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slovo primátorky

Soutěžemi a vylosováním 
cen skončily ve středu 6. září 
Prázdniny ve městě, ačkoliv ty 
kalendářové se rozloučily již o 
pár dní dříve. Původní termín 
rozlučky s dobou bez školních 
povinností musel být ovšem 
posunut kvůli nepřízni počasí.

„Připravili jsme různé hry, 
během nichž děti sbírají pastelky. 

Úspěšné Prázdniny ve městě skončily na náměstí
Pokud absolvují všechny, budou 
mít plnou krabičku, ale vyhrát 
mohou i další pozornosti,“ řekl na 
místeckém náměstí Patrik Siegel-
stein z Domu dětí a mládeže, 
který Prázdniny ve městě připra-
vil spolu s frýdecko-místeckým 
magistrátem. Za radnici Prázdni-
ny ve městě zhodnotil náměstek 
primátorky Petr Cvik. „Šli jsme 
trochu do neznáma, ale podle 
reakcí zúčastněných myslím, že 
akce se nám povedla a zaslouží 
si, abychom ji rozvíjeli i v dalších 
letech. Pomohli jsme dětem, z 
nichž mnohé neví, jak najed-
nou naložit o prázdninách s tou 
spoustou volného času, a rovněž 
rodičům, kteří pro ně nemuseli 
vymýšlet program.“

Na místeckém náměstí pro-
běhlo slosování všech kupónů z 
hracích plánů, které si děti braly 
s sebou na jednotlivé akce a 
pomocí nichž se na konkrétní 
akce přihlašovaly. Pořadatelé 

jich takto posbírali přes tisícovku. 
„Děti s hracími plány, které byly 
vylosovány a byly přítomny, si 
vyzvedly ihned svou cenu, mezi 
kterými byly například stolní hry, 
sportovní batohy, plyšové hračky 
a podobně. Ostatní vylosovaní, 
kteří u zakončení akce nemohli 
být, si mohou své ceny vyzved-
nout v Domě dětí a mládeže v 
Místku na ulici Pionýrů,“ vysvětlil 
Martin Sysala z odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy frýdecko-
-místeckého magistrátu.

Mezi vylosovanými dětmi 
byla například malá Eva, které 
se během Prázdnin ve městě 
líbil nejvíce program na raftech. 
Vylosovanému Ondrovi pro 
změnu Prázdniny s počítačem a 
malé Anetce barvení triček. 

Nevyzvednuté ceny patří 
dětem s hracími plány těchto 
čísel: 0327, 0619, 0074, 0350, 
1913, 1304, 0432, 0421, 1960, 
0711, 1308, 1440.       (pp)

Vážení občané,
v tomto čísle zpravodaje vám předklá-

dáme „inventuru plnění závazků“, které 
na sebe rada města vzala na začátku 
volebního období ve svém programovém 
prohlášení. V průběhu čtyřletého obdo-
bí jsme se snažili našim předsevzetím 
dostát. Museli jsme přitom překonávat 
nejen přirozené překážky, ale mnohdy 
navíc i nějaký ten klacek pod nohama. 
Když se však podíváme zpátky, myslí-
me si, že se nemáme za co stydět a že se naše úsilí vyplatilo. Město 
Frýdek-Místek pod naším vedením získalo na kráse i prestiži. Ztratilo 
„komplex města, které ani nemá své koupaliště“, zařadilo se mezi města 
statutární, získalo ocenění architektů za Park pod zámkem a může se 
pochlubit několika „nej“ minimálně v rámci našeho regionu. Za vše při-
pomenu alespoň nejlevnější jízdné v městské hromadné dopravě nebo 
největší počet nasvětlených přechodů pro chodce. Nechceme se však 
pouze ohlížet zpátky, je zapotřebí dívat se dopředu. Doba přináší nové 
výzvy a my se na ně snažíme již nyní reagovat, aby nikdo z nás nemusel 
mít strach z budoucnosti. U někoho možná paradoxně obavy narostly 
po rozhodnutí o příchodu korejského investora do nošovické průmys-
lové zóny. Samozřejmě to přinese nejenom pozitiva, ale i jistá rizika. 
Abychom je co nejlépe pojmenovali a mohli jim čelit, navštívili jsme 
automobilové závody v Kolíně i v Žilině. Návštěvy byly velmi poučné, 
získali jsme cenné poznatky a důležité informace. Těch využíváme již 
nyní při aktuálních vyjednáváních se zástupci společnosti Hyundai. Jsem 
přesvědčena o tom, že vedení radnice je připraveno uhájit pozici Frýdku-
-Místku jako města, kde skutečně stojí zato žít. Eva Richtrová

Frýdecko-místečtí školáci mají 
za sebou první týden po prázd-
ninovém nicnedělání. Zvláštní 
pozornost je zkraje září věnována 
prvňáčkům, kteří si musí teprve 
zvyknout na nový školní režim. 
Dnes už se však všichni snaží, 
aby přechod z mateřské školy 
nebyl razantní, ale pozvolný.

