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slovo primátorky

OBJEKT MĚSTSKÉ POLICIE: Lidé mohou nyní vcházet z 
hlavní ulice.              Foto: Petr Pavelka

Vážení spoluobčané,
v těchto dnech byla odborem správy obec-

ního majetku dokončena rozsáhlejší úprava 
objektu č. p. 634 na Třídě T. G. Masaryka.

Upraveny byly především nebytové prosto-
ry, kdy z jednoho velkého prodejního prostoru 
(naposledy prodejna nábytku) vznikly dvě 
menší samostatné prodejní jednotky s příslu-
šenstvím. Oba prodejní prostory budou mít 
jeden společný vstup z Třídy T. G. Masaryka.

Velmi důležité je však to, že touto 
úpravou byl vyřešen hlavní vstup na služebnu naší Městské policie 
Frýdek-Místek. Pokud tedy budete nuceni cokoliv řešit se strážníky 
naší městské policie, pak vstup na jejich služebnu je od poloviny 
srpna přímo z frekventované ulice, vstup je již řádně označen.

Není to však jediná úprava tohoto objektu, současně byla pro-
vedena výměna nevyhovujících výkladců a vstupních dveří spolu s 
úpravou a nátěrem fasádní omítky průčelí domu a opravou schodů. 
Celkový náklad na tyto úpravy byl 1.440.000,- Kč. 

Do konce letošního roku však chceme pokračovat i v úpravách ved-
lejší budovy č. p. 633. I tento objekt čeká výměna výkladních skříní, 
přičemž náklady na úpravy se předpokládají ve výši 1.100.000,- Kč.

Na jedné ze strategických ulic ve městě, která má svou specific-
kou atmosféru, tak přibudou další dvě opravené budovy, které jsou v 
majetku Statutárního města Frýdek-Místek.                Eva Richtrová

Frýdecko-místecká radnice 
dotáhla do konce snahu oživit 
místecké centrum vodním prv-
kem. Ve zrekonstruovaném 
prostoru u křížového podcho-
du před knihkupectvím Bílek 
vyrostla nová fontána, jejímž 
autorem je sochař Jiří Sibin-
ský. Do budoucna se počítá i 
s vybudováním fontány přímo 
na náměstí.

„Na zasedání zastupitelstva 
jsme museli o fontánu hodně 
bojovat, ale myslím, že výsledek je 
uspokojující, a i když je jasné, že se 
při uměleckých dílech nikdy nelze 
zavděčit vkusu všech obyvatel, 
myslím, že se nám podařilo vytvo-
řit pěkné zákoutí s nekonfliktním 
dílem, kde si občané rádi pohoví,“ 
hodnotil tuto investiční akci náměs-
tek primátorky Miroslav Dokoupil.

Celkovou atmosféru příjemné-
ho posezení při cestě z náměstí 
bude dotvářet ještě několik 
stromků, avšak ty bude možno 
vzhledem k ročnímu období vysa-

Fontána na náměstí už zurčí

NOVÁ FONTÁNA: Umělecké dílo na okraji místeckého náměstí bude 
do 22. hodiny také nasvíceno.                     Foto: Petr Pavelka

dit až na podzim. „Chtěli jsme, 
aby byl vodní prvek vkusný, ne 
příliš výstřední a s ohledem na 
okolní zástavbu sem zapadl a 
nepůsobil rušivě,“ podotkl Miro-
slav Dokoupil. Tomu odpovídají 
i lavičky, které vhodně doplňují 
samotnou nádrž kašny vyrobe-
nou z leštěné žuly. Na stejném 
podkladě je umístěn centrální 

kovový motiv květiny, ze které-
ho vyvěrá voda. Celá fontána je 
podsvícena, takže je po západu 
slunce ještě poetičtější. Komplet-
ní realizace přišla město na téměř 
dva miliony korun. U fontány na 
samotném náměstí radní počítají 
s širokou diskuzí – své předsta-
vy budou moci uplatnit zástupci 
umělecké sféry i veřejnost. (pp)

Indiány v Parku pod zám-
kem poslední prázdninový 
víkend vystřídají rytíři, žoldnéři 
a kejklíři, aby v tradiční termín 
opět po roce vzdali hold městu 
starodávnému, městu slavné-
mu a poprvé i statutárnímu.

Rytířské slavnosti se usku-
teční v sobotu 26. srpna od 
21 hodin a v neděli 27. srpna 
od 10 do 18 hodin, kdy si při-
pomeneme romantickou dobu 
historickým tancem, písničkami, 

Pod zámek dorazí také rytíři
tradičním jarmarkem i souboji. 
Akce je již vyhlášená a značně 
„překročila brány města“. Kromě 
místních a lidí z blízkého okolí si 
ji nenechávají ujít ani obyvate-
lé končin, kteří by ve své době 
museli vystřídat několik koní, 
aby na místo určení dorazili. „I 
když se téma slavností každo-
ročně mění, filozofie zůstává 
zachována – návrat k tradičním 
lidským a kulturním hodnotám, 
poohlédnutí do historie a zacho-

vání vazeb současnosti s minu-
lostí města, ležícího na hranici 
Moravy a Slezska. Tato slav-
nost dnes již patří k neodmysli-
telným akcím v našem kulturním 
kalendáři,“ řekla primátorka Eva 
Richtrová.

A tak si tuto událost nene-
chejte ujít. Agentura Gryff chystá 
představení jezdeckého a bojo-
vého výcviku rytíře s koněm, 
ukázky sokolníků s dravci, průvo-
dy městem a další lákadla.   (pp) 

Kolem břehů Ostravice bude rušnějiKolem břehů Ostravice bude rušněji
Průkopníkem je Paříž a její 

umělá písečná pláž kolem 
Seiny. I některá města v naší 
republice se po jejím vzoru 
snaží zatraktivnit oblasti kolem 
řek a Frýdek-Místek nechce 
zůstat pozadu. Prozatím se ale 
město vydává jiným směrem 
než za palmami a pískem. Češi 
mají přece jen blíž k trampová-
ní, pivečku a grilování.

„V blízkosti stávajících cyk-
lostezek kolem břehů řeky 
Ostravice a Morávky se začínají 
budovat rekreační prvky, kon-
krétně stylové přístřešky, které 
poslouží hlavně v letních měsí-
cích k posezení nebo například 
i ke grilování,“ informovala tisko-
vá mluvčí frýdecko-místeckého 

magistrátu Kateřina Piechowicz. 
Připomíná, že město se o jejich 
vybudování snažilo déle než dva 
roky, avšak projektové záměry 
neustále narážely na nesouhlas 
odboru životního prostředí Kraj-
ského úřadu Moravskoslezského 
kraje a vlastníka pozemků Povo-
dí Odry. „V říjnu loňského roku 
jsme nakonec ve spolupráci s 
projektantem vytipovali lokality 
podél řeky, pro které jsme zajis-
tili veškeré požadavky ze strany 
krajského úřadu a Povodí Odry. 
Vlastní projekt pak řešil pouze ta 
místa a jen to, co v každém kon-
krétním místě mohlo být povo-
leno,“ doplnil, jak se překážky 
podařilo překonat, vedoucí inves-
tičního odboru Jan Kaspřík.

„Tento nápad se zrodil, když 
jsme byli s kolegy na jednom z 
veletrhů cestovního ruchu a bavili 
jsme se o tom, že kolem Ostra-
vice je sice příjemné prostředí, 
spousta lidí tady tráví hodně 
času, ale není tu kde posedět. 
A to jsme se rozhodli napravit,“ 
vysvětlil náměstek primátorky 
Petr Cvik. Podle něj je cílem pro-
jektu vytvořit kulturní a bezpečné 
prostředí pro rekreační činnost a 
především pro večerní relaxaci.

Po celém úseku cyklostezek 
podél řek Morávky a Ostravice je 
navrženo devět lokalit, kde budou 
umístěny jednoduché stavby – pří-
střešky, venkovní posezení a dále 
plochy pro umístění ohniště.

Stavbu budou tvořit sloupy 

z nehořlavého materiálu, jako 
je kámen, cihla či beton. Sed-
lovou střechu budou pokrývat 
keramické tašky, podlaha má 
být bezprašná z betonové nebo 
kamenné dlažby. Ke každému 
přístřešku povede od cyklostez-

ky chodníček. 
Investice činí dohromady asi 

2,3 milionů korun, projekt bude 
dokončen letos na podzim, takže 
možná to ještě letos u řek zavoní 
nějakým tím pečeným selátkem 
nebo alespoň špekáčky.      (pp)

POSEZENÍ U ŘEKY: Na březích řeky Ostravice se objeví stylové 
přístřešky k posezení a grilování.   Foto: Petr Pavelka
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Zástupci městské spo-
lečnosti Sportplex a radnice 
prezentovali výsledky I. eta-
py rekonstrukce víceúčelo-
vé sportovní haly, která si 
vyžádala téměř 36 milionů 
korun.

„Než se narodí taková inves-
tice, než začne sloužit svému 
účelu, znamená to mnoho a 
mnoho práce ze strany inves-
tora, která předchází práci 
stavebníků. My jsme k této 
zakázce nepřistupovali jako k 
anonymnímu dílu, víme, že hala 
bude sloužit i našim zaměstnan-
cům,“ řekl Martin Stančík, ředi-
tel Skanska CZ, závod Ostrava, 
který ujistil, že odstraňování 
původní technologie doprová-
zely pečlivé bezpečnostní 

Halu si prohlédli zástupci města i médiíHalu si prohlédli zástupci města i médií
podmínky. Novináři i přítomní 
zastupitelé se dozvěděli, že z 
haly bylo odstraněno pět tisíc 
tun suti než vznikla nová ledová 
plocha s mnohem bezpečněj-
ší technologií chlazení, která 
obsahuje i vytápěcí plochy pro 
rychlé rozmražení. Samotná 
technologie je zajímavá i tím, že 
je využíváno také zbytkové tep-
lo a ovládá se z velína zaškole-
nou obsluhou. 

„Víceúčelová sportovní hala 
ve Frýdku-Místku v budoucnu 
nabídne moderní a příjemné 
prostředí pro trávení volného 
času, nyní má za sebou první 
etapu náročné rekonstrukce. 
Nejen, že zde vzniklo kvalitní 
a moderní hřiště, které odpo-
vídá mezinárodním pravidlům 

pro lední hokej, ale zároveň 
je možné jej využívat také 
pro halové sporty, což zvýší 

VE STROJOVNĚ: Prezentace výsledků první etapy rekonstrukce se 
zúčastnili zástupci médií i radnice.   Foto: Petr Pavelka

nabídku sportovního vyžití ve 
městě,“ sdělil Ivo Pavlík za 
společnost Sportplex. (pp)

Nezapomněli jste?
Posledním červnovým 

dnem skončila lhůta, do níž 
měli být na základě městské 
vyhlášky očipováni psi starší 
šesti měsíců. Podle evidence 
vedené finančním odborem 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku zbývá ještě stále dost lidí, 
kteří svou povinnost nesplnili. 
Pokud tak neodkladně neučiní, 
vystavují se nebezpečí pokuty 
až do výše 30 tisíc korun. To je 
jistě zbytečné, když samotné 
čipování město majitelům psů 
zpětně uhrazuje. 

Ahoj prázdniny
Na poslední srpnový den se 

od 16 hodin plánuje akce AHOJ 
PRÁZDNINY, kterou se na 
místeckém náměstí zábavným 
odpolednem pro děti zakončí 
Prázdniny ve městě. Budou zde 
vylosovány věcné ceny z kupo-
nů, které děti odevzdávaly na 
jednotlivých akcích prázdnino-
vého cyklu, který zajišťuje alter-
nativní využití volného času.

Díky nálezci
Sdružení Klubko a oddíl Krok 

děkují touto cestou poctivým 
nálezcům, kteří dne 21. čer-
vence předali nalezený batoh 
s doklady a mobilními telefony, 
který zanechaly děti na autobu-
sové zastávce, když se vracely z 
letního tábora na Morávce. Svou 
obětavostí tak napomohli tomu, 
že všichni budou mít na tábor 
jen krásné vzpomínky.

Češi a Slováci
Okresní výbor KSČM ve Frýd-

ku-Místku srdečně zve všechny 
spoluobčany na Slavnost česko-
slovenské vzájemnosti, která se 
uskuteční v sobotu 26. srpna od 
12 hodin v areálu Městských sadů 
ve Frýdlantě nad Ostravicí. Jako 
každoročně je připraven bohatý a 
kvalitní kulturní program.

Získaná dotace
Radnici se podařilo získat dota-

ci přes 125 tisíc korun na novou 
publikaci o městě na projekt Pro-
pagace Frýdku-Místku s vazbou 
na partnerské město Bielsko-Biala, 
která bude distribuována převážně 
prostřednictvím informačních cen-
ter u nás i v Polsku a na veletrzích 
cestovního ruchu v Česku a v 
zahraničí. Tento projekt je spolufi-
nancován Evropskou unií. 

Hledejte filozofii
V sobotu 2. září v 13 hodin 

se v Základní umělecké škole ve 
Frýdku-Místku uskuteční před-
náška biotronika Tomáše Pfeif-
fera. Biotronika je vedle léčby i 
lidským hledáním životní filozo-
fie a pro mnohé je to příležitost 
setkat se s poznatky z oblastí, 
na které školství většinou nepři-
pravuje. Přednáška probíhá 
formou odpovědí na písemné a 
ústní dotazy posluchačů.     (pp)

Poslední červnové zasedá-
ní zastupitelstva rozhodlo o 
tom, že se restaurace Národní 
dům dočká nového interiéru 
a získá franchízovou image 
Švejk restaurantu. Na promě-
ně se již pracuje, přestavba 
bude dokončena v závěru srp-
na a od září by se měl chod 
zařízení, které má připomínat 
„staré dobré časy pohostin-
ství“, plně rozběhnout.

„V jídelníčku lidé najdou Guláš 
Feldukráta Katze se špekovým 
knedlíkem, kachnu s červeným 
zelím a bramborovým knedlíkem 
nebo svíčkovou na smetaně,“ 
naznačuje, že skutečně půjde 
o klasiku, tisková mluvčí frýdec-
ko-místecké radnice Kateřina 
Piechowicz. Kromě ryze staročes-
kého jídelníčku bude hostinec štam-
gasty lákat i na plzeňské pivo.

„Restaurace už si dlouho říkala 
o změnu. Pokud sem skutečně 
chceme dostat hosty, musí být 
restaurace něčím zajímavá. Budo-
va Národního domu je města, 
takže investice vložená do vnitř-

Švejk restaurant pošlape od září
ních prostor bude stále investice 
do majetku města. Nový design 
interiéru bude korespondovat s 
historickým a architektonickým 
rázem budovy,“ ujistil náměstek 
primátorky Petr Cvik. Interiérové 
úpravy v hodnotě necelého mili-
onu korun zaplatí město, další 
milion korun na vybavení uhradí 
Plzeňský Prazdroj.

Na budoucího provozovatele 
probíhá výběrové řízení. Ten 
bude mít šanci zapojit se do 
úspěšného projektu, který už 
využívá čtyřicet zařízení v repub-
lice. „Zkušenosti říkají, že se pro-
jekt zatím všude osvědčil. Nav-
štívil jsem například olomoucký 
Švejk restaurant a můžu říct, že 
atmosféra tam byla moc příjem-
ná a jídlo perfektní. Moc se mi líbil 
například nábytek z masivního 
dřeva, stylové výčepní stolice a 
dobové vitráže. Věřím, že si sem 
lidé z města i z jeho okolí najdou 
cestu. Bude to jistě další zajíma-
vost, která by mohla přilákat také 
turisty,“ věří náměstek primátorky 
Petr Cvik. (pp)

Beskydské informační 
centrum uspořádalo fam trip, 
který přivedl do Frýdku-Míst-
ku zástupce chorvatských 
médií a subjektů působících 
v cestovním ruchu. Absolvo-
vali náročný program a na 
závěr se nechali slyšet, že 
je pobeskydský region vel-
mi mile překvapil tím, jakou 
širokou nabídku na malém 
prostoru přináší.

Kdo byl seznámen s nabi-
tým programem, který dele-
gace měla za sebou, vůbec 
nebyl hodnocením Chorvatů 
překvapen. Výčet atraktivit, 
které navštívili, byl velmi široký 
a vše vyvrcholilo závěrečným 
workshopen v Penzionu Hrad 
Dona Quijotte, kterého se 
zúčastnil také předseda Regi-
onu Beskydy Petr Rafaj, jenž 
sešlost pobavil narážkou, že 
doufá, že Chorvaté k nám budou 
jezdit v takové míře jako Češi k 
nim. Podle něj navázání kon-
krétních kontaktů může přispět 
k dalšímu zvýšení návštěvnosti 
chorvatských turistů, kterých v 
republice skutečně přibývá, v 
našem regionu dokonce nad-
průměrně. Chorvatští hosté 

Město a okolí poznávali Chorvaté

ocenili kvalitu akce, která jim 
byla nabídnuta. „Nečekali jsme 
to. A o to víc se cítíme zavázáni 
k tomu, abychom tento regi-
on v naší oblasti, především 
na severu Jadranu, důkladně 
prezentovali v médiích. Tam 
je klientela, kterou by prostředí 
Beskyd mohlo zajímat,“ ujistila 
chorvatská výprava. (pp)

PŘIVÍTÁNÍ „NA HRADĚ“: Předseda Regionu Beskydy Petr Rafaj 
Chorvatům ukazoval, že turisty umíme překvapit.  Foto: Petr Pavelka

Léto – čas pro opravy chodníků
Zatímco zjara frýdecko-

-místecká radnice vždy upíná 
pozornost k odstranění škod 
na silnicích, které napáchala 
zima, léto už patří většinou 
opravám chodníků, které se 
ve městě neustále obměňují 
na kvalitnější povrchy.

