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slovo starostky

Ve Frýdku-Místku vyhrála sociální demokracie

Vážení spoluobčané,
chtěla bych poděkovat vám všem, kteří 

jste 2. a 3. června využili svého práva roz-
hodovat o budoucnosti nás všech a přišli 
jste k volbám. Svou účastí a svým hlasem 
ve volbách jsme si vybrali, komu důvě-
řujeme, a výsledky našeho hlasování do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky jsou známé.

V letošním roce však proběhnou ještě 
jedny volby, a to volby komunální. Přesný 
termín ještě nebyl vyhlášen, ale všeobecně se předpokládá termín na 
přelomu října a listopadu 2006. Tyto volby budou stejně důležité, jako 
ty červnové. Vybereme si v nich své zástupce do zastupitelstev obcí 
a měst. Myslím si, že pro mnohé z nás budou tyto volby adresnější, 
protože víme, co v našem nejbližším okolí potřebujeme a chceme mít. 
Budeme tak moci posoudit jednotlivé volební programy s místní zna-
lostí. Také mnohé kandidáty budeme znát osobně. Proto vaše účast 
v těchto komunálních volbách a váš hlas bude rovněž velmi důležitý 
a rozhodující pro další období.

Budu jen doufat, že před těmito volbami se alespoň v našem měs-
tě nikdo nesníží k takové aroganci, lživému osočování se nebo pří-
padnému kriminalizování kandidátů do zastupitelstva města, jakého 
jsme byli svědky před parlamentními volbami.         Eva Richtrová

Na celorepublikové úrovni 
skončily volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České 
republiky, které se konaly ve 
dnech 2. a 3. června, remí-
zou, ve Frýdku-Místku však 
jednoznačně zvítězila soci-
ální demokracie, která je ve 
vedení města.

„Výsledek beru jako povzbuze-
ní do další naší práce. Myslím, že 
se ukázalo, že lidé naše rozhod-
nutí na radnici vnímají pozitivně,“ 
hodnotila úspěch starostka Eva 
Richtrová, která volila v Komerč-
ním centru a byla připravena řešit 
případné problémy jednotlivých 
volebních komisí. Ty se ale nevy-
skytly. „Okrskové volební komise 
si počínaly velmi profesionálně a 

vše jsme bez problémů zvládli. 
Tím bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na přípravě a organizaci 
voleb,“ vzkázal vedoucí odboru 
vnitřních věcí Patrik Žondor a 
připomněl, že již během několika 
týdnů začnou probíhat přípravy 
na listopadové volby do Zastupi-
telstva města Frýdek-Místek. 

Co zřejmě potěšilo nejvíce, 
byla volební účast, která ukázala, 
že místním lidem není politické 
dění lhostejné. „Předpokládám, 
že tak jako se lidé v hojném počtu 
vyjádřili k dalšímu směřování naší 
země, nebude jim na podzim 
lhostejný ani další osud našeho 
města,“ uvedla starostka.

Ve Frýdku-Místku z celkového 

počtu 47 780 zapsaných voličů 
využilo svého hlasovacího práva 
29 755 voličů, což znamenalo ve 
výsledku volební účast 62,28 %. 
Ve dvanácti volebních okrscích 
překročila volební účast 70 %, 
přičemž absolutně nejvyšší, kon-
krétně 76,89 %, byla ve volebním 
okrsku č. 29, který má volební 
místnost v Domě s pečovatel-
skou službou na ulici 17. listo-
padu. Druhá nejvyšší účast pak 
byla ve volebním okrsku č. 27 s 
volební místností v Penzionu pro 
důchodce na Lískovecké ulici, 
kam se dostavilo 76,75 % opráv-
něných voličů. Největší počet 
občanů přišlo k volební urně do 
požární zbrojnice na Střelniční 
ulici ve volebním okrsku č. 13, a 

VOLBY: Starostka Eva Richtrová volila v Komerčním centru.
Foto: Petr Pavelka

to úctyhodných 921 voličů.
Nejvíce platných hlasů ode-

vzdali frýdecko-místečtí voliči 
České straně sociálně demokra-
tické – 41,90 %. Druhá ve městě 
Frýdek-Místek skončila Občanská 
demokratická strana s 28,94 %, 

třetí Komunistická strana Čech a 
Moravy s 12,11 % a pětiprocentní 
hranici překročila ještě Křesťanská 
a demokratická unie – Českoslo-
venská strana lidová se ziskem 
6,95 %. Pátá Strana zelených zís-
kala 4,94 %.                             (pp)

Zástupci společnosti 
Hyundai se vydali „obšláp-
nout terén“ a při své náv-
štěvě kraje neopomněli 
navštívit Frýdek-Místek, nej-
bližší významné město od 

Vedení města se setkalo s Korejci
nošovické průmyslové zóny. 
Setkali se s vedením frýdec-
ko-místecké radnice, s nímž 
probírali nejbližší investiční 
záměry obou stran.

„Schůzka proběhla sice 

poměrně rychle a byla velice 
formální, ale měli jsme dobrý 
pocit ze vstřícného přístupu a 
zájmu zástupců společnosti 
Hyundai. Ti nás mimo jiné při-
šli ubezpečit, že automobilová 
výroba v jejich podání je čistá a 
zároveň nás poprosili o vstříc-
nost při vyřizování potřebných 
dokladů a dokumentů,“ uvedla 
starostka Eva Richtrová. 

Korejci na závěr seznamova-
cí schůzky poděkovali za vřelé 
přijetí a slíbili, že budou dělat 
maximum, aby eliminovali jaké-
koliv problémy, které by městu 
mohly v souvislosti s výstavbou 
automobilky vzniknout. „Nazna-
čili také, že budou usilovat o 
rozvoj bytové výstavby a zájem 
projevili také o hotel a školy,“ 
doplnila tisková mluvčí frýdecko-
-místeckého městského úřadu 
Kateřina Piechowicz.           (pp)

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA: Zástupci společnosti Hyundai se přišli sezná-
mit s vedením radnice.    Foto: Petr Pavelka

Jak už jsme dříve infor-
movali, na základě zákona č. 
234/2006 Sb. se město Frýdek-
-Místek stává s účinností ode 
dne 1. července statutárním 
městem. Tím se zařazuje mezi 
skupinu ostatních statutárních 
měst Moravskoslezského kra-
je, kterými jsou Havířov, Kar-
viná, Opava a Ostrava.

„Občany bychom rádi upozor-
nili na změnu v označení města 

Zařazení mezi statutární města 
přinese některé drobné změny

a jeho orgánů. S účinností od
1. 7. 2006 je v souladu se záko-
nem nutné používat při obchod-
ním, zejména při fakturacích, i 
jakémkoli jiném písemném sty-
ku s naším městem označení 
statutární město Frýdek-Místek, 
místo doposud používaného 
označení město Frýdek-Mís-
tek, Magistrát města Frýdku-
-Místku místo Městského úřadu 
Frýdek-Místek, primátor místo 

označení starosta, náměstek 
primátora místo označení mís-
tostarosta,“ vysvětlil tajemník 
městského úřadu Petr Menšík, 
který pochopitelně rovněž od 
prázdnin „povýší“ na tajemníka 
magistrátu. 

Všechny ostatní údaje týka-
jící se identifikace našeho měs-
ta, jako je např. IČ, sídlo, PSČ 
a podobně zůstávají nezměně-
ny.       (pp)
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krátce Sochu Evropy čeká rekonstrukce

Náměstí Evropy v Místku 
u Kina Petra Bezruče již od 
vstupu České republiky do 
Evropské unie vévodí socha 
Evropy Ladislava Dryáka. 
Ten své dílo městu věnoval 
před šesti lety, ale už za tuto 
dobu na ní zahlodal zub času 
i nenechavé prstíky. Viditel-
ně ji poznamenaly i letošní 
mimořádné mrazy. 

„Nejvíce utrpěla během letoš-
ní zimy. Nejenže čelila nepřízni-
vým povětrnostním podmínkám, 
ale také nájezdům vyznavačů 
skateboardingu, kteří si z ní udě-
lali traťovou překážku. Až budou 
restaurátorské práce u konce, 
musíme toto místo více zabez-

pečit – rád bych sem nechal 
nainstalovat bezpečnostní 
kameru,“ plánuje místostarosta 
Petr Cvik.

K navrácení důstojnosti býka 
bude zapotřebí sejmout odmrz-
lou a uvolněnou svrchní vrstvu, 
dále restaurovat celý povrch a 
na závěr sochu natřít speciál-
ním prostředkem „antigrafitti“, 
který by měl zaručit snazší 
odstranění následků působení 
sprejerů. „Restaurátor bude na 
soše pracovat přímo na místě až 
do poloviny srpna. Náklady na 
rekonstrukci dosáhnou necelých 
49 tisíc korun,“ sdělila tisková 
mluvčí městského úřadu Kateři-
na Piechowicz.        (pp)

Na radnici už pověsili pamětní desku
obětem boje za svobodu a demokracii

SOCHA EVROPY: Býk se sice stal nepřehlédnutelným prvkem u 
kina, ale nemá zde úplně jednoduchý život.        Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místecké zastupi-
telstvo se před časem po váš-
nivé debatě shodlo na tom, že 
i v hlavní budově městského 
úřadu bude zřízeno pietní 
místo. Prostor mezi kanceláří 
starostky a předsálím velké 
zasedací síně v druhém patře 
již zdobí nová pamětní deska 
obětem boje za svobodu a 
demokracii, jejímž autorem je 
Vilém Kocych. 

„Na základě usnesení zastu-
pitelstva z prosince loňského 
roku vyhlásilo město na zhoto-
vení desky soutěž. Výběrové 
řízení proběhlo letos v lednu, 
osloveno bylo celkem pět výtvar-
níků. Město na zhotovení desky 

uvolnilo 60 tisíc korun,“ shrnula 
Kateřina Piechowicz, tisková 
mluvčí městského úřadu.

„Snažili jsme se vybrat takové 
místo, které bude dobře osvět-
lené a zároveň hodně na očích. 
Museli jsme počítat i s prostorem 
pro položení kytice, takže vzhle-
dem k dispozicím budovy jsme 
příliš na výběr neměli. Jsem ale 
přesvědčena, že jsme důstojné 
místo našli,“ řekla starostka Eva 
Richtrová. Bronzová pamětní 
deska váží 42 kilogramů, takže 
jednoduché nebylo ani ji bezpeč-
ně do zdi upevnit. Zruční zaměst-
nanci odboru vnitřních věcí si 
však s instalací monumentu 
během dvou hodin poradili.  (pp)

PAMĚTNÍ DESKA: Připomíná oběti listopadových událostí.
Foto: Petr Pavelka

Semafor chodcům
Rada města rozhodla o při-

dělení zakázky na vybudová-
ní světelného signalizačního 
zařízení pro chodce na ulici Na 
Vyhlídce. Investice přesahující 
milion korun bude realizována 
prostřednictvím TS a.s., která 
podala nejvýhodnější nabídku.

Opravy školek
Radní vybrali zhotovitele 

zakázky města na výměnu 
vstupních dveří Mateřské školky 
Mateřídouška, na opravu zpev-
něných ploch Základní školy a 
mateřské školy Frýdek-Místek, 
Chlebovice. Obě investiční akce 
si vyžádají celkem téměř 700 
tisíc korun. Další finance putují 
na vypracování projektové doku-
mentace pro rekonstrukci školní 
kuchyně 2. ZŠ.

Dočkají se chodníku
Město uvolní finance na 

rekonstrukci stávajícího chod-
níku v Chlebovicích před ško-
lou, který byl proveden z litého 
asfaltu. V současnosti probíhají 
opravy asfaltových ploch po ply-
nofikaci a osadním výborem je 
doporučováno provedení chod-
níku ze zámkové dlažby. 

Info k odpadům
V době státních svátků ve 

dnech 5. až 6. července bude 
probíhat odvoz odpadů ve měs-
tě dle stanovených harmonogra-
mů. Mobilní sběrna ve 27. týdnu 
nebude na parkoviště u bazénu 
přistavena. Sběr odpadů zde 
bude probíhat až ve 28. týdnu. 
Vzhledem k množícím se přípa-
dům hromadění stavební suti v 
odpadových nádobách upozor-
ňujeme občany, že tyto nádoby 
jsou určeny pouze pro komunál-
ní odpad. Směsné stavební a 
demoliční sutě do těchto nádob 
nepatří. Likvidace těchto odpa-
dů musí probíhat dle příslušného 
zákona o odpadech a dle Obec-
ní vyhlášky o nakládání s odpa-
dy. Více informací na tel. č. 558 
623 546 nebo 603 881 676.

Lovecké trofeje
Už jen do 18. června máte 

možnost vidět přehlídku lovec-
kých trofejí za hospodářský 
rok 2005/2006, kterou připravil 
Okresní myslivecký spolek Frý-
dek-Místek ve víceúčelovém 
sále Základní školy v Hukval-
dech. Zajímavý výlet spojený 
s návštěvou hradu či obory si 
můžete udělat v sobotu, kdy jste 
očekáváni od 9 do 17 hodin, v 
neděli pouze do poledne. 

Zasedání zastupitelstva
V pondělí 26. června se 

uskuteční další zasedání frýdec-
ko-místeckého zastupitelstva. 
Program jednání začne ve velké 
zasedací síni od 8 hodin.     (pp)

„V červenci se na to vrhneme,“
varuje pejskaře městská policie

Už jen pár dní zbývá k spl-
nění povinnosti vyplývající 
pejskařům na základě obecně 
závazné vyhlášky o trvalém 
označování psů, která nabyla 
účinnosti k 1. lednu a podle níž 
je povinností každého držitele 
psa chovaného na území měs-
ta Frýdek-Místek, který je starší 
šesti měsíců, trvale označit psa 
mikročipem nebo tetováním do 
posledního června. 

„Čipy už nám nyní pomáha-
jí při činnosti, kromě klasicky 
zaběhnutých psů máme teď 
větší šanci něco udělat při 

oznámeních, kdy nám lidé hlásí 
dlouhodobě uvázané psy. Tako-
vých případů přibývá, u obcho-
dů, supermarketů i jinde. Ne 
všichni psi už čipy mají, ale my 
už se tomu v červenci začneme 
věnovat,“ varuje ředitel městské 
policie Václav Buček.