Také Ilona Nowaková, vedoucí 
odboru školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy, po prvním zvonění, 
které u prvňáčků ZŠ Frýdek-Mís-
tek, Komenského, obstarává zvo-
neček v rukou paní učitelky, děti 
především povzbuzovala s tím, 
že se brzy samy i okolí přesvěd-
čí, že učení není žádné mučení. 
„Paní učitelky na vás jistě budou 
hodné a vy se brzy naučíte něco, 
co budete doma vy učit rodiče,“ 
dostala se taktně vedoucí odboru 
k tomu, co je pro úspěšné vzdě-
lávání nejmenších nejdůležitější 
– spolupráce školy s rodinou. 

Do prvních tříd ve městě dle 

Do škol nastoupilo 531 prvňáčkůDo škol nastoupilo 531 prvňáčků

sdělení ředitelů k 4. září nastou-
pilo 531 žáků, do lavic má cel-
kem zasednout přes 5700 žáků. 
V celém obvodě pověřené obce 
Frýdek-Místek usedlo do školních 
lavic přes 9600 žáků. Zatímco 
počet prvňáčků ve školách ve 
Frýdku-Místku víceméně stagnuje, 
celkový počet žáků stále klesá.

„Všem dětem, kterým znovu 
nebo zcela poprvé nastaly školní 
povinnosti, přeji, aby je co nejlépe 

zvládly a aby byla pro ně škola 
prostředím, ve kterém se pohybují 
rády, s přirozenou touhou něco 
se dozvědět a přiučit. Myslím, že 
dnešní doba každodenně připra-
vuje důkazy o tom, že vzdělání 
je pro život mimořádně důležité, 
takže těch, co si myslí, že škola 
je jen ztrátou času, stále ubývá,“ 
vyjádřil přesvědčení náměstek 
primátorky Petr Cvik, sám původ-
ním povoláním pedagog. (pp)

ZÁVĚREČNÁ AKCE: Na místeckém náměstí se děti rozloučily s 
prázdninami. Foto: Petr Pavelka

CHŮZE SE ZRCÁTKEM: Děti 
plnily úkoly a získávaly odměny. 

Foto: Petr Pavelka

PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ: K nejmenším školákům promluvila i 
vedoucí odboru školství Ilona Nowaková (po pravici ředitele ZŠ 
Komenského J. Slováčka) Foto: Petr Pavelka

Týden drogové nezávislosti
Hudební koncerty, besedy 

s Radkem Hanykoviczem, 
snad naším nejznámějším 
odsouzeným člověkem za 
pašeráctví v Thajsku, projek-
ce filmu o něm samém a drs-
ná výstava fotografií o životě 
narkomanů na Frýdecko-Mís-
tecku, to budou stěžejní části 
projektu nazvaného Týden 

drogové nezávislosti, který 
bude probíhat v klubu Stoun 
každý den od pondělí 18. září 
až do pátku 22. září.

Akci pořádá Statutární měs-
to Frýdek-Místek, na spolu-
práci se výrazně podílela také 
Národní protidrogová centrála 
v Praze, dále Městská policie 
Frýdek-Místek a Policie ČR. 

Finančně ji podpořily také tech-
nické služby města TS a.s. „Je 
to velice důležitá akce. Město 
se snaží v protidrogové pre-
venci vyvíjet maximální úsilí a 
já věřím, že to, co chceme mla-
dým lidem sdělit, jim dokážeme 
naservírovat tak, aby to pro ně 
bylo zajímavé a obsažné.

(Pokračování na straně 2)
PARK POD ZÁMKEM: Příjemných zákoutí ve městě přibývá.

Foto: Petr Pavelka
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krátce
Uzavřený magistrát

V souvislosti se státním 
svátkem 28. září upozorňujeme 
občany, že objekty frýdecko-
-místeckého magistrátu budou 
pro veřejnost uzavřeny i den 
poté, v pátek 29. září.

Podzimní hrátky na Jízdárně
Občanské sdružení Levicový 

klub žen „Růže 92“ pořádá v 
sobotu 23. září od 13 hodin již 
tradiční podzimní akci pro děti 
na Jízdárně pod Štandlem. Při-
praven je bohatý program, hry, 
soutěže, jízda na koních, opéká-
ní párků a sladké i věcné odmě-
ny. V případě velmi špatného 
počasí se akce nekoná.

Nevidomí od října
Sjednocená organizace nevi-

domých a slabozrakých (SONS), 
ul. J. Suka 1753 Frýdek-Místek, 
sděluje všem občanům a čle-
nům své organizace, že od 
poloviny září až do 29. 9. bude 
středisko z důvodu rekonstrukce 
uzavřeno. Středisko bude opět 
otevřeno od 2. října.