„Na Bezručově ulici byla 
schválena oprava za 706 tisíc 
korun a u magistrátu již druhá 
etapa rekonstrukce chodníku 
za 1,7 milionu korun. Rada 
města také v polovině červen-
ce přidělila zakázku na druhou 
část opravy od Lískovecké 
ulice směrem ke garážím za 
téměř milion korun. Opravy za 
655 tisíc korun se dočká i místní 
komunikace na Svazarmovské 

ulici a schodiště na ulici K Háj-
ku v nákladu 553 tisíc korun,“ 
vyjmenovala tisková mluvčí 
Kateřina Piechowicz.

„Pokud se jedná o celkovou 
rekonstrukci chodníku, snaží-
me se postupně nahrazovat 
klasickou dlažbou zámkovou, 
protože se nám zatím osvěd-
čila jako nejtrvanlivější a nej-
odolnější,“ vysvětluje vedoucí 
odboru dopravy a silničního 
hospodářství Miroslav Hronov-
ský. Co se týče rekonstrukcí a 
výstavby chodníků, město roz-
hodně nezahálí. Letos radnice 
investovala například do spo-
jovacího chodníku mezi ulicemi 
Hasičská a Zámeckým náměs-
tím, chodníku na ulici Beskyd-

ská nebo na ulici Pekařská.
Rozpracovaná je také třetí 

etapa výstavby chodníku ve 
Skalici, která stála městskou 
pokladnu 17 milionů korun 
a jedná se o největší letošní 
investiční akci z odboru dopra-
vy a silničního hospodářství. 
Dále se dočkáme výstavby 
chodníku v Chlebovicích na 
ulici Stařičská, probíhá rekon-
strukce chodníku na Frýdlant-
ské ulici. „Jsme rádi, že se 
povrch chodníků vyměňuje už 
i v této lokalitě, protože lidé z 
Frýdlantské si to už delší dobu 
přáli. Upravený bude celý pro-
stor od Prioru až po křížový 
podchod,“ řekl náměstek pri-
mátorky Petr Cvik. (pp)
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městská policie

Když už jsou děti tzv. „na uli-
ci“, ať se aspoň věnují sportu, 
než aby vymýšlely, jak si jinak 
ukrátit čas. Frýdecko-místecká 
radnice se roky snaží, aby při-
bývalo míst, která ke sportová-

Dětská hřiště se stále vylepšujíDětská hřiště se stále vylepšují
ní přímo vybízí. Pryč jsou napří-
klad doby, kdy si kluci museli 
vystačit s kupkou oblečení mís-
to tyček, dnes mají k dispozici 
kvalitní branky se sítěmi!

Technické služby průběžně 

od dubna opravují staré a dopl-
ňují nové sportovní prvky na 
hřištích na území celého města. 
Výčet míst, kde dětem udělali 
pracovníci TS a.s. radost, je 
docela široký. „Prozatím jsme 
natřeli a opravili konstrukce 
streetballových košů a desek 
na hřištích na ulicích Lesní, Ost-
ravské, Palackého, Frýdlantské, 
M. Majerové, J. Trnky, Zahradní, 
Polní, Pekařské a E. Krásnohor-
ské. Místo starých zničených 
byly nově zavěšeny také síťky 
do streetballových košů na uli-
cích Palackého, Frýdlantské, M. 
Majerové, Lesní a Bruzovské. 
Rovněž jsme nově natřeli volej-
balové tyče na Malém Koloredo-
vě, ulici Pionýrů, Lesní, Palac-
kého, Frýdlantské, Pekařské a 

E. Krásnohorské,“ vyjmenoval 
ředitel TS a.s. Jaromír Kohut.

Opravené branky jsou dále 
na ulici Palackého a Dobrovské-
ho, zcela nové pak byly dodány 
na Frýdlantskou, M. Majerové a 
na Spořilov. Na ulicích Třanov-
ského, J. z Poděbrad a E. Krás-
nohorské byly nově vybudovány 
záchytné sítě za branky. Na hřiš-
tě na sídlišti Slezská, konkrétně 
na Pekařskou ulici, byly dodány 
jak nové fotbalové branky, tak 
záchytné sítě. „Ty by měly izolo-
vat hřiště od dětských pískovišť 
a zabránit, aby letící míč zamířil 
mimo a nezpůsobil úraz nebo 
aby nerozbil okno,“ vysvětlila tis-
ková mluvčí frýdecko-místecké 
radnice Kateřina Piechowicz.

Od začátku roku do konce čer-
vence stály opravy již zhruba 200 
tisíc korun. „Budeme v tomto tren-
du pokračovat do konce roku tak, 
aby postupně všechna hřiště ve 
Frýdku-Místku byla v co největší 
míře funkční a pro děti bezpečná. 
Samozřejmě, že nelze najednou 
opravit a do ideálního stavu uvést 
všechna prostranství sloužící 
ke sportu, ale určitě je ve měs-
tě vidět, že je to jedna z našich 
hlavních priorit. V opravách hřišť 
nejen mezi domy, ale zejména 
u škol, chceme pokračovat i do 
budoucna,“ ujistil náměstek pri-
mátorky Petr Cvik.         (pp)

Město se strategickým plánem pracuje

Vzhledem k nepravdi-
vým spekulacím v médiích 
ohledně strategického plá-
nu města přinášíme dnes 
komplexní informace k dané 
problematice.

Komise pro strategický roz-
voj města Frýdku-Místku za asi-
stence Berman Group zpraco-
vala a předložila v květnu 1998 
Strategický plán ekonomického 
rozvoje města Frýdku-Místku. 

Cena za vypracování byla cca 
1,4 mil. Kč a byla celá hraze-
na z rozpočtu města. Žádný 
příspěvek z amerických dotač-
ních fondů nebyl městu Frýdek-
-Místek poskytnut. Každoročně 
bylo předkládáno jeho plnění, a 
to až do roku 2002. Už v roce 
2001 bylo konstatováno, že 
strategický plán je téměř zcela 
splněn, až na několik úkolů, od 
kterých bylo upuštěno.

Proto Rada města Frýdku-
-Místku na svém 81. zasedání 
dne 17. prosince 2001 zřídila 
komisi pro zpracování Plánu 
ekonomického rozvoje města 
Frýdku-Místku a jmenovala 15 
členů komise. Předsedou se 
stal tehdejší starosta města 
PhDr. Zdeněk Stolař. Komise 
se scházela 1x měsíčně. Od 
ledna roku 2002 se komise 
sešla 5x s průměrnou délkou 
jednání dvě hodiny.

Komise pro zpracování „Plá-

nu ekonomického rozvoje města 
Frýdku-Místku“ se zabývala:

- hlavní úkol – zpracování 
návrhu „Plánu ekonomického 
rozvoje města F-M“

- určila pracovní okruhy a jed-
notlivé pracovní skupiny, které 
zpracovávaly návrhy úprav stra-
tegické vize. 

- zajistila vypracování dílčích 
tematických okruhů příslušnými 
odbory města. 

- zajistila klíčová data z úřadu 
práce o podnicích, aktualizaci 
„Profilu města F-M“. 

- uložila zpracovat odboru 
územního a ekonomického roz-
voje vyhodnocení strategického 
plánu ekonomického rozvoje 
města Frýdku-Místku k 31. 3. 
2002, dále zprávu o činnosti 
této komise a zároveň předložit 
vyhodnocení a zprávu o činnos-
ti radě města dne 4. 6. 2002 a 
následně zastupitelstvu města. 

(pokračování na straně 6)

Neklid v přístřeší
20. 7. po páté hodině odpo-

ledne přijala dispečerka Měst-
ské policie Frýdek-Místek tele-
fonické oznámení z přístřeší na 
ulici Míru, jehož obsahem bylo 
podezření z narušování občan-
ského soužití mezi občany. 
Strážníci na místě zjistili, že se 
oznámení zakládalo na prav-
dě, protože sedmačtyřicetiletý 
V. Ž. z Frýdku-Místku opako-
vaně obtěžoval v podnapilém 
stavu zde bydlící občany. 
Vzhledem k tomu, že se pod-
napilý muž odmítal uklidnit a 
opustit od svého protiprávního 
jednání i za přítomnosti stráž-
níků, bylo rozhodnuto o jeho 
převozu, ve spolupráci s Policií 
České republiky, na frýdeckou 
záchytku. „Následného dne byl 
přestupce vyřešen blokovou 
pokutou nemalé výše,“ dodává 
zástupce ředitele městské poli-
cie Dalibor Volný.

Opilec za volantem
30. 7. kolem druhé hodiny 

odpoledne motohlídka stráž-
níků Městské policie Frýdek-
-Místek přistihla na ulici Huso-
va v městské části Frýdek 
čtyřicetiletého muže, který v 
provozovně U Kuřátek poží-
val alkoholické nápoje a poté 
nasedl do motorového vozidla 
s úmyslem se vzdálit. „Muž 
nejdříve motor nastartoval a 
vypnul. Po několikaminutové 
úvaze se však přesto rozhodl, 
že od provozovny odjede a tak 
i učinil. Strážníci podnapilého 
řidiče zastavili na křižovatce 
ulic Husova a Jeronýmova, 
kde při orientační dechové 
zkoušce nafoukal 2,25 promile 
alkoholu, což byl automaticky 
impulz k tomu, aby strážníci 
přivolali na místo hlídku Policie 
České republiky a řidiče jí pře-
dali k dalšímu došetření,“ vylíčil 
zástupce ředitele městské poli-
cie Dalibor Volný.

Napadal manželku
31. 7. krátce po půlnoci 

městští strážníci zakročovali na 
základě telefonického oznámení 
na ulici Ostravská proti pětapa-
desátiletému R. Š. z Frýdku-
-Místku, který v silně podnapi-
lém stavu fyzicky napadal svou 
manželku. Toto napadání pro-
bíhalo již od odpoledních hodin. 
Protože se muž odmítal uklidnit 
a upustit od protiprávního jedná-
ní i za přítomnosti hlídky strážní-
ků a navíc rušil noční klid bezdů-
vodným vyřváváním z balkónu, 
hlídka strážníků jej zajistila, čímž 
zabránila dalšímu napadání 
ženy, a na místo přivolala kolegy 
z Policie České republiky, kteří 
uvedeného převezli k vystřízli-
vění na protialkoholní záchytnou 
stanici.  (pp)

Do Frýdku přijeli IndiániDo Frýdku přijeli Indiáni
Sdružení Region Besky-

dy a Beskydské informační 
centrum na první srpnovou 
sobotu připravilo další akci v 
rámci projektu „Veselé léto v 
Beskydech“, a i když se to při 
letošním charakteru léta zdá 
podivné, znovu příliš nepřálo 
počasí. Navzdory tomu nebo 
možná právě proto Indiáni ve 
Frýdku nalákali do Parku pod 
zámkem spoustu lidí.

Přivítal je zde předseda Regi-
onu Beskydy poslanec Petr 
Rafaj, který zahájil odpoledne 
s příchutí westernu. Tu pravou 
náladu navodili hned na úvod 
tanečníci country skupiny Vir-
ginia a kromě nezaměnitelné 
muziky se všichni mohli bavit 
na jednotlivých stanovištích či u 
wigwamů. Velkou pozornost si 

vysloužil kovboj, který mistrov-
sky ovládal bič. Nejenže prás-
káním nadchnul pár jedinců, aby 
si vyzkoušeli, zda podobný zvuk 
vyloudí také nebo si nafackují, 
dokázal bičem rovněž sestře-
lovat předměty, které nakonec 
drželi i přítomní diváci. Přepů-
lení novin nebo sestřelení růže 
provázely sice občas útrpně 
zavřené oči „obětí“, ale lidé se 
dobře bavili a zřejmě bez výjim-
ky všichni věřili, že při mistrov-
ství kovboje nikdo nemůže přijít 
k úrazu. Děti si vyzkoušely hod 
lasem, střelbu z luku, podíva-
ly se na indiánské propriety a 
s velkým gustem se nechaly 
pomalovat jako indiáni. 

„Odpoledne se vydařilo, lidé 
se bavili a doufám, že nejinak 
tomu bude 12. srpna na mís-

INDIÁNSKÉ MALŮVKY: Na tvářích dětí byla vidět spokojenost i to, 
že by se v prérii neztratily.   Foto: Petr Pavelka
teckém náměstí, kde nás čeká 
festival jazzových skupin. V 
rámci Veselého léta jsme mys-
leli na pestrost žánrů, aby si 
každý během akcí přišel na své. 
Odezvu máme velikou, takže se 
budeme snažit, aby podobné 

akce nechyběly ani napřesrok. 
Chceme, aby se ve Frýdku-Míst-
ku o prázdninách pořád něco 
dělo,“ řekl na akci Indiáni ve 
Frýdku Petr Rafaj. Jak dopadla 
jazzová akce, vás budeme infor-
movat v příštím čísle. (pp)

Miroslav Dokoupil
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Frýdecko-místečtí radní 
se snaží naslouchat. A tak 
když děti ze sídliště Slezská 
zatoužily po kvalitnějším 
hřišti a přes svého „mluvčí-
ho“ Petra Macka na radnici 
napsaly regulérní žádost o 
postavení dětského sportov-
ního hřiště, vedení města 
nezůstalo netečné.

„Petr Macek sám teprve 
dochodil třetí třídu, ale nebál 
se zformulovat požadavek na 
rekonstrukci původního hřiš-
tě. Protože však v této lokalitě 
mohou v budoucnu probíhat 
různé stavební práce, rozhod-

Devítiletý školák vyjednal s náměstkem Cvikem nové hřištěDevítiletý školák vyjednal s náměstkem Cvikem nové hřiště
li jsme se využít volné plo-
chy veřejné zeleně opodál a 
instalovat fotbalové branky a 
zábrany tam,“ vysvětlila tisková 
mluvčí frýdecko-místecké radni-
ce Kateřina Piechowicz. Milan 
Brzý z odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy ji dopl-
ňuje, že v případě stavebních 
prací v dané lokalitě v budouc-
nu lze bez větších finančních 
ztrát vyjmout branky a sloupy 
ze země a použít je na jiném 
místě nebo je opět na stejném 
místě zabetonovat do země.

„Dětská hřiště a jejich rekon-
strukce se snažíme podporovat, 

jak to jen jde. Líbí se mi, že se 
školáci učí nahlas říkat svůj 
názor a nahlas o něco požádat. 
To je mi moc sympatické. Proto 
doufám, že jsme uspokojili jejich 
potřeby alespoň zčásti,“ říká 
náměstek primátorky Petr Cvik.

Malé fotbalové hřiště za více 
než šedesát tisíc korun bylo 
zhotoveno koncem jara a přes 
prázdniny je stále v permanen-
ci. „Těší nás nejen zájem dětí o 
sportování, ale také fakt, že se 
hřiště zatím nestalo cílem van-
dalů. Možná i proto, že naproti 
hřiště je sídlo městské policie,“ 
podotkl Petr Cvik.       (pp) NOVÉ HŘIŠTĚ: Děti ze Slezské prohánějí mičudu.   Foto: Petr Pavelka

Prázdný objekt někdejší 
zvláštní školy na ulici Míru 
ve Frýdku by mohl najít nové 
využití, pokud radnici vyjdou 
námluvy se slovenským part-
nerem, který u našich východ-
ních sousedů provozuje sou-
kromou školu s vyučovacím 
anglickým jazykem.

„Poté, co se odtud žáci 
přesunuli a spojili se speci-
ální školou na ulici Hálkova, 
přemýšleli jsme, co s budovou 
dál. Od začátku letošního roku 
jsme ji nabízeli v dražbě za 
pouhých šest milionů korun, 
ale žádný kupec o ni nepro-
jevil zájem. Objekt je přitom v 
dobrém stavu a navíc je u něj 
obrovská zahrada. Nachází 
se sice na ulici Míru, ale v její 
klidnější části,“ charakterizuje 
budovu náměstek primátorky 
Petr Cvik.