Nesplněním této povinnosti 
lze postihnout držitele psa dle 
příslušných zákonů značně 
vysokou pokutou. Čipování u 
vybraných veterinárních lékařů 
radnice zpětně proplácí, a proto 
by občané neměli se splněním 
této povinnosti váhat.          (pp)

Město spraví další hřiště
Dát do pořádku některé 

z dětských hřišť tak, aby 
odpovídalo současným 
trendům i zpřísněným hygi-
enickým vyhláškám, není 
z finančního hlediska nic 
jednoduchého. Radnice ale 
po rekonstrukci hřiště v 
Sadech Bedřicha Smetany 
podobně zasáhne také v 
Sadech Svobody.

Navrhovaná rekonstrukce v 
této lokalitě řeší zlepšení stavu 
zdejšího hřiště, které je zasta-
ralé a nevyhovuje platným 
normám z hlediska konstrukce, 
bezpečnosti a hygieny. „Jsou 
navrženy nové dětské prvky, 
na své si přijdou děti do šesti 
let i ty starší,“ nastínil místosta-
rosta Petr Cvik, že koncepce 

počítá s různými potřebami 
dvou věkových kategorií. Na 
ploše malého hřiště je například 
počítáno s lanovou pyramidou, 
která je u dětí hodně oblíbená, 
nemohou chybět samozřejmě 
skluzavky a houpačky. „Vnitřní 
prostor hřišť bude odebrán až do 
hloubky půl metru a nahrazen 
novou tlumící vrstvou z praného 
říčního štěrku,“ doplnil jej Petr 
Kulatý z odboru životního pro-
středí a zemědělství. Zakázku 
na rekonstrukci získala akciová 
společnost TS a.s. a na I. eta-
pu má stanoven termín do 18. 
srpna. II. etapa se rozběhne až 
napřesrok, i když v obou termí-
nech ještě může nastat posun. 
Realizace díla si vyžádá bezmá-
la dva miliony korun.       (pp)

Evropský týden mobility
Rada města schválila 

připojení Frýdku-Místku k 
Evropskému týdnu mobility 
a Evropskému dni bez aut v 
souladu s podmínkami Char-
ty 2006. Jejím podpisem se 
město zavazuje dodržet spe-
cifické zásady, mezi které pat-
ří povinná uzávěra části měs-
ta pro auta a nutnost přijmout 
jedno trvalé opatření.

„Předpokládáme, že v rámci 
Evropského týdne mobility se 
na jeden den uzavřou pro auta 
náměstí nebo spodní část Třídy 
T. G. Masaryka. Trvalým opatře-
ním, které by se v rámci tohoto 
týdne přijalo, by mohlo být zklid-
nění dopravy na ulici Střelniční,“ 
sdělil místostarosta Petr Cvik a 
prozradil přípravu dalších dopro-
vodných akcí, jako je předvedení 

simulátoru nárazu, škola smyku, 
soutěže na dopravním hřišti, 
výtvarná soutěž na dopravní 
téma, ale také například uza-
vření městského úřadu pro 
auta, které by se vztahovalo na 
zaměstnance i občany, a podob-
ně. „Chceme zapojit také měst-
skou policii, která by předváděla 
vzorově vybavené jízdní kolo a 
rozdávala třeba drobné dárky 
cyklistům v helmách. Na helmy, 
ale i další zboží spojené s bez-
pečností provozu, bychom chtěli 
vyjednat v místních cykloprodej-
nách zajímavé slevy,“ doplnil 
místostarosta. Přesný program 
se bude teprve formovat, každo-
pádně inkriminovaný týden, kte-
rý má přispět k zlepšení klimatu 
Země, přijde po prázdninách od 
16. do 22. září.        (pp)
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městská policieStrážníci nadchli děti z mateřské školy
Tomáš Zapletal a Zdeněk 

Pelikán z frýdecko-místecké 
městské policie pravidelně 
navštěvují mateřské školy, 
aby dětem naučnou i zábav-
nou formou předvedli práci 
městské policie. Naposledy 
přednášeli spolu s havířov-
skými kolegy psovody v 
mateřské škole Sněženka. 

„Kromě ukázky uniformy, 
zbraní a pout se mohla dítka 
podívat do služebního automo-
bilu a osahat si speciální smyčku 
na odchyt psů. Výklad Tomáše 

Zapletala malé posluchače 
vskutku zaujal, protože kolem 
strážníka vytvořili těsný kruh a 
ve chvíli, kdy dostali souhlas si 
vystavené policejní pomůcky 
vyzkoušet, vypadal dvůr mateř-
ské školy jako ragbyové hřiště,“ 
líčila s úsměvem tisková mluvčí 
frýdecko-místecké radnice Kate-
řina Piechowicz. 

Každou chvíli ke strážníkovi 
přibíhalo jiné dítě, které se zamk-
lo do pout a potřebovalo vysvo-
bodit. Pan policista, jak jej uctivě 
oslovovali, trpělivě odemykal, 

přičemž se za spoutaným dob-
rovolníkem tvořila fronta dalších 
zvědavců, kteří chtěli želízka 
otestovat. Více než cokoliv jiného 
je však zajímal devítiletý němec-
ký ovčák Ben, který už je dnes 
mimo službu. „S havířovskou 
městskou policií je velmi dobrá 
spolupráce. Při přednáškách 
pro školy obzvlášť, protože naše 
městská policie vlastní kynologic-
ký oddíl nemá,“ vysvětlil Tomáš 
Zapletal. Havířovští připravili se 
psem krátkou přehlídku základ-
ních dovedností, předvedli i kla-
sický zákrok na pachatele a brá-
nění. Při dramatickém výskoku 
psa na figuranta se mezi dětmi 
nesl nadšený výskot. „Přehlídka 

měla u dětí nevídaný úspěch. 
Bylo to vtipné, poutavé a poučné. 
Děti byly maximálně nadšené,“ 
pochvalovala si program učitelka 
z mateřské školy Jana Šebesto-
vá, která co chvíli z policejního 
auta vytahovala děti jako králíky 
z klobouku.

Přehlídka trvala asi hodinu 
a půl a ještě po jejím skončení 
byli strážníci v obležení svých 
malých fanoušků křičících: 
„Pane policisto, mohl byste se 
mi taky podepsat na památku?!“ 
Není divu, že se městští strážní-
ci na podobné akce těší, v očích 
nejmenších občanů jsou hrdino-
vé a mají autoritu. Kdypak se 
tato pozice asi vytrácí?        (pp)

POUTA JAKO ZÁBAVA: Děti si rády vyzkoušely želízka.

Zloději mědi
29. 5. ve tři hodiny nad ránem 

si hotovostní hlídka strážníků 
Městské policie Frýdek-Místek 
všimla v parku J. A. Komenské-
ho čtveřice mužů ve věku 25-34 
let z Frýdku-Místku, která do 
tohoto parku vcházela a každý z 
mužů nesl přes rameno materiál 
podobající se drátům. Z důvod-
ného podezření, že se jedná o 
spáchání protiprávního jednání 
a čtveřice se rozuteče na všech-
ny strany při spatření hlídky 
městské policie, byla přivolána 
na místo druhá hlídka strážníků. 
Pak mohl proběhnout rutinní 
zákrok, kdy strážníci uvedené 
muže zajistili přímo v parku, byť 
se podle předpokladů snažili 
utéct. Podle očekávání zjistili, 
že se opravdu jedná o měděné 
kabely nastříhané a sbalené do 
svazků. Z dalšího zjišťování a 
ověřování vyšlo najevo, že tato 
sehraná čtveřice zcizila měděný 
kabel ze stavby na ulici Obchod-
ní ve Frýdku. Tento fakt doka-
zovalo i nářadí, jímž byli muži 
vybaveni – prozradila je pilka na 
železo. Strážníci tedy všechny 
osoby pro podezření ze spáchá-
ní trestného činu krádeže předali 
na místě zadržení příslušníkům 
Policie České republiky k došet-
ření celé záležitosti. 

Kradli u Forda
30. 5. v půl osmé večer 

zadrželi strážníci Městské poli-
cie Frýdek-Místek na základě 
telefonického oznámení dvě 
osoby, muže a ženu, ve věku 62 
a 33 let na ulici Těšínská, chvíli 
poté, co toto duo bylo spatřeno 
při krádeži materiálu v objektu 
prodejny Ford na ulici Na Poří-
čí. Pro podezření ze spáchání 
trestného činu krádeže byli oba 
dva předáni kolegům z Policie 
České republiky.

Bomba to nebyla
1. 6. si městští strážníci při-

psali kuriózní zákrok, když jim 
jeden všímavý občan zavolal, 
že u renaultu na ulici Bezručova 
zůstal vzadu za autem podezře-
lý předmět, který by mohl být 
nastraženou bombou. Záležitost 
nakonec nebyla tak dramatic-
ká, to jen pracovník Telecomu 
nechal u auta pracovní kufřík 
s nářadím. „Lidé jsou někdy 
hodně podezíraví, ale nám je to 
milejší, než kdyby byli lhostejní. 
Měli jsme třeba případ, že někdo 
volal, že na Novodvorské se 
nějaké individuum chystá svlék-
nout. Ukázalo se, že ten člověk 
měl jen pokažený zip na bundě,“ 
prozradil kuriozitu ředitel měst-
ské policie Václav Buček.    (pp) 

Průmyslové zóny města
by již měly být zaplněné

Rada města rozhodla o dal-
ších aktivitách v městských 
průmyslových zónách. Do 
Chlebovic i Lískovce míří další 
nájemci a oba prostory by tak 
již měly být naplno využity.

Město se rozhodlo uzavřít 
smlouvu se společností MIKO 
international s.r.o. za účelem 
výstavby a umístění stavby 
výrobny medových dortů včetně 
staveb souvisejících, a to v obo-
ru zpracovatelského průmyslu, v 
průmyslové zóně Lískovec. Zde 
již chystá rozšíření své stávají-
cí výroby společnost Ekomor, 
naproti přes cestu by měl vznik-
nout nový lihovar Milana Kwacz-
ka, který chce přemístit výrobu 
z objektu Selika, a také zde již 

působí italská firma Viroplastic.
Průmyslovou zónu Chlebo-

vice si vyhlídla slovenská firma 
Hanil E-Hwa Slovakia s.r.o. 
za účelem výstavby výrobního 
závodu automobilových kompo-
nentů. Obsadí zbývajících 6,5 
hektaru zóny, kde svou výrobu 
rozjela německá společnost 
Blanco. „Slovenská firma je sub-
dodavatelem pro žilinský závod 
a jde k nám s perspektivou spo-
lečnosti Hyundai v nošovické 
průmyslové zóně,“ uvedl Petr 
Šabrňák, vedoucí odboru územ-
ního a ekonomického rozvoje. 
Společnosti v městských zó-
nách získávají jasnou perspekti-
vu a smluvní podmínky na dobu 
padesáti let.        (pp)

Protože se v médiích obje-
vily nepřesné informace k rea-
lizaci projektu hřiště u dvou 
škol na ulici E. Krásnohorské, 
na který město získalo dotaci, 
oslovili jsme vedoucí odbo-
ru správy obecního majetku 
Hanu Kalužovou, aby vznik-
lou situaci ozřejmila.

V čem je tedy hlavní pro-
blém?

„Pozemky, které se nachá-
zejí v areálech Základní školy 
Frýdek-Místek, E. Krásnohor-
ské 139 a Základní školy Frý-
dek-Místek, E. Krásnohorské 
2254, jsou na listu vlastnictví 
města Frýdek-Místek zapsány 
v celých svých výměrách. Při 
přípravě podkladů pro realiza-
ci investiční akce – výstavba 
sportovního hřiště u těchto škol 
– bylo z mapové dokumentace, 
která byla získána na katastrál-
ním úřadě, zjištěno, že jsou zde 
vyznačeny pozemky bývalého 
katastru, které se nacházejí ve 
vlastnictví fyzické osoby, u které 
není uveden pobyt.“ 

Nedalo se to zjistit dříve?
„Prověřování listů vlastnictví 

s použitím dalších podkladů z 

Fakta o problému s hřištěm u 5. a 9. základní školy
katastru nemovitostí se nepro-
vádí běžně, obvykle se vychá-
zí z údajů zapsaných na listu 
vlastnictví. Tyto problémy jsou 
nyní odstraňovány při digitaliza-
ci katastru nemovitostí, která je 
katastrálním úřadem prováděna 
postupně v jednotlivých kata-
strálních územích. Digitalizace 
katastrálního území Frýdek není 
prozatím dokončena.“ 

Co radnice může v danou 
chvíli dělat?

„Co je třeba říct na prvním 
místě – nyní je to otázka notá-
řů a soudů, město samotné to 
nemůže vyřešit. Město Frýdek-
-Místek nejprve zvažovalo řešit 
vzniklou situaci soudní cestou, a 
to jako tzv. „opuštěný majetek“. 
Žalobu o určení vlastnictví podá-
vá navrhovatel, který má na věci 
právní zájem, v tomto případě 
Město Frýdek-Místek. Navrho-
vatel taktéž nese tíhu veškerých 
důkazních materiálů, to zna-
mená, že musí soudu předložit 
podklady o tom, že osoba uve-
dená v katastru nemovitostí již 
nežije, případně, že nemá své 
právní nástupce. V případě, že 
soud rozhodne, že se jedná o 

institut opuštěného majetku, 
vlastníkem nemovitosti se stává 
Česká republika, s příslušností 
hospodařit s majetkem státu 
Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. Toto řeše-
ní je značně časově náročné a 
rovněž je komplikované zajišťo-
vání důkazních podkladů.“ 

Jaké kroky tedy městský 
úřad podnikl?

„Odbor správy obecního 
majetku ve spolupráci s katast-
rálním úřadem zajistil ze sbírky 
listin dopis bývalého Krajského 
investorského útvaru v Ostra-
vě, kde je uvedeno, že vlastník 
zemřel v Kanadě v roce 1979 a 
dědictví bylo projednáno u Stát-
ního notářství ve Frýdku-Místku. 
Vzhledem k tomu, že dědické 
rozhodnutí se na katastrálním 
úřadě nenachází, odbor správy 
obecního majetku se obrátil na 
Okresní soud ve Frýdku-Místku 
s žádostí o sdělení, zda pozem-
ky byly předmětem dědického 
řízení po původním vlastníkovi 
a pouze nedošlo k zápisu roz-
hodnutí Státního notářství do 
evidence nemovitostí tehdejšího 
Střediska geodézie ve Frýdku-

-Místku, případně, že bude nutno 
požádat o dodatečné projednání 
dědictví, aby mohly být uvedeny 
do souladu nesrovnalosti v kata-
stru nemovitostí.“

A má město již nějakou 
reakci? 