Den seniorů
Krajská rada Svazu důchod-

ců České republiky Moravsko-
slezského kraje pořádá oslavy 
mezinárodního Dne seniorů. 
Hodnotný kulturní program, 
ve kterém vystoupí pěvecký 
soubor Radost z Frýdku-Míst-
ku, národopisný soubor Pilky 
ze Lhotky pod Ondřejníkem s 
cimbálovkou Vojtek z Ostravy 
a dětská dechovka Radost z 
Dobré, se chystá na 7. října od 
14 hodin v místeckém Národ-
ním domě. Na tuto akci, nad 
níž převzal záštitu europosla-
nec MUDr. Jiří Maštálka, jsou 
zváni všichni senioři z kraje. Ti 
místní si Den seniorů připome-
nou také 13. října na Fojtství v 
Chlebovicích.

Dny Adry na 1. ZŠ
V Galerii pod sovou na 1. ZŠ 

12. září odstartovaly Dny Adry, 
které nabízí pestrý harmono-
gram aktivit. Po projektu „Pomá-
háme si“, určeném prvňákům, 
budou žáci vytvářet slohové a 
výtvarné práce na téma „Závis-
lost“, v říjnu si také vyslechnou 
přednášku na téma „Dobrovol-
nictví“ a dojde také na Burzu 
sociálního šatníku. Spolupráce 
Adry se školou skončí až v lis-
topadu vyhlášením nejlepších 
prací na zadané téma.

Kurzy hubnutí
Zbavit se přebytečných kil 

stojí zato v každém věku. I vy 
se o to můžete pokusit v odbor-
ných kurzech snižování nadváhy 
pod lékařským dohledem, které 
začínají na ZŠ F-M, ČSA, 26. 
září. Bližší informace získáte na 
www.emnxxl.cz nebo na tel. č. 
596 110 439, 731 464 387. (pp)

Týden drogové nezávislostiTýden drogové nezávislosti
(Pokračování ze strany 1) 

Už jen osoba Hanykovicze je 
zárukou, že beseda bude o sku-
tečném a velice drsném prožitku, 
nikoliv jen prázdné moralizování. 
O jeho sezeních s mládeží jsem 
už četl a podle referencí z toho 
posluchačům ještě dva dny 
běhal mráz po zádech. Neu-
mím si představit lepší prevenci. 
Dějištěm je záměrně Stoun, který 
je této problematice určitě bližší 
než školní jídelna,“ poznamenal 
náměstek primátorky Petr Cvik. 

Projekt, který by se dal označit 
za jakýsi minifestival s antidrogo-
vou tématikou, je určen hlavně 
teenagerům. „Každý den bude ve 
frýdecko-místeckém hudebním 
klubu Stoun program zahájen v 
9 hodin ráno. Dopolední část je 
určena studentům středních škol, 
kteří budou moci diskutovat s 
Hanykoviczem, ale i se zkušený-
mi kriminalisty-specialisty o nej-
novějších technikách, které slouží 
k odhalování narkotik. Studenti 
dostanou také originální dárek 
v podobě náramku s heslem 
Zatracení podle stejnojmenného 
filmu zachycujícím Hanykoviczův 
příběh. Promítat se bude každý 
večer od 19 hodin. Večerní pro-
gram je určen široké veřejnosti. 
Po videoprojekci bude násle-
dovat živý koncert, každý den v 

provedení jiné kapely. Muzikanti, 
kteří pozvání přijali a rozhodli se 
tak podpořit myšlenku celé akce, 
zde zahrají bez nároku na hono-
rář, namátkou například Hebloid, 
Downbelow a RK130, tentokrát 
výjimečně v pozměněné sestavě 
bez frontmana Jiřího Tomčaly,“ 
přiblížila program koordinátorka 
protidrogové prevence Marie 
Poláchová.

Součástí Týdne drogové nezá-
vislosti bude výjimečná výstava 
fotografií Lukáše Horkého s 
názvem „Domov?“. Sedmadvace-
tiletý fotograf nejprve za asistence 
městské policie, později tak říkajíc 
na vlastní triko, doslova prolezl 
všechna drogová doupata a brlo-
hy bezdomovců ve městě a okolí 
a pořídil syrové snímky zachycují-
cí zoufalce, kteří propadli démonu 
drog a alkoholu, jejich pseudodo-
movy a pervitinové varny. Oficiál-
ní vernisáž se uskuteční v úterý ve 
20 hodin, rovněž ve Stounu.

