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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
v květnu letošního roku jsem pozvala 

úspěšné šachisty Beskydské šachové ško-
ly Frýdek-Místek k malému setkání, abych 
jim mohla poděkovat za velmi úspěšnou 
reprezentaci našeho města a blahopřát 
k postupu do nejvyšší šachové soutěže 
družstev v České republice.

Při tomto setkání jsme hovořili i o jejich 
zkušenostech ze startů na šachových tur-
najích v zahraničí a o poznatcích z jiných zemí. Velmi mě zaujala jejich 
zmínka o umístění šachovnic v parcích nebo na dětských hřištích, kde si 
vyznavači šachové hry malí i velcí mohou šachy kdykoliv zahrát. Vzhledem 
k tomu, že přítomní šachisté vyjádřili podporu myšlence mít podobné vyba-
vení v našem městě a možnosti, aby se tak i touto cestou s šachovou hrou 
seznámilo více dětí, domluvili jsme se, že nápad zkusíme zrealizovat.

Dnes mohu konstatovat, že 11. července 2006 je první šachovnice 
pod širým nebem v našem městě skutečností. Nápadu se ujal ředitel 
technických služeb TS a. s. ing. Kohut, šachovnici pracovníci technic-
kých služeb vyrobili a umístili v areálu na Olešné, poblíž předzahrádky 
restaurace „U Toma“. Teď už jen zbývá k plavkám přibalit šachové 
figurky a mezi dováděním ve vodě si odpočinout třeba u partie šachu.

Pokud o tuto aktivitu bude zájem, bude naší snahou umístit v 
našem městě další podobné šachovnice.

Chtěla bych technickým službám TS a. s. poděkovat za rychlou 
realizaci nápadu, mám z výsledku velkou radost!       Eva Richtrová

ŠACHOVÝ STOLEČEK: Novinka na Olešné.   Foto: Petr Pavelka

Festivalu Beskydy Sound nepřálo počasíFestivalu Beskydy Sound nepřálo počasí

BESKYDY SOUND: Primátorka Frýdku-Místku Eva Richtrová předá-
vá šek Michalu Čančíkovi z Adry.                  Foto: BIC

Dva červnové páteční 
večery byly ve Frýdku-Místku 
zasvěceny kvalitním koncer-
tům pod širým nebem. To ale 
nebylo přívětivé. Na nábřeží 
řeky Ostravice u Víceúčelové 
sportovní haly se 2. a 30. červ-
na představily kapely MIG 21, 
Robson, Psychonaut a česká 

superstar Vlasta Horváth, ani 
jednou však nepřálo počasí. 

Cílem akce bylo nabídnout náv-
štěvníkům kvalitní hudební zážitek 
za opravdu symbolické vstupné, z 
něhož navíc třetina byla určena 
dobrovolnické organizaci Adra a 
o.p.s. Renarkon. „V obdobných 
akcích je třeba v budoucnos-

ti pokračovat, jen 
doufám, že nás již 
nikdy takto nezklame 
počasí,“ komentova-
la skutečnost, že v 
první den bylo počasí 
extrémně chladné a 
druhý termín provázel 
vytrvalý déšť, primá-
torka Frýdku-Místku 
Eva Richtrová, která 
předávala symbolický 
šek zástupci Adry.

Vítěz soutěže 
Česko hledá Super-
star Vlasta Horváth a 
skupina Frenzy podle 
slov svého manažera 
nemají v letošní let-

ní sezóně v plánu vystoupit na 
žádném jiném festivalu v kraji. 
Návštěvníci koncertu tak měli 
jedinečnou příležitost. Zdatně mu 
sekundovala i skupina Psycho-
naut, která momentálně boduje 
v českých hitparádách s hudbou 
ze soundtracku k filmu Experti. 

Předseda sdružení Region 
Beskydy Petr Rafaj k festivalu 
řekl: „Jsem rád, že se nám ve 
Frýdku-Místku a v regionu Bes-
kydy podařilo připravit akci na 
této úrovni. Podobné záležitosti 
mohou zvýšit atraktivitu města. 
Přijedou se k nám podívat lidé, 
kteří by do města třeba jinak 
vůbec nezavítali.“

Červnové koncerty byly ovšem 
jen první akce v rámci Veselého 
kulturního léta ve Frýdku-Místku, 
které Region Beskydy ve spolu-
práci s Beskydským informač-
ním centrem připravil. Veselé 
prázdniny v aquaparku a Aerobic 
maratón v místeckém centru už 
jsou také za námi, 29. červen-
ce si ovšem přijde na své starší 

generace na Přehlídce dechovek 
ve Smetanových sadech, o den 
později pak v Sadech Svobo-
dy. 5. srpna se chystá western 
den Indiáni ve Frýdku, který se 

uskuteční v Parku pod zámkem,
12. srpna dostane na místeckém 
náměstí prostor jazz v rámci fes-
tivalu Jazz ve městě. Snad bude 
veselejší počasí.        (pp)

Vážení čtenáři,

frýdecko-místecká radnice Vám přeje co nejhezčí prožití 
prázdninových dní a vydařenou dovolenou. Pro pohodu 

ve městě jsme se snažili udělat maximum – kromě 
Veselého kulturního léta ve Frýdku-Místku se rozběhly 
Prázdniny ve městě, které mohou ulevit rodičům při 

vymýšlení programu pro jejich děti, určitě mnozí z Vás 
navštíví také aquapark na Olešné. Vodní osvěžení v 

parných dnech jistě přijde každému vhod.

Náměstek primátorky Cvik vyprovázel deváťáky
Náměstek primátorky Petr 

Cvik v poslední školní den 
navštívil několik školských 
zařízení. Někde poděkoval 
pedagogům za jejich celoroč-
ní nevděčné úsilí vybavit další 
generaci co nejvíce do živo-
ta, jinde s vedením probral 
podrobnosti investic do oprav 
zařízení v prázdninových 
měsících a na ZŠ Frýdek-Mís-
tek, Pionýrů 400, kde sám v 
minulosti působil, asistoval u 
rozloučení s deváťáky.

„Všem vám přeji, abyste uspě-
li na dalších školách, které jste 
si vybrali, a věřte mi, že na tu 
základní budete ještě často a rádi 
vzpomínat. Věřím, že chápete, že 
dnes je vzdělání pro vás vůbec to 
nejdůležitější a že před vámi leží 
spoustu možností, které generace 
před vámi neměly,“ řekl náměstek 
primátorky několika devátým roč-
níkům. Ředitelka Libuše Zárubová 
mohla být v proslovu konkrétnější, 
s jednotlivými třídami probrala, jak 
se během školní docházky proje-
vovaly, a předávala jim současně 
vysvědčení z „malých maturit“. 
Na této škole totiž přišli s tím, jak 
deváté třídy ještě motivovat poté, 
co mají za sebou přijímací zkoušky 
na střední školy. „Byl proti tomu 

ze začátku tuhý odpor, ale tako-
vá zkouška nanečisto je pro ně 
dobrou zkušeností a už máme i 
spoustu pozitivních reakcí, kdy se 

žáci svěřili, že právě maturita byla 
pro ně jedním ze silných zážitků na 
škole, které si budou pamatovat,“ 
vysvětlila ředitelka Zárubová.  (pp)

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU: Náměstek primátorky Petr Cvik byl u 
posledního rozloučení s devátými ročníky.   Foto: Petr Pavelka
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krátce

listárna
Vážený pane místostarosto,
obracím se na Vás jako zástupce rodičů dětí navštěvujících MŠ 

Beruška, odloučené pracoviště Olbrachtova. Dne 18. 5. 2006 jsme 
se na Vás obrátili otevřeným dopisem, ve kterém jsme poukazova-
li na špatný technický stav mateřské školky, především havarijní 
stav střechy. Na schůzce s rodiči dne 20. 6. jste nám přislíbil, že se 
pokusíte prosadit získání peněz na celkovou opravu střechy. Za-
stupitelstvo města Frýdek-Místek na své schůzi dne 26. 6. částku 
téměř 3 miliony korun schválilo.

Pane místostarosto, chtěla jsem Vám touto cestou ještě jednou 
velmi poděkovat za Vaši ochotu a pomoc. Současně věřím, že se 
podaří v rámci zásobníku oprav prosadit prostředky na další etapy 
opravy školky.                  Andrea Hrnčiříková, Lískovec

Stolování a stravovací 
návyky jsou nedílnou součástí 
kultur. Příprava jídla je tvůrčí 
proces, který může popustit 
uzdu fantazii a být současně 
účelný i příjemný. U seniorů 
bývá stravování navíc důležitou 
součástí zdravého životního 
stylu i společenského života. 
Proto se Pečovatelská služba 
Frýdek-Místek vrhla již potřetí 
do zajímavého projektu.

Zdravotně naučný cyklus 
pořádaný pro seniory ve Frýd-
ku-Místku navázal na předchozí 
úspěšné akce „Chutný život, 
aneb s jídlem roste věk“ a loň-
skou pod heslem „Zdravý život, 
aneb s jídlem roste věk“.

Pro letošek organizátoři zvoli-
li název „Zdraví na talíři, aneb s 
jídlem roste věk“.

„Je příjemné posedět si s přá-
teli, stolovat v hezkém prostředí a 
přitom se dovědět něco nového a 
podnětného. Společenská míst-

Zdravé vaření v Domě 
s pečovatelskou službou

nost, kde se akce pořádají a která 
jinak v průběhu roku slouží pro 
klubovou činnost, prošla zásadní 
rekonstrukcí. K realizaci podob-
ných akcí tak zde byly vytvořeny 
téměř ideální podmínky. Kulinář-
ské pochoutky mohly vznikat pří-
mo před zraky účastníků,“ shrnula 
příčiny úspěchu akce ředitelka 
Pečovatelské služby Frýdek-Mís-
tek Jaroslava Najmanová. Podle 
ní je hlavním smyslem pořáda-
ných akcí zlepšení znalostí a 
dovedností seniorů ve způsobu 
stravování a podpora motiva-
ce, která povede ke zkvalitnění 
stravovacích návyků, ozdravění 
výživy, zpestření každodenního 
jídelníčku a konečně i k pro-
dloužení a zkvalitnění života.

Důchodci již mají za sebou 
téma Ryby v jídelníčku seniorů, 
po prázdninách je čeká přípra-
va drůbeže, brambor a chybět 
nebudou ani tradiční Vánoce na 
Moravě a ve Slezsku.       (pp)

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV: I letos se pokračuje na frýdeckém židov-
ském hřbitově v opravách po někdejším vandalském incidentu. 
Spoustu náhrobků bylo již dáno dohromady, ale práce měli němečtí 
důchodci, kteří do města přijeli, ještě pořád dost. Na jejich počin nyní 
ještě navážou pro změnu němečtí studenti.       Foto: Petr Pavelka

Letní opravy
Rada města Frýdku-Místku 

vybrala zhotovitele na akci Opra-
va atiky a střešní krytiny objektu 
mateřské školy na ulici Svatoplu-
ka Čecha, kde bude investováno 
zhruba 2,4 milionu korun. Vybrán 
je také zhotovitel stavebních pra-
cí v objemu 4,2 milionu korun při 
rekonstrukci rozvodů vody a tope-
ní v jeslích na ulici Brožíkova.

Senioři zdarma
Radnice prosí občany, aby 

upozornili na případy, kdy pracov-
níci ČSAD nedodržují pravidlo, 
že důchodci nad 70 let mohou 
po předložení průkazu totožnosti 
využívat MHD ve Frýdku-Místku 
zdarma. To se týká i těch, kteří mají 
trvalý pobyt mimo Frýdek-Místek!

Tam za mořem
Kulturní sdružení Bezručův 

kraj Frýdek-Místek chystá na
5. srpna od 17 hodin v Chlebovi-
cích ve SKI areálu pod rozhlednou 
country koncert skupiny Drops 
věnovaný krajanům, kteří odešli 
od roku 1850 za lepším živobytím 
do amerického Texasu.

Tenisová škola
V termínu od 7. do 11. srpna pro-

běhne na kurtech v Sadech B. Sme-
tany za okresním archivem druhý 
letošní tenisový kurz pro nejmenší. 
Tenisová školička je určena zejmé-
na ročníkům 1999 a 2000. Dětem 
se denně po celé dopoledne věnují 
trenéři I. a II. třídy, více informací na 
tel. čísle: 558 431 954.

Provoz knihovny
Provozní doba městské 

knihovny je v měsících červenci 
a srpnu upravena. Otevřeno je 
do 17 hodin a zavřeno v tzv. „úkli-
dové týdny“ – na Jiráskově ulici 
od 17. do 23. července. Pobočka 
ZŠ Frýdek-Místek, Jiřího z Podě-
brad, má zavřeno celý červenec. 

Zvláštní poděkování
Žáci devátých tříd 4. ZŠ ve 

Frýdku-Místku se na konci letoš-
ního školního roku měli možnost 
zúčastnit soudního přelíčení u 
Okresního soudu ve Frýdku-
-Místku, a tak se seznámit v pra-
xi s naším právním řádem. Touto 
cestou by rádi poděkovali soudci 
Mgr. Novákovi a paní Budzinské 
za ochotu a vstřícnost při reali-
zaci této poučné akce.

Spolupráce se světem
Studenti Střední školy oděv-

ní a obchodně podnikatelské z 
Frýdku-Místku se mohou poch-
lubit spoluprací se školami a fir-
mami v Itálii, ale jejich kontakty 
se zahraničím tímto nekončí. V 
současné době se rozvíjí v rámci 
projektu Socrates spolupráce 
nejen s tradičními partnery ze 
Soverata v italské Kalábrii, ale 
také s maďarskou střední školou 
Discimus Business Academy v 
maďarském Debrecenu.      (pp)

VLÁČEK NA AQUAPARKU: Radnice splnila slib a dopravu na 
Olešné obohatila o vláček, který zdarma přibližuje návštěvníky 
z parkoviště za hrází ke koupališti. Vláček má tři vagónky, které 
pojmou zhruba padesát cestujících. Ihned si našel své příznivce. 

Foto: Petr Pavelka

Na Základní škole Frý-
dek-Místek, T. G. Masaryka, 
závěrem školního roku pro-
běhlo pracovní setkání řeši-
telů projektu „On Line School 
Magazine”. Účastníci z Řecka, 
Slovenska, Polska, Španěl-
ska, Česka i Itálie se v rámci 
projektu snaží nalézt širší roz-
měr vzdělávání ve vlastních 
učebních plánech, a to díky 
zkušenostem v odlišných 
evropských zemích, které se 
řešení účastní.

Hosté „1. ZŠ“ zavítali také 
na frýdecko-místeckou radnici, 
kde se setkali s primátorkou 
Evou Richtrovou a vedoucí 
odboru školství, kultury, mlá-

Zájem města o školstvíZájem města o školství
Řekové velmi oceniliŘekové velmi ocenili

deže a tělovýchovy Ilonou No-
wakovou. V zasedací místnosti 
zhlédli propagační film o našem 
regionu a z rukou primátorky 
převzali drobnou pozornost. 
„Projekt již běží druhým rokem 
a příští léto ho budeme dokon-
čovat. Je záslužné, že jej vaše 
město podporuje,“ zaznělo z 
řad řeckých pedagogů směrem 
k vedení města. „Primátorka 
mohla s úsměvem odpovědět, 
že oblast školství je radni-
ci blízká i proto, že ona i její 
náměstek Petr Cvik jsou z obo-
ru, takže mají kantořinu v krvi,“ 
prozradila tisková mluvčí frý-
decko-místecké radnice Kateři-
na Piechowicz.         (pp)

Společnost Plzeňský pra-
zdroj znovu vyhlásila unikátní 
sponzorský program Občan-
ská volba, který podporuje 
zajímavé projekty z oblasti 
zdravotnictví, kultury, spor-
tu, vzdělávání nebo ekologie. 
Město Frýdek-Místek bývá 
tradičně úspěšné, ale letos 
mu přibude konkurence roz-
šířením teritoria na Ostravu. 
Proto je zapotřebí, aby po 
zveřejnění zařazených projek-
tů byli občané ještě aktivnější 
než dosud.

V minulosti Občanská vol-
ba přinesla peníze například 
pro skatepark pod estakádou, 
uspělo Centrum pro mentálně 

Uspějí projekty
v Občanské volbě?

postiženou mládež, Spolek přá-
tel Frýdku-Místku, Beskydská 
šachová škola či Škola života. 
„Velmi nás potěšilo dvě stě tisíc, 
které jsme získali pro kulturní 
centrum ve Skalici,“ připomíná 
primátorka Eva Richtrová, která 
i letos zasedá v Radě reprezen-
tantů, která projekty hodnotí. 
Letos budou rozděleny dva mili-
ony korun a projekty spojené s 
Frýdkem-Místkem budou znovu 
ve hře. Do loňského ročníku 
přihlásili žadatelé celkem 51 
projektů, 19 z nich postoupilo 
do užšího kola a občané hlaso-
váním vybrali 14 vítězných. Do 
hlasování se jich zapojilo přes 
pět tisíc.         (pp)

Ani druhý pokus vydražit 
budovu bývalé zdravotní 
školy nevyšel. Další šance je 
zájemcům dána 26. července 
ve 13 hodin v malé zasedací 
místnosti budovy městského 
úřadu na Radniční ulici.

„Docela se divíme, že se 
zájemce zatím nenašel, pro-
tože dům je ve velmi dobrém 
technickém stavu a nachází 
se v atraktivní lokalitě Na Půst-
kách,“ říká vedoucí odboru 

správy obecního majetku Hana 
Kalužová k třípodlažnímu, čás-
tečně podsklepenému objektu, 
jehož vyvolávací cena byla sta-
novena na 11 160 000 korun. 
Město ji snižovat nehodlá, 
protože už nyní ji považuje za 
maximálně výhodnou. Telefo-
nicky se navíc na objekt infor-
movalo velké množství zájem-
ců z různých koutů republiky, 
takže radnice věří, že se draž-
by konečně zúčastní.       (pp)

Škola v dražbě zůstává
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městská policie

V rámci akce Prázdniny ve 
městě, kterou zorganizoval 
Dům dětí a mládeže ve spo-
lupráci s frýdecko-místeckou 
radnicí, se v nízkoprahovém 
zařízení pro děti a mládež 
Klub Prostor uskutečnil pro-
gram Učíme se s policií.