„Obdrželi jsme sdělení notá-
ře, že byl pověřen Okresním 
soudem ve Frýdku-Místku z 
podnětu města Frýdek-Místek k 
dodatečnému projednání dědic-
tví. Notář dále sdělil, že dědic-
ké řízení bude zřejmě velmi 
náročné, neboť se bude muset 
řídit podle kanadského práva 
a rovněž složitě bude zjišťován 
okruh procesních nástupců po 
původních dědicích. Ze všeho 
je zřejmé, že z běžně dostup-
ných dokladů nebylo známo, 
že vlastníkem části pozemků 
tvořících areál základních škol je 
i jiný vlastník než město Frýdek-
-Místek. Odbor správy obecního 
majetku po zjištění toho stavu 
začal neprodleně situaci řešit, 
nicméně je třeba vzít v úvahu, 
že k vyřešení situace je možno 
používat pouze zákonné pro-
středky.“ (další informace přine-
seme v příštím čísle)        (pp)
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Už několik let pracuje na 
5. ZŠ zdravotnický kroužek I. 
a II. stupně. Stává se téměř 
tradicí, že žáci II. stupně 
vycházejí z oblastního kola 
Hlídek mladých zdravotníků 
jako vítězové. 

Každý týden se scházejí v 
kroužku, kde nacvičují ošetřová-
ní různých zlomenin a krvácení, 
stabilizovanou polohu, transport 
a umělé dýchání. Co pokládají za 
nejdůležitější, je záchrana lidské-
ho života v reálu. V tomto škol-
ním roce se to povedlo v pořadí 
již druhé žákyni naší školy, která 
svým neohroženým a pohotovým 

Mladí zdravotníci 5. ZŠ

zásahem zachránila život nezná-
mé dívce. Všichni jsme právem 
hrdi na ocenění žákyně Domini-
ky Pečovské u prezidenta naší 
republiky na Pražském hradě. 
Zde dívka dostala vyznamená-
ní Zlatého kříže a poděkování 
samotného pana prezidenta. 
Díky zdravotnickému kroužku, 
který vede p. učitelka J. Čížková, 
získala naše žákyně kladný vztah 
ke zdravotnictví, a dokonce složila 
výborně přijímací zkoušky na 
střední zdravotní školu. Přejeme jí 
tímto úspěšné studium a jen nera-
di se s touto skromnou dívenkou 
loučíme.

Žáci ZŠ a MŠ ve Frýdku-
-Místku, Lískovci se účastnili 
projektu Vzdušný oceán, který 
v rámci projektu Živly vyhlási-
la Agentura Koniklec. Několik 
měsíců prováděli měření, 
pozorování vlivu ovzduší na 
rostlinstvo a živočichy v Lís-
kovci a jeho blízkém okolí. 

Žák 8. třídy Michal Bařina 
uspěl svými pracemi a byl vybrán 
do Sněmu dětí ČR. Mezi další 
žáky, kteří pravidelně odesílali svá 
pozorování a výtvarné práce, patří 
rovněž žáci 8. třídy Marek Hrtoň, 
Jakub Ježík a Pavla Stašková. 

V pátek 2. června se v repre-
zentačních prostorách Mánes 
v Praze uskutečnila panelová 
diskuse se zástupci vlády, Par-
lamentu ČR, odborníky z vyso-
kých škol a výzkumných ústavů 
a nevládních organizací spolu se 

Vzdušný oceán v LískovciVzdušný oceán v Lískovci

Tři roky spolupracují žáci a studenti Střední 
školy a Základní školy (dříve Speciální školy) 
na ulici Pionýrů ve Frýdku-Místku se svými 
vrstevníky z Don-Bosco-Schule z německého 
Geldernu, z Arvalee Special School ze severo-
irského Omaghu a z Jarve Kool z estonského 
Voru. Práce na projektu Okno do mého svě-
ta, který je součástí mezinárodního programu 
Socrates-Comenius 1-Partnerství škol, jim 
přinesla mnoho nových informací, poznatků, 
zkušeností a vztahů. 

„Naši žáci a studenti pod vedením svých 
učitelů uskutečnili spolu se svými zahraničními 

Závěr Projektu Okno do mého světa
přáteli mnoho aktivit, které se staly nedílnou 
součástí života všech škol účastnících se uve-
deného projektu,“ hodnotí ředitelka školy Ilja 
Maloušková projekt, v jehož průběhu se mezi 
učiteli a žáky jednotlivých spolupracujících škol 
utvořilo mnoho přátelských vztahů. „Žáci si mezi 
sebou vyměňovali pozdravy a informace o svých 
zájmech, radostech i starostech. Návštěvy uči-
telů v jednotlivých školách, které se uskutečnily 
v rámci partnerských schůzek, přispěly k sezná-
mení se s organizací výchovně vzdělávacího 
procesu v jednotlivých zemích,“ vyzdvihla hlavní 
přínos Ilja Maloušková.

Poslední aktivitou projektu bylo vytvoření společ-
ného portfolia mapujícího aktivity školy, které vedou 
žáky a studenty k přípravě na praktický život. Tříletý 
cyklus spolupráce na projektu Okno do mého světa 
končí. „Nekončí tím ale přátelství navázaná pro-
střednictvím účasti na jednotlivých aktivitách a chuť 
zapojit se do nové mezinárodní spolupráce. Jsme 
přesvědčeni o tom, že jsme naplnili motto projektu: 
Společně žijeme a učíme se na evropské cestě,“ 
uzavřela ředitelka Maloušková.                  (pp)

zahájením výstavy výtvarných 
prací Vzdušný oceán, které se 
účastnili zástupci školy Pavla 
Stašková a Zuzana Skotnicová.

Diskusními tématy bylo Právo 
na informace, Chemické látky v 
ovzduší, Rostliny, živočichové 
a ovzduší, Mysli lokálně, jednej 
globálně.         Marie Stratilová

Tak jako každý rok probíhá na 5. ZŠ „Moje první školič-
ka“. Budoucí prvňáčci se zábavnou formou seznámili se 
školním prostředím, aby v září mohli bez zábran vstoupit 
do 1. třídy. V tělocvičně proběhla první hodina tělocviku, 
kde ukázali svou zdatnost a zapojili se do sportovních 
soutěží. Velký úspěch také sklidila pohádka O pejskovi a 
kočičce. S plnou pusou šlehačky děti důležitě sdělovaly 
rodičům, že se tentokrát učily český jazyk a matematiku, 
a už se těší na další setkání v nové počítačové učebně.

V pátek 2. června se uskutečnil na 5. ZŠ „Den 
dětí“. Sdružení rodičů si pro děti připravilo zajímavé 
soutěže a zápolení. Děti malovaly křídou, házely 
kostkou, rychle se oblékaly, pojídaly čokoládu, opé-
kaly párky a také skotačily. Při studeném počasí se 
trochu i zahřály a zasmály. Rodičům patří dík za 
přípravu a skvělou organizaci. 

Tradiční soupeření škol-
ních družin z celého města, 
Chlebovic i Lískovce nazva-
né „Kdo dál, kdo rychleji“ 
se uskutečnilo ve středu
24. května na hřišti základní 
školy na ulici J. z Poděbrad.

Děti ze školních družin se na 
sportovním klání organizovaném 
frýdecko-místeckým klubem vycho-
vatelek setkávají tradičně již několik 
let. „Soutěžilo se ve skoku do dálky 
z místa, v běhu na padesát metrů 
a hodu kriketovým míčkem,“ uved-
la hlavní organizátorka soutěže a 
vedoucí školní družiny na „Jede-
náctce“ Martina Pindlová a dodala: 

Kdo dál, kdo rychleji
„Tentokrát jsme měli stoprocentní 
účast. Je dobré, že se děti ze škol-
ních družin několikrát za rok setkají, 
protože i sportování patří k tradiční 
náplni družiny.“ Všechny děti pro-
kázaly podle slov Martiny Pindlové 
vynikající tělesnou zdatnost. „Naše 
děti se mezi konkurencí neztratily. 
Ze soutěže jsme si odnesli tři zlaté, 
tři stříbrné a tři bronzové medaile,“ 
pochválila své svěřence vedoucí 
školní družiny a závěrem dodala: 
„Velké poděkování rozhodně patří 
frýdecko-místecké radnici, která ze 
svých dotačních programů sponzo-
rovala ceny a odměny pro vítěze 
soutěží.“            (rs) 

Zajímavou akci pro děti 
zorganizovali rodiče Alice 
Šlachtové, žákyně 1. třídy 
9. ZŠ. Vychovatelky s dětmi 
tak mohly 1. června navštívit 
„partu správných lidí“, kteří 
se věnují výcviku svých čtyř-

Děti ze školní družiny slavily svátek s pejsky
nohých mazlíčků. 

Bylo se na co dívat. Pejsci 
různých ras poslouchali své 
pány na povely, zdolávali pře-
kážky a s dětmi se velmi rychle 
skamarádili. Sladká odměna 
pak byla připravena nejen pro 

ně, ale i pro děti.
Chtěly bychom poděkovat 

všem členům Základní kynolo-
gické organizace na Stovkách 
ve Frýdku-Místku za jejich hezké 
přijetí a za to, že nám svůj volný 
čas věnovali. Vychovatelky ŠD 

Děti našly poklad detektorem Děti našly poklad detektorem 

Také letošní 1. červen prožily děti z MŠ Slezská 2011 „U Gustlíčka“ ve společnosti příslušníků 
Referátu cizinecké a pohraniční policie z Bílé. Příjemné dopoledne poblíž řeky Morávky uběhlo při 
seznamování s policejní výzbrojí a výstrojí. Poslušnost a pěkný vztah k dětem předvedl pes „Haro“. 
Slíbený poklad si děti našly pomocí detektoru kovů. Mimochodem - byl moc dobrý.
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Odbor se člení na: 
- oddělení státní správy a samosprávy 

na úseku školství a kultury
- oddělení mládeže a tělovýchovy
- oddělení tiskové
Úkoly v samostatné působnosti, 

které jsou odboru trvale svěřeny
- navrhuje příspěvek na provoz a 

investice příspěvkových organizací 
města, které metodicky vede, navrhuje 
usměrňování výše prostředků vynaklá-
daných na platy příspěvkových organi-
zací (kromě škol), zpracovává návrhy 
rozpočtu a navrhuje úpravy rozpočtu 
během roku;

- je účastníkem řízení ve věcech rejstří-
ku škol a školských zařízení (§ 144 ŠZ)

- vytváří optimalizaci sítě škol a škol-
ských zařízení, které zřizuje;

- v souladu se zákonem o státní sprá-
vě a samosprávě ve školství, ve znění 
pozdějších předpisů, provádí vyúčto-
vání neinvestičních nákladů za žáky s 
trvalým bydlištěm v jiné obci; 

- obec stanoví podle § 178 odst. 
2 školského zákona školské obvody 
spádové školy; realizuje údržbu, inves-
tice a opravy spravovaných objektů 
dle schválených zásobníků, zajišťuje 
odstraňování havárií, revize v objektech 
škol a opravu a údržbu veřejně přístup-
ných hřišť a sportovišť města;

- spolupracuje s kulturními, společen-
skými a sportovními organizacemi na 
území města při rozvoji volnočasových 
aktivit dětí a mládeže, rozvoji kultury, 
sportu a tělovýchovy;

- podílí se na organizování význam-
ných kulturně společenských akcí, akcí v 
oblasti sportu, tělovýchovy a využití vol-
ného času dětí a mládeže;

- připravuje návrhy na podporu kul-
turních, sportovních a volnočasových 
aktivit na území města a provádí kon-
trolu vyúčtování poskytnuté finanční 
podpory;

- zajišťuje sběr a zpracování informa-
cí ze života města (včetně okrajových 
částí) a jejich zaznamenání do Kroniky 
města Frýdku-Místku, spolupracuje s 
kronikáři okrajových obcí; 

- zajišťuje vydávání a distribuci Zpravo-
daje Rady města Frýdku-Místku;

- zajišťuje publicitu významných spo-
lečenských akcí, případně některých 
pracovních jednání;

- zajišťuje součinnost s médii a organi-
zaci tiskových konferencí;

- zpracovává informace pro hromadné 
sdělovací prostředky;

- zabezpečuje pravidelný monito-
ring tisku pro potřeby vedení města a 
vedoucí odborů;

- prostřednictvím Zpravodaje Rady 
města Frýdku-Místku a příspěvků do 
dalších periodik prezentuje práci města 
a jeho orgánů na veřejnosti;

- zajišťuje výběr dodavatelů na služby 
spojené s vydáváním Zpravodaje Rady 
města Frýdku-Místku

- může provádět hodnocení školy a 
školského zařízení podle kritérií, která 
předem zveřejní (§12 odst. 5 školského 
zákona)

- spolupracuje s krajským úřadem při 

Odbor školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy se zabývá speci-
fickou problematikou a vedoucí 
odboru Ilona Nowaková říká, že 
jeho 13 úředníků tvoří proto jakousi 
„samostatnou jednotku“. Veřejnost 
nejvíce zajímá školství, a proto se 
první otázka týkala perspektivy jed-
notlivých školských zařízení.

„Rodiče se nemusí obávat, rušení 
žádného zařízení není na pořadu dne. 
Máme vyvážený stav ve frýdecké i mís-
tecké části. I zvýšený zájem o umístění 
dětí do mateřinek poté, co mohou v těch-
to zařízeních pobývat čtyři hodiny denně, 
nám nečiní zatím problémy. Rezervy stá-
vajících zařízení jsou dostatečné.“
Blíží se konec školního roku a s 
ním vždy vrcholí příprava nejrůz-
nějších oprav, které se realizují v 
prázdninových měsících. Co měs-
to opraví letos?

„Do školství putují finance i z jiných 
odborů, ale my zajišťujeme například 
opravu vzduchotechniky na 1. ZŠ, rekon-
strukci elektroinstalace na 2. ZŠ, výměnu 
podlahových krytin na 6. a 8. ZŠ, nátěry 
oken na 11. ZŠ, v Chlebovicích budou 
upraveny venkovní plochy. Některé 
mateřské školy se dočkají úpravy vstupů, 
na Anenské opravíme vzduchotechniku, 
na Gogolově ulici a ulici Čejky se bude 
spravovat střecha, v Lískovci dojde na 
generální opravu elektroinstalace.“
Poměrně novou záležitostí je zřízení 
školských rad. Co je jejich úkolem?

„Školní rady vznikly k 1. 1. 2006 
na všech základních školách a jsou 
složené ze zástupců rodičů, zřizova-
tele, pedagogické veřejnosti. Mají vliv 
například na hospodaření školy, spolu-
podílí se na řízení školy a každopádně 
přispěly k větší informovanosti všech 
zainteresovaných stran.“
Čím se zabývá oddělení mládeže 
a tělovýchovy? 