„Dostali jsme příležitost pod-
pořit tuto ojedinělou akci a neza-
váhali jsme, protože naši pracov-
níci se velice často setkávají na 
území celého města Frýdek-Mís-
tek s neklamnými pozůstatky uží-
vání drog. V průběhu celého roku 
zajišťují úklid veškerého veřej-
ného prostranství, často pociťují 
na vlastní kůži nebezpečí, které 

DROGY: Připravují člověka o svobodu. Foto: Lukáš Horký
s sebou tento problém přináší. 
Přestože jsou vybaveni ochran-
nými pomůckami, hrozbě infekce 
jsou vystaveni stále. Uvědomuje-
me si, jak moc je tento problém v 

našem městě rozšířený a kolika 
mladým lidem sebral kus normál-
ního svobodného života,“ vysvět-
luje účast TS a.s. její ředitel Jaro-
mír Kohut.       (pp)

Primátorka Eva Richtro-
vá a její náměstek Ivan Vrba 
osobně uctili památku obětí 
hromadné popravy v Lískov-
ci, spolu s pamětníky této tra-
gické historické události.

„V době nacistické okupace 
padlo mnoho skvělých lidí v boji 
proti fašismu. Jejich památka nes-
mí být nikdy zapomenuta,“ prohlá-
sila před shromážděnými pamět-
níky primátorka a připomněla 
okolnosti roku 1943, kdy se brněn-
ský kriminální rada Kozlovský 
nemohl smířit s neúspěchy svých 
akcí proti skupině Jiskra a skupině 
štramberských partyzánů a čekal 
na vhodnou příležitost k pomstě. 
„Ta se mu naskytla 1. září, kdy 
skupina Bílá lvice provedla právě v 

Uctili jsme oběti popravy
těchto místech, kde jsme se dnes 
sešli, destrukci nákladního vlaku 
na železniční trati. Kriminální rada 
Kozlovský požádal ihned nadříze-
né orgány o souhlas k provedení 
popravy zadržených, kteří sabo-
tážní čin vedly,“ oživovala historii 
primátorka.

3. září 1943 v 15.30 hodin byli 
popraveni oběšením tito hrdino-
vé: Josef Lichnovský, Zdeněk 
Žáček, Jan Ermis, Josef Drozd 
a Bohumil Janáček.

„Tento den zůstane navždy v 
paměti lidí jako významný den, 
den, který symbolizuje válečné utr-
pení a lidské ponižování. Miliony lidí 
položily své životy v boji proti fašis-
mu. Uctěme tedy jejich památku,“ 
vyzvala Eva Richtrová.         (pp)

PIETNÍ AKT: Uctění popravených proběhlo v komorním duchu za 
účasti vedení radnice.    Foto: Petr Pavelka

Půjčovna kompenzačních a 
rehabilitačních pomůcek, jejíž 
provoz Pečovatelská služba ve 
Frýdku-Místku zahájila v květnu 
loňského roku, má šanci získat 
další finance na svůj rozvoj. 
Pokud ji občané podpoří svými 
hlasy v Občanské volbě.

„Provoz půjčovny se nám 
osvědčil a její další rozšíření by 
našlo využití. Většina pomůcek 
je neustále mezi klienty,“ hod-
notil náměstek primátorky Ivan 
Vrba dosavadní působení tohoto 
zařízení, které řeší časový pro-
stor, jenž může vzniknout mezi 
dobou, kdy pacient o pomůcku 
požádá, a časem, kdy ji sku-
tečně obdrží. Půjčovna slouží 
především lidem, kteří se vrátí z 
nemocnice a potřebují nutně na 
krátkou dobu například invalidní 
vozík. „Ne při každé diagnóze 
totiž lékaři takové pomůcky pře-
depisují a nebo je nemusí dostat 
hned,“ vysvětlila Jaroslava Naj-
manová, ředitelka organizace. 

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Konkrétní pomůcku si může 

zájemce půjčit na jeden měsíc 
a podle potřeby smlouvu pro-
dloužit. Invalidní vozík a poloho-
vací postel si lze pronajmout na 
tuto dobu za 150 Kč, elektrickou 
polohovací postel za 300 Kč, 
dvoukolové či kloubové skládací 
chodítko za 70 Kč, vanový zve-
dák za 300 Kč na měsíc. Kromě 
těchto pomůcek nabízí půjčovna 
také například stolky s krmící 
deskou, antidekubitální matrace, 
sedačku na vanu, sedačku do 
vany a další. „Zdravotní pomůc-
ky půjčujeme opravdu za nízkou 
cenu. Ceník je sestaven tak, aby 
této služby mohli využít i sociál-
ně potřební lidé,“ řekl Ivan Vrba.

O rehabilitační a kompenzační 
pomůcky je neustále veliký zájem, 
a proto Pečovatelská služba Frý-
dek-Místek mohla z ušetřených 
prostředků nakoupit elektrické 
polohovací postele. Pokud uspěje 
se svým projektem v Občanské 
volbě, sortiment se rozšíří rychleji. 

PŮJČOVNA POMŮCEK: Její nabídka se bude dále rozšiřovat.
Foto: Petr Pavelka

V souladu s příslušnými 
zákony vylosoval Magistrát 
města Frýdku-Místku po ukon-
čení registrace kandidátních 
listin čísla pro označení pořadí 
volebních stran na hlasovacím 
lístku pro volby do Zastupitel-
stva města Frýdku-Místku.

