné době
kuřáctví na vzestupu. Při
cestě do školy často zahléd-
neme hloučky kouřících dětí,
tu u kostela, tu u kina nebo
v parku. Varovné zvedání ruky
a výhružné kynutí pedagoga
je sice pro děti znamením,
že s tím nesouhlasíme, ale
k tomu, aby s kouřením děti
přestaly, to určitě nestačí.

Projektové vyučování napříč
školou na téma „I slavní
kouří“ mělo podle představ
pedagogů naší školy přivést
žáky k uvědomění si zálud-
ností a nebezpečí kuřácké zá-
vislosti. Samotné projektové
vyučování je kouřit neodna-
učí, ale přiměje je zamyslet
se nad všemi důsledky. Každý
žák dostal za úkol připravit
si a zpracovat jeden problém
související s kouřením, při-
čemž se nám nenásilnou
formou podařilo u dětí
formovat klíčové kompetence
k řešení problémů, k učení,

občanské i komunikativní.
Děti zvládly vyhledat na in-
ternetu potřebné informace,
pracovat s texty a vystihnout
v nich to nejdůležitější,
zkusily si předstoupit před
své kamarády a otevřeně pre-
zentovat své názory i názory
odborníků. Dnes už znají
nejen něco málo o rostlině
tabák jako takové, ale i tom,

jak se dostala do Evropy, co
je to šamanské kouření, jaké
důsledky má aktivní a pasivní
kouření, jak upravují kou-
ření nové právní předpisy,
kdo ze slavných osobností
kouřil a zemřel na následky
zdravotních problémů. Před-
vedly nám vlastní obhajobu
kuřáka a nekuřáka, snažily
se přijít na důvod, proč děti

kouří, jaké výhody má neku-
řáctví, zkoumaly varovné
nápisy na cigaretových
krabičkách. 

Skutečným šokem pak pro
všechny byla statistika vý-
dajů v závislosti na spotřebě
cigaret. Žáci spočítali finan-
ční obnos, který za rok jedna
ze žákyň-kuřaček vydá za

kouření a kolik by tím ušet-
řila, kdyby nekouřila, a co by
si případně za ušetřené pe-
níze mohla pořídit. Zajímá
vás to také?

Kdyby chtěla přestat kouřit,
mohla by za ušetřené peníze
v jednom roce čtyřikrát ce-
stovat k moři nebo si pořídit
šest nových mobilních tele-

fonů nebo šedesát čtyři zla-
tých prstýnků nebo…
Každý z nás by si s takovým
„balíkem“ ušetřených peněz
určitě poradil. Neseme v sobě
naději, že nejen ona se
zamyslí nad všemi těmi
zbytečnými problémy, které
s sebou frajerské kouření
dětí na základních školách
nese. 

Nakonec jsme původně
plánovaný rozsah tohoto
netradičního vyučování roz-
šířili, zdálo se nám důležitější
využít zájmu dětí o proble-
matiku, přesto jsme zapojili
řadu předmětů a mezipředmě-
tových vazeb – matematiky,
přírodovědy a přírodopisu,
občanské výchovy, informa-
tiky, ekologické výchovy,…

Neznamená to, že bychom
měli problém za sebou a pro
příště „odučeno“. Ve výcho-
vách budou děti pokračovat
ve výtvarném zpracování
tématu, v pracovním vyučo-
vání budou instalovat vý-
sledky své práce v prosto-
rách školy, v českém jazyce
budou psát úvahy,…

A zamyšlení na závěr…

Víte, že děti mají vytypované
trafiky a obchody, ve kterých
jim cigarety ve městě prodají
bez problémů? Víte, že vědí,
ve kterých jim řeknou: „Tobě
holenku cigarety opravdu
neprodám?!“

My, učitelé základní školy
Tyršova 1053, děkujeme
všem, kteří dodržují platné
zákony a pomáhají dětem
NEKOUŘIT. 

