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slovo primátorky

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU: Volební komise ve Frýdku-Místku vydaly volební obál-
ky jen zhruba čtvrtině oprávněných voličů (25,67 %). „Evropská témata jsou pro mnohé příliš vzdále-
ná, věřím, že v komunálních a parlamentních volbách přijde svůj názor sdělit mnohem více lidí. Všem, 
kteří se voleb zúčastnili, patří samozřejmě poděkování,“ komentovala nízkou účast primátorka Frýd-
ku-Místku Eva Richtrová.                  Foto: Petr Pavelka

Vážení spoluobčané,
když v loňském roce Česká pošta ru-

šila svou pobočku ve Skalici (k 1. 10. 
2008), současně přislíbila zřídit ve Skali-
ci výdejní místo pro oznámené listovní a 
balíkové zásilky.

V pondělí 8. června 2009 se k tomu-
to problému na našem magistrátu usku-
tečnila schůzka zástupců vedení města, 
České pošty a osadního výboru ve Skali-
ci. Mohu konstatovat, že Česká pošta svůj slib splnila.

Od 1. 7.2009 bude ve Skalici zřízeno výdejní místo pro oznámené 
listovní a balíkové zásilky na adrese Skalice čp. 319 (v blízkosti budo-
vy „bývalé pošty“), a to denně od pondělí do pátku od 16 do 17 hodin.

Tuto službu pro obyvatele Skalice bude vykonávat bývalá vedou-
cí pošty ve Skalici. U hlavní cesty odbor dopravy a silničního hospo-
dářství zajistí umístění směrovky k výdejnímu místu. Doufám, že tato 
nová služba pro obyvatele Skalice bude přínosná.  Eva Richtrová

V pondělí 29. června se 
uskuteční od osmi hodin ve 
velké zasedací síni 20. za-
sedání Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku.

V úvodu tradičně zazní zpráva 
o činnosti rady města a poté se 
budou zastupitelé zabývat finan-
cemi města – závěrečným účtem 
za loňský rok, návrhem třetí změ-
ny rozpočtu, rozhodnutím o uza-
vření smlouvy o přijetí úvěru do 
výše 200 milionů korun a roz-
počtovým výhledem statutární-
ho města Frýdek-Místek na léta 
2010-2011, který není radostný 

Další zasedání zastupitelů
s ohledem na ekonomickou krizi. 
Přesto, že už letos zaznamená-
vají právě vlivem hospodářských 
problémů příjmy města význam-
ný propad, zastupitelé rozhod-
nou o udělení nejrůznějších do-
tací. Budou například schvalová-
ny smlouvy o poskytnutí inves-
tičního transferu z fondu životní-
ho prostředí, neinvestičních dota-
cí z fondu výchovy, vzdělávání a 
zájmových aktivit, fondu regene-
race města či dotací ze zdravot-
ního fondu. Jako další bod bude 
projednáno zřízení příspěvkové 
organizace Centrum zdravotních 

a sociálních služeb Frýdek-Mís-
tek, příspěvková organizace. Za-
stupitelé proberou hospodaření s 
majetkem města, majetkopráv-
ní úkony v souvislosti s projek-
tem výstavby Nové haly a Multi-
funkčního centra ve Frýdku-Míst-
ku, vyslechnou si obvyklou zprá-
vu o postupu přípravy a výstavby 
silnice I/48 i o stavu rekonstrukce 
frýdecké nemocnice a věnovat 
se budou také Integrovanému 
plánu rozvoje statutárního města 
Frýdku-Místku – sídliště Slezská. 
Stanoviska občanů jsou zařaze-
na na 14. hodinu.  (pp)

První červnový den se sešli 
v mimořádném termínu frýdec-
ko-místečtí zastupitelé, pro-
tože bylo nutné projednat ná-
vrh na uzavření dohody o zru-
šení Memoranda o budoucí 
spolupráci při přípravě Kraj-
ského integrovaného centra 
využívání komunálních odpa-
dů a návrh na uzavření smlou-
vy o převodu příslušných ak-
cií. Vše se odbylo v rekordním 
čase v řádu několika minut.

Na zasedání byli přítomni zá-
stupci kraje, včetně náměstka 
hejtmana Miroslava Nováka, při-
pravení vysvětlit problematiku ješ-
tě blíže, ovšem stačilo jen úvodní 
slovo náměstka primátora Micha-
la Pobuckého, v němž zdůraznil, 
že ve smlouvě není závazek do-
dávat komunální odpad, diskuze 
se vůbec nerozběhla a navrže-
né usnesení bylo ihned schvále-
no. „Toto zasedání vejde do histo-
rie jako nejkratší,“ uzavřela jednání 
primátorka Eva Richtrová a pozva-
la všechny na zasedání zastupitel-
stva v řádném termínu 29. června. 

Frýdek-Místek stejně jako 

Rekordně krátké 
zastupitelstvo

Karviná, Opava a Ostrava už 
koncem roku 2005 podepsa-
li „Memorandum o budoucí spo-
lupráci a společném postupu při 
přípravě Krajského integrované-
ho centra využívání komunálních 
odpadů“, později se přidal i Ha-
vířov. Frýdecko-místecká radnice 
si vymínila, že nebude tlačena k 
dodávání komunálního odpadu, 
aby neohrožovala svůj projekt 
nakládání s odpady přes měst-
skou společnost Frýdecká sklád-
ka, ve smlouvě je také klauzule o 
zpětném odkupu akcií Moravsko-
slezským krajem. Občané se ne-
musí bát, že by krajské integro-
vané centrum působilo na katas-
tru města, umístěno má být v ob-
vodu statutárního města Karviná.

„Memorandum je fakticky 
nahrazeno převodem akcií ob-
chodní společnosti KIC Odpa-
dy, a. s., kterým bude město pří-
mo zainteresováno na společ-
ném projektu,“ vysvětlil náměs-
tek primátora Michal Pobucký. 
Město za akcie zaplatí dva a půl 
milionu korun a za tuto hodnotu 
může akcie zpětně prodat.  (pp)

První akce Veseléta jsou tadyPrvní akce Veseléta jsou tady
Ještě dříve než to kalendářní 

se rozjíždí letošní Veseléto, kte-
ré startuje Mezinárodním folk-
lorním festivalem od 17. do 21. 
června s dvacítkou souborů a 
muzik z různých koutů světa. 
První červencový víkend (5. čer-
vence) pak v odpoledních hodi-
nách obsadí frýdecký Park pod 
zámkem indiáni a kovbojové.

„Do podhůří Beskyd zamíří té-
měř dvě stovky tanečníků, muzi-

kantů a zpěváků z Gruzie, Slovin-
ska, Řecka, Španělska, Jižní Ko-
reje, Uzbekistánu a Polska, ale 
také dalších tři sta členů českých 
souborů, mezi nimiž nebudou chy-
bět místní soubory Malá Ondřejni-
ca, Valašský Vojvoda, Ostravica a 
Malá Ostravica, Ondrášek, Ostra-
vička i cimbálové muziky Friš, Sa-
tina a Šidla,“ zve prezidentka fes-
tivalu Eva Geryková. Hlavní pro-
gram bude zahájen v pátek 19. 
června v 18 hodin na náměstí Svo-
body v Místku, kde se v pozdějších 
večerních hodinách uskuteční také 
lidová veselice s moravskými mu-
zikami. V případě nepříznivého po-
časí se program přesune do Ná-
rodního domu. V sobotu dopoled-
ne projde městem slavnostní prů-
vod pěti set tanečníků a muzikan-
tů, kteří zamíří od Kina Petra Bez-
ruče na místecké náměstí Svobo-
dy, kde budou předvádět své do-
vednosti i v neděli. Vše vyvrcholí 
Galakoncertem v Kině Petra Bez-
ruče od 16 hodin, kde diváci zhléd-
nou to nejhezčí, co soubory ze 

svých zemí a oblastí ČR přivezly.
A co vás čeká počátkem čer-

vence? „Město se ponoří do mi-
nulosti Divokého západu, což 
skýtá možnost vidět jak indiá-
ny, tak drsné chlapíky na koních 
v podobě kovbojů. Pro děti bude 
připravena velká škála atrakcí od 
indiánské vesničky, kde se nau-
čí postavit si své vlastní tee-pee, 
přes ukázku umu westernových 
koní, až po různé soutěže, jako 
je například střelba z luku, chytá-
ní býka do lasa, nebo házení to-
mahavku,“ nastínil program, kte-
rý ještě více přiblížíme v příštím 
čísle, radní a předseda Regionu 
Beskydy Petr Rafaj. (Více infor-
mací na www.veseleto.cz)  (pp)

INDIÁNI A KOVBOJOVÉ: První 
prázdninová akce pro celou ro-
dinu.  Foto: Petr Pavelka
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Frýdecko-místecká radni-
ce prohlubuje spolupráci s 
republikovou policií a jedním 
ze společných počinů se sta-
la výstava s názvem „Když 
se řekne závislost“, která 
proběhla v minulém týdnu v 
Nové scéně Vlast.

Výstavu připravilo Statutární 
město Frýdek-Místek spolu s Pre-
ventivně informačním oddělením 
Policie ČR a její zahájení proběh-
lo  za účasti primátorky města Evy 
Richtrové, ředitele Národní proti-
drogové centrály Jakuba Frydry-
cha a zástupců Policie ČR i Měst-
ské police Frýdek-Místek. 

„Výstava si neklade za cíl po-
učovat, ale informovat a prezen-
tovat situaci drogové scény v re-
gionu se zaměřením na poskyt-
nutí komplexních informací spo-
jených s touto problematikou. 
Určena je široké veřejnosti, ale 
především jsou na ni zváni žáci 
vyšších ročníků základních škol 

a prvních ročníků středních škol. 
Na výstavě jsou prezentována 
také některá literární, výtvarná 
nebo audiovizuální díla žáků a 
studentů, zpracovaná na téma 
„Návykové látky a já“. Pro sku-
piny školní mládeže je v dopo-
ledních hodinách zajištěno rov-
něž promítání krátkého filmu s 
tématikou protidrogové preven-
ce, který byl získán za podpo-
ry Zdravotní pojišťovny minister-
stva vnitra,“ uvedl Dalibor Zecha 
z odboru sociálních služeb.  

Výstavu doplnil také preven-
tivně výchovný koncert se zamě-
řením na protidrogovou prevenci, 
který se uskutečnil v prostorách 
místeckého baru Riviéra. Na 
koncertu se představila hudeb-
ní skupina MUSIC MASTERS a 
plánovaná byla i ukázka zákroku 
pracovníka celní správy týkající 
se vyhledání ukryté drogy za po-
moci speciálně vycvičeného psa.

(Pokračování na sraně 3)

Když se řekne závislost

Proč ve městě není Mc-
Donald, jestli mají všichni z 
městské policie ty správné 
fyzické parametry, jak město 
podporuje Sweetsenfest, ale i 
běžná témata jako další osud 
víceúčelové sportovní haly, 
areálu ve Stovkách nebo Kina 
Petra Bezruče, o tom všem 
debatovali náměstci primáto-
ra Petr Cvik a Michal Pobuc-
ký se studenty Střední školy 
oděvní a obchodně podnika-
telské na Potoční ulici.

„Obnovili jsme sérii setkání se 
studenty, protože se v poslední 
době ukázalo, jak je komunika-
ce s touto věkovou kategorií dů-
ležitá. Musí vědět, že i jejich ná-
zory nás politiky zajímají, že jsme 
připraveni je vyslechnout a že se 
nemusí vyjadřovat v nějaké vajíč-

Náměstci debatovali se studentyNáměstci debatovali se studenty

MEZI STUDENTY: Náměstci primátora Michal Pobucký a Petr Cvik 
neformálně debatovali s mládeží na SŠ oděvní a obchodně podnika-
telské na Potoční ulici.   Foto: Petr Pavelka

kové zkratce,“ vysvětlil náměs-
tek primátora Petr Cvik, který vy-
bídl studenty k podnětům, co by 
se dalo ve městě vylepšit. Zača-
lo se zvolna problematikou ob-
chvatu, kdy byly vysvětleny ze-
jména souvislosti s ochranou pří-
rody, dojíždějící studenti pak na-
stolili téma nového autobusové-
ho stanoviště. „Důvody k přemís-
tění byly především bezpečnost-
ní, protože v té frekvenci na prů-
tahu už měli řidiči velké problémy 
ze stanoviště vyjíždět a semafo-
ry nám tu dopravu ucpávaly. Zís-
kali jsme navíc parkovací plo-
chy, které ulevily přeplněnému 
centru. Nové stanoviště nemoh-
lo být větší, protože jsme se ne-
mohli nijak dohodnout s vlastníky 
okolních pozemků. Trend men-
ších stanovišť, které se stěhu-

jí k vlakovým, je přitom obecný v 
celé republice,“ vysvětloval Petr 
Cvik. Studenti se zeptali i na fes-
tival Sweetsenfest, kdy jim bylo 
sděleno, že pořádající občanské 
sdružení se vždy těšilo finanč-
ní podpoře a až letos, s ohledem 
na ekonomickou krizi, se pomoc 
města omezila pouze na zajiště-
ní určitých služeb přes městské 
společnosti, které pořadatelům 
výrazně šetří finance. „Důsled-
ky krize nemůžeme přehlížet, jen 
letos může výpadek příjmů měs-
ta činit okolo 80 milionů korun a 
příští rok až 150 milionů,“ pro-
mluvil řečí čísel Michal Pobucký 
a oba zástupci radnice zdůraz-
ňovali, že město musí především 
zabezpečit například funkční ško-
ly, veřejné osvětlení nebo komu-
nikace, takže podpora věcí, které 
pro město nejsou životně důleži-
té, musí jít v těžkých časech tro-
chu stranou. „Věřím, že se dobré 
časy vrátí a budeme znovu moci 
více finančně podporovat nejrůz-
nější kulturní a sportovní aktivity,“ 
slíbil Petr Cvik. Ten vysvětlil dal-
ší možné varianty vývoje využití 
Kina Petra Bezruče, z něhož bylo 
veškeré promítání filmů převede-

no do rekonstruované a vyhovu-
jící Nové scény Vlast. Kino Pet-
ra Bezruče bylo využíváno v prů-
měru jen na deset procent kapa-
city a bez rozsáhlých investic ne-
bude možné dále využívat, takže 
se zvažuje jeho prodej.

K parkování na Slezské Mi-
chal Pobucký informoval o zís-
kání evropských peněz na úpra-
vu veřejných prostranství, kte-
ré ovšem nelze využít na vybu-
dování patrových nebo podzem-
ních garáží, které by problém ře-
šily nejlépe. „Je třeba vidět, že 
parkovací dům má zase nějaké 
provozní náklady a ochota lidí 
k platbě podle našich průzku-
mů není vysoká,“ podotkl Michal 
Pobucký. Oba náměstci získa-
li konkrétní podněty i od peda-
gogů a jen se usmívali nad kon-
frontací jejich názorů se studen-
ty, zejména co se týče pohledu 
na záškoláctví. Zatímco učitelé 
by rádi viděli v tomto směru větší 
aktivitu městské policie, studenti 
učitelům připomněli, že povinná 
školní docházka je pouze devíti-
letá a že kdo na střední škole do 
školy chodit nechce, je jen strůj-
cem vlastního osudu.  (pp)

Akce v altánu
V rekonstruovaném altánu v 

Sadech Bedřicha Smetany se roz-
jely pravidelné kulturní akce. Po 
Country clubu VIRGINIA, Pěvec-
kém sboru lidových písní „Radost“ 
a Ženském pěveckém sboru Bo-
huslava Martinů se zde 21. června 
představí soubory hostující v rám-
ci 15. ročníku Mezinárodního folk-
lorního festivalu Frýdek-Místek. O 
týden později bude altán patřit Pě-
veckému sboru CATENA MUSI-
CA. Akce v altánu v Sadech Bedři-
cha Smetany se budou konat pou-
ze za příznivého počasí.

Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo schváleno přidělení 
dotací ze Státního fondu doprav-
ní infrastruktury na tři projekty. U 
napojení nového autobusového 
nádraží a nádraží ČD na systém 
cyklostezek, které má přijít měst-
skou kasu na téměř třicet milionů, 
může počítat se zhruba třetino-
vou dotací. Dalších 342 tisíc rad-
nice získala na nasvětlení přecho-
dů pro chodce a téměř 800 tisíc 
na informační ukazatele rychlostí.

Setkání jubilantů
Občané, kteří se letos dožíva-

jí významného jubilea 75 let, jsou 
městem znovu srdečně zváni na 
Slavnostní setkání jubilantů. To 
proběhne poslední červnový den 
v 15 hodin ve velkém sále Národ-
ního domu, kde zhlédnou kulturní 
program Květy paní operety.
Omezení dopravy v nemocnici

Nemocnice pokračuje v úpra-
vách areálu a chystá demolici ne-
funkční prádelny, takže dochází k 
drobné úpravě dopravního systé-
mu v rámci areálu a pacienti i ve-
řejnost by se měli držet vyznače-
ných tras. Zdravotní péče ovšem 
není nijak omezena. „Bourací 
práce nijak neomezily fungová-
ní našich ambulancí, ani odděle-
ní. Zdravotní péče je našim paci-
entům poskytována v plném roz-
sahu a bude tomu tak i do budouc-
na,“ potvrdil městský zastupitel Mi-
roslav Přádka, ředitel nemocnice.