Nakonec o budovu projevila 
zájem bratislavská firma Gali-
leo School, která by zde už 
v příštím školním roce chtěla 
začít provozovat soukromou 
mateřskou, základní školu a 
gymnázium. Podle jednatelky 
školy Andrey Karbanové by 

Na ulici Míru začne možná
fungovat soukromá škola

ŠKOLNÍ OBJEKT: Bývalá zvláštní škola na ulici Míru. Foto: Petr Pavelka

se mělo ve všech třech zaříze-
ních mluvit převážně anglicky. 
Dodala také, že ze začátku se 
počítá s jednou třídou v roční-
ku a v té by nemělo být více 
než šestnáct žáků. Filozofie 
tohoto subjektu je postavena 
na tom, že výuka cizího jazyka 
se přesouvá do stále nižších 
věkových kategorií. Právě 
malé děti si přitom hravě a bez 
pocitu učení dokážou osvojit v 
poměrně krátkém čase kvalitní 
základy pro budoucí jazyko-
vé znalosti. Samozřejmostí 
jsou další moderní a dnes už 
nezbytné prvky ve vzdělávacím 
procesu – počítače a internet. 
To vše má přispět k dostateč-
nému vybavení pro další gene-
race, které mají otevřené brány
v Evropské unii.

Galileo School má v oblasti 
pedagogiky bohaté zkušenos-
ti. V Bratislavě například pro-
vozuje státem akreditovanou 
školu s modernímu vyučova-
cími metodami a důrazem na 
angličtinu. „Záměr se nám veli-
ce líbí. Budeme se snažit této 
myšlence vyjít vstříc, jak to jen 
půjde,“ podotkl Cvik.      (pp)

KONTROLY INVESTIC DO ŠKOLSTVÍ: Náměstek primátorky Petr Cvik s Miladou Tkačíkovou o 
prázdninách kontrolují firmy, které realizují opravy ve školské sféře. Ocitli se tak například na střeše MŠ 
Pohádka nebo v jídelně 1. ZŠ, kde byla instalována nová vzduchotechnika. Foto: Petr Pavelka

Součástí ojedinělého pro-
jektu Prázdniny ve městě, 
který nabízí i v letní měsíce 
každodenní vyžití pro děti z 
města, bylo také pondělní 
výtvarné dopoledne s názvem 
Malované prázdniny.

„Pod vedením vychovatelek 
ze základní školy P. Bezruče 
se během července už podruhé 
sešlo kolem patnácti dětí v budo-
vě školní družiny na ulici Národ-
ních mučedníků ve Frýdku,“ 
sdělila tisková mluvčí magistrátu 
Kateřina Piechowicz, která se 
byla podívat, jak děti malují na 
trička a drátkují kamínky. „Jsem 
sama překvapená, kolik dětí na 
tyto akce chodí. Přijdou sami od 
sebe, protože se cítí dobře se 
svými kamarády. Dokonce sem 

Na ZŠ „Pod Sovou“ se malovaloNa ZŠ „Pod Sovou“ se malovalo

chodí několik chlapců,“ řekla 
vychovatelka Jana Hlaváčová.

Jedenáctiletý Stáňa Majek a 
třináctiletý Radim Mlčoch nav-
štěvují prázdninové programy 
pravidelně. „Chodíme sami, 
rodiče nás dávno vodit nemusí. 
Je nám tu dobře, pořád se něco 

děje. Už jsme byli hrát ping-
-pong a zítra jdeme na počíta-
če,“ těšili se hoši. Mezi sebe 
vzali taky šestiletého Petra 
Matoulka. „Skoro se mi ani 
nechce jezdit nikam z města, 
protože tady mám aspoň kama-
rády,“ dodal Radim.       (pp)

Statutární město Frý-
dek-Místek spolu s Českou 
národní agenturou finančně 
podpořilo již 4. mezinárodní 
setkání mládeže, které ten-
tokrát v rámci recipročních 
výměn absolvovali studenti z 
osmi zemí Evropy. 

„Bylo nás 75, mládež z 
Německa, Itálie, Francie, Špa-
nělska, Finska, Švédska, Rus-
ka a domácí. Je to prostě stále 
větší Babylon. Jak tak jezdím po 
Evropě, neustále se to nabaluje,“ 
řekla organizátorka kempů Marta 

Mládežnické kempy se rozrůstají
Michaláková. Podle ní byli všichni 
účastníci spokojeni, i když Besky-
dy jim neukázaly příliš sluníčka. 
Proto sešlo z plánované návště-
vy aquaparku a zůstalo pouze u 
prohlídky města. „Největší úspěch 
měly tradičně národní večery a 
také workshopy na téma studijní 
nebo pracovní podmínky, kultura, 
cestování a podobně. Mladí mohli 
srovnávat, jak to v které zemí cho-
dí,“ vysvětlovala Michaláková. Ta 
vyzývá zájemce, aby se přihlásili 
na kemp, který je nachystán na 
začátek října v Rusku. „Měli jsme 

už účastníky ve Francii, Itálii, 
Španělsku, Německu a vždycky 
se všichni vrátili v pořádku a nad-
šení,“ řekla.

Výstupem ze 4. meziná-
rodního setkání mládeže bude 
informační CD, které bude 
jakousi kronikou pobytu. Pokud 
by někdo ze studentů ve věku 
15-20 let měl zájem být při nej-
bližší příležitosti u toho a poznat 
cizinu, aniž by musel zaplatit 
vysoké výdaje za bydlení a 
stravu, více informací získá na 
webu města. (pp)
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rozhovor
Váš odbor hlídá, 

aby rozvoj města 
nebyl živelný. Má ale 
Frýdek-Místek vůbec 
kam dále růst?

„Samozřejmě, že v 
okrajových částech měs-
ta máme další rozvojové 
plochy určené převážně 
pro bytovou výstavbu, 
ale zatím je nechceme 
příliš využívat, naším 
hlavním záměrem je 
zaplňovat proluky přímo 
ve městě. Perspektiva 
pro další rodinné domy 
je například v lokalitě Vyhlídka, Zátiší, Baranovice a v 
okrajových částech Místku.“

Prozatím tíha rozvoje leží hlavně na radnici, nemě-
li by více pomáhat jiní investoři?

„Lidé byli dosud zvyklí, že jim město vybuduje potřebné 
sítě, ale protože je to finančně velice náročné a radnice 
má řadu jiných povinností, strategie do budoucna je spíše 
taková, že developerské firmy získají od nás pozemky, 
ale inženýrské sítě vybudují na své náklady. Konkrétní 
první dohoda tohoto typu se rýsuje v lokalitě Na Zátiší.“

Pomůže zvýšit zájem investorů průmyslová zóna 
v Nošovicích?

„Určitě ano, registrujeme velký zájem společností, 
které zde chtějí stavět bytové domy a hledají potřebné 
plochy. S nimi tipujeme pozemky, i soukromých vlastní-
ků, a jsme připraveni všem vyjít vstříc tak, aby podobná 
investice byla uskutečnitelná. S Nošovicemi souvisí i 
vstup slovenské firmy do průmyslové zóny v Chlebovi-
cích. Tento subdodavatel pro korejské automobilky nám 
má zaplnit zbývajících 6,5 hektaru této zóny, město mu již 
předložilo nájemní smlouvu.“

A jaký je stav v lískovecké průmyslové zóně?
„Tam rovněž stojíme před podpisem nájemní smlouvy 

se dvěma tuzemskými subjekty z oboru potravinářství.“
Staráte se rovněž o propagaci města. Jaký má 

vůbec Frýdek-Místek v republice zvuk, s čím je spo-
jován?

„Byl hodně spojován s Ostravou, ale dnes již náv-
štěvníci vidí, že těžká výroba ustoupila do pozadí a že 
Frýdek-Místek je skutečně nádherné přestupní město na 
cestě do Beskyd. Máme opravená historická jádra, širo-
kou síť restaurací, turismu hodně pomohl i aquapark a 
věřím, že po otevření kryté části to bude ještě lepší.“

Jaká propagace je nejúčinnější? 
„Frýdek-Místek je středem aktivit Regionu Beskydy 

a Euroregionu Beskydy, prezentujeme jej na veletrzích 
cestovního ruchu v republice, na Slovensku, v Polsku i 
dalších zemích Evropy. K propagaci města přispívají i 
sportovní oddíly – hlavně volejbalistky a házenkáři.“

Vaši podřízení mají na starosti také dotace. Jak 
jsme úspěšní?

„Prostřednictvím našeho odboru se snažíme o zisk 
dotací z fondů Evropské unie i státních programů, kde 
nám hodně pomáhá poslanec Petr Rafaj. Získali jsme 
dotaci například na dvě školní tělocvičny a na řadu pro-
jektů pro rozvoj cestovního ruchu i dopravní a technické 
infrastruktury, například na cyklostezky a propagační 
materiály. Z posledního období je také významné získání 
dotace ve výši 24,5 milionu korun na vybudování nového 
autobusového stanoviště.“

Máte pod sebou také Fond regenerace. Komu je 
určen?

„Spravujeme fond, v rámci kterého město přispívá 
finančními prostředky vlastníkům nemovitostí v měst-
ských památkových zónách, které mohou využívat na 
rekonstrukci viditelných prvků stavby. Tím se jim snažíme 
částečně vykompenzovat zvýšené náklady vyplývající z 
požadavků památkářů. Pomáháme také s administra-
cí státního Programu regenerace na obnovu kulturních 
památek.“           (pp)

PETR ŠABRŇÁK: Vedoucí 
odboru územního a ekono-
mického rozvoje.

Foto: Petr Pavelka

Odbor územního a Odbor územního a 
ekonomického rozvojeekonomického rozvoje

Odbor se člení na:
oddělení územního rozvoje
oddělení ekonomického rozvoje
Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odbo-

ru trvale svěřeny
oddělení územního rozvoje
- zajišťuje kontinuitu navazujících stupňů územně plá-

novací dokumentace, regulačních plánů a územně pláno-
vací dokumentace velkých územních celků;

- zpracovává stanoviska k těmto dokumentům a sle-
duje soulad umísťování důležitých aktivit a staveb se 
schválenými územně plánovacími podklady a územně 
plánovacími dokumentacemi;

- vede a systematicky aktualizuje pracovní mapové 
podklady města v návaznosti na budování geografického 
informačního systému;

- vykonává činnost samosprávy, řeší aktuální proble-
matiku a operativní požadavky související s rozvojem 
města, jeho urbanistickou koncepcí, zpracovává stano-
viska, podkladové a intenční materiály pro potřebu města 
a úsek územního plánu;

- podílí se na přípravě a zpracování územně pláno-
vacích podkladů (zastavovací, lokalizační, regulační 
podmínky), rozpracovává obecně regulační požadavky 
dané územně plánovacími podklady a územně plánovací 
dokumentací na konkrétní podmínky lokality, zpracovává 
je ke schválení zastupitelstvem města a sleduje soulad 
investičních záměrů s těmito podmínkami;

- dbá na uplatňování architektonicky kvalitních návrhů;
- pořizuje a zpracovává informace o území. Spolupra-

cuje s ostatními odbory pověřeného městského úřadu při 
vytváření a posuzování rozvojových záměrů v souladu s 
rozvojovou koncepcí rozvoje města a územně plánovací-
mi dokumentacemi;

- spolupracuje s úsekem územního plánování, orgá-
ny statní správy a samosprávy, odbornými institucemi a 
významnými pracovišti včetně orgánů státní památkové 
péče a ochrany přírody při ochraně životního prostředí a 
kulturního dědictví, spolupracuje při propagaci města;

- na vyžádání jiných odborů pověřeného městského 
úřadu a orgánů města zpracovává stanoviska k aktivitám 
(investiční výstavba, majetkové převody), majícím vztah 
ke strategickému rozvoji města a jeho infrastruktury;

- eviduje žádosti o poskytnutí dotace z Fondu rege-
nerace městských památkových zón Frýdek a Místek 
a z Programu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón, které se 
řídí zásadami Ministerstva kultury ČR, doporučuje na 
základě vyhodnocení přidělení dotace a předkládá pří-
slušné komisi k projednání;

oddělení ekonomického rozvoje
- shromažďuje hospodářské a statistické informace od 

subjektů na území města;
- podporuje hospodářský rozvoj města a aktivity 

vedoucí k všestrannému rozvoji města;
- shromažďuje informace o ekonomické základně 

města a dílčí podstatné informace o městě, městských 
institucích a obyvatelstvu;

- propaguje a reprezentuje město jako místo vhodné 
pro investice;

- podílí se na koordinaci využití rozvojových ploch 
vhodných pro podnikání;

- analyzuje a aktualizuje získané údaje a informace a 
poskytuje je potencionálním investorům;

- asistuje při zpracování a realizaci rozvojových pro-
jektů městské správy i dalších subjektů z tuzemska i 
zahraničí; 

- navazuje kontakty s perspektivními investory a při-
spívá k zajištění jejich styku s orgány městské správy a 
dalšími institucemi na území města;

- spolupracuje s významnými institucemi na území města;
- zabezpečuje styk s podnikatelskou komunitou;

- udržuje pracovní styk s příslušnými odbory pověře-
ného městského úřadu 

- informuje o možnosti získávání finančních zdrojů při 
zainvestování rozvojových ploch a o poskytování mezi-
národních grantů;

- sleduje průběžně změny ve směrnicích státních pod-
por, investičních a neinvestičních dotací; 

- koordinuje a řídí práce nad zpracovaným strategic-
kým plánem ekonomického rozvoje;

- zpracovává rozvojové plány podporované Evrop-
skou unií a jednotlivými resortními ministerstvy vlády 
České republiky;

- propaguje a reprezentuje město na veletrzích cestov-
ního ruchu, na veletrhu URBIS a dalších akcích, kde je 
prezentováno město Frýdek-Místek a Region Beskydy;

Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu 
k příspěvkovým organizacím města

Plní úkoly uložené zastupitelstvem, radou, tajemní-
kem, zásadami vztahů k PO a tímto organizačním řádem 
ve vztahu k příspěvkové organizaci „Beskydské infor-
mační centrum Frýdek-Místek“.

Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním 
orgánům města

Zabezpečuje organizačně technické a administrativní 
práce související s činností:

- komise územního plánování a ekonomického rozvoje;
- komise investiční při rozhodování o Fondu regenera-

ce městských památkových zón Frýdku a Místku a Pro-
gramu regenerace městských památkových zón;

Vztah k rozpočtu města
- zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými roz-

pisem rozpočtu města na příslušný kalendářní rok;
- pověřená osoba plní úkoly správce rozpočtu ORJ 13;
- spravuje fond regenerace města;
Zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpi-

sem rozpočtu. 
Úkoly v přenesené působnosti
Zabezpečuje činnosti příslušející úřadu, pokud nebyly 

zákonem svěřeny zvláštnímu orgánu, a to: 
oddělení územního rozvoje
- pořizuje územně-plánovací dokumentace pro město 

a pro obce v rámci působnosti pověřeného úřadu;
- zajišťuje přípravu, obstarávání, projednávání a 

schvalování územně plánovacích podkladů a územně 
plánovací dokumentace v souladu s potřebou rozvoje 
města, sleduje a koordinuje vztah záměrů územního plá-
nu města se záměry územních plánů okolních obcí;

- zajišťuje aktualizaci, změny a doplňky územně pláno-
vacích dokumentací, jejich projednávání a schvalování; 

- soustavně sleduje a vyhodnocuje potřeby rozvoje úze-
mí města, podává zastupitelstvu návrhy na pořízení územně 
plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů;

- eviduje a ukládá územně plánovací dokumentace a 
územně plánovací podklady, které pořídilo město;

- na základě podkladových stanovisek Národního 
památkového ústavu Ostrava vydává rozhodnutí, příp. 
stanoviska k údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování 
nebo jiné úpravě kulturní památky, nemovitosti v městské 
památkové zóně v územním řízení a v řízení o povolování 
staveb, změn staveb a udržovacích prací v souladu s § 
14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů;

- vykonává a organizuje státní památkovou péči, 
a to zejména v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozděj-
ších předpisů;

Přestupky a správní delikty, které odbor projed-
nává v 1. stupni

podle § 35 odst. 1 písm. a) – h) zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;

podle § 39 odst. 1 písm. a) – j) zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
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Kde s komunálními odpady
a stavebním odpadem?
Řízená skládka odpadů 

 Panské Nové Dvory č. 3197,
73801 Frýdek-Místek

Středisko 110 - SKLÁDKA
Odstranění (trvalé uložení) komunálních odpadů 

od občanů včetně velkoobjemových.
Středisko 120 - BETONY A SUTĚ

Odběr stavebních sutí, betonu, cihel prodej, nákup 
a prodej stavebních materiálů

 +420 603 881671 - Vedoucí skládky
 +420 558 633 234 - Fax 

 +420 558 633 234 - Objednávky 
 +420 558 609 489

- objednávka nádoby na KO (pouze pro občany města)
E-mail: skladka@fmskladka.cz 

Kde si objednat dopravu a svoz odpadů?
Areál bývalých kasáren

Panské Nové Dvory č. 3197
73801 Frýdek-Místek

Středisko 200 - DOPRAVA
Svoz komunálního, ostatního, nebezpečného a 

velkoobjemového odpadu pro občany

 +420 603 881 677 - Vedoucí 
 +420 558 633 546 - Reklamace svozu odpadů
 +420 558 633 546 - Výměna poškozených

kontejnerů, popelnic, objednávky odvozu VOK
 +420 558 627 046 - Fakturace, fax

E-mail: doprava@fmskladka.cz, dispecer@fmskladka.cz

Kde se separovaným
a kompostovatelným odpadem?