Děti se těšily hlavně na sní-
mání otisků prstů, ale nakonec 
jim policejní preventisté dovezli 
jinou atraktivitu – světelnou 
střelbu. Mimo to pro ně byly 
připraveny nejrůznější informa-
ce o Policii ČR. Děti si mohly 
vyzkoušet dopravní test pro 
cyklisty a ty nejmenší se věno-
valy omalovánce s poselstvím 
„Každý policista je tvůj kamarád, 
kterého můžeš kdykoliv požádat 
o pomoc“. Bylo jim vysvětleno, 
jaké úkoly jednotlivé složky poli-
cie plní, aby se nebály je oslo-
vit, když potřebují pomoc, třeba 
když se ztratí rodičům nebo 
zabloudí. Nechybělo pár rad, jak 
se zachovat, když dítěti někdo 

Policie se věnovala dětem v ProstoruPolicie se věnovala dětem v Prostoru

LASEROVÁ STŘELNICE: Děti si s chutí zastřílely. Žádná rána, ani 
náboje – a výsledek v notebooku.   Foto: Petr Pavelka

nabízí drogu. „Můžeš být jeden z 
těch, kteří třeba i po první dávce 
drogy zemřeli. Ročně umírá na 
předávkování drogou v České 
republice kolem 500 mladých 
lidí. Můžeš být jeden z těch, 
kdo bude na drogách závislý a 
bude mít velké zdravotní pro-
blémy. Již nyní je těchto lidí v 
celé České republice nejméně
30 000,“ varuje policie. Další 
oblastí byla jízda na kole a připo-
menutí povinné výbavy, násle-
dovalo několik praktických rad, 
jak se zachovat v modelových 
situacích. Dětem bylo připome-
nuto, aby nenosily viditelně klíče 
od bytu, do telefonu nesdělova-
ly, že rodiče nejsou doma, aby 
nejezdily autostopem, nesedaly 
do auta k cizím lidem a podob-
ně. „Účast byla slušná, s Prosto-
rem, který je určen náctiletým, 
se navíc mohla seznámit i jiná 
věková skupina dětí,“ hodnotil 
akci Martin Sysala z městské-
ho úřadu.       (pp)

Hledaný obtěžoval
30. 6. v sedm hodin večer 

strážníci Městské policie Frýdek-
-Místek kontrolovali u supermarketu 
TESCO tři muže ve věku 25-35 let. 
Důvodem bylo telefonické ozná-
mení, ve kterém zaznělo, že tito 
muži v podnapilém stavu obtěžují 
ostatní spoluobčany. Při kontrole 
vyšlo najevo, že jeden z mužů je 
osobou, po níž pátrá Policie České 
republiky. Tato osoba byla předána 
republikovým kolegům.

Chytili „sprajera“
2. 7. nad ránem v půl třetí 

zajistili městští policisté díky uvě-
domělému občanovi, jenž telefo-
nicky oznámil protiprávní jednání, 
čtyři mladíky ve věku 17-22 let, 
kteří poškozovali na ulici Dr. Petra 
fasádu obytného domu nástřikem 
barvy ze spreje. Vzhledem k tomu, 
že toto jednání naplňuje skutkovou 
podstatu trestného činu, byla celá 
čtveřice mladíků předána Policii 
České republiky k došetření.

Hadi v ulicích
4. a 5. 7. řešili městští strážní-

ci kuriózní případy s hady. Jejich 
chovatelů přibývá a s nimi i mož-
ností, že se některý plaz zatoulá 
a vystraší místní obyvatele. Nej-
prve byl nahlášen černý metrový 
had v parku Svobody, který byl 
odchycen specialistou, den nato 
byla spatřena u knihovny malá 
krajta. Její majitel se ovšem 
našel a bylo mu zdůrazněno, ať 
si své hady lépe hlídá.

Exhibicionista u vody
5. 7. strážníci dostali krátce po 

poledni echo, že U Žida kolem 
řeky vyhledává naháč mladé dív-
ky. Nepodařilo se jej objevit, ale 
týž den v půl desáté večer byla 
hlášena další jeho aktivita na 
Riviéře u stavidla. „Myslíme si, 
že se jednalo o stejného muže, 
ale ani tentokrát jsme na něj 
nenarazili. Takoví lidé jsou velice 
ostražití a na jednom místě nese-
trvají delší dobu,“ vysvětlil ředitel 
městské policie Václav Buček.

Zavolat sanitku?
6. 7. byli strážníci přivoláni k 

Šatlavě, restauračnímu zařízení, 
které pětašedesátiletý muž nedo-
kázal opustit bez úhony. Spadl a 
měl rozseklou bradu. Strážníci 
měli posoudit, zda je nutné přivo-
lat sanitku. Opilý muž nakonec v 
rukou lékařů skutečně skončil.

Museli uklízet
7. 7. v půl jedenácté večer 

oznámila městské policii paní 
z ulice M. Majerové, že z okna 
vidí kluky převracet kontejnery. 
Strážníci byli dostatečně rychlí, 
takže jeden z hochů skončil na 
záchytce a zbytek musel obsta-
rat úklid. Uniformovaní muži 
si tentokrát vystačili s pouhou 
domluvou, ale jména výtečníků 
jsou v databázi, a pokud by svůj 
výstřelek někdy zopakovali, jen 
tak lehce jim to neprojde.    (pp)

Beskydské informační cen-
trum ve spolupráci s dalšími 
dvěma informačními centry 
dalo znovu dohromady pest-
rou nabídku pro turisty v rámci 
letního vydání Beskydy tourist 
info. Připravilo jim osmačtyři-
cetistránkové menu plné infor-
mací, jak si v Beskydech zajis-
tit nezapomenutelné zážitky.

„Současné Beskydy už 
dokážou uspokojit potřeby oprav-
du širokého spektra návštěvníků. 
Kromě nádherné krajiny a jedi-
nečných výhledů z vrcholků hor 
nabízí na slušné úrovni veškeré 
doprovodné služby a stále více 
možností zábavy. A ač se to zdá 
možná trochu nelogické, jsou 
pravým rájem pro vyznavače 
cykloturistiky,“ praví se v úvodu 
Beskydy tourist info, které je letos 

Beskydy tourist info
zaměřeno zejména na dovole-
nou na kolech. Nechybí proto 
cyklotrasy, jízdní řády cyklobusů, 
ale i obvyklé rozsáhlé kalendári-
um kulturních a sportovních akcí. 
Novinkou je soutěž Navštiv a 
poznej Beskydy, kdy lidé sbírají 
razítka na vybraných místech a 
mohou se s vyplněným anketním 
lístkem zúčastnit losování o zají-
mavé ceny. „Beskydy tourist info 
jsme vydali nákladem třicet tisíc 
kusů, každý turista, který k nám 
zavítá, si tento zpravodaj bere 
jako užitečného pomocníka, pro-
tože tím získá spoustu informací. 
Samozřejmě, že si pro něj chodí i 
místní obyvatelé, protože i pro ně 
je zdrojem inspirace, kam do okolí 
vyrazit o prázdninách,“ řekl ředitel 
Beskydského informačního cent-
ra Richard Žabka.        (pp)

Beskydské informační cent-
rum se snaží, aby se co nejvíce 
rozšířil počet zemí, pro které 
Beskydy nebudou neznámým 
pojmem. Domácích i zahranič-
ních turistů zde přibývá a nyní 
„je políčeno“ na Chorvaty.

Beskydské informační cent-
rum zaznamenalo zájem chorvat-
ské cestovní kanceláře i tamních 
novinářů a ti počátkem srpna 
absolvují poznávací fam trip Regi-
onem Beskydy. „Ředitelé chor-
vatských cestovních kanceláří 
za asistence novinářů jednoho z 
nejvýznamnějších záhřebských 
deníků Novi list absolvují nároč-
ný program, během kterého se 
seznámí s možnostmi, které 
nabízejí Beskydy v oblasti ces-

Vedení chorvatských cestovek
se chystá do našeho regionu

tovního ruchu,“ uvedl ředitel Bes-
kydského informačního centra 
Richard Žabka. Fam trip by měl 
přiblížit zejména příležitosti pro 
lyžaře a golfisty. Na řadu přijde 
rovněž setkání s tradičními regio-
nálními nápoji a pochutinami. Pro 
Chorvaty je připravena například 
degustace piva Radegast přímo 
v nošovickém pivovaru a nebo 
ochutnávka likérů z Kwaczkovy 
likérky. Na závěr se účastníci fam 
tripu setkají v rámci workshopu se 
zástupci všech navštívených sub-
jektů. Poslanec Petr Rafaj, který 
celý fam trip zaštiťuje, pozname-
nal: „Věřím, že pobyt chorvatské 
delegace přinese kýžené ovoce 
v podobě přílivu nové klientely do 
Beskyd.“          (pp)

Pouze pět obcí z kraje při-
hlásilo své projekty do pátého 
ročníku celorepublikové sou-
těže „Zklidňování dopravy ve 
městech a obcích ČR“, vyhla-
šované Nadací Partnerství, 
jejímž cílem je zviditelnit kvalit-
ní dopravní řešení a inspirovat 
další obce k jejich následování. 

Město soutěží ve zklidnění dopravyMěsto soutěží ve zklidnění dopravy

KRUHOVÝ OBJEZD: Dopravní situace na Frýdlantské ulici se jeho 
vybudováním zlepšila. Ocení to porota?  Foto: Petr Pavelka

Projekt podal i Frýdek-Místek.
Zklidňování dopravy je sou-

stava opatření, kterými se již od 
sedmdesátých let minulého sto-
letí vyspělé země snaží zmírnit 
negativní dopady přebujelé auto-
mobilové dopravy na bezpečnost 
a celkovou kvalitu života ve 
městech a obcích. „V posledních 

letech se tento trend začíná pro-
sazovat i u nás. V praxi to obvyk-
le znamená zúžení jízdních pruhů 
pro automobily a naopak rozšíře-
ní chodníků, posílení zeleně nebo 
vymezení pruhů pro cyklodopra-
vu,“ řekl Petr Šmíd z Nadace 
Partnerství. „Mezi oblíbené zklid-
ňující prvky patří malé okružní 
křižovatky, vysazené chodníkové 
plochy zkracující délku přechá-
zení, ostrůvky na vjezdech do 
obce znemožňující automobilu 
vjet do obce vyšší než povolenou 
rychlostí nebo vysazené zelené 
plochy chránící parkující vozidla. 
Všechna tato opatření přinášejí 
kromě prokazatelně příznivého 
vlivu na bezpečnost a plynulost 
dopravy také zlepšení vzhledu a 
celkové zlidštění veřejných pro-

stor,“ popsal Šmíd.
A s čím chce u desetičlenné 

hodnotící komise, složené z 
dopravních odborníků, projek-
tantů a zástupců státní správy i 
neziskového sektoru, uspět frý-
decko-místecká radnice? „Je to 
spíše prestižní záležitost, nejde 
tady o miliony korun. Případnou 
finanční prémii však lze využít 
například na další projektovou 
dokumentaci jiné akce a podob-
ně. Vždy se hodnotí stav před 
realizací akce a pak její důsled-
ky a my jsme poslali k hodnoce-
ní investici města do kruhového 
objezdu na ulici Frýdlantské,“ 
informoval vedoucí dopravy a 
silničního hospodářství Miroslav 
Hronovský.

(pokračování na straně 10)
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Na rozhraní dvou měsí-
ců (květen-červen) proběhl 
desetidenní sněm, který se 
konal v Jáchymově. Co je to 
Sněm dětí České republiky 
pro životní prostředí? To je 
skupina dětí (do 17 let), které 
se zajímají o životní prostředí. 
Vybráni jsou na základě při-
hlášky a tříměsíčního výběro-
vého řízení. V tomto roce se 
sněm zabývá živlem vzduch.

Velký sněm začínal ubyto-
váním, večeří a večerní hrou s 
názvem Živly (voda, vzduch, 
země, oheň). V sobotu taky 
nebyla o zábavu nouze. V tomto 
dni jsme zažili plno her (např. 
Stavba větrného chrámu, Boho-
vé větru), které pro nás připravili 

Eurocampy fungují. Euro-
campy baví. Eurocampy jsou 
pro mládež přínosné. Protože 
však ne všichni lidé vědí, co 
si pod tímto pojmem před-
stavit, několik otázek s touto 
problematikou nám zodpo-
věděla jejich organizátorka 
Marta Michaláková pracující 
při Okresní radě Asociace 
školních sportovních klubů 
Frýdek-Místek a zároveň vyu-
čující na Obchodní akademii 
ve Frýdku-Místku. 

Co tedy eurocampy, které 
podporuje i Statutární město 
Frýdek-Místek, vlastně před-
stavují?

„Eurocampy jsou evropské 
výměnné pobyty mládeže na 
zajímavých místech, při nichž 
se setkávají lidé z různých států, 
odlišných zvyků, jazyků a tradic. 
Zúčastňují se jich mladí lidé ve 
věku od 15 do 25 let, a to hlavně 
z důvodu zlepšení jazykových 
znalostí, možnosti levnějšího 
vycestování za hranice své země, 
seznámení se s jinými kulturami 
a navázání nových známostí.“ 

Co je náplní těchto výměn-
ných pobytů? 

Když se řekne Eurocamp....
„Účastníkům jednotlivých euro-

campů je představována daná 
země, mají možnost navštívit 
památky, poznat národní, kulturní i 
přírodní zajímavosti, zvyky a tradi-
ce. Bývá zde velké množství spor-
tovních či uměleckých aktivit, mezi 
kterými si může mladý člověk zvo-
lit. Účastníci se navzájem pomocí 
her či soutěží seznamují, prolamují 
jazykové bariéry a navazují přátel-
ství, která rozhodně Eurocampem 
nekončí, dále si dopisují či komuni-
kují díky internetu.“

Jakou formou se mládež 
seznamuje se zvyklostmi 
jiných zemí?

„Zástupci jednotlivých zemí 
na Eurocampu mají vždy jeden 
večer na to, aby svou zemi před-
stavili ostatním zúčastněným 
národům. Na některých Euro-
campech účastníci sami připra-
vují večeři, což bývají národní 
pokrmy. Záleží jen na iniciativě 
samotných mladých lidí, jakým 
způsobem prezentují svou zemi, 
jak vyzdobí jídelnu, jaké jídlo 
uvaří, zda naučí ostatní účastníky 
svou národní hymnu nebo před-
staví své národní osobnosti.“

A kde všude se studenti 
mohou podívat? 

„V této době se vybraní studen-
ti účastní již probíhajících Euro-
campů ve Španělsku (Navarra) 
a italské Veroně. 16. 7. odcestují 
studenti na startující Eurocamp 
do Francie – Bordeaux, 22. 7. na 
Eurocamp do Německa – Frank-
furt nad Mohanem. Pro ty, kterým 

se za hranice své rodné země 
nechce, je připraven Eurocamp 
v České republice, který začíná 
3. 8. návštěvou „stověžaté matič-
ky“ Prahy. Poté se skupina 70 lidí 
přesune na Žermanickou přehra-
du, kde stráví zbytek pobytu.“

Koho v regionu přivítáme?
„Tohoto výměnného pobytu se 

zúčastní osm zemí: Španělsko, 
Itálie, Francie, Německo, Švéd-
sko, Finsko, Rusko a Česko.“

Je letos ještě nějaká šan-
ce vyrazit tímto způsobem do 
světa?

„V letošním roce se bude 
pořádat ještě jeden Eurocamp v 
ruské Jaroslavli, na který je mož-
no se ještě přihlásit. Pokud má 
někdo zájem o účast na někte-
rém z dalších výměnných poby-
tů mládeže v roce 2007, může 
sledovat webové stránky města 
Frýdku-Místku v sekci Kultura 
– Studentské výměny AŠSK.“

V čem vidíte hlavní přínos 
podobných akcí?

„Eurocampy učí mladé lidi 
ke vzájemné toleranci, protože 
žádný národ není stejný, nabíze-
jí možnost jazykového rozvoje, 
protože v dnešní době je třeba 
světové jazyky ovládat, ale 
hlavně se snaží zmenšit propast 
mezi jednotlivými národy. Chtějí 
mladým lidem ukázat cestu k 
sobě a dokázat, že ani velké 
vzdálenosti či odlišné jazyky 
nemusí nutně znamenat neporo-
zumění a že i přátelství s cizinci 
mohou existovat.“                (pp)

Stalo se již tradicí, že se 
„deváťáci“ 4. ZŠ ve Frýdku-
-Místku zapojují do projektu 
Občan a v rámci společen-
skovědního semináře se 
snaží hledat řešení některých 
problémů, které souvisejí s 
naším městem a mládeží.

Loni se naši spolužáci snažili 
omezit pokreslování veřejných 
budov graffity a usilovali o 
vymezení legálních ploch pro 
sprejery. Letos jsme řešili pro-
blém občanské pasivity a chtěli 
jsme se pokusit přimět mladé lidi 
k tomu, aby se o dění ve měs-
tě začali více zajímat. Usilovali 
jsme o vytvoření Mládežnické 
rady ve Frýdku-Místku. Mládež 
by tak mohla jejím prostřednic-
tvím zasahovat do politiky měs-
ta. Mládežnické rady existují i v 
jiných městech. V listopadu jsme 
provedli průzkum (Obchodní 
akademie, Gymnázium a SOŠ 
Cihelní 310, 6. ZŠ, ISŠ Lísko-
vecká, Průmyslová škola ve 
F-M, SOU technické Pionýrů). 
Celkem jsme se otázali 259 
respondentů. V dotazníku bylo 
pět základních otázek. (Zajímáš 
se o politiku? Jsi spokojen s akti-
vitami pro mládež v našem měs-
tě? Zajímaly by tě výsledky mlá-
dežnické rady? Byl bys ochoten 
mládežnické radě přispívat 

Projekt Občan 
– Mládežnická rada

svými nápady? Chtěl bys mít v 
mládežnické řadě zástupce z 
vaší školy?) Bohužel jsme došli 
k závěru, že je tato problemati-
ka nezajímá. Co je zajímá, jsou 
mobily, televizní pořady a počí-
tače. My jsme i přesto pokračo-
vali. Navštívili jsme městský úřad 
a pana Martina Sysalu, který pra-
cuje na odboru školství, abychom 
ho informovali o našem projektu. 
Byl s ním velmi spokojen. Sešli 
jsme se také s paní Ilonou Nowa-
kovou, vedoucí odboru školství, 
která nám řekla, že město s námi 
bude spolupracovat a ráda nám 
pomůže sjednat první schůzku 
mládežnické rady. Mládežnickou 
radu by zastřešoval DDM. Na 
tomto jsme se dohodli s paní Pet-
rou Urbanovou, ředitelkou DDM. 
Poté jsme oslovili školy a pozvali 
je ke spolupráci s mládežnickou 
radou. Ozvaly se nám pouze 7. 
ZŠ a střední průmyslová škola, 
se kterými bychom v budoucnu 
chtěli dál spolupracovat. Náš 
projekt jsme prezentovali na naší 
škole a na regionálním setkání v 
Národním domě. Teď nás čeká 
celostátní prezentace v Praze. 
Realizace projektu je běh na 
dlouhou trať, a proto záleží jen 
na budoucích deváťácích, jestli 
budou chtít dokončit to, co my 
jsme začali.        Žáci 9. ročníku

Na 4. ZŠ si zaslouží jednič-
ky. Naši žáci se zúčastnili i v 
tomto roce různých soutěží 
matematických, literárních, 
výtvarných, zdravotnických a 
sportovních. Jako každý rok 
nezklamali naši malí recitátoři. 
Bojovali s obrovskou snahou 
umístit se mezi nejlepšími ve 
třech věkových kategoriích. 

23. února proběhlo obvodní 
kolo této soutěže, kde ve všech 
kategoriích posbírali první mís-
ta a jedno druhé. 1. místa si 
odnesli Veronika Bělešová, 
David Dejmal, Barbora Halamo-
vá a 2. místo Adam Halama. Do 
okresního kola mohli postoupit 
jen vítězové 1. a 2. věkové 
kategorie. David Dejmal a Bar-
bora Halamová reprezentovali 
naši školu v okresním kole na 
ZUŠ 15. března.