PaedDr. Pavlína Palová

Památný den Frenštátu
Dne 15. března 1939 přišlo do města 500 německých vojáků.
Ve městě byly zavedeny dvojjazyčné nápisy a zcela ochromena
průmyslová výroba. Mnoho mladých lidí bylo odvedeno na
nucené práce do Německa. Během okupace přišlo o život
čtyřicet občanů města Frenštátu, a to na popravištích, v kon-
centračních táborech, žalářích a pracovních táborech. Více
než sto obyvatel Němci věznili. V únoru 1945 byl Frenštát p.
R. poprvé bombardován anglickými letci a o měsíc později
bombardovala již město sovětská letadla. V květnu 1945 se
Němci rozhodli vyklidit město bez boje. Před odchodem
uplatnili i zde svoji proslulou taktiku spálené země. Zamě-
řili se především na zničení komunikací, provedli destrukci
železničních mostů, přeřezali železniční pražce a převrá-
cenou lokomotivou zatarasili železniční trať. Zdemolovali
i nádražní budovu. V posledních hodinách před odchodem
směrem na Lichnov a Bordovice zastřelili dvacet vlastních
vojáků, kteří se pokusili o dezertaci a do povětří vyhodili
muniční sklad v kasárnách. Sovětská vojska 18. armády
IV. Ukrajinského frontu začala Frenštát p. R. osvobozovat
v časných ranních hodinách 6. května 1945. 

Co dělat v případě nálezu uhynulých ptáků 
Doporučení Krajské veteri-
nární správy pro Moravsko-
slezský kraj při neškodném
odstranění jednotlivě naleze-
ných uhynulých ptáků.

V případě nálezu jednotlivých
kusů uhynulých ptáků v pří-
rodě nebo na místech, kde
není znám majitel ani správce
území nálezu, je především
nutné zachovat klid a k ne-
škodnému odstranění přistu-
povat bez obav z nejhoršího.

Občan má tyto možnosti:
1. zakopání na místě nebo na
nejbližším vhodném místě
(z hlediska ochrany zdraví
lidí a zvířat a ochrany život-
ního prostředí)
2. spálení v kotli na pevná
paliva
3. oznámení nálezu obec-
nímu úřadu obce, na jejímž
katastrálním území místo
nálezu leží.

Obecní úřad může:
• kontaktovat k odvozu spá-
dový asanační podnik nebo 
• kontaktovat k odvozu osoby,
které mají povolení k výkonu
veterinární asanační činnosti

Kouří 30 cigaret denně!!!!! (už to je neuvěřitelné)
Za 1 den při ceně 3 Kč za „kusovku“ by ušetřila 90 Kč

Za jeden měsíc 2 700 Kč

Za jeden rok 32 400 Kč

(např. osoby, které provádějí
dezinfekci, dezinsekci, dera-
tizaci) nebo
• doporučujeme dohodu mezi
obcí a privátním veterinárním
lékařem o možnosti využití
kafilerního boxu (u ordinace
nebo ošetřovny) pro uložení
nalezených uhynulých ptáků.

V případě nálezu uhynulých
ptáků na území Frenštátu p. R.
kontaktujte telefonicky nebo
osobně Městskou policii
tel.: 556 830 364, 602 852 316
či Odbor životního prostředí
MěÚ Frenštát pod Radhoštěm. 

Veterinární asanace je řešena
§ 39 až 42 zákona č. 166/1999
Sb., o veterinární péči a o změ-
ně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon).

Doporučená ochrana obyvatel
přicházejících do styku s uhy-
nulými ptáky:
• k manipulaci s uhynulými
ptáky použijte alespoň ochran-
né rukavice, roušku,  pevné
boty, čepici zakrývající vlasy
• po provedené likvidaci si
důkladně umyjte ruce mýdlem

Při nálezu většího počtu
uhynulých ptáků (nad 5 ks)
nebo i jednotlivých uhynu-
lých vodních ptáků vždy kon-
taktujte veterinárního lékaře
místně příslušné krajské
veterinární správy.