Losování proběhlo v malé 
zasedací místnosti za účasti 
zástupců politických stran s 
těmito výsledky:
1 - SNK Evropští demokraté
2 - Strana zelených
3 - Hnutí za lepší bydlení
4 - Česká strana sociálně 
demokratická

Politické strany si vylosovaly číslaPolitické strany si vylosovaly čísla
5 - NEZÁVISLÍ
6 - Sdružení ODS, KDU-ČSL a 
Občanů pro Frýdek-Místek
7 - Všeobecná občanská strana
8 - Komunistická strana Čech 
a Moravy.

Zástupci politických stran se 
sejdou ještě při losování „troj-
nožek“, které budou mít ve měs-
tě k dispozici zdarma pro svou 
propagaci. Všem bez rozdílu 
bude dán také prostor k prezen-
taci ve zpravodaji. Informace k 
volbám přineseme v příštím čís-
le, v následujícím pak mají jed-
notlivé politické strany příležitost 
představit se voličům.       (pp)



3 Září 2006Plnění programu

Plnění Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku Plnění Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku 
Programové prohlášení Rady 

města Frýdku-Místku vyplynulo z 
výsledků voleb do Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku v listopadu 
2002 a rozpracovávalo hlavní 
záměry volebních programů poli-
tických subjektů, které se podílejí 
na složení a činnosti Rady města 
Frýdku-Místku. Vycházelo ze zku-
šenosti při prosazování a vyhod-
nocování programového prohlá-
šení Rady města Frýdku-Místku 
za volební období 1998-2002. Je 
zásadním koordinačním doku-

mentem, kterým se politické sub-
jekty a rada města řídily při jeho 
prosazování v zastupitelstvu měs-
ta i na veřejnosti, včetně potřeb-
ného finančního, personálního a 
technického zabezpečení.

K naplnění jednotlivých bodů 
programu uvádíme:

1. Hospodaření
s majetkem města

- v odstraňování zanedba-
nosti majetku statutárního 
města se zaměříme na revita-
lizaci panelové výstavby

V roce 2003 byl podíl výdajů v 
oblasti bytů na nájemném z bytů 
98,9 %, v roce 2004 bylo vráce-
no zpět do bytového fondu 76 % 
nájemného z bytů, v roce 2005 
rovněž 76 % nájemného z bytů. 
V roce 2006 se předpokládá podíl 
výdajů na nájemném z bytů ve výši 
72,1 %. Z rozsáhlejších akcí bylo 
provedeno zateplení domu č.p. 
882 na ul. Ostravské, č.p. 1720-
1725 na ul. Beskydské, nátěr oken 
byl proveden v domech č.p. 120 
na ul. Pod Školou, č.p. 604-606 
na ul. Sadová a č.p. 115 a 116 na 
ul. I. J. Pešiny. Nemalé finanční 
prostředky byly použity na moder-
nizaci výtahů v domech č.p. 799 
na ul. ČSA, č.p. 72 na ul. J. Trnky, 
č.p. 115 a 116 na ul. I. J. Pešiny, 
č.p. 882 na ul. Ostravská a č.p. 
120 na ul. Pod Školou. Pozornost 
je věnována i domům s byty nižší 
kategorie. V domech č.p. 335-338 
na ul. Beskydské, č.p. 1344 a 
1345 na ul. Míru byly provedeny 
nové fasády. V domech č.p. 1651-
1654 a 1647-1650 na ul. Haška 
byla provedena generální oprava 
elektroinstalace, v domech č.p. 

1711-1713 na ul. Beskydská byla 
realizována výměna oken. Balkó-
ny byly opraveny v domech č.p. 
115 a č.p. 116 na ul. I. J. Pešiny a 
č.p. 72 na ul. J. Trnky.

V roce 2006 postupně pokraču-
je modernizace výtahů (v domech 
č.p. 146 a č.p. 147 na ul. 17. lis-
topadu, č.p. 604 na ul. Sadová, 
č.p. 82 na ul. Na Aleji a č.p. 1778 
na ul. Bezručova). V domech č.p. 
1723-1725 na ul. Beskydská a v 
domě č.p. 2299 na tř. TGM byla 
realizována výměna oken.

