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slovo primátorky

Ve dnech 13. a 14. října pro-
běhla prezentace stavebního 
díla „Krytý areál Olešná“, kte-
rou si prohlédli pozvaní hosté i 
veřejnost, která už se těší, až po 
nezbytném testování technologií 
bude moci v listopadu komplex 
vodních atrakcí s doprovodnými 
službami začít užívat.

„Dnešní setkání a zítřejší den 
otevřených dveří by měly pře-
svědčit nejen vás, ale i občany 
města, že aquapark na Oleš-
né je stavba nadregionálního 
významu a může výrazně při-
spět k zatraktivnění města Frý-
dek-Místek pro cestovní ruch. 
Prostředky vynaložené na tuto 
stavbu jsou tedy účelné. Nebu-
dujeme Potěmkinovu vesnici, 
ale funkční sportovní zařízení,“ 

Krytý aquapark byl představen veřejnostiKrytý aquapark byl představen veřejnosti

ADRENALINOVÝ POHLED: Tuto výšku překoná návštěvník tobogánem.  Foto: Petr Pavelka

Občané, přijďte k volbám!Občané, přijďte k volbám!
Vážení spoluobčané,
volební období 2002-2006 se defini-

tivně uzavře v pátek 20. 10. 2006, kdy 
všem současným členům zastupitelstva 
města končí mandát pro výkon funkce. 
Za členy Rady města Frýdku-Místku i za 
sebe bych Vám všem chtěla poděkovat 
za spolupráci během celého volebního 
období. Bylo naší snahou být co nejví-
ce mezi Vámi a vnímat Vaše potřeby. 
Chci poděkovat i za kritické připomínky 
a podněty, protože byly pro nás velmi 
cenné. Nevyřešili jsme je všechny, protože nelze vyhovět všem a občas 
proti sobě stojí naprosto protichůdné požadavky různých zájmových sku-
pin. Zásobníky investičních akcí jednotlivých odborů však svědčí o tom, že 
Vaše podněty nezapadly a jsou postupně připravovány k řešení.

Ve dnech 20. a 21. října budeme mít všichni možnost zvolit si z 284 
kandidátů, na kandidátkách osmi politických uskupení, nové složení 
zastupitelstva našeho města. Předvolební kampaň v těchto dnech vrcholí, 
o Váš hlas se ucházejí všechny kandidující strany. Agresivní vedení voleb-
ní kampaně se bohužel přeneslo z celostátní úrovně i na tu komunální, 
osočování, hrubost, urážky, zastrašování obyvatel, lživá tvrzení i podávání 
trestních oznámení jsou na denním pořádku. Tragická událost v Havířově 
nám přitom jasně ukazuje, jak je nebezpečné a nezodpovědné jitřit vášně 
a vyhrocovat vztahy. Na komunální úrovni bychom neměli dát přednost 
těm, kteří bezhlavě jdou za svou politickou kariérou, ale těm, co budou 
schopni naplnit slib, který všichni zastupitelé skládají na jeho ustavujícím 
zasedání, v němž se zavazují „na svou čest a svědomí, že svoji funkci 
budou vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů“.

Chtěla bych Vás vyzvat k tomu, abyste svého práva volit využili a 
svůj hlas ve volbách odevzdali těm, kteří mohou mít Vaši důvěru, těm, 
kteří jen neboří a nerozdělují. Chci věřit, že většina z Vás nesouhlasí 
s rozdělením města na samostatný Frýdek a Místek, jak se objevilo v 
posledním opozičním zpravodaji. Jsem totiž přesvědčena, že během 
čtyř let se Frýdek-Místek znovu výrazně posunul v kvalitě života, kterou 
svým obyvatelům poskytuje, a že v něm stojí zato žít.

Při Vaší volbě Vám přeji šťastnou ruku! Eva Richtrová

nechal se slyšet na slavnostní 
prezentaci nadčasové stavby 
náměstek primátorky Miroslav 
Dokoupil.

Občané Frýdku-Místku, kteří 
po výstavbě venkovního areálu 
již nemuseli dojíždět na koupa-
liště v okolí, se nyní mohou těšit, 
že si mohou zaplavat a vydová-
dět se v kteroukoliv roční dobu 
a za jakéhokoliv počasí. Krytý 
aquapark nabízí svými proskle-
nými stěnami jedinečný pohled 
na přírodní scenérii, kterou si 
každý může užít v hlavním nere-
zovém bazénu, který je cíleně 
navržen pro rekreační a relaxač-
ní účely, nikoliv jako plavecký 
pro závody. Jeho maximální dél-
ka činí 28,5 metru, šířka téměř 
18 metrů a hloubka se pohybuje 

v rozmezí 1,1 až 1,25 metru. 
Celková plocha bazénu je 300 
m2. Návštěvníci se mohou těšit 
na řadu atrakcí. Chybět nebu-
dou vodní chrliče a děla, masáž-
ní trysky v bazénových stěnách, 
lavice s kombinovanou vodní a 
vzduchovou masáží, vodní lůžko 
se vzduchovou masáží, houpací 
bazén, proudový kanál, perličko-
vá koupel nebo masáže nohou. 
Samozřejmostí je whirlpool pro 
osm osob umístěný na ostrův-
ku uprostřed bazénu, který má 
podvodní osvětlení a přímo z něj 
se nabízí nádherný výhled na 
panorama Beskyd a Lysou horu. 
„Sportovněji založení rekreanti 
využijí šplhací síť včetně dvou 
ostrovů. Pro nejmenší návštěvní-
ky je připraven dětský nerezový 

Korejští partneři se zlobí 
kvůli rozpoutané kampani. 
Nechceme být předmětem 
žádných politických sporů. 
Takto jednoznačně zareagoval 
na kampaň namířenou proti 
frýdecko-místecké radnici a 
nošovické průmyslové zóně 
Kim Do Tomas, šéf právního 
oddělení společnosti Hyundai 
Motor Manufacturing Czech.

„Nevěděli jsme, že jsme sou-
částí předvolebního politického 
boje. Tato informace se k nám 
dostala náhodou od jedné naší 
české zaměstnankyně. Přišli 
jsme do České republiky inves-
tovat, respektujeme zdejší úřady, 
ale v žádném případě nepodpo-

TO JE VÝHLED!: Hory nadosah.    Foto: Petr Pavelka

Korejští investoři v Nošovicích
si chválí spolupráci s radnicí

rujeme žádné politické strany. 
Naším cílem je dělat byznys, a ne 
zaplétat se do politických sporů,“ 
nechal se slyšet Kim Do Tomas, 
který navíc tisku potvrdil, že mezi 
Hyundaiem a současnou frýdec-
ko-místeckou radnicí probíhala 
četná jednání, v jejichž rámci 
město navázalo s automobilkou 
spolupráci. „Navštívili jsme něko-
likrát radnici ve Frýdku-Místku, 
jednali jsme s vedením města a 
požádali jsme ho o podporu při 
naší investici. Město tedy mimo 
jiné přišlo s aktivní spoluprací 
při zajištění škol pro děti našich 
manažerů, či třeba při hledání 
bydlení. Velmi pak oceňujeme 
nabídnutou pomoc při hledání 

zaměstnanců. Vedení města 
spolu s úřadem práce nám totiž 
přislíbilo pomoc s náborem pra-
covníků pro naši továrnu,“ při-
blížil postup radnice, který opozi-
ce vydává za liknavý, šéf právní-
ho oddělení Kim Do Tomas, podle 
kterého korejská investice přinese 
oživení regionu, včetně samotné-
ho města Frýdku-Místku.

„Řešíme věci aktuálně, tak jak 
přicházejí, ve spolupráci s krajem, 
a myslím, že poslední měsíce této 
spolupráce jsou vidět. Přípravu 
města na změny v souvislosti s 
korejskými investicemi považuje-
me za jeden z hlavních úkolů také 
pro příští volební období.

(pokračování na straně 2)

bazén v samostatné odhlučněné 
zóně o rozměrech 6x4 metry s 
hloubkou 10 až 30 centimetrů 
a vodními atrakcemi – zvonem, 
ježkem, stříkacím nosorožcem 

Bubu či stěžněm s plachtou, 
který dotváří iluzi lodi,“ vyjme-
noval lákadla pro děti náměstek 
primátorky Petr Cvik.

(pokračování na straně 2)
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(Pokračování ze strany 1)
Ten očekává, že největším 

hitem bude skluzavkové zařízení 
„Divoká řeka“, první svého druhu 
v České republice, v délce 23 
metrů a nástupem i dojezdem 
uvnitř budovy. V atraktivnosti si s 
„Divokou řekou“ příliš nezadá obří 
tobogán s převýšením 10 metrů a 
délkou přesahující 90 metrů. 

Součástí krytého areálu je 
rovněž wellnes s infrasaunou, 
parními kabinami, finskou saunou 
a restauracemi pro suchý i mok-
rý provoz. V celém objektu bude 
fungovat elektronický systém 
obsluhy klienta od jeho příchodu 
do areálu až do okamžiku, kdy 
aquapark opouští. Je založen na 
bezkontaktních identifikátorech, 

které návštěvník dostane ve for-
mě náramku na ruku. „Klient se 
na každém čtecím místě identifi-
kuje číslem ID náramku. Tomuto 
číslu bude přiřazeno konto, na 
které se průběžně evidují všechny 
platby za služby a zboží, čerpané 
v systému. Na závěr při výstupu 
proběhne celkové vyúčtování ve 
výstupní pokladně,“ popsal sys-
tém ředitel městské společnosti 
Sportplex Petr Slunský.

Při provozu venkovní části 
radnice drží lidové vstupné a i 
základní hodinové vstupné pro 
vnitřní část bude patřit k nejlev-
nějším v regionu. Je stanoveno 
na 60 korun v pracovní dny, o 
víkendech a svátcích o třicet 
korun více.  (pp)

Krytý aquapark byl 
představen veřejnosti

(Pokračování ze strany 1)
Mnohokrát už jsme jednali se 

zástupci automobilky, máme s nimi 
velmi dobré kontakty. Byli jsme se 
podívat v Žilině i v Kolíně a jsme 
připraveni ve spolupráci se společ-
ností Hyundai, ale i dalším korej-
ským investorem, který se chystá 
do chlebovické průmyslové zóny, 
s krajem, s obcemi v naší spádové 

oblasti a dalšími institucemi řešit i 
další záležitosti, které vyvstanou v 
souvislosti s příchodem investorů. 
I fakt, že jako jediní máme ošet-
řenou náhradu případných škod 
vzniklých při výstavbě na komu-
nikacích ve městě, jednoznačně 
svědčí o tom, že nepodceňujeme 
žádný detail,“ ujistila primátorka 
Eva Richtrová. (pp)

Korejští investoři v Nošovicích
si chválí spolupráci s radnicí

Setkání jubilantů
Frýdecko-místecká radnice i 

letos zorganizovala Slavnostní 
setkání jubilantů. Uskuteční se v 
úterý 24. října v 15 hodin ve vel-
kém sále Národního domu. Všich-
ni senioři, kteří se letos dožívají 
úctyhodných 70 let, se i se svým 
doprovodem mohou těšit na Kvě-
ty paní operety sólistů Slezského 
divadla v Opavě.

Vzdělávání úředníků 
Město Frýdek-Místek získalo na 

jaře z Evropského sociálního fondu 
v rámci Operačního programu Roz-
voj lidských zdrojů dotaci přes 700 
tisíc korun na vzdělávání pracovní-
ků zaměstnaných v sociálních služ-
bách ve městě na léta 2006-2007. 
Tato získaná dotace jednak navý-
šila finanční prostředky radnice na 
průběžné vzdělávání zaměstnan-
ců, které je nezbytnou součástí 
profesního vybavení každého úřad-
níka, a současně podporuje aktivity 
magistrátu vedoucí ke zlepšování 
služeb regionu.

Otevřená Žirafa
26. října pořádá příspěvková 

organizace ŽIRAFA – Integrované 
centrum Frýdek-Místek v terapeu-
tických dílnách na ulici Janáčkova 
Den otevřených dveří od 9 do 16 
hodin. V této době si mohou všich-
ni návštěvníci prohlédnout zařízení 
budovy a seznámit se s činností 
terapeutických dílen zaměřených 
na individuální péči o osoby s 
mentálním postižením v keramic-
ké, tkalcovské, košíkářské, textilní, 
stolařské a kreativní dílně. 

Přerušení elektřiny
Odběratelé elektrické energie v 

Lískovci u Řepišťského lesa musí 
23. října od 7:30 do 14:30 počítat 
s přerušenou dodávkou, protože 
na zařízení bude probíhat nezbyt-
ná údržba. Stejná lokalita musí 
s touto nepříjemností počítat i o 
týden později ve stejném čase.

Uzavřená pošta
Česká pošta oznamuje, že od 

26. 10. do 2. 11. včetně bude z 
důvodu rekonstrukce přepážek 
uzavřena pošta Frýdek-Místek 
12, Antonínovo nám. 92. Zpří-
stupněn veřejnosti zůstane pouze 
bankomat ČSOB. V této době 
budete moci využít služeb na poš-
tě Frýdek-Místek 1 (ul. Sadová), 
kde budou rovněž přichystány k 
vyzvednutí zásilky běžně ukláda-
né na poště Frýdek-Místek 12.

Bližší informace na telefon-
ním čísle pošty Frýdek-Místek 1 - 
558 404 211.

Přednáška biotronika
V Základní umělecké škole 

na Hlavní třídě ve Frýdku-Místku 
proběhne ve 13 hodin přednáš-
ka biotronika Tomáše Pfeiffera. 
Biotronika je podle pořadate-
lů léčbou i lidským hledáním, 
životní filozofií každodenního 
života. Přednáška je podle nich 
příležitostí setkat se s poznatky 
z oblastí, na které nás škola vět-
šinou nepřipravila. (pp)

Městu se po několika 
předchozích neúspěšných 
pokusech podařilo v dražbě 
udat budovu bývalé zdravot-
ní školy, o kterou v prosin-
ci loňského roku projevila 
zájem Vysoká škola J. A. 
Komenského, ale nakonec 
od svého záměru počátkem 
roku překvapivě ustoupila.

Zachovalý objekt v památ-
kové zóně je situován ve 
velmi atraktivním prostře-
dí, což ocenila společnost 
EuroAgentur&Travel a.s., která 
vlastní v České republice a na 
Slovensku širokou síť hotelů. 
Její zástupce Josef Bára potvr-
dil, že z bývalé zdravotní školy 

Budova bývalé zdravotní školy 
se už vydražila, bude v ní hotel

bude v budoucnu skutečně 
hotel. „Každý z našich hotelů je 
jiný, něčím zvláštní. Rozhodně 
chceme zachovat historickou 
tvář objektu a zároveň splnit 
požadavky i náročnějších klien-
tů. Vzhledem k výstavbě nošo-
vické zóny a očekávanému 
příchodu dalších investorů jsem 
přesvědčen, že najdeme na 
trhu uplatnění,“ řekl Josef Bára.

