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slovo starostky

O stav přehrady Olešná se radnice zajímá

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Jedním z kontroverznějších témat posledního jednání byla otázka další-
ho osudu přehrady Olešná.                                      Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místecké radnici 
je podsouváno, že rezignova-
la na osud přehrady Olešné, 
zvlášť poté, co v dané lokalitě 
postavila nový aquapark a 
čistotou vody ke koupání už 
si tak hlavu lámat nemusí. 
Opak je ale pravdou.

Téma se objevilo i na zase-
dání zastupitelstva 13. června, 
kdy opoziční zastupitelé volali 
po studii, která by problematiku 
čistoty přehrady posunula dále. 
„Zabývejme se tím, udělejme k 
tomu společný seminář, ale uvě-
domme si, že vlastníkem Olešné 
je Povodí Odry a my nemůžeme 
studovat cizí majetek,“ podo-
tkla starostka Frýdku-Místku 
Eva Richtrová. Petr Rafaj také 
potvrdil, že vítá zájem opozice 
o toto téma. „Jsem rád, že se 
opozice konečně přidává a na 
úrovni kraje by mohla domluvit, 
že naše záměry s Olešnou také 
podpoří. My žádáme pravidelně 
o finanční podporu ze všech 
dostupných programů týkajících 
se kanalizací, ale zatím nejsme 
úspěšní. Narážíme na problém 
příliš malého nebo naopak 
příliš velkého počtu obyvatel. 
Palkovice nebo Metylovice, 
které potřebují řešit kanalizaci, 

aby se splašky nedostávaly do 
Olešné, jsou příliš malé, a když 
se do toho zahrne Frýdek-Mís-
tek, už je ten celek zase příliš 
velký,“ vysvětlil Petr Rafaj, kte-
rý je předsedou Sdružení obcí 
Povodí Olešná, jehož hlavním 
cílem je právě vyřešení problé-
mu kanalizace okolních obcí 
s dopadem na kvalitu vody 
ve frýdecko-místecké nádrži. 
„Chci ovšem zdůraznit, že 
studie o možném vyčištění se 
mohou dělat každý rok, ale bez 
likvidace přítoků škodlivin to 
nemá smysl,“ doplnil.

Město Frýdek-Místek bylo jed-
ním z prvních zájemců o dotaci v 
rámci projektu ISPA. Přes veš-
kerou snahu nebylo úspěšné, 
díky neujasněným pravidlům pro 
získání této dotace i díky relativ-
ně malému nákladu stavby, který 
byl sice v limitu, ale oproti jiným 
žádostem byl nízký. V současné 
době město a sdružení, jehož 
je členem, prověřuje možnosti 
využití biologických čističek na 
přítocích k přehradě Olešná. 
Vyčištění samotné přehrady je 
ovšem věcí Povodí Odry s.p., 
který je správcem a jako jediný 
může rozhodnout o celkovém 
vyčištění.         (pp)

Aquapark v rekreační zóně
Na zasedání frýdecko-

-místeckého zastupitelstva 
se objevily ze strany opozi-
ce pochyby, zda vůbec byl 
nový aquapark vybudován 
v lokalitě, která je podle 
platného územního plánu 
města přípustná.

„Je to absurdní. Bylo vydá-
no řádné územní rozhodnutí a 
stavební povolení a já bych si 
nedovolil zpochybňovat kompe-
tentnost příslušných úředníků,“ 
reagoval místostarosta Miroslav 
Dokoupil. Vedoucí odboru územ-
ního a ekonomického rozvoje Petr 
Šabrňák potvrdil, že před vlastní 
výstavbou nevydaly příslušné 

orgány žádná negativní stanovis-
ka. „Záměr výstavby Rekreačního 
a oddechového komplexu zóny 
Olešná je v souladu s územním 
plánem města Frýdku-Místku,“ 
zní stanovisko Urbanistického 
střediska Ostrava. „Dle regula-
tivů pro rekreační zónu Olešná 
jsou přípustné, mimo jiné, stavby 
pro stravování, ubytování, sociál-
ní zařízení a technické vybavení 
potřebné pro obsluhu zóny. Stav-
bu rekreačního bazénu, včetně 
doplňujících zařízení (tobogány, 
skluzavky apod.) považuji za 
stavbu technického vybavení pro 
výše uvedený rekreační komplex. 
Komplex bude sloužit pro rekre-

ačně-oddechové aktivity obyvatel 
města Frýdku-Místku a okolí,“ zní 
stanovisko zodpovědného projek-
tanta ing. arch. Heleny Salvetové. 

„Město se obecně snaží 
vyhovovat v maximální míře 
požadavkům občanů, pokud to 
současný územní plán dovolu-
je. Obecně nám ale v minulosti 
dané regulativy až příliš svazují 
ruce, takže v chystaném územ-
ním plánu města již nebudou až 
tak podrobná omezení. Město 
roste velmi dynamicky a není 
rozumné si územním plánem 
dlouhodobě omezovat možnosti 
našeho území,“ řekl místostaros-
ta Miroslav Dokoupil.           (pp)

Vážení spoluobčané,
Plzeňský Prazdroj vyhlásil 1. červ-

na 2005 již čtvrtý ročník sponzorského 
programu „Občanská volba“. Účelem 
toho programu je podpořit takové 
projekty, které významnou měrou při-
spějí ke zvýšení životní úrovně občanů 
našeho regionu. Stejně jako v loň-
ském roce bude mezi vítězné projekty 
rozděleno celkem dva miliony korun. 
O tom, které projekty budou těmi 
vítěznými, rozhodnete právě vy, kteří 
jim pošlete své hlasy.

Prostor pro představení projektů bude i v našem Zpravodaji Rady 
města Frýdku-Místku. Tady najdete i další podrobnosti nejen k podá-
vání projektů, ale také k hlasování. Informace jsou však již nyní k 
dispozici na webových stránkách www.prazdroj.cz, sponzoring, 
Občanská volba Frýdek-Místek.

Pro letošní rok byly vyhlášeny kategorie: sport ve volném čase, 
kultura, zdravotnictví a sociální péče a vzdělávání a ekologie. Přihlá-
sit projekty lze do 22. července 2005.

Jen ještě připomenu, že v minulých letech byly úspěšné i projekty 
našeho města, například vybudování mobilního dětského dopravního 
hřiště nebo areál kolečkových sportů, který bude slavnostně otevřen 
v nejbližších dnech.

Jsem přesvědčena o tom, že i v letošním ročníku uspěje některý z 
projektů, který zpříjemní život v našem městě.          Eva Richtrová

Město přijalo nové vyhlášky
Zastupitelstvo města Frýd-

ku-Místku na svém zasedání 
odsouhlasilo několik nových 
vyhlášek, s jejichž obsahem 
vás podrobně seznámíme v 
průběhu prázdninových čí-
sel zpravodaje.

Změny ve vyhláškách jsou 
zčásti vedeny legislativními 
změnami. Například dosud 
platná obecně závazná vyhláš-
ka Řád zeleně města Frýdek-
Místek byla vydána už v roce 
1993, takže část jejího textu 
již nebyla v souladu s legislati-
vou. „Základním posláním nové 
vyhlášky je zajistit ochranu zele-

ně v zástavbě a ostatní veřejné 
zeleně před úmyslným poško-
zováním a zajistit minimální roz-
sah údržby zeleně v zástavbě 
a ostatní veřejné zeleně jako 
ochranu před poškozováním z 
nedbalosti, absencí údržby nebo 
špatným provozováním v rozpo-
ru s účelem, pro který byla zříze-
na,“ osvětlil místostarosta Petr 
Cvik. Zastupitelé si na zasedání 
vyjasnili, nakolik byl nutný jeden 
z bodů vyhlášky, který zakazuje 
koupání v nádržích, kašnách a 
vodních prvcích ke koupání ne-
určených. „Je to preventivní věc. 
Máme zkušenosti, že například 

v kašně na Anenské se koupaly 
děti i psi, což mimo jiné ohrožu-
je samozřejmě jejich zdraví,“ 
reagoval Jiří Lederer, vedoucí 
oddělení zeleně odboru životní-
ho prostředí a zemědělství.

Také Řád veřejných pohřebišť 
musel být upraven, protože tato 
problematika byla radnicí vyhláš-
kou ošetřována před více než 
deseti lety. Byla přijata také obec-
ně závazná vyhláška o pravidlech 
pohybu psů na veřejném pro-
stranství, která mimo jiné definuje 
seznam lokalit pro volný výběh 
psů a pravidla pro jejich pohyb na 
veřejných prostranstvích.      (pp)
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krátce

Přijede Amfora
Tenisový turnaj členů 

sdružení AMFORA ve čtyřhře 
osobností našeho kulturního 
a sportovního života pod náz-
vem ACTRAD CAP se koná ve 
čtvrtek 16. června od 9 do 18 
hodin na tenisových kurtech 
1. českého tenisového klubu
F-M ve Smetanových sadech 
ve Frýdku-Místku. Přední 
umělci a sportovci se představí 
v napínavých utkáních tenisové 
čtyřhry. Zváni jsou všichni, kdo 
mají zájem o zajímavou spor-
tovní a kulturní podívanou.

Pomoc při náborech
Ve velké zasedací síni 

městského úřadu se 23. června 
od 16 hodin uskuteční setkání 
zástupců organizací dětí a 
mládeže s cílem zkoordinovat 
náborové aktivity pro příští školní 
rok. Odbor školství mládeže 
a tělovýchovy nabídne účast 
ve speciální příloze jednoho z 
prázdninových čísel zpravodaje, 
dále adresář zájmových ak-
tivit a akci Děti, mládež a volný 
čas, která se chystá na září na 
místeckém náměstí. Setkání je 
určeno veškerým organizacím 
věnujícím se zájmové, kulturní 
a sportovní činnosti pro děti a 
mládež. Přímo na setkání bude 
možné vyplnit informace pro 
zpravodaj a adresář, popřípadě 
je aktualizovat. V rámci setkání 
budou předány  účastníkům 
Bambiriády 2005 CD s fo-
tografiemi a poděkováním a 
předány ceny za nominované 
webové stránky.

Výkop starostky
Starostka Frýdku-Místku Eva 

Richtrová má provést slavnostní 
výkop mládežnického fotbalo-
vého turnaje, který se pod její 
záštitou uskuteční 24.-25. června 
na obou travnatých plochách v 
areálu Na Stovkách. 4. ročník 
turnaje mladších žáků O putovní 
pohár města Frýdku-Místku má 
mezinárodní obsazení.        (pp)

Odstávka teplé
užitkové vody

DISTEP a. s. oznamuje 
odběratelům, že v období 
od 25. 7. do 4. 8. 2005 
včetně, bude ve Frýdku-
Místku přerušena dodávka 
teplé užitkové vody. V tomto 
termínu budou prováděny 
nezbytné opravy tepelného 
zařízení. Doporučujeme v 
tomto období nepoužívat 
kohoutky pro teplou vodu, 
protože z nich poteče pouze 
neohřátá užitková voda, 
kterou nelze používat jako 
pitnou! Navíc by se zbytečně 
zvyšoval stav spotřeby vody 
na bytovém vodoměru.

DISTEP a. s.

DĚTSKÝ DEN PRO HANDICAPOVANÉ: Už podruhé uspořádal frýdecko-místecký Rotary Club Inter-
national Dětský den pro handicapované děti. Sobotní odpoledne v duchu pohádek si nenechala ujít 
ani starostka města Eva Richtrová. Další charitativní akcí, s níž spojila své jméno, je koncert Lucie Bílá 
dětem, který se uskuteční 17. června v 18 hodin v Kině Petra Bezruče.                  Foto: Martin Sládek

Seniorům život chutná
Dům s pečovatelskou služ-

bou na ulici Sadové ve spo-
lupráci s městským úřadem 
a frýdecko-místeckou poboč-
kou Zdravotního ústavu se 
sídlem v Ostravě realizovali 
akci pod názvem Chutný život.

„Byly zorganizovány tři chutné 
odpoledne, kde jsme seniorům 
připravili pokrmy zdravé výživy 
a seznámili je s alternativními 
potravinami, které mohou zařa-
dit do svých jídelníčků pro zpes-
tření naší české kuchyně. Na 
každém setkání byly zajištěny 
i přednášky, například na téma 
vhodné dýchání, masáže, obezi-
ta, rostlinné bílkoviny a vitamíny, 
pitný režim a podobně,“ informo-
vala Anna Šnajdrová. 

Senioři si pochutnali na 
netradičním jídelníčku, kdy 
ocenili například tortellini s 
parmazánem, celozrnný koláč 

s ovocem, seitanový řízek, 
pohankový karbenátek či šma-
koun se zeleninovým salátem 
a sojovým pudingem. „Senioři 
byli velmi překvapeni, že jídla 
bezmasá jsou také velmi chut-
ná, což vyvrací pověru, že co je 
zdravé, není chutné,“ připome-
nula Anna Šnajdrová.

Na poslední akci přijal pozvá-
ní Doc. MUDr. Lumír Komárek 
ze Státního zdravotního ústavu 
v Praze, který byl organizáto-
rem loňského projektu. Velmi 
pochvalně se vyjádřil a s uspo-
kojením konstatoval, že úspěš-
nost byla podmíněna týmovou 
spoluprací lidí, jejich elánem a 
chutí podpořit seniory. Projekt, 
který může aktivizovat senio-
ry v novém směru, sklízí velký 
úspěch a tato myšlenka se 
postupně rozšiřuje i na jiná zaří-
zení pro seniory v regionu.  (pp)

Důchodci se učí jazyky
Frýdecko-místečtí senioři 

nechtějí v ničem zůstávat 
pozadu. Klidně si „na sta-
rá kolena“ osvojují práci s 
počítačem, další neváhají 
rozšiřovat si jazykové zna-
losti. A to třeba v jednaosm-
desáti letech!

Koncem června končí dva 
jazykové kurzy angličtiny a 
jeden němčiny, který je určen 
seniorům-začátečníkům. Pořá-
dá je Městská organizace Svazu 
důchodců ČR na Základní škole 
Frýdek-Místek, Čs. armády 570. 

„Téměř třicet seniorů dokončilo 
angličtinu a z šestnácti zůstalo 
šest vytrvalých na němčinu. 
Nejstarší žačka angličtiny paní 
Jarmila Mokrá se přes svůj věk 
81 let drží statečně,“ refero-
val předseda místního svazu 
důchodců Rudolf Horníček, 
který si pochvaluje pochopení 
vedení školy. 

Kurzy by se měly zopakovat i 
v příštím školním roce, ale je tře-
ba dostatečný počet zájemců. 
Zájem mohou senioři dát najevo 
na tel. čísle: 558 647 846.   (pp)

Hledá se místo pro sběrný dvůr
Frýdecko-místecké zastu-

pitelstvo se zabývalo obec-
ně závaznou vyhláškou o 
místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství a při 
této příležitosti navrhl Josef 
Vojvodík její úplné zrušení. 
Promítl totiž několik záběrů, 
jak v současnosti na mnoha 
místech veřejná prostranství 
vypadají. Lidé si bohužel 
zvykli odkládat velkoobje-
mový odpad ve vyhrazených 
lokalitách i mimo stanovené 
termíny. Současně volal po 
přijetí opatření, aby se vzhled 
města zlepšil.

„Já si neumím představit, jaká 
opatření by mohla občany vést k 
tomu, aby tyto skládky nevznika-
ly. Platí odpad na hlavu, nemají 
důvod odpad odkládat tam, kde 
nepatří. Je to čistě jejich neukáz-

něnost,“ reagovala Alena Kací-
řová, vedoucí odboru životního 
prostředí a zemědělství. I když 
k větší aktivitě byla vybídnuta 
městská policie, aby si hříšníky 
pohlídala, nakonec se zastupi-
telé shodli, že represe není to 
pravé, stejně jako návrhy vyhra-
dit velkoobjemovým a nebez-
pečným odpadům ve městě jiná 
místa. Příliš si zastupitelé nesli-
bují ani od prodloužení doby, kdy 
se tento odpad na vyhrazených 
místech přijímá, a shodli se, že 
nejúčelnější bude zřídit ve městě 
sběrný dvůr. „Sběrný dvůr bude, 
hledá se nejvhodnější lokalita, 
diskutuje se, kam takový dvůr 
ve městě umístit. Jisté možnosti 
jsou v areálu poblíž víceúčelové 
sportovní haly, ale nic není ještě 
definitivní,“ sdělil místostarosta 
Petr Cvik.        (pp)

Upozornění odboru státní
sociální podpory úřadu práce
Odbor státní sociální pod-

pory Úřadu práce ve Frýdku-
Místku upozorňuje občany – 
příjemce dávek státní sociální 
podpory na změnu v systému 
doručování formulářů pro 
uplatnění nároků na sociální 
příplatek, příspěvek na bydle-
ní a přídavek na dítě. 

Formuláře se již nedoručují 
adresně do poštovních schrá-
nek, ale jsou volně k dispozici 
na všech kontaktních místech, tj. 
i v budově odboru státní sociální 
podpory na ulici Palackého 115 
ve Frýdku-Místku. Pro uplatnění 
nároku na sociální příplatek a pří-

spěvek na bydlení od 1. 7. 2005 
si mohou žadatelé vyzvedávat 
formuláře průběžně po celý 
měsíc červen 2005. Pro uplatně-
ní nároku na přídavek na dítě od
1. 10. 2005 budou formuláře k 
dispozici rovněž již od června 
2005. Tyto tiskopisy mají omeze-
nou platnost, proto není efektivní 
pro občany se jimi předzásobovat. 

Je možno použít i formulářů z 
internetových stránek na adrese 
http://portal.mpsv.cz/ssp.

Tato změna je v souladu s plat-
nými právními předpisy a dochá-
zí k ní z technicko-organizačních 
a ekonomických důvodů.

listárna
Dobrý den, chtěl bych Vám tou-

to cestou poděkovat za zpříjem-
nění odpočinku ve městě vybudo-
váním aquaparku. S rodinou jsme 
pravidelně sledovali výstavbu a 
těšili se na otevření. Musím říct,že 
se opravdu povedl, ale měl bych 
pár připomínek. Jelikož jsme mla-
dá rodina a máme dítě v kočárku, 
dost nás zaskočil přístup ke hlavní-
mu vstupu do areálu - hodně přík-
ré schody, které mladá maminka s 
kočárem v podpaží asi sama těžko 
zvládne. Další podstatnou drob-
ností je jízda cyklistů po chodníku 
kolem přehrady. Všimli jsme si 
zákazu vjezdu cyklistů, ale jen ze 
strany od aquaparku, odkud jezdí 
jen minimum cyklistů. Při slav-
nostním otevření jsme byli svědky, 
kdy neposlušné děti končily pod 
koly cyklistům. Na druhou stranu 
jsme přivítali uzavření hráze pro 
motorová vozidla. Až na pár těchto 
drobností se Vám záměr s areá-
lem Olešná povedl a přejeme s 
rodinou spoustu spokojených náv-
štěvníků.                     Bosákovi
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městská policie
Pokleslá zábava

22. 5. na základě telefonického oznámení překazila hlídka Měst-
ské policie Frýdek-Místek v šest ráno na ulici Pekařská další pokleslou 
zábavu skupinky podnapilých teenagerů. Ti se bavili tím, že manipu-
lovali se stěrači zaparkovaných motorových vozidel. Jednadvacetileté-
mu L. G. z Frýdku-Místku se podařilo stěrač z jednoho vozidla ulomit, 
a protože svým jednáním v přítomnosti strážníků nijak neprojevoval 
snahu ve svém jednání upustit a zjednat nápravu, přišel do kontaktu i 
s republikovou policií. Poškozená osoba bude po pachateli majetkové 
škody vymáhat náhradu podle platných právních předpisů.

Mladí výtržníci
26. 5. pár minut po půlnoci byl spatřen a dopaden hlídkou Městské 

policie Frýdek-Místek dvacetiletý J. V., který na tř. T. G. Masaryka 
ulomil okrasný litinový sloupek na kruhovém objezdu. Mladík byl pro 
podezření ze spáchání trestného činu předán na místě Policii Čes-
ké republiky. V blízkosti se pohybovala skupina dalších mladých lidí, 
zřejmě jeho kamarádů, která byla i přes poučení strážníky o poklid-
ném návratu domů kamerovým systémem zaznamenána při obdob-
né protiprávní činnosti, když jeden člen této skupinky, jednadvaceti-
letý T. D., chtěl utrhnout na stejném místě okrasné řetězy. Putoval 
proto na záchytku.

Kradl vozidlo
27. 5. před druhou hodinou ranní přistihla hlídka při běžné kontrole 

ulice Bavlnářská a okolí devatenáctiletého M. F. z Třince při páchá-
ní trestného činu. Mladík vypáčil kliku osobního motorového vozidla 
a chtěl toto vozidlo ukrást, dle vlastního vyjádření jen proto, aby se 
dostal zpět domů. Mladík byl předán Policii České republiky.

Dva roky hledaná
3. 6. v půl jedenácté večer zadržela díky svým místním znalostem 

hlídka městské policie na ulici Beskydská sedmnáctiletou dívku, která 
je již dva roky osobou hledanou Policií České republiky. Dívka byla 
předána policii k došetření.

Zásah na aquaparku
4. 6. v 15:45 hod. museli městští strážníci zakročit proti silně 

podnapilému devětatřicetiletému J. M. z Ostravy, který v podnapi-
lém stavu obtěžoval spoluobčany v aquaparku na Olešné. Protože 
muž nebyl ochoten svého jednání zanechat a pokračoval v něm i za 
přítomnosti strážníků, byli strážníci nuceni převézt opilce na protialko-
holní záchytnou stanici ve Frýdku k vystřízlivění.

Chytali sebevraha
5. 6. před půlnocí si městská policie připsala zajímavý zákrok, 

když se jí podařilo najít dvaatřicetiletého muže, který utekl léka-
řům rychlé zdravotnické služby z vozidla na ulici Frýdlantská. 
Muž byl v ohrožení života, jelikož zřejmě v úmyslu spáchat sebe-
vraždu požil větší množství léků. Muž byl, po policií sděleném 
popisu, nalezen krátce po oznámení u nedalekého kostelíka a 
poté předán do péče lékařů.           (pp)

Ani počasí zábavu v aquaparku nezkazilo

Město Frýdek-Místek připra-
vovalo k 1. červnu na Den dětí 
velkolepou oslavu spojenou 
s otevřením aquaparku na 
Olešné tak, aby si na své přišli 
nejmenší i dospělí. Jediné, co 
se nedalo ovlivnit, bylo počasí, 
které mohlo celý pečlivě při-
pravený program zhatit. Nako-

nec se umoudřilo tak, že vše 
mohlo zdárně proběhnout.

Dopolední část byla určena 
vybraným třídám frýdecko-mís-
teckých základních škol, které 
si mohly vyzkoušet všechny 
atrakce aquaparku, zasou-
těžit si v několika disciplínách 
i zhlédnout například ukáz-

ku kajakového sportu nebo 
záchranářské akce ve vodě. 
Přivítali je místostarosta Petr 
Cvik a poslanec Petr Rafaj, kte-
ří oba vyjádřili naději, že za vod-
ními radovánkami budou děti na 
Olešnou chodit co nejčastěji. 
Atmosféru přiživovali moderáto-
ři Rádia Čas, ale hlavní hudební 
program byl nachystán až na 
odpoledne, určené široké veřej-
nosti. Děti si svůj den užily a u 
vytržení byly zejména z návště-
vy televize, kdy věnovaly bez 
výjimky veškeré úsilí k tomu, 
aby se dostaly do záběru. Došlo 
i na vyhlášení výtvarné soutěže, 
v níž nejlépe uspěla třída 5. D 
ze základní školy na ulici ČSA 
v Místku s třídní učitelkou Janou 
Kolářovou. Výherci si odnesli 
za svůj výkon dort.

Odpolední zábava odstarto-
vala vystoupením mažoretek, 
přítomné přivítala starostka 
města Eva Richtrová, která 
spokojeně mohla konstatovat, 
že radnice splnila jeden ze 
svých slibů – zajistit občanům 
koupání, za kterým dlouhé roky 
museli vyrážet mimo město. 
Dobrou náladu udržovala míst-
ní dětská skupina Šuba Duba 
Band, která posléze pódium 
uvolnila hlavní hvězdě večera 
Tomášovi Savkovi. „Váš aqua-
park se mi moc líbí, nakonec 
přišlo i docela dost lidí, takže 
se nám dobře hrálo. Já sám do 
vody nepolezu, protože nejsem 
úplně zdravotně fit,“ řekl nám 
Tomáš Savka, který si vzpo-
mněl, že v dětství v naší oblasti 
navštívil Beskydy, ale jinak 
zavítal do pro něj neznámého 
kraje. Bezpochyby si jej zapa-
matuje, protože zájem o jeho 
osobu a autogram převyšoval 
jeho možnosti.        (pp)

TOMÁŠ SAVKA: Zpestření Dne dětí na aquaparku.
Foto: Petr Pavelka

Radnice otevřela dětské hřiště
Ještě jeden dárek připra-

vila frýdecko-místecká rad-
nice u příležitosti Dne dětí. 
Kromě slavnostního otevře-
ní aquaparku byl 2. června 
oficiálně zahájen také pro-
voz nového dětského hřiště 
v Sadech B. Smetany. 

„Na hřišti jsou nyní jen tako-
vé dětské prvky, které jsou v 
souladu s evropskými normami. 
Zvýšené požadavky na hygienu 
a bezpečí se promítly i do ceny 
rekonstrukce, která se blížila 
milionu korun,“ sdělil místosta-
rosta Frýdku-Místku Petr Cvik. 
Když se zúčastněných dětí z 
mateřské školy zeptal, zda se 
jim líbí a jestli jej budou s rodiči 
navštěvovat, pokaždé se dočkal 
pouze hromového: „Ano!“ 

Město Frýdek-Místek podpo-
ruje všechny aktivity dětí, které 

vedou k rozvoji jejich zdatnosti a 
motorických schopností. Jedním 
z možných způsobů, jak toho u 
dětí dosáhnout, je jejich pobyt 
na moderních dětských hřištích, 
která jsou významná pro správ-
ný vývoj dítěte a aktivní trávení 
volného času. Proto se město 
bude snažit vybudovat ještě dal-
ší podobná hřiště.  

„Vybírali jsme jednotlivé 
prvky i s ohledem na odolnost 
vůči většímu provozu a vanda-
lům. Větší pevnost a stabilita 
prvků snižuje další náklady 
na provoz a údržbu. Kůrovou 
štěpku, která tu byla dříve, 
jsme nahradili praným říčním 
pískem a mlatovým povrchem. 
Kůrová štěpka se totiž postup-
ně rozpadává a uvolňují se z 
ní prachové částice,“ vysvětlil 
místostarosta Petr Cvik.

„Hřiště svým umístěním na 
okraji parku nenaruší souvislé 
plochy zeleně. Záměrně nebyly 
vybrány dětské prvky, které by 
svými rozměry výrazně naru-
šovaly vzhled parku a působily 
rušivě s okolní zelení. Naopak 
starší vzrostlé stromy, které 
rostou okolo, začleňují hřiště do 
parku a to se stává jeho součás-
tí,“ doplnil Jiří Lederer, vedoucí 
oddělení zeleně odboru životní-
ho prostředí a zemědělství.

Děti nejvíce ocenily lanové 
šplhadlo ve stylu lezeckého vig-
vamu, které pro ně mělo příchuť 
zakázaného ovoce, líbil se jim 
ovšem i hrad a domeček, stejně 
jako houpací zvířátka, lanový 
kolotoč a speciální točidlo. Zre-
konstruováno je rovněž písko-
viště a větší děti ocení opravené 
stoly na stolní tenis.       (pp) NOVÉ HŘIŠTĚ: Děti musely hned všechno otestovat. Foto: Petr Pavelka

DĚTSKÝ DEN NA OLEŠNÉ: Politici na děti mysleli i o víkendu, 
kdy byly pro ně připraveny dovednostní úkoly, za které je čekala 
sladká odměna.                 Foto: Petr Pavelka
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Den jazyků na 5. základní škole
Žáci 5. ročníků Základní 

školy Frýdek-Místek, E. Krás-
nohorské 2254, absolvovali 
koncem května netradiční 
vyučování, když měli po celý 
den pouze jeden vyučovací 
předmět, a to cizí jazyk.

„Přestože skladba rozvrhu 
hodin by se mohla zdát jedno-
tvárná, výuka taková rozhod-
ně nebyla. Děti čekala práce 
s počítačem, video, vytváření 
narozeninového pozvání, scén-
ky, kvízy, křížovky, poslechová 
cvičení s úkoly, a tak celé dopo-

ledne velmi rychle všem uteklo,“ 
sdělila nám PaedDr. Miroslava 
Čížková, podle které specifická 

výuka zaujala žáky i učitele, 
takže si všichni někdy v budouc-
nu podobný den zopakují.   (pp)

Budoucí prvňáčci už ví
Už vím, jak bude vypadat 

moje škola, do které se moc 
těším. V „Mé první školičce“ 
jsme se v Základní škola
F-M, E. Krásnohorské 2254, 
po dva měsíce setkávali se 
svými budoucími učiteli, 
poznali prostředí školy.

Vyzkoušeli jsme si, jak se sedí 
v lavici, v tělocvičně zahráli růz-
né hry, v počítači vybarvili obrá-
zek. Při plnění některých úkolů 

nám trochu pomohli rodiče, ale 
brzy zvládneme vše sami. Naši 
kamarádi v první třídě nám uká-
zali, jak umí číst, počítat, zpívat i 
tančit. Znají dokonce už i někte-
rá anglická slovíčka!

Nám i rodičům se toto první 
poznávání naší budoucí školy 
velmi líbilo. V září se již bez obav 
staneme skutečnými školáky. 
PaedDr. Miroslava Čížková, 
zást. ředitele pro 1. st.

Projekt Krajina mého domova
Žáci 7. tříd Základní školy 

ve Frýdku-Místku, Lískovci 
pracovali s projektem Kraji-
na mého domova, vyhláše-
ným Agenturou Koniklec. V 
průběhu pěti měsíců pozo-
rovali vytipovaná území, 
zaznamenávali změny, které 
probíhaly přírodě. 

„Výsledkem jejich pozorování 
byly postery zachycující pozitivní 
a negativní zásahy člověka do 
okolní přírody. V pátek 3. června 
se pak konala Panelová diskuze 
členů Sněmu dětí pro životní pro-

středí a účastníků projektu Kraji-
na mého domova s představiteli 
Ministerstva životního prostředí, 
Státního fondu životního pro-
středí, zástupci Parlamentu ČR 
a nevládních organizací v pro-
storách Goethe – Institutu Prag 
v Praze,“ sdělila Marie Stratilová.

S velmi zdařilou prezentací 
krás krajin v Lískovci a jeho oko-
lí v Praze vystoupila žákyně 7. A 
Marie  Hasalová. Po Panelové 
diskuzi byla zahájena celore-
publiková výstava prací účastní-
ků projektu.        (pp)

Marie Kasalová při prezentaci.

Zajímavý pokus ZŠ v Lískovci
Žáci ZŠ Lískovec 25. května 

ve vyučovacích hodinách fyzi-
ky a matematiky změřili obvod 
Země a provedli Eratosthenův 

pokus. Tento experiment je 
součástí projektu ekologické-
ho sdružení Tereza.

Velikost Země byla popsána 
již před více než 2000 lety. Ten-
to zajímavý fakt zjistil zeměpisec 
jménem Eratosthenes. Když 
stálo Slunce během letního slu-
novratu (nejdelšího dne v roce) 
na obloze nejvýše, nevytvářelo 
vůbec žádný stín. Slunce tehdy 
svítilo až do hlubokých studní. 
Legenda vypráví, že se nikdo 
neodvážil do studní pohlédnout, 
všichni se totiž obávali, že je 
intenzivní odlesk slunce od vod-

ní hladiny v hluboké studni osle-
pí. Eratosthenes zjistil, že v tutéž 
dobu vrhalo Slunce v severněji 
položené Alexandrii stín pod 
určitým úhlem. 

Díky tomuto objevu mohli 
žáci naší školy spolupracovat 
se žáky jiných zahraničních škol 
a výpočtem určit obvod Země. 
Jako partnerskou školu jsme si 
vybrali Finnfjordbotnvidaregaen-
de skole v Norsku.

Během měření byl určen úhel 
slunečního paprsku se svis-
lou tyčí v pravé poledne, které 
nastalo v 11:43min, 27s. Náš 
změřený a vypočítaný výsledek 
obvodu Země byl 46 481km.

Nejen že se našim žákům 
povedlo určit téměř přesně 
obvod naší planety, ale také to 
byl pro ně jeden z dalších zají-
mavých experimentů, kterým si 
prověřili znalosti z matematiky, 
fyziky a jiných přírodovědných 
předmětů.             ZŠ Lískovec

Soutěž „Jen připravený přežije“
Na „Čtyřce“ se již několik 

let stalo samozřejmostí věno-
vat výuku dvou dnů školního 
roku aktivitám v rámci huma-
nitárního dne. Jeden z těchto 
dnů připadl letos na pátek 27. 
května a na rozdíl od loňska 
byl pojat zcela netradičně.

Do přípravy programu a 
organizace celé akce byli zapo-
jeni všichni vyučující. Jejich 

snahou bylo vytvořit zábavnou 
soutěž, do které se s nadšením 
zapojí všichni žáci, vyzkouší 
si práci ve skupinách a dově-
dí se spoustu zajímavých a 
důležitých informací. Výsled-
kem práce byla soutěž nazva-
ná „Jen připravený přežije.“

Všichni žáci 6.-9. tříd vytvořili 
soutěžní týmy složené ze čtyř 
až šesti žáků, které vystupovaly 
pod různými přezdívkami. A tak 
se po škole pohybovali Snow-
boarďáci, Bambusáci, Berušky 
nebo Žužu medvídci. Každá 
skupina se aktivně zúčastnila 
čtyř pracovních dílen, ve kte-
rých se řešily úkoly pracovních 
listů zaměřených na různá 
témata. „Šesťáci“ a „sedmáci“ 
změřili své síly v zábavných 
branných hrách, ověřili si své 
znalosti bezpečné manipulace 
s elektrickými spotřebiči, snažili 
se poskytnout první pomoc při 
různých úrazech a řešit situace 
při mimořádných událostech. 

„Osmáci“ a „deváťáci“ si připo-
mněli nebezpečí a důsledky 
radioaktivního záření nebo havá-
rie elektrárny, prakticky vyzkou-
šeli umělé dýchání a masáž 
srdce a popsali své chování při 
živelních pohromách. Své práce 
pak prezentovali před ostatními 
spolužáky, s pomocí vyučujících 
opravili a vyřešili chybné nebo 
nejasné odpovědi či úkoly a spo-
lečně své výstupy ohodnotili. 

Konečné výsledky jednotli-
vých týmů nás utvrdily v tom, že 
většina našich žáků je na nebez-
pečné situace a mimořádné udá-
losti teoreticky i prakticky dobře 
připravena. Někteří žáci nás pří-
jemně překvapili svými úvahami 
nad vážnými tématy a nebáli se 
o problémech, které nás obklo-
pují, diskutovat s vyučujícími 
i spolužáky. Věříme, že i žáci 
byli s průběhem humanitárního 
dne spokojeni a že odcházeli s 
pocitem, že se něčemu novému 
naučili.     Kateřina Kunčarová

Neporazitelným týmem se 
na pátém ročníku srovnávací-
ho turnaje sportovních tříd z 
celé České republiky, který se 
konal 2. a 3. června v Třebíči,  
stalo družstvo starších volej-
balistek z frýdecko-místecké 
„Jedenáctky“ pod vedením 
trojice zkušených trené-
rů Pavla Kožucha, Danuše 
Gorecké a Petra Vrby.

„Turnaje v Třebíči se naše 
děvčata zúčastnila podruhé. Už 
v bojích o postup, které se ode-
hrály v Ostravě, jsme hravě pora-
zili Ostravu, Nový Jičín a Frenštát 
pod Radhoštěm bez ztráty setu,“ 
uvedl trenér Pavel Kožuch a 
pokračoval: „Na mistrovství stála 
proti nám zkušená družstva Olo-
mouce, Brna, Sokolova, Liberce 
a hostitelského Třebíče. V prvním 
utkání s Olomoucí jsme měli tro-
chu problémy v souhře. Hrálo se 
na velká kola a naše děvčata na 
tento způsob hry nejsou zvyklá.“ 
Přesto se podle Kožuchových 
slov podařilo díky skvělé sou-
hře všech hráček a jejich dobré 
spolupráci počáteční handicap 
překonat. „V celém turnaji jsme 
ztratili pouze jeden set a mohu 
zodpovědně říci, že jsme byli 
technicky nejlépe připraveným 
družstvem. Své sehrála i obrov-
ská motivace a silná vůle po 
vítězství,“ doplnil Kožuch.

Nejlepší hráčkou celého turna-

Volejbalistky excelovaly v Třebíči
je a zároveň nejlepší smečařkou 
byla vyhlášena Darina Košická 
ze základní školy Jiřího z Podě-
brad z Frýdku-Místku. „Nejobá-
vanějším soupeřem byl pro nás 
Sokolov. Prohrály jsme s ním 
nedávno na mistrovství republiky. 
Mají dosti tvrdé podání, důrazný 
útok a dobrý příjem. Nakonec díky 
důkladné přípravě jsme nad nimi 
vyhrály 2:0. Slabinou Sokolov-
ských se stal právě jejich příjem,“ 
popsala zážitky z turnaje patnác-
tiletá Darina Košická a připojila 
na závěr: „Před mistrovstvím se 
naše tréninková příprava zinten-
zivnila. Trenéři s námi zkoušeli 
především nejrůznější herní situ-
ace a varianty hry. Zdokonalily 
jsme se v podání a příjmu a to byl 
první stupínek k úspěchu našeho 
týmu.“     Renata Spustová 

ZLATÉ DRUŽSTVO: Zleva horní řada: P. Kožuch - trenér, D. Košic-
ká, D. Pavelková, A. Měrková, L. Boráková, P. Vrba - trenér. Spodní 
řada: I. Ryzáková, L. Siudová, A. Zajícová, M. Bařinová
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Euroregion Beskydy měl po pěti letech co oslavovat
Okolo stovky starostů se 

sešlo na Ostravici, aby oslavi-
li pět let existence Euroregio-
nu Beskydy, který se za dobu 
své existence může pochlubit 
řadou věcí, při nichž sloven-
ská, polská a česká strana 
našla společnou řeč a dosáh-
la i na společné finance.

V silách prezidenta euroregi-
onu Petra Rafaje nebylo přivítat 
všechny zúčastněné jmenovitě, 
přesto musel udělat pár výjimek 
a na úvod poděkoval zástup-
cům frýdecko-místecké radnice 
– starostce Evě Richtrové a 
místostarostům Petrovi Cvikovi 
a Ivanovi Vrbovi: „Městský úřad 
ve Frýdku-Místku vytváří české 
straně euroregionu potřebné 

zázemí, bez jeho pomoci by-
chom si činnost vůbec neuměli 
představit a nemohli bychom 
tak úspěšně fungovat.“ Dále 
zavzpomínal, že když před pěti 
lety přistoupila česká strana k již 
existujícímu euroregionu na úze-
mí Polska a Slovenska, byla to 
doba, kdy nikdo přesně nevěděl, 
jakou bude mít nový a v té době 
poměrně nezvyklý útvar život-
nost a náplň. „V době založení 
sice již byly určitě regionální zku-
šenosti, zejména v zahraničí, ale 
jejich aplikace na naše domácí 
podmínky byla novinkou, včetně 
orientace na neznámé legisla-
tivní půdě a dalších dětských 
nemocí, které zavádění novinek 
provázejí,“ řekl Petr Rafaj, podle 

kterého ovšem pětiletá historie 
potvrdila oprávněnost tohoto 
sdružení, které vzniklo 9. června 
2000 podepsáním dohody ve 
městě Frýdek-Místek. 

Euroregion Beskydy, před-
stavující 182 obcí, se dnes může 
počítat ke zkušeným žadatelům a 
realizátorům grantů z tuzemských 
i evropských programů a v rámci 
svých aktivit se na mnoha gran-
tech podílel i poradensky. Kromě 
grantů vyvíjí usilovnou činnost při 
propagaci svých členských měst, 
obcí a jejich svazků zejména v 
oblasti cestovního ruchu. „Jistě 
není naším záměrem udělat z 
Beskyd druhé Alpy, na to zde 
nejsou dispozice a ani bychom 
si to asi nepřáli. Můžeme však z 
Beskyd udělat kultivovanou turis-
tickou destinaci s přílivem turistů v 
míře, která je nezničí a ani nebude 
popouzet starousedlíky, ale přine-
se vyšší ekonomickou úroveň,“ 
věří Petr Rafaj.

Jeho slovenský kolega Miro-

ZAHÁJENÍ: Předseda Euroregionu Beskydy Petr Rafaj na Ostravici 
přivítal okolo stovky starostů.    Foto: Petr Pavelka

SPORT A ZÁBAVA: Lukostřelba, bowling, to byl jen zlomek aktivit, 
které měly zúčastněným pomoci ještě více se sblížit.

Foto: Petr Pavelka

slav Rejda, předseda Regionu 
Beskydy na slovenské straně, 
připomenul, že kromě turismu 
zúčastnění věnovali nemalé úsilí 
„normalizaci“ vztahů na hrani-
ci. Petr Uzel z ministerstva pro 

místní rozvoj informoval přítom-
né o nejnovějších možnostech 
dotačních titulů a vyjádřil naději, 
že Evropa pochopila, že má-li 
být stabilním článkem, potřebuje 
stabilní střed.        (pp)

Na mobilním dopravním 
hřišti u víceúčelové sportovní 
haly ve Frýdku-Místku proběh-
lo v pátek 20. května okresní 
kolo Soutěže mladých cyklis-
tů. Soutěže se zúčastnilo 14 
družstev (7 mladších a 7 star-
ších žáků) ze základních škol 
okresu Frýdek Místek, které 
zvítězily v regionálních kolech 
Soutěže mladých cyklistů.

Na soutěžící čekaly čtyři dis-
ciplíny, a to jízda zručnosti, jízda 
městem, zdravotnická příprava 
a písemný test. Na regulérnost 
soutěže dohlíželi rozhodčí z řad 
pedagogických pracovníků a pří-
slušníků Policie ČR a Městské 

Soutěž mladých cyklistů
policie Frýdek-Místek. Po celé 
slunečné dopoledne se tvrdě 
soutěžilo a se všemi nástrahami 
jednotlivých disciplín se nejlépe 
vyrovnali v kategorii mladších 
žáků cyklisté ze Základní školy v 
Brušperku a v kategorii starších 
žáků cyklisté ze Základní školy 
z Vendryně. Kapitáni družstev 
převzali z rukou zástupce odbo-
ru dopravy a silničního hospo-
dářství Městského úřadu ve 
Frýdku-Místku poháry pro vítě-
ze a všichni členové vítězných 
družstev obdrželi věcné ceny. 
Vítězná družstva jednotlivých 
kategorií se zúčastní krajského 
kola Soutěže mladých cyklistů.

Na stadionu Tělovýchovné jednoty Slezan Frý-
dek-Místek se uskutečnilo mezinárodní atletické 
utkání žactva O pohár prezidenta Euroregionu 
Beskydy, kde si to v různých atletických disciplí-
nách rozdala mládež z Čech, Polska a Slovenska.

Zástupci české strany Regionu Beskydy si při-
tom museli svůj finálový souboj vybojovat již dříve 
na klání mezi jednotlivými mikroregiony. Boj se 
sekundami a centimetry za nádherného počasí 
sledoval prezident Euroregionu Beskydy Petr Rafaj 
i starosta Frýdlantu Bohumil Dolanský a primátor 
Turzovky Miroslav Rejda.

„Jsme rádi, že se to takové akce konají, protože 
jsou základem našich evropských vztahů. Před tře-
mi lety jsme tu ještě měli škvárovou a opotřebenou 
dráhu, dnes jsme mohli našim hostům představit 
zrekonstruovaný areál s tartanovým povrchem,“ 
těšilo Petra Rafaje, kterému na slavnostním zahá-
jení závodů poděkovali zástupci slezanské atletiky 
za pomoc při získávání potřebných financí. „Důvo-
dem, proč jsem o tu dotaci bojoval, byla i skvělá 
práce těch, kteří se o atletiku v našem městě stara-
jí,“ opáčil Petr Rafaj.                  (pp)

Výsledky:
60 m - Mladší žákyně
Klepáčová Kateřina, Česko 8,97  
300 m - Mladší žákyně
Pišová Alice, Česko 46,89 
800 m - Mladší žákyně
Jerglíková Veronika, Česko 2:43,51 
Kriketový míček - Mladší žákyně
Zasiadczuk Zuzanna, Polsko 51,19
Dálka - Mladší žákyně
Lacny Monika, Polsko 4,35
Štafeta 3x300 m  - Mladší žákyně
Pišová, Jerglíková, Marková, Česko – A 2:26,92
60 m - Starší žákyně
Nabielec Magda, Polsko 8,31
Dálka - starší žákyně 
Klepáčová Kateřina, Česko 4,69 
800 m - Starší žákyně
Marková Adéla, Česko 2:34,53
Holejšovská Hana, Česko 2:34,97 
Výška - Starší žákyně

O pohár prezidenta Euroregionu Beskydy
Kučerová Jana, Česko 150
Kriketový míček - Starší žákyně
Moškořová Vendula, Česko 52,70 
Štafeta - 3x300 m - Starší žákyně
Marková, Holejšovská, Hanzelková, Česko A 2:19,06
60 m - Mladší žáci
Tomek Jan, Česko 7,97 
Kriketový míček - Mladší žáci
Tomek Jan, Česko 84,95 
300 m - Mladší žáci
Kozik Kamil, Polsko 45,93
800 m - Mladší žáci
Gacek Mateusz, Polsko 2:27,97
Dálka - Mladší žáci
Lys Radek, Česko 4,72 
Štafeta - 3x300 m - Mladší žáci
Vludarčík, Kristalas, Tomek, Česko A 2:18,66
Výška - Starší žáci
Szpyrc Radim, Česko 165
60 m - Starší žáci
Moškoř Daniel, Česko 7,57 
800 m - Starší žáci
Sobecki Kamil, Polsko 2:22,74
Dálka - Starší žáci
Krawiec Dawid, Polsko 5,76 
Kriketový míček - Starší žáci
Lisník Jiří, Česko 67,18
Štafeta 3x300 m - Starší žáci
Moškoř, Pavlásek, Zemaník, Česko A 2:06,22

POHÁRY NEJLEPŠÍM: Odměnit všechny vítěze 
byl taky docela slušný výkon.  Foto: Petr Pavelka
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 Starosta je jen „první mezi rovnými“
Vážení čtenáři,
v našem seriálu dnes budeme pokračovat tématem starosty 

a místostarostů, tj. tématem tzv. dlouhodobě uvolněných čle-
nů zastupitelstva města. Dovolím si připomenout, že jediným 
monokratickým orgánem města Frýdek-Místek je funkce staros-
ty. Tato funkce má pro město a jeho fungování zcela zásadní 
význam. Nic na tom nemění skutečnost, že starosta je jen „první 
mezi rovnými“, tedy, že nedisponuje výraznými rozhodovacími 
pravomocemi. Avšak i právní úprava se v tomto směru neustále 
vyvíjí a funkce starosty se opět pomalu zvýrazňuje.

Na úvod si dovolujeme pozna-
menat, že funkci starosty v této 
chvíli ve Frýdku-Místku zastává 
žena, ing. Eva Richtrová, avšak 
v souladu se zákonem budeme 
používat terminologii zákona, 
tedy označení „starosta“.

Co by měl občan našeho 
města o funkci starosty vědět?

a) Starosta zastupuje město 
navenek – tato zákonná formu-
lace však neznamená, že sta-
rosta je statutárním zástupcem, 
jako např. jednatel u společnosti 
s ručením omezeným.

b) Starostu (i místostarosty) 
volí do funkce zastupitelstvo 
města z řad svých členů. Staros-
ta (i místostarostové) musí být 
občanem ČR – starostu nevolí 
přímo občané, jak je tomu v 
některých zemích EU, ale zastu-
pitelé. Zatímco zastupitelem se 
může stát i cizinec, starostou 
a místostarostou pouze občan 
ČR. Reálně se na území ČR 
v současné době zvažuje tzv. 
přímá volba starosty, avšak v 
zákonodárném sboru není zatím 
projednána. 

c) Za výkon své funkce odpo-
vídá starosta zastupitelstvu 
města – je to jednoduché, zastu-
pitelstvo města jej volí, zastupi-
telstvo města může starostu z 
funkce odvolat.

Některé nejdůležitější pra-
vomoci a povinnosti, kterými 
starosta disponuje.

1. Starosta jmenuje a odvo-
lává se souhlasem ředitele 
krajského úřadu tajemníka 
městského úřadu a stanoví jeho 
plat podle zvláštních předpisů. 
Bez souhlasu ředitele krajského 
úřadu je jmenování a odvolání 
tajemníka městského úřadu 
neplatné – Je to jedna z pra-
vomocí, kterou může starosta 
realizovat nezávisle na zastupi-
telstvu města. Nicméně i zde je 
pojistka, a tou je souhlas ředitele 
krajského úřadu. Zákonodárce jí 
dal takovou důležitost, že její 
nerespektování podmínil neplat-
ností jmenování.

2. Starosta odpovídá za 
včasné objednání přezkoumání 
hospodaření obce za uplynulý 
kalendářní rok. – Pokud pře-
zkoumání účetnictví neobjedná 
a nezajistí, nehrozí pokuta jemu, 

ale městu.
3. Plní úkoly zaměstnavate-

le, uzavírá a ukončuje pracovní 
poměr se zaměstnanci města a 
stanoví jim plat, pokud není ve 
městě tajemník městského úřa-
du. – Ve městě F-M je zákonnou 
povinností, aby funkce tajem-
níka byla zřízena, tudíž touto 
pravomocí starosta nedisponuje 
a přísluší tajemníkovi. 

4. Jmenuje vedoucí odborů 
městského úřadu, odvolává je a 
stanoví jim plat, pokud není zří-
zena rada města. – Opět, jak je 
výše uvedeno, ve F-M je zákon-
nou povinností mít radu města, 
a proto je tato pravomoc sta-
novená radě města, s výjimkou 
stanovení platu, který stanovuje 
v souladu se zákonem tajemník 
městského úřadu.

5. Může po projednání s ředi-
telem krajského úřadu svěřit 
komisi výkon přenesené působ-
nosti v určitých věcech. – Nej-
častěji jsou to v praxi agendy 
komise péče o rodinu a děti.

6. Může požadovat po Policii 
ČR spolupráci při zabezpečení 
místních záležitostí veřejného 
pořádku. – Obecně tato pravo-
moc není v praxi příliš využívá-
na, nicméně je dobré o ní vědět. 
Především v jiných městech se 
to týká zejména známých přípa-
dů pořádání techno party. 

7. Odpovídá za informování 
veřejnosti o činnosti města. – Pří-
stup k informacím je mj. důležitý 
pro kontrolu veřejné správy z řad 
občanů a současně také proto, 
aby se občané mohli aktivně 
zapojit do některé části veřejné-
ho života ve městě, popřípadě 
realizovat své žádosti, náměty či 
připomínky. Odpovědnost za to, 
aby informace, které se k obča-
nům dostanou, byly pravdivé, co 
nejkomplexnější, srozumitelné a 
objektivní, nese tedy každý sta-
rosta města či obce. 

Povinnost starosty stanovená 
zákonem o obcích je však širší, 
protože předpokládá aktivní   
chování, tedy informovat o dění 
ve městě by měla být dle záko-
na samozřejmost, běžná věc. V 
našem městě se tato povinnost 
realizuje v současné době pře-
devším prostřednictvím tohoto 
zpravodaje, regionálního tele-

vizního vysílání, úředních desek, 
setkávání se s občany při tzv. 
Hovorech s občany v jednotli-
vých částech města, prostřed-
nictvím internetu nebo konec-
konců na samotném zasedání 
zastupitelstva města. 

8. Zabezpečuje výkon pře-
nesené působnosti v městech, 
kde není tajemník obecního 
úřadu – jedná se o výkon státní 
správy na město přenesenou ze 
státu. Tato oblast nyní nabyla 
na významu s reformou veřejné 
správy, kdy na města přešla pře-
devším z důvodu zrušení okres-
ních úřadů celá řada kompetencí 
a povinností. Ve Frýdku-Místku 
toto ustanovení pro starostu 
opět neplatí, neboť zde musí být 
zřízena funkce tajemníka, který 
za toto zodpovídá. 

9. Rozhoduje o záležitostech 
samostatné působnosti města 
svěřených mu radou města. Toto 
ustanovení v zákoně je poměrně 
nové a má usnadnit především 
operativní a méně významné 
činnosti města v oblasti samo-
statné působnosti. V našem 
městě toto zatím není potřeba 
příliš využívat, vzhledem k čas-
tému jednání rady města.

10. Plní další úkoly, které 
stanoví zákon o obcích a jiné 
zvláštní zákony – např. povin-
nost svolat zasedání zastupitel-
stva, být členem integrovaného 
záchranného systému apod.

11. Plní obdobné úkoly jako 
statutární orgán zaměstnavatele 
podle zvláštních právních před-
pisů vůči uvolněným členům 
zastupitelstva (místostarostům) 
a tajemníkovi městského úřa-
du – laicky řečeno, starosta je 
vedoucím vůči osobám v těch-
to funkcích, může je úkolovat, 
povolovat služební cesty apod. 

Uvedené činnosti samozřej-
mě nejsou všechny, jde pouze 
o příkladný výčet. Co ovšem v 
praxi zabere starostovi mnoho 
hodin jeho času, je především 
studování a podepisování nej-
různějších písemností (smluv, 
zápisů, dopisů apod.) a jednání 
s nejrůznějšími právnickými a 
fyzickými osobami.

Mezi nejvýznamnější pravo-
moci starosty patří tzv. sistační 
oprávnění. Co znamená? Sta-
rosta pozastaví výkon (realizaci) 
již přijatého usnesení rady měs-
ta, má-li za to, že je nesprávné.
Věc pak předloží k rozhodnutí 
nejbližšímu zasedání zastupitel-
stva města. Znamená to tedy, 
že starosta sám může odebrat 
radě z její pravomoci dokonce již 
rozhodnutou věc a přenést roz-
hodování o ní na zastupitelstvo. 
Tímto de facto mění v konkrétní 
věci zákonné rozdělení pravo-

moci mezi orgány města.
Vhodné je i připomenout, že 

starostu lze z jeho funkce odvo-
lat a nebo on sám se své funkce 
může vzdát. Pokud se tedy své 
funkce vzdá a nebo je odvolán, 
existuje samozřejmě více mož-
ností:

a) je ihned zvolen starosta 
nový,

b) není-li současně zvolen 
nový starosta, vykonává jeho 
pravomoc až do zvolení staros-
ty místostarosta, kterého určilo 
zastupitelstvo k zastupování 
starosty,

c) pokud neurčilo zastupitel-
stvo místostarostu k zastupo-
vání starosty nebo byl-li tento 
místostarosta z funkce odvolán 
současně se starostou, pověří 
zastupitelstvo výkonem pravo-
moci starosty některého z členů 
zastupitelstva města.

Jak z výše uvedeného vyplý-
vá, starostu zastupuje mís-
tostarosta. Ve Frýdku-Místku 
jsou zvoleni tři místostarostové, 
jejichž úloha spočívá především 
v realizaci a zároveň koordi-
naci usnesení přijatých radou 
města a zastupitelstvem města 
v úsecích, které jim zastupitel-
stvo svěřilo. Tzn. konkrétně, že 
Mgr. Cvik takto působí např. v 
oblasti školství, životního pro-
středí, JUDr. Dokoupil v oblasti 
územního ekonomického rozvo-
je města a Mgr. Vrba v sociální 
oblasti města atd.

Místostarosta, kterého určí 
zastupitelstvo, zastupuje sta-
rostu v době jeho nepřítomnos-
ti, jedná a rozhoduje ve všech 
věcech, které jsou svěřeny 
starostovi. Ve Frýdku-Místku je 
stanoveno následující pořadí: 

Jako zastupující místostaros-
ta je určen Mgr. Vrba. V případě, 
že současně se starostkou není 
přítomen ani on, zastupujícím 
místostarostou je Mgr. Cvik. A 
v posledním případě, tzn., kdy 
jsou nepřítomni starostka a výše 
zmiňovaní místostarostové, je 
pak zastupujícím místostarostou 
JUDr. Dokoupil. 

Pro úplnost je nutné dodat, že 
starosta spolu s určeným mís-
tostarostou podepisuje právní 
předpisy obce (tj. obecně závaz-
né vyhlášky a nařízení města), 
usnesení zastupitelstva města a 
usnesení rady města). 

Na úplný závěr je vhodné 
uvést, že starosta i místostaros-
tové jsou dle zákona součástí 
městského úřadu spolu s jeho 
zaměstnanci a úředníky. 

V příštím čísle budeme pokra-
čovat v informacích o městském 
úřadě.

Mgr. Ing. Petr Menšík, 
tajemník MěÚ F-M

Starostka Eva Rich-
trová se do čela města 
postavila se zkušenostmi 
z postu místostarostky, a 
tak může dobře srovnávat, 
co funkce ve vedení měs-
ta obnášejí.

V čem je největší rozdíl 
mezi funkcí místostarosty 
a starosty?

„Je to nesrovnatelné. 
Zejména pocit zodpověd-
nosti. Přibyly mi povinnosti, 
kdy jsem například velitelem 
městské policie, mám na 
starosti krizový štáb, audi-
tora a spoustu dalších věcí. 
Navíc si všichni představují, 
že starostka musí vědět 
všechno a hned je schopna 
do detailů na vše odpovědět. 
Tak to samozřejmě není, 
kompetence máme rozděle-
ny s místostarosty a na ně 
musím odkazovat.“

Návštěvní dny pro 
občany mají místostaros-
tové i starostka. Liší se 
nějak spektrum lidí, kteří 
za vámi dnes chodí?

„Okruh lidí se rozšířil. 
Chodí za mnou spoustu lidí, 
od těch, kteří mají problém se 
stavebním povolením až po 
ty, kteří řeší problémy, které 
město vůbec nemůže ovliv-
nit. Určitá skupina si chce 
ale také pouze povykládat, 
co je nového, potřebují, aby 
je někdo vyslechl, poradil, 
třeba i v osobních věcech. 
I to je podle mě důležité a 
jsem ráda, když mají ve mě 
důvěru.“

V některých zemích 
je zavedena přímá volba 
starosty. Jak by se vám 
to líbilo?

„Já jsem absolutně a ih-
ned pro, ale za předpokladu 
současného zvýšení pravo-
mocí a postavení starosty. 
Aby měl klid na čtyřletou 
práci a nemohl jej někdo 
odvolat, když mu šlápne 
na ‚kuří oko‘. Musely by se 
změnit zákony, možná by 
pak měl mít starosta v jistých 
věcech i právo veta.“  (pp)

STAROSTKA MĚSTA:
Eva Richtrová
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Mladí fotbalisté uspěli na turnaji ve Francii

Mládežníci fotbalového klu-
bu Fotbal Frýdek-Místek se na 
přelomu měsíce května zúčast-
nili mezinárodního turnaje ve 
francouzském Estaires. Starší 
žáci skončili ve své kategorii 
jen těsně pod stupněm vítězů, 
jejich mladší kolegové skonči-
li na turnaji devátí a desátí.

„Turnaj byl obsazen kvalitními 
družstvy z francouzských regi-
onů, kteří hrají žákovské ligové 
soutěže. Dále také týmy z Bel-
gie, Německa, Anglie, Nizozemí, 
Maďarska a Česka. Zpestřením 
byla také účast nejvzdálenější 
výpravy z ostrova Réunion v 
Indickém oceánu vedle Madagas-
karu,“ řekl po svém návratu trenér 
mladších žáků Karel Kasík.

Tým Frýdku-Místku dovezl z 
tohoto turnaje celkem 7 pohárů. 
Družstvo třináctiletých si k poháru 

za konečné 4. místo přidal ještě 
pohár za nejlepší obranu ve své 
kategorii. Dále Frýdek obdržel 
pohár pro nejúspěšnější výpravu 
na turnaji, pohár za účast, pohár 
za celkové 9. a 10. místo týmů 
benjamínků a putovní pohár, který 
díky vítězství v loňském ročníku již 
nadobro zůstane v útrobách sta-
dionu ve Stovkách.

Starší žáci Frýdku-Místku 
byli v základní skupině naloso-

váni do skupiny D společně s 
francouzskými týmy Ponterlier 
a Dourges. Čtvrtým družstvem 
byl Orpington Rovers z Ang-
lie. Frýdek-Místek postoupil do 
čtvrtfinále z první příčky s plným 
počtem 9 bodů a skórem 4:0. V 
nejdůležitějším zápase na tur-
naji pak nastoupil Frýdek proti 
druhému mužstvu ze skupiny 
A francouzskému St. Leu. Jen 
úspěšný výsledek zaručoval dal-
ší dvě utkání na turnaji. Porážka 
by naopak znamenala okamžitý 
konec, což si nadějní fotbalisté 
českého týmu nechtěli připustit. 
Na hráčích bylo strašně moc 
vidět odhodlání tohoto soupeře 
zdolat a postoupit do vysněného 
finále. Rozhodl o tom moment 
těsně před koncem zápasu, kdy 
po Juřenově centru vstřelil Pe-
šek jedinou branku zápasu. Při-
šlo smůlovaté semifinále s Pon-
terlierem. Naši v něm prohráli 
nakonec s celkovým vítězem 
turnaje, kterého jako jediní doká-
zali na turnaji porazit. Bohužel to 
bylo v základní skupině, a ne v 
semifinále.

Fotbalová výprava tlumočila 
pozdravy starostky Frýdku-
Místku Evy Richtrové a pozván-
ku na mezinárodní turnaj ve 
Frýdku-Místku.

Zleva nahoře stojí: Vojtěch Horák, Vladislav Farny, Marek Koňa-
řík, Lukáš Farský, Matěj Biolek, Ján Balko (asistent trenéra), Matěj 
Větříšek, Robert Schedling (trenér), Václav Juřena, Michal Kosňov-
ský, Jan Balko, Sebastian Tomsa.

Zleva dole: Daniel Tkadlčík, Tomáš Quitt, Roman Řezáč, Stani-
slav Saniter, Jiří Pešek, Jan Běhálek, Jakub Beier.

Zleva nahoře stojí: David Musiol, Jan Zajíc, Arber Preči, Jan 
Štěrba, Karel Kasík (trenér), Jan Laštovička, David Javorek, Roman 
Valas (trenér), Pavel Havránek, Roman Valas, Michael Švasta, Vít 
Hrtoň, Ondřej Pagač.

Dolní řada zleva: Ondřej Chlebek II., Jaroslav Juříček, Petr 
Němec, Lukáš Pruchnický, Ondřej Chlebek I., Martin Deško, Filip 
Řeha, Jakub Teplý.

Mezinárodní voltižní závody
O víkendu 4.-5. června 

proběhly Mezinárodní voltižní 
závody v Šaľe ve Slovenské 
republice, na kterých se před-
stavili závodníci ze šesti zemí. 
Kromě domácích závodníků 
se závodů zúčastnili voltižní 
cvičenci z Maďarska, Holand-
ska, Polska, Norska a České 
republiky, kterou mimo jiné 
zastupoval i náš oddíl TJ Vol-
tiž Frýdek-Místek, v zastoupe-
ní sesterské dvojice Katky a 
Kamily Chovančíkových.

A rozhodně nám ostudu neu-
dělali, když v silné konkurenci 
postoupili v soutěži jednotlivců 

až do finále. Tam ale nesta-
čily na zkušenější zahraniční 
závodnice a skončily na konci 
finálové skupiny. 

V mužském finále si naopak 
čeští závodníci vedli lépe než 
ženy a obsadili první dvě místa.

V mezinárodní konkurenci se 
Česká republika opět neztratila a 
jsme rádi, že naše děvčata před-
vedla svoje kvality a vybojovala 
si tak místo v širším reprezen-
tačním výběru, který nás bude 
počátkem srpna reprezentovat 
na mistrovství Evropy v italské 
Brescii. Budeme jim společně 
držet palce!

Výborné výsledky atletů Slezanu
Na dvou stadionech se kona-

lo atletické mistrovství Moravy 
a Slezska dorostu, juniorů a 
dospělých. V Třinci bojovali 
ženské a ve Vítkovicích mužské 
kategorie. Výborně si na obou 
stadiónech vedli atleti Slezanu 
Frýdek-Místek, kteří získali cel-
kem 16 medailí, z toho 7 zlatých, 
5 stříbrných a 4 bronzové. 

Nejcennější kovy a tituly mistrů 
Moravy a Slezska vybojovaly juni-
orky Michaela Bubiková na 800 m 
v oddílovém rekordu 2:17.93 min., 
Tereza Droppová na 1500 m, 
Veronika Metzová ve skoku o tyči 
a štafeta dorostenek na 4x100 m 
ve složení Nika Němcová, Hana 
Holejšovská, Adéla Marková, 
Lada Medvecová opět v novém 
oddílovém rekordu 51.42 s. 
Výbornou formu potvrdil junior 
Miroslav Lepíček, který zvítězil 
s přehledem na 800 m časem 
1:55.70 min. a na posledním úse-
ku pomohl k titulu rovněž štafetě 

4x400 m. Doplnili ho Petr Vlček, 
Martin Ligocki a Jan Šrubař. 
Mezi muži nenašel přemožite-
le na 5000 m Peter Mikulenka, 
který zvítězil s velkým náskokem 
časem 15:26.86 min. O další 
medaile se zasloužili Zuzana 
Schindlerová (stříbro 3000 m), 
Kateřina Kupčová (stříbro disk, 
bronz kladivo), Petr Říha (stříbro 
3000 m př.), Martin Ligocki (stří-
bro 110 m př., bronz 400 m př.). 
Michal Novosad (bronz oštěp), 
Lada Medvecová (bronz 400 m) 
a štafeta juniorů 4x100 m vybojo-
vala stříbrnou medaili. 

V neděli se pak na vítkovic-
kém stadionu konal za úmorné-
ho vedra krajský přebor mladší-
ho a staršího žactva. Naši mladí 
atleti následovali své starší kole-
gy a vybojovali 10 prvních, 14 
druhých a 8 třetích míst. Rovněž 
se jim podařilo splnit 7 limitů na 
mistrovství České republiky a 
vytvořili si celou řadu osobních 

rekordů. Padly dokonce dva 
rekordy oddílové. Krajskými 
přeborníky se stali mezi mlad-
ším žactvem Nikola Horňáčko-
vá (300 m), Dimitris Kristalas
(800 m), Filip Vludarčík (míček 
a 300 m) a štafeta děvčat na
4x60 m. Ve starším žactvu 
pak Jirka Uherek (800 m), Jan 
Michna (1500 m), Daniel Moš-
koř (dálka) a štafety chlapců
4x60 m i 3x300 m. Z výkonů pak 
vyniká 601 cm Daniela Moškoře 
ve skoku dalekém a oddílový 
rekord stejného závodníka na 
100 m překážek 14.49 s. Tvrdé 
limity Českého atletického svazu 
pro účast na mistrovství ČR pak 
splnil rovněž Jirka Uherek na
800 m časem 2:10.76 minuty, 
Hana Holejšovská na 300 m 
osobním rekordem 43.58 s, Dita 
Janíková na 200m překážek 
časem 32.64 s a Vendula Moško-
řová na 100 m př. 16.20 s i 200 m 
př. 26.78 s.

MISTR SVĚTA VE FITPOINTU: Pavel Kubina si přijel do Frýdku 
pro čestné členství sportovního klubu.         Foto: Archiv

Již v pořadí třetí Aréna, 
večer věnovaný silovým bojo-
vým sportům, převážně thaj-
skému boxu, se znovu posu-
nula. A to nejen tím, že se 
přesunula z kapacitně nedo-
stačující haly na Stovkách do 
víceúčelové sportovní haly.

Díky větší kapacitě si boje 
mohlo vychutnat 1700 diváků a 
první změnou pro ně byla pří-
tomnost profesionálního mode-
rátora Martina Dejdara. Ten se 
ukázal v módním pokrčeném 
saku, díky čemuž vypadal, jako 
by jej v šatně borci v rámci tré-
ninku zvalchovali. Na začátku 
došlo na ohňovou a světelnou 
show, která diváky ladila do pat-
řičné atmosféry, v níž nastoupili 
zápasníci tří států, které přivítali 
starostka města Eva Richtrová 
a poslanec Petr Rafaj. Po hym-
nách už byly připraveny jednotli-
vé souboje, které několikrát uká-

Aréna znovu posunula svou show
zaly, že zdání klame a že vsadit 
na vítěze po prvním kole není 
jednoduché. V těchto soubojích 
stačí totiž chvilinka nepozornos-
ti, odpočinku či podcenění a je 
po všem. Také tentokrát řada 
bojů skončila předčasným ukon-
čením zápasu. Zajímavostí bylo 
představení děvčat v ringu, kte-
ré ale obecenstvu ukázaly spí-
še klinčové pojetí. Zpestřením 
byla i vložka v ulimate-fightu, 
která ovšem neměla dlouhého 
trvání, protože Gruzínec svého 
českého soupeře deklasoval. 
Hodně se čekalo na zápas Pete-
ra Šlahora z domácího týmu, 
který nejprve jasně převyšoval 
pražského Zdeňka Bartoše, ale 
nakonec nevydržel se silami. 
Ocenění pro nejlepšího boxera 
večera si vysloužil Daniel Švarc 
a publikum může své zážitky 
vstřebávat do září, kdy se usku-
teční další podobný podnik. (pp)
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Na Bambiriádě proběhla diskuze se zástupci radnice

Místostarosta Petr Cvik, 
vedoucí odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy Ilona 
Nowaková a ředitel Národní-
ho domu Zdeněk Stolař odpo-
vídali v rámci Bambiriády 

na dotazy kladené zástupci 
neziskového sektoru i samot-
ných dětí.

Na úvod sociální asistentka 
Kateřina Merová prezentova-
la některé výsledky průzkumu 

sociálního odboru frýdecko-mís-
tecké radnice, které souvisely 
s využitím volného času u mlá-
deže. Z nich je patrné, že v šes-
tých třídách navštěvuje nějaký 
kroužek osmdesát procent dětí, 
v devítce však už jen každý 
druhý. Na druhou stranu žáci 
posledního ročníku do kroužků 
chodí rádi a dobrovolně, zatímco 
u šesťáků hraje velký vliv ještě 
i přání rodičů. „Děti tráví venku 
dvě až tři hodiny a výsledky si 
vykládám tak, že kluci vesměs 
sportují a holky se na ně dívají 
a drbou,“ řekla Kateřina Merová, 
s níž děti nesouhlasily, když jim 
svěřila, že podle ankety tráví 
mládež u počítače a televize 
méně než dvě hodiny denně. 
„Máme kamarády, co přijdou 
domů, sednou k počítači a jsou 
tam až do večera,“ reagovaly.

Místostarosta Petr Cvik infor-
moval o činnosti Centra sportu, 
v němž je zapojeno 1200 dětí, 

a vyzval přítomné, aby sdělili, 
co městu ještě v oblasti trávení 
volného času chybí. „Já mám za 
to, že nabídka v našem městě 
je široká, nějakých sto padesát 
kroužků je určitě dost na to, 
aby si každý něco vybral,“ míní 
místostarosta. Děti mu například 
navrhovaly, že by jejich vrstev-
níky mohla oslovit zoologická 
zahrada. Nejnovější postoj Sle-
zanu by však údajně měl být 
takový, že se někdejší prostory 
ZOO obnoví, ale ne jako zahra-
da zoologická, ale botanická. 
Další připomínkou mládeže byl 
nedostatek travnatých hřišť, 
některým by se u aquaparku 
líbilo letní kino. „Další plochy na 
hřiště se nehledají úplně lehce, 
je třeba si uvědomit, že ne kaž-
dá plocha je v majetku města. 
Nicméně chceme pospravovat 
asfaltová centra, co máme ve 
městě, další hřiště chceme ještě 
dobudovat na Olešné. Celko-

NA BESEDĚ: Místostarosta Petr Cvik, vedoucí odboru školství, mlá-
deže a tělovýchovy Ilona Nowaková a Martin Sysala, organizátor 
Bambiriády.    Foto: Petr Pavelka

vě si troufám tvrdit, že když se 
spočítají miliony dotací v našich 
fondech, tak na tom ve srov-
nání s jinými městy budeme v 
oblasti podpory volnočasových 
aktivit mimořádně dobře. Je to 
jasně prokazatelná priorita naší 
radnice,“ uzavřel místostarosta 
problematiku podpor města. 

Svou činnost na besedě při-
blížila také frýdecko-místecká 
knihovna, která se snaží zís-
kávat nové čtenáře  rozšířením 
své činnosti. I v knihovně tak už 
své nezastupitelné místo mají 
počítače a internet, knihovna 
samotná pořádá také nejrůzněj-
ší besedy se zajímavým i lidmi. 
Zdeněk Stolař si za Národní dům 
posteskl, že se příliš nechodí na 
dětská představení, protože 
diváky odlákají pirátské kopie fil-
mů, v lepším případě multikina. 
Ale děti hned věděly, co by měl 
ředitel pro ně zajistit. Diskotéku 
pro třináctileté.        (pp)

Soubor lidových písní a tanců Ostravica
Adresa: Lískovec 305, 739 30  Frýdek-Místek 
Odpovědný zástupce: Monika Škanderová
Umělečtí vedoucí
Dospělí: Věra Šimková, LenkaVerlíková, Martina Jakobová
Děti - Malá Ostravica: Irena Blablová, Silvie Slavíková, Lenka 

Verlíková
Kontakt
Dospělí: Monika Škanderová, 777 074 664
Malá Ostravica:  Daniela Dvorská, 776 868 717
E-mail: ostravica@seznam.cz
Internet: www.ostravica.com
Místo působení: Frýdek-Místek 
Zaměření: Děti, mládež, dospělí 
Počet členů: 100
Charakteristika organizace: Občanské sdružení

V letošním roce oslaví Soubor 
lidových písní a tanců Ostravica 
už 45 let svého trvání. Jeden z 
nejstarších souborů v republice 
založila v roce 1960 sběratelka 
lidového umění, choreografka 
a významná folklórní osob-
nost našeho regionu paní Věra 
Šimková. Za dobu své existen-
ce prošlo souborem spoustu 
tanečníků a muzikantů, které 
Ostravica ovlivnila na celý život. 
Hlavní náplní činnosti souboru je 
uchovávat tradice, zvyky a umě-
ní našeho kraje v písních a tan-

cích. Repertoár tvoří převážně 
zpracováním originálních mate-
riálů, získávaných průzkumem 
a zaznamenáváním původního 
lidového umění. V programech 
jsou písně a tance, které cho-
reografickou úpravou a hudeb-
ním zpracováním zachovávají 
autentičnost lidové tvořivosti, ale 
dávají prostor pro jevištní podo-
bu a přirozenou stylizaci. Ostra-
vica uchovává kulturu z oblasti 
horalského Lašska v podhůří 
Beskyd, kraje hudebního skla-
datele Leoše Janáčka, a také 

moravsko-slovenského pomezí. 
Tanečníci i muzikanti vystu-

pují v krojích, které jsou rekon-
strukcemi původních místních 
krojů. Základní kroje tvoří kroje 
horalské lašské a kysucké z 
pomezí, které jsou velice prosté, 
jelikož odrážejí chudobu kraje 
své doby. Další kroj je polo-
městský z Frýdku-Místku, který 
je bohatší a barevnější. Varianty 
těchto krojů se tvoří podle posta-
vení ve společnosti (svobodný, 
ženatý) a podle způsobu použití 
(práce, zábava, oslava).

Dospělá taneční skupina a 
muzikanti, ve věku 16-60 let, 
mají jedenkrát týdně zkoušku 
a několikrát do roka víkendová 
soustředění. Každý poslední 
čtvrtek v měsíci se scházejí býva-
lí tanečníci souboru. Od roku 
1996 funguje také dětská základ-
na souboru, Malá Ostravica, ve 
které vyrůstají budoucí tanečníci 
a muzikanti dospělé skupiny. 
Děti se scházejí ve třech věkově 
odlišených skupinách, a to 4-6 
let, 7-11 let, 12-15 let. Zkoušky 
probíhají vždy jednou až dva-
krát týdně, případně se doplňují 
nepravidelnými soustředěními. 
Menší děti doprovází muzička 
ZUŠ Frýdek-Místek Šidla, pod 
vedením Věry Czászárové, a 
nejstarším dětem hraje dospělá 
cimbálová muzika. Mladí taneč-
níci a muzikanti vystupují po celé 
republice i v blízkém zahraničí, 
ale také doprovází dospělou část 
souboru při společných koncer-
tech. Členové souboru žijí také 
bohatým mimosouborovým živo-
tem a setkávají se na společných 
akcích, jako jsou například výle-

ty, smažení vaječiny, dětský den, 
letní setkání, Mikulášské nadílky, 
apod. Tradiční a důležité je také 
týdenní letní soustředění – tábor, 
který má z poloviny taneční a 
muzikantskou náplň a z poloviny 
ryze táborovou. 

V současné době má celý 
soubor zhruba stovku členů. 
Ostravica bývá pravidelným hos-
tem různých festivalů, slavností 
a dalších kulturních pořadů v 
České republice a je spolupořa-
datelem MFF ve Frýdku-Místku. 
Na svých zahraničních cestách 

po celé Evropě získal soubor 
mnohá ocenění a v roce 1995 
v Jižní Africe také 7 prestižních 
cen v 7 kategoriích na festivalu 
Eisteddfood v Roodepoortu. 
Členové souboru nahrávali v 
České televizi a Českém roz-
hlase, účinkovali mimo jiné na 
Mezinárodním hudebním festi-
valu Pražské Jaro 1997, vydali 
CD a MC nosiče. Pro své příz-
nivce pořádá soubor pravidelně 
tradiční Lašské bály, posezení u 
cimbálu a výchovné nebo téma-
tické koncerty.
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Bambiriáda byla velkolepou přehlídkou aktivit dětíBambiriáda byla velkolepou přehlídkou aktivit dětí
3. ročník největší přehlídky 

dětských sportovních, kul-
turních a zájmových oddílů 
a kroužků pracujících ve 
Frýdku-Místku a okolí, který 
se uskutečnil za nádherného 
počasí v areálu Sokolík, se 
může pochlubit samými obdi-
vuhodnými čísly.

Přehlídka zájmových kroužků 
a zájmových aktivit při základ-
ních školách ve Frýdku-Místku, 

hry a soutěže pro děti, pódiová 
kulturní a sportovní vystoupení, 
divadlo, lidové a moderní tance, 
lanové překážky, ukázky táboře-
ní, jízda na koni, výstava mode-
lů, prezentace hasičů a policie a 
řada dalších doprovodných akcí 
přilákala téměř pět tisíc návštěv-
níků. Na pódiu vystoupilo na 170 
vystupujících a celkově se na 
Bambiriádě prezentovalo okolo 

poděkování za
dlouholetou práci s dětmi

V rámci Bambiriády byli 
OŠKMaT a organizačním štá-
bem ocenění za dlouholetou 
práci tito dlouholetí vedoucí, kte-
ré nominovaly jejich organizace:

Jaroslav Hustopecký a Vla-
dimír Mojžíšek

Oddíl házené Sportovního 
klubu policie navrhl na oceně-
ní dva trenéry mládeže – pana 
Hustopeckého a pana Mojžíš-
ka. Tito trenéři se již dvacet let 
aktivně věnují trenérské práci 
s mládeží, se kterou dosahují 
výborných výsledků.

Marie Nováková
Dětským folklorním souborem 

Ostravička byla navržena na 
ocenění paní Mgr. Marie Nová-
ková, která se svým manželem 
Stanislavem Novákem v roce 
1982 založila a do současné 
doby tento soubor vede. Pod 
jejím uměleckým vedením již 
několik generací dětí soubor 
posunulo ke špičkovým dětským 
reprezentantům folklóru nejen v 
Pobeskydí, v ČR, ale i v mnoha 
zemích světa.

Pavla Rašková
Regionální centrum Sportu 

pro všechny navrhlo na ocenění 
při příležitosti Bambiriády cviči-
telku Paedr. Pavlu Raškovou. 
Pavla Rašková trénuje děvčata 
i chlapce na 11. ZŠ ve Frýd-
ku-Místku. Věnuje  se dětem 
velmi obětavě, o čemž svědčí 
řada vynikajících výsledků. Její 
svěřenci se několikrát stali pře-
borníky republiky ve sportovní 
gymnastice soutěže ČASPV. V 
republikové soutěži  Eurotýmů 
(gymnastická soutěž družstev) 
získali několik stříbrných a bron-
zových medaili.

Jarmila Popelářová
Jarmila Popelářová vede 

již skoro 30 let turistický oddíl 
mládeže Tuláci. Její mladí turis-
té úspěšně reprezentují naši 
republiku na mezinárodních 
olympiádách turistických oddí-
lů. Paní Popelářová už nemůže 
stát u všech akcí, protože, jak 
sama říká, ubývá jí sil. Proto si 
za tu dlouhou dobu vychovala 
zdatné nástupce, kteří mají chuť 
s dětmi pracovat.

50 organizací, oddílů, kroužků 
a dalších mládežnických skupin. 
Jediné, co mohlo být nižší, byly 
rekordní teploty, které přesáhly 
30 stupňů.

Úspěšné akce se mimo jiné 
zúčastnil místostarosta Petr 
Cvik, místostarosta Ivan Vrba, 
vedoucí odboru školství, mlá-
deže a tělovýchovy Ilona No-
waková, ale třeba také vedoucí 

Bambiriád v České republice 
Pavel Hofrichter.

„Chtěl bych velmi poděkovat 
Martinovi Sysalovi, jak akci 
spolu s dalšími organizátory 
připravil. Myslím si, že je to 
skvělá příležitost pro všechny 
udělat si obrázek, jaké jsou ve 
městě příležitosti pro trávení 
volného času mládeže. Kro-
mě podpory této akce chceme 

jako město k většímu přehle-
du přispět i tím, že v průběhu 
prázdninových měsíců vyjde 
ve zpravodaji ucelená nabídka 
jak neziskových organizací, tak 
kroužků na školách, aby se na 
začátku nového školního roku 
mohli rodiče dobře zorientovat 
v nabídce a děti nasměrovat 
podle jejich zájmů,“ řekl mís-
tostarosta Petr Cvik.          (pp)

MĚŘENÍ SIL: Souboj, který nebolí. MLADÍ VČELAŘI: Tak co víte o medu?

MĚSTSKÁ POLICIE: Zbraně i pouta přitahovaly pozornost. HASIČI: Zájemci mířili na kelímky.

AREÁL SOKOLÍKU: Na Bambiriádě bylo po dva dny velmi rušno.
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Pro inzerci volejte
33 Kč / cm2

603 249 743
Petr Pavelka
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stalo se před rokem
16. června byl oficiálně 

zahájen jubilejní 10. Meziná-
rodní folklorní festival Frýdek-
Místek 2004. Studio Ypsilon 
Praha uvedlo v Národním 
domě hru Prodaná nevěsta 
aneb pojď domů, ona brečí.
18. června byla zahájena 
výstavba první části aquaparku 
na Olešné. Ve výstavních síních 
frýdeckého zámku započala 
vernisáží výstava Historie létání 
v Pobeskydí. Její součástí byla 
expozice přibližující činnost 
bojového výsadku Wolfram, 
skupiny organizující partyzán-
skou činnost v Beskydech kon-
cem 2. světové války (vysazená 
13. 9. 1944). Výstava vznikla za 
spolupráce a z cenných archivá-
lií Františka Pavelčíka z Frýdku-
Místku. Evropský svátek hudby 
připomenula ZUŠ ve Frýdku-
Místku. 19. června se konala v 
areálu Sokolík kulturně-sportovní 
akce SWEETSEN FEST 004. V 
bazilice Navštívení Panny Marie 
zazněl 7. koncert Kruhu přátel 
hudby. U příležitosti nedožitých 
90. narozenin Mistra Jaroslava 
Olšáka uspořádalo ve Fojtství 
Kulturní sdružení Bezručův kraj 
v Chlebovicích ve spolupráci s 
Maticí Slezskou Frýdek-Místek 
dvoudenní výstavu jako ukázku 
z jeho tvorby. Byl zahájen již 
XI. mezinárodní hudební festi-
val Janáčkovy Hukvaldy 2004.
20. června skončila celostátní 
akce Kapka, která upozorňovala 
na čerpacích stanicích v Ostravě 
i ve Frýdku-Místku prostřednic-
tvím dobrovolníků z řad skau-
tů na program transplantace 
kostní dřeně. 21. června zase-
dalo městské zastupitelstvo.
22. června byli pozváni městem
F-M do Národního domu pětase-
dmdesátiletí jubilanti města, aby 
obdrželi keramickou pozornost 

Pětasedmdesátiletá Anna 
Chlupová-Šauerová vypráví 
o zážitcích z války, které v ní 
zůstaly z dětství, jež strávila 
ve Frýdku-Místku.

„V té době – to mi už bylo 
12 let, jsem byla velice přičinli-
vá a měla dobré nápady. Ráda 
jsem si šila na panenky z had-
rů, chodily jsme po švadlenách 
pro odstřižky. Tatínek už byl z 
Německa doma a posteskl si, že 
na Vánoce nebude co jíst. Byly 
sice potravinové lístky, na kte-
ré jsme dostali potraviny, takže 
se dalo přežít, ale na Vánoce 
to bylo žalostně málo. Chtěla 
jsem všechny překvapit a udě-
lat radost a sama něco sehnat. 
Našila jsem patnáct hadrových 
panenek s šatičkami a před 
Vánocemi jsem jela na Morávku 
je prodat. Dnes se divím, jakého 
obchodního ducha jsem měla v 
těch dvanácti letech.

Byla velká zima, sněhu po kole-
na, sama jsem byla velice chatrně 
oblečená a chodila jsem po chalu-
pách nabízet panenky, hlavně tam, 
kde visívalo venku dětské prádlo. 

Seniorka o válce dětskýma očima (3.)
Nabízela jsem panenky za vajíč-
ka, lístky na maso a podobně. Na 
vesnici byla větší možnost sehnat 
nějaké jídlo. V jedné chalupě si 
koupila panenku jedna selka cha-
lupnice, i když neměla děti. Dala 
mi za ni čtyři vajíčka. K večeru 
jsem měla všechny panenky pro-
dané a výsledek byl: lístky na 1,5 
kg masa, 12 vajíček, hrudka másla 
a jeden domácí pečený chleba. 
Měla jsem už hlad a chuť na ten 
chleba, jak voněl, ale neuštípla 
jsem si ani kousek. Chtěla jsem 
to všechno vybalit doma na stůl 
a uštípnutý chleba by nebyl pěk-
ný. Tak jsem to vydržela. Doma 
jsem všechny překvapila a byla 
pochválena. Večer jsem nemohla 
štěstím ani usnout, jak se mi to 
všechno podařilo.

Na čtvrť Pod Lipinou mám jed-
nu otřesnou vzpomínku. Němci 
tam chytli asi pět partyzánů a 
udělali veřejnou popravu. Roz-
hlašovali amplionem, aby se 
přišli lidi podívat pro výstrahu. My 
jako zvídavé děti jsme tam též 
šli. Zanechalo to na mne otřesný 
dojem a dnes, když zavřu oči, tak 

Frýdek-Místek v roce osvobození (11.)
V závěrečné části se 

podívejme na místa, která 
jsou pojmenováním spjatá s 
osvobozovacími boji nejen o 
naše město. 

Původně byli příslušníci 
Sovětské armády pochovává-
ni poblíž místa, kde padli. Byli 
pohřbeni např. pod lípami u 
Mariánského kostela, na pro-
stranství před tehdejší Masa-
rykovou nemocnicí ve Frýdku, 
v sadech u kostela Všech sva-
tých v Místku a u sviadnovské 
kaple. Dne 5. května 1945 byl 
zastřelen v místě nynějšího, po 
něm pojmenovaného náměstí 
major Andrej Michajlovič Kos-
tikov. Se svými druhy za velké 
účasti obyvatel byl zde také
7. května pohřben. Později bylo 
tělo exhumováno a uloženo 

podobně jako ostatky jiných 
sovětských vojáků a důstojníků 
z dalších míst do společného 
pohřebiště na ústředním hřbito-
vě ve Frýdku. Název Kostikovo 
náměstí se vžil navzdory tomu, 
že není jazykově správný. Pře-
sto zůstává trvalou připomínkou 
konkrétního jména sovětského 
osvoboditele. 

Absolvent vojenské akade-
mie v Hranicích Jaroslav Lohrer 
(nar. 4. ledna 1917 v Příboře) 
opustil v červnu 1939 Frýdek s 
vidinou začlenit se v Polsku do 
čsl. vojenské jednotky a bojovat 
proti nepříteli. Krycím jménem 
Lom označil při odchodu sám 
sebe, aby skutečným jmé-
nem neohrozil své blízké. Dne
8. března 1943 oblíbený mladý 
velitel kulometné čety nadporu-

PRVNÍ VÝKOP: Kabinu bagru si před rokem při zahájení stavby 
aquaparku vyzkoušel i místostarosta Petr Cvik.  Foto: Petr Pavelka

čík Jaroslav Lohrer Lom padl na 
Ukrajině s dalšími 85 Čechoslo-
váky v bojích u obce Sokolovo. 
Jeho památku ctí ulice J. Lohre-
ra v Místku. 

Ulice 2. května ve frýdecké 
části města připomíná den pří-
chodu rudoarmějců do Frýdku a 
zahájení osvobozovacích bojů o 
naše město. Ve stejný den roku 
1945 obětoval sedmnáctiletý 
Miloslav Chasák z Místku svůj 
život za záchranu podminova-
ného mostu přes Ostravici. Jeho 
hrdinský čin umožnil úspěšné 
pokračování osvobozovacích 
bojů o Místek. Den osvobození 
tu připomíná ul. 4. května. Po 
Miloslavu Chasákovi je pojme-
nována ulice na sídlišti Slezská 
– ul. M. Chasáka. Anna Nová-
ková, kronikářka města

komise pro občanské záležitos-
ti a vyslechli vystoupení sólistů 
Michaely Rácové a Zdeňka Kru-
likovského za klavírního dopro-
vodu Jiřího Šimáčka. V sále 
Lidového domu si Den hudby 
připomenuly koncertním vystou-
pením pěvecký sbor Smetana, 
DFS Ostravička a dětský pěvec-
ký sbor. 23. června bojovala 
družstva škol i (veřejnosti) ve 
streetballu na náměstí Svobody. 
V Národním domě se rozloučili 
se svými profesory a vyzvedli si 
svůj diplom studenti Soukromé 
vyšší odborné školy a střední 
školy zahraničního obchodu a 
cestovního ruchu GOODWILL, 
s. r. o., kteří úspěšně zvládli 
absolutorium. 24. června uved-
la Nová scéna Vlast Koncert k 
roku české hudby. Byly to dva 
výchovné koncerty určené žá-
kům II. st. ZŠ a studentům střed-
ních škol. Na 26. června byla 
připravena turistická akce Lís-
kovecká desítka. TJ Sokol Lís-
kovec uspořádal Družební turnaj 
žákovských družstev ve fotbale. 
V kostele sv. Jana a Pavla byla 
slavena koncelebrovaná mše sv. 
u příležitosti sedmdesátiletého 
jubilea kněžství pátera Zdislava 
Škrabala, který shromážděné 
přátele i farníky osobně pozdra-
vil. U víceúčelové sportovní haly 
zněla ve dnech 26.–27. Pravá 
česká pouť s Rádiem Čas, kte-
rou pokazilo jen počasí. Ve stej-
ném čase se konal ve Stovkách 
turnaj v kopané O putovní pohár 
města Frýdku-Místku. Pohár z 
rukou místostarosty Petra Cvika 
si právem odnesli vítězové skupi-
ny A mezinárodního žákovského 
turnaje, jimiž se stali domácí fot-
balisté. Na čele skupiny B vládli 
hosté z Nitry. 27. června v den 
místecké pouti Galerie Krásno 
pořádala již tradiční Den řeme-
sel. Místecká Viola s Obcí spiso-
vatelů Ostrava a Muzeem Bes-
kyd připravila v Rytířském sále 
Literární odpoledne s básníkem 
Augustinem Skýpalou. Okresní 
myslivecký spolek F-M ukončil 
přehlídku trofejí zvěře ulovené 
v sezoně 2003. Součástí akce 
Červen – měsíc myslivosti byla 
i připravená soutěž ve střelbě.
29. června místostarosta Mgr. 
Petr Cvik a vedoucí odboru 
ŠKMaT ing. Ilona Nowaková 
odměnili knihou a písemným 
oceněním pořadatele letošní 
Bambiriády. 30. červen byl 
posledním dnem školního roku 
2003/04. Se svou “Desítkou” se 
definitivně rozloučili žáci, učitelé 
a ostatní zaměstnanci zrušené 
ZŠ na ul. Cihelní. Vláda pre-
miéra Vladimíra Špidly podala 
demisi. V Galerii Langův dům 
započala výstava ostravské 
malířky Hany Puchové nazvaná 
Obývací pokoje.        (an)

se mi to promítne – jak tam stáli 
pod narychlo postavenou šibenicí 
na dřevěných podstavcích, které 
potom Němci odkopli.“
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k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí
o výměře 33,75 m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 50,64 m2

(III.NP - kanc.č. 53)
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2

(IV.NP - kanc.č. 58)
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2

(II.NP-kanc. č. 41)
3) Objekt čp. 811 - budova „B“ (nad restaurací), 
ul. Malý Koloredov 
- nebytové prostory o výměře 41,54 m2

(II.NP - kanc.č. 206)
- nebytové prostory o výměře 43 m2

(IV.NP - kanc. č. 406, soc. zařízení samostatné)
- nebytové prostory o výměře 55,4 m2

(V.NP - kanc.č. 509)
- nebytové prostory o výměře 43 m2

(V.NP - kanc. č. 506)
- nebytové prostory o výměře 20 m2

(V.NP - kanc. č. 503)
4) Objekt čp. 811 - budova „A“,
ul. Malý Koloredov 

- nebytové prostory o výměře 114,02 m2

(I.NP-kanc. č. 17-25)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 14,15 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,28 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 50 m2 (I.NP - sklad)
- nebytové prostory o výměře 28,3 m2 (II.NP)
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 25,62 m2 (II.NP)
7) Objekt čp. 72, ul. J. Trnky
- nebytový prostor o výměře 40 m2 (I.NP)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 37 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 21 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 49 m2

3) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 206,84 m2 (I.PP)
4) Objekt čp. 1146, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 65,70 m2 (II.NP)

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

Den otevřených dveří 
na Frýdecké skládce

Akciová společnost Frýdec-
ká skládka 27. května uspo-
řádala Den otevřených dveří 
spojený se slavnostním ote-
vřením již V. etapy skládky.

„Frýdecká skládka byla 
založena městem Frýdek-Mís-
tek a osmnácti obcemi pobes-
kydského regionu v roce 1992. 
Základním posláním společnosti 
je komplexní nakládání s odpa-
dy, což znamená sběr, svoz, 
třídění, úprava a konečné odstra-
nění prakticky všech v regionu 
se vyskytujících odpadů, včetně 
nebezpečných. V současné době 
společnost zajišťuje tyto služby 
pro naše město a třicítku dalších 
obcí bývalého okresu,“ přiblížil 
Oldřich Pospíšil, frýdecko-mís-
tecký radní a předseda předsta-
venstva Frýdecké skládky.

Ředitel Frýdecké skládky 
Luděk Žáček jej doplnil, že 
Frýdecká skládka je dnes spo-
lečností s 92 zaměstnanci a 
ročním obratem zhruba 70 mili-
onů korun. Společnost vlastní 
certifikát dle norem ISO 9001 a 
ISO14001.

Účastníci Dne otevřených 
dveří měli stejně jako na pod-
zim možnost navštívit jednot-
livé provozy. „V Lískovci se 
seznámili s dotřiďováním sepa-
rovaného sběru skla, papíru a 
plastů, navštívili kompostárnu 
určenou pro výrobu kompostu a 

zeminového substrátu, na stře-
disku nebezpečných odpadů se 
mohli dozvědět, co se s jednot-
livými druhy takového odpadu 
děje, a někteří zájemci si pro-
hlédli systém jímání a využívá-
ní skládkového plynu nebo se 
seznámili s vozovým parkem,“ 
popsal průběh dne určeného 
veřejnosti Marek Olšar z Frý-
decké skládky.