- požádáme o nabytí majet-
ku rušeného vojenského útva-
ru 4499 Frýdek-Místek a před-
ložíme návrh na jeho využití

Dne 1. 7. 2004 statutární město 
Frýdek-Místek uzavřelo darovací 
smlouvy s ČR – ministerstvem 
obrany – na objekty a se státním 
podnikem Vojenské lesy a statky 

s. p. na část pozemků nacházejí-
cích se v bývalém vojenském are-
álu v Místku. Areál kasáren může 
být v současnosti užíván pouze v 
souladu s původní kolaudací bez 
změny účelu užívání, proto jsou 
uzavírány nájemní smlouvy se 
zájemci na využití garáží, skladů a 
kanceláří. Dále se vedou jednání 
o možnosti bezúplatně nabýt další 
pozemky v tomto areálu.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek získalo v roce 2006 do svého 
vlastnictví nemovitosti – domy č.p. 
1701-1704 na ul. Pavlíkova a č.p. 
2462-2477 na ul. Kpt. Nálepky, 
včetně zastavěných a souvisejí-
cích pozemků na základě darova-
cí smlouvy uzavřené s ČR – Sprá-

vou bytového fondu Praha.
- každoročně budeme před-

kládat zastupitelstvu města aktu-
ální přehled stavu majetku města 
a využívání nebytových prostor v 
objektech majetku města

Každoročně je zastupitelstvu 
města předložen přehled využití 
nebytových prostor v objektech 
majetku města Frýdek-Místek.

- využijeme všech možností 
při získávání účelových dota-
cí pro město Frýdek-Místek

Odbor územního a ekono-
mického rozvoje v součinnosti s 
dalšími příslušnými odbory zpra-
covává žádosti pro zařazení do 
různých programů, kde je možno 
získat dotace. Jednotliví vedoucí 
odborů určili členy pracovní skupi-
ny, která je utvořena pod názvem 
„pracovní skupina pro strukturální 
fondy“. Výsledky je třeba hodnotit 
v dlouhodobém horizontu, pro-
tože se vstupem do Evropské 
unie se značně prodlužují lhůty, 
kdy například od podání žádosti 
do získání dotace může uplynout i 
déle než jeden rok. Při OÚER byly 
zpracovány žádosti o dotační titu-
ly, které úspěšně prošly schvalo-
vacím procesem včetně schválení 
příslušné dotace. 

Nejvýznamnější akce
realizované s dotacemi: 

- Park pod zámkem Frýdek – 1. 
a 2. etapa (dotace 8,3 mil. Kč) 
- Rekonstrukce nám. Svobody a 
přil. částí – ul. Mlýnská a Hlavní 
tř. (dotace 6,6 mil. Kč) 

- Rekonstrukce ZŠ ul. Pionýrů 
(dotace 25 mil. Kč) 
- Průmyslová zóna Lískovecká 
(dotace 3,7 mil Kč)
- Rekonstrukce tělocvičny ZŠ ul. 
1. máje (dotace 12 mil. Kč) 
- Cyklistická stezka v úseku Palko-
vická – Olešná (dotace 5,7 mil. Kč) 
- Autobusové nádraží ve F-M 
(dotace 24,627 mil. Kč)
- Rekonstrukce školního hřiště na 
ul. l. máje - 7. ZŠ (dotace 5 mil. Kč)
- Rekonstrukce „křížového pod-
chodu“ (dotace 7,1 mil. Kč)
- Rekonstrukce sálu komerčního 
centra (dotace 4 mil. Kč) 

- navrhneme řešení proble-
matiky zastavěných pozemků 
pod bytovými domy a garážemi

Zastupitelstvo města přijalo 
usnesení, ve kterém schválilo cenu 
pozemků ve vlastnictví města, kte-
ré jsou zastavěny bytovými domy 
různých vlastníků, ve výši 100,- Kč 
za m2. Pokud vlastníci domů, resp. 
bytových a nebytových jednotek v 
těchto domech, nevyužijí této mož-
nosti a neuzavřou kupní smlouvu 
ve lhůtě do 1 roku od schválení, 
vrací se kupní cena na původní 
částku, tj. 450 Kč za m2 . Stano-
vená výše 100,- Kč za m2 se však 
netýká pozemků pod samostatně 
stojícími garážemi.

Možnosti uzavřít kupní smlou-
vu s výhodnou cenou pozemku 
využilo cca 80 % vlastníků byto-
vých domů.

2. Financování
- požádáme o úvěr za účelem 

realizace investičních záměrů, 
přičemž zadlužení nepřekročí
7 % z hodnoty majetku města

Město dodržuje maximálně 
stanovenou sedmiprocentní hra-
nici zadluženosti. K 31. 12. 2004 
byla míra zadluženosti 5,15 %, k 
31. 12. 2005 byla 5,63 %, k 30. 6. 
2006 je 5,11% a stále se snižuje.