Opět 1. místo, tentokrát v 
okresním kole matematické 
olympiády, si zasloužil žák 5. 
třídy Martin Vlček a 3. místo 
Radek Huštan.

Velkých úspěchů dosáhly děti 

Školní rok plný úspěchůŠkolní rok plný úspěchů
v soutěžích výtvarných. Z cel-
kového počtu devíti soutěží byli 
úspěšní v šesti z nich. V listopa-
du byla oceněna žákyně 4. třídy 
Karolína Žárská, která v okresním 
kole soutěže „Malované Váno-
ce“ získala 2. místo. V dubnu 
vyhrál také 2. místo v krajském 
kole soutěže „Malujeme písnič-
ku“ žák 1. třídy Matěj Svoboda. 
Jeho spolužačka Helena Var-
gová obsadila 2. místo v okres-
ním a 3. místo v krajském kole 
soutěže „Požární ochrana očima 
dětí“. V květnu jsme se zúčastnili 
soutěže vyhlášené OD PRIOR. 
1. místo a finanční odměnu pro 
svou třídu si odnesl Ladislav 
Kala ze třetí třídy.

V závěru školního roku přišlo 
překvapení, tentokrát z celostátní 
soutěže. Humanitární organizace 
ADRA vyhlásila charitativní akci 
s názvem „Doma je doma aneb 
kam patřím“. Z celkového počtu 
1380 prací bylo vybráno a oceně-
no 50 nejlepších. Mezi nimi jsou 
i Veronika Neusserová a David 
Kanaloš, oba žáci naší školy. 

Jejich práce budou otištěny v 
knize s názvem DOMA JE DOMA 
spolu s pracemi dětí z Thajska, 
Bosny a Hercegoviny, Indonésie, 
Pákistánu, Srí Lanky, New Orle-
ansu, kde tato soutěž také pro-
bíhala. Originály vítězných prací 
budou vydraženy a zisk určen na 
financování projektu „Pod stan 
jenom na prázdniny“.

Žáci 3., 4. a 5. tříd, kteří nav-
štěvují zdravotnický zájmový 
útvar, předvedli své znalosti v 
soutěži pořádané ČČK 13. květ-
na. Zde poskytovali 1. pomoc 
raněnému, jeho transport a 
ošetření. Družstvo pěti dětí si 
počínalo nejlépe a zasloužilo si 
tak 1. místo a zároveň postup 
do regionálního kola 10. června 
v Olomouci. V tomto kole vybo-
jovaly žákyně Julie Kobzíková, 
Ivana Neusserová, Nikola Vlč-
ková, Tereza Klegová a Monika 
Škovranová krásné 6. místo.

Těmito úspěchy určitě 
neskončíme, ale o prázdninách 
nabereme síly bojovat i v příštím 
školním roce.        (kk)Na Meluzíně.

Velký Sněm dětí České republiky
lidé ze sdružení Gemini.

V neděli, pondělí a úterý se 
konaly přednášky, například od 
J. Zákopčaníka, senátorky J. 
Seitlové a mnoha dalších. Ve 
středu jsme měli Dětský den s 
večerním programem.

Na čtvrtek si pro nás při-
pravili exkurzi na rašeliniště a 
na skalnatý kopec Meluzína v 
prostředí Krušných hor. V pátek 
byla panelová diskuze v Praze a 
po ní následovala hra v pražské 
městské knihovně. Poslední den 
jsme završili bohatým herním 
programem. V neděli jsme se 
sbalili a odjeli do svých domovů. 
Michal Bařina, žák 8.B třídy 
ZŠ a MŠ ve Frýdku-Místku, 
Lískovci a člen Sněmu dětí. 
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Stavební úřad funguje nezávisle na vedení města
Změna v užívání stavby
Kde lze vyřídit změnu v 

užívání stavby?
Změnu v užívání stavby lze 

vyřídit na Stavebním úřadě 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku pro tato katastrální území: 
Frýdek, Panské Nové Dvory, 
Lískovec, Místek, Chlebovice, 
Lysůvky, Zelinkovice, Skalice, 
Sviadnov, Žabeň, Staříč, Paskov, 
Oprechtice ve Slezsku, Sedliště 
ve Slezsku, Bruzovice, Kaňovice, 
Horní Bludovice, Prostřední Blu-
dovice, Palkovice, Myslík, Kozlo-
vice, Měrkovice, Lhotka u Frýd-
ku-Místku, Staré Město, Baška, 
Kunčičky u Bašky, Hodoňovice.

Co potřebujete předložit?
a) vyplněný formulář návrhu na 

změnu v užívání stavby (formulář 
je k dispozici na stavebním úřadě) 

b) doklad o vlastnictví před-
mětné stavby (výpis z katastru 
nemovitostí (aktuální) a kopie 
katastrální mapy, ne starší 6 
měsíců, v originále) 

c) další doklady podle kon-
krétní stavby, dle ústního pro-
jednání s příslušným technikem 
stavebního úřadu 

Podle stavebního zákona lze 
stavbu užívat jen k účelu urče-
nému v kolaudačním rozhodnutí, 
popřípadě ve stavebním povolení.

Stavební zákon rozlišuje dva 
případy, kdy přichází v úvahu 
změna užívání stavby, a to:

1. Změna v užívání stavby 
bez změny stavby 

- změnu ve způsobu užívání 
stavby, která není spojena se 
změnami (zásahem) ve stavební 
části stavby a kdy tedy jde o změ-
ny v jejím provozním zařízení, ve 
způsobu nebo podstatném rozší-
ření výroby, popřípadě činnosti, 
která by mohla ohrozit zdraví a 
život osob nebo životní prostředí

2. Změna v užívání stavby se 
změnou stavby 

- změnu v užívání stavby, která 
současně vyžaduje provést změ-
ny na samotné stavbě (nástavba, 
přístavba, stavební úprava).

Vyžaduje-li změna v užívání 
stavby také její změnu vydává 
stavební úřad postupně správní 
rozhodnutí, a to:
- územní rozhodnutí u nástavby 
a přístavby
- stavební povolení pro změny 
stavby (stavební úpravy)
- kolaudaci týkající se změny 
stavby, kdy bude zároveň stano-
ven nový účel v užívání stavby. 

Správní poplatky
Správní poplatek ve výši 

500,- Kč (v hotovosti) se vybírá 
za vydání rozhodnutí o změně v 
užívání bez stavebních úprav. 

Kolaudace staveb
Kde lze vyřídit kolaudaci stavby?

Kolaudaci stavby lze vyřídit na 

Stavebním úřadě Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku pro tato katast-
rální území: Frýdek, Panské Nové 
Dvory, Lískovec, Místek, Chlebovi-
ce, Lysůvky, Zelinkovice, Skalice, 
Sviadnov, Žabeň, Staříč, Paskov, 
Oprechtice ve Slezsku, Sedliště 
ve Slezsku, Bruzovice, Kaňovice, 
Horní Bludovice, Prostřední Bludo-
vice, Palkovice, Myslík, Kozlovice, 
Měrkovice, Lhotka u Frýdku-Míst-
ku, Staré Město, Baška, Kunčičky 
u Bašky, Hodoňovice.

Co potřebujete předložit?
a) vyplněný formulář návrhu 

na kolaudaci stavby (formulář je 
k dispozici na stavebním úřadě) 

b) doklad o vlastnictví předmět-
ného pozemku nebo stavby (výpis 
z katastru nemovitostí (aktuální) a 
kopie katastrální mapy, ne starší 6 
měsíců, v originále)

c) geometrický plán zaměře-
ní stavby v případě kolaudace 
novostavby nebo přístavby 

d) další doklady podle kon-
krétní stavby, dle ústního pro-
jednání s příslušným technikem 
stavebního úřadu 

Kolaudaci podle stavebního 
zákona podléhají dokončené 
stavby, popřípadě jejich části 
schopné samostatného uží-
vání, nebo ty části staveb, na 
nichž byla provedena změna 
nebo udržovací práce, pokud 
tyto stavby nebo práce na nich 
vyžadovaly stavební povolení. 

Správní poplatky
Za vydání kolaudačního roz-

hodnutí stavby dokončené ve 
stanoveném termínu se popla-
tek nevybírá.

Poplatek se vybírá za místní 
šetření při kolaudaci, byl-li návrh 
na kolaudaci podán po lhůtě k 
dokončení stavby stanovené ve 
stavebním povolení ve výši 100,- 
Kč za každou započatou hodinu 
v pracovní době správního úřa-
du (v hotovosti).

Poskytnutí služeb spisovny
Žádost o poskytnutí služeb 

spisovny
Žádost se podává osobně nebo 

písemně poštou za splnění pod-
mínek daných ustanovením § 38 
zákona č. 500/2004 Sb., o správ-
ním řízení (správní řád), ve znění 
pozdějších předpisů a platného 
spisového a skartačního řádu.

Poplatky za kopie jsou dány 
zákonem č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích. Vydání 
stejnopisu, opisu, kopie, foto-
kopie nebo výpisu z úředních 
spisů, ze soukromých spisů v 
úřední úschově 15,- Kč za kaž-
dou i započatou stránku, je-li 
pořizována na kopírovacím stroji 
nebo na tiskárně počítače.

Způsob platby (v hotovosti) 
– kancelář stavebního úřadu č. 
dveří 330.

ŽÁDOST O POVOLENÍ 
ODSTRANĚNÍ STAVBY

Jméno a příjmení, dat narození (IČ)
Adresa pobytu nebo adresa pro 
doručování (sídlo), telefon
Druh a účel stavby (č.p., ul.)
na pozemku parc.č., kat.území
Důvod odstranění stavby:
Předpokládaný termín započetí 
a ukončení demoličních prací:
Způsob provedení demoličních 
prací: svépomocí - dodavatelsky 

Při provádění demolice bude 
použito trhavin: 

Způsob naložení demoliční 
sutí (v případě potřeby odvozu 
suti na skládku je nutno doložit 
doklad o zabezpečení skládky): 

Způsob naložení s uvolněným 
pozemkem: 

Podpis (razítko) žadatele/ů
Přílohy:
(vše v originále nebo jako ově-

řená kopie, popř. je nutno před-
ložit originál a fotokopii k ověření)

1. Kopie katastrální mapy 
(ne starší 6 měsíců) vyhotovená 
Katastrálním úřadem pro Morav-
skoslezský kraj se sídlem v Opa-
vě, Katastrální pracoviště Frýdek-
-Místek, T. G. Masaryka č. p. 453, 
Frýdek-Místek, 558 636 060 

2. Výpis z katastru nemo-
vitostí (aktuální) pro parcely, 
na kterých je stavba umístěna, 
výpis vydává Katastrální úřad 
pro MSK, Katastrální pracoviště 
Frýdek-Místek

3. Informace o parcelách 
(aktuální), které sousedí s parce-
lami a informace o stavbách na 
těchto sousedících pozemcích, 
informace vydává Katastrální úřad 
pro MSK se sídlem v Opavě, Kata-
strální pracoviště Frýdek-Místek

4. Prohlášení odborného dozo-
ru/odborného vedení stavby nad 
prováděním prací svépomocí.

5. Technická zpráva k demo-
lici stavby, příp. nezbytné výkre-
sy 2x – 3x 

6. Doklad o jednání s dotče-
nými orgány státní správy a 
organizacemi, spravujícími roz-
vodné sítě (Český Telecom a.s., 
SmP a.s., SmVaK a.s., SmE 
a.s., ÚPC Česká republika)

7. Vyjádření obce v místě stavby

NÁVRH NA KOLAUDACI 
STAVBY

Jméno, příjmení, dat. narození (IČ)
Adresa pobytu nebo adresa pro 
doručování (sídlo), telefon
navrhuje, aby bylo vydáno kolau-
dační rozhodnutí pro stavbu
na pozemku parc. č., kat.území 
pro kterou vydal stavební povo-
lení stavební úřad MěÚ ve Frýd-
ku-Místku dne, pod č.j.

Stavba je dokončena - bude 
dokončena, v souladu se sta-
vebním povolením a ověřenou 
projektovou dokumentací (s 
drobnými odchylkami).

Podpis (razítko) stavebníka/ů 
Přílohy:
(vše v originále nebo jako ově-

řená kopie, popř. je nutno před-
ložit originál a fotokopii k ověření)

1. Geometrický plán zaměře-
ní stavby – 1x

2. Doklad o vytýčení stavby
3. Osvědčení o stavu komínů
4. Zpráva o výchozí revizi 

elektrického zařízení a venkovní 
přípojky

5. Revizní zpráva hromosvodu
6. Zpráva o revizi plynového 

zařízení (protokol o vpuštění 
plynu, zápis o tlakové zkoušce 
plynového zařízení, osvědčení 
o odborném posouzení odběr-
ného plynového zařízení, revizní 
zpráva o stavu komínů pro při-
pojení spotřebičů a kouřovodu 
na plynná paliva)

7. Potvrzení o těsnosti ÚT
8. Potvrzení o tlakové zkouš-

ce vnitřní vodoinstalace a ven-
kovní přípojky

9. Potvrzení o těsnosti vnitřní 
kanalizace a venkovní přípojky

10. Zkouška o nepropustnosti 
žumpy

11. Doklad o zákonné likvida-
ci odpadů v průběhu stavby

12. Výsledky měření radonu v 
pobytových místnostech

OHLÁŠENÍ DROBNÉ STAVBY
Jméno, příjmení (název), datum  
narození (IČ)
Adresa pobytu nebo adresa pro 
doručování (sídlo), telefon
Místo stavby parc. č., kat.území
Druh – účel stavby
Rozměr stavby, výška nad terénem
Jednoduchý technický popis její-
ho provedení
Označení objektu, k němuž 
bude drobná stavba plnit doplň-
kovou funkci 
Stavba bude prováděna svépo-
mocí - dodavatelsky

Při provádění stavby se 
- nemají použít sousední nemovitosti
- mají použít sousední nemovi-
tosti čp., parc. č.
- jejichž vlastníky jsou a jejich 
vyjádření 
Podpis (razítko) stavebníka/ů

Přílohy:
(vše v originále nebo jako ově-

řená kopie, popř. je nutno před-
ložit originál a fotokopii k ověření)

1. Jednoduchý situační náčrt pod-
le kopie katastrální mapy s vyznače-
ním umístění stavby na pozemku a 
hranic mezi sousedními pozemky s 
polohou staveb na nich.

2. Vyjádření vlastníků soused-
ních nemovitostí podle bodu č. 8.

3. Výpis z katastru nemovi-
tostí (aktuální).

4. Kopie katastrální mapy (ne 
starší 6 měsíců).

Drobnou stavbu lze provést 
jen na základě písemného sdě-
lení stavebního úřadu, že proti 

jejímu provedení nemá námitek. 
Pokud toto sdělení nebude sta-
vebníkovi oznámeno do 30 dnů 
ode dne ohlášení anebo staveb-
ní úřad v téže lhůtě nestanoví, 
že ohlášená drobná stavba 
podléhá stavebnímu povolení, 
může ji stavebník provést.

OHLÁŠENÍ INFORMAČNÍCH, 
REKLAMNÍCH A PROPAGAČ-

NÍCH ZAŘÍZENÍ
Jméno, příjmení (název), datum 
narození (IČ)
Adresa pobytu nebo adresa pro 
doručování (sídlo), telefon 
Označení stavby nebo pozemku, 
na němž má být zařízení umís-
těno, a jméno (název), adresa 
(sídlo) vlastníka: 
Druh, účel a doba trvání zařízení 

Popis konstrukčního řešení z 
hlediska bezpečnosti s údaji o 
použitých materiálech; jde-li o 
světelné zařízení, popis způso-
bu jeho napojení na elektrické 
vedení, zda pro montáž bude 
žádáno o souhlas k využití veřej-
ného prostranství 

Údaj o tom, zda se provoz 
zařízení dotkne práv jiných 
osob, například oslněním, zakry-
tím světla, hlukem, apod. 

Údaj o tom, jak provoz zaří-
zení ovlivňuje podmínky pří-
pustnosti a užívání staveb a 
pozemků osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Podpis (razítko) stavebníka/ů
Přílohy:
(vše v originále nebo jako ově-

řená kopie, popř. je nutno před-
ložit originál a fotokopii k ověření)

1. Kopie katastrální mapy 
(ne starší 6 měsíců) vyhotovená 
Katastrálním úřadem pro Morav-
skoslezský kraj se sídlem v Opa-
vě, Katastrální pracoviště Frýdek-
-Místek, T. G. Masaryka č. p. 453, 
Frýdek-Místek, 558 636 060 

2. Výpis z katastru nemo-
vitostí (aktuální) pro parcely, 
na kterých se stavba umisťuje, 
výpis vydává Katastrální úřad 
pro MSK, Katastrální pracoviš-
tě Frýdek-Místek

3. Náčrt nebo fotografie 
nemovitosti, popřípadě též její-
ho okolí, prokazující vhodnost 
začlenění zařízení do prostoru.

4. Návrh zařízení v přiměře-
ném měřítku a barevném prove-
dení 2x – 3x.

5. Doklady o jednání s orgány 
státní správy, s vlastníky (správ-
ci) pozemních komunikací, sítí 
technického vybavení, pokud 
byla předem o zařízení vedena, 
a rozhodnutí, stanoviska, vyjá-
dření, souhlasy, posouzení, pří-
padně jiná opatření dotčených 
orgánů státní správy vyžadova-
ná zvláštními předpisy.

(pokračování na straně 6)
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Stavební úřad funguje nezávisle na vedení města
(Pokračování ze strany 5)

Upozornění pro stavebníka:
Informační, reklamní a pro-

pagační zařízení lze zahájit a 
provést po doručení písemného 
sdělení stavebního úřadu, že 
proti zařízení nemá námitek.