Hlavním bodem celého dne 
ovšem bylo slavnostní otevření 
V. etapy skládky. Přestřižení 
pásky a otevření této etapy pro 
následné skládkování odpadu 
provedl předseda předsta-
venstva společnosti Oldřich 
Pospíšil společně s ředitelem 
společnosti.

V. etapa skládky představuje 
téměř pět hektarů a její kapacita 
se bude blížit 500 kubíků. Před-
pokládá se, že by její životnost 
mohla vystačit až deset let. Poři-
zovacím nákladem ve výši téměř 
27 milionů korun se získala další 
kapacita pro ukládání zejména 
směsných komunálních odpadů 
na Panských Nových Dvorech, 
kde se odpad skládkuje již od
r. 1993. „Jedná se o zabezpeče-
nou skládku, která je postavena 
tak, aby v průběhu skládkování, 
ani potom, nemohlo dojít  k žád-
nému znečišťování okolního pro-
středí,“ připomněl Marek Olšar.

Těsnění – dno skládky je 

STŘIH PÁSKY: Luděk Žáček a Oldřich Pospíšil se postarali o slav-
nostní akt.

Sběr nebezpečných odpadů v místních částech města
Dne 18. 6. 2005 proběhne v místních částech 

Skalice a Lískovec sběr nebezpečných odpadů. 
Se sběrem nebezpečných odpadů bude prováděn 
i sběr velkoobjemových odpadů. 

Harmonogram sběru nebezpečných a vel-
koobjemových odpadů:
Skalice:
Záhoří – u žampionárny  7:30 – 8:00

u kostela   8:15 – 8:45
u kulturního domu  9:00 – 9:30
Kamenec rozcestí  9:45 – 10:15
Kamenec u lávky na Dobrou 10:30 – 11:00
u vrby   11:15 – 11:45
Lískovec:
u hřiště   13:45 – 14:00
u hasičské zbrojnice  14:15 – 15:15
točna Hájek  15:30 – 16:00

o celkové výměře  13 m2  nacházející se v I.NP objektu 

čp. 1146, ul. T.G.Masaryka, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Mís-

tek (v současné době je zde v provozu trafika). Smlouva 

o nájmu na dobu neurčitou, doporučená výše nájemného 

2.170,- Kč/m2/rok.

Žádosti o pronájem s nabízenou výší nájmu (zvlášť v 

zapečetěné obálce) zasílejte na adresu Městský úřad 

Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, Radniční 

1148 maximálně do 28. 6. 2005 14.00 hodin.

Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174.

Sběr nebezpečných a velko-
objemových složek komunálního 
odpadu je zajištěn pomocí mobil-
ní sběrny, která parkuje vždy v 
úterý, středu a čtvrtek od 8.00 do 
16.00 hodin na vybraných par-
kovištích. Pracovníci Frýdecké 
skládky a.s. odeberou od občanů 
města Frýdek-Místek bezplatně 
přinesené nebezpečné, ale i vel-

Sběr nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpadu ve městě
koobjemové odpady. 

Nebezpečné odpady
- mazací a motorové oleje,
- olejové filtry, televizory, obra-

zovky, monitory,
- rádia, počítače, lednice, 

mražáky, sporáky, pračky,
- použité obaly od postřiků a 

jiné chemikálie,
- zbytky barev, laků, ředidel, 

autobaterie a monočlánky, 
- zářivky a výbojky, prošlé a 

nepotřebné léky
Velkoobjemové odpady
- skříně a ostatní nábytek
- matrace a koberce

V nejbližší době je možno tyto odpa-
dy odevzdat na těchto místech:

parkoviště u Kina P. Bezruče, 
Místek - 14.6. - 16.6., 19.7. - 21.7.

parkoviště u krytého bazénu, 
Místek - 21.6. - 23.6., 26.7. - 28.7.

parkoviště u Mariánského kos-
tela, Frýdek - 28.6. - 30.6. - 7.7.

parkoviště naproti zastávce 
Na Veselé, Frýdek - 12.7. - 14.7.

S účinností od 1. 7. 2005 
dochází ke změně provozní 
doby mobilní sběrny, a to takto: 
mobilní sběrna bude přistavena 

vždy v úterý, středu a 
čtvrtek v době od 10.00 do 

18.00 hod. Se svými náměty a 
připomínkami se můžete obrátit 
na Frýdeckou skládku, a.s.

Tel.: 558 627 047,  
 558 636 251
nebo MěÚ F-M, odbor životního 
prostředí a zemědělství, Palac-
kého 115. Tel.: 558 609 489

Město Frýdek-Místek nabízí k 
pronájmu nebytové prostory

tvořeno zhutněnou vrstvou jílu 
o mocnosti minimálně 60 cm, na 
které je položena speciální plas-
tová fólie. Celý prostor skládky 
je ohraničen nepropustnými 
hrázemi ze stejného materiálu. 
„Po ukončení skládkování bude 
celá hromada odpadů opět 
utěsněna a bude na ní prove-
dena tzv. technická a biologická 
rekultivace. To znamená, že na 
místo skládky odpadů zde bude 
stát zalesněný kopec. Samo-
zřejmostí dále je, že z uložených 
odpadů bude jímán a využíván 
skládkový plyn, se kterým bude 
vytápěn celý areál střediska 
doprava  a zároveň se bude z 
plynu vyrábět elektrická energie, 
která bude dodávána do rozvod-
né sítě,“ vysvětlil Olšar.       (pp)
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POUŤ RÁDIA ČAS: Bohatý program nabídla akce, na níž rádio 
spolupracovalo s frýdecko-místeckou radnicí. Jeden z vrcholů 
programu – Pavla Dobeše – si nenechala ujít ani starostka Eva 
Richtrová, která má jeho ostravské songy v oblibě. I ona se navíc 
dočkala obdivu, když si ji jeden z účastníků našel s kytičkou.
  Foto: Petr Pavelka

Festival SWEETSEN FEST 005
V areálu Sokolík v parku u 

řeky Ostravice v pátek a sobo-
tu 24. a 25. června proběhne 
ve Frýdku-Místku další ročník 
pravidelné a divácky úspěšné 
přehlídky „kompletní“ frýdec-
ko-místecké hudební a divadel-
ní scény Sweetsen fest 005.

Pořadatelé na dvou krytých 
scénách slibují místní veličiny 
jako Prouza, Tomáš Kočko 
& Orchestr, Kajkery, RK130, 
Downbelow, Najzar, Almára, 

Hrozen, Občas Q, Nagauč, Flo-
ating Bridge, Čadi, TUT, Jokers, 
The Balloons a další. Na diva-
delní scéně se představí místní 
amatérské divadelní soubory.

Součástí festivalu bude rov-
něž vydání již druhého kompi-
lačního CD SWEETSEN FEST 
SAMPLER 005, na kterém se 
účinkující hudebníci představí 
jednou skladbou a v datové sto-
pě také krátkou historií s odka-
zem na své webové stránky.

Akce už se stává tradicí, na 
které se pravidelně v polovině 
června schází většina frýdecko-
místeckých muzikantů a diva-
delníků. Protože jejím cílem je 
široké veřejnosti představovat 
„to nejlepší“, co ve Frýdku-Míst-
ku na poli kultury za uplynulý rok 
vzniklo, dočkal se projekt také 
podpory města Frýdek-Místek. 
Vstup je volný, a proto si tuto 
jedinečnou městskou přehlídku 
nenechejte ujít.      (pp)

Úspěchy žáků ZUŠ Frýdek-Místek
V minulých týdnech pro-

běhla okresní a krajská kola 
soutěže základních umělec-
kých škol, kterou každoročně 
vypisuje Ministerstvo školství 
ČR pro různé hudební nástro-
je. V letošním roce soutěží 
děti z celé republiky ve hře 
na klavír, smyčcové nástroje, 
akordeon a kytaru. Největších 
úspěchů dosáhli právě kyta-
risté a akordeonisté.

Kytaristka Aneta Sekerková 
(připravil Gregor Huštan) a akor-
deonistka Kateřina Botorová 
(připravila Květuše Krůčková) 
vyhrály krajská kola ve svých 
kategoriích a v ústředním kole 
v Mikulově a v Teplicích získaly 
shodně 3. místo.

Další 1. místo v krajském kole 

ve hře na kytaru získala Patricie 
Celtová (p.uč. Huštan) a kytaro-
vé kvarteto     Patricie Celtová, 
Aneta Laštovičková, Robert 
Dobeš a Magdaléna Hrůzková 
(p. uč. Muroň). 

Ve hře na akordeon získalo 
první místo akordeonové kvarteto 
Markéta Celnerová, Iva Holubová, 
Lenka Nováková a Marek Šidlov-
ský a akordeonový orchestr – vše 
připravila p. uč. Krůčková.

Ve hře na klavír to byl Adam 
Zbranek (p. uč. Mackowská), ve 
hře na housle Sára Adámková a 
Veronika Galdová (p. uč. Panico-
vá) a ve hře na violoncello Zuzana 
Nováková (p. uč. Klimánková).

Druhá místa získali Daniel 
Zbranek (p. uč. Mackowská), 
Nikola Zimčíková (p. uč. Školo-

vá), Václav Slovák (p. uč. Žab-
ková), Patrik Šoch (p. uč. Krůč-
ková), Martina Poláchová, Filip 
Richter  (p. uč. Klimánková), 
Marek Jonák, Zuzana Meczne-
rová (p. uč. Peterová).

Třetí místa získali Martina 
Freitagová, Eva Sýkorová (p. uč. 
Krasulová), Magdaléna Hrůz-
ková (p. uč. Muroňová), Tereza 
Přidalová (p. uč. Császárová), 
Richard Pělucha, Jakub Hrtús 
(p. uč. Panicová), Ester Danyšo-
vá (p. uč. Peterová), Sára Smo-
lánová, Michaela Kedroňová 
(p. uč. Klimánková).

Úspěšným žákům a jejich 
pedagogům patří blahopřání a 
poděkování za reprezentaci ško-
ly i města Frýdek-Místek.

Ladislav Muroň, ředitel školy

Nejkrásnější příběhy z mé rodiny
Slovenská Žilina se stala 

koncem května místem slav-
nostního vyhodnocení již
6. ročníku mezinárodní dět-
ské literární soutěže „Tvoříme 
vlastní vydavatelství“. Tuto 
akci pořádají knihovny euro-
regionu Beskydy - Książnica 
Beskidzka v Bielsku-Białej, 
Žilinská knižnica a Městská 
knihovna ve Frýdku-Místku.

„Letošního kola na téma Nej-
krásnější příběh z mé rodiny se 
v české části soutěže zúčastnilo 
78 dětí. Úkolem mladých spiso-
vatelů bylo napsat, ilustrovat a 
vyrobit knihu. Patnáct nejlepších 

prací postoupilo do meziná-
rodního kola,“ vysvětlila Ilona 
Nowaková, vedoucí odboru 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
která se slavnostního vyhlášení 
na Slovensku zúčastnila. Mohla 
tak vidět, že v silné konkurenci 
45 prací ve třech kategoriích se 
naše děti umístily dvakrát na 
druhém místě. V I. kategorii (děti 
do 10 let) Vendula Lukšíková a 
David Vyvial (9.ZŠ) a ve II. kate-
gorii (děti od 10 do 16 let) Ven-
dula Krupařová (ZŠ Morávka).

Vítězům ještě jednou blaho-
přejeme a těšíme se na účast v 
příštím ročníku.        (pp)

Mezinárodní spolupráce škol
Polské město Konin, asi 

400 kilometrů vzdálené od 
Frýdku-Místku, se stalo v dru-
hé polovině května svědkem 
prvních kontaktů mezi místní 
hudební školou a frýdecko-
místeckou základní umělec-
kou školou. 

„V polském školském sys-
tému mají tyto hudební školy 
poněkud jiné postavení než u 
nás. Výuka probíhá stejně jako 
u nás na I. a II. stupni, avšak 

studium na II. stupni je možno 
srovnat s naší konzervatoří.

Přes tuto odlišnost mají školy, 
především ve výuce menších 
dětí, mnoho společného,“ hod-
notí Ladislav Muroň, ředitel naší 
základní umělecké školy.

Studenti a učitelé obou škol 
si při návštěvě v Polsku měli 
možnost vyměnit zkušenosti, 
ale především předvést výsled-
ky své pedagogické práce. Na 
prvním koncertě vystoupilo 

sedm muzikantů z Frýdku-
Místku a na druhém, který nav-
štívilo více než 600 posluchačů 
a který se stal tamější význam-
nou akcí, vystoupili naši i polští 
studenti společně.

Na obou koncertech se 
představili: Veronika Galdová 
– housle, Jana Kovalčíková 
– flétna, Lucie Kladivová – kla-
rinet, Jana Sniehottová – violon-
cello, Markéta Rojíčková – zpěv, 
Václav Slovák – kytara a Adam 
Zbranek – klavír.

„Po celou dobu pobytu v tom-
to velmi zajímavém historickém 
městě o nás bylo velmi dobře 
postaráno a naši přátelé nás 
seznámili s historií i současností 
Konina a okolí. Mimořádným 
zážitkem byla návštěva v blízké 
Licheni, kde se nachází řada 
církevních staveb a kde býval 
jakýsi druhý domov Papeže 
Jana Pavla II. při jeho pobytech 
v Polsku. Především návštěva 
nedávno dokončeného chrá-
mu s ukázkami varhanní hry 
místních studentů nás přímo 
nadchla. Věříme, že spolupráce 
bude pokračovat a že v brzké 
době budeme moci přivítat naše 
přátele ve Frýdku-Místku,“ uza-
vřel ředitel Muroň.       (pp)

Oboda chce těšit mužské oko
Až do konce července se 

můžete přijít podívat na výsta-
vu fotografií Lukáše Obody 
do místeckého knihkupectví 

Librex. Samotný autor tam zve 
hlavně muže, protože věří, že 
zejména mužské oko může 
být s jeho výtvory spokojeno.

„Vystavené fotografie vznikly 
loni v říjnu. Chtěl jsem zachytit 
tu krásnou barevnost podzimu, 
a tak jsem sáhl po barevném 
filmu. Výsledek mě ale utvrdil v 
přesvědčení, že barevná fotka, 
zvláště aktu, je velmi laciná, 
podbízivá a nenechává už téměř 
žádný prostor pro divákovu 
fantazii. Pár fotek vyšlo dobře 
– jinak bych je nevystavoval, ale 
vracím se ke klasické černobílé 
fotografii,“ zhodnotil svou barev-
nou sérii Lukáš Oboda.       (pp)

FEDD: Festival dětských dovedností v Národním domě nabídl pře-
hlídku dětského umu v širokém spektru činností. Foto: Petr Pavelka
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HUDEBNÍ KLUB STOUN

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

 

15. června v 19.00 hodin - Národní dům
STUDIO YPSILON PRAHA
Oskar Nedbal - Jan Schmid
VINOBRANÍ
Vinobraní v Ypsilonce aneb Dožínky opere-

ty o tom, jak může vypadat zkoušení operety, 
aby měl Oskar Nedbal a všichni ostatní radost 
ze hry, zpěvu a muzicírování.

Hrají: J. Lábus, M. Dejdar, M. Vacek, P. 
Nový, J. Jiráň, J. Synková, L. Loubalová, 
l. Gerendáš, P. Popelka, M. Kořínek, Z. 
Měsíčková aj.

Režie: Jan Schmid
Premiéra
Výstavy:
25. května - 31. července - chodby 

Národního domu
Folklórní festivaly 2003-2004
Výstava fotografií Jaroslava Kupčáka a 

Arnošta Čaply.
Kurzy:
Taneční pro mládež
Začátečníci - podzim 2005
Již přijímáme pouze hochy.
Prodej průkazů
od 9. 5. - pondělí, čtvrtek od 12.30 do 

15.30 h. a úterý od 13.00 do 17.00 h. v 
Národním domě 1. poschodí.