„Tři pracovníci mají na starosti spolu-
práci s neziskovými organizacemi, údrž-
bu hřišť a sportovišť, které patří pod náš 
odbor, a rozdělení financí fondu sportov-
ního a fondu pro výchovu a vzdělávání.“
A co oddělení tiskové?

„Tady jsme velmi zapracovali na 
rychlosti předávání informací směrem 
k občanům, vydáváme zpravodaj rady 
města ve čtrnáctidenním intervalu a 
prakticky denně sdělujeme novinky na 
webových stránkách města, což se zře-
telně odrazilo i v jejich návštěvnosti.“
Máte však pod sebou například i 
památky. O které se staráte? 

„O památky ve vlastnictví města, 
takže zajišťujeme údržbu kapliček, 
křížů, označení pietních míst. Posled-
ním počinem v tomto směru byla insta-
lace pamětní desky boje za svobodu a 
demokracii, která připomíná listopado-
vé události roku 1939 a 1989.“       (pp)

ILONA NOWAKOVÁ: Vedoucí odboru.
Foto: Petr Pavelka

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
zajišťování bezplatné přípravy k začle-
nění dětí z EU do základního vzdělá-
vání, zahrnující výuku českého jazyka 
přizpůsobenou potřebám těchto žáků, a 
zajišťování podle možností ve spoluprá-
ci se zeměmi původu žáka podpory výu-
ky mateřského jazyka a kultury země 
jeho původu, která bude koordinována 
s běžnou výukou v základní škole (§ 20 
odst. 5 školského zákona);

- právo požádat MŠMT o výjimku z § 
23 odst. 2 školského zákona (tj. aby se 
třídy, studijní skupiny a oddělení všech 
škol, jejichž činnost vykonává jedna 
právnická osoba, nemusely nacházet na 
území kraje, v němž má sídlo tato práv-
nická osoba) – toto právo má i právnická 
osoba vykonávající činnost školy;

- právo povolit výjimku do 4 dětí, 
žáků a studentů z počtu stanoveného 
prováděcím právním předpisem a do 
20% z počtu stanoveného v § 14 odst. 
2 a 3 a § 47 odst. 1 (§ 23 odst. 3 škol-
ského zákona);

- dojde-li k výmazu školy nebo obo-
ru vzdělání z rejstříku škol a školských 
zařízení, zajistí právnická osoba, která 
vykonávala činnost školy, popřípadě 
její zřizovatel, žákům a studentům 
možnost pokračovat ve vzdělání ve 
stejném nebo obdobném oboru vzdě-
lání a předá jim výsledky hodnocení za 
nedokončený školní rok (§ 151 odst. 3 
školského zákona);

- zřídit školskou radu, stanovit počet 
jejich členů a vydat její volební řád; jme-
novat třetinu členů školské rady (§ 167 
odst. 2 školského zákona);

- o schválení dokumentů uvedených 
v § 168 odst. 1 písm. b) až d) rozhod-
ne školská rada do 1 měsíce od jejich 
předložení ředitelem školy. Pokud 
školská rada tento dokument neschvá-
lí, ředitel školy předloží dokument 
k novému projednání do 1 měsíce. 
Opakovaného projednání se účastní 
zřizovatel. Není-li dokument schválen 
ani při opakovaném projednání nebo 
pokud školská rada neprojedná doku-
menty uvedené v odstavci 1 písm. b) 
až d) do 1 měsíce od jejich předložení 
ředitelem školy, rozhodne o dalším 
postupu bez zbytečného odkladu zřizo-
vatel (§ 168 odst. 3 školského zákona);
v případě inspekční činnosti konané 
na základě stížnosti prošetřuje Česká 
školní inspekce jednotlivá tvrzení uve-
dená ve stížnosti a výsledek šetření 
předává zřizovateli k dalšímu řízení. 
Zřizovatel informuje Českou školní 
inspekci o vyřízení stížnosti a o případ-
ných opatřeních přijatých k nápravě (§ 
174 odst. 4 školského zákona);

- na základě výsledků inspekční čin-
nosti přijímá zřizovatel bez zbytečného 
odkladu opatření ve školách a školských 
zařízeních, které zřizuje (§ 175 odst. 4 
školského zákona);

- dojde-li k výmazu školy, v níž se 
plní povinná školní docházka, z rejstříku 
škol a školských zařízení, zajistí obec, v 
níž škola působila, v dohodě s přísluš-
ným krajským úřadem, plnění povinné 
školní docházky jejich žáků (§ 151 odst. 
4 školského zákona);

- při zajišťování vzdělávání a škol-
ských služeb, zejména při zřizování a 
zrušování škol a školských zařízení, 
dbá obec na soulad rozvoje vzdělává-
ní a školských služeb se zájmy občanů 
obce a dostupnost vzdělávání a škol-
ských služeb podle místních podmínek 
(§ 177-180 školského zákona);

- další povinnosti stanovené v § 14, 
§ 34 odst. 4, § 47 odst. 1, § 147 odst. 
1 písm. p), § 183 odst. 6 školského 
zákona;

- zajišťuje správu a údržbu památek ve 
vlastnictví města; vyjma péče o válečné 
hroby a pietních míst 

Úkoly, které jsou odboru trvale 
svěřeny ve vztahu k příspěvkovým 
organizacím

- plní úkoly uložené zastupitelstvem, 
radou, tajemníkem, zásadami vztahů k 
PO a tímto organizačním řádem ve vztahu 
k příspěvkovým organizacím – základní 
školy, mateřské školy, základní umělecké 
školy, Národní dům a Městská knihovna; 

Úkoly ve vztahu k výborům, komi-
sím a zvláštním orgánům města

Zabezpečuje organizačně technické 
a administrativní práce související s 
činností:

- komise pro výchovu a vzdělávání;
- komise pro sport a mládež;
- kulturní komise;
Vztah k rozpočtu města
- zabezpečuje nakládání s prostředky 

svěřenými rozpisem rozpočtu města na 
příslušný rok;

- pověřená osoba plní úkoly správce 
rozpočtu pro ORJ 06;

- spravuje kulturní fond města;
- spravuje fond výchovy a vzdělává-

ní města;
- spravuje sportovní fond města; 
Úkoly v přenesené působnosti 
Zabezpečuje činnosti příslušející 

úřadu, pokud nebyly zákonem svěřeny 
zvláštnímu orgánu, a to:

Obecní úřad obce s rozšířenou 
působností:

- zpracovává návrhy rozpisů rozpoč-
tů finančních prostředků státního roz-
počtu poskytovaných podle odstavce 6 
písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. v sou-
ladu se zásadami stanovenými minis-
terstvem podle § 170 písm. c) zákona 
č. 561/2204 Sb. a krajskými normativy 
a předává je krajskému úřadu;

- zpracovává a předkládá krajskému 
úřadu rozbory hospodaření s finanční-
mi prostředky státního rozpočtu posky-
tovanými podle odstavce 6 písm. b) 
podle osnovy a postupu stanoveného 
ministerstvem podle § 170 písm. d) 
zákona č. 561/2004 Sb.;  

- zajišťuje zpracování, sumarizaci 
a kontrolu sběru dat podle zákona o 
státní statistické službě (zákona č. 
89/1995 Sb.);

- zajišťuje sběr údajů podle Nařízení 
vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví 
rozsah a způsob poskytování údajů do 
Informačního systému o platech;

- zajišťuje práci s archivními mate-
riály bývalých zaměstnanců škol a 
školských zařízení na území okresu 
Frýdek-Místek; 
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Přehled parkovacích míst aquaparku na Olešné
Už kvůli výstavbě kryté 

části aquaparku na Olešné 
musí zájemci o vodní rado-
vánky počítat s jistým ome-
zením, pokud se rozhodnou 
jet za zábavou automobilem. 
V letošní sezóně čeká na 
návštěvníky několik změn v 
dopravě a parkování. 

„Některé plochy, které byly 
v loňské sezóně využívány 
jako odstavná parkoviště, jsou 
letos zabrány výstavbou kryté 
části,“ upozorňuje ředitel spo-
lečnosti Sportplex Petr Slunský 
a odkazuje na jednoduchý plá-
nek parkovacích ploch, který 
zveřejňujeme i v tomto čísle 
zpravodaje. Z něj vyplývá, že k 
dispozici je celkem asi 400 par-
kovacích míst na zpevněných 
plochách a další přibližně dvě 
stovky na travnatých plochách. 
„Na zpevněných plochách spra-
vovaných naší společností bude 
provoz organizován dopravními 
hlídkami z řad našich zaměst-

nanců a parkování bude zpo-
platněno jako v minulé sezóně, 
tedy částkou třicet korun za den 
a vozidlo. V průběhu měsíce 
června bude parkovné vybíráno 
o víkendech, během prázdnino-
vých měsíců potom každý den,“ 
sdělil Petr Slunský. Na nezpev-
něných travnatých plochách je 
parkování zdarma.

Vzhledem k omezením vyvo-
laným stavbou kryté části je 
vjezd na příjezdovou komunika-
ci k provozní budově Aquaparku 
Olešná zakázán a rovněž par-
koviště u provozní budovy není 
přístupné pro parkování.

„Zejména v letních parných 
dnech žádáme návštěvníky, aby 
dodržovali dopravní značení v 
areálu Olešné a dbali pokynů 
dopravních hlídek a strážníků 
městské policie. Zpříjemní tak 
pobyt v areálu nejen sobě, ale i 
všem ostatním, kteří by jinak díky 
jejich neukázněnosti měli problé-
my s dojezdem na místo. Letošní 

provizorium kvůli výstavbě kryté-
ho bazénu jsme se snažili vyřešit 
co nejlépe, ale chce to také zod-

povědný přístup ze strany náv-
štěvníků,“ podotkl místostarosta 
Petr Cvik, který vedl za město 

Podle vyhlášky 152/2001 
Sbírky, vydané Ministerstvem  
průmyslu a obchodu, končí 
otopné období 31. května. K 
tomuto datu ukončila i spo-
lečnost Distep, která je dis-
tributorem tepelné energie ve 
Frýdku-Místku, dodávky tepla, 
tak jak má smluvně dohodnu-
to se svými odběrateli.

Po zkušenostech s chlad-
ným počasím v minulém roce 
vyzval již loni Distep s předsti-
hem všechny své odběratele 
k uzavření dohody o vytápění 
jejich objektů také mimo otopné 
období. Do 31. května podepsali 
tyto dohody majitelé 517 objek-
tů, což představuje „pouhých“
5 500 bytů z celkového počtu
18 500, které Distep vytápí. 

Týden, který vzápětí násle-
doval, se vyznačoval extrémně 
chladnými dny. Většině odběra-
telů, kteří s Distepem podepsali 
dohody o vytápění mimo otopné 
období, byla opět dodávána 
tepelná energie. 

Takový chlad po skočení 
otopného období, s výjimkou 
roku 2005, za posledních pat-
náct let ještě ve Frýdku-Místku 
nebyl. V minulém roce nízké 
teploty vydržely jenom čtyři dny. 
Letos to bylo již plných osm 
dní a průměrné denní teploty 
se často pohybovaly pod deset 
stupňů Celsia.  

S postupujícím chladem, jenž 
je na začátku června opravdu 
velice neobvyklý, však přibýva-
lo odběratelů, kteří změnili své 
původní zamítavé stanovisko k 
dohodě nebo se k ní nevyjádřili 
a rozhodli se, že chtějí dodávky 

Jak je to s vytápěním po skončení otopného období?
tepla i po 31. květnu.

Zaměstnanci Distepu pro-
to museli na začátku června 
odpovídat na stovky telefonních 
dotazů denně, a to zejména 
nájemníkům z bytových domů. 
Ti chtěli pochopitelně vědět, 
proč se v jejich domě netopí. 
Nájemníkům bylo vysvětlová-
no, že povinnost vytápět dům 
leží především na bedrech 
majitele domu.

S dodávkami tepla mimo 
otopné období musí nejprve 
souhlasit dvě třetiny obyvatel 
příslušného domu. Pak teprve 
může jeho majitel uzavřít dohodu 
s dodavatelem tepla a může být 
zahájeno vytápění. U nebytových 
prostor, mezi něž patří například 
školy, domovy důchodců či jiné 
instituce, je situace samozřejmě 
daleko jednodušší. Rozhodnutí, 
zda topit či netopit, je pouze na 
majiteli objektu.

Když se lidé nedohodnou, 
Distep topit nemůže

Drtivé většině odběratelů, 
s nimiž měl Distep podepsané 
dohody o prodloužení dodávek 
tepelné energie, pochopitelně 
začal topit hned prvního červ-
na. Z technických důvodů však 
nebyl schopen Distep dodávat 
teplo úplně na všechna místa. 

Když například obyvatelé 
dvou ze tří vchodů v panelovém 
domě nedali svůj souhlas s vytá-
pěním, nemohl Distep zajistit 
tepelný komfort ani v bytech 
situovaných ve vchodě, jehož 
nájemníci s dodávkami tepla 
naopak souhlasili.

Podobná nepříjemná situace 
nastala také v jedné lokalitě, 

kde výměníková stanice Distepu 
zásobuje teplem asi dvacet 
domů. Souhlas k vytápění mimo 
otopné období zde totiž dali 
nájemníci pouze jednoho pane-
láku. Technicky zkrátka není 
možné, aby velké čerpadlo ve 
výměníkové stanici, jehož výkon 
je dimenzován na dodávky tepla 
pro dvacet domů, zásobovalo 
pouze jediný objekt.

Distep dělá vše pro to, aby 
měli všichni zájemci o dodávky 
i mimo otopné období zajiš-
těnou tepelnou pohodu bez 
zbytečných průtahů. V průběhu 
chladných červnových dnů pro-
to okamžitě po uzavření dohod 
začal s vytápěním příslušných 
objektů. Ke čtvrtku 8. června evi-
doval Distep již 723 otápěných 
objektů, což představuje téměř 
11 000 bytů a převážnou větši-
nu nebytových prostorů, jejichž 
nájemníci a majitelé nabídku 
na dodávky tepla mimo otopné 
období přijali.

Kolik stojí chladný týden?
Pozitivní informací pro 

všechny odběratele Distepu je 
nesporně skutečnost, že doho-
dy mají dlouhodobou platnost. 
Distep tak může v budoucnu 
začít i mimo otopné období v 
chladných dnech dodávat teplo 
prakticky okamžitě.

Za sedm chladných červno-
vých dnů obyvatelé průměrného 
domu spotřebovali tolik energie, 
kolik spotřebují ve dvou mrazi-
vých lednových dnech. Průměr-
ný byt tak zaplatil za těchto sedm 
dnů částku asi 120 Kč. Je proto 
na zvážení každého nájemníka, 
zda jsou pro něho tepelný kom-

fort a dobré sousedské vztahy 
výhodnější než nevytopený byt. 