„My jsme velmi rádi, že jsme 
pro tuto budovu nakonec našli 
adekvátní využití. Chtěli jsme 
do města přivést vysoké škol-
ství, ale i tato alternativa bude 
pro město rozhodně přínosem,“ 
zhodnotila primátorka Eva Rich-
trová.  (pp)

Primátorka Eva Richtro-
vá slavnostně převzala z 
rukou ředitele certifikační 
společnosti Bureau Veritas 
Certification Petra Šestáka 
certifikát, který potvrzuje, že 
Frýdek-Místek má schopné 
úředníky. Všemu předcházel 
certifikační audit, který pro-
věřoval shodu systému řízení 
magistrátu s požadavky mezi-
národní normy ISO 9001:2000 
Quality Management Systems 
– Requirements. 

„Je to pro magistrát klíčová 
věc. Připravit úřad na celý pro-
ces nebylo snadné a lidé, kteří 
se o udělení zasloužili, praco-
vali i o víkendech. Všem bych 
chtěla ještě jednou poděkovat 
za jejich úsilí. Konečně máme v 
rukou dokument, který dokladu-
je, že naši úředníci jsou schopní 
a jednají v souladu se striktními 
normami běžnými například v 
Německu,“ zhodnotila přínos 
certifikačního procesu primátor-
ka Eva Richtrová.

Frýdek-Místek se stal jedním 
z mála měst v republice, které 
prošlo důkladnou kontrolou 

Primátorka převzala certifikát,
který potvrdil kvalitu úřadu

nezávislých auditorů a certifikát 
kvality řízení magistrátu získalo. 
Na Moravě je prozatím prvním 
statutárním městem, v repub-
lice pak největším statutárním 
městem, které se může certifi-
kátem pochlubit.

„Toto potvrzení je pro nás 
velmi cenné, ale zároveň je 
to obrovský závazek. Zname-
ná to, že pravidla a vysokou 
laťku, kterou jsme si vytýčili, 
teď budeme muset striktně 
dodržovat. Nemůžeme si dovo-
lit selhat, protože za tři roky 
se bude certifikát obhajovat,“ 
sdělila tisková mluvčí radnice 
Kateřina Piechowicz.

Tajemník magistrátu Petr 
Menšík vynaložené úsilí, čas a 
energii vidí jako přínosné. „Zís-
kání certifikátu znamená, že 
byla nastavena pravidla, která 
přispěla hlavně ke zlepšení sys-
tému řízení, ke zvýšení efektivity 
činnosti magistrátu, ke snížení 
nákladů, k větší pozornosti vůči 
občanům, ke zvýšení důvěry-
hodnosti a tím i snadnějšímu 
získání dotací z EU,“ vyzdvihl 
hlavní pozitiva.  (pp) 

PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTU: Primátorka obdržela z rukou Petra Šestá-
ka certifikát, který svědčí o dobré práci radnice.  Foto: Petr Pavelka

Také náměstek primátorky 
Ivan Vrba, který se stal patro-
nem místní části Lískovec, se 
mohl od ledna loňského roku 
opřít o místní osadní výbor, 
který zde byl nově ustanoven 
a zahájil svou činnost.

„Velmi dobrá spolupráce s 
osadním výborem se odráží 
v dosažených výsledcích. Za 
volební období 2002-2006 byly 
opraveny komunikace a chod-
níky v celkové hodnotě přes 
čtyři miliony korun. Další nemalé 
prostředky byly vynaloženy na 
opravy výtluků, údržbu veřej-
ného osvětlení a autobusových 
zastávek. Pořadí oprav komuni-

Spolupráci města s Lískovcem
vylepšil vznik osadního výboru

kací a chodníků a jejich naléha-
vost přímo určoval právě osadní 
výbor,“ připomněl Ivan Vrba. 

Nemalé investice město nasmě-
rovalo do lískovecké průmyslové 
zóny, došlo však rovněž k rekon-
strukci pomníku padlých, knihov-
ny či střechy kulturního domu. 
„Nezapomněli jsme ani na místní 
školu, proběhla první etapa opra-
vy pramene K Hájku včetně jeho 
okolí. V současné době řešíme pro-
blém, kde se budou scházet místní 
důchodci, protože změnou dispozic 
budovy kulturního domu přišli o své 
tradiční prostory. Věřím, že vše brzy 
vyřešíme k jejich spokojenosti,“ 
uzavřel Ivan Vrba.  (pp)

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ: V Lískovci byl 3. říjen slavnostní pro Šimona 
Zamazala, Karolínu Hermanovou, Karolínu Šigutovou, Dominiku 
Oháňkovou, Františka Stibora a Rozálii Krasulovou.     Foto: Archiv
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listárna
Vyjádření k neseriózní kampani

Frýdecko-místecká radnice má k dispo-
zici vyjádření uznávaného sociologa Prof. 
PhDr. Jana Kellera, CSc., který odsoudil 
kampaň proti nošovické průmyslové 
zóně a frýdecko-místecké radnici: 

„Občanská demokratická strana spolu se 
svými koaličními partnery se rozhodla využít 
ve své předvolební kampani problematiky fir-
my Huyndai. Místní představitelé těchto stran 
tvrdí, že se zasadí o to, aby ve firmě Hyundai 
v Nošovicích byli zaměstnáni občané z Frýd-
ku-Místku a okolí, tedy nikoliv brigádníci z jiných regionů či zemí. Toto 
opatření prý sníží riziko zvýšené kriminality ve městě. Představitelé ODS 
a dalších stran musejí přitom vědět, že svůj slib nemohou splnit. Struktura 
zaměstnanců firmy v Nošovicích bude dána výši platů, jako je tomu v prů-
myslových zónách a u investorů jinde v republice. Představitelé ODS ve 
městě, v kraji, ba ani v Praze nemají možnost ovlivnit výši příjmů zaměst-
nanců firmy Hyundai. Pokud se firma sama rozhodne vyplácet nadprů-
měrné mzdy, pak budou mít občané našeho města možnost nechat se v 
ní zaměstnat i bez pomoci ODS. Pokud bude firma naopak vyplácet mzdy 
na úrovni minimálního příjmu, pak práce v ní nebude pro občany atrak-
tivní a personální agentury zajistí práci cizích brigádníků, tak jako se to 
děje ve srovnatelných případech jinde v republice. Ani v jednom případě 
nemohou představitelé ODS výsledek nijak ovlivnit. Proto je nutno jejich 
předvolební kampaň v tomto směru klasifikovat jako hrubou demagogii. 

A reakce ODS byla kouzelná. Prý uvědomí úřad práce, aby rekvali-
fikoval pro firmu Hyundai. Tím udělali blbce z úřadu práce, který by bez 
nich asi nevěděl, že má rekvalifikovat pro největší novou firmu v okolí.“

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. sociolog

Z pověření rady města 
podala primátorka Eva Rich-
trová za Statutární město 
Frýdek-Místek oznámení o 
okolnostech, nasvědčujících 
tomu, že byl spáchán trestný 
čin Podněcování k nenávis-
ti vůči skupině osob nebo k 
omezování jejich práva svo-
bod, trestný čin Pomluvy a 
Šíření poplašné zprávy. Rada 
města tak reagovala na kam-
paň „Obáváte se Nošovic?“.

„Všechno má své hranice. 
Opozice svou kampaní namí-
řenou proti nošovické zóně a 
samozřejmě i proti radnici pře-
kročila únosnou míru. Nelze 
přece beztrestně lhát, pomlou-
vat, šířit paniku a ještě navíc být 
xenofobní. Nemůžeme být oso-
čováni z liknavosti a neschop-
nosti řešit problematiku Nošo-
vic, když jsme absolvovali s 
korejským investorem řadu jed-
nání a jako jediní jsme s krajem 
vyjednali specifickou smlouvu 
na ochranu našich komunikací. 
Bráno důsledně, buď lžou před-
stavitelé ODS a KDU-ČSL ve 

Radnice podala trestní oznámení
Frýdku-Místku, když straší nedo-
zírnými důsledky příchodu auto-
mobilky, a nebo celou dobu lhali 
veřejnosti představitelé ODS a 
KDU-ČSL na krajské úrovni při 
přípravě této investiční akce. 

Přirovnávat přístup radnice 
s úřady na Bali, které údajně 
neinformovaly své lidi o tsuna-
mi, už je úplný vrchol. Zaprvé 
na Bali žádné tsunami nebylo 
a za další takto parazitovat na 
lidských tragédiích je za hranicí 
vkusu. Nemohli jsme nereago-
vat na leták, který byl doručen 
frýdecko-místeckým občanům 
do schránek a který byl zve-
řejněn rovněž v novinách, pro-
tože obsahuje řadu objektivně 
nepravdivých informací, které 
značnou měrou ohrožují vážnost 
volených zástupců Statutárního 
města Frýdek-Místek u občanů 
a některé z těchto nepravdivých 
informací nesou znaky poplašné 
zprávy,“ vysvětlila primátorka 
Eva Richtrová.

Radní jsou přesvědčeni, že 
veškeré informace obsažené 
v tiskovinách, o liknavosti a 
neschopnosti radnice, zvýšení 
kriminality, kolapsu dopravy, 
vzrůstu zdravotní rizik, zničení 
komunikací, jsou objektivně 
nepravdivé a vykazující rozpor 
informací se skutečným stavem. 
„U značné části občanů Frýd-
ku-Místku vyvolala tato kampaň 
vážné znepokojení a žádají po 

ŠVEJK RESTAURANT: Radnice rekonstruovala Národní 
dům, kam si můžete zajít i vy od poloviny října za kouzlem 
„starých dobrých časů“.  Foto: Petr Pavelka

Rada města Frýdku-Místku 
byla v tomto období permanent-
ně napadána kvůli vydávání 
Zpravodaje Rady města Frýdku-
-Místku. Radní nyní při obha-
jobě tohoto periodika pátrali v 
historii a dohledali další důka-
zy, že kritika ODS a KDU-ČSL 
je nemístná.

„Jsem moc ráda, že se to 
dohledalo. Všichni sice víme, že 
zpravodaj od jeho vzniku slouží 
k prezentaci činnosti vede-
ní města, ale nyní jsme našli 
dokument, který jasně usvěd-
čuje opozici, že káže pít vodu, a 
sama pije víno,“ řekla primátorka 
Eva Richtrová.

Kritikou zpravodaje mířila opozice do vlastních řad
Rada města má nyní v ruce 

usnesení z 11. zasedání Měst-
ské rady ve Frýdku-Místku kona-
ného 15. března 1995. Tehdy 
městská rada projednala podnět 
člena městského zastupitelstva 
Ivo Pavlíka (KSČM), aby se 
Zpravodaj městské rady stal 
Zpravodajem městského zastu-
pitelstva, ale neakceptovala jej. 
„Městská rada se domnívá, že 
zpravodaj slouží pouze k infor-
maci o výkonech rozhodnutí, a 
to především městské rady,“ zní 
usnesení, pod kterým je pode-
psán zástupce starosty Petr 
Hartmann (KDU-ČSL) a starosta 
města Pavel Vyvijal (ODS). (pp)

Jeden z „nápadů“ opozi-
ce, který doporučuje radnici k 
„řešení“, je „omezení rychlosti 
kamionů na průtahu“. Tvrdí, 
že se „zasadí o omezení rych-
losti kamionů na průtahu na 
50 km/hodinu. Tato myšlenka 
je naprosto proti trendu, který 
vidí jako řešení státní policie i 
současná radnice.

„Je vidět, že vůbec neví, o čem 
mluví. V současnosti totiž s námi 
policisté řeší naopak povolení 
rychlosti 70 kilometrů v hodině 
oproti stávající šedesátce. Už nyní 
je totiž ve špičce město skoro 
ucpané a každý rozumný člověk 
si domyslí, co by se stalo, kdyby 
auta projížděla městem ještě 
pomaleji. Nastal by samozřejmě 
kolaps,“ kroutí hlavou nad opozič-
ním nápadem náměstek primá-
torky Petr Cvik. Vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodářství 
Miroslav Hronovský jej doplňuje, 
že v silách města navíc není ovliv-
nit dopravní situaci na průtahu, 
protože silnice této kategorie je 
plně v kompetenci krajského úřa-
du. „Musím taky říct, že mi není 

Zpomalovat kamiony na průtahu je nesmysl
známo žádné dopravní značení, 
které by tady umělo snížit rychlost 
speciálně pro kamiony,“ dodal 
Miroslav Hronovský. K proble-
matice obchvatu, který by městu 
samozřejmě ulevil, zopakoval, 
že město není investorem této 
stavby, kterou v současné době 

Na posledním zasedání 
zastupitelstva využili zastupi-
telé poslední příležitosti sdělit 
si své pohledy na hospodaře-
ní města. Ti opoziční vyčítali 
radnici, že si půjčila dvě stě 
milionů korun, zástupci koali-
ce argumentovali, že zadlužení 
města zůstalo hluboko pod 
deklarovanou hranicí sedm 
procent a veškeré finance 
putovaly do majetku města.

„Kapitalizovali jsme si budoucí 
příjmy, které má město v takové 
výši, že se splácením úvěru nebu-
de nejmenší problém. Ušetřili jsme 
značné finanční prostředky, pro-

I předchozí radnice využilyI předchozí radnice využily
nadstandardních příjmůnadstandardních příjmů

tože se změnou daně z přidané 
hodnoty bude veškerá výstavba 
zase dražší. A opozičním zastu-
pitelům bych chtěla připomenout, 
že na rozdíl od nich jsme neměli 
tak výrazné finanční prostředky z 
jiných příjmů města. Oni například 
vydali komunální obligace ve výši 
150 milionů korun, v roce 1998 
prodali majetek města ve stejné 
výši a to ještě v témže roce prodali 
akcie za téměř 40 milionů korun. O 
tom, kdo je jaký hospodář, svědčí 
i skutečnost, že za vlády ODS 
zůstalo městu v Moravia Bance 
přes 25 milionů,“ připomněla pri-
mátorka Eva Richtrová.          (pp)

Foto: Štěpán Kotrba,
www.blisty.cz

nás vysvětlení,“ říká primátorka a 
upozorňuje na nejkontroverzněj-
ší pasáž: „V brzké době očeká-
váme nárůst počtu přistěhoval-
ců, zvýšení kriminality a kolaps 
dopravy. Vzrostou zdravotní 
rizika, zhorší se ekologie, zničí 
se komunikace vybudované za 
naše peníze. Každý normální 
člověk se na těžké časy připraví 
a udělá si zásoby. Lidem na Bali 
místní úřady také do poslední 
chvíle tvrdily, že žádné tsunami 
nehrozí. Sami dobře víte, jak to 
dopadlo...“ „To právníci považují 
za poplašnou zprávu, protože 
svým obsahem a v kontextu s 
celým znění letáku je způsobilá 
vyvolat obavy z budoucích, byť i 
neurčitých, událostí zasahujících 
nepříznivě do života občanů 
Frýdku-Místku a okolí,“ upozor-
ňuje primátorka. Další problém 
vidí ve větě: „V brzké době oče-
káváme nárůst počtu přistěho-
valců, zvýšení kriminality... Díky 
tomuto nezodpovědnému přístu-
pu se tak mohou stovky zahra-
ničních dělníků těšit na náš nový 
aquapark“. „To považujeme za 
veřejné podněcování k nenávisti 
vůči jiné skupině osob – při-
stěhovalcům, neboť uvedením 
této informace do letáku pisatel 
nepochybně vědomě navádí 
neurčitý okruh osob k nenávisti 
vůči přistěhovalcům,“ shodli se 
radní, že kampaň proti radnici 
má xenofobní prvky.  (pp)

znovu oddalují protesty „zele-
ných“. „Jsme rádi, že se nám ale-
spoň podařilo dostat vybudování 
obchvatu do vládního usnesení, 
které je přílohou smlouvy mezi 
státem a investorem v Nošovi-
cích,“ připomněl náměstek primá-
torky Petr Cvik.         (pp)

Vyvolávat strach z nošovic-
ké průmyslové zóny znamená 
nejen hrát si s povědomím obča-
nů města, ale také to vede k zne-
jistění investorů, kteří chtějí do 
našeho regionu přijít. Ohrožuje 
to vznik nových pracovních pří-
ležitostí. Domnívám se, že tako-
váto kampaň velmi silně ubližuje 
možnostem rozvoje města, pod-
nikání ve městě a pracovnímu 
trhu. Všichni deklarujeme, že 
naším hlavním zájmem je zvýšit 
zaměstnanost ve městě, zvýšit 
příjmy občanů a tím podpořit 

místní podnikatelské prostředí. 
Jak s tím koresponduje kampaň 
ODS a KDU-ČSL namířená proti 
radnici a nošovické zóně, to ať 
posoudí každý sám. 

