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slovo primátorky

Kompletní vedení města 
Frýdku-Místku se zúčastnilo 
spolu se zástupci investora 
– ministerstva práce a sociál-
ních věcí slavnostního předání 
nové budovy Úřadu práce ve 
Frýdku-Místku, které proběh-
lo 7. června. O 14 dní později 
je stanoven termín, kdy má 
budova Na Poříčí již naplno 
sloužit nezaměstnaným.

„Završily se naše sny a plány, 
které vznikly už někdy před deseti 

Úřad práce přesídluje do nových prostorÚřad práce přesídluje do nových prostor
lety. Stavba ale začala až v čer-
venci loňského roku a za jedenáct 
měsíců byl nelehký úkol splněn. 
Tato budova je plně srovnatelná s 
podobnými v jiných zemích Evrop-
ské unie,“ rozplýval se ředitel úřa-
du práce Libor Černý, který dou-
fá, že jeho zaměstnancům bude 
novým impulsem do další práce. 
Pochválil také město Frýdek-Mís-
tek, které k vybudování nového 
úřadu práce přispělo směnou 
potřebných pozemků. „Jsme rádi, 

že jsme alespoň malým dílem 
přispěli k této výstavbě. Kdo znal 
starou budovu, ví nejlépe, jaký 
rozdíl nový objekt znamená. Přeji 
klientům, aby zde našli, co oče-
kávají, a aby zdejší zaměstnanci 
měli co nejméně práce,“ přála si 
před slavnostním přestřižením 
pásky primátorka Eva Richtrová. 
Radní Ivan Vrba, který má na 
starosti sociální problematiku ve 
městě, nejvíce oceňoval prostoro-
vě velkorysé parametry budovy. 

V pondělí 18. června od 8 
hodin se ve velké zasedací 
Magistrátu města Frýdku-
-Místku uskuteční 5. zasedání 
zastupitelstva. Po obvyklých 
procedurálních bodech se 
zastupitelé budou nejprve 
zabývat financemi.

Bude předložen Závěrečný 
účet statutárního města Frýdek-
-Místek za rok 2006, podobně 
jako Svazku obcí Frýdecko-
-Místecka a Svazku obcí Povodí 

Červnové zasedání zastupitelstva
Olešná. Zastupitelé projednají 
návrh 3. změny rozpočtu sta-
tutárního města Frýdek-Místek 
pro rok 2007 a návrhy nejrůz-
nějších neinvestičních dotací, 
například z fondu regenerace, 
ze sportovního fondu, z fondu 
výchovy, vzdělávání a zájmo-
vých aktivit i fondu reprezenta-
ce a propagace města.

Jako posledně bude pravé 
poledne vyhrazeno pro stanovis-
ka občanů, kteří již nemusí čekat 

na závěr zasedání, ale mají pev-
ně stanovenou dobu, kdy mohou 
na zastupitelstvu vystoupit. V 
další části přijde na přetřes aktu-
alizace programů regenerace 
městských památkových zón a 
Strategický plán rozvoje statu-
tárního města Frýdku-Místku na 
období 2007-2013, do něhož již 
byly zapracovány připomínky 
zastupitelů. Zazní také tradič-
ní zpráva o postupu přípravy a 
výstavby silnice I/48.  (pp)

Vážení spoluobčané,
již několik let město Frýdek-Místek spo-

lupracuje s firmou CHANCE a.s., která byla 
vždy citlivá k potřebám města v oblastech 
sociální potřebnosti, životního prostředí i 
potřebám dětí. Každoročně naše město 
využívalo jejího finančního příspěvku, v 
minulosti to bylo například na zakoupení 
bazénového zvedáku pro tělesně postižené 
na střední škole na ulici Pionýrů, polohovacích postelí pro dlouhodobě 
nemocné v zařízení Gaudium, rehabilitačních a kompenzačních pomů-
cek pro naši půjčovnu, vybavení dětského hřiště v areálu Dětského 
domova na ulici Bruzovské, lavičkové houpačky pro zařízení ŽIRAFA 
na ulici Fibichova nebo dovybavení dětského dopravního hřiště.

V letošním roce firma CHANCE a.s. poskytne našemu městu 
finanční příspěvek ve výši 200.000,- Kč. Tyto finanční prostředky 
využijeme na dovybavení zahrady mateřské školy na sídlišti Slezská 
u „Gustlíčka“, vybavení Jeslí pomůckami k rozvoji pohybových aktivit 
a motoriky nejmenších dětí, zakoupení další kamery pro monitorování 
problémových míst v našem městě městskou policií a pořízení vysíla-
ček pro jednotku dobrovolných hasičů.

Rada města na svém zasedání 11. 6. 2007 návrh smlouvy na 
poskytnutí příspěvku ve smyslu zákona 202/1990 Sb. projednala a 
schválila. Finanční prostředky by město mělo obdržet do konce srpna 
letošního roku, zastupitelstvo města následně tyto finance zapojí do 
rozpočtu města v září letošního roku. Poskytnuté finanční prostředky 
tak mohou sloužit ještě letos.
Za všechny obdarované firmě CHANCE a.s. děkuji.     Eva Richtrová

SLAVNOSTNÍ PŘESTŘIŽENÍ PÁSKY: Primátorka Eva Richtrová s ředitelem úřadu práce Liborem Černým.
Foto: Petr Pavelka

„Někomu se to možná může zdát 
až moc, ale podmínky na staré 
budově skutečně nebyly důstojné. 
Já věřím, že se naplní očekávání 
pana ředitele, že se zaměstnanci 
úřadu práce skutečně budou dívat 
na svět radostněji, z čehož budou 
těžit i klienti. Myslím si, že prostře-
dí se může odrazit na přístupu k 
nim,“ věří Ivan Vrba. 

Nová budova umožňuje 
sestěhování frýdecko-místec-
kých pracovišť úřadu práce pod 

jednu střechu. Až doposud totiž 
úřad práce působil na třech 
různých místech ve městě. 
„Vedle služeb zaměstnanosti 
se do nové budovy přestěhu-
je také agenda státní sociální 
podpory a lékařské posudkové 
služby, které rovněž spadají do 
naší kompetence,“ uvedl Libor 
Černý. Velkým plusem oproti 
starému pracovišti je i dostatek 
parkovacích ploch, k dispozici je 
59 parkovacích stání.  (pp)

KOMFORTNÍ PRACOVIŠTĚ: Radní Ivan Vrba a náměstek primátorky 
Miroslav Dokoupil oceňovali dostatek prostoru pro zaměstnance i klienty.

Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místecká radnice 
loni upustila od Bambiriády, 
tradiční akce s neziskovými 
organizacemi, které se věnu-
jí mládeži, protože přinášela 
pouze jednorázový efekt. Místo 
ní dala prostor Prázdninám ve 
městě, které rovněž představují 
nejrůznější aktivity, ale v delším 
časovém období a způsobem, 
který umožní dětem zajímavou 

Prázdniny ve městě – stop nudě
náplň volného času, kterého 
mají v prázdninových měsících 
požehnaně.

„Prázdniny ve městě měly 
loni příznivý ohlas a dalo se 
čekat, že po premiérovém roční-
ku budeme schopni letos dětem 
dát ještě lákavější nabídku. 
Jednotlivé organizace poznaly, 
že touto cestou mohou výborně 
prezentovat svou činnost, a my 

jsme rádi, že se děti, které o 
prázdninách zůstanou ve městě, 
nemusí nudit a bezcílně se potu-
lovat ulicemi. Na většinu dní pro 
ně máme program, který mohou 
absolvovat se svými kamarády 
nebo si na akcích najít přátele 
nové,“ řekl náměstek primátorky 
Petr Cvik. (Program Prázdnin ve 
městě na červenec najdete uv-
nitř čísla)  (pp)
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krátce

Keramická kachle
bude dárkem

Frýdecko-místečtí radní oslo-
vili několik výtvarníků s prosbou 
o návrh na podobu oficiálního 
dárkového předmětu pro mimo-
řádné příležitosti, který by dobře 
symbolizoval město Frýdek-Mís-
tek. Kulturní komise nakonec 
vybrala keramickou kachli místní 
výtvarnice Gabriely Turkové, na 
níž je znázorněn frýdecký zá-
mek, místecké náměstí, bazilika 
i znak města.

Uzavření WC
na ul. Bezručova

Statutární město Frýdek-Mís-
tek oznamuje, že od 1. července 
dojde k uzavření veřejných WC 
na ulici Bezručova ve Frýdku-
-Místku, které se nachází mezi 
nákupním střediskem Ještěr a 
Kinem Petra Bezruče. Důvody 
pro uzavření těchto veřejných 
WC jsou zejména jejich nízká 
návštěvnost, technický stav a 
v neposlední řadě také fakt, že 
v městské části Místek jsou v 
centru města soustředěna tři 
veřejná WC, přičemž docházková 
vzdálenost mezi nimi činí zhruba 
5-10 minut. Občané města a také 
jeho návštěvníci mohou využít 
nově vybudovaná WC v křížovém 
podchodu nebo zrekonstruovaná 
WC v podchodu u autobusového 
stanoviště, která mají tu výhodu, 
že jsou technicky přizpůsobena 
i pro imobilní osoby. Věříme, že 
obě zmiňovaná veřejná WC svým 
příjemným prostředím plně nahra-
dí ta uzavřená.

Mládežnická rada
Mládežnická rada města 

Frýdku-Místku se sejde 27. 
června v domě dětí a mládeže a 
hodlá projednat několik zajíma-
vých témat. Například vyčištění 
přehrady Olešné, skate park, 
možnost zřízení letního kina, 
dráhu pro kolečkové brusle, 
celoroční bruslení, sáčky na 
psí exkrementy u odpadkových 
košů ve městě, ale třeba i méně 
vietnamských obchodů. 

Změny osadních výborů
V osadním výboru Zelinkovi-

ce Lysůvky i Lískovec dochází 
ke snížení počtů členů. V prvně 
jmenované okrajové části budou 
místní záležitosti probírat již 
pouze v sedmi lidech, v Lískovci 
si chtějí poradit v pěti. Novým 
členem osadního výboru Zelin-
kovice-Lysůvky by se měl stát 
Václav Mičulka.  (pp)

Beskydské informační cen-
trum otevřelo za účasti vedení 
města novou pobočku. Novou 
adresu našlo na frýdeckém 
Zámeckém náměstí, kam 
se přestěhovalo po čtyřech 
letech z vlakového nádraží.

„Pobočka na vlakovém 
nádraží nebyla navštěvována 
tak, jak jsme si původně před-
stavovali. Turistů přijíždějících do 
Frýdku-Místku vlakem přece jen 
ubývá, v kurzu jsou jiné doprav-
ní prostředky, především osobní 
automobilová doprava. Informa-
ce o památkách nebo ubytování 
pak lidé hledají převážně v centru 
města,“ řekl ředitel Beskydského 
informačního centra Richard 
Žabka, který vychází z dobré 
zkušenosti z místecké pobočky 

BIC otevřelo novou pobočku
na náměstí Svobody, která zde 
úspěšně funguje již jedenáct let. 
Návštěvníky frýdecké pobočky 
čekají standardní služby, od 
informací o kulturních a sportov-
ních akcích v okolí až po ubyto-
vání a stravování. „I zde budeme 
nabízet různé mapy a suvenýry, 
které v poslední době zazna-
menávají rozmach co do šíře 
sortimentu nějakým způsobem 
připomínajícího Beskydy. Kromě 
prodeje vstupenek na sportovní a 
kulturní akce budeme ve Frýdku 
nabízet i kopírovací služby,“ přib-
lížil Richard Žabka.

Nová kancelář ve Frýdku 
bude otevřena ve všední dny od 
8 do 16:30 hodin. O prázdninách 
pak bude provozní doba rozšíře-
na i na víkendové dny. „Frýdec-

OTEVŘENÍ POBOČKY BIC: Nůžek se chopili náměstci primátorky 
Petr Cvik a Miroslav Dokoupil.  Foto: Petr Pavelka

ké náměstí je další přirozené 
centrum pro turisty, zvlášť když 
je v dosahu Muzeum Beskyd 
nebo například galerie Langův 
dům. Také na rozdíl od Místku 

jsou zde rozšířeny i ubytovací 
služby a frýdecké náměstí před-
stavuje i velký výběr restaurací,“ 
zdůraznil náměstek primátorky 
Miroslav Dokoupil.  (pp)

Pivovar Radegast společ-
nosti Plzeňský Prazdroj vyhlá-
sil již šestý ročník programu 
Občanská volba, který dává i 
frýdecko-místeckým organiza-
cím naději na podporu užiteč-
ných projektů. Letos mají prio-
ritu oblasti ochrana kulturního 
dědictví, zkvalitňování volného 
času obyvatel, zlepšování úrov-
ně zdravotní a sociální péče, 
zvyšování úrovně vzdělávání a 
zlepšování životního prostředí. 

„O finanční podpoře jednotlivým 
projektům již tradičně rozhodují 
svým hlasováním sami občané. 
Proto doufám, že zdejší neziskové 

Občanská volba pošesté
organizace se zajímavými projekty 
přijdou a najdou pak pochopení 
a podporu u spoluobčanů,“ věří 
primátorka Eva Richtrová, která 
je členem Rady reprezentantů sta-
rající se o předvýběr projektů. Roz-
děleny budou dva miliony korun 
a uzávěrka pro zasílání žádostí o 
finanční podporu byla stanovena 
do konce července.

V loňském ročníku podalo 
šedesát žadatelů celkem 71 pro-
jektů, z nichž 19 postoupilo do 
„občanského hlasování“. 5 407 
občanů svým hlasováním nejvíce 
podpořilo 12 projektů, které zís-
kaly finanční příspěvky.  (pp)

poděkování

Poděkování Ekoškole v Lískovci
Program Ekoškola je uceleným programem 

vyžadujícím spolupráci nejen uvnitř celé školy, 
ale i školy s místní komunitou. Je to mezinárodní 
program vhodný pro základní a střední školy, 
které se snaží vychovávat děti v duchu udržitel-
ného rozvoje. Jde o program dlouhodobý, který 
školám nabízí metodický postup, jak spolu se 
žáky pracovat na zlepšení životního prostředí ve škole a jejím okolí. 
Žáci, učitelé i další zaměstnanci by se měli v rámci programu podílet 
na činnostech vedoucích k šetrnému provozu školy. Do programu je 
zapojeno 20 000 škol ze 38 zemí světa, v České republice je zapojeno 
120 škol. V minulém školním roce získalo toto mezinárodní ocenění 
prvních 14 českých škol, které se tak zařadily mezi 5000 oceněných 
Ekoškol na celém světě. Do dubna 2007 o titul zažádalo 30 škol z celé 
České republiky. Titul byl udělen 21 školám! Jednou z nich je také 
Základní škola Lískovec. Je to skvělé vysvědčení pro všechny, kteří se 
na projektu podíleli, a jasný vzkaz všem, že se od této chvíle bude na 
lískoveckou školu a zejména její žáky i zaměstnance pohlížet tak, že 
mají k přírodě a životnímu prostředí nejenom přátelský vztah, ale také 
se k nim umí patřičně chovat v praxi. Za to všem v ZŠ Lískovec patří 
dík a uznání.                                                            Petr Cvik

Základní škola Frýdek-
-Místek v Lískovci získala 
mezinárodní titul Ekoško-
la, který si symbolicky 
„vyzvedla“ na magistrátu z 
rukou náměstka primátorky 
Petra Cvika, který má na 
starosti školství.

Program Ekoškola je 
považován za nejpropracova-
nější systém certifikace škol, 
které mají k přírodě a životní-
mu prostředí nejenom přátel-
ský vztah, ale také chování 
a praxi. Lískovecká škola se 

Lískovecká škola uspěla s ekologiíLískovecká škola uspěla s ekologií
ekologickým činnostem věnuje 
od roku 1994 a o titul ekoškoly 
usilovala dva roky. „Naše úsilí 
bylo úspěšně korunováno. V 
ekotýmu je sedmnáct žáků od 
druhé třídy výše, ale ekologic-
ky se musí chovat celá škola,“ 
řekl ředitel Základní školy a 
mateřské školy Frýdek-Místek, 
Lískovec, K Sedlištím 320, 
Jan Petr. Děti jej pak doplni-
ly výčtem aktivit, které v sobě 
zahrnují komplex činností od 
třídění odpadu, přes hlídání 
spotřeby vody a měření teploty 

ve třídách až po sběr pet lahví 
a kontrolu dodržování eko-
kodexu u spolužáků i učitelů.