Hokejová liga
Městská společnost Sportplex 

by ráda v nadcházející sezóně 
rozjela ve Víceúčelové sportovní 
hale amatérskou hokejovou ligu 
– NHL, což má znamenat „Naše 
hokejová liga“.  Více informací, jak 
se přihlásit a jaké jsou podmín-
ky a pravidla, naleznou zájemci 
na internetových stránkách www.
sportplex.cz v sekci Víceúčelová 
sportovní hala pod kolonkou NHL.

Adrenalin v BIC
Pro vyznavače adrenalinových 

sportů je nyní v Beskydském infor-
mačním centru zdarma k mání pub-
likace „Kraj plný adrenalinu“. Tento 
propagační materiál nabízí širokou 
škálu adrenalinového vyžití, přes-
né kontakty, včetně uvedení pro-
vozní doby. V Beskydách nechy-
bí nabídky lanových parků, kurzy 
paraglidingu, tandemové seskoky, 
projížďky na saních tažených psím 
spřežením a další. Každý si vybere 
dle zájmu a ročního období.  (pp)

V rámci projektu Dny CZ-PL 
partnerství v Euroregionu Bes-
kydy spolufinancovaném Ev-
ropskou unií se ve dnech 21. a 
22. května konal v rekreačním 
zařízení Ondrášův dvůr na Me-
zivodí seminář „Společně bez 
hranic“, kterého se za Frýdek-
-Místek zúčastnila primátorka 
Eva Richtrová a také radní Petr 
Rafaj, který je předsedou sdru-
žení Region Beskydy. 

„Cílem semináře bylo předává-
ní teoretických znalostí, ale také 
praktických zkušeností s realizací 
rozvojových projektů zaměřených 
na rozvoj obcí a měst, jejich turis-
tické infrastruktury, rozvoj cestov-
ního ruchu a popularizaci operač-
ních programů přeshraniční spo-
lupráce zástupcům místních a re-
gionálních institucí,“ shrnula Dag-

Seminář Společně bez hranic 
mar Valášková, sekretář sdružení 
Region Beskydy.

Na zúčastněné čekal pestrý 
program, v rámci kterého vystou-
pili i zástupci krajského úřadu. 
„Od nich se starostové dočka-
li pochvaly, protože okres Frý-
dek-Místek je vůbec nejúspěš-
nější okres co se týče počtu po-
daných projektů i jejich kvality,“ 
prozradil Petr Rafaj. Primátorka 
Eva Richtrová seminář zahájila a 
informovala o prezentaci Eurore-
gionu Beskydy v rámci Snídaně 
s Novou. „Věříme, že cyklus se-
minářů obohatil všechny účastní-
ky a byl základem pro prohloube-
ní vzájemné mezinárodní spolu-
práce mezi obcemi a městy Eu-
roregionu Beskydy,“ zhodnotil 
akci Petr Rafaj, předseda sdru-
žení Region Beskydy.  (pp)

Předseda Regionu Beskydy Petr Rafaj se sekretářem sdružení Dag-
mar Valáškovou.

Frýdecko-místecká radni-
ce musí na všech frontách vy-
světlovat, že dopady ekonomic-
ké krize už vidí i v slabším pl-
nění městské pokladny, a proto 
musí omezovat investiční akce. 
Nejinak tomu bylo na Hovorech 
s občany v Zelinkovicích.

Náměstek primátora Michal 
Pobucký informoval o posledním 
vývoji ohledně výstavby obchva-
tu, který by se mohl začít stavět 

Chtějí v Zelinkovicích hřiště?
na konci roku. „Stavba se bude 
realizovat po etapách, začne se 
mostními objekty, které jsou nej-
náročnější, a my budeme pod-
le harmonogramu výstavby hle-
dat jednotlivá provizorní řešení na 
místních komunikacích, která bu-
dou přechodně přerušena, vždy 
s cílem, aby to bylo na co možná 
nekratší dobu,“ ujistil místní oby-
vatele Michal Pobucký.

(Pokračování na straně 10)



3 Červen 2009Zpravodajství

městská policie
Řidiči-neřidiči
22. 5. ve tři hodiny nad ránem 

řídil motocykl jeden z těch, co si 
myslí, že řidičský průkaz není pro 
tuto činnost zapotřebí. Nereago-
val na výzvu hlídky k zastavení, 
do jeho pronásledování se proto 
zapojila i další hlídka, až se výteč-
níka, který svou riskantní jízdou 
ohrožoval ostatní účastníky silnič-
ního provozu i zasahující policisty, 
podařilo zastavit. Byl předán Po-
licii ČR, stejně jako v květnu dva 
další řidiči, z nich jeden rovněž 
neměl řidičák a druhý řídil v pod-
napilém stavu (2,11 promile).

Rozbili bránu
26. 5. po deváté večer bylo při-

jato oznámení o poškození brá-
ny v novém autosalonu Renault 
na Beskydské ulici. Hlídka, která 
ihned dorazila na místo, zajistila v 
tomto objektu dva mladíky. Škoda 
přesahovala pět tisíc korun, proto 
byli předáni Policii ČR pro pode-
zření ze spáchání trestného činu. 

Rušil klid seniorů
1. 6. v půl sedmé večer při-

jal dispečink městské policie te-
lefonické oznámení, podle které-
ho se měl v domě pro seniory na 
ulici Lískovecká nacházet pod-
napilý muž, který tam rušil klid. 
Muže hlídka z domu vykázala.

Syn demoloval
1. 6. před půlnocí hlídka 

městské policie vyjížděla k pod-
napilému muži, který doma ničil 
zařízení bytu. Vše oznámila mat-
ka, která si neuměla poradit se 
svým vlastním synem.

Kredenc je problém
5. 6. v půl osmé večer bylo 

telefonicky oznámeno na zá-
kladnu městské policie, že na 
ulici Bruzovská někdo vyná-
ší celou kuchyňskou linku k po-
pelnicím. Hlídka zjistila přestup-
ce, kterého poučila, jak se na ta-
kové chování ze zákona nahlí-
ží. Protože tímto velkoobjemo-
vým odpadem, který musí skon-
čit na určených místech, de fac-
to zakládal černou skládku, byl 
vyzván, aby dal vše do pořádku.

Opilá s dětmi
6. 6. krátce před osmou ve-

čer bylo oznámeno na základnu 
Městské policie Frýdek-Místek, 
že na cyklostezce se nachází 
opilá žena, která má u sebe dvě 
menší děti. Bylo zjištěno, že žena 
má 2,82 promile alkoholu v krvi, a 
proto hlídka kontaktovala rodinu, 
která si ženu i děti odvezla domů. 
Tím případ pro městskou policii 
neskončil, podívají se na něj kvůli 
dětem i příslušné instituce.

Angrešt sváru
6. 6. v půl jedenácté dopoledne 

na základnu zavolal jistý pán, kte-
rý si stěžoval na svého souseda. 
Oznamovatel zakoupil v obchodě a 
zasadil u svého domu keřík angreš-
tu. Soused keřík vykopal a zasadil 
ho asi o jeden metr dále, přičemž 
způsobil jeho částečné poškození. 
Pozemek je v majetku města Frý-
dek-Místek, ale stěžovatel ho má v 
nájmu. Vše bylo oznámeno přísluš-
nému správnímu orgánu.  (pp)

Sídliště Slezská je přetí-
ženo dopravou, což se pro-
jevuje i na opotřebení míst-
ních komunikací. Radni-
ce se proto nyní pustila do 
celkové opravy komunikace 
na ulici J. Čapka, která už 
byla v silně nevyhovujícím 
stavu. Než však bude lépe, 
musí snést místní obyvate-
lé po dobu rekonstrukce, 
která si vyžádá zhruba 3,5 
milionu korun, přechodná 
omezení.

„Cesta byla plná děr a vý-
molů, a proto rada města roz-
hodla o tom, že komunikace 
získá v úseku od restaurace 
U Gustlíčka po železniční pře-
jezd u autoservisu Bártek a 
syn zcela nový asfaltový kobe-
rec. Práce začaly 25. května, 
ukončeny by měly být do 22. 
července,“ upozornil náměs-
tek primátora Petr Cvik. 

Na sídlišti Slezská ovšem 
budou muset nyní řidiči počí-
tat s dopravním omezením a 
také s problematičtějším par-
kováním, protože některé eta-
py rekonstrukce vyžadují vy-
klizení všech přilehlých par-
kovišť, aby nedošlo k poško-

Na Slezské se spravuje komunikaceNa Slezské se spravuje komunikace

VYFRÉZOVÁNO: Opravy na ulici J. Čapka už se naplno rozběhly.
Foto: Petr Pavelka

zení zaparkovaných vozů. Na 
nutné přeparkování vozů řidi-
če upozorní dopravní značky. 
Obyvatelé žijící v blízkosti uli-
ce dotčené opravami budou o 
celé akci předem informová-
ni firmou provádějící stavební 
práce, a to prostřednictvím le-
táčků distribuovaných do jed-
notlivých vchodů. „Během dal-
ších dní budou vyměněny ob-
rubníky a upraveny výšky po-
klopů kanalizačních šachtic. 
Samotná pokládka nového as-
faltového koberce bude probí-
hat ve dvou etapách. Nejprve 
bude koberec položen od re-
staurace U Gustlíčka po křižo-
vatku s ulicí Dobrovského a ná-
sledně od křižovatky po želez-
niční přejezd. Po dobu asfalto-
vání budou ulice pro dopravu 
na nezbytně nutnou dobu uza-
vřeny na zhruba pět dní,“ upo-
zorňuje vedoucí odboru dopra-
vy a silničního hospodářství Mi-
roslav Hronovský. 

„Každá taková stavba před-
stavuje komplikace v dopravě 
i zvýšený hluk a prašnost, ale 
nový povrch snad tyto nepříjem-
nosti lidem vyváží,“ dodal ná-
městek Petr Cvik.  (pp)

Statutární město Frýdek-Mís-
tek společně se Střediskem vol-
ného času Klíč ve Frýdku-Míst-
ku opět připravují pro děti a 
mládež prázdninový program s 
názvem „Prázdniny ve městě“.

„Jedná se o osvědčený pro-
jekt, na němž se podílí nejrůz-
nější organizace, které ve měs-
tě pracují s mládeží. Mají mož-
nost touto formou se prezento-
vat a získat pro svou činnost dal-
ší příznivce, ale určitě nejdůle-
žitější je to, že dávají v prázdni-
nových dnech smysluplnou al-
ternativu využití volného času. 
Máme dobrou odezvu i od rodi-
čů, kteří jsou rádi, že mají v ur-
čitý čas pro své děti náplň,“ řekl 
náměstek primátora Petr Cvik.

Přichystaný soubor programů 
je určen pro všechny děti, které 
tráví prázdniny nebo jejich část 

Prázdniny ve městě
ve městě. „Na tyto letní prázdni-
ny je připraveno několik desítek 
akcí, které obsahují různé volně 
přístupné aktivity, nabízející pes-
tré využití volného času. Napří-
klad pohybové aktivity, výtvar-
né dílny, hry, soutěže, turnaje, 
deskové hry, ukázky tábornic-
kých dovedností, výlety, exkurze 
a další,“ vyjmenoval Patrik Sie-
gelstein, zástupce ředitele Stře-
diska volného času Klíč.

Nabízené aktivity budou pro-
bíhat vždy ve všední prázdnino-
vé dny převážně v dopoledních 
hodinách. Většina akcí, které 
jsou součástí programu „Prázd-
niny ve městě“, je pro děti zdar-
ma. Podrobnější informace o 
akci najdete na webových strán-
kách www.prazdninyvemeste.
cz a také na jiném místě tohoto 
zpravodaje.  (pp)

Na třinácti frýdecko-místec-
kých školách už přes půl roku 
probíhá projekt FM-Educati-
on, který je realizován v rám-
ci operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschop-
nost financovaném z Evrop-
ského sociálního fondu a ze 
státního rozpočtu. Je zaměřen 
zejména na inovaci školních 
vzdělávacích programů, tvor-
bu nových metodických ma-
teriálů pro výuku a vzájemnou 
spolupráci mezi školami. 

„V rámci projektu je plánová-
no vytvoření více než stovky vý-
ukových metodických materiá-
lů. Já vidím ale jako podstatné, 
že školy byly takto přinuceny 
spolupracovat. Jinak se napří-
klad v otázce získávání financí 
vnímají konkurenčně, tentokrát 
ale musely spojit síly,“ zhod-
notil náměstek primátora Petr 
Cvik. V praxi to znamená, že na 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku se pravidelně jednou měsíč-
ně setkávají koordinátoři pro-
jektu z jednotlivých základních 
škol. „Setkání jsou zaměřená 
na vzájemnou spolupráci při re-
alizaci projektu, nastavení spo-
lečných organizačních podmí-
nek a výměnu zkušeností s ino-
vací školních vzdělávacích pro-
gramů,“ sdělila referentka Hana 
Golasowská. 

Školy spolupracují na 
evropském projektu

Přímo na jednotlivých ško-
lách probíhají práce na nových 
výukových metodických materi-
álech, které si připravují peda-
gogové dle svých potřeb a za-
měření a jejichž součástí jsou 
i nově vytvořené výukové pre-
zentace v různých programech, 
včetně těch pro interaktivní tabu-
le, nebo nové pracovní listy pro 
žáky. Mezi novými metodickými 
materiály najdeme například ná-
měty pro výuku fyzického a re-
gionálního zeměpisu v 6.-9. roč-
níku, motivační pokusy, pracovní 
listy a prezentace vybraných té-
mat z fyziky pro 6.-9.ročník, kon-
verzační témata AJ na II. stup-
ni ZŠ a jiné. „Tyto nové výuko-
vé materiály jsou zaměřeny na 
zlepšení klíčových kompeten-
cí a zavádění nových vyučova-
cích metod,“ řekl Petr Cvik. Pro-
jekt se však týká i materiálové-
ho vybavení, takže se v rámci 
projektu FM-Education připravu-
je výběrové řízení pro nákup vý-
početní techniky pro školy. Ško-
ly tak získají nové interaktivní ta-
bule, počítače, dataprojektory, 
které uplatní pro nově zpracova-
né materiály ve výuce. Velké po-
děkování patří všem koordináto-
rům, pedagogům, kteří se aktiv-
ně zapojili do realizace projek-
tu a tvorby nových metodických 
materiálů.  (pp)

VÝSTAVA O ZÁVISLOSTI: Primátorka Eva Richtrová a ředitel Ná-
rodní protidrogové centrály Jakub Frydrych.

Když se řekne závislost

(Pokračování ze strany 2)
„Aktivita, jako je tato frýdec-

ko-místecká, je mi sympatic-
ká, a to nejen bezproblémovou 
spoluprací mezi orgány města 
a Policií ČR, případně i měst-
skou policií. Mám pocit, že jak 
na poli vymáhání práva v pro-
tidrogové oblasti, tak v přístu-
pu k preventivním aktivitám pa-
tří Frýdek-Místek mezi města, 
kterým drogový problém není 
lhostejný a dobře si uvědomu-
je význam primární prevence. 
Právě nabízením alternativního 
pohledu na kvalitu života, který 

lze žít bez drog, může dát pri-
márním protidrogovým aktivi-
tám jejich pravý smysl,“ zhod-
notil aktivitu a přístup města k 
protidrogové prevenci ředitel 
Národní protidrogové centrá-
ly Jakub Frydrych. „Máme sig-
nály z různých středních škol, 
že tato problematika je bohužel 
více a více aktuální. Proto do 
protidrogové prevence vstupu-
jeme i my, například výchovný-
mi koncerty, které mají podob-
né poslání jako tato akce,“ uza-
vřel náměstek primátora Petr 
Cvik.  (pp)
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GOD DAG!! DOBRÝ DEN!!
GOD DAG – to je jen pár 

slovíček ze švédštiny, která si 
pamatujeme. Naše škola totiž 
pořádá co dva roky výměn-
né pobyty se švédskými stu-
denty. Po návštěvě žáků 4.A a 
5.A ve švédském Kälarne nás 
naši švédští kamarádi přije-
li navštívit do Frýdku-Místku. 

Ve dnech 28. – 30. květ-
na jsme pro ně měli přichysta-
ný bohatý program. Ve čtvrtek 
ráno už jsme netrpělivě vyčká-
vali na jejich příjezd. Pak jsme 
se jejich autobusem vydali do 
nákupního centra a poté do ne-
dalekého Jablunkova na bobo-
vou dráhu, kde jsme se hodně 
pobavili. K večeru vyrazili styd-

liví švédští studenti do hostitel-
ských rodin. Na další den byl 
přichystán program, který se 
musel kvůli nepříznivému po-
časí trochu pozměnit. Po pro-
hlídce naší školy nás čekala ná-
vštěva frýdeckého zámku a mu-
zeí v Novém Jičíně a Kopřivni-
ci. V sobotu byli studenti v péči 
svých českých hostitelů a pro-
gram se jim nejspíš velice líbil, 
protože loučení se neobešlo 
bez slziček. Za pomoc a podpo-
ru děkujeme všem sponzorům, 
především Magistrátu města 
Frýdek-Místek.