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ 
TERMÍNU K DOKONČENÍ 

STAVBY
Jméno, příjmení, dat. narození (IČ)
Adresa pobytu nebo adresa pro 
doručování (sídlo), telefon
žádá/jí/ o prodloužení termínu k 
dokončení stavby (uvést jaké dle 
stavebního povolení)
parc. č., katastrální území 
Nový termín dokončení
Stavební povolení bylo vydáno dne 
Odborem, pod č. j.
Důvodem nedodržení určeného 
termínu k dokončení stavby je
Podpis (razítko) stavebníka/ů

Přílohy:
(vše v originále nebo jako ově-

řená kopie, popř. je nutno před-
ložit originál a fotokopii k ověření)

1. Kopie katastrální mapy 
(ne starší 6 měsíců) vyhotovená 
Katastrálním úřadem pro Morav-
skoslezský kraj se sídlem v Opa-
vě, Katastrální pracoviště Frýdek-
-Místek, T. G. Masaryka č. p. 453, 
Frýdek-Místek, 558 636 060 

2. Výpis z katastru nemo-
vitostí (aktuální) pro parcely, na 
kterých je stavba včetně přípojek 
umístěna, výpis vydává Katast-
rální úřad pro MSK, Katastrální 
pracoviště Frýdek-Místek

3. Informace o parcelách, kte-
ré sousedí s parcelami, na kterých 
je stavba vč. přípojek umístěna, a 
informace o stavbách na těchto 
sousedících pozemcích. Informace 
vydává Katastrální úřad pro MSK 
se sídlem v Opavě, Katastrální 
pracoviště Frýdek-Místek

PROHLÁŠENÍ ODBORNÉ 
VEDENÍ STAVBY

Prohlašuji, že jsou mi známy 
předpisy stavebního zákona č. 
50/1976 Sb. v platném znění o 
provádění odborného vedení 
realizace stavby (odst.2, § 44, 
zák.č. 50/1976 Sb.).
Jméno, příjmení a datum narození
Adresa 
Odborné vedení realizace stav-
by budu provádět na stavbě 
Podpis stavebníka, podpis odb. 
ved. realizace stavby

Příloha:
osvědčení o autorizaci (tech-

nik, inženýr, architekt, stavitel) 

PROHLÁŠENÍ
ODBORNÝ DOZOR

Prohlašuji, že jsou mi známy 
předpisy stavebního zákona č. 
50/1976 Sb. v platném znění o 
provádění odborného dozoru 
nad prováděním stavby (odst. 3, 

§ 44, zák.č. 50/1976 Sb.).
Jméno, příjmení a datum narození
Adresa 
Vzdělání
Odborný dozor budu provádět 
na stavbě
Podpis stavebníka, podpis odbor-
ného dozoru 

Příloha:
doklad o ukončení vysokoškol-

ského nebo středoškolského stu-
dia stavebního nebo architektonic-
kého směru a potvrzení o 3 letech 
praxe v oboru vedení stavby 

ŽÁDOST O STAVEBNÍ 
POVOLENÍ

Stavebník – jméno, příjmení, datum 
narození, adresa pobytu nebo adre-
sa pro doručování, telefon
Název nebo obchodní firma 
– IČ (osoba fyzická podnikající, 
právnická osoba) 
Zástupce stavebníka na základě 
písemné plné moci – jméno, pří-
jmení, adresa (bydliště, sídlo) 
Předmět stavebního povolení 
- druh a stručný popis všech 
staveb nebo jejich změn
hlavní stavba a doplňkové stav-
by (s uvedením jejich zastavěné 
plochy, účelu užívání, počtu bytů 
apod.), druh přípojek, žumpa, vsa-
kovací studna pro dešťové vody, 
zpevněné plochy (m2), připojení ke 
komunikaci (sjezd), apod. 
Místo stavby (vč. pozemků, na 
nichž budou umístěny přípojky) 
katastrální území, parcelní čísla 
pozemků dotčených stavbou 
Územní rozhodnutí nebo sdělení 
o sloučení územního a stavební-
ho řízení, které vydal Stavební 
úřad Magistrátu města Frýdku-
-Místku (Městského úřadu Frý-
dek-Místek) dne, pod. č. j. 
Oprávněný projektant stavby 
Jméno, příjmení, adresa 
Stavba bude provedena 
svépomocí – odborný dozor 
nebo odborné vedení stavby 
bude provádět 
Jméno, příjmení, adresa
dodavatelsky – stavbu bude pro-
vádět firma 
název, sídlo, IČ 
Dokončení stavby (uvést rok před-
pokládaného dokončení stavby)
Náklady stavby (v tisících Kč) 
Způsob zajištění

- příjezdu 
- pitné vody 
- el. energie 
- likvidace dešťových vod 
- likvidace odpadních vod
Seznam a adresy všech 

známých účastníků řízení 
dle přiložených informací o par-
celách, které vydává Katastrální 
úřad pro Moravskoslezský kraj 
se sídlem v Opavě, Katastrální 
pracoviště Frýdek-Místek. 

Podpis (razítko) stavebníka 
(všech stavebníků) 

Přílohy: 
(vše v originále nebo jako ově-

řená kopie, popř. je nutno před-
ložit originál a fotokopii k ověření)

1. Kopie katastrální mapy 
(ne starší 6 měsíců) vyhotovená 
Katastrálním úřadem pro Morav-
skoslezský kraj se sídlem v Opa-
vě, Katastrální pracoviště Frýdek-
-Místek, T. G. Masaryka č. p. 453, 
Frýdek-Místek, 558 636 060 

2. Výpis z katastru nemo-
vitostí (aktuální) pro parcely, na 
kterých se stavba včetně přípo-
jek umisťuje, výpis vydává Kata-
strální úřad pro MSK, Katastrální 
pracoviště Frýdek-Místek

3. Informace o parcelách, kte-
ré sousedí s parcelami, na kterých 
se má stavba vč. přípojek umístit, 
a informace o stavbách na těchto 
sousedících pozemcích, informace 
vydává Katastrální úřad pro MSK 
se sídlem v Opavě, Katastrální 
pracoviště Frýdek-Místek

4. 2x – 3x projektová doku-
mentace obsahující náležitosti dle 
§18 vyhl. č.132/1998 Sb. v plat-
ném znění (mj. stavební výkresy, 
souhrnnou zprávu, celkovou situ-
aci stavby vč. určení stavebního 
pozemku, údaje o provozu, vliv 
stavby, provozu nebo výroby na 
zdraví (popř. výsledek stanovení 
radonového indexu pozemku, 
na kterém má být stavba umístě-
na, pokud tato obsahuje obytné 
a pobytové místnosti) a životní 
prostředí, stanovisko k posouzení 
vlivu stavby na životní prostředí 
(pokud je předepsáno zvláštními 
předpisy), nároky stavby na vodní 
hospodářství, energie, dopravu vč. 
parkování, zneškodňování odpa-
dů a předpoklady napojení stavby 
na stávající sítě technického vyba-
vení území, dotčená ochranná 
pásma nebo chráněná území, 
stanovená zátopová území, ochra-
na stavby před škodlivými vlivy a 
účinky, vhodnost geologických a 
hydrogeologických poměrů v úze-
mí, rozsah a uspořádání staveniš-
tě, úpravy nezastavěných ploch a 
plochy, které budou ozeleněny, a 
posouzení požárně nebezpečné-
ho prostoru stavby) – zpracova-
ná oprávněným projektantem 

5. Prohlášení odborného dozo-
ru/odborného vedení stavby.

6. Doklad o oprávněnosti pro-
jektanta (např. autorizace)

7. Výslovný souhlas spo-
luvlastníků pozemků nebo sta-
veb s požadovanou stavbou

8. Výslovný souhlas vlast-
níka pozemku nebo stavby s 
požadovanou stavbou vč. přípo-
jek (nemá-li stavebník k pozem-
ku vlastnické právo)

9. Doklad o zajištění přístu-
pu a příjezdu z veřejné komuni-
kace (věcné břemeno, nájem) 

10. Výpis z obchodního rejstří-
ku (vedeného příslušným soudem) 

11. Písemnou plnou moc k 
zastupování stavebníka (u práv-
nických osob je nutno uvést IČ 

a osobu oprávněnou jednat za 
právnickou osobu) 

12. Vyjádření vlastníků a 
správců inženýrských sítí o 
existenci inženýrských sítí v 
dotčených pozemcích (bod č. 3 
návrhu) a k možnosti napojení 
stavby na tyto sítě:

- Sm energetika, a.s., Obvodo-
vá služebna Frýdek-Místek, Riegro-
va ul. č. p. 832, 738 02 Frýdek-Mís-
tek 558 611 130, 558 611 508

- Sm vodovody a kanalizace, 
a.s., Regionální správa 2, Beskyd-
ská ul. č. p. 124, 738 04 Frýdek-
-Místek 558 402 111, 596 697 111

- ČESKÝ TELECOM, a.s., Tele-
komunikační obvod Frýdek-Místek, 
Antonínovo nám. č. p. 92, 738 02 
Frýdek-Místek 558 615 211

- Sm plynárenská, a.s. 
Ostrava, středisko vyjádření Kar-
viná, Ostravská č. p. 737, 733 01 
Karviná-Fryštát 595 142 411

13. Vyjádření vlastníků a 
správců sítí technického vyba-
vení k existenci inženýrských sítí v 
dotčených parcelách (vč. pozem-
ků pro vedení tras přípojek):

- TS, a.s. Frýdek-Místek, 
17. listopadu č. p. 910, 738 02 
Frýdek-Místek 558 434 384 

- DISTEP, a.s. Frýdek-Místek, 
Ostravská č. p. 961, 738 02 Frý-
dek-Místek 558 442 111

- UPC Česká republika a.s., 
Sokolská č. p. 24, 702 00 Ostra-
va 2, 596 270 911

- Dalkia Česká republika, 
a.s., Divize Karviná, ul. Svobody 
č. p. 5, 735 06 Karviná Doly

- GTS CZECH, a.s. , regio-
nální pobočka, Sokolská tř. č. p. 
99, 702 00, 597 447 111 

- SITEL, spol. s r.o., Dali-
borova č. p. 38, 709 00 Ostrava 
– Mariánské Hory, 596 616 499

- OKD, DBP Paskov, a.s., 
739 21 Paskov, 596 112722

- SELF servis, s.r.o., Pálav-
ské nám č. p. 11, 628 00 Brno, 
533 383 333

14. Stanoviska, popř. roz-
hodnutí dotčených orgánů stát-
ní správy: 

- Krajská hygienická stanice 
Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostravě, územní pra-
coviště Frýdek-Místek, Palacké-
ho č. p. 121, 738 02 Frýdek-Mís-
tek 558 418 111

- Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje, 
územní odbor Frýdek-Místek, 
Pavlíkova č. p. 2264, 738 02 
Frýdek-Místek 558 640 411 (sta-
novisko k navrhované stavbě, k 
povolení výjimky)

- Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor životního pro-
středí a zemědělství

- souhlas s odnětím půdy ze 
zemědělského půdního fondu 

- rozhodnutí o umístění stavby 
v ochranném pásmu lesa (stav-

by do 50 m od okraje lesa) 
- vyjádření k vodní stavbě 

(hydrogeologický posudek, sou-
hlas vlastníka vodního toku) 

- vyjádření ke stavbě – v zápla-
vovém území, z hlediska ochrany 
prostředí, přírody a krajiny (naruše-
ní nebo snížení krajinného rázu), z 
hlediska nakládání s odpady, z 
hlediska ochrany veřejné zeleně

- Krajský úřad Moravsko-
slezského kraje, odbor životní-
ho prostředí a zemědělství, 28. 
října č. p. 117, 702 18 Ostrava 2, 
595 622 388 – prevence závaž-
ných havárií, stř. zdroj znečištění

- Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor územního a 
ekonomického rozvoje – vyjá-
dření z hlediska památkové péče 
(stavby v památkových zónách, 
nástavby a přístavby památkově 
chráněných objektů mimo zóny)

- Povolení připojení na komu-
nikaci (sjezd) – odbor dopravy 
a silničního hospodářství Magis-
trátu města Frýdku-Místku 558 
609 221, příslušný obecní úřad, 
Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje, odbor dopravy a silničního 
hospodářství, 28. října č. p. 117, 
702 18 Ostrava 2, 595 622 222

- Drážní úřad, sekce stavební, 
oblast Olomouc, Nerudova č. p. 1, 
772 58 Olomouc, 585 226 779 – 
souhlas se stavbou v ochranném 
pásmu dráhy nebo na dráze

15. Ostatní vyjádření 
- Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, odbor 
Odloučené pracoviště Frýdek-Mís-
tek, Komenského č. p. 446, 738 02 
Frýdek-Místek, 558 416 111

- Policie České republiky, 
Okresní ředitelství, Dopravní 
inspektorát, Beskydská č. p. 
2061, 738 19 Frýdek-Místek, 
558 254 353

- Sdružení pro životní pro-
středí zdravotně postižených 
v ČR, středisko pro poradenství 
a sociální rehabilitaci, Kolaříkova 
č. p. 653, 738 02 Frýdek-Místek 
558 431 889

- Správa silnic Moravsko-
slezského kraje, Horymírova č. p. 
2287, 738 33 F-M, 558 626 237 

- OKD, IMGE, a.s., Smetanovo 
nám. č. p. 2, 702 00 Ostrava 1, 596 
261 111 – vyjádření ke stavbě na 
území ovlivněném důlní činností

- Zemědělská vodohospo-
dářská správa, Libušina č. p. 8, 
702 99 Ostrava 2, 596 133 502

- SEI, územní inspektorát 
Ostrava, Provozní 1, 722 00 
Ostrava-Třebovice 

- Vojenská ubytovací a sta-
vební správa, Nám. republiky 1, 
771 11 Olomouc, 973 401 111

- Magistrát města Frýdku-
-Místku – odbor správy obecního 
majetku, odbor dopravy a silnič-
ního hospodářství, odbor územ-
ního a ekonomického rozvoje
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Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Jiřího z Poděbrad, v uply-
nulém školním roce zazname-
nala doslova žeň sportovních 
úspěchů a potvrdila, že její 
orientace na pohybové aktivi-
ty nese výsledky.

Do celorepublikové špičky se 
opět probojovali mladí gymnasté 
z „Jedenáctky“ pod vedením 

Po více než ročním nacvi-
čování skladby „Ta naše pís-
nička česká“ jsme v sobotu
1. července odjeli do Prahy. 
Po příjezdu jsme se zúčastnili 
v SAZKA ARÉNĚ slavnostní-
ho zahájení XIV. Všesokol-
ského sPletu, které sledovalo 

Cvičili jsme na XIV. Všesokolském sletu v Praze
10.000 diváků a přihlížel také 
premiér Jiří Paroubek. 

V neděli dopoledne se konal 
Sletový průvod Prahou, ve 
kterém pochodovaly zástupy  
účastníků ze zahraničí a všech 
domácích sokolských žup. V 
podvečer jsme zahájili náročný 

nácvik na Strahově, který jsme 
měli 2-3krát denně. Na ploše 
Rošického stadionu cvičilo v 19 
skladbách přes 17.000 cvičenců, 
včetně krajanů z USA, Kanady, 
Austrálie, Švýcarska, Německa, 
Švédska, Slovinska, Rakouska 
a početné delegace ze Sloven-
ska. Nejstarší cvičence bylo 92 
let, nejmladšímu 1 rok. I. sletový 
program proběhl 5. července od 
21 hodin, II. sletový program se 
konal 6. července od 14 hodin 
a byl vysílán v přímém přenosu 
Českou televizí.

Sokol Frýdek-Místek postavil 
celkem 36 cvičenců ve spolu-
práci se Sokolem Lučina. Cvičili 
jsme na melodie Karla Hašlera, 
které rozezpívaly nejen nás, ale 
také přítomné diváky, kterých 
bylo za dva dny celkem 32.000. 
Druhý sletový program sledoval 
také prezident republiky Václav 

Klaus, který na závěr poděkoval 
všem cvičencům. Přes velká 
vedra, která nás po celou dobu 
sužovala, si všichni členové Věr-
né gardy Sokola Frýdek-Místek 
odnesli do svých domovů pře-
krásné zážitky a vzpomínky.

Závěrem chci poděkovat 
zastupitelům města Frýdek-

-Místek za jejich finanční dar a 
také naší cvičitelce sestře Jiřině 
Hrůzkové za její obětavou práci 
a velkou trpělivost s námi.

Vyzývám občany města, aby 
v září nastoupili spolu s námi na 
značky v naší sokolovně a přišli 
si také zacvičit.

Štěpánka Pešáková

NEJMLADŠÍ FOTBALISTÉ: Frýdecko-místecký fotbal má přípravku už od ročníku 1999. Tento výběr 
se skvěle prezentoval ve Vítkovicích. Nejprve si zde osahal umělou trávu v přáteláčku a následně s 
přehledem vyhrál turnaj v konkurenci šesti týmů!               Foto: Petr Pavelka

z fotbalu
Los Poháru ČMFS  

Fotbalisté Frýdku-Místku 
zasáhnou v letošním ročníku 
Poháru ČMFS do 1. kola. To 
bude na pořadu v sobotu 29. 7. 
od 17.00 hodin a valcíři budou 
zajíždět na půdu Karlovic-Karo-
linky. V případě, že tým utkání 
zvládne a postoupí do 2. kola, 
uskuteční se utkání ve středu 
30. 8. od 17.00 hodin. Pak by se 
mohl střetnout s vítězem duelu 
B.Albrechtice/Český Těšín - Fot-
bal Třinec. No a kdyby to valcí-
řům šlapalo i dál, tak 3. kolo se 
hraje ve středu 20. 9. od 16.30 
hodin a soupeř vzejde ze soupe-
řů Kroměříž, Šardice, Broumov 
nebo prvoligová Tescoma Zlín.

Fotbalisté Frýdku 
postoupili do MSFL 

Fotbalisté Frýdku-Místku se 
po převodu práv z FK Frýdek-
-Místek na Fotbal Frýdek-Místek 
začali pomalu prokousávat příč-
ku po příčce v divizní skupině E, 
až si zcela po zásluze vydobyli 
konečné druhé místo. To nako-
nec přineslo valcířům postup do 
třetí nejvyšší soutěže v ČR!! Při 
losování I. a II. ligy se rozhodlo, 
že do druhé ligy se nepřihlásí ani 
tým Drnovic, ani mužstvo Kuno-
vic. Štěstí se tak usmálo na naše 
oba okresní zástupce. Třinec se 
raduje z postupu do II. ligy a hrá-
či Frýdku-Místku budou v příštím 
roce opět hrát MSFL.

Beskydskou šachovou ško-
lu provázel po celý školní rok 
2005/2006 projekt „Šachovou 
hrou k rozvoji osobnosti“, 
který podporovalo také Město 
Frýdek-Místek.

Cílem projektu bylo využít zku-
šenosti z dosavadní činnosti Bes-
kydské šachové školy a pomocí 
šachové hry připravit pro děti kvalit-
ní a zábavné využití volného času, 
rozvíjet u nich logické, kombinační, 
abstraktní a další schopnosti. V 
neposlední řadě chtěla BŠŠ touto 
cestou propagovat šachovou hru, 
která je nenáročným a ušlechtilým 
vyplněním volného času. Zapo-
jením dětí a současnou aktivizací 
řady rodičů dát dětem i rodičům 
města Frýdku-Místku a okolí mož-
nost smysluplného využití volného 
času po celý rok.

Již název projektu „Šachovou 

Šachovou hrou k rozvoji osobnosti
hrou k rozvoji osobnosti“ napo-
vídá, že samotná šachová hra 
přispívá k rozvoji osobnosti dětí 
– učí je: disciplíně, pracovitosti, 
vyhledávání-hodnocení-aplikaci 
informací potřebných k šachové 
přípravě, vyrovnání se s porážka-
mi. Připravili jsme pro děti z mateř-
ských škol a žáky základních škol 
výukový program, kdy se hravou 
formou naučili základním pravi-
dlům šachové hry a mohli si své 
šachové umění vyzkoušet nejen 
se svými kamarády v mateřské 
škole, základní škole či v domá-
cím okolí, ale taktéž v šachovém 
seriálu turnajů „Městská liga 
mládeže“ a „O krále a královnu 
šachových špuntů“, „Šachové 
království-O rychlíka koníka“ a „O 
mistrovský titul MŠ v šachu 2006“. 
Celkem se do projektu zapojilo 
více než 1500 dětí a opět se potvr-

dilo známé heslo „Frýdek-Místek, 
hlavní město šachu“.