Dotřiďovací linka v Lískovci
K Sedlištím 402

738 01 Frýdek-Místek
Středisko 310 - RECYKLACE

Sběr a dotřídění skla, papíru, plastů.
Odběr separovaných složek zdarma.
Středisko 320 - KOMPOSTÁRNA

Odběr kompostovatelných odpadů od občanů 
města F-M zdarma. Prodej kompostu a zemi-

nového substrátu.

 +420 605 263 173 - vedoucí
 +420 558 652 111 - fax

 +420 558 652 111 - objednávky a reklamace
 +420 558 609 489 - objednávka nádoby

na separovaný sběr (pouze pro občany města)
E-mail: separace@fmskladka.cz

Kde s nebezpečným odpadem?
   Mobilní sběrna - dle harmonogramu,

nebo areál bývalých kasáren
Panské Nové Dvory č. 3197

738 01 Frýdek-Místek
Středisko 500 - NEBEZPEČNÉ ODPADY

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 
(oleje, rozpouštědla, barvy, kyseliny, ledničky, televize, 
PC, tiskárny, zářivky, léky apod.) od občanů zdarma.

 +420 603 881 672 - Vedoucí
 +420 558 627 046 - Fax

 +420 558 633546 - Informace, reklamace
 +420 603 881 675

- Havárie - ekolog, vodohospodář
 +420 732 323 974 - Mobilní sběrna (informace)

E-mail: stajgrova@fmskladka.cz

Služby pro občany statutárního 
města Frýdku-Místku

Nejčastější otázky a odpovědi
Kde vyměnit poškozenou popelnici nebo kontejner?
Zavolejte na dispečink Frýdecké skládky, a.s. na 
telefonní číslo +420 558 623 546.

Co dělat, když chci přidat jakoukoli nádobu na 
odpad sloužící občanům?
Tento požadavek musím předat na magistrát měs-
ta Frýdek-Místek na odbor ŽPaZ na telefonní číslo 

+420 558 609 489.

Co dělat, když nebyla vyvezena popelnice, kontejner 
na separovaný odpad nebo na komunální odpad?
V tomto případě zavolejte na dispečink Frýdec-
ké skládky, a.s. na telefonní číslo

+420 558 623 546.

Co dělat v případě, že nádoby a kontejnery na separova-
ný odpad jsou přeplněny a je kolem nich nepořádek?
V tomto případě zavolejte na dispečink Frýdecké 
skládky, a.s. na telefonní číslo

+420 558 623 546.

Co když se chci zbavit většího množství komunál-
ního nebo stavebního odpadu?
V tomto případě zavolejte na středisko 110 - 
Skládka Frýdecké skládky, a.s. na telefonní číslo

+420 558 633 234 a tam se dozvíte vše 
potřebné, jak se odpadu zbavit.

Co mám dělat, když chci odvézt velkoobjemový odpad?
V případě vlastní dopravy volejte na středisko 110 
- Skládka Frýdecké skládky, a.s. na telefonní číslo

+420 558 633 234 nebo v případě, že chcete 
zajistit odvoz na skládku za úplatu, zavolejte na 
dispečink Frýdecké skládky, a.s. na telefonní číslo 

+420 558 623 546.

Co dělat, když chci odvézt nebezpečný odpad 
a nevím, kde se zrovna nachází mobilní sběrna 
komunálního odpadu?
Zavolejte na dispečink Frýdecké skládky, a.s. na 
telefonní číslo +420 558 623 546, nebo přímo 
do mobilní sběrny na telefon +420 732 323 974

Kde a na koho se obrátit v případě, že se chci zba-
vit biologického odpadu (tráva, listí, dřevo apod.)
Zavolejte na středisko 320 - Kompostárna Frýdecké 
skládky, a.s. na telefonní číslo +420 558 652 
111, nebo na mobilní telefon +420 736 770 814 
a zde se dozvíte vše potřebné.

Kde a na koho se obrátit v případě, že si chci kou-
pit kompost nebo zeminový substrát?
Zavolejte na středisko 320 - Kompostár-
na Frýdecké skládky, a.s. na telefonní číslo

+420 558 652 111 a zde vám řeknou cenu, 
kterou zaplatíte za kompost.

A několik užitečných informací na závěr
Objednat si nebo odhlásit nádobu na odpad 

či vyřešit problém s poplatkem za odvoz odpa-
du můžete na magistrátu. Ostatní otázky, týkají-
cí se spíše samotného provádění služby (odvoz 
odpadu, výměna poškozených nádob, provoz 
sběrných dvorů apod.) popřípadě reklamací,  
vám rádi zodpoví pracovníci svozové společ-
nosti, která ve vašem městě či obci tyto služby 
poskytuje. V případě Frýdku-Místku je to spo-
lečnost Frýdecká skládka, a.s.. 
 Frýdecká skládka, a.s. , Ing. Lubomír Tararík

(Pokračování ze strany 3)
- přijala předložený návrh „Plá-

nu ekonomického rozvoje města 
Frýdku-Místku“, zpracovaný Ing. 
Václavem Kovalským, M.B.A.

V průběhu roku 2003 byla pod 
mým vedením zpracována druhá 
aktualizace strategického plánu 
ekonomického rozvoje města Frý-
dek-Místek. Na této druhé aktuali-
zaci pracovala Komise pro strate-
gický plán ekonomického rozvoje 
města (dále jen „Komise“).

Práce Komise navazovala na 
existující Strategický plán ekono-
mického rozvoje města Frýdku-
-Místku, zpracovaný za asistence 
Berman Group v květnu 1998, ale 
zejména na jeho první aktualizaci. 
O odborné vedení byl požádán 
konzultant Ing. Václav Kovalský, 
M.B.A. ze společnosti Compass 
Management Consulting, s.r.o.

Cílem práce Komise bylo 
připravit druhou aktualizaci Stra-
tegického plánu ekonomického 
rozvoje města Frýdku-Místku 
ke konci roku 2003 tak, aby jej 
komise předložila Radě města 
Frýdku-Místku. Předpokládalo 
se, že dokument bude následně 
předložen na jednání Zastupitel-
stva města Frýdku-Místku.

Vedení města přizvalo ke spo-
lupráci na této druhé aktualizaci 
Strategického plánu ekonomic-
kého rozvoje města zástupce 
podniků, škol, členy zastupitelstva, 
odborné pracovníky města Frýdek-
-Místek a zástupce dalších institucí, 
aby společně vytvořili Komisi pro 
strategický rozvoj města Frýdek-
-Místek. Zaměstnanci poradenské 
společnosti Compass Manage-
ment Consulting, s.r.o., se prací na 
aktualizaci účastnili jako odborní 
garanti, moderátoři a koučové při 
jednáních týmů.

Práce na aktualizaci strate-
gického plánu byla rozvržena 
do dvou fází – analytické a syn-
tetické. V analytické fázi se tato 
komise zabývala SWOT analý-
zou města. V rámci druhé fáze 
vytvářely pracovní skupiny návr-
hy strategických cílů a strategií, 
které by měly být realizovány ve 
vymezených kritických oblastech. 
Z každé z těchto fází byl vypraco-
ván samostatný dokument.

Následně byl návrh „Strate-
gického plánu ekonomického 
rozvoje města Frýdku-Místku 
do roku 2008“ konzultován s pří-
slušnými vedoucími odborů.

Poté byl návrh „Strategického 
plánu ekonomického rozvoje měs-
ta Frýdku-Místku do roku 2008“ 
projednáván od začátku roku 
2004 v komisi územního plánování 
a ekonomického rozvoje. Členo-
vé komise územního plánování a 
ekonomického rozvoje neměli k 
předloženému návrhu připomínky.

29. 11. 2004 byl „Strategický 

plán ekonomického rozvoje měs-
ta Frýdku-Místku do roku 2008“ 
projednán Radou města Frýdku-
-Místku, která doporučila Zastupi-
telstvu města Frýdku-Místku zrušit 
stávající „Strategický plán ekono-
mického rozvoje Frýdku-Místku“ 
z roku 1998 a schválit předložený 
návrh „Strategického plánu eko-
nomického rozvoje města Frýd-
ku-Místku do roku 2008“. Zastu-
pitelstvo města Frýdek-Místek na 
svém 19. zasedání dne 7. 3. 2005 
usnesením č. 6.2.1. nezrušilo stá-
vající plán ekonomického rozvoje 
města Frýdku-Místku a neschváli-
lo strategický plán ekonomického 
rozvoje města Frýdku-Místku na 
období 2005-2008. K neschválení 
došlo i přesto, že v diskusi byly 
předloženy opozici pozměňující 
návrhy, které byly zastupitelstvem 
akceptovány. 

Chyběl však, z důvodu nemoci, 
jeden zastupitel, a proto usnese-
ní podpořilo pouze 20 zastupite-
lů. Protože se jedná o dokument, 
který přesahuje horizont jednoho 
volebního období, bude správné 
předložit tento dokument v 1. 
roce příštího volebního období, 
aby nebyla vznesena ze strany 
současné opozice kritika, že koa-
lice opět většinou 21 hlasů tento 
plán tzv. protlačila, a to v posled-
ním roce volebního období.

Závěrem konstatuji, že tato 
vzniklá situace nemá vliv na posu-
zování žádostí o dotace, protože 
žádný z dotačních titulů nevyžadu-
je, aby město mělo strategický 
plán ekonomického rozvoje.

Město Frýdek-Místek i přes tyto 
skutečnosti má platný „Strategický 
plán ekonomického rozvoje Frýd-
ku-Místku“ z roku 1998 a má připra-
vený návrh nového „Strategického 
plánu ekonomického rozvoje měs-
ta Frýdku-Místku do roku 2008“. 

Energetický generel města 
Frýdek-Místek byl zpracován v 
roce 1998 společností EZAMONT 
Brno – IDS, spol. s.r.o. Město Frý-
dek-Místek získalo na zpracování 
energetického generelu dotaci z 
programu Ministerstva průmyslu a 
obchodu. Výstupy a data z tohoto 
generelu byly posléze zapracová-
ny do územního plánu jako jeden 
z podkladů řešící zásobování ener-
giemi. S těmito daty je pracováno, 
jsou průběžně aktualizována při 
změnách územního plánu.

Současná legislativa zatím neu-
možňuje zapracování všech výstu-
pů z generelu do praxe. Z tohoto 
důvodu je neefektivní vynakládat 
finance na komplexní aktualizaci 
energetického generelu. Při změ-
ně legislativy samozřejmě bude 
generel aktualizován a schválen 
tak, aby mohlo být v rámci závěrů a 
výstupů z generelu postupováno.

JUDr. Miroslav Dokoupil, 
náměstek primátorky

Město se strategickým 
plánem pracuje
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Ambice frýdecko-místec-
kých volejbalistek zůstávají 
pro další sezonu stejné. Zno-
vu by se chtěly dostat mezi 
nejlepší čtyři a pak si na krk 
pověsit jakoukoliv medaili. 
Loni na ně zbyla bohužel 
pouze bramborová, o rok dří-
ve ovšem byly stříbrné a ještě 
rok zpátky získaly bronz. Zisk 
cenného kovu tak zůstává u 
Sokola Frýdek-Místek měřít-
kem úspěchu.

Z loňské sestavy už bude-
te na soupisce marně hledat 
Romanu Elblovou, která odešla 
hrát do Rakouska, s týmem se 
rozloučila také kapitánka Jana 
Šímová, která zanechala aktiv-
ní činnosti a chce se věnovat 
rodině. Na druhou stranu přišla 
blokařka Eva Hanusová, hráčka 
Brna, která hostovala v Přerově, 
Olga Kovačovičová, přihrávající 
smečařka, která čtyři roky hrála 
ve Francii, a posledním úlovkem 
se stala nadějná osmnáctiletá 
hráčka Radka Janďourková z 
České Třebové, která je rovněž 
blokařkou, ale mohla by mít uni-

Volejbalistky chtějí medaili

EXTRALIGOVÝ VOLEJBAL: Ambice Sokola Frýdek-Místek jsou 
stále vysoké. Foto: Petr Pavelka
verzálnější použití. 

Sokol Frýdek-Místek je 
dostatečně silný funkcionářsky 
– u družstva zůstává trenérka 
Táňa Krempaská, která součas-
ně trénuje reprezentaci, u níž 
působí jako manažer také Jiří 
Zaoral, předseda volejbalového 
oddílu TJ Sokol Frýdek-Místek. 
Krempaské bude v této sezoně 
asistovat Dušan Bolfík, který 
působil v minulé sezoně v Ostra-

vě. Asi i proto regionální derby 
s Mittalem znovu poskytne velký 
náboj a dojde k němu hned v 
prvním domácím zápase soko-
lek 7. října. To už bude mít Sokol 
za sebou premiéru v Olomouci. 
„Družstvo má za úkol dostat se 
do čtyřky a pak se uvidí. Každá 
medaile potěší,“ potvrzuje cíl 
nadcházející sezony, která je 
pro oddíl šestou v nejvyšší sou-
těži, Jiří Zaoral.       (pp)

Taekwondo má ve Frýdku-
-Místku širokou základnu a i 
v rámci programu Prázdniny 
ve městě získalo další příz-
nivce. V červenci i v srpnu 
měli zájemci možnost se s 
tímto sportem seznámit, vždy 
za asistence reprezentantů 
republiky. Však se akce rov-
nou jmenovala Cvičíme s mis-
trem světa v Taekwon-Do ITF.

V prvním termínu se dětem 
věnoval mistr světa Michal Košát-
ko s reprezentantkou ČR Janou 
Hoříkovou, kteří brzy budou hájit 
naše barvy v Koreji na tamějším 
šampionátu. Srpnovou akci vedl 
Miroslav Sýkora, který si pochva-
loval zájem příchozích. „Měli jsme 
přes třicet dětí, které se snažily, 

Taekwondo objevily další dětiTaekwondo objevily další děti

a bylo vidět, že je to baví. Nikdo 
nám neodcházel a přidávali se 
i náhodně přihlížející ze sídliš-
tě Slezská,“ hodnotil Miroslav 
Sýkora. Ten dal prostor zájem-
cům k silovému vybití, seznámil 
je se základními technikami, ale 
také filozofií, protože toto bojové 
umění neslouží k napadání, ale 
sebeobraně a rovněž ctí zásady 
jako zdvořilost a čestnost. „Ne že 
se budete takto kopat někde o 
přestávce ve škole,“ varovali cvi-
čitelé, kteří seznamovali s tajem-
stvím síly a efektivity pohybů. 
„Bylo to povedené, myslím, že 
město vymyslelo dobrý projekt, 
který se dá realizovat každoroč-
ně,“ pochvaloval si Prázdniny ve 
městě Miroslav Sýkora.        (pp)

CVIČENÍ S MISTRY: Miroslav Sýkora předvádí dětem, jak se 
položit do úderu.                   Foto: Petr Pavelka

Beskydská šachová škola 
uspořádala ve středu 9. srpna 
turnaj pro mládež v klubov-
nách Domu dětí a mládeže 
Frýdek-Místek. Třicítka hráčů 
se utkala v šestikolovém tur-
naji o poháry a medaile. 

Na 1. místě skončil zcela 
zaslouženě ziskem 5,5 bodů 
Jakub Rabatin – připravující se 
na Mistrovství světa mládeže 
v gruzínském Batumi. Druhé 
místo obsadil Pavel Walek s 5 
body a 3. místo pro sebe zís-
kal David Čapčuch za 5 bodů, 
což bylo největším překvape-
ním celého turnaje. 

Turnaj se vydařil po organi-
zační i sportovní stránce a děti 
se již těší na další.

Šachový turnaj mládeže

Konečné pořadí
1. Rabatin Jakub 5˝
2. Walek Pavel 5
3. Čapčuch David 5
4.Volný Patrik 4˝
5. Pilch Roman 4
6. Kula Dominik 4
7. Laurinc Patrik 4
8. Valošek Filip 4
9. Pečinka Ondřej 3˝
10. Zemková Klára 3˝
11. Daněk Václav 3
12. Vyvial Lukáš 3
13. Štěpán Patrik 3
14. Krmaschek Kryštof 3
15. Roztomilá Monika 3
16. Rabatin Martin 3
17. Měchura Marek 3
18. Cedivoda David 3
19. Nikodým Jakub 3
20. Huvarová Kateřina 3

PRÁZDNINY VE MĚSTĚ: Jedním z programů úspěšného projektu byl i 
letní šachový turnaj, který organizovala Beskydská šachová škola. Dům 
dětí a mládeže navštívilo dopoledne třicet nadšenců ve věku od pěti let a 
na jejich umění se přišel podívat i náměstek primátorky Petr Cvik.

Spřátelené sportovní oddí-
ly házené frýdecko-místecké 
SKP a německý TSV Griedel 
(Hessensko) mají za sebou 
úspěšný výměnný pobyt.

„Jednalo se o chlapce ročníku 
narození 1990/91, tedy mladší 
dorostence, kteří se na přelomu 
července a srpna zúčastnili poby-
tu v Griedlu, nedaleko Frankfurktu 
nad Mohanem. Poznávali jsme 
kulturu našich sousedů, styl jejich 
života, navazovali nová přátelství, 
začali se připravovat na novou 
sezónu a v neposlední řadě užíva-
li léta a prázdnin,“ referoval Martin 
Strnadel, vedoucí trenér mládeže, 
podle kterého vše proběhlo nad 

Výměnný pobyt házenkářůVýměnný pobyt házenkářů

očekávání. „Dobrosrdečnost a 
přátelství lidí, kteří se o nás po 
celý týden skvěle starali, byla 
pro nás mnohdy až překvapující, 
nejen ze strany dospělých, ale 
také především ze strany mladých 
Němců. Zkráceně lze říci, bylo o 
nás postaráno opravdu výsostně 

a program neměl hluchých míst,“ 
popisuje Strnadel.

Z bohatého programu prozraď-
me například návštěvu místního 
aquaparku, sjíždění řeky Lahn na 
kánoích, návštěvu frankfurtského 
letiště, jednoho z největších na 
světě. Výprava se zúčastnila také 
exkurze v pivovaru Licher, což  je 
sponzor bundesligových házen-
kářů, v jejichž řadách hrají hráči 
bývalého interligového družstva 
z Frýdku-Místku pod vedením 
trenéra Trtíka. Češi měli možnost 
prohlédnout si budovu zemské-
ho sněmu ve Wiesbadenu, kde 
sídlí vláda Hessenska, a spoustu 
dalších zajímavostí. „Chlapci hráli 
fotbal, každý den měli tréninko-
vou jednotku spojenou s přátel-
ským utkáním v házené. Vše bylo 
zakončeno slavnostní večeří, kde 
počáteční jazykové bariéry byly ty 
tam a angličtina, němčina, čeština 
či gestikulace rukou vedla k výbor-
né zábavě. Nezbývalo nám, než 
našim hostitelům poděkovat za 
nezapomenutelné zážitky a ubez-
pečit je, že se je pokusíme mini-
málně ve stejné míře vrátit příští 
rok u nás,“ uzavřel Jan Hrabec, 
trenér mladšího dorostu.        (pp)

Mezinárodní velmistryně 
Jana Jacková, šachistka z 
Frýdku-Místku, dosáhla dalšího 
výrazného úspěchu. Již řadu let 
vévodí žebříčkům České repub-
liky, ale letos se jí podařilo pro-
lomit dvě „bájné hranice“.

V žebříčku vydávaném (k 1. 
7.) Mezinárodní šachovou fede-
rací FIDE se objevila s FIDE ELO 
(mezinárodní osobní ohodnoce-
ní šachové výkonnosti) ve výši 
2403 a dokázala prolomit bariéru 
„čtyřstovky“. Ještě výraznějšího 
úspěchu a průlomu se jí podařilo 
v umístění ve světovém žebříčku, 
kde se svým FIDE ELO 2403 figu-
ruje na 50. místě! Je to vynikající 
úspěch a věříme, že se Jana v dal-
ším období posune ještě výše mezi 
nejužší světovou elitu šachistek. 
Zkušenosti k tomu sbírá i v bun-

Jacková v první padesátce světa
deslize, kde je dlouholetou opo-
rou německého ženského týmu 
Dresden SV, s nímž získala již čtyři 
mistrovské tituly, ten poslední po 
famózním výkonu v letošní sezó-
ně. Ženská německá bundesliga 
je druhá nejsilnější klubová soutěž 
na světě po ruské lize, startuje 
v ní 12 šestičlenných družstev. 
Celkem v letošním ročníku starto-
valo 34 mezinárodních velmistryň,
32 mistryň z 18 zemí Evropy. Jana 
Jacková poprvé v této soutěži 
startovala již jako třináctiletá a 
hraje za Drážďany dodnes. Jako 
jediná spolu se slovenskou repre-
zentantkou Hagarovou odehrála 
všech jedenáct kol a získala 8,5 
bodů z jedenácti možných, což 
je jeden z nejkvalitnějších spor-
tovních výsledků v historii ženské 
bundesligy. Blahopřejeme!!
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Prázdniny ve městě pokračují také v srpnu
Út 15. 8. od 9:00 do 14:00 h
DOPOLEDNE NA RAFTECH

Přijďte si vyzkoušet nácvik 
jízdy na raftech pro 2-6 osob pod 
vedením instruktorů vodáckého 
výcviku, soutěže o ceny. Věk: 10-
16 let. Místo konání, sraz: Zdyma-
dlo u dopravního hřiště v Místku. 
S sebou si vezměte: Boty do vody 
(stačí staré tenisky), plavky, tričko, 
pokrývku hlavy, svačinu, nápoje. 
Pořadatel: Sportovní klub Cvičení 
a pobyt v přírodě, tel: 608 741 124,
e-mail: sport-klub@seznam.cz
St 16. 8. od 9:00 do 12:00 h

HRAJEME STOLNÍ TENIS 
Stolní tenis pro neregistrované 

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

Čt 17. 8. od 9:00 do 12:00 h
TURNAJOVÝ DEN V „U-KRYTU“

Turnaje ve stolním tenise, ve 
stolním fotbálku, ve floorbale. Pro 
starší (13-17 let) turnaj v billiáru. 
Místo konání, sraz: Nízkoprahový 
klub U-kryt, J. z Poděbrad 3109, 
vstup vedle tělocvičen 11. ZŠ. 
Pořadatel: Filadelfie, U-kryt, P. 
Mecnerová, telefon: 558 435 
637, 777 808 227
Pá 18. 8. od9:00 do 12:15 h
SEZNAMTE SE S TENISEM I.

Zkrácenou formou se sezná-
míte se sportem TENIS, základ-
ními technickými dovednostmi, 
obecnou kondiční přípravou ve 2 
blocích po cca 45 minutách. Dru-
hý blok bude věnován soutěžím 
v obratnosti, běhu a dle tenisové 
vyspělosti i turnaji v tenise. Místo 
konání, sraz: TK TENNISPOINT 
FM, Hutní 36, Frýdek (za budo-
vou ředitelství VP), Doprava 
autobusem MHD, linky č. 7 a 8, 
zastávka VP autobusové stano-
viště. S sebou si vezměte: Spor-
tovní oblečení a obuv (šortky, trič-
ko, popř. tepláky) Pořadatel: TK 
Tennispoint Frýdek-Místek, Ing. J. 
Vykoukal, telefon: 602 718 364
So 19. 8. od 9:00 do 12:15 h
SEZNAMTE SE S TENISEM II.
(ostatní pokyny viz pátek 18. 8.)

Po 21. 8. od 9:00 do 12:00 h
RYTÍŘSKÉ SLAVNOSTI

V „U-krytu“
Vystoupení šermířské skupiny, 

Hry a soutěže v rytířském duchu. 
Místo konání, sraz: Nízkoprahový 
klub U-kryt, J. z Poděbrad 3109, 
vstup vedle tělocvičen 11. ZŠ. 
Pořadatel: Filadelfie, U-kryt, P. 
Mecnerová, telefon: 558 435 
637, 777 808 227
Út 22. 8. od 9:00 do 15:00 h
KLÍČ OD KARAMELOVÉ VĚŽE

aneb nebuďte lamy 
- zkuste hlavolamy

Čeká vás spousta drobných 
her a hříček, např. lanové akti-
vity, hlavolamy, batikování, 
malování na tělo, ukázka tábo-
rových aktivit, spousta legrace 
a hlavně nových kamarádů, a 
to vše během celého dne. Sta-
čí přijít kdykoliv mezi 9. a 15. 
hodinou. Místo konání, sraz: V 
prostorách parku B. Smetany 
vedle autobusového nádraží, 
podél řeky a u klubovny středis-
ka na ulici 28. října 781. Sraz v 
parku vedle aut. stanoviště 
u altánku. Pořadatel: JUNÁK 
– svaz skautů a skautek ČR

Martina Šimíková, telefon: 775 
170 017, e-mail: jade@seznam.cz

(pokračování na straně 15)

Souhrn nabídek zájmových aktivit pro školní rok 2006/2007
Stejně jako v minulém roce se snažíme dát dohromady kompletní 

nabídku zájmových aktivit pro nadcházející školní rok, aby měli rodiče 
přehled, jaké mají jejich děti možnosti. Neziskové organizace mohou 
stále zaslat vyplněný formulář Martinovi Sysalovi z odboru školství, 
mládeže a kultury nebo přímo na pavelka.petr@frydekmistek.cz. 
Ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku budou všechny nabíd-
ky zveřejněny i v příštím čísle.

Junák - svaz skautů a skautek ČR
středisko Kruh Frýdek-Místek
Pavel Kika, Okružní 2858,
Frýdek-Místek, 738 01
Tel.: 558 624 102
E-mail: p.kika@seznam.cz
Web: www.skaut.cz/frydek
Věk: 7-11 let - světlušky a vlčata, 
11-15 let - skautky a skauti, od 15 
let - roveři a rangers
Místo: Skautský dům, Kostikovo 
nám. 638, Frýdek
Přihlášení: Zájem nahlaste na 
uvedený kontakt a počátkem 
září budete informováni o kon-
krétním termínu.

Debatní klub mládeže
Frýdek-Místek

René Brinda, Nová 1007, Příbor, 
742 58
Tel.: 776 830 370
E-mail: rdl@debatovani.cz
Web: www.debatovani.cz
Volnočasová aktivita, jejímž cílem 
je učení. Zábavné učení. Učíme 
se argumentovat a chápat příči-
ny a souvislosti dění u nás i ve 
světě. Účastníme se celostátních 
„debatních turnajů“. Debatujeme 
česky i anglicky (takže také ide-
ální a bezprecedentně levný kurz 
anglické konverzace na úrovni, 
o které se vám ve standardních 
kurzech nesnilo).
Věk: 13-19
Cena: Členské příspěvky Aso-
ciace debatních klubů = 100,- 
Kč/rok + náklady účasti na sou-
těžích (doprava, ubytování...)
Místo: Scházíme se v budově 
gymnázia Cihelní 410 (býv. 10. 
ZŠ), 1x týdně 
Přihlášení: Přijít může, kdo chce, 
kdy chce. Nejlépe v září, ale není 
podmínkou. 15. a 16. září pořá-
dáme na Ostravici (chata Skalka) 
začátečnický „minikemp“ pro děti 
a mládež 13-19 let.

Škola Taekwon-Do ITF
Frýdek-Místek

ČSA 570 (8. ZŠ), Frýdek-Místek
Tel.: 603 710 604, 558 432 013
E-mail: tkdfm@taekwondo.cz 
Web: www.tkdfm.taekwondo.cz 
pro děti pohybová přípravka na 8. 
ZŠ středy a pátky, další tréninky 
pondělky, úterky, čtvrtky - korejské 
bojové umění sebeobrany s mož-
ností absolvovat zkoušky a semi-
náře vedené korejským instrukto-
rem Mistrem Hwang Ho Yonga, 
VIII.Dan, pro dospělé další skupiny 
podle barevných pásů. Závodní 
tým připravující se na Mistrovství 
ČR a mezinárodní soutěže, 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 fyzic-
kou kondici, zájemci z řad dospě-
lých se mohou dále zdokonalovat 
nejen v Taekwon-Do ITF, ale také 
v Hapkido a v boji proti noži.

Cena: 0-300 Kč měsíčně, žáci 8. 
ZŠ pouze 150,- Kč
Místo: Frýdek-Místek (zejména 8. 
ZŠ, 6. ZŠ, Gymnázium P. Bezruče)
Přihlášení: nejlépe od září přímo 
na trénincích na 8. ZŠ osobně, pří-
padně tel. 603 710604, e-mailem 
na tkdfm@taekwondo.cz, velká 
náborová exhibiční show proběhne 
19. října 2006 ve Frýdku-Místku!!!

TOM 19070 KAM
Jeronýmova 423, Frýdek-Místek
Tel.: 737 117 491
E-mail: snapkaj@seznam.cz
Web: www.kamaci.wz.cz
oddíl s různorodým zaměřením
Věk: 7-12 let
Místo: SMTU, Pionýrů 764, F-M
Přihlášení: Každý pátek 15-19 
hodin na SMTU, Pionýrů 764, F-M

TJ voltiž Frýdek-Místek
Staríč 587, 739 42 Frýdek-Místek 
Tel.: 777 944 377
E-mail: tjvoltizfm@seznam.cz,
 xmichaelax@seznam.cz
Web: www.voltizfm.wz.cz
gymnastické cvičení na koni
Věk: 6-18 let
Cena: 200 Kč/měsíc
Místo: Jízdárna na Panských 
Nových dvorech, tělocvična Soko-
lovna ve Frýdku (od září)
Přihlášení: Telefonicky nebo na 
jízdárně každé úterý od 15:30, ve 
školním roce také každou středu 
v Sokolovně ve Frýdku od 18 h.

Filadelfie
J. z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek
Tel.: 558 435 637, 777 808 227
E-mail: u-kryt@seznam.cz
Web: www.filadelfie.cz
U-kryt je pro děti dvou věkových 
skupin: 6-12 a 13-18 let. Můžeš 
přijít a odejít kdykoli během oteví-
rací doby. Nemusíš žádat o člen-
ství, pravidelně docházet, platit 
členské příspěvky. U-kryt ti nabízí 
vybavení pro trávení volného času 
- k dispozici je stolní fotbal, biliár, 
ping-pong, florbal, různé stolní hry. 
Můžeš také využít hudební a počí-
tačovou dílnu. Probíhají tady různé 
koncerty, besedy, videoprojekce, 
víkendové pobyty, soutěže a jiné 
programy. Nabízíme ti pomoc v 
problémových situacích - pokud k 
nám budeš mít důvěru, můžeme ti 
poradit ve věcech, které tě tíží.
Věk: 6-12 let, 13-18 let
Místo: U-kryt (kryt pod 11. ZŠ, 
vchod od parku), J. z Poděbrad 
3109, Frýdek-Místek 738 01
OTEVÍRACÍ DOBA:
6-12 let - čtvrtek 14:00-19:00, 
pátek 14:00-17:00
13-18 let - pondělí, středa 14:00-
19:00, úterý 14:00-18:00, pátek 
18:00-20:30 (klub POD POVRCH)

Country club VIRGINIA
Staré Město 134, Frýdek-Místek
Tel.: 558 632 129, 723 938 718  
E-mail: ccvirginia@atlas.cz
Web: www.mujweb.cz/www/ccvirginia
taneční kroužek ve stylu country

Věk: 10 a výše
Místo: Národní dům v Místku, 
každý pátek od 18 do 20 h
Přihlášení: telefonicky nebo na 
tréninku
Lok Yiu Wing Chun Kung Fu
B. Václavka 2783, Frýdek-Místek
Tel.: 603 212 945, 776 212 945
Web: www.wingchunmorava.com 
škola bojového umění
Věk: děti od 7 let, dospělí od 15 let
Místo: B. Václavka 2783, F-M
Přihlášení: od září 2006, telefo-
nicky, osobně

ZO Českého svazu včelařů 
Frýdek-Místek

4. května 209, Frýdek-Místek 738 01
Tel.: 603 542 619
E-mail: vcelarifm@seznam.cz
Web: www.vcelaricifm.wz.cz
včelaření v teorii a praxi, rozšiřo-
vání znalostí o přírodě, pobyty
Věk: od 7 let
Místo: Dům včelařů Fojtství Chle-
bovice
Přihlášení: telefonicky, e-mailem

Como-3 gym
Střelniční 347, Frýdek-Místek
Tel.: 608 753 906
E-mail: como-3@seznam.cz
Web: www.como-3.com
Thajský box - bojový sport
Věk: 6-99 let
Cena: 300,- až 600,- měsíčně
Místo: Kulturní dům Válcoven 
plechu Frýdek-Místek
Přihlášení: nábor nonstop po celý rok
TJ Důl Staříč Frýdek-Místek

K. H. Máchy 1619, Frýdek-Místek
Tel: 608 821 513
E-mail: judofm@atlas.cz
Tréninky judo, sebeobrana, účast na 
turnajích v celé ČR i okolních státech
Věk: 8 let a více
Cena: 200 Kč měsíčně

Místo: Tělocvična 9. ZŠ, ul. E. 
Krásnohorské 139
Přihlášení: Od 11. září každé 
pondělí a čtvrtek 16:30-18:00. 
Osobně, telefonem, e-mailem.