„Já vám všem děkuji za vaše 
snažení. Ekologie je téma, kte-
ré nás musí zajímat a bude stá-
le důležitější. Škola v Lískovci 
vždy patřila v tomto směru 
k nejaktivnějším. Já jsem si 

zjišťoval tu mravenčí práci, kte-
rá vás ke získání titulu Ekoško-
la vedla, a jsem rád, že žijete v 
souladu s přírodou. Jsem rád, 
že ve městě tento titul máme, 
protože jsem přesvědčený, že 
jak se chováme my k přírodě, 
tak se bude chovat ona k nám,“ 
uzavřel Petr Cvik.  (pp)

Frýdecko-místecká radnice 
dostála svým slibům, podpořit 
obnovu vozového parku dob-
rovolných hasičů, pokud se 
podaří získat na pořízení nové 
cisterny finanční spoluúčast.

Jednotka dobrovolných hasičů 
ve Frýdku-Místku dostane novou 
cisternovou stříkačku. Rozhodli o 
tom radní poté, co město na její 
pořízení získalo dvoumilionovou 
dotaci. Nové požární auto CAS 20 
– T 815 s pohonem 4x4, které je 
předurčeno k provozu částečně i 
mimo zpevněné komunikace, stojí 
ještě o čtyři miliony více. Hasiči zís-

Dobrovolní hasiči dostanou novou stříkačku
kají významného pomocníka, který 
dokáže na místo zásahu převézt 
šest dobrovolníků. Cisterna nabízí 
nádrže na vodu i pěnidlo a součás-
tí je také osvětlovací stožár se čtyř-
mi reflektory, který lze vysunout až 
do výšky pět metrů. V přední části 
pak nechybí příprava pro dodateč-
nou montáž lanového navijáku s 
elektropohonem. 

„Dobrovolní hasiči z Frýdku-
-Místku by měli novou stříkač-
ku dostat nejpozději v prosinci 
tohoto roku,“ ujistila tisková 
mluvčí frýdecko-místecké radni-
ce Jana Matějíková.  (pp)

ZNAK EKOŠKOLY: Žáci z Lískovce převzali ve velké zasedací síni 
magistrátu od náměstka primátorky Petra Cvika oficiálně titul svědčící 
o jejich příkladnému vztahu k ekologii.  Foto: Petr Pavelka
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městská policie
Našli hledaného

6. 6. prováděli strážníci 
Městské policie Frýdek-Místek 
v dopoledních hodinách kon-
trolu bezdomovců pod Štan-
dlem v souvislosti s pácháním 
trestné činnosti. Přitom bylo 
zjištěno, že se v této komunitě 
zdržuje jednatřicetiletý M. S. 
z Frýdku-Místku. Důkladným 
ověřováním totožnosti této 
osoby vyšlo najevo, že je oso-
bou hledanou policií. Z tohoto 
důvodu byl muž předveden 
na Policii České republiky, 
kde byl ihned kolegům pře-
dán k dalšímu postupu v celé 
záležitosti.

Útok na obsluhu
9. 6. v jednu hodinu po půl-

noci přijal dispečer Městské 
policie Frýdek-Místek telefo-
nické oznámení z provozovny 
U Horníka na ulici Pionýrů, že 
došlo k pokusu o vytržení fleku 
obsluhujícímu personálu. Zřej-
mě se jednalo o spolupráci tří 
pachatelů. Strážníci na místě 
nejdříve zajistili šestadvaceti-
letého M. G. z Frýdku-Místku. 
Podle dalších získaných popi-
sů zbývajících dvou osob poté 
zadrželi na Malém náměstí 
osmnáctiletého J. P. z Frýdku-
-Místku. Následně již ve spolu-
práci s kolegy z Policie České 
republiky byl nalezen třetí muž, 
dvacetiletý M. Ch., rovněž z 
Frýdku-Místku. Pro důvodné 
podezření byly všechny tři 
osoby předány PČR v zájmu 
došetření případu.

Bouchal do výloh
9. 6. jen hodinu po nahlá-

šení předchozího případu hlíd-
ka městské policie v průběhu 
řešení rušení nočního klidu 
na ulici U Staré pošty zare-
gistrovala kolem procházejí-
cího mladíka na druhé straně 
komunikace, který se pohybo-
val směrem k Farnímu náměs-
tí. Když byl tento muž na úrov-
ni prodejny Zlatnictví, udeřil 
pěstí do výlohy této prodejny. 
Hned nato udeřil pěstí do výlo-
hy vedlejší prodejny ABM s 
výpočetní technikou. Skleněná 
výplň této provozovny již úde-
ru neodolala a praskla. Na to 
strážníci okamžitě reagovali a 
vyzvali muže, aby zůstal stát. 
Této výzvy muž neuposlechl 
a pokračoval neustále v chůzi 
směrem k Farnímu náměstí. 
Byl tedy strážníky dostižen a 
z důvodů podezření ze spá-
chání trestného činu zajištěn. 
Po ověření totožnosti muže, 
v němž byl zjištěn třiadvace-
tiletý J. P. z Frýdku-Místku, 
byla na místo přivolána hlídka 
Policie České republiky, jež si 
záležitost na místě převzala k 
došetření.  (pp)

Frýdecko-místecká radnice 
zorganizovala seminář Funkce 
kontrolního a finančního výbo-
ru v rámci zákona o obcích, 
na němž renomovaní lektoři 
jasně odpověděli na veškeré 
dotazy zúčastněných zastupi-
telů. Měly by tak odpadnout 
vzrušené debaty, které se ved-
ly především na zasedáních 
zastupitelstva ohledně kom-
petencí těchto výborů.

„My jsme si příslušné záko-
ny přečetli dobře, ale byli jsme 
neustále napadáni, že bráníme 
činnosti výborů. Proto jsme 
rádi zareagovali na výzvu, aby 
výklad kompetencí provedl 
někdo renomovaný,“ řekla pri-
mátorka Eva Richtrová. 

Na semináři 5. června ve 

Seminář vyjasnil funkce výborůSeminář vyjasnil funkce výborů

SEMINÁŘ ZASTUPITELŮ: Členové zastupitelstva a výborů si 
vyslechli odborný výklad.  Foto: Petr Pavelka 

velké zasedací síni zaznělo to 
zásadní poměrně záhy. Lektor 
Bohdan Dvořák z Českého a 
moravského účetního dvora 
jasně vymezil činnost výborů 
ze zákona a potvrdil, že další-
mi úkoly může výbory pověřit 
pouze zastupitelstvo na základě 
většinového rozhodnutí. Kontrol-
ní výbor tedy neznamená, že by 
jeho prostřednictvím mohla opo-
zice kontrolovat, co se jí zamane. 
Pokud se zastupitelstvo neshod-
ne na potřebě kontroly, mimo 
zákonem stanovených úkolů 
kontrolní výbor další činnost 
vykonávat nemůže. Ze Zákona 
o obcích vyplývá, že „Výbor plní 
úkoly, kterými jej pověří zastu-
pitelstvo obce. Ze své činnosti 
odpovídá výbor zastupitelstvu 

obce“. Finanční výbor dále pro-
vádí kontrolu hospodaření s 
majetkem a finančními prostřed-
ky obce a kontrolní kontroluje 
plnění usnesení zastupitelstva a 

rady města, stejně jako dodržo-
vání právních předpisů ostatními 
výbory a obecním úřadem na 
úseku samostatné působnosti.  

(pp)

Čtrnáct starostů, včetně 
primátorky Frýdku-Místku 
Evy Richtrové, se připojilo 
ke společnému postupu zain-
teresovaných měst a obcí 
k plánovanému zavedení 
zpoplatnění na rychlostních 
komunikacích v regionu, který 
inicioval poslanec Petr Rafaj, 
náměstek primátorky Michal 
Pobucký a krajský zastupitel 
Jiří Vzientek.

Dnes už se ví, že řidiči v nej-
bližší době potřebovat dálniční 
známky, například na cestě do 

Zástupci města jsou spokojeni 
s rozhodnutím ministra dopravy

Ostravy, nebudou. „Jsme rádi, že 
ministerstvo dopravy přehodnoti-
lo své rozhodnutí o zpoplatnění 
komunikace R56 z Frýdku-Míst-
ku do Ostravy, takže řidiči osob-
ních automobilů budou platit za 
tuto cestu nejdříve v roce 2010. 
Věříme, že tomu napomohl i náš 
společný dopis ministru dopravy 
Aleši Řebíčkovi, kde jsme mu 
vysvětlili hlavní argumenty pro-
ti plánovanému zpoplatnění,“ 
reagoval náměstek primátorky 
Michal Pobucký na zprávu o 
odložení zpoplatnění.  (pp)

PODPORA OKOLÍ: Představitelé Frýdku-Místku našli podporu napří-
kald i v Horních Tošanovicích.  Foto: Petr Pavelka

Rada města rozhodla o 
přidělení několika veřejných 
zakázek, které potěší obyva-
tele, jichž se dotýkají. Téměř 
čtyři miliony korun bude 
například stát rekonstrukce 
bývalých Lipinských schodů 
včetně veřejného osvětlení.

Obyvatelé věžového domu na 
ulici Anenská, č.p. 689, se mohou 
pro změnu těšit na nová plastová 
okna. Vyměněna budou ta, která 
jsou na severozápadní straně 
domu. „Jsou ve špatném technic-
kém stavu, za hranicí životnosti,“ 
vysvětlila vedoucí odboru správy 

obecního majetku Hana Kalužo-
vá. Výběrovým řízením bylo 
dosaženo toho, že výměna dře-
věných oken a balkónových dveří 
nepřekročí dva miliony korun. 
„Snahou je, aby výměna proběhla 
v prázdninových měsících,“ dopl-
nila tisková mluvčí frýdecko-mís-
tecké radnice Jana Matějíková.

Radnice má velké plány také 
s ulicí Nad Lipinou. Proto radní 
rozhodli o zhotoviteli, který zpra-
cuje projektovou dokumentaci na 
rekonstrukci této ulice. Už tato 
přípravná fáze přijde městskou 
pokladnu na půl milionu.  (pp) 

Město vymění okna na Anenské
a opraví také Lipinské schody

Rada města doporučuje 
zastupitelstvu rozhodnout o 
uzavření smlouvy o poskyt-
nutí neinvestiční dotace z 
rozpočtu města na rok 2007 
s obecně prospěšnou společ-
ností Renarkon. Ta by měla 
získat téměř 200 tisíc korun 
na úhradu provozních nákla-
dů kontaktního street centra 
u víceúčelové sportovní haly.

„Činnost kontaktního centra 
je součástí komplexního sys-
tému péče o drogově závislé, 
jejich rodinné příslušníky a blíz-

Radní chtějí podpořit Renarkon
ké osoby. Středisko plní funkci 
zařízení prvního kontaktu a podí-
lí se svou činností na snižování 
rizik spojených s užíváním drog 
v populaci,“ přiblížil radní Ivan 
Vrba. Podle něj je tento projekt 
potřebný ze zdravotního i sociál-
ního hlediska. Aktivní práce s kli-
enty dává možnost motivace ke 
změně postojů a hodnot. Klienti 
Renarkonu využívají především 
poradenské služby. Samotným 
narkomanům nabízí K-centrum 
také hygienický servis a výměnu 
jehel.  (pp)

Na ulici Míru ve větší míře 
než jinde ve městě žijí oby-
vatelé romské národnosti, 
na jejichž chování si nyní na 
radnice stěžovali ostatní oby-
vatelé této specifické lokality. 
Na magistrátu proto proběhla 
schůzka, z níž vyplynula něk-
terá opatření do budoucna.

„Já samozřejmě netvrdím, že na 
ulici Míru nejsou žádné problémy, 
ale také nevidím, že by nyní byla 
situace nějak mimořádná oproti 
dřívějšku,“ mírnila vášně primátorka 
Eva Richtrová, která se opírala o 
policejní statistiky. Město se ovšem 
na schůzce zainteresovaných stran 
zavázalo prověřit možnost instalace 
zařízení reagujících na pohyb osob 
s cílem především identifikovat oso-
by páchající trestné činy krádežemi 
na zahrádkách, v kůlnách, krádeže 

Ulice Míru se dostala pod drobnohled
kovových předmětů a podobně. 
Zařízení by mohla být instalována 
na vybraných domech nebo slou-
pech veřejného osvětlení. Proti tzv. 
„šroťákům“ by měla pomoci spolu-
práce s Frýdeckou skládkou, která 
by mohla uskladňovat zabavený 
šrot, Policie České republiky bude 
vyzvána ke spolupráci a kontrolám 
v místních provozovnách sběren 
kovového odpadu.

Svou roli hodlá sehrát i Spole-
čenství Romů na Moravě, které ve 
spolupráci s terénními pracovníky 
zintenzívní dohled nad aktivitami 
dětí a mladých v dané lokalitě, zor-
ganizuje brigádu bydlících v lokali-
tě ulice Míru, Vantucha, Sokolská, 
Dlouhá, Křižíkova a dalších za 
účelem úklidu veřejných prostran-
ství. Město k tomu dodá potřebné 
pracovní nástroje.  (pp)

KŘIŽOVATKA NA POŘÍČÍ: Tento úsek musel být upraven v 
souvislosti s výstavbou nového autobusového nádraží. Byl 
zrušen středový ostrůvek, čímž došlo k úpravě nevyhovujících 
parametrů. Čtyřmilionová investice byla podmínkou fungování 
nového autobusového stanoviště.             Foto: Petr Pavelka
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Projekt učí jít s kůží na trhProjekt učí jít s kůží na trh
Vyšší odborná škola Good-

will je partnerem v projek-
tu „Rozvoj a zkvalitňování 
odborného vzdělávání na 
středních školách a vyšších 
odborných školách Morav-
skoslezského kraje s důra-
zem na odbornou praxi“, kte-
rý byl podpořen z prostředků 
Evropského sociálního fondu 
a ze státního rozpočtu. 

„Cílem projektu, do něhož je 
zapojeno i sdružení podnikatelů v 
pohostinství, stravovacích a uby-
tovacích službách v ČR, je tvorba 
a inovace vzdělávacích programů 
počátečního a dalšího vzdělávání 
s důrazem na odborné předměty 
a odbornou praxi. Na naší ško-
le proběhly v letošním roce dvě 
vzdělávací akce pro pedagogické 
pracovníky, vyučující a budoucí 
lektory – semináře „Motivace uči-
telů k tvorbě a inovaci výukových 

programů“ a „Interkulturní rozdíly 
ve vybraných zemích“. Pro studen-
ty byly v nabídce kurzy „Animace 
v cestovním ruchu“ a „Příprava 
pro práci palubních průvodčí“. Pro 
velký zájem studentů byly realizo-
vány oba kurzy ve dvou bězích,“ 
přiblížila marketingová manažerka 

Martina Janušová.
Důraz na spojení s praxí před-

stavuje v projektu nutnost „jít s 
kůží na trh“. Studenti se rozhodli, 
že nejvděčnější publikum jsou ti 
nejmenší, a tak nacvičili pohádku 
O veliké řepě, kterou předvedli v 
dětském domově.  (pp)

Mládež, puberťáci, teena-
geři, ať jim říkáte, jak chcete, 
vždycky budou mít jednu věc 
společnou. Snahu změnit svět 
ku obrazu svému. Někteří si své 
plány, návrhy a nápady dlouho 
schovávají a čekají na nejvhod-
nější chvíli ke zveřejnění, jiní je 
zase rozsévají, kudy chodí, aby 
o jejich přelomovosti přesvěd-
čili co nejvíce lidí. Avšak ať se 
snaží jakkoliv, stejně to většinou 
dopadne tak, že nad tím dospělí 
mávnou rukou s tím, že: „Až 
budeš velký, tak to pochopíš.“ 
Jenže proč se nechat pořád tak-

Mládežnická rada Frýdek-Místek
hle deptat? Proč bychom si měli 
nechat kazit své sny o lepších 
městech a pro žáky zajímavěj-
ších školách? No a přesně s tím-
hle problémem si lámali hlavu 
žáci deváté třídy 4. základní ško-
ly ve Frýdku-Místku. Velice brzy 
přišli na nápad založit si svou 
vlastní radu, která by prosazo-
vala své nápady a plánovala 
vylepšování podmínek pro žáky 
na školách, v jejímž čele by ale 
nestáli studovaní politici v kra-
vatách, ale obyčejní puberťáci, 
mládež, teenageři. Celý rok se 
tito „frýdecko-místečtí don Quijo-

V pátek 25. května navští-
vila skupina nejstarších dětí z 
Mateřské školy Mateřídouška 
koncert pro vítěze 4. roční-
ku krajské výtvarné soutěže 
„Malovaná písnička“, kterou 
pořádal Dům dětí a mládeže 
Ostrava-Poruba ve spoluprá-
ci s Domem kultury města 
Ostravy v rámci hudebního 
festivalu „Janáčkův máj“. 

Budoucí školáci totiž zís-
kali zvláštní cenu poroty v 
této soutěži. Ke společnému 
malování domácích zvířátek 
vedla děti písnička „Když jsem 
já sloužil“. Paní učitelka pak 
výkresy dětí slepila do pestré-

Děti z Mateřídoušky malovaly písničku
ho leporela. Pořadatelé ocenili 
tuto kolektivní práci zmíně-
nou cenou, jejíž součástí byl 
diplom a výtvarný materiál pro 
děti. Také koncert za odměnu 
v sále Janáčkovy konzerva-
toře v Ostravě se stal velkým 
zážitkem. Děti se zatajeným 
dechem sledovaly a poslou-
chaly vystoupení smyčcového 
kvarteta i pásmo z pohádkové-
ho muzikálu Popelka. Při slav-
nostním vyhlášení výsledků a 
předání cen vítězům na pódiu 
si pak vychutnaly potlesk 
všech zúčastněných.

Ve dnech od 30. 5. do 8. 6. 
se konala výstava úspěšných 

Úspěšní malíři z Mateřídoušky.

výtvarných prací dětí v ostrav-
ském domě kultury.

Když končí školní rok, je čas 
ohlédnout se, jak se v něm daři-
lo naší škole, ZŠ Komenského 
ve Frýdku-Místku, ve srovnání 
s jinými školami. To, co se dá 
změřit a objektivně hodnotit, 
jsou výsledky našich žáků v 
nejrůznějších soutěžích. Výčet 
všech, kterých se děti zúčast-
nily, by byl vyčerpávající, proto 
uvádím jen ty nejvýraznější 
dosažené úspěchy.

Na 1. stupni se nejvíce dařilo 
žákům v obvodním kole recitační 
soutěže, kde ve všech kategori-
ích obsadili první místa. Byli to K. 
Svobodová (1.A), J. Vrubel (2.B) 
a B. Halamová (5.B).V obvodním 
kole hlídek mladých zdravotníků 
družstvo složené z žáků 4. a 5. 
tříd obsadilo 2. místo. 

Velmi úspěšní byli i malí 
sportovci – B. Kukuczková (5.B) 
získala 3. místo v okresním 
kole přespolního běhu, dívky 
(4. a 5. třídy) se umístily na 6. 
místě okresního kola ve šplhu, 
chlapci (2.a 3. třídy) v okresním 
kole kopané Mc Donald´s Cup 
vybojovali 3. místo, totéž místo 
obsadilo družstvo hochů a dívek 
z 2.-5. tříd v Kinderiádě.

Ve výtvarné celostátní soutěži 
Pomáháme společně, kterou pořá-
dala Adra, byla mezi padesáti oce-
něnými také P. Malíková ze 4.A.

Hoši a děvčata se také zapojili 
do řešení matematických soutěží 
Klokan a Matematická olympiáda.

Žáci 2. stupně vynikli v pěvec-

4. ZŠ se ohlíží za školním rokem
kých soutěžích – školní pěvecký 
sbor letos na jaře získal 1. mís-
to v okresní přehlídce sborů, v 
kraji se umístil třetí. V. Galdová 
(7.A) zazářila v soutěžích Talent 
(2. místo) a Talent Euroregionu 
Beskydy (3. místo), v obou sou-
těžích získala i Ceny diváka.

Ve vědomostních soutěžích 
nás úspěšně reprezentovali tito 

žáci a žákyně:
K. Žídková (7.B) – 3. místo v 
okresním kole Konverzace v 
německém jazyce
D. Čajan (8.A) – 6. místo v okres-
ním kole Dějepisné olympiády
J. Vnuk (6.C) – 5. místo v okres-
ním kole Zeměpisné olympiády
kolektiv žáků 6.C – 18. místo ve 
veřejném krajském kole kore-
spondenční soutěže Eurorébus
B. Janáková (9.A) – 6. místo v okres-
ním kole Zeměpisné olympiády, 7. 
místo v okresním kole Matematické 
olympiády, 4. místo v krajském kole 
Konverzace v německém jazyce, 
1. místo v krajském kole Olympiá-
dy z českého jazyka (postupuje do 
ústředního kola).

Na celostátní úrovni nás 
reprezentovaly žákyně 8. a 9. 
ročníků s projektem Občan, s 
nímž odjedou na mezinárodní 
prezentaci do USA. 

Jmenovaným děkujeme za vý-
bornou práci a uznání si zaslouží i 
ostatní žáci školy, kteří se zúčastnili 
sportovních, výtvarných, hudebních 
i vědomostních soutěží v základ-
ních kolech. Mgr. Jana Hradilová

Z přijetí na velvyslanectví v Praze.

ti“ snažili tento nápad uskutečnit 
a běhali po úřadech, sjednávali 
schůzky, obvolávali významné 
lidi a letos v březnu uspořáda-
li první schůzku mládežnické 
rady v příjemném prostředí frý-
deckého klubu Prostor. Na této 
báječné akci nebyla nouze o 
spoustu zajímavých informací, 
střídajících se s vystoupeními 
tanečníků a písněmi začínající 
kapely. Mnoho lidí plány a poslá-
ní mládežnické rady nadchly 
a rozhodli se, že vyzkouší, co 
znamená být takovým mladým 
politikem. Nyní Mladežnická 
rada Frýdek-Místek vstoupila do 
třetího měsíce svého fungovaní, 
ale i za tak krátkou dobu stačila 
projednat spoustu věcí a někte-
ré i uskutečnit, například školní 
žolíky. Takže ať budete mít jaký-
koliv návrh či připomínku, stačí 
napsat na náš e-mail mladeznic-
ka.rada.fm@seznam.cz a už 
dopředu vám můžu slíbit, že to 
určitě probereme. Puberťákům 
zdar!  Jiří Svoboda

Také v letošním školním 
roce proběhl na ZŠ „Pod 
Sovou“ již čtvrtý ročník eko-
logické soutěže „Zhodnocení 
recyklovatelného a odpadní-
ho materiálu ve výuce.“ 

Tento projekt vede děti k eko-
logickému a estetickému myšle-
ní, ke skupinové a kolektivní prá-
ci a upevňuje spolupráci škol. 
Už několik ročníků je podporo-
ván komisí Životního prostředí 
Magistrátu Frýdku-Místku.

Vyvrcholení projektu proběhlo 
17. května 2007 ve velké tělocvič-
ně ZŠ národního umělce P. Bez-

Projekt „Zvířata kolem nás“
ruče (1. ZŠ). Do dřevěného rámu 
„niťáku“ žáci vplétali různé druhy 
recyklovatelného a odpadního 
papírového materiálu. V příjem-
né pracovní atmosféře soutěžilo
7 družstev našeho regionu a spo-
lečně s vedoucími skupin vytvořili 
nádherné obrazy s přírodní tema-
tikou. Pro žáky i jejich doprovod 
bylo připraveno bohaté občerst-
vení a hodnotné ceny. Vytvořená 
díla zdobí prostory školy. Věříme, 
že v následujícím ročníku se do 
projektu zapojí i další školy.
Za účast děkují paní učitelky 

J. Hanáková a Š. Lepíková
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Když se z účasti stane milá 
tradice, každého to potěší. 
Řeč je o výtvarné soutěži, 
kterou pořádají organizátoři 
akce „Na soutoku 2007“, a 
to již druhý ročník na téma 
„Svět je plný dětí, zvířátek a 
lidí co si štěstí nezávidí“. 

Naše Základní škola a mateř-
ská škola Naděje se do této 
soutěže přihlásila již podruhé. V 
loňském roce putovaly ceny do 
tříd MŠ za 1. a 3. místo a do ZŠ 
za 2. a 7. místo.

V letošním ročníku jsme se 
umístili ve II. kategorii – na 1. 
místě Petra Mojžíšková ze 4.B, 
ve III. kategorii – na 2. místě Eva 
Kozlová z 5.B a 4. místo obdržela 
Kateřina Čerešňáková z 5.B.

Vyhodnocení prací proběhlo

Žáci ze školy Naděje na akci „Na soutoku 2007“
Od 1. září letošního roku 

by měly základní školy začít 
fungovat podle vlastních 
školních vzdělávacích progra-
mů. Do výuky bude zařazena 
i mediální výchova. Jejím 
cílem je rozvíjet mediální gra-
motnost žáků, tzn. vybavit je 
základními poznatky potřeb-
nými pro získávání kritického 
odstupu od médií („obranný-
mi prostředky“ proti případ-
nému nežádoucímu působení 
médií) a na druhé straně i 
poznatky, které jim umožní 
maximální využití potenciálu 
médií jako zdroje informací, 
kvalitní zábavy apod. 

Žáci získají přehled o fun-
gování a společenské roli sou-
časných médií. Naučí se lépe 
orientovat v mediovaných obsa-
zích, rozebírat nabízená sdělení, 
posoudit jejich věrohodnost, 
vyhodnotit jejich komunikační 
záměr a zvolit si odpovídající 
médium pro získávání informa-
cí. Děti si ale na druhé straně 
vyzkouší i vlastní mediální pro-
dukci, například při tvorbě škol-
ního časopisu, programu pro 
vysílání školního rozhlasu apod. 

V rámci mediální výchovy je 
možné s žáky probrat novinář-
skou práci v tištěných a elektro-
nických médiích, naučit je roze-
znávat rozdíly ve zpracování 
informací pro tištěná a pro elek-
tronická média, poznat osob-
nost novináře, cílové skupiny 
(čtenáře, posluchače a diváky). 
Mediální výchova žáky sezná-
mí s reklamou (její tvorbou a 

Mediální výchova míří do škol
zacílením), etikou a pomůže jim 
uvědomit si, co je vůbec komu-
nikace, jak probíhá, co je třeba 
dodržovat, aby byla úspěšná. 

Mediální výchovu je možné vyu-
čovat jako samostatný předmět, ale 
také ji tematicky začlenit do jiných 
předmětů. V českém jazyce je 
například možné se zmínit o zpravo-
dajských a publicistických žánrech, 
funkci žurnalistických sdělení, kom-
pozici zpráv, stylu zpravodajství a 
slovní zásobě. V dějepise je možné 
děti seznámit s předchůdci novin, 
připomenout jim vynález knihtis-
ku, vznik prvních novin, časopisů, 
začátky vysílání rozhlasu a televize, 
existenci cenzury, vznik tiskových 
koncernů atd. 

Ve Frýdku-Místku už medi-
ální výchovu zařadila do výuky 
Základní škola národního uměl-
ce Petra Bezruče („Pod Sovou“). 
V šestých třídách je spojena s 
výukou práce na PC a prohlubo-
váním dovedností při využívání 
internetu a multimédií v běžném 
životě. V sedmých, osmých a 
devátých třídách se žáci s medi-
ální výchovou setkali zatím jen 
několikrát. Seznámili se se struk-
turou tištěných médií, výběrem a 
zpracováním informací, tvorbou 
titulků. Velkému zájmu se těšil 
rozbor obsahu časopisů, jejich 
srovnání. Děti se hodně zajímaly 
i o zdroje žurnalistických sděle-
ní (tisk. agentury, dopisovatele, 
tisk. mluvčí atd.)

Mediální výchova do škol roz-
hodně patří. Je dobře, že si toho 
konečně všimly i zainteresované 
instituce. H. Daňková, Z. Šostý

V květnu provedl tým České 
školní inspekce kontrolu na 
Soukromé střední škole podni-
katelské Frýdek-Místek, s. r. o.

Kontrolní činnost byla zamě-
řena na oblast práce studentů s 
informačními zdroji a čtenářskou 
gramotnost, na úroveň vzdělá-
vací koncepce školy a přípra-
vu studentů k vykonání státní 
maturitní zkoušky. Česká školní 
inspekce prováděla rovněž kon-
trolu hospodaření školy a naklá-
dání s finančními prostředky.

V hospodaření školy nebylo 
shledáno žádné pochybení, ani 
porušení platných právních norem.

Česká školní inspekce ve své 
inspekční zprávě ocenila úspěšné 

Soukromá škola pod drobnohledem
zapojení školy v projektech a sou-
těžích na různých úrovních, včet-
ně celorepublikových. Vyzvedla 
dlouholetou cílevědomou práci 
pedagogů při realizaci vzdělá-
vací koncepce školy vedoucí ke 
konkurenceschopnosti absolven-
tů školy na trhu práce. Kladně 
byly hodnoceny rovněž aktivity 
školy zaměřené na přípravu stu-
dentů k vykonání státní maturitní 
zkoušky, které nebývají na střed-
ních školách běžné. Opakovaná 
vysoká úspěšnost studentů 4. 
ročníků v každoročním celore-
publikovém testování „Maturita 
nanečisto“ je objektivní vizitkou 
úrovně vzdělávání na soukromé 
podnikatelské škole.

Česká školní inspekce 
vyhodnotila úroveň školy nej-
vyšším oceněním, tj. vynikající a 
příkladná.

Vysoké ocenění soukromé 
školy Českou školní inspekcí 
vypovídá o tom, že všechny 
střední školy je nutno posuzovat 
především podle jejich kvality, z 
pohledu uplatnění absolventů v 
praxi a připravenosti k dalšímu 
studiu na vysokých školách.

Studenti naší školy se nemu-
sejí obávat, že středoškolské 
studium úspěšně neukončí z 
důvodu nezvládnutí blížících se 
státních maturitních zkoušek. 

Mgr. Ivana Matulová,
ředitelka školy

2. června v zámeckém 
parku v Kyjovicích, kde 
probíhal Dětský den za 
hojné účasti dětí a rodičů z 
celého kraje. Naše vítězky 
si jely převzít ceny a účast-
nily se celého programu.

V tomto školním roce 
jsme obeslali také sou-
těže „Děti, pozor červená“, 
„Pomáháme společně“ a 
„Včely = život“. Žáci rozví-
její svůj talent pod vedením 
učitelek a také ve výtvar-
ném kroužku, který vede 
paní Dagmar Golová.

Rádi se pochválíme 
úspěchem v Okresní sou-
těži speciálních škol v recitaci, kte-
rou pořádá Dům dětí a mládeže. 
Dne 6. června získal 1. místo v II. 

kategorii žák 5.A Matěj Žďárek. 
Mgr. Iveta Chlebková, 

zástupce ředitelky

DEN DĚTÍ

Střední škola a Základní 
škola, Frýdek-Místek, Pionýrů 
767, se v rámci ekologické-
ho projektu, který podpořila 
Frýdecká skládka, vydala na 
Den dětí do nejvýchodnějšího 
místa naší republiky. 

„Naše jednodenní putování 
začalo v Dolní Lomné vycház-
kou do pralesa Mionší. Trasu 
sedmi kilometrů jsme procházeli 
s příjemnými pocity mezi letitými 
stromy, svěží jarní zelení a šťav-
natými trylky ptactva. Výhledy 
do údolí říčky Lomné a na pro-
tější svahy hor byly nádherné. 
Na deseti tabulích zpřístupněné 
naučné stezky jsme se postup-
ně dovídali o vývoji zdejšího 
lesa, osídlování oblasti, rostlin-
stvu a živočišstvu. Žáci určovali 
a poznávali nejznámější stromy, 
byliny a odpovídali na otázky 
z ochrany přírody a zeměpisu 
vztahující se k této oblasti,“ 
popsala Lubomíra Babjaková.

Další zastávkou školní výpra-

Putování s Frýdeckou skládkou 
do pralesa Mionší a na Hrčavu

vy byla obec Hrčava, která i 
školákům předvedla, jaký vzác-
ný klid zde panuje. Cílem bylo 
Trojmezí s hraničními kameny 
tří sousedících států. Typickou 
lidovou architekturu, roubené 
chalupy a dřevěný kostelík Cyri-
la a Metoděje mnozí žáci viděli 
poprvé. Velká vzdálenost obce 
od větších měst v některých 
vyvolala otázku, jaký je život 
ve vzdálených koutech naší 
republiky. Odpověděli si, že 
určitě klidnější, v těsném kon-
taktu s přírodou, ale má i svá 
úskalí. „Výlet splnil naše před-
stavy i požadavky a nezbývá 
než vyslovit poděkování vedení 
Frýdecké skládky. Jsme rádi, 
že se nám podařilo finanční 
částku tímto způsobem zúro-
čit. Krásné zážitky zachycené 
na papíře, slohová vypravová-
ní dětí a spousta vzpomínek v 
jejich myslích jsou tím nejlepším 
důkazem,“ uzavřela Lubomíra 
Babjaková.  (pp) 

Den dětí jsme na Dvojce v 
minulých letech oslavovali mno-
ha způsoby. Chodili jsme na 
filmová představení, měli jsme 
dny v přírodě, nechali jsme pří-
pravu oslav na jednotlivých tří-
dách a několik let jsme pro naše 
žáky připravovali pouť. 

Letos naši prvňáčci a druháčci 
prožili „Zvířátkový dětský den“. 
Školní zahrada se proměnila v 
zoologickou zahradu. Každá tří-
da zastupovala jedno zvíře. Mohli 
jsme potkat klokany, žabky, žel-
vičky, lvíčky, hady a slony. Celé 

Den dětí na „Dvojce“Den dětí na „Dvojce“
dopoledne děti soutěžily a sbíraly 
kupony, za které si pak v bufetu 
vybíraly dárečky a sladkosti. 

Pro starší žáky jsme letos 
vymysleli novou netradiční akci. 
Jako první škola ve městě i širo-
kém okolí jsme si zajistili krytý 
aquapark jen pro sebe a zorga-
nizovali jsme letošní oslavu Dne 
dětí na Olešné. Nabídli jsme tuto 
atrakci našim žákům nejen jako 
dárek k jejich svátku, ale také 
jako příjemnou tečku za letoš-
ním rokem, který byl ve znamení 
oslav 40. výročí naší školy.

A co na to naše děti?
• Pro mě byla nejlepší divoká 

řeka a tobogán. (Ája)
• Bylo to fajn, že na Den dětí 

jsme šli do aquaparku. (Míša)
• Bylo to tam dobré, ale nejlepší 

byla divoká řeka, příště by mohla 
jet celou dobu, protože jsem stihla 
sjet jenom jednou. (Michala)

• Pro mě byla vířivka nejlepší 
zábava. (Jirka)
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kam za sportem a relaxací

Krytý aquapark a wellnes – provozní doba
Den Aquapark Wellness

pondělí 12.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
úterý 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
středa 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – ženy
čtvrtek 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – muži
pátek 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
so, ne a svatky 09.00 - 21.00 h. 14.00 - 21.00 h. – smíšená

Krytý aquapark a wellnes – ceník vstupného
Pondělí - pátek 1 hodina 2 hodiny
dospělí 60,00 Kč 100,00 Kč
děti do 15 let a studenti 40,00 Kč 80,00 Kč
osoby od 65 let 40,00 Kč 80,00 Kč
děti do 6 let 20,00 Kč 20,00 Kč
ZTP 40,00 Kč 80,00 Kč
ZTP/P + doprovod* 20 00 Kč 20,00 Kč
Každých dalších započatých 15 min – doplatek 10 Kč
Sobota - neděle - svátky 1 hodina 2 hodiny
dospělí 90,00 Kč 150,00 Kč
děli do 15 let a studenti 60,00 Kč 120,00 Kč
osoby od 65 let 70,00 Kč 130,00 Kč
děti do 6 let 30,00 Kč 30,00 Kč
ZTP 60,00 Kč 120,00 Kč
ZTP/P + doprovod* 30,00 Kč 30.00 Kč
Každých dalších započatých 15 min – doplatek 15 Kč
* ZTP/P + doprovod zaplatí vždy uvedenou částku v ceníku
Své tipy na sportovní akce, které doporučujete k návštěvě, směřujte na email: 

pavelka.petr@frydekmistek.cz

Úterý
15.00 - 16.00 - plavecký kroužek

16.00 - 17.00 
Středa

18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

Plavání veřejnosti na 11. ZŠ
Pátek

15.30 - 16.30 - plavecký kroužek
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Ceny:
dospělí 30 Kč, děti do 10 let 20 Kč

Záloha na klíč 20 Kč

SEZONA:
4/2007 - 7/2007

CENA:
300,- Kč/h.

(pronájem, šatna, osvětlení)
REZERVACE:

Tel.: 558 631 351,
Mobil: 775 767 756
Víceúčelová sportovní hala nabízí in-line hokej

Příznivci in-line bruslení si mohou od začátku dubna až do 
konce července přijít na své. Víceúčelová sportovní hala totiž 
nabízí zcela novou sportovní aktivitu in-line hokeje, která je 
určena jak sportovním klubům, tak i veřejnosti.

NOVINKA! IN-LINE HOKEJ, IN-LINE BRUSLENÍ
Víceúčelová sportovní hala, Na Příkopě 3162, Frýdek-Místek

denně od 10 do 18 hodin
od 28. června do 28. srpna

děti do 3 let ZDARMA
Celodenní

děti do 15let 30,- Kč, dospělí 40,- Kč

Venkovní bazének na 11. ZŠ
Odpolední po 15 h

děti 20,- Kč, dospělí 30,- Kč
Příjemné prostředí s občerstvením.

Možnost zapůjčení slunečníků, 
nafukovacích kruhů a míčů.

Od 28. června do 28. srpna bude vnitřní bazén s venkovním brouz-
dalištěm na 11. ZŠ otevřen denně od 10 do 18 hodin.

první úspěchy. „Každý den vstá-
váme se sestrou v 6 hodin ráno, 
abychom byly ve škole včas, po 
tréninku jsme doma zase až po 
6. hodině, ale odpoledne. Mam-
ka také hrála volejbal a přesvěd-
čila nás, abychom to ve Frýdku-
-Místku zkusily na 11.ZŠ,“ říká Iva 
Vašinová a její dvojče s úsmě-
vem dodává: „Ale nelitujeme, 
právě naopak. Máme tady dobré 
podmínky k trénování, bazén a 
jezdíme na spoustu turnajů.“

„11. ZŠ patří mezi 40 škol v 
republice, které mají statut volejba-
lových tříd. Postup na republikové 
finále si děvčata musela vybojovat 
nejdříve v Bílovci, kde porazila sil-
né týmy Nového Jičína, Ostravy, 
Frenštátu a Bílovce. Na Den dětí 
1. 6. 2007 pak v Třebíči mladé 
volejbalistky zvítězily nad Prahou, 
Zlínem, Sokolovem,Třebíči a Lan-
škrounem. Po velkém boji nako-
nec podlehly 2:1 pouze pozdější-
mu vítězi ZŠ Znojmo,“ vysvětlila 
trenérka Danuše Górecká.

„Jsou to letos naše druhé 
medaile, v krajském poháru mlad-
ších žaček jsme získaly bronz. 
Ještě nám chybí zlato,“ komentu-

Volejbalistky z 11.ZŠ stříbrné

Zleva dole Kateřina Vašinová, Nikola Madejová, Veronika Štěrbová, Moni-
ka Beierová, zleva nad nimi trenérka Danuše Górecká, Kateřina Musilová, 
Ivana Vašinová, Lenka Handzelová, trenérka Marcela Boráková

je kapitánka vítězného týmu Niko-
la Madejová a pokračuje: „Už teď 
začínáme myslet na novou sezó-
nu, která začíná v září velkým tur-
najem ve Frýdku-Místku, už 22. 
ročníkem Memoriálu E. Kučery, 
třeba se to podaří tam.“

Trenérku Danu Góreckou tyto 
smělé plány nejmladších volejba-
lových nadějí těší a sama dodá-
vá: „Chtěla bych poděkovat všem 
trenérům, se kterými spolupracuji 
při trénování mladších žákyň na 
11. ZŠ – paní Marceli Boráko-

vé, Radkovi Podolovi, Martě 
Folwarczné. Práce s mládeží je 
určitě nejnáročnější a mnohdy 
zůstává nedoceněna. Opravdo-
vých talentů je mezi mládeži čím 
dál tím méně, stejně jako děvčat 
ochotných na sobě pracovat a 
prosadit se v tak nádherném 
sportu, jakým odbíjená bezespo-
ru je. A možná děvčata ani nevě-
dí, kde nás hledat. Takže vězte, 
11. ZŠ je pro volejbal nejlepší 
a má otevřené dveře pro další 
budoucí volejbalistky.“

Beskydská šachová škola 
spolu s Domem dětí a mlá-
deže ve Frýdku-Místku pořá-
dá turnaj „O mistrovský titul 
MŠ“, který dozajista nemá v 
ČR obdoby, protože se jedná 
o přebor čtyřčlenných družs-
tev v šachu v podání dětí z 
mateřských škol. Věk dětí je 
tedy mezi 4 a 6 lety!

„Turnaj je reakcí na početné 
zastoupení trenérů Beskydské 
šachové školy a pedagogic-
kých pracovníků DDM F-M v 
mateřských školách v našem 
městě,“ vysvětlil okolnosti uni-
kátního zápolení Martin Kocur. 

O mistrovský titul předškoláků
Podle něj turnaj dokazuje, proč 
má Beskydská šachová škola 
dominantní postavení v mládež-
nickém šachu.

„Nominace družstev je ote-
vřená, podmínka je včasné 
přihlášení mateřské školy to tur-
naje. První šachovnice je obsa-
zena nejlepším hráčem. Turnaj 
je rozložen do pěti kol, když na 
partii je přibližně 20 minut. V 
případě, že hráči neukončí partií 
matem, rozhodne rozhodčí. Tur-
naje se zúčastňuje přibližně 20 
družstev. Družstvo, které skončí 
na prvním místě, se může pyšnit 
mistrovským titulem,“ vysvětlil 

Kocur pravidla turnaje, v němž 
velký favorit potvrdil svou sílu. 
MŠ SLEZSKÁ č.1 během svých 
zápasů ztratila pouze 1,5 bodu z 
20 možných a jasně zvítězila.

1. místo - MŠ Slezská č.1 - 
18,5 bodů

Jan Chlebek, Kristýna Šopko-
vá, Daniel Žídek, Vašica Patrik.

2. místo - MŠ Ke Splavu - 
15,5 bodů

Tomáš Filip, Ondřej Havelka, 
Matěj Gilar, Vojtěch Kubů

3. místo - MŠ Slezská č.2 - 
11,5 bodů

Vojtěch Konvička, Matěj Mič-
ka, Petr Janíček, Kryštof Kavka.

V místeckém parku u auto-
busového stanoviště proběhl 
Přebor škol města a okolí v ori-
entačním běhu. Mohli jste vidět 
děti, jak hledají ukryté lampio-
ny. Někteří závodníci je našli 
bez problémů, jiní kufrovali (v 
hantýrce orientačních běžců 
to znamená ztratit se, či hledat 
tyto kontroly velmi dlouho). 

Závod připravoval Sportovní 
klub orientačního běhu Frýdek-
-Místek ve spolupráci s AŠSK 
(Asociace školských sportovních 
klubů) na nové mapě SADY, 
kterou vytvořili členové oddílu 
– Vlastimil Mutina, Petr Konůp-
ka a Jiří Petr. Tratě a celou 
organizaci závodu připravoval 
předseda oddílu, již zmíněný 

Základní školy se utkaly v orientačním běhu
Vlastimil Mutina. Závo-
du se účastnily pouze tři 
školy, což je tak trochu 
škoda, poněvadž závod 
i zázemí byly kvalitně 
připraveny. Pořadatel 
děkuje vlastníkům areálu 
Sokolík, kde celá akce 
proběhla. Závodu se 
účastnila družstva škol 
– 6. ZŠ, 9. ZŠ a ZŠ Dolní 
Domaslavice.

A výsledky? 
V soutěži mladších 

žáků (1. stupeň) těsně 
zvítězili závodníci ze ško-
ly z Dolních Domaslavic. 
V soutěži starších žáků 
(2. stupeň) jasně vyhráli zástupci 
školy ze 6. ZŠ – jmenovitě Vendu-

nastoupila do sportovní třídy 
zaměřené na odbíjenou na 11. 
ZŠ. Ve sportovní třídě se tak 
sešla děvčata nejen ze všech 
částí Frýdku-Místku, ale i z Frýd-
lantu a dokonce z Ostravice. 
Ačkoli to nemají vůbec jednodu-
ché s dojížděním, jejich nadšení, 
píle a poctivost na trénincích slaví 

Volejbalové naděje TJ Soko-
la Frýdek-Místek dokázaly zúro-
čit své volejbalové umění na 7. 
ročníku republikového finále 
Srovnávací soutěže základních 
škol se sportovními třídami 
zaměřenými na volejbal dívek.

Děvčata svou cestu za medai-
lovým snem začala dnem, kdy 

Starší žáci, dívky kat. D IV (8.-9.tř.) 
– vítězka L. Vaškebová

la Skurková, Václav Mutina, Len-
ka Vaškebová a Tomáš Volný.
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FOTBALISTÉ ROČNÍKU 2000: Fotbal Frýdek-Místek už dává dohro-
mady i tým chlapců narozených v roce 2000. Dokonce má za sebou 
první turnaj v Dolních Datyních, kde si měli odbýt premiéru se sobě 
rovnými. Ne všechny kluby ovšem pracují s tak mladými fotbalisty, 
a tak nakonec museli hrát proti starším. I tak okusili radost z prvních 
dobrých výsledků, v jednom zápase vybojovali bezbrankovou remízu 
s Frýdlantem a Brumov porazili dokonce 4:0.     Foto: Petr Pavelka

Nedostali jste se k moři?
Využijte účinků solné jeskyně k regeneraci

vašeho organismu.
V měsíci červnu, červenci a srpnu 10% sleva.

Poliklinika - Místek s.r.o.,
tel.: 558 900 117

Poliklinika-Místek s.r.o pronajme kancelářské prostory 
v 8. patře. Pronajmeme lékařskou ordinaci

i se zařízením, volná od 1. 9. 2007.

Firma GIOL anticor, s.r.o. 
přijme pracovní profese:

- lakýrník 
- tryskač (ruční tryskání)

- manipulant
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29. 6. - 30. 6. - HURÁ PRÁZDNINY 
Organizátor: ZO Českého sva-
zu včelařů Frýdek-Místek
Místo: Dům včelařů Fojtství, 
Chlebovice
Čas: Začátek: 29. 6. v 18:00 hodin 
- Konec: 30. 6. ve 13:00 hodin
Kontakt: Marie Knödlová, Tele-
fon: 603 542 619, E-mail: vcela-
rifm@seznam.cz
Informace: Návštěva včelařské-
ho muzea a skanzenu, výroba 
svíček z včelího vosku, noční hra 
s chlebovickým Volfem, táborák.
Ubytování ve stanech i v budově.
S sebou si vezměte průkazku 
zdravotní pojišťovny, psací a 
kreslící potřeby, spací pytel, 
karimatku, vhodné oblečení, 
oblečení na spaní, svačinu (pár-
ky na opékání zajištěny).
Nutno se přihlásit předem. Při-
hlášky zasílejte na e-mail. 
2. 7. - HRAJEME REKREAČ-

NĚ STOLNÍ TENIS 
Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka 
ve Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, 
Telefon: 724 751 331, E-mail: 
tjslezska@seznam.cz
Informace: Stolní tenis pro 
neregistrované.
Sraz je v 9:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka 
MHD „U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny, pálky (lze 
zapůjčit).
3. 7. - HRAJEME SÁLOVOU 

KOPANOU 
Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka 
ve Frýdku
Čas: 16:00 - 19:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, 
Telefon: 724 751 331, E-mail: 
tjslezska@seznam.cz
Informace: Sálová kopaná pro 
5 a 6 členná družstva od 12 let.
Sraz je v 16:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka 
MHD „U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní 

ČERVENCOVÝ PROGRAM PRÁZDNINY VE MĚSTĚ
obuv do tělocvičny.
4. 7. - POZNEJ SVÉ MĚSTO 

Organizátor: TOM 19070 KAM 
Frýdek-Místek
Místo: Stanice mladých turistů 
FM a město FM
Čas: 8:00 - 15:00 hodin
Kontakt: Jiří Šnapka, Telefon: 
737 117 491, E-mail: jiri.snap-
ka@seznam.cz
Informace: Hra ve městě zaměře-
ná na poznání míst dle fotografií.
Sraz je v 8:00 u Stanice mla-
dých turistů na ulici Pionýrů 764 
v Místku.

5. 7. - CVIČÍME JUDO 
Organizátor: TJ Důl Staříč Frý-
dek-Místek
Místo: Tělocvična na 9. ZŠ na ulici 
E. Krásnohorské 139 ve Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Lubomír Černý, Tele-
fon: 608 821 513, E-mail: 
judofm@atlas.cz
Informace: Základy juda pro 
nováčky, hry a soutěže. Pro děti 
od 8 let.
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny, tepláky, triko 
s dlouhým rukávem.

8. 7. - INDIÁNI VE FRÝDKU 
Organizátor: Beskydské infor-
mační centrum Frýdek-Místek
Místo: Zámecký park ve Frýdku
Čas: 15:00 - 17:45 hodin

9. 7. - ZVUKOVÁ STŘELBA 
Organizátor: KAFIRA, o.s. Frý-
dek-Místek
Místo: KAFIRA, Zámecké nám. 
44, Frýdek
Čas: 8:30 - 13:00 hodin
Kontakt: Dana Valášková, 
Telefon: 777 574 361, E-mail: 
dana.valaskova@kafira.cz
Informace: Přijďte si vyzkoušet, jak 
střílejí nevidomí. Pro děti od 9 let.
10. 7. - AUTOBUSOVÝ VÝLET 

DO MUCHOVIC 
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, Frýdek-Místek (DDM FM)
Místo: Muchovice, Sraz je v 
9:00 hodin v SVČ Klíč (DDM), 
Pionýrů 752 v Místku
Čas: 9:00 - 16:00 hodin
Kontakt: Marie Cidlíková, Tele-
fon: 736 150 088, E-mail: telo-
vychova@ddmfm.cz

Informace: Návštěva stájí hucul-
ských koní. Projížďka na koních. 
Hry a soutěže, opékání párků.
S sebou si vezměte průkaz 
zdravotní pojišťovny, vhodné 
oblečení, svačinu a pití (párky 
na opékání jsou zajištěny).
Nutno se přihlásit. Přihlášky 
podávejte do 9. 7. 2007. 

11. 7. - VE VČELÍM
KRÁLOVSTVÍ 

Organizátor: ZO Českého sva-
zu včelařů Frýdek-Místek
Místo: Dům včelařů Fojtství, 
Chlebovice
Čas: 9:00 - 13:30 hodin
Kontakt: Marie Knödlová, 
Telefon: 603 542 619, E-mail: 
vcelarifm@seznam.cz
Informace: Videoprojekce ze 
života včel, ukázka vytáčení medu, 
povídání o medu, výroba svíček z 
včelího vosku, soutěže a hry s vče-
lařskou tématikou, překvapení.

12. 7. - TURNAJ V
DESKOVÝCH HRÁCH 

Organizátor: TOM 19070 KAM 
Frýdek-Místek
Místo: Stanice mladých turistů 
FM, Pionýrů 764, Místek
Čas: 8:00 - 15:00 hodin
Kontakt: Jiří Šnapka, Telefon: 
737 117 491, E-mail: jiri.snap-
ka@seznam.cz

12. 7. - O ŠACHOVÉHO 
KRÁLE A KRÁLOVNU 

Organizátor: Beskydská šacho-
vá škola Frýdek-Místek
Místo: Středisko volného času 
Klíč (DDM), Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Martin Kocur, Telefon: 
737 421 058, E-mail: m.kocur@
chessfm.cz
Informace: Šachový turnaj pro 
všechny.
13. 7. - EXKURZE NA LETIŠTĚ 
Organizátor: Pobeskydský avi-
atický klub Frýdek-Místek
Místo: Letiště Bahno Místek
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Petr Řehák, Telefon: 777 
080 697, E-mail: pakfm@volny.cz
Informace: Prohlídka hangáru 
a letadel, beseda s instruktory 
létání, výstava obřích modelů 
letadel, letové ukázky, ukázky 
modelářského kroužku.
Pro zájemce je zajištěn dopro-
vod ze zastávky MHD „Místek, 
Letná“ v 8:20 hodin linka MHD 
č. 2) na letiště a zpět z letiště na 
zastávku MHD „Místek, Letná“ 
ve 13:00 hodin (linka MHD č. 1).
16. 7. - RAFTY NA OSTRAVICI 
Organizátor: Sportovní klub cviče-
ní a pobyt v přírodě Frýdek-Místek
Místo: Stavidlo u dopravního 
hřiště na Riviéře v Místku
Čas: 10:00 - 14:00 hodin
Kontakt: Oldřich Chrostek, 
Telefon: 608 741 124, E-mail: 
sport-klub@f-m.cz
Informace: Výcvik na 2-6míst-
ných raftech, samostatné jízdy 

posádek o ceny. Kategorie: děti, 
rodiče s dětmi a rodiče.
S sebou si vezměte starší obutí 
a oblečení do vody, svačinu a 
nápoje.
16. 7. - HRAJEME REKREAČ-

NĚ STOLNÍ TENIS 
Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka 
ve Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, 
Telefon: 724 751 331, E-mail: 
tjslezska@seznam.cz
Informace: Stolní tenis pro 
neregistrované.
Sraz je v 9:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka 
MHD „U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní obuv 
do tělocvičny, pálky (lze zapůjčit).

17. 7. - SEBEOBRANA 
Organizátor: Taekwon-Do ITF 
JOOMUK
Místo: Tělocvična 1. ZŠ na ulici 
TGM ve Frýdku
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Jozef Juhás, Telefon: 
605 807 148, E-mail: jozef.
juhas@seznam.cz
Informace: Naučte se základům 
sebeobrany.
17. 7. - HRAJEME SÁLOVOU 

KOPANOU 
Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka 
ve Frýdku
Čas: 16:00 - 19:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, 
Telefon: 724 751 331, E-mail: 
tjslezska@seznam.cz
Informace: Sálová kopaná pro 
5 a 6 členná družstva od 12 let.
Sraz je v 16:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka 
MHD „U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny.

18. 7. - MLADÍ HASIČI 
Organizátor: Sbor dobrovol-
ných hasičů Lískovec
Místo: Hasičská zbrojnice v Lís-
kovci (dojezd MHD č. 5)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Šárka Čerňáková, 
Telefon: 605 249 385, E-mail: 

sarka.cernakova@seznam.cz
Informace: Ukázky z činnosti 
mladých hasičů, soutěže s použi-
tím hasičského nářadí a náčiní.

18. 7. - SEBEOBRANA 
Organizátor: Taekwon-Do ITF 
JOOMUK
Místo: Tělocvična 1. ZŠ na ulici 
TGM ve Frýdku
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Jozef Juhás, Telefon: 
605 807 148, E-mail: jozef.
juhas@seznam.cz
Informace: Naučte se základům 
sebeobrany.

19. 7. - CVIČÍME JUDO 
Organizátor: TJ Důl Staříč Frý-
dek-Místek
Místo: Tělocvična na 9. ZŠ na ulici 
E. Krásnohorské 139 ve Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin, 16:00 
- 18:00 hodin
Kontakt: Lubomír Černý, Tele-
fon: 608 821 513, E-mail: 
judofm@atlas.cz
Informace: Základy juda pro 
nováčky, hry a soutěže. Pro děti 
od 8 let.
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny, tepláky, triko 
s dlouhým rukávem.
20. 7. - NAUČNOU STEZKOU 

FRÝDECKÝM LESEM 
Organizátor: TJ VP Frýdek-
Místek - Oddíl pěší turistiky
Místo: Frýdecký les, Bezručova 
vyhlídka
Čas: 8:00 - 14:30 hodin (Sraz: 
nádraží ČD v 8:00 hodin, Návrat: 
nádraží ČD ve 14:30 hodin
Kontakt: Milada Alinová, Tele-
fon: 606 865 293
Informace: Turistická vycházka 
podél řeky Ostravice, Frýdeckým 
lesem na Bezručovu vyhlídku. 
Hry, soutěže, opékání párků.
S sebou si vezměte vhodné 
oblečení a obuv, svačinu a pití.
20. 7. - TENIS PRO VŠECHNY 
Organizátor: TK TENNISPOINT 
Frýdek-Místek
Místo: Tenisový areál TK Ten-
nispoint, Hutní 36, Frýdek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, 
Telefon: 602 718 364, E-mail: 
jiri.vykoukal@seznam.cz

(Pokračování na straně 9)

SÁLOVÁ KOPANÁ: Mládež si bude moci opakovaně poměřit síly ve 
fotbale.  Foto: Petr Pavelka

NA LETIŠTI: Exkurze Pobeskydského aviatického klubu je v plánu 
13. července.  Foto: Petr Pavelka
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(Pokračování ze strany 8)
Informace: Seznámení se základy 
tenisu, všeobecnou sportovní přípra-
vou, soutěže a hry o drobné ceny.
S sebou si vezměte vhodné oble-
čení a obutí, pokrývku hlavy a pití.
Počet míst omezen. Doporuču-
jeme se přihlásit předem.

21. 7. - AIRSOFTOVÁ
STŘELNICE 

Organizátor: TTM - Tactical team 
Moravia, o.s. Frýdek-Místek
Místo: Bývalá kasárna ve frý-
deckém lese
Čas: 9:00 - 14:00 hodin
Kontakt: Chrobok, Telefon: 737 
860 386
Informace: Airsoftová střelnice dle 
standardů IPSC. Střelba na terč s 
instruktorem. Pro děti od 10 let.
S sebou si vezměte oblečení a 
obuv do lesa.
21. 7. - RAFTY NA ŘECE MORA-

VĚ (AUTOBUSOVÝ VÝLET) 
Organizátor: Sportovní klub 
cvičení a pobyt v přírodě Frýdek-

-Místek
Místo: Řeka Morava, Mlýnský 
náhon (Olomouc)
Čas: 7:00 - 18:00 hodin (Sraz: 
Poliklinika v Místku v 7:00 hodin, 
Návrat: v 18:00 hodin
Kontakt: Oldřich Chrostek, 
Telefon: 608 741 124, E-mail: 
sport-klub@f-m.cz
Informace: Bezpečný úsek 
řeky, vhodný pro úplné začáteč-
níky. Vhodné pro děti od 10 let. 
S dítětem může jet jeden rodič.
S sebou si vezměte průkazku 
zdravotní pojišťovny, starší obutí a 
oblečení do vody, pokrývku hlavy, 
sluneční brýle, opalovací krém, 
repelent, svačinu a nápoje.
Cena: 100,- Kč / 1 osoba. Na 
akci je nutno se přihlásit. 
23. 7. - S POLICIÍ NA KOLECH 
Organizátor: Městská policie a 
NZDM Klub Prostor Frýdek-Místek
Místo: Areál dopravního hřiště u 
víceúčelové sportovní haly
Čas: 9:00 - 12:00 hodin

ČERVENCOVÝ PROGRAM PRÁZDNINY VE MĚSTĚ
Kontakt: Kateřina Merová, Tele-
fon: 558 609 321, E-mail: mero-
va.katerina@frydekmistek.cz
24. 7. - MODELÁŘSKÝ DEN 

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, Frýdek-Místek (DDM 
FM)
Místo: SVČ Klíč (DDM), Pionýrů 
752 v Místku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Alena Fabíková, Tele-
fon: 732 383 131, E-mail: tech-
nika@ddmfm.cz
Informace: Výroba letadélek a 
házedel.
25. 7. - TURNAJ VE STOLNÍM 

FOTBÁLKU 
Organizátor: Foosballový spor-
tovní klub Frýdek-Místek
Místo: Zámecké náměstí 1262, 
Frýdek (vchod z ulice Hasičská, z 
druhé strany restaurace Bierhaus
Čas: 9:00 - 15:00 hodin
Kontakt: Petr Plasgura, Tele-
fon: 736 618 515, E-mail: 
fssk@seznam.cz
Informace: Představení stolního 
fotbalu jako sportu (videoprojekce, 
exhibice), turnaj o ceny. S sebou 
si vezměte sportovní oblečení a 
přezůvky, velkou svačinu a pití.
26. 7. - AUTOBUSOVÝ VÝLET 
NA VÝSTAVU ORBIS PICTUS 

DO KROMĚŘÍŽE 
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, Frýdek-Místek (DDM FM)
Místo: Kroměříž - Květná zahra-
da, Sraz je v 8:45 hodin v SVČ 
Klíč (DDM), Pionýrů 752 v Místku

Čas: 8:45 - 17:00 hodin
Kontakt: Petra Urbanová, Tele-
fon: 731 167 721, E-mail: info@
ddmfm.cz
Informace: Expozice ORBIS PIC-
TUS aneb Brána do světa tvořivé 
lidské fantazie rozvíjí představivost 
a fantazii prostřednictvím inter-
aktivních zvukových, optických a 
pohybových objektů a instalací.
S sebou si vezměte průkaz 
zdravotní pojišťovny, vhodné 
oblečení, svačinu a pití.
Cena: 100,- Kč / 1 osoba. Nutno se 
přihlásit předem do 25. 7. 2007 

30. 7. - ŽIJEME HUDBOU 
Organizátor: Dětská misie v ČR, o.s.
Místo: Tělocvična 1. ZŠ na ulici 
TGM ve Frýdku (Sraz na asfalto-
vém hřišti před tělocvičnou)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Kateřina Moškořová, 
Telefon: 605 316 887, E-mail: 
k.moskorova@seznam.cz
Informace: Současnými hudební-
mi styly vás provede hudební sku-
pina, vyzkoušíte si různé hudební 
nástroje, nebude chybět soutěž.
S sebou si vezměte obuv do 
tělocvičny, může být i vlastní 
hudební nástroj.
30. 7. - HRAJEME REKREAČ-

NĚ STOLNÍ TENIS 
Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka 
ve Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, 

Telefon: 724 751 331, E-mail: 
tjslezska@seznam.cz
Informace: Stolní tenis pro 
neregistrované.
Sraz je v 9:00 u boční branky tělo-
cvičny (zastávka „U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní obuv 
do tělocvičny, pálky (lze zapůjčit)
31. 7. - S MAPOU PRO ORIEN-
TAČNÍ BĚH OPĚT V PARKU 

Organizátor: Sportovní klub ori-
entačního běhu Frýdek-Místek
Místo: Areál Sokolík v Místku
Čas: 8:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Vlastimil Mutina, Tele-
fon: 604 298 997, E-mail: vmu-
tina@centrum.cz
Informace: Krátký orientační 
závod na mapě Sady.
S sebou si vezměte sportovní obuv.
Nutno se přihlásit předem do 
28. 7. 2007.
31. 7. - HRAJEME SÁLOVOU 

KOPANOU 
Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka 
ve Frýdku
Čas: 16:00 - 19:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, 
Telefon: 724 751 331, E-mail: 
tjslezska@seznam.cz
Informace: Sálová kopaná pro 
5 a 6 členná družstva od 12 let.
Sraz je v 16:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka 
MHD “U Gustlíčka”).
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny.
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Krajinné projekty Václava CigleraKrajinné projekty Václava Ciglera
Frýdecká galerie Langův 

dům se v poslední době snaží 
představovat špičková jména 
v trochu jiné poloze než jsou 
tito autoři v kulturním svě-
tě proslulí. Václav Cigler je 
umělec světového formátu v 
oboru skla, ale ne každý ví, že 
se s jeho prací může setkat 
například v pražském metru 
či jinde. Ve Frýdku-Místku 
představuje vizualizace svých 
krajinných projektů.

„Václav Cigler dokonale využí-
vá optických vlastností skla, ale je 
to také filozof a člověk, který umí 
nad životem zdravě meditovat. 
Bylo to vidět na obrazech, které 
jsme u nás vystavovali. Ukazova-
ly možnosti, jak by se člověk mohl 
přiblížit přírodě, jakým způsobem 
lze k tomu sklo využít,“ řekla gale-
ristka Libuše Olšáková.

Sklo je pro Václava Ciglera 
vzrušujícím materiálem, který mu 
dává možnost pozorovat svět pod 
různou optikou a zornými úhly. I 
čiré sklo umí připomenout, jak širo-
ké je barevné spektrum a že díky 
němu nemusí být vše takové, jak 
vypadá. „Sklo má povahu a osud 
člověka. Sklo je navíc snad jedi-
ným materiálem, který je možné 
neustále technologicky rozvíjet a 
uzpůsobovat tak k realizování i těch 
nejfantasmagoričtějších představ 
a záměrů,“ tvrdí autor a některé z 
nich ve frýdecké galerii představil.

Tvorba Václava Ciglera vyrůs-

tala ze složitého tvořivého myš-
lenkového kvasu vývoje umění 60. 
let, rozvíjela se stranou hlavních 
modernistických trendů své doby. 
S některými z nich přitom souzně-
la, částečně je také předjímala a 
reagovala na jejich podněty. Je 
to dílo důsledně monotematické, 
soustředěné k vnitřním konstantám 
umělcova duchovního světa, které 
konsekventně prohlubuje a roz-
víjí. V jistém smyslu jako by autor 
záměrně relativizoval otázku času. 
V umělcově konečném záměru je 
snaha, aby jeho krajinná a prosto-
rová díla utvářela životní prostředí 
člověka a harmonicky s ním sply-
nula. Nejsou tedy pojímána jako 
soběstačné estetické objekty, ale 
s aspektem estetickým a medi-
tačním se v nich spojuje i funkce 
užitná. Orientace podstatné části 

Chorus Collegium Odry
24. června v chrámu sv. Jana 

a Pavla si přijdou na své příz-
nivci vážné hudby. Už na Štěpá-
na připravil Josef Kleinwächter 
jedinečný hudební bonbónek 
ve své provozovně, nyní se 
postaral o celou „bonboniéru“, 
která se bude servírovat v mno-
hem větším prostoru.

Do Frýdku-Místku zavítá smí-
šený pětatřicetičlenný sbor se 
svým orchestrem Chorus Col-
legium Odry s tímto programem: 
v 9:30 Ernst Schandl: Missa bre-
vis, 16:00 Wolfgang Amadeus 
Mozart: Korunovační mše KV317. 
„Toto jedinečné hudební těleso 
účinkuje jak při liturgii, tak na 
koncertech. Vzniklo v roce 1970 
nástupem Jana Jakubíka na mís-
to varhaníka a sbormistra s odka-
zem na předválečnou hudební 
tradici města. V Odrách tehdejší 
sbor spoluúčinkoval se zámeckou 
kapelou, změnil přístup k nácvi-
ku sboru a začal spolupracovat 
i s místními muzikanty. Od roku 
1993 se sbor stává hudebním 
sdružením Chorus Odry a zaklá-
dá tradici festivalu duchovní hud-
by. Z důvodu nemoci, která vedla 
k postupné ztrátě hudebního slu-
chu, zůstává Jan Jakubík před-

sedou hudebního sdružení a post 
dirigenta a hlavního varhaníka 
přebírá v roce 1995 jeho syn Mar-
tin Jakubík. S růstem hudebních 
nároků a potřeb obohatit kulturní 
dění v regionu přišla myšlenka 
stavby nových varhan, která se 
podařila zrealizovat v roce 1998,“ 
přiblížil Josef Kleinwächter historii 
sboru, který má nastudována díla 
českých i světových autorů (J. J. 
Ryba, T. N. Koutník, J. I. Linek, J. 
N. Škroup, F. X. Brixi, S. Brixi, E. 
Pascha, A. Dvořák, J. Křička, A. 
Tučapský, J. Strejc, F. Slimáček, 
R. Rejšek, J. Hnilička, A. Vivaldi, 
W. A. Mozart, J. S. Bach, M. A. 
Charpentier, J. G. Albrechtsber-
ger, J. Gruber, J. Pembauer, E. 
Schandl a další).

Předností sboru jsou samo-
statná koncertní vystoupení, 
která byla již vícekrát kladně 
ohodnocena hudebními znalci či 
samotnými autory. Za 37 let své 
existence soubor vystupoval na 
mnoha místech naší republiky, 
ale i v zahraničí. Má za sebou 
například vystoupení v Chrámu 
sv. Mikuláše, kde koncertoval 
u příležitosti výročí úmrtí W. A. 
Mozarta. Nyní může potěšit i 
publikum ve Frýdku-Místku. (pp)

Acháty – klenoty přírodyAcháty – klenoty přírody
Pouze jeden týden bude ve 

dnech 18. až 22. června 2007 
otevřena v Galerii Langův dům 
mimořádně zajímavá výstava 
drahých kamenů – achátů, z 
kolekce místeckého sběratele 
a brusiče achátů Vladimíra 
Machka. Návštěvník bude mít 
ojedinělou možnost vidět asi 
200 leštěných achátů z čes-
kých i světových nalezišť.

Krásná přehlídka barev a 
fantastických tvarů ukáže, že i 
neživá příroda je stejně půvabná 
jako krása motýlů či květin. Kro-
mě broušených polodrahokamů 
budou na výstavě k vidění i mozai-
ky z leštěných kamenů i obrazy 
vystavených kamenů sejmutých 
a zvětšených počítačem. Obrazy 

připomínající abstraktní obrazy 
připravil ing. Jiří Otípka.

Výstavu připravilo Kulturní 
sdružení Bezručův kraj, které 
tak postupně představuje tvůrčí 
práci některých svých členů. 
Vladimír Machek působí v tom-
to sdružení více než dvacet let. 
Vernisáž výstavy bude v pondělí 
18. června v 17 hodin. Galerie je 
otevřena ve všední dny od 13 do 
18 hodin.     

Beskydy Sound už jsou za dveřmiBeskydy Sound už jsou za dveřmi
Čas letí. Takže už je to vlastně 

tady. Hudební festival Beskydy 
Sound. Na něm kapely, co letí. 
S nimi zaručeně vyletí nálada 
každému. Nesmíte chybět.

Již v sobotu 23. června se 
nábřeží Ostravice u Víceúčelové 
sportovní haly promění v obří 
hudební scénu, kde se od 15 
hodin začnou střídat známé 
české kapely. Kromě hudebního 
zážitku čeká na návštěvníky 
vynikající zázemí.

„Beskydy Sound má ve Frýd-
ku-Místku zavést tradici, kdy se 
alespoň jednou za rok představí 
pod širým nebem známé a ob-
líbené české kapely. V letošním 
roce se podařilo poskládat 
skutečně zajímavou a pestrou 
mozaiku. Na hlavním pódiu Be-
skydy Stage se vystřídají Mon-
key Business, Support Lesbiens 
či Mňága a Žďorp, tedy kapely, 
které jsou na poli české populární 
hudby více než úspěšné,“ láká 
návštěvníky Milan Anděl z Be-
skydského informačního centra. 
Příchozí se nemusí bát prostojů 
mezi jednotlivými hlavními forma-
cemi, přestávky vyplní druhá scé-
na Chillout Stage, která vznikla 

ve spolupráci s klubem Stoun. 
„Zde si přijdou na své vyznavači 
hip-hopu, breaku a dj´s. 

Kromě hudby bude připraveno 
i zázemí pro návštěvníky. Kromě 
beer zone, tedy jakési obří 
osvěžovny, vyroste ve festi-
valovém areálu game zone 
– místo se zábavnými atrakcemi 
zdarma, dokonalé pohodlí si 
mohou návštěvníci udělat v re-
lax zone na nábřeží Ostravice,“ 
přiblížil Milan Anděl způsob, ja-
kým BIC učiní z prostoru u VSH 
skutečnou zónu zábavy.

Během celého průběhu 
konání festivalu bude k dispo-
zici i speciálně vybudovaná 
mini pobočka Beskydského 
informačního centra v prvním 

Může se zdát, že do žní je 
ještě daleko, ale ty muzikant-
ské se již pilně připravují. IX. 
ročník Muzikantských žní se 
jako každoročně uskuteční v 
třetím srpnovém týdnu (16.-
-18. 8.) v areálu Sokolík.

„Čtvrteční podvečer je věnován 
zvláště mladým talentům. Hodi-
nový program s dětmi připravuje 
Michal Smolan a zúčastní se také 
děti pod vedením M. Michny. Před-
staví se kapela Ptačoroko – otec 
Lukáš Karlický se svými čtyřmi 
syny hrají parádní bluegrass. Na 
závěr večera jsme přichystali celý 
koncert Honzy Nedvěda s kape-
lou,“ odkrývá pořadatelské karty 
Pavla Walková. Podotýká, že i 
po  oficiálním programu se bude 
hrát dále – stačí si jen prostě vzít s 
sebou kytaru. Zajímavostí je mož-

SKLENĚNÝ MOST: Jeden z krajinných projektů Václava Ciglera. 
 Foto: Petr Pavelka

Ciglerovy tvorby na formování 
životního prostředí člověka je v 
kontextu našeho výtvarného umě-
ní svou originalitou a koncepční 
důsledností ojedinělá. Je ke škodě 
naší kultury, že jeho podnětné pro-
jekty u nás nebyly dosud využity a 
realizovány. Tvorba Václava Cig-
lera je projevem velké senzibility 
a inteligence citu. Vyniká čistotou 
a přesností výtvarného myšlení, 
otevřeností a schopností komuni-
kovat. Spojuje v sobě až vědecky 
motivovaný zájem o poznání ele-
mentárních zákonitostí a principů 
s romanticky zabarvenou umělec-
kou vizí. Domnívám se, že nabízí 
stále platnou alternativu přístupu k 
tvorbě a životu, v němž je obsaže-
na moudrost a také naděje,“ cha-
rakterizoval Ciglerovo dílo před 
lety Jiří Zemánek.  (pp)

nost získat slevu na vstupném, 
pokud budou příchozí oblečeni ve 
stylu country. Pořadatelé vyzývají 
ještě další hudební dětské talenty 
ve věku 7-15, aby se hlásili na tele-
fonním čísle 603 571 176.

V pátek bude hrát Rangers, 
poté skvělý BG Styl, Dobráci 
od Kosti, FLERET s Jarmilou 
Šulákovou a chybět nebude 
noční táborák. Výčet sobotních 
místních kapel je rovněž zají-
mavý: Mr. Bill, Kajkery, Chvilka 
poezie, Ofsajd, I.C.Q., Kopyto, 
Sova a Slamák, ze Slovenska 
pak přijedou Oli a Lu, Neznámi 
a dokonce z USA THE CELL. 
Na country bále bude mít vstup 
také kapela, která tento festival 
založila – F-M band. Představí 
se také taneční skupiny Wirginia 
a děti z MŠ – Palkovjánek.  (pp)

Muzikantské žně se již chystají

patře sportovní haly. Zde budou 
pro návštěvníky k dispozici infor-
mace o spojích nebo o dalších ak-
cích Beskydského veseléta, jehož 
je Beskydy Sound součástí.

Vstupenky na festival Be-
skydy Sound jsou v předprodeji 
na několika místech ve Frýdku-
-Místku za 190 korun. Předprodej 
bude ukončen 22. června, poté 
bude vstupenky možné sehnat 
pouze na místě za 250 korun. 

Předprodejní místa: BIC 
Náměstí Svobody, BIC 
Zámecké náměstí, Nová scéna 
Vlast, Národní dům, Kino Petra 
Bezruče, Antikvariát Pod Svíc-
nem, Hudební klub Stoun, Hy-
pernova – informace, Tesco 
– stánek likérky.  (pp)

V souvislosti s konáním hudebního festivalu Beskydy Sound bude v sobotu 23. 6. 
částečně omezen přístup pro pěší od lávky přes řeku Ostravici na ulici Riegrova k 
víceúčelové sportovní hale a dále k ulici Na Poříčí. Parkoviště mezi sportovní halou 
a řekou Ostravicí bude v tomto dni uzavřeno pro automobily, využít bude možné 
přilehlá parkovací místa pod mostem před víceúčelovou sportovní halou.

Monkey Business.
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 87,07 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 15,30 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 15,66 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebyt. prostor o výměře 25,34 m2 a 7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)
4) Objekt čp. 6, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)

5) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 31,34 m2 (III.NP)
6) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2

  + WC 1,9 m2 směr Ostravská 
7) objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytový prostor o výměře 50,20 m2 (IV.NP)
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 56, Zámecké náměstí
- nebytové prostory o výměře 88 m2 (I.NP)

u krytého bazénu 19.6. - 21.6.
u Kauflandu 26.6. - 28.6.

Provozní doba mobilní sběr-

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
ny je vždy úterý, středa, čtvrtek 
od 10:00 do 18:00 h. (dle har-
monogramu).

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního a ekonomic-
kého rozvoje, jako pořizovatel změny č.1 regulačního plánu

Frýdek-Místek, Stará Riviera
zahajuje řízení o změně č. 1 regulačního plánu Frýdek-
Místek, Stará Riviera, projednaném s dotčenými orgány

dle § 67, odst. 1, 3, 4 zák. č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu (stavební zákon),

(dále jen „stavební zákon“).
Návrh změny č. 1 regulačního plánu Frýdek-Místek, Stará 

Riviera bude dle § 67, odst. 3 stavebního zákona vystaven k 
veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů
na Magistrátu města Frýdku-Místku,

ul. Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, na odboru územního 
a ekonomického rozvoje, 4. NP, v pondělí a středu

od 8,00 do 17,00 h,
v úterý a pátek od 8,00 do 13,30 a ve čtvrtek od 8,00 do 15,00 h,

ode dne 12. 6. 2007 do 11. 7. 2007
O návrhu změny č. 1 regulačního plánu Frýdek-Místek, Stará 

Riviera se uskuteční v souladu s § 67, odst. 1 
veřejné projednání ve středu dne 11. 7. 2007 v 10,00 h

v budově Magistrátu města Frýdku-Místku , ul. Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek, ve velké zasedací síni (2. NP).

Námitky a připomínky k návrhu změny č. 1 regulačního plánu 
Frýdek-Místek, Stará Riviera a stanoviska dotčených orgánů k 
němu lze uplatnit nejpozději při veřejném projednání. K později 

uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.
Dle § 67, odst. 4 stavebního zákona mohou podat námitky proti 

návrhu na vydání změny č. 1 regulačního plánu F-M, Stará 
Riviera osoby uvedené v § 85, odst. 1 a 2 stavebního zákona. 

Nejpozději při veřejném projednání může každý podat své 
připomínky. K námitkám a připomínkám uplatněným k věcem, o 

kterých bylo rozhodnuto v územním plánu, se nepřihlíží.
S případnými dotazy je možno obrátit se na odbor územního a 

ekonomického rozvoje, Ing. arch. Zuzanu Břachovou,
tel. 558 609 275.

Řízení o změně č. 1 regulačního plánu
Frýdek-Místek, Stará Riviera

Během letošního léta 
čeká většinu obyvatel Frýd-
ku-Místku historicky vůbec 
nejkratší odstávka teplé užit-
kové vody. Městská společ-
nost Distep, která je doda-
vatelem dálkového tepla na 
území města, tak pokračuje 
v nastoleném trendu v péči 
o tepelný komfort svých 
odběratelů. 

Přestože délka odstávky 
může podle vyhlášky trvat až 
čtrnáct dní, dohodl se Distep 
se svým dodavatelem tepel-
né energie společností Dalkia 
na maximálním zkrácení této 
doby. Pravidelná letní odstávka 
bude proto pro převážnou část 
města trvat pouze čtyři dny, a 
to od 23. do 26. srpna.

„Na základě průzkumů veřej-
ného mínění víme, že našim 
zákazníkům nejvíce ze všeho 
vadí právě pravidelné letní 
odstávky teplé užitkové vody. 
Vzhledem k našemu dobrému 
a dlouhodobému partnerství 
s Dalkií byl dohodnut rekordní 
čtyřdenní termín,“ říká technický 
náměstek společnosti Distep 
inženýr Petr Pavlíček a vysvět-
luje důvody, proč k odstávkám 
vlastně dochází: „Spolehlivost 
provozu tepelného zařízení je 
stejně jako u každého technic-
kého zařízení podmíněna pro-
váděním pravidelných revizí a 
preventivních oprav. Vedle těch-
to kontrol a běžných provozních 
činností se však musí samozřej-

Letos se zkrátí odstávka teplé Letos se zkrátí odstávka teplé 
užitkové vody pouze na 4 dny!užitkové vody pouze na 4 dny!

mě provádět další činnosti, které 
nelze provést za provozu.“

Čtyřdenní odstávka teplé 
užitkové vody v letošním roce 
drží skutečně historicky primát. 
V roce 2006 trvala například 
šest dní a ještě před několika 
lety využívala Dalkia maximální 
povolené délky čtrnácti dnů.

Výjimkou z této čtyřdenní 
letošní odstávky budou domy 
napojené předávací stani-
ce PS 10 a PS 29, kde bude 
odstávka trvat od 23. 7. do 
1. 8. 2007. Společnost Dalkia 
zde totiž musí provést rekon-
strukci svého horkovodu, jenž 
zásobuje většinu domů na 
ulicích J. Trnky, 17. listopadu, 
Kollárova, M. Majerové a Dr. 
Vaculíka, která samozřejmě 
zabere bohužel více času.

„Letních měsíců využívá k 
větším rekonstrukcím také naše 
společnost Distep, která se 
snaží chovat ke svým klientům 
co nejšetrněji, a proto využívá 
k opravám a modernizaci svých 
zařízení především období, kdy 
své zdroje odstavuje společnost 
Dalkia. Chtěl bych ještě připo-
menout, že se při zásadních 
rekonstrukcích předávacích sta-
nic snažíme vyjít našim zákazní-
kům maximálně vstříc a tam, kde 
je to možné, nainstalujeme sta-
nice provizorní,“ dodává technic-
ký náměstek společnosti Distep 
inženýr Petr Pavlíček.

Jsou však některé práce, které 
nelze v této krátké letní odstávce 

stihnout a obyvatelé příslušných 
domů budou mít odstávku budˇ 
prodlouženou nebo u nich bude 
přerušena dodávka teplé vody 
ještě i v jiných dnech.

Během letošního léta bude 
Distep rekonstruovat předávací 
stanici PS 38 na ulici Nad Ryb-
níkem. Protože nebude možné 
práce provést během 4 dnů 
odstávky, dojde u domů na ul. 
Nad Rybníkem, J. E. Purkyně 
a K Hájku k přerušení dodávek 
teplé vody i mimo odstávku.

Rekonstrukce proběhne 
rovněž na předávací stanici 
PS 09 na ulici Kolaříkova. Pře-
rušení dodávky teplé užitkové 
vody i mimo odstávku se bude 
týkat domů na ulicích Foerstro-
va a částečně Čs. armády a
V. Nezvala. Tyto větší rekon-
strukce se týkají pouze dvou z 
celkového počtu 55 předávacích 
stanic, které Distep vlastní.

Velmi krátké přerušení dodá-
vek i mimo odstávku bude nut-
né realizovat i během instalací 
objektových předávacích stanic 
z PS 31 na ulici Gogolova, kte-
rá se dotkne obytných domů na 
ulicích Gogolova, E. Krásnohor-
ské, Tolstého a Škarabelova. 
Odstávky se budou týkat vždy 
jen jednoho domovního bloku při 
přepojování potrubních rozvodů.

Další krátké omezení dodávek 
teplé užitkové vody a také stude-
né vody se dotkne během prací 
na přípojce pro dům s číslem 
popisným 157 na ulici Hlavní. 

Instalace objektových pře-
dávacích stanic napojených z 
PS 52 na ulicích Novodvorská 
a Pekařská si vynutí krátké pře-
rušování dodávek teplé užitkové 
vody, které se však budou týkat 
vždy jen jednoho domu.

„O termínech všech rekon-
strukcí a případných odstáv-
kách teplé užitkové vody jsou 
samozřejmě majitelé dotčených 
objektů informováni minimálně 
s měsíčním předstihem,“ dopl-
ňuje ještě své informace Petr 
Pavlíček.

Sociální služby upozorňují
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociálních služeb a sociální 
péče upozorňuje všechny žadatele, kteří již mají podanou žádost 
o přidělení bytu v Domech s pečovatelskou službou a Penzionu 
pro seniory, aby se během měsíce června dostavili v úřední dny 
pondělí a středu (v době od 8.00 do 17.00 h) a ve čtvrtek (v době 
od 13.00 do 15.00 h) na odbor sociálních služeb a sociální péče, 
budova ul. Radniční 1149, 1. poschodí, kanc. č. 203, 205, 211 k 
aktualizaci svých žádostí.
Aktualizace se nevztahuje na žádosti o umístění v Domově pro 
seniory ve Frýdku-Místku.

Výměna cestovních pasů s frontami
Výměnu cestovních dokladů doprovází fronty. S blížícími prázd-
ninami bude zájem o vydání nového pasu ještě stoupat. Lidé by 
měli počítat s tím, že jeden klient stráví u přepážky v průměru 
7-9minut. Do Frýdku-Místku si přicházejí vyřídit cestovní pas lidé 
z více než třiceti přilehlých obcí. 
Zájemci si nový pas vyřídí v budově magistrátu, a to na ulici Palacké-
ho v Místku. Úřední hodiny jsou v pondělí a středu od 8 do 17 hodin 
a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin. Všeobecné informace o vydávání pasů 
jsou poskytovány na tel. linkách 558 609 455 a 458. Informace o 
tom, zda už je doklad hotový, pak na tel.: 558 609 459-465.
Správní poplatky se hradí v hotovosti, a to za:
a) vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a biomet-
rickými prvky 
- občanům starším 5 let a mladší 15 let 100,- Kč
- občanům starším 15 let 600,- Kč
b) vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů
- občanům mladším 5 let 50,- Kč
- občanům starším 5 let a mladším 15 let 1 000,- Kč
- občanům starším 15 let 1 500,- Kč
c) provedení změny v cestovním dokladu 
- za zápis titulu 50,- Kč

Z 15 584 řidičských průka-
zů, které je nutné do konce 
roku vyměnit, zbývalo koncem 
května ještě bezmála 12 tisíc.

„V květnu jsme vyřídili pouze 
582 výměn, přitom například v 
březnu 934 a v dubnu 785 pří-
padů. Občané by si měli uvě-
domit, že se jim skutečně může 
vymstít, když budou nechávat 
výměnu na poslední chvíli,“ upo-
zorňuje znovu Martina Sehořo-
vá, vedoucí oddělení řidičských 

Nečekejte s výměnou řidičáků!
oprávnění a přestupků.

Už nyní vychází měsíční 
průměr nutných odbavení na 
téměř 1500 případů. A protože 
Češi už mnohokrát prokázali, 
že co mohou udělat dnes, rádi 
odloží na zítřek, bude zřejmě 
hůř. Občané by si pak ovšem 
neměli stěžovat na fronty, které 
budou muset přetrpět. Frýdec-
ko-místecká radnice totiž vede 
již dlouho potřebnou informační 
kampaň.  (pp)
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DEN DĚTÍ NA 4. ZŠ: Na „Čtyřce“ oslavili letošní Den dětí sportovní olympiádou. V okolí školy vytvořili učitelé různá sportovní stanoviště, na kterých si děti mohly vyzkoušet svou 
fyzickou zdatnost. Žáci postupně plnili všechny úkoly a za ně pak byli odměněni sladkostmi. Vyzkoušeli si jízdu na trakaři, hod na cíl, skákání v pytli a další disciplíny. K některým 
oblíbeným se vraceli i vícekrát, takže si odměnu odnesly úplně všechny děti. Foto: Petr Pavelka

VOLBA MISS NA ŠESTCE: Děvčata přišla v oblečení, v němž 
se cítí nejlépe. Proto pyžámko, plavky, plyšáčci na nohou nebo 
motorkářka. Foto: Petr Pavelka

Rada rodičů při Základní 
škole Frýdek-Místek, Pionýrů 
400 připravuje již řadu let 
ke Dni dětí dopoledne plné 
zábavy, her a soutěží. Nejinak 
tomu bylo i v tomto školním 
roce, kdy však byla pro žáky 
prvního stupně připravena 
stanoviště připomínající 
středověk. A tak děti dobývaly 
hrad, střílely lukem do terče, 
přemisťovaly se na dřevěných 
koních a bojovaly na úzkých 
lavičkách s dlouhými bidly.

U všech soutěží museli všichni 
vynaložit spoustu úsilí, protože se 
soutěžilo o vítězství mezi třídami 
a o sladkou odměnu. Všichni 
zažili spoustu legrace, a když se 
k tomu připočte i počasí, které 
v den konání radovánek bylo 
opravdu krásné, tak nezbylo nic 

Rytířská klání na „Šestce“Rytířská klání na „Šestce“
jiného, než na konci tohoto klání 
třikrát zvolat „hurá“ a poděkovat 
všem organizátorům z řad rodičů 
za pěkný dárek ke Dni dětí.

Oslavu Dne dětí pro starší 
žáky školy připravil žákovský 
parlament za velké podpory 
paní učitelky Adámkové a 
Seidlerové. Žáci 2. stupně si 
již tradičně volili svou miss a 
letos poprvé i svého missáka. 
Porota složená z žáků, ale i 
pedagogů tak mohla hodno-
tit, jak si deset chlapců a de-
set dívek vede v jednotlivých 
úkolech, jak elegantní je chůze 
při prezentaci, jaké jsou jejich 
znalosti i praktické dovednosti 
soutěžících. Jednotlivé plnění 
úkolů bylo prokládáno kulturní-
mi vystoupeními nesoutěžících 
spolužáků a celé dopoledne 

tak vyvolalo příjemný zážitek, 
na jehož konci se těšili dva 
soutěžící z vítězství. 

Mezi chlapci zvítězil Jan 
Tomek z deváté třídy a mezi 
děvčaty byla nejúspěšnější Jana 
Duxová ze třídy osmé. Všichni 
si však zaslouží poděkování za 
přípravu pěkného dopoledne. 

Mgr. Libuše Zárubová, 
ředitelka školy

NA DNI DĚTÍ: Náměstek primátorky Petr Cvik neohlášeně navštívil 
několik základních škol, aby se přesvědčil, jak přistoupily ke svátku dětí.

Foto: Petr Pavelka

OSMIČKA: Děti bavila městská policie i oblíbené postavičky.                  Foto: Petr Pavelka

SEDMIČKA: Na den dětí se na většině škol sportovalo.                 Foto: Petr Pavelka

První červnový den patří 
neodmyslitelně dětem a mnoho 
z nás dospělých uvažuje, jak 
tento den dětem zpříjemnit tak, 
aby byly spokojené a šťastné. 
Na 9. základní škole připravili 

Loupežnický den na Devítce
žákům z 1. stupně zajímavé 
dopoledne nejen učitelé, ale také 
i naši „deváťáci,“ kteří tuto akci 
pojali v loupežnickém stylu. 

V areálu školy jsme tak mohli 
najednou vidět plno hrůzostrašně 

vypadajících loupežníků. Pro-
tože však naši malí školáčci z 
1. stupně jsou velmi stateční a 
odvážní, vydali se za loupežníky 
po vyznačených šipkách, které je 
dovedly až přímo k nim. Jakmile 

dorazili k loupežníkům, čekala na 
ně spousta zajímavých soutěží. 
Děti si na mnohdy nesnadných 
otázkách ověřily, jak si pamatují 
pohádky o loupežnících, jaké 
mají znalosti o přírodě a mohli si 
rovněž například zkusit, jak dale-
ko dohodí holínkou od Rumcajse. 
Ale co by to bylo za loupežníky, 
kdyby současně dětem nepřinesli 
ukázat nějaké to zvíře. Proto bylo 
součástí akce také malé ZOO s 
hadem, papouškem, kočkou a 
dalšími pozoruhodnými zvířátky. 
Děti, které byly úspěšné v jed-
notlivých disciplínách, dostaly od 
loupežníků žetony, které si pak 
mohly v loupežnickém obchodě 
směnit za nějakou tu sladkou 
odměnu. 

I když se to nezdá, i naši 
„deváťáci“ jsou ještě dětmi, a tak 
jim patří velké poděkování za to, že 
tento den připravili a navodili svým 
mladším spolužákům radostné 
chvilky se spoustou zážitků. 

Mgr. Eva Šopková
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Programová nabídka

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
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 origi-
nálních přístrojů, hracích skříní a dalších 
předmětů dokládá zábavu a využití volné-
ho času od poloviny 19. století.
V přírodovědné části expozice, v níž jsou 
prezentovány typické biotopy Pobeskyd-
ské pahorkatiny a MS Beskyd, je vystave-
no 200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 růz-
ných zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů 
a hornin a přibližně 100 herbářových 
položek. K nejcennějším exponátům patří 
zkamenělina druhohorní cykasové rostli-
ny benetitového typu a dva dermoplastic-
ké preparáty savců – losa evropského a 
medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém zámku. 
Nabízí Rytířský sál, s erbovními obrazy 
slezské šlechty, zámecké interiéry insta-
lované v reprezentačních prostorách, 
vyhlídkovou věž – gloriet, kapli sv. Barbo-
ry a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbo-
ry. Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil 
k nejznámějším a k nejnavštěvovanějším 
mariánským poutním místům ve Slezsku. 
Expozice je obohacena o sochy Nejsvě-
tějšího Srdce Pána Ježíše a Neposkvrně-
ného Srdce Panny Marie, které byly pře-

stěhovány z poutního kostela Navštívení 
Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň 
jednomu městu Frýdek-Místek. Každé z 
nich vzniklo a vyvíjelo se na jiném histo-
rickém území, které oddělovala jen „šumi-
vá, 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:

KŘÍDLA NAD MOŠNOVEM
Výstava je zaměřena na dva letecké útva-
ry, které po řadu let působily z letiště Ostra-
va-Mošnov. Jsou to 1. dopravní výsadkový 
letecký pluk a 8. stíhací letecký pluk.
Na přípravě výstavy se podíleli: František 
Pavelčík, Oldřich Dvorský, Jaromír Fryš-
čák, Vilém Kubát, Vladislav Blahuta, Svaz 
letců Brno, Svaz letců Příbor, Technické 
muzeum Brno, 23. základna vrtulníkové-
ho letectva Přerov.
Potrvá do 16. září 2007.

SPORT NA FRÝDECKO-MÍSTECKU 
(14. 6. - 26. 8.)

Frýdecko-Místecko má bohatou a úspěš-
nou sportovní tradici. Výstava Sport na 
Frýdecko-Místecku přiblíží historii a sou-
časnost sportu a tělovýchovy v tomto 
regionu. Zmapuje úspěchy sportovních 
klubů v kolektivních sportech, tj. kopané, 
hokeji, házené, volejbalu, basketbalu, 
baseballu i sportech individuálních, tj. 
atletice, cyklistice, stolním tenise, ša-
chách, jezdectví, sportovním létání, silo-
vých sportech, bojových sportech a při-
blíží osudy neúspěšnějších jednotlivců 
z Frýdecko-Místecka, tj. olympijských 
medailistů, medailistů z mistrovstvích svě-
ta i Evropy a dalších vrcholných soutěží. 
V rámci výstavy proběhnou doprovodné 
akce s těmito osobnostmi. K výstavě je 
připravena doprovodná akce - Sportovní 
odpoledne ve středu 20. 6. 2007 od 10.00 
do 13.00 hodin

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Pátek 15. června 2007, sraz v 16.00 hodin 
sraz u kostela sv. Jošta ve Frýdku

Pojďte s námi po Frýdku 
Další z vycházek, mapujících historii měs-
ta. Tentokráte bývalý frýdecký hřbitov, 
budova Občanské záložny, německé 
gymnázium korunního prince Rudolfa 
Habsburského, kde stávala hospoda 
Bykovna, Fišerova a Haukeho vila, frý-
decká střelnice a další.
Středa 20. června 2007 od 10.00 do 13.00 
hodin v prostorách frýdeckého zámku 

Sportovní odpoledne
Sportovní odpoledne s Beskydskou 
šachovou školou a Jezdeckým klubem 
Frýdek-Místek. Součástí akce je prohlídka 
výstavy Sport na Frýdecko-Místecku.
Čtvrtek 21. června 2007 v 17.00 hodin v 
přednáškovém sále Zeleného domu

Dřevěné sakrální památky
na Frýdecko-Místecku

Známé i málo známé dřevěné kostely, 
kaple a kříže, např. kaple P. Marie Sněž-
né na Bílé – Kavalčankách, zvonička v 

13. mezinárodní folklorní festival 
CIOFF Frýdek-Místek 2007

Program:
Pátek 15. června 
Celodenní pobyt souborů s programem v 
okolních obcích
18.00-24.00 Roztančené náměstí I. 
– náměstí Svobody
Sobota 16. června
9.00 Festivalový průvod – od Kina P. Bez-
ruče na nám. Svobody
10.00-24.00 Roztančené náměstí II.
Neděle 17. června 
9.00-13.00 Roztančené náměstí III. 
16.00 Galakoncert – Kino P. Bezruče
20.00 Oficiální ukončení fest. - Národní dům
Na festivalu budou účinkovat folklorní 
soubory z Koreje, Indonézie, Španělska, 
Maďarska, Finska, Slovenska a Polska.
Z České republiky soubory „Vycpálkovci“ 
z Prahy, „Žerotín“ ze Strážnice, „Kohou-
tek“ ze Slatiňan a soubory z okolních regi-
onů a Města Frýdek-Místek.
Pořadatelé: Město Frýdek-Místek, Folk-
lorní sdružení ČR, DFS Ostravička
Spolupořadatelé: Národní dům, 7. ZŠ, 
ZUŠ, Muzeum Beskyd, BIC, Goodwill , 
SLPT Ostravica
Připravujeme:
Čtvrtek 19. července v 19.00 hodin – frý-
decký zámek
ŽALMAN A SPOL.
Koncert legendární folkové skupiny
- uslyšíte písně z loňského alba „Zatrace-
ný písně“ a mnoho dalších známých hitů.
Čtvrtek 9. srpna v 19.00 - frýdecký zámek
WABI DANĚK & MILOŠ DVOŘÁČEK
Koncert „Wabi 35. let na cestě“ vám 
nabídne nejlepší písničky z desek: Rosa 
na kolejích, Vítr, Pískoviště, Valašský drti-
vý styl a mnoho dalších.
Středa 15. srpna v 18.00 hodin – frýdecký 
zámek
VLASTA TŘEŠŇÁK BAND
Necelé dva roky po výborném albu „Inventu-
ra“, vychází na jaře 2007 nové album Vlasty 
Třešňáka a jeho Bandu „Skopolamin“.
Výstavy:
1. 6. - 30. 6. – chodby Národního domu
OZVĚNY MFF
– Ing. Arnošt Čapla a Jaroslav Kupčák

Rockové balady 80. a 90. let
V současné době student Obchodní 

akademie ve Frýdku-Místku. Hraje na akus-
tickou kytaru a vystupuje s programem pře-
vzatých písní zahraničních i českých inter-
pretů. Vystupoval v televizních soutěžích 
„Rozjezdy pro hvězdy“, zvítězil v soutěži 
„Do-Re-Mi“ a v roce 2005 vyhrál regionální 
soutěž zpěváků do 21 let „Stoun talent“ ve 
Frýdku-Místku, v roce 2006 „Česko hledá 
Superstar“ – 5. místo. Vstupné: 100 Kč

Pondělí 25. června v 19.00 h.
MIROSLAV DONUTIL

Člen činohry Národního divadla, herec, 
bavič, držitel mnoha ocenění, uvádí nový celo-
večerní zábavný pořad, „Cestou, necestou“.

Vstupné: 280, 250 a 220 Kč

FILMOVÝ KLUB
Pondělí 18. 6. ve 20.00 h.

PRAVIDLA LŽI
Ocitáme se v komunitě lidí, kteří se 

snaží odvyknout své závislosti na dro-
gách. Lhali, kradli, podváděli, mysleli jen 
na sebe a jeden z nich i zabil. Zatím se 
neví kdo, ale pravda vyjde najevo.

Úterý 26. 6. ve 20.00 h.
JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ
Celovečerní animovaný hororově ladě-

ný film pro dospělé s prvky černého humo-
ru – příběhy o lidské osamělosti, jež se 
odehrávají jedné noci v jednom městě.

V červenci filmový klub nehraje!

BIJÁSEK
Pátek 22. 6. v 10.00 h.
KYTICE POHÁDEK III.
O štěňátku, Krtečekovi, Medvědech, 

Žofce a další pohádky.
Pátek 22. 6. ve 13.30 h.
LOVECKÁ SEZÓNA
Velký medvěd grizzly, který vyrůstal v 

zajetí, se najednou ocitl v lese plném zvěře 
a myslivců. S lesními zvířaty uzavře přátel-
ství a začne s nimi proti lovcům bojovat.

Výstavy:
1. 6. - 30. 6.

Makrofotografie přírody – Silvestr Szabó
Výstava fotografií

15. - 16. 6. v 19.00 h.
300: BITVA U THERMOPYL

Efektní širokoúhlý film podle comicsu 
Franka Millera. Rok 480 před Kris-
tem. U řeckých Thermopyl se 300 

spartských vojáků utkalo s obrovskou 
přesilou Peršanů.

20. - 21.6. v 19.00 h.
HORY MAJÍ OČI 2

Pokračování úspěšného hororu. Tento-
krát se dostaneme do pouště, kde trénu-
je skupina amerických vojáků. Poslední 
den cvičení jsou napadeni vraždícími.

22. - 24. 6. v 16.30 h.
ROBINSONOVI

Rodina potrhlých vynálezců zachraňuje 
svět! Animovaná zábava z produkce W. 

Disneye pro celou rodinu v českém znění.

22. - 24. 6. v 19.00 h.
HANNIBAL – ZROZENÍ

Ve čtvrtém pokračování kultovní série o 
Hannibalu Lecterovi se tentokrát navra-
címe na úplný počátek – do jeho dětství 

a dospívání.
27. - 28. 6. v 19.00 a 29. - 30. 6. v 16.30 

SPIDER-MAN 3
Třetí díl dobrodružství P. Parkera alias 

úžasného a obdivovaného Spider-Mana. 
Tentokrát podstupuje zápas se sebou.

29. - 30. 6. v 19. 00 h.
NEZNÁMÝ SVŮDCE

Bruce Willis a Halle Berry coby protiv-
níci v erotickém thrilleru, v němž jde o 
odhalení pravdy o mocném reklamním 

magnátovi.
V červenci připravujeme:

Spider-Man 3, Neznámý svůdce, Shrek 
třetí, Piráti z Karibiku – Na konci světa, 
Tajnosti, ROMing, Most do země Tera-

bithia a další.

Čtvrtek 21. června v 19.00 h.
MARTIN ŠEVČÍK – kytara, zpěv
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Beskydský magazín    TV Prima, středy od 16:20
Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

HUDEBNÍ KLUB STOUN

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

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

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

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

15. 6. - Ekologická plastelína
Sami si vyrobíme plastelínu a z ní zajíma-

vé výtvory! 
Veškerý materiál k dostání u nás.

19. 6. - Exkurze do jízdárny
Výlet s dětmi na koně si uděláme tento-
krát do jízdárny v Palkovicích (poblíž aut. 
zast. U Kuchařů). Sraz na místě v 9.45 

hod. Možno jet autobusem – odjezd z aut. 
nádraží v Místku v 9.10 hod. Čeká nás 
prohlídka stájí a vození dětí na koních. 

22. 6. - Ubrousková technika
na kachličky

Vyrobíme si zajímavé dekorace na 
kachličky do bytu. 

29. 6. - Slavnostní ukončení
před prázdninami

Při rozloučení s Broučky si zatančíme a 
zazpíváme!

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti

Středa – cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka

Cvičení těhotných maminek na reha-
bilitačních míčích pod vedením zkušené 

porodní asistentky je vždy ve středu v 10.00 
hod. Hlídání dětí zajištěno. Cena 40 Kč/hod. 

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

19. června - „Šipkovaná“
– orientační hra s úkoly

26. června - Diskusní odpoledne „O 
prázdninách bezpečně“

29. června - Rozloučení se školním 
rokem a vítání prázdnin

GALERIE POD SVÍCNEM

GALERIE LIBREX

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

každou sobotu od 9 do 12 hodin
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.

Informace: www.vcelaricifm.wz.cz,
603 542 619

Muzea v Chlebovicích

Kozlovicích, kaple sv. Floriána v Kozlovi-
cích, zvonička v Místku – Bahně, kostel 
Všech Svatých v Sedlištích, zaniklý kostel 
sv. Bartoloměje v Třanovicích a další. 
Čtvrtek 28. června 2007 v 17.00 hodin v 
přednáškovém sále Zeleného domu

Kočka - domácí tygr (2. část)
Na každém kroku potkáváme kočky 
domácí – elegantní šelmy, které neza-
přou duši divokého tygra. Obyčejné pří-
tulné Mícy, s láskou chované a krmené, 
a také bezpočet toulavých zdivočelých 
koček, které vskrytu žijí v naší blízkosti. 
Ze života divoké beskydské kočky, koči-
čí akrobati, ulovená myš – dárek ve vaší 
posteli a další příběhy. Doplněno video 
a data projekcí.

Lukáš Oboda – fotografie 
od 13. 6. (vernisáž v 17 hodin)

Místecké náměstí – Ivan Korč
(prodejní výstava fotografií, jednotná 

cena 15 000,-)

do 22. června 
Marcin Giba

Fotografie z kolekce POD POWIEKAMI 

15. 6. pátek MOJA REČ
& HIP HOP PARTY 

TÉMĚŘ PO ROKE HAJEDNASESTKA, 
KTORA JE CERSTVA JAKO CHLEBA Z 

TESCA, DJ LOWA, BREAKDANCE
16. 6. sobota WHIZZZ – SPECIAL
MKTBROS A CYBERFIRE DJS & 

GUEST!

LETNÍ TÁBORY
Kompletní nabídka let-
ních pobytových i pří-
městských táborů na 
www.ddmfm.cz
23. 6. - AHOJ PRÁZDNINY
Program: Zahájení 

programu Prázdniny ve městě. Soutěže 
pro děti, vystoupení dětských tanečníků, 
ukázky činností, deskové hry, výtvarka. 
Hrazeno z příspěvku Statutárního města 
Frýdek-Místek.
Místo a čas: nám. Svobody v Místku od 10:00. 
Informace: Telefon: 558 434 154, e-mail:
info@ddmfm.cz, www.prazdninyvemeste.cz

23. 6. - ZAHRADA 2007
Program: Vernisáž výstavy soch, které vznik-
ly během víkendového pobytu dětí a mládeže 
v rámci integračního projektu Zahrada.
Místo a čas: Náměstí Svobody v Místku, 
11:00 hodin
Informace: Ivana Sošková, telefon: 558 
434 154. e-mail: kaluz@ddmfm.cz

23. 6. - PRÁZDNINOVÉ TRIKO
Program: Vyhlášení výsledků soutěže o 
nejhezčí prázdninové tričko, výstava sou-
těžních prací, hlasování diváků. Výroba 
prázdninového trička pro příchozí.
Místo: nám. Svobody v Místku (čas bude 
upřesněn na plakátech a www.ddmfm.cz)
Informace: Olga Sošková, telefon: 558 
434 154, estetika@ddmfm.cz

PRÁZDNINY VE MĚSTĚ
Během měsíce června jsou k dispozici v DDM 
hrací plány celoměstského programu pro děti 
Prázdniny ve městě. Program je hrazen z pří-
spěvku Statutárního města Frýdek-Místek.
Info: www.prazdninyvemeste.cz, www.
ddmfm.cz, www.svcfm.cz, www.svcklic.cz

Angličtina pro dospělé
Stále je možnost přihlásit se do kurzu 
výuky angličtiny, který probíhá každý 
pátek v 10.15 pod vedením lektorky 

Daniely Kuchařové.
Cena 40 Kč/lekci.

Heydukova 2330, 558 647 067, 602 586 925, e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KULTURNÍ DŮM VÁLCOVEN PLECHU

Základní taneční pro mládež
Taneční škola Palas s patnácti-

letou tradicí zve studenty středních 
škol, kolektivy i jednotlivce do svých 
nových tanečních pro mládež. Termíny 
kurzů jsou vždy v pátek od 7. září 2007 
ve dvou časech od 17.00 a 19.30. 

Výuka se koná v Kulturním domě 
Válcoven plechu ve Frýdku. V moder-
ních tanečních kurzech se naučíte 
základy standardních, latinskoame-
rických, lidových a moderních tanců. 
Kromě klasických výukových lekcí, 
půlkolony a závěrečné lekce získáte 
dvě speciální prodloužené opakovací 
lekce s diskotékou, speciální lekci sto-
lování a společenské etikety a speciál-
ní členské slevy na další taneční akce. 
Nejlepší taneční páry získají možnost 
reprezentovat taneční školu a své zís-
kané taneční umění na celorepublikové 
taneční soutěži absolventů v Praze. Po 
skončení základních tanečních můžete 

rozvíjet své taneční umění v pokročilých 
tanečních a vaši rodiče v tanečních pro 
dospělé. Taneční kurzy vedou profesio-
nální taneční mistři Mgr. Jana Šodková 
a Josef Macura se svými asistenty. 

Hlaste se hned. Počet míst je ome-
zen. Přihlášky pro kolektivy i jednotlivce 
získáte na našich webovských stránkách 
www.tspalas.com nebo osobně v kurzech 
taneční školy. Informovat se můžete na 
tel.: 604 503 817 a dotazy můžete zasí-
lat také na e-mail: josef_macura@volny.
cz. Těšíme se na vás a jsme si jisti, že v 
našich kurzech budete vždy spokojeni.

MARCIN GIBA: Do 22. června vystavuje v Galerii Pod Svícnem fotografie z kolek-
ce POD POWIEKAMI mladý a talentovaný polský fotograf, absolvent Institutu tvůr-
čí fotografie Slezské univerzity v Opavě, Marcin Giba (1979).

Sweetsen fest 007, přehlídka „kompletní“ frýdecko-mís-
tecké hudební scény, představí od pátku 29. do soboty 
30. června 2007 na stadionu a v přilehlých prostorách 

TJ Slezan ve Frýdku-Místku na 40 kapel a DJs.
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