3. Bezpečnost a prevence 
kriminality

- provedeme reformu fun-
gování městské policie s důra-
zem na preventivní činnost

Počet strážníků městské policie 
byl navýšen o dvě preventistky, 
které se zaměřují především na 
odhalování záškoláctví, provádějí i 
besedy na školách. Bylo vybudo-
váno mobilní dopravní hřiště, které 
přispívá ke zkvalitnění dopravní 
výchovy na školách. V rámci pre-
vence kriminality proběhla i kont-
rolní akce v ulicích našeho města 
za spoluúčasti Policie České 
republiky. V r. 2005 bylo v budo-
vě Městské policie Frýdek-Místek, 
T.G.M. č.p. 633 zřízeno „kamerové 
centrum“. Z investičních akcí je nut-
no uvést vybudování parkovacích 
ploch pro služební a civilní vozidla 
(zaměstnanců MP) vč. přístřešku, 
nového vstupu na služebnu MP z 
ul. T.G.M i nové vybavení interiéru 
služebny MP vč. klimatizace. Na 
vzniku nových pracovních míst 
(obsluha kamer) jsme spolupraco-
vali s Úřadem práce ve F-M, který 

nám poskytl finanční podporu na 
mzdy a částku 50.000,- Kč na 
dovybavení kamerového dispe-
činku. MP F-M se podílí na zabez-
pečení aquaparku, se společností 
Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. 
je uzavřena Smlouva o umístění 
dohlížecí kamery, sledující areál 
aquaparku.

- zefektivníme využití kame-
rového systému města

V r. 2005 bylo ve městě 15 kusů 
kamer k nepřetržitému sledování 
„kritických míst“ v našem městě. 
Současný počet kamer je výrazně 
vyšší, komunikace a veřejná pro-
stranství sleduje celkem 17 kamer, 
nově je umístěno dalších 6 kamer 
v podchodu Českých drah a 8 
kamer v křížovém podchodu. Byly 
zahájeny kroky ke zřízení dalších 
nových stanovišť pro kamery.

- nadále budeme věnovat 
pozornost integraci romské 
komunity do společnosti

V oblasti práce s romskými 
dětmi a mládeží se značně zpes-
třila činnost klubu Pramínek, kte-
rý oslovuje významnou část rom-
ské populace v lokalitě ul. Míru. 
Činnost se zaměřila na oblast 
společenské výchovy a podporu 
zájmové činnosti tohoto etnika. 
Podařilo se vytvořit kulturní pás-
mo spočívající v tradicích romské 
kultury, kterou se prezentují na 
veřejnosti. Dalším úspěchem je 
navázání spolupráce se sociální-
mi zařízeními ve městě, čímž bylo 
dosaženo propojení romského 
etnika do majoritní společnosti. 
Byl úspěšně realizován projekt 
zaměřený na poznávání našeho 
kraje těmito dětmi. K tomuto úče-
lu byla zakoupena jízdní kola.

Další aktivity:
- byla vybudována společná prá-
delna a koupelna na ul. Míru 

LÍSKOVECKÁ ZÓNA: I na její zřízení získalo město dotační příspěvek.
Foto: Petr Pavelka

KŘÍŽOVÝ PODCHOD: Rekonstruován pomocí dotačního titulu.
Foto: Petr Pavelka

MĚSTSKÁ POLICIE: Služebna se dočkala vchodu z hlavní ulice. 
Foto: Petr Pavelka

KAMERA: Zvýšení bezpečnosti 
ve městě.    Foto: Petr Pavelka
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- podpořili jsme vznik denního 
centra pro děti předškolního 
věku a komunitního centra Spo-
lečenství Romů na Moravě, kte-
rý pracuje s dětmi předškolního 
věku. Dále bylo finančně podpo-
řeno rozšíření činností a vyba-
venosti tohoto centra směrem k 
rodičovské výchově
- finančně podporujeme činnost klu-
bu Nezbeda působícího při Charitě 
Frýdek-Místek působící v městské 
části Místek, který pracuje převážně 
s romskými dětmi a mládeží
- finančně je podporována činnost 
Společenství Romů na Moravě.
- v roce 2003 byly pro Společenství 
Romů na Moravě zakoupeny dva 
osobní počítače z projektu Infocen-
trum z Komplexního součinnostní-
ho programu prevence kriminality 
- od 1. 1. 2003 je zaměstnán na 
Městském úřadu ve Frýdku-Míst-
ku, nyní magistrátu města, odboru 
sociálních služeb a zdravotnictví, 
poradce pro národnostní men-
šiny, jehož činnost se převážně 
zaměřuje na pomoc Romům ve 
věcech veřejné a státní správy
Soustavným získáváním finanč-
ních zdrojů se daří podporovat a 
udržet terénní sociální pracovníky. 

- sjednotíme aktivity v 
oblasti prevence kriminality

Odborem sociálních služeb 
byla navázána úzká spolupráce 
s Městskou policií Frýdek-Místek, 
Okresním ředitelstvím Policie ČR, 
Centrem nové naděje, o.s., Renar-
konem, o.p.s., Pedagogicko psy-
chologickou poradnou, preventisty 
základních škol a Národní protidro-

govou centrálou v Praze, která je 
zvláště významným metodikem v 
oblasti protidrogové prevence.

Bylo provedeno zmapování 
sociálně patologických jevů na 
základních školách a proveden 
průzkum zájmu základních škol 
o prožitkové programy v rámci 
prevence kriminality a protidro-
gové prevence.