BABY CLUB KENNY
Poštovní 604, Třinec 1, 739 61
Centrum BC Kenny ve FM - 
Dům pokojného stáří, Mariánské 
náměstí 1278
Tel.: 736 520 414
Web: www.kenny.cz
Péče o dítě a manipulace s 
dítětem
Výuka nastávajících rodičů a 
rodičů s dětmi od narození do 5. 
měsíců jak o dítě správně pečovat 
a manipulovat s ním v souladu s 
jeho potřebami a psychomotoric-
kou vyspělostí.
Místo: Dům pokojného stáří, 
Mariánské náměstí 1278
Přihlášení: Telefonicky co nej-
dříve, zájemci budou pozváni na 
první lekci zdarma.
Plavání novorozenců, kojen-
ců, batolat a dětí do 8 let
Pro rodiče s dětmi do 4 let 
radostná hra za doprovodu 
písniček s výukou základních 
plaveckých dovedností, pro děti 
od 4 let výuka ZPD, plaveckých 
pohybů a plaveckých způsobů.
Věk: 0-8 let
Místo: 0-9. měs. - Dům pokoj-
ného stáří, Mariánské náměstí 
1278, 9. měs.-8 let - Bazén při 
11. ZŠ na Slezské ve Frýdku
Přihlášení: Telefonicky co nej-
dříve, zájemci budou pozváni na 
informativní schůzku, která se 
bude konat první týden v září.
Programy a cvičení pro 
rodiče s dětmi
Program rozvíjející psychomoto-

rický vývoj dítěte, otužilost, fyzic-
kou zdatnost, koordinaci pohybů, 
rovnováhu, zručnost, rozumový 
vývoj a řeč hravou formou.
Věk: 2 měsíce-4 roky
Místo: Dům pokojného stáří, 
Mariánské náměstí 1278
Přihlášení: Telefonicky co nej-
dříve, zájemci budou pozváni na 
informativní schůzku.
Miniškolička
Tříhodinový program pro děti od 
1 roku do 4 let, umožňující rodi-
čům vyřídit si vše potřebné.
Věk: děti od 1 roku do 4 let
Místo: Dům pokojného stáří, 
Mariánské náměstí 1278
Přihlášení: Telefonicky co nej-
dříve, zájemci budou pozváni na 
informativní schůzku.

Dětský folklorní soubor 
Ondrášek

Ing. Zdeňka Juršová, Plavební 
114, Staré Město, Frýdek-Místek
Tel.: 605 557 167, 736 407 021
Soubor tvoří malí tanečníci, 
zpěváčci a muzikanti, kteří se 
prostřednictvím tanečních her a 
radosti z melodie a pohybu učí 
poznávat a rozvíjet tradice našeho 
regionu. Rádi uvítáme nové taneč-
nice a tanečníky, jakož i muzikanty 
- flétničky, housle, violoncella. 
Věk: od 10 let
Místo: MŠ Beruška, Nad Lipinou, 
Frýdek-Místek. Zkoušíme každou 
středu od 16-18 h., od 13. 9. 2006 
Dětský aerobikový klub Flash 

TJVP F-M
Tel.: 724 123 424
Web: www.flashtjvp.wz.cz
Věk: 6-15 let
Místo: Tělocvična 5. ZŠ
Přihlášení: Zápis 29. 9. v 16:00 
na 5. ZŠ
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

Frýdek, parkoviště u Kauflandu: 
15.8. - 17.8.
Frýdek, parkoviště u Billy:
22.8. - 24.8.

Dochází ke změně místa 
mobilní sběrny, a to z původního 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
stanoviště na parkovišti naproti 
zastávky Na Veselé nově na 
parkoviště u supermarketu Billa. 
Provozní doba mobilní sběrny je 
vždy úterý, středa, čtvrtek od 10 h. 
do 18 h. (dle harmonogramu).

Připomínkování veřejnosti - Řekněte nám svůj názor!

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

(III.NP) - 3 kanceláře+WC
6) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2 + WC 1,9 m2 
směr Ostravská 
7) objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytový prostor o výměře 19,97 m2 (III.NP)

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

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

Odbor sociálních služeb a 
zdravotnictví Magistrátu města 
Frýdku-Místku oznamuje všem 
žadatelům o dotace a příspěvky 
z charitativního fondu statutární-
ho města Frýdek-Místek termín 
uzávěrky žádostí: pátek 29. 9. 
2006, 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.

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

Prostředky z dotací není mož-
no použít na:

a) zájezdy

Dotace z charitativního fondu 
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 soci-
álních služeb a zdravotnictví 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku, Radniční 1149, 2. poschodí., 
dv. č. 210., p. Ludmila Mertová, 
mertova.ludmila@frydekmis-
tek.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 statutárního města Frýdek-
-Místek www.frydekmistek.cz

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor-garáž nacházející se v suterénu 

domu č. p. 829, ul. Hlavní, k.ú. Místek na základě výsledku 
„dražby výše nájemného“ (dále jen „Dražba“) v souladu s 

„Postupem při pronájmu garáží nacházejících se v objektech 
ve vlastnictví města Frýdek-Místek“, který byl schválen Radou 

města Frýdek-Místek dne 8. 10. 2001.
Den konání „Dražby“: 11. 9. 2006

Místo konání „Dražby“: Magistrát města Frýdek-Místek, ul. 
Radniční 1148, malá zasedací síň, II. NP

Hodina konání „Dražby“: 13:00 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 829, ul. Hlavní, k.ú. Místek.

Celková plocha garáže je 17,80 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního 
nájemného na 1 m2 plochy garáže a činí 700,- Kč/m2/rok.
Prohlídku garáže možno domluvit na tel. č. 558 609 174.

Účastníkem dražby může být pouze fyzická osoba, která nejpoz-
ději do okamžiku zahájení zápisu účastníků k dražbě uhradila 

zálohu na úhradu nákladů dražby na účet města ve výši 5.000,- 
Kč a která nejpozději při zápisu účastníka k dražbě předložila 
doklad o zaplacení zálohy na úhradu nákladů dražby (kauce) 

nebytového prostoru, který je předmětem dražby
(č.ú.: 6015-928-781/0100, VS 325 980 005).

Další informace je možné získat na tel. č. 558 609 174 nebo 
osobně na Magistrátu města Frýdek-Místek, odboru správy 

obecního majetku, III. NP, dveře č. 311.
„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v objektech ve 
vlastnictví Statutárního města Frýdek-Místek“ je zveřejněn na 

úřední desce umístěné v budově Magistrátu města Frýdek-Místek.

ke Komunitnímu plánu rozvoje 
sociálních služeb města Frýdek-
-Místek na léta 2007/08, který 
je uveřejněn na interneto-
vých stránkách města www.
frydekmistek.cz/ Komunit-
ní plán rozvoje sociálních 
služeb a v tištěné podobě na 
odboru sociálních služeb a 
zdravotnictví.

KDY: do 18. srpna 2006
KDE: - sběrná místa Informací 
Magistrátu města Frýdek-Místek, 
Radniční 1148 a Palackého 115
- odbor sociálních služeb a zdra-
votnictví na ul. Radniční 1149,
kancelář č. 114, Bc. Kohutová
- emailová adresa: komunitni.
plan@frydekmistek.cz.
 Děkujeme! STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK 

veřejně oznamuje
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na funkci ředitele příspěvkové organizace 

„Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700“
Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách 

statutárního města Frýdku-Místku www.frydekmistek.cz, nebo na 
úřední desce statutárního města Frýdku-Místku.
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Exkurze na letiště byla 
jednou z červencových akcí 
Prázdnin ve městě, které orga-
nizuje Dům dětí a mládeže 
Frýdek-Místek ve spolupráci s 
radnicí, aby se děti bez škol-
ních povinností nenudily.

Na letišti v Bahně si příchozí 
mohli prohlédnout hangár s ultra-
lehkými letadly a poslechnout 
si jejich parametry, které ovšem 
dospělou část posluchačů stejně 
nepřesvědčily, že by s těmito stroji 
beze strachu vzlétly. Na startovací 
ploše pak své umění předváděli 
nadšenci s obřími modely. Děti 
například zajímalo, jak dlouho 
modely ve vzduchu vydrží a co 
se stane, když se ocitnou mimo 
dosah vysílačky. Bylo jim vysvětle-
no, že se to stát nemůže, protože 
signál dosáhne dál než člověk 
vůbec dohlédne, ale že je zapo-
třebí hlídat, aby ve vzduchu nebylo 
více strojů na stejné frekvenci, pro-
tože pak hrozí karambol.

Pobeskydský aviatický klub 
Frýdek-Místek na letišti v Míst-
ku-Bahně pak na 5. a 6. srpna 
nachystal další akci, VI. ročník 
setkání obřích modelů letadel. V 
programu mimo jiné vystoupili i 
velmi úspěšní účastníci Evrop-
ského poháru a mnoha dalších 
významných modelářských akcí 
ve světě i u nás. Divákům byly 

Obří modely letadel v Bahně

EXKURZE NA LETIŠTĚ: V Bahně mohly děti zhlédnout obří modely 
i ultralehká letadla.     Foto: Petr Pavelka
předvedeny přesné makety 
skutečných letadel, které jsou 
vypracovány do všech detailů, 
včetně zatahovacích podvozků, 
nýtování, vybarvení a výbavy 
jako skutečný vzor. Rozpětí 

obřích modelů letadel se pohy-
buje mezi dvěma a šesti metry 
a mohou vážit až dvacet kilogra-
mů. Do vzduchu jim pomáhají i 
víceválcové motory, většinou 
benzínové speciály. (pp)

V Ú-KRYTU: V rámci Prázdnin ve městě si přišly na své i menší 
děti, které absolvovaly v nízkoprahovém klubu Ú-kryt Exkurzi do 
Afriky. Divadelní představení se jim líbilo, zvlášť když si ověřily, co 
to znamená, když někdo „ječí jako opice“.     Foto: Petr Pavelka

Akce VAkce Veesseellééhhoo l léétta - dechovka, indiáni, jazza - dechovka, indiáni, jazz

Jen neprásknout sám sebe ... Indiánská romantika se vším všudy.

Indián musí umět s lukem. Country club Virginia vytvořil správnou atmosféru.

Sportovní klub orientační-
ho běhu Frýdek-Místek při-
pravil pro děti v rámci projek-
tu Prázdniny ve městě krátký 
orientační závod podle mapy 
v místeckém parku u Soko-
líku. Déšť ale bohužel „Den 
s mapou“ zmařil, proto se 
program přesunul do prostor 
Sokolíku. 

Orientačnímu běhu počasí nepřálo
„Návštěvnost byla vcel-

ku slušná, ale bohužel jsme 
museli od závodu upustit. 
Uspořádali jsme besedu, a 
když přestalo pršet, podnik-
li jsme aspoň vycházku do 
nedalekého okolí,“ popsal akci 
předseda Sportovního klubu 
orientačního běhu ve Frýdku-
-Místku Vlastimil Mutina.

Že děti dokáže zabavit počítač, 
je všeobecně známo. A tak ani 
v nabídce Prázdnin ve městě 
nemohla chybět možnost strá-
vit čas u počítačové techniky. 
Dům dětí a mládeže ovšem 
neumožňoval pouze bezduché 
hraní her, ale také připojit se 
k internetu nebo se s počítači 
něco nového naučit. 
„To víte, že hry převládaly. 

Měli jsme téměř stále obsaze-
no, především přišli kluci, kteří 
samozřejmě srovnávali své 
výkony a hráli také hry po síti. 
Obecně jsme s návštěvností 
jednotlivých akcí Prázdnin ve 
městě spokojeni, děti přišly i 
tam, kde jsme měli obavu, že 
třeba nedorazí,“ hodnotil Patrik 
Siegelstein z Domu dětí a mlá-
deže Frýdek-Místek.          (pp)

Prázdniny ve městě nabídly i počítače

Jazz ve městě proběhl na místeckém náměstí.

Dva dny Veselého léta patřily také dechovce.



11 Srpen 2006Historie

Mise prezidenta Masaryka

O čem psali kronikáři před deseti lety
Obchvat byl velkým tématem pro všechny občany

Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (22.)

Vzpomínka věnovaná Václavu HalatoviVzpomínka věnovaná Václavu Halatovi

Dnes navazujeme textem 
na předchozí číslo Zpravodaje 
Rady města Frýdku-Místku, v 
němž připomínáme schválení 
Územního plánu města Frýd-
ku-Místku (ÚP) v roce 1996. 

Občané Starého Města se při-
dali k těm obyvatelům, kteří usta-
vili občanské sdružení požadující 
vyhledání jiného řešení obchvatu 
v severní oblasti města. Získali 
dost velkou podporu i mezi čle-
ny zastupitelstva, které vyčlenilo 
peníze na zpracování severních 
variant obchvatu. Tato studie 
byla dokončena v prosinci 1994 
včetně projednání a zpracování 
multikriteriálního hodnocení vybra-
ných variant obchvatu. Nově byly 
vyhledány dvě severní varianty, do 
dalšího hodnocení byla přibrána 
nejprůchodnější verze ze tří již dří-
ve zpracovaných variant možného 
vedení jižního obchvatu. Každá z 
nich měla své klady i zápory, příz-
nivce i odpůrce nejen mezi občany 
našeho města, ale i okolních obcí, 
ke kterým přibyly Staříč, Sviad-

nov, Žabeň, Sedliště a Bruzovice. 
Posuzovány byly nejprůchodnější 
jižní a bližší severní varianta spolu 
se stávajícím průtahem. 

Pro zpracování návrhu ÚP 
města se městské zastupitelstvo 
v červnu 1995 přiklonilo k jižnímu 
obchvatu, vyžádalo si však dopra-
cování dalších variant v úseku 
Chlebovice – Zelinkovice, neboť 
nespokojenost dotčených občanů 
Lysůvek a Zelinkovic trvala. Stu-
die obsahující další dvě možná 
řešení byla dokončena v červen-
ci 1995, veřejně projednána a v 
září 1995 předložena městskému 
zastupitelstvu ke schválení koneč-
né verze pro dokončení návrhu 
územního plánu města. 

Protože žádná z nově vyhle-
daných variant nebyla v souhrnu 
posuzovaných parametrů příz-
nivější, byla do návrhu zapra-
cována jižní varianta a návrh 
územního plánu byl dokončen v 
prosinci 1995. Následovalo opět 
veřejné projednání, vyhodnocení 
připomínek a konečné schválení 

ÚP města v březnu 1996.
Závazným dokumentem byla 

vymezena území pro výstav-
bu rodinných domků, bytových 
domů, pro rozvoj služeb, výroby 
a podnikání, pro výstavbu komu-
nikací, obchvatem počínaje a 
významnými místními komunika-
cemi konče, pro hlavní trasy ply-
novodů, vodovodů, kanalizačních 
řadů a elektrorozvodů, plochy pro 
potřebná technická zařízení. Také 
byla vymezena území pro země-
dělskou výrobu a území, kde se 
výstavba v dalších letech nebude 
rozšiřovat. Toto rozhodnutí bylo 
pro některé občany příznivé a 
vítané, jiní se začali dožadovat 
změny ve svůj prospěch, pokud 
se jejich záměry od územního 
plánu lišily. Tak došlo i k ome-
zení rozptýlené zástavby, která 
se nachází především na území 
Lískovce a Panských Nových 
Dvorů. Schválení ÚP též přineslo 
zákaz rozšiřování zahrádkových 
a chatových osad i jednotlivých 
zahrádek do volné krajiny. (an)

Těsně před koncem minu-
lého století vznikla zajímavá 
výstava současných i historic-
kých fotografií města Frýdek-
-Místek naším stoletím, z níž 
se nakonec stala stálá expo-
zice v hlavní budově radnice. 
V tomto seriálu vám chceme 
přiblížit také některé střípky z 
historie, které u této příležitos-
ti byly poskládány v zajíma-
vou mozaiku, a ocitli jsme se 
ve složitých třicátých letech.

Největší událostí léta 1930 
byla dlouho očekávaná náv-
štěva prezidenta Masaryka na 
Těšínsku. Vizitace byla ohláše-
na na počátek července. Prv-
ním místem, kam měl prezident 
dorazit, se stal Frýdek.

5. července 1930 v 18 hodin 
přisupěl Masarykův speciál od 
Frýdlantu a zastavil u vyzdobe-
ného nádraží, kde už stály špalíry 
Sokolů, Orlů, členů DTJ, skautů, 
lesníků, hasičů a zástupy dalších 
uniformovaných i neuniformova-
ných obyvatel, které přišly přivítat 
Masaryka. Nechyběly pochopi-
telně delegace státní a městské 
správy z Frýdku a Místku, příto-
men byl místecký starosta Vin-
cenc Procházka a jeho frýdecký 
protějšek Rudolf Dokulil. Ten byl 
při vítání prezidenta tak nervózní, 

že svou řeč popletl. „Promiňte, 
pane prezidente, jsem tak roze-
chvěn, že raději začnu znovu,“ 
řekl na vysvětlenou. Školačky 
Lucie Orlová, Ludmila Boháčo-
vá a Longina Janíková s obrov-
skou kyticí květů se nezmýlily a 
bez zadrhnutí přednesly: „Pane 
prezidente, přijel jste k nám jistě 
rád, neboť dobře víte, jak vroucně 
vás všichni milujeme. Vítáme vás 
srdečně, zvláště my, děti.“

Před nádražím vyrostla tribu-
na, na níž hlava státu vystoupi-
la. K zástupům pak promluvil 
prezident česky a německy. 
„Mám rád váš beskydský kraj. 
Již od mladých let jsem sem 
rád přicházíval a projel jsem jej 
nejednou. Nyní slyším, že se 
rychle vzmáháte a že vaše měs-
ta rostou jak počtem, tak úrovní, 
že prospíváte hospodářsky, kul-
turně a politicky.“

Nakonec vojáci z 8. pěšího 
pluku zahráli fanfáry z Libuše, 
Masaryk s doprovodem nasedl 
do automobilů a celá kolona 
vyjela do frýdeckých ulic lemo-
vaných mávajícími lidmi.“ 

Přestože Masarykova náv-
štěva evokovala spíše radostné 
pocity a iluzi rozkvětu, skuteč-
nost byla jiná. Ale o tom příště. 

Martin Červenka

V pátek 28. července 2006 
se v chlebovickém kostele 
konala zádušní bohoslužba u 
příležitosti posledního rozlou-
čení s panem Václavem Hala-
tem, občanem okrajové části 
Chlebovice. 

Mezi četnými smutečními hos-
ty byla též primátorka statutárního 
města Frýdku-Místku Eva Rich-
trová, která až do prosince 2001 
spolupracovala jako předsedkyně 
komise pro občanské záležitosti 
města Frýdku-Místku také s akti-
vistou KPOZ Václavem Halatem. 
Pan Halat tehdy ze zdravotních 
důvodů ukončil dlouholetou práci 
pro chlebovické spoluobčany, 
především pro jubilanty, za nimiž 
přicházel s přáním i s dárkem 
města Frýdek-Místek.

Jméno zesnulého Václava 
Halata se vepsalo do historie 
Chlebovic také ve spojení s čin-
ností Kulturního sdružení Bez-

ručův kraj. Úkol členů sdružení 
Bezručova kraje seznamovat 
širší veřejnost se slezskou kul-
turou bral Václav Halat velmi 
vážně, a to nejen v čase, kdy 
pracoval jako jeho předseda. 
Prostřednictvím Bezručova kraje 
společnými silami s dalšími nad-
šenci se zasloužil o zviditelnění 
regionálních básníků, spisovatelů 
i jiných kulturních osobností zdej-
šího regionu daleko za hranicemi 
našeho města. Měl též podíl na 
výstavbě myslivecké chaty, která 
byla v minulosti místem setkání s 
významnými činiteli hudebního i 
literárního světa. Několikrát se tu 
konaly výstavy uměleckých prací 
výtvarníka a knihvazače Jarosla-
va Olšáka i výstavy s ekologic-
kou tématikou, jež byla Václavu 
Halatovi jako členu mysliveckého 
sdružení velmi blízká. Velkou 
radost měl z otevření památníku 
v budově chlebovického fojtství 

v roce 1996. S dalšími aktivními 
spoluobčany připravoval na rok 
2000 oslavy velkého jubilea 700 
let trvání obce Chlebovice. 

Při setkání s panem Halatem 
se člověk rázem ocitl v prostředí 
Bezručova kraje, Janáčkových 
Hukvald, byl pozván do expozice 
Historie včelařství v Podbeskydí 
v chlebovickém fojtství, možná 
i nahlédl do zdejší základní a 
mateřské školy, dověděl se o 
životě TJ Sokol Chlebovice, o 
lyžařské sjezdovce, o aktivitách 
chlebovické farnosti i klubu 
důchodců. A což teprve, když 
hovořil o stavbě rozhledny v 
Chlebovicích! Její dokončení 
v červenci 2001 považoval za 
významný krok úspěšného zvidi-
telnění nejen této městské části, 
ale Frýdku-Místku jako celku v 
rámci úsilí o rozvoj cestovního 
ruchu našeho regionu. 

Anna Nováková, kronikářka

Dvě jména novinářů, po nichž 
nesou pojmenování ulice ve 
Frýdku-Místku – Jana Švermy a 
P. Jilemnického – nám připome-
nou Slovenské národní povstání 
(SNP), které se rozhořelo v srp-
nu 1944. S partyzánským hnutím 
a sovětským ilegálním odbojem 
je rovněž spjata činnost Jána 
Nálepky – ulice Kpt. Nálepky. 

Ján Nálepka (1912-1943) se 
skupinou slovenských vojáků 
přeběhl k sovětským partyzá-
nům, přijal krycí jméno Repkin 
a stal se velitelem 1. českoslo-
venského partyzánského sboru 
v SSSR. Během osvobozova-
cích bojů na Ukrajině, konkrétně 
o město Ovruč, kpt. Nálepka
16. listopadu 1943 padl. In memo-
riam získal titul Hrdina SSSR.

Šéfredaktor Rudého práva Jan 

Šverma (1901-1944) žil za okupa-
ce v Moskvě. Byl členem moskev-
ského zahraničního vedení KSČ, 
které SNP chápalo jako boj za 
obnovení republiky. Komunistický 
politik Jan Šverma byl pověřen 
účastí v SNP, během něhož 10. 
listopadu 1944 zahynul vyčerpá-
ním při přechodu hory Chabenec.

Učitel a spisovatel Peter Jilem-
nický (1901-1949) je autorem pro-
zaického díla Kronika (česky Vítr 
se vrací), v němž zachytil vzpo-
mínky lesníka Gondáše a fakta 
čerpaná z kronik o boji partyzánů 
a o událostech v Čiernom Balogu 
v době Slovenského národního 
povstání. Za ilegální protinacis-
tickou činnost byl Jilemnický 
vězněn v koncentračním táboře. 
Po osvobození se stal poslancem 
Národního shromáždění a od roku 

1948 tiskovým atašé v Moskvě. 
Zemřel v roce 1949. Jako autor 
sociálně angažovaných románů, 
črt a reportáží patřil ve slovenské 
literatuře k představitelům socia-
listického realismu. 

Všechny tři ulice se nacházejí 
ve frýdecké části města. Ulice P. 
Jilemnického bychom našli ve 
směru na Baranovice-Zátiší a Kpt. 
Nálepky poblíž Černé cesty. Jedna 
ze spojnic ulic Jiráskova a Husova 
nese jméno Jana Švermy.

Anna Nováková, kronikářka ULICE KPT. NÁLEPKY: Odbočka z Černé cesty.  Foto: Petr Pavelka

ULICE J. ŠVERMY: Kolmice na Jiráskovu ulici. Foto: Petr Pavelka
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Pro inzerci ve Zpra-
vodaji Rady města

Frýdek-Místek volejte 
603 249 743.

Toto periodikum
je distriubováno

do všech schránek 
ve městě zdarma. 

Jednorázový pronájem ledové plochy 
Ledová plocha 6.00 – 22.00 hod. 2 000,- Kč
Ledová plocha 22.00 – 24.00 hod. 1 500,- Kč
Cena zahrnuje šatnu, osvětlení ledové plochy v kvalitě pro daný 
typ hry, úklid
Při zakoupení 12. hodiny pronájmu ledové plochy v sezóně 
2006/2007 udělujeme bonus v podobě 1 hodiny pronájmu ledové 
plochy zdarma v době od 22.00 do 24.00 hodin.

Permanentní pronájem ledové plochy
Stříbrná brusle 20 000,- Kč – Předplacená objednávka plochy. 
Permanentka
- 10 hodin. BONUS 1 
hodina ZDARMA
Zlatá brusle
30 000,- Kč – Předplace-
ná objednávka plochy.
Permanentka
- 15 hodin. BONUS 2 
hodiny ZDARMA
Ceny jsou včetně DPH.
Ceny jsou platné
od 1. 8. 2006

Ceník pronájmu ledové plochy ve VSH pro sezónu 2006/2007

UŽ JSOU NA LEDĚ: Ve VSH už trénují 
na novém ledě hokejisté i krasobruslaři.

Foto: Petr Pavelka

Dražba
 Odbor správy obecního majetku Magistrátu města  Frýdku-Míst-
ku vyhlašuje dražbu:

- domu č.p. 1312 na pozemku p.č. 3488/1 zast. pl. a pozemku 
p.č. 3488/1 zast. pl. o výměře 247 m2, k.ú. Frýdek (ul. Míru), za 
celkovou vyvolávací cenu 750.000,- Kč
- domu č.p. 1352 na pozemku p.č. 3594/2 zast. pl. a pozemku p.č. 
3594/2 zast. pl. o výměře 347 m2, k.ú. Frýdek (ul. Křižíkova), za 
celkovou vyvolávací cenu 838.800,- Kč
- domu č.p. 933 na pozemku p.č. 2207 zast. pl. a pozemku p.č. 
2207 zast. pl. o výměře 244 m2, k.ú. Místek (ul. Hálkova), za cel-
kovou vyvolávací cenu 1.077.600,- Kč
- domu č.p. 249 na pozemku p.č. 4222/2 zast. pl. a pozemku p.č. 
4222/2 zast. pl. o výměře 110 m2, k.ú. Lískovec (ul. K Sedlištím), 
za celkovou vyvolávací cenu 100.000,- Kč
- bytovou jednotku č. 1747/26 v domě č.p. 1747 na pozemku p.č. 
360/11 zast.pl. včetně podílu na společných částech domu a zast. 
pozemku, k.ú. Místek (ul. Frýdlantská), za celkovou vyvolávací 
cenu 181.000,- Kč.
- domu č.p. 68 na pozemku p.č. 101 zast. plocha a pozemku 
p.č. 101 zast. plocha o výměře 574 m2, vše k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (ul. Na Půstkách) 

Dražba se uskuteční dne 23. 8. 2006 ve 13.00 h v malé zasedací 
síni Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148. Dražební 
jistina je stanovena ve výši 10 % z vyvolávací ceny.
Bližší informace na odboru SOM, tel. 558 609 172, 558 609 171
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V současné době vystavuje 
na Pražském hradě, ale také 
ve frýdecko-místeckém Lango-
vě domě. Jindřich Zeithamml 
– absolvent akademie v Düs-
seldorfu, profesor na Akademii 
výtvarných umění v Praze.

„Když si s tímto umělcem 

Meditativní Zeithamml v Langově domě

LIBUŠE OLŠÁKOVÁ: Galeristka 
u jednoho z vystavovaných děl.

Foto: Petr Pavelka

povídáte, pochopíte, že je velmi 
meditativní. Ve svých dílech hle-
dá dokonalost a krásu,“ přiblížila 
sochaře a výtvarníka galeristka 
Libuše Olšáková. Z vystavených 
grafik a bronzových soch je patr-
né, že krásu Zeithamml vnímá 
především v jednoduchosti. Proto 

si často vystačí s geometrickými 
tvary a náznaky. Expozice napo-
vídá, že pracuje s náměty na své 
sochy v takové kvalitě, že se ze 
skic možného budoucího výtvoru 
lehce stane umělecká grafika. A 
to ještě ve Frýdku nepředstavuje 
zlatý hřeb své tvorby – práce se 
stříbrem a zlatem, kterým vylep-
šuje nejčastěji dřevěný materiál, 
aniž by mu mohl někdo podsou-
vat laciné pozlátko. 

„Pojmenování socha či objekt 
není pro mne důležité. To, co 
mne zajímá, je výsledek, účinek 
zamýšleného. A je bezpřed-
mětné, jakou formou je toho 
dosaženo. K určitému vyjádření 
je samozřejmě vhodnější užít 
formy obrazu (barva) než kres-
by, formy modelované plastiky 
než věci poskládané, naaranžo-
vané z několika dílů (instalace) a 
podobně. Není důležité, jde-li o v 

hlavě předem vytvořenou ideu a 
přiblížení se k ní bezprostředním 
provedením v materiálu, anebo 
o ideu ještě nejasnou, která se 
teprve postupně vyvíjí a právě 
přemáháním materiálu se stá-
vá stále jasnější a přibližuje se 
k výslednici spojení: idea – její 
materializace – účinek. Umělec-
ké dílo se tak stává samostat-
nou, na svém tvůrci nezávislou 
věcí. Je to nástroj. Co se mi zdá 
důležité, co mě zajímá, je to, co 
je společné kobercům z Bucha-
ry, čínským krajinomalbám, 
Škrétovým obrazům, perským 
miniaturám, egyptské plastice, 
shakerskému nábytku, Despi-
ovým portrétům, Chilidovým 
sochám a mnoha dalším umě-
leckým produktům. Je to hlubo-
ký smysl pro formu, pro symbol. 
Je to způsob vědění a pozná-
vání světa. Proporce, vztahy, 

krása. Krása, to jest pozitivní 
síla, nosič, jehož pomocí se 
člověk stává spolutvůrcem, spo-
luúčastníkem na něčem, co jej 
daleko přesahuje, na něčem, co 
mu dává tušení neměnné měni-
telnosti. Tak je umělecké dílo 
důležitým nástrojem při budová-
ní a rozšiřování vědomí,“ rozjímá 
Jindřich Zeithamml.             (pp)

BRONZ: Tvorbou Jindřicha Zeithammla prostupují geometrické tvary.
Foto: Petr Pavelka

Po šestnáctihodinovém letu 
a dalších hodinách strávených 
na letištích a v autobusech se z 
města Y-ilan na Tchaj-wanu vrá-
tilo 25 dětí souboru Ostravička. 
Únavná cesta byla závěreč-
nou tečkou po náročném, ale 
úspěšném 18-denním pobytu 
souboru na Světovém dětském 
folklorním festivalu CIOFF, 
který je unikátní délkou trvání 
(téměř dva měsíce) i množstvím 
pozvaných souborů – letos 18 a 
dalších 12 malých hudebních či 
tanečních skupin.

Hlavním bodem programu 
festivalu bylo každodenní účinko-
vání zrovna přítomných souborů 
v Chin-shui Park – vodním zábav-
ném parku vybudovaném u řeky 
Dong-shan. Nádherný areál vyba-
vený celou řadou pro nás nezvyk-
lých vodních atrakcí denně navště-
vovaly tisícovky tamních lidí, kteří 
se stahovali na odpolední kulturní 
program do hlediště velice pěk-
ného krytého amfiteátru, aby sle-
dovali 30-40-minutové programy 
jednotlivých festivalových hostů. 
Náš soubor měl možnost se před-
stavit celkem třináctkrát, a to spolu 
s Mexičany, Gruzínci, Rusy, Turky, 
Korejci, Japonci, Tchaj-wanci, Finy 
i černochy ze Středoafrické repub-
liky. Reakce diváků na jednotlivá 
vystoupení souborů byla z našeho 
pohledu zdvořilá, ale rezervovaná 
– pouze potlesk po každém tanci. 
Na naše děti však reagovali vřeleji 
než obvykle – tleskali i v průběhu 
tanců, když se jim líbila některá 
sóla a zvlášť náročné prvky. Z 
hodnocení pořadatelů festivalu, 
které nám sdělili na závěr našeho 
pobytu, účinkování Ostravičky veli-
ce vysoce ocenili a hodnotili jako 
jedno z nejlepších. Nejkvalitnější 
soubory měly možnost alespoň 

Ostravička se vrátila z Tchaj-wanu
jednou účinkovat v Y-ilan Arts 
Center – v profesionálním diva-
dle. Této cti se nám taky dostalo. 
Hezkými akcemi byly interaktivní 
programy s tchaj-wanskými učiteli 
tance a zpěvu a dívkami dívčího 
lycea, kdy jsme se navzájem 
učili jejich a naše tance a písně. 
Zpestřením pobytu byly výlety 
– do komunity Baimi, známé svou 
výrobou dřeváků, na bambusovou 
farmu, na pláž Tichého oceánu, 
do taoistických chrámů, do muzea 
umění, muzea divadelní tvorby, 
prohlídky svérázných trhů nebo 
turnaje ve stolním tenisu a basket-
balu mezi účastníky festivalu.

Co říci na závěr – delegované 
části souboru Ostravička z Frýd-
ku-Místku se dostalo velké pocty 
zúčastnit se prestižního světové-
ho festivalu. Svým účinkováním 
děti potvrdily vysokou uměleckou 
úroveň souboru, se ctí obstály ve 
velké konkurenci souborů z celé-
ho světa, předvedly lidové umění 
našeho regionu, které diváky 
zaujalo a do jejich podvědomí se 
jistě zapsaly informace o městě 
Frýdek-Místek a České republice. 
Pořadatelům patří náš obdiv nad 
téměř dokonalou organizací této 
grandiózní akce. Děti si odnáší 
mnoho nových zážitků z exotic-
kého ostrova s vysokými horami, 
s obdivuhodnou florou a pro nás 
náročnými klimatickými podmínka-
mi i z úžasně milých, pracovitých 
a disciplinovaných obyvatel a taky 
mnoho nových přátelských vztahů.

Uskutečnit tento prestižní zájezd 
se podařilo hlavně díky pochopení 
rodičů, kteří zafinancovali cestu 
svým dětem, a s pomocí dotace 
ze strany Města Frýdek-Místek, 
ministerstva kultury a dalších.

E. Geryková,
sekretář souboru Ostravička

kdy, kde, co
Sochovy slavnosti

Příznivci folkloru mohou 26. 
srpna zavítat do Lhotky, kde se 
pod záštitou frýdecko-místeckého 
poslance Petra Rafaje uskuteční 
již 12. ročník Sochových národo-
pisných slavností. K vidění budou 
dětské i dospělé soubory z širo-
kého okolí, Frýdek-Místek budou 
reprezentovat Šidla.