Primárním cílem Distepu je 
především spokojenost konco-
vého spotřebitele, protože při 
značném objemu práce, které 

speciální komisi, která měla za 
úkol eliminovat negativní dopady 
stavebního ruchu.        (pp)

s sebou vytápění mimo otopné 
období přináší, se zisky společ-
nosti nezvyšují. Regulace cen 
tepla je totiž nastavena tak, že 
zvýšený prodej pouze sníží jed-
notkovou cenu tepla.

12. mezinárodní folklorní festivalu
Čtvrtek 15. června
dopoledne Koncerty pro školy – Kino P. Bezruče a KD Vratimov
19.00  Koncert muzik – Frýdecký zámek (za nepříznivého počasí v 
Nové scéně Vlast )
Pátek 16. června
Celodenní pobyt souborů s programy v obcích – Stará Ves, Frýdlant 
n.O., Hukvaldy, Baška, Pražmo, Čeladná
Roztančené náměstí – náměstí Svobody
18.00 Slavnostní zahájení
18.15 Ostravička uvádí hosty z domova – Klebetnice, Beskyd, Rokytka, 
Ostravička 
21.00 Obrázky ze světa – Abraševič, Sbandieratori di Torrita di Siena, 
Krupica, Šarišánek
23.00 Na pěknú notečku – lidová zábava
Sobota 17. června 
8.15 Koncert Velkého dechového orchestru VP – nám. Svobody
9.00 Festivalový průvod od Kina P. Bezruče na náměstí Svobody
Roztančené náměstí – náměstí Svobody
9.00 Vystoupení cimbálové muziky
10.00 Vítejte – Představení účastnických souborů
13.00 Koncert Velkého dechového orchestru VP
13.00 Děti a písnička – vystoupení dětských regionálních souborů 
Ostravička I., Ondrášek, Malá Ostravica, Slezánek a nejlepších 
zpěváčků za doprovodu CM Graj
16.00 U muziky s (Va)lachy – Beskyd, Ostravica
17.15 Děti dětem – Krupica, Šarišánek, Ostravička II
19.00 Z domova – Klebetnice, Rokytka, Bejatka, Ostravička III
21.00 Obrázky ze světa – Danzas Carúpano, Trakia
22.30 Písně bez hranic – veselice nejen při zahraničních muzikách
Roztančené náměstí – náměstí Svobody
Neděle 18. června
9.00 Zazpívejte si s námi – Klebetnice, Rokytka, Beskyd
10.30 Obrázky ze světa – Danzas Carúpano, Trakia
11.30 Závěrečný koncert spolupořadatele – Ostravica a Malá Os-
travica
15.15 Koncert Šuba-duba band u Kina P. Bezruče
16.00 Galakoncert – kino P. Bezruče (předprodej v Nové scéně Vlast)
20.00 Oficiální ukončení MFF – Národní dům Frýdek-Místek
Za nepříznivého počasí se akce z náměstí přesouvají do ND
Festival je pořádán pod osobní záštitou starostky Města Frýdek-Místek 
Ing. Evy Richtrové, za finančního přispění Města Frýdek-Místek, Minis-
terstva kultury ČR a dalších. 
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SPORTOVNÍ DRUŽBA: Z Gradačacu, partnerského města v Bosně a Hecegovině, přijela do Frýdku-Místku sportovní výprava 
volejbalistek a házenkářů, která poměřila síly s výběry z našeho města. Volejbal byl jednoznačnou záležitostí zkušenějších domá-
cích, házená přinesla vyrovnanější partii a úspěch slavili hosté.                Foto: Petr Pavelka

Již pět let pořádá úspěšně 
atletický oddíl týdenní sportov-
ní pobyt pro děti, které zůstá-
vají přes prázdniny ve městě. 

Je zaměřen na všeobecné 
sportovní vyžití (atletika, míčové 
hry, výlet na hory, návštěva kou-
paliště – v nepříznivém počasí 
bazénu). Probíhá v termínu 10.-
14. 7. denně od 9 do 17 hodin 
pod dohledem kvalifikovaných 
trenérů. Cena týdenního pobytu 
je 900 Kč a je v ní zahrnuta stra-
va – teplý oběd, svačiny, pitný 
režim, dále cestovné a vstupy 
na sportoviště, jednodenní výlet, 
pojištění a dozor. Tento pobyt 
je určen pro děti ročníků 1993-
-1999. Pro přihlášku a bližší infor-
mace si můžete zvolat na číslo 
723 973 856 nebo je najdete na 
webu www.slezanfm.naproti.cz 

Příměstský Příměstský 
tábortábor

V Seči se konalo Mezi-
národní mistrovství ČR v 
šachu družstev starších žáků. 
Družstvo Beskydské šacho-
vé školy Frýdek-Místek pod 
vedením trenéra Stanislava 
Jasného patřilo k spolufavo-
ritům turnaje. BŠŠ obhajovala 
titul z let 2004 i 2005 a členo-
vé týmu chtěli navázat na tyto 
úspěchy a zkompletovat sbír-
ku titulů do hattricku.

Celkem se prezentovalo 49 
družstev a od úvodních kol bylo 
jasné, že obhajoba mistrovské-
ho titulu nebude jednoduchá. 
Každý ze soupeřů se chtěl na 
náš tým vytáhnout a samotné 
utkání byly více než dramatické. 
Frýdek-Místek přehrál Ústí nad 
Labem, Klatovy, Brno, Fryčovi-

Mezinárodní mistrovství ČR
v šachu družstev starších žáků

ce, Prahu, Staré Město a Zlín, 
remizoval s Dunajskou Stredou 
a prohrál jen s Boršicemi. To na 
první místo mezi českými týmy 
stačilo, i když celkově zvítězila 
Dunajská Streda. Beskydské 
šachové škole se tedy podařilo 
obhájit mistrovský titul a navázat 
tak na úspěch svých starších 
kolegů dorostenců, kteří v letoš-
ním roce také obhájili mistrovský 
titul. Celý tým bojoval i ve chví-
lích, kdy se zrovna nedařilo, a 
zlaté medaile jsou ve správných 
rukou. Gratulujeme!!

Sestava Frýdku-Místku:
1. Jan Krejčí 5,0 b. (z 9 partií), 
2. Jiří Kočiščák 8,0 b., 3. Tomáš 
Pecha 6,0 b., 4. Karel Mitura 8,0 
b., 5. Jakub Rabatin 6,0 b., 6. 
Magdaléna Miturová 6,0 b.

V italském Turíně skončila 
Šachová olympiáda družs-
tev. V nejprestižnější šacho-
vé soutěži reprezentačních 
družstev měl své zastoupení 
i Frýdek-Místek. Ve čtyřčlen-
ném týmu žen hájila první 
šachovnici Jana Jacková z 
Frýdku-Místku. 

Jana je již řadu let nejlepší 
šachistkou České republiky a na 
Šachové olympiádě měla patřit 
k oporám našeho týmu. Celkem 
se na startu prezentovalo 101 

Jana Jacková držela český tým
družstev a naše ženy byly nasa-
zené na předběžném 23. místě. 
Celkově však skončila Česká 
republika na výborném 10. mís-
tě, což je s ohledem na skvělou 
konkurenci výborný sportovní 
výsledek. Frýdecko-místecké 
příznivce šachové hry může 
těšit, že Jana Jacková si vedla 
znamenitě a z deseti partií uhrá-
la 7,0 bodů s bilancí 5 výher, 4 
remízy a 1 prohra, čímž výraz-
ným způsobem přispěla k celko-
vému umístění. Gratulujeme.

Úspěch žáků 5. ZŠ
v kopané

Dne 23. května se v 
Ostravě-Porubě na ZŠ J. 
Šoupala konalo krajské 
finále McDonld´s Cupu v 
kopané. Ve velice silné 
konkurenci v kategorii A 
(2.-3.ročník) obsadili žáci 
5. ZŠ z Frýdku-Místku 
vynikající druhé místo.

Mužstvo hrálo v tomto 
složení: L. Curylo, D. Vojvo-
dík, P. Barvík, D. Hél, D. Len-
hart, P. Vokoun, O. Šperka, J. 
Řezníček, P. Kačor, J. Závod-
ný, J. Uherek. K úspěchu 
blahopřeje vedení školy. 

Úspěchy taekwondistů na mistrovství
Škola TaeKwon-Do ITF 

Frýdek-Místek byla počtvrté 
za sebou spolupořadatelem 
mistrovství Moravy ve Frýdku-
-Místku, spolu s Českým svazem 
TaeKwon-Do ITF. V neděli 28. 
května se na tuto mistrovskou 
soutěž ve Frýdku-Místku sjelo 
do sportovní haly SOTŠ na 135 
žáků, žákyň, juniorů, juniorek, 
seniorů i seniorek sedmi morav-
ských škol Taekwon-Do ITF. 

„Soutěžilo se ve čtyřech 
disciplínách TaeKwon-Do ITF 
– technické sestavy, sportovní 
boj, speciální přerážecí techniky, 
silové přerážení, a to jak v divizi 
jednotlivců, tak zde i týmů. Možná 
již víte, že náš sport může soutěžit 
i v páté, novější disciplíně, hosin 
sool – sebeobrana. V té se zatím 
soutěží zejména na mistrovství 
Evropy a světa,“ referoval za 
pořadatele Miroslav Sýkora.

Tituly absolutní Mistr Moravy 
za rok 2006 získala ze Školy TK-D 
ITF Frýdek Místek v kategorii žákyň 
Denisa Morysová a mezi juniory 
Filip Gavlas (2-1-1). Nejúspěšnější 
školou letošního mistrovství Moravy 
se nakonec stala škola Taekwon-

Do ITF IL DONG Ostrava (16-8-9), 
před školou Taekwon-Do ITF Brno 
(15-18-27) a školou Taekwon-Do 
ITF Frýdek Místek (12-14-13). 

„Z výkonů členů našeho Závod-
ního týmu nebo členů Střediska TM 
za naší školu TaeKwon-Do ITF při 
8. ZŠ bych rád vyzdvihl individuál-
ní stříbrné medaile Marka Mojžíška 
a Denisy Morysové v technických 
sestavách, jakož i medaile celého 
žákovského týmu kluků, čímž spl-
nili cíl jim uložený, dále poděkování 
patří týmu žákyň za zlato v tulech, 
čímž předčili naše očekávání, za 
zlatou medaili Stanislavu Chme-
lovi v tulech, také chválím Martinu 
Žákovou za stříbro v tulech. Tým 
juniorů byl nejúspěšnější na mis-
trovství a dokázal získat dvě zlaté 
medaile a jednu stříbrnou, zlatou 
vybojoval také jeden z našich 
dvou historicky nejúspěšnějších 
bojovníků školy od r. 1992 – Filip 
Gavlas, zlatou získal rovněž Stani-
slav Chmel. Mimořádně mě potě-
šily první dvě místa našich žáků ve 
T-Ki – Dominika Zelenky a Vítěz-
slava Jurečky, což vedlo také k 1. 
místu celého týmu žáků z 8. ZŠ, 
stejně tak dobře skákala i Denisa 

Morysová, přičemž oba vítězové, 
Dominik i Denisa, jsou odchovan-
ci sportovních tříd TaeKwon-Do 
ITF při 8. ZŠ. Zlato také dokázaly 
získat naše žákyně v týmu, dále 
nás a jeho jistě také těší stříbrná 
medaile Zdeňka Weselowskiho v 
silovém přerážení,“ mohl chválit na 
všechny strany Miroslav Sýkora. A 
to ještě další medaile vybojovala 
Škola TKD ITF Joomuk (7-5-5), 
rovněž z Frýdku-Místku!          (pp)

38. ročník krajské atletic-
ké soutěže Pohár rozhlasu 
letos připadl na 1. června, 
tedy na Den dětí.

Soutěž vyhlásilo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR spolu s Českým atletickým 
svazem a Asociací školních 
sportovních klubů za podpory 
partnerů České spořitelny a dále 
Českého rozhlasu. 

Závody se uskutečnily na Sta-
dionu TJ Slezan a navazovaly na 
okresní kola. Nejlepší sportovce 
čeká republikové finále 28. červ-
na v Houštce u Staré Boleslavi. 
Frýdek-Místek přivítal přes čtyři 
sta závodníků základních a střed-
ních škol, kteří utvořili dohromady 
38 družstev. Mezi disciplínami byl 
například běh na 60 a 1000 met-

Atleti závodili o Pohár rozhlasu i v deštiAtleti závodili o Pohár rozhlasu i v dešti

rů, skok vysoký, skok daleký, hod 
míčkem, štafeta nebo vrh koulí.

Mladým atletům bohužel 
zpočátku nepřálo počasí, avšak 
přestože ještě v 10 hodin doslova 
lilo jako z konve, žádná z disci-
plín nakonec nebyla odložena. 
Klání oficiálně zahájil místosta-
rosta Petr Cvik, který účastníkům 
popřál ke Dni dětí co nejvíce 
sportovních úspěchů. „Počasí 
je vážně nepříjemné, dneska to 
bude chtít trochu zatnout zuby,“ 
podotkl. Po poledni se však nebe 
naštěstí umoudřilo, a tak probíhal 
závod přesně podle časového 
harmonogramu. „Odpoledne nám 
vysvitlo sluníčko, což bylo ideální, 
a začaly padat hodnotné výsled-
ky. Taky naše družstva, která byla 
zastoupena žáky ze základních 
škol „Šestky“ a „Jedničky“, podala 
vynikající výkon,“ pochvalovala 
si průběh akce ředitelka závodu 
Klára Maštalířová.        (pp)

POČASÍ NEPŘÁLO: Déšť atle-
tice nesvědčí, ale závodníci se s 
nepřízní museli vyrovnat. 

PŘI BOJI: Filip Gavlas (čelem), odchovanec 8. ZŠ F-M, je nejú-
spěšnější junior A Moravy.
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Adresa: Středisko Frýdek-Místek,
 Zámecké nám. 44
Tel.: 777 574 361
Kontaktní osoba:
 Bc. Jana Ručková
Web: www.kafira.cz 

Máte ve svém okolí někoho 
se zrakovým postižením? Řek-
něte mu o nás. Jsme nestátní 
nezisková organizace se sídlem 
v Opavě, která působí v Morav-
skoslezském kraji od roku 2002. 
Ve čtyřech poradenských a 
vzdělávacích střediscích nabíze-
jí odborní pracovníci služby pro 
občany se zrakovým postižením 
od patnácti let věku. Našim kli-
entům poskytujeme poradenství 

Občanské sdružení Kafira pomáhá zrakově postiženýmObčanské sdružení Kafira pomáhá zrakově postiženým
v oblasti pracovního uplatnění, 
sociálních otázek a nezapomíná-
me ani na speciálně pedagogic-
ké poradenství o možnostech a 
způsobech dalšího vzdělávání. 

