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Vážení spoluobčané,
chtěla bych vás informovat o tom, 

že se blíží ke zdárnému konci řešení 
nabytí dalších nemovitostí do majetku 
města Frýdku-Místku v souvislosti se 
zrušením vojenského útvaru.

Ministerstvo obrany České republiky 
nám poskytlo informace o dalším nemovi-
tém majetku, který byl schválen k převodu 
do vlastnictví města Frýdek-Místek.

V minulých dnech jsme s ing. Hanou 
Kalužovou, vedoucí odboru správy obec-
ního majetku, jednaly se zástupci Správy vojenského bytového fondu 
Praha, kteří městu předložili návrh Darovací smlouvy na převod byto-
vých domů. Jedná se o dvaatřicet bytů na ulici Kpt. Nálepky č.p. 2462 až 
2477 a o jednatřicet bytů na ulici Pavlíkova č.p. 1701 až 1704.

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku již rozhodlo o nabytí tohoto majetku 
na svém jednání v loňském roce. Na dalším jednání zastupitelstva 19. září 
bude zastupitelům předložena ke schválení konkrétní darovací smlouva 
na zmíněné bytové domy včetně zastavěných pozemků. Majetkový výbor 
tuto informaci vzal na vědomí na svém jednání 10. srpna tohoto roku.

Tato informace je odpovědí na řadu dotazů těch z vás, kteří ve 
„vojenských bytech“ dnes bydlíte.          Eva Richtrová

Z ministerstev ovládaných 
lidovci v poslední době při-
chází do Frýdku-Místku jed-
na špatná zpráva za druhou. 
Po nesmyslném zpoplatnění 
úseku rychlostní komunikace 
z Frýdku-Místku do Ostravy 
zaskočilo radnici minister-
stvo životního prostředí, kte-
ré zrušilo souhlas krajského 
úřadu s výstavbou plánova-
ného obchvatu.

„Ředitelství silnic a dálnic 
jako investor podalo návrh, kte-
rým se rozběhlo územní řízení 
v dubnu loňského roku. Při 
takové stavbě je spousta dotče-
ných orgánů, takže je zapotřebí 
mnoho souhlasných stanovisek 
a dokumentů. Proti rozhodnutí 

Stavba obchvatu se znovu zdrží
kraje se dvakrát odvolali eko-
logové a dvakrát jim dalo za 
pravdu ministerstvo. Řízení je 
proto přerušeno do konce září 
a my se můžeme domnívat, že 
investor nebude schopen do 
té doby doplnit chybějící studii 
vlivu na životní prostředí, takže 
jako stavební úřad budeme 
muset řízení zastavit,“ sdělila 
vedoucí Stavebního úřadu ve 
Frýdku-Místku Hana Mrózková. 
„Jednotlivá vyjádření mají větši-
nou časově omezenou platnost, 
takže se tím investor dostane de 
facto znovu na začátek. Tím se 
celá stavba znovu velmi zdrží, 
nehledě na to, že tím mohou 
vzniknout další problémy s 
financováním projektu. Nemám 

nic proti rozumným aktivitám 
ekologů, ale připadá jim snad 
ekologické, že lidé ve městě 
musí dýchat zplodiny čtyřiceti 
tisíc aut denně, které průtahem 
projedou? Přitom z velké části 
se jedná o nákladní dopravu. 
Volání po jiných variantách 
je nesmysl, diskuse laická i 
odborná na toto téma již dáv-
no proběhla, jižní varianta je 
jediná možná a počítají s ní 
územní plány dotčených obcí 
i vyšší územní celky. Ekologo-
vé nás chtějí připravit o deset 
let práce na tomto problému,“ 
reagoval místostarosta Petr 
Cvik, který je za město pově-
řen jednáním v souvislosti s 
výstavbou R48.      (pp)

Pod zámkem se ukážou rytíři, šermí ři a kejklíři

RECESE: Návštěvníci slavností si musí dávat pozor, aby se nedostali 
do spárů katovi.              Foto: Archiv

STYLOVÉ STÁNKY: Je libo erb?              Foto: Archiv

ZBROJNOŠ: Rytíři si najdou cestu na frýdecké náměstí.    Foto: Archiv
Již tradičně patří závěr 

prázdnin ve Frýdku-Místku 
historii a romantice. Slavnos-
ti, které pořádá radnice spolu 
se společností SHŠ Duran-
dal, se staly cílem nejen 
mnoha frýdecko-místeckých 
„měšťanů“, ale i lidí z blízké-
ho i dalekého okolí. Výjimkou 
nejsou návštěvníci z Polska, 
Čech i jižní Moravy.

„Tato slavnost dnes již pat-
ří k neodmyslitelným akcím v 
kulturním kalendáři města. 
Fotografie i filmové sestřihy 
nás reprezentují daleko za 
hranicemi regionu. Tento rok 

jde slavnost již do devátého 
ročníku a její konání je situo-
váno poprvé do prostoru minu-
lý rok otevřeného parku Pod 
Zámkem,“ sdělila starostka 
Frýdku-Místku Eva Richtrová.

Frýdecké slavnosti 2005 
nesou tentokrát podtitul „Sláva 
rytířům aneb Frýdecká rytířská 
klání“. I když se téma slavnos-
tí každoročně mění, filozofie 
zůstává zachována – návrat 
k tradičním lidským a kultur-
ním hodnotám, poohlédnutí 
do historie a zachování vazeb 
současnosti s minulostí města 
ležícího na hranici Moravy a 
Slezska. O době rytířů, rytíř-
skosti, o odvaze a chrabrých 
činech našich předků budou 
ve svých představeních vyprá-
vět šermíři, rytíři, tanečníci, 
kejklíři a hudebníci umělecké 
agentury GRYFF a jejich hos-

té. Chystají se představení 
jezdeckého a bojového výcvi-
ku rytíře s koněm a samozřej-
mě průvod městem. Večer v 
sobotu 27. srpna ve 21 hodin a 
v neděli 28. srpna od 10 do 18 
hodin ožije frýdecký park Pod 
Zámkem historickým tancem, 
písničkami, tradičním jarmar-
kem, rytíři i šermíři. Pořadate-
lé se programem budou snažit 
naplnit následující motto: 

„Každá doba má své hrdiny. 
Také naše doba je má. Čteme 
o nich, potkáváme je, chceme 
jimi být. Proč se tedy vracet 
tak daleko, proč ta dlouhá ces-
ta historií, kdy se lidé oblékali 
k bitvám do železa, ale v míru 
orali jen dřevěným pluhem? 
Protože hlas hrdinů těch vzdá-
lených časů nám není vzdá-
lený, najdeme-li v něm to, co 
zůstalo živé.“     (pp)
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krátce

Koupání možné
Podle srpnových údajů Kraj-

ské hygienické stanice Morav-
skoslezského kraje v Ostravě, 
která sleduje povrchové vody 
využívané ke koupání, byla kva-
lita vody v nádrži Olešná, jak 
v Místku, tak v Palkovicích, v 
kategorii „Voda vhodná ke kou-
pání se zhoršenými smyslově 
postižitelnými vlastnostmi“.

Děti bez domova
jdou do aquaparku

Městská společnost Sport-
plex darovala volné vstupenky 
do Aquaparku Olešná pro letošní 
sezonu dětským domovům na ulici 
Bruzovská a Na Hrázi. Na atrakci 
se mohou těšit také klienti frýdec-
ko-místecké pobočky Ústavu soci-
ální péče pro mládež Ostravice. 

Oslava vzájemnosti
Frýdecko-místečtí komunis-

té zvou všechny, kteří si chtějí 
připomenout československé 
časy, na Slavnost česko-sloven-
ské vzájemnosti, která se bude 
konat v sobotu 20. srpna od 12 
hodin v areálu Městských sadů 
ve Frýdlantě. V kulturním pro-
gramu vystoupí mimo jiné imi-
tátor Václav Faltus, mažoretky, 
lidové soubory, dětský taneční 
soubor a další.

Včelařský den
ZO a OV ČSV Frýdek-Mís-

tek pořádá v neděli 28. srpna v 
Domě včelařů Fojtství v Chlebo-
vicích Včelařský den. Dopoled-
ne budou od 9 hodin probíhat 
včelařské přednášky, odpoledne 
bude patřit zábavě s domácí 
kuchyní, včelařskými výrobky, 
soutěžemi pro děti, hudbou a 
tancem. Během celého dne bude 
otevřeno včelařské muzeum a 
prodejna včelařských potřeb. 

Hokejová přípravka
Od 5. září zahajuje sezonu 

hokejová přípravka HC Frýdek-
Místek. Trenéři zvou všechny 
zájemce o lední hokej (ročníky 
1996 a mladší) na tréninky, kte-
ré budou probíhat ve víceúče-
lové sportovní hale v pondělí a 
čtvrtek (17:15-18:15) a v sobotu 
(7:30-8:30). Více informací lze 
získat na tel.: 776 049 988 nebo 
603 785 852.

Oslava ve Skalici
V sobotu 10. září se v pro-

storách kulturního domu a jeho 
areálu bude konat Oslava 700 
let založení obce Skalice. V 
10 hodin se uskuteční mše za 
zemřelé rodáky a občany a 
až do 14 hodin bude zpřístup-
něn nejen kostel, ale i hasič-
ská zbrojnice, budova školy, 
myslivecká chata a sportovní 
zařízení. O hodinu později za-
čne bohatý kulturní program s 
večerní zábavou.      (pp) 

Neustále přetřásaná pro-
blematika vybudování psího 
útulku ve městě se dostane 
na program příštího jednání 
městského zastupitelstva. To 
zaujme stanovisko k možné 
výstavbě, ale nezávisle na něm 
město vypsalo výběrové řízení 
na provozovatele psího útulku. 
Důvodem je nalezení alternativy 
současného řešení služby pro-
střednictvím útulku v Sedlištích.

„Chtěl bych především zno-
vu zopakovat, že město si své 
zákonné povinnosti, co se týče 
psů, bezezbytku plní. Nevím, 
jaká bude vůle v zastupitelstvu, 
protože město má spoustu jiných 
priorit. A vybudování útulku je 
investice v řádech milionů,“ upo-
zornil místostarosta Petr Cvik.

Případný nový provozovatel by 
měl zvládat odchyt i ustájení zatou-
laných a toulavých psů na území 
města Frýdku-Místku a všechny 
práce, které s tím souvisejí. Bude 
muset samozřejmě dodržet všech-
ny platné a účinné legislativní 
předpisy, a to zejména zákon na 
ochranu zvířat proti týrání či zákon 
o veterinární péči a občanský 
zákoník. „Provozovatel bude mít 

Psí útulek na zastupitelstvu
za úkol nejen psa umístit do kotce, 
ale zajistit mu náležitou péči včet-
ně vstupní veterinární prohlídky u 
smluvního veterinárního lékaře. 
Dále se musí postarat například 
o to, aby bylo zvíře očkováno proti 
vzteklině nejpozději pátý den po 
odchytu,“ doplnila tisková mluvčí 
radnice Kateřina Šimůnková.

Samozřejmostí je také vysta-
vení a vedení protokolu o psovi, 
který bude předán městské poli-
cii. „Aby nedocházelo k fiktivním 
výjezdům, bude se odchytávat 
pouze na pokyn Městské policie 
Frýdek-Místek, případně po jejím 
souhlasu k provedení odchytu,“ 
uvedla starostka Eva Richtrová. 

Ve výčtu podmínek, které bude 
muset provozovatel dodržovat, je 
dále například povinná karanténa 
psa, a pokud bude zastupitelstvem 
schválena příslušná vyhláška, tak 
i čipování. Zájemci se mohou do 
výběrového řízení, jehož přesné 
podmínky lze nalézt na webo-
vých stránkách města, přihlásit 
do konce srpna. „Snad se nějaký 
zájemce ozve. Pokud ne, budeme 
muset hledat jiné varianty a zvážit 
nějakou spolupráci s útulky v jiných 
městech,“ uvedla starostka.    (pp)

Pod záštitou starostky města 
Evy Richtrové chystá na 16.-17. 
září Klub filmových amatérů ve 
Frýdku-Místku za finanční pod-
pory města 25. jubilejní ročník 
mezinárodní soutěže neprofesi-
onální filmové tvorby.

První přehlídka se uskutečnila v 
roce 1971, ale protože se neusku-
tečnila každým rokem, připadá 25. 
ročník na rok letošní. Jedna z tra-
dičních přehlídek v České republi-
ce tentokrát oslovila nejen autory 
z celé republiky, ale letos i ze 
zahraničí, zejména ze Slovenska, 
Polska a Německa. „Uvidíme, čím 
se budou prezentovat. Téma je 
oproti původním začátkům, kdy byl 
Beskydský ještěr věnován jenom 
beskydskému regionu, dnes 
naprosto otevřené. Scházejí se 
filmy jak dokumentární, tak hrané, 
i animované. Převažují většinou 
dokumenty o životě zajímavých 
lidí, zajímavá témata z lidského 
života, i cestopisné prvky,“ přiblížil 
Eduard Mocek, místopředseda 

Jubilejní Beskydský ještěr
pořádajícího klubu. 

I když je přehlídka žánrově 
neomezená, výběr je velice 
přísný, protože poslední dobou 
se díky technice neprofesionál-
ní tvorba velmi zlepšila a snese 
srovnání i s profesionálními díly. 
„Dnes je úspěch se na soutěž 
vůbec dostat,“ potvrzuje Mocek.

Autoři musí filmy poslat do 
26. srpna, následně zasedne 
výběrová klubová komise, která 
vybere snímky, které si účast v 
soutěži zaslouží. Porota je pro-
fesionální, složená z filmových 
odborníků. „Počítáme s přímou 
účastí zhruba třiceti autorů, na 
promítání v Nové Scéně Vlast 
máme šest a půl hodiny. Zveme 
všechny občany, protože vstup je 
volný. Přehlídka bude zahájena 
nesoutěžním filmem domácích 
autorů Lysohorské vábení, aby 
zúčastnění věděli, kam přijeli. Na 
prohlídku malebného okolí nebu-
dou mít až tolik času,“ vysvětlil 
Eduard Mocek.       (pp)

Muzeum Beskyd Frýdek-Mís-
tek již od roku 1992 pořádá Seni-
orgymnázium pro seniory města 
Frýdku-Místku a okolí. Letos bude 
zahájeno 8. září ve 14 hodin v 
zámeckém klubu Muzea Beskyd.

„Není pochyb o tom, že vzdělá-
vání, a to v každém věku, výrazně 
prospívá lidskému zdraví. Pracov-
níci Muzea Beskyd připravují pro 
každý školní rok speciální učební 
plán, který obsahuje bloky velmi 
zajímavých přednášek z oblasti 
přírodovědné, ekologické, muzejní, 
zdravotnické, historické, psycholo-

gické i sportovní. Přednášejí lektoři 
z Ostravské univerzity, Vysoké ško-
ly báňské, Muzea Beskyd a dalších 
významných podniků a institucí,“ 
přiblížila osnovy Seniorgymnázia 
Anna Volná z Muzea Beskyd. Škol-
né je pro rok 2005/2006 stanoveno 
na 250,- Kč.

Kdo ze seniorů má zájem se 
dále vzdělávat, může se přihlá-
sit telefonicky nebo písemně na 
adresu: Muzeum Beskyd, Hlu-
boká 66, 738 01 Frýdek-Místek, 
Anna Volná. Tel. číslo: 558 628 
001 klapka 37.       (pp) 

Vzdělávání pro senioryVzdělávání pro seniory

V průběhu následujících 
týdnů odstartuje v některých 
lokalitách města Frýdek-Místek 
řada dalších investičních akcí.

Od 16. srpna bude probíhat 
plynofikace Zelinkovic, práce 
skončí začátkem listopadu. 
Město na tuto akci uvolní téměř 
9 milionů korun. Po 22. srpnu se 
začne s plynofikací Chlebovic, 
která by měla být hotova v druhé 
polovině listopadu. Celková část-
ka bude činit 7,8 milionů korun. 
Na polovinu září je naplánována 
plynofikace Vršavce – lokalita 
Fojtík a ulice na Vršavci. Práce 
potrvají asi tři týdny, z rozpočtu 
na ně půjde 1,6 milionu korun.

V lokalitě Zátiší bude od 
21. srpna pokračovat výstav-
ba inženýrských sítí, která by 
měla trvat 4 až 6 týdnů. Kon-

Město chystá řadu investičních akcí

INVESTICE VE MĚSTĚ: V letním období probíhá řada investic. Město 
například na mnoha místech vylepšuje místní komunikace a schodiště.

Foto: Petr Pavelka

krétně se jedná o ulici Zátiší, 
kde bude řešen přívod plynu, a 
dále o křižovatku ulic Rybnické 
a Bezejmenné I., kde dojde k 
propojení stávající kanalizace. 
Ve stejném termínu proběhne 
výstavba vodovodní sítě na uli-
ci Zátiší. Výše investice dosáh-
ne v těchto případech necelých 
3 milionů korun.

„Pokud budou mít obča-
né zájem o připojení na tyto 
inženýrské sítě, musí si vyřídit 
samostatně stavební povolení. 
Připojení si pak mohou dohod-
nout buď s firmou, kterou si 
sami zvolí, nebo přímo se spo-
lečností, která zde bude staveb-
ní práce provádět,“ upozornila 
tisková mluvčí Městského úřa-
du ve Frýdku-Místku Kateřina 
Šimůnková.       (pp)

Frýdecký Klub zdraví, který 
organizuje místní pobočka o.s. 
Život a zdraví, má za sebou další, 
již třetí rok svého působení. Sídlí 
v budově o.s. ADRA, která je na 
Radniční ulici pod frýdeckým 
náměstím. Každé druhé úterý v 
měsíci se tu scházejí lidé, kteří 
se rozhodli zvýšit své šance na 
zdravý a plnohodnotný život. 

Jaká byla náplň letošních setká-
ní, nám sdělil Vlastimil Fürst. „První 
tři měsíce měly společnou témati-
ku – výživu. V lednu to byla před-
náška Petra Poloczeka Netradiční 
plodiny v kuchyni. V únoru MUDr. 
Pavel Sikora hovořil o nežádou-
cích reakcích na potraviny. V břez-
nu mohli návštěvníci vyslechnout 
seriál čtyř přednášek o prevenci 

Klub zdraví funguje tři roky
rakoviny prsu vhodnou stravou, 
který připravil MUDr. Milan Bílý z 
Havířovské nemocnice. V dubnu 
se účastníci pod vedením Zdeny 
Horeličanové učili, jak správně 
postupovat při masáži šíje. Další 
dvě přednášky zajistili lektoři míst-
ního klubu zdraví. V květnu Petr 
Řeha představil Sedm faktorů pro 
zdraví a dlouhověkost a v poslední 
přednášce před prázdninami se 
Ludmila Lorková vrátila k pro-
blematice naší páteře. Její téma 
znělo Aby záda nebolela,“ přiblížil 
činnost Vlastimil Fürst.