Informace na tel. čísle 558 432 011 p. 
Janáčková

14.-20.června - 11. MEZINÁRODNÍ 
FOLKLORNÍ FESTIVAL

Účinkují :
HWANGHAEDOPYEONGSANSO-

NOREUMGUT Jižní Korea, SAGARMATHA 
NEPAL CULTURAL GROUP Nepál, FESTI-
LOIR Francie, KAZAČOK Rusko, ZORAČKA 
Bělorusko, VLADISLAVIA Polsko, TOPĽAN 
Slovensko, KELČOVAN Slovensko, DOLI-
NA Staré Město, HANAČKA Litovel, MALÁ 
CHASA Frýdlant n.O., BESEDA Metylo-
vice, OSTRAVIČKA, ONDRÁŠEK, MALÁ 
OSTRAVICA, OSTRAVICA,CM GRAJ, 
ROZMARÝN a ŠIDLA FM
Doprovodný program: ŠUBA-DUBA BAND a 
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR VP

15.6. - 16.00 - Oficiální zahájení festi-
valu - ZUŠ Frýdek-Místek

16.6. dop. - Koncerty pro školy - Kino 
P. Bezruče a KD Vratimov

19.00 Koncert muzik - Frýdecký zámek 
(za nepříznivého počasí v NS Vlast)

17.6. - Celodenní pobyt souborů s pro-
gramy v obcích Stará Ves n.O., Baška, 
Frýdlant n.O., Kunčice p.O., Hukvaldy

ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ - Náměstí 
Svobody

18.00 - Zahajovací pořad hlavního 
pořadatele - Ostravička 

19.30 - Děti dětem - Vladislavia, 
Kazačok

20.30 - Z Hané a Slovácka - Dolina, 
Hanačka

21.30 - Vítejte u nás - Sagarmatha, 
Festiloir, Topľan

23.00 - Na pěknu notečku - lidová 
veselice

18. 6. - 8.15 - Koncert Velkého decho-
vého orchestru VP - Náměstí Evropy

9.00 - Festivalový průvod od Kina P. 
Bezruče na Náměstí Svobody

ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ - Náměstí 
Svobody

9.00 - Vystoupení - CM Rozmarýn
10.00 - Vítejte u nás - představení 

účastnických souborů
13.00 - Koncert Velkého dechového 

orchestru VP
14.00 - Děti a písnička - vystoupení 

dětských regionálních souborů Ondrášek, 
Malá Ostravica, Ostravička, Malá chasa a 
nejlepších zpěváčků 

15.30 - Co nás spojuje - Ostravička II, 
Vladislavia, Kazačok

17.00 - Ostravica a její hosté - Ostra-
vica, Kelčovan

18.30 - Obrázky ze světa I - Festiloir, 
Sagarmatha 

19.30 - Pozdravy z Moravy - Dolina, 
Hanačka, Ostravička

20.30 - Obrázky ze světa II - 
Hwanghaedopyeongsansonoreumgut, 
Zoračka, Topľan

22.00 Písně bez hranic - veselice
ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ - Náměstí 

Svobody
19.6. - 9.00 - Vystoupení - CM Šidla
10.30 - Obrázky ze světa III - Hwang-

haedopyeongsansonoreumgut, Zoračka 
11.30 - Závěrečný pořad spolupořa-

datele - Ostravica a Malá Ostravica
15.15 - Koncert Šuba-duba band u 

Kina P. Bezruče
16.00 - Galakoncert - Kino Petra Bez-

ruče (předprodej vstupenek v NS Vlast)
20.00 - Oficiální ukončení MFF - 

Národní dům Frýdek-Místek
Za nepříznivého počasí se akce z 

náměstí přesouvají do Národního domu.
Pořádá: Město Frýdek-Místek, Folklor-

ní sdružení ČR, DFS Ostravička 
Festival je pořádán pod osobní záštitou 

starostky Města Frýdek-Místek ing. Evy 
Richtrové, za finančního přispění Města 
Frýdek-Místek a Ministerstva kultury ČR.

Stálé expozice:

BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
ČUNDROVÁNÍ SE DŘEVEM
Výstava přibližuje historii plavení dřeva v 

oblasti Moravskoslezských Beskyd, zaniklé 
a dochované vodní nádrže v povodí Ostra-
vice, Morávky, Čeladenky a Olše - klausy, 
zaniklé hamry a další technické památky.

Výstava je pro veřejnost otevřena 
omezeně - úterý, středa a pátek 14.00-
16.00 hodin, čtvrtek 14.00-17.00 hodin, 
sobota a neděle 13.00-17.00 hodin

V dopoledních hodinách ve výstavě 
probíhají výukové programy pro školy.

Potrvá do 26. června 2005.
DŘEVĚNÉ KOSTELY A KAPLE
na Moravě a ve Slezsku
Výstava přibližuje nevšední krásu 

dochovaných i zaniklých dřevěných sak-
rálních staveb v naší oblasti - kostelů, 
kaplí a zvonic. Vystaveny jsou historické a 
současné fotografie, pohlednice, kresby a 
malby, zákresy půdorysů, plánky, modely 
kostelů, stavební prvky a předměty z mobi-
liářů. Výstavu připravilo Muzeum Beskyd 
Frýdek-Místek ve spolupráci s Biskupstvím 
ostravsko-opavským, Zemským muzeem 
v Opavě, Ostravským muzeem, Muzeem 
Těšínska, Muzeum Śłaska Cieszyńskiego 
a dalšími institucemi a jednotlivci.

MODELY SPECIÁLNÍCH VOZIDEL - 
od sanitky po obrněný transportér

Prezentace sbírek i vlastních výrobků 
modelářů a zájemců o historii automobi-
lové dopravy. Autojeřáby, auta nákladní, 
hasičská, policejní, vojenská, sanitní, aj., 
stavební stroje a další vozidla budou na 
výstavě doplněny fotografiemi, technic-
kou dokumentací a videozáznamem.

Autorem scénáře je František Pavel-
čík a dále spolupracovali: Josef Jendři-
šak, Václav Langer, Jiří Pavelka, MUDr. 
Dalibor Chaloupka, Zdeněk Kroček, 
Regionální muzeum o.p.s. TATRA a.s., 
Kopřivnice, RK MODEL Brno, Hasičský 
záchranný sbor Moravskoslezského kra-
je, územní odbor Frýdek-Místek, Sbor 
dobrovolných hasičů Dobrá. Výstava 
bude doplněna prodejem profesionálně 
vyrobených modelů, stavebnic a mode-
lářské techniky.

Vernisáž se uskuteční v neděli
26. června v 15,00 hodin v muzejní expo-
zici frýdeckého zámku. Na nádvoří zámku 
bude k vidění ukázka záchranné akce 
profesionálních hasičů a historická hasič-
ská stříkačka.

PROGRAMY, KONCERTY:
16. června v 19 hodin - nádvoří zámku
KONCERT MUZIK
Vystoupení hudebních souborů v rám-

ci „11. mezinárodního folklorního festivalu 
Frýdek-Místek 2005“.

23. června v 17,00 hodin
přednáškový sál v Zeleném domě
ZANIKLÉ DŘEVĚNÉ KOSTELY
Přednáška doplněná videodataprojekcí.
26. června v 16,00 hodin
ve výstavním sále na Zámecké ulici
DERNIÉRA VÝSTAVY ČUNDROVÁ-

NÍ SE DŘEVEM
Zakončení výstavy s průvodním slo-

vem autora. Doplněno videoprojekcí.
30. června v 17,00 hodin
přednáškový sál v Zeleném domě
CHRÁMOVÉ DŘEVĚNICE
Dřevěné kostely, kaple a zvonice na 

Frýdecko-Místecku. Přednáška doplněná 
videoprojekcí a promítáním diapozitivů.

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST
17. června v 16,00 hodin - sraz ve Sviad-

nově u kostela sv. Jana Nepomuckého
ZA NEJSTARŠÍ MINULOSTÍ DO 

OKOLÍ MÍSTKU
Historicko-archeologická vycházka 

na DSO Lipina (zaniklá středověká 
osada Friedeberg) a na DSO Štandl. 
Připraveno ve spolupráci s Českou 
archeologickou společností, pobočkou 
pro severní Moravu a Slezsko.

25. června v 7,35 hodin - odjezd vla-
kem z Frýdku ve směru Český Těšín, 
vysednout v Ropici.

POJĎTE S NÁMI Z ROPICE DO 
HNOJNÍKU

Historicko-vlastivědná a přírodovědná 
exkurze do míst, kde dříve stály dřevěné 
kostely. Ropice (prohlídka farního kostela, 
rozpadajícího se zámku, psí hřbitov, chrá-
něná zeleň, drobné středověké opevnění), 
Ropice - Zálesí, Střítež (farní kostel, chrá-
něná zeleň, rybníky na Černém potoku), 
Hnojník. Nazpět vlakem z Hnojníku.

17.6. - !!!WHIZZ-3!!!
Skyz (UK), Lekski (ponana,UK), 

Nyquest+HA3 (UK) Dumb Struck 
(ponana,UK) O-Shea (UK) 

SMario+OLi (MKT), VIDEOPROJEK-
TION, SUPER ENTRY-DO 22:00=60,-

18.6. - WEDDING AFTER PARTY 
TVAŘ SE, ŽE ZNÁŠ TINU A DAVIDA, 

A DOSTANEŠ PIVO (SVATEBNÍ OSLA-
VA NEJLEPŠÍ BARMANKY STOUNU) 

JEN PRO ZVANÉ
20.6. - IN MEMORIAM EXIT PÁRTY
ZAVÍRÁK STOUNU S KLEGOU A 

UŽASNÝMA SLEVAMA NA BARU 
24-25.6. O.S. POD SVÍCNEM A 

STOUN UVÁDÍ SWEETSEN FEST

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

20. června v 19.00 hod.
DOGORA /2004 - Francie/
Režie: Patrice Leconte
80 minut pestrobarevných dokumen-

tárních obrazů doprovázených nádhernou 
hudbou Etienna Perruchona nás zavede 
do Kambodže. Film nám v mnohém při-
pomene filmy Baraka Powaggatsi.

Mládeži přístupný, 80 min
21. června v 19.00 hod.
PROTI ZDI /2003 - SRN/
Režie: Fatik Akin
Nejlepší evropský film roku 2004. Tra-

gický příběh nenaplněné lásky, který se 
odehrává na zřetelné hranici mezi mus-
limským a evropským světem. Drsný, 
energii nabitý snímek plný sexu, drog a 
punkové muziky.

Mládeži do 15 let nevhodný, 122 min
27. června v 19.00 hod.
PROKLETÁ ARGENTINA /2003 - Vel-
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Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

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

18. června v 17.45 a 20.00 hod.
OCHRÁNCE /USA/
Vin Diesel tentokrát v roli hlídače dětí.
Mládeži přístupný, 91 min
21. až 22. června v 17.45 hod.
NĚCO JAKO LÁSKA /USA/
Ashton Kutcher a Amanda Peet v nové 

líbivé milostné romantické komedii.
Mládeži přístupný, 105 min 
21. až 22. června ve 20.00 hod.
BUĎ V KLIDU /USA/
Satirický obrázek do hudebního show-

byznysu - John Travolta a Uma Thur-
manová v hl. rolích.

Mládeži do 12 let nevhodný, 120 min
24. až 26. června v 17.15 a 20.00 hod.
KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ /USA/
Hvězdné herecké obsazení v historickém 

velkofilmu, který nás provede krvavou bitvou 
o Jeruzálem v době křižáckých výprav.

Mládeži do 12 let nevhodný, 145 min
28. až 29. června v 17.45 hod.
ROMÁN PRO ŽENY /ČR/
Repríza české komedie na motivy 

románu Michala Viewegha.
Mládeži do 15 let nevhodný, 95 min
28. až 29. června ve 20.00 hod.
HOTEL RWANDA /VB, Itálie, JAR/
Působivý obrovský lidský příběh na 

pozadí skutečné události v roce 1994.
Mládeži do 15 let nevhodný, 120 min

ká Británie, Španělsko/
Režie: Christopher Hampton
Antonio Banderas, Emma Thompso-

nová v politickém dramatu z Argentiny v 
letech 1976-1983, kdy v této zemi vládla 
vojenská junta.

Mládeži do 15 let nevhodný, 108 min
28. června v 19.00 hod.
KDYŽ OTAR ODEŠEL /2003 - Fran-

cie, Belgie/
Režie: Julie Bertuccelliová
Komorní generační příběh tří žen, spja-

tých s rodinnými pouty - odehrává se v 
současné Gruzii, místem rozuzlení se 
stává Paříž.

Mládeži do 12 let nevhodný, 103 min
VÝSTAVY:
19. května - 30. června 2005 - Nová 

scéna Vlast
BESKYDY - TAJEMNÁ KRAJINA
Výstava fotografií Miroslava Lyska

26. 6. - velký sál Lidového domu od 
9.00 - 13.00 hod.

Ukázky řemesel, výstava a prodej 
výrobků - Charita Opava (Chráněné dílny 
sv. Josefa)

16. 6. - Shromáždění delegátů SBD 
ve Frýdku-Místku.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

Národních mučedníků 591

15. 6. - PROJEKT ŠANCE
Veřejná sbírka ve prospěch Domu 

Šance. Projekt realizující preventivní a 
humanitární program pro děti ulice
18. 6. - CELODENNÍ VÝLET NA KOLE

- trasa: Dobrá, Nošovice, Vyšní Lhoty, 
Komorní Lhotka

- koupání, opékání parků, základy 
horolezectví a slaňování

- cena: 20,- Kč
- sraz: DDM Frýdek, Národních mučed-

níků 591, v 9:00 hodin
- přihlášky a informace: DDM Frýdek, 

Marie Cidlíková, 558 628 240, 736 150 088
ŠACHY

24. 6. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE V 
ŠACHU

- šachové turnaje pro děti a mládež od 
4 do 18 let

- DDM Místek, 15:30 - 18:30
Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propagační materiály 

jednotlivých akcí, ze kterých se dozvíte 
konkrétní informace.

Bližší informace, přihlášky apod.
DDM Místek - telefon: 558 434 154, 

558 434 525
DDM Frýdek - 558 628 239, 558 628 240
Web: www.ddmfm.cz,
e-mail: info@ddmfm.cz

KLUB MAMINEK BROUČCI
17. 6. v 10.00 hod. - Přednáška prof. 
Jana Kellera - Krize sociálního státu
20. 6. v 10.00 hod. - Maňásková pohádka
27. 6. v 10.00 hod. - Maňásková pohádka
29. 6. - Slavnostní ukončení sezóny s 
Broučky

Maminky, přijďte si s námi posedět a 
popovídat, zhodnotit, co se nám povedlo 
a co ne. Teplé nápoje zdarma. 

Těšíme se na shledanou 5. 9. 2005. 
Přejeme všem slunné a pohodové 
prázdniny.

KM Broučci

KLUB NEZBEDA
17. - 19. června - poznávací a 

prožitkový pobyt v Olomouci
20. - 23. června - tvoříme pro letní 

výlohu knihkupectví Jakub
24. června - hry a soutěže u vody
30. června - nezbednické vysvědčení 

- vedoucí dětem, děti vedoucím
1. července - stanování v Dobré
(u chaty Kabourky)

18. 6. - Vratimovský odborný seminář.
V programu vystoupí:
Doc. Grebeníček, předseda UV KSČM, 

Doc. Janíčko, ekonomický expert, MUDr. 
Ivan David, profesor Oskar Krejčí, profe-
sor Jan Keller

24. 6. - ANTISTATIC - WARN.
UP.HRADHOUSE

Techno párty, velký sál KD.
26. 6. ve 14.30 hodin
VÝCHOVNÝ KONCERT VELKÉHO 

DECHOVÉHO ORCHESTRU VÁLCO-
VEN PLECHU

Zveme širokou veřejnost na koncert 
dechové hudby, kde vystoupí žáci Lašské 
dechové hudby z Hukvald.

Vstupné dobrovolné.

Soukromá střední
odborná škola
Frýdek-Místek, s.r.o.
T. G. Masaryka 456

738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 433 636,

www.ssosfm.cz

Nabízíme studijní obory:
Veřejnosprávní činnost

s maturitou
Sociální činnost 

s maturitou
Způsob studia:

- studium DENNÍ (4-leté)
- studium DÁLKOVÉ 

(5-leté)

Kontaktní osoby:
PaeDr. Václav Průcha

Gabriela Stepková
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