Velmi rádi tlumočíme touto 
cestou poděkování jménem 
všech dětí a jejich rodičů partne-
rům projektu „Šachovou hrou k 
rozvoji osobnosti“, mezi kterými 
bylo i Město Frýdek-Místek. 

Více informací o projektu 
a fotogalerii jednotlivých akcí 
naleznete na www.chessfm.cz.

X CUP 06: Ve Frýdku-Místku ve skateparku pod estakádou, který 
vybudovalo město, se jel první závod seriálu X CUP 2006, což 
je Český pohár freestyle BMX. Vyhrál zde domácí Jan Janečka 
před Michaelem Beranem a Jakubem Skupinem. Vítěz kategorie 
Experts se stal Patrik Ručka. Druhé místo získal David Neuman a 
třetí pak David Kadlíček.                Foto: Petr Pavelka

Jedenáctka žije sportem
učitelek Pavly Raškové a Aleny 
Bařinové. „V prosinci jsme stáli 
před těžkým úkolem – poprvé 
jsme pořádali mistrovství repub-
liky Teamgym junior,“ uvedla 
Pavla Rašková a pokračovala: 
„Ve tvrdé konkurenci nakonec 
naše starší i mladší žákyně vybo-
jovaly nádherné druhé místo. 

(pokračování na straně 10)
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Co vás čeká v srpnu v rámci „Prázdnin ve městě“

SEZNAMTE SE S TENISEM: I v druhém prázdninovém měsíci máte 
možnost vyzkoušet si tento sport.    Foto: Petr Pavelka

HRAJEME SÁLOVOU KOPANOU: Nedávné mistrovství světa bylo 
dobrou inspirací.    Foto: Petr Pavelka

Út 1. 8. 9:00 - 11:00, 11:00 - 13:00 
a 13:00 - 15:00 h
PRÁZDNINY S POČÍTAČEM

Program: Přijďte si zahrát s 
počítačem, internet. Počet míst 
omezen. Místo konání, sraz: 
DDM FM, Pionýrů 752, Místek. 
Pořadatel: Dům dětí a mládeže 
Frýdek-Místek, Patrik Siegel-
stein, telefon: 732 646 125, e-
mail: info@ddmfm.cz

St 2. 8. 9:00 - 11:00,11:00 - 13:00 
a 13:00 - 15:00 h
PRÁZDNINY S POČÍTAČEM

(pokyny viz úterý 1. 8.)

Čt 3. 8. od 9:00 – 12:00 h
UČÍME SE S POLICIÍ

Hry a soutěže pro děti, které 
připravil klub Prostor společně s 
Policií ČR. Místo konání, sraz: 
Klub PROSTOR, Husova 3294, 
Frýdek (výměník tepla DISTEP, 

a. s. nad katastrálním úřadem). 
Pořadatel: Policie ČR, Nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež 
KLUB PROSTOR, Kateřina 
Merová, telefon: 777 921 846

Pá 4. 8. od 9:00 – 16:00 h
HASIČSKÝ DEN

Spousta her a soutěží s hasič-
skou i nehasičskou tématikou, 
velké množství odměn a samo-
zřejmě mnoho zábavy. Pravá 
výjezdová požární technika, pro-
hlídka hasičské zbrojnice, garáží, 
výstava hasičských pohárů, 
fotek, kronik. Místo konání, sraz: 
Hasičská zbrojnice SDH Frýdek, 
Střelniční 1861, Frýdek (na kopci 
– nedaleko nemocnice). S sebou 
si vezměte: Sportovní oblečení a 
obuv, dobrou náladu, chuť sou-
těžit a vyhrávat, zájem něco se 
dovědět. Pořadatel: Sbor dob-
rovolných hasičů Frýdek, Eva 
Němcová, telefon: 736 156 441, 
e-mail: sdh.frydek@seznam.cz 

Po 7. 8. 9:00 - 12:00 a 15 - 18 h
CVIČÍME S MISTREM SVĚTA 

V TAEKWON-DO ITF
Můžete se seznámit s tajem-

stvím síly a efektivity pohybů 

TaeKwon-Do. Formou hry vás 
dokážeme vtáhnout do učení 
se korejskému bojovému umě-
ní sebeobrany. Uvítáme i účast 
rodičů nejen jako diváků. Místo 
konání, sraz: Hřiště ZŠ na ulici 
Jiřího z Poděbrad (11. ZŠ). Sraz 
v 9. 00 a v 15.00. S sebou si 
vezměte: Sportovní oblečení a 
obuv. Pořadatel: Škola TaeKwon-
Do ITF Frýdek-Místek, Miroslav 
Sýkora, telefon: 603 710 604, e-
mail: tkdfm@taekwondo.cz, web: 
tkdfm.taekwondo.cz

Út 8. 8. od 9:00 do 12:00
DEN S MAPOU

Vyzkoušejte si krátký orientační 
závod podle mapy v parku v Míst-
ku. Není nutné vyhrát, stačí pouze 
najít všechny kontroly s lampiony. 
Je nutné se předem přihlásit v 
DDM, Sokolíku, nebo u pořada-
tele. Místo konání, sraz: Areál 

Sokolík v Místku (park za auto-
busovým stanovištěm). S sebou 
si vezměte: Sportovní oblečení a 
obuv. Pořadatel: Sportovní klub 
orientačního běhu Frýdek-Místek, 
V. Mutina, telefon: 604 298 997, 
e-mail: vmutina@centrum.cz

St 9. 8. od 9:00 do 12:00 h
LETNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ
Šachový turnaj, deskové hry. 

Místo konání, sraz: DDM FM, 
Pionýrů 752, Místek. Pořadatel: 
Beskydská šachová škola, Anto-
nín Surma, telefon: 728 855 086, 
e-mail: a.surma@chessfm.cz

Čt 10. 8. od 9:00 do 12:00 h
EXKURZE DO AFRIKY

Divadelní představení s lout-
kami, výtvarná soutěž v kreslení 
křídami na zem. Místo konání, 
sraz: Nízkoprahový klub U-kryt, 
J. z Poděbrad 3109, vstup vedle 
tělocvičen 11. ZŠ. Pořadatel: Fila-
delfie, U-kryt, P. Mecnerová, tele-
fon: 558 435 637, 777 808 227

Pá 11. 8. od 9:00 do 12:00 h
ZVUKOVÁ STŘELBA

Přijďte si vyzkoušet střelbu 
na terč naslepo (dle zvuku). 

Místo konání, sraz: Sdružení 
Kafira, Zámecké náměstí 44, 
Frýdek (vchod vedle Parfume-
rie u zámku).Pozor – omezený 
počet (přihlášky na 9:00, 10:00 
a 11:00 hodin) Pořadatel: Kafira 
Frýdek-Místek, Dana Valášková, 
telefon: 777 574 361

Po 14. 8. od 9:00 do 12:00 h
ZVUKOVÁ STŘELBA

(pokyny viz pátek 11. 8.)

Po 14. 8. od 15:45 do 19:00 h
HRAJEME SÁLOVOU 

KOPANOU
Rekreační sálová kopaná 

pro 5-6 členná družstva. Místo 
konání, sraz: Tělocvična při ZŠ 
na ul. J. Čapka. Sraz v 15:45 u 
boční branky tělocvičny ZŠ ul. 
J.Čapka. Doprava autobusem 
MHD, linky č. 2 a 3, zastávka 
Restaurace u Gustlíčka. S sebou 
si vezměte: Čistou sportovní 
obuv do tělocvičny. Pořadatel: 
TJ Slezská – 2. ZŠ Frýdek-Mís-
tek, Daniel Schneider, telefon: 
724 751 331 – vedoucí kroužku, 
Ing. Petr Soural, telefon: 606 
777 303 – předseda TJ

Út 15. 8. od 9:00 do 14:00 h
DOPOLEDNE NA RAFTECH

Přijďte si vyzkoušet nácvik 
jízdy na raftech pro 2-6 osob 
pod vedením instruktorů 
vodáckého výcviku, soutěže 
o ceny. Věk: 10-16 let Mís-
to konání, sraz: Zdymadlo u 
dopravního hřiště v Místku. 
S sebou si vezměte: Boty do 
vody (stačí staré tenisky), 
plavky, tričko, pokrývku hlavy, 
svačinu, nápoje. Pořadatel: 
Sportovní klub Cvičení a pobyt 
v přírodě, tel: 608 741 124,
e-mail: sport-klub@seznam.cz

St 16. 8. od 9:00 do 12:00 h
HRAJEME STOLNÍ TENIS 
Stolní tenis pro neregistrova-

né i začátečníky. Podle složení 
hráčů mohou být organizovány 
soutěže případně i doplňkově 
míčové hry. Místo konání, sraz: 
Tělocvična při ZŠ na ul. J. Čap-
ka, Sraz v 8:45 u boční bran-
ky tělocvičny ZŠ ul. J.Čapka. 
Doprava autobusem MHD, linky 
č. 2 a 3, zastávka Restaurace u 
Gustlíčka. S sebou si vezměte: 
Přezůvky do tělocvičny, pálka 
na stolní tenis. Omezený počet 
pálek lze zapůjčit Pořadatel: TJ 
Slezská – 2. ZŠ Frýdek-Místek, 
Jan Odvářka, telefon: 721 944 
739 – vedoucí kroužku stolního 
tenisu, Ing. Petr Soural, telefon: 
606 777 303 – předseda TJ

Čt 17. 8. od 9:00 do 12:00 h
TURNAJOVÝ DEN V ÚKRYTU

Turnaje ve stolním tenise, ve 
stolním fotbálku, ve floorbale Pro 
starší (13-17 let) turnaj v billiáru. 
Místo konání, sraz: Nízkopraho-
vý klub U-kryt, J. z Poděbrad 

3109, vstup vedle tělocvičen 11. 
ZŠ. Pořadatel: Filadelfie, U-kryt, 
P. Mecnerová, telefon: 558 435 
637, 777 808 227

Pá 18. 8. od9:00 do 12:15 h
SEZNAMTE SE S TENISEM I.

Zkrácenou formou se sezná-
míte se sportem TENIS, základ-
ními technickými dovednostmi, 
obecnou kondiční přípravou ve 2 
blocích po cca 45 minutách. Dru-
hý blok bude věnován soutěžím 
v obratnosti, běhu a dle tenisové 
vyspělosti i turnaji v tenise. Místo 
konání, sraz: TK TENNISPOINT 
FM, Hutní 36, Frýdek (za budo-
vou ředitelství VP), Doprava 
autobusem MHD, linky č. 7 a 8, 
zastávka VP autobusové stano-
viště. S sebou si vezměte: Spor-
tovní oblečení a obuv (šortky, trič-
ko, popř. tepláky) Pořadatel: TK 
Tennispoint Frýdek-Místek, Ing. J. 
Vykoukal, telefon: 602 718 364

So 19. 8. od 9:00 do 12:15 h
SEZNAMTE SE S TENISEM II.
(ostatní pokyny viz pátek 18. 8.)

Nedostatek pohybu a 
nadbytečný příjem potravy, 
které provázejí náš denní 
život, vedou k nadváze a 
obezitě. Energetický příjem 
převažuje nad energetic-
kým výdejem, což je důvod 
k zamyšlení. Neboť nad-
váha i nedostatek pohybu 
jsou rizikem vzniku mnoha 
závažných onemocnění. 

Cílem kampaně a soutěže 
je orientační odhad vlastních 
zvyklostí v příjmu a výdeji 
energie a podnět k zamyšlení 

Celostátní „Soutěž přijmi a vydej 2006“
nad tím, zda nejíme 
příliš a nepohybuje-
me se málo. A toto 
zamyšlení by nás 
mělo vést ke zlepše-
ní životosprávy. 

Soutěž vyhlašu-
je Státní zdravotní 
ústav a program 

CINDI Světové zdravotnické 
organizace v rámci Národního 
programu zdraví 2006. 

Slosování a vyhlášení vítězů 
v listopadu 2006. 

Podmínky účasti v soutěži: 
Podrobnosti na internetových 
stránkách: www.szu.cz

Účastnit se může každý 
občan starší 18 let, který v jed-
nom z letních měsíců červen-
ce, srpna nebo září vyhodnotí 
za dobu 1 týdne svůj energe-
tický příjem a výdej. Pro ideál-

ní energetický výdej je žádoucí 
věnovat pohybu alespoň 30 
minut každý den.

Budete-li zapisovat svůj 
energetický příjem a výdej 
každý den po dobu 1 týdne, 
vyplňte v přihlášce počet kalo-
rií vašeho příjmu a výdeje a 
zašlete do 10. října 2006 na 
uvedenou adresu:

Doc.MUDr. Lumír Komárek, CSc.
Státní zdravotní ústav,
Šrobárova 48,
100 42 Praha 10.
Denní záznamy uschovejte k 

prokázání v případě vaší výhry.
Soutěž je určena všem, komu 

není lhostejný zdravý životní styl 
a komu zdravotní stav umožňuje 
pravidelný pohyb.

Anna Šnajdrová, Zdravotní 
ústav se sídlem v Ostravě, 

Oddělení podpory zdraví, 
Frýdek-Místek
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

Frýdek, parkoviště u Kau-
flandu: 18.7. - 20.7.

Frýdek, parkoviště naproti 
zastávky Na Veselé: 25.7. - 27.7.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
provozní doba mobilní sběr-

ny je vždy úterý, středa, čtvr-
tek od 10. hod. do 18. hod. 
(dle harmonogramu).

Odbor územního a ekonomického rozvoje
oznamuje zahájení projed-

nání návrhu zadání změny č. 1 
regulačního plánu Stará Riviera, 
Frýdek-Místek 

Městský úřad Frýdek-Místek, 
odbor územního a ekonomického 
rozvoje, jako pořizovatel změny č. 
1 regulačního plánu Stará Riviera, 
Frýdek-Místek, zahajuje projed-
návání návrhu zadání změny č. 
1 regulačního plánu Stará Rivie-
ra, Frýdek-Místek dle ust. § 20, 
odst. 2, 3, 4 zák.č.50/1976 Sb., o 
územním plánováním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“).

Ve smyslu ustanovení § 
31 odst. 2 stavebního záko-
na vzhledem k jednoduchosti 
zadávané změny, efektivnosti 
a hospodárnosti (zejména s 

ohledem na skutečnost, že 
předmětnou změnou nedojde 
k zásadním změnám urbanis-
tické koncepce) je v zadání 
navrženo spojení zpracová-
ní a projednání konceptu a 
návrhu změny č. 1 regulační-
ho plánu (dále jen „RP“) Sta-
rá Riviera, Frýdek-Místek.

Návrh zadání změny č. 
1 RP Stará Riviera, Frýdek-
Místek bude dle § 20, odst. 2 
stavebního zákona vystaven k 
veřejnému nahlédnutí po dobu 
30 dnů na městském úřadě, ul. 
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-
Místek, na odboru územního a 
ekonomického rozvoje, 4. NP, 
v pondělí a středu od 8 do 17 
hodin, v úterý a pátek od 8 do 
13,30 hodin, ve čtvrtek od 8 do 
15 hodin, ode dne 28. 6. 2006 

do 27. 7. 2006.
Dle ustanovení § 20 odst.2, 

stavebního zákona, může 
každý (občané, fyzické a práv-
nické osoby) uplatnit písemně 
své podněty do 15 dnů od 
posledního dne vystavení, tj. 
do 11. 8. 2006.

Písemné podněty zasílejte na 
adresu:

Městský úřad Frýdek-Místek, 
odbor územního a ekonomické-
ho rozvoje, Radniční 1148, 738 
22 Frýdek-Místek.

Dle ustanovení § 20, odst. 3, 
stavebního zákona, sdělí dotče-
né orgány státní správy svá sta-
noviska do 30 dnů od obdržení 
návrhu zadání.

Ke stanoviskům a podně-
tům podaným po stanove-
ných lhůtách se nepřihlíží.

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,43 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 
15,66 m2 (IV.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 25,34 m2 a 7,81 m2 
(II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)
4) Objekt čp. 6, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 42,54 m2 (III.NP)
5) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)
- 3 kanceláře+WC
6) objekt křížového podchodu

- nebytový prostor o výměře 22,8 m2 + WC 1,9 m2 
směr Ostravská 
7) Objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytový prostor o výměře 19,97 m2 (IV. NP) 
kancelář

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

3) Objekt čp. 1146, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 42,42 m2 (II.NP)
4) Objekt čp. 604, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (VI.NP)
6) Objekt čp. 2299, tř.T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 27,30 m2 (I.NP)
7) Objekt čp. 1146, tř. T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 13 m2 (I.NP)

Vzhledem k tomu, že se v 
poslední době rozšířilo odkládání 
odpadů mimo sběrné nádoby, 
např. v blízkosti nádob nebo 
zejména v místní části Chlebovice 
v igelitových pytlích vedle branky 
u rodinných domů, považujeme 
za potřebné upozornit, že město 
Frýdek-Místek zavedlo obecně 
závaznou vyhláškou č. 15/2005 
systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpa-
dů vznikajících na území města 
Frýdku-Místku a občané jsou 
povinni dle zákona o odpadech 
odkládat komunální odpad na 
místech k tomu určených. Směs-
ný komunální odpad, tedy ten z 
běžné činnosti domácností, se 
odkládá do popelnic o objemu 
110 l nebo do kontejnerů o obje-
mu 1 100 l; PET láhve, kelímky 
od mléčných výrobků, fólie a 
sáčky, polystyren atd. se odklá-

Za odkládání odpadů mimo 
nádoby hrozí pokuta!

dají do žlutých nádob; skleněné 
láhve, střepy a tabulové sklo do 
zelených nádob a papír, noviny, 
nápojové kartony, sešity, časo-
pisy a letáky do modrých nádob, 
případně do výkupny využitelných 
složek komunálního odpadu.

Občané, kteří odkládají 
odpady mimo nádoby nebo je 
odloží, byť jen na krátkou dobu, 
před branku u svého rodinného 
domu, tak porušují platné právní 
předpisy České republiky, a to 
ust. § 47 odst. 1 písm. h) zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a 
vystavují se tak možnosti posti-
hu za toto protiprávní jednání.

Město Frýdek-Místek má se 
společností Frýdecká skládka, 
a. s., uzavřenou smlouvu o spolu-
práci při komplexním nakládání s 
odpady na území města Frýdek-
-Místek a pouze tato společnost je 
oprávněna svážet odpady. ŽPaZ

Statutární město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu nebytové prostory

o celkové výměře 13 m2 nacházející se v I. NP objektu čp. 1146, 
ul. T. G. Masaryka, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (v současné 

době je zde v provozu prodejna příslušenství GSM a médií). 
Smlouva o nájmu na dobu neurčitou, doporučená výše nájemné-
ho 2.170,- Kč/ m2/rok. Prostory nebudou pronajímány za účelem 

provozování herny, restaurace apod.
Žádosti o pronájem s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zapečetě-
né obálce s nápisem „Neotvírat“) zasílejte na adresu Magistrát 

města Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, Radniční 
1148 maximálně do 31. 7. 2006 10.00 hodin.

Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174.

Dražba
Odbor správy obecního majetku Magistrátu města

Frýdek-Místek vyhlašuje dražbu:
- objektu č.p. 68 včetně zastavěného pozemku p.č. 101 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 574 m2, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek (Na Půstkách) za celkovou vyvolávací 
cenu 11.160.000,- Kč
- domu č.p. 1312 na pozemku p.č. 3488/1 zast.pl. a pozemku 
p.č. 3488/1 zast. pl. o výměře 247 m2, k.ú. Frýdek (ul. Míru), 
Frýdek-Místek za celkovou vyvolávací cenu 750.000,- Kč
- domu č.p. 1346 na pozemku p.č. 3572/2 zast.pl. a pozemku 
p.č. 3572/2 zast. pl. o výměře 306 m2, k.ú. Frýdek (ul. Míru), 
Frýdek-Místek za celkovou vyvolávací cenu 672.400,- Kč
- domu č.p. 1352 na pozemku p.č. 3594/2 zast.pl. a pozemku 
p.č. 3594/2 zast. pl. o výměře 347 m2, k.ú. Frýdek (ul. Křižíko-
va), Frýdek-Místek za celkovou vyvolávací cenu 838.800,- Kč
- domu č.p. 933 na pozemku p.č. 2207 zast.pl. a pozemku p.č. 
2207 zast. pl. o výměře 244 m2, k.ú. Místek (ul. Hálkova), Frý-
dek-Místek za celkovou vyvolávací cenu 1.077.600,- Kč
Dražba se uskuteční dne 26. 7. 2006 ve 13.00 hod v Malé 
zasedací síni Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148. 
Dražební jistina je stanovena ve výši 10 % z vyvolávací ceny.
Bližší informace na odboru SOM, tel. 558 609 175, 558 609 172.

Dne 1. září 2006 nabývá 
účinnosti zákon č. 136/2006 
Sb., který mimo jiné novelizuje 
zákon o cestovních dokladech a 
přináší v něm řadu podstatných 
změn; od 1. září 2006 se budou 
vydávat cestovní pasy s biome-
trickými údaji. Žádost lze podá-
vat pouze u obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností 
podle místa trvalého pobytu. 
(To znamená, že např. občan 
s trvalým pobytem ve  Frýd-
ku-Místku, Dobré, Bašce aj. si 
může požádat o vydání cestov-
ního pasu pouze na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, na ul. 
Palackého 115, II. NP.)

V období mezi 21. srpnem 
2006 a 1. září 2006 nebude 
možné podávat žádosti o vydá-
ní cestovního pasu se strojově 
čitelnými údaji. Bude možné 
podat pouze žádost o vydání 
cestovního pasu bez strojově 
čitelných údajů s dobou platnosti 

Změny při vydávání cestovních pasů
na jeden rok.
Další změny po 1. září 2006:

• nebude již možné zapsat 
dítě do cestovního pasu rodiče 
(ani do stávajících typů ces-
tovních pasů); děti zapsané 
v cestovních dokladech před 
nabytím účinností zákona č. 
136/2006 Sb. budou moci i 
nadále cestovat společně s 
rodiči do zahraničí bez vlastní-
ho cestovního dokladu

• nebude možné provádět 
změny údajů o dítěti zapsaném 
v cestovním pasu rodiče 

• uzavře-li občan manželství 
a v této souvislosti dojde ke 
změně příjmení, jeho cestovní 
pas bude platný 3 měsíce po 
uzavření sňatku, poté ze zákona 
skončí jeho platnost 

• občan se nebude moci 
nechat zastupovat při vyřizování 
cestovního pasu (je nutná osob-
ní účast občana) 

• v případě, že zákonný 
zástupce žádá o vydání cestov-
ního pasu pro dítě ve věku 5 až 
15 let, musí při podání žádosti 
přivést dítě s sebou.

Poplatky a platnost cestovních pasů
od 1. září 2006:

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a biometrickými prvky
ve lhůtě 30 dnů
- pro občany starší 5 let a mladší 15 let 100,- Kč platnost 5 let
- pro občany starší 15 let  600,- Kč platnost 10 let
Cestovní pasy bez strojově čitelných údajů v kratší lhůtě (2 fotografie)
- os. mladším 5 let 50,- Kč platnost 1 rok
- os. starším 5 let a mladším 15 let 1 000,- Kč platnost 6 měsíců
- os. starším 15 let 1 500,- Kč platnost 6 měsíců
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(Pokračování ze strany 7)
V únoru čekalo na naši gym-

nastickou špičku okresní kolo ve 
sportovní gymnastice pořádané 
Asociací školních sportovních 
klubů. I tam jsme zabodovali a 
získali ve starších i mladších žá-
cích a žákyních první místa, která 
nás posunula do krajské sou-
těže. V březnu jsme odjížděli do 
Krnova na krajské kolo a odtud 
v dubnu na mistrovství republi-
ky do Tábora. Tam jsme slavili 
obrovský úspěch – naše družstvo 
starších žákyň – Petra Buriano-
vá, Katka a Hanka Kohutovy a 
Petra Tobiášová – suverénně 
vyhrály. Petra Burianová se stala 
mistryní republiky.“ Současně se 
soutěžemi pořádanými ASŠK se 
gymnasté ze základní školy Jiří-
ho z Poděbrad zúčastňují i klání, 
která pořádá Česká asociace 
sportu pro všechny. „V únorovém 
okresním kole jsme zvítězili ve 
všech kategoriích. Krajské kolo 
v Palkovicích, které proběhlo v 
březnu, nám přineslo čtrnáct prv-
ních míst opět ve všech katego-
riích a jedno místo druhé,“ chválila 
své svěřence Pavla Rašková a 
doplnila: „Z květnového mistrovství 
republiky v Doubí jsme přivezli tři 
zlaté, jednu stříbrnou a dvě bron-
zové medaile. Anička Větříšková, 
Karolína Machalová, Petra Buria-
nová a naše odchovankyně doros-
tenka Anna Dannhoferová zís-
kaly zlato i v soutěži jednotlivců.“ 
Úspěšné tažení frýdecko-místecké 
gymnastické školy však pokračo-
valo dál. Z Mistrovství republiky 
Teamgym Junior a Senior, které 
v Brně pořádala gymnastická 
federace, přivezly svěřenkyně 
Pavly Raškové v kategorii mlad-
ších i starších dívek třetí místo. 
Na medailových postech stály i v 
Poháru Vysočiny (mladší dívky 3. 
a starší  2. místo ). 

V lehké atletice v krajském kole 

Jedenáctka žije sportem
dorostenky zvítězily a postupují na 
mistrovství republiky do Brandýsa 
nad Labem. V Beskydském lezci 
pětice nejlepších děvčat získala 
druhé místo. „Velké poděkování 
patří především vedení naší školy 
a TJ VP Frýdek-Místek, pod jejichž 
záštitou se všechny soutěže kona-
ly,“ uzavřela Pavla Rašková.

Samostatnou kapitolou je 
odbíjená, která je dalším kme-
novým sportem na škole, který 
sbírá jeden úspěch za druhým.

Doménou chlapeckého sportu 
je házená. „Celoročně se hrála 
žákovská liga starších žáků. Poda-
řilo se nám probojovat do finále, 
kde jsme nakonec skončili pátí,“ 
řekl učitel a trenér házenkářů Mar-
tin Strnadel a vysvětlil: „Naši kluci 
hrají pod hlavičkou Sportovního 
klubu policie. Mladší žáci A i B hrají 
soutěž v Moravskoslezském kraji, 
kde patří k nejlepším. Starší žáci A 
se úspěšně prosadili v žákovské 
lize a žáci B podle nejnovějších 
výsledků z Polanky půjdou ve 
šlépějích starších žáků A. Kluci 
narození na podzim roku 1990 
hrají za mladší dorost a v soutěži 
1. dorostenecké ligy na Moravě 
získali úspěšné třetí místo.“

Ve volném čase se někteří 
žáci z nesportovních tříd v rám-
ci kroužku věnují pod vedením 
učitele Pavla Kožucha florbalu. 
„Jako jediné neprofesionální 
družstvo jsme se střetli v Kopřiv-
nici v semifinále krajského kola 
soutěže s družstvy sportovních 
škol zaměřených na florbal z 
Havířova, domácí Kopřivnice a 
Vítkovic. Po dramatickém souboji 
jsme skončili na čtvrtém místě,“ 
uvedl Pavel Kožuch a vysvětlil: 
„Naši kluci doplatili zejména na 
nedostatek herních zkušeností. 
Hráli s obrovskou chutí, s nasaze-
ním, ale nedovedli si rozvrhnout 
síly. Přesto je to pro ně obrovská 
zkušenost.“

Letos poprvé se „Jedenáctka“ 
zapojila i do soutěže ve šplhu. 
Dívky z prvního stupně zvítězily 
v okresním finále. Jejich starší 
spolužačky z druhého stupně 
postoupily do krajského kola, 
kde se přebornicí ve šplhu stala 
naše Petra Tobiášová. Družstvo 
děvčat, v němž soutěžily spo-
lečně Hanka a Katka Kohutovy, 
Karolína Machalová a už zmí-
něná Petra Tobiášová, získalo 
celkově druhé místo.

Pozadu však nezůstáva-
jí ani děti z prvního stupně z 
nesportovních tříd. „Letos jsme 
získali celkem jedenáct pohá-
rů,“ pochválil děti učitel Roman 
Odvářka a dále řekl: „Nejcen-
nějším je stříbrné místo dívek v 
krajském finále ve vybíjené. Ote-
vřená kategorie - chlapci a dívky 
skončili v okresním kole třetí. 
Poprvé jsme letos významně 
zabojovali i v baseballu. Druhé 
místo v regionálním turnaji téměř 
profesionálních hráčů bylo pro 
nás příjemnou odměnou. Ve 
florbalu jsme v okresním finále 
skončili třetí, v atletickém troj-
boji jsme již druhý rok za sebou 
obhájili stříbrnou příčku a v 
halovém fotbale jsme na turnaji, 
který pořádaly VP Frýdek-Mís-
tek, zvítězili. Významně jsme 
zasáhli i do republikového finále 
v šachu, kde jsme postoupili z 
třetího místa v okresním finále.“ 

Ředitel školy Jiří Adámek je s 
výkony svých svěřenců nadmíru 
spokojen: „Je vidět, že naši žáci 
mají dobrou všestrannou přípravu 
a jsou schopni významnou měrou 
zasáhnout do všech oblastí spor-
tu. Obrovským překvapením 
bylo vítězství našeho družstva 
(S. Sobková, T. Černochová, B. 
Bartková) ve snowboardingovém 
slalomu v šumavském Zadově a 
skvělé prvenství naší Silvy Sob-
kové v soutěži jednotlivců.“   (rs)

(Pokračování ze strany 3)
Ulice Frýdlantská byla před 

rekonstrukcí širší a její přímý 
směr sváděl k překračování rych-
losti při průjezdu křižovatkou s 
ulicí Bezručova. Výstavba okruž-
ní křižovatky přinesla zlepšení 
odbočení na ulici Bezručova, 
stavebními úpravami se jasně 
vymezily přechody pro chodce, 
jízdní pruhy, zastávky autobusů 
a místa pro parkování vozidel. 
„Na ramenech okružní křižovatky 
byly vybudovány ostrůvky pro 
chodce. Přechod v rameně pře-
stavované křižovatky byl zrušen 
a posunut až před autobusové 
zálivy u nákupního střediska Ješ-
těr. Přístupové chodníky k pře-
chodům byly vysazeny do ulice. 

Město soutěží se zklidněním dopravyMěsto soutěží se zklidněním dopravy
Všechny přechody pro chodce 
byly nasvětleny pro jejich zvý-
raznění a byly provedeny bezba-
riérově včetně slepecké dlažby,“ 
připomíná Miroslav Hronovský 
fakta, která už dnes bereme jako 
samozřejmost. Porota by mohla 
ocenit i návazné osázení kruho-
vého objezdu značkovacími oky, 
které za snížené viditelnosti zvý-
razňuje hranice křižovatky a ost-

růvků řidičům a cyklistům, stejně 
jako postupnou rekonstrukci 
chodníků jdoucích v souběhu s 
komunikací. 

A město má i další plány. „Plá-
nuje se zřízení cyklostezky od 
podchodu na Hlavní ulici směrem 
k nákupnímu středisku Ještěr a 
dále kolem Kina P. Bezruče na 
sídliště Riviéra – ulici 1. máje,“ 
prozradil Hronovský.        (pp)

Magistrát města Frýdku-Místku,
odbor územního a ekonomického rozvoje

oznamuje zahájení projednání návrhu zadání
územního plánu města Frýdek-Místek 

dle ust. § 20, odst. 2, 3, 4 zák.č.50/1976 Sb., o územním pláno-
váním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění 

pozdějších předpisů ( dále jen „ stavební zákon“ ).

Návrh zadání územního plánu města  Frýdek-Místek bude dle
§ 20, odst. 2 stavebního zákona vystaven k veřejnému nahléd-

nutí po dobu 30 dnů na Magistrátu města Frýdku-Místku, ul. 
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, na odboru územního 

a ekonomického rozvoje, 4.NP, v pondělí a středu od 8,00 do 
17,00 hod, v úterý a pátek od 8,00 do 13,30 hod, ve čtvrtek od 

8,00 do 15,00 hod.,
od 27. 7. 2006 do 25. 8. 2006

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ návrhu zadání územního plánu 
města Frýdek-Místek, v souladu s § 20, odst. 2 stavebního 

zákona, se uskuteční
dne 21. 8. 2006 ve 14.00 hod

v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, ul. Radniční 
1148, 738 22 Frýdek-Místek, ve velké zasedací síni (2. NP).
Dle ustanovení § 20 odst. 2, stavebního zákona, může každý ( 

občané, fyzické a právnické osoby ) uplatnit své podněty do 15 
dnů od posledního dne vystavení, tj. do 11. 9. 2006.

Dle ustanovení § 20, odst.3, stavebního zákona, sdělí 
dotčené orgány státní správy svá stanoviska do 30 dnů 

od obdržení návrhu zadání.
Výsledný návrh zadání územního plánu města Frýdek-

-Místek, upravený podle výsledků tohoto projednání, bude 
dle § 20, odst. 3 stavebního zákona, zaslán k dohodě těm 

dotčeným orgánům státní správy ( DOSS ), které uplatní své 
stanovisko ve stanovené lhůtě.

Stanoviska a podněty zasílejte písemně na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor územního a ekonomického rozvoje
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Ke stanoviskům a  podnětům podaným 
po stanovených lhůtách se nepřihlíží.

Do Chlebovic míří Korejci
Dceřiná firma korejské auto-

mobilky Hanil E-Hwa Com-
pany, která se jmenuje Hanil
E-Hwa Slovakia, projevila 
zájem o zbývajících 6,5 hekta-
rů průmyslové zóny v Chlebo-
vicích. Hodlá zde umístit nový 
závod na výrobu interiérového 
vybavení aut, konkrétně kom-
ponenty z textilu a plastů.

Podle vedoucího odboru územ-
ního a ekonomického rozvoje 
Petra Šabrňáka město s Korejci 
jednalo již před třemi týdny poté, 
co společnost doporučila komise 

„územního plánování a ekonomic-
kého rozvoje”. „Upřesňovali jsme s 
nimi podrobnosti, jako je napojení 
na vodu, kanalizaci, plyn, elektro, 
na dopravní infrastrukturu včetně 
parkování a další podrobnosti v 
návaznosti na výstavbu továr-
ny. Rada města schválila návrh 
smlouvy o nájmu a nyní čekáme, 
jak se k němu vyjádří korejská 
strana,“ uvedl Šabrňák.

Korejci by mohli s výstavbou 
závodu začít na jaře příštího 
roku. Pracovní uplatnění by zde 
našlo 300 lidí.
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Město v minulém století – VIII.

O čem psali kronikáři před deseti lety
Obecní byty ve Frýdku-Místku patří k nejlevnějším

V únoru 1996 proběhla 
tiskem zpráva, že ve Frýdku-
-Místku patří obecní byty k nej-
levnějším. Město je začalo pro-
dávat jako jedno z prvních v 
roce 1993. Do konce roku 1995 
se podařilo prodat 224 bytů. 

Za běžný třípokojový byt prv-
ní kategorie v panelovém domě 
zaplatil zájemce zhruba 70 – 80 
tisíc Kč, což bylo mnohem méně 
než v okolních městech. V původ-
ní vyhlášce byla stanovena cena 
za 1 m2 u bytu I. kat. na 900 Kč u 
obytné a 650 Kč u užitné plochy s 
podmínkou, že na prodeji domu se 
domluvila aspoň polovina nájem-
níků za předpokladu, že koupí i 
ostatní byty. Zastupitelé přijali v 
závěru roku 1995 novou vyhláš-
ku, podle které se zvýšila cena 
za 1 m2 na 3 000 Kč. Zohledňuje 
se však stáří domu, míra oprav za 
posledních pět let a druh stavby. 
Nyní již také stačí, aby dům s byty 

koupil jediný zájemce.
K 1. lednu 1995 vlastnilo měs-

to celkem 6 569 bytů. Z toho bylo 
5 637 bytů I. kat., 531 II. kat., 344 
III. kat. a 57 IV. kat. Bylo druhým 
největším vlastníkem, protože 
vlastnilo 28 % bytů ve městě. 
Největším vlastníkem bytů bylo 
Stavební bytové družstvo ve 
Frýdku-Místku, které vlastnilo
9 960 bytů – 42 % všech bytů ve 
městě. Bytservis, a. s. (bývalé 
OKD) spravovalo 10 % bytů, 
což bylo 2 363 bytů. V rodinných 
domcích bylo 3 806 bytů – 16 %. 
Asi 4 % bytů byly již prodány sou-
kromým vlastníkům.

V roce 1996 město přidělilo 
svým občanům 114 obecních 
bytů. Prodalo celkem 169 byto-
vých jednotek. Domy se prodáva-
jí do podílového spoluvlastnictví, 
protože se nejedná o koupi bytu, 
ale podíl na domě, kde je započ-
tena veškerá plocha domu. V 

boji s neplatiči nájemného město 
zvolilo novou metodu. Od začát-
ku roku 1996 byli postupně ve 
Zpravodaji RM zveřejněni dluž-
níci v obecních bytech. I přesto 
k 31. 12. 1996 dosáhla dlužná 
částka na nájemném z těchto 
bytů včetně úhrad za služby sko-
ro 6 milionů korun. Po projednání 
městskou radou bylo vybráno 
sedm obytných domů k reali-
zaci půdních vestaveb – zřízení 
nových bytových jednotek na ul. 
Beskydská. Na opravu a údržbu 
městských bytů bylo vynaloženo 
v roce 1996 39 milionů korun. 

Město opravilo nákladem
7 milionů korun dům na ul. ČČK, 
který byl v roce 1995 poškozen 
výbuchem plynu. Po srpnové 
kolaudaci se však zde nevrátili 
dřívější obyvatelé (nechtěli se 
sem vrátit), a tak byly byty přidě-
leny občanům ze seznamu žada-
telů o byt.         Anna Nováková

Těsně před koncem minu-
lého století vznikla zajímavá 
výstava současných i historic-
kých fotografií města Frýdek-
-Místek naším stoletím, z níž se 
nakonec stala stálá expozice v 
hlavní budově radnice. V tom-
to seriálu vám chceme přiblížit 
také některé střípky z historie, 
které u této příležitosti byly 
poskládány v zajímavou mozai-
ku. Řádky o jubilejní výstavě 
byly pozitivní, jenže třicátá léta 
pak napsala jinou kapitolu.

Ulicemi chvátají lidé s vytřeš-
těnýma očima. Zní zoufalé 
výkřiky, tu a tam pláč. Zlomení 
obchodníci bědují, v hloučcích 
debatujících to zlověstně hučí, 
finančníci mávají zaťatými pěst-
mi. Chaos, panika, neštěstí.

Zoufalá žena skáče ze čtyřice-
tiposchoďového mrakodrapu do 
ulice. Za chvíli ji následuje dvojice 
mužů z okna hotelového pokoje v 
desátém poschodí. Drží se za ruce 
a společně se tříští o dlažbu New 
Yorku. Sebevraždu páchají spe-
kulanti, velkopodnikatelé, makléři, 
živnostníci i drobní hráči s cennými 
papíry. S kulkou v hlavě končí také 
největší newyorští bankéři Riordan 
a Livermore poté, co se z nich 
během hodiny stali nuzáci.

Je „černý čtvrtek“ 24. října 

1929 a po Spojených státech 
se šušká morbidní anekdota: „V 
newyorských hotelích se recepč-
ní ptají hostů: Chcete pokoj na 
spaní, nebo chcete skočit z okna? 
Pokud chcete pokoj, ze kterého 
se dá vyskočit, budete si muset 
vystát pěkně dlouhou frontu.“

Největší světový finanční trh 
krachuje! Burza na Wall Street 
jde ke dnu! Tragický den pro 
hospodářství na celém světě.

Milión nezaměstnaných
Úpadek z New Yorku byl 

záhy patrný i v Evropě. Finanč-
ními kanály dospěl na „starý 
kontinent“ a všude se rozhostila 
krize. Zlatá dvacátá léta bídně 
končila a vše nasvědčovalo, že 
čtvrtá dekáda 20. století bude 
krušným a přetěžkým obdobím.

„Světová hospodářská krize 
zasáhla Československo velmi 
citelně,“ konstatuje historik Voj-
těch Mencl. „Jestliže vezmeme 
za výchozí rok 1929, pak v roce 
1932 poklesla průmyslová výroba 
na 63,6 procent a v následujícím 
roce dokonce na 60,2 procent. 
Takřka katastrofálně se snížil roz-
sah zahraničního obchodu: v roce 
1931 poklesl vývoz na 64 procent 
oproti předchozímu roku a v roce 
1933 dokonce na 28,8 procent.“ 

Průvodní podobou krize v ČSR 

byla nezaměstnanost. V roce 
1931 se ocitalo bez práce téměř 
milion lidí. Většinou to byli lidé z 
dělnických profesí, ale nezaměst-
naní byli i malí živnostníci, řeme-
slníci, rolníci a drobní podnikatelé, 
které neúprosná krize přivedla ke 
krachu a zbavila obživy. Asi jen 
pouhá třetina z celého množství 
nezaměstnaných mohla počí-
tat s podporou státu. Pro zbylé 
dvě třetiny byly už v srpnu 1930 
zavedeny poukázky na potraviny. 
Ženatí za ně mohli týdně dostat 
zboží v hodnotě dvaceti korun, 
svobodní pouhých 10 Kč. Jen 
pro zajímavost: v roce 1933 stál 
kilogramový bochník chleba 2,15 
Kč, litr mléka 2 Kč a průměrné 
měsíční nájemné v malém bytě 
kolem 190 korun. Není divu, že 
se pro poukázky vžil přiléhavý 

Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (20.)Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (20.)
Jedna z „nejmladších“ (její 

název schválen zastupitel-
stvem města v roce 1999) je 
ulice Foglarova poblíž areálu 
městské akciové společnosti 
TS. V místecké části města 
najdeme i ulici Wolkerovu. 
Čím se zapsala obě jména 
do české literatury, to vědí 
už žáci základních škol. Ale 
co dalšího měli ještě pánové 
Wolker a Foglar společného? 

Vyznavači skautingu tráví 
aspoň část prázdnin poby-
tem v přírodě. Vymění jistoty 
domova za volnost řízenou 
skautskými ideály. Tak tomu 
bylo i přibližně před sto lety, 
kdy chlapci pod vedením vůd-
ců E. T. Setona a později R. B. 

Powella zakoušeli první kouzla 
táboření. Na jejich zkušenosti 
navázal zakladatel českého 
skautingu Antonín Benjamin 
Svojsík. S ním tábořil o prázd-
ninách 1916 pod hradem Lip-
nicí i šestnáctiletý Jiří Wolker. 
Pilný student práv v budoucnu 
zastíral především před rodi-
či vyčerpanost a zdravotní 
potíže. Když se stupňovaly, 
mladičký básník se vlastním 
epitafem připravil na možnou 
alternativu odchodu z toho-
to světa. Navzdory tomu, že 
miloval svět a pro sprave-
dlnost jeho chtěl se bít jako 
básník, jako tvůrce sociálních 
balad, nemoc ukončila jeho 
život ve 24 letech v rodném 

Prostějově. 
Mnohem delší životní dráhu 

vykonal spisovatel, novinář a 
skautský vůdce Jaroslav Foglar, 
který zemřel v lednu 1999 po 
dlouhém pobytu v nemocnici ve 
věku nedožitých 92 let. Skaut-
ský oddíl začal navštěvovat roku 
1920. Pod skautským jménem 
Jestřáb vede pražskou „Dvoj-
ku“. V časopise Skaut-Junák 
tehdy vycházejí jeho povídky o 
táboření, později upraveny do 
knižního vydání. Dobrodružná 
tématika je náplní jeho dalších 
knih pro mládež.

Skautské ideály se nejprve 
znelíbily nacistům, pak komu-
nistům. Vynucená odmlka 
postihla i vydávání foglaro-

vek. Po uvolnění v roce 1965 
činorodého autora zastavil 
pozdější normalizační proces. 
V prosinci 1988 se dočkal 
slavnostního zahájení pražské 
výstavy 50 let Rychlých šípů. 

JIŘÍHO WOLKERA: Ulice u nábřeží Ostravice.  Foto: Petr Pavelka

Od té doby jsme o Jaroslavu 
Foglarovi slyšeli v médiích 
mnohokrát. V dubnu 1994 
obdržel titul Čestný občan 
hlavního města Prahy. 

Anna Nováková, kronikářka

název žebračenky.
Dělníci se bouří a proti jejich 

demonstracím zasahují četníci. 
Mrtví jsou hlášeni z Duchcova, 
Frývaldova, Čierného Balogu, 
Košut a dalších míst. Celková 
bilance krizových let – šedesát 
mrtvých.

Zbědovaní Slováci organizují 
hladové protestní pochody, stáv-
kují horníci, hutníci, textiláci, lidé 
ze strojíren a z dalších odvětví. 
Bojí se ztráty zaměstnání a ti bez 
práce už jen s obavami hledí do 
budoucna. Chtějí jistotu, práci a 
mzdy. Vaří se to i v politickém 
kotli. Do útoku troubí Gajdovi 
fašisti. V lednu 1933 provedou 
v židenických kasárnách v Brně 
neúspěšný pokus o puč. Aktivují 
se komunisti a radikální levice. 
Ožívají i separatisti – předseda 

německých nacionalistů Jung se 
v parlamentě zříká příslušnosti k 
ČSR a vyslovuje se pro Adolfa 
Hitlera, který se právě dostal v 
Berlíně k moci. Nedlouho nato 
vstupuje do politiky učitel tělo-
cviku Konrád Henlein a buduje 
svou neblahou sudeťáckou stra-
nu. Požadavek autonomie stále 
častěji zaznívá i ze Slovenska.

Stát se brání. Proti extrémis-
tům přijímá nový zákon o tisku, 
zákon mimořádných opatření a 
zákon o zastavování politických 
stran. Německá DNSAP je zaká-
zána, tisk cenzurován. Napětí na 
všech úrovních však nepolevuje.

Třicátá léta začínala rušně. 
Stávky, nepokoje a divoké mítin-
ky se nevyhnuly ani Místku ani 
Frýdku. Ale o tom až příště.

Martin Červenka

Frýdlantská ulice.

Omlouváme se za nechtěné přejmenování
Emy Destinnové - Kittlové v minulém čísle.
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SWEETSEN FEST s pořado-
vým číslem 006, pořádaný za 
podpory Města Frýdek-Místek, 
znovu postoupil ve své snaze 
o kompletní přehlídku frýdec-
ko-místecké hudební a diva-
delní scény. Po dva dny bylo 
v areálu Sokolík jasné, že když 
bude přát počasí, překročí jeho 
význam hranice města.

„Jsme spokojeni s tím, kolik lidí 
si na festival najde cestu, hlav-
ně večer tu bylo skutečně plno 
a víme, že přijeli lidi odjinud, ne 
pouze z města, takže akce může 
být i pravidelným příspěvkem pro 
turistický ruch,“ bilancoval letoš-
ní ročník pořadatel Petr Korč. 
Přehlídka místních kapel byla 
skutečně důkladná, protože kdo 
nemohl přijít, mohl získat přehled 
alespoň z do všech schránek dis-
tribuovaného průvodce. Trvalejší 
vzpomínkou pak může být kom-
pilační CD, kde se představují 
TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR, 
PROUZA, NAJZAR, DOWNBE-
LOW, KAJKERY, RK130, TUT, 
SEKTOR III, DOBRÁCI OD KOS-
TI, SLEPÍ KŘOVÁCI, CHVILKA 
POEZIE, HEMP FOR VICTORY, 
ČADI a SODOMA CITY.

Záměr pořadatelů, aby se 
akce stala tradicí, na které se 

SWEETSEN FEST znovu „narostl“

pravidelně v druhé polovině 
června sejde většina frýdecko-
-místeckých muzikantů a divadel-
níků, je v podstatě již naplněn. Ve 
Frýdku-Místku tak může být rok 
co rok představováno to nejlepší, 
co na poli muzikantském vzniklo, 
vzniká a v budoucnosti vznikat 
bude. „Akci jako město rádi pod-

porujeme, vstup na festival pak 
může být zdarma, což se projeví 
na návštěvnosti. Chceme, aby 
se lidé bavili. Když přijedou jako 
turisté, klidně mohou strávit dopo-
ledne na aquaparku a odpoledne 
s muzikou,“ řekl náměstek primá-
torky Petr Cvik, který akci rovněž 
navštívil.          (pp)

Loutky z řezbářského kurzu

Tomáš Cidlík již deset let 
pořádá řezbářské kurzy, pro-
střednictvím kterých udržuje 
toto řemeslo při životě. Další 
a další adepti zkoušejí, jest-
li s dlátem dokážou vyrobit 
něco trvalého. Někteří tomu 
propadnou, jiným zbude ales-
poň vzpomínka, protože kaž-
dý z účastníků se v průběhu 
týdne dobere ke konkrétnímu 
výsledku.

„Už řadu let držíme téma lout-
ky, protože je to pro začátečníky 
ideální. Vyzkouší si práci se dře-
vem, ale i spojování částí, aby 

se hýbaly, barvení, moření. Pro-
stě než udělají loutku, projdou si 
základy nejrůznějších činností,“ 
řekl Tomáš Cidlík, který kromě 
jemnější práce zvládne i obrov-
ské monumenty – naposledy 
sochu Radegasta v „životní“ veli-
kosti. Kromě tohoto třímetrového 
díla se v poslední době věnuje 
vyřezávání židlí, které mají opě-
radla vyvedená do portrétů kon-
krétních osob. „Někdy mi musí 
stačit fotka z internetu,“ směje se 
řezbář, že i do této oblasti pro-
nikají moderní technologie. Ale 
dláto je pořád dláto.       (pp)

ŘEZBÁŘSKÝ KURZ: Účastníci vyráběli loutky.  Foto: Petr Pavelka

ROZDÁVALI RADOST A ENERGII: Kapely na festivalu zabíraly 
široké hudební spektrum.                  Foto: Petr Pavelka

Společnost pro symfo-
nickou a komorní hudbu ve 
Frýdku-Místku uspořádala 
Koncert absolventů Janáč-
kovy konzervatoře v Ostravě. 
Symfonický orchestr Frýdek-
-Místek dirigoval Aleš Komá-
nek a zpěvem se prezentovala 
Lenka Zářická. Zazněly sklad-
by Mozarta a Dvořáka.

Aleš Kománek ve školním roce 
2002/2003 působil jako dirigent 
Opavského studentského orches-

Koncert absolventů v Národním domě
tru, se kterým se úspěšně zúčast-
nil rozhlasové soutěže Concerto 
Bohemia (1. místo ve své kate-
gorii). Od roku 2002 je dirigentem 
Symfonického orchestru Frýdek-
-Místek a v letošním roce složil 
úspěšně přijímací zkoušky na 
hudební fakultu AMU v Praze.

Lenka Zářická získala mnoho 
ocenění na soutěžích ZUŠ. Od 
roku 1999 studuje na Janáčkově 
konzervatoři v Ostravě u Mgr. 
Márie Adamíkové. Po maturi-

tě přerušila na rok studium a 
nastoupila do operetního souboru 
Divadla Jiřího Myrona v Ostravě, 
kde působí dosud. V roce 2004 se 
vrátila na konzervatoř k dokončení 
studia. První velký sólový výstup 
absolvovala 27. dubna letošního 
roku s Janáčkovou filharmonií 
Ostrava v rámci absolutoria. 
V únoru letošního roku složila 
úspěšně přijímací zkoušky a byla 
přijata k dalšímu studiu na hudeb-
ní fakultě JAMU v Brně.       (pp)

Hned čtyři mladí umělci, 
kteří studují pod vedením Prof. 
Eduarda Ovčáčka v Ateliéru 
volné a užité grafiky Institutu 
pro umělecká studia v Ostravě, 
se až do 28. července prezen-
tují v Galerii Langův dům.

Kvarteto zajišťuje různoro-
dost výstavy, spojuje je ovšem 
snaha o originalitu. Jan Košátko 
je fascinován mapou, a proto mu 
není zatěžko rozebrat kdejaký 
elektropřístroj a svět elektronek 
a miniaturních částic převádět 
v typografické dílo. „Má práce 
se odvíjí od fascinace mapou, k 
vlastním imaginativním světům 
vznikajícím na základním kame-
ni současné reality. Zabývám se 
otázkou proměny a vztahů mezi 
jednotlivými předměty a prosto-
ry za pomocí běžných digitálních 
médií,“ charakterizuje se.

Libor Novotný se pro změnu 
cítí předurčen k práci s přírodní-
mi fyzikálními jevy. „Moji pozor-
nost přitahují světlo nebo kouř a 
způsoby vizuální komunikace a 
naše citlivost vůči těmto vizuál-

Mladá generace v Langově domě

SVĚTLO A STÍN: Black and white.    Foto: Petr Pavelka
ním podnětům. Tyto okruhy se 
mi průběžně v různé intenzitě a 
různých kombinacích zas a zas 
připomínají. Asi chtějí, abych s 
nimi pracoval,“ míní.

Bohuslav Špaček se zabývá 
geometrickou skladbou krajiny 
technického rázu. „Opakování, 
rytmus a dynamika jsou neustá-
lou součástí tohoto prostředí,“ 
říká. A tak v Langově domě od 
něj opakovaně najdete záběry z 
vedení na železniční trati.

Posledním do party je Aleš 
Brunclík. To je poeta, z jehož vzka-
zu na pozvánce jste měli pocit, že 
vám na vernisáži asi budou lítat 
nad hlavou motýli: „Vypusť jednoho 
nebo více motýlů do prostoru, kde 
se koná představení. Když kompo-
zice skončí, zajisti, aby motýl mohl 
odletět. Délka kompozice se může 
řídit časem, který máme k dispozi-
ci, může trvat neomezeně dlouho; 
okna a dveře se mohou otevřít 
před vypuštěním motýlů. Kompo-
zice končí, když motýl uletí...“ Ule-
tět – to bývá častým cílem mladých 
umělců.                                    (pp)

Na konci každého školního 
roku probíhá na Základní škole 
Frýdek-Místek, Jiřího z Podě-
brad pravidelná výstava čte-
nářských a kulturních deníků. 
Ani letošní rok nebyl výjimkou. 
V polovině června měly děti 
možnosti zhlédnout nejzdaři-

O čtenářské a kulturní deníky je mezi žáky velký zájem.  Foto: Petr Brablec

Svět čtenářů a milovníků kulturySvět čtenářů a milovníků kultury
lejší práce svých spolužáků.

Povinná četba provází každé-
ho školáka jako veliký strašák už 
po desetiletí. Zábavnou formu s 
trochou odlehčení se jí pokusili 
dát na frýdecko-místecké Jede-
náctce. „Práce na čtenářském 
deníku je dlouhodobá. Aby byla 

pro žáky i zajímavá, rozhodli 
jsme se čtenářský deník rozšířit 
na deník kulturní,“ uvedl učitel 
českého jazyka Petr Brabec a 
vysvětlil: „Děti si do něj zapisují 
nejen přečtené knihy, ale uvádějí 
v něm i výstavy, filmy, koncerty 
a všechny ostatní kulturní akce, 
které navštívily. Vylepují do něj 
vstupenky, kreslí obrázky a sami 
také podle vlastní stupnice hod-
notí ať už čtenářský nebo kulturní 
zážitek. Deník se tak stává multi-
kulturním přehledem intelektuální 
úrovně každého z nich.“ 

Na výstavě si ostatní pro-
hlížejí práce svých spolužáků a 
získávají přehled o znalostech 
a zážitcích kamarádů. Většina 
z nich deníky přijímá s nadše-
ním. „Jeden se mi líbil opravdu 
moc, protože byl hezky zpraco-
vaný, byla tam spousta obráz-
ků a vůbec působil úhledným 
dojmem,“ uvedla Barunka Ště-
pánková.          (rs)
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

FILMOVÝ  KLUB
Filmový klub Frýdek-Místek si bere na 

měsíc červenec zasloužený měsíc volna.
Uvidíme se opět v srpnu na pondělních 

projekcích od 20 hodin.

Kurzovní činnost
TANEČNÍ  PRO  MLÁDEŽ – ZAČÁ-

TEČNÍCI
podzim 2006
Taneční probíhají jednou týdně v pro-

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

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

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

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

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

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

Janáčková.
Přijímáme pouze hochy!
Středa 26. července 2006 v 19.00 

hodin - frýdecký zámek/Rytířský sál
JABLKOŇ
Koncert folkrockové skupiny, která se 

představí v tomto složení:
Michal Němec – kytara, zpěv
Martin Marvan – akustické kytary, zpěv
Johnny Jůdl – baskytara, fagot, zob-

cová flétna
Petr Chlouba – bicí, perkuse vibrafon, 

akordeon
Vstupné: 130 Kč

14. až 16. července v 17.00 hod.
Za plotem /USA/
Veselý animovaný film pro celou rodinu 

o tom, jak se zvířátka rozhodnou prozkou-
mat svět ZA PLOTEM a na co přijdou.