Kapela RK130 zahraje
na pivních slavnostech
Frýdecko-místecká formace 

RK130 zahraje v sobotu 19. 
srpna na hukvaldském hradě v 
rámci Hukvaldského hradního 
pivního festivalu. Zhruba dvouho-
dinový koncert začne v 15 hodin 
a vstupné se bude platit pouze 
na hrad, tedy 40 korun za dospě-
lého. RK130 si pro návštěvníky 
připravili průřez tvorbou, takže 
jejich příznivci se dočkají starých 
i úplně nových věcí. Na akci se 
má představit šest minipivovarů 
z Hukvald, Příboru, Kopřivnice, 
Štramberku, Dobratic a Hradce 
Králové. (pp)

Ve Frýdku-Místku v tomto 
létě přibývá hudebních pro-
dukcí. Radnice má zájem, aby 
město žilo, ale pochopitelně i 
pořádání kulturních akcí má 
určité mantinely, aby na dru-
hou stranu nebyli někteří obča-
né obtěžováni nadměrným hlu-
kem v nočních hodinách. 

Na území města i v jeho okra-
jových částech platí vyhláška, na 
základě níž je možno pořádat 
veřejné hudební produkce od 8 do 
24 hodin. V pátky a soboty ještě 
o hodinu déle. „Veřejnými hudeb-
ními produkcemi se pro účely 
této vyhlášky rozumí veřejnosti 
přístupné provádění hudebních a 
tanečních produkcí, taneční zába-
vy, vystoupení estrádních umělců, 
artistů, podniky lidové zábavy, 
diskoték, stejně tak i veřejně 
přístupné provozování reprodu-
kované hudby,“ uvedla vedoucí 
odboru školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy Ilona Nowaková. 

Časové omezení se týká 
pořádání akcí na veřejném pro-

Pořádání hudebních produkcí
stranství. „Rada města rozhodla 
o udělení výjimky všem fyzickým 
a právnickým osobám, které 
pořádají akce na území města, 
které není veřejným prostran-
stvím. Tu bychom zrušili kon-
krétním subjektům, pokud by se 
v souvislosti s jejich počínáním 
objevily nějaké stížnosti. Na 
magistrátu ovšem má každý 
možnost zkonzultovat, zda mís-
to, kde akci hodlá pořádat, je, či 
není veřejným prostranstvím,“ 
vysvětlila Ilona Nowaková.

Veřejným prostranstvím se 
ze Zákona o obcích rozumí 
všechna náměstí, ulice, tržiště, 
chodníky, veřejná zeleň, par-
ky a další prostory přístupné 
každému bez omezení, tedy 
sloužící k obecnému užívání, a 
to bez ohledu na vlastnictví k 
tomuto prostoru. I pro pořádá-
ní hudebních akcí na veřejném 
prostranství ovšem existuje 
možnost posunutí časového 
limitu. O tom však už musí roz-
hodnout rada města. (pp)

Filmové prázdniny v Soko-
líku, součást programu Prázd-
niny ve městě, které podporu-
je frýdecko-místecká radnice, 
dále rozšířily svou nabídku.

„Ve středu jsme přidali další 
odpolední představení, kdy pro-
mítáme dva filmy pro starší děti a 
mládež od 17 a 19 hodin. Dopo-
lední program zůstává ve stejném 
rozsahu od 10 do 14 hodin, včetně 
malování, hraní divadla a výtvarné 
činnosti pod vedením dobrovolní-
ků z uměleckých a pedagogic-
kých škol,“ sdělil Petr Železník, 
předseda Spolku přátel Frýdku-
-Místku. Děti už mají za sebou dny 
zaměřené na výtvarnou výchovu, 
kdy okusily výrobu loutek, práci 
s hlínou, malování na porcelán, 
ruční výrobu papíru, modelování 

Rozšířené filmové prázdniny
keramiky a další činnosti.

Program probíhá v souladu s 
trendy rovných příležitostí, metody 
dramaterapie – dohrávání příběhů 
po zastavení filmu a nonverbální 
komunikace – vyjádření pocitu z 
filmu pomocí kresby, pohybu a 
podobně. Na promítání navazuje 
výtvarná nebo zájmová činnost 

na téma, co mě v uvedeném díle 
zaujalo, zkusme si hrát jako ve fil-
mu, jak bych změnil scénář nebo 
jak bych rozdal role. 

Veškerá představení a výtvar-
ná činnost jsou v rámci projektu 
Prázdniny ve městě zdarma. 
Podrobný program filmů zveřej-
ňujeme na straně 15.      (pp)

V SOKOLÍKU: Nejmenší lákají Bob a Bobek, Pat a Mat nebo Rum-
cajs, nabídka se nyní rozšířila i pro starší děti.    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

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Kurzovní činnost
TANEČNÍ  PRO  MLÁDEŽ – ZAČÁ-

TEČNÍCI
podzim 2006
Taneční probíhají jednou týdně v pro-

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

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

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

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

Kurzovné 1.000 Kč za 48 vyuč. hodin.
Platba kurzů v kanceláři Národního 

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

Janáčková.
Přijímáme pouze hochy!

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

obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. 
Historicko-etnografická část prezentuje 
nyní na 800 sbírkových předmětů, doku-
mentujících tradiční zemědělství, řemesla, 

obchod, železářství a další. Řada originál-
ních přístrojů, hracích skříní a dalších před-
mětů dokládá zábavu a využití volného 
času od poloviny 19. století. V přírodověd-
né části expozice, v níž jsou prezentovány 
typické biotopy Pobeskydské pahorkatiny a 
MS Beskyd, je vystaveno 200 druhů ptáků, 
savců a ryb, 750 různých zástupců hmy-
zu, 70 vzorků nerostů a hornin a přibližně 
100 herbářových položek. K nejcennějším 
exponátům patří zkamenělina druhohorní 
cykasové rostliny benetitového typu a dva 
dermoplastické preparáty savců – losa 
evropského a medvěda hnědého.

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém 

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

FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. 

Barbory. Připomíná skutečnost, že Frý-
dek patřil k nejznámějším a k nejnav-
štěvovanějším mariánským poutním 
místům ve Slezsku.

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

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a záro-

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

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu 

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

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

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

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

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

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

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

GALERIE LIBREX
Jaroslav Pešat
Fotografie zvířat, která jen tak nepotkáte

KULTURNÍ DŮM SKALICE

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

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

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

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

Ostatní dny se věnujeme letnímu spor-
tování, vyrábění, zábavným poznávacím 
a prožitkovým programům, hrám a sou-
těžím a všemu, co vás bude zajímat a 
může udělat radost vám i druhým.

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

Všem dětem přejeme krásné a poho-
dové prázdniny!

14. až 16. srpna v 19.00  h.
BESTIE KARLA /USA/ 
Příběh nejbrutálnější kanadské vražed-

kyně českého původu na motivy skuteč-
ných událostí.

17. až 18. srpna v 19.00  h.
ZEPTEJ SE PRACHU /USA/
Začínající spisovatel Arturo Bandini, 

jenž to ani trochu neumí s ženami, potká-
vá na cestě za inspirací pro svůj první 
román temperamentní Camillu. Od první-
ho setkání se ti dva nenávidí, ale jak se 
říká – co se škádlívá, rádo se mívá.

19. až 20. srpna v 19.00  h.
SILENT HILL /USA, JAP/
Když je vaše smrtelně nemocná dcerka 

náměsíčná, křičí ze sna „Silent Hill!“ a po 
probuzení si na to nevzpomíná, napadlo by 
vás najít v atlasu město toho jména a dce-
ru tam odvézt v naději, že jí to pomůže?

21. až 23. srpna v 19.00  h.
PRODUCENTI /USA/
Intrikářský divadelní producent Max Bialys-

tock a jeho zakřiknutý účetní Leo Bloom spo-
lečně vymyslí bezchybný plán, jak zpronevěřit 
ve svůj prospěch velké množství peněz.

24. až 27. srpna v 19.00  h.
28. až 30. srpna v 16.30  h.
PIRÁTI Z KARIBIKU 2 – TRUHLA 

MRTVÉHO MUŽE /USA/

Kapitán Jack Sparrow (Johnny Depp) je 
zpět a s ním i Will Turner (Orlando Bloom), 
Elizabeth Swann (Keira Knightley) a celá 
řada nových i dobře známých postav. 

28. až 30. srpna v 19.00  h.
TRÁVA /USA, Německo/
Tráva je drsná komedie o hodných 

dětech, které sejdou na špatnou cestu. 
31. srpna v 17.00  h.
GARFIELD 2 /USA/
Ve volném pokračování se Garfield ten-

tokrát vydává se svým pánem do Evropy, 
přesněji do Velké Británie. Náhodou se 
připlete ke královskému paláci, do míst 
určených pro kocoura královské rodiny.

31. srpna v 19.00  h.
ŽENA MÉHO MUŽE /FR/
Catherine je atraktivní úspěšná žena, kte-

rá žije již 25 let ve zdánlivě pevném svazku s 
Bernardem. Jejich soužití je bezproblémové 
až do chvíle, kdy Catherine zjistí, že má její 
Bernard mimomanželský vztah.

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

Po roce 1948 nastala v oblasti výro-
by a obchodu velká změna. Činnost 
drobných živnostníků byla postupně 
omezována, nastávala unifikace výro-
by a následně i prodeje. Kolorit měst a 
vesnic postupně opouštěly koloniály a 
jejich místo zaujímaly prodejny smíše-
ného zboží a Jednoty. 

Potrvá do 20. srpna 2006. 
Programy, koncerty:
Čtvrtek 31. srpna 18,00 hodin – nádvo-

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

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

Předprodej vstupenek v pokladně 
Nové scény Vlast a frýdeckého zámku. 

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

Upozornění: 
V případě nepříznivého počasí se kon-

certy uskuteční v Rytířském sále frýdec-
kého zámku, v Nové scéně Vlast, popří-
padě v Kině P. Bezruče.

FILMOVÝ KLUB
21. srpna ve 20.00  h.
SHOW ZAČÍNÁ /VB/
Když nevíte co by… pořiďte si divadlo. 

Přesně to udělala čerstvá sedmdesátiletá 
vdova Laura Henderson místo toho, aby 
trávila svůj čas nakupováním, vyšíváním 
a charitativní prací.

28. srpna ve 20.00  h.
SNÍDANĚ NA PLUTU /VB, Irsko/
Film vypráví příběh Patricka „Koťátka“ 

Bradena, transvestity a sirotka, který se 
vydává hledat svou milovanou, leč nikdy 
nepoznanou matku. Osud ho zavane na růz-
ná místa a k různým lidem, se kterými prožije 
někdy úsměvné, jindy smutné příhody.

25. srpna v 19 hodin
Ondraš, pan Lyse hory – tragická komedie
Lašská nezávislá divadelní společnost

Barbora Štefková a Jarka Rybová
Grafika, keramika

Jindřich Zeithamml

Grafika, akvarel, bronz
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GALERIE KRÁSNO
Výtvarné práce studentů Střední 

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

HRAD HUKVALDY
Program na hradě:
srpen 
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 

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

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

INTERDECOR
OPEN FEST

19. srpna od 11 hodin

Areál zimního stadionu
ve Frýdku-Místku.

ARAKAIN
ŠKWOR
DOGA

CITRON
Předprodej v Beskydském 

informačním centru.

SOKOLÍK

 Prázdniny ve městě
Pat & Mat 4

15. 8. v 10 hodin, animovaný
Pruhovaní kamarádi

16. 8. v 10 hodin, dětský příběh
Páni kluci

16. 8. v 17 hodin, dětský příběh
Kolja

16. 8. v 19 hodin, komedie
Princ Bajaja

17. 8. v 10 hodin, pohádkový
Bob a Bobek 5

18. 8. v 10 hodin, animovaný
Malá mořská víla

21. 8. v 10 hodin, pohádkový
Pat & Mat 5

22. 8. v 10 hodin, animovaný
Bob a Bobek 6

23. 8. v 10 hodin, animovaný
Prázdniny pro psa

23. 8. v 17 hodin, dětský příběh
Bílá paní

23. 8. v 19 hodin, komedie
Princezna ze mlejna II.

24. 8. v 10 hodin, pohádkový
O loupežníku Rumcajsovi 3
25. 8. v 10 hodin, animovaný
Bob a Bobek 7 - na cestách 
25. 8. v 14 hodin, animovaný

Pat & Mat 6 se vracejí
28. 8. v 10 hodin, animovaný

Ať žijí duchové
29. 8. v 10 hodin, dětský příběh

Panna a netvor
30. 8. v 10 hodin, pohádkový

S tebou mě baví svět
30. 8. v 17 hodin, dětský příběh
Jak svět přichází o básníky

30. 8. v 19 hodin, komedie
Lotrando a Zubejda

31. 8. v 10 hodin, pohádkový
Bob a Bobek 8

1. 9. v 10 hodin, animovaný
Jak utopit Dr. Mráčka

6. 9. v 19 hodin, dětský příběh
Marečku podejte mi pero
13. 9. v 19 hodin, komedie

tel: 558 431 013, 774 311 111
Prázdniny ve městě pokračují také v srpnu

(Pokračování ze strany 8)
St 23. 8. od 9:00 do 14:00 h
VÝLET PO STOPÁCH PETRA BEZRUČE

Pěší výlet, spojený s poznávacími hra-
mi a soutěžemi, na Bezručovu vyhlídku s 
návratem MHD. Místo konání, sraz: 9:00 
u Ú-krytu (kryt pod 11 ZŠ). Předpokládaný 
návrat ve 13:00 - 14:00 hodin. S sebou si 
vezměte: svačinu a pití, peníze na jízdné 
MHD. Pořadatel: Filadelfie, U-kryt, P. Mec-
nerová, telefon: 558 435 637, 777 808 227

Čt 24. 8. od 9:30 do 16:30 h
HRY A SOUTĚŽE NA BRUSLÍCH

Hry a soutěže v různých dovednostech 
na bruslích i s hokejkou. Akce bude probíhat 
jak na ledové ploše, tak na venkovním hřišti. 
Děti mohou soutěžit na bruslích na ledě, na 
kolečkových bruslích, případně bez bruslí 
(střelba na bránu apod.). Místo konání, sraz: 
Víceúčelová sportovní hala (před vchodem 
od řeky Ostravice). S sebou si vezměte: 
Brusle (na led, in-line), oblečení na led (mož-
nost zapůjčení bruslí na led v půjčovně za 
poplatek). Vstup do haly je zdarma.

Pořadatel: Bruslařský klub Frýdek-
Místek (BK F-M), tel. 603 578 315,e-mail: 
bkfm@seznam.cz, Hokejový klub Frýdek-
-Místek (HC F-M), www.hcf-m.cz

Pá 25. 8. od 10:00 do 15:00 h
ZÁVĚR FILMOVÝCH PRÁZDNIN

V SOKOLÍKU
Hry a soutěže pro děti, výstava prací 

vzniklých po dobou prázdninového progra-
mu v Sokolíku, promítání filmů. S sebou: 
v případě deště teplé oblečení a pláštěn-

ku, občerstvení a svačina bude zajištěna. 
Pořadatel: Spolek přátel Frýdku-Místku, 
Ing. H. Železníková, telefon: 774 311 111, 
558 431 013, e-mail: isurf@seznam.cz, 
web: http://sokolik.802.cz/kon.htm

Po 28. 8. od 9:00 do 12:00 h
TRIČKO OBRA VENDELÍNA

Přijďte si hrát s obrem Vendelínem, 
zasoutěžit si, užít si legraci. Společně si 
namalujeme tričko obra Vendelína. Mís-
to konání, sraz: DDM FM, Pionýrů 752, 
Místek. Pořadatel: Dům dětí a mládeže 
Frýdek-Místek, O. Sošková, telefon: 732 
646 127, e-mail: info@ddmfm.cz

Po 28. 8. od 15:45 do 19:00 h
HRAJEME SÁLOVOU KOPANOU
Rekreační sálová kopaná pro 5-6 člen-

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

Út 29. 8. od 9.00 do 12:00 h
DOPOLEDNE V LANOVÉM CENTRU HATĚ

Hrajeme si, cvičíme, poznáváme. Místo 
konání, sraz: Ekologické středisko SMTu 

Hatě, sraz v 9:00 hodin před SMTu v Místku 
na ulici Pionýrů 764. S sebou si vezměte: 
Sportovní oděv a obuv. Pořadatel: Stani-
ce mladých turistů Frýdek-Místek, Alena 
Kubaláková, telefon: 558 435 067, e-mail: 
smtu.fm@tiscali.cz

St 30. 8. od 9.00 do 12:00 h
HRAJEME STOLNÍ TENIS

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

Čt 31. 8. od 16:00 h
AHOJ PRÁZDNINY

Na poslední srpnový den se od 16 hodin 
plánuje akce AHOJ PRÁZDNINY, kterou se 
na místeckém náměstí zábavným odpoled-
nem pro děti zakončí Prázdniny ve městě. 
Budou zde vylosovány věcné ceny z kupo-
nů, které děti odevzdávaly na jednotlivých 
akcích prázdninového cyklu, který zajišťuje 
alternativní využití volného času.
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