Klientům se zrakovým 
postižením dle jejich kvalifikace, 
vědomostí, dovedností a zájmu 
nabízíme v oblasti poradenství 
pro pracovní uplatnění pomoc při 
získání orientace na trhu práce, 
podporu při řešení problémů, kte-
ré by mohly nastat po nástupu do 
nového zaměstnání, a podporu 
při zvládání jejich zaměstnání, 
aby si pracovní místo dlouhodo-
bě udrželi. Také spolupracujeme 
se zaměstnavateli. Od počátku 
roku do konce dubna 2006 bylo 
osloveno 304 zaměstnavatelů 
v kraji. Uskutečnilo se 45 osob-
ních schůzek našeho poradce ve 
firmách, které byly ochotny kon-
zultovat možnost zaměstnávání 
hendikepovaných v jejich firmě. 

Sociální poradenství je posky-
továno formou osobních a telefo-
nických konzultací a intervencí na 

Zvětšovací software.

Učebna s klienty.

základě individuálních potřeb kli-
entů. Poradenství poskytujeme v 
několika oblastech. Sociální péče 
(pomoc při výběru a získávání 
kompenzačních pomůcek), důcho-
dového zabezpečení (pomoc při 
vyřizování plných nebo částečných 
invalidních důchodů, bezmocnosti 
aj.), státní sociální podpory (soci-
ální přípatek, příspěvek na bydlení 
apod.). Součástí práce sociálního 
poradce je i prezentace výběru a 
možností kompenzačních pomů-
cek při osvětových akcích na růz-
ných pracovištích, např. úřadech 
práce, odborech sociálních věcí, u 
očních lékařů, zaměstnavatelů. 

V našich střediscích mohou 
klienti absolvovat počítačové kur-
zy, jejichž nabídka je dostatečně 
široká. Kurzy probíhají dle schvá-
lených osnov akreditovaných 
kurzů, každý modul je ukončen 
závěrečným testem a úspěšný 
absolvent získá osvědčení. Nabí-
zíme kurzy Národního programu 
počítačové gramotnosti NPPG-
handicap (Základy práce s počí-
tačem, Texty v počítači, Internet 
a e-mail), Kurzy práce na PC pro 
klienty se zrakovým postižením 
(akreditované MŠMT ČR), Kurz 
práce s PC jako kompenzační 
pomůckou (zvětšovací SW, hla-
sový nebo hmatový výstup). 

Pro širokou veřejnost nabízíme 
kurzy přípravy na ECDL včetně 
možnosti složení zkoušky ECDL 
ve středisku akreditovaném ČSKI 
Praha. ECDL je mezinárodně 
uznávaná, objektivní, standardi-
zovaná metoda ověření počíta-
čové gramotnosti. Zjišťuje pomocí 
praktických testů, zda je uchazeč 
schopen efektivně využít základní 
informační technologie. Jednotliv-
cům ECDL umožňuje získat celo-
evropsky uznávanou kvalifikaci 
– ECDL Certifikát, úředně doložit 
dosaženou úroveň schopnosti 
práce s počítačem, zefektivnit 
využívání výpočetní techniky a 
zvyšovat tak svoji pracovní výkon-
nost. Zaměstnavatelům ECDL 
slouží k zefektivnění práce ve fir-

mě a snížení podpůrných nákladů 
na práci s výpočetní technikou, 
ke zvýšení konkurenceschop-
nosti firmy na trhu, k objektivnímu 
posouzení kvalifikace uchazečů 
o zaměstnání nebo svých stáva-
jících zaměstnanců a ke zhodno-
cení investic do výpočetní techni-
ky a zajištění konzistentní úrovně 
IT znalostí v celé firmě. 

Nezapomínáme ani na volný 
čas našich klientů. Ve volno-
časových aktivitách nabízíme 
hipoterapii (jízda na koni), hap-
tiku (tvorba keramiky hmatem), 
plavání, zvukovou střelbu a další 
činnosti. Naším posláním je 
vyrovnat příležitosti občanů se 
zrakovým postižením v pracov-
ním i společenském začlenění.

Prázdniny se blíží a s nimi 
i volné dny, kdy děti budou 
hledat vhodnou náplň svého 
volného času. Ne vždy se jim 
mohou věnovat rodiče, a proto 
Město Frýdek-Místek společ-
ně s Domem dětí a mládeže 
a organizacemi pracujícími s 
dětmi a mládeží připravilo vel-
ký prázdninový program pod 
názvem „Prázdniny ve městě“.

„Pro děti, které tráví prázdniny 
nebo jejich část ve městě, je při-
pravena řada jednodenních akcí 
v průběhu všedních dnů, a to 
zejména v dopoledních hodinách,“ 
vysvětlil Martin Sysala, věnující se 
na radnici neziskovým organiza-
cím. Program pro děti si připravil 
Dům dětí a mládeže, včelařský 
kroužek, Beskydská šachová 
škola, nízkoprahový klub Prostor, 
Ú-kryt a Nezbeda, Sportovní klub, 
oddíly taekwon-do, Pobeskydský 
aviatický klub, Sokolík, skauti, Sbor 
dobrovolných hasičů, TJ VP a TJ 
Slezská, Stanice mladých turistů 
a další organizace. Malí návštěv-
níci se tak mohou seznámit se 
zajímavým životem včel, vyrobit si 
svíčky z včelího vosku, vyzkoušet 

Zábava na prázdniny ve městě

AKCE PRO DĚTI: Zabavit se 
o prázdninách není snadné. 
Radnice chce proto pomoci.

Foto: Petr Pavelka

si zahrát tenis nebo šachy, zacvi-
čit si taekwon-do s mistry světa, 
seznámit se s prací Policie ČR, 
zažít rytířské dopoledne, zahrát si 
turnaj ve stolním tenise a sálové 
kopané, prohlédnout si letiště, pro-
žít Hasičský den, zahrát si netra-
diční skautské hry, projet se na 
raftu po řece Ostravici, vyzkoušet 
si výtvarné aktivity v DDM a školní 
družině a navštívit celou řadu dal-
ších programů. „Nabídka je pestrá, 
určitě si každý vybere. Letos jsme 
se nepodíleli na Bambiriádě a roz-
hodli se vyzkoušet s neziskovým 
sektorem pro změnu tuto novou 
věc. Uvidíme, jak se osvědčí,“ řekl 
místostarosta Petr Cvik.

Veškeré akce, které jsou sou-
částí programu „Prázdniny ve 
městě“, jsou pro děti zdarma.

V závěru června bude ve Zpra-
vodaji Rady města Frýdku-Míst-
ku, na plakátovacích plochách 
a základních školách zveřejněn 
harmonogram všech akcí progra-
mu. Každý malý zájemce získá 
hrací plán s přesným rozpisem 
jednotlivých programů. Program 
„Prázdniny ve městě“ zahájí Dům 
dětí a mládeže dne 30. června v 
10 hodin zábavným soutěžním 
dopolednem „Ahoj, prázdniny!“ 
ve Frýdku v Sadech Svobody a v 
Místku v Sadech Bedřicha Smeta-
ny. Celá akce bude zakončena na 
konci prázdnin opět programem 
„Ahoj, prázdniny!“, který proběh-
ne na místeckém náměstí. Na 
této akci budou slosovány prázd-
ninové karty všech účastníků a 
vylosované čekají ceny.

Informace o programu získá-
te na internetových stránkách 
www.ddmfm.cz.       (pp)

Centrum nové naděje ve 
Frýdku-Místku poskytuje soci-
ální služby v Moravskoslez-
ském kraji již desátý rok, což 
už je důvod k oslavě.

„Centrum vzniklo z iniciativy 
pracovníků, kteří se zabývají 
prevencí sociálně-patologických 
jevů. Bylo prvním nízkoprahovým 
centrem v okrese Frýdek-Mís-
tek. Stálo na začátku formování 
metod prevence v regionálním 
školství,“ přiblížil Martin Sysala.

Dnes toto občanské sdružení 
poskytuje sociální služby ve třech 
programech. V tzv. Re centru 
nabízí aktivizační služby pro neza-
městnané, v poradenském oddě-
lení poskytuje občanské pora-

Centrum nové naděje má deset let
denství a poradenství pro oběti 
násilí. V rámci oddělení vzdělává-
ní a prevence nabízí širokou škálu 
prožitkových programů pro školní 
třídy a vzdělávací programy pro 
pedagogy a pracovníky pomáha-
jících profesí.

C e n t r u m 
nové naděje sídlí 
na Dolní 96 ve 
Frýdku-Místku 
a jen v loňském 
roce se s jeho 
službami setkalo 
přes 2600 uživa-
telů. Pracovníci 
centra děkují 
všem svým příz-
nivcům a doná-

torům za podporu. „Já bych chtěl 
také poděkovat všem, kteří se této 
oblasti věnují. To, že centrum své 
služby poskytuje již celé desetile-
tí, svědčí o jeho potřebnosti,“ řekl 
místostarosta Ivan Vrba.         (pp)

OSLAVA DESETILETÍ: Ředitel Centra nové 
naděje Mgr. Petr Oroszy a vedoucí správního 
oddělení Lenka Blumenthalová přivítali hosty.

I když se sluníčko v posled-
ní době na nebi ukazuje pouze 
sporadicky a poslední květno-
vou sobotu bylo zamračeno 
více než obvykle, na tvářích 
dětí mateřských škol pro 
handicapované, s vývojovými 
vadami řeči a sluchu, s kom-
binovanými vadami a alergie-
mi, které se zúčastnily už III. 
ročníku Dětského odpoledne, 
zářil široký úsměv. Hezké 
chvíle, plné nevšedních zážit-
ků, pro ně připravil na dvoře 
gymnázia na Cihelní ulici frý-
decko-místecký Rotary Club. 

Zatažená obloha dětem radost nezkazila
Soutěžní odpoledne už tradič-

ně zahájili mladí umělci Dětského 
folklorního souboru Ostravička, 
kteří přítomným náležitě rozproudi-
li krev a vyburcovali rytmus, který 
tolik potřebovali do soutěží, připra-
vených hodnými tetami a strejdy z 
opavské umělecké agentury. Sla-
lom na koníkovi, mezi brankami a 
pak dorazit zpět co nejrychleji do 
cíle, nebylo vůbec nic snadného, 
navíc když se několikrát splašil 
kůň a i s jezdcem si to zamířil mezi 
diváky! No a pak jízda vláčkem, 
jehož vagony musely děti zapřáh-
nout z vlastních těl. Ani si nedove-

dete představit, co to dalo práce, 
aby se udržel správný rytmus drn-
cajícího vlaku s písničkou Jede, 
jede mašinka. A pak bonbóny, 
sladkosti, koláče a dobré pití, kte-
ré si všichni malí soutěžící za svo-
je výkony plně zasloužili. Rotary 
Club Frýdek-Místek společně se 
sponzory a různými dárci doká-
zal pro naše nejmenší handica-
pované získat za uplynulá tři léta 
více než 100 tisíc korun, které 
putovaly do mateřských škol, které 
se ve městě starají o více než 160 
handicapovaných a postižených 
dětí.          (sk)
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,43 m2

(II.NP-kanc.č. 35)
3) Objekt čp. 811 – budova „B“ (nad restaurací), 
ul. Malý Koloredov 
- nebytové prostory o výměře 43 m2

(IV.NP – kanc. č. 406, soc. zařízení samostatné)
- nebytové prostory o výměře 19,94 m2

(III.NP – kanc. č. 304)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 25,34 m2 a 7,81 m2 

(II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)
- 3 kanceláře + WC
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 49 m2

3) Objekt čp. 1146, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 42,42 m2 (II.NP)
4) Objekt čp. 2299, tř.T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 27,30 m2 (I.NP)

parkoviště u kina P. Bezruče, 
Místek:

27.6. - 29.6.
parkoviště u Kauflandu, Frýdek:

13.6. - 15.6.
parkoviště naproti zastávky 
Na Veselé, Frýdek:

20.6. - 22.6. 
V případě špatné dostup-

nosti místa z důvodu zapar-
kovaných aut apod., mobilní 
sběrna na stanovišti umís-

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
těna nebude a může být 
umístěna na náhradním sta-
novišti. Informace o tom, zda 
je na daném místě mobilní 
sběrna umístěna, si občané 
mohou ověřit na tel. číslech:
558  623 546 nebo 558 609 
489.

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

Město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení
na místo úředníka Městského úřadu Frýdek-Místek

Druh práce: právník stavebního úřadu
Místo výkonu práce: Městský úřad Frýdek-Místek, Radniční 1148
Platová třída: 10
Doba výkonu práce: na dobu neurčitou

Požadované předpoklady:
1. obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samo-
správných celků
2. vysokoškolské vzdělání – právnická fakulta
3. občanská bezúhonnost doložena výpisem z evidence rejstříku trestů ne starší 
než 3 měsíce
4. znalost problematiky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jiné požadavky:
Předpokládá se znalost 

a) práce s PC (Word, Outlook, práce s internetem)
b) řidičský průkaz B
c) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
nový stavební zákon č. 183/2006 Sb.
d) osvědčení o odborné způsobilosti výhodou

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana
f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání dle bodu 2
- výpis z evidence rejstříku trestu dle bodu 3
- životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání a o odborných znalostech 
a dovednostech
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 30. června 2006 na adresu:
Městský úřad Frýdek-Místek, sekretariát tajemníka
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
Pozn.: Pokud zájemce nebude mít k dispozici výpis z evidence rejstříku trestů v 
termínu do 30. června 2006, postačí k tomuto datu předložit písemnou žádost o 
poskytnutí tohoto dokumentu. Originál dokumentu bude dodatečně předložen při 
samotném výběrovém řízení.
Ve Frýdku-Místku dne 5. června 2006.     Mgr. Ing. Petr Menšík

tajemník Městského úřadu Frýdek-Místek
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tajemník Městského úřadu Frýdek-Místek

Město Frýdek-Místek zís-
kalo dotaci z Evropského 
fondu regionálního rozvoje 
a rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje ve výši 563 
346 Kč na realizaci projektu 
„Propagace města Frýdek-
-Místek v rámci Regionu 
Beskydy“ v rámci Společné-
ho regionálního operačního 
programu.