Každé setkání bylo zpestřeno 
prezentací zdravé výživy. Někdy 
ze zdrojů sponzorských, jindy 
výrobky členů o.s. Život a zdraví 
doplněné recepty.      (pp)

PREZENTACE: Výživa je jedním z hlavních témat Klubu zdraví.   Foto: Archiv
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městská policie
Napadal rodinu

18. 7. před půl desátou večer 
hlídka městské policie dostala další 
oznámení o rodinných neshodách. 
Na ulici Novodvorská pak zasaho-
vala proti třiačtyřicetiletému L. K. z 
Frýdku-Místku, který v silně pod-
napilém stavu po příchodu domů 
fyzicky napadal manželku i děti. 
Agresivní muž od svého jednání 
neupustil ani v přítomnosti strážní-
ků, kteří jej z důvodu ochrany živo-
ta a zdraví matky s dětmi převezli 
do péče odborníků, kde měl muž 
dostatek času uvažovat nad svým 
jednáním vůči osobám blízkým.

Opilý za volantem
24. 7. hlídka Městské policie 

Frýdek-Místek v půl druhé v noci 
opět odhalila dalšího podnapilého 
řidiče, kterého ve služebním vozidle 
sledovala od Rubikovy křižovatky 
přes ulici V. Závady, Novodvor-
skou, až po ulici J. Čapka, kde jej v 
krajní nouzi zastavila. Osmadvace-
tiletý M. H. z Frýdku-Místku řídil své 
vozidlo způsobem, který strážníkům 
dával důvodné podezření z řízení 
motorového vozidla pod vlivem 
alkoholu nebo jiných omamných 
látek. Tento nebezpečný způsob 
řidičovy jízdy strážníci pozorovali 
až na ul. J. Čapka. Nezodpověd-
ný řidič byl předán na místě hlídce 
PČR, u níž se podezření strážníků 
potvrdilo. U muže bylo zjištěno 1,93 
promile alkoholu. 

Strážníci hasiči
30. 7. ve dvě hodiny odpo-

ledne na základě telefonického 
oznámení občana hlídka Městské 
policie Frýdek-Místek zasahova-
la na ulici Slezská, kde se silně 
podnapilému třicetiletému M. S.
z Frýdku-Místku, zřejmě od zapá-
lené cigarety, vzňaly kalhoty. Pod-
napilý muž si kromě doutnajících 
kalhot zul i boty, vše položil na 
hromádku, přičemž od nedoko-
nale uhašených kalhot začala 
hořet i obuv. Strážníci tedy zabez-
pečili svršky a muže vzhledem k 
jeho stavu podnapilosti převezli 
v zájmu ochrany jeho života a 
zdraví na frýdeckou protialkoholní 
záchytnou stanici k vystřízlivění.

Obtěžoval zákazníky
31. 7. v půl osmé ráno byli 

strážníci městské policie telefo-
nicky přivoláni k supermarketu 
TESCO na ulici Příborská, před 
nímž osmatřicetiletý J. K. z Frýd-
ku-Místku v silně podnapilém 
stavu obtěžoval ostatní spolu-
občany, kteří si chtěli poklidně 
pořídit nákup. Vzhledem k tomu, 
že podnapilý muž nejevil znám-
ky toho, že by chtěl od svého 
protiprávního jednání upustit, 
byl ve spolupráci s Policií České 
republiky převezen do nemocni-
ce, kde pod odborným dohledem 
znovu nabyl střízlivého pohledu 
na svět.        (pp)

Město Frýdek-Místek se 
podpisem starostky Evy 
Richtrové připojilo k Pro-
hlášení proti zpoplatnění 
rychlostní komunikace R56 
Ostrava - Frýdek-Místek, 
které organizuje předseda 
Regionu Beskydy Petr Rafaj 
spolu se starostou soused-
ního Sviadnova Davidem 
Novákem.

Lidovecký ministr dopravy 
Milan Šimonovský si tento 
úsek, který zařadil mezi ty, 
které mohou řidiči používat 
od září jen s platnou dálniční 
známkou, určitě zapamatuje, 
protože se proti jeho rozhod-
nutí vzedmula vlna odporu. 
„To rozhodnutí je tak nesmy-
slné, že s ním těžko může 
někdo souhlasit. Pokud by 
ministr svůj názor nepřehod-
notil, mělo by to vážné důsled-
ky. Jsme proto s představiteli 
okolních obcí připraveni růz-
nými prostředky případně tlak 
ještě více stupňovat,“ ujistil 
místostarosta Frýdku-Místku 
Petr Cvik, který má na radnici 
svěřenou oblast dopravy.

V samotném prohláše-
ní představitelé měst a obcí 
dotčení vlivem rychlostní 
komunikace R56 Ostrava 
-Frýdek-Místek důrazně pro-
testují proti zpoplatnění uve-
dené komunikace především 

Město Frýdek-Místek 
se připojilo k protestu

z obavy o bezpečnost občanů 
a hlavně dětí. „Zpoplatnění 
komunikace R56 přesune 
místní a regionální dopravu 
na okolní komunikace vedou-
cí našimi obcemi. V dnešní 
době, kdy v našem regionu 
není žádná jiná zpoplatněná 
komunikace, se nám jeví krok 
ministerstva dopravy vzhle-
dem k silnici R56 nelogický. 
Místní a regionální dopravci 
nebudou kvůli dvanácti kilo-
metrům kupovat drahou dál-
niční známku, neboť ji nikde 
jinde nepotřebují. Obdobně se 
tak stane i u osobní dopravy. 
Zvýšený provoz na komuni-
kacích vedoucích přes naše 
obce bude nejen ohrožovat 
zdraví a životy našich občanů, 
ale bude i devastovat majetek 
a životní prostředí,“ praví se v 
prohlášení. Podepsané oso-
by vyzývají ministra, aby vzal 
v úvahu také skutečnost, že 
zpoplatnění silnice R56 může 
vést k poklesu zájmu o služby 
v cestovním ruchu. „Domnívá-
me se, že ekonomický přínos 
je zanedbatelný oproti rizikům, 
které zpoplatnění silnice R56 
přináší,“ shodují se signatáři 
prohlášení a v závěru vyzývají 
ministra k okamžitému vyjmutí 
silnice R56 Ostrava – Frý-
dek-Místek ze zpoplatněných 
komunikací.     (pp)

UZAVÍRKA ULICE FRÝDLANTSKÁ: Až do 16. srpna byla plánová-
na uzavírka pro veškerý provoz na části ulice Frýdlantská mezi ulicí J. 
Suka a okružní křižovatkou u Lidlu. V tomto úseku probíhají práce na 
rekonstrukci komunikace, které z technologických důvodů nebylo mož-
no provést pouze za částečného omezení provozu. Ještě v úterý 16. 8. 
bude vyloučen vjezd veškerých vozidel do uzavřeného úseku komunika-
ce. Autobusová zastávka „Riviera - točna“ je provizorně přemístěna na 
zastávku „Frýdlantská“. Ještě jednou se omlouváme řidičům a zejména 
místním občanům děkujeme za projevenou kázeň při parkování. 

Spousta zákroků frýdec-
ko-místecké městské poli-
cie končí návštěvou proti-
alkoholní záchytné stanice, 
kde strážníci předají nezvla-
datelné jedince a hříšníky. 
Někteří lidé však tam kupo-
divu chtějí i dobrovolně.

V sobotu 16. července v 
půl jedenácté zaregistrovala 
Městská policie Frýdek-Místek 
zvláštní případ, kdy personál 
Protialkoholní záchytné stani-
ce ve Frýdku-Místku telefonic-
ky oznámil, že má problémy 
s jistým mužem. „Hlídka po 
příjezdu na místo zjistila, že 
na dveře buší pětapadesátile-
tý muž, který je v podnapilém 
stavu a domáhá se vstupu na 
zmíněnou stanici, za účelem 
ubytování a vystřízlivění,“ uve-
dl zástupce ředitele Městské 
policie ve Frýdku-Místku Dali-
bor Volný. Strážníci ani per-
sonál zdravotnického zařízení 
nedokázali dotyčnému vysvět-
lit, že není v hotelu. „Jelikož 

Na záchytku i dobrovolně
muž nechtěl absolutně nic 
pochopit a bylo zcela zřejmé, 
že od svého jednání neupustí 
a stále bude obtěžovat per-
sonál záchytky, bylo mu tedy 
vyhověno. Muž po vystřízlivění 
snad pochopí, že jej jednání a 
snaha o ubytování bude stát 
podstatně více, než odvoz 
taxíkem domů,“ přemítal Dali-
bor Volný.

Městská policie ve Frýdku-
Místku zasahovala ve frýdec-
ké nemocnici ještě jednou, a 
to 25. července v sedm večer, 
kdy asistovala na žádost per-
sonálu při ošetřování podna-
pilého a agresivního pacienta 
– pětadvacetiletého L. P. z 
Frýdlantu. I když byl muž ošet-
řován na krčním oddělení s 
řeznými ranami, lékař a další 
personál byli při ošetřování 
vystaveni nebezpečí a ohrožo-
váni na zdraví. Po ošetření 
strážníci asistovali při převo-
zu muže o pár metrů dál – na 
záchytku k vystřízlivění.   (pp)

Beskydské informační centrum 
má po odstoupení dosavadního 
ředitele Petra Kolčárka nového ředi-
tele. Na základě výběrového řízení 
se jím stal od 1. července Richard 
Žabka, který dosud pracoval jako 
vedoucí Oddělení ekonomického 
rozvoje na Odboru územního a 
ekonomického rozvoje Městského 
úřadu ve Frýdku-Místku.

Souvisela vaše dosavadní 
práce nějak s funkcí, kterou 
vykonáváte nyní?

„Ve své dřívější funkci jsem 
se zabýval marketingem města, 
dotačními tituly, průmyslovými 
zónami, investory, podílel jsem 
se také na projektech Regionu 
Beskyd, takže spoustu zkušenos-
tí, které lze uplatnit v oblasti ces-
tovního ruchu, využiji i ve funkci 
ředitele informačního centra.“

Co jste si dal v nové funkci 
jako svůj hlavní úkol?

„Chci Beskydské informační 
centrum oživit a zviditelnit. Kro-

Beskydské informační centrum
vede od prázdnin nový ředitel

mě Frýdlantu, kde už pobočka je, 
jezdí lidé i na jiná místa v regionu 
a toho je třeba využít. Proto pove-
deme jednání o obnovení poboč-
ky na Ostravici a nějakou formu 
spolupráce jistě najdeme i v infor-
mačním centru na Čeladné.“

V čem vidíte největší rezervy 
cestovního ruchu v naší oblasti?

„Určitě se musíme snažit o to, 
aby turisté, kteří k nám přijedou, 
zůstali u nás déle a utratili více 
peněz. Zásadní je, abychom jim 
měli co nabídnout i za špatného 
počasí, aby pro ně byly připrave-
ny zajímavé a solidní služby. Jako 
nutnost vidím zavedení systému 
balíčku služeb. Jde o to, aby hote-
ly nenabízely pouze ubytování, 
ale komplexnější produkt.“

A jak je na turisty připraven 
samotný Frýdek-Místek? 

„Frýdek-Místek se nyní může 
pochlubit aquaparkem, který 
může přitáhnout návštěvníky. 
Ještě lepší to bude, až se postaví i 
krytá část, která bude alternativou 
při špatném počasí. Cyklotrasy 
má město vybudované v dosta-
tečné míře, neškodilo by ovšem, 
kdyby se ve městě objevilo ještě 
více kvalitního ubytování. Myslím, 
že více se dá zviditelnit zámek 
nebo bazilika minor, která je při-
tažlivá pro určitou skupinu lidí.“

Hodláte ovlivňovat i kul-
turní dění, aby se turisté ve 
městě nenudili?

„Spolupráce s kulturními sub-
jekty je samozřejmostí, ať už to 
jsou příspěvkové organizace 
města nebo soukromé aktivity kul-
turně činných podnikatelů.“    (pp)

RICHARD ŽABKA: Nový ředitel 
Beskydského informačního centra.

Foto: Petr Pavelka
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Město Frýdek-Místek fi-
nančně podpořilo v pořadí již 
3. Mezinárodní setkání mlá-
deže, na které k nám letos v 
první polovině srpna přijelo 
šedesát studentů z Francie, 
Španělska, Itálie, Finska, 
Německa a Česka. 

Základnu pořadatelé umístili 
do Beskyd, na ostravický hotel 
Ondráš, kam za mládežnickou par-
tou dorazila i starostka Eva Rich-
trová, místostarosta Ivan Vrba a za 
Euroregion Beskydy Jiří Vzientek. 
Ty zasvětila do zdejších pravidel 
a zvyklostí Marta Michaláková, 
hlavní organizátorka pobytu. „Tady 
máme na nástěnce profily jed-
notlivých účastníků, kde na sebe 
prozrazují základní údaje, co mají 
rádi, co je baví a podobně. Pak tu 
máme tento strom, kde každý den 
přibývají zelené nebo oranžové 
lístečky. Zelené znamenají nespo-
kojenost a musím říct, že jdou 
zejména na vrub nepříznivému 
počasí a také výšlapu na Lysou, 
který zejména Italy úplně odrovnal. 
Oranžové, které převažují, zname-
nají, že se studenti dobře bavili,“ 
vykládá Marta Michaláková. Kro-
mě profilů, které například také 
napovídají, koho lze spolehlivě 
vystrašit hady a pavouky, na stě-
nách visí i zajímavá hra, která má 
odhalit ve zdejší komunitě „vraha“. 
Jeden vyvolený má totiž speciální 
kartičku, kterou „zabíjí“ ostatní, 
pokud jim ji dokáže beze svědků 
ukázat. Na nástěnce průběžně při-
bývají jména „odstřelených“ a další 
indicie, které mají napovědět, kdo 
by tím vrahem mohl být. Ani čas 
a místo mordu těch, co už vraha 
znají, ovšem ani po čtyřech dnech 
nevedly ještě k jeho dopadení. 
Zúčastnění jsou totiž ukázněni a 
jméno dosud nevyzradili. „Jak by 
taky mohli, když jsou mrtví,“ gloso-
val místostarosta Ivan Vrba, který 
se ihned nechal vtáhnout do hry.

Zástupci radnice si v rámci 
polední siesty vyslechli od jednotli-
vých výprav, co se jim na pobytu líbí 
a pár základních informací o oblas-
ti, z níž pocházejí. Finové potvrdili, 
že beskydská krajina je podobná 
jako v jejich domovině, ale na rozdíl 
od Francouzů a Španělů nežehrali 
na velkou zimu, která v Beskydech 
v době kempu panovala. „Chtěli 
jsme poznat cizí mentalitu a zvyky. 

Město podpořilo setkání mládeže z celé Evropy

Lidé tu jsou sympatičtí a vděční,“ 
říkali Francouzi. „To hodnocení je 
určitě pod dojmem francouzské-
ho večera, který jsme tady měli a 
který zaznamenal největší úspěch. 
Každý večer totiž patří jiné zemi a 
její zástupci pomáhají s přípravou 
národních jídel. Musím říct, že 
vepřo-knedlo-zelo se moc neuja-
lo, ale francouzská kuchyně měla 
obrovský ohlas,“ vysvětlila Marta 
Michaláková. 

Italové z Verony připomněli 
svou příslušnost k Shakespearovi, 
Němci se nechali slyšet, že si při-
jeli hlavně zasportovat a seznámit 
se s jinými národy, aby odbourali 
některé předsudky. Starostka Eva 
Richtrová následně poděkovala 
zúčastněným, že odvedli kus prá-
ce v Beskydech při sázení strom-
ků, a vyjádřila naději, že se všichni 
do České republiky ještě někdy 
podívají. O naší zemi by měli mít 
poměrně jasnou představu, pro-
tože kromě hlavního pobytu v Bes-
kydech čekal na studenty výlet do 
Olomouce a Prahy, kde výměnný 
pobyt končil. Studenti neopomněli 
navštívit také Frýdek-Místek, kde si 
prohlédli obě náměstí, ale s velkou 
lítostí kvůli počasí přišli o největší 
atraktivitu, kterou byla plánovaná 
návštěva aquaparku, takže museli 
vzít za vděk krytým bazénem. 

Celý projekt vznikl na základě 
česko-německé spolupráce, na 
kterou se postupně nabalovaly 
další země. Dnes pak paralelně 
probíhají podobné kempy v nejrůz-
nějších zemích, vždy jako vícená-
rodnostní setkání. „Naši studenti 
zase na oplátku jezdí do zahraničí. 
Je to určitý způsob, jak umožnit 
studentům poznat cizinu, aniž by 

museli zaplatit vysoké výdaje za 
bydlení a stravu. Cílem je seznámit 
naše hosty se zdejším regionem, 
tradicemi a kulturou. Do programu 
jsme zahrnuli turistiku, sport i tvůrčí 
činnosti,“ sdělila hlavní organizá-
torka výměnného pobytu Marta 
Michaláková, která je členkou 
Okresní rady Asociace školních 
sportovních klubů Frýdek-Místek. 
„Marta Michaláková je duší toho 
všeho. Nevím, kdo jiný by se s 
takovým nadšením o tak náročnou 
akci staral. Je to skutečně obdi-
vuhodné, zvlášť když tuto činnost 
vykonává na dobrovolnické bázi,“ 
chválila starostka Richtrová.   (pp)

MLÁDEŽNICKÝ KEMP: Marta Michaláková vysvětluje zástupcům 
radnice, k čemu zde slouží nástěnná tvorba.  Foto: Petr Pavelka

Z CELÉ EVROPY: Mládež poznává a srovnává.     Foto: Petr Pavelka

Do školního života v následu-
jícím školním roce vstoupí jedna 
významná novinka. Od nového 
roku musí na všech základních ško-
lách na základě Školského zákona 
vzniknout tzv. školské rady. Co 
bude jejich úkolem a jakou budou 
mít pravomoc, jsme zjišťovali u 
místostarosty Petra Cvika, který má 
školství ve městě na starosti.
Co je tedy hlavním posláním 
školské rady?

„Je to orgán školy umožňující 
zákonným zástupcům nezletilých 
žáků, zletilým žákům a studen-
tům, pedagogickým pracovníkům 
školy, zřizovateli a dalším osobám 
podílet se na správě školy. Měst-
ská rada stanovila počet členů 
školské rady na šest, z čehož 
vyplývá, že dva zástupce nominu-
je město jako zřizovatel, další dva 
volí zákonní zástupci nezletilých 
žáků a poslední třetinu obsadí 
lidé, které zvolí pedagogičtí pra-
covníci dané školy.“
Jak bude školská rada fungovat?

„Funkční období členů školské 
rady je tříleté. Ze zákona zasedá 
nejméně dvakrát ročně po svolání 
předsedou, pouze první zasedání 
školské rady svolává ředitel ško-
ly. Školská rada na svém prvním 
zasedání stanoví svůj jednací 
řád a zvolí svého předsedu. K 

Významná novinka ve školství – školská rada
přijetí jednacího řádu se vyžaduje 
schválení nadpoloviční většinou 
všech členů školské rady. Ředitel 
školy nebo jím pověřený zástupce 
je povinen zúčastnit se zasedání 
školské rady na vyzvání jejího 
předsedy.“ 
A jaké budou její hlavní úkoly 
a pravomoc?

„Školská rada se bude vyjad-
řovat k návrhům školních vzdě-
lávacích programů a k jejich 
následnému uskutečňování, 
schvaluje výroční zprávu o čin-
nosti školy, schvaluje školní řád 
a navrhuje jeho změny, schvalu-
je pravidla pro hodnocení výsled-
ků vzdělávání žáků, podílí se na 
zpracování koncepčních záměrů 
rozvoje školy, projednává návrh 
rozpočtu právnické osoby na 
další rok, vyjadřuje se k rozboru 
hospodaření a navrhuje třeba i 
opatření ke zlepšení hospoda-
ření. Projednává také inspekční 
zprávy České školní inspekce, 
podává podněty a oznámení 
řediteli školy, zřizovateli, orgá-
nům vykonávajícím státní sprá-
vu ve školství a dalším orgánům 
státní správy.“
Nemůže se školská rada dostat do 
případného střetu s ředitelem?

„Ředitel školy je povinen 
umožnit školské radě přístup k 
informacím o škole, zejména k 
dokumentaci školy. Informace 
chráněné podle zvláštních práv-
ních předpisů poskytne ředitel 
školy školské radě pouze za 
podmínek stanovených těmito 
zvláštními právními předpisy. 
Poskytování informací podle 
zákona o svobodném přístupu k 
informacím tím není dotčeno.“
Jakým způsobem budou čle-
nové školské rady voleni?

„Město jako zřizovatel své 
zástupce nominuje přímo, při-
čemž se již nyní snažíme vytipo-
vávat kandidáty, kteří mají k jed-
notlivým školám nějakou vazbu. 
Třetina členů školské rady, kterou 
volí zákonní zástupci nezletilých 
žáků, a třetina členů školské rady, 
kterou volí pedagogičtí pracov-
níci školy, se volí přímou volbou. 
Proběhnou klasickou formou, s 
volební komisí, tajným hlasová-
ním a nutností získat nadpoloviční 
většinu hlasů oprávněných osob 
zúčastěných ve volbách.“ 
Funkční období je tříleté. Co 
když někdo v jeho průběhu na 
školu potřebnou vazbu ztratí?

„Členství ve školské radě je 
čestné, zaniká uplynutím funkč-
ního období, ale i odstoupením, 
odvoláním, úmrtím, zrušením 
školské rady, odsouzením člena 
pro úmyslný trestný čin. Členství 
v radě také zaniká v případě 
zaměstnance školy, pokud pře-
stal být zaměstnancem školy, 
v případě zákonného zástupce 
žáka, jestliže tento žák na školu 
přestal docházet.“      (pp)

O jeslích na Brožíkově ulici 
v Místku se už můžete dočíst 
na jejich vlastních interneto-
vých stránkách, které fungují 
od května letošního roku.

„Stránky nám vytvořila po 
konzultaci soukromá firma tak, 
aby uspokojily čtenáře, který 
chce vědět víc o tom, kdo jsme 
a co nabízíme. Návštěvník na 
nich najde stručný přehled o 
naší činnosti a také fotky, jak to 
u nás vypadá,“ vysvětluje ředi-
telka jeslí Dagmar Zemanová a 
upozorňuje, že od nového škol-
ního roku se budou jesle chlubit 
i novým interiérem. Poukázala 
také na skutečnost, že stránky 
mají pouze informační charak-
ter. „Někteří rodiče si myslí, 
že k nám mohou přihlásit dítě 
přes internet, to ale není možné. 
Pokud mu chceme zajistit harmo-
nické a láskyplné prostředí, musí-
me být v kontaktu s rodinou osob-

Jesle mají vlastní webové stránky

ně,“ poznamenala Zemanová.
„Město Frýdek-Místek má 

jediné jesle. Jsou plně využívá-
ny, jelikož služby, které posky-
tují, se přizpůsobují rodičům, 
prarodičům, samoživitelkám, 
studujícím matkám, rodinám s 
dětmi, které potřebují aktuální 
pomoc nebo se ocitly v nouzi,“ 
vysvětlila tisková mluvčí frý-
decko-místecké radnice Kate-
řina Šimůnková. „Poskytujeme 
i zvláštní službu pro rodiče. 
Oceňují ji hlavně ti, kteří nemají 
důvěru ve služby různých hlída-
cích agentur a kteří tak využívají 
možnost pětkrát v měsíci umístit 
své dítě za poplatek v jeslích bez 
ztráty nároku na rodičovský pří-
spěvek,“ doplnila Zemanová.

Bližší informace o jeslích 
naleznete na webových strán-
kách www.jesle-fm.cz. Stránky 
budou v průběhu roku podle 
potřeby aktualizovány.       (pp)

WEB O NEJMENŠÍCH: Na webových stránkách najdete i fotogalerii. 
Foto: Archiv
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Jakost vody v nádrži Olešná 
byla před prázdninami opozičním 
hitem, který měl bahno ze dna pře-
hrady hodit na aquapark – úspěš-
nou investici města v této lokalitě. 
Frýdecko-místecká radnice se brá-
nila přijmout odpovědnost za sou-
časný stav kvality vody na Olešné, 
protože vlastníkem nádrže je státní 
podnik Povodí Odry, který jediný 
může ze své pozice situaci primár-
ně řešit. Starostka Eva Richtrová 
nicméně Povodí Odry oslovila s 
výzvou ke sdělení stanoviska k 
dané problematice, a proto vám 
dnes můžeme zprostředkovat 
informace z pohledu odborníků.

Ti přiznávají, že nejsou schopni 
nabídnout rychlé řešení situace, 
ale upozorňují, že rovněž její vznik 
nebyl otázkou krátkého časové-
ho intervalu. Stavba vodního díla 
Olešná byla ukončena v roce 1964. 
Jejím účelem bylo především krytí 
potřeb vody pro rozvíjející se prů-
mysl, dále povodňová ochrana 
města Paskova a rovněž rekreace 
a chov ryb. Její povodí je poměrně 
hustě osídlené a zejména v minu-
losti bylo intenzivně zemědělsky 
využíváno. Obyvatelé obcí nad 
nádrží likvidovali své odpadní vody 
v tzv. žumpě - septikovým způso-
bem, což znamenalo, že většina 
nedokonale čištěných vod končila 
v říčce Olešná a posléze v nádrži. 
Všechna tato fakta velmi úzce 
souvisí s vývojem jakosti vody v 
ní. Zhoršená jakost vody na Oleš-
né není dnes způsobena přímým 
znečištěním odpadními vodami 
nebo škodlivými chemickými a 
toxickými látkami, ale sekundár-
ním znečištěním, které vyvolává 
vysoký obsah živin ve vodě. Jsou 
to zejména anorganické prvky 
dusík a fosfor, které způsobují 
nebo podporují negativní jev, zva-
ný eutrofizace. Termín, který na 
posledním zasedání zastupitelstva 
dramaticky používal Igor Svoják, 
ačkoliv jej na přímou výzvu neuměl 
vysvětlit, obecně znamená „boha-
té živinami“. „Je to vlastně přírodní 
jev, který v důsledku lidské činnosti 
přesáhl své meze. Přírodní eutro-
fizace, která se prohlubuje stářím 
nádrže, představuje uvolňování 
dusíku a zejména fosforu z půdy, 
sedimentů a odumřelých vodních 
organismů. Umělá eutrofizace je 
způsobena intenzívním hnojením 
pozemků, splaškovými vodami 
od obyvatelstva, i čištěnými, a 
rovněž spadem dusíku a fosfo-
ru z atmosféry. Především vnos 
těchto prvků, ale i další faktory, 
které nelze ovlivnit, jako jsou délka 
slunečního svitu, teplota vody, její 
pH, průtokové poměry v nádrži a 
mnoho dalších, způsobují pravidel-
ně nadměrný růst fytoplanktonu 
– řas a sinic, zejména ve stojatých 
vodách. Vzniklé organismy mají 

Odtěžení sedimentu v Olešné by nemělo efekt
pak při přemnožení fatální dopad 
na celý ekosystém nádrže, na-ruší 
v ní kyslíkový režim, vzroste zása-
ditost vody, sníží se průhlednost 
a v řadě případů voda páchne při 
odumírání rostlinného materiálu. 
Tato situace představuje nebez-
pečí jak pro vyšší vodní organismy, 
kdy může dojít k úhynu ryb, tak pro 
člověka, neboť mnohé druhy sinic 
produkují řadu toxických látek. Při 
jejich vyšší koncentraci se mohou 
u koupajících se osob objevit kož-
ní vyrážky, otoky, záněty očních 
spojivek, při požití vody i průjmy 
a zvracení,“ přiblížila problematiku 
Eliška Mašková.

Jednoduché řešení
prostě neexistuje

Hladina nádrže pokrytá vodním 
květem vyvolává každoročně bouř-
livé diskuze na téma, kdo co zane-
dbal, volá se po okamžité nápravě 
a zejména správcům nádrží se 
udělují rady, jak dosáhnout zlep-
šení. Jedna z takových notoricky 
se opakujících rad podle vodohos-
podářů zní – nádrž je zanesena, je 
třeba ji odtěžit a vyčistit. „Bohužel, 
v případě omezení eutrofizačních 
pochodů v našich rekreačních a 
mnohde i vodárenských nádržích 
neexistují jednoduchá řešení. 
Eutrofizace vod začala plíživě 
v padesátých letech dvacátého 
století s velkoplošným hnojením 
zemědělských ploch a exponen-
ciálním růstem lidské populace. 
Biologové a vodohospodáři celého 
světa si lámou hlavu nad tímto tvr-
dým oříškem. Příčiny jsou známy a 
možnosti omezování jsou teoretic-
ky známy rovněž. Jejich praktické 
uplatňování je ale značně kompli-
kované a každá popsaná metoda 
má svá úskalí, ať už se jedná o 
dávkování algicidních prostředků, 
překrývání sedimentů inertními 
materiály, oxidace nebo odtěžení 
sedimentů, aplikace extraktů z 
rostlin, například z ječné slámy, 
či nasazení virů nebo houbových 
organismů a jiné. Řada neúspěš-
ných a velmi nákladných projektů 
prokázala, že všechny tyto metody 
uplatňované v širším měřítku se 
mohou buď úplně minout účinkem 
nebo je jejich efekt velmi krátkodo-
bý,“ reaguje Mašková.

Podle ní je ve stejné kategorii 
i napohled elegantní a laiky vřele 
doporučované řešení – odtěžit 
sedimenty. Je sice nesporné, že 
fosfor, který bývá označován za 
hlavního viníka, má schopnost se 
v sedimentech zadržovat a znovu 
se uvolňovat do vodního sloupce, 
takže se na první pohled dá takto 
zbavit největšího iniciátora. Jenže 
je třeba si uvědomit, že nádrž 
Olešná je doposud vydatně tím-
to prvkem dotována nejen svým 
hlavním přítokem – řekou Oleš-
nou, ale zejména Zelinkovickým 

potokem. Přesně na tuto skuteč-
nost upozorňoval zastupitele Petr 
Rafaj, který je v čele sdružení obcí 
Povodí Olešné, jež usiluje o získá-
ní finančních prostředků, které by 
mohly vylepšit odpadové hospo-
dářství především v Palkovicích 
a Metylovicích. „Výše popsaným 
obávaným organismům stačí 
ovšem k jejich rozvoji při vhodných 
přírodních podmínkách i stokrát 
nižší koncentrace fosforu. Navíc 
mají mimořádnou schopnost nej-
různějších adaptačních mecha-
nismů, kterými se brání změnám 
svých životních podmínek, To, že 
jde o nezdolné organismy, doklá-
dá skutečnost, že na Zemi přežily 
3,6 miliard let!“ doplňuje Eliška 
Mašková. Ta je přesvědčena, že v 
případě nádrže Olešná by v sou-
časné době jednorázové odtěžení 
sedimentu buďto nepřineslo žádný 
efekt nebo by po 2-3 letech byla 
situace naprosto stejná. „Vynaklá-
dat obrovské prostředky za cenu 
tak pochybných efektů si nemůže 
dovolit žádná instituce,“ podotýká.

Odpadní vody
jsou základem

Povodí Odry jedním dechem 
sice říká, že to neznamená, že lze 
jen bezmocně přihlížet. Ze zkuše-
ností světových i našich odborníků 
je však boj s masovým rozvojem 
sinic během na dlouhou trať a je 
založen především na prevenci. 
Vždy musí jít o komplex opatření, 
jehož základem je omezování při-
sunu živin z povodí, to znamená 
řádné odvedení odpadních vod 
od obyvatel povodí na odpovídající 
čistírny odpadních vod, pokusit se 
ve spolupráci s rybářským svazem 
o řízenou skladbu rybí osádky, 
vhodně manipulovat s vodou v 
nádrži, dohlížet na dodržování 
povolení k vypouštění odpadních 
vod a také na režim hospodaření 
zemědělců, zejména na množství 
a načasování hnojení. Každopád-
ně v dohledné době prý nelze 
počítat s radikálním zlepšením 
situace, přestože kvalita vody při-
tékající do nádrže se právě díky 
všem výše popsaným opatřením 
zlepšuje. Nádrž totiž představuje 
složitý biotop, se kterým se nedá 
zacházet jako s vodou v koupališti, 
tedy ji chemicky upravovat, filtro-
vat, chlorovat a za nepříznivých 
stavů vypustit. Veškeré radikální 
zásahy v ní prováděné se většinou 
vymstí. Těm, kteří se rádi koupou v 
přírodě, lze proto doporučit, aby se 
v případě pochybností informovali 
o kvalitě vody na Krajské hygienic-
ké stanici v Ostravě, která provádí 
v době sezóny dvakrát měsíčně 
analýzy vody. Informace o tom, 
zda je voda vhodná ke koupání, 
jsou prezentovány na internetové 
adrese www.khsova.cz. Protože 
však frýdecko-místecká radnice 

letos zprovoznila v areálu Olešné 
jedinečný aquapark, citlivě zasa-
zený do zdejší přírody, nepochyb-
ně nejlepší alternativou pro plavce 
je návštěva právě tohoto zařízení 
v bezprostřední blízkosti nádrže. 

Povodí Odry deklaruje, že 
opatřeními pro předcházení či 
omezování projevů eutrofizace 
se na všech nádržích zabývá 
dlouhodobě. „Pokud jde o nádrže 
vodárenské, umožňuje nám vodní 
zákon využít institut ochranných 
pásem vodních zdrojů k omezení 
rozvoje území, regulaci hospoda-
ření a podobně. Jde však o opat-
ření, která jsou pro povodí těchto 
nádrží výrazným regulativem a 
mají dopad do života a ekonomiky 
obcí i jednotlivých obyvatel a firem 
v ochranných pásmech. Evidentní 
je například omezený turistický 
ruch. Prosazování těchto opatření 
stojí nemalé úsilí a prostředky a 
nesetkává se vždy s pochopením. 
Naopak výsledkem je, že i přes 
nadměrný výskyt fytoplanktonu v 
některých letech je situace dlou-
hodobě stabilizovaná a kvalita 
vody zůstává velmi dobrou pro 
úpravu na vodu pitnou. Pomáhá 
nám k tomu také skutečnost, že 
jsme subjektem, který zajišťuje 
rybné hospodářství na vodáren-
ských nádržích a jeho účelovým 
zaměřením ovlivňujeme jakost 
vody. Situace na nevodáren-
ských – rekreačně využívaných 
– nádržích je oproti nádržím vodá-
renským v mnoha směrech odliš-
ná. Jde o nádrže, jejichž povodí je 
daleko více zasaženo vlivy lidské 
činnosti – obyvateli, zemědělstvím 
i místním průmyslem. Legislativa 
neumožňuje použít jakýkoli insti-
tut ochranných pásem v povodí 
nádrží, nemůžeme také ovlivnit 
rybí obsádku. Přítok živin do těchto 
nádrží řádově překračuje limitní 
koncentrace pro spuštění mecha-
nismu eutrofizace,“ vyjádřil se k 
problému rovněž ing. Petr Březi-
na, technický ředitel Povodí Odry. 
Podle něj na nádrži Olešná dosud 
nedošlo k extrémním projevům 
eutrofizace jako u nádrží Těrlicko a 
Žermanice, nicméně je evidentní, 
že kvalita vody v nádrži a každo-

roční rozvoj fytoplanktonu v jarním 
a letním období výrazně omezují 
její rekreační využití. Manipulace 
na nádrži jsou prováděny tak, 
aby byla dlouhodobě odpouštěna 
voda ode dna, kde jsou nejvyšší 
koncentrace fosforu a ostatních 
látek ovlivňujících eutrofizaci, ale 
jiná opatření, jako na nádrži Žer-
manice, bohužel v případě Olešné 
použít nelze, neboť nedisponuje 
převodem čistší vody a problema-
tické a méně účinné je také převá-
dění vody přelivem.

„Při řešení problémů eutrofi-
zace je dle našeho názoru nutno 
postupovat způsobem, který bude 
řešit příčinu tohoto problému, tedy 
snížení znečištění odpadních vod v 
povodí nádrže. Dále jde o problém 
zemědělství a hospodaření na 
pozemcích v povodí nádrže. Tepr-
ve následně, jestliže nebudou tato 
opatření stačit, by měly být posu-
zovány zásahy sekundárního cha-
rakteru přímo v nádrži. Jde tedy o 
problém komplexní a také dlouho-
dobý, který by měl být řešen ve více 
rovinách. V návaznosti na Rámco-
vou směrnici EU o vodní politice 
probíhá i u nás proces přípravy 
Plánů v oblasti vod. Cílem tohoto 
procesu je navrhnout do roku 2009 
opatření, která by měla být realizo-
vána do roku 2015 a vedla by k 
dosažení plánem definovaného 
„dobrého stavu či potenciálu vod“. 
Do zpracování plánu bude zapo-
jena nejširší veřejnost se zájmem 
o ochranu a využití vod. Podniky 
povodí jsou spolu s krajskými úřa-
dy zpracovateli takzvaných Plánů 
oblastí povodí. Problém eutrofiza-
ce rekreačně využívaných nádrží 
je námi vnímán jako závažný a 
bude samozřejmě součástí plánu. 
Předpokládáme zadání zvláštní 
práce, která by se zabývala touto 
problematikou. Jejím obsahem by 
mělo být nalezení efektivních opat-
ření jak dlouhodobého, tak opera-
tivního charakteru,“ uzavřel téma 
technický ředitel Petr Březina. 

Město již s Povodím Odry do-
jednalo schůzku, na níž bude kon-
zultován další společný postup. 
Jednání se budou moci zúčastnit i 
opoziční zastupitelé.                (pp)

ÚLOVEK: Rybáři si na Olešné nestěžují.  Foto: Petr Pavelka
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Odbor vnitřních věcí má sedm důležitých oddělení
Odbor vnitřních věcí Městského úřadu ve Frýdku-Místku se člení na oddělení 

informatiky, oddělení vnitřní správy, oddělení matriky, oddělení evidence obyva-
tel, občanských průkazů a cestovních dokladů, přestupkové oddělení, personální 
oddělení, oddělení krizového řízení a požární ochrany.

Úkoly v samostatné působnosti, které 
jsou odboru trvale svěřeny

oddělení informatiky
- definuje a realizuje koncepci návrhu topo-

logie počítačové sítě, hardwarového vybave-
ní, základního programového, databázového 
a aplikačního programového vybavení; 

- spravuje počítačovou síť v hardwaro-
vé oblasti a v oblasti základního progra-
mového vybavení a vykonává dohled nad 
provozem počítačové sítě; 

- provádí pravidelné zálohování dat na 
serverech;

- definuje a prosazuje standardy a dopo-
ručení města ve vztahu k počítačovým sítím;

- realizuje zavádění a správu adresá-
řových prvků;

- zajišťuje bezpečné ukládání osobních 
údajů na serverech dle zákona o ochraně 
osobních údajů; 

- definuje a kontroluje bezpečnostní 
politiku dat umístěných v databázových a 
aplikačních programových vybaveních;

- zajišťuje nákup, přejímku a servis 
hardwarového vybavení, základního pro-
gramového, databázového a aplikačního 
programového vybavení;

- zajišťuje podporu systému elektro-
nických podpisů na úrovni základního a 
aplikačního programového vybavení;

- zajišťuje podporu uživatelů v oblasti 
hardwarového vybavení, základního pro-
gramového a databázového a aplikační-
ho programového vybavení;

- podílí se na konfiguraci a oživování 
síťových aplikací;

- zpracovává podklady k inventarizaci 
hardwarového vybavení, základního pro-
gramového, databázového a aplikačního 
programového vybavení;

- zajišťuje nasazování a údržbu cent-
rálních databázových systémů;

- definuje a prosazuje standardní dato-
vé rozhraní, zajišťuje technickou stránku 
výměny dat s jinými organizacemi;

- provádí instalaci, správu a údržbu 
aplikačního programového vybavení úřa-
du, vytváří nadstavbové a doplňkové apli-
kační programové vybavení úřadu;

- zajišťuje tvorbu a technickou správu 
internetových stránek města, koordinu-
je umísťování dokumentů internetových 
stránkách města a vytváří technickou 
podporu uživatelům redakčního systému;

- zajišťuje vzdělávání zaměstnanců v oblasti 
obsluhy aplikačního programového vybavení;

- zajišťuje komunikaci s příslušnými minis-
terstvy s vazbou na informační technologie; 

- definuje a zpracovává strategii a kon-
cepci rozvojových projektů v oblasti infor-
mačních technologií v rámci úřadu a města;

- zajišťuje smluvní vztahy s dodavateli 
informačních technologií;

oddělení vnitřní správy
- zajišťuje materiálně technické vyba-

vení potřebné pro činnost orgánů města a 
jeho obnovu s výjimkou výpočetní techni-
ky, příslušného programového vybavení a 
potřebných informačních technologií;

- zajišťuje technickou správu majetku 

v užívání orgánů města, odpovídá za 
dodávky energií;

- zajišťuje činnost pokladny, podatelny, 
rozmnožovny, informační služby, telefon-
ní ústředny a autodispečinku pro orgány 
města, zajišťuje doručování zásilek urče-
ných k poštovní přepravě;

- zajišťuje úklid a ostrahu majetku v 
užívání orgánů města;

- zajišťuje revize, kontroly a prohlídky 
vyhrazených technických zařízení v uží-
vání orgánů města včetně odstraňování 
závad, které jsou při této činnosti zjištěny;

- zajišťuje, případně realizuje údržbu a 
opravy majetku v užívání orgánů města;

- schvaluje připojování vnášených 
elektrických spotřebičů s výjimkou výpo-
četní techniky;
oddělení evidence obyvatel, občanských 

průkazů a cestovních dokladů
- poskytuje informace podle § 14 záko-

na o obcích;
přestupkové oddělení

- zabezpečuje zastoupení města u 
nařízení výkonu rozhodnutí podle § 335 
občanského soudního řádu;

- zabezpečuje agendu a vede evidenci 
ztrát a nálezů;

- zabezpečuje vyřizování zpráv o 
pověsti občanů města, vede evidenci a 
archivuje jejich kopie;

personální oddělení
- zabezpečuje vedení komplexní mzdo-

vé a personální agendy pro zaměstnance 
města zařazených do městského úřadu 
včetně zaměstnanců městské policie a 
pro uvolněné členy zastupitelstva města;

- zabezpečuje výplatu odměn a darů 
pro členy zastupitelstva města, členy 
výborů, komisí a pro občany města;

- zpracovává posudky, zpracovává potvr-
zení o zaměstnání a potvrzení o výdělku;

- provádí změny ve mzdové a personál-
ní agendě dle platných právních předpisů;

- zajišťuje všechny formy vzdělává-
ní zaměstnanců (odborné způsobilosti, 
odborné kurzy, školení a semináře);

- zabezpečuje agendu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci

- zajišťuje komplexní péči o zaměst-
nance dle kolektivní smlouvy;
oddělení krizového řízení a požární ochrany

- koordinuje činnost sborů dobrovol-
ných hasičů na území města Frýdku-Míst-
ku a zajišťuje jejich akceschopnost;

Úkoly v přenesené působnosti
Zabezpečuje činnosti příslušející měst-

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

oddělení matriky
- plní úkoly stanovené na úseku mat-

rik, kam patří zejména evidence narození, 
uzavření manželství, úmrtí fyzických osob 
na území České republiky, případně v 
cizině, jde-li o občany České republiky

- plní úkoly stanovené na úseku matrik, 
- zajišťuje vydávání matričních dokla-

dů, jejich druhopisů a nahlížení do matrik
- vydává potvrzení o skutečnostech 

zapsaných v matrice

- povoluje změny jména a příjmení
- zajišťuje ověřování shody opisů nebo 

kopií listin a pravosti podpisů na listinách
- plní úkoly stanovené na úseku státní-

ho občanství;
oddělení evidence obyvatel, občanských 

průkazů a cestovních dokladů
- plní úkoly stanovené na úseku evi-

dence obyvatel;
- plní úkoly stanovené na úseku občan-

ských průkazů;
- plní úkoly stanovené na úseku ces-

tovních dokladů;
přestupkové oddělení

- plní úkoly stanovené na úseku přestup-
ků, které jsou mu svěřeny organizačním 
řádem, a dále ty, které nejsou tímto organi-
začním řádem svěřeny jinému odboru;
oddělení krizového řízení a požární ochrany

- plní úkoly stanovené na úseku krizo-
vého řízení;

- plní úkoly stanovené na úseku požár-
ní ochrany;

- plní úkoly stanovené na úseku zajišťo-
vání obrany státu;

Odbor vnitřních věcí plní úkoly stanovené 
na úseku voleb do Evropského parlamentu, 
voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu 
Parlamentu České republiky, voleb do Zastu-
pitelstva Moravskoslezského kraje a voleb do 
Zastupitelstva města Frýdku-Místku;

- plní úkoly stanovené na úseku celo-
státních i místních referend;

- plní úkoly stanovené na úseku sčítání 
lidu, domů a bytů;

- plní úkoly stanovené na úseku práva 
shromažďovacího;
Činnosti, které odbor vykonává na 

základě uzavřené veřejnoprávní 
smlouvy pro jinou obec

Řešení přestupků dle zákona o přestup-
cích pro obce Bruzovice, Dolní Domaslavice, 
Dolní Tošanovice, Fryčovice, Horní Tošano-
vice, Hukvaldy, Kaňovice, Kozlovice, Krásná, 
Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nošovice, 
Palkovice, Raškovice, Sedliště, Soběšovice, 
Staré Město, Sviadnov, Staříč, Třanovice, 
Vyšní Lhoty, Žabeň a Žermanice.

Přestupky a správní delikty, které 
odbor projednává v 1. stupni

oddělení matriky
- podle § 42c zákona o přestupcích, v 

blokovém řízení;
oddělení evidence obyvatel, občanských 

průkazů a cestovních dokladů
- podle § 42a a § 42b zákona o pře-

stupcích, v blokovém řízení;
přestupkové oddělení

- podle § 21 odst. 1 písm. a) až j), § 21a, § 
30 odst. 1 písm. a), b), d), § 31, § 36, § 42, § 43, 
§ 44a, § 46, § 47 odst. 1 písm. a) až e), § 47a, 
§47 b, § 48, § 49, § 50 zákona o přestupcích;

2.9.4. podle § 42a, § 42b a § 42c záko-
na o přestupcích;

- podle § 17d, § 17e a § 17f zákona 
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel ve 
znění pozdějších předpisů

- podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní sta-
tistické službě, ve znění pozdějších předpisů;

- podle zákona č. 325/1999 Sb., o azy-
lu, ve znění pozdějších předpisů;

- podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shro-
mažďovacím, ve znění pozdějších předpisů;

- podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týraní ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Patrik Žondor bude na podzim ve 
funkci vedoucího odboru vnitřních věcí již šest 
let. Má vysokoškolské vzdělání ekonomické-
ho směru, dříve pracoval v několika různých 
oborech, například v bankovnictví. 

 Odbor vnitřních věcí je největším odbo-
rem městského úřadu co se týká počtu 
zaměstnanců, navíc je rozložený do dvou 
budov. Co to znamená pro jeho šéfa?

„Odbor vnitřních věcí je rozdělen do 
sedmi oddělení (oddělení matriky, oddělení 
občanských průkazů, cestovních dokladů 
a evidence obyvatel, přestupkové odděle-
ní, oddělení krizového plánování a řízení, 
oddělení vnitřní správy, oddělení informa-
tiky a personální oddělení) a zajišťuje jak 
přenesenou působnost, tak samostatnou 
působnost. Řídit takto rozsáhlý odbor je 
poměrně náročné, mám však kolem sebe 
kvalitní tým spolupracovníků; a mohu-li, 
chtěl bych jim tímto za dosavadní (i budou-
cí) spolupráci poděkovat.“

Máte na starost technické vybave-
ní a správu budov městského úřadu, 
znamená to, že kdykoliv se něco při-
hodí, jdete do práce i o víkendu?

„V minulosti bylo období, kdy bylo potře-
ba – s trochou nadsázky – být v práci téměř 
nepřetržitě. Z tohoto pohledu byly velmi 
náročné roky 2002 a 2003, ve kterých jsme 
v krátkém sledu za sebou připravovali volby 
do Poslanecké sněmovny a volby do Sená-
tu Parlamentu České republiky, volby do 
Zastupitelstva města Frýdku-Místku, druhou 
fázi reformy veřejné správy, jejímž cílem bylo 
ukončení činnosti okresních úřadů k 31. pro-
sinci 2002 a přenesení jejich působnosti na 
orgány samosprávy (tedy i na Městský úřad 
Frýdek-Místek), a referendum o přistoupení 
České republiky k Evropské unii. V současné 
době chodím do práce o víkendu jen občas, 
naposledy například při instalaci nových ver-
zí jednoho informačního systému.“

Odbor vnitřních věcí zahrnuje také 
oddělení krizového řízení a požární 
ochrany. Jak je Frýdek-Místek připra-
ven na takovéto události?

„Oddělení krizového řízení a požární 
ochrany zajišťuje připravenost města Frý-
dek-Místek včetně spádového území na pří-
padné mimořádné události jak charakteru 
živelného působení přírodních sil (požáry, 
záplavy, zemětřesení, sesuvy, povětrnostní 
změny apod.), tak i na případné mimořádné 
události „technického“ charakteru (hromad-
ná neštěstí v dopravě, úniky nebezpečných 
látek, výbuchy, teroristické akce apod.). Za 
účelem připravenosti města na případnou 
mimořádnou událost je na oddělení zpra-
cováván a aktualizován havarijní a kri-
zový plán. V souladu s krizovými zákony 
zajišťuje oddělení funkčnost bezpečnostní 
rady a krizového štábu města. 

(pokračování na str .10)

Odbor vnitřních věcí je největší

ING. PATRIK ŽONDOR: Vedoucí 
odboru vnitřních věcí.
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Výrazného úspěchu dosáh-
li taekwondisté České repub-
liky na 14. mistrovství světa v 
australské Caloundře. Ziskem 
7 zlatých, 2 stříbrných a 5 
bronzových medailí se umísti-
li celkově na druhém místě za 
bezkonkurenční Koreou. Na 
tomto obrovském úspěchu se 
velkou měrou podílelo i pět 
zástupců oddílu Taekwon-do 
I.T.F. Frýdek-Místek. 

Mistrovství světa se tentokrát 
konalo v mimořádně atraktivní 
zemi – Austrálii. Sen o atraktiv-
ním výletu k protinožcům se splnil 
Michalu Košátkovi, Martině Řezá-
čové, Janě Hoňkové a Janě Žylo-
vé. Tuto čtveřici doplňoval ještě 
Kamil Vyvial, působící jako trenér 
mužského seniorského týmu.

První soutěžní den nastal 10. 
července a na programu byly 
technické sestavy jednotlivců. 
Jako jediný z frýdecko-místeckých 
zástupců se ten den představil 
Michal Košátko, který soutěžil v 
kategorii druhých danů. „Michal  
bojoval skvěle a to mu vyneslo 
účast v semifinále. Tam narazil na 
největšího z favoritů, Korejce Kim 
Kum Čola a i přes výborný výkon 
se z postupu do finále nakonec 
radoval Korejec,“ referoval Kamil 
Vyvial. Na Michala tak zbyl „pou-
ze“ bronz, avšak jeho chvíle na 
šampionátu měly teprve přijít.

Druhý soutěžní den bylo totiž 
na programu MATSOGI (sou-
těžní boj), které je Michalovou 
silnou disciplínou. „Nejdříve se 
však na tatami objevila druhá 
zástupkyně našeho oddílu, Jana 

Mistři světa se vrátili z AustrálieMistři světa se vrátili z Austrálie
Žylová, která soutěžila v kate-
gorii do 63 kg. Bohužel los byl k 
ní krutý, a tak Jana nastupovala 
hned v prvním kole proti pozděj-
ší vítězce Korejce Song Hui Ro,“ 
přiblížil trenér.

Ani Michalovi los ovšem nebyl 
nijak nakloněn, a tak hned v prv-
ním kole narazil na mistra Evropy 
Vitalije Pynkina z Ruska. Michal 
však nakonec ukázal větší přehled 
a zaslouženě zvítězil. Ve druhém 
kole nastupoval proti dalšímu 
favoritovi, Korejci Song Jin Puo-
vi. „Tento zápas by se dal klidně 
označit jako jeden z vrcholů celé-
ho šampionátu,“ je přesvědčen 
Vyvial. Nakonec slavila úspěch 
Michalova nezdolná vůle, a tak si 
zajistil postup do semifinále a už 
jistou medaili. Tam se mu postavil 
soupeř z Anglie, ale Michal byl k 
neudržení. Celý zápas byl jasně 
lepší a o postupu do finále neby-
lo pochyb. To se pak proměnilo v 
exhibici, když soupeři z Nizozemí 
náš borec nedovolil jediný bod 
a po spoustě svých nádherných 
zásahů jasně zvítězil. „Postaral se 
tím tak o svůj největší úspěch své 
dosavadní kariéry a taky nejlepší 
individuální výsledek v historii naší 
školy,“ uvedl Vyvial.

Po dni volna se poprvé roz-
běhly týmové disciplíny. Tým 
tvoří pět členů a jeden náhradník 
a ti pak absolvují všechny čtyři 
disciplíny, tj. technické sestavy, 
sportovní boj, silové přerážení a 
speciální přerážecí techniky.

Jako první se z našich týmů 
představil tým seniorek, za který 
mimo jiné nastoupila hned tři děv-

čata z našeho oddílu – Martina 
Řezáčová, Jana Hoňková a Jana 
Žylová. V technických sestavách 
se děvčatům vedlo skvěle a po 
vítězstvích nad Kazachstánem a 
Japonskem se český tým probo-
joval až do finále, kde narazil na 
bezchybné Korejky. I když holky 
předvedly fantastický výkon, za 
který by na mistrovství Evropy 
braly určitě zlato, na korejský tým, 
který připomínal spíš tým robotů, 
to bohužel nestačilo. Holky si 
však vše vynahradily ve speci-
álních přerážecích technikách.
Naše děvčata jako jediná zvládla 
všechny tři techniky napoprvé a 
stejně jako později tým mužů, za 
který soutěžil i Michal Košátko, 
se zaslouženě mohla radovat z 
prvního místa. To, jak silnou dis-
ciplínou je pro Českou republiku 
silové přerážení, předvedly oba 
týmy o chvíli později, když přerazi-
ly nejvíce desek ze všech zúčast-
něných států a zkompletovaly tak 
konečnou sbírku zlatých medailí. 

Pátý den byly na programu 
týmové soutěže ve sportovním 
boji. Los si opět zahrál s obě-
ma našimi týmy, holky podleh-
ly posledním mistryním světa 
Korejkám a kluci mistrům Evro-
py z Ruska.

„To už ale nemohlo nic změnit 
na tom, že mužský seniorský tým 
se stal se dvěma zlatými nejú-
spěšnějším týmem mistrovství a 
jako vůbec první v historii sesadil 
Koreu z prvního místa. V celkovém 
součtu medailí pak České repub-
lice patří druhé místo za Koreou, 
která získala sedmnáct zlatých. Na 

třetím místě pak skončilo Rusko se 
třemi zlatými. Pro české Taekwon-
do I.T.F. tak skončil nejúspěšnější 
šampionát v celé jeho historii a nás 

může jen těšit, že se o to výraznou 
měrou zasloužili i zástupci z naše-
ho oddílu,“ uzavřel Kamil Vyvial. 

(pp)

ÚSPĚŠNÍ REPREZENTANTI: Taekwondisté z Frýdku-Místku 
jsou nejlepší na světě.             Foto: Archiv

Frýdecko-místečtí zdravot-
ně handicapovaní atleti Radim 
Běleš, Bohumil Gajdošík a 
Milan Kubala míří 17. srpna na 
mistrovství Evropy pro zdra-
votně postižené ve Finsku. 
Všichni tři jsou diskaři, Běleš 
a Gajdošík budou navíc házet 
i kuželkou, což je v jejich kate-
gorii alternativa oštěpu.

Sportovci z SK Beskyd Han-
dicap ladili před odjezdem formu 
ve známém sportovním středis-
ku v Nymburku. „Letos je to s 
tréninkem bída. Spíš rehabilituji 

Handicapované atlety čekají dvě velké soutěže

RADIM BĚLEŠ: Úspěšný paralympionik.            Foto: Archiv

než trénuji, takže moje forma asi 
není tak skvělá, jak by mohla být. 
Nicméně budu bojovat o co nej-
lepší výsledek,“ ujistil nás Radim 
Běleš, který je předsedou klubu 
SK Beskyd Handicap, držitelem 
světového rekordu v hodu diskem 
a kuželkou a také majitel zlata z 
mistrovství světa v atletice pro 
handicapované ve Francii. Ten 
má skvělý zážitek ze setkání s 
paní Blairovou, která v květnu při-
šla mezi handicapované sportov-
ce na světový pohár v Manches-
teru. „To mívá atmosféru jako na 

Golden League, jsou vypisovány 
jen určité disciplíny, bývá slušná 
návštěva a komentován každý 
hod. Paní Blairová za mnou přišla 
a začala se se mnou bavit, ale 
musím přiznat, že až později jsem 
se dozvěděl, s kým mám tu čest. 
Taky musím prozradit, že pro ni 
jsme pořád Československo,“ řekl 
Radim Běleš. 

Ani po návratu z Finska si 
handicapovaní sportovci z Frýdku-
-Místku mnoho odpočinku nedo-
přejí. 10. září totiž ve Frýdku-Místku 
na hřišti TJ Slezan proběhne Čes-
ký pohár v atletice, což je nejvyšší 
soutěž svého druhu v republice. 
Klání se pořádá pravidelně každý 
rok, letos se poprvé uskuteční v 
našem městě. „Soutěžící se utkají 
ve třech vrhačských disciplínách, 
což je disk, oštěp, koule, a také 
v disciplíně zvané ´formulky´. 
Jde vlastně o jízdu na vozíku, ve 
světě velice populární. U nás to 
tak rozšířené není, je to strašná 
dřina. Máme tady ale úplně novou 
běžeckou dráhu a toho je třeba 
využít,“ uzavírá Běleš.           (pp)

Squash zahájí provoz v září
Squashistům ve Frýdku-

Místku se znovu blýská na 
lepší časy. Po uzavření klubu u 
Válcoven plechu měli k dispozi-
ci pouze jeden kurt ve Squash 
baru U Čecha, od června však 
ve válcovenských prostorách 
po změně majitele probíhá roz-
sáhlá rekonstrukce a od září se 
zde squashový sport pod hla-
vičkou občanského sdružení 
SQUASHPOINT Frýdek-Místek 
znovu rozběhne.

„V současné době jsou již zre-
konstruovány kurty včetně nové-
ho osvětlení, nových nátěrů stěn 
a nezapomnělo se ani na nový 
lak na parketách. Kurty, recepce 
i relaxační zóna dostávají nový 
kabát v podobě nových nátěrů a 
maleb. Taktéž relaxační zóna je po 

rekonstrukci. Byla opět zprovozně-
na vířivá vana, sauna a vznikla zde 
nová odpočívárna,“ vypočítává 
manažer Squashpoint Frýdek-Mís-
tek  Libor Kulig. Ten slibuje, že lidé, 
kteří zde byli zvyklí na masáže, 
budou jistě příjemně překvapeni 
novou útulnější masérnou. V nově 
vybudované posilovně si budou 
zájemci moci protáhnout svá těla a 
za pomoci trenéra zvolit cvičební a 
výživový program. A ani to nebude 
vše. „Do budoucna připravujeme 
vybudování badmintonových kur-
tů, herny stolního tenisu, sálu pro 
cvičení a malého bazénu,“ odhalil 
další plány Libor Kulig.

Slavnostní zahájení je pláno-
váno na pátek 2. září a od sobo-
ty 3. září budou kurty přístupné 
veřejnosti.        (pp)

Malá hokejová liga MHL 
Ve víceúčelové sportovní 

hale by se v letošní „ledové“ 
sezoně měla znovu rozběhnout 
soutěž amatérských družstev 
pod názvem Malá hokejová liga 
MHL. Na rozdíl od NHL v ní nes-
mí nastupovat profesionálové.

„Počítáme, že se dají dohro-
mady pracovní skupiny, partička 
nadšenců, prostě nejrůznější 
kolektivy. Funguje to téměř na 
všech zimních stadionech, jistou 
tradici to má i ve Frýdku-Místku, 
kde v minulosti podobná soutěž 
rovněž existovala. Chceme na 
tu tradici navázat, dostat ty týmy 
zpátky k nám. Ještě nemáme 
pevně stanovené časy, ale chtě-
li bychom zavést fixní termíny, 
jeden v týdnu a jeden o víkendu,“ 
sdělil Petr Slunský, ředitel měst-
ské společnosti Sportplex, která 
provozuje víceúčelovou sportov-
ní halu ve Frýdku-Místku.

Případní zájemci se mohou 

přihlásit do 15. září na telefonním 
čísle 558 631 351, další informace 
získají na webových stránkách 
www.sportplex.cz. Startovné činí 
2800 korun na mužstvo a sezonu, 
čímž se pokryjí rozhodčí, časomí-
ra a organizace. Zápas přijde na 
tisícovku. „Budou tím jen zapla-
ceny náklady, není to výdělečná 
záležitost. Chtěli bychom tím 
zvednout zájem o hokej i halu,“ 
upozorňuje Slunský. Účastnit se 
mohou družstva jen ryze ama-
térská, tedy neregistrovaní hráči. 
Hrát se bude 3x15 minut o putov-
ní pohár – prestižní trofej – počítá 
se i s dalšími drobnými cenami. 
Vše by se mělo rozjet od října, 
do února by se mělo hrát, přesný 
rozpis bude záviset na počtu při-
hlášených družstev. „Amatérské 
týmy mívají široký realizační tým, 
takže bývá na stadionech docela 
slušná atmosféra,“ těší se Petr 
Slunský.          (pp)
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Okolo stovky dětí v 
průběhu prázdnin využilo 
letních jezdeckých kurzů 
Sportovního klubu Skalický 
dvůr, zaměřených na jez-
decký výcvik a ošetřování 
koní. Týdenní turnus v nich 
nechal intenzivní zážitky a 
upevnil nebo zažehnul lásku 
ke koním.

Jízdárna ve Skalici je 

Prázdniny v sedle koně ve Sportovním klubu Skalický dvůr

LÁSKA KE KOŇŮM: Kdo chce jezdit, musí se naučit o zvířata i pečovat.   Foto: Petr Pavelka

JAKO NA TÁBOŘE: Děti v přírodě.  Foto: Petr Pavelka

zaměřena na rekreační jízdu a 
prostředí zdejšího statku z tři-
cátých let v krásné přírodě na 
úpatí Beskyd představuje ideál 
pro příjemné strávení volného 
času v přátelské a domácí 
atmosféře. Dvanáct hektarů 
pastvin, luk a lesa, dostatek 
koní i spoustu dalšího domá-
cího zvířectva vytvořilo i tyto 
prázdniny dětem dokonalý 

Souhrn nabídek zájmových aktivit pro školní rok 2005/2006
TJ Důl Staříč Frýdek-Místek

Oddíl JUDO
K. H. Máchy 1619
Tel: 608 821 513

Judo, sebeobrana, závody, 
soustředění
Věk: 8-15 let

Tréninky: ZŠ E. Krásnohorské 139
Po 16.30 -18.00 hod
Čt 17.00 – 19.00 hod.

Přihlášení: Osobně od 12. 9. 

Sportovní klub policie
Oddíl házené
Pionýrů 2069

Tel: 603 979 339
sportovní oddíl házené

pro chlapce
Věk: roč. 1996 a starší

Tréninky: ZŠ Pionýrů 40, 
SOUT Pionýrů 2069, ZŠ Jiřího z 

Poděbrad 3109
Přihlášení: září 2005
(telefonicky, osobně)

Lok Yiu Wing Chun Kung Fu
B. Václavka 2783

Tel: 603 212 945, 776 212 945
Web: www.wingchunmorava.com 

škola bojového umění
Věk: děti od 7 let,
dospělí od 15 let

Přihlášení: září 2005
 telefonicky, osobně

Como-3 gym
Střelniční 347

Tel: 608 753 906
Web: www.como-3.com

Thajský box, K1
bojový sport

Věk: 5 až 99 let
Místo: sklady restaurace RÁJ

Přihlášení: nábor celoročně

Vaness models Blanky Somrové
J. Čapka 3097

Tel: 603 548 968
E-mail: vanessmodels@applet.cz
Modelingová agentura Vaness 

models Blanky Somrové, zabývající 
se přípravou manekýnek a mane-
kýnů formou pravidelných tréninků 

+ pohybová průprava a výuka 
základů společenského chování 

Věk: 5-18 let
Místo: La Brisa, Frýdek-Místek
Přihlášení: telefonicky, mailem 
či písemně po celé září a dále 

kdykoliv v průběhu roku.

Škola Taekwon-Do ITF
Frýdek-Místek
ČSA 570 (8.ZŠ)

Tel: 603 710 604, 558 432 013
Web: www.tkdfm.taekwondo.cz 
korejské bojové umění sebeo-

brany TaeKwon-Do ITF
pro děti pohybová přípravka 
na 8.ZŠ, základy korejského 

bojového umění sebeobrany s 
možností absolvovat zkoušky 

pod dohledem korejského 
Mistra Hwang Ho Konga, VIII.
Dan, možnost začlenění dětí 
do sportovních tříd TaeKwon-

Do ITF na 8.ZŠ (2. třída, 3. 
třída – výuka je v tom případě 
zdarma!!!), pro dospělé další 

skupiny podle barevných pásů, 
Závodní tým připravující se na 
Mistrovství ČR a mezinár. sou-
těže, výuku vedou absolventi 

FTVS UK Praha, reprezentanti 
ČR a medailisté ME a MS 

včetně Mistra světa Michala 

Košátka, II.Dan
Věk: 6-x let bez požadavků na 
fyzickou kondici, zájemci z řad 

dospělých se mohou dále zdokona-
lovat nejen v Taekwon-Do ITF, ale 
také v Hapkido a v boji proti noži

Místo: Frýdek-Místek (zejména 8. 
ZŠ, 6. ZŠ, Gymnázium P. Bezruče)

Přihlášení: Nejlépe od září 
odpoledne a v podvečer na 
8. ZŠ, případně tel. 603 710 
604, e-mailem na tkdfm@

taekwondo.cz 

Dětský folklorní
soubor Ondrášek

Plavební 114, Staré Město
738 01 Frýdek-Místek 

Tel: 605 557 167
tanec, zpěv, seznamování se s 

folklorními tradicemi regionu
Věk: 6-10 let

Místo: Mateřská škola Beruška 
Frýdek

Přihlášení: 7.9. (a další středy) 
v 16 hod. na zkouškách souboru

FEDÍK
Klub Fedík

Panské Nové Dvory 2412
Tel: 608 949 999, 558 638 455
Web: www.fedd.frydecko-mistecko.cz

mezinárodní spolupráce, klub 
pomáhá při realizaci mezinárod-

ního festivalu FEDD, kulturní 
akce

Věk: od 12 let
Přihlášení: září 2005, 

Klub Fedík – taneční skupina
základy moderního tance, hip-

hop, disco tance aj.
Věk: I. kat.: 10-15 let,

II. kat.: 15 – 18 let

pocit svobody, který je s úpr-
kem v koňském sedle neod-
myslitelně spjatý. 

„Je to tady úplně úžasné, 

Kamča skvěle vaří, máme 
hodné instruktorky, které nám 
skoro všechno dovolí,“ pochva-
lovala si Dora Sklářová z Pra-
hy, která strávila část prázdnin 
ve Skalici již podruhé. „Když 
nám volá někdo z Prahy nebo 
Čech, tak vůbec nechce věřit, 
za jakých finančních podmí-
nek tyto letní kurzy děláme. 
Tam jsou zvyklí na úplně jiné 
ceny,“ podotkla Kamila Adám-
ková, která s manželem Mila-
nem kurzy pořádá. Říká, že s 
dětmi nejsou vážnější starosti, 
ale možná je to tím, že kolem 
koní se většinou motají hol-
ky. Navíc celodenní program 
je tak nabitý, že kdo by chtěl 
ponocovat přes večerku, další 
den se mu to může snadno 
vymstít. „Vše se přizpůsobuje 
počasí. Když byla parna, jezdi-
ly děti i brzy ráno, aby je horka 
tolik neunavila. Takže kdo se 
nechtěl trápit se vstáváním, 
raději šel spát brzy. Ježdění 
u nás mají děti skutečně hod-
ně, mají intenzivní výcvikový 
kurz, který je přizpůsoben 

jejich schopnostem. Pochopi-
telně nechybí ani prvky, které 
znají z různých táborů, takže 
instruktorky, starší děvčata z 
oddílu, vymýšlejí nejrůznější 
hry a výlety. Máme i stezku 
odvahy a nebo sportovní den. 
Děti se samozřejmě také učí o 
koně pečovat a snažíme se jim 
vštípit i trochu teorie,“ přiblížila 
dění Kamila Adámková. 

A co se děti stihnou za týden 
naučit? „Já jsem tu poprvé a 
už umím brzdit koně, rozjet 
se, zatáčet i klusat,“ poch-
lubil se Láďa Volný, který se 
nechal slyšet, že příští rok by 
do Skalice zamířil klidně zase. 
Rozhodně přitom nemusí čekat 
na další prázdniny. Každoročně 
Sportovnímu klubu Skalický dvůr 
letními kurzy přibývají noví stálí 
členové. Klub se ovšem nevěnu-
je pouze dětem, vítáni jsou také 
dospělí, kteří si chtějí odpočinout 
od městského shonu, vychutnat 
si chvilky nicnedělání, posedět 
na zahradě v křesle u kávy nebo 
v sedle, obklopeni malebnou pří-
rodou.        (pp)

V příštím čísle Zpravodaje rady města Frý-
dek-Místek chceme vydat ucelenou nabídku 
mimoškolních aktivit pro mládež. Vyzýváme 
proto všechny neziskové organizace, aby nám 
poskytly své údaje ke zveřejnění. Kontaktovat 
můžete Martina Sysalu z odboru školství, kul-
tury, mládeže a tělovýchovy nebo mailujte na 
pavelka.petr@frydekmistek.cz.

Upozornění neziskovým organizacím
zabývajícím se volným časem dětí



Město Frýdek-Místek
Obecně závazná vyhláš-

ka č. 9/2005, kterou se 
mění obecně závazná 
vyhláška č. 3/2005, o míst-
ním poplatku za užívání 
veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Frýd-
ku-Místku vydává dne 13. 6. 
2005 podle ustanovení § 14, 
zákona č. 565/1990 Sb., o 
místních poplatcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů, a v 
souladu s ustanoveními § 10, 
písm. d) a § 84, odst. 2, písm. 
i), zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Obecně závazná vyhláš-

ka č. 3/2005, o místním 
poplatku za užívání veřejné-
ho prostranství ze dne 24. 1. 
2005 (dále též „vyhláška“), 
se mění takto:

1. Z přílohy č. 1 a č. 2 
vyhlášky se vyjímají tato 
parcelní čísla: 3398, 3396/1 
a 3392, k. ú. Frýdek.

2. V čl. 8 se odst. 1 ruší a 
nahrazuje se novým odst. 1 
v následujícím znění:

(1) Poplatek je splatný při 
užívání veřejného prostranství:

a) dle čl. 7, písm. a) vyhláš-
ky u roční sazby, ve dvou 
stejných splátkách, a to tak, že 
1. splátka je splatná do 30. 6. 
kalendářního roku a 2. splátka 
do 15. 12. kalendářního roku. 
V případě, že doba užívání je 
kratší než jeden rok, je popla-
tek splatný do 15 dnů násle-
dujícího měsíce od zahájení 
užívání veřejného prostranství;

b) dle čl. 7, písm. e) 
vyhlášky nejpozději v den, 
kdy bylo s užíváním veřejné-
ho prostranství započato;

c) v ostatních případech 
do 15 dnů po ukončení zábo-
ru veřejného prostranství.

Čl. 2
Splatnost místního poplat-

ku za užívání veřejného pro-
stranství, která nastala před 
účinností této vyhlášky, se řídí 
dosavadním zněním obecně 
závazné vyhlášky č. 3/2005, 
o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství.

Čl. 3
1) Ostatní ustanovení obec-

ně závazné vyhlášky č. 3/2005, 
o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství ze dne 
24. 1. 2005, se nemění.

2) Tato obecně závazná 
vyhláška nabývá účinnosti 
dnem 1. 7. 2005.
Ing. Eva Richtrová, starostka
Mgr. Ivan Vrba, místostarosta
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Zastupitelstvo města Frýdku-
Místku vydává dne 24. 1. 2005 
podle ustanovení § 14 zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpi-
sů, a v souladu s ustanoveními § 
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, tuto obecně závaz-
nou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Základní ustanovení

(1) Správu místního poplatku 
za užívání veřejného prostran-
ství (dále jen „poplatek“) vyko-
nává finanční odbor Městského 
úřadu Frýdek-Místek (dále jen 
„správce poplatku“).

(2) V řízení ve věcech poplat-
ku se postupuje podle zákona 
č. 337/1992 Sb., o správě daní 
a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů, není-li zákonem č. 
565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpi-
sů, stanoveno jinak.

 Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatek se vybírá za zvláštní 
užívání veřejného prostranství 
(§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích - obecní zřízení), kterým 
se rozumí provádění výkopo-
vých prací, umístění dočasných 
staveb a zařízení sloužících pro 
poskytování prodeje a služeb, pro 
umístění stavebních zařízení, zaří-
zení cirkusů, lunaparků a jiných 
obdobných atrakcí, umístění sklá-
dek a užívání tohoto prostranství 
pro kulturní, sportovní a reklamní 
akce nebo potřeby tvorby filmo-
vých a televizních děl.

Čl. 3
Veřejné prostranství

Veřejné prostranství je vyzna-
čeno v digitální vektorové podobě 
zákresem do digitální katastrál-
ní mapy města Frýdku-Místku, 
tvoří přílohu č. 1 vyhlášky, je její 
nedílnou součástí a je vymezeno 
parcelními čísly. Seznam těchto 
veřejných prostranství s parcelními 
čísly tvoří přílohu č. 2 této vyhlášky 
a rovněž je její nedílnou součástí.

Čl. 4
Poplatník

(1) Poplatníkem je fyzická 
nebo právnická osoba, která uží-
vá veřejné prostranství způsobem 
uvedeným v čl. 2.

(2) Užívá-li stejnou část 
veřejného prostranství několik 
uživatelů, odpovídají za zapla-
cení celého poplatku společně 
a nerozdílně. Správce poplatku 
může uložit zaplacení poplatku 
kterémukoliv z nich.

Čl. 5
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ozná-
mit správci poplatku na předepsa-
ném tiskopise, vydaném správcem 
poplatku, zvláštní užívání veřejné-
ho prostranství, a to nejméně 5 
dnů před jeho započetím. V přípa-
dě užívání veřejného prostranství 
na dobu kratší než 5 dnů je nutno 
splnit tuto povinnost nejpozději v 
den zahájení užívání veřejného 
prostranství některým ze způsobů 
zvláštního užívání. Pokud tento 
den připadne na sobotu, neděli 

Obecně závazná vyhláška o užívání veřejného prostranství
nebo státem uznaný svátek, je 
dnem, ve kterém je poplatník povi-
nen oznamovací povinnost splnit, 
nejblíže následující pracovní den.

(2) Po ukončení užívání veřej-
ného prostranství je poplatník povi-
nen oznámit skutečnosti správci 
poplatku stejným způsobem jako v 
odstavci 1, a to následující den, kdy 
toto zvláštní užívání skončilo, a rov-
něž nahlásí rozsah záboru v m2. 

(3) Při plnění oznamovací povin-
nosti je poplatník povinen sdělit 
správci poplatku příjmení, jméno 
nebo název právnické osoby, byd-
liště nebo sídlo, rodné číslo nebo 
IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnic-
kou osobu, která je podnikatelským 
subjektem, uvede též čísla účtů u 
peněžních ústavů, na nichž jsou 
soustředěny peněžní prostředky z 
její podnikatelské činnosti. 

Čl. 6
Vznik a zánik poplatkové 

povinnosti
(1) Poplatek se platí od prvého 

dne, kdy došlo k užívání veřejného 
prostranství způsobem uvedeným 
v čl. 2 až do dne, kdy toto užívání 
skončilo, zařízení bylo odstraněno 
a veřejné prostranství bylo uvede-
no do původního stavu.

(2) Poplatník je povinen 
oznámit správci poplatku kaž-
dou skutečnost, která má vliv 
na výši poplatku, a to nejpozději 
v den jejího vzniku.

Čl. 7
Sazba poplatku

Poplatek činí za každý i zapo-
čatý m2 a každý i započatý den 
užívání veřejného prostranství:

a) za umístění dočasných sta-
veb sloužících pro poskytování 
prodeje a služeb

- za m2 a den 1,- Kč 
- za m2 a rok 300,- Kč 
b) za umístění zařízení slouží-

cích pro poskytování prodeje  (za 
umístění stánku, prodejního pultu, 
kiosku nebo jiného zařízení včet-
ně manipulačního prostoru, sklá-
dek zboží a vystaveného zboží): 

- určených k prodeji vlastních 
výpěstků chovatelských a pěsti-
telských a prodej těch výrobků, 
které mají charakter drobných 
ručních prací 

za m2 a den 40,- Kč 
- určených k prodeji ovoce, 

zeleniny, potravin 
za m2 a den 80,- Kč 
- určených k prodeji průmyslo-

vého zboží, textilu, obuvi, oděvů, 
drogerie, galanterie, elektroniky, 
knih a ostatní 

za m2 a den 100,- Kč 
Prodává-li prodejce zboží z 

více cenových pásem, stanoví 
se cena podle vyšší sazby.

c) za umístění zařízení slouží-
cích pro poskytování služeb 

- za m2 a den 10,- Kč 
d) za umístění skládek, sta-

vebních zařízení a provádění 
výkopových prací 

- za m2 a den 5,- Kč 
e) za umístění cirkusů, luna-

parků a jiných obdobných atrakcí
- za m2 a den 2,- Kč 
f) za užívání veřejného pro-

stranství pro kulturní, sportovní 
akce a reklamní akce 

- za m2 a den 1,- Kč 

g) za užívání veřejného pro-
stranství pro potřeby tvorby fil-
mových a televizních děl

- za m2 a den 2,- Kč 
h) za umístění zařízení slouží-

cích pro poskytování služeb
(jen venkovní posezení sloužící 

k občerstvení)
-  za m2 a den 1,- Kč

Čl. 8
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný
a) při užívání veřejného pro-

stranství na dobu kratší 30 dnů nej-
později v den, kdy bylo s užíváním 
veřejného prostranství započato,

b) při užívání veřejného pro-
stranství po dobu delší 30 dnů 
je možné poplatek rozdělit v jed-
nom kalendářním roce do dvou 
stejných splátek, přičemž první 
splátka je splatná nejpozději v 
den, kdy bylo s užíváním veřejné-
ho prostranství započato, a druhá 
splátka do 15 dnů od ukončení 
užívání veřejného prostranství,

c) poplatek stanovený měsíč-
ní paušální částkou je splatný 
první den v příslušném měsíci,

d) poplatek stanovený roční 
paušální částkou je splatný do 
15 dnů ode dne zahájení užívání 
veřejného prostranství.

(2) Poplatek je splatný v hoto-
vosti na finančním odboru měst-
ského úřadu, poštovní poukáz-
kou nebo převodem na bankovní 
účet města Frýdek-Místek.

Čl. 9
Osvobození a úlevy

(1) Poplatku nepodléhají:
a) akce pořádané na veřej-

ném prostranství, jejichž výtěžek 
je určen na charitativní a veřejně 
prospěšné účely,

b) uživatelé veřejného pro-
stranství, kteří provádějí na 
tomto výkopové práce z důvodu 
havárie inž. sítě a doba užívání 
nepřesáhne 1 den,

c) opravy a investiční akce rea-
lizované městem Frýdek-Místek,

d) kulturní a sportovní akce 
pořádané městem Frýdek-Mís-
tek nebo s finanční spoluúčastí 
města Frýdek-Místek,

e) uživatelé veřejného pro-
stranství, kteří splňují následující 
podmínky: 

- jsou vlastníky nebo spoluvlast-
níky dotčeného pozemku (doloženo 
výpisem z katastru nemovitostí)

- budou veřejné prostranství 
užívat za účelem umístění skládek, 
stavebního zařízení a provádění 
výkopových prací (stavba lešení, 
uložení stavebního materiálu, zříze-
ní a opravy rekonstrukce inženýr-
ských sítí, opravy izolace bezpro-
středně přilehlé nemovitosti apod.),

- zvláštní užívání bude po dobu 
kratší než 30 dnů (tuto dobu nelze 
prodlužovat formou nové žádosti o 
povolení, rozhodnutí zvláštního uží-
vání nebo formou nového „Ozná-
mení k vyměření místního poplatku 
za užívání veřejného prostranství“).

Výše uvedené podmínky 
musí být splněny současně.

f) uživatelé veřejného pro-
stranství, kteří splňují následu-
jící podmínky:

- jsou vlastníky nebo spoluvlast-
níky dotčeného pozemku (doloženo 

výpisem z katastru nemovitostí)
- budou veřejné prostranství 

užívat za účelem umístění dočas-
ných staveb a zařízení sloužícího 
pro poskytování prodeje a služeb 

- provozovatelem je vlastník 
nebo spoluvlastník dotčeného 
pozemku

Výše uvedené podmínky 
musí být splněny současně.

(2) Pro občany a podnikatele, 
kteří mají ve městě Frýdek-Mís-
tek trvalé bydliště nebo sídlo, 
náleží sleva ve výši 30 % ze 
stanované sazby poplatku účto-
vané podle čl. 7, písmene b). 

(3) Osvobození od poplatku 
zaniká, zanikne-li důvod, pro kte-
rý bylo osvobození poskytnuto.

Čl. 10
Sankce

(1) Nebude-li poplatek zapla-
cen (odveden) včas nebo ve správ-
né výši, vyměří správce poplatku 
poplatek platebním výměrem. 
Včas nezaplacený (neodvedený) 
poplatek nebo jeho nezaplacenou 
(neodvedenou) část může správce 
poplatku zvýšit až na trojnásobek. 
Vyměřený poplatek se zaokrouh-
luje na celé koruny nahoru.

(2) Pokud poplatník nesplní 
ve stanovené lhůtě svoji ozna-
movací povinnost vyplývající z 
vyhlášky nebo uloženou rozhod-
nutím podle zákona č. 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků, ve 
znění pozdějších předpisů, může 
mu správce poplatku opakova-
ně uložit pokutu za nepeněžité 
plnění ve smyslu ustanovení § 
37 a § 37 a/ citovaného zákona.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

(1) Pokud poplatník nesplní svoji 
poplatkovou povinnost stanovenou 
vyhláškou, lze dlužné částky vymě-
řit nebo doměřit do 3 let od konce 
kalendářního roku, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla.

(2) Byl-li před uplynutím této 
lhůty učiněn úkon směřující k 
vyměření nebo doměření poplat-
ku, běží tříletá lhůta znovu od 
konce roku, v němž byl poplat-
ník nebo plátce o tomto úkonu 
písemně uvědoměn. Vyměřit 
nebo doměřit poplatek však lze 
nejpozději do 10 let od konce 
kalendářního roku, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla.

(3) Pro poplatkovou povin-
nost před účinností této vyhlášky 
se použijí dosavadní předpisy.

Čl. 12
Správce poplatku může na 

žádost poplatníka z důvodu 
odstranění tvrdosti poplatek 
nebo jeho příslušenství zcela 
nebo částečně prominout.

Čl. 13
Touto vyhláškou se ruší obec-

ně závazná vyhláška č. 8/2003, o 
místním poplatku za užívání veřej-
ného prostranství ze dne 3. 11. 
2003, obecně závazná vyhláška 
č. 11/2003 ze dne 15. 12. 2003 
a obecně závazná vyhláška č. 
8/2004 ze dne 20. 9. 2004.

Čl. 14
Tato vyhláška nabývá účin-

nosti dnem 1. 3. 2005.
Součástí vyhlášky jsou násle-

dující přílohy:

Příloha č. 1 – mapa veřej-
ných prostranství města Frýdek-
Místek (v listinné podobě ji tvoří 
72 mapových listů formátu A0)

Příloha č. 2 – parcelní čísla 
veřejných prostranství města 
Frýdek-Místek

Obě tyto přílohy jsou k 
nahlédnutí u správce poplatku.

Ing. Eva Richtrová, starostka
Mgr. Ivan Vrba, místostarosta
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(pokračování ze str. 6.)
Bezpečnostní rada je koordi-

načním orgánem pro přípravu na 
krizové situace. Předsedou bez-
pečnostní rady je starostka města a 
členy tvoří mimo jiné ředitel Hasič-
ského záchranného sboru Morav-
skoslezského kraje, územní odbor 
Frýdek-Místek, ředitel Okresního 
ředitelství Policie České republiky, 
velitel Sboru dobrovolných hasičů 
Frýdek nebo ředitel městské poli-
cie. K řešení krizových situací má 
paní starostka zřízen krizový štáb 
města jako svůj pracovní orgán, 
který je tvořen zaměstnanci měst-
ského úřadu, externími odborníky, 
specialisty a poradci. 

Na úseku požární ochrany 
oddělení zajišťuje akceschopnost 
jednotek sborů dobrovolných hasi-
čů (Frýdek, Místek-Bahno, Chle-
bovice, Lískovec, Skalice a Zelin-
kovice). Z rozborů mimořádných 
události všeho druhu vyplývá, že 
vzniklá panika – spolu s neznalostí 
toho, co dělat – způsobí často více 
ztrát na životech a škod na majet-
ku než mimořádná událost sama. 
Za účelem varování a informování 
obyvatelstva, jak postupovat při 
mimořádných událostech, byla na 
území města v roce 2005 započa-
ta první etapa realizace výstražné-
ho informačního systému. Tento 
moderní bezdrátový systém zajistí 
ve městě Frýdek-Místek včasné 
informování o vzniklém nebezpe-
čí. Celý systém bude dokončen v 

Odbor vnitřních věcí je největší
roce 2006.“

Jako vedoucí odboru vnitř-
ních věcí dohlížíte i na oddě-
lení informatiky. Jak je na tom 
městský úřad z hlediska počíta-
čové vybavenosti v porovnání s 
jinými městy?

„Městský úřad Frýdek-Mís-
tek je dle informací, které mám 
k dispozici, v porovnání s jinými 
srovnatelnými úřady (obecní úřa-
dy obcí s rozšířenou působností) 
vybaven zcela standardním způ-
sobem. Průměrné stáří výpočetní 
techniky se pohybuje kolem čtyř 
let. Tomuto stáří odpovídá i vyba-
vení osobních počítačů operačními 
systémy a kancelářskými balíky. 
Tak jako na jiných úřadech máme 
i my všechny počítače zapojeny 
do počítačové sítě, která spojuje 
všechny budovy městského úřadu 
do jednoho celku. Zcela běžně je 
využíván internet nebo e-mail pro 
komunikaci nejen s občany, ale i s 
dalšími institucemi státní správy a 
samosprávy.“

Dovolená
na Slovensku
Hory - Termály

od 1750,- Sk / týden

00420 902 900 282
www.hotel-lesak.sk
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Obec Skalice slaví 700. výročí svého založení – IV.
Jako ves je pod názvem „Sca-

licza“ zmiňována v soupisu vrati-
slavských biskupských desátků 
z roku 1305. Můžeme se však 
oprávněně domnívat, že vznikala 
mnohem dříve jako osada ochrán-
ců hranic panství a také lamačů 
stavebního kamene a vápence v 
místních lomech. Dodnes o tom 
svědčí jak jméno obce, tak i název 
nejvyššího kopce Skalické Stráž-
nice s výborným výhledem na tzv. 
jantarovou stezku.

Obec patřila ke knížecímu zboží 
těšínských knížat a správou hrad-
nímu hejtmanovi ve Frýdku celých 
182 let. Až do roku 1525 byla 
majetkem místního šlechtického 
rodu. V roce 1573 kníže Václav 
prodal frýdecké panství i se Skalicí 
Matyášovi a Jiřímu z Logova. Po 
vystřídání několika majitelů, z nichž 

poslední byl Jan Hrabě z Pražma, 
se dostala Skalice v rámci celého 
panství do rukou Habsburků. V 
roce 1850 přešla pod světskou 
správu okresního soudu ve Frýdku 
a krajského hejtmanství v Těšíně. 
Od roku 1902 patřila hejtmanství 
frýdeckému. Samostatnou obcí 
byla až do roku 1980, kdy se v teh-
dy probíhající integraci stala místní 
částí Frýdku-Místku.

Obyvatelé Skalice se v minu-
losti živili zejména zeměděl-
stvím. Těžili rovněž vápenec a 
pálili vápno. Zdejší řemeslníci 
vyráběli tkalcovské stavy. Zdej-
ší dřevěné domy měly typické 
uzavřené zádveří.

První zmínka o skalické škole 
pochází z roku 1785, kdy je připomí-
nána se zřízením samostatné ska-
lické farnosti. Školní a farní obvod 

tehdy zahrnoval Skalici, Raškovice, 
Krásnou, Bašku a Janovice.

Významné stavby:
- Nejvýznamnější stavbou v 

obci je bezesporu farní kostel Sv. 
Martina, který je chráněnou kultur-
ní památkou. Jde o trojlodní kostel 
v pozdně renesančním slohu, 
poprvé zmiňovaný v roce 1617.

- Stará škola pocházející z 
roku 1800.

- Jubilejní škola otevřená k 10. 
výročí vzniku republiky v roce 1928.

- Kulturní dům vzniklý jako 
přestavba Obecního hostince v 
roce 1962.

- Nejstarší budovou v obci 
je pravděpodobně bývalý hos-
tinec Šurá, poblíž kostela. Byl 
vystavěn při budování panského 
dvora v letech kolonizace a v 
současné době slouží jako sou- kromé rekreační stavení.

- V osadě Záhoří je kaple, 
postavená kolem roku 1840.

- Na dvou místech u hlavní 
cesty stojí pískovcové sochy sva-
tých. Asi 100 metrů od základní 
školy směrem ke kostelu stojí 
mariánský sloup se sochou 
Panny Marie Frýdecké a naproti 
kulturnímu domu je socha sv. 
Jana Nepomuckého, která byla 
vytesána v roce 1839.

- Před základní školou stojí 
pomník věnovaný obětem 1. a 2. 
světové války.

Významní rodáci a občané:
- Jan Peterek, 1808-1892, 

poslanec Zemského sněmu
- p. Václav Tadeáš Faldyna, 

1672-1731, frýdecký děkan
- Jan Kohut, známý chovatel ryb 

a zakladatel rybníků, 1830-1920
- Mářa Ostravická, první žena - 

spisovatelka Těšínska, 1883-1958
- Jaroslav Ludvík Mikoláš, 

1889-1979, lidový písmák a 
osvětový pracovník

- Karel Rusina, 1865-1956, 
řídící učitel, varhaník, kronikář, 
významná osobnost dobového 
společenského života v obci i okolí

- Josef Mikoláš, nar. 1936, 
brankář národního hokejové-
ho družstva, držitel titulu Mistr 
Evropy za rok 1961.

- Čeněk Gardelka, 1889-1968, 
okresní školní inspektor, dirigent 
Skalického smíšeného sboru.

Filmové léto s kinematografem bratří Čadíků připravilo čtyři filmová 
představení na Zámeckém náměstí po setmění od 16. do 19. srpna. 20. 
srpna uspořádalo občanské sdružení Klub angažovaných muzikantů 
Festival elektronické taneční hudby Drum ´n´ Bass v areálu Sokolík. V 
sobotu 21. srpna se konalo ve Frýdku-Místku II. setkání majitelů a příz-
nivců vozů značky Trabant. Trasa vedla kolem Intersparu a pokračovala 
po třídě T. G. Masaryka, ulicí Revoluční do Místku s dojezdem na parko-
viště u hypermarketu Tesco. Setkání pokračovalo v neděli na Zámeckém 
náměstí závěrečnou přehlídkou vozů. 22. srpna skončilo třídenní setkání 
leteckých modelářů. Mezi úspěšnými účastníky byl i trojnásobný mistr ČR 
v leteckém modelářství. Předvedené modely dosahovaly až dvacetikilo-
gramové hmotnosti a rozměrů od 2 do 6 metrů. Pořadatelem byl Pobe-
skydský aviatický klub F-M. Od 26. srpna po čtyři dny hostoval v našem 
městě největší český Cirkus Andres. Koncert folkové legendy Pavla Žal-
mana Lohonky na 2. nádvoří frýdeckého zámku ukončil cyklus Zpívání 
pod lípou. Zpěváci do 21 let mohli zkusit své štěstí v I. kole soutěže Talent 
2004, případně o týden později, a to ve studiu ASI v suterénu ředitelství 
Válcoven plechu. 27. srpna Beskydská muzejní a vlastivědná společnost 
zvala na odpolední vycházku do okolí Místku. 28. srpna v klubaru Pavlač 
tvůrci televizního cyklu dokumentů s názvem Šumná města David Vávra 
a Radovan Lipus připomenuli dokument o Frýdku-Místku. V Galerii Pod 
Svícnem se konala zároveň vernisáž Kresby z prázdnin Davida Vávry. Po 
setmění na Zámeckém náměstí byly zahájeny Frýdecké historické slav-
nosti. Šermíři, herci a tanečníci pokračovali v dobových představeních 
příští den od 11 hodin do 18 hodin v areálu frýdeckého zámku a parku. 
Včelařský den uspořádali 29. srpna včelaři v Chlebovicích. Přednáškou o 
stavu včelařství po vstupu do EU přispěl předseda Českého svazu včela-
řů Luděk Sojka. Na SOU technickém započal dopoledne atletický mítink 
vozíčkářů jakou součást Českého poháru v atletice Para. Z pořádajícího 
SK Beskyd Handicap se před odjezdem na paralympijské hry do Atén 
prezentoval i Radim Běleš z Frýdku-Místku. 31. srpna se víceúčelová 
sportovní hala naplnila asi 700 dětmi ze čtrnácti dětských domovů celého 
regionu. Zhlédly generálku pohádkového muzikálu Mrazík v režii Jindři-
cha Šimka a s novou choreografií Jany Hüblerové. Životního jubilea 85 
let se dožil plk. v. v. Josef Křístek. Ve své nově vydané publikaci Josef 
Křístek – Šest let bez domova se vrací k událostem 2. světové války, 
které prožil jako voják čs. zahraniční armády.          (an)

FARNÍ KOSTEL: Skalice má několik významných staveb.  Foto: Petr Pavelka

Koncem roku 1969 předseda 
KF 07-09 Alois Krpata odstoupil 
ze zdravotních důvodů z funkce 
předsedy. Jeho nástupcem byl v 
lednu 1970 zvolen Josef Bartoš, 
další členové výboru zůstali. V 
této době měl klub 190 dospě-
lých členů a 25 členů bylo v dvou 
samostatných kroužcích mladých 
filatelistů. KF stále spolupracoval 
se ZK Slezan ve Frýdku-Místku a 
členové KF se i nadále pravidelně 
scházeli v klubovně ZK. 

Vzájemná spolupráce mezi 
KF 07-09 a ZK ROH n. p. Sle-
zan byla na dobré úrovni, a tak 
byla v místnostech ZK koncem 
října 1973 společně uspořádána 
týdenní oblastní výstava poštov-

Filatelie v našem městě – 8.
ních známek. (Byla to již třetí větší 
výstava pro veřejnost – první byla 
na stadionu v roce 1947, druhá v 
ZK Slezan v roce 1950.) Na této 
výstavě bylo vystaveno a hodno-
ceno celkem 36 sbírek. Dospělých 
vystavovatelů bylo 16, z toho 5 z 
Frýdku-Místku, 14 mladých vysta-
vovatelů a pět sbírek bylo kolektiv-
ních. Výstavní jury udělila diplomy 
a medaile – dvě velké stříbrné, pět 
malých stříbrných, jednu velkou 
postříbřenou, tři malé postříbřené, 
třináct velkých bronzových, deset 
malých bronzových, dva diplomy 
za účast, tři věcné ceny a tři uznání 
výstavní jury. Mladí vystavovatelé 
obdrželi menší dárky a upomín-
kové předměty. O této výstavě se 

psalo v okresním tisku Ozvěny i 
v závodních časopisech Slezan 
a Válcovny plechu. Návštěvnost 
na výstavě byla velmi dobrá, a to 
nejen z našeho města, ale i ze 
širokého okolí. Dále zde byli náv-
štěvníci také z Karviné, Hranic, 
Šumperka, Bohumína, Olomouce, 
Ostravy, Valašského Meziříčí a 
odjinud. Zejména potěšitelné byly 
společné návštěvy členů krouž-
ků mladých filatelistů. Dospělých 
návštěvníků bylo celkem 586 a 
mládeže celkem 371. S financo-
váním pomohli také inzerenti ve 
výstavním katalogu, a to: Jednota 
LSD Frýdek-Místek, Hutní projekt 
Frýdek-Místek, Válcovny plechu 
Frýdek-Místek a SČSF Praha.

Sm KV SČSF v Ostravě hodnotil 
uplynulou výstavu velmi dobře, jak 
po stránce organizační a odborné, 
tak z hlediska návštěvnosti. Také 
výroční členská schůze 28. 2. 1974 
ohodnotila oblastní výstavu jako 
úspěšnou. Na této schůzi byl zvo-
len nový funkcionářský aktiv: před-
seda Josef Bartoš, místopředseda 
MUDr. Pavel Vojkovský, jednatel 
ing. Artur Židek, hospodář Miloslav 
Lipka, správce kolování Rudolf 
Svozil, novinková služba Jan Ryš-
ka, práce s mládeží Jar. Malinov-
ský, členové Jan Červenka a ing. 
Jiří Holub. Do revizní komise byli 
zvoleni: předseda Čestmír Michna, 
členové Blažej Rajnoch a ing. Ota-
kar Ondračka. Byly ustaveny také 
dvě odborné skupiny: čsl. známky 
– vedoucí ing. Jiří Holub a historie 
poštovnictví v našem městě a okre-
se – vedoucí ing. Milan Chmel. V 
těchto odborných skupinách budou 
zpracovány materiály pro klubovní 
přednášky ke zvýšení filatelistické 
odbornosti vše členů klubu včetně 
mládeže a dalších zájemců.

KF 07-09 je činný i v dneš-
ní době, a proto zve příznivce 
filatelie k seznámení se i s další 
možností kulturního života, kaž-
dý čtvrtek odpoledne v salonku 
restaurace Lidový dům v Místku. 
Josef Bartoš, předseda KF 07-09

listárna
Přijměte, prosím, můj upřímný dík a srdečný projev úcty. 

Dovolte mi, abych Vám u příležitosti 60. výročí osvobození naší 
republiky vyslovila jménem svým i jménem města Frýdek-Mís-
tek poděkování za Vaši činnost a obrovskou odvahu v období 2. 
světové války. Velice se vážím Vašich skutků, které zcela jistě 
ovlivnily vývoj celého našeho státu.

U této významné příležitosti se chce město Frýdek-Místek 
připojit ke gratulaci a vyjádřit své poděkování alespoň symbo-
lickou částkou ve výši 3000,- Kč.

Vážený pane, chtěla bych Vám popřát pevné zdraví a hodně 
osobní spokojenosti v dalších letech. starostka Eva Richtrová

Vážená paní starostko,
byl jsem velmi příjemně překvapen Vaším dopisem! Vyvolala jste jím ve 

mně milé, ale zcela netušené vědomí, že i dnes - po 60 letech - jsou osob-
nosti a instituce, které si uvědomují, že osvobození a znovunabytí národní 
svobody v r. 1945 nebylo jen dílem Spojeneckých armád, ale i malým pří-
spěvkem nás, prostých a nepatrných lidí. Věřte mi, prosím, že tehdy, když 
jsme do odboje šli, naprosto jsme neuvažovali, že by naše tehdejší činnosti 
a rozhodnutí bylo podnětem pro pozdější uznání a ocenění – jehož se mi 
nyní opět od vás, vážení paní, dostává. Hlavní příčinou pro naše rozhodnutí 
bylo vlastenecké přesvědčení zdůrazněné morálním vědomím, že jsme dět-
mi tohoto národa, této bezohledně zmučené země. My jsme jen následovali 
naše vzory – otce legionáře československé z první světové války. Snažili 
jsme se plnit závazná slova presidenta Budovatele vyslovená nad rakví 
nezapomenutelného Osvoboditele: „Presidente Osvoboditeli, odkazu, který 
jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme!“ Dovolte mi ještě připomenout, 
že Vámi uváděná částka mě přivedla do částečných rozpaků, neboť jsme 
nikdy s nějakým finančním oceněním počítat nemohli.

Velmi však děkuji za závěrečné přání pevného zdraví do dalších let, které 
po překročení 85 let každý z nás určitě velmi a velmi vítá a potřebuje. 

Přijměte, prosím, můj upřímný dík a srdečný projev úcty.
Lubomír Pělucha
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Sběr nebezpečných a velko-
objemových složek komunální-
ho odpadu je zajištěn pomocí 
mobilní sběrny, která parkuje 
vždy v úterý, středu a čtvrtek 
na vybraných parkovištích. 
Pracovníci Frýdecké skládky 
a.s., odeberou od občanů měs-
ta Frýdek-Místek bezplatně 
přinesené nebezpečné, ale i 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpadu ve městě
velkoobjemové odpady. 

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

obrazovky, monitory,
- rádia, počítače, lednice, 

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

jiné chemikálie,
- zbytky barev, laků, ředidel, 

autobaterie a monočlánky, 
- zářivky a výbojky, prošlé a 

nepotřebné léky
Velkoobjemové odpady
- skříně a ostatní nábytek
- matrace a koberce

V nejbližší době je možno tyto odpa-
dy odevzdat na těchto místech:

parkoviště u kina P. Bezruče 
16.8. - 18.8.

parkoviště u krytého bazénu 
23.8. - 25.8.
parkoviště u Mariánského 

kostela 30.8. - 1.9. a 27.9. a 29.9 
(28.9. svátek)

S účinností od 1. 7. 2005 
došlo ke změně provozní doby 
mobilní sběrny, a to takto: 
mobilní sběrna bude přistavena 
vždy v úterý, středu a čtvrtek v 

době od 10 do 18 h.
Se svými náměty a připomín-

kami se můžete obrátit na Frý-
deckou skládku, a.s.

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

Místek, odbor životního prostředí 
a zemědělství, Palackého 115.

Tel.: 558 609 489

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Městský úřad Frýdek-Místek, 
odbor životního prostředí a země-
dělství, oznamuje, že s účinností 
od 2. 9. 2005 bude přemístěno sta-
noviště mobilní sběrny z ulice Lís-
kovecká, u Mariánského kostela, 
na parkoviště vedle Kauflandu na 
ulici Zámecká, v místě pod býva-
lým obvodním oddělením Policie 
České republiky. 

Ve dnech 30. 8. až 1. 9. bude 
stanoviště mobilní sběrny odebírat 
odpady ještě na ulici Lískovecká, 
ve dnech 27. 9. a 29. 9. již bude 
fungovat na novém stanovišti. 

Přemístění stanoviště mobilní sběrny odpadů

Odbor sociálních služeb a zdra-
votnictví Městského úřadu Frýdek-
Místek oznamuje všem žadatelům 
o dotace a příspěvky z charitativ-
ního fondu města Frýdek-Místek 
termín uzávěrky žádostí: pátek 
30. 9. 2005, včetně. 

Charitativní fond je určen k 
tomu, aby pomáhal vyřešit nebo 
alespoň zmírnit těžkou životní 
situaci zdravotně postižených 
a sociálně potřebných občanů, 
kteří se ocitli v mimořádně obtíž-
ných poměrech.
Finanční prostředky charitativní-
ho fondu je možno poskytovat:

• V těch případech, kdy vznik-
lou potřebu nelze finančně zabez-
pečit jiným způsobem – např. 
pomocí darů, dávkami z odboru 
sociální péče nebo dotacemi.

S případnými dotazy se můžete 
obrátit na odbor životního pro-
středí, tel. 558 609 489 nebo na 
Frýdeckou skládku, a. s., středisko 
nebezpečných odpadů, tel. 558 
627 046 a 558 438 330.

Žádáme občany, aby nebez-
pečné a objemné odpady odkládali, 
resp. odevzdávali pouze obsluze, a 
to ve dnech provozu mobilní sběrny. 
Odkládání odpadu mimo dny provo-
zu mobilní sběrny je zakázáno!

• Na podporu činnosti a 
poslání neziskové organizace, 
pro které byla zřízena.

Prostředky z dotací není mož-
no použít na:

a) zájezdy
b) kulturní akce
c) mzdy
O poskytnutí dotace si 

mohou požádat:
• zdravotně postižení a soci-

álně potřební občané města 
Frýdek-Místek, a to ke zmírně-
ní náročných životních situací, 
nebo žijící v mimořádně nepříz-
nivých sociálních podmínkách 

• neziskové organizace (např. 
nadace, občanská sdružení, cír-
kevní a charitativní organizace) 

Bližší informace Vám budou 
poskytnuty na odboru sociálních 

služeb a zdravotnictví Městské-
ho úřadu Frýdek-Místek, Rad-
niční 1149, 2. poschodí., dv. č. 
210., p. Ludmila Mertová, mer-
tova.ludmila@frydekmistek.cz, 
tel.: 558 609 314

Příslušný formulář pro podá-
ní žádosti o poskytnutí dotace 
z charitativního fondu je možno 
vyzvednout rovněž na této adre-
se nebo na internetových strán-
kách města Frýdek-Místek www.
frydekmistek.cz

Upozornění:
Žádosti bude možno podávat 

i v průběhu celého roku 2005 
podle stávající výše zůstatku 
finančních prostředků ve fondu. 
O následujícím termínu uzávěr-
ky podání žádosti bude veřej-
nost včas informována.

DOTACE Z CHARITATIVNÍHO FONDU MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEKDOTACE Z CHARITATIVNÍHO FONDU MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK

OD ZÁŘÍ JINDE: Velká nekázeň občanů při odevzdávání velkoobjemové-
ho a nebezpečného odpadu donutila radnici změnit místo odběru. Podobné 
obrázky před bazilikou městu nedělaly dobré jméno.   Foto: Petr Pavelka

Město Frýdek-Místek
Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Frýdek-
Místek č. 8/97 o vytvoření a použití účelových prostředků 
„Fondu rozvoje bydlení“ na území města Frýdek-Místek 
ze dne 28. 6. 1994 ve znění obecně závazné vyhlášky 

města Frýdek-Místek č. 4/2001 ze dne 27. 3. 2001.
Zastupitelstvo města Frýdek-Místek se rozhodlo dne 24. 1. 

2005 vydat podle § 84, odst. 2 písm. i) zákona č.128/200 Sb., 
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška města Frýdek-Místek č. 8/97 o 

vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydle-
ní“ na území města Frýdek-Místek ze dne 28. 6. 1994 ve znění 
obecně závazné vyhlášky města Frýdek-Místek č. 4/2001 ze 

dne 27. 3. 2001 se mění takto:
Ve všech ustanoveních obecně závazné vyhlášky se pojem 

„komise FRB-FM“ nahrazuje pojmem „sociálně bytová komise“.
Čl. 2

Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky města Frýdek-
Místek č. 8/97 o vytvoření a použití účelových prostředků 

„Fondu rozvoje bydlení“ na území města Frýdek-Místek ze dne 
28. 6. 1994 ve znění obecně závazné vyhlášky města Frýdek-

Místek č. 4/2001 ze dne 27. 3. 2001 se nemění.
Tato obecně závazná vyhláška nabyla účinnosti dnem 15. 2. 2005.

Ing. Eva Richtrová starostka
Mgr. Ivan Vrba, místostarosta

Město Frýdek-Místek
Obecně závazná vyhláška č. 4/2005,

kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 6/2004, o 
příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů 

mateřských škol, školních družin a školních klubů
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku se na svém zasedání 

konaném dne 24. ledna 2005 rozhodlo vydat v souladu s ust. 
§ 84 odst. 2 písm. i) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1

Obecně závazná vyhláška 
č. 6/2004, o příspěvku 
na částečnou úhradu 

neinvestičních nákladů 
mateřských škol, školních 
družin a školních klubů, ze 

dne 21. 6. 2004 se ruší.
Čl. 2

Tato obecně závazná 
vyhláška nabyla účinnost 
patnáctým dnem po dni 

jejího vyhlášení.
Ing. Eva Richtrová 

starostka
Mgr. Ivan Vrba,

místostarosta
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Dětský folklorní soubor 
Ostravička opět reprezentoval 
Frýdek-Místek v končinách, kde 
by jinak město těžko zanechalo 
svou stopu. V dalekém Mexiku 
se totiž prezentoval jako jediný 
zástupce Evropy a jako exo-
tickému účastníkovi festivalu 
mu byla věnována mimořádná 
pozornost. Tím spíš, že na roz-
díl od ostatních jej tvořily děti. 

„Náš soubor před dvěma lety 
na festivalu v Brazílii velice zaujal 
prezidenta „Asociación Mexicana 
para el Desarrollo del Folklore“ 
– Společnosti pro rozvoj mexic-
kého folklóru, pana profesora 
José Vidales Garcíase, který činil 
první kroky k uspořádání obdob-
ného festivalu v hlavním městě 
Spojených států mexických. Již 
tam vyslovil upřímné přání, aby 
Ostravička přijala pozvání na jeho 
festival, představila i v Mexiku 
evropské tradice a prezentovala 
výsledky cílevědomé a soustav-
né práce našich dětí,“ vrací se na 
počátek Eva Geryková z Ostravič-
ky. Slovo dalo slovo, a tak nejenže 
byl soubor pozván na druhý ročník 
Mezinárodního folklorního festiva-
lu do Mexico-City, navíc mu byl 

Ostravička reprezentovala město v říši Aztéků
plně zajištěn prodloužený pobyt v 
dalších městech v regionu Guana-
juato. Třicetičlenná výprava tedy 
absolvovala desetidenní festival 
pořádaný pod standartou I.O.V., 
kterého se zúčastnily soubory z 
Venezuely, Kostariky a Mexika. 
„Folklór z Lašska, moravsko-slo-
venského pomezí a Slezska v 
podání našich malých tanečníků a 
v doprovodu dívčí cimbálové muzi-
ky opravdu zaujal a všude sklízel 
obdiv a uznání. Absolvovali jsme 
celkem 14 koncertů v délce 30-60 
minut hlavně v krásných velkých 
divadlech, ale i venku na náměs-
tích či v rekreačních zónách. Pou-
ze dva dny z celkem šestnáctiden-
ního zájezdu byly bez vystoupení. 
Jeden z nich jsme strávili společně 
se všemi soubory festivalu za 
organizace pořadatelů asi 50 
kilometrů severovýchodně od 
hlavního města u trosek Teotihua-
cánu, města zbudovaného kolem 
2. století n.l., kterému do součas-
nosti dominují mohutné Pyramidy 
Slunce a Měsíce. Druhý volný den 
jsme absolvovali na vlastní přání 
výlet do slavného rekreačního 
centra – města Acapulco. Přírodní 
krásy, exkluzivní vily či hotely však 

nebyly středem pozornosti našich 
dětí – ta patřila výhradně rozbou-
řenému Pacifiku a koupání do 
málem úplného rozmočení,“ refe-
rovala Eva Geryková. Ta si sice 
posteskla, že hodně času zabra-
la dobře myšlená, ale zmateční 
organizace pořadatelů, cestování 
na jednotlivá vystoupení v obrov-
ském dvacetimilionovém městě, 
stejně jako čekání na jídlo podáva-
né třikrát denně v hangáru jedné 
střední školy nebo na autobusy. 
Na druhou stranu byl vzhledem 
k přítomnosti relativně menšího 
počtu souborů na festivalu prostor 
na efektivní navázání nových přá-
telství. Děti budou vzpomínat na 
společné večery s tanečními hra-
mi, kde se Ostravička taky výrazně 
angažovala. Pěkným zážitkem pro 
všechny byly procházky městem 
za kulturním poznáním (Centro 
historico s Velkým náměstím 
Zócalo, Metropolitní katedrálou, 
Národním palácem s freskami od 
Diaga Rivery), či několik exkurzí 
na tržištích s výrobky původních 
domorodců-indiánů různých kme-
nů, plavba po kanálech na krytých 
vorech i s „pojízdnou kuchyní“ či 
párty v areálu školy za přítomnosti 
všech souborů i dobrovolníků, kteří 
se přičinili o úspěšný průběh festi-
valu. „Přínosné – a to již pouze pro 
náš soubor, bylo i poznání venko-
va regionu Guanajuato, jak přírod-
ních krás, tak neskutečné vstříc-
nosti tamních obyvatel. Ubytování 
nám hostitelé v Mexico-City zajistili 
v komfortním hotelu Ritz v centru 
města, na dalším putování pokaž-
dé v hotelech. Strava se podávala 
třikrát denně, nejvíc chutnala v 
restauracích mimofestivalových 

štací, ale nutno podotknout, že se 
mnohdy lišila od stravy evropské 
a bohužel způsobila u dětí menší 
zažívací potíže,“ podotkla Eva 
Geryková.

Na desetidenním festivalu se 
o Ostravičku staralo vždy 4-6 
milých průvodců – členů mexic-
ké Escuola da Danza Folklorica. 
Obrovskou výhodou pro soubor 
byla účast frýdecko-místecké 
atletky Lenky Kalábové, která v 
roli tlumočnice znalé španělštiny, 
angličtiny a částečně i němči-
ny bravurně, klidně, ochotně a 
vždy mile a skromně zajišťovala 
komunikaci mezi soubory, orga-
nizátory a bez problémů zvládala 
i prezentaci souboru na pódiích.

Ostravička, dle vyjádření 
organizátorů, odborníků i dle 
ohlasu tisíců diváků, kteří zhlédli 
její vystoupení, nezklamala, a 
podle Evy Gerykové lze bez 
nadsázky říct, že přímo nad-
chla. „Překvapivá pro nás byla 
masová účast diváků při všech 
vystoupeních bez rozdílu. Vel-
kou výhodou byly krásné scény 

divadel s odpovídajícím záze-
mím. Samotného festivalu se 
mělo zúčastnit o dva soubory 
více z Pobřeží slonoviny a Brazí-
lie. Pro finanční problémy nepři-
jely. O to víc si vážíme finanční 
podpory firmy Aventis-Pasteur, 
města Frýdek-Místek a Rotary 
klubu Frýdek-Místek, kteří na 
cestu našeho souboru přispěli 
a umožnili 26 dětem souboru 
Ostravička, aby se mohly festi-
valu v Mexiku zúčastnit. Hlavní 
tíhu výloh zájezdu však ve svých 
peněženkách pocítili rodiče dětí. 
A těm jistě děti budou ještě 
dlouho vděčny, neboť zážitky, 
dojmy, zkušenosti i poznání z 
exotické cesty si jistě ponesou 
po celý život. Neméně důležité 
je získání předběžného souhla-
su účasti souborů z Venezuely a 
Mexika na 12. Mezinárodní folk-
lorní festival Frýdek-Místek 2006 
a souboru z Kostariky v roce 
následujícím,“ uzavřela mexické 
vyprávění Eva Geryková, která 
je prezidentkou frýdecko-mís-
teckého festivalu.        (pp) 

Ojedinělé spojení kresby, 
poezie a muziky se podařilo 
kreslíři Vítězslavovi Rodkovi, 
který se o výstavní schody 
v místecké Galerii Librex 
podělil s básnířkou Naděždou 
Holou a pozval si k tomu i 
kamarády z kapely Buty. Sho-
dou okolností na vernisáž při-
šla i Jitka Asterová, takže se 
úvod výstavy změnil v docela 
příjemný večírek.

Kdo si najde cestu do gale-
rie nyní, může se těšit nejen 
na tradičně dokonalé kresby 
neméně dokonalých ženských 
těl, Rodek se představuje i jako 
zdatný portréstista historických 
veličin. Jeho spojení Jana Weri-
cha s Antonínem Dvořákem, 
které spojuje zájem o mouchu, 
představuje pokus o nadsáz-
ku i taktní upozornění, že na 
každém, byť by se jednalo o 
osobu veledůstojnou, se nějaké 

V Librexu se spojila 
kresba s verši a hudbou

ty mouchy vždycky najdou. 
Werich se tedy cpe chlebem 
s tlačenkou, Dvořák má před 
sebou půllitr, a aby bylo zcela 
jasné, oč zde běží, je zde pod 
sklem mikrotenový sáček, coby 
svačinový symbol. Dřevorubec 
Rodek zde přesto znovu ukázal, 
že je schopen práce jemnější, 
než by si kdo s touto profesí 
spojoval. Přes motorovou pilu 
spolupracoval i s kapelou Buty, 
když na jedné její koncertní 
šňůře přímo na pódiu vyřezal z 
třímetrového smrkového špalku 
karikaturu Františka Dobroty. 
Hudebníci mu nyní na oplátku 
zpestřili vernisáž a vzhledem 
k textům jejich písní byli zají-
mavým kontrastem k poezii 
Naděždy Holé, která si neláme 
hlavu s ničím menším než otáz-
kou, čí dlaň obrací čas sypací, 
aby stejně všechny ujistila, že 
všechno je jinak.      (pp)

Olina Francová je další 
neotřelou výtvarníci, která se 
představuje od 5. srpna ve 
frýdecké Galerii Langův dům. 
Svými smaltovými výtvory 
chce dokázat, že „všich-
ni jsme Afričané“ a návrat 
k civilizačním kořenům jí 
současně slouží jako alibi k 
poněkud hanbatým schéma-
tickým obrázkům.

„Důkazy o historii našeho 
afrického původu se pečlivě 
shromažďovaly v průběhu 
posledního století. Jak se dnes 
potvrzuje, byla to Afrika, kde 
před několika miliony let došlo 
k důležitým událostem ve vývoji 
člověka. A opět to byla Afrika, 
kde byl zhotoven prvý nástroj, 
poprvé lidskou rukou zapálen 
oheň, vypěstována první plo-
dina, postavena první vesnice 
a poprvé se ozvala lidská řeč. 
První lidé odtud začali svoji 
pomalou cestu na ostatní kon-

Všichni jsme prý Afričané
tinenty,“ říká Olina Francová, 
která výstavu pojmenovala 
Šamani, po profesionálních 
kouzelnících, léčitelích a věšt-
cích, kteří jsou považováni za 
nositele nadpřirozené magické 
moci. Jako by právě tento prvek 
autorka chtěla s vášní a žárem 
přetavit do svých děl, jejichž 
exotiku zdůrazňují i domorodé 
názvy jako Abantu či Umuntu. 
Témata jako Alarena (prostřed-
ník domlouvající mezi jorubský-
mi rodinami uzavření sňatku 
jejich dětí), Babalawo (jorubský 
termín pro věštce) nebo Elegun 
(jorubská osoba působící jako 
zprostředkovatel mezi lidmi a 
duchy) budou vyžadovat trochu 
odvahy, abyste si jimi zkráš-
lili interiér a nepodlehli jejich 
mystice nebo případným pau-
šalizujícím odsudkům. Mnozí 
díla Oliny Francové považují 
za feministická. Podle mého 
názoru však do této škatulky 

nelze zařadit každého, kdo je 
ve vyobrazení pohlavní rozdíl-
nosti odvážnější než výrobce 
rozlišujících tabulek na pánské 
a dámské záchodky. Olina 
Francová je především zručná 
řemeslnice, která si dokázala 
najít svou parketu v jedinečném 
umění smaltu.      (pp)

DÍLA O LIDECH: Moderní tech-
nologie v kontrastu s primitivními 
výjevy. Foto: Petr Pavelka
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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

červenec - srpen
Prázdninová provozní doba v Klubu 

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

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

Všem dětem přejeme krásné prázdniny.

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

16. až 17. srpna v 19.00 hod.
SAHARA /USA, Španělsko, SRN/
Výpravný napínavý dobrodružný film 

ve stylu Indiana Jonese o honbě za 
pokladem tím nejnebezpečnějším kou-
tem západní Afriky podle stejnojmen-
ného románu Clivea Cusslera /1931/.

V hl. roli Penélope Cruz, Matthew Mc-
Conaughey a další.

Mládeži do 12 let nevhodný, 120 min 
19. až 21. srpna v 19.00 hod.
PROKLETÍ /SRN, USA/
Příběh sourozenců, kteří jsou pokou-

sáni vlkodlakem. Co se z toho vyvine? 
Přijďte se podívat!!

Mládeži do 12 let nevhodný, 95 min 
23. srpna v 19.00 hod.
SKŘÍTEK /ČR/
Eva Holubová, Boleslav Polívka v tra-

gikomické grotesce o rodince, která se z 
venkova přestěhuje do města a snaží se 
naplnit svůj sen o šťastném životě.

Mládeži přístupný, 95 min
26. až 28.srpna v 19.00 hod.
DŮM Z VOSKOVÝCH FIGURÍN
/Austrálie, USA/
Film o partě teenagerů, kteří se ženou 

do náruče smrti – tentokrát do spárů šíle-
ných bratrů-dvojčat, se zábavným koncem.

Mládeži do 12 let nevhodný, 113 min 
29. srpna v 19.00 hod.
SVĚRACÍ KAZAJKA /USA/
Adrien Brody v hl. roli psychothrilleru o 

muži, který boří hranice času a prostoru.
Mládeži do 15 let nevhodný, 102 min 
30. až 31. srpna v 19.00 hod.
KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ /USA/
Hvězdné herecké obsazení ve výprav-

ném historickém velkofilmu vám nabízí 
skvělou podívanou s krásnými kostýmy. 
Film nás zavede do bojů křižáků se Sara-
cény o Jeruzalém.

Mládeži do 12 let nevhodný, 140 min

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

ucelený obraz o životě v Beskydech a 
Pobeskydí.

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

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

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

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém zám-

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

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

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

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň 

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

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

Výstavy:
DŘEVĚNÉ KOSTELY A KAPLE

na Moravě a ve Slezsku
Výstava přibližuje nevšední krásu 

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

Potrvá do 27. srpna 2005.
MODELY SPECIÁLNÍCH VOZIDEL 

– od sanitky po obrněný transportér
Prezentace sbírek i vlastních výrobků 

modelářů a zájemců o historii automobi-
lové dopravy. Autojeřáby, auta náklad-
ní, hasičská, policejní, vojenská, sanitní, 
aj., stavební stroje a další vozidla budou 
na výstavě doplněna fotografiemi, tech-
nickou dokumentací a videozáznamem.

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

Potrvá do 6. listopadu 2005.
BESKYDSKÁ MUZEJNÍ A VLASTI-

VĚDNÁ SPOLEČNOST
27. srpna 15,00 hodin – výstavní síně 

frýdeckého zámku
PŘÍBĚHY CHRÁMOVÝCH DŘEVĚNIC

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

24. srpna 2005 v 18.00 hodin
nádvoří frýdeckého zámku (Kino P. 

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

nového alba “Nápis na štítu domu”.
Vstupné: 150 Kč
!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Objednané vstupenky nezasíláme poštou. 

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

Vyúčtování fakturou se provádí při 
odběru vstupenek nad 500 Kč.

Bližší informace podá a objednávky 
přijímá programový útvar:

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

Letní kino U Arnošta
Přes celé léto si každý čtvrtek a 

neděli budeme moci zajít do Letního 
kina v Hospůdce u Arnošta nad stadion 
TJ Slezan ve Frýdku. Venkovní velko-
plošné projekce nabídnou především 
české komedie jako například Adéla 
ještě nevečeřela, Postřižiny, Slavnosti 
sněženek a podobně. Další pravidelnou 
akcí bude subotnik, sobotní retro taneční 
akce spojená s karaoke. Pátky budou 
pro změnu věnovány živé muzice. Pů-
jde především o místní kapely, jako je 
Downbelow, Najzar, Hebloid a jiné.

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

FILMOVÝ KLUB
15. srpna v 19.00 hod.

BOŽSKÁ JULIE /Kanada, VB-2004/
Režie: István Szabó (na motivy romá-

nu Julie, ty jsi kouzelná)
Annette Bening, Jeromy Irons ve filmu 

z divadelního prostředí třicátých let, při 
kterém se rozhodně nebudete nudit.

Mládeži do 12 let nevhodný, 104 min 
22. srpna v 19.00 hod.

HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ /2004-USA/
Režie: Marc Forster
Johnny Depp, Kate Winslet v dojem-

ném životopisném příběhu podivínského 
dramatika Jamese M. Barrieho – autora 
příběhu Petra Pana.

Mládeži přístupný, 102 min 
29. srpna v 19.00 hod.
ŽIVOT JE ZÁZRAK /2004-Francie/
Režie: Emír Kusturica
Repríza uváděného snímku, jenž nás 

zavede do Kusturicova bláznivého svě-
ta, v němž se jižní temperament mísí s 
východním smyslem pro absurditu.
Hrají: Slavko Štimac, Nataša Šolak a další.

Mládeži do 12 let nevhodný, 150 min

Olina Francová
Šamani aneb všichni jsme Afričané

Výstava smaltů potrvá do 9. září

Pátek 16.9.2005
KAMIKADZE ARMAGEDON
Techno - párty
Velký sál KD,20.00 - 06.00 hodin.

KD VÁLCOVEN PLECHU



Programová nabídka 15 Srpen 2005

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

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

Vážení a milí přátelé divadla!
Na podzim začíná již třetí divadelní sezó-

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

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

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

Skupiny B a C jsou moderním a 
současným divadlem.

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

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

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

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

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

Kč (důchodci, ZTP)
PRODEJ PŘEDPLATNÉHO ZAHÁ-

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

DRŽITELŮM PŘEDPLATNÉHO 2004 / 
2005 REZERVUJEME JEJICH MÍSTA 

V DANÝCH PŘEDPALTITELSKÝCH 
SKUPINÁCH DO 20. SRPNA 2005

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

Dvořáka
Hadrián z Římsů
Nejúspěšnější hra českého vlastenec-

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

Místo děje hrad Čelakov a okolí roku 
1329-2005.

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

Režie: František Filip Hudba a texty 
písní: Ivan Mládek

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

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

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

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

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

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

Hrají: Vladimír Kratina, Jaroslava 

Obermaierová, Martina Hudečková, Petr 
Oliva, Libor Jeník aj.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Režie: Antonín Procházka

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

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

závažná výpověď o hledání lásky a 
sbližování dvou osamělých lidí.

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

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

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

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

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

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

odvážnější herce. Letití přátelé spolu 
stráví společnou noc, která jim nabídne 
popovídat si otevřeně o věcech, na které 

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

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

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

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

řízným projevem obou aktérů. 
Žádné přestavby, převleky, scénické 

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

ších podobách.
Hrají: Anna Šišková/Soňa Norisová, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Režie: Michal Lang
Leden 2006
Agentura AP - Prosper Praha
Neil Simon
DRUHÁ KAPITOLA
Čtveřice postav bojuje s láskou, 

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

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

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

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

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

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

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

Hrají: Vilma Cibulková a Petr Etzler
Režie: Viktor Polesný

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
sezona 2005/2006

8. 9.
ZÁPIS DO KROUŽKŮ ORIENTÁL-

NÍHO TANCE PRO DĚTI
- DDM Místek, 15:30 hodin

15. 9.
DEN PRO SVĚTLUŠKU
- celostátní sbírka na podporu nevid-

omých a slabozrakých

15. 9.
DEN BEZ ÚRAZU
- soutěže a hry pro děti na téma pre-

vence dětských úrazů
- zároveň se můžete seznámit s nabíd-

kou aktivit DDM FM pro děti i dospělé
- DDM Místek, 13:00 hodin
 
16. 9.
DĚTI, MLÁDEŽ, VOLNÝ ČAS
- prezentace organizací, které se věnují 

práci s dětmi a mládeží ve volném čase
- informace, přihlášky, nabídky, ukázky 

činnosti apod.
- Náměstí Svobody v Místku, 13:00 

– 17:00 hodin
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