Další informace týkající se
chřipky ptáků jsou umístěny
na adrese:

www.svscr.cz/files/pt.html
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dnes vám přinášíme nejzákladnější
informace o práci sociálního koordinátora. V minulosti se tito pracovníci
nazývali kurátoři.

Kdo je vlastně sociální koordinátor?
Jde o specializovaného sociálního pracovníka, který se zaměřuje na práci se
zletilými sociálně rizikovými jedinci a skupinami obyvatel, ohroženými soci-
álním vyloučením. K sociálnímu koordinátorovi pro dospělé přicházejí nejen
lidé, kteří se ocitli v náročné životní situaci, ale i ti, kteří se potřebují
orientovat ve stávající sociální síti. Informace o této práci vám do dnešního
čísla připravila slečna Petra Žáčková.

„Pomoz tomu, kdo nese břemeno, ale rozhodně ne tomu, kdo je
položí vedle sebe“. (Seneca)

Téma: Péãe o obãany spoleãensky nepfiizpÛsobené

Cílovou skupinou péče o občany společensky nepřizpůsobené jsou osoby,
jejichž okruh je v současnosti vymezen v § 52 vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991
Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů a zákon č. 114/1988 Sb.o působnosti orgánů České republiky
v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Jsou to:

a) občané propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
b) občané, proti nimž je vedeno trestní řízení, popřípadě jimž byl výkon 

trestu odnětí svobody podmíněně odložen, a kteří ji potřebují k překo-
nání nepříznivých sociálních dopadů

c) občané závislí na alkoholu nebo jiných toxikomaniích, kteří sociální péči 
potřebují v řešení sociálních situací 

d) občané žijící nedůstojným způsobem života (prostitutky, bezdomovci, atd.)
e) občané propuštění ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné 

výchovy po dosažení zletilosti

Převážná skupina je z řad lidí, kteří se dostali nejrůznějšími způsoby na okraj
společnosti – přicházejí z výkonu trestu, z výkonu vazby, ústavní výchovy
a nemají vlastní rodinu nebo je rodina zpět nepřijala. Nebo je sama rodina
vyloučila. Často se jedná o občany, kteří přišli o bydlení, potřebují naléhavě
vyřešit problém „střechy nad hlavou“, nemají se kde umýt a často nemají ani
co jíst. 

Výše uvedeným osobám lze při splnění podmínky sociální potřebnosti
poskytnout peněžité a věcné dávky k zabezpečení jejich životních potřeb.
Smysl dávky je motivační a má charakter „první pomoci“. Reaguje na určité
specifické potřeby či výdaje cílové skupiny (vyřízení nových dokladů, platba
za přechodné ubytování, cestovné apod.). O peněžitých a věcných dávkách
poskytovaných podle § 54 vyhlášky 182/1991 Sb., které jsou dávkami
fakultativními, tzn. nenárokovými, se vede správní řízení. Sociální
koordinátor se tak dostává do postavení správního orgánu. 

Pro rozhodování o dávce sociální péče dle § 54 cit. vyhlášky se kromě sociální
potřebnosti přihlíží k výši úložného z věznice, k výši cestovného, stravného,
k nocležnému na ubytovně a k dalším odůvodněným výdajům klienta.
V případě, že výše úložného plně zaručuje zajištění výživy a ostatních
základních osobních potřeb, případně i nezbytných nákladů na domácnost,
nepovažuje se takový občan za sociálně potřebného a dávka mu nenáleží.

Dávka se může poskytnout tedy jak peněžitou formou, tak také věcnou
formou – nejčastěji formou poukázky na potraviny nebo poukazem k odběru
ošacení v závislosti na individuální situaci klienta.