Ve spolupráci s OŘ PČR, 
Renarkonem a Národní protidro-
govou centrálou jsou pořádány 
pracovní schůzky s preventisty 
základních škol v oblasti proti-
drogové prevence.

Vlastní činnost v rámci pre-
vence kriminality s neorganizo-
vanými dětmi a mládeží probíhá 
ve dvou městských nízkopra-
hových klubech, a to v klubech 
Pramínek a Kosťa. 

Byla také navázána spoluprá-
ce s Pražským experimentálním 
studiem, jejímž výsledkem bylo 
natočení ojedinělé kazety v rám-

ci projektu Senioři a prevence s 
názvem „Žít a nechat žít“, která 
získala mimořádný celostátní 
ohlas. Soustavnou aktivní činností 
se daří získávat na činnost finanč-
ní prostředky z ministerstva vnitra 
v rámci celostátního programu 
prevence kriminality „Partnerství“. 
Ve spolupráci s OŘ Policie ČR 
Frýdek-Místek a městskou policií 
jsou organizovány Poradenské 
dny pro seniory.

Na vybraných středních ško-
lách a učilištích bylo provedeno 

zmapování potřeb a spokojenosti 
mládeže se sportovním a kulturním 
vyžitím ve městě a s možnostmi 
volnočasových aktivit pro mladé.

Klub Kosťa prošel v průbě-
hu volebního období rozsáhlou 
rekonstrukcí a byl poté znovu 
zprovozněn v únoru 2004.

Z dotačních titulů ministerstva 
vnitra byla v r. 2005 pořízena mobil-
ní kamera, která má sloužit k mapo-
vání rizikových lokalit ve městě. 

V únoru 2006 byl otevřen na ul. 
Husova nový nízkoprahový klub 
PROSTOR pro mládež od 15 let.

4. Investiční činnost města
- budeme rozvíjet a dále 

budovat dopravní a technic-
kou infrastrukturu

V roce 2003 byl zastupitel-
stvem města schválen Plán 
oprav a výstavby místních komu-
nikací, podle kterého město a 
jeho odbory postupují.

Město zlepšuje životní prostře-
dí investicemi do infrastruktury, 

například v r. 2002 to byla I. etapa 
plynofikace Chlebovic, v r. 2003 
inženýrské sítě v části Zátiší a 
plynofikace části Baranovice, v r. 
2004 inženýrské sítě komunikace 
Černá cesta a kanalizace na ul. 
Rybnická, v r. 2005 to byla ply-
nofikace Zelinkovic, další etapa 
plynofikace Chlebovic a plynofika-
ce části Vršavce, v letošním roce 
byla zahájena plynofikace v měst-
ské části Panské Nové Dvory. 

Dále byl v r. 2005 realizován 
vodovod pro zásobování pitnou 
vodou místní části Skalice střed 
a v letošním roce je budován 
vodovod v části Skalice-Záhoří.

- dobudujeme okolí místec-
kého náměstí – Antonínovo 
náměstí, ul. J. V. Sládka a ul. 
U Staré  pošty

Ulice J. V. Sládka a U Staré poš-
ty byly v roce 2003 a 2004 rekon-
struovány nákladem 10,2 mil. Kč, 
a to za významné účasti dotačních 
prostředků v celkové výši 6,9 mil. 
Kč a s minimálními náklady vlastní-
ho rozpočtu města Frýdek-Místek.

V závěru roku 2003 byla rekon-
struována další část historického 
jádra města, část ulice Hlavní a 
Mlýnská investičním nákladem 10,7 

mil. Kč, z toho dotace ministerstva 
pro místní rozvoj činila 6,6 mil. Kč.

Rekonstrukce Antonínova ná-
městí byla zahájena v říjnu roku 
2004 a dokončena v prosinci roku 
2004 nákladem 20,6 mil. Kč.

V blízkosti Náměstí Svobody, 
naproti podchodu, byla vybudo-
vána fontána. 

Jsou připravovány projek-
ty rekonstrukce navazujících 
komunikací včetně rekonstrukce 
komunikace ul. 8. pěšího pluku, 
která by měla řešit problémy par-
kování v této oblasti. 

- postavíme sportovní halu 
pro míčové sporty

Vzhledem k tomu, že město 
Frýdek-Místek získalo v dražbě 
víceúčelovou sportovní halu, 
kterou lze dle potřeby upravit pro 
míčové sporty v případě větších 
akcí, rekonstruovalo tělocvičnu 
u Základní školy F-M, ul. Pionýrů 
(6. ZŠ) a rovněž byla dokončena 
rekonstrukce tělocvičny u Základ-
ní školy F-M, ul. 1. máje 1700 (7. 
ZŠ), považujeme problemati-
ku potřeby zázemí pro míčové 
sporty za vