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slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v roce 1986 byla podepsána „Doho-

da o přátelství a spolupráci mezi městy 
Frýdek-Místek a Nikaia (Řecko) “. Obsa-
hem smlouvy byla hlavně výměna zku-
šeností a poznatků z rozvoje obou měst, 
především v oblasti ekonomiky, kultury, 
sportu a školství. Začínající spolupráce 
byla ale v r. 1990 přerušena. 

V současné době, kdy Česká repub-
lika i Řecko jsou členy Evropské unie, 
vyvstala otázka případné aktualizace 
existující smlouvy. Proto na pozvání představitelů města Nikaia nav-
štívila čtyřčlenná delegace zástupců našeho města Řecko, město 
Nikaia. Při vzájemných diskuzích jsme se přesvědčili, že máme velmi 
blízké názory na život ve společné Evropě, řešíme mnohdy stejné 
problémy. Museli jsme však konstatovat, že v některých oblastech 
(například sociálních služeb, péče o zeleň ve městě) jsme mnohem 
dále. Inspiraci jsme naopak viděli v množství městských zařízení pro 
odpočinek (letní kina, divadla, areály pro koncerty).

Rada města Nikaia pak na svém mimořádném jednání jednomysl-
ně přijala usnesení o pokračování spolupráce a přátelství mezi městy 
Nikaia a Frýdek-Místek a očekává stejné stanovisko ze strany naše-
ho města. Návrh dodatku ke stávající smlouvě proto bude předložen 
na jednání Zastupitelstva města Frýdku-Místku v září 2005.

A jedno konstatování na závěr – máme krásné město, které lze 
srovnávat s kterýmkoliv městem Evropy. Jen je třeba se dívat s 
otevřenýma očima!          Eva Richtrová

 Velká snaha zástupců řecké-
ho města Nikaia, které je jakýmsi 
předměstím Atén, znovu navá-
zat někdejší družební vztahy s 
Frýdkem-Místkem se počátkem 
července alespoň částečně 
naplnila. Pozvání do sluncem 
zalité země přijala starostka 
Eva Richtrová spolu s místosta-
rostou Miroslavem Dokoupilem 
a zastupiteli Pavlínou Nytrovou 
a Jánem Janigou.

Zhruba před rokem se zúčast-
nila odborného semináře v našem 
regionu jedna z členek řeckého 
parlamentu, která zástupcům 
Frýdku-Místku připomněla, že z 
roku 1986 existuje dokument o 
spolupráci města s řeckým part-
nerem. Hledání v archivech úřadu 
však příliš úspěchů nepřineslo, 
kontakty se po revoluci zpřetrhaly. 
Až nyní si frýdecko-místecká dele-
gace z Řecka přivezla kopie ori-
ginálních dokumentů, v nichž se 
deklaruje, že oba národy udržují 
tradici vzájemného přátelství a mají 
zájem na ještě lepším vzájemném 
poznání a výměně poznatků a 

Zástupci radnice navštívili řecké družební město

NA RADNICI: Přijetí řeckou stranou bylo slavnostní.    Foto: Archiv

zkušeností z ekonomické, kulturní 
i sportovní oblasti. Tehdejší první 
muži svých měst se chtěli vzájem-
ně poučit v oblastech veřejně pro-
spěšné činnosti, v ochraně život-
ního prostředí, v sociální oblasti a 
péči o starší občany, v předškolní 
a mimoškolní výchově dětí, ale i 
například v oblasti architektury. 
Slíbili si i vzájemné dny kultury 
partnerských zemí.

A jak se tedy podařilo na 
někdejší aktivity navázat? „Tak 
především dnes žijeme ve společ-
né Evropě a máme více možností, 
jak si pomoci. Jejich velvyslankyně 
slíbila věnovat pozornost případ-
ným konkrétním projektům, které 
by mohly mít v rámci Evropské 
unie šanci na úspěch. Ukázalo se, 
že je pro všechny velmi užitečné 
porovnat si vzájemně podmín-
ky, v jakých žijeme, a fungování 
úřadů. Co řeckou stranu zajímalo 
nejvíce, bylo zajištění úklidu ve 
městě, veřejné osvětlení či sklád-
kování odpadů. Fungují trochu 
jinak než my, na úřadě mají přes 
tisíc zaměstnanců, přitom Nikaia 

je oproti Frýdku-Místku sotva dvoj-
násobná,“ sdělila starostka Frýd-
ku-Místku Eva Richtrová, která 
ocenila řadu poznatků, se kterými 
se Řekové svěřili při neoficiálních 
rozhovorech. Zajímavý byl přede-
vším jejich pohled na to, co jim při-
neslo zavedení eura či uspořádání 
olympijských her. 

Čtyřdenní program frýdecko-
místecké delegace byl tak nabitý, 
že nebyla šance, aby si naši zastu-
pitelé přivezli trochu „bronzu“. Ten 
by však mohl být obsažen v sošce 
vzpěrače, kterou město dostalo na 
památku jako připomínku toho, že 
v družebním městě vyrostla nová 
hala pro vzpěračské olympijské 
zápolení. Její návštěvu si česká 
výprava vyžádala, aby si udělala 
představu o jejím provozu. Moc 
optimistických informací ovšem 
Řekové nepodali – hala je momen-
tálně zavřená a nemá využití, 
což je obecný problém sportovišť 
po olympiádě. „K moři jsme se 
za čtyři dny skutečně dostali jen 
jednou a to asi na jednu hodinu. 
Zbytek pobytu se odehrával v 

duchu dlouhých diskuzí na tam-
ním městském úřadě. Uctili jsme 
i oběti 2. světové války, protože 
Nikaia byla tehdy jedním z center 
protifašistického odporu, navštívili 
jsme řadu památníků a zúčastnili 
se zasedání zastupitelstva. Setkali 
jsme se také s velvyslankyní Čes-
ké republiky v Řecku a byli přijati 
představiteli pravoslavné církve,“ 
vypráví starostka Eva Richtrová.

V čem by si obě strany mohly 
snadno pomoci? Ve vzájemné 
propagaci svých měst jako desti-
nací turistického ruchu. Promítnutí 
filmu Euroregionu Beskydy Řeky 
nadchlo. Obdivovali krásu beskyd-
ské přírody a byli zaskočeni, kolik 

máme ve městě zeleně. „Nikaia 
má plno staveb, ale zeleně oprav-
du strašně málo. Velmi dobře pro 
nás vyznívalo i srovnání sociálních 
systémů. Ten jejich je docela kru-
tý, i když vezmeme v úvahu, že 
lidé, kteří nemají střechu nad hla-
vou, se nemusí bát, že by zmrzli 
a kolem nich roste docela hodně 
ovoce,“ porovnávala starostka. Ta 
se chystá Řeky na oplátku pozvat 
v zimním období, aby si užili odliš-
ností se svou domovinou. Rozdíl-
né podmínky obou zemí je třeba 
vnímat. Ve Frýdku-Místku těžko 
může být 140 kin jako v Nikaii, kde 
je letní kino v každém parku nebo 
třeba i uprostřed sídliště.         (pp)

V pátky a soboty mají 
zájemci možnost využít večer-
ní koupání v testovacím pro-
vozu na aquaparku na Oleš-
né. Večerní koupání by mělo, 
pochopitelně pokud počasí 
dovolí, probíhat každý víkend 
od 20.30 do 22.00 hodin.

„Uvažovali jsme, že v případě 
horkého dne bez deště umožníme 
večerní koupání i ve všední dny, 
ale nejprve si chceme odzkou-

Aquapark chystá noční koupání
šet zájem lidí a na ten budeme 
případně reagovat. Zatím nám 
bohužel počasí moc nepřálo, tak 
uvidíme, jak se nová služba chytí,“ 
přemítá ředitel společnosti Sport-
plex, která areál provozuje, Petr 
Slunský. Ten si pochvaluje, že 
lidé vyslyšeli naší výzvy k nakou-
pení permanentek, které značně 
urychlují odbavení u vstupů.

Další novinkou, kterou aqua-
park nachystal, je open air spin-

Město se chystá vypsat výbě-
rové řízení na provozovatele 
psího útulku. Důvodem jsou 
rostoucí cenové požadavky Jana 
Ondračky ze Sedlišť, který městu 
službu psího útulku poskytuje. 

„Pan Ondračka si za držení psa 
na jeden den účtuje už přes 130 
korun, což je paradoxně o nejmé-
ně 40 korun víc než požaduje za 
službu psího hotelu, kterou posky-
tuje ostatním zákazníkům. Vedli 
jsme s ním o tom jednání a dohodli 
se na ukončení spolupráce. Záro-
veň padlo rozhodnutí, že budeme 
hledat jinou alternativu péče o tyto 
psy,“ řekla na schůzi rady města 
starostka Eva Richtrová. Pokud 

Hledá se provozovatel psího útulku

ning. Jedná se o další aktivitu ve 
spolupráci s Fitpointem, který už 
zde zajišťuje s velkým úspěchem 
aqua aerobik (středa 19-20 hod., 
sobota 9-10 hod.). Spinning pod 
širým nebem se pojede každou 
sobotu od 20.30 do 21.30 hodin, 
právě v době, kdy se aquapark ote-
vírá pro večerní plavání pod osvět-
lením. Lekce spinningu povedou 
elitní instruktoři Fitpointu: Roman 
Franta, Martina Tikalová a Jarka 
Michnová. Podobně jako za aqua 
aerobik se za spinningové lekce 
připlácet nebude, jsou v ceně 
vstupu do aquaparku. „Rezerva-
ce na cvičení nebudou, kdo dřív 
přijde, ten dřív mele. Stěhování 
kol z Fitpointu do aquaparku je 
sice náročné, ale budeme to dělat 
rádi, protože spinning pod širým 
nebem je zase něco nového, 
co může oživit dění v městském 
aquaparku,“ říká manažer klubu 
Tomáš Tikal. Také Petr Slunský 
doufá, že spinning na aquapar-
ku lidi zaujme. „Zkušenosti jsou, 
že to lidi baví, takže uvidíme. Na 
aquaparku chceme stále nabízet 
něco nového a zkoušet různé 
aktivity, které by lidi bavily,“ uza-
vřel ředitel Sportplexu.        (pp)

se nepřihlásí jiný zájemce, bude 
město zvažovat možnost uzavření 
smlouvy se zařízením podobného 
typu mimo území města. „Město 
má totiž ze zákona povinnost se 
o zatoulané psy postarat, i když 
zákon neudává jak,“ připomíná 
tisková mluvčí radnice Kateřina 
Šimůnková. Radní chtějí nyní 
problém, který vyvstal, operativně 
řešit. „Samozřejmě nastává pro-
stor pro diskuzi o městském psím 
útulku, o který usiluje stejnojmen-
né občanské sdružení, avšak je 
potřeba, aby se k této věci vyjá-
dřili všichni zastupitelé na příštím 
zasedání zastupitelstva,“ doplnila 
Eva Richtrová.        (pp)
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Chystá se Den seniorů
Senioři se po prázdninách 

dočkají zajímavé akce, kterou 
chystá radnice u příležitosti 
Mezinárodního dne seniorů. 
30. září v Národním domě bude 
pro důchodce připraven kom-
ponovaný společenský večer, s 
profesionálním kulturním progra-
mem i vystoupením školáků.

Rovnají vztahy
Starostka Eva Richtrová 

s místostarostou Miroslavem 
Dokoupilem jednají se zástupci 
Slezanu Frýdek-Místek a.s. s 
cílem vyřešit některé majetkové 
vztahy. Připravuje se směna 
pozemků ve vlastnictví města a 
akciové společnosti, oba subjek-
ty se také dohodly na společném 
postupu vůči společnosti Ahold 
a součinnosti při zpracování 
záměru využití pozemků kolem 
víceúčelové sportovní haly a u 
ředitelství Slezanu.

Město podpořilo děti
z Černobylu

Město uvolnilo pět tisíc korun 
jako příspěvek pro neziskovou 
organizaci Společnost přátel 
národů východu, který poslouží 
na ozdravný pobyt v Komorní 
Lhotce dětem z Ukrajiny, českého 
původu, které postihla tragédie 
jaderné elektrárny v Černobylu. 

Záštita starostky
Starostka Frýdku-Místku Eva 

Richtrová převzala záštitu nad 
9. ročníkem celostátní sportovní 
olympiády pro mládež s mentál-
ním postižením, která se usku-
teční 23. září. Stejnou výzvu 
přijala i u 25. ročníku filmové 
soutěže Beskydský ještěr, která 
se koná 16.-17. září.

Opravy komunikací
Na základě požadavku míst-

ního osadního výboru bude 
provedena oprava komunikace 
v místní části Skalice-Kamenec 
nákladem ve výši 340 tisíc korun. 
Rada města rozhodla i o přiděle-
ní veřejné zakázky „Rekonstruk-
ce ulice Střelniční – dokončení 
k.ú. Frýdek“ za zhruba 10,5 mili-
onu korun, za necelých 800 tisíc 
korun bude realizováno rovněž 
nové parkoviště na ulici Lísko-
vecká. Podobná suma je určena 
i na opravu místní komunikace v 
Lískovci u transformátoru. Lísko-
vec se dočká také rekonstrukce 
naproti mateřské školky. 

Vrt nebyl úspěšný
Radnice zjišťovala možnos-

ti zásobování Rekreačního a 
oddechového komplexu zóny 
Olešná vlastní vodou. Průzkum-
ný hloubkový vrt ovšem bohužel 
ukázal, že tato alternativa nepři-
padá v úvahu. Zjištěné přítoky 
nebyly pro zásobování aquapar-
ku dostatečné.       (pp)

Program Občanská volba 
Plzeňského Prazdroje pokra-
čuje dalším ročníkem a do 
22. července je možné hlásit 
se o svůj podíl na dvou vyčle-
něných milionech, ovšem 
konkrétní počiny realizované 
i díky přiděleným financím z 
tohoto ojedinělého sponzor-
ského projektu za loňský rok 
se stále ještě objevují. 

Poslední červnový den byla 
slavnostně otevřena speciálně 
vybavená zahrada Centra pro 
mentálně postiženou mládež 
ve Frýdku-Místku, které využívá 
téměř čtyřicet klientů ve věko-
vém rozmezí 3-26 let. Město do 
zahrady investovalo téměř půl 
milionu korun, sto tisíci přispěl 
pivovar. Výsledkem je srovna-
ný povrch, houpačky, venkovní 
posezení, bludiště, koš a další 
zařízení vybízející k pohybové 
aktivitě. „Pohyb přispívá k jejich 
psychomotorickému vývoji a 
takové krásné prostředí je k 
pohybu skutečně motivuje,“ hod-
notil přínos místostarosta Ivan 
Vrba. Ředitelka Centra pro men-

Zahrada pro mentálně postižené děti

ZAHRADA CENTRA: Pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu je pro 
klienty Centra pro mentálně postiženou mládež ve Frýdku-Místku 
nesmírně důležitý.   Foto: Petr Pavelka

tálně postiženou mládež Dana 
Šťastníková potvrdila, že klienti 
jsou skutečně rádi na čerstvém 
vzduchu a jakákoliv činnost, i 
pracovní, je velice baví. „Pracují 
skutečně rádi, sbírají listí, klestí, 
vytrhávají plevel, zametají, ale 
to rozhodně neznamená, že by-
chom při údržbě zahrady vysta-
čili s vlastními silami,“ podotkla.

Centrum výrazně znovu 
vylepšilo svůj standard, ale plánů 
do budoucna je stále dost. „Ještě 
bychom rádi spravili chodníky a 
realizovali půdní vestavbu, kde 
by mohly vzniknout individuální 
pracovny. Momentálně máme 
problémy se střídáním činností, 
kdy není úplně jednoduché z 
kreslírny rychle udělat třeba tělo-
cvičnu. Jakýkoli další prostor nám 
prostě přijde vhod. Máme vypra-
covanou studii na vznik šesti 
místností na individuální činnosti, 
i s potřebným zázemím. Podle ní 
by se jednalo o investici ve výši 
zhruba šesti milionů korun. Měs-
to je tomu nakloněno a hledají se 
potřebné finanční prostředky,“ 
uvedla Dana Šťastníková. 

Frýdecká škola jógy Kara-
kal se již téměř deset let zabý-
vá v našem regionu hledáním 
optimální pomoci svým spo-
luobčanům v získání nebo 
udržení jejich zdraví, a to 
ve sféře fyzické, stejně jako 
v oblasti duševní. Letos na 
podzim připravuje Karakal za 
pomoci Městského úřadu ve 
Frýdku-Místku nastartování 
další zajímavé aktivity.

„Nabídneme starším lidem 
možnost sdružovat se v týden-
ních kurzech pro seniory, a to 
bezplatně. Cílem těchto kurzů 
je zlepšit v mezích možnosti 
fyzickou odolnost starších lidí, 
zpomalit průběh jejich stárnutí a 
pomoci jim zvládat potíže, které 
věk přináší. Očekává se, že v 
kolektivu sobě rovných dokáží 
snadněji aplikovat filozofii, kte-
rá učí, že i stáří má své světlé 
stránky. Že je třeba mít jen 
otevřené oči, umět hledat krá-
su kolem sebe a naučit se z ní 
radovat. Člověk, který má boha-
té životní zkušenosti, se snadno 
může naučit mít radost z každé 
chvíle života,“ říká ředitelka ško-
ly Karakal Lenka Kovalová. 

Učitelé jógové školy Karakal 
věří, že se jim podaří vytvořit v kur-
zech dobrou atmosféru a nastar-
tují tradici, která bude přínosná 
pro věkovou skupinu našich 
občanů, kteří si to bezesporu 
zaslouží. Kurzy pro seniory budou 

Škola jógy Karakal 
chystá kurz pro seniory

zahájeny v průběhu září letošního 
roku. Pro účastníky kurzu jsou již 
teď připravená doprovodná skrip-
ta s mnohoslibným názvem – Sla-
bikář jógy pro seniory.

Kromě základní výuky jógy 
praktikuje Karakal celou řadu zají-
mavých kurzů, ve kterých slučuje 
tisícileté zkušenosti jógy s nejmo-
dernějšími vědeckými poznatky 
a nabízí je zájemcům. Občané 
Frýdku-Místku bývají například 
zvaní na kurzy mozkového joggin-
gu, na semináře očních technik 
nebo na kurzy věnované ženské 
problematice Kurzy mládí, zdraví 
a ženské krásy. „Zde mají mož-
nost zmírnit nebo odstranit bolesti 
páteře, zkvalitnit způsob svého 
dýchání nebo se naučit zhar-
monizovat oblast psychiky. Učí 
se, jak provádět reflexní terapii 
nohou či rukou, jak zmírnit nebo 
odstranit bolest. 

V loňském roce navštěvovalo 
šedesát učitelek z Frýdku-Místku 
a okolí po dobu půl roku každý 
týden kurz, ve kterém si osvojily 
základní techniky jógy s cílem 
aplikovat nabyté poznatky při 
práci s dětmi předškolního věku 
nebo na základních školách. 
Naučily se mimo jiné, jak v naší 
hektické době děti uchránit před 
předčasnou neurózou, zklidnit je 
a naučit pozitivně myslet,“ přib-
lížila Lenka Kovalová.. 

Další informace můžete získat 
na tel. čísle 558 633 340.    (pp)

Činnost Frýdecko-místecké 
pobočky humanitární orga-
nizace Adra je dlouhé roky 
spjata s Libuší Horákovou, 
která navázala přes starostku 
Evu Richtrovou tak úspěšnou 
spolupráci s radnicí, že i měs-
to Frýdek-Místek je v charita-
tivní oblastí pojmem.

Peníze, oblečení, potraviny, 
nářadí, to vše procházelo dlou-
hých šestnáct let rukama Libuše 
Horákové, aby z nashromáždě-
ných darů měli užitek uprchlíci, 
lidé postižení válkou nebo pří-
rodními katastrofami.

Ta vše vykonávala jako dob-
rovolnice bez nároku na finanční 
odměnu a radovala se, když byly 
sbírky úspěšné. „Chtěla bych 
moc poděkovat všem občanům, 
kteří neváhali pomoci finančním 
obnosem postiženým. Velice 
si považujeme také příspěvku 
ve výši půl milionu korun, který 

Starostka poděkovala Libuši Horákové
uvolnila radnice. Je vidět, že 
se solidaritou to mezi lidmi ješ-
tě není zase tak špatné,“ řekla 
například po sbírce určené obě-
tem tsunami v Asii.

„Hosté, kteří se přišli do Adry 
s „tetou“ Horákovou rozloučit, ji 
doslova zasypali květinami a v 
několika proslovech jí děkovali za 
vykonané dobro,“ přiblížila slav-
nostní akt tisková mluvčí Měst-
ského úřadu ve Frýdku-Místku 
Kateřina Šimůnková. Starostka 
Eva Richtrová obdarovala svou 
přítelkyni knihou. „Nevěřím, že 
paní Horáková definitivně skončí 
a že se od této své životní cesty 
dokáže odklonit. Doufám, moc 
si to přeji, abychom se nadále 
potkávaly. Za všechno jí děkuji,“ 
pronesla mimo jiného starostka, 
která se s Libuší Horákovou 
kyticí rozloučila již 13. června na 
posledním zasedání městského 
zastupitelstva.       (pp)

Vlastní zahrada o rozmě-
ru bezmála pět tisíc metrů 
čtverečních je rozdělena na 
zábavnou a sportovní zónu. 
Vybavení je vybráno tak, aby 
bylo účelné, bezpečné a sti-
mulovalo motorický rozvoj han-
dicapovaných. Sportovní část 
tvoří zařízení pro košíkovou a 
stolní tenis. Zábavná část se 

skládá ze skluzavky, vahadlo-
vých houpaček a houpadel na 
pružině. Vybavení doplňuje 
uzamykatelný zahradní pří-
střešek pro uskladnění hraček, 
kol, koloběžek a zahradního 
nářadí. Klienti se zde rádi hou-
pou, kloužou a potvrzují, že je 
v jejich silách zvládnout třeba i 
ping-pong.       (pp)

ROZLOUČENÍ: Starostka Eva Richtrová příliš nevěří, že by Libuše 
Horáková vydržela již se v charitativní oblasti neangažovat.

Foto: Petr Pavelka
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městská policie

Tím, jak se postupně v 
místeckém Křížovém podcho-
du zavíral jeden obchůdek za 
druhým, přibývalo lidí, kteří se 
pozastavovali nad tím, zda toto 
místo skutečně přestalo být 
atraktivní nejen pro obchodní-
ky, ale dokonce i pro provozo-
vatele heren. Důvodem ukon-
čení jejich činnosti ovšem byla 
plánovaná rekonstrukce, která 
se rozběhla v půli července.

„Do Křížového podchodu 
investujeme 21,5 milionu korun, 
sedm milionů máme přislíbeno z 
ministerstva financí z dotačního 
titulu. Stavební firma by měla dílo 
odevzdat do konce roku,“ uvedl 
místostarosta Miroslav Dokoupil. 

Rekonstrukcí stávajícího objek-
tu podchodu, který zajišťuje pěší 
komunikaci pod silně zatíženým 
dopravním tahem dojde ke změ-
ně jeho využití. Prodejní prostory 
budou zrušeny, podchod bude 
sloužit pouze jako komunikační 
prostor. Ve dvou výstupních těle-
sech bude doplněn veřejnými 
záchody a až v nadzemní části 
budou ve třech výstupních objek-

Křížový podchod 
bude rekonstruován

KŘÍŽOVÝ PODCHOD: Východ u náměstí ukazuje, že rekonstrukce 
může zlepšit i estetické hledisko.   Foto: Petr Pavelka

tech umístěny prodejny a hygienic-
ké zařízení pro zaměstnance. Pod-
chod bude doplněn o výtahy do 
stávajících výtahových šachet, v 
současné době nejsou totiž rampy 
provedeny tak, aby mohly sloužit k 
bezbariérovému přístupu.

„Bude sanována narušená 
nosná stropní železobetonová 
konstrukce a realizována nová 
izolace proti vodě v místech, kde 
docházelo k zatékání do prostoru 
podchodu, čímž vznikaly obrov-
ské problémy zejména v zimních 
měsících. Budou realizovány nové 
rozvody elektroinstalace, protože 
ty současné neodpovídají součas-
ným normám a vlivem zatékání 
vody se stávají nebezpečnými,“ 
vysvětlil další přínos projektu mís-
tostarosta Dokoupil.

Součástí rekonstrukce bude 
rovněž realizace kamerového 
systému v rozsahu celkem osmi 
stacionárních kamer, vybudová-
ní hlavního monitorovacího cen-
tra na služebně Městské policie 
Frýdek a instalace videoserveru, 
do kterého lze zapojit analogové 
i digitální kamery.       (pp)

Školáci slavili
30. 6. se strážníci Městské 

policie Frýdek-Místek s větším 
důrazem než obvykle zaměřili 
svými kontrolami na prodá-
vání, podávání a konzumaci 
alkoholických nápojů a jiných 
omamných látek v souvislosti 
s posledním dnem školního 
roku. Kontroly byly prováděny 
nejen v některých restaura-
cích, ale i na místech veřejnosti 
přístupných, například parcích, 
sadech i různých zákoutích. 
Celkem bylo zjištěno u 11 lidí 
protiprávní jednání, které úzce 
souviselo s požitím alkoholu. 

Zásah ve Sviadnově
1. 7. na základě nově uza-

vřené veřejnoprávní smlouvy 
s obcí Sviadnov po telefonním 
oznámení zasahovala v devět 
večer hlídka městské policie v 
této obci v restauraci U Šimla 
na ulici Ostravská proti čtyřia-
padesátiletému J. F. z Ostravy, 
který v silně podnapilém stavu, 
neschopen chůze a komunika-
ce, ležel v příkopu u vozovky. Z 
důvodu ochrany zdraví a života 
jeho i ostatních účastníků sil-
ničního provozu byl uvedený 
muž ve spolupráci s Policií 
České republiky zajištěn.

Opilý hned ráno
2. 7. byl na protialkoholní 

záchytnou stanici ve spolu-
práci s Policií České republiky 
odvezen hlídkou třicetiletý J. Š 
z Frýdku-Místku, který v silně 
podnapilém stavu padal na Tří-
dě T. G. Masaryka do vozovky 
před projíždějící vozidla. Muž 
byl v takovém stavu podnapi-
losti, že ohrožoval nejen sebe, 
ale i ostatní účastníky silničního 
provozu a nebyl schopen se 
bezpečně dostat domů.

Bez řidičáku
3. 7. v době, kdy se jedna 

z hlídek Městské policie Frý-
dek-Místek vracela z kontroly 
ulice Míru a okolí, uviděla jako 
řidiče v motorovém vozidle 
dvacetiletého J. K. ze Sedlišť, 
o němž strážníci z dřívějších 
zkušeností věděli, že mu byl 
soudem uložen trest zákazu 
řízení motorových vozidel. 
Když tento mladík zjistil, že 
byl strážníky spatřen, protože 
ti mu dávali na ulici Revoluční 
přednost v jízdě, začal hlídce 
ujíždět. Když nebyl úspěšný, 
dokonce vyskočil za jízdy z 
vozidla a dal se na útěk. Auto 
přitom narazilo do svodidel, 
kde jej strážníci zajistili. Mladík 
z místa utekl, ale byl strážníky 
identifikován, takže si celou 
záležitost převzala k dořešení 
Policie České republiky.   (pp)

Frýdecko-místečtí strážníci 
městské policie řeší neustá-
le delikty, jejichž společným 
jmenovatelem je alkohol. 
Občas narazí i na mimořádně 
nebezpečnou kombinaci alko-
holu za volantem.

Například 24. června v půl 
osmé ráno zaregistrovali strážní-
ci Městské policie Frýdek-Místek 
řidiče osobního vozidla značky 
Š 105 na ulici Jiráskova, jak při 
odbočování na ulici Mánesovou 
vážně ohrozil bezpečnost a ply-
nulost silničního provozu tím, že 
přejel přes chodník. Z běžného 
pohledu strážníků bylo zcela 
zjevné, že se řidič za volantem 
chová nebezpečně a své vozidlo 
nezvládá. O několik minut poz-
ději, kdy zjišťovali jeho totožnost 
na ulici Legionářská, se potvrdilo 
podezření na přítomnost alkoho-

Opilí řidiči za volantem
lu. Jednadvacetiletý řidič M. D. z 
Frýdku-Místku byl předán Policii 
České republiky, která u něj zjis-
tila 2,5 promile alkoholu.

7. července ve tři v noci při 
pravidelné kontrole náměstí 
Svobody a okolí zjistila hlíd-
ka strážníků Městské policie 
Frýdek-Místek na ulici U Staré 
pošty jednatřicetiletého M. Z. z 
Prahy, který v silně podnapilém 
stavu ležel na kapotě svého 
motorového vozidla. „Lze jen 
doufat a věřit, že v takovém sta-
vu s vozidlem na místo nepřijel. 
S ohledem na jeho stav opilosti 
a v zájmu ochrany jeho zdraví 
i zdraví ostatních osob byl muž 
převezen na záchytku ve Frýdku 
k vystřízlivění,“ komentoval pří-
pad zástupce ředitele Městské 
policie ve Frýdku-Místku Dalibor 
Volný.         (pp)

Rada města schválila způ-
sob použití odvodu části 
výtěžku z výherních hracích 
přístrojů dle zákona o lote-
riích a jiných podobných 
hrách na veřejně prospěšné 
účely. Stejně jako loni půjde 
polovina odevzdaných finanč-
ních prostředků do sportovní 
oblasti a druhá na ekologii v 
oblasti veřejné zeleně.

„Provozovatelé výherních 
hracích přístrojů mají povinnost 
odvádět část výtěžku na veřejně 
prospěšný účel. Takto získané pro-
středky mohou být užity na financo-
vání vědy a vzdělání, výzkumných 
a vývojových účelů, kultury, škol-
ství, na policii, na požární ochranu, 
na podporu a ochranu mládeže, na 
ochranu zvířat, na účely sociální, 
zdravotnické, ekologické, humani-
tární, náboženské pro registrované 
církve a náboženské, společnosti, 
tělovýchovné a sportovní, a politic-

Z výherních automatů
profituje sport a zeleň

kým stranám a politickým hnutím 
na jejich činnosti, dále mohou být 
určeny fyzickým osobám s byd-
lištěm na území ČR provozujícím 
školská a zdravotnická zařízení a 
zařízení na ochranu opuštěných 
zvířat nebo ohrožených druhů zví-
řat a na financování těchto zaříze-
ní,“ přiblížila dikci zákona starostka 
Eva Richtrová. 

Město Frýdek-Místek tyto 
peníze využívá k větší podpoře 
sportovních aktivit dětí a mlá-
deže, coby prevence sociálně 
patologických jevů, mezi které 
patří právě i závislost na hracích 
automatech. Další oblastí je péče 
o zeleň, ale i tady část prostředků 
míří k dětem, protože jsou použity 
třeba na opravu dětských prvků, 
jako jsou například pískoviště.

„K poslednímu dubnu částka 
k rozdělení činila 5,3 milionu 
korun a samozřejmě není koneč-
ná,“ sdělila starostka.       (pp)

Obyvatelé Skalice se sešiko-
vali proti záměru zemědělské-
ho družstva Beskyd Agro a.s., 
které hodlá provést stavební 
úpravy seníku na přístřešek 
pro skot ve svém areálu Farma 
dojnic Skalice. Obávají se, že 
projekt zlepšení zdravotního 
stavu zvířat zhorší životní pro-
středí místních obyvatel.

Pokud bude záměr realizován, 
přiblíží se stáj k obytné zóně a pod-
le občanů podepsaných pod petici 
tím bude znehodnocena kvalita 
bydlení, která je již dnes narušo-
vána pachy a obtěžujícím hmy-
zem. Z textu petice navíc vyplývá, 
že se místní bojí, aby brzy nebylo v 
obci více skotu než obyvatel. Pro-
to apelují na starostku Evu Rich-
trovou, aby se zasadila o to, aby 
příslušný stavební úřad nevyhověl 
kladně žádosti o vydání příslušné-
ho stavebního povolení. „Chápu, 

Farma dojnic Skalice
byla příčinou petice

že tamější lidé jsou rozrušeni, ale 
jejich požadavek na mou osobu 
není legitimní. Starostka ani žádný 
jiný orgán města není kompetent-
ní žádným způsobem zasahovat 
nebo ovlivňovat výkon státní sprá-
vy. Vše má v kompetenci stavební 
úřad, jehož rozhodnutí mohou 
ovlivňovat účastníci řízení svými 
návrhy, důkazy, připomínkami a 
námitkami. Z vyjádření stavebního 
úřadu vyplývá, že zahájení územ-
ního řízení bylo řádně oznámeno 
a v zákonné lhůtě nebyly podány 
námitky účastníků řízení, kterými 
byli mimo jiné i někteří občané 
Skalice,“ vysvětlila starostka Eva 
Richtrová. 

Proti rozhodnutí se nako-
nec účastníci řízení odvolali a 
postup stavebního úřadu a jeho 
rozhodnutí bude nyní posuzovat 
Krajský úřad Moravskoslezské-
ho kraje.        (pp)

DVOJNÁSOBNÁ RADOST: Prázdniny a nový venkovní bazén mohly 
oslavovat děti poslední školní den v areálu Základní školy Frýdek-Mís-
tek, Jiřího z Poděbrad. Zařízení za 5,5 milionu korun jistě potěší zejména 
maminky z bezprostředního okolí sídliště Slezská.  Foto: Petr Pavelka
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Základní školu Frýdek-Mís-
tek, ul E. Krásnohorské 139 (9. 
ZŠ) si vybral poslední školní 
den k návštěvě místostaros-
ta Petr Cvik, sám původní 
profesí pedagog. Zúčastnil 
se odměňování nejúspěšněj-
ších žáků a sám předal třem 
navrženým jedincům upomín-
kové předměty radnice.

„Chtěl bych na konci roku 
poděkovat všem učitelům za 
jejich práci a popřát dětem pří-
jemně prožité prázdniny,“ řekl 
místostarosta Petr Cvik. Ředitel 
školy Lubomír Bártek svým pod-
řízeným popřál, ať co nejlépe zre-
generují své síly, aby mohli v září 
zase naplno nastoupit do školního 
kolotoče. Větší pozornost věnoval 
také odcházejícím devátým roč-
níkům. „Říkám to vždycky stejně 
– nepřeji si nic jiného, než aby z 
vás dál rostli prostě normální lidé. 
Chci vás ujistit, že se můžete na 

Rozloučení se školním rokem

svou školu kdykoliv přijít znovu 
podívat, svěřit se se svými úspě-
chy nebo třeba i starostmi, pokud 
budete potřebovat,“ řekl deváťá-
kům ředitel Bártek. 

Po rozdělení veškerých kniž-
ních odměn, které byly nachystá-

ny, se role vyměnily a naopak žáci 
odměňovali pozornostmi své učite-
le. Našli si k tomu spoustu důvodů, 
ale jeden zůstává ve školním pro-
středí pořád stejný – „za trpělivost“. 
I když děti tomu říkají – „že jste to s 
námi vydrželi“.        (pp)

KONEC ŠKOLY: Nejlepší žáci byli odměněni za účasti místostarosty 
Petra Cvika.    Foto: Petr Pavelka

Nečistoty a poházené 
papírky na ulicích a v příro-
dě se většině z nás nelíbí a 
právem to kritizujeme. Kdo 
ale tento nešvar provádí? 
Mládež, děti, dospělí? Asi ti, 
kterým je upravené, vyčištěné 
a rozkvetlé město lhostejné. 
Snad se po přečtení těchto 
pár řádků tito lidé nad sebou 
zamyslí a zastydí.

Poházené plastové láhve, 
domácí nadbytečné věci, papír-
ky a spoustu dalších nečistot 
vysbírali dne 17. června v lesí-
ku Nad Lipinou žáci 6.-9. třídy 
Speciálních škol na ulici Pionýrů 
v Místku ve spolupráci s Lesy 
České republiky a.s. zastoupe-
né panem ing. Hendrychem, 

Opět pomáhali žáci
který tuto ekologickou brigádu 
organizačně zabezpečil. Není 
to poprvé, co jsme prostor lesa 
uklízeli, ale bohužel, stále se lidé 
okolních bytových domů a ti, kteří 
tudy procházejí, nenaučili základ-
ním pravidlům třídění odpadů. 
Odnést domovní odpad do sběr-
ných kontejnerů, které jsou téměř 
na každém kroku, dělá mnohým 
lidem značné potíže.

Mladí lidé, kteří se podíleli 
na očistě tohoto malého kous-
ku lesa, si dobře zapamatují, 
jaké pracovní úsilí museli vyna-
ložit a určitě již nebudou patřit 
k těm, kteří s lehkým srdcem 
odloží do přírody cokoliv.

Ing. Babjáková,
koordinátora ekologické výchovy

Základní škola Frýdek-Mís-
tek, třída T. G. Masaryka získá 
potřebné finance na obnovu 
venkovního schodiště, kte-
rým se mimo jiné vchází do 
místní Galerie Pod Sovou. 

Investiční akce v celkové 
hodnotě 300 tisíc korun získa-
la dotaci z prostředků státního 
rozpočtu ve výši 125 tisíc korun. 
V souladu se zněním Zásad 
Ministerstva kultury ČR pro užití 

Schodiště školy „Pod sovou“
bude rekonstruováno z dotací

V GALERII: Vstup do školních výstavních prostor bude zrekonstruován.
Foto: Petr Pavelka

a alokaci státní finanční podpory 
v Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací 
a městských památkových zón 
zde musí být finanční spoluúčast 
vlastníka nemovitosti na prove-
dení obnovy kulturní památky. 
Město tedy potřebné finanční 
prostředky uvolní ze svého fon-
du regenerace a také z rozpočtu 
odboru školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy.       (pp)

Naděje má novou ředitelku
Rada města jmenovala na 

svém červnovém zasedání do 
funkce ředitelky příspěvkové 
organizace Základná škola a 
mateřská škola Naděje, Frý-
dek.Místek, Škarabelova 562 
PaedDr. Danu Zemánkovou.

Do výběrového řízení, kte-
ré proběhlo v polovině červ-
na, se přihlásily pouze dvě 
uchazečky. Na jmenování 
vítězné Dany Zemánkové se 
shodla většina radních.

Radnice v prázdninových dnech 
investuje do školních zařízení

MŠ J. TRNKY: V objektu probíhá generální oprava 
elektroinstalace a školní kuchyně – celkem téměř 3 
miliony korun.            Foto: Petr Pavelka

MŠ J. MYSLIVEČKA: Generální oprava střešní 
krytiny a generální oprava školní kuchyně objektu. 

Foto: Petr Pavelka

5. A 9. ZŠ: Propojení budov ZŠ Frýdek-Místek, El. 
Krásnohorské 2254 a 139 – 2,34 milionu korun. 

Foto: Petr Pavelka
11. ZŠ: Nátěr oken pavilonu A ZŠ Frýdek-Místek, J. 
z Poděbrad – 400 tisíc korun.   Foto: Petr Pavelka

(pokračocání ze strany 6)
17. Seznam příspěvkových organizací zřízených městem 

Frýdek-Místek
1. Základní škola nár.um. P.Bezruče, Frýdek-Místek
2. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555
3. Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402
4. Základní škola Frýdek-Místek, E. Krásnohorské 2254
5. Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400
6. Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700
7. Základní škola Frýdek-Místek, tř. Čs. armády 570
8. Základní škola Frýdek-Místek, E. Krásnohorské 139
9. Základní škola Frýdek-Místek, Cihelní 410
10. Základní škola Frýdek-Místek, J. z Poděbrad 3109
11. Základní škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
12. Základní škola Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107
13. Základní škola Frýdek-Místek – Skalice 192
14. Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11
15. Speciální školy Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562
16. Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318

Město musí část informací povinně zveřejňovat

17. Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141
18. Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404
19. Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, J. Lady 1790
20. Mateřská škola Frýdek-Místek, Myslivečka 1883
21. Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656
22. Národní dům Frýdek-Místek „příspěvková organizace“
23. Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace
24. Domov důchodců Frýdek-Místek
25. Penzion pro důchodce Frýdek-Místek
26. Centrum pro mentálně postiženou mládež Frýdek-Místek
27. Jesle Frýdek-Místek
28. Pečovatelská služba Frýdek-Místek
29. Beskydské informační centrum Frýdek-Místek
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Zastupitelstvo města Frýd-
ku-Místku se na svém zasedá-
ní dne 13. 6. 2005 rozhodlo na 
základě ustanovení § 10 písm. 
c) a d) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění zákona č. 313/2002 
Sb. a v souladu s ustanovením 
§ 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších 
změn a doplňků, a podle § 24 
odst. 2) zákona číslo 246/1992 
Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších 
změn a doplňků, vydat tuto 
obecně závaznou vyhlášku 
(dále jen „vyhláška“).

Čl. 1
Účel vyhlášky

Tato vyhláška má za cíl 
chránit zdravé životní pro-
středí, život, zdraví a majetek 
občanů a stanovit základní 
pravidla držení psů a jejich 
pohybu na veřejném prostran-
ství na území města Frýdku-
Místku. 

Čl. 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se 
vymezují některé základní poj-
my takto:

a) Držitelem psa je kaž-
dá fyzická osoba, která má 
k jakémukoliv účelu psa na 
veřejném prostranství ve své 
moci.

b) Veřejným prostranstvím 
jsou všechna náměstí, uli-
ce, tržiště, chodníky, veřejná 
zeleň, parky a další prostory 
přístupné každému bez ome-
zení, tedy sloužící obecnému 
užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru. 

Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství
1) Držitel psa na veřejném 

prostranství je povinen: 
a) vodit psa tak, aby nedo-

šlo k ohrožení bezpečnosti a 
zdraví osob, škodě na majet-
ku fyzických a právnických 
osob a nezpůsobil poškození 
veřejného prostranství ani 
jeho doplňujícího vybavení a 
zařízení.

b) ihned odstranit znečiště-
ní způsobené pevnými psími 
výkaly.

c) zamezit psům vstup do 
prostoru dětských hřišť, písko-
višť, okrasných bazénů a fon-
tán a nedopustit kontaminaci 
těchto zařízení výkaly nebo 
jinou nečistotou způsobenou 
psem. 

d) mít psa vždy opatřené-
ho vodítkem a náhubkem v 

V ÚTULKU: Když běhají, kde nemají, mohou skončit takhle.   Foto: Petr Pavelka

Obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o pravidlech 
pohybu psů na veřejném prostranství ve městě

prostoru Městské památkové 
zóny Frýdek, autobusového 
stanoviště u železniční stani-
ce ČD Frýdek-Místek, Měst-
ské památkové zóny Místek 
a autobusového stanoviště v 
Místku, a to včetně podchodů 
na ul. Hlavní.

e) mít psa vždy opatřeného 
vodítkem na veřejných pro-
stranstvích, která jsou vyme-
zena v katastrálním území:

Frýdek: 
Hranice zóny na západě 

chodníkem od hranice s k.ú. 
Staré Město u Frýdku-Místku 
po koruně hráze řeky Ostra-
vice, přičemž tento chodník je 
součástí zóny, až po Kolore-
dovský most, dále ulicí Revo-
luční až po vyústění ulice Míru, 
po ní až po uličku mezi bývalou 
pilníkárnou a sběrnou surovin, 
dále východním okrajem lesa 
Lipina až po horní část ulice 
Hutní a dále po ulici Lískovec-
kou, po východním obrubníku 
chodníku ulice Lískovecké až 
po ulici Horní a spojnicí ulice 
Horní s ulicí Nad Stadiónem 
tak, že parcela číslo 5319/1 již 
není součástí zóny, pozemky 
západně a jižně jsou součástí 
zóny, dále horní hranou svahu 
na okraji sídliště K Hájku až 
po ulici E. Purkyně, po ní až 
po vyústění chodníku okolo 
areálu nemocnice směrem k 
ulici Za Nemocnicí až po J. 
Pešiny, po J.Pešiny až po I. 
P. Pavlova a po ní až k ulici 
Bruzovské, Bruzovskou až po 
silnici II/477 a I/48 (ulice Na 
Vyhlídce, Hlavní, Slezská), 
a ulicí Lipovou až po hranici 
s k.ú. Staré Město u Frýdku-
Místku a na jihu po rozhraní 
k.ú. až po řeku Ostravici. 

Místek: 
Hranice zóny na východě 

od hranice s k.ú. Sviadnov 
po chodníku a cyklostezce po 
koruně hráze řeky Ostravice, 
přičemž je tento chodník a 
cyklostezka součástí zóny, 
až po ulici Ke Splavu, na jihu 
po této komunikaci dále ulicí 
28.října až po Frýdlantskou, 
na západě ulicí Frýdlantskou 
až po místní komunikaci mezi 
autoservisem a OŘ Policie ČR 
a za ním až po ulici Pod Puklí, 
dále Palkovickou, Kvapilovou 
a Luční až po ulici Příborskou, 
ulicí Příborskou až po říčku 
Olešnou, a po říčce Olešná po 
hranici s k.ú. Sviadnov a na 
severu po hranici k.ú. Sviad-
nov až po řeku Ostravici. 

2) Na veřejném prostran-
ství neuvedeném v odstavci 1 

písm. c), d) a e) je držitel psa 
povinen mít psa pod stálou 
kontrolou a přímým dohledem. 
Tím se rozumí, že držitel je 
schopen psa hlasovým či jiným 
povelem vždy ovládnout. 

Čl. 4
Vymezení prostorů pro 

volné pobíhání psů
1) Na veřejných prostran-

stvích (viz tabulka) neplatí 
povinnosti držitele psa uvede-
né v článku 3 odst. 1 písm. b), 
d), e) a odst. 2 této vyhlášky.

2) Město Frýdek-Místek 
může tato veřejná prostranství 

označit vhodným způsobem, 
například nápisem, případně 
doplněný piktogramem.

3) Tím nejsou dotčeny 
povinnosti a odpovědnost 
držitele psa podle jiných práv-
ních předpisů.

Čl. 5
Sankce

1) Porušením povinností 
stanovených touto vyhláš-
kou se fyzická osoba dopustí 
přestupku podle ustanove-
ní § 46 zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, v platném 
znění, nepůjde-li o přestupek 

postižitelný podle zvláštních 
právních předpisů nebo o 
trestný čin.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

1) Zrušuje se obecně 
závazná vyhláška O držení 
psů a jejich pohybu po veřej-
ném prostranství č. 6/96 ze 
dne 25.6.1996, č. 3/2001 ze 
dne 27. 3. 2001 a č. 3/2002 ze 
dne 18. 6. 2002.

2) Tato vyhláška nabývá 
účinnosti dne 1. 7. 2005. 

Starostka Eva Richtrová,
místostarosta Petr Cvik

Frýdek

Č. parcela č. lokalita: poznámka:

1. 5193/26 Na Kopci pod garážemi

2. 5319/1, 5292 Nad Stadionem mezi ul. Nad Stadionem, rybníkem a ul.Horní

3. 5512/1, 5513/1 U Nemocnice pod garážemi

4. 5878/1, 5825, 5886/2, Farská dolina od ulice Tichá po podchod

 5886/1, 5891/16, 5897

5. 6802/125 Lípová pod parkovištěm

6. 2826, 2832/1, za nádražím po ul. Staroměstskou

 2828, 2780/1

Místek

7. 2230 u Ostravice (Hálkova) od cyklostezky k vodě

8. 1921 u Ostravice (Anenská) od cyklostezky k vodě

9. 158/2 u Ostravice (sady B.Smetany) od cyklostezky k vodě

10. 3493/2 u Ostravice (u splavu) od cyklostezky k vodě

11. 3433, 3416, 3492/1 28. října (u hřiště) od cyklostezky k ul. 28. října

12. 144/1, 143/2, Hlavní třída mimo památník

 147/2, 143/5

13. 1379/56 Beskydská za protihlukovými valy

14. 1379/24, 1379/25 Janáčkova uvnitř křížení I/56 a I/48 mimo vodní tok

Seznam lokalit pro volný výběh psů
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Město musí část informací povinně zveřejňovat

Povinně zveřejňované informace dle § 5 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů:

1. Oficiální název
2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení
5. Bankovní spojení – případné platby můžete poukázat
6. Identifikační číslo IČ
7. Daňové identifikační číslo DIČ
8. Rozpočet 
9. Žádost o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací
14. Nejdůležitější předpisy
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
17. Seznam organizací

1. Oficiální název 
Město Frýdek-Místek

2. Důvod a způsob založení
Právní základ vzniku města Frýdku-Místku je zakotven v 

článku 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů, podle kterého je základním samo-
správným územním celkem a je součástí vyššího územního 
samosprávného celku s názvem Moravskoslezský kraj.

Konkretizací ustanovení Ústavy je v případě města 
Frýdku-Místku zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 2 tohoto zákona je město veřejnoprávní kor-
porací (tj. zvláštní právnickou osobou), vystupuje v 
právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z 
těchto vztahů vyplývajících.

Město tedy vzniklo ze zákona (Ústava a obecní zříze-
ní) a nezapisuje se do obchodního rejstříku.

3. Organizační struktura
Město vykonává samostatnou i přenesenou působ-

nost. V souladu s § 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
jsou orgány města: 

• zastupitelstvo města 
• rada města 
• starosta města
• městský úřad 
Organizační struktura městského úřadu:
1. Městský úřad tvoří starosta, místostarostové, tajem-

ník a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. 
2. Městský úřad se člení na tyto odbory a oddělení: 
• Odbor kancelář starosty 
• Odbor vnitřních věcí 
a) oddělení matriky
b) oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a 

cestovních dokladů
c) oddělení přestupkové
d) oddělení informatiky
e) oddělení vnitřní správy
f) oddělení personální
g) oddělení krizového řízení a požární ochrany
• Odbor finanční 
a) oddělení rozpočtu a kontroly
b) oddělení účtárny
c) oddělení místních daní a poplatků
d) oddělení vymáhání pohledávek
• Odbor správy obecního majetku 
a) oddělení majetkoprávní
b) oddělení správy budov a bytového fondu
• Živnostenský úřad 
a) oddělení správní
b) oddělení registrační
c) oddělení kontrolní
• Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy 

S odkazem na poslední červnové vydání Zpra-
vodaje Rady města Frýdek-Místek dnes poskytu-
jeme níže uvedené informace, které dle ust. § 5 
zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k infor-
macím, je povinen MěÚ F-M zveřejnit ve svém sídle 
na místech všeobecně přístupných a též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.

a) oddělení organizačně-ekonomické
b) oddělení mládeže a tělovýchovy
c) oddělení samosprávných činností na úseku školství a kultury
d) oddělení tiskové 
• Odbor dopravy a silničního hospodářství 
a) oddělení dopravně správních agend – evidence 

silničních vozidel
b) oddělení dopravně správních agend – řidičská 

oprávnění, přestupky
c) oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
• Stavební úřad 
a) oddělení stavebně-správní
b) oddělení územně-správní
c) oddělení provozní
d) oddělení právní 
• Odbor životního prostředí a zemědělství 
a) oddělení zeleně
b) oddělení vynětí ze zemědělského půdního fondu, 

odpadů a ovzduší
c) oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody
d) oddělení vodního hospodářství
• Odbor sociální péče 
a) oddělení péče o nezaměstnané
b) oddělení péče o rodinu a děti
c) oddělení péče o seniory a zdravotně postižené
d) oddělení ekonomické
• Odbor sociálních služeb a zdravotnictví 
a) oddělení ekonomicko-správní a zdravotnictví
b) oddělení sociálních služeb a sociální prevence
c) oddělení sociálně právní ochrany dětí
d) oddělení sociální intervence
• Odbor investiční 
• Odbor územního a ekonomického rozvoje 
a) oddělení územního rozvoje
b) oddělení ekonomického rozvoje
• Právní odbor 
• Útvar interního auditu 

4. Kontaktní spojení
Městský úřad Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22
Budovy ve Frýdku – Radniční 1148, 1149, 10
Telefon: + 420 558 609 111
FAX: + 420 558 609 166
Budova v Místku – Palackého 115
Telefon: + 420 558 609 444
FAX: + 420 558 609 466
Elektronická podatelna: podatelna@frydekmistek.cz

5. Bankovní spojení:
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.,
pobočka Frýdek-Místek. 
Číslo účtu: 928-781/0100 

6. Identifikační číslo IČ 
IČ:  00296643

7. Daňové identifikační číslo DIČ
DIČ: CZ00296643

8. Rozpočet
Rozpočet města Frýdku-Místku po 3. změně rozpočtu schvá-
lené zastupitelstvem města na jednání dne 13. 6. 2005 /v tis./:

Příjmy: 1.008.202,58 Kč
Výdaje: 1.125.483,78 Kč
Financování: 117.281,20 Kč

9. Žádost o informace
Poskytování informací týkajících se samostatné i pře-

nesené působnosti města Frýdek-Místek se řídí příslušný-
mi ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. 

Žádost o poskytnutí informace lze podat písemně 
poštou, podáním na podatelně, elektronickou poštou 
nebo ústně osobně, telefonicky. 

Žádost vyřizuje odbor městského úřadu příslušný podle 
organizační struktury městského úřadu na úseku státní správy 
a samosprávy, od kterého je informace požadována, a v ostat-
ních případech odbor, určený tajemníkem městského úřadu. 

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti, podněty, stížnosti a petice se podávají písemně 

poštou, na podatelně městského úřadu nebo ústně u pří-
slušného odboru městského úřadu. Jejich vyřizování se řídí 
„Pravidly pro přijímání a vyřizování petic, stížností, podání a 
podnětů“ schválenými Radou města dne 16.11.2004.

11. Opravné prostředky
Součástí rozhodnutí Městského úřadu Frýdek-Místek ve 

správním řízení je vždy také poučení o tom, zda je rozhod-
nutí konečné nebo zda se lze proti němu odvolat, v jaké 
lhůtě, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat. Proti 
rozhodnutí správního orgánu ve správním řízení je možno 
podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Zvláštní for-
mulář pro podání odvolání neexistuje. Odvolání musí splňo-
vat obecné náležitosti podání ve správním řízení (z odvolání 
musí být zřejmé, kdo je činí, které správní věci se týká a co 
se navrhuje, písemné podání musí být vlastnoručně pode-
psané). Pokud podání nemá předepsané náležitosti, správ-
ní orgán vyzve účastníka řízení, aby ve stanovené lhůtě 
odstranil nedostatky; zároveň ho poučí, jaký význam může 
mít neodstranění nedostatků pro další průběh řízení. 

Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne 
oznámení rozhodnutí Městskému úřadu Frýdek-Místek, 
nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis. Pokud 
účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo 
proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek 
po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil 
nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí.

Proti rozhodnutí rady města a zastupitelstva města není 
přípustný opravný prostředek, lze však podat podnět ke Kraj-
skému úřadu Moravskoslezského kraje, který vykonává dozor 
nad výkonem samostatné i přenesené působnosti města.

12. Formuláře
Formuláře pro konkrétní žádosti jsou k dispozici na pří-

slušných odborech městského úřadu. Vybrané formuláře 
je možné získat na informacích v přízemí v budově Radnič-
ní 1148 ve Frýdku a v budově Palackého 115 v Místku.
13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

Popisy postupů pro řešení životních situací nalezne-
te na webových stránkách města Frýdek-Místek a dále 
budou postupně zveřejňovány v tomto Zpravodaji Rady 
města Frýdku-Místku.

14. Nejdůležitější předpisy
• ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 
v platném znění
• Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením 
předsednictva ČNR č.2/1993 Sb., ve znění ústavního 
zákona č. 162/1998 Sb. 
• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor-
macím, v platném znění 
• zákon č. 71/1967, o správním řízení (správní řád), v plat-
ném znění 
• zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v plat-
ném znění 
• zákon č. 298/1992 Sb., o místním referendu, v platném znění
• zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění
• obecně závazné vyhlášky města Frýdek-Místek
• nařízení města Frýdek-Místek

Sbírky zákonů jsou k nahlédnutí v budově Radniční 1148 
ve Frýdku na právním odboru a v budově Palackého 115 v 
Místku na přestupkovém oddělení odboru vnitřních věcí.

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města jsou k nahléd-
nutí na právním odboru v budově Radniční 1148 ve Frýdku.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník poplatků spojených s hrazením nákladů za 

poskytování informací v rámci zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím:

1) mzdové náklady:
- částku 40,- Kč za každou započatou ½ hodinu práce
2) materiálové náklady:
- částku 2,- Kč za každý list fotokopie formátu A4
- částku 4,- Kč za každý list fotokopie formátu A3
- doručovací náklady dle platného sazebníku poštov-

ních služeb
Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 500,-Kč, je 

její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a 
informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhla-
sem s výši úhrady.

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na 
pokladně městského úřadu nebo bezhotovostní platbou 
na účet města před podáním informace.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona 

č. 106/1999 Sb. za roky: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 
jsou již zveřejněny na internetových stránkách města 
Frýdek-Místek, www.frydekmistek.cz.

(pokračocání na straně 4.)
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Cyklistický tým z Frýdku-
Místku bude celé léto trénovat 
na zářijový Ultramaraton Le 
Tour Direct 2005, který před-
stavuje náročný závod v dél-
ce přes čtyři tisíce kilometrů. 
Není divu, že nese podtitul Le 
Tour de France v jedné etapě.

Na odvážlivce čeká nejprve 
200 kilometrů relativní roviny v 
Nizozemí, v Belgii pak začíná mír-
né stoupání, které pokračuje celou 
Francií – zhruba 1200 kilometrů. 
Po této vzdálenosti se závodníci 
dostanou do Alpského podhůří a 
přijdou legendární alpské kopce 
Col de Madeleine 2000m, Col 
du Glandon 1924m, Alpe d´Huez 
1780m, Col de L´Auteret 2058m 
či Col d´Izoard 2360m. Závodníci 
se ocitnou také v Pyrenejích, kde 
je čekají další těžká stoupání. To 
už se budou těšit na nížinatou 
Belgii, přes kterou se dostanou 
zpět. To už budou mít za sebou 
okolo padesáti vystoupaných kilo-
metrů, což je jako by byli více než 
pětkrát na Mount Everestu.

„Je to obrovský svátek cyklistiky 
v západní Evropě a letos poprvé s 
českým týmem, složeným výhrad-
ně z kvalitních ultramaratónských 
cyklistů z Frýdku-Místku a okolí,“ 
sdělil Milan Anděl, manažer týmu, 
který ještě čeká na své jméno 
vázané na sponzorské peníze. Ten 
prozradil, že závod se jede nonstop 

Ultramaraton Le Tour Direct 2005

způsobem a závodníci se během 
závodu střídají. V jednu chvíli přitom 
mohou jet i dva závodníci pohroma-
dě – záleží na strategii týmu. Samo-
zřejmě minimálně jeden borec z 
týmu musí být stále na trase. 

Náš tým:
Tomáš Celta
Celou Českou republikou 1997, 

2000 (nonstop závod 1111 km) 1. 
místo, Race Across America 1998 
účast, 12 hodin na kole 1. místo, 
Bernard Cup 24 hodin 1. místo, 
Le Mans 24 hodin 2001 1. místo, 
Mistr České republiky silnice ama-
téři, Krajský přebor 2001 časovka 
1. místo, Silberreiher Trophy 2003 
1. místo, Raid Extreme de Proven-
ce 9. místo, 2001 – 2004 4x vítěz 
Slezského poháru. 

Tomáš Bohatý
Mistr Československa 1979, 

Reprezentace Československa 
1980, Lichnov 24 hodin 1998 
1. místo (světový rekord: 874, 2 
km ve dvojici za 24 hodin), Mistr 
České republiky v MTB masters 
2004, Mistr České republiky v 
cyklokrosu masters 2004.

Jan Adámek
1. místo Slezský cyklomara-

ton Opava 1998, Lichnov 24 
hodin 2003 1. místo, Mistrovství 
světa hasičů Luxembourg 2004 
časovka 1. místo, Beskyd Tour 
2004 kratší trasa 1. místo.

Josef Hájovský
Lichnov 24 hodin 1999, 2000 

1. místo, Silberreiher Trophy 
2002, 2003 1. místo.       (pp)

Třináctiletá Katka Kohuto-
vá, žákyně šestého ročníku 
jedenácté základní školy ve 
Frýdku-Místku, má na svém 
kontě už dvě zlaté medaile z 
celorepublikového mistrov-
ství jednotlivců ve sportovní 
gymnastice. Je dvojnásobnou 
mistryní republiky z Nového 
Boru (2004) a Krnova (2005) a 
i přes svůj nízký věk nasbírala 
nespočet zkušeností při repre-
zentaci školy na nejrůznějších 
sportovních kláních.

Kdy jsi s gymnastikou začala?
„Ke gymnastice mě přivedla 

maminka. Začínaly jsme společně 
se sestrou, mým o pět minut mlad-
ším dvojčetem, už v první třídě u 
paní učitelky Raškové. Ten první 
rok to byla spíš taková přípravka, 
učili jsme se placky, šňůry, kotou-
ly a hvězdy. Ale vzpomínám si, že 
už tenkrát jsme závodily. Další rok 
jsme začaly přidávat těžší gym-
nastické prvky, přemety, salta a 
fliky, to jsou rychlé přemety vzad. 
A později přišly na řadu flik salta, 
které tvoří rondat, flik a salto.“

A co závody?
„Absolvovaly jsme tenkrát 

všechny okresní a krajské sou-
těže Eurotýmů a družstev na 
severu Moravy. Jako družstvu 
se nám už tenkrát podařilo získat 
několik předních umístění.“ 

Jak si vedeš na závodech v 
současné době?

„Samozřejmě pokračují sou-
těže čtyřčlenných družstev, to jsou 
prostná, kde vystupujeme s vlastní 
sestavou s povinnými prvky, která 
se musí vejít do jedné minuty, dále 
hrazda, kladina a přeskok. Jako 
novinka byl od letošního roku zave-

Gymnastika jí naplnila život

ÚSPĚŠNÉ DUO: Obě vítězství Kateřiny Kohutové (vpravo) jsou i 
úspěchem trenérky Pavly Raškové.   Foto: Petr Brablec

den šplh. Složitější se mi zdá sou-
těž Eurotýmů. Tam předvádíme ve 
dvanáctičlenné sestavě pódiovou 
skladbu a šest nejlepších z nás 
posléze soutěží na trampolíně a v 
akrobatických řadách. Je už téměř 
pravidlem, že se naše družstva 
pod vedením trenérek Pavly Raš-
kové a Aleny Bařinové umisťují na 
medailových postech.“

Jaké to bylo na mistrovství 
republiky sportovních škol?

„Byly jsme tam dvakrát. Loni v 
Novém Boru a letos v Krnově, kde 
to bylo alespoň pro mne mnohem 
obtížnější. Postoupila jsem do 
vyšší kategorie a zdálo se mi, že 
moje soupeřky jsou velmi dobré. 
Ani ve snu by mě nenapadlo, že 
skončím na prvním místě. Letos 
se krnovská soutěž ztížila i zave-
dením nové discipliny, šplhu. 
Za čtyři sekundy jsme musely 
vyšplhat po tyči vysoké čtyři a půl 
metru. Asi polovina ze soutěžících 
nesplnila stanovený limit.“ 

Kterou z disciplin máš nejraději?
„Nedá se to říct přesně, sou-

těžím docela ráda. Ale přiznám se, 
že před šplhem jsem měla docela 
trému. I když v tréninku jsem se 
dostala pod čtyři sekundy.“

A co volný čas?
„Gymnastika mi ho zabírá 

opravdu spoustu. Se sestrou 
děláme ještě aerobic, tam je 
zase lepší ona, a tak to máme 
vyrovnané a nehádáme se. 
Hodně času taky věnuji učení a 
přípravě do školy.“ 

Jak vidíš svoji gymnastickou 
budoucnost?

„Určitě bych chtěla s gym-
nastikou vydržet až do deváté 
třídy. A potom se uvidí.“        (rs)

Volejbalistkám Sokola se cíl pro sezonu nemění
Frýdecko-místecké volejba-

listky mají za sebou historickou 
sezonu, kdy se přes obhájkyně 
titulu z Brna dostaly až do finále 
soutěže, kde nestačily na suve-
rénní Olymp Praha. Stříbrný 
tým vyhlásil stejný cíl jako loni 
– skončit do třetího místa.

„Sezonu se nám již podařilo 
zajistit finančně i po sportovní 
stránce. Máme sice několik odcho-
dů v družstvu, ale získali jsme ade-
kvátní posily, takže si myslím, že 
výkonnostně je na tom tým podob-
ně jako v předešlé sezoně. Proto 
máme i stejné ambice – být mezi 
nejlepšími třemi,“ sdělil předseda 
oddílu Jiří Zaoral. 

Se ziskem stříbrné medaile 
Sokol opustila především nejlep-
ší nahrávačka extraligy Andrea 
Krupníková, která si našla půso-

VOLEJBALISTKY SOKOLA: Pro příští sezonu má tým stejné cíle. 
Foto: Petr Pavelka 

biště ve Francii a z Frýdku-Míst-
ku se dostala i do reprezentace 
České republiky. Do Francie míří 
i Veronika Kadlecová a v Itálii by 
se chtěla prosadit druhá nahrá-
vačka Martina Viestová. Ta je 
sice v Sokole Frýdek-Místek 
stále pod smlouvou, ale hledá 
si angažmá. S aktivní hráčskou 
kariérou na nejvyšší úrovni 
skončila Svatava Neničková. 

Bolavé místo hráčky, která 
určuje hru, Sokol vyřešil přícho-
dem Olgy Synkové ze Slávie Pra-
ha, která přišla na přestup, roční 
hostování z mistrovského Olym-
pu Praha je domluveno s další 

nahrávačkou Lucií Mühsteinovou. 
Z širšího kádru postoupila do užší 
sestavy odchovankyně Markéta 
Langová, přišla také Věra Svobo-
dová z Uherského Hradiště, která 
měří bez centimetru dva metry a 
především na servisu se ukazuje 
jako skutečná posila. 

U týmu zůstává po úspěchu 
v minulé sezoně trenérka Táňa 
Krempaská, Richard Pavelka si 
rozmýšlí, zda ještě pomůže v roli 
asistenta. Kádr naplno zahájí pří-
pravu od srpna v domácích pod-
mínkách, později jej čeká týdenní 
soustředění v Hradci nad Moravi-
cí v areálu hotelu Belária.    (pp)

Zastupitelstvo města Frý-
dek-Místek rozhodlo na svém 
posledním zasedání uzavřít 
smlouvy o poskytnutí neinves-
tiční dotace z fondu reprezenta-
ce a propagace města s někte-
rými subjekty z oblasti sportu.

Padesátitisícový příspěvek 
obdrží Tělovýchovná jednota Sle-
zan Frýdek-Místek, oddíl boxu, na 
32. ročník Mezinárodního junior-

ského turnaje Permoníček, který 
se uskuteční na podzim. Podpory 
se dočkalo i Mistrovství České 
republiky juniorů a žactva v rybo-
lovné technice a Mistrovství IPA 
(International Police Association) 
ČR v nohejbalu trojic. Dvacet tisíc 
korun zastupitelé přiřkli Beskyd-
ské šachové škole na mistrovství 
světa a Evropy mládeže 2005, 
konané ve Francii resp. v Srbsku.

Zastupitelstvo odhlasovalo i 
rozdělení dalších financí z Centra 
sportu. Hokejový klub může počí-
tat s 80 tisíci, basketbal a házen-
káři s 30 tisíci, volejbalistky s 40 
tisíci, atleti s 20 tisíci a mládežnický 
fotbal po vyjasnění vztahů dostane 
233 tisíc korun. Ze sportovního fon-
du se pak podpory dočkají tenisté, 
krasobruslaři, zdravotně postižení 
sportovci či lyžaři.       (pp)

Sport reprezentuje městoSport reprezentuje město
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Kontaktní osoba: Martin Sysala
Telefon: 731 409 953
E-mail: klubko@post.cz
Web: www.klubkofm.cz

Sdružení Klubko znají mnozí 
například z akce Bambiriáda, kde 
je jedním z pořadatelů, a také z 
dětských dnů, úklidu lesa nebo z 
informačních internetových strá-
nek. Sdružení Klubko působí ve 
Frýdku-Místku od roku 2000, ale 
jeho vedoucí pracují v oblasti vol-
ného času dětí a mládeže a sociál-
ních aktivit již řadu let. V době vzni-
ku sdružení se činnost Sdružení 
Klubka zaměřovala zejména na 
sociální práci s dětmi na ulici v 
rámci streetworku a na zapojení 
dětí do pravidelné zájmové čin-
nosti, která je tou nejlepší a smys-
luplnou prevencí. V současnosti 
se činnost Klubka zaměřuje i na 
vlastní zájmovou činnost ve svých 
dětských oddílech a klubech, dále 
na práci s rizikovými skupinami 
mládeže a na pořádání akcí pro 
děti, mládež a jejich vedoucí. 

Zájmová činnost
V roce 2003 převzalo Klubko 

pod svou činnost místní oddíl 
KROK a Klub přátel přírody ze 
zaniklé organizace dětí a mládeže 
– Woodcrafter Ostrava, se který-
mi již dříve Klubko spolupracovalo 

Sdružení Klubko je spojeno nejen s Bambiriádou

při zapojení dětí kontaktovaných 
v rámci streetworku do zájmové 
činnosti. Současně se k těmto 
zájmovým oddílům přidal nový 
dětský vodácký oddíl Plaváček 
pro nejmenší děti ve věku 5-10let. 
Nejstarším oddílem Sdružení 
Klubka je Turistický oddíl KROK, 
který ve Frýdku-Místku pracuje od 
roku 1979. Oddíl má dnes 17 dětí 
a celoroční činnost oddílu probíhá 
formou oddílových a družinových 
schůzek, výletů a víkendových 
akcí. Oddíl se zaměřuje na pobyt 
v přírodě a tábornické dovednosti. 
Děti se učí práci s mapou, uzly, 
morseovku, týmové spolupráci, 

samostatnosti a zodpovědnosti. 
Oddíl Krok současně umožňuje i 
zapojení dětí ze sociálně znevý-
hodněných rodin, kterým posky-
tuje také materiální zajištění pro 
činnost a pobyt v přírodě. 

V současné době se oddíly 
setkávají v nové klubovně v Soko-
lovně Staré Město, která má nád-
herné okolí pro zájmovou činnost.

Dobrovolnická činnost 
Dobrovolnický klub vznikl před 

pěti lety ze středoškolské skupiny 
při nízkoprahovém klubu Cen-
tra nové naděje. Jeho členové 
pomáhali při realizací akcí Klubka 
pro děti a současně organizovali 
své vlastní zájmové akce. V roce 
2003 se činnost dobrovolnického 
klubu znovu obnovila za úzké 
spolupráce s Dobrovolnickým cen-
trem Adra ve Frýdku-Místku, které 
dnes zaštiťuje obsahovou náplň 
klubu. Ta se z dřívějších akcí pro 
děti zaměřila i na sociální činnost 
a dnes klub realizuje různé akce v 
sociálních organizacích v našem 
regionu. V průběhu minulého škol-
ního roku dobrovolnický klub reali-
zoval programy pro děti i dospělé 
v Uprchlickém táboře ve Vyšních 
Lhotách, pro obyvatele ústavu 
pro mentálně postižené v Ostra-

vici, navštívil seniory v domovech 
důchodců apod. Mimo tyto aktivity 
klub pořádá vlastní diskuze se 
zajímavými hosty a společné pro-
žitkové akce. Klub je otevřen všem 
mladým lidem, kteří mají zájem o 
sociální činnost, dobrou partu a 
získávání zajímavých zkušeností.

Na jedné lodi
Projekt Na jedné lodi se zamě-

řuje na nové možnosti práce s 
rizikovou mládeží z kontaktních a 
street center ve městě. Sdružení 
Klubko získalo v roce 2002 od 
sponzora starší malou kajutovou 
plachetnici pro svou sociální čin-
nost. Cílem projektu bylo nabíd-
nout mládeži z kontaktních street 
center nejen nové akce, ale hlav-
ně je pracovně zapojit do příprav, 
aby si je zasloužili. Právě práce 
na plachetnici a následné plavby 
na Žermanicích tento cíl umožnil. 
Díky dobré spolupráci se sociál-
ními organizacemi už v prvním 
roce při kompletaci a opravách 
lodi „pracovali“ klienti jak z kon-
taktního street centra Renarkon, 
tak mládež ze sídlištních part za 
dohledu sociálních asistentů. 
Během prázdnin byly uspořádány 
akce pro tuto mládež na přehra-
dě Žermanice. Projekt Na jedné 
lodi běží již čtvrtým rokem. Za tu 
dobu získal pozornost i mimo náš 

region. Dnes se činnost zaměřuje 
zejména na klienty z organizace 
Renarkon, která působí na území 
Moravskoslezského kraje.

Jednorázové akce
Sdružení pravidelně zaštiťuje 

za spolupráce s dalšími orga-
nizacemi realizaci největší pře-
hlídky dětských sportovních, 
kulturních a zájmových oddílů 
a kroužků pracujících ve Frýd-
ku-Místku a okolí známou pod 
názvem Bambiriáda. Mezi další 
akce patří například Jarní úklid 
lesa se Stonožkou, kterou pořá-
dá ve spolupráci s Frýdeckou 
skládkou, nebo dětské dny. Mezi 
další činnosti patří také pořádání 
prožitkově vzdělávacích akcí pro 
mládež a vedoucí a v neposlední 
řádě také poskytování informací 
pro organizace dětí a mládeže, 
děti a rodiče. 

Pokud máte zájem dozvě-
dět se více o činnosti Sdružení 
Klubka, o aktuálních akcích 
nebo se přihlásit do některé ze 
zájmových činností, navštivte 
www stránky Sdružení Klubka 
na adrese www.klubkofm.cz.

Děkujeme všem, kteří se na 
činnosti Sdružení Klubka podílejí 
– dobrovolníkům, vedoucím, čle-
nům a zejména těm, kteří jeho 
činnost dlouhodobě podporují.

Včelařský kroužek Frýdek-
Místek uspořádal na oslavu 
konce školního roku již podru-
hé akci Hurá, prázdniny!, která 
se uskutečnila v místním vče-
lařském ráji Domově včelařů 
Fojtství v Chlebovicích. 

30. června se tu sešlo celkem 
21 dětí, aby strávily příjemné chvil-
ky v tomto malebném prostředí. 
Za průvodcovství členů kroužku si 

Akce Hurá, prázdniny!
prohlédli včelařské muzeum, kde 
se zajímali o vše, co se týká včel. 
Poté následovalo opékání párků, 
hry a soutěže. Po setmění je čeka-
la pověst chlebovického Volfa s 
noční stezkou. Akce byla zakonče-
na stylově medovou snídaní.

(Více informací o činnosti krouž-
ku naleznete na www.vcelaricifm.
wz.cz)             Marie Knödlová,

vedoucí kroužku

Ve dnech 22.-26. června 
se mladí včelaři, kteří uspěli 
na dubnovém Setkání vče-
lařských kroužků mládeže 
ve Frýdku-Místku, zúčastnili 
Mezinárodního setkání mla-
dých včelařů na Slovensku. 

Zde soutěžili ve znalostech 
z včelařské praxe, poznávání 
včelařských pomůcek a botani-
ky. Družstvo, které tvořili Radka 
Kupčáková, Radka Knödlová 
(VK Frýdek-Místek) a Miroslav 
Plevza (VK Sedliště) obsadilo 3. 
místo. „Kromě soutěže však zde 
děti měly i jiný bohatý program. 
Po prohlídce Bratislavy navštívi-
ly farmu usurijských tygrů, letec-
kou školu, hospodářskou farmu, 
kde si mohli zajezdit na koni a 

Frýdecko-místečtí včelaříci nezklamali

prohlédnout včelařský skanzen. 
Příjemným zpestřením bylo ter-
mální koupaliště a celodenní 

koupání v Sĺnečných jazerách 
pri Senci,“ sdělila Marie Knödlo-
vá, vedoucí kroužku.       (pp)

Dobrovolníci v uprchlickém táboře.

Loňský tábor Plaváček.

Loňský tábor turistického oddílu Krok.
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Zastupitelstvo města Frýdek-
Místek se na svém zasedání dne 
13. 6. 2005 rozhodlo na základě 
ustanovení § 10 písm. a) a c) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění zákona 
č. 313/2002 Sb. a v souladu s 
ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění zákona 
č. 313/2002 Sb., vydat tuto obec-
ně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Účel a závaznost vyhlášky
1) Účelem této obecně závaz-

né vyhlášky (dále jen „vyhláška“) 
je ochrana veřejné zeleně na 
celém území města Frýdek-Mís-
tek jako nezastupitelné složky 
životního prostředí s funkcí bio-
logickou, ekologickou, zdravotně 
hygienickou, esteticko-krajino-
tvornou, rekreační a kulturní. 

2) Vyhláška se vztahuje na 
zeleň v zástavbě a ostatní veřejnou 
zeleň (dále jen „veřejná zeleň“). 
Veřejnou zelení se rozumí plochy s 
výskytem zeleně s funkcí hlavní (tj. 
parky a parkově upravené plochy 
apod.) a plochy se zelení s funkcí 
doplňkovou (tj. zeleň, jež je funkč-
ní součástí obytných, výrobních, 

Obecně závazná vyhláška Řád zeleně města Frýdek-Místek
sportovních, dopravních a obchod-
ních staveb a jejich souborů). 

Čl. 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se vyme-
zují některé základní pojmy takto:

a) Zeleň je souborem funkč-
ních sadovnických prvků přiroze-
ných nebo uspořádaných podle 
zahradnicko-krajinářské tvorby 
do menších či větších zpravidla 
vícefunkčních kompozic (objek-
tů), které utvářejí (zeleň s funkcí 
hlavní) nebo doplňují (zeleň s 
funkcí doplňkovou) dané prostředí. 
Sadovnické prvky jsou živé, tj. pře-
devším rostliny a neživé přírodní, tj. 
voda, konfigurace terénu apod., a 
umělé tj. cesty, mostky, zídky, vod-
ní nádrže, sochy apod. Součástí 
objektů zeleně jsou také sadov-
nické doplňky, tj. stabilní nebo pře-
nosná zařízení sloužící veřejnosti k 
užívání, údržbě či ochraně zeleně. 
tj. lavičky, herní zařízení, nádoby 
pro výsadbu apod.

b) Veřejná zeleň je zeleň pří-
stupná bez omezení každému, 
zejména zeleň na veřejných 
prostranstvích (např. zeleň na 
náměstích, uliční zeleň, sídlištní 
zeleň, parky a sady, stromořadí 
a jednotlivě nebo ve skupinách 
rostoucí stromy, keře a květino-
vá výsadba).

c) Správa a údržba veřejné 
zeleně je nepřetržitý proces spočí-
vající v systematické péči o všech-
no živé (rostliny, živočichové) a 
neživé (např. informační zařízení, 
lavičky, dětská hřiště a pískoviště, 
kašny, vodní prvky, přírodní útvary 
aj.) prvky zeleně s cílem zachování 
charakteru stávající a schválené 
úpravy veřejné zeleně. Součástí 
údržby je i provádění dosadeb, 
probírek porostů v rámci výchov-
ných zásahů, odstraňování náletů, 
ochrana proti plevelům, chorobám 

a škůdcům, odstraňování škod a 
zmírňování negativních vlivů půso-
bících na zeleň a udržování čistoty 
na plochách zeleně včetně řádné 
likvidace vzniklého odpadu v sou-
ladu s platnou legislativou. 

d) Správce veřejné zeleně je její 
vlastník nebo nájemce, má-li to sta-
noveno v nájemní smlouvě, nebo 
na základě zvláštního předpisu 
uživatel zeleně nebo organizace 
příslušná hospodařit s majetkem 
státu, územního samosprávného 
celku či jiného vlastníka.

Čl. 3
Správa a údržba veřejné zeleně

Za údržbu veřejné zeleně 
zodpovídá vždy správce veřejné 
zeleně. Veřejná zeleň musí být 
spravována, udržována a rozvíje-
na podle ekologických, urbanis-
tických, biologických, estetických, 
biotechnických a bezpečnostních 
zásad. Plánovité zakládání, řádná 
a pravidelná údržba veřejné zele-
ně musí vytvářet vhodné podmínky 
pro optimální růst a vývoj zeleně.

Čl. 4
Užívání veřejné zeleně

1) Veřejnou zeleň je dovoleno 
užívat způsobem přiměřeným 
jejímu účelu, který vyplývá z její 
kategorie. 

2) Povinností osob při užívání 
veřejné zeleně je zachovávat 
pořádek a čistotu a vyvarovat se 
všeho, co by vedlo k poškození 
veřejné zeleně nebo narušovalo 
či ohrožovalo účel, jemuž veřej-
ná zeleň slouží.

3) Stávající plochy veřejné 
zeleně a plochy určené pro veřej-
nou zeleň nesmí být znehodno-
covány a způsob jejich dočasné-
ho využití musí být v souladu s 
jejich perspektivní funkcí.

4) Ve veřejné zeleni je zakázáno:
a) poškozovat a znečišťovat 

trávníky, záhony a ostatní prvky 

a objekty veřejné zeleně,
b) odcizovat rostliny, trhat 

květiny a plody, odstraňovat vět-
ve nebo jinak poškozovat stromy, 
keře, květiny a plochy zeleně, 

c) jakýmkoliv způsobem omezo-
vat ostatní návštěvníky v obvyklém 
užívání veřejné zeleně,

d) koupat se v nádržích (kaš-
nách a vodních prvcích) ke kou-
pání neurčených,

e) umísťovat stánky, reklamy 
a jiná zařízení do prvků a objek-
tů veřejné zeleně bez platného 
povolení, vydaného v souladu s 
platnými předpisy,

f) užívat veřejnou zeleň mimo 
čas k tomu určený, pokud je 
takovéto určení stanoveno,

g) vjíždět vozidly do ploch 
veřejné zeleně a parkovat na nich 
či s nimi jinak manipulovat s výjim-
kou vozidel a techniky sloužící k 
provádění údržby zeleně, 

h) svévolně přemisťovat 
veřejná zařízení, vyvěšovat pla-
káty a jiné předměty na dřeviny 
a jiné prvky a doplňky zeleně,

i) pořádat akce, které by 
mohly poškodit veřejnou zeleň 
či narušit její užívání,

j) provádět jakékoli úpravy 
a výsadby na pozemcích ve 
vlastnictví města Frýdek-Místek 
bez souhlasu správce zeleně 
s výjimkou ploch uvedených v 
článku 4 odst.5 této vyhlášky. 

5) Údržbu veřejné zeleně na 
pozemcích ve vlastnictví města Frý-
dek-Místek, kde si občané provedli 
bez nájemní či obdobné smlouvy 
svépomocně výsadby květin, růží, 
okrasných keřů a stromů, popř. 
užitkových rostlin (tzv. předzahrá-

ZÁKAZ KOUPÁNÍ!: Kašna na 
Zámeckém náměstí.

Foto: Petr Pavelka

POD ZÁMKEM: Nový park umí vytvořit i iluzi louky.    Foto: Petr Pavelka

dek), provádějí tito občané, a to na 
celé touto úpravou dotčené ploše. 
Město Frýdek-Místek, jako vlastník 
pozemku, je oprávněno zasahovat 
do těchto úprav, zejména neplní-li 
svou funkci. 

6) Veřejná zeleň, jako nedílná 
součást životního prostředí, je chrá-
něna platnými právními předpisy.

Čl. 5
Sankce

1) Porušením povinností sta-
novených touto obecně závaz-
nou vyhláškou se fyzická osoba 
dopustí přestupku podle ustano-
vení § 46 zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, v platném znění, 
nepůjde-li o přestupek postižitelný 
podle zvláštních právních předpi-
sů nebo o trestný čin.

2) Porušením povinností sta-
novených touto obecně závaznou 
vyhláškou se právnická osoba 
nebo fyzická osoba, která je pod-
nikatelem dopustí správního delik-
tu podle ustanovení § 58 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, nepůjde-
li o jiný správní delikt postižitelný 
podle zvláštních právních předpi-
sů nebo o trestný čin.

3) Uložením sankce dle před-
chozích odstavců není dotčena 
povinnost náhrady škody či 
povinnost náhradního opatření.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

1) Zrušuje se obecně závazná 
vyhláška Řád zeleně města Frýdek-
Místek č. 2/93 ze dne 30. 3. 1993.

2) Tato vyhláška nabývá 
účinnosti dne 1. 7. 2005. 

Starostka Eva Richtrová, 
místostarosta Petr Cvik

U RADNICE: Vizitka zeleného města.  Foto: Petr Pavelka
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Ostrava - Frenštát p. R.
7:10  Ostrava, Svinov 19:10
7:25  Ostrava, Hrabůvka 18:55
7:40  Místek, Riviéra 18:30
   / 10:50 Frenštát p. R., žel. st. /
   / 11:11 Čeladná, hotel Prosper /
8:00 11:20 Frýdlant n. O., žel. st. 18:15
8:10 11:30 Ostravice, aut. st. 18:00
8:25 11:45 Staré Hamry, ObÚ 17:40
8:33 11:53 Bílá, střed 17:33
8:51 12:11 Bílá - Bumbálka, st. hr. 17:15
9:05 12:25 Horní Bečva, ObÚ 17:01
9:21 12:41 Rožnov p. R., rest. U Eroplánu 16:47
9:40 13:00 Frenštát p. R., žel. st. 16:30

Nový Jičín - Bílá
7:25 Nový Jičín, aut. nádr. 19:05
7:40 Příbor, U škol 18:45
7:50 Kopřivnice, aut. nádr. 18:35
8:15 Frenštát p. R., U škol 18:10
8:25 Trojanovice, Ráztoka 18:00
8:37 Rožnov p. R. 17:42
8:42 Dolní Bečva, ObÚ 17:38
8:49 Hutisko-Solanec, aut. st. 17:31
9:20 Velké Karlovice, rozc. Soláň 17:00
9:47 Bílá - Bumbálka, st. hr. 16:33
10:01 Bílá - Mezivodí 16:19
10:10 Bílá, aut. st. 16:10

Provoz cyklobusů: 1.7.-31.8. denně, 1.5.-30.6. a 19.-2.10.2005 
pouze o víkendech a dnech státních sv.

tel. 596 655 354, 585 108 256, 585 108 176
Rezervace: http://cyklobusy.connexmorava.cz, rezervace místenek 
také osobně na všech pobočkách Beskydského informačního centra

letní tip
LETNÍ KINO V SEDLIŠTÍCH,
kde můžete vjet s autem a nerušeně se dívat,
zve všechny příznivce po celé prázdniny na letní show.
Filmy všech žánrů
Zábavy, karaoke párty, diskotéky
Slavnosti, živá hudba, např. skupiny hardrockové, popové 
a také jazzové:
O.A.M.V.Z., METRUM II, TEMPERAMENT, SPIDER,
FECAL MATTERS, SILEZIA a další.

Celý areál je bezbariérový.
Konakt: Jiří Pach, 721 033 374
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stalo se před rokem

 Skalice až do zrušení roboty 
sdílela všechny radosti i strasti s 
ostatními obcemi. Zrušením robo-
ty v roce 1848 byla osvobozena 
od vrchnosti. 1850 přešla pod 
světskou správu okresního soudu 
ve Frýdku a krajského hejtman-
ství v Těšíně. Od roku 1902 patřila 
hejtmanství frýdeckému. Samo-
statnou byla Skalice do roku 
1980, kdy se v rámci integrace 
stala místní částí města Frýdku-
Místku. A tak je tomu dodnes.

První kronikář Karel Russina, 
řídící učitel ve Skalici, popisuje v 
roce 1922 v obecní kronice obec 
takto: ,,Útulná vesnice, kolkolem 
obklopena lesy, vzdálená 4 km 
od okresního města Frýdku-
Místku, položena jest na příkrém 
návrší, posledním výběžku Lysé 
hory. Středem vesnice se vine 
podél potůčku Skaličníku okres-
ní silnice, vedoucí ze Starého 
Města do Raškovic. Podél silni-
ce stojí ponejvíce nízké dřevěné 
chaloupky, ke stráni jižní jsou 
selské grunty, jejichž pozemky 
vedou od hranice Janovic až 
ke hranici obce Dobrá, kde tvoří 
řeka Morávka přírodní hranici. 
Tenkrát bylo obyvatelstvo chu-
dé, ale pilné. Zaměstnávalo se 
polním hospodářstvím a tkalcov-

Obec Skalice slaví 700. výročí svého založení – II. 
stvím domácím. Soukalo cívky, 
tkalo mušelín faktorům do Frýd-
ku. Není proto divu, že výdělky 
stačily jen na nejnutnější obživu 
a ošacení.“

Ty doby jsou však dávno 
pryč. Dnes Skalice vypadá i žije 
zcela jinak. V současné době 
má 1186 obyvatel, rozloha obce 
je 981 ha. Nejstarší budovou je 
pravděpodobně bývalý hosti-
nec Šurá, ke kterému se vážou 
různé pověsti. Častým hostem 
prý tu dokonce býval zbojník 
Ondráš, rodák z vedlejší obce 
Janovice.

Dominantou obce je kostel 
sv. Martina, stojící na kopečku u 
silnice. Byl vystavěn roku 1617 
zbožným hrabětem Eusebiem 
z Oppersdorfu, pánem na Frý-
decku, na místě někdejší lesní 
kaple, ve které se dle místního 
podání konaly po honech boho-
služby. V roce 1848 byla prove-
dena přestavba a přístavba troj-
lodního dílu s pavlačemi, kůrem 
a zděnou věží. Při kopání zákla-
dů byly obavy, zda není kostel 
poddolován chodbami pro těžbu 
rudy, ale stavba byla zdárně 
dokončena. Zůstala však pověst 
o velikém drakovi, který sídlí 
pod kostelem. Ten se pohne a 

kostel propadne, až bude lidmi 
nehodnými naplněn. Navzdory 
pověstem však dodnes kostel 
na svém místě stojí. V roce 1965 
se stal pro svou starobylost sta-
vebního slohu a umění kulturní 
památkou.

Do zřízení samostatné far-
nosti roku 1785 podléhal ska-
lický kostel duchovní správě 
farnosti v Dobré a v té době byl 
spravován postupně jedenácti 
faráři. Posledním z nich byl P. 
Josef Schipp, za něhož došlo 
ke zřízení nových farností Boro-
vá, Morávka, Skalice. Skalický 
kostel byl povýšen na farní a 
příslušely k němu obce Baška, 
Janovice, část Krásné a velká 
část Raškovic. Od roku 1785 
do dnešních dnů působilo ve 
Skalici 190 duchovních. Mezi 
nimi P. Josef Onderek, autor 
sbírky Zpěvník a modlitební 
kniha, lidem zvané Onderkův 
kancionál.

Starý skalický hřbitov se rozpro-
stíral okolo kostela a byl založen 
současně s jeho přístavbou v roce 
1622. Nový hřbitov v blízkosti kos-
tela vznikl v roce 1831-1833 a do 
roku 1913 zde byli pochováváni 
také zesnulí z Janovic, Bašky, 
Krásné i Raškovic.

PŘIPOMÍNKA MINULOSTI: Takových dřevěných chalup už ve Ska-
lici a okolí mnoho nenajdete.   Foto: Petr Pavelka

Skalická škola patří k nej-
starším školám beskydského 
podhůří na Frýdecku. O jejích 
počátcích není určitých a přes-
ných záznamů, ale podle vizi-
tační zprávy filiálního kostela ve 
Skalici je trvání skalické školy 
prokázáno rokem 1650. Dal-
ších sto let není nikde o škole 
zmínka, až v roce 1785 se ve 
slezských pramenech objevují 
zápisy v souvislosti se zřízením 
samostatné fary ve Skalici.

V té době se vyučovalo v 
malinké budově zvané kaplan-
ka, která stála pod kostelem 
a starým hřbitovem. Byla tak 
malá, že když se chtěl rechtor 
Kula natáhnout, musel si otevřít 
dveře – tak praví obecní kronika. 
Kula podchytil učitelování na 
faře v Dobré, kde byl kuchařem, 
a setrval v něm až do své smrti 
v roce 1893. Vyučoval již také v 
nové škole, vybudované v roce 
1800 u kostela z fondu nábožen-
ské matice. Budova stojí dodnes, 
ovšem dávno již neslouží původ-
nímu účelu. Tato škola stačila 
místním potřebám pouze 56 
let. Navštěvovalo ji jen 40 dětí 
z pěti obcí – Raškovic, Janovic, 
Krásné, Bašky a Skalice. V zimě 
chodilo do školy jen 10-15 dětí, 

povinná školní docházka tenkrát 
nebyla. Ta byla nařízena mno-
hem později pro děti od 6 do 12 
let a venkovské děti od devíti let 
byly povinné školní docházky 
zproštěny.

Roku 1875 došlo ke stavbě 
nové školy v místě, kde je nyní 
hospoda U Strážnice. Škola měla 
jen jednu místnost k vyučování, 
a když žáků postupně přibývalo, 
malá školička již nestačila. Dvě 
třídy byly umístěny v místním 
chudobinci, ale vzrůstající počet 
žáků nutil obecní zastupitelstvo 
uvažovat o stavbě nové školy. 
Neutěšené politické i národnost-
ní poměry a také neutěšený stav 
obecní pokladny stavbu stále 
oddalovaly, ale přece jen se 
podařilo položit základní kámen 
na počest výročí vzniku republi-
ky 28. října 1928. Slavnostní ote-
vření nové školy se uskutečnilo 
již za 11 měsíců 17. září 1929 a 
škola dostala čestný název Jubi-
lejní. V této budově se vyučuje 
dodnes. Jejími lavicemi prošlo 
mnoho žáků a kantorů, kteří rádi 
vzpomínají i po letech na růžo-
vou krasavici uprostřed obce. 

Věra Pánková,
kronikářka Skalice
(pokračování příště)

100 let od narození frýdeckého
rodáka Óndry Łysohorského

V bývalé Pražmově ulici 
stával ještě koncem 70. let 20. 
století dům, v němž před 100 
lety 6. července spatřil svět-
lo světa budoucí pedagog, 
významný překladatel a bás-
ník PhDr. Ervín Goj, později 
Óndra Łysohorský, jenž svým 
pseudonymem vyjádřil obdiv 
ke kraji Ondráše a Juráše a k 
milované Lysé hoře. 

V roce 1933 vydal svou prv-
ní básnickou sbírku s názvem 
Spiewajuco piaść. Laština, jež 
se stala charakteristickým rysem 
jeho jedinečné tvorby, byla bás-
nickým jazykem využívajícím 
prvky místních nářečí. V pozdější 
době, která mu nebyla nakloně-
na, kdy politický a sociální vývoj 
směřoval k odstranění hovorové 
laštiny, někteří kritici jeho básnic-
ký jazyk považovali za jazykově 
pochybený. Laština se stala 
překážkou v porozumění jeho 
veršům. Přesto půvab poezie 
Óndry Łysohorského tkví právě 
v užitém jazyce, který lépe než 
spisovná čeština vyjadřuje bás-
níkovy pocity, vzdor a volání pře-
devším po sociální spravedlnosti. 
Zejména v prvních sbírkách se 
tím přibližuje ke svému vzoru 
– Petru Bezručovi. V jeho tvorbě 

má své místo též milostná lyrika. 
V ní nachází útěchu i ve složitém 
období II. světové války. 

Světového významu dosáhl 
Łysohorský překlady především 
do ruštiny, němčiny a angličtiny. 
Překladatelská práce odráží jeho 
široké jazykové vzdělání. Dokto-
rát získal v roce 1928 v Praze na 
německé univerzitě. Usadil se na 
Slovensku, kde působil jako stře-
doškolský profesor. V roce 1931 
se oženil s Marií Bezděkovou. 
V srpnu 1939 vede jeho cesta z 
bratislavského nádraží do emi-
grace. Přes Polsko se dostal do 
bývalého Sovětského svazu, kde 
prožil devět měsíců v internaci. 
Po prožitých peripetiích se stal 
docentem německého jazyka na 
Pedagogickém institutu v Mosk-
vě. Během pobytu zde a v Taš-
kentu, kam se uchýlil díky váleč-
ným událostem, studoval ruskou 
literaturu, poznal mnoho literátů a 
navázal s nimi kontakty a přátel-
ství. Znalost literárního prostředí a 
osobností, jeho rozsáhlá básnická 
a překladatelská práce uváděly 
Łysohorského do mezinárodních 
literárních organizací a společ-
ností. Za literaturu obdržel několik 
ocenění, v roce 1970 byl navržen 
na Nobelovu cenu. 

Zemřel v Bratislavě 19. pro-
since 1989. Jeho urna je uložena 
v hrobě rodiny Gojovy a Mazo-
chovy na městském hřbitově ve 
Frýdku. Na stejném hrobovém 
místě je položena v břečťanu 
deska se jmény Óndra Łysohor-
ský – Dr. Ervín Goj (1905-1989) a 
Mária Gojová (1902-1974). Des-
ka nadále připomíná význam-
ného frýdeckého rodáka a jeho 
první manželku. Sem přicházejí 
praneteře (rodným jménem Bez-
děkovy), které rády vzpomínají 
na „strýca“ a tetu, když oba peda-
gogové pobývali o prázdninách u 
nich v Dobré. 

Bohatá korespondence, knihy 
a další věci z jeho pozůstalosti jsou 
uloženy v Muzeu Beskyd v Památ-
níku Ó. Łysohorského. Muzeum 
Beskyd v letošním roce připravuje 
v rámci podzimní výstavy Literární 
tradice v Pobeskydí jednodenní 
konferenci, která též připomene 
100. výročí narození a literární 
odkaz Óndry Łysohorského.

Město Frýdek-Místek, které 
se o hrobové místo na měst-
ském hřbitově stará, položením 
kytice prostřednictvím odboru 
školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy uctilo v červenci 
básníkovo narození.      (an)

16. července se slavnostně otevřely dveře Dětského domova, kte-
rý byl z Brušperku přestěhován do Místku. 17. července se konal na 
letišti ve Frýdku-Místku v Bahně Slet ultralehkých letadel. Zahrada 
Národního domu patřila účinkujícím i příznivcům rockové a metalo-
vé hudby festivalu Rock fest. 19. července byla uzávěrka přihlášek 
projektů 3. ročníku Občanské volby. Plzeňský Prazdroj prostřednic-
tvím rady reprezentantů a pak na základě hlasování občanů podpořil 
dvěma miliony korun ty nejúspěšnější z nich. DISTEP, a.s., přeru-
šila v období od 26. července do 6. srpna ve Frýdku-Místku dodáv-
ku teplé užitkové vody. Byly provedeny nezbytné opravy tepelného 
zařízení. 27. července v Malajsii započalo juniorské Mistrovství světa 
v TaeKwon-Do. Mezi 17 juniory hájícími barvy ČR se úspěšně zvidi-
telnil ve sportovním boji bronzovou medailí frýdecko-místecký odcho-
vanec Radek Košátko. 29. července v rámci cyklu koncertů Zpívání 
pod lípou vystoupila country skupina RED HATS. Letní noc Radia 
Helax se konala na Olešné 30. července. Týž den na ul. 28. října po 
předchozí konzumaci alkoholických nápojů a opakovaných slovních 
rozepřích donutil třiatřicetiletý muž svou dvaašedesátiletou matku 
sníst různé léky. A takto ji ponechal do druhého dne, kdy po převozu 
do nemocnice zemřela. 



stalo se před rokem

Info z odborů 12 Červenec 2005

Sběr nebezpečných a vel-
koobjemových složek komu-
nálního odpadu je zajištěn 
pomocí mobilní sběrny, která 
parkuje vždy v úterý, středu a 
čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin 
na vybraných parkovištích. 
Pracovníci Frýdecké sklád-
ky a.s., odeberou od občanů 
města Frýdek-Místek bezplat-

Sběr nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpadu ve městě
ně přinesené nebezpečné, ale 
i velkoobjemové odpady. 

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

obrazovky, monitory,
- rádia, počítače, lednice, 

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

jiné chemikálie,

- zbytky barev, laků, ředidel, 
autobaterie a monočlánky, 

- zářivky a výbojky, prošlé a 
nepotřebné léky

Velkoobjemové odpady
- skříně a ostatní nábytek
- matrace a koberce

V nejbližší době je možno tyto 
odpady odevzdat na těchto 
místech:

parkoviště u Kina P. Bezruče: 
19.7. - 21.7.
parkoviště u krytého bazénu: 
26.7. - 28.7.
S účinností od 1. 7. 2005 

dochází ke změně provozní 
doby mobilní sběrny, a to takto: 
mobilní sběrna bude přistavena 
vždy v úterý, středu a čtvrtek v 
době od 10 do 18 h.

Se svými náměty a připomín-
kami se můžete obrátit na Frý-
deckou skládku, a.s.

Tel.: 558 627 047
 558 636 251
nebo Městský úřad Frýdek-

Místek, odbor životního pro-
středí a zemědělství, Palacké-
ho 115.

Tel.: 558 609 489

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí o výměře 33,75 m2

(V.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 50,64 m2

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

(IV.NP - kanc.č. 58)
- nebytové prostory o výměře 22,02 m2 (I.PP)
3) Objekt čp. 811 – budova „B“ (nad restaurací), 
ul. Malý Koloredov 
- nebytové prostory o výměře 41,54 m2

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

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

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

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

(V.NP – kanc. č. 503)
4) Objekt čp. 811 – budova „A“, ul. Malý Koloredov 
- nebytové prostory o výměře 114,02 m2

(I.NP - kanc. č. 17-25)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 14,15 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,28 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 28,3 m2 (II.NP)
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 37 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 49 m2

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

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

ZÁMĚR MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK

pronajmout nebytový prostor – garáž nacházející se v suterénu domu 
č.p. 3036, ul. Hasičská, k.ú. Frýdek na základě výsledku „dražby výše 
nájemného“ (dále jen „Dražba“) v souladu s „Postupem při pronájmu 
garáží nacházejících se v objektech ve vlastnictví Města Frýdek-Místek“, 
který byl schválen Radou města Frýdek-Místek dne 8. 10. 2001.

Den konání „Dražby“: 27. 7. 2005
Místo konání „Dražby“: MěÚ Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148 

– malá zasedací síň, II. NP
Hodina konání „Dražby“: 14:30 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 3036, ul. Hasičská, k.ú. Frýdek.
Celková plocha garáže je 18,16 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního 

nájemného na 1 m2 plochy garáže a činí 700,- Kč/m2/rok.
Prohlídka garáže se uskuteční 26. 7. 2005 ve 13:30 hodin na 

místě samém.
Účastníkem dražby může být pouze fyzická osoba, která nejpoz-

ději do okamžiku zahájení zápisu účastníků k dražbě uhradila zálohu 
na úhradu nákladů dražby na účet města ve výši 5.000,- Kč a která 
nejpozději při zápisu účastníka k dražbě předložila doklad o zaplacení 
zálohy na úhradu nákladů dražby (kauce), přičemž zaplacení kauce se 
vyžaduje jednotlivě vždy ke každé garáži – nebytovému prostoru, který 
je předmětem dražby (č.ú.: 6015-928-781/0100, VS 325 980 003).

Další informace je možné získat na tel. č. 558 609 174 nebo 
osobně na MěÚ Frýdek-Místek, odboru správy obecního majetku, 
III. NP, dveře č. 311.

„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v objektech ve vlast-
nictví Města Frýdek-Místek“ je zveřejněn na úřední desce umístěné v 
budově MěÚ Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, v I. NP (u vrátnice).

ZÁMĚR MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK

pronajmout nebytový prostor – garáž nacházející se v suterénu domu 
č.p. 3034, ul. Hasičská, k.ú. Frýdek na základě výsledku „dražby výše 
nájemného“ (dále jen „Dražba“) v souladu s „Postupem při pronájmu 
garáží nacházejících se v objektech ve vlastnictví Města Frýdek-Místek“, 
který byl schválen Radou města Frýdek-Místek dne 8. 10. 2001.

Den konání „Dražby“: 1.8.2005
Místo konání „Dražby“: MěÚ Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148 

– malá zasedací síň, II. NP
Hodina konání „Dražby“: 13:00 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 3034, ul. Hasičská, k.ú. Frýdek.
Celková plocha garáže je 17,52 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního 

nájemného na 1 m2 plochy garáže a činí 700,- Kč/m2/rok.
Prohlídka garáže se uskuteční 26.7.2005 ve 13:45 hodin na 

místě samém.
Účastníkem dražby může být pouze fyzická osoba, která nejpoz-

ději do okamžiku zahájení zápisu účastníků k dražbě uhradila zálohu 
na úhradu nákladů dražby na účet města ve výši 5.000,- Kč a která 
nejpozději při zápisu účastníka k dražbě předložila doklad o zaplacení 
zálohy na úhradu nákladů dražby (kauce), přičemž zaplacení kauce se 
vyžaduje jednotlivě vždy ke každé garáži – nebytovému prostoru, který 
je předmětem dražby (č.ú.: 6015-928-781/0100, VS 325 980 004).

Další informace je možné získat na tel. č. 558 609 174 nebo osob-
ně na MěÚ Frýdek-Místek, odboru správy obecního majetku, III. NP, 
dveře č. 311.

„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v objektech ve vlast-
nictví Města Frýdek-Místek“ je zveřejněn na úřední desce umístěné v 
budově MěÚ Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, v I. NP (u vrátnice).

Město Frýdek-Místek se 
připojilo k Memorandu o spo-
lupráci a společném postupu 
při přípravě Krajského inte-
grovaného centra využívání 
komunálních odpadů.

„Zúčastněná města tím dekla-
rují, že si jsou plně vědoma regi-
onální i globální povahy otázek 
ochrany životního prostředí i 
problematiky nakládání s odpa-
dy a naléhavosti hledat náklado-
vě efektivní a dlouhodobá řešení 
otázek odpadového hospodář-
ství v rámci spolupráce územ-
ních samospráv,“ vysvětlil mís-
tostarosta Petr Cvik snahu měst 
a kraje koordinovat některé čin-

Město a Frýdecká sklád-
ka budou využívat pro lepší 
orientaci speciální digitální 
bodovou mapku, která bude 
zobrazovat rozmístění kontej-
nerů, popelnic a odpadkových 
košů na území Frýdku-Místku.

„Tato tabulka umožní lepší 
přehled o tom, kde se odpadko-
vé nádoby nacházejí a pomůže 
při optimalizaci jejich rozmístění 
v budoucnu,“ vysvětlil místosta-
rosta Petr Cvik. Mapku zpracuje 

Digitální mapa popelnic

nosti. Oblast spolupráce zúčast-
něné strany vidí v předcházení 
vzniku komunálních odpadů, 
omezování jejich množství a 
nebezpečných vlastností. Chtě-
jí také zvýšit podíl recyklace a 
vytvořit síť zařízení v podobě 
integrovaného systému. Morav-
skoslezský kraj chce do konce 
října zpracovat vstupní technic-
koekonomickou analýzu, která 
se bude zabývat umístěním, 
technologiemi, řešením svozové 
oblasti, výstupy energie a jejich 
využití, možnostmi financování a 
provozování a v neposlední řadě 
také posouzením vlivů na životní 
prostředí.        (pp)

podle podkladů Frýdecké sklád-
ky student Tomáš Kupča v rámci 
své diplomové práce, takže městu 
nevzniknou se zpracováním žád-
né náklady. „Studuje v Olomouci 
aplikovanou geoinformatiku a 
pro svou práci hledal téma, které 
by mohlo město později využít,“ 
sdělila tisková mluvčí frýdecko-
místeckého městského úřadu 
Kateřina Šimůnková. Frýdecká 
skládka bude systém spravovat 
a aktualizovat.       (pp)

Společný postup měst
v problematice odpadů

5. 6. Kříženec střední
(fena) - udán

11. 6. NO (pes)
udán Bruzovská 

12. 6. Jezevčík krátkosrstý 
(pes) Slezská 

13. 6. Kříženec černý střední 
(pes) - udán 

17. 6. Kříženec černobílý 
(fena) 

17. 6. NO (fena)
M.Majerové 

18. 6. Kříženec černý
(pes) - udán 

19. 6. Jezevčík hnědý
(fena) - utracen 

20. 6. Kříženec štěně
(pes) - udán J.Myslivečka 

20. 6. Kříženec štěně
(fena) - udán J.Myslivečka 

22. 6. Kříženec menší (fena) 
24. 6. Pekingský palácový pinč (pes) 
Kontaktní tel. číslo do útulku v 
Sedlištích: 558 636 200, pan 

Jan Ondračka
Úřední hodiny:

PO-ST, PÁ: 16.00 – 18.00 hod.

V případě potřeby jakéko-
liv konzultace ohledně ob-
sahu zpravodaje ve dnech
18.-24. července se obrace-
jte na tiskovou mluvčí rad-
nice Kateřinu Šimůnkovou.



Kultura 13 Červenec 2005

Ve frýdecké Galerii Langův 
dům až do 29. července vysta-
vuje Markéta Šílená, kterou si 
galeristka Libuše Olšáková 
vybrala pro její umění práce 
se sklem, které dokáže doplnit 
o další materiály a přeměnit v 
noblesní plastiky i šperky.

Výstava nese název Socha 
jako šperk a šperk jako socha 
a určitě ne proto, abyste si stej-
ně zkusili pohrát i se jménem a 
příjmením autorky. Veškeré její 
výtvory totiž skutečně splňují 
představy obou zdánlivě značně 
vzdálených uměleckých děl. Vět-
ší díla si umíte představit v mini-
aturní podobě, jak se vyjímají na 
svátečních šatech, a šperky si 
prosí o důstojné umístění mimo 
zamčené šperkovnice, protože 
jsou tak jedinečné, že se na ně 
můžete dívat každý den.

Markéta Šílená je již respek-

Socha jako šperk, šperk jako socha

tovaná osobnost, což dokazuje 
i její proniknutí do encyklopedií. 
Tak například v knize Sylvy Pet-
rové se dočtete: „Ke zkušeným 
autorům broušených objektů z 
tavenice i opliky, ale i broušené-
ho stolního skla, patří i Markéta 
Šílená. Je známa i nekonvenčně 
pojatými vitraili. Výraz její tvor-
by je možno nazvat puristickou 
noblesou výtvarné formy. Věnuje 
se miniaturním formám plastiky v 
podobě civilistických náhrdelníků 
a broží, v nichž nosiči skla jsou 
kovové součásti, vynalézavě 
zapojené do organismu šperku.“

Odborná výtvarná veřejnost 
oceňuje její harmonii a proporč-
nost, které dosáhla mezi sklem a 
kovem. Autorka používá střídavě 
různé druhy skla – čiré, barevné, 
vrstvené, lepené a přetahované, 
vybroušené tyčinky, hranoly 
nebo jehlany nepravidelných tva-
rů uchycuje k ocelovým strunám 
a montážím z mosazi, pakfongu 

nebo rhodiované mosazi. Kov 
s transparentním sklem vytváří 
společně promyšlenou asyme-
trickou kompozici jednotného 
uměleckého díla, které samo o 
sobě působí jako drobná plasti-
ka, ačkoli má všechny náležitosti 
funkčního šperku. Náhrdelníkům 
na kruzích, ale zvláště velkory-
sým jehlicím vdechuje autorka 
podobu křehkého vzácného 
předmětu skrývajícího ve svém 
nitru neodhalené tajemství. „Ty 
šperky jsou skutečně řemeslně 
dokonalé. Zatímco někteří autoři 
si příliš hlavu nelámou se samot-
nou funkčností šperku a detaily 
nošení a zapínání, Markéta Šíle-
ná má i tyto řemeslné drobnosti 
perfektně zpracovány, mnohdy 
tak, že musíte přemýšlet, jak 
vlastně se dá šperk použít,“ říká 
Libuše Olšáková. Přijďte se do 
Langova domu podívat – uvidíte 
skutečně vyšperkované šperky. 

(pp)

ŘEMESLNĚ DOKONALÉ: Dílo Markéty Šílené.   Foto: Petr Pavelka

NÁDHERNÝ ŠPERK: Klenoty 
pro jedinečné příležitosti.

Foto: Petr Pavelka

Členové fotoklubu Art Col-
legium Arnošt Čapla a Jaroslav 
Kupčák v pátek 1. července na 
radnici zahájili výstavu svých 
barevných fotografií z 11. roč-
níku Mezinárodního folklórního 
festivalu. Asi 60 snímků zachy-
cuje průběh této několikadenní 
akce a podtrhuje její zajímavé 
okamžiky s důrazem na detail 
a aktuální náladu. 

„Výstava se nese ve víru barev 
a spontánního veselí, ze snímků 
doslova proudí energie. Není se 
však čemu divit. Oba autoři se, 
navzdory nějakému tomu křížku na 
krku, dokážou až klukovsky bavit 

Fotografové vystavují 
v budově úřadu

nad svým koníčkem. Staré zrca-
dlovky vyměnili dávno za digitální 
fotoaparáty, se kterými zacházejí 
nadmíru zručně. Během úpravy 
fotek pak dokáží na svém počítači 
vykouzlit rozmanité efekty, že by jim 
běžný uživatel, třeba i o dvě gene-
race mladší, nemohl konkurovat,“ 
vyzdvihuje expozici tisková mluvčí 
radnice Kateřina Šimůnková.

Snímky budou v budově 
Městského úřadu ve Frýdku-
Místku, na Radniční ulici, ve 2. 
patře k vidění do konce prázd-
nin. Občanům snad zvednou 
náladu při vyřizování úředních 
dokumentů.        (pp)

Radost z plynutí
Tak jako živá voda pod zmrzlou vrstvou krystalového moře

unáší tok k jeho ústí,
tak i proud myšlenek zdánlivě němý

zpívá svou tichou ukolébavku, aby mohl
znovu procitnout do jasného rána

plného vysokých tónů.

Pohlédni vzhůru až nad obzor a spatříš
svět, jehož běh ti mnohokrát zůstává utajen,

byť v tobě koluje od věků…

Jdi až na samou hranici ticha a potkáš tam
sebe: pachtícího se za marnostmi,

nalézajícího moudrost,
lačně chňapajícího po potravě

i pokorně přijímajícího každodenní požehnání.
Potkáš tam sebe v celé své malosti i velikosti a poznáš,

žes věcem malým a velkým přisuzoval
falešná jména…

Jsou dny, kdy přiražen až k samotnému dnu
ztrácíš naději a vidíš jen tmu,

však s prvním paprskem světla ve své krásné duši
opět vstáváš, děkuješ za milost poznání

a tentokrát bohatší směřuješ ke svému pravému cíli.

Tak jako matka Země vyživuje a dává
růst svým dětem, také ty toužíš čerpat sílu
a posléze se raduješ z nových výhonků,

ať už je tvá kůže jakkoli rozpraskaná a plná ran.

A pak, necháš-li skutečně
odplynout všechny své touhy a přání,

vzneseš se na svých křídlech unášen klidným proudem –
a uvidíš svět 

v jeho nejjasnějších barvách…

Baletková vystavuje v Krásnu

Dětský folklorní soubor 
Ostravička pobývá od 6. do 
23. července na 2. Mezinárod-
ním festivalu v Mexiko City. 
Město jejich účast podpořilo 
částkou 65 tisíc korun z fon-
du reprezentace a propagace.

Podle dostupných informací 
by frýdecko-místecký soubor 
měl reprezentovat nejen naše 
město, ale i Českou republiku 
a dokonce i Evropu, protože 
žádný jiný kolektiv ze „staré-
ho kontinentu“ by za oceánem 
být neměl. Zato se děti mohou 
setkat s účastníky z exotických 
zemí typu Pobřeží slonoviny 
nebo Kostarika. 

Malí tanečníci měli začátek 
prázdnin perný, protože důkladně 
nacvičovali, aby předvedli co nej-
lepší výkon, ale následná odměna 
v podobě zájezdu do země, kde 
se většina lidí nikdy nepodívá, je 
jim jistě dostatečnou odměnou. 
Věříme, že se po návratu poch-
lubí se svými dojmy a spoustou 
příjemných zážitků.        (pp)

Ostravička 
je v Mexiku

Na frýdeckém zámku, buď 
na nádvoří nebo v Rytířském 
sále, vystoupí 28. července od 
19 hodin rytíř folku Pepa Strei-
chl. Ten se dušuje, že už po 
novorozeneckém plácnutí přes 
zadek začal zpívat, byť si všich-
ni myslí, že jenom prostě řval.

„Poprvé na pódiu jsem se 
objevil asi v deseti letech jako he-
rec. Hrál jsem ve hře Strakonický 
dudák – tam jsem hrál zajíce, 
potom v Králi Lávrovi, kde jsem 
hrál holiče, kterého ve třetí minutě 
hry popravili, no a nakonec jsem 
hrál ve hře Zbojník Ondráš zboj-
níka Garaje. V tom představení 
jsem i poprvé, na prknech, zpíval 
za doprovodu cimbálovky. A první 
koncert jsem měl někdy v roce 
1965. S bigbeatem. Samostatně 
jako písničkář až na jaře v roce 
1968,“ vzpomíná na své začátky 
Streichl, který si považuje, že mu 
písničky umožnily seznámení s 
lidmi, které by normálně nepotkal.

Když se jej zeptáte na další 

Recitál Pepy Streichla na zámku
plány, nechá se slyšet, že už 
vlastně moc neplánuje. „Když 
člověk stárne, tak se mění i plá-
ny, sny, atd. Není to apatie, ale 
nějak zkušenější pohled na život, 
svět a všechno kolem. Když jsem 
jezdil s Jarkem Nohavicou, tak ten 
některé dění nechal volně plynout, 
a když jsem mu vytýkal, že má 
možnost do věcí zasáhnout, tak 
odpovídal: Marnost nad marnost. 
Teď už tomu rozumím a začínám 
tu větu taky často používat. Jak 
jsem ale říkal, není to rezignace, je 
to poznání,“ říká. Přesto objevuje 
trochu jiný způsob seberealizace, 
když nahlédl do filmové hudby.

Pepa Streichl lidem radí: „Jdi za 
svým snem, ale čestně, ať se pak 
nemusíš stydět. Jsou sice lidé, kte-
ří šli, jdou a půjdou za svým cílem s 
chováním prasete a stejně se pak 
za to nestydí, ale ty prostě nemám 
rád.“ Jestliže mezi tuto kategorii 
nepatříte, bude legendární písnič-
kář jistě rád, když si jeho vystou-
pení nenecháte ujít.                 (pp)
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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

červenec - srpen
Prázdninová provozní doba v Klubu 

Nezbeda je od 8:00 do 13:00 hodin každý 
pracovní den. 

Jeden den v týdnu je vyhrazen výletu 
do okolí Frýdku-Místku nebo jiných míst 
regionu. Bližší informace a podrobný 
týdenní program jsou vyvěšeny na infor-
mačních letáčcích na okně klubovny.

Všem dětem přejeme krásné prázdniny.

15. až 17. července v 19.00 hod.
TLUMOČNICE /USA/
Nicole Kidmanová, Sean Penn v hl. rolích 

silného dramatického příběhu z atraktivního 
prostředí ze sídla OSN v New Yorku.

Mládeži do 15 let nevhodný, 125 min
19. až 20. července v 19.00 hod.

RAY /USA, VB/
Vynikající zpracování života legendár-

ního černošského muzikanta Raye Char-
lese, v hl. roli oscarový Jamie Fox.

Mládeži do 12 let nevhodný, 140 min
22. až 24. července v 19.00 hod.
PO KRK V EXTÁZI /USA, VB/
Moderní gangsterská komedie těží z 

realistického pohledu na současný život 
v podsvětí.

Mládeži do 15 let nevhodný, 106 min
23. až 24. července v 17.00 hod.
ROBOTI /USA/
Animovaný komediálně laděný sci-fi 

příběh určený rodinnému publiku, který vás 
pobaví a navíc je uváděn v českém znění!

Mládeži přístupný, 90 min
26. až 27. července v 19.00 hod.
CONSTANTINE /USA/
Keanu Reeves v hl. roli akčního hororu 

na motivy úspěšných komiksových sešitů 
Helblazer.

Mládeži do 12 let nevhodný, 120 min
29. až 31. července v 17.00 hod.
KOUZELNÝ KOLOTOČ /VB/
Dobrodružství party přátel z Kouzelné ves-

ničky, kteří chtějí zastavit čaroděje Zeebada.
Rodinná animovaná pohádka na moti-

vy populárního televizního seriálu uvádě-
ná v českém znění!

Mládeži přístupný, 85 min
29. až 31. července v 19.00 hod.
VÁLKA SVĚTŮ /USA/
Velkolepá sci-fi podívaná! Tom Cruise, 

Dakota Fanning v hl. rolích zfilmovaného 
slavného románu M. G. Wellse o útoku 
Marťanů na Zemi.

Mládeži do 12 let nevhodný, 117 min

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje 

ucelený obraz o životě v Beskydech a 
Pobeskydí.

Historicko-etnografická část prezen-
tuje nyní na 800 sbírkových předmětů, 
dokumentujících tradiční zemědělství, 
řemesla, obchod, železářství a další.

Řada originálních přístrojů, hracích 
skříní a dalších předmětů dokládá 
zábavu a využití volného času od polo-
viny 19. století.

V přírodovědné části expozice, v 
níž jsou prezentovány typické biotopy 
Pobeskydské pahorkatiny a MS Bes-
kyd, je vystaveno 200 druhů ptáků, 
savců a ryb, 750 různých zástupců 
hmyzu, 70 vzorků nerostů a hornin a 
přibližně 100 herbářových položek. K 
nejcennějším exponátům patří zkame-
nělina druhohorní cykasové rostliny 
benetitového typu a dva dermoplastic-
ké preparáty savců – losa evropského 
a medvěda hnědého.

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém zám-

ku. Nabízí zámecké interiéry instalované 
v reprezentačních prostorách, vyhlídko-
vou věž – gloriet, kapli sv. Barbory, nově 
rekonstruovaný Rytířský sál s erby slez-
ské šlechty a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

Stálá expozice v sakristii kaple sv. Bar-
bory. Připomíná skutečnost, že Frýdek 
patřil k nejznámějším a k nejnavštěvova-
nějším mariánským poutním místům ve 
Slezsku.

V sakristii kaple je instalována výsta-
va „Církevní plastiky – Piety“, která potr-
vá do 20. listopadu 2005.

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň 

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

Stálá expozice věnovaná životu a 
dílu frýdeckého rodáka, který byl a je 
světově uznávaným básníkem a pře-
kladatelem.

Výstavy:
DŘEVĚNÉ KOSTELY A KAPLE

na Moravě a ve Slezsku
Výstava přibližuje nevšední krásu 

dochovaných i zaniklých dřevěných sak-
rálních staveb v naší oblasti – kostelů, 
kaplí a zvonic. Vystaveny jsou historic-
ké a současné fotografie, pohlednice, 
kresby a malby, zákresy půdorysů, 
plánky, modely kostelů, stavební prvky a 
předměty z mobiliářů. Výstavu připravilo 
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek ve spo-
lupráci s Biskupstvím ostravsko-opav-
ským, Zemským muzeem v Opavě, Ost-
ravským muzeem, Muzeem Těšínska, 
Muzeum Śłaska Cieszyńskiego a dalšími 
institucemi a jednotlivci.

Potrvá do 27. srpna 2005.
MODELY SPECIÁLNÍCH VOZIDEL 

– od sanitky po obrněný transportér
Prezentace sbírek i vlastních výrob-

ků modelářů a zájemců o historii auto-
mobilové dopravy. Autojeřáby, auta 
nákladní, hasičská, policejní, vojenská, 
sanitní, aj., stavební stroje a další vozi-
dla budou na výstavě doplněna foto-
grafiemi, technickou dokumentací a 
videozáznamem.

Autorem scénáře je František Pavel-
čík a dále spolupracovali: Josef Jendři-
šak, Václav Langer, Jiří Pavelka, Marek 
Kassa, Jaromír Krejčí, MUDr. Dalibor 
Chaloupka, Zdeněk Kroček, Regionální 
muzeum v Kopřivnici o.p.s., RK MODEL 
Brno, Hasičský záchranný sbor Morav-
skoslezského kraje, územní odbor Frý-
dek-Místek, Sbor dobrovolných hasičů 
Dobrá. Výstava bude doplněna prode-
jem profesionálně vyrobených modelů, 
stavebnic a modelářské techniky.

Potrvá do 6. listopadu 2005.

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ A VLASTI-
VĚDNÁ SPOLEČNOST

31. července sraz v 8,00 hodin před 
Bazilikou minor Navštívení Panny Marie 
ve Frýdku

POJĎTE S NÁMI ZA DŘEVĚNÝMI 
KOSTELY

Vlastivědná vycházka – Hájek (Kaple 
sv. Kříže), Sedliště (kostel Všech Sva-
tých), Řepiště (kostel sv. Michala)

27. srpna 15,00 hodin – výstavní síně 
frýdeckého zámku
PŘÍBĚHY CHRÁMOVÝCH DŘEVĚNIC

Derniéra výstavy – prohlídka s auto-
rem výstavy Mgr. Jaromírem Poláškem.

Robert Křesťan a Druhá tráva
Koncertní vystoupení folkcountryové 

legendy – prezentace nového alba „Good 
Morning Friend“

Vstupné: 150 Kč
28. července 2005 v 19.00 hodin
nádvoří frýdeckého zámku (Rytířský 

sál v případě nepříznivého počasí)
Pepa Streichl 
„Blues, za které se ručí životem“
Recitál ostravské bluesového písničkáře.
Vstupné: 100 Kč
11. srpna 2005 v 19.00 hodin
nádvoří frýdeckého zámku (Rytířský 

sál v případě nepříznivého počasí)
Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba
„Jarmila má 25. narozeniny“
Průřez tvorbou - ostravské období, spolu-

práce s M. Dvořáčkem, inspirace Amerikou.
Vstupné: 130 Kč
24. srpna 2005 v 18.00 hodin
nádvoří frýdeckého zámku (Kino P. 

Bezruče v případě nepříznivého počasí)
ŽALMAN A SPOL.
Koncert folkové skupiny – prezentace 

nového alba “Nápis na štítu domu”.
Vstupné: 150 Kč
!!! UPOZORNĚNÍ !!!
V červenci 2005 bude předprodej vstu-

penek pouze v těchto dnech:
pondělí a středa 9.00 - 12.00 a 13.00 

- 16.00 hodin
Objednané vstupenky nezasíláme poštou. 

Musí být převzaty v Nové scéně Vlast osobně 
pověřeným zástupcem objednavatele nej-
později 10 dní před konáním akce.

Vyúčtování fakturou se provádí při 
odběru vstupenek nad 500 Kč.

Bližší informace podá a objednávky 
přijímá programový útvar:

Linda Hartenbergerová a Halina  
Františáková na tel. 558 438 083 - 
Nová scéna Vlast.

HRAD HUKVALDY
Tel. 558 699 323

Program:
2. července - 12. srpna
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 

JANÁČKOVY HUKVALDY

Letní kino U Arnošta
Přes celé léto si každý čtvrtek a 

neděli budeme moci zajít do Letní-

ho kina v Hospůdce u Arnošta nad 

stadion TJ Slezan ve Frýdku. Ven-

kovní velkoplošné projekce nabíd-

nou především české komedie jako 

například Adéla ještě nevečeřela, 

Postřižiny, Slavnosti sněženek a 

podobně. Další pravidelnou akcí 

bude subotnik, sobotní retro taneč-

ní akce spojená s karaoke. Pátky 

budou pro změnu věnovány živé 

muzice. Půjde především o místní 

kapely, jako je Downbelow, Najzar, 

Hebloid a jiné.

GALERIE LANGŮV DŮM

Markéta Šílená
Socha jako šperk, šperk jako socha

Výstava potrvá do 29. července

út-pá 13-18 hodin
mimo otevírací dobu po dohodě
na tel.: 558 631 145, 723 021 622
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Vážení a milí přátelé divadla!
Na podzim začíná již třetí divadelní sezó-

na 2005/2006 a snad i proto je nová nabíd-
ka předplatného rozdělena do tří skupin.

Skutečný důvod je, že loňské „béčko“ 
mělo více než 150 abonentů a my jsme 
téměř neměli co prodávat.

Skupina A je řadou klasickou, zahrnu-
je 4 komedie, hudební komedii a drama.

Skupiny B a C jsou moderním a 
současným divadlem.

Naleznete v nich celou řadu premiér.
Snažili jsme pro vás vybrat to nejlepší, 

co v současné době české divadlo nabízí 
a přejeme vám dobrou volbu při výběru.

  Jan Opěla
  dramaturg
Předplatitelská skupina A
Šest představení Cena: 1.800 Kč, 

1.500 Kč (důchodci, ZTP)
Předplatitelská skupina B
Šest představení Cena: 1.800 Kč, 

1.500 Kč (důchodci, ZTP)
Předplatitelská skupina C
Pět představení Cena: 1.500 Kč, 1.200 

Kč (důchodci, ZTP)
PRODEJ PŘEDPLATNÉHO ZAHÁ-

JEN 22. SRPNA 2005 A UKONČEN DNE 
15. ZÁŘÍ 2005

DRŽITELŮM PŘEDPLATNÉHO 2004 / 
2005 REZERVUJEME JEJICH MÍSTA 

V DANÝCH PŘEDPALTITELSKÝCH 
SKUPINÁCH DO 20. SRPNA 2005

PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA „A“
Nová scéna Vlast v 19.00 hodin
12. října 2005
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Václav Kliment Klicpera v úpravě J. 

Dvořáka
Hadrián z Římsů
Nejúspěšnější hra českého vlastenec-

kého prozaika a dramatika, kdyby byla 
situována do dnešní doby, určitě by se 
jeho rytíř jmenoval Dvořák, protože je mu 
napsaná na míru. 

Místo děje hrad Čelakov a okolí roku 
1329-2005.

Hrají: Josef Dvořák, Karel Gult, Hana 
Ulrychová, Dagmar Schlehrová, Jiří Veit aj.

Režie: František Filip Hudba a texty 
písní: Ivan Mládek

Listopad 2005
Agentura Harlekýn Praha
Neil Simon
… VSTUPTE !
Dva staří klauni, kteří více než čtyřicet 

let spolu vytvářeli komické duo, se mají 
opět sejít. Televize chce natočit jeden z 
jejich nejúspěšnějších skečů a staří tvrdo-
hlaví páni se nemohou dohodnout.

Hrají: Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička, 
Jan Čenský a Libuše Švormová

Režie: Pavel Háša
8. prosince 2005
Pražská divadelní agentura Julie Jurištové
Dana Bartůňková
LOVU ZDAR!
Situační komedie o ukradeném dědic-

tví. Levoboček Felix je svým nezdárným 
bratrem ošizen o panství po otci.

Se svým synem se snaží zmocnit otcovy 
závěti a bratra přelstít, což se jim ale nepo-
daří a dostanou se do prekérní situace.

Hrají: Vladimír Kratina, Jaroslava 
Obermaierová, Martina Hudečková, Petr 
Oliva, Libor Jeník aj.

Režie: Dana Bartůňková
Leden 2006
Divadlo Semafor Praha 
Jiří Suchý
PATERO DŮVODŮ PRO VOO DOO
Hudební komedie o tom, jak lze apliko-

vat známou metodu haitských domorodců 
v našich poměrech. Jitka Molavcová jako 
jasnovidka, Jiří Suchý jako podnikatel 
odcházející do důchodu a k tomu vykutá-
lení majitelé záhadné firmy.

Hrají: Jitka Molavcová, Jiří Suchý, Jiří 
Štědroň, Jana Smyčková a Václav Kopta

Režie: Jiří Datel Novotný
Únor 2006
Studio Dva Praha
Edward Albee
KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ
Čtyři postavy hrají během noci kruté hry, 

ve kterých se probírají ta nejsoukromější 
témata a odkrývají se utajované komplexy.

Hrají: Hana Maciuchová, Ladislav Frej, 
Simona Postlerová a Jiří Dvořák

Režie: Petr Novotný
29. března 2006
Divadelní společnost Háta Praha
Antonín Procházka
KLÍČE NA NEDĚLI
Situační komedie o dvou manželských 

párech, které se sejdou na nepovedeném 
mejdanu. Prozradí se, že všichni nejsou 
příliš spokojeni s tím, čeho dosáhli, a 
jejich manželské soužití trpí stereotypem.

V opilosti se partneři prohodí, vymění 
si klíče od bytu a po kratičké radosti z 
něčeho nového se roztočí kolotoč potíží.

Hrají: Milena Dvorská/Jana Šulcová, 
Lumír Olšovský/Zbyšek Pantůček, Mahu-
lena Bočanová/ Lucie Zedníčková, 

Vladislav Beneš/Antonín Procházka, 
Ivana Andrlová/Olga Želenská aj.

Režie: Antonín Procházka

PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA „B“
Nová scéna Vlast v 19.00 hodin
30. září 2005
Divadlo Bez zábradlí
Terrence McNally

FRANKIE A JOHNY VE SVITU LUNY
Vtipná, optimistická, ale zároveň 

závažná výpověď o hledání lásky a 
sbližování dvou osamělých lidí.

Hrají: Barbora Hrzánová a Radek Holub
Režie: Oto Ševčík
18. října 2005
Studio Dva Praha
Lucille Fletcher: Promiňte, omyl! 

Andrzej Malezska: Jašek
ŽENY MEZI NEBEM A ZEMÍ
Strhující dramatické portréty dvou 

naprosto rozdílných žen – jedné, která 
je odhodlaná navzdory všemu milovat, a 
druhé, se kterou žít je peklo.

Hrají: Barbora Kodetová a Anna Šišková
Režie: Patrik Hartl
Česká premiéra 5.9.2005 ve Švando-

vě divadle
16. prosince 2005
Divadlo Kalich Praha
Diego Ruiz, Fiona Bettanini a Nicola 

Pistole, Pino Ammendola
BEZ PŘEDSUDKŮ
Komedie pro odvážné diváky a ještě 

odvážnější herce. Letití přátelé spolu 
stráví společnou noc, která jim nabídne 

popovídat si otevřeně o věcech, na které 
se ženy ostýchají ptát mužů a muži žen.

Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček
Režie: Roman Štolpa
Česká premiéra
Únor 2006
Agentura AP – Prosper
Bricaire Lassayques
Velká zebra aneb Jakže se to jmenujete?
Christian má „nemoc“, s každou ženou 

vydrží jen chvíli. Byl ženatý s Gisele a 
pocítil nepřekonatelnou potřebu utéct. 
Aby svému svědomí částečně ulevil, 
uzavřel ve prospěch své ženy vysokou 
pojistku a předstírá, že se utopil. Tento 
trik použil úspěšně ještě dvakrát, ale 
najednou se ocitá tváři v tvář se svými 
„vdovami“ i novou snoubenkou…

Hrají: Ondřej Vetchý, Kateřina Hra-
chovcová, Jaromír Dulava, Martina 
Hudečková aj.

Režie: Petr Palouš
Březen 2006
Divadlo Ungelt Praha
Edward Albee
Hra o manželství
Další z řady „manželských soubojů“ s 

řízným projevem obou aktérů. 
Žádné přestavby, převleky, scénické 

efekty…Dialog…A jaký!
Hrají: Chantal Poullain a Jiří Schmitzer
Režie: Ladislav Smoček
Česká premiéra
Duben 2006
Radošinské naivné divadlo Bratislava
Stanislav Štepka
Hra o láske
Poetická komedie o lásce v nejrůzněj-

ších podobách.
Hrají: Anna Šišková/Soňa Norisová, 

Stanislav Štepka, Csongor Kassai, Milan 
Šago, Mojmír Caban, Lívia Sabolová, 
Lenka Barilíková aj.

Režie: Ondrej Špišák
Premiéra 4. 2. 2005 na scéně RND

PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA „C“
Nová scéna Vlast v 19.00 hodin
21. října 2005
Čechovo prozatímně osvobozené divadlo
František Ringo Čech
NA BRUSEL VÁVRO …
Vlastenecká komedie ze současnosti se 

zpěvy a tanci. Autor nám humornou formou 
sobě vlastní ukazuje nejen svět boháčů a 
podnikatelů, ale i nás, obyčejných lidí.

Hrají: František Ringo Čech, Jaroslav 
Sypal, Petr Martiňák, Jiří Helekal, Michal 
Gulyáš, Uršula Kluková a Jana Zenahlíková.

Režie: F.R.Čech
2. prosince 2005
Švandovo divadlo na Smíchově
Tracy Letts
ZABIJÁK JOE
Brutální lovestory, příběh na pomezí 

komiksu a sociálního horroru, první vlaš-
tovka tzv. coolness dramatiky. Historka o 
podařené rodince na pokraji společnosti 
připomene svým černým humorem filmy 
Quentina Tarantina či Olivera Stonea.

Hrají: Michal Dlouhý j.h., Simona Sta-
šová j.h., Ivan Řezáč, Petra Špalková j.h. 
Martin Sitta

Režie: Michal Lang
Leden 2006
Agentura AP - Prosper Praha
Neil Simon
DRUHÁ KAPITOLA

Čtveřice postav bojuje s láskou, 
samotou, vášní a pochybnostmi vtipným 
autorovým jazykem a jednotlivé situace 
dávají divákovi naději a víru, že i po těch 
nejsložitějších životních zlomech, přijde 
chvíle, kdy se začne psát druhá kapitola 
jejich šťastného života.

Hrají: David Prachař, David Matásek, 
Valerie Zawadská a Martina Hudečková.

Režie: Petr Hruška
Březen 2006
Studio Dva Praha
Terry Johnson
ABSOLVENT
Slavný filmový příběh o lásce, kvůli 

které má smysl se rvát. První divadelní 
provedení v Londýně a na Broadwayi.

Hrají: Vilma Cibulková, Kryštof Hádek, 
Monika Zoubková, Jaroslav Satoranský, 
Gabriela Vránová, Eva Suchánková a 
Pavel Batěk.

Režie: Patrik Hartl
Duben 2006
Divadlo Ungelt Praha
Neil LaBute
TRŮN MILOSRDENSTVÍ
Milostný příběh odehrávající se v New 

Yorku 11. září 2001. Úspěšná nezadaná 
cizinka a její mladší ženatý zaměstnanec 
spoutání vášní a něhou, silní i slabí, hle-
dají východisko ze své situace.

Hrají: Vilma Cibulková a Petr Etzler
Režie: Viktor Polesný

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
sezona 2005/2006

Připravuje se
PALOUKA 2005

V areálu Kamenité, pod horou Pra-
šivá v obci Vyšní Lhoty se 30. červen-
ce uskuteční 1. ročník podhorského 
festivalu pod názvem PALOUKA 2005.

„Letošní ročník je koncipován jako to 
nejlepší z kraje plus bonbónek navrch. 
Jedná se o první a pilotní ročník akce, která 
má ty nejlepší předpoklady v dalších letech 
postupně vyrůst až ve veliký open-air,“ věří 
David Stypka, dramaturg festivalu. Tím 
nejlepším z kraje mají pořadatelé na mysli 
kapely, které začínají přesahovat rámec 
regionu. Downbelow (Frýdek-Místek, 
úspěšný klip v ČT, řada velkých koncertů), 
Najzar (Dobrá, semifinalista letošního roční-
ku Coca-Cola PopStar, natočeno debutové 
album, singl Osudová už nyní hraje v někte-
rých českých rádiích), RK 130 (Frýdek-Mís-
tek, koncertovaní v Anglii i na velkých festi-
valech v Česku, připravují natáčení prvního 
alba). Bonbónek pro návštěvníky bude urči-
tě Beatless - revival legendárních Beatles, 
který tvoří zpoloviny dívky(!) a především 
večerní vystoupení ostravských BUTY. 

„Ti by měli na Palouce zahrát kromě 
svých největších hitů i nové písně z připra-
vované desky, jejíž vydání je plánováno na 
podzim tohoto roku,“ upřesnil david Styp-
ka, který věří, že si na festival najde cestu 
okolo 1500 diváků. A to i proto, že festival 
proběhne díky částečně krytému areálu za 
každého počasí. Pořadatelé slibují velmi 
kvalitní zvuk i další servis pro návštěvníky.

Začíná se ve 14 hodin a na vstupné 
vám stačí stokoruna.   (pp)
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