Občanu, který nesplňuje podmínky pro poskytování dávek sociální péče podle
zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů,
a jemuž hrozí vážná újma na zdraví, může být poskytnuta pomoc v nezbytném
rozsahu podle § 8a odst. 1, téhož zákona a opět formou věcné nebo peněžité
dávky, případně služby sociální péče. Ustanovení § 8a odst. 2 zákona

o sociální potřebnosti umožňuje poskytnutí této dávky i těm občanům,
kterým nelze přiznat dávku sociální péče proto, že podmínky nesplňují
společně posuzované osoby.

Skutečnost, že jde o jednorázové dávky, neznamená, že by nemohly být
poskytnuty opakovaně. Pokud znovu vznikne potřeba takové formy pomoci,
může správní orgán tuto dávku poskytnout opakovaně, avšak jen v tom
případě, že je splněna podmínka sociální potřebnosti. Pokud takový občan
požádá i o jiný typ dávky sociální péče, dávka se dle § 54 cit. vyhlášky do
příjmu nezapočítává. Horní hranice této dávky činí 1 000 Kč.

Hlavním smyslem práce sociálního koordinátora, kromě výše uvedené
finanční pomoci, je účast na hledání nových životních cílů a společenského
uplatnění. To znamená, že jde o schopnosti uvést klienta (občana
společensky nepřizpůsobeného) do běžného světa, respektive běžného
života. V začátcích pomoci jde převážně o uspokojení základních lidských
potřeb, nalezení ubytování, zprostředkování lékařského ošetření apod.
V dlouhodobější spolupráci jde o pomoc při hledání zaměstnání, navázání
kontaktu s rodinou atp. Jde o tzv. sociálně právní poradenství.

Postavení sociálního koordinátora je velmi specifické. Úspěch jeho práce je
závislý na ochotě, snaze a skutečném zájmu klienta změnit svou životní
situaci. Zde je nutné uvést, že ne vždy tuto snahu sami klienti projevují.
Možná i proto jsou klienti sociálního kurátora vnímáni veřejností jako
nejméně zasloužení příjemci pomoci. Přesto se sociální koordinátor musí
ptát po příčinách klientovy situace, hledat východiska, nabídnout a případně
poskytnout pomoc.

Právní normy, vztahující se k dané problematice:
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním
zabezpečením, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů,
Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška MPSV č. 182/1991Sb., kterou se provádí zákona o sociálním
zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější informace získáte na telefonním čísle:
tel.: 556 833 181 – slečna Petra Žáčková, DiS.,
nebo přímo na pracovišti Odboru sociálních věcí MěÚ Frenštát p. R., a to ve
3. patře přístavby radnice Javorníku, kancelář č. 37.

Příště o Music contact clubu.
Hezké dny Vám přeje Ing. Anna Hrachovcová, 

vedoucí Odboru sociálních věcí

Dobr˘ den, tady Mûstsk˘ úfiad, Odbor sociálních vûcí…
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Mikulovská sudová vína
Navštivte nově otevřenou vinotéku a prodejnu stáčeného vína

na Nádražní 149, 
744 01 Frenštát p. R. 

Prodejní doba:
úterý – pátek 9.00–12.00

13.00–18.00
sobota 8.00–12.00
Nejlepší cena ve městě.

NÁTùRY ST¤ECH A FASÁD
Práce ve v˘‰kách pomocí horolezecké techniky
– nátûry stfiech, fasád, okapÛ, svodÛ, oplechování 
– pokr˘vání stfiech hydroizolaãními pásy
– tmelení spár panelov˘ch domÛ
– demolice a opravy komínÛ
– izolace rovn˘ch stfiech
– svafiování ve v˘‰kách
– ãi‰tûní konstrukcí
– fiezání stromÛ

Kalmus David
Bezruãova 1027, 744 01 Fren‰tát p. R., tel.: 737 311 368
Fojtík Libor
Stfielniãní 1575, 744 01 Fren‰tát p. R., tel.: 604 278 860



¸K i n o

KAM V KVĚTNU ZA KULTUROUFRENŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ • KVĚTEN 2006 15

DDM

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

DOLBY DIGITAL

( 556 835 397 ( 556 836 491
( 556 835 098

mobil: 602 845 754

¸ od pondělí 1. do středy 3. května
vždy v 19.30 hodin

Americký film s titulky
ŽÍT PO SVÉM

Příběh rančerské rodiny, která byla
rozdělena a nyní se snaží zhojit
staré rány a odpustit. Hrají: Jennifer
Lopezová, Robert Redford a Morgan
Freeman. • do 15let nepřístupný,
105 minut, vstupné 65 a 70 Kč

¸ v sobotu 13. a v neděli 14. května
vždy v 19.30 hodin

Americký film s titulky
ZKROCENÁ HORA

Milostný příběh dvou mladých mužů,
rančera a kovboje, kteří se poznali
v létě roku 1963 a stali se přáteli na
celý život. • do 15let nepřístupný,
134 minut, vstupné 65 a 70 Kč

¸ v pondělí 15. a ve středu 17. května
vždy v 19.30 hodin

Americký film s titulky
CASANOVA

Když Giacomo Casanova poznal Fran-
cescu Bruni, našel svůj ideální mi-
lostný protějšek. Musí ale dokázat, že
je mužem hodným jejích milostných
ideálů. • do 15let nepřístupný, 108
minut, vstupné 65 a 70 Kč

¸ ve čtvrtek 18. května v 19.30 hodin
PROJEKT 100 francouzský film

s titulky – DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY
• do 15let nepřístupný, 98 minut,
vstupné 60 a 65 Kč

¸ od pátku 19. do neděle 21. května
vždy v 19.30 hodin

Americký film s titulky
ZLOMENÉ KVĚTINY

Opuštěný Don je odhodlán trávit penzi
před televizí. Když ale pátrá po syno-
vi, kterého podle anonymu porodila
jedna z jeho lásek, musí se zamyslet
nad životem. • do 15 let nepřístupný,
105 minut, vstupné 60 a 65 Kč

¸ v pondělí 22. a v úterý 23. května
vždy v 19.30 hodin

Americký film s titulky
WALK THE LINE

V roce 1955 vkráčel drsný, vyzáblý
kytarista J. R. Cash do tehdy ještě ne-
známých Sun Studios v Memphisu.
Tento okamžik měl později nesmaza-
telný vliv na vývoj americké kultury.
• do 12let nevhodný, 135 minut,
vstupné 60 a 65 Kč

¸ ve středu 24. května v 19.30 hodin
PROJEKT 100 britský film

s titulky – KDYBY
Děj filmu nás zavádí do prostředí
středoškolské chlapecké koleje. • do
15let nepřístupný, 111 minut,
vstupné 60 a 65 Kč

¸ od pátku 26. do neděle 28. května
vždy v 19.30 hodin

Americký film s tit. – HOSTEL
Jeden z nejhrůznějších filmů po-
sledních let. • do 18 let nepřístupný,
95 minut, vstupné 70 a 75 Kč

¸ od pondělí 29. do středy 31. května
vždy v 19.30 hodin

Americký film s titulky
RŮŽOVÝ PANTER

V akcí nabité komedii se Clouseau
zhostí nejdůležitějšího případu, jaký
kdy řešil. • přístupný, 92 minut,
vstupné 65 a 70 Kč

f ŽIVOT MEZI INDIÁNY  F
5. května, 18.00 h, čajovna Magnolia
Beseda se Zbyňkem „Zibby“ Ellerem,
který žil 18 let v Kanadě a strávil po-
sledních 6 let svého pobytu mezi
původními obyvateli. Poznával jejich
život, kulturu, víru i způsob léčení.
Po 4 letech ho adoptovala medicine
woman („medicinmanka“) kmene
Mohawks. Vstupné: 30 Kč

f VÝSTAVA „PRŮŘEZ TVORBOU
VĚRY PLOUHAROVÉ“ F

10. května, 17.00 h, VS A. Poláška
Výstava potrvá do 31. 5. 2006 a je
přístupna po – pá 9.00–17.00 h

f ČERT VŠUDYBYL
A PRINCEZNA ZLOBILKA F

16. května, v 8.30 a 10.00 h, Kino
Rozmarnou pohádku Vám představí
divadelní soubor z Opavy. Pro děti
z MŠ a I. stupně ZŠ. Vstupné: 25 Kč

f KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY,
MILÁČKU! F

16. května, v 19.00 h, Kino
Divadelní společnost Háta zavítá do
Frenštátu s komedií Marca Camole-
ttiho. Dobře situovaným manželům,
kteří spolu žijí již řádku let, pomalu
hrozí nuda. Rozhodnou se zpestřit si
život nevěrou. Hrají: I. Andrlová/
L. Zedníčková, V. Beneš/ M. Vašinka,
M. Dvorská/L. Molínová, O. Želenská/
L. Benešová, Z. Pantůček/P. Pospíchal,
V. Jeníková/J. Zenáhlíková, P. Gelnar/
M. Sobotka. Předprodej v kanceláři
DK Frenštát, tel.: 556 835 397 a v IC
města, tel.: 556 836 916. 240 / 210 Kč.

f VÝSTAVA „VÝTVARNÉ PRÁCE
ŠKOL“ F

18. května, v 16.30 h, spodní foyer DK
Na vernisáži proběhne vyhlášení nej-
lepších prací. Výstava otevřena po–pá
9.00–17.00 h a potrvá do 2. 6. 2006

f SETKÁNÍ CIMBÁLOVÝCH MUZIK
VALAŠSKÉHO KRÁLOVSTVÍ F

19. – 20. května, náměstí

f KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ F
25. května, 18.00 h Magnolia

ZUŠ a jazzová formace Rosťa Hus
Quartet pro Vás připravila hudební
večer. Vstupné dobrovolné.

` 28. 4. – 1. 5. Duhový most
11. ročník turisticko-branné soutěže
sdružení Duha pro děti, mládež
i dospělé. Více u Katky Severové

` 3. 5. Domovní znamení
Od 16.00 h v Astře. Přijďte si vyrobit
originální vývěsní štít na Váš dům –
(nejen) pro dospěláky, vstupné: 10 Kč

` 4. 5. Kouzelná hlína
Od 18.00 h pro dospělé a rodiče s dětmi,
volná tvorba z keramické hlíny,
vstupné: dospělí 30 Kč, děti 20 Kč

` 8. 5. Putování za sluníčkem
Jednodenní výlet na pro ty, kteří rádi
jezdí do přírody. Více u Katky Segečové

` 9. 5. Závody autíček
V 16.00 na venkovní dráze před Astrou

` 11. 5. Kouzelná hlína
Od 18.00 h pro dospělé, volná tvorba
z keramické hlíny, cena: dospělí 30 Kč.

` 17. 5. Hrátky s drátky
pro malé i velké
Od 16.00 h. Výroba jednoduchých drá-
těných drobnůstek, s sebou: láhev nebo
kamínek na odrátování, vstupné: 10 Kč.

` 18. 5. Hu-tu-tu souboj
Od 16.00 h u Astry, pro ty, kteří si rádi
hrají a soutěží. Více u Katky Segečové

` 18. 5. Kouzelná hlína
Od 18.00 h pro dospělé a rodiče s dětmi,
volná tvorba z keramické hlíny,
vstupné: dospělí 30 Kč, děti 20 Kč

` 23. 5. Kravičky Od 16.00 h v Astře.

` 23. 5. Soutěž mladých
elektroniků 
Účast na krajské soutěži v NJ

` 25. 5. Kouzelná hlína
Od 18.00 h pro dospělé, volná tvorba
z keramické hlíny, cena: dospělí 30 Kč.

` 26.–28. 5. Víkendovka
Víkend plný her, dobrodružství a ra-
dosti. Více u Katky Segečové– Skipy

` 28. 5. Den dětí se zvířátky
Zábavné odpoledne pro děti a rodiče
se spoustou soutěží, her, vystoupení.
Od 14.00 do 17.00 h na náměstí.

` 29. 5. Turnaj v Ringu
V 15.30 h u Astry – pro ty, kteří si
chtějí zasoutěžit. Více u Jitky a Katky

` 30. – 31. 5. Astrománie aneb
zájezd pro nejlepší
Dvoudenní výlet pro nejlepší členy ZÚ
DDM Astra. Více informací obdrží
děti u svého vedoucího nebo v Astře

` 31. 5. Jarní kouzelná dílnička
nejen pro děti
14.00–19.00 h hrátky s barvičkami,
perličkami, barevnými drátky –
vítány jsou i maminky a tatínkové.

¸ ve čtvrtek 4. května v 19.30 hodin
PROJEKT 100

Francouzsko-belgický film – DÍTĚ
Mladému páru se narodilo dítě. Bruno
se bez rozmýšlení rozhodne prodat
dítě k adopci. Nechápe, proč je Soňa
zděšená. • do 15let nepřístupný, 95
minut, vstupné 60 a 65 Kč

¸ od pátku 5. do neděle 7. května
vždy v 19.30 hodin

RAFŤÁCI
Co se dá na vodě zažít? Koupání,
nudu, peřeje, lásku, zklamání i opilost.
Komedie nejen pro teenagery. •
přístupný, 104 minut, vstupné 75 Kč

¸ v pondělí 8. a v úterý 9. května
vždy v 19.30 hodin

Italský film s titulky
TYGR A SNÍH

Komedie o naději, že láska dokáže
existovat i v nejtěžších časech. Básník
Attilio bezmezně miluje kritičku
Vittorii. Ta to přechází s úsměvem.
Když se však dostane do nebezpečí,
je básník ochotnen pro lásku oběto-
vat život. • do 15let nepřístupný,
121 minut, vstupné 65 a 70 Kč

® ve středu 10. a ve čtvrtek
11. května vždy v 19.00 hodin

Představení Těšínského divadla
TŘI V TOM

Vstupenky: hodinu před představením.

¸ v pátek 12. května v 19.30 hodin
PROJEKT 100 francouzský film
s titulky – U KONCE S DECHEM

Režijní debut Jeana-Luca Godarda. •
do 15let nepříst., 87 min., 60 a 65 Kč



Školní sportovní klub
V září 2005 byl založen na
ZŠ Záhuní Školní sportovní
klub se zaměřením na odbí-
jenou. Dívky trénují každou
středu a pátek. Vedou je Mgr.
Dagmar Uhlářová a pan Bo-
huslav Morávek. Tréninky se
snažíme dělat pestré, od spor-
tovní gymnastiky až po mí-
čové hry. Teprve nyní začíná-

KOPANSKÁ DVACÍTKA
Kopanské občanské sdružení pořádá v pondělí 8. května 2006
již XXIV. ročník pochodu na 20 km pod názvem Kopanská
dvacítka. Start i cíl je v areálu „Pod lipami“ ve Frenštátě p. R.
na Kopané. Začátek akce, která se bude konat za každého
počasí, je stanoven na 8.00 h. Výbor KOS Kopaná zve srdečně
k účasti všechny příznivce sportu. Jana Bartošová

me učit hru s volejbalovým mí-
čem a se sítí. My dva jsme začí-
nali jako hráči volejbalu a nyní
jako trenéři se snažíme dát dív-
kám základy a chuť hrát. Přáli
bychom si, aby z těchto dívek
byl za pár let neporazitelný tým.
Vždyť ve Frenštátě se vždy hrál
úspěšný volejbal. Dívky, přijďte
mezi nás! D. Uhlářová

Běh Papratnou 2006
Dne 26. 3. 2006 se konal 2. ročník závodu Běh Papratnou,
který byl prvním závodem Frenštátského běžeckého poháru
a Lašské běžecké ligy. Trať oproti prvního ročníku byla mírně
změněna díky sněhu a tato změna trati již zůstane. Délka
5,5 km byla zachována. Počasí závodu, až na nepříjemný
vítr, přálo. Na start závodu nastoupilo 32 běžců. Závod vyhrál
s velkým náskokem Martin Kotek z MK Kopřivnice časem
18:50 a v ženách vyhrála Zdeňka Holišová z X-air Ostrava
časem 21:28. Celkové výsledky Běhu Papratnou naleznete
na www.mkkop.wz.cz. Další závod FBP bude Letní test o délce
4,8 km v sobotu 1. 7. 2006 v 10.00 h za pekárnou Lomná.

Běžecké závody v květnu 2006
1. května: Májové závody: atletický mítink, Frýdek-Místek, start 10.00 h stadion TJ 

Slezan Frýdek-Místek
10. května (17. května): Zátopkova pětka: 5 km, Kopřivnice, start 16.30 h letní stadion
13. května: Běh na Radhošť: 6,5 km/734 m, Rožnov p. R., start 11.00 h camping Rožnov p. R.
14. května: Běh na Velký Javorník: 7,1 km / 520 m, Frenštát p. R., start 10.00 h skokanský 

můstek
24. května: Pětka ČMSS: 5 km, Frýdek-Místek, start 17.00 h stadion TJ Slezan Frýdek-Místek
27. května: Horský běh na Lysou Horu: 9,2 km / 927 m, Ostravice, start 12.00 h fotbalové 

hřiště. Závod je mistrovstvím republiky v běhu do vrchu a kvalifikací na 
mistrovství světa v běhu do vrchu.

Koupání na krytém bazénu ve Frenštátě p. R.
od 1. 5. – 31. 5. 2006 tel.: 556 836 240 

po 6.30–13.00 14.00–16.00 18.00–21.00
út 8.00–13.00 14.00–16.00 18.00–21.00
st 8.00–13.00 14.00–15.00 15.00–21.00

důchodci veřejnost

čt 8.00–13.00 14.00–16.00 18.00–21.00
pá 6.30–13.00 14.00–16.00 18.00–21.00 
so 10.00–19.00
ne 9.00–16.00

Upozornění: v pondělí, středu a pátek v době školního vyučování od 8.00 do 13.00
je pro veřejnost volná polovina velkého bazénu. Pozor: čt 4. 5. 2006 bazén uzavřen
(sanitární den). Státní svátek 1. a 8. května 2006 bazén v provozu: 9.00–17.00 h.

Cena pro důchodce ve středu od 14.00–15.00 h je 20 Kč/h, v úterý a čtvrtek v době
školního vyučování od 8.00 do 13.00 h, platí hodinové vstupné pro dospělé: 20 Kč/h,
30 Kč/2 h. Prodej vstupenek končí hodinu před ukončením provozní doby.

Vstupné na krytý bazén od 1. 5. 2006
Vstupné na 1 hodinu:
Dospělí 30 Kč
Děti od 3 let do 15 let 15 Kč
Děti do 3 let vstup zdarma
Záloha na klíč 20 Kč
Permanentka (10 vstupů) 200 Kč

Vstupné na 2 hodiny:
Dospělí 40 Kč
Děti od 3 let do 15 let 20 Kč
Děti d0 3 let vstup zdarma
ZTP a ZTP/P děti do 18let
+ doprovod 15 Kč (1–2 h) 
Záloha na klíč 20 Kč

Permanentka dospělí
10 vstupů 300 Kč
Permanentka děti do 15 let
10 vstupů 150 Kč
Pronájem bazénu
1 hodina 1000 Kč
Pronájem 1 dráhy
1 hodina 200 Kč

Při překročení limitu se účtuje poplatek na
další hodinu

Prodej vstupenek končí vždy hodinu před
ukončením provozu