17. až 19. července v 19.00 hod.
Prime /USA/
Atraktivní sedmatřicetiletá módní foto-

grafka Rafi a o čtrnáct let mladší Dave se 
jednoho krásného dne náhodou setkají, 
přeskočí jiskra a velká láska je tu.

20. až 23. července v 17.00 hod.
Divočina /USA/
Film je příběhem zvířat z newyorské 

zoo, která se poté, co je jedno z nich 
omylem odvezeno do divočiny, vydávají 
na nebezpečnou záchrannou výpravu.

20. až 23. července v 19.00 hod.

Tristan a Isolda /USA, VB/
Výpravný historický velkofilm o vášni-

vém milostném poměru mezi vznešeným 
rytířem a budoucí královnou Anglie.

24. až 26. července v 19.00 hod.
Základní instinkt 2 /USA/
Pokračování kultovního erotického 

thrilleru je tady! A s ním i svůdná a inteli-
gentní Catherine Tramell v podání Sharon 
Stone.

27. až 28. července v 19.00 hod.
Devátý den /SRN/
Toto komorní drama nám přináší další 

zajímavé svědectví o zrůdnosti nacis-
mu prostřednictvím nezvyklého příběhu, 
vycházejícího z autentických událostí.

29. až 30. července v 19.00 hod.
Hory mají oči /USA/ 
Remake hororu Wese Cravena o rodi-

ně, která se musí v poušti bránit útoku 
zmutovaných lidí.

31. července v 19.00 hod.
Za kolik mě chceš? /FR/  
Příběh muže (Gerard Depardieu), 

který měl štěstí v loterii. Za sňatek s ním 
nabízí jedné prostitutce (Monica Belluci) 
trojnásobnou částku toho, co by vydělala 
za pět let.

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

ucelený obraz o životě v Beskydech a 
Pobeskydí. Historicko-etnografická část 
prezentuje nyní na 800 sbírkových před-
mětů, dokumentujících tradiční zeměděl-
ství, řemesla, obchod, železářství a další. 
Řada originálních přístrojů, hracích skříní 
a dalších předmětů dokládá zábavu a 

využití volného času od poloviny 19. sto-
letí. V přírodovědné části expozice, v níž 
jsou prezentovány typické biotopy Pobe-
skydské pahorkatiny a MS Beskyd, je 
vystaveno 200 druhů ptáků, savců a ryb, 
750 různých zástupců hmyzu, 70 vzorků 
nerostů a hornin a přibližně 100 herbářo-
vých položek. K nejcennějším exponátům 
patří zkamenělina druhohorní cykasové 
rostliny benetitového typu a dva dermo-
plastické preparáty savců – losa evrop-
ského a medvěda hnědého.

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém 

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

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 
MÍSTO

Stálá expozice v sakristii kaple sv. 
Barbory. Připomíná skutečnost, že Frý-
dek patřil k nejznámějším a k nejnavště-
vovanějším mariánským poutním místům 
ve Slezsku.

Expozice je obohacena o sochy Nej-
světějšího Srdce Pána Ježíše a Neposk-
vrněného Srdce Panny Marie, které byly 
přestěhovány z poutního kostela Navští-
vení Panny Marie – Baziliky minor.

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a záro-

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

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu 

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

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

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

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

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

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

Na vesnicích a městečkách se vytvá-
řela dobře fungující obchodní a živnosten-
ská síť. Zatímco na vesnicích se nachá-
zely jen jednotlivé krámky, v menších 
městech bylo několik desítek různých 

koloniálů a obchůdků, ve větších se jed-
nalo už o stovky prodejen. 

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

Potrvá do 20. srpna 2006. 
Programy, koncerty:
Neděle 23. července 15,00 hodin 

– kaple sv. Barbory
JARNÍ ÓDY OD OBODY
Pořad v cyklu Nedělní chvilka poezie 

a prózy
Spojeno s prohlídkou výstavy „Na pul-

tu a pod pultem“
ZPÍVÁNÍ POD LÍPOU
Středa 26. července 19,00 hodin 

– nádvoří frýdeckého zámku
JABLKOŇ
Vystoupení naší přední folkrockové 

skupiny
Čtvrtek 10. srpna 19,00 hodin – nádvo-

ří frýdeckého zámku
KAJKERY
Vystoupení folkrockové skupiny z 

Frýdku-Místku
Čtvrtek 31. srpna 18,00 hodin – nádvo-

ří frýdeckého zámku
ŽALMAN A SPOL.
Vystoupení legendární folkové skupiny
Pořadatelem cyklu je Národní dům 

Frýdek-Místek a Muzeum Beskyd Frý-
dek-Místek.

Předprodej vstupenek v pokladně 
Nové scény Vlast a frýdeckého zámku. 

Informace na telefonu: Nová scéna 
Vlast 558 438 083, frýdecký zámek 558 
630 051-3

Upozornění: 
V případě nepříznivého počasí se kon-

certy uskuteční v Rytířském sále frýdec-
kého zámku, v Nové scéně Vlast, popří-
padě v Kině P. Bezruče.
Besedy, přednášky, exkurze, vycházky:

Sobota 12. srpna 9,00 hodin
sraz ve Frýdku před Bazilikou minor 

Navštívení Panny Marie
POJĎTE S NÁMI ZA ŽELEZNÝMI DOMY
Historicko-vlastivědná vycházka, dél-

ka trasy 7 km. Železné domy v Nové 
kolonii Karlovy huti, hrádek v Lískovci, 
kostel sv. Šimona a Judy, meandry Pod-
šajárky, pozůstatky těžby železné rudy, 
zasypané plavební kanály, kde v minu-
losti ležela uhliska Karlovy huti, frýdecká 
pilnikárna a další.

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

Analog
Výstava čtyř studentů ateliéru volné 

a užité grafiky prof. Eduarda Ovčáčka  
(Aleš Brunclík, Jan Košátko, Libor Novot-
ný, Bohuslav Špaček)
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GALERIE POD SVÍCNEM
24. 6. – 29. 7.
Denisa Fialová: malba a kresba 

GALERIE LIBREX
Jaroslav Pešat
Fotografie zvířat, která jen tak nepotkáte

GALERIE KRÁSNO
Výtvarné práce studentů Střední 

školy oděvní a obchodně podnikatel-
ské z Frýdku-Místku.

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

POZOR! Změna provozní doby – o 
prázdninách je Klub Nezbeda otevřen od 
8:00 do 13:00 hodin.

Jeden den v týdnu je vyhrazen výletu 
do okolí Frýdku-Místku nebo do jiných 
míst regionu. 

Ostatní dny se věnujeme letní-
mu sportování, vyrábění, zábavným 
poznávacím a prožitkovým progra-
mům, hrám a soutěžím a všemu, co 
vás bude zajímat a může udělat radost 
vám i druhým.

Bližší informace a podrobnější týdenní 
program jsou vždy vyvěšeny na informač-
ních letáčcích na okně klubovny.

Všem dětem přejeme krásné a poho-
dové prázdniny!

HRAD HUKVALDY
Program na hradě:
červenec – srpen 
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 

JANAČKOVY HUKVALDY
Sobota 19. srpna 
HOP TROP
vystoupení folkové skupiny
Sobota 26. srpna
STRAŠIDELNÝ VEČER
Další informace získáte ve Fondu 

Janáčkovy Hukvaldy, Čs. legií 14, 702 00 
Ostrava, tel.: 596 126 067.

Prázdniny ve městě – jedinečná akce proti letní nudě
Všechny děti ve městě jsou zvány na 

prázdninové programy, které připravily 
zájmové, sportovní a kulturní organiza-
ce ve Frýdku-Místku. Každý všední den 
v průběhu prázdnin je připraven zají-
mavý program. Můžete si tak vybrat z 
nejrůznějších aktivit, ve kterých můžete 
případně pokračovat i po ukončení 
prázdnin v rámci zájmové činnosti. 

Jednotlivé prázdninové programy jsou 
popsány v hracím plánu (brožurce), který je 
k dispozici v informačních centrech, Domě 
dětí a mládeže ve Frýdku-Místku, případně 
je možné jej obdržet přímo na jednotlivých 
akcích. Hrací plán, který obsahuje i základní 
údaje o účastníkovi, slouží jako univerzál-
ní přihláška na celou akci „Prázdniny ve 
městě“. Tento hrací plán je potřeba mít na 
všech akcích s sebou! Veškeré programy 
jsou zdarma a pro účastníky je připraveno 
závěrečné slosování o věcné ceny, které 
proběhne na slavnostním ukončení na kon-
ci prázdnin. Informace o programu „Prázd-
niny ve městě“ najdete na internetových 
stránkách www.ddmfm.cz/prazdniny
Kontakty pro dotazy a další informace: 
Dům dětí a mládeže Frýdek-Místek, tel.: 
732 646 125, 731 167 721, email: info@
ddmfm.cz, 

Magistrát města Frýdku-Místku, Martin 
Sysala, tel.: 558 609 215 

Harmonogram na červenec
Po 17. 7. 9:00 do 12:00 a od 15 do 18  
CVIČÍME S MISTREM SVĚTA V 

TAEKWON-DO ITF
Můžete se seznámit s tajemstvím síly 

a efektivity pohybů TaeKwon-Do. Formou 
hry vás dokážeme vtáhnout do učení se 
korejskému bojovému umění sebeobrany. 
Uvítáme i účast rodičů nejen jako diváků. 
Místo konání, sraz: Hřiště ZŠ na ulici Jiřího 
z Poděbrad (11. ZŠ). Sraz v 9. 00 a v 15.00 
u bazénku. V případě nepříznivého počasí 
se akce přesouvá do tělocvičny TJ Sokol. 
S sebou si vezměte: Sportovní oblečení a 
obuv. Pořadatel: Škola TaeKwon-Do ITF 
Frýdek-Místek, Miroslav Sýkora, telefon: 
603 710 604, email: tkdfm@taekwondo.cz, 
web: tkdfm.taekwondo.cz

Út  18. 7. od 8:30 do 12:30 
ZNÁŠ DOBŘE SVÉ MĚSTO?
Budeme hledat tajemná místa ve městě 

dle fotek. Místo konání, sraz: V 8.30 hodin 
na Stanici mladých turistů, ulice Pionýrů 
764 (v blízkosti 6. ZŠ a DDM). S sebou si 
vezměte: Sportovní oblečení, jídlo a pití na 
přežití. Pořadatel: TOM 19070 KAM Frýdek-

Místek, Jiří Šnapka, telefon: 737 117 491
St  19. 7.  od 9:00 do 12:00 
LETNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ
Šachový turnaj, deskové hry. Místo 

konání, sraz: DDM FM, Pionýrů 752, Mís-
tek.  Pořadatel: Beskydská šachová ško-
la, Antonín Surma, telefon: 728 855 086, 
email: a.surma@chessfm.cz

Čt 20. 7.  od 9:00 do 14:00 
DEN S TAEKWON-DO
Pohybové dovednosti, sebeobrana, ukáz-

ky TaeKwon-Do ITF. Místo konání, sraz: ZŠ 
nár. um. P. Bezruče, TGM 454 (1. ZŠ) S 
sebou si vezměte: Sportovní oblečení (tep-
láky, tričko). Pořadatel:  TaeKwon-Do ITF 
JOOMUK, Jozef Juhás, telefon: 605 807 148

Pá 21. 7.  od 9:00 do 14:00
DEN S TAEKWON-DO
(pokyny viz čtvrtek 20. 7.)
Po 24. 7.  od 9:00 do 12:00
MALOVANÉ PRÁZDNINY
Keramika – základní keramické techni-

ky, drátování kamínků. Místo konání, sraz: 
Vilka na ulici Národních mučedníků, vedle 
autoservisu Bártek. S sebou si vezmě-
te: Malé kamínky na drátování, pracovní 
oděv (zástěru nebo staré tričko), obuv na 
přezutí. Pořadatel: ŠD ZŠ Petra Bezruče, 
Antonie Landová, telefon: 723 400 303, 
e-mail: antonielandova@seznam.cz

Po  24. 7.  od 15:45 do 19:00
HRAJEME SÁLOVOU KOPANOU
Rekreační sálová kopaná pro 5-6 členná 

družstva. Místo konání, sraz: Tělocvična 
při ZŠ na ul. J. Čapka. Sraz v 15:45 u 
boční branky tělocvičny ZŠ ul. J.Čapka. 
Doprava autobusem MHD, linky č. 2 a 3, 
zastávka Restaurace u Gustlíčka. S se-
bou si vezměte: Čistou sportovní obuv do 
tělocvičny. Pořadatel: TJ Slezská – 2. ZŠ 
Frýdek-Místek, Daniel Schneider, telefon: 
724 751 331 – vedoucí kroužku, Ing. Petr 
Soural, telefon: 606 777 303 – předseda TJ

Út  25. 7. 9:00 - 11:00, 11:00 - 13:00 a 
13:00 - 15:00 

PRÁZDNINY S POČÍTAČEM
Program: Přijďte si zahrát s počítačem, 

internet. Počet míst omezen. Místo koná-
ní, sraz: DDM FM, Pionýrů 752, Místek. 
Pořadatel: Dům dětí a mládeže Frýdek-
-Místek, Patrik Siegelstein, telefon: 732 
646 125, email: info@ddmfm.cz

St  26. 7. 9:00 - 11:00, 11:00 - 13:00 a 
13:00 - 15:00 

PRÁZDNINY S POČÍTAČEM
(pokyny viz úterý 25. 7.)
St  26. 7. od 9:00 do 12:00

HRAJEME STOLNÍ TENIS
Stolní tenis pro neregistrované i 

začátečníky. Podle složení hráčů mohou být 
organizovány soutěže případně i doplňkově 
míčové hry. Místo konání, sraz: Tělocvična 
při ZŠ na ul. J. Čapka, Sraz v 8:45 u boční 
branky tělocvičny ZŠ ul. J.Čapka. Doprava 
autobusem MHD, linky č. 2 a 3, zastávka 
Restaurace u Gustlíčka. S sebou si vezměte: 
Přezůvky do tělocvičny, pálka na stolní tenis. 
Omezený počet pálek lze zapůjčit Pořadatel: 
TJ Slezská – 2. ZŠ Frýdek-Místek, Jan 
Odvářka, telefon: 721 944 739 – vedoucí 
kroužku stolního tenisu, Ing. Petr Soural, 
telefon: 606 777 303 – předseda TJ

Čt  27. 7. od 9:00 do 13:00
PESTRÉ DOPOLEDNE POD JED-

NOU STŘECHOU I.
Prázdninové městečko – malování na 

lepenku a vytvoření společné koláže, drob-
né ozdoby z rychleschnoucí hlíny, tvoření 
podle vlastní fantazie. Pro bystré hlavičky 
– luštění rébusů, klasických křížovek, sudo-
ku, labyrinty, doplňovačky, osmisměrky, 
apod., skládání puzzle, hlavolamy. Místo 
konání, sraz: Klubovna Klubu Nezbeda 
– boční vchod Lidového domu (bývalá 
Kavárna mladých) žlutá budova naproti 
kostelu Jana Pavla v Místku (přes hlavní 
cestu). Doprava (autobus, zastávka): auto-
busem č. 1 na zastávku Frýdlantská (projít 
kolem kostelíku, přes parčík a parkoviště 
k Lidovému domu). S sebou si vezměte: 
Přezůvky do klubovny. Pořadatel:  Charita, 
Klub Nezbeda, A. Kopidolová – vedoucí 
klubu, tel.: 732 628 731, Miša Šebíková 
– zástupce vedoucí – 775 966 941.

Pá 28. 7. od 9:00 do 13:00
PESTRÉ DOPOLEDNE POD JED-

NOU STŘECHOU II.
Přijďte na turnaj v ping-pongu, vyzkou-

šet Muzicírování na zkoušku – seznámení 
s hudebními nástroji, nácvik alespoň jed-
né skladby, s těmi, kdo si přinesou vlastní 
hudební nástroj, nacvičení společné skladby. 
Místo konání, sraz: velký sál Lidového domu 
(bývalá Kavárna mladých), žlutá budova 
naproti kostelu Jana Pavla v Místku (přes 
hlavní cestu). Doprava autobusem MHD č. 
1 na zastávku Frýdlantská (projít kolem kos-
telíku, přes parčík a parkoviště k Lidovému 
domu). S sebou si vezměte: Sportovní obuv 
na ping-pong. Pořadatel: Občanské sdružení 
Lidový dům, Anna Blokšová, telefon: 558 
435 401 (Lidový dům)

Po 31. 7.  od 9:00 do 12:00
MALOVANÉ PRÁZDNINY
(pokyny viz pondělí 24. 7.)
Další nabídka programů pro děti v 

průběhu prázdnin:
Letní stanový tábor Klokočůvek 

2006: 8.-27.srpna, Cena: 2.800,- Kč. 
Kontakt: TOM 19070 KAM Frýdek-Mís-
tek, Šnapka Jiří 737 117 491. 

Náborové tenisové kempy pro mlá-
dež: I – 17.-21. 7. 2006, II – 21.-25. 8. 2006

Určená převážně ročníkům narození 
1997-2001, ale i pro starší Program 5x 
(pondělí-pátek) od 08,30-12,30 tenisová 
výuka spojená s náborem do klubu. Cena 
týdenního kempu činí 950,- Kč. Kontakt: 
TK TENNISPOINT FM, Hutní 36, FM. Ing.
Jiří VYKOUKAL, 602 718 364

Dětský tábornický klub FANTAZIE 
pořádá letní tábor Dobrodružství Vikingů. 
Zveme všechny děti, které se rády toulají 
po lese a které láká dobrodružství. Nebu-
de chybět ani koupání v rybníce, ani noč-
ní hry! Neváhejte a jeďte s námi. Termín 
tábora: 13.-26. 8. 2006, cena 1990,- Kč. 
Kontakt: Míša Karasová 558 647 380.

PORTRÉTY LUKÁŠE OBODY: Mladý fotograf vystavuje až do konce prázdnin v klubu a 
galerii Za Pecí portréty. „Žádná koncepce, nic promyšleného. Je to jenom pár milých tváří 
mých přátel a známých, které se mi nasbíraly za ty čtyři roky, co se snažím fotit,“ říká.



16 Červenec 2006Inzerce

Čtrnáctideník Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku, vydává Statutární město Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, internet - http://www.frydekmistek.cz/zpravodaj
Obsahová náplň, včetně inzerce a grafického zpracování: Petr Pavelka, tel.: 558 609 216, 603 249 743, fax: 558 633 055, e-mail: pavelka.petr@frydekmistek.cz

Zaevidováno u MK ČR pod reg. číslem E 12362, tisk Ringier Print s.r.o., Novinářská 7, 709 70 Ostrava-Mariánské hory
Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů externích příspěvků. Datum vydání: 15. července 2006. Do všech schránek ve městě ZDARMA.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