Co považuji za silně neetické, 
je parazitovat na obrovské lidské 
tragédii, která se stala v Indonésii. 
Přirovnávat přístup radnice k úřa-
dům na Bali, které údajně nein-
formovaly o tsunami, znamená 
útočit na památku lidí, kteří při této 
tragédii zahynuli. Je ctí každého 
vědět, o čem píše. Jestliže někdo 
poukazuje na problematiku tsuna-

mi a ostrova Bali, pak je hluboký 
neznalec, neboť tsunami bylo od 
tohoto ostrova vzdáleno 3500 km. 
Kdo chodí na zastupitelstvo měs-
ta ovšem ví, že opozice si prostě 
dlouhodobě s fakty hlavu neláme.

Jsem přesvědčen, že obča-
né města by měli takovouto 
kampaň odmítnout, neboť ve 
svém důsledku může být pro ně 
nebezpečná. Co vlastně ODS 
a KDU-ČSL občanům našeho 
města nabízí kromě strachu z 
Nošovic a xenofobie? Nic. 

Poslanec Petr Rafaj

Vyvolávat strach z Nošovic je krajně nezodpovědné
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Jako na každé škole v 
České republice i na Základní 
škole Frýdek-Místek, Pionýrů 
400, tráví spoustu času nad 
tvorbou školního vzdělávacího 
programu, který začnou uplat-
ňovat v příštím školním roce a 
který se opět zaměří na třídy s 
rozšířenou výukou matematiky 
a přírodovědných předmětů již 
od třetí třídy, třídy s rozšířenou 
výukou tělesné výchovy se 
zaměřením na házenou chlap-
ců, atletickou přípravu a koneč-
ně se na Šestku ve spolupráci 
s TJ Sokol Frýdek-Místek opět 
vrátí volejbal dívek. 

Přes náročnost práce na tomto 

Na „Šestce“ rozjeli školní rok ve velkém styluNa „Šestce“ rozjeli školní rok ve velkém stylu
ŠVP si našli učitelé čas na to, aby 
pro své žáky připravili projekty, do 
nichž se mohou zapojit všichni 
žáci školy. Hned první školní den 
překvapili starší spolužáci nově 
příchozí prvňáčky, protože jim 
připravili na uvítanou krásné kul-
turní představení se zpěvy, tanci i 
pohádkou. Poté byli prvňáčci slav-
nostně šerpováni, byly jim předány 
upomínkové dárky i květiny.

Prvňáčci nebyli vůbec vystra-
šení ani uplakaní, do školy se 
naopak těšili, protože se v rámci 
projektu Předškoláček se školou 
seznámili už při jarních sezeních.

Den jazyků
26. září byl vyhlášen Radou 

Evropy jako Den jazyků a řada 
jazykových center v naší vlasti se 
k tomuto dni přihlásila. Na Základ-
ní škole Frýdek-Místek, Pionýrů, 
se k oslavě tohoto dne připojují již 
několik po sobě jdoucích let a ani 
ten letošní nemohl být výjimkou.

Žáci i jejich učitelé se na něj 
připravovali už v průběhu prázd-
nin, během nichž si shromažďo-
vali materiály k jednotlivým státům 
Evropy. Přesně věděli, kterému z 
nich se mají věnovat, protože si ho 
již před prázdninami vylosovali.

Nastal Den „D“ a Šestka se pře-
měnila v jednu velkou sjednocenou 
Evropu. Z každé nástěnky na žáky 
čekalo množství informací o životě 
v jednotlivých státech, tabule nás 
vítaly nápisy v angličtině, francouz-
štině, němčině i dalších jazycích, 
kterými se hovoří v evropských 
státech. Ze tříd se linula hudba a 
písně francouzské šansoniérky, 
polské lidovky i příjemné skladby z 
Dalmácie i Holandska.

Žáci prvních až devátých roč-
níků si po výběru států, které je 
zajímaly nejvíce, navštívili přísluš-
ný stát, prohlédli si to, co jim bylo 
nabídnuto, mohli ochutnat pravé 

belgické pralinky, švýcarskou 
čokoládu či rakouský sýr, prohléd-
nout si dánský legoland či sídlo 
evropských komisařů v Bruselu, 
nebyla utajena také portugalská 
historie či lákání ke krásnému 
modrému moři Řecka, Itálie či 
Chorvatska, do přírody a hor lákaly 
slovenské Tatry či rakouské Alpy. 

Svoje vědomosti si pak žáci 
zkusili ověřit testem, pokud něco z 
hlavy vypadlo, nebylo problémem 
si informaci na nástěnce najít. A 
že se všichni snažili! Pilní, snaživí 
a vědomostí chtiví žáci navštívili až 
12 států a to už je co říci. Zážitků 
bylo tolik, že se nikomu ani nechtělo 
odejít domů. Vůbec to však nebrání 
v hledání dalších informací a zajíma-
vostí o evropských státech a jejich 
jazycích také ve školní knihovně či 
na stránkách internetu. 

Olympijský den
Všichni víme, jak je důležitá 

tělesná aktivita, proto využili uči-
telé krásné podzimní počasí babí-
ho léta a připravili pro své žáky v 
pořadí už desátý Olympijský den.

Neponechali nic náhodě a po 
společném nástupu, slibu závod-
níků i rozhodčích, zapálení olympij-
ského ohně a vztyčení olympijské 
vlajky se družstva pustila do litých 
bojů na jednotlivých stanovištích.

Mezi ně patřily třeba štafeto-
vé běhy i skoky do dálky, slalom 
s míčem i bowling do PET lahví, 
hod medicinbalem i granátem.

Bylo úplně jedno, zda zvítězí 
družstvo Maďarska, Německa, Kana-
dy, Japonska či České republiky.

Cílem bylo sportovní zápolení, 
smysl pro fér hru i chuť po vítězství. 
A to bylo beze zbytku splněno. 

Zveme srdečně všechny 
předškoláčky a jejich mamin-
ky, aby si přišli hrát, povídat, 
vyměnit zkušenosti a tím se 
zbavili obav z nástupu povin-
né školní docházky.

Schůzky se uskuteční na 9. 
základní škole vždy od 15 do 
17 hodin pod odborným vede-
ním učitelek a budou zaměře-
ny na jednotlivé oblasti, které 
pomohou dětem adaptovat se 
na školní práci. Pro maminky 
budou připraveny zajímavé 
přednášky a besedy z oblasti 
psychologie, zdravého životní-
ho stylu, kineziologie, protidro-

Nebojme se školy aneb 
Ať nám stále svítí sluníčko

gové prevence a jiné.
19. 10. 06 – Rozvoj hrubé motoriky
30. 11. 06 – Rozvoj jemné motoriky
25. 1. 07 – Rozvoj grafomotoriky 
15. 2. 07 – Rozvoj smyslového 
vnímání – sluch, zrak, hmat
29. 3. 07 – Rozvoj pravolevé orientace
26. 4. 07 – Rozvoj početních představ
31. 5. 07 – Rozvoj myšlení a řeči

Setkání se uskuteční zdarma. 
Přihlásit se můžete telefonicky na 
sekretariátu školy: 558 631 123.

Písemně na adrese: Základní 
a mateřská škola Frýdek-Místek, 
El. Krásnohorské 139,F-M

Těší se na Vás učitelé
a lektoři 9. ZŠ

Začátkem října se konaly na 
dvou fotbalových plochách na 
stadionu sdružení Fotbal Frýdek-
-Místek středoškolské hry AŠSK 
v kopané. Celkem bylo přihlá-
šeno 12 středních škol okresu 
Frýdek-Místek (174 fotbalistů, 14 
pedagogických pracovníků).

Družstva byla rozdělena do 
čtyř skupin a hrálo se 2 x 20 minut. 
Bylo celkem odehráno 16 utkání, 
ve kterých hráči vstřelili celkem 
42 branek a některé byly opravdu 
nádherné. Celý turnaj středních 
škol řídili zkušení rozhodčí – p. 
Švec, Vojkovský a Bajtek.

Vítězové jednotlivých skupin 
postoupili do vyřazovacích bojů o 
postup do finále. V zápase o třetí 

Středoškolské hry v kopané
místo se nakonec utkala družstva 
Gymnázia Frýdlant a Soukromé 
podnikatelské školy z Frýdku-
-Místku. Utkání skončilo bez bra-
nek a na pokutové kopy zvítězilo 
družstvo z Frýdlantu n/O.

Do finále postoupila družstva 
Střední průmyslové školy Frýdek-
-Místek a Střední školy infotech, s. 
s r. o., Frýdek-Místek. Vítězstvím 
3:0 ve prospěch Střední průmys-
lové školy obhájilo družstvo své 
loňské prvenství a postoupilo do 
krajského finále, které se koná 18. 
října v Novém Jičíně.

Poděkování patří pořadatelům 
ze Střední školy gastronomie a 
služeb ve Frýdku-Místku a dále 
sponzorům, kteří se podíleli na 

přípravě a zajištění cen pro jed-
notlivá družstva – Statutární město 
Frýdek-Místek, Sdružení Fotbal 
Frýdek-Místek a spřízněné firmy.

Celkové pořadí družstev:
1. SPŠ Frýdek-Místek
2. SŠ infotech Frýdek-Místek
3. Gymnázium Frýdlant n. O.
4. SSPŠ Frýdek-Místek
5. SŠGaS Frýdek-Místek
6. SŠSD Frýdek-Místek (Lískovecká)
7. OA Frýdek-Místek
8. SŠ PO a VOŠ PO MV Frýdek-Místek
9. SŠ E a D Frýdek-Místek
10. SŠ O a OP Frýdek-Místek 
11. SŠ zemědělská a lesnická 
Frýdek-Místek
12. SZŠ Frýdek-Místek 

Mgr. Petr Král

R E K O N S T R U K C E 
TĚLOCVIČNY: V pátek 
8. září byla za účasti 
zástupce statutárního 
města Frýdku-Místku 
ing. Milana Brzého slav-
nostně otevřena zrekon-
struovaná tělocvična 5. 
ZŠ. Obdivné pohledy 
všech žáků dokazova-
ly, že investice města 
všechny potěšila. „Pře-
jme si, aby nám pěkná 
vydržela co nejdéle a 
neustále byla přínosem 
pro rozvoj pohybových 
aktivit žáků naší školy,“ 
řekl Milan Krasula, ředi-
tel školy 5. ZŠ.

Na frýdecko-místeckém stadi-
onu TJ Slezan F-M se ve středu 
27. září uskutečnilo okresní kolo 
atletického čtyřboje. Pětičlenná 
družstva chlapců ze základních 
škol našeho okresu soutěžila ve 
dvou kategoriích o postup do 
krajského kola. 

Soutěžilo se ve čtyřech disci-
plínách – sprintu na šedesát met-
rů, skoku do dálky či výšky, hodu 
kriketovým míčkem nebo koulí a 
v běhu na tisíc metrů. „Nejlepším 
družstvem byli naši starší žáci 
– deváťáci Jakub Frkal, Jiří Do-
lák, Michal Klučár, David Bartek 
a osmák Jakub Dopater. Vyhráli 
v družstvech první místo,“ uvedl 
učitel Martin Strnadel a doplnil: 
„Naším druhým želízkem v ohni 

Medaile v atletickém čtyřboji

VÍTĚZOVÉ: Zleva J. Dopater, M. 
Klučár, J. Dolák, sedící J. Frkal. 

Foto: Renata Spustová

bylo družstvo mladších žáků ze 
šestých a sedmých tříd – Daniel 
Guľvas, Sebastian Strak, Lukáš 
Komárek, Luboš Sobota a Ond-
řej Matuszek. Jejich tým sice 
skončil na druhém nepostupo-
vém místě, ale v jednotlivcích se 
suverénně dařilo Danielu Guľva-
sovi, který s přehledem vyhrál 
všechny disciplíny.“

Podobný úspěch měl i zlatý 
Jakub Frkal. „Vyhrál jsem sprint 
na šedesát metrů, můj čas byl 
8,01 sekund, ale už se mi poda-
řily i lepší výsledky. V běhu na 
jeden kilometr jsem skončil druhý 
a vyhrál jsem i výšku (164 cm), i 
když soutěžili mnohem větší kluci 
než jsem já. Nejhorší disciplínou 
byl právě běh na tisíc metrů, bylo 

to dost vyčerpávající, i když na 
dno sil jsem si nesáhl, protože 
jsem na podobné běhy z tréninku 
zvyklý,“ vysvětlil Jakub Frkal.  (rs)
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VÝSLEDKY MLÁDEŽE FOTBAL F-M
UNEX Uničov - st. dorost A 0:2
branky: Lukáš Kohut, Mandičák
UNEX Uničov - ml. dorost A 1:2
branky: Figura, Přecechtěl
Dolní Benešov - st. dorost B 3:1
branka: Kozel
Dolní Benešov - ml. dorost B 1:3
branky: Pešek z PK, Juříček, Kolář
st. žáci A – Opava 0:2 

ml. žáci A - Opava 2:2 
branky: Zahradník, Tomáš Boráň
st. žáci B – Bílovec B 3:3
branky: Plešek, Chlebek, Šigut
ml. žáci B – Bílovec B 4:2
branky: Kučák 2, Burda, Neumann
MFK Havířov B - st. žáci C 0:0
MFK Havířov B - ml. žáci C 0:3
branky: Zahradníček 2, Střálka

Nejmladší atletky SlezanuNejmladší atletky Slezanu
mistryněmi Moravy a Slezskamistryněmi Moravy a Slezska

Na krásném stadiónu v 
Uherském Hradišti se sešlo 
osm nejlepších družstev mlad-
ších žaček, které si vybojovaly 
postup z krajských finále, aby 

bojovaly o titul mistryň Moravy 
a Slezska. Z Moravskoslezské-
ho kraje postoupilo i družstvo 
Slezanu Frýdek-Místek, které 
patřilo k favoritům finále. 