Cílem projektu je zlepšení 
informovanosti o přírodních a 
kulturních zajímavostech města 
Frýdek-Místek a Regionu Bes-
kydy a zvýšení kvality a účin-
nosti regionálního marketingu 

Město získalo další dotaci z EU
za účelem podpory cestovního 
ruchu, s tím související tvorby 
nových pracovních míst a posí-
lení pozitivní image regionu.

V rámci projektu budou 
vyrobeny dvě nové speciální 
sekvence propagačního filmu 
na DVD (Památky ve Frýdku-
-Místku a okolí, Rekreační a 
sportovní vyžití ve Frýdku-Míst-
ku a okolí), propagační materi-
ál města Frýdku-Místku a plány 
města Frýdku-Místku.
PROJEKT JE SPOLUFINAN-
COVÁN EVROPSKOU UNIÍ 
A MORAVSKOSLEZSKÝM 

KRAJEM

Konference o cestovním ruchu 
11. května proběhla v Moráv-

ce historicky první konference s 
názvem Propagace turistického 
potenciálu Beskyd. Konference 
byla uspořádána z iniciativy Bes-
kydského informačního centra a 
Sdružení Region Beskydy zejmé-
na díky spolufinancování ze zdrojů 
Evropské unie. K realizaci konfe-
rence bylo totiž využito prostředků 
Fondu mikroprojektů, který je spra-
vován Regionem Bílé Karpaty. V 
areálu rekreačního střediska Důl 
Paskov se sešli zástupci z čes-
kých i slovenských Beskyd půso-
bící v cestovním ruchu. V rámci 

konference zazněly příspěvky 
týkající se transformace cestovní-
ho ruchu v Beskydech, propagace 
oblasti na veletrzích cestovního 
ruchu v zahraničí, destinačního 
managementu nebo možnosti 
čerpání finančních prostředků ze 
zdrojů Evropské unie. Předseda 
Sdružení Region Beskydy a posla-
nec Ing. Petr Rafaj ke konferenci 
poznamenal: „Překvapil mě velký 
zájem zástupců obcí, hotelů a 

dalších zástupců subjektů v ces-
tovním ruchu o osud cestovního 
ruchu v Beskydech. Z toho usu-
zuji, že konference bude přínosem 
jak pro samotné účastníky, tak pro 
turisty, kteří míří do Beskyd.“ 

Projekt Konference propagace 
turistického potenciálu Beskyd je 
spolufinancován Evropskou unií. 
K jeho realizaci bylo Využito pro-
středků Fondu mikroprojektů spra-
vovaného Regionem Bílé Karpaty.
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I když se frýdecko-místecká 
radnice připojila ke snaze 
zabezpečit velkoplošné promítání 
přenosů z fotbalového mistrovství 
světa na místeckém náměstí, 
čímž by se město zařadilo mezi 
šest vyvolených v republice, a 
byla připravena poskytnout na 
tuto akci pořádající agentuře 50 
tisíc korun, ta od záměru na-

Fotbal na náměstí nebude!
konec odstoupila.

„Lidé se bohužel musí spoko-
jit se sledováním fotbalu doma 
u televizních obrazovek nebo 
na plátnech v restauracích, ale 
jsem přesvědčený, že pokud 
naše reprezentace uspěje, tak 
se na náměstí stejně sejdeme 
a budeme slavit,“ řekl místostar-
osta Petr Cvik.       (pp)

Chybné číslo
Opravte si chybně vytištěné 

telefonní číslo 609 948 320 ve 
Zlatých stránkách ve žluté čás-
ti na straně 130. Správné číslo 
Pohřební služby Petr Míček Žer-
manice je 605 948 320. Na tomto 
čísle můžete objednat přepravu 
zesnulého) nebo se informovat 
o možnostech pohřbu.

Dětský tábornický klub FANTAZIE pořádá letní tábor 

“Dobrodružství Vikingů”. Zveme všechny děti, které se 

rády toulají po lese a které láká dobrodružství. Nebude 

chybět ani koupání v rybníce, ani noční hry! Nevahej-

te a jeďte s námi! Termín tábora: 13.-26.8.2006, cena: 

1.990,- Kč, inf.: 558 647 380.
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Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (18.)Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (18.)

Město v minulém století – VI.Město v minulém století – VI.

Osobnosti, po nichž jsou 
pojmenovány ulice Bedřicha 
Václavka a Dr. Vančury, pojily 
společné zájmy o literární tvor-
bu a protifašistické smýšlení.

Bedřich Václavek se narodil 
10. ledna 1897 v Čáslavicích u 
Třebíče, starší Vladislav Vanču-

ULICE DR. VANČURY: Připomíná literáta, který se stal obětí 
heydrichiády.   Foto: Petr Pavelka

BEDŘICHA VÁCLAVKA: Ulička pojmenovaná po literárním teoretikovi.
Foto: Petr Pavelka

ra byl narozen 23. června 1891 
v Háji u Opavy. Literární teo-
retik a kritik Bedřich Václavek 
studoval na Univerzitě Karlově 
bohemistiku a germanistiku, na 
berlínské univerzitě krátce též 
divadelní vědu a žurnalistiku. Od 
dubna 1940 žil v Praze pod kry-

cím jménem František Hrdina. 
Byl organizátorem politického 
a kulturního života, zúčastňo-
val se tajných schůzek ve vile 
Dr. Vančury. Vladislav Vančura 
vystudoval medicínu rovněž na 
Univerzitě Karlově. Jsou známá 
jeho prozaická a dramatická 
díla, věnoval se i filmové režii. 

Bedřich Václavek byl v dubnu 
1942 zatčen, deportován do Osvě-
timi, kde 5. března 1943 zemřel na 
skvrnitý tyfus. Již o rok dříve za 
heydrichiády bylo zastřeleno více 
než 1 300 osob na popravišti v 
pražských Kobylisích. Byl mezi 
nimi i Vladislav Vančura, jehož 
život vyhasl 1. června 1942. 

Ulici Dr. Vančury i Bedřicha 
Václavka najdeme ve frýdecké 
části města. První poblíž evan-

gelického kostela, tu druhou v 
lokalitě Černá cesta.

Anna Nováková

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

Skutečnost, že chmury války 
jsou definitivně pryč a dobře se 
vede, byly patrné i v Pobeskydí. 
I tam zruční řemeslníci vyrá-
běli zboží, o které byl zájem, 
živnostníci uspokojovali tužby 
svých zákazníků a továrny chrlily 
produkty na lačný trh. Osvícené 
hlavy v Místku přišly s nápadem 
uspořádat velkou hospodářskou 
výstavu, jež by zmapovala hospo-
dářské úspěchy v celém kraji pod 
Beskydami. V Místku ještě dobře 
pamatovali, jaké povzbuzení při-
nesla podobná výstava, kterou 
dědové organizovali ve městě v 
roce 1876, a tak bylo rozhodnuto 
podobnou přehlídku po půl století 
zopakovat. Vedle živnostenských 
společenstev se organizace ujala 
místecká městská rada. „Na před-
poradách v červenci a srpnu 1925 
byl vytyčen hlavní program výsta-
vy: ukázati veřejnosti hospodářský 
a kulturní stav celého Pobeskydí, 
od Zlína po Jablunkov a od Hranic 
po Ostravu. Výstava měla nejen 
ukázati úroveň krajů, ale měla i 
upozorniti na nedostatky a pou-
kázati na to, co je zanedbáváno,“ 
ozřejmil myšlenku výstavy Karel 
Procházka, který patřil k neúnav-

ným organizátorům společenské-
ho života v Místku a aktivně se 
zhostil i přípravy výstavy.

Ke spolupořadatelství byly 
přizvány obce z celého kraje. 
Ochotně se podílel Brušperk, 
Český Těšín, Frenštát, Frýdlant, 
Moravská Ostrava, Vsetín, Zlín a 
další města, městečka i vesnice. 
„Jedině sousední město Frýdek 
odepřelo účast přes několikeré 
pokusy získati je k spolupráci. 
Zato slezský venkov neodepřel 
od prvních příprav pomoci,“ kon-
statoval Karel Procházka.

Celý podnik byl nazván Jubilej-
ní výstavou moravsko-slezského 
Pobeskydí v Místku a proběhl v 
počátku srpna 1926 v městských 
sadech, pro které se již tehdy vží-
val název Smetanovy. Na tomtéž 
místě se konala i úspěšná výsta-
va před padesáti lety.

„Na propagaci výstavy praco-
vali jsme tiskem, letáky, kinovou 
reklamou i rozhlasem. Umělecký 
plakát byl zhotoven dle návrhu 
našeho krajana, frenštátského 
rodáka, akademického malíře 
Břetislava Bartoše, který se však 
výstavy nedočkal. Nejúčinnější 
reklamy dosáhli jsme vydáním 
pěti čísel Výstavního zpravo-
daje,“ líčí Procházka. „Výstavní 
odznak a medaili navrhl aka-
demický sochař Emil Hlavica, 
vsetínský rodák. Ražbu pak pro-
vedla československá státní min-
covna v Kremnici. Sestavením 
katalogu byla pověřena redakční 
rada, složená ze zástupců všech 
výstavních odborů. Katalog bude 
cennou pomůckou pro studium 
pobeskydských poměrů.“

Martin Červenka

O čem psali kronikáři před deseti letyO čem psali kronikáři před deseti lety
V roce 1996 vládl čilý sta-

vební ruch na Zámeckém 
náměstí, v zámku i podzámčí.

Stavební ruch negativně ovlivnil 
tržby podnikatelů, kteří pocítili ome-
zení týkající se průjezdu a parko-
vání na Zámeckém náměstí. Také 
návštěvníci zámku a obřadní síně 
umístěné v zámeckých prostorách 
si stěžovali na špatný přístup díky 
rozsáhlým stavebním pracím.

Rekonstrukci historického 
jádra si vyžádal špatný tech-
nický stav Zámeckého náměstí 
i přilehlých ulic Radniční, Farní, 
Řeznická a Zámecká.

Projekt Zámeckého náměstí byl 
zadán Dopravoprojektu Ostrava, 
pracoval na něm občan našeho 
města Ing. Antonín Dvořák. Ve 
veřejné soutěži zmíněnou investič-
ní akci získala 1. frýdecko-místec-
ká stavební a. s., která stavbu rea-
lizovala se svými subdodavateli.

Od počátku roku 1996, kdy 
byly prováděny rekonstrukce 
inženýrských sítí, byla mimo jiné 
také rozebrána stávající valoun-
ková dlažba, provedena drenáž a 
položena konstrukční vrstva pod 
žulovou dlažbu, která tvoří koneč-
nou povrchovou úpravu. Obrub-
níkové žulové kostky opticky 
oddělují jednotlivé zóny náměstí 
(pro pojíždění, pro chodce). Nako-
nec byly rekonstruovány žulovou 

ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ: Dnes ve stavu, který každého návštěvní-
ka nadchne.                  Foto: Petr Pavelka

U LANGOVA DOMU: Přilehlé uličky frýdeckého náměstí posky-
tují romantiku.                  Foto: Petr Pavelka

mozaikou chodníky po obvodu 
náměstí a ještě později se práce 
přesunuly do přilehlých ulic. V 
blízkosti Langova domu – v dol-
ní části ulice Zámecká – vzniklo 
nové záchytné parkoviště s plo-
chou asi 2 500 m2. Kašně vévodí 
po dlouhé době zase svatý Flo-
rian. Socha byla restaurována v 
brněnském Technickém muzeu.

Frýdecké centrum, doplněno o 
dobové veřejné osvětlení s lucer-
nami na litinových sloupech (zho-
tovené na zakázku v Maďarsku) a 
o dobový městský mobiliář (litinové 
odpadkové koše, lavičky) spolu s 
centrální elipsou kolem kašny, kde 
byla opět položena valounková 

dlažba ohraničená malými demon-
tovatelnými sloupky, nese v sobě i 
po rekonstrukci pečeť historie.

Rekonstrukce za 26 milionů 
korun byla dokončena v prosin-
ci 1996. Otevření Zámeckého 
náměstí o pět měsíců dříve, než 
byl předpokládaný termín, udělalo 
před Vánocemi radost zejména 
majitelům obchodů.

Období let 1991-1996 bylo 
poznamenáno snahou Muzea 
Beskyd zvelebit podzámčí. Již v 
prvním čtvrtletí 1996 byl dokon-
čen stavební dvůr včetně ozele-
nění pro zvelebení celého areá-
lu. Práce probíhaly na oplocení 
parku. Svou činnost ukončila v 
srpnu 1996 ubytovna Zotel. 

Už v letech 1992-1993 měla 
být započata obnova zámec-
kého glorietu. Protože ujíždělo 
podloží, došlo k jeho statickému 
zajištění. Dva roky probíhala 
měření a vznikal projekt III. 
nádvoří, které trpí otřesy vlaků 
a těžkou dopravou vedenou 
středem města. Vlastní asa-
nační úpravy a obnova glorietu 
byly zahájeny až v roce 1996. V 
tomto roce byla také dokončena 
nová fasáda severozápadního 
křídla zámku a do konce roku 
1996 měly též skončit veške-
ré práce spojené s obnovou
I. nádvoří.      Anna Nováková
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FRÝDEK-MÍSTEK

OSTRAVA

OSTRAVA-PORUBA

OPAVA

Radniční 2
tel.: 775 554 241
Ostravská 152
tel.: 775 554 235

28. října 59
tel.: 596 114 160

Opavská 73
tel.: 596 910 056

Olomoucká 10
tel.: 553 610 001

–

(vedle hotelu Palace)

(roh s ulicí B. Martinů)

NOVĚ OTEVŘENO OD DUBNA

Mají někde levnější kuchyně ve stejné jakosti?
Pokud přinesete kalkulaci, dostanete u nás
stejnou sestavu ještě o levněji.
Grafické a cenové
na počkání a
Prodej na splátky i bez navýšení

5 %
návrhy kalkulace

ZDARMA

AKCE: 2,4 m 5.990,– KčLinky za
vč. DPH

•

•

•
•

SLEVA
20 %

* platí do konce července 2006

Volejte Provident 844 555 555.  Půjčujeme rádi, půjčujeme s úsměvem!

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

Stačí jednoduše zavolat a bez zbytečných průtahů a formalit vám obchodní

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

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

si pro ně bude pravidelně chodit k vám.

Chcete peníze?

Pro inzerci ve zpravodaji volejte 603 249 743.