Studenti 4.A a 5.A Čtyřle-
tého a osmiletého gymnázia, 

s.r.o., Frýdek-Místek

Na Sedmičce se sportovalo

V pátek 29. května proběhl 
na 7. ZŠ velký Sportovní den 
ke Dni dětí. Přestože počasí 
nepřálo, uskutečnily se téměř 
všechny naplánované spor-
tovní aktivity. 

Využily se prostory dvou tě-
locvičen, kde probíhala spor-
tovní utkání ve vybíjené, přeha-
zované, odbíjené, florbalu i fot-
balu. Na spojovacích chodbách 
byly závody na koloběžkách, 
soutěže v přetahování a také 
obratnost na chůdách. Ve třídě 
se soutěžilo v šachu. Zástup-
ci tříd hráli „simultánku“ s pa-
nem Kunčickým. K dalším tra-
dičním aktivitám patřilo malová-
ní ne na chodníku, ale na papíry. 
Žáci pod vedením paní Gavoro-

vé vytvořili pěkná, třídní kolektiv-
ní díla, která vyzdobí školu a při-
pomenou pěkné chvíle.

Do sportovního dění se zapo-
jila celá škola, ti, kteří nesoutě-
žili, povzbuzovali, fandili a skvě-
le se bavili. Takovou velkou akci 
škola mohla zajistit díky bývalým 
žákům, studentům, trenérům, 
pomáhali také rodiče a prarodi-
če.Těm všem patří poděkování.

A co říkali žáci? 
Na otázku „Co se ti líbilo?“ od-

pověděli Nina, Nikol a Tomáš z 
5.B třídy: „Moc se nám to líbilo, ne-
vadil ani déšť. Nejlepší byla přeta-
hovaná, protože jsme porazili 5.A! 
Bezva byly koloběžky. Celkově 
jsme skončili druzí, ale příště určitě 
vyhrajeme!  Učitelé TV

DĚTI, BABIČKY A KYTIČKY: I babičky byly maminky. Aby se 
necítily tak samotné, my děti jsme se rozhodly je navštívit právě v 
době oslav a přání ke Dni matek. Obyvatele Domu pokojného stá-
ří u Panny Marie Frýdecké už pár let známe, takže je naše těšení 
veliké. Čím uděláme radost? Určitě básničkou a kytičkou. Nezapo-
meneme ani na milý úsměv, pár hezkých vět a pohlazení.

Dne 1. června zavítal na 9. 
základní školu, ul. El. Krásno-
horské 139, ve Frýdku-Míst-
ku pan Banáš z modelářské-
ho klubu se svými kolegy, aby 
dětem zpříjemnili dopoledne 
programem. Vystavili na hřiš-
ti 15 modelů letadel od těch 
nejmenších do kapsy, až po 
ty, které mají benzinový pohon. 

Po krátké besedě s dětmi jim 
představil se svými kolegy leta-
dla ve vzduchu. Nejčastější do-
tazy byly, kolik letadla stojí a jak 
dlouho trvá jejich výroba. Cena 
těch větších prostorových sto-

Dětský den na Devítce byl ve znamení soutěží a letadel

jí až 60 tisíc i více a výroba trvá až čtyři roky. Byly zde i modely, 
které se dají pořídit za tisícovku. 
I přes nepřízeň počasí a velkého 
chladu děti letadla zaujala, někte-
ří chlapci se i ptali, kde se to dá 
vše sehnat, či koupit, a pan Ba-
náš ochotně odpovídal. Všem zú-
častněným patří poděkování, ne-
boť svůj volný čas věnovali dě-
tem. Nebudou všichni letečtí mo-
deláři, ale snad někteří svůj volný 
čas využívají právě takto. Pro prv-
ňáky a druháky byla připravena 
hodina soutěží, které všichni na-
plno prožívali.  Marie Nováková

Druhý květnový týden je již 
tradičně v MŠ Anenská věno-
ván maminkám. Nejinak tomu 
bylo i letos, zvláště pak, když ve 
školičce probíhá celoroční pro-
jekt „Jsme jedna velká rodina“. 

Každá třída si připravila pro 
maminky zábavný a hlavně milý 
program. Maminky měly mož-
nost nejen zhlédnout pásma 
připravených písní a básní, ale 
společně s dětmi si zahrát ve-
selé hry a odreagovat se tak 
od všedních povinností. S dět-
mi tento krásný svátek oslavila i 
maminka Maruška, která za nimi 
přišla z „Rodinných pohádek“, 
jež děti provázejí celý školní rok 
(autorka J. Severinová). 

A protože „Maminčina pohád-
ka“ byla plná květů, vůně a včeli-
ček, vyrazily děti s rodiči v sobo-

Školička pilná jako včelička
tu 20. května do Domu včelařů v 
Chlebovicích. Po naučné exkur-
zi a prohlídce muzea absolvova-
ly dobrodružnou cestu plnou ne-
všedních úkolů, týkajících se sa-

mozřejmě včelek, až na přehra-
du Olešná. V cíli všichni spokoje-
ně konstatovali, že jejich školička 
je pilná jako včelička! Stanislava 

Korcová, MŠ Anenská
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ZPÍVÁNÍ V GAUDIU: V Gaudiu vystoupila skupina „Stars“ z 5. ZŠ 
ve Frýdku-Místku. Děti z 5. a 6. tříd zazpívaly a zahrály několik pís-
ní a podělily se tak o svou radost a potěšení spolu s tamějšími ba-
bičkami, dědečky i sestřičkami.

Ve dnech 25. – 29. květ-
na proběhl na 7. ZŠ, 1. máje, 
„Zdravý týden“. Podle pro-
jektu „Normální je nekouřit“ 
se žáci prvního stupně zá-
bavnou formou seznamovali 
se zásadami zdravého život-
ního stylu.

Součástí tohoto týdne byly 
i školní výlety a pak netrpělivě 
všemi žáky očekávaný Sportov-
ní den, kterým se na Sedmičce 
již tradičně slaví Den dětí. I přes 
nepříznivé počasí si všichni za-

Týden zdravíTýden zdraví

sportovali a zasoutěžili a příjem-
ně tak zakončili celý týden. Foto-

grafie z akce na: http://www.7z-
sfm.cz/ ve fotogalerii.

MISTRYNĚ REPUBLIKY: Žá-
kyně druhé třídy 5. ZŠ Lucie 
Střížová získala v tomto škol-
ním roce společně se svou dva-
cetičlennou formací klubu Ak-
cent Ostrava titul Mistr republi-
ky v Disco show. Jejich forma-
ce nazvaná Policejní akade-
mie se probojovala z 11 týmů 
až ke zlaté medaili. Této soutě-
ži předcházelo mistrovství Mo-
ravy, zde se děvčata postavila 
také na nejvyšší stupeň vítězů. 
Velkého úspěchu dosáhla i na 
mistrovství Evropy, kde získala 
krásné 5. místo.

Od začátku letošního škol-
ního roku dostávaly vychova-
telky naší školní družiny čas-
to stejnou otázku. „Paní vy-
chovatelko, budeme zase le-
tos spát v družině? Bude 
zase stezka odvahy?“ pta-
ly se děti, které se této akce 
zúčastnily v závěru loňského 
školního roku. Letošní prvňá-
ci si o tom nechávali často 
vyprávět a byli velice zvědaví. 

Dětmi toužebně očekávané 
akci předcházel měsíční projekt 
družiny „Cestování naším měs-
tem“. Děti se celý měsíc seznamo-
valy se zajímavostmi našeho měs-
ta, poslouchaly pověsti a legendy 
o zámku a okolí Frýdku-Místku.

Vyvrcholením bylo přespání v 
družině v pátek 29. května spo-
jené s „Muzejní nocí na zámku“. 

V onen Den D se děti sešly v 
družině v 17 hodin. Než jsme se 
vydali na zámek, ověřily si děti 
své znalosti a vědomosti ve hře 

Noční dobrodružství podruhé

„Bludiště“. Podle značek pro-
cházely školou, na stanovištích 
plnily úkoly a výsledkem byla 
vyluštěná tajenka s cílem vy-
cházky. Po příchodu na zámek 
jsme se rozdělili do tří skupin a 
postupně absolvovali romantic-
kou prohlídku zámku, kde ne-
chyběl ani kouzelník.

Na zpáteční cestě jsme sice 
trochu zmokli, ale to nikomu ne-
vadilo. Poslední skupina dorazi-
la do školy ve 22 hodin. Nikdo 
nebyl unaven, všichni se těšili 
na slíbenou pyžamovou disko-
téku a stezku odvahy, kterou si 
doslova děti vynutily.

Úkolem bylo projít určitý úsek 
školy potmě a podepsat se u 
vrátnice. Notně unavené usínaly 
děti kolem půlnoci. Ranní probu-
zení a vyměňování si zážitků z 
předešlého večera a noci potvr-
dilo očekávané. Příští rok musí 
být noční dobrodružství potřetí. 

Martina Pindlová

I v tomto školním roce sla-
vily družinové děti na Devítce 
svůj „DEN“ mezi psími maz-
líčky. Na kynologickém cvi-
čišti jim tentokrát předvedly 
své čtyřnohé kamarády Bar-
bora Mikušová, Simona Nec-
kařová a Andrea Haseová. 

Děti s nadšením sledovaly agi-
lity (psí parkúr), tanec se psem, 

Den dětí mezi pejsky

Již třetí rok trvá přízeň před-
stavitelů Frýdecké skládky a.s., 
zastoupené panem ředitelem 
Luďkem Žáčkem, k naší Střed-
ní škole, Základní škole a Ma-
teřské škole logopedické, Pio-
nýrů 767, Frýdek-Místek.

Když vzpomenu minulé dva 
roky, žáci poznali náš nejvý-
chodnější kout republiky – Hr-
čavu a prales Mionší, v loň-
ském roce jsme objevovali krá-
sy Poodří, zámku v Kuníně a 
opeřence v Záchranné stani-

Ekologický výlet s Frýdeckou skládkou
ci v Bartošovicích. Letos vedly 
naše kroky na Opavsko. 

První zastávkou byl zámek Hra-
dec nad Moravicí. Prohlédli jsme 
si krásné interiéry, o historii a vý-
znamných hudebních osobnos-
tech jsme se dozvěděli z pouta-
vého vyprávění paní průvodkyně. 
Zámek obklopuje rozlehlý park, 
ale deštivé počasí nám neumožni-
lo procházku zámeckou zahradou. 
Doufali jsme, že o několik kilome-
trů dál bude počasí lepší a cenné 
dřeviny v Arboretu v Novém Dvo-

ře si budeme moci vychutnat. Opět 
nás čekala procházka pod deštní-
ky a kvetoucí rododendrony smut-
ně klopily květy pod tíhou kapek. 
Poslední zastávkou na zpáteční 
cestě byl Památník obětem druhé 
světové války v Hrabyni, který byl 
před měsícem otevřen po několi-
kaleté rekonstrukci. Venkovní ex-
pozice historické vojenské techni-
ky i emotivně provedená expozice 
interiéru přiblížila žákům smutnou 
historii válečného období. 

Dá se naplánovat a zajis-
tit mnoho věcí, ale počasí si ni-
kdo neobjedná, ani nepodpla-
tí. I když bylo tentokrát naše pu-
tování zkropené deštěm, stejně 
bylo krásné. Děkujeme Frýdec-
ké skládce za finanční podporu 
a věříme, že budeme moci opět 
v příštím roce spřádat plány a 
nápady na čtvrté putování. 

Ing. Lubomíra Babjaková,
koordinátor EV 

chytání disku. Jednotlivé disciplíny 
po zásluze odměňoval mohutný 
potlesk. Na závěr dostali pejsci sa-
lámovou, děti sladkou odměnu a 
velmi rychle se spolu skamarádili.

Veliký dík patří děvčatům, 
která se věnují výcviku pejs-
ků a ve svém volném čase nás 
ochotně a trpělivě přijala.

Vychovatelky ŠD 

Středa 13. května se pro 
některé děti z Mateřské ško-
ly Pohádka na Gogolově ulici 
ve Frýdku stala dnem příprav, 
dnem plným očekávání. Vždyť 
děti čekala návštěva Penzionu 
pro seniory na ulici Lískovecká, 
aby zde v rámci oslav Dne ma-
tek svým kulturním vystoupením 
potěšily své starší spoluobčany.

A opravdu – podařilo se. Pís-
nička střídala písničku, o básnič-
ky nebyla nouze a závěrečný ta-

Pohádka v PenzionuPohádka v Penzionu
neček jen umocnil celkovou slav-
nostní atmosféru a pocity dojetí. 
Děti odcházely spokojené, s dá-
rečky a příslibem, že toto vystou-
pení určitě nebylo poslední, ba-
bičky a dědečkové zase nešet-
řili potleskem a chválou. Také 
paní učitelka Eva, Jana a Šárka 
byly obdařeny kytičkou a slova 
díků a uznání i pro ně byly pěk-
nou odměnou. Bylo to pro všech-
ny příjemně strávené odpoledne.
 Šárka Polachová 
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AQUAPARK NA OLEŠNÉ
Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz

KRYTÝ AQUAPARK OLEŠNÁ - Otevírací doba
 Bazén Wellness 
pondělí 12 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená
úterý 10 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená
středa 10 – 21 hod 14 – 21 hod  Ženy
čtvrtek 10 – 21 hod 14 – 21 hod  Muži
pátek 10 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená
sobota  09 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená
neděle a svátky 09 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená

Ceník bazén nebo wellness
 Pondělí – Pátek Sobota – Neděle

 1 hod. 2 hod. 1hod. 2hod.
dospělí  70 Kč 110 Kč 100 Kč 160 Kč
děti od 3 do 15 let, studenti, osoby nad 65 let, ZTP, ZTP/P + doprovod
 45 Kč 85 Kč 70 Kč 130 Kč
děti od 1 do 2 let vč. zdarma zdarma zdarma zdarma
Doplatek za každých dalších započatých 15 min.
  10 Kč 10 Kč 15 Kč 15 Kč

Rodinné vstupné
  Pondělí – Pátek Sobota – Neděle
  1 hod. 2hod. 1hod. 2hod.
2 rodiče + dítě do 15 let nebo 1 rodič + 2 děti do 15 let
 160 Kč 260 Kč 200 Kč 320 Kč
Doplatek za každých dalších započatých 15 min.  10 Kč/osoba

Organizované skupiny nad 15 osob 10% sleva!
Ceník abonentní vstupenky – krytý 

 Po-Pá Sobota – Neděle
dospělí 0,80 Kč/min 1,15 Kč/min
děti od 3 roku do 15 let, studenti, osoby od 65 let, ZTP
 0,55 Kč/min 0,85 Kč/min

Ceník čipového náramku
Cena čip. náramku - 150,00 Kč;        Min. výše prvního nabití - 300,00 Kč

Ceník organizovaného plavání a saunování
 Pondělí – Pátek Sobota – Neděle
 1 hod. 2 hod. 1hod. 2hod.    
pronájem baz. části 5 500,-Kč 10 000 Kč 7 000,-Kč 12 000,-Kč
pronájem wellness 2 000,-Kč 3 500 Kč 2 500,-Kč 4 500,-Kč
pronájem wellness mimo provozní dobu
 1 500,-Kč 2 500 Kč 2 000,-Kč 3 500,-Kč

- účtování po minutách (na krytém 
AP – při odchodu odečtena doba 
přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny (vstupné na 
abonentku je levnější než jednorá-
zové vstupné)
- žádné fronty (abonent se nezdr-
žuje ne recepci platbou za vstup a 
rovnou vstupuje přes turniket, až 
do naplnění kapacity bazénu)
- abonentka je použitelná pro návště-
vu letního i krytého aquaparku, sau-
nového provozu i k zaplacení občer-
stvení u baru v krytém aquaparku

HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY
- 1 abonentka je určena pro vstup 
1 osoby do prostoru bazénu i well-
nes, nebo letního areálu

UPOZORNĚNÍ
- Zneužití abonentky bude postihová-
no dle provozního řádu aquaparku.
- V případě, že je kapacita krytého 
bazénu naplněna, abonent vyčká 
na výzvu recepční, nebo oprávně-
ného zaměstnance ke vstupu. Abo-
nentní čip vás v tomto případě ne-
opravňuje k přednostnímu vstupu.
- Při vrácení abonentního čipu vám 
bude vyplacena hotovost 75 Kč.

LETNÍ AQUAPARK OLEŠNÁ - Otevírací doba
 * květen  červen červenec srpen * září 
pondělí - neděle 10-18 h. 9-19 h. 9-20 h. 9-20 h. 10-18 h.

**Večerní koupání
pondělí - neděle X X 2030 - 2200 2030 - 2200 X
* Přesné datum zahájení a ukončení sezóny může ovlivnit nepříznivé počasí. 
* Přesné datum zahájení a ukončení sezóny bude vyhlášeno v závislosti na pod-
mínkách.   ** Večerní koupání může být ukončeno z důvodu nepřízně počasí.

Změny otevírací doby jsou provozovatelem vyhrazeny.

Ceník vstupného
 celodenní Od 16.00 hod večerní 
dospělí  80 Kč 70 Kč 55 Kč
děti od 3 do 15 let, studenti, osoby nad 65 let, ZTP, ZTP/P + doprovod
 55 Kč 45 Kč 55 Kč
děti do 2 let včetně zdarma zdarma zdarma
Rodinné vstupné (2 rodiče + dítě do 15 let nebo 1 rodič + 2 děti do 15 let)
 celodenní Od 16.00 hod večerní 
 190 Kč 160 Kč 140 Kč

Organizované skupiny nad 15 osob 10% sleva!
Ceník abonentní vstupenky – letní

 celodenní Od 16.00 hod večerní 
dospělí 70 Kč 55 Kč 45 Kč
děti od 3 roku do 15 let, studenti, osoby od 65 let, ZTP
 45 Kč 35 Kč 45 Kč
POZOR – vstupné se započítává při každém opětovném příchodu 

do areálu letního aquaparku Olešná
Ceník čipového náramku

 Cena čipového náramku - 150 Kč;        Min. výše prvního nabití - 300 Kč
Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceník je platný od 1.5.2009

BĚH MEZI NÁMĚSTÍMI – 3. ročník

HLAVNÍ KATEGORIE: Bečkou piva ty nejlepší v hlavní kategorii mo-
tivoval náměstek primátora Petr Cvik.                   Foto: Petr Pavelka

DVA ODVÁŽNÍ: Pětikilometro-
vou trať hlavního závodu si za-
běhl i Milan Brzý, vedoucí oddě-
lení mládeže a tělovýchovy na 
frýdecko-místeckém magistrá-
tu, a také jeho krasobruslařská 
svěřenkyně jedenáctiletá Tere-
zie Šostá.  Foto: Petr Pavelka

Rodiče s dětmi 2005 a ml. - 300 m
1. Gereková Eliška 2005 FM 1:14
2. Rogulský Filip 2007 FM 1:35
3. Štěpánek Jakub 2006 Jesle FM 1:37

Dívky 2002 - 2004 - 300 m
1. Krtková Magda 2003 Slezan FM 0:47
2. Kolononičná Saša 2002 MŠ Myslivečka 0:49
3. Gladišová Sára 2003 SKG Brno 0:49

Chlapci 2002 - 2004 - 300 m
1. Pastor David 2002 1.ZŠ 0:40 
2. Stankov Patrik 2002 2.ZŠ 0:40
3. Skotnica Ondřej 2003 FM 0:49

Dívky 2000 - 2001 - 600 m
1. Nováková Jana 2000 Atletika Poruba 1:17 
2. Kopcová Eliška 2001 Slezan FM 1:25
3. Willingová Klára 2001 Slezan FM 1:35

Chlapci 2000 - 2001 - 600 m
1. Hájek Tomáš 2000 STHAV 1:16 min
2. Pastor Patrik 2001 1.ZŠ 1:18
3. Kváš Jan 2000 Slezan FM 1:20

Dívky 1998/1999 - 600 m
1. Benčová Helena 1998 Slezan FM 1:08 
2. Krtková Kateřina 1998 Slezan FM 1:09
3. Pišteková Eva 1998 Slezan FM 1:10

Chlapci 1998/1999 - 600 m
1. Janeček Dominik 1998 Slezan FM 1:10 
2. Martinák Zdeněk 1998 Slezan FM 1:14
3. Sekanina Vojtěch 1998 Slezan FM 1:15

Dívky 1996/1997 - 900 m
1. Siebeltová Kateřina 1996 Slezan FM 1:54 
2. Hünerová Blanka 1996 Slezan FM 1:55
3. Siebeltová Veronika 1996 Slezan FM 1:57

Chlapci 1996/1997 - 900 m
1. Hájek David 1996 STHAV 1:42
2. Gerek Jan 1996 Slezan FM 1:43
3. Benčo Miroslav 1996 Slezan FM 1:50

Dívky 1994/1995 - 900 m
1. Klepáčová Kateřina 1994 Slezan FM 1:54 
2. Danysová Michaela 1995 Slezan FM 1:58
3. Králíková Michaela 1995 Slezan FM 2:04

Chlapci 1994/1995 - 900 m
1. Zemaník Jakub 1995 Slezan FM 1:34 
2. Šútora Ladislav 1994 Slezan FM 1:37
3. Rodný Martin 1995 Slezan FM 1:42

Dívky 1992/1993 - 1200 m
1. Čaganová Petra 1993 Slezan FM 2:30 
2. Pišová Alice 1993 Slezan FM 2:34
3. Moškořová Veronika 1993 Slezan FM 2:35

Chlapci 1992/1993 - 1200 m
1. Lukeš Petr 1992 Slezan FM 2:03 
2. Filipec Tomáš 1993 Slezan FM 2:05
3. Bezecný Daniel 1992 Slezan FM 2:13

Muži do 35 let /1975 a ml./ - 5 000 m
1. Mikulenka Peter 1982 Slezan FM 15:54
2. Lepíček Miroslav 1986 Slezan FM 15:56
3. Lukeš Petr 1992 Slezan FM 15:57

Muži 35-44 let /1965-1974/ - 5 000 m
1. Šindelek Vladan 1967 Pržno 16:32
2. Šindelek Daniel 1965 Slezan FM 16:50
3. Trávníček Rostislav 1968 Slezan FM 17:29

Muži 45 - 54 let /1955 - 1964/ - 5 000 m
1. Slowioczek Roman 1959 Jablunkov 17:08
2. Martynek Vladislav 1959 Ski Mosty 18:55
3. Mikloš Libor 1960 Raškovice 19:08

Muži nad 55 let /1954 a st./ - 5 000 m
1. Vrága Vladimír 1953 Baška 18:53
2. Přívětivý Miroslav 1953 Příbor 19:55
3. Holec František 1946 Slezan FM 20:13

Ženy - 5 000 m
1. Haroková Hana 1977 Havířov 19:54
2. Pastorová Petra 1977 FM 20:18
3. Čaganová Petra 1993 Slezan FM 21:43

Až v závěrečném domácím 
střetnutí se podařilo frýdec-
ko-místeckým fotbalistům před 
vlastními fanoušky zvítězit. Při-
tom proti soupeři, který jim loni 
uštědřil potupnou porážku 1:7! 
Tu nechtěl nikdo opakovat.

A začátek střetnutí vyšel valcí-
řům náramně. Již v 5. minutě za-
hrávali naši rohový kop, k odra-
ženému míči se dostal Kořínek, 
ten se však neukvapil a krás-
ně načechraným centrem našel 
zcela volného Myšinského, kte-
rý hlavou otevřel skóre zápasu.

(Pokračování na straně 7)

Domácí rozlučka byla vítěznáDomácí rozlučka byla vítězná

DOMÁCÍ ROZLUČKA: S Mutěnicemi konečně přišla výhra, i když se 
nezrodila lehce.   Foto: Petr Pavelka

FOTBAL F-M – FK MUTĚNICE 2:1 (1:0)FOTBAL F-M – FK MUTĚNICE 2:1 (1:0)
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Domácí rozlučka byla vítězná
FOTBAL F-M – FK MUTĚNICE 2:1 (1:0)

(Pokračování ze strany 6)
Kdo však čekal, že začnou 

domácí dobývat hostující bran-
ku, se bohužel mýlil. Ony totiž 
začaly chvíle brankáře Ditter-
ta. V 7. minutě nejprve domácí 
gólman zlikvidoval tutovku hos-
tujcíímu Obalovi. Z následné-
ho rohu mířil těsně vedle mutě-
nický kapitán Helísek. To však 
nebylo ze strany hostů vše. V 
11. minutě to byl opět domácí 
brankář Dittert, který uspěl pro-
ti šanci hostujícího Czurcze. Ani 
to nebylo zdaleka všechno, ale 
naštěstí se skóre neměnilo ani 

ve 42. minutě, kdy hosté docílili 
gól, naštěstí z ofsajdu.

Po změně stran udeřilo až v 
79. minutě. To zahrával z pravé 
strany Němec standardní situaci, 
k odraženému míči se dostal stří-
dající Žůrek a jeho rána skonči-
la od tyče za zády brankáře Ská-
cela – 2:0. Trochu zdramatizová-
ní přinesla až 86. minuta, kdy se 
po střetu Ditterta s hostujícím Fi-
lipským pískala penalta. Hosté 
však už jen snížili, a tak valcíři 
poprvé, ale také v podstatě napo-
sledy v jarní části sezony, v do-
mácím prostředí získali tři body.

Národní finále Novinářského kalamáře

2. MÍSTO NÁRODNÍHO FINÁLE: Zleva nahoře: trenér Martin Strna-
del, Radek Běčák, Jan Rajnoha, Radek Vláčil, Lukáš Rajnoha, Ondra 
Čotek, Dominik Karib, Radek Holík, Martin Kahánek, trenér Vladimír 
Mojžíšek. Dole zleva: Jakub Bosák, hosteska Andrea, Jakub Stříž.

Oblíbený turnaj mezi žáky 
základních škol se stal pro re-
prezentanty našeho města z 
11. ZŠ Jiřího z Poděbrad ve-
lice úspěšným. Třicátého os-
mého ročníku v Praze, kam 
se probojovali z krajského fi-
nále přes Karvinou, Ostravu 
i Kopřivnici, se zúčastnil re-
kordní počet 13 družstev a 
my si odvezli z vypjatého fi-
nále 2. místo!

Základní skupinu chlap-
ci prošli bez zaváhání, když si 
postupně poradili s domácí ZŠ 
Zárubovou a následně s ZŠ 
Hranice. Čtvrtfinálová skupi-
na byla náročnější a remíza se 
ZŠ z Lovosic 13:13 nám udě-
lala mírné vrásky, ale k druhé-
mu čtvrtfinálovému utkání jsme 
nastoupili proti rivalovi z kraje 

ZŠ Zátopka Kopřivnice, které-
ho jsme porazili rozdílem třídy 
vysoko 17:8 a zajistili si tak po-
stup do semifinále z první po-
zice. Tam na nás čekali chlap-
ci ze Zruče nad Sázavou, kte-
ří poločas „kousali“ a výsledek 
z první půle 8:7 dával tušit, že 
půjde o drama, ale to se nako-
nec nekonalo, protože chlapci 
zrychlenou hrou soupeře jas-
ně přehráli 19:11. Brány finále 
byly otevřeny, kde na nás čekal 
přemožitel Kopřivnice z druhé-
ho semifinále celek z Plzně. Fi-
nále probíhalo, jak se sluší a 
patří na vyvrcholení celého tur-
naje. Oba dva celky se střídaly 
ve vedení a nikdo si nemohl být 
jistý vítězstvím do posledních 
vteřin. „V dramatickém závě-
ru soupeř vedl o branku a měl 

míč, leč ho ztratil svou pasiv-
ní hrou a my v posledních vte-
řinách vyrovnali s nasazením 
všech posledních sil Martinem 
Kahánkem, který zůstal po své 
vyrovnávací brance otřesen po 
střetu s plzeňským brankářem. 
Následovaly dle regulí turnaje 
sedmimetrové rozstřely. Bohu-
žel v těch soupeř dal o branku 
více a našim mladým hochům 
zbyly oči pro pláč. Po předve-
deném výkonu se ale nema-
jí za co stydět a skvěle tak na-
vázali na své předchůdce, kteří 
v roce 2002 turnaj vyhráli,“ při-
pomněl trenér Martin Strnadel. 

Náš kraj, město Frýdek-Mís-
tek, školu, oddíl reprezentovali: 
Lukáš Rajnoha, Honza Rajno-
ha, Martin Kahánek, Domonik 
Garib, Radek Vláčil, Mirek Holík, 

Ondra Čotek, Radek Běčák, Ja-
kub Stříž a Přemysl Barvík, Ja-

kub Bosák, trenéři Vladimír Moj-
žíšek a Martin Strnadel.

Na bazéně 11. ZŠ na uli-
ci Jiřího z Poděbrad se v so-
botu 6. června sešly desítky 
dětí. Probíhal zde 2. ročník 
plaveckých závodů žactva 
pro děti od 4 do 16 let, kte-
rý si nenechala ujít ani pri-
mátorka Frýdku-Místku Eva 
Richtrová, která plavce po-
zdravila a popřála jim hod-
ně úspěchů v sobotním klání.

Závody měly disciplíny na 
16 m pro ty nejmenší, 50 m 
kraul, znak, prsa, po 100 m 
prsa, znak. 

Nejmladší účastníci Danielka 
Austová, Dominik Kozel a Luc-
ka Bednářová (nar. 2004) pla-
vali volný způsob 16 m. Tvořili 
nultou rozplavbu a svým úpor-
ným plaváním odlehčili napja-
tou atmosféru. 

Závody pokračovaly mladší-
mi ročníky na 16 m a 50 m. Mezi 
nejlepšími třemi v ročníku 2000 
na 50 m prsa byla Viktorie Kur-
ková, Aneta Ptoszková a Vero-
nika Turková. Viktorie Kurková 
zvítězila i v disciplínách na 50 m 
znak i kraul. 

Plavecké závody žactvaPlavecké závody žactva
11. rozplavba patřila roč-

níkům 1998, 1999 na znak. 
Umístění prvních třech finalis-
tek bylo: Iva Hudcová, Micha-
ela Matusíková a Karolína Boj-
ková. Jana Kouláková získala 
1. místo na 50 m prsa. Za 100 
m prsa získal 1. místo Oskar 
Ondráček. 

Další rozplavby patřily roční-
kům 1997, 1996 na 50 m a 100 
m. 1. místo získala Nikola Voj-
tovičová, 2. místo Anna Kory-
tářová. 

Mezi ročníky 1993 se na 1. 
místě ve 100 m prsa umístila 
Nikola Hutyrová. 2. místo obsa-
dil Martin Kolek. Nelze vyjme-
novat zde všechny oceněné. 
Za úsilí a píli si každý účastník 
odnesl dojmy i drobné ceny. 
Plavecké závody ukončily šta-
fety družstev. 

„Celkem se na závody při-
hlásilo 75 dětí. Bylo úžasné vi-
dět, jak se každý jednotlivec 
sám za sebe opřel do vln a dal 
do svého výkonu maximum sil 
a úsilí. Rodiče a hosty strhla 
i Katka Palánová. Třináctile-

Horolezecká expedice „K&K 
pneu Everest 2009“, jejíž ústřed-
ní postavou byl Libor Uher z 
Frýdku-Místku, který se prosla-
vil zdoláním K2, nedosáhla po 
nejrůznějších nepříjemných pe-
ripetiích cíle. Libor Uher s Pet-
rem Maškem se nakonec snažili 
o zdolání Mount Everestu sami, 
počasí jim ale nedovolilo vystou-
pit až na jeho vrchol. Cestu byli 
nuceni vzdát ve výšce 8 400 me-
trů, tedy zhruba 500 metrů pod 
vrcholem Everestu. Přesto si 
oba horolezci připsali osobní re-
kord, poprvé totiž bivakovali ve 
výšce necelých 8400 m.

Expedici pronásledovaly od 

Počasí nedovolilo horolezcům Počasí nedovolilo horolezcům 
vystoupit až na Mount Everestvystoupit až na Mount Everest

počátku potíže různého charak-
teru, dočasné uzavření Tibetu 
donutilo horolezce změnit plá-
ny a vydat se do Nepálu s cí-
lem zdolat jednu z osmitisíco-
vek Annapurnu. Zhruba v polovi-
ně cesty na její vrchol Tibet ote-
vřel hranice a horolezci se pře-
sunuli pod Mount Everest, při-
čemž museli zvládat velké pře-
výšení a bojovali s aklimatizací. 
Dva členové expedice odjeli ze 
zdravotních důvodů domů. Libor 
Uher a Petr Mašek se pokouše-
li o výstup na vrchol Mount Eve-
restu bez umělého kyslíku sami. 
Štěstí jim nepřálo, jejich depozit 
ve výšce 6660 m někdo vykradl, 

přišli o mačky, cepíny, sedáky a 
další věci, které si pak půjčili od 
jiné expedice. Když už byli ve 
výšce 8400 metrů, zasekl se Li-
boru Uhrovi zip u výškových bot 
a začalo hustě sněžit, horolezci 
se rozhodli pro sestup. 

tá dívenka bez nohy, která na 
50 m prsa dotahovala poslední 

bazén s vypětím všech sil i de-
chu zároveň. Plavala zároveň 

s dětmi bez jakékoliv výjimky,“ 
hodnotila Iveta Ličmanová.
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Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od 
nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, 
sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.

Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od ne-
bezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) 

Sběr skla
Obaly ze skla bývají označeny:

Do zelených nádob 
můžete odhodit: láhve od 
nápojů, skleněné nádoby, 
skleněné střepy – tabulo-
vé sklo.

Prosím, nevhazujte: ke-
ramiku, porcelán, autosklo, 
drátěné sklo a zrcadla.

Odpady

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Odpadem je každá movitá věc, které se osoba zba-

vuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a příslu-
ší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně někte-
rých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o odpadech“).

V roce 2008 vyprodukovali občané města a statutární 
město Frýdek-Místek celkem 22 426,20 tun odpadu. Ve 
srovnání s rokem 2007 to bylo o 2 154,06 t více, u směs-
ného komunálního odpadu, tj. odpadu z domácností, je 
to o 41,23 t méně. Složení odpadu v roce 2008 ukazu-
je následující graf.je následující graf.

SLOŽENÍ ODPADU V ROCE 2008

KOMUNÁLNÍ ODPAD 
K odkládání komunálního odpadu, tj. odpadu z domác-

ností slouží popelnice (110 l) nebo kontejnery (1 100 l). Po-
pelnice jsou většinou umísťovány k rodinným domům, kde 
probíhá svoz 1 x týdně. Kontejnery (1 100 l) jsou umísťo-
vány do sídlištní zástavby, kdy svoz probíhá 2-3x týdně.

VÝVOJ MNOŽSTVÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE 
MĚSTĚ FRÝDKU-MÍSTKU V LETECH 2000-2008

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU – SEPARACE
Dle ust. § 17 odst 4 zákona o odpadech je občan po-

vinen odpady třídit a ukládat na místa určená obcí, tj. do 
nádob na tříděný odpad. Ve městě Frýdku-Místku je v 
současné době realizován svoz papíru, plastů, bílého a 
barevného skla a nápojového kartonu. Vzhledem k tomu, 
že skládkování, tj. ukládání odpadu na skládky, se bude v 
budoucnu omezovat, nabývá třídění odpadů stále častěji 
na významu. I když se každoročně množství vytříděného 
odpadu na jednoho občana města Frýdku-Místku zvyšu-
je, je třeba neusnout na vavřínech. Následující grafy uka-
zují, jak se vyvíjí množství vytříděného odpadu ve městě 
Frýdku-Místku. Nejprve papíru, který se sbírá společně s 
nápojovými kartony…

VÝVOJ MNOŽSTVÍ PAPÍRU VE MĚSTĚ
FRÝDKU-MÍSTKU V LETECH 2000-2008

V roce 2008 jsme vytřídili 1036,492 tun papíru, což je 
o 171,102 tun více než v roce 2007. 

Čím více budeme odpad třídit, tím více budeme chrá-
nit životní prostředí a tím větší budou odměny od společ-
nosti EKO-KOM, a.s. A čím méně budeme muset vklá-
dat peněžních prostředků do odpadů, tím více je budeme 
moci použit na jiné účely. Papír ale nemusí vždy končit v 
modrém kontejneru. Můžete jej také odevzdat ve sběr-
nách společnosti Sběrné dvory, s.r.o., a to v Místku na 

ul. Svazarmovská 88, tel. č. 558 434 321 nebo ve sběrně 
ve Sviadnově na ul. Ostravská 103, tel. č. 558 655 075. 
Následují graf ukazuje množství vytříděného plastu v le-
tech 2000-2008.

VÝVOJ MNOŽSTVÍ PLASTU VE MĚSTĚ
FRÝDKU-MÍSTKU V LETECH 2000-2008

Vývoj sběru plastů jasně na-
značuje, že občané města Frýd-
ku-Místku třídí stále více plastů, 
ovšem i u této komodity jsou se 
sběrem problémy. Není výjim-
kou, kdy pracovníci Frýdecké 
skládky, a. s., naleznou při třídě-
ní uhynulou kočku, slepici nebo 
pár kilo zkaženého masa. A taky 
hodně z nás zapomíná PET lá-

hev před vhozením do žlutého kontejneru sešlápnout. 

Poslední komoditou, která se sbírá, je sklo. I z toho-
to sběru plynou Statutárnímu městu Frýdek-Místek pení-
ze od EKO-KOMu, a to jako bonus za sběr zvlášť bílého 
a barevného skla. 

VÝVOJ MNOŽSTVÍ SKLA VE MĚSTĚ
FRÝDKU-MÍSTKU V LETECH 2000-2008

Statutární město získalo v prosinci roku 2008 diplom 
za 10. místo ve výtěžnosti separovaného sběru od-
padů papír, sklo, plast, nápojový karton v kategorii 
nad 4000 obyvatel.

A teď, jaké odpady patří do
modrých, žlutých a zelených nádob:

Sběr papíru
Obaly z papíru bývají označeny:

Do modrých nádob 
můžete odhodit: noviny, 
časopisy, kancelářský papír, 
reklamní letáky, knihy, seši-
ty, krabice, lepenka, kartón, 
papírové obaly (např. sáč-
ky), nápojové krabice.

Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak zne-
čištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a 
hygienické potřeby.

Sběr plastů
Obaly z plastů bývají označeny:
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Hüttnerová v Galerii pod zámkemHüttnerová v Galerii pod zámkem

V GALERII POD ZÁMKEM: Galeristka Ivana Cviková přivítala ve 
Frýdku populární Ivu Hüttnerovou.  Foto: Petr Pavelka

Frýdecká Galerie pod zám-
kem připravila pro své ná-
vštěvníky mimořádný zážitek, 
když se její produkce posta-
rala nejen o výstavu grafičky 
Ivy Hüttnerové (do 23. 6.), ale 
i o její osobní účast na ver-
nisáži. Známá pražská malíř-
ka, herečka a moderátorka te-
levizních pořadů je rozhodně 
nezklamala a osvědčila, že její 
mluvený projev přináší totéž, 
co výtvarný – především svě-
žest a optimismus.

Iva Hüttnerová si postupně na-
šla svůj osobitý styl, který připo-
míná kramářské obrázky, z nichž 
dýchají staré časy. Však se k nim 
samotná výtvarnice ráda vrací, 
hledá v nich inspiraci, a tak asi ni-
koho nepřekvapí, že spoustu „sta-
rých věcí“ kupí i doma. Z jejího ko-
níčku vycházel i televizní pořad 
Domácí štěstí, který mnozí zna-
jí. A ty ostatní autorka ubezpeču-
je, že to rozhodně neznamená, 
že pere doma na valše. „Z trou-
by s osmnácti programy jsem tro-
chu zmatená, ale mám ráda vy-
moženosti, i když mám zálibu v 
krásných starých věcech, z tako-
vých těch babičkovských detailů, 
háčkované záclony a tak. Nejpr-

ve mi takové věci nosili jen kama-
rádi a pak i cizí lidé se slovy – oni 
by to mladí vyhodili,“ vysvětlovala, 
jak se stalo, že by už na všechny 
ty věci potřebovala soukromé mu-
zeum. Její manžel její sběratel-
skou vášeň toleruje, protože sám 
shromažďuje staré vývrtky. „Nej-
starší má z roku 1860 a slovo vý-
vrtka umí říct snad ve všech svě-
tových jazycích,“ prozradila. 

Lidé se jí měli možnost zeptat 
na cokoliv, a tak se například do-
zvěděli, že inspiraci čerpá tak, že 
si na určitých místech představu-
je, jak asi vypadala před sto lety, 
nemaluje přímo v terénu, „protože 

by se propadla hanbou“ a podob-
ně. Potěšilo ji osazenstvo galerie, 
protože na jejích besedách údaj-
ně bývá 99 ženských na jednoho 
chlapa, který navíc „musel“. V Ga-
lerii pod zámkem to bylo v tomto 
směru mnohem lepší a někteří pá-
nové dokonce autorku vehement-
ně ujišťovali, že oni „nemuseli“.

Iva Hüttnerová vrací věci do 
života tak, že například do staré 
žehličky zasadí fialku, a i z jejích 
obrázků je patrné, že by byla ne-
rada, kdyby staré věci a časy už 
nikoho nezajímaly. Vždyť z nich 
dýchá tolik pohody! Jako z Ivy 
Hüttnerové.  (pp)

SLAVNOSTNÍ AKADEMIE: Žáci ZŠ národního umělce P. Bez-
ruče předvedli ke 120. výročí založení školy v Kině Petra Bezru-
če bohatý kulturní program.                            Foto: Petr Pavelka

Na pódiu frýdecko-místec-
kého hudebního klubu Stoun v 
uplynulých měsících vystoupi-
la řada mladých slovenských 
hudebníků, kteří dostali pří-
ležitost předvést svoje umě-
ní v rámci projektu nazvaném 
„Přeshraniční výměna vystou-
pení začínajících umělců“. 

Projekt vznikl ve spolupráci 
s trenčínským Piano Clubem a 
stal se součástí Programu přes-
hraniční spolupráce Slovensko 
– Česko, podporovaného z pro-
středků Evropské unie. 

Seriál vystoupení započal v 
listopadu minulého roku. V uply-
nulém půlroce tak frýdecko-mís-
tecké publikum mohlo na kon-
certech známých skupin jako 
například 100 °C nebo Vypsa-

ná fixa zhlédnout „předskokany“ 
ze Slovenska: Goodbye Lenin, 
Dark Side, Uhol dopadu, Rew-
ma a další. Všechny kapely po-
cházejí z Trenčína a okolí. Reci-
pročně se v Piano Clubu prezen-
tovalo šest českých skupin.

„Jako poslední v rámci projek-
tu vystoupila v sobotu 13. červ-
na skupina Náhodný Vískit,“ říká 
dramaturg Stounu Kamil Rudolf a 
dodává: „Na tento koncert s tra-
dičním názvem StounFest přišli 
hlavně příznivci místní legendy 
Hemp for Victory a další partičky, 
která si říká Noise Parade. Bylo 
to poslední živé vystoupení se-
zóny 2008/2009, protože v sou-
časné době vrcholí přípravy na 
SweetseFest 009, na kterém se 
klub Stoun tradičně podílí.“  (pk)

Slovenské mladé kapely ve Stounu

Svátek muzikantů známý 
pod názvem Evropský svá-
tek hudby se v naší zemi stal 
již tradicí. V době letního slu-
novratu tak hudbou, zpě-
vem a tancem vítáme příchod 
léta. Ve Frýdku-Místku se tato 
slavnost uskuteční již pode-
sáté a stejně jako v minulých 
letech i letos bude tuto akci 

Evropský svátek hudby 2009
organizačně zajišťovat místní 
základní umělecká škola.

V pátek 19. června se od 
14,30 do 17 hodin na pódiu mís-
teckého náměstí Svobody před-
staví taneční kapela Šuba-du-
ba band, dětský pěvecký sbor 
Písnička a další školní soubory. 
Akce se bude konat pouze za 
příznivého počasí.  L. Muroň

Největší frýdecko-místecký 
festival potřebuje pomoc, po-
týká se s nedostatkem financí. 
Šestý ročník festivalu Sweetsen 
fest se letos musí obejít bez pří-
mé finanční podpory Statutár-
ního města Frýdek-Místek, kte-
ré však převzalo záštitu a napo-
mohlo tak spolupráci festivalu 
s městskými organizacemi. I s 
touto podporou však podle po-
řadatelů v rozpočtu akce stále 
schází nemalá částka. 

„Tradiční festival postihla dal-
ší nepříjemná událost. Bez uve-
dení důvodu, necelý měsíc před 
konáním akce zcela nečekaně 
vypadl ze hry jeden z hlavních 
komerčních partnerů,“ uvedl za 
organizátory Petr Korč.

Sweetsen fest je občanská ak-

Sweetsen fest hledá další podporu
tivita, která od roku 2004 mapuje a 
propaguje žánrově pestrou a ori-
ginální frýdecko-místeckou kultur-
ní scénu. Festival je pořádán ob-
čanským sdružením Pod Svícnem 
ve spolupráci s hudebním klubem 
Stoun pod záštitou Statutárního 
města Frýdek-Místek. „Cílem je 
představovat široké veřejnosti to 
nejzajímavější, co ve městě Frý-
dek-Místek na poli kultury nepřetr-
žitě vzniká,“ připomíná Petr Korč. 
Podle něj s ohledem na omeze-
né finance provedl v letošním roce 
festival mnoho úsporných opat-
ření. Téměř celý štáb pracuje na 
akci dobrovolně a kapely již tradič-
ně vystupují bez nároku na hono-
rář. Oproti loňským plánům bude 
také zrušen třetí den festivalu, tj. 
nedělní program. „Změny však v 

žádném případě nesmí zklamat 
očekávání návštěvníků. Některé 
části rozpočtu tedy omezit nelze a 
v případě potřeby musí být ztráta 
pokryta z vlastních zdrojů občan-
ského sdružení Pod Svícnem. I le-
tos poběží festival na dvou scé-
nách, nabídne širokou škálu do-
provodných akcí a vyjde i tradiční 
CD Sweetsen fest sampler urče-
né k propagaci města. Zvuková a 
světelná aparatura je dokonce při-
pravena na mnohem vyšší úrovni 
než loni,“ říká Petr Korč. „Prosíme 
a vyzýváme všechny potenciální 
mecenáše, kteří mohou tradiční a 
žádané kulturní akci pomoci, aby 
neváhali. Masa více než 10 000 
návštěvníků Sweetsen festu jejich 
případnou podporu jistě nenechá 
bez odezvy.“  (pp)

Ve frýdecké Galerii Pod Svíc-
nem vystavují Martina a Břeti-
slav Svozilovi a dávají podnět k 
vyřešení otázky „Kampak se asi 
všichni stěhujou…“

„Výstava je věnovaná cestě na 
ostrov a všem, se kterými jsme 
měli možnost potkat se a strávit 
společný čas. Jedná se o ostrov 
ležící v Dagestánu. Jak jsme se k 
ostrovu dostali? Ostrov si mého 
muže našel, stejně jako jsme se 
našli my,“ říká Martina Svozilová, 
která vystudovala brněnskou Fa-
kultu výtvarných umění, věnovala 
se tělovému designu i sochařství.

Břetislav Svozil vystudoval 
pedagogickou fakultu na Tech-
nické univerzitě v Liberci. V sou-

Svozilovi pod svícnemSvozilovi pod svícnem

časné době student doktorské-
ho studia Přírodovědecké fakul-
ty Masarykovy univerzity Brno, 
obor Regionální geografie a re-
gionální rozvoj. Dokončuje di-
sertační práci na téma: Komu-
nita ostrova Čečeň v Kaspickém 

moři, kde probíhá jeho několi-
kaletý interdisciplinární výzkum. 
Od roku 1999 měl řadu předná-
šek zejména na témata týkají-
cí se bývalého Sovětského sva-
zu. Z jeho činnosti vycházejí fo-
tografické výstavy.

Frýdecko-místecký spolek 
výtvarníků EMAIL ART již po-
desáté nachystal dostaveníč-
ko pro výtvarníky z celé Ev-
ropy, kteří se sjedou koncem 
června na 10. Mezinárodní 
sympozium Frýdlantský umě-
lecký smalt 2009. 

Výstupy z jejich práce uvi-
dí návštěvníci mimo jiné také na 
Mezinárodním trienále smaltu v 

Evropský smalt i u nás
Muzeu Beskyd ve Frýdku-Míst-
ku. Akce se zařadila svým význa-
mem mezi známá evropská stře-
diska v Maďarsku, Francii, Ně-
mecku a Španělsku. Letos bude 
umělci zastoupena jednak Čes-
ká republika (hlavně členy skupi-
ny EMAIL ART), dále Slovensko, 
Německo, Francie, Anglie, Ma-
ďarsko, Polsko, Rakousko. 

(Pokračování na straně 11)
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Nefunkční zářivky a výbojky 
nepatří do kontejneru se směs-
ným komunálním odpadem, pro-
tože z nich mohou při rozbití uni-
kat nebezpečné látky. 

Správným místem pro vyřaze-
né světelné zdroje (trubicové zá-
řivky, kompaktní úsporné zářiv-
ky a výbojky) jsou sběrné dvory 
(ve Frýdku, ul. Hlavní „Pod esta-
kádou“ – u vjezdu do objektu zá-
vodu Slezan 09, v Místku ul. Sva-
zarmovská 88 za Lidlem – objekt 
společnosti Sběrné dvory, s.r.o. 
nebo v areálu Frýdecké skládky 
a.s. na Panských Nových Dvo-
rech), popř. mobilní sběrna (ta 
je umístěna na vybraných parko-
vištích na území města Frýdek-
Místek, aktuální umístění mobil-
ní sběrny je zveřejněno na inter-
netových stránkách města Frý-
dek-Místek nebo ve Zpravodaji 
Rady města Frýdku-Místku), kte-
ré slouží jako místo bezplatného 
zpětného odběru elektrozaříze-
ní z domácností. Mimo vyslouži-
lých televizí a ledniček tady mů-
žete bezplatně odevzdat i zářiv-
ky nebo úsporky. Najednou lze 
přinést maximálně třicet kusů, 
ale po předchozí dohodě s pro-
vozovatelem sběrného dvora jich 
můžete vrátit i více. Tyto světel-
né zdroje však musí být celé a 
nepoškozené. Jinak nepodléha-
jí bezplatnému zpětnému odbě-
ru a město je likviduje za popla-
tek jako odpad. 

Dalším místem, kde je možné 
zdarma odevzdat použité zářivky, 
jsou prodejny, ve kterých tyto vý-
robky nakupujete. V prodejně vám 
vezmou zpět tolik kusů použitých 
světelných zdrojů, kolik kupujete 
nových. Při nákupu musí být zá-
kazník informován o způsobu a 
možnostech zpětného odběru po-
užitého elektrozařízení. V případě, 
že zákazník v obchodě tuto infor-
maci nedostane, je prodejce po-
vinen od něj stará elektrozaříze-
ní odebrat v neomezeném množ-
ství, aniž by jejich odběr vázal na 

Neházejte zářivky do popelnicNeházejte zářivky do popelnic
nákup nových výrobků. Poslední 
prodejci pak mohou tyto odebrané 
světelné zdroje odevzdat v nejbliž-
ším sběrném dvoře.

Systém bezplatného odběru 
použitých elektrozařízení, kte-
rý zajišťují společnosti EKO-
LAMP, Asekol a Elektrowin sni-
žuje počet černých skládek a še-
tří obcím peníze. Kolektivní sys-
tém EKOLAMP vybavuje sběrné 
dvory speciálně označenými ko-
vovými nádobami a zajišťuje je-
jich výměnu za prázdné. Nepo-
škozené světelné zdroje jsou 
pak na náklady EKOLAMPu pře-

pravovány k recyklaci. 
Statutární město Frýdek-Místek 

má zájem, aby se množství ode-
vzdaných použitých lineárních a 
úsporných zářivek stále zvyšoval, 
a proto uzavřelo smlouvu o zpět-
ném odběru s kolektivním systé-
mem EKOLAMP. Pomoci může-
te i vy – žádnou zářivku ani úspor-
ku neházejte do popelnice nebo 
do kontejneru. Tam se s největší 
pravděpodobností rozbijí. Pokud 
se však v nepoškozeném stavu 
dostanou k recyklaci, bude možné 
z nich více než devadesát procent 
materiálu (sklo, hliník) využít.

Chtějí v Zelinkovicích hřiště?
(Pokračování ze strany 2)

Současně si posteskl nad 
problematickým hledáním do-
hod v této místní části, kde na-
příklad velmi vázla příprava vý-
stavby kanalizace kvůli nesou-
hlasům vlastníků některých po-
zemků. Místní se nemohou do-
hodnout ani v otázce výstav-
by dětského hřiště. Nebyly na-
lezeny vhodné pozemky a avi-
zované herní prvky nechtějí ani 
v areálu mateřské školy, proto-
že byly vyjádřeny obavy z toho, 
že by zde malé děti klidně mohly 
narazit třeba na injekční stříkač-
ky, pokud by bylo hřiště veřej-
ně přístupné. „Některé mamin-
ky jsou skutečně zásadně proti 
tomu, protože když se něco na 
hřišti poškodí a druhý den se na 
tom herním prvku někdo zraní, 
bude těžké určit, kdo za to vlast-
ně může. Sledovala jsem situaci 

v jiných městech a taková hřiš-
tě bývají otevřená, ale pouze vý-
hradně pro děti s rodiči,“ uved-
la Ilona Nowaková, vedoucí od-
boru školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy. „My nejsme zá-
sadně proti, zahrada mateřinky 
by se rozhodně modernizovat 
měla. Ale musíte se domluvit, 
musí být jasné, kdo to vlastně 
chce a komu to vadí. Nechceme 
něco postavit, aby vzápětí přišly 
nespokojené petice,“ apeloval 
Michal Pobucký. Zástupci radni-
ce místním v závěru slíbili opra-
vy výtluků do konce měsíce, za 
předpokladu příznivého poča-
sí, které umožní dokončení pro-
váděných oprav v Lískovci. Prá-
vě tam se ve středu 24. června 
uskuteční další schůzka radni-
ce s místními občany, tentokrát 
v 17.30 hodin v sále lískovecké-
ho kulturního domu.  (pp)

MEZI OBČANY: Občanům v Zelinkovicích byl k dispozici náměstek 
primátora Michal Pobucký i další zástupci města. Foto: Petr Pavelka
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30. 6. - 1. 7.
– HURÁ PRÁZDNINY

Organizátor: ZO Českého svazu 
včelařů Frýdek-Místek
Místo: Dům včelařů Fojtství, Chle-
bovice
Čas: Začátek: 30. 6. v 18:00 hodin 
– Konec: 1. 7. v 11:45 hodin
Kontakt: Marie Knödlová, Telefon: 
603 542 619, E-mail: fmvcelari@
seznam.cz
Informace: Soutěže, táborák, ná-
vštěva včelařského muzea, noční 

hra, medová snídaně, videoprojek-
ce o životě včel. Pro děti od 1. třídy. 
S sebou si vezměte průkazku zdra-
votní pojišťovny, psací a kreslící po-
třeby, spací pytel (možno i stan), 
karimatku, baterku, vhodné obleče-
ní, oblečení na spaní, svačinu. Do-
poručujeme se přihlásit předem.

2. 7. – PRÁZDNINOVÉ
TVOŘENÍ

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místek

Čas: 9:00 – 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Petra Vlkošová, Tele-
fon: 731 167 721, E-mail: petra@
klicfm.cz
Informace: Vyrobíte si prázdninový 
obrázek a přívěšek ke klíčům.
S sebou si vezměte svačinu a pití.

3. 7. – TENIS PRO VŠECHNY
Organizátor: TK TENNISPOINT 
Frýdek-Místek
Místo: Tenisový areál TK Tennis-
point, Hutní 36, Frýdek (bývalé kur-

ty Válcoven plechu)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, Tele-
fon: 602 718 364, E-mail: jiri.vy-
koukal@seznam.cz
Informace: Seznámení se zákla-
dy tenisu, všeobecnou sportovní 
přípravou, soutěže a hry o drobné 
ceny. S sebou si vezměte vhodné 
oblečení a obutí, pokrývku hlavy a 
pití. Počet míst omezen. Doporu-
čujeme se přihlásit předem.

7. 7. – DOPOLEDNE 
S POČÍTAČEM

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 – 14:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Patrik Siegelstein, Tele-
fon: 732 646 125, E-mail: patrik@
klicfm.cz
Informace: Internet, hry. S sebou si 
vezměte svačinu a pití.

8. 7. – JÍZDA ZRUČNOSTI
S MĚSTSKOU POLICIÍ

Organizátor: Městská policie Frý-
dek-Místek
Místo: Dopravní hřiště u víceúčelo-
vé sportovní haly
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Lenka Biolková, Telefon: 
558 631 481, E-mail: biolkova.len-
ka@frydekmistek.cz
Informace: Seznámíte se s pravidly 
silničního provozu a vyzkoušíte si jíz-
du zručnosti na kole. Doporučujeme 
si s sebou vzít vlastní helmu a kolo.

8. 7. – RADIOAMATÉŘI
Organizátor: Radioklub Frýdek-
-Místek
Místo: Malý Koloredov 811, Mís-
tek (sraz ve vstupní hale hotelové-
ho domu)
Čas: 16:00 - 18:00 hodin
Kontakt: Miroslav Sýkora, Telefon: 
606 337 161, E-mail: tanakan@se-
znam.czu
Informace: Ukázky činnosti radio-
amatérů, rádiová spojení s celým 
světem. Určeno dětem od 10 let. 
Počet míst omezen. Doporučuje-
me se přihlásit předem.
Přihlášky lze podat 6. a 7. 7. 2009 

telefonicky dopoledne.
9. 7. – DOPOLEDNE

S POČÍTAČEM
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 – 14:00 h. (průběžná akce)
Kontakt: Patrik Siegelstein, Tele-
fon: 732 646 125, E-mail: patrik@
klicfm.cz
Informace: Internet, hry. S sebou si 
vezměte svačinu a pití.
10. 7. – EXKURZE NA LETIŠTĚ
Organizátor: Pobeskydský aviatic-
ký klub Frýdek-Místek
Místo: Letiště Bahno, Místek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Jaroslav Muroň, Telefon: 731 
504 011, E-mail: pakfm@volny.cz
Informace: Ukázky modelářské 
činnosti, prohlídka hangáru, bese-
da s piloty ULL a modeláři, ukáz-
ky ULL letadel.

13. 7. – FIMO – VÝROBA
ŠPERKŮ

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 – 11:00 a 11:00 – 13:00 
hodin
Kontakt: Ivana Kulhánková, Telefon: 
731 167 010, E-mail: iva@klicfm.cz
Informace: Seznámíte se s po-
lymerovou modelovací hmotou 
FIMO. S sebou si vezměte svači-
nu a pití.
14. 7. – KLAUNSKÉ DIVADLO

Organizátor: Katolický lidový dům 
v Místku
Místo: Lidový dům, F. Čejky 450, 
Místek (velký sál)
Čas: 9:00 - 14:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Jan Bartončík, Telefon: 
558 435 401, E-mail: lidovydum.
fm@centrum.cz
Informace: Pobaví vás dva klauni, 
naučíte se jednoduchým kouzlům 
a řešit hlavolamy.
Je-li akce označena jako prů-
běžná, můžete přijít kdykoliv 
během trvání akce. Není-li tak-
to označena, dodržte čas akce.

PRÁZDNINY VE MĚSTĚ – ČERVENEC 2009

(Pokračování ze strany 9)
Vedle již známých účastníků 

ze skupiny EMAIL ART z Čes-
ké republiky a jejich čestných 
členů se objeví poprvé známý 
maďarský umělec Károly Bala-
nyi. Ze Slovenska přivítají or-
ganizátoři významnou smaltér-
ku a šperkařku Blanku Cepko-
vou. Z Německa se předsta-
ví další významná osobnost 
smaltéřského světa Uta Feiler. 

Evropský smalt i u nás
Z autorů, kteří se již sympozia 
zúčastnili, se objeví Elizabeth 
Turrell (Anglie), Marie Théré-
se-Masias (Francie), Elzbieta 
Kuraj (Polsko), Katalin Hollósy 
(Maďarsko), Ulrike Zehetbauer 
(Rakousko), Barbara Lipp 
((Německo), Agnieszka Lipp 
(Francie), Petr Bednář (ČR), 
Eva Kučerová-Landsbergrová 
(ČR), Antonín Gavlas (ČR) a 
Barbara Baumruková (ČR).

Je opravdu škoda, že noviná-
ře nezajímá skutečnost, nezjistí 
si pravdivé informace, přestože 
má tu možnost. 

Autor článku byl dva dny před 
jeho zveřejněním na magistrátu, 
kde hovořil jak s odpovědným ná-
městkem, tak s vedoucím inves-
tičního odboru města, zajímal se 
však pouze o cenu prací. V pod-
kladech získal a v článku uvá-
dí informaci, že cena zahrnuje i 
demolici a skládku. Bez řádné-
ho rozklíčování informace je však 
zpráva nepřesná a zavádějící.

Je nutno si uvědomit, že altán 
má kromě stěn stejné konstruk-
ce a stejnou velikost jako malý 
domek, a to domek podsklepe-
ný. To znamená stejné základy, 
izolace, střechu, elektroinsta-
laci, obklady, schodiště, nemá 
jen stěny, rozvody vody, topení, 
okna a dveře. Dále naopak re-
konstrukce vyžadovala náklady, 

Reakce na článek v MF DNES ze dne 12. 6.
„Altán za cenu rodinného domu“ 

které u nového domku nejsou. 
Porovnání s výstavbou domku je 
proto opravdu možné, ale až po 
započtení těchto rozdílů.

Stavba nového domku
nevyžaduje

- demolice 142 000,-
- skládku vybouraného odpadu
 287 000,-
 - podsklepení – v altánu je sklad 
laviček   cca 800 000,-
- nerezavějící zábradlí  118 000,-
Celkem - 1 342 000,-
Domek má navíc oproti altánu
- stěny včetně omítek
  cca 270 000,-
- voda, kanalizace, topení
 cca 200 000,-
- okna, dveře  cca 100 000,-
Celkem  + 570 000,-

Porovnatelná cena, to zname-
ná cena, za kterou bychom po-
stavili rodinný domek odpovídají-
cí velikosti, pak je následující:

2 300 000 – 1 342 000 + 570 

000 = 1 542 000,- Kč
Za takovouto cenu se opravdu 

dá koupit nejlevnější rodinné dom-
ky na trhu, není jich však příliš moc.

Pouhým nahlédnutím do na-
bídky na internetu lze zjistit, že 
menší nepodsklepené domky se 
základní výbavou lze pořídit za 
1,5 až 2,1 mil. Kč, podsklepený 
domek pak za 3,2 až 3,6 mil. Kč.

Porovnáním uvedených sku-
tečností pak lze dle našeho názo-
ru souhlasit s tím, že město pořídi-
lo altán za cenu plně srovnatelnou 
s cenami, za jaké si v naší republi-
ce můžeme pořídit soukromou ne-
movitost. Že ceny stavebních ma-
teriálů a železa jsou dosti vysoké 
na naše běžné české příjmy? Jsou 
to prostě ceny evropské a musíme 
se s tím smířit. Město by také radě-
ji stavělo za ceny nižší a ušetřilo na 
další stavby, výdaje na školy, sport 
a kulturu v našem městě. 

Odbor investiční
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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. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
2) objekt bez čp./če. (ul. Hlavní) 
- nebytový prostor o výměře 33,82 m2 
3) objekt bez čp./če. – křížový podchod 
- nebytový prostor o výměře 24,90 m2 (směr Ostravská)
4) objekt čp. 48, náměstí Svobody 
- nebytový prostor o výměře 152,09 m2 (I.NP)
5) objekt čp. 811, Malý Koloredov
- nebytový prostor o výměře 174 m2 (I.NP) 
6) objekt čp. 2204, ul. Palkovická (II.NP)

- nebytový prostor o výměře 39,30m2 
7) objekt čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytový prostor o výměře 13,26 m2 (I.NP) 
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
2) objekt čp.549 (ul. Růžový pahorek) 
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (I.NP) 
k.ú. Skalice u FM
1) Objekt čp. 61 
- nebytový prostor o výměře 39,30 m2 (II.NP)

Na vybraná parkoviště ve měs-
tě, kde pravidelně zajíždí mobilní 
sběrna, a na sběrné dvory může 
občan města Frýdek-Místek bez-
platně přinést tyto nebezpečné 
odpady, velkoobjemové odpady 
a elektrozařízení: - nebezpečné 
odpady a ostatní odpady: maza-
cí a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, televi-
zory, obrazovky, monitory, počíta-
če, autobaterie a monočlánky, po-
užité obaly od postřiků a jiné che-
mikálie, prošlé a nepotřebné léky, 
lednice, mražáky, zářivky, výboj-
ky, sporáky, pračky, rádia.

Velkoobjemové odpady: skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní - nerozebrané!!!

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
lednice, mrazničky, sporáky, 

pračky, mikrovlnné trouby, frito-
vací hrnce, vařiče, myčky nádobí, 
vysavače, žehličky, váhy, zářivky, 
výbojky, monitory, tiskárny, televi-
zory, rádia, videorekordéry, tele-
fony a ostatní domácí spotřebiče

Mobilní sběrna
U Kina P. Bezruče 23. 6. - 25. 6.
U krytého bazénu 30. 6. - 2. 7.
Parkoviště u Billy 16. 6. - 18. 6.
Provoz:  Út, St, Čt 10.00-18.00 

Sběrné dvory:
Svazarmovská, Pod estakádou
Provoz:  Po-Pá 8.00-18.00,
 So 8.00-14.00

Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka a.s., tel. 558 627 047, 
558 438 330, 558 636 251.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tel_seznam.php
Na tomto odkaze naleznete praktický přehledný seznam úřadu s telefonickými

kontakty na jednotlivé osoby, včetně umístění a čísla kanceláře.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tiskopisy/index.php
Na tomto odkaze naleznete tzv. životní situace, které je Magistrát města

Frýdku-Místku kompetentní řešit, s návody, jak v daných záležitostech postupovat.

Odpadní vody ze skládky a kompostárny

Dne 20. 6. bude v Chlebovi-
cích, Lysůvkách a Zelinkovicích 
a dne 27. 6. v Lískovci a ve Ska-
lici probíhat sběr nebezpečných 
odpadů. Nebezpečné odpady 
od občanů zdarma odeberou 
pracovníci společnosti Frýdecká 
skládka, a. s. Se sběrem nebez-
pečných odpadů bude prováděn 
i sběr velkoobjemových odpadů. 
Harmonogram sběru nebezpeč-
ných a velkoobjemových odpadů

Dne 20. 6. 2009
Lysůvky: bývalý autobazar (pod 
mostem) 7:30 – 8:00; u pana Šmí-
da 8:10 – 8:40; u hřiště 8:50 – 9:20
Zelinkovice: u obchodu – AUTO 
TRUCK 9:30 – 10:00
Chlebovice: u pana Martínka 10:10 
– 10:40; bývalý obecní úřad 10:50 
– 11:20; u transformátoru 12:00 – 
12:30; myslivna 12:40 – 13:10
Zelinkovice: AUTO HONDA – 

Sběr nebezpečných odpadů 
v místních částech města

naproti bytovek 13:20 – 13:50
Dne 27. 6. 2009

Skalice: Záhoří – u žampionár-
ny 7:30 – 8:00; u kostela 8:10 
– 8:40; u kulturního domu 8:50 
– 9:20; Kamenec rozcestí 9:30 – 
10:00; u lávky na Dobrou 10:10 
– 10:40; u vrby 11:20 – 11:50
Lískovec: u hřiště 12:20 – 12:50; u 
hasičské zbrojnice 13:00 – 13:30
točna Hájek 13:40 – 14:10

Nebezpečné odpady jsou:
Mazací a motorové oleje, ole-

jové filtry, televizory, obrazovky, 
monitory, rádia, počítače, lednice, 
mražáky, sporáky, pračky, použi-
té obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, zbytky barev, laků, ředidel, 
autobaterie, monočlánky, zářivky, 
výbojky, prošlé a nepotřebné léky.
Velkoobjemové odpady jsou:

Skříně, ostatní nábytek, kober-
ce, matrace apod.  Odbor ŽPaZ

Laik netuší, že existuje něco, 
čemu se říká „skládková voda“. Je 
to vlastně srážková voda, která na-
prší na plochu skládky a prosák-
ne uloženým odpadem. Množství 
skládkové vody je závislé na kli-
matických, hydrologických a mor-
fologických podmínkách lokality a 
na charakteru ukládaných odpa-
dů. Voda uvolněná chemickými 
pochody z uloženého odpadu a 
srážková voda, která se při svém 
průsaku hmotou odpadu kontami-
novala, je sběrnou drenáží vede-
na do jímky průsakové vody. Z této 
jímky je voda čerpána a v první fázi 
provozu skládky zpětně přepouš-
těna do tělesa skládky rozvodným 
potrubím uloženým v tělese sklád-
ky a také na povrch skládky, při-
tom se část vody odpaří a zbytek 
při svém opětovném průchodu tě-
lesem skládky urychlí rozkladné 
procesy, sedání odpadu a tvorbu 
bioplynu. V dalších fázích provo-
zu skládky se na základě množství 
a podle chemického složení sklád-
kové vody rozhodne buď o realiza-

ci čistírny odpadních vod nebo o 
externím zneškodňování na čistír-
ně odpadních vod.

Naproti tomu průsaková voda z 
kompostárny je voda uvolněná che-
mickými pochody z biologicky-roz-
ložitelného odpadu vhodného ke 
kompostování a srážkovou vodou, 
která se při svém průsaku bioodpa-
dem kontaminovala. Tato kontami-
novaná kompostová voda je sběr-
nou drenáží vedena do zabezpe-
čené nepropustné jímky komposto-
vé vody. Z této jímky je komposto-
vá voda čerpána a rozstřikována po 
kompostu, kde se částečně odpaří 
a zbytek opět prosákne přes kom-
post, kde urychlí aerobní proces 
kompostování. Přebytečná kom-
postová voda proteče zpět do ne-
propustné jímky a je odvážená do 
čistírny odpadních vod.

Drenážní systém
Každá skládková plocha je vy-

stavena působení srážek. Na těs-
něné ploše se soustředí čistá deš-
ťová voda a voda znečištěná prů-
sakem uloženým odpadem. Zá-
sadou je tyto vody urychleně ze 
skládky odvést a snížit jejich pů-
sobení na plášťové těsnění. Dno 
skládky se proto upravuje do tva-
rů, které svádí vodu do drenážního 
potrubí. Potrubí ústí na jedné stra-
ně do sběrné šachty, která umož-
ňuje dělení vody na skládkovou a 
dešťovou a která je vyložena těs-
něním. Na druhé straně je potrubí 
vyvedeno mimo těleso skládky a 
umožňuje provádět jeho čištění od 
sedimentů a inkrustací. Celé dno 
je kryté drenážním štěrkem. V pří-
padě použití drceného kameniva 
musí být pod sběrným drénem a 
jeho obsypem vrstva písku tloušťky 
nejméně 0,1 m. Nad sběrným dré-
nem je nutno dodržet překrytí dre-
nážní vrstvou kameniva o tloušť-
ce nejméně 0,3 m. Vnitřní drenáž-
ní vrstva a trubní drény musí být 
chráněny proti zanášení jemnější-
mi frakcemi vhodným přirozeným 
nebo umělým filtrem. 

Skládka se z ekonomických dů-
vodů nebuduje najednou, jednot-
livé etapy jsou budovány postup-
ně a s určitým předstihem. Z těch-

to sektorů se voda drenážním sys-
témem svádí do jímky čisté vody 
a po kontrole chemického složení 
se odvádí do místní vodoteče. Na-
proti tomu průsaková voda, tedy 
voda uvolněná chemickými pocho-
dy z uloženého odpadu, a srážko-
vá voda, která se při svém průsa-
ku hmotou odpadu kontaminova-
la, je sběrnou drenáží vedena do 
jímky průsakové vody. Z této jímky 
je voda čerpána a v první fázi pro-
vozu skládky zpětně přepouštěna 
na povrch skládkovaných odpadů. 
Přitom se část vody odpaří a zby-
tek při svém opětovném průchodu 
tělesem skládky urychlí rozkladné 
procesy, sedání odpadu a tvorbu 
bioplynu. V dalších fázích provo-
zu skládky se na základě množství 
a podle chemického složení sklád-
kové vody rozhodne buď o realiza-
ci čistírny odpadních vod, nebo o 
externím zneškodňování. Velikost 
bazénu dešťové vody lze poměr-
ně snadno vypočítat ze srážkové 
aktivity příslušného území. Velikost 
bazénu skládkové průsakové vody 
je však velmi náročné stanovit. 

Při začátku navážení odpa-
du je převážná část vody z ne-
zaskládkované plochy odvedena 
do jímky dešťové vody. Postup-
ným navážením se tento poměr 
mění. Množství vody, která z tě-
lesa skládky vytéká, kolísá mezi 
20% až 80% přivedené vody. 
Zbytek se spotřebuje na chemic-
ké reakce uvnitř skládky, převáž-
ně na tvorbu skládkového plynu. 

Funkce systému drenáží a od-
vodu vody je bezpodmínečně nut-
ná po celou dobu životnosti sklád-
ky. Ztráta této funkce se posuzuje 
jako havárie. Dokonalá a dlouhodo-
bá těsnost systému vodního hos-
podářství je předpokladem kvali-
ty stavby, neboť většina škodlivin 
je soustředěna právě zde. Je pro-
to nutné veškeré spoje a prostupy 
provést s maximální zodpovědnos-
tí, neboť se jedná o kritická místa 
skládek. Kontrolní zkoušky drenáž-
ní vrstvy se provádějí na každých
1 000 m3. Kontroluje se zejména 
součinitel propustnosti a filtrační 
stabilita drenážního systému.

Odstávka teplé vody bude čtyři dny
DISTEP a.s. oznamuje svým 

odběratelům, že v období od 27. 
do 30. července 2009 včetně, 
bude ve Frýdku-Místku přeruše-
na dodávka teplé vody. 

Doporučujeme v tomto obdo-
bí nepoužívat kohoutky pro tep-
lou vodu, protože z nich poteče 
pouze neohřátá voda a zbytečně 

by se zvyšoval stav spotřeby tep-
lé vody na bytovém vodoměru.

Doba přerušení dodávky teplé 
vody závisí především na společ-
nosti Dalkia, která je výrobcem a 
dodavatelem tepla pro DISTEP. 
Již v loňském roce se společnos-
ti Dalkia podařilo zkrátit odstáv-
ku tepla na pouhé čtyři dny. Také 

letošní odstávka tepla, a tedy i 
teplé vody, nevyužije vyhláškou 
stanovené čtrnáctidenní lhůty a 
bude pouze čtyřdenní.

V tomto období bude spo-
lečnost Dalkia provádět nezbyt-
né opravy a rekonstrukce svého 
tepelného zařízení. V případě, že 
se podaří zkrátit délku provádě-

ných prací, bude dodáv-
ka obnovena dříve.

Letní odstávky do-
davatele tepla využívá 
k opravám a kontrolám 
svých zařízení také spo-
lečnost Distep a na mini-
mum tak omezí krátkodo-
bé lokální přerušování do-
dávek tepla a teplé vody v 
průběhu roku.

Všechny prováděné 
práce mají za cíl zlepšit 
technický stav technologic-
kého zařízení tak, aby byla 
zvýšena spolehlivost do-
dávky našim odběratelům.
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V oblasti dopravy chceme: řešit bezpečnost dopravy a chodcůV oblasti dopravy chceme: řešit bezpečnost dopravy a chodců
budováním bezpečných přechodů a kruhových objezdůbudováním bezpečných přechodů a kruhových objezdů

„Bezpečnost občanů ve měs-
tě je pro nás skutečně důležitá, 
hlavně proto, že jsme si vědomi, 
jak je u nás doprava předimen-
zovaná. Protože jako město ne-
můžeme přímo ovlivnit výstavbu 
obchvatu, která je v rukou stá-
tu a dopravě by nejvíce ulevi-
la, snažíme se alespoň ve vnitř-
ní dopravě ve městě udělat ma-
ximum,“ říká náměstek primá-
tora Petr Cvik. Město například 
na vybraných přechodech pro 
chodce buduje středové dělící 
ostrůvky, které vznikly v Chlebo-
vicích, na ulici Bruzovská, Rad-
niční a na Třídě T. G. Masa-
ryka. V letošním roce by mělo 
být dále provedeno nasvětle-
ní dalších přechodů pro chod-
ce, na které se podařilo měs-
tu získat dotaci. Odbor dopravy 
a silničního hospodářství plánu-
je také dodávku a montáž solár-
ního dopravního značení na vy-
braných přechodech pro chod-
ce ve Frýdku-Místku – na tř. 17. 
listopadu u ulice Piskořova, Bru-
zovská – Střelniční, Frýdlant-
ská u Novorestu a v Chlebovi-
cích na silnici I/48. V této chví-
li se však především věnuje re-
alizaci tzv. přechodů pro chodce 
třetí generace, které se v těchto 
dnech dokončují na ulici Novod-
vorská u 11. ZŠ, kde  bude ná-
sledně znovu doplněn i zpoma-
lovací práh, a ulici Ostravská v 
blízkosti 8. ZŠ. „Náklady na je-
jich vybudování přesahují částku 
dvou milionů korun a my bude-
me v budoucnu chtít, aby podob-
ných přechodů, které významně 
zlepší situaci v lokalitách, kudy 
chodí děti do školy, přibývalo,“ 

ubezpečil náměstek primátora 
Petr Cvik.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek je znovu jedním z prvních 
měst, které projekt „Bezpečné 
přechody 3. generace“ využijí. 
„Komunikace ve městě jsou vět-
šinou tří až čtyřproudové a pře-
cházení chodců je na některých 
místech zvlášť nebezpečné. 
Proto jsme se rozhodli na tako-
výchto místech postupně budo-
vat přechody třetí generace, kte-
ré ochrání chodce ve dne i v noci 
po celý rok. Tyto přechody se 
řídí požadavkem vidět a být vi-
děn,“ vysvětlil náměstek primá-
tora Petr Cvik s tím, že cílem na-
vrhované úpravy je zvýraznit vý-
skyt chodce na přechodu do zor-
ného pole řidičů.

Bezpečné přechody třetí ge-
nerace jsou vybaveny LED ná-
věstidly zapuštěnými uprostřed 
bílých pruhů ZEBRA, doprav-
ní značkou přechodu pro chod-
ce s blikačem oranžové barvy ve 
tvaru chodce a svítidly. Součástí 
přechodu je také detekční zóna, 
která zahrnuje celou plochu pře-
chodu pro chodce společně s 
částí chodníku těsně přiléhající-
ho k přechodu pro chodce. 

„Při vstupu chodce do této 
detekční zóny začnou svítící 
LED návěstidla ve vozovce ba-
revně blikat a rozsvítí se oran-
žové LED indikátory ve tvaru vy-
kračujícího chodce na dopravní 
značce. Jakmile chodec detekč-
ní zónu opustí, systém bez pro-
dlení přechází do klidového sta-
vu. I velmi pomalu jdoucí osoba 
malého vzrůstu je spolehlivě re-
gistrovaná po celou dobu pře-

Frýdecko-místecká radnice v současném složení věnuje pozor-
nost dopravní bezpečnosti už od roku 1998, kdy město jako první 
v republice v rámci zvyšování bezpečnosti chodců začalo zavádět 
nasvětlování přechodů pro chodce svítidly „Zebra“. To, co bylo ten-
krát raritou, povýšili dnes radní na standard, a tak ve městě máme v 
současné době nasvětleno celkem 53 přechodů. Nyní se vše ještě 
vylepšuje zaváděním přechodů pro chodce třetí generace.

STAROMĚSTSKÁ: Kruhový objezd v této lokalitě přinesl řidičům úlevu.  Foto: Petr Pavelka

OSTRAVSKÁ: V těchto místech vzniká bezpečný přechod třetí generace. 
Foto: Petr Pavelka NOVODVORSKÁ: Také u 11. základní školy na Slezské se brzy zvýší bezpečnost.  Foto: Petr Pavelka

cházení vozovky. Detekční sys-
tém je napájen z malého roz-
vaděče umístěného na sloupech 
přisvětlení přechodu pro chod-
ce. I řidiči, kteří nesledují silniční 
dopravní značení, tak získají in-
formaci o aktuální změně, tedy 
bezpečnostním riziku, přímo z 
vozovky z jejich směru jízdy i ze 
souběžného směru nebo proti-
směru,“ přiblížil vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodář-
ství Miroslav Hronovský.

Radnice první přechody třetí 
generace hradí ze svého rozpočtu 
a plánuje se ucházet o dotace, z 
nichž by se dala pokrýt další mís-
ta, například na Bruzovské ulici u 
nemocnice nebo na Frýdlantské 
u Prioru.. „Věříme, že v nějakém 
dotačním titulu uspějeme. Zrovna 
v těchto dnech jsme získali dotaci
347 700 korun na nasvětlení 
přechodů pro chodce na ulici 
Slezská, J. Čapka a V. Závady. 
V místě těchto přechodů přibu-
dou samostatná přídavná osvět-
lení, která v době snížené vidi-
telnosti řidiče upozorní na blížící 

se přechod pro chodce. V rám-
ci zvýšení bezpečnosti v silnič-
ním provozu město uspělo také 
s žádostí o dotaci na nákup in-
formačních ukazatelů rychlosti, 
které budou rozmístěny po ce-
lém území města, například v 
ulicích Lískovecká, Revoluční, 
Slezská, 17. listopadu, Ostrav-
ská, ale také ve Skalici, Zelin-
kovicích, Chlebovicích nebo Lís-
kovci. Celkové náklady na po-

řízení deseti kusů tzv. radaro-
vých měřičů rychlosti jsou vyčís-
leny na 999 tisíc korun, dotace 
ze Státního fondu dopravní in-
frastruktury činí 799 tisíc korun, 
rozdílnou částku uhradí město 
ze svého rozpočtu,“ doplnil pro-
blematiku dopravní bezpečnos-
ti ve městě náměstek primáto-
ra Michal Pobucký, který má na 
radnici na starosti dotační příle-
žitosti.  (pp)

SPECIÁLNÍ DIODY: Přechody využívají mnoha bezpečnostních prvků.
Foto: Petr Pavelka
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,

www.kinovlast.cz, vlast@kulturafm.cz

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

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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

Mobil: 739 511 380 
web: kmbroucci.blog.cz

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 
Otevřeno: Po - Pá 9.00 – 12.00 h.

Út pouze 14.30 – 17.00, St: 14.00 - 16.00 h.

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

frýdeckým zámkem
v út a pá: 9-12, 13-17

ve st a čt 13-17, v so 9-12
773 993 112, www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních
současných malířů a grafiků

GALERIE POD SVÍCNEM

Neděle 21. června v 16.00 h.
Kino P. Bezruče

GALAKONCERT 15. MEZINÁRODNÍ-
HO FOLKLORNÍHO
FESTIVALU CIOFF
Vstupné: 90 a 60 Kč

(členové FOK, děti, důchodci)
Výstavy:

1. – 30. června
chodby Národního domu

MFF ve fotografiích
Radek Klímek a Luděk Krulikovský

Kurzovní činnost:
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ – začátečníci

září – prosinec 
Jsou určeny zejména pro studenty střed-
ních škol, gymnázií a učilišť. Lekce jsou 
sestaveny tak, aby studenty bavily, za-
jímaly a rozvíjely jejich obzor. Součástí 
těchto lekcí jsou i základy společenské-
ho chování.
Skladba kurzů: Středa od 16.45 do 19.15 
h. a od 19.30 do 22.00 h.; Pátek od 16.45 
do 19.15 h. a od 19.30 do 22.00 h.; Ne-
děle od 15.45 do 18.15 h. a od 18.30 do 
21.00 h.
Kurzovné: 1.200 Kč
12 lekcí po 3 vyučovacích hodinách a 2 
večery – prodloužená a závěrečná lek-
ce v délce trvání 5 h. Přihlášky přijímáme 
osobně v kanceláři útvaru kultury. Platba 
kurzů od 1. 6. každé pondělí a čtvrtek od 
13.00 do 15.00 h. a ve středu od 13.00 
do 16.30 h.
Kurz je nutno zaplatit do 19. 6., po tomto 
termínu se všechny rezervace ruší.
Informace na telefonním čísle 558 433 
431 Hana Janáčková

VĚRNÍ ABONENTI
Komedie o divácích pro diváky. Co se 

stane, když si manželé sednou v hledišti 
každý jinam a on má vedle sebe mladou 

půvabnou sousedku.
Hrají: Václav Vydra, Andrea Černá, Jana 
Boušková, Pavel Kikinčuk, Antonín Pro-

cházka aj.
Režie: Antonín Procházka

Poslední představení skupiny B
Vstupné: 400 a 380 Kč

KINO:
18. 6. v 17.00 a 19.30 h.
MILIONÁŘ Z CHATRČE

– Slumdog Millionaire/VB
(film. představení se odehraje pouze za 
příznivého počasí, v opačném případě 
proběhne Koncert Muzik 15. MFF...)