A tuto roli děvčata od počátku 
plnila. Od první disciplíny se usa-
dila na čele soutěže, s každou 
další disciplínou zvyšovala svůj 
náskok a celou soutěž naprosto 
suverénně vyhrála. Vybojovala 
tak zlaté medaile a titul mistryň 
Moravy a Slezska na rok 2006. 
O suverenitě svědčí i bodový zisk 
prvních tří družstev: 1. Slezan 
Frýdek-Místek 146 bodů, 2. JAC 
Brno 81 bodů, 3. Sokol Opava 80 
bodů. Nejsilnějšími disciplínami 
vítězek bylo 300 m, kde zvítězila 
Beáta Marková, před Kristýnou 
Vepřekovou a 8. doběhla Ven-

dula Radová. V hodu míčkem 
zvítězila Veronika Moškořová, 
3. skončila Veronika Liberdová 
a 5. Nikola Horňáčková. Na 150 
m se do bodující nejlepší desítky 
prosadila hned čtveřice děvčat, 
3. Nikola Horňáčková, 4. Katka 

Klepáčová, 5. Veronika Moškořo-
vá a 9. Anna Šmídová. V dálce 
skončila 2. Kristýna Vepřeková 
a 6. Katka Klepáčová. Do finále 
60 m se rovněž probojovala dvě 

děvčata a doběhla na 3. a 5. 
místě v pořadí Katka Klepáčová 
a Veronika Moškořová. Prosadily 
se i obě štafety 4x60 m na 2. a 
4. místo. 

ŠKOLA TAEKWON-DO ITF 
JOOMUK 

zve všechny děti od šesti 
let, které mají zájem se nau-
čit korejské umění sebeo-

brany, zvýšit svou obratnost, 
naučit se zásadám, jako 
je zdvořilost, čestnost, 

vytrvalost, sebeovládání, 
nezdolný duch. 

Naši žáci na mistrovství 
Moravy v roce 2005, 2006 
vybojovali první místo. Na 

mistrovství ČR 2005 nás od 
prvního místa žáků a žákyň 
dělila pouze jedna stříbrná 

medaile.
Každoročně se zúčastňuje-
me mezinárodních závodů 
ve Slovinsku a Maďarsku. 
Na letošním European Cup 

Hungary za účasti 310 
závodníků ze sedmi států 
Evropy naši žáci a žákyně 

vybojovali 2 zlaté, 4 stříbrné 
a 4 bronzové medaile.

Škola TAEKWON-Do ITF 
JOOMUK se stává známou 

nejen v ČR, ale i v zahraničí, 
kde úspěšně reprezentuje 

město Frýdek-Místek.
Cvičíme na 1. ZŠ a 11. ZŠ. 
Kontakt: Jozef Juhás, mob. 
605 807 148, 602 856 664.

2.-3. tříd a 4.-5. tříd
Vstupte do světa jednoho z nejkrásnějších sportů na světě. 

Do světa, který tě připraví do dalšího života. Je schopen ti dát 
veškeré atributy tolik potřebné v životě samém.

Rychlost, rozhodnost, fyzická i psychická odolnost, síla, individu-
ální možnosti projevy a zároveň kolektivní pojetí, chytrost.

Vstupte do světa kamarádství, nevšedních zážitků, legrace, 
poznávání. Do světa, kde se slučuje inteligence, krása a pohyb.

Nábor probíhá:
Kdy? STŘEDA 25. 10. 2006

Kde? SOU – Technické na ul. Pionýrů (krytý bazén)
V kolik? V 15 hodin 

Kontakt: Elen Hyplová, tel. 602 859 426

Všichni frýdecko-místečtí 
příznivci královské hry se těší 
na víkend 4.-5. 11., ve kterém 
Beskydská šachová škola 
hostí na domácích šachovni-
cích týmy ŠK Mahrla Praha a 
ŠK Sokol Vyšehrad v historic-
ky prvních utkáních v nejvyšší 
domácí prestižní „Extralize 

Šachová Extraliga družstev
družstev“. Hrát se bude vždy 
od 10 h. v Hotelu Centrum.

A jaké jsou sportovní ambi-
ce družstva BŠŠ s sezóně 
2006/2007? Nejvyšší výkonný 
orgán Beskydské šachové ško-
ly „Rada BŠŠ“ stanovila pro „A“ 
tým smělý sportovní cíl – skončit 
do 5. místa.

NÁBOR DĚVČAT DO ODDÍLU HÁZENÉ

Náměstek primátorky Petr 
Cvik působil před nástupem 
na radnici ve školství, ale 
současně je také znám jako 
někdejší sportovní redaktor. 
Zeptali jsme se jej, zda si mys-

„Pro sport ve městě radnice udělala opravdu hodně,“
je přesvědčený náměstek primátorky Petr Cvik, který měl tuto oblast na starosti

lí, že naplnil 
naděje, které 
do něj vkláda-
li právě spor-
tovci.

„S tím, jak 
radnice přistu-
puje ke sportu, 
musím být spo-
kojený. Pře-
devším jsme 
splnili sen dvě-
ma sportům na 
nejvyšší úrovni, 
které toužily po 
p l nohodno t -
ném zázemí. 
V ý s t a v b o u 
tělocvičny pro 
míčové sporty 
na 6. ZŠ jsme 

uspokojili házenou a volejbal. 
Navíc se podařilo ještě vybudo-
vat i novou tělocvičnu na 7. ZŠ, 
která rovněž hraje důležitou roli, 
zejména pro rozvoj mládeže. 
Vzali jsme na svá bedra vzali 

i víceúčelovou sportovní halu, 
čímž získal jistotu hokej a kra-
sobruslení. Navíc jsme v této 
lokalitě vybudovali hokejbalové 
hřiště s cílem obnovit zašlou slá-
vu kdysi ve městě extraligového 
sportu.“

A co další sportovní oblasti?
„Vystavěli jsme komplexní 

sportovní areál na Olešné, kte-
rá byla umírající zónou, jíž jsme 
vrátili sportovní a relaxační život. 
Podařilo se nám udržet Centrum 
sportu, které jsme rozšířili o atleti-
ku a nyní jsme odsouhlasili i vstup 
Beskydské šachové školy, která 
svými výsledky a prací s mládeží 
do něj určitě rovněž patří. Půjdou 
tam historicky nejvyšší peníze, i 
když sport se dále podporoval i ze 
Sportovního fondu a Fondu repre-
zentace. Vrcholovému sportu 
plánujeme ještě další přímou pod-
poru, která už se objevila v návrhu 
rozpočtu na příští rok.“

Sport číslo jedna v repub-
lice je fotbal. Jaký je přístup 

radnice k fotbalovému klubu?
„Ve spolupráci s Válcovnami 

plechu se nám podařilo fotbal 
zachránit, když jsem s Janem 
Rafajem z této společnosti byl u 
vzniku občanského sdružení Fot-
bal Frýdek-Místek. Společnými 
silami se nám podařilo nastarto-
vat činnost, byl jsem i zpočátku 
ve výboru, ale později jsem z něj 
vystoupil, abych nebyl ve střetu 
zájmů. Na posledním zasedání 
zastupitelstva jsem právě pro 
fotbal tak mohl navrhnout dalších 
300 tisíc korun, které oddíl potře-
boval na svou činnost.“

Jakou má sport ve městě 
perspektivu v kontextu příchodu 
firmy Hyundai do naší oblasti?

„Pro sport je to skutečně šance. 
Proto se nám nelíbí, co kolem pří-
chodu tohoto investora rozpoutala 
opozice. Nemyslím si, že je šťast-
né, když lidem říkají, že oni „získají 
finanční prostředky od nošovic-
kého investora na rozvoj kultury 
a sportu ve městě jako satisfakci 

za obtíže způsobené Frýdku-Míst-
ku.“ Přijde mi absurdní něco po 
někom chtít, a zároveň jím strašit. 
My samozřejmě se zástupci inves-
tora jednáme a už v půli května 
nám jejich právník Kim Do Tomas 
potvrdil, že do sportu budou chtít 
dát určité finance. Kromě jim blíz-
kého stolního tenisu či taekwonda 
je ve hře samozřejmě fotbal, který 
podporují globálně, i další odvětví. 
Sport může těžit i ze subdodavate-
lů, kteří sem za Hyundai míří. Spor-
tovci se tedy Nošovic skutečně 
obávat nemusí.“

Máte do budoucna nějakou 
vizi z oblasti sportu, kterou 
byste chtěl ještě naplnit?

„Chtěl bych, aby každá škola 
měla důstojné sportovní zaříze-
ní, podobné tomu, které jsme 
nyní dobudovali u 7. ZŠ. Podob-
ná víceúčelová hřiště plánujeme 
i u dalších škol s cílem otevřít je 
v určitém režimu také pro veřej-
nost v hodinách mimo školní 
vyučování.“ (pp)

BEČKA CYKLOVÍTĚZI: Petr Cvik blahopřál
J. Mecovi  v rámci Sportovního dne občanů měs-
ta - 14. října 2006.           Foto: Petr Pavelka
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Každý rozumný člověk přechází na zelenou
Naše cíle a strategie:

• podporujeme urychlenou výstavbu obchvatu města
• zastáváme myšlenku ekologicky udržitelného rozvoje
• Beskydy všem bez rozdílu věku, včetně Lysé hory
• pro auta s alternativním pohonem bezplatné parkování 
• zrušit průjezd kamiónů přes město o víkendech
• více nádob na tříděný odpad
• na úřadech jen vstřícné úředníky
• startovní byty pro mladé rodiny
• přímá podpora společenského života ve městě
• podpora rozvoje služeb a klubové činnosti pro starší občany
• stop hernám poblíž škol a v centru města
• drogy do našeho města nepatří
• sport pro každého, ne jen kluby pro vyvolené
• prevence kriminality mládeže - podpora volnočasových
     aktivit dětí
• razantnější dohled městské policie nad dodržováním veřej
     ného pořádku 
• provést analýzu dopravních proudů a optimalizaci městské
     hromadné dopravy

Jaromír Červek

Mgr. Eva Velecká

Günther Kuboň 

Pavel Znišťal Mgr. Pavel Bujnoch

ských parlamentech a je 
zastoupen 33 poslanci v 
Europarlamentu. Přichá-
zíme obsadit bílé místo 
nejen na české politické 
mapě, které je zeleným 
dlouhodobě rezervová-
no, ale také v obecních 
zastupitelstvích včetně 
Frýdku-Místku. 

Rozhodně NEJSME 
žádní extrémističtí eko-
logičtí aktivisté, kteří 
napříkad blokují obchvat 
města.

Strana zelených se 
poprvé ve Frýdku-Místku 
uchází o Vaši voličskou 
přízeň. I přes tuto premi-

éru naše kandidátka oslo-
vuje celé spektrum obyva-
telstva. Nesoustředíme se 
pouze na jednu zájmovou 
a věkovou skupinu. Nabí-
zíme Vám mladý tempe-
rament i starší váženou 

Strana zelených pro-
šla v posledním půlroce 
výraznými proměnami a 
politicky dozrála. Opřela 
se o politický proud „zele-
ných“, který má zastou-
pení v patnácti evrop-

zkušenost. Můžeme 
nabídnout kandidáty s 
bohatými zkušenostmi 
ve vedení lidí, kandidáty 
vzdělané, ale i kandidáty, 
které naučil život a jejich 
zkušenosti jsou mnohdy 
ty nejcennější. Všichni 
ovšem mají jedno spo-
lečné – kandidují proto, 
aby přispěli svou prací, 
zkušenostmi a vědomost-
mi k tomu, co je smyslem 
politiky, tedy ke správě 
věcí veřejných. Tohoto 
základního cíle můžeme 
dosáhnout jen s plným 
nasazením a obětováním 
i svého volného času. 

www.zelenifm.cz

22
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Máme samozřejmě své zkušenosti, své názory, ale chceme se v co největší míře radit s občany, 
protože oni v našem městě žijí a my nechápeme jejich úlohu tak, že mají pouze možnost jednou za 
čtyři roky přijít k volebním urnám a zaškrtnout stranu či jednotlivce, ale mají mít možnost se na rozho-
dování orgánů města aktivně podílet po celé volební období a jejich názorům má být nasloucháno.

 Vratislav Němec RNDr. Michal Kůstka
 předseda výboru MO volební zmocněnec

Hnutí za lepší bydlení vzniklo jako subjekt z iniciativy členů bytových družstev. Jak už z názvu vyplývá, chceme 
usilovat o zlepšení kvality bydlení, které však nechápeme v tom úzkém smyslu, ať máme kam složit hlavu, ale 
ve významu širším. Zajímá nás vše, co s bydlením souvisí, počínaje občanskou vybaveností, zelenými plochami, 
cenami energií od místních dodavatelů, přes bezpečnost ve městě a až po mezilidské vztahy.

Nevyhraňujeme se vlevo, či vpravo v politickém spektru. V případě, že dostaneme podporu od voličů, bude-
me usilovat o to, aby se předložené návrhy do zastupitelstva posuzovaly podle toho, zda jsou rozumné, či 
hloupé, a ne podle toho, kdo je předložil. Nechceme žádné ideologické boje a žabomyší války. Domníváme se, 
že je lhostejné, zda chodník opravila či sníh z něj odklidila radnice levicová, nebo pravicová. Podstatné je, aby 
chodník byl opraven a sníh z něj odklizen. To je to, co zajímá občana, a to je to, k čemu chceme přispět. 
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Všeobecná občanská strana, kandidu-
jící do voleb pod číslem 7, byla stejně 

jako všechny ostatní oslovena, aby 
dodala půlstranu pro svou prezentaci.

Této nabídky ovšem nevyužila.

Vážení spoluobčané,

na počátku volebního období 2002-2006, 
jsme Vám předložili komunální volební 
program komunistů pro město Frýdek-
-Místek včetně jeho místních částí. V uply-
nulých dnech jste mohli ve svých poštov-
ních schránkách najít vyhodnocení tohoto 
našeho volebního programu.  Sami můžete 
posoudit, co se povedlo z našeho volebního 
programu splnit.

Opozice nemůže zveřejnit plnění svých 
volebních programů. ODS slibovala podpo-
ru výstavby akvaparku, rozšíření městských 
a příměstských klidových zón, investice do 
školství, kultury a sportu …  Poté, když se 
zástupci ODS nedostali na radnici, zapo-
mněli na své sliby občanům města, volební 
program odhodili a začali tvrdě prosazovat 
nulovou toleranci vůči všem návrhům, které 
koalice navrhla a realizovala.

Plnění volebních slibů z roku 2002 zůsta-
lo jen na papíře! Kdo dnes uvěří ODS, že 
jediný slib - vyřešení „problému Nošovic“ 
- nepotká po volbách stejný osud ? 

Vážení spoluobčané,
v uplynulém volebním období jsme 
společně s koaličním partnerem 
zrealizovali investiční akce, které 
přispívají k plnohodnotnému životu 
v nasem městě. V této práci 
bychom chtěli i nadále pokračovat.

18. října 2006 17 hodin Frýdek Kulturní dům VP - místnost č. 15
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ŽIVNOSTNÍK
Podnikatelé mohou od 1. 8. 

2006 oznámit zahájení podnika-
telské činnosti, včetně změn údajů 
pro všechny instituce, tj. registrace 
pro daňové účely, plnění oznamo-
vací povinnosti a dalších povinnos-
tí vůči České správě sociálního 
zabezpečení, úřadům práce a 
zdravotním pojišťovnám přímo na 
živnostenském úřadě. Pokud si 
podnikatel zvolí cestu prostřed-
nictvím CRM, budou potřebné 
informace získány na jednotném 
formuláři vydaném MPO. Živnos-
tenský úřad po shromáždění těch-
to údajů postoupí přihlášky k regis-
traci a oznámení věcně příslušným 
orgánům veřejné správy. Živnos-
tenský úřad však není odpovědný 
za správnost uvedených údajů, 
které jsou zasílány na formulářích 
dalším orgánům státní správy.
Základní informace při vstupu 
do podnikání u fyzických osob: 

Registrační povinnosti fyzické 
osoby, která zahajuje podnika-
telskou činnost, je možno splnit 
na centrálním registračním místě 
(CRM), kterým je živnostenský 
úřad. Místně příslušný pro ohlá-
šení živnosti je živnostenský 
úřad, v jehož územním obvodu 
má fyzická osoba bydliště. 

Územní obvod Živnostenského 
úřadu Magistrátu města Frýd-
ku-Místku je vymezen územím 
obcí Baška, Brušperk, Bruzovice, 
Dobrá, Dobratice, Dolní Domasla-
vice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, 
Frýdek-Místek, Horní Domaslavi-
ce, Horní Tošanovice, Hukvaldy, 
Kaňovice, Kozlovice, Krásná, 
Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, 
Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, 
Paskov, Pazderna, Pražmo, Raš-
kovice, Řepiště, Sedliště, Soběšo-
vice, Staré Městro, Straříč, Sviad-
nov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní 
Loty, Žabeň a Žermanice.

Podání žádosti podnikatel 
uplatní osobně na Živnostenském 
úřadu Magistrátu Frýdek-Místek, 
Radniční 1148, dveře č. 128-
130, v pondělí a středu od 8.00 
do 17.00 hod. a čtvrtek od 13.00 
do 15.00 hod. nebo na podatelně 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
dveře č. 112, v pondělí a středu 
od 8.00 do 17.00 hod., úterý, 
čtvrtek a pátek od 7.30 do 14.30 
hod. nebo poštou na výše uvede-
nou adresu.

Na CRM je možné prostřed-
nictvím Jednotného registračního 
formuláře (JRF) podat registrace, 
resp. přihlášky do následujících 
evidencí:
Ve vztahu k živnost. úřadu:

• Ohlášení živnosti 
• Žádost o koncesi

Ve vztahu k finančnímu úřadu:
• Přihláška k daňové registraci 
pro fyzické osoby 
• Přihláška k registraci k dani z 
příjmů fyzických osob 
• Přihláška k registraci k dani z 
přidané hodnoty 
• Přihláška k dani z nemovitosti 
• Přihláška k dani silniční 

Živnostenský úřad přechází na službu podnikatelům
• Přihláška k registraci pro plát-
covy pokladny 
• Přihláška k registraci - odštěp-
né závody a provozovny 
• Přihláška k dani z příjmů jako 
plátci 
o daně z příjmů ze závislé čin-
nosti a funkčních požitků 
o daně z příjmů vybírané zvláštní 
sazbou daně 
o zajišťující daň
Ve vztahu k České správě 
sociálního zabezpečení:
• Oznámení o zahájení samo-
statné výdělečné činnosti OSVČ 
• Přihláška k důchodovému a 
nemocenskému pojištění OSVČ
Ve vztahu k úřadu práce:
• Hlášení volného pracovního 
místa, resp. jeho obsazení
Ve vztahu ke zdrav. pojišťovně:
• Oznámení pojištěnce o zaháje-
ní (ukončení) samostatné výdě-
lečné činnosti
Podmínky pro získání živnosten-
ského listu nebo koncesní listiny
K získání živnostenského listu, 
koncesní listiny je zapotřebí splnit 
následující všeobecné podmínky:
• dosažení věku 18 let (před-
ložení průkazu totožnosti) 
• způsobilost k právním úkonům 
• bezúhonnost (výpis z rejstří-
ku trestů, ne starší 3 měsíců) 
– zajistí CRM, pokud není ohla-
šovatelem doložen
Fyzická osoba, která již pod-
niká nebo podnikala na území 
ČR, navíc prokáže skutečnost:
• že nemá na svém osobním účtu 
evidovány daňové nedoplatky z 
podnikání – zajistí CRM, pokud 
není ohlašovatelem doložen pří-
slušný doklad 
• že nemá nedoplatky na plat-
bách pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na stát-
ní politiku zaměstnanosti – zajistí 
CRM, pokud není ohlašovatelem 
doložen příslušný doklad 
• že nemá nedoplatky na pojistném 
na veřejném zdravotním pojištění 
– dokládá se čestným prohláše-
ním, které je součástí JRF.

U živností vyžadujících splnění 
zvláštních podmínek (odborná 
způsobilost) nutno doložit dokla-
dy prokazující odbornou způsobi-
lost, tj. doklady o vzdělání, praxi, 
osvědčení, oprávnění, případně i 
autorizaci – podle druhu živnosti:
• řemeslné živnosti – odborná 
způsobilost dle § 21, § 22 živ-
nostenského zákona 
• vázané a koncesované živnosti 
– odborná způsobilost dle § 24 
resp. § 27 a přílohy č. 2 a č. 3 
živnostenského zákona 
• některé koncesované živnosti 
navíc vyžadují předložení dokla-
dů nutných k vydání souhlasu 
orgánu státní správy

Liší-li se adresa místa podni-
kání od bydliště, je nutné doložit k 
ohlášení živnosti ještě doklad pro-
kazující právní důvod pro užívání 
prostor, do nichž je umístěno místo 
podnikání (např. nájemní smlouva, 
výpis z katastru nemovitostí).

Dále je nutné zaplatit správní 

poplatek za vydání živnosten-
ského listu 1.000,- Kč, za vydání 
koncesní listiny 2.000,- Kč.
Vznik práva provozovat živnost

U ohlašovacích živností (pokud 
jsou doloženy všechny potřebné 
doklady a ohlášení je bez vady) 
– dnem ohlášení živnosti živnos-
tenskému úřadu (CRM).

U ohlašovacích živností (pokud 
nejsou doloženy všechny potřeb-
né doklady a ohlášení je vadné) 
– živnostenský úřad vyzve k 
doložení chybějící dokladů ve 
stanovené lhůtě. Pokud jsou vady 
podání odstraněny – oprávnění 
vzniká rovněž dnem ohlášení. 

U koncesovaných živností 
vzniká právo provozovat živnost 
dnem nabytí právní moci rozhod-
nutí o udělení koncese. Následně 
je vydána koncesní listina.
Zahraniční fyzická osoba 
(fyzická osoba s bydlištěm 
mimo území ČR)

U zahraniční fyzické osoby je 
odlišně upraveno dokladování 
bezúhonnosti, a to následovně:

Státní příslušník členského 
státu Evropské unie včetně stát-
ního příslušníka jiného smluvní-
ho státu Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru, občana 
Švýcarské konfederace a státní 
příslušník třetí země, kterému 
bylo členským státem přiznáno 
postavení dlouhodobě pobýva-
jícího rezidenta – dokládá bez-
úhonnost výpisem z evidence 
trestů ze země, jejímž je státním 
příslušníkem nebo z členského 
státu posledního pobytu. Dokla-
dy nesmí být starší 3 měsíců.

Občan z tzv. třetích států – doklá-
dá bezúhonnost výpisem z rejstříku 
trestů a odpovídajícími doklady 
státu, jehož je občanem. Doklady 
nesmí být starší 3 měsíců. 

Dále občan z tzv. třetích států 
je povinen doložit rovněž doklad 
prokazující udělení víza k pobytu 
nad 90 dnů nebo povolení k dlou-
hodobému pobytu na území ČR.
Vznik práva provozovat živnost:
• státní příslušník členského státu 
EU nebo jiného státu tvořícího 
Evropský hospodářský prostor – 
zásadně dnem ohlášení živnosti 
• občan Švýcarské konfederace a 
státní příslušník „třetí země“ – dnem 
zápisu do obchodního rejstříku 

Za první zápis podnikatele do 
obchodního rejstříku je stanoven 
soudní poplatek 5 000,- Kč (viz 
položka 8 zákona č. 549/1991 
Sb., o soudních poplatcích). O 
zápis do obchodního rejstříku 
požádá zahraniční fyzická osoba 
příslušný rejstříkový soud (soud, v 
jehož územní obvodu je umístěn 
její podnik nebo její organizační 
složka podniku). Lhůta k podání 
návrhu na zápis do obchodního 
rejstříku – nejpozději do 90 dnů 
ode dne obdržení průkazu živ-
nostenského oprávnění.
Základní informace při vstupu do 
podnikání u právnických osob: 

Založení společnosti
Hodlá-li klient podnikat jako 

právnická osoba je nutné nejprve 
tuto osobu založit (např. společen-
ská smlouva, jiný zakladatelský 
dokument). Nejběžnějším typem 
právnické osoby podnikající v 
režimu živnostenského zákona je 
obchodní společnost (společnost 
s ručením omezeným, akciová 
společnost, veřejná obchodní spo-
lečnost, komanditní společnost), 
případně družstvo. Zakládání 
těchto právnických osob je upra-
veno v zákoně č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník. Společnost se 
zakládá společenskou smlouvou 
podepsanou všemi zakladateli 
nebo zakladatelskou smlouvou, 
případně zakladatelskou listinou, 
připouští-li obchodní zákoník, aby 
společnost založil jediný zakla-
datel (akciová společnost, spo-
lečnost s ručením omezeným). 
Pravost podpisů zakladatelů musí 
být úředně ověřena. Společen-
ská smlouva společnosti s ruče-
ním omezeným a zakladatelská 
smlouva akciové společnosti musí 
mít formu notářského zápisu. Rov-
něž zakladatelská listina musí mít 
formu notářského zápisu.
Vydání a převzetí živnosten-
ského listu, koncese a kon-
cesní listiny:

Živnostenský úřad vydá průkaz 
živnostenského oprávnění nej-
později do 15 dnů ode dne podání 
(doručení) ohlášení v případě, že 
podání nevykazuje vady.

Vydání koncesní listiny ve 
lhůtě 15 dnů předchází projed-
nání žádosti o koncesi a ode 
dne nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí běží lhůta pro vydání 
koncesní listiny.
Změny a doplnění

Podnikající fyzická i práv-
nická osoba může oznámit na 
příslušném CRM změny údajů, 
které jsou stanoveny zvláštními 
právními předpisy, pokud tak 
učiní současně s oznámením 
změny, resp. doplnění údajů dle 
§ 49 (údaje a doklady stanovené 
pro ohlášení živnosti) resp. § 56 
(údaje a doklady stanovené pro 
náležitosti žádosti o koncesi) 
živnostenského zákona.

Změny údajů je podnikatel 
povinen ohlásit do 15 dnů ode 
dne vzniku změn. Správní poplat-
ky jsou stanoveny u změn osob-
ních údajů ve výši 100,- Kč a u 
dalších změn ve výši 500,- Kč.
Oznámení o přerušení provo-
zování živnosti (bezplatně):

Povinnost podnikatele oznámit 
přerušení provozování živnosti se 
vztahuje pouze na přerušení, kte-
ré je delší 6 měsíců. Pokud dojde 
k pokračování v provozování živ-
nosti před uplynutím doby, na kte-
rou bylo provozování živnosti pře-
rušeno, je podnikatel povinen toto 
předem oznámit živnostenskému 
úřadu. Provozování živnosti lze 
přerušit nejdéle na dobu 2 let.
Povinnosti při zřízení (ukon-
čení) provozoven (bezplatně):
• oznámit zahájení provozování 
živnosti v provozovně živnosten-

skému úřadu 
• zajistit způsobilost provozovny 
pro provozování živnosti (kolau-
dační rozhodnutí) 
• označit provozovnu 
• oznámit předem uzavření pro-
vozovny 
• ustanovit osobu odpovědnou 
za činnost provozovny 
• zajistit osobu se znalostí českého 
(slovenského) jazyka v provozov-
nách, kde dochází k prodeji zboží, 
poskytování služeb spotřebitelům 
• na žádost živnostenského 
úřadu prokázat vlastnické nebo 
užívací právo k provozovně 
• mít v provozovně průkaz živ-
nostenského oprávnění (nebo 
osvědčení) 
• vydat na žádost zákazníka 
doklady o prodeji zboží a poskyt-
nutí služby 
• zajistit, aby v provozovně byly k 
dispozici doklady prokazující způ-
sob nabytí zboží nebo materiálu 
• dodržovat povinnosti stanovené 
živnostenským zákonem u použité-
ho zboží, nebo zboží bez dokladu 
nabytí (nákup, přijímání do zástavy, 
zprostředkování nákupu či přijmutí 
do zástavy) - zejména se jedná o 
provoz zastaváren a bazarů 
• oznámit ukončení provozování 
živnosti v provozovně
Zrušit živnostenské oprávně-
ní lze bezplatně:

• na žádost živnostníka, kdy 
zanikne ekonomický subjekt, 
a pak je součástí žádosti sou-
hlas správce daně s ukončením 
činnosti (vydá finanční úřad), 
následuje výmaz z evidence 
daňových subjektu;
• pokud podnikatel ruší živnos-
tenské oprávnění a nezaniká 
současně jako ekonomický sub-
jekt, tento doklad nepředkládá.
Osvědčení a duplikát živnos-
tenského oprávnění:
• osvědčení nahrazuje živnos-
tenský list nebo koncesní listinu; 
vydává se např. pro banky; po 
úhradě správního poplatku 100,- 
Kč (pro více živností).
• ztrátu živnostenského listu nebo 
koncesní listiny lze řešit žádostí o 
vydání duplikátu, pro který je sta-
noven správní poplatek ve výši 
100,- Kč jednotlivě.
Výpis a nahlédnutí z živnos-
tenského rejstříku:
• na žádost vydá živnostenský 
úřad výpis na počkání; pokud 
bude žádost podána na podatelně 
nebo poštou, vydá živnostenský 
úřad výpis nejpozději do 30 dnů 
ode dne podání žádosti a doručí 
jej na adresu žadatele po úhradě 
15,- Kč za započatou stránku.
• nahlédnutí do živnostenského 
rejstříku na žádost je zpoplatněno 
správním poplatkem ve výši 20,- Kč
• živnostenský rejstřík je veřejně 
přístupný v údajích: u fyzické 
osoby jméno a příjmení, popří-
padě obchodní firma, místo pod-
nikání, u zahraniční fyzické oso-
by umístění organizační složky 
podniku v České republice, 

(pokračování na straně 12)
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O čem psali kronikáři před deseti lety
Národní dům slavil sto let

Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (25.)

Pro osvěžení pamě-
ti chceme v tomto 
seriálu připomenout 
některé materiály ze 
zpravodajů vydáva-
ných v době, kdy 
bylo vedení frýdec-
ko-místecké radni-
ce v jiném složení.
Budou dokazovat, 
že i periodikum 
zpravodaje má již 
jistou historii a že 
některé součas-
né kroky vedení 
města jen nava-
zují na předchozí 
rozhodnutí.

CO SE PSALO VE ZPRAVODAJI

Divadlo a dramatická tvorba 
jsou společným jmenovatelem 
nositelů jmen ulic Klicperova 
a Josefa Kajetána Tyla. 

Autor historických povídek a 
vlasteneckých deklamovánek 
Václav Kliment Klicpera (1792-

J. K. TYLA: Ulička v blízkosti frýdecké baziliky. Foto: Petr Pavelka

KLICPEROVA: Ulice pojmenovaná po zakladateli české dramatické 
tvorby.     Foto: Petr Pavelka

1859) položil základy české 
dramatické tvorby. Podobu rytíř-
ských her změnil na historická 
dramata. Upravené Klicperovy 
veselohry a frašky se těší obli-
bě dodnes. Méně známá je 
jeho učitelská dráha, na kterou 

nastoupil jako středoškolský 
profesor v Hradci Králové. I tady 
se věnuje divadlu a pod jeho vli-
vem a dalších místních buditelů 
se město stává kulturním a lite-
rárním centrem. Revoluční rok 
1848 však V. K. Klicpera proží-
vá jako pedagog na pražském 
gymnáziu. Vyučuje tu pozdější 
významné literární osobnosti, 
jakými byli Hálek, Neruda, Frič. 

Klicpera se zasloužil nejen 
o rozvoj českého divadelnictví, 
ale ovlivnil také v mnohém tvůr-
čí práci Josefa Kajetána Tyla 
(1808-1856). Dramatik, herec, 
novinář, prozaik a organizátor 
národního kulturního života J. 
K. Tyl psal historickou prózu a 

vlastenecké povídky. Je auto-
rem frašky Fidlovačka aneb 
Žádný hněv a žádná rvačka, 
kde zazněla poprvé píseň Kde 
domov můj?. 

Zmíněné ulice se nacházejí 

ve frýdecké části města. Klicpe-
rova kříží ulice Dr. Vančury a 
Třanovského. Ulice Josefa Kaje-
tána Tyla je poblíž baziliky minor 
Navštívení Panny Marie.

Anna Nováková, kronikářka

Pamětní deska umístěná v 
listopadu 1996 na historické 
budově Národního domu připo-
míná jeho stoletou existenci.

Odpolední koncert Velkého 
dechového orchestru Frýdek-
-Místek před Národním domem v 
sobotu 23. listopadu odstartoval 
oslavy významného jubilea. Po 
slavnostním odhalení pamětní 
desky připomenul význam a his-
torii Matice místecké předseda 
Matice slezské, odbor Frýdek-
-Místek, Ing. Jiří Kotásek.

Pamětní deska nese nápis: 
„Národní dům, 1896-1996, 
postaven podle projektu Anto-
nína Tebicha zásluhou Matice 
místecké a jejího zakladatele, 
prvního předsedy Vincence Pro-
cházky. Město Frýdek-Místek“

Vincenc Procházka se narodil 
2. ledna 1854 v Místku. V roce 
1894 byl poprvé zvolen do obec-
ního zastupitelstva v Místku. Byl 
předsedou družstva pro posta-
vení Národního domu v Místku, 
předsedou Matice místecké a ve 
stejném roce zakladatelem čes-
kého gymnázia v Místku. Budova 
gymnázia byla postavena v letech 
1895-1899. Byl spoluzakladate-
lem a později předsedou Národ-
ní záložny Místecké. Její rozvoj 
umožňoval celou řadu stavebních 
a kulturních aktivit. Během první 

světové války byla budova gym-
názia obsazena vojáky. Činorodý 
buditel poskytl útulek pro několik 
tříd ve svém novém domě. Pozdě-
ji byl jmenován komisařem Místku 
a pak podruhé zvolen starostou 
města. Staral se o přestavbu 
gymnázia nejen jako starosta, ale 
i senátor Národního shromáždění. 
Zemřel 3. ledna 1940.

„Dnes jsme se sešli proto, 
abychom si připomenuli, co se za 
těch 100 let v tomto sále a v tomto 
Národním domě odehrálo,“ těmi-
to slovy později uvedl moderátor 
Pavel Handl slavnostní program 
oslav 100 let existence Národní-
ho domu ve Frýdku-Místku. 

Po ukázce z Veselohry na 
mostě v podání Divadla DUO 
hovořil o divadle i o jeho působení v 
Národním domě frýdecko-místecký 
ochotník a režisér Jan Krulikovský. 
Klub filmových amatérů reprezen-
toval jeho předseda Vilém Vlk, kte-
rý pozval zájemce o videoprodukci 
do jedné z kluboven Národního 
domu. Pak již vystoupil Pěvecký 
sbor Smetana pod vedením Ing. 
Hany Olkové. Na pódiu ji vystřídal 
dirigent Milan Báchorek s Ženským 
pěveckým sborem B. Martinů.

V rámci programu proběhl 
křest „cédéčka“ Symfonické-
ho orchestru Frýdek-Místek a 
pěveckých sborů ke 100. výročí 

Národního domu. Poté obdržela 
kytici paní Marie Bartovská, která 
se rozpovídala o činnosti Klubu 
esperantistů. V čase střídání 
tanečníků a muzik DFS Ostra-
vička a SLPT Ostravica povídaly 
o životě souborů MUDr. Eva 
Geryková a paní Monika Škan-
derová. Soubor Ostravica ukončil 
tuto směsici krásných vystoupení 
i zajímavé povídání o souborech 
a o lidech, kterým Národní dům 
byl v minulosti druhým domovem, 
kde trávili spoustu času uspokojo-
váním svých uměleckých zájmů 
nebo koníčků.

Zástupcům souborů, spolků 
a také bývalým pracovníkům a 
spolupracovníkům Národního 
domu byly předány pamětní lis-
ty. Bylo na nich uvedeno téměř 
100 jmen. Mezi nimi byli také 
tanečníci manželé Gebauerovi, 
dirigent Jaroslav Vostradovský, 
výtvarnice Klarisa Ondráčková, 
dlouholetá programová pracov-
nice Hana Murasová, loutkář 
a bývalý výtvarník Národního 
domu Alois Holásek (uspořádal 
u příležitosti oslav také výstavu 
loutek) a řada dalších. Program 
pokračoval Společenským veče-
rem se Swingovým orchestrem 
Edy Šurmana a cimbálovými 
muzikami souborů Ostravica a 
Ostravička.      Anna Nováková

Těsně před koncem minulého 
století vznikla zajímavá výsta-
va současných i historických 
fotografií města Frýdek-Místek 
naším stoletím, z níž se nako-
nec stala stálá expozice v hlavní 
budově radnice. V tomto seriálu 
vám chceme přiblížit také někte-
ré střípky z historie, které u této 
příležitosti byly poskládány v 
zajímavou mozaiku. Dnes něco 
o soužití Němců a Čechů.

V osmatřicátém roce Němci 
zlobili i ve Frýdku a v Místku. 
Poslední sčítání vykazovalo, že 
jich je mezi místeckým obyvatel-
stvem asi devět procent. Ve Frýd-
ku byl německý živel početnější, 
ale ani tam nedosahoval pětiny 
z celkového množství. Přestože 
Němci svým počtem v obou měs-
tech nedominovali, sebevědomí 
jim rozhodně nechybělo. „Němci 
vlivem události v Německu počí-
nají i u nás se hrdě hlásiti k Hen-
leinovi a svou příslušnost vyšší 
rase dávají najevo bílými punčo-
chami. V nedělích bývají Bezkydy 
ve znamení bílých punčoch“, čte-
me ve frýdecké kronice.

Němci z Frýdku a z Míst-
ku pochopili, že musí táhnout 
za jeden provaz. Organizovali 
společné schůze v místeckém 
Německém domě. Při hlučných 
setkáních henleinovci z obou 
měst velebili Vůdce a připravo-
vali se na konečné zúčtování s 
Čechy. Ozývalo se Sieg heil a 
Heil Hitler. Po jednou takovém 
společném srazu se pokusili 
zdemolovat památník Petra 
Bezruče. Byli však vyrušeni a 
prchli do Smetanových sadů.

Obyvatelstvo se začínalo 
chystat na válku. Lidem bylo 
vysvětlováno, jak se chovat v 
případě náletů, co dělat v přípa-
dě zranění, jak používat plyno-
vou masku atd. V obou městech 
vznikaly složky civilní obrany.

V pohotovosti byly pochopitel-

Město v minulém století XII.
ně i vojáci v místeckých Czajan-
kových kasárnách a frýdecké 
Neumannově továrně, které
22. května vyburcovalo vyhláše-
ní částečné mobilizace. Vojáci 
urychleně nakládali válečný 
materiál na automobily a vyráželi 
na Hlučínsko do pevností.

Veřejnost nabývala přesvědče-
ní, že válka s Německem je nevy-
hnutelná. „Český lid dovede býti 
obětavý, když mu někdo sahá na 
svobodu. Dovede se bít za vlast,“ 
ujišťoval frýdecký kronikář.

V průběhu léta se napětí stup-
ňovalo. Občanstvo české národ-
nosti projevovalo své odhodlání 
postavit se Hitlerovi a ochotně při-
spívalo do fondu pro obranu státu. 
V místních novinách se například 
10. srpna čtenář dočetl. „Nájem-
ce křesťansko-sociálního domu v 
Místku pan Roman Žurek rozhodl 
se věnovati růžovou složenkou 
obnos 100 Kč na obranu státu. 
Mezi svými denními hosty v krát-
ké době nalezl tolik porozumění, 
že sebral 284 koruny, které zaslal 
fondu na obranu státu. Jistě lze 
tento příklad napodobiti i jinde,“ 
usuzoval Frýdecko-Místecký kraj.

Noviny v té době sloužily nejen 
k informování, ale rovněž k rozpty-
lování nejrůznějších poplašných 
zpráv, jež nacházely v dusné 
atmosféře před Mnichovem velmi 
úrodnou půdu. „Pozor na paniká-
ře!“ varovalo 24. září místní perio-
dikum. „V souvislosti s posledními 
událostmi vyskytly se různé fan-
tastické zprávy, které se šíří jako 
lavina. Tak bylo mluveno, že u 
některých místeckých Němců byly 
nalezeny velké zásoby zbraní a 
střeliva, mnozí z nich byli zatčeni a 
jsou ve vězení. Dokonce prý jeden 
obchodník bydlící na náměstí jest 
uvězněn! Není to pravda. Varu-
jeme, nepodléhejte panice! Tím 
našemu zápasu neposloužíte. Hle-
dejte cesty jiné.“ Martin Červenka 

(autor je dramaturg ČT)

„Jsme skromní a pracovití“
rozhovor o Moravia Bance s generálním ředitelem Bartonem

(Září 92) Myšlenka založit banku se 
zrodila loni v květnu. Uplynul rok a něko-
lik měsíců. Myslíte si, že můžete být prá-
vě pro cizince spolehlivým partnerem?

„Jsme pro ně opravdu neznámý a dá se 
říci rizikový partner, který se zatím nemá čím 
prezentovat, nemá stabilní pozici, ani žádné 
jméno, je zcela logické, že nás budou dlou-
ho pozorovat. Jediné pozitivum je v tom, 
že většina cizinců preferuje privátní firmy, 
soukromý kapitál. Naši výhodu vidím v tom, 
že jsme akceschopnější než velké kolosy, 
pružnější, volnější. Chybí nám však obrov-
ský kapitál. Po stránce profesionality si mys-
lím, že jsme seriózní, že nejsme amatéři.“

Vaše banka se rozjela v naprosté 
tichosti, proč?

„Začínáme. Nejdeme do různých 
reklam, spíše usilovně pracujeme s kli-
enty, vylepšujeme svou činnost, zaměřili 
jsme se na kvalitu. Od prvního dne pro-
vádíme platební styk, účty otevíráme na 
počkání, provést platbu a informovat kli-
enta jsme schopni do dvou dnů.“

Během svého rozhovoru mi generální 
ředitel ing. J Barton řekl, že si přeje, aby 
Moravia Banka byla slušná banka. Mys-
lím si, že to není jen jeho přání a přání 30 
zaměstnanců, ale také většiny občanů, 
zvláště pak podnikatelů.
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(pokračování ze strany 10)
předmět podnikání, identifikační číslo, provozov-
ny, provozování živnosti průmyslovým způsobem 
včetně rozsahu živnostenského oprávnění, poza-
stavení a přerušení provozování živnosti, datum 
zániku živnostenského oprávnění, prohlášení a 
zrušení konkursu, překážky provozování živnosti; u 
právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, 
u zahraniční právnické osoby umístění organizační 
složky podniku v České republice, identifikační čís-
lo, předmět podnikání, provozovny, provozování 
živnosti průmyslovým způsobem včetně rozsahu 
živnostenského oprávnění, pozastavení a přerušení 
provozování živnosti, datum zániku živnostenského 
oprávnění, prohlášení a zrušení konkursu, vstup do 
likvidace, překážky provozování živnosti.
• do veřejně přístupné části živnostenského rejstříku 
má právo nahlížet každý a pořizovat si z něj výpisy;
• do neveřejné části živnostenského rejstříku má 
právo nahlížet žadatel, který osvědčí právní zájem 
(např. dlužné faktury, návrh na soudní řízení apod.); 
to platí i pro výpis z živnostenského rejstříku;
• živnostenský rejstřík je informační systém veřejné 
správy, jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a 
obchodu (www.rzp.cz)

ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL
Na tuto skupinu podnikatelů se služby CRM nevztahují.
Zemědělskou výrobu provozuje:
• česká fyzická osoba (trvalý pobyt na území ČR),
• česká právnická osoba (sídlo na území ČR),
• zahraniční fyzická osoba (trvalý pobyt mimo území ČR),
• zahraniční právnická osoba (sídlo mimo území ČR) 
– zřizuje na území ČR organizační složku podniku.
Podmínky pro provozování zemědělské výro-
by pro fyzické osoby:
• dosažení věku 18 let,
• způsobilost k právním úkonům,
• odborná způsobilost bude vyžadována do 30. 6. 
2007 (nález Ústavního soudu)
• není-li občanem ČR nebo členského státu Evropské 
unie, musí před živnostenským úřadem prokázat znalost 
českého jazyka (plynně, jazykově a srozumitelně reago-
vat na otázky vztahující se k běžným situacím denního 
života a podnikání, plynně přečíst určený běžný článek z 
denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah.
• U právnické osoby musí tyto podmínky splňovat 
její odpovědný zástupce.
• Odpovědným zástupcem je fyzická osoba ustano-
vená právnickou osobou, která odpovídá za řádný 
provoz podnikání, je v pracovněprávním vztahu k 
právnické osobě, není-li občanem ČR nebo člen-
ského státu Evropské unie musí před živnosten-
ským úřadem prokázat znalost českého jazyka.
Odborná způsobilost pro provozování země-
dělské výroby: 
do 30. 6. 2007 (nález Ústavního soudu)
• vzdělání nejméně na úrovni středního odborného 
vzdělání v některém zemědělském oboru, 
• veterinářství a veterinární prevenci, anebo na úrov-
ni úplného středního vzdělání se zaměřením na 
• zemědělství, popřípadě absolvováním akreditova-
ného rekvalifikačního kurzu zaměřeného na výkon 
obecných zemědělských činností v rozsahu mini-
málně 150 hodin, nebo
• prokázání zemědělské praxe v zemědělském 
podniku nejméně po dobu 5 let.
Základní informace při vstupu do podnikání:

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá 
provozovat zemědělskou výrobu, je povinna se 
zaevidovat na příslušném živnostenském úřadě 
(viz územní obvod výše).

Podání žádosti o zápis do evidence zeměděl-
ského podnikatele je možné uplatnit osobně na 
Živnostenském úřadu Magistrátu Frýdek-Místek, 
Radniční 1148, dveře č. 133, v pondělí a středu 
od 8.00 do 17.00 hod. a čtvrtek od 13.00 do 15.00 
hod. nebo na podatelně Magistrátu města Frýdku-
-Místku, dveře č. 112, v pondělí a středu od 8.00 do 
17.00 hod., úterý, čtvrtek a pátek od 7.30 do 14.30 
hod. nebo poštou na výše uvedenou adrese.

K žádosti o zápis do evidence doloží, jak fyzická, tak 

i právnická osoba u odpovědného 
zástupce, odbornou způsobilost, 
avšak dle nálezu Ústavního soudu 
trvá tato povinnost pouze do 30. 6. 
2007. Dále uhradí správní poplatek 
za zápis do evidence zemědělské-
ho podnikatele, který činí 1.000 Kč.
Vydání a převzetí osvědčení:

Živnostenský úřad vydá osvěd-
čení o zápise do evidence země-
dělského podnikatele nejpozději 
do 30 dnů ode dne podání žádosti 
po splnění všech zákonem stano-
vených podmínek.
Změny a doplnění:
• Pokud zemědělský podnikatel 
oznámí změnu, doplnění nebo 
zrušení údajů uvedených v žádosti 
o zápis do evidence, živnostenský 
úřad zapíše tyto skutečnosti do evi-
dence a vydá změnu osvědčení o 
zápise do evidence zemědělského 
podnikatele a za samotný zápis do 
evidence vyměří správní poplatek 
ve výši 500,- Kč.
Vyřadit zemědělského podnika-
tele z evidence lze bezplatně:
• na žádost, kdy zanikne ekonomic-
ký subjekt. Pak je součástí žádosti 
souhlas správce daně s ukončením 
činnosti, tzn. rozhodnutí finančního 
úřadu, a následuje výmaz z eviden-
ce daňových subjektů

Živnostenský úřad přechází na službu podnikatelům
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

Místek, parkoviště u Kina P. 
Bezruče:
24. 10. - 26. 10.
Místek, parkoviště u krytého bazénu:
31. 10. - 2. 11.
Frýdek, parkoviště u Billy:
17. 10. - 19. 10.
Provozní doba mobilní sběrny je 
vždy úterý, středa, čtvrtek od 10 h. 
do 18 h. (dle harmonogramu).

Sběr nebezpečných a 
velkoobjemových odpadů

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)
- nebytové prostory o výměře 21,59 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 15,66 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 15,08 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2 (I.NP)
3) 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)
4) Objekt čp. 6, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 42,54 m2 (III.NP)
5) 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
6) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2 + WC 1,9 m2 
směr Ostravská 
7) objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytový prostor o výměře 19,97 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 19,97 m2 (IV.NP)
- nebytový prostor o výměře 50,20 m2 (IV.NP)
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, tř.T.G.Masaryka
– nebytový prostor o výměře 16,51 m2

4) Objekt čp. 9, ul. Na Blatnici
- nebytový prostor o výměře 419,04 m2

HARMONOGRAM SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU
23. 10. Místek, ul. Hálkova-Březinova – u výměníku, ul. ČSA – u 
č. p. 1935 (na parkovišti), ul. Anenská – poblíž č. p. 632, ul. Zd. 
Štěpánka – za restaurantem, ul. Bezručova – u betonových zábran, 
ul. K Olešné – u č. p. 1332
24. 10. Místek, ul. J. Trnky – u restaurace Morava, ul. Dr. Vaculíka 
– parkoviště za 8. ZŠ, ul. Frýdlantská – u věžáků, Lysůvky – u tele-
fonní budky, naproti zahradnictví, Zelinkovice – poblíž mateřské školy, 
u nádob na separ. odpad, Chlebovice – u transformátoru a u pošty,
25. 10. Frýdek, ul. Novodvorská – Čapkova, ul. M. Chasáka – u 
domu č. p. 3149, ul. Pekařská – naproti domu č. p. 3057, Místek, ul. 
Pavlíkova – u nádob na separovaný odpad, ul. Lesní – za domem č. 
p. 505, ul. Palkovická – u podchodu
26. 10. Lískovec – u hasičské zbrojnice a u hřbitova, Skalice – u 
kulturního domu, Kamenec, na rozcestí, u kostela, Místek, ul. Polní 
– u hřiště, ul. Kolaříkova – naproti domu č. p. 1589, ul. Spořilov – za 
domem č. p. 1612, ul. Čelakovského – bývalá prodejna
30. 10. Frýdek, Panské Nové Dvory – u pana Kalety a u has. zbrojnice, 
ul. K Hájku – u obchodu, ul. Bruzovská – u vodárny, Místek, ul. Kol-
lárova – u pečovatelských domů, ul. Fibichova – poblíž gymnázia, ul. 
Pionýrů – u č. p. 803-805
17. 10. a 31. 10.   Frýdek, ul. K Lesu – naproti kříže, ul. Vršavec 
– u lesa, ul. Mánesova-Žižkova – u pivnice, Místek, ul. Beethovenova 
– na parkovišti, ul. Myslbekova – u rozvodny, ul. Ke Splavu – u nádob 
na separovaný odpad
18. 10. a 1. 11.    
 Frýdek, ul. Slezská – na parkovišti

 Frýdek, ul. Černá cesta – u obchodu
 Frýdek, ul. Křižíkova – autobusové stanoviště VP
 Lískovec – za výrobnou krůtích výrobků
 Frýdek, ul. J Hakena – u večerky „Maják“
 Frýdek, ul. Tolstého – u telefonní budky

19. 10. a 2. 11.
 Frýdek, ul. I. P. Pavlova – vedle č. p. 284
 Frýdek, ul. Nad Mostárnou – u lávky
 Frýdek, ul. J. Skupy – za kulturním domem
 Frýdek, ul. Cihelní – u bývalé 10. ZŠ
 Frýdek, ul. Klicperova – u popelnic
 Frýdek, ul. Slunečná – naproti č. p. 290

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK - nabízí k pronájmu nebytové prostory
o celkové výměře 419,04 m2 nacházející se v I.NP objektu čp. 9, ul. Na Blatnici, k.ú Frýdek, obec 

Frýdek-Místek. Nebytové prostory byly kolaudovány jako prodejna, sklady, kancelář, soc. zařízení. 
Žádosti o pronájem s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat-pro-
nájem NP čp. 9“) a informací, za jakým účelem budou neb. prostory užívány (stručný podnikatelský 
záměr), zasílejte na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, Radnič-
ní 1148 maximálně do 15.11.2006 10.00 hodin.   Případné dotazy na telefonním čísle 558 609174.

NPPG 2006 je založen na čtyřech praktických dvouhodi-
nových kurzech, během kterých se účastníci postupně pod 
vedením zkušených lektorů naučí ovládat počítač, pracovat s 
textem a internetem. Rovněž se naučí pracovat s elektronic-
kou poštou a komunikovat s úřady prostřednictvím internetu. 
Na rozdíl od obdobných kurzů poskytovaných komerčními 
subjekty nabízí Národní program Ministerstva informatiky 
cenově dostupné kurzy určené široké veřejnosti a zejména 
střední a starší generaci, která k počítači a internetu nemá 
snadný přístup. Jeden kurz jen za 100,- Kč!

Pro informace a přihlášení se do kurzů volejte 558 647 
546 od 7:30 do 14:00 nebo 603 384 101 od 14:00 do 17:00 
hodin. Případně navštivte AKADEMII J.A.KOMENSKÉHO, 
Brožíkova 40, Frýdek-Místek (AJAK F-M je smluvím partne-
rem fy EDUCO CENTRUM s.r.o. - oficiální partner MI ČR v 
rámci projektu NPPG 2006).

POČÍTAČOVÉ KURZY DOTOVANÉ STÁTEM!
Podpora počítačové gramotnosti je jednou z priorit Ministerstva infor-
matiky s cílem umožnit široké veřejnosti naučit se základům práce s 

počítačem a internetem a pomoci překonat strach z nových technologií.

Kurzy jsou koncipované podle metodiky Ministerstva informatiky ČR. Posluchači 
obdrží studijní materiály a na závěr si odnesou certifikát. 

Umět pracovat s počítačem a internetem je stejně důležité jako číst a psát!

Učebna, kde jsou realizovány počítačové kurzy NPPG podporované MI ČR.
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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

26. října v 19.00 hodin – chrám sv. 
Jana a Pavla
ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO

Vznikl v roce 1990 a i přes svoji krátkou 
historii patří dnes k nejlepším a nejvyhledá-
vanějším profesionálním tělesům v Evropě. 
Sbor se zaměřuje především na oratorní, 
kantátový a v poslední době i na operní 
repertoár všech období. Jeho vzrůstající 
umělecká kvalita se odráží i na stále bohat-
ší koncertní činnosti u nás i v zahraničí (cca 
70 koncertů ročně). Tento prestižní koncert 
proběhne v rámci III. ročníku Svatováclav-
ského hudebního festivalu.
Program: Jacobus Handl-Gallus: Lamenta-
tiones Jeremiae Prophetae Anton Bruckner: 
Duchovní moteta.

Předplatitelé KPH a Koncertů pro mládež
Vstupné: 100 a 50 Kč (děti, důchodci)
Připravujeme:
6. listopadu v 19.00 hodin
HRADIŠŤAN S JIŘÍM PAVLICOU
Koncertní vystoupení vynikající cimbá-

lové muziky.
Vstupné: 200, 180, 150  a 120 Kč
24. listopadu od 20.00 hodin 
TANČÍRNA
Určeno pro všechny věkové generace. 

Vede Josef Macura. Hrajeme a tančíme 
- standard, latinu, disco, lidovky…

 Vstupné: 80 Kč
KURZOVNÍ ČINNOST
Připravujeme:
TANEČNÍ KURZ NEJEN PRO RODIČE
Kurz je určen pro taneční páry střední 

a starší generace, kteří rádi tančí a kteří 
se chtějí zdokonalit v základních tancích 
nebo se naučit tancovat od samotného 
začátku základní tance, tančené v pleso-
vé sezóně, tanečních večírcích atd..

Kurzovné za 5 lekcí 4 vyučovací hodiny 
činí 650 Kč za osobu (přijímáme pouze páry).

Zahájení v sobotu 4. 11. 2006 od 19.00 
hodin v sále Národního domu vchod z ulice 
Palackého. Platba kurzu od 18.00 hodin v 
Národním domě. Zájemci získají přihlášky 
ve vrátnici Národního domu a odevzdají 
nejpozději do 1. 11. 2006. Informace na 
tel. čísle 558 432 011 – H. Janáčková.

Upozornění
Z technických důvodů hrajeme níže uve-

dené představení pro obě skupiny v sále 
Těšínského divadla v Českém Těšíně. 

Pro předplatitele Frýdek-Místek – FMC 
– hrajeme ve čtvrtek dne 19. října 2006 
v 19.00 h.,

William Shakespeare
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ
Veselé paničky Windsdorské jsou jed-

nou z nejhranějších Shakespearových 
komedií, a přesto jsou diváky vždy znovu a 
znovu žádané. V Shakespearových hrách, 
ať už jde o tragédie nebo komedie, jsou 
zakódovány základní lidské vlastnosti, které 
nepodléhají času. Kdosi přirovnal jeho hry k 
vybroušenému diamantu – otáčíme-li ho na 
světle, každá ploška září jinak. Příhody stár-

noucího rytíře Johna Falstaffa rozesmávaly 
diváky v Shakespearově divadle GLOBE 
tenkrát a stejně se jimi baví diváci na celém 
světě dodnes.            Růžena Babilonová, 

obchodní oddělení Těšínské divadlo

16. až 18. října v 19.00 h.
PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA /ČR/ 
Příběh tří kamarádů na pozadí rekon-

strukce dvou největších českých loupeží 
uplynulých let. V hlavních rolích Tomáš 
Hanák, Ondřej Vetchý a Michal Suchánek.

19. až 22. října v 19.00 h.
LET´ S DANCE /USA/
Dva světy, dva způsoby tance, ona a on.
23. až 26. října v 19.00 h.
MIAMI VICE /USA/
Filmová verze kultovního seriálu osm-

desátých let. Dvojice detektivů potírá zlo-
čin ve floridské metropoli.

27. až 29. října v 16.30 h.
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA USA/
Animovaný rodinný film o desetiletém 

chlapci, kterého kamarádi ze sousedství 
šikanují, a tak si své frustrace vybíjí na mra-
veništi ve dvoře. Mravenci to tak nenechají, 
použijí kouzelný lektvar a chlapec se po jeho 
požití zmenší do jejich velikosti.

27. až 29. října v 19.00 h.
ZMRAŽENÁ POJISTKA /Kanada, USA/
Aby se zbavil finančních problémů, pokusil 

se Paul vybrat pojistku svého pět let pohře-
šovaného bratra. Ale neúspěšně! Nová pří-
ležitost se ale objeví, když náhodou najde 
zmrzlou mrtvolu. Tu by mohl vydávat za brat-
rovo tělo. Jenže dva zabijáci ji chtějí zpět.

30. až 31. října v 19.00 h. 
KLIK – ŽIVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁ-

DÁNÍ /USA/
Film o workoholickém architektovi, kte-

rý získá univerzální dálkové ovládání, které 
mu dovoluje přetáčet do různých částí jeho 
života. V hlavní roli Adam Sandler

AKCE NÁRODNÍHO DOMU
18. října v 19.00 hodin
Divadlo Kalich
Axel Hellstenius
ELLING A KIELL BJARNE ANEB 

CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
Oscarovými nominacemi prověřený 

příběh o návratu dvou cvoků…vlastně to 
jsou spíše…a navíc se nejedná ani tak o 
návrat, ale o… Jak vidíte, vše nebývá vždy 
jednoznačné, a pokud chcete zjistit, oč v 
této něžně drsné komedii skutečně jde, 
máte možnost si udělat vlastní názor.

Hrají: Vladimír Dlouhý, Michal Dlouhý, 
Vasil Fridrich a Lucie Stejskalová/Eva 
Leinweberová.

Režie: Ondřej Zajíc

Předplatitelská skupina B
Vstupné: 350 a 300 Kč
22. října v 15.00 hodin
Ateliér Abrakadabra
KOČIČINY KOCOURA DAMIÁNA
Poetické setkání s hrdiny stejnojmen-

né knížky Václava Čtvrtka. 
Vstupné: 30 Kč
 25. října v 19.00 hodin
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
ČOCHTAN VYPRAVUJE
Na motivy hry V + W „Divotvorný 

hrnec“ upravil J. Dvořák
Hrají: Josef Dvořák, Karel Gult/Josef 

Novák, Stanislava Topinková/Dagmar Schle-
hrová, Vlasta Kahovcová/Blanka Tůmová, 
Milan Duchek/Rostislav Trtík, Renáta Kran-
dová/Lambrini Chaciosi, Jiří Veit

Režie: Rudolf Fleischer
Předplatitelská skupina A
Vstupné: 350 a 300 Kč
27. října v 19.00 hodin
The BACKWARDS
The Beatles revival band
Koncert dvojnásobných vítězů Světové-

ho Beatlefestu v New Yorku v konkurenci 
44 kapel z celého světa (1998 a 2003) u 
příležitosti 10. výročí vzniku skupiny.

Účinkují: Dalibor Štroncer, Miroslav Džun-
ko, František Sucharský a Daniel Škorvaga

Vstupné: 250 a 200 Kč
29. října v 15.00 hodin
Divadlo Maléhry Brno
JEŽIBABA, BOSORKY A ZPÍVAJÍCÍ 

HAVRAN
Bosé bosorky Dorka a Zorka, zpívající 

havran, ježibaba a dva ježibabí kluci vás 
zavedou do lesa ke čtvrtému smrku a 
možná vás naučí i čarovat.

Hrají: Daniela a Nikola Zbytovské a 
Barbora Seidlová

Vstupné: 40 Kč
FILMOVÝ KLUB

16. října v 19.00 h.
DISTRICT! /Maďarsko/
Divoký celovečerní animovaný film, který 

rozhodně není pro děti, přináší politicky neko-
rektní, drsnou vizi současné východní Evropy 
předvedenou na mikrokosmu zchátralého 
budapešťského 8. distriktu se špatnou pověstí.

17. října v 19.00 h.
HAVANA BLUES /Španělsko, Kuba, 

Francie/
Dvěma mladým kubánským muzikan-

tům se otevře „cesta na svobodu“, když 
do Havany přijedou španělští producenti.

23. října v 19.00 h.
RÁJ HNED TEĎ /FRA, GER, Izrael, NL/
Dva palestinští muži, kamarádi od dět-

ství, jsou vybráni jako mučedníci k provede-
ní sebevražedného atentátu v Tel Avivu.

24. října v 19.00 h.
BALADA PRO BANDITU /ČR/
Poutavé vyprávění o loupežníku Niko-

lovi Šuhajovi, o jeho partě, o moci stra-
chu a lásky, v podání dnes již známých a 
populárních herců.

30. října v 19.00 h.
JINÉ SVĚTY /Slovensko/
Na Šarišském hradě se setkává šest 

lidí různých životních poměrů, věků i 
národností. Přestože obývají stejný region, 
v náhledu na život se až radikálně liší.

Úterý 31. října v 19.00 h.
PROKLETÍ /ČR/
Když hladovým zbude jen víra, obětují 

je – aneb jak se žije dětem, které byly v 
Kongu označeny za „posedlé ďáblem“ a 
následně vyhnány ze svých domovů.

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
20.10. v 10.00. h.

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ /ČR/ 
Těší se na vás Žofka, Krteček, Mikeš a další.

20.10. ve 13.30 h.
DIVOČINA /USA/

Film je příběhem zvířat z newyorské 
zoo, která se poté, co je jedno z nich 
omylem odvezeno do divočiny, vydávají 
na nebezpečnou záchrannou výpravu.

Výstava
10. září – 31. října 

CESTOGRAF – COLOUR COLLEKTION
Připravujeme:
!!! Změna termínu !!!

3. listopadu v 19.00 hodin Divadlo Metro Praha
Gustav Skála
ZKROCENÍ ANEB SHAKESPEARE 

TO PSAL PRO MLADŠÍ
Něžná komedie o tajemstvích herecké-

ho řemesla. Ne každá žena se dá zkrotit. 
Zejména na divadle. 

Opustit divadelní scénu bývá pro 
herečku velmi těžká životní etapa. Když 
však přijde role, která je nad síly umělky-
ně, může to pro ni být ještě horší.
Hrají: Valerie Zawadská, Zdena Herfortová, 
Miroslav Moravec/Ivan Vyskočil, Braňo Polák

Režie: Gustav Skála
Předplatitelská skupina A

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

Výstavy:
ART COLLEGIUM
Fotoklub Art Collegium Frýdek-Místek 

připravil výstavu k 15. výročí založení. Čle-
nové sdružení se věnují především doku-
mentární fotografii, ale také se mezi jejich 
díly objeví krajina, portrét či akt. Fotoklub 
za dobu své existence dosáhl úspěchů jak 
v kategorii jednotlivců, tak kolektivů, např. 
na Národní přehlídce amatérské fotografie 
ve Svitavách v roce 2002 získal vítězství 
v kategorii kolektivů a zároveň 2. místo 
získal ing. A. Čapla v kategorii jednotlivců. 
Fotoklub také pořádá fotosoutěž pro mladé 
autory do 25 let z Frýdku-Místku a okolí (v 
letošním roce proběhne již její 8. ročník).

Potrvá do 8. října 2006
5. MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE SMALTU 

– šperky, objekty, obrazy, volné a užité umění
Na výstavě se představí práce studen-

tů vysokých a středních uměleckých škol, 
smalty umělců z Mezinárodních sympozií 
Frýdlantský umělecký smalt 2005-2006 a 
Mezinárodního sympozia Vítkovice 2006.

Zahájení ve středu 18. října v 17,00 
hodin ve výstavních síních frýdecké-
ho zámku. S jazzovými improvizacemi 
vystoupí duo Leoband.

Potrvá do 26. listopadu 2006.
NAŠI DROBNÍ SAVCI
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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. 

KULTURNÍ DŮM
VÁLCOVEN PLECHU

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

U-KRYT

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN

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

GALERIE LIBREX

GALERIE KRÁSNO
Milena Jursová - Černobílé představy

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

Eva Banetková - Dialog s říší rostlin

GALERIE POD SVÍCNEM
Karolína Némethová

Fotografie

Fotografie Miloše Anděry doplněné 
exponáty ze sbírek Muzea Beskyd F-M.

RNDr. Miloš Anděra, Csc. je dlouho-
letým kurátorem sbírky savců a v letech 
1987-2002 byl i vedoucím zoologického 
oddělení Národního muzea v Praze. 
Zabývá se především zogeografií a eko-
logií drobných savců – hmyzožravců, 
netopýrů a hlodavců.

Vernisáž ve čtvrtek 26. října v 17,00 hodin 
v muzejní expozici frýdeckého zámku.

Potrvá do 18. března 2007.
PROGRAMY, KONCERTY:
Úterý 10. říjen 17,00 – 19,00 hodin 

– zámecký klub
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a 

minerálů, doplněné výměnou poznatků a 
materiálu, poradenská služba, videoprojekce

Pátek 20. října 18,00 – 23,00 – areál 
frýdeckého zámku

VEČERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU
Romantická prohlídka zámku při světle 

svíček s řadou překvapení
Prodej vstupenek ve středu 18. října 2006 

od 8,00 hodin v pokladně frýdeckého zámku.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY:
7. října 7,01 hodin
odjezd autobusem z Místku, aut. stan. 

(linka 910 381), vysednout v Kozlovicích, 
střed (7,24 hodin)

POJĎTE S NÁMI PŘES PALKOV-
SKÉ HŮRKY

Kozlovice – kostel sv. Kříže, bývalé 
fojtství, jak se v Kozlovicích dříve využí-
vala vodní energie, kozlovický hrádek, 
nový skanzen v Kozlovicích, dále pěšky 
přes Palkovské hůrky, Hradisko – drobné 
středověké opevnění, myslíkovské Lurdy. 
Nazpět autobusem z Myslíku, zastávka 
kaple, v 16.35 hod. 

12. října 2006 17,00 hodin
přednáškový sál v Zeleném domě
ONDRÁŠEK – PÁN LYSÉ HORY
Příběhy beskydských zbojníků – prav-

divá výpověď o zbojnících, švercích a 
auserech. Prvním zbojníkem byla Eva 
Chlopčíková z Nové Vsi, zbojník Ondráš 
se správně jmenoval Fuciman, největší 
selská vzpoura proběhla na hukvaldském 
panství, jak vypadala robota na panském, 
jak to bylo se zbojnickými poklady, pověsti 
o zbojnících. Doplněno videodataprojekcí. 

26. října 18,00 hodin
přednáškový sál v Zeleném domě a 

muzejní učebna 
STRAŠIDELNÁ JESKYNĚ, ANEB Z 

HLUBIN BESKYDSKÉ DÉMONOLOGIE
Pod povrchem dnešního světa se ukrý-

vají imaginární bytosti – světlonochové, 
bludičky, húkalky, smokové, čarodějnice, 
čerti a skřítkové. Pusťte uzdu své fantazii a 
vydejte se s námi do světa pověstí, legend a 
záhad z oblasti Moravskoslezských Beskyd 
a Pobeskydí, prostřednictvím doprovodné-
ho programu v netradiční studijní výstavě. 

Připravujeme:
9. listopadu 17,00 hodin
přednáškový sál v Zeleném domě
METODĚJOVO MĚSTO HLEDEJTE…
Zámecká videotéka tentokráte věnova-

ná historii a archeologii. Kde leželo hlavní 
město Velké Moravy, letecké snímkování v 
okolí Frýdku-Místku, středověké opevnění 
v Bašce a další. Připraveno ve spoluprá-
ci s Českou archeologickou společností, 
pobočkou pro severní Moravu a Slezsko.

Odborný seminář:
10. října 2006 10,00 –16,00 hodin
Rytířský sál frýdeckého zámku
MUZEUM A NÁVŠTĚVNÍK – ZÁBA-

VA, HRA NEBO NUDA?

17. 10. v 10. 00 hod.
Přednáška o kojení

Přednáší p. Vojkovská
Pravidelný program:

Pondělí – maňásková pohádka pro děti
Středa – cvičení maminky s dětmi

Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka 

O dalším pravidelném programu se 
informujte v KM Broučci.

18. 10. výtvarné odpoledne – „podzimní 
obrázky podle vlastní fantazie“
24. 10. nezbednické pečení – „čajové pečivo“
26. 10. nezbednická čajovna – posezení 
a povídání při svíčkách

Každý pátek od 15:00 do 16:00 hodin 
chodíme sportovat do tělocvičny.

Lidový dům v Místku ve spolupráci s 
SMKA pořádá dne 17. 10. 2006 v 17.30 
hod. v malém sále LD přednášku Ing. 
Františka Kopečného „Návštěva českého 
misionáře otce Jana Meda v Indii“

18. 10.
Prezentace gastronomických dodavate-
lů provozovatelům restaurací a hotelů.

Velký sál KD.
20. 10. POZOR přesunuto na 24. 11.!

Podzimní koncert Velkého dechového 
orchestru Válcoven plechu.

Velký sál KD.
20. – 21.10.

Volby do obecního zastupitelstva.
Klubovna č. 15 a č. 35 KD.

Pracovní setkání – seminář muzejních a 
vlastivědných pracovníků, věnovaný proble-
matice spolupráce muzeí se školami, zájmo-
vými sdruženími, regionální vlastivědné práci, 
lektorské práci v muzeích, muzejním progra-
mům pro veřejnost a tzv. muzeu na cestách.

16. 10. pondělí  IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ SIBI POUŠTÍ NEJVĚTŠÍ PECKY DOBY NEDÁVNO MINULÉ
20. 10. pátek HIP-HOP PÁRTY
DALŠÍ SKVĚLÁ HOPOVÁ AKCIČKA
21.10. sobota DARKFEST vol. 2
DISCODRANT, BITTERNESS, SABATHORY, DARKWIND, EVERLASTING DARK
23. 10. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
BUDOVATELSKÉ HITY V PODÁNÍ DÝDŽEJKY SIBI
27. 10. pátek 6. NAROZENINY DOMU POD SVÍCNEM
PROUZA (F-M), HEMP FOR VICTORY, SEKTOR3! CD Sweetsen fest 006 ZDARMA 
PRO KAŽDÉHO 10., PŘEDPRODEJ (90,- Kč) V ANTIKVARIÁTĚ POD SVÍCNEM
28. 10. sobota WICKED VOL. 2
GROOVESIDE PROJECT /basscontrollers.de/GE (dj set), MKS /basscontrollers.ge/
Pha, APPU /bassys.org/Pha, SMario, Oli, Eddy J, MC Corehard /MKTbros.org
30. 10. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
NEJEN BUDOVATELSKÉ HITY DOBY RUDÝCH ŠÁTKŮ, DÝDŽEJKA SIBI
PŘIPRAVUJEME: 
30. 11. - DOG EAT DOG
17. 11. - CHINASKI

NÁRODNÍ PRO-
GRAM POČÍTAČO-
VÉ GRAMOTNOSTI 
(NPPG)
- vzdělávací program 
vyhlášený minister-
stvem informatiky
- kurzy probíhají v 

DDM na ulici Pionýrů 752 v Místku
- kurz 1: Základy práce s PC, kurz 2: 
Základy práce s textovým editorem, kurz 
3: Internet a elektronická pošta, 4. Sám 
sobě úředníkem
- doba trvání jednoho kurzu: 2 h.
- cena za 1 kurz: 100,- Kč (zbytek hradí 
ministerstvo informatiky)
- informace a přihlášky: Patrik Siegelstein, 
telefon: 558 434 154, 732 646 125
- termín: 23. - 26. 10. vždy od 18 do 20 h.

DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
Program: Přijďte si zahrát hry po síti, 

zabrouzdat po internetu 
Cena: 25,- Kč / 2 h.
Místo a čas: DDM Místek, 9-11, 11-13 h.
21. 10.
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
Program: Přijďte si zahrát hry po síti, 

zabrouzdat po internetu 
Cena: 25,- Kč / 2 h.
Místo a čas: DDM Místek, 9-11, 11-13 h.
26. 10.
VÝLET DO ROŽNOVA P. R.
Celodenní autobusový výlet
Program: Exkurze do pohankového 

mlýna pana Šmajstrly, koupání v krytém 
bazénu s tobogánem

Cena: 220,- Kč
Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 

telefon: 736 150 088, e-mail: telovycho-
va@ddmfm.cz 

Sraz: V 8:30 h. na autobusovém stano-
višti, v 9:00 h. na nádraží ČD

26. 10.
VYRÁBÍME DRAKY + BAZÉN
Program: Přijďte si o podzimních 

prázdninách vyrobit létající draky. Fan-
tazii se meze nekladou. Dopoledne nám 
zpříjemní i návštěva bazénu.

Cena: 45,- Kč
Informace a přihlášky: Olga Sošková, telefon: 
732 646 127, e-mail: estetika@ddmfm.cz 

Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, Mís-
tek, 9-13 h.

30. 10.
HALLOWEEN
Program: Oslavte s námi svátek všech 

duchů a strašidel. Dostanete amulet, 
seznámíte se zajímavými bylinkami a 
zeptáte se karet na svůj osud.

Cena: 15,- Kč
Informace a přihlášky: Ivana Sošková, tele-
fon: 558 434 154, e-mail: kaluz@ddmfm.cz 
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, Místek, od 17h.

ŠACHY
20. 10.
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, 15:30 - 18 h.

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propagační materiály 

jednotlivých akcí, ze kterých se dozvíte 
konkrétní informace.

Benefiční koncert
v nízkoprahovém klubu U-kryt

ve Frýdku-Místku
20. 10, v 18:00 

Alešanka, Mr. Bill, Ohnivá zem
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