Toto periodikum je distribuováno do všech schránek ve městě zdarma.
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V květnu se uskutečnilo 
čtvrté mezinárodní setkání dětí 
ze zemí „Visegrádské čtyřky”, 
tedy dětí z Čech, Slovenska, 
Polska a Maďarska. Každá 
země, ve které se projekt 
konal, se snažila během týdne 
co nejvíce představit svou kul-
turu, folklór a kraj své země.

Děti ze „Sedmičky” reprezento-
valy svou školu a město tentokrát v 
maďarském městě Sátoraljaújhely 
– Nové Mesto pod Šiatrom.

V Maďarsku jsme navštívili 
mnoho zajímavých míst, například 
porcelánku – Hollóháza, Fűzerský 
hrad, Rákocziho zámek, kostel 
Lajoshe Kosutka. Pestrý program 
pokračoval výletem sedačkovou 
lanovkou, sportovním odpoled-
nem a také jsme se seznámili s 
místním pálením vápna. V dílnách 
jsme pekli medovníky, tkali kober-
ce, vyráběli panenky z kukuřičné-
ho šustí a pletli kožené náramky. 
Akci sledovala veřejnost prostřed-
nictvím regionální a celostátní 
maďarské televize, která s dětmi 
ze „Sedmičky” natočila reportáž.

Mezinárodní dílny lidových Mezinárodní dílny lidových 
řemesel a folklóruřemesel a folklóru

Každá země dostala možnost 
představit se na národních veče-
rech, které probíhaly ve velice 
pěkné náladě. Děti se bavily při 
lidových písních, tancích a spole-
čenských hrách. Na tento týden i 
předcházející ročníky a především 
na přátele z tohoto projektu bude-
me velice rádi vzpomínat. Věříme, 
že se určitě opět potkáme.

Posledního setkání čtyřletého 
projektu se zúčastnili tito žáci: 
Barbora Baranová, Tereza Raš-

ková, David Smolan, Adriana 
Račeva, David Gurník, Jakub 
Šanta, Ondřej Krupa, Romana 
Golová, Zuzana Amzlerová, 
Pavla Prudká. Tímto jim děku-
jeme za vzornou reprezentaci 
„Sedmičky”, města Frýdku-Míst-
ku a České republiky. Rovněž 
děkujeme zdravotnici Silvě Jed-
ličkové za péči o děti, Boženě a 
Miloši Malinovským za dopravu. 
Mgr. Radomíra Fancová, učitel-
ka 7. ZŠ, David Gurtík, žák 8.A

Hlavní hvězda festivalu 
Beskydy Sound 2006 kape-
la MIG 21 to měla opravdu 
těžké. V chladném počasí 
ale dokázala zhruba šest 
stovek návštěvníků rozehřát 
a ujistit je, že udělali dob-
ře, když je nevlídné počasí 
od návštěvy nábřeží řeky 
Ostravice neodradilo. 

„Navzdory nepřízni počasí 
se první festivalový den vydařil 
a lidem se líbil,“ hodnotil kon-

MIG 21 roztančili Frýdek-MístekMIG 21 roztančili Frýdek-Místek
cert kultovního Jiřího Macháč-
ka, jenž je ztělesněním receptu 
„jak snadné je žít“, Milan Anděl 
z Beskydského informační-
ho centra, které je jedním z 
hlavních pořadatelů festiva-
lu. Ten pokračuje 30. června 
druhým festivalovým dnem, 
kdy se u víceúčelové spor-
tovní haly představí superstar 
Vlasta Horváth, kterému bude 
sekundovat skupina Psycho-
naut, která momentálně v hit-

parádách boduje s hudbou k 
filmovému hitu Experti. Také 
stíhačky měly svého předsko-
kana, byla jím oblíbená festi-
valová skupina Robson, která 
je držitelem několika uznáva-
ných ocenění. 

Koncert Vlasty Horvátha, 
který bude otevírat prázdniny, 
byste si neměli nechat ujít, 
protože podle jeho manažera 
se bude jednat o jediný kon-
cert v letní sezoně v našem 

Mladé i starší, herce i 
neherce, divadelní přízniv-
ce, hudebníky i nehudební-
ky, žongléře, artisty, kejk-
líře i kouzelníka a kuchaře 
hledají nadšenci, kteří dali 
dohromady projekt kočov-
ného divadla, s nímž budou 
od 26. června měsíc křižovat 
moravskoslezským krajem.

Dva koňské povozy, jež 
povezou stan a rekvizity, 
budou kočovat a nabízet před-
stavení improvizovaná i před-
zkoušená, která za doprovodu 
bujaré hudby budou doplňovat 
různí kejklíři. Účastníci se v 
prvním týdnu zdokonalí v rámci 
divadelních dílen, které budou 
probíhat za mírného putování 
Hukvaldami. Pak se rozjedou 
předvést své umění. Koordi-
nační schůzka k projektu pro-
běhne 17. června v 17 hodin v 
klubu Sokolík ve Frýdku-Míst-

Chcete se stát kočovníky?
ku (http://sokolik.802.cz/koco-
vani, tel.:731 505 858, 774 
050 683, kocovani@seznam.
cz). Jeho cílem je předváděný-
mi inscenacemi nejen oživení 
letních dní televizí znaveného 
diváka, ale i připomenutí tradi-
ce kočovného divadla, které ve 
středověku hrálo významnou 
roli v kuturně-společenském 
životě nejen měšťanů. Další 
ideou je setkání a vzájemné 
obohacení se kreativních lidí, 
kteří mají zájem o výtvarné, 
divadelní nebo hudební umění, 
ale nemají prostor pro sebevy-
jádření. Pomocí workshopů 
vedených zajímavými lidmi z 
branže a společně stráveného 
času putování, jejichž náplní 
bude společné tvoření a hra-
ní, chtějí organizátoři podpo-
řit tradice lidového divadla a 
motivovat nadšence k další 
spolupráci.       (pp)

Letošní SWEETSEN FEST 
006, dokonalá přehlídka frý-
decko-místecké hudební a 
divadelní scény, proběhne v 
pátek 23. a v sobotu 24. červ-
na v areálu Sokolík ve Frýd-
ku-Místku. Akci podporuje 
rovněž Město Frýdek-Místek a 
i díky němu může být vstup 
na akci zcela zdarma. 

„Věříme, že se akce pomalu 

Sweetsen Fest je znovu tady – už pošestéSweetsen Fest je znovu tady – už pošesté

regionu. Snad bude počasí 
přívětivější, i když dobrá hud-
ba dokáže mnohé doladit, což 
se ukázalo i u prvního koncer-
tu. „Jak bylo vidět, lidem ta 
zima naštěstí tolik nevadila, 
protože atmosféra byla per-
fektní, všichni se bavili a tan-
čili,“ hodnotila průběh koncer-
tu starostka Eva Richtrová, 
která má ráda Pavla Dobeše, 
ale Jiří Macháček je také 
svým způsobem filozof, takže 

se jí rovněž líbil. Ocenila také, 
že 30 procent z výtěžku ze 
symbolického padesátikoru-
nového vstupného poputuje 
na konto organizace ADRA a 
o.p.s. RENARKON. Předseda 
sdružení Region Beskydy Petr 
Rafaj poznamenal: „Jsem rád, 
že se nám ve Frýdku-Místku 
podařilo připravit takovou 
akci, která je dobrým důvo-
dem, aby naše město navští-
vili lidé z širokého okolí.“ (pp)

TOMÁŠ KOČKO: Z vystoupení na 
Sweetsen Festu.  Foto: Ivan Korč

ale jistě stává tradicí, na které 
se pravidelně v druhé polovině 
června sejde většina frýdecko-
-místeckých muzikantů a diva-
delníků,“ říká Petr Korč z pořáda-
jícího neziskového občanského 
sdružení, jehož cílem je široké 
veřejnosti představit to nejlepší, 
co ve městě Frýdek-Místek na 
poli kultury vzniklo, vzniká a v 
budoucnosti vznikat bude. 

Během festivalu se na 
dvou scénách ve dvou dnech 
postupně představí přes 20 
frýdecko-místeckých souborů. 
Za všechny jmenujme ale-

spoň tyto: TOMÁŠ KOČKO 
A ORCHESTR, PROUZA, 
NAJZAR, DOWNBELOW, KAJ-
KERY, RK130, TUT, SEKTOR 
III, OPCZ, JSME, DOBRÁCI 
OD KOSTI, SLEPÍ KŘOVÁCI, 
DIE BIENE MAJA, CABRIO-
LET a divadla ING KOLEKTIV 
DIVADLA ČTYŘLÍSTEK, KOU-
PELNA A HEŘMÁNEK a další. 

V loňském roce navštívilo 
ve dvou dnech festival bezmá-
la pět tisíc diváků a vystoupilo 
na 150 účinkujících dvacítky 
hudebních a divadelních sou-
borů.       (pp)
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

FILMOVÝ  KLUB
19. června v 19. 00 hod.
PRVNÍ PO BOHU /2005-Rusko/
Režie: Vasilij Čiginskij
Válečný snímek z námořnického pro-

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

Mládeži do 12 let nevhodný, 99 min
20. června v 19.00 hod.
JEDINÁ NOC /2005-Francie, Belgie/
Režie: Xavier Giannoli
Milostné drama o mladíkovi, který jed-

nou během jedné noci potká záhadnou 
dívku.

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

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

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

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

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

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

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

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

platnosti !!!
Rezervované vstupenky na tento koncert 

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

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

fotografií Milana Víchy
Kurzovní činnost
TANEČNÍ  PRO  MLÁDEŽ – ZAČÁ-

TEČNÍCI
podzim 2006
Taneční probíhají jednou týdně v pro-

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

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

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

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

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

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

Janáčková.
Přijímáme pouze hochy!

15. až 16. června v 19.00 hod.
17. června v  17.00 a 19.00 hod.
MISSION IMPOSSIBLE III /USA/
Tom Cruise v hl. roli supertajného a 

superschopného agenta Ethana Hunta v 
moderním akčním filmu, který vám nabí-

zí nejen adrenalinovou podívanou, ale i 
chytrou zápletku s řadou zvratů.                            

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

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

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

napínavého filmu o tajemstvích ukrytých v 
dílech Leonarda da Vinciho.

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

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

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

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

Mládeži přístupný, 120 min

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

obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. 
Historicko-etnografická část prezentuje 
nyní na 800 sbírkových předmětů, doku-
mentujících tradiční zemědělství, řemesla, 
obchod, železářství a další. Řada originál-
ních přístrojů, hracích skříní a dalších před-
mětů dokládá zábavu a využití volného 
času od poloviny 19. století. V přírodověd-
né části expozice, v níž jsou prezentovány 
typické biotopy Pobeskydské pahorkatiny a 
MS Beskyd, je vystaveno 200 druhů ptáků, 
savců a ryb, 750 různých zástupců hmy-
zu, 70 vzorků nerostů a hornin a přibližně 
100 herbářových položek. K nejcennějším 
exponátům patří zkamenělina druhohorní 
cykasové rostliny benetitového typu a dva 
dermoplastické preparáty savců – losa 
evropského a medvěda hnědého.

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém 

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

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii Kaple sv. Bar-

bory. Připomíná skutečnost, že Frýdek pat-
řil k nejznámějším a k nejnavštěvovanějším 
mariánským poutním místům ve Slezsku.

Expozice je obohacena o sochy Nej-
světějšího Srdce Pána Ježíše a Neposk-

vrněného Srdce Panny Marie, které byly 
přestěhovány z poutního kostela Navští-
vení Panny Marie – Baziliky minor.

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a záro-

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

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu frý-

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

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

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

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

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

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

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

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

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 
15. června 2006 v 17.00 hodin ve výstav-
ních síních frýdeckého zámku.

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

zámku
KONCERT MUZIK
12. mezinárodní folklorní festival Frý-

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

– nádvoří zámku
DOJEZD MOTOCYKLŮ NA NÁDVOŘÍ 

ZÁMKU
Spojeno s prohlídkou výstavy „Moto-

cykly malé i velké“.
V případě deštivého počasí se dojezd 

motocyklů neuskuteční.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, VYCHÁZKY
22. června v 17.00 hodin - přednáško-

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

2006 v 17 hodin.

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

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

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

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

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

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

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

15. 6. v 10.00 hod.
Prezentace 
Přijďte se podívat na sportovní kočárek 

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

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

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

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

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY O LETNÍCH 
PRÁZDNINÁCH

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

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

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

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

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

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

Přihlášky a informace v DDM.
NÁRODNÍ PROGRAM POČÍTAČOVÉ 

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

ministerstvo informatiky)
- informace a přihlášky: Patrik Siegel-

stein, tel.: 558 434 154, 732 646 125
- termíny: 29., 30. a 31. 6 – Kurz 1, 2 a 3
17. 6. a 24. 6.
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouz-

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

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

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

překvapení!
- cena: zdarma
- Sady Bedřicha Smetany (park v Míst-

ku u AS), Sady Svobody (park ve Frýdku 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

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

DOBRÁ ČAJOVNA
23. 6. Čajfolk V. – již páté pokračování 

úspěšného folkování při čaji.
24.-25. 6. 2006, 9-18 hod, víkendový pro-

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

vý sál v Zeleném domě
PRAŽSKÉ PALÁCOVÉ ZAHRADY
Poslední akce před obdobím dovole-

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

GALERIE LIBREX
Hynek Adámek
fotografie, Antarktida

Ve středu 28. 6. v 17 hodin vernisáž k 
výstavě fotografií zvířat autora J. Pešata

GALERIE V PODLOUBÍ
Lubomír Procházka
výstava obrazů
do 22. června

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

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

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

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

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

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN
16. 6. - NIRVANA REVIVAL + SLEPÍ KŘOVÁCI
MÍSTNÍ REVIVAL (FECAL MATTERS) ZNÁMÉ PARTIČKY A FRÝDEČTÍ KŘOVÁCI, 

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

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

STAGE, ENTRY FREE!!!

15. června - GAIA MESIAH !!!
Koncert skvělé kapelky, kterou znáte z 
Óčka. Poprvé ve F-M!
16. června - SEKTOR III, OPCZ, PORO-
TA, DJ LOWA
Hip-hop koncert. Tohle ještě Arnošt nezažil!
17. června - Sobotní hitovky
Taneční muzika, která vás jen tak nepustí
24. června - Sobotní hitovky
Taneční muzika, která vás jen tak nepustí

V červnu se u Arnošta opět rozjelo 
LETNÍ KINO. Každý čtvrtek a neděli si 
můžete zpestřit večery sledováním filmů 
za cvrkotu cikád. Doporučujeme všem 
zamilovaným.

ul. Těšínská, www.arnost.f-m.cz

na Slezské u sokolovny)
- od 10 hod.
ŠACHY
23. 6.
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE – 20. 

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