Skutečný příběh indického mladíka, kte-
rý vyhrál v indické verzi soutěže „Chcete 

být milionářem?“ 
19. – 21. 6. v 15.00 h.

BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
/USA

Nový animovaný film pro děti o neohro-
ženém psím hrdinovi z dílny Walt Dis-

ney Pictures.
19. – 21. 6. v 17.00 a 19.00 h.

EL PASO/ČR
Nový film režiséra Zdeňka Tyce vypráví 

příběh rodiny, která se dostala do obtížné 
sociální situace.
24. 6. v 19.00 h.

AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE/USA
Věčné problémy zamilovaných v americ-

ké komedii s hvězdným obsazením.
26. – 28. 6. v 17.00 h.

HOTEL PRO PSY/USA
Co dokázali dva sourozenci. O problé-

mech, které způsobí příliš velká láska ke 
psům všech plemen.

26. – 28. 6. v 19.00 hod.
X-MEN ORIGINS: WOLVERINE/USA

Hugh Jackman znovu ve své slavné roli 
mutanta Wolverina.
FILMOVÝ KLUB
15. 6. v 19.00 h.

TULPAN/Německo
Úsměvný i dojemný příběh

z kazašské stepi.
Dokumenty

22. 6. v 19.00 h.
JAK SE VAŘÍ DĚJINY/Slovensko

Vojenští kuchaři z různých koutů Evropy 
vzpomínají na svou službu v polních ku-

chyních za války i v míru.
23. 6. v 19.00 h.

VÍTEJTE V KLDR!/ČR
Kdo a proč se vydá na dovolenou do 

země, která je hrozbou pro bezpečnost 
celého světa? 

 29. 6. v 19.00 h.
NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ

DNESKA NAROZENINY?/ČR
Loutkový film Jiřího Barty se odehrává 

na půdě starého domu, kde si odložené 
hračky vytvořily svůj vlastní svět. 

30. 6. v 19.00 h.
KDYŽ SE MUŽ VRACÍ DOMŮ/Dánsko
Nekonvenční komedie režiséra T. Vin-

terberga o spletitostech rodinných vzta-
hů a lásky.

FILMY PRO SENIORY
24. 6. v 10.00 h.

LÍBÁŠ JAKO BŮH/ČR
Nová česká komedie režisérky

Marie Poledňákové.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
HOUBY ZBLÍZKA

VLADIMÍR KLEIN – SKLO
Touto výstavou ukazujeme autora jako 
představitele ateliérové sklářské tvorby. 
Autor vedle tavené plastiky dosahuje 
sochařského výrazu i tvarováním skle-
něného bloku za studena, opracováním 
vidiovým dlátem, řezáním diamantovou 
pilou nebo vodním paprskem, brouše-
ním a leštěním, technikami užívanými v 
kamenosochařství.
Vernisáž ve čtvrtek 18. června v 17 h. za 
účasti autora ve výstavních síních frýdec-
kého zámku. Potrvá do 30. srpna.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ 
AKCE:
Úterý 16. června 16,30 h. – Langův dům 

na ulici Hluboká
GEOLOGICKÝ KROUŽEK

Pravidelné setkání sběratelů hornin a mi-
nerálů, doplněné výměnou poznatků a 
materiálu, poradenská služba, videopro-
jekce.
Čtvrtek 18. června 19,00 h. – nádvoří frý-

deckého zámku
KONCERT MUZIK

Vystoupení hudebních souborů v rám-
ci 15. mezinárodního folklorního festiva-
lu Frýdek-Místek 

BESEDY, PŘEDNÁŠKY,
EXKURZE, VYCHÁZKY:

Pátek 19. června 
Sraz u kašny na Zámeckém náměstí ve 

Frýdku v 16.00 h.
POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU

Vycházka pro zájemce o historii města. 
Kde dříve stával zámecký pivovar, dům 
frýdeckého vlastence JUDr. Kotka, tis-
kárna Josefa a Františka Orla, staré 
frýdecké radnice, jak Růžový pahorek 
ke svému jménu přišel, historie Vincen-
tina a Boromea, kde stávala hospoda 
Na špici, jak postavili Národní dům ve 
Frýdku a další.

Iva Hüttnerová – grafika 
do 23. 6. 2009

Výstava prací Martiny a Břetislava

MIMI KOUTEK bude v červnu zrušen! 
Začne opět od září. 

15. 6. - Zelené potraviny
Zajímavá beseda o zdravé výživě. Začá-
tek v 10.00 hod.
16. 6. - Výlet ke koním
Tradiční exkurze Broučků do jízdárny – 
tentokrát do Jízdárny u Bačů v Palkovi-
cích. Sraz na místě v 10.00 hod. Může-
me jet autobusem v 9.07 hod.z aut. nádr. 
ve Frýdku.
19. 6. - Výtvarka – Tvoříme z plastelíny
Děti si můžou vytvořit jednoduché posta-
vičky.
23. 6. - Mezinárodní den dětí
Setkání rodičů a dětí různých národností.
Chceme maminkám a tatínkům jiných kul-
tur pomoci při integraci do české společ-
nosti, také při překonávání jazykové bari-
éry! Rodičům nabízíme besedu o výchově 
dětí v jiných zemích, dětem zajímavý pro-
gram – maňásková pohádka a soutěže k 
jejich svátku! Pokud z vašeho okolí znáte 
rodiny cizinců s malými dětmi – nabídněte 
jim náš program !!! 
Začátek v 15.00 hod.
26. 6. - Slavnostní rozloučení s Broučky 
před prázdninami
Rozloučíme se tanečky a zpěvem.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti + 

besedy a přednášky
Úterý – dopoledne ZAVŘENO!!! Otevře-

no 14.30 – 17.00 hod.
Středa – dopoledne cvičení

maminek s dětmi
Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka

Cvičení těhotných maminek 
Cvičení na rehabilitačních míčích pod ve-
dením zkušené porodní asistentky je vždy 
ve středu v 10.00 hod. Hlídání dětí zajiště-
no. Cena 40 Kč/hod. Možnost proplacení 
zdravotní pojišťovnou!

Angličtina pro nejmenší 
Výuka angličtiny pro děti s rodiči probíhá 

Úterý 16. června v 19 h.
SESTRY HAVELKOVY

S ORCHESTREM
Soubor tvoří dámské vokální kvarteto 

Dana Šimíčková, Petra Kohoutová, Olga 
Bímová a Anna Vávrová a osmičlenný or-
chestr v obsazení: piáno, tenorsaxofon, 

altsaxofon, trubka, violinofon, kytara, bicí 
a kontrabas.

Vstupné: 300, 280 a 250 Kč
Středa 17. června v 19 h.

Divadelní agentura Harlekýn Praha
Antonín Procházka

Výstavy:
12. června - 31. července

MFF ve fotografiích 
Radek Klímek a Luděk Krulikovský

Svozilových s názvem
Kampak se asi všichni stěhujou.

Výstava potrvá do 19. června 2009.
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GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

mimo otevírací dobu po dohodě
na tel.: 558 631 145, 723 021 622

F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,
klubnezbeda.f-m@caritas.cz

Cílová skupina: 6-18 let
Provozní doba přes školní rok je 13 - 17 h

KLUB NEZBEDA

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040, http://ctyrlistek.webz.cz

JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ
OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00, PÁ a SO 18:00 - 04:00

ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN
GALERIE LIBREX

Knihkupectví na místeckém náměstí
(u křížového podchodu)

PŘÍRODA ZBLÍZKA
Fotografie Aleny Pončové

do 2. července

Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Minuty Euroregionu Beskydy - každý čtvrtek, 17:45 TV Prima

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Od 1. 5. 
Mírně erotická výstava

místních i přespopolních výtvarníků
s názvem Ze šuplíčku.

KOUZELNÝ KOUTEK
J. V. Sládka 37 (1. patro), Místek

www.kouzelnykoutek.cz
e-mail: kouzelny.koutek@seznam.cz

mobil: 737 518 840

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic
otevřeno duben-říjen 

v pátek 9-17 h., sobota 9-12 
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.

Info: www.vcelaricifm.cz, 603 542 619

Muzea v Chlebovicích

SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
telefon: 558 434 154, 558 434 525,

www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz

Středisko volného času Klíč

17. 6. Specifický program
O prázdninách bezpečně

23.6. Malování pod lipou
25. 6. 3D

akce klubu MSK v Českém Těšíně
30.6. Letem světem

poznávací hra

vždy v úterý odpoledne. 
Relaxační tanec

Tančení maminek je vždy v pátek od 
14.30 -15.30. Hlídání dětí zajištěno!

Aerobik
Cvičení aerobiku probíhá vždy v pátek v 
9.30 – 10.30. Hlídání dětí zajištěno!
Jednorázové vstupné 40 Kč, vstup na 
permanentku 35 Kč.

Pro mládež a dospělé
Vstupné 60 Kč

Sobota 20. června v 19 h.
Norbert Závodský

Křehkosti
1 skleněná krychle, 1 autonehoda, 6 her-

ců, 7 příběhů – hraje soubor 21 gramů 
Frýdek-Místek

Půjčování kostýmů v červnu:
úterý a čtvrtek od 15 do 17 h.

19. 6. pátek NAA:SH:UP – LAST IN 
SEASON
ELWIRA / spiral.sk, Brno, DANCHEZ 
b2b MOODRIZ / yupisashi, Pha, WENIA 
/ messarosh-extdust, Ova, HOLARIO / 
mktbros-redrum-beat+, Pha+Brno, HY-
POTHEC / mktbros.org, F-M, SHMIDOO 
/ basstrike, F-M
20. 6. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ – 

SPECIÁL!!!
POSLEDNÍ HITY SEZONY A DOPÍJE-
NÍ STOUNU, DJka BARUCHA A STA-
RÉ, SKVĚLÉ HITY PRO VÁS VŠECHNY, 
AKCE NA BARU
26. 6. pátek SWEETSEN FEST
HIP-HOP RNB STAGE
27. 6. sobota SWEETSEN FEST
DNB STAGE

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Programy, kde se střídá cvičení s hudeb-

ní a kreativní výchovou
Úterý 

děti 30 a více měsíců 8,30- 9,30 h.
děti 24-30 měsíců 9,40-10,40 h.
děti 8-12 měsíců 10,50-11,50 h.

Středa 
děti 22-30 měsíců 8,30 - 9,30 h.
děti 22-30 měsíců 9,40-10,40 h.

děti 12-20 měsíců 10,50-11,50 h.
PÁTEK

Program Předškolkové zvykání
aneb Já to zvládnu bez maminky

pátky pro děti od 2 let 
Volná herna 

přijďte si pohrát odpoledne
od 14.00-17.00 h. 

stačí se telefonicky nebo emailem objed-
nat alespoň 1 den předem

cena za odpoledne 50 Kč/dospělý, 30 Kč/
dítě, každá pátá návštěva herny zdarma

VESELÁ CESTA ZA PIRÁTY
Rodinný tábor pro rodiče s dětmi od 1 
roku, vhodný také pro předškoláky a 

mladší školní věk, pro děti, které ještě ne-
mohou nebo nechtějí jet na tábor samy.

25. 7. – 1. 8. 2009
penzion Rozpité, Dolní Bečva

Kurzy:
KONVERZAČNÍ KURZ ŘEČTINY

S RODILOU MLUVČÍ
70 KČ/60 min

NĚMČINA - ZAČÁTEČNÍCI 
PÁTEK od 10,00hod

70 KČ/ 60 min
ANGLIČTINA PRO POKROČILÉ

úterý 16,00 hodin, 80 Kč/hod
zvýhodněné hlídání během jazykových 

kurzů 45 Kč/hodinu
VÝTVARNÉ HRÁTKY PRO DĚTI

OD 3 LET
děti do 4 let s maminkou, starší mohou 

samostatně, výtvarné řádění motivované 
pohádkami, říkankami, básničkami

úterý 16,30hodin
PILATES PRO DOSPĚLÉ

zdravotní cvičení,
při kterém se nezadýcháte

čtvrtek 18-19hod
55 Kč/hodinu 

BLIŽŠÍ INFORMACE KE VŠEM
KROUŽKŮM A KURZŮM

PODÁME RÁDI EMAILEM, NEBO
TELEFONICKY.

Poradna pro maminky 
laktační poradna, lekce kojení, kurzy pří-
pravy k porodu, manipulace s dítětem, 

masáže dětí, lekce šátkování po domluvě.

www.klicfm.cz

Nabídka letních pobytových táborů
na léto 2009 na

nu z technik drátování „šitá krajka“, kte-
rou můžete zdobit vajíčka, kamínky, láh-
ve, svíčky apod. Naučíte se, jak se začí-
ná, jak se navazuje drátek v průběhu prá-
ce a zakončuje. S sebou si přineste ka-
meny, láhev nebo vyfouknutá vajíčka.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 752, Místek, 17:00 – 20:00 h..
Cena: 210 Kč
Informace: Ivana Kulhánková, telefon: 
731 167 010, 558 434 154,
e-mail: iva@klicfm.cz

NABÍDKA LETNÍCH
PŘÍMĚSTKÝCH TÁBORŮ 

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

kdy budete v práci?
Nabízíme vám celodenní prázdninové pro-
gramy plné her, soutěží, výletů, výtvarných 

a sportovních aktivit, zábavy i poznání.
Každý den je pro děti připraven pro-

gram, který začíná vždy v SVČ v 8:00 h. 
a končí v 16:00 h.

Tábory budou probíhat
v budovách SVČ Klíč FM:

Budovy A a B, Pionýrů 752 a 764, Místek 
a Rodinném centru, Slezská 749, Frýdek
Dle stavu přihlášených budou jednotlivé 
tábory probíhat ve Frýdku, Místku nebo v 

obou lokalitách.
Hlídání dětí je zajištěno od 6:30 h.

Cena: 900 Kč/1 týden
Zahrnuje stravu (2 x svačina, 1 x oběd), 
dopravu, vstupné, materiál, pedagogický 

a zdravotnický doprovod, pojištění.
Děti lze přihlásit i na jednotlivé dny

za 180 Kč/1 den.
TERMÍNY

7. - 10. července
CESTA KOLEM SVĚTA

Jiří Šnapka, telefon: 604 524 066, e-mail: 
jirka@klicfm.cz

13. - 17. července
KOUZELNÝ TÁBOR (výtvarný)

Alena Fabíková, telefon: 732 383 131, e-
mail: alena@klicfm.cz

20. - 24. července
PUTOVÁNÍ ZA SLUNÍČKEM

Alena Fabíková, telefon: 732 383 131,
e-mail: alena@klicfm.cz

27. - 31. července 
ZA ZÁBAVOU DO KLÍČE

Alena Fabíková, telefon: 732 383 131,
e-mail: alena@klicfm.cz

3. - 7. srpna
AHOJ, KAMARÁDI

Alena Fabíková, telefon: 732 383 131,
e-mail: alena@klicfm.cz

10. - 14. srpna
TULÁCI PO HVĚZDÁCH

Martin Gavlas, telefon: 732 372 637,
e-mail: martin@klicfm.cz

17. - 21. srpna
CESTA NA OSTROV POKLADŮ

Pavla Kozáková, telefon: 732 646 127,
e-mail: pavla@klicfm.cz

24. - 28. srpna
VESELÉ PRÁZDNINY

Renata Bortlíčková, telefon: 731 080 964, 
e-mail: renata@klicfm.cz

Dětský koutek sloužící k hlídání dětí 
a k volnočasovým aktivitám rodičů s 
dětmi v Místku na náměstí, poslední 

vchod v podloubí před drogerií
Stále nabízíme:

- Hlídání dětí každého věku jednorázově 
i dlouhodobě 

Potřebujete si odpočinout?
Potřebujete se vrátit do práce?

Potřebujete si zařídit záležitosti na úřadech?
Jsme vám k dospozici dle vašich potřeb.

24. 6. - ATELIÉR DEA – DRÁTKOVÁ-
NÍ – ŠITÁ KRAJKA
Program: Na tomto kurzu se naučíte jed-

Výstava tvorby zlínského autora
Lubomíra Jarcovjáka z let 1999–2009 

pod názvem Výtah.

do 10. července 

SWEETSEN FEST
009

frýdecko-místecký 
hudební openair

FESTIVALOVÝ AREÁL
STADION TJ SLEZAN

26. - 27. červen 2009

Vstup ZDARMA
vystupují pouze frýdecko-místecké

skupiny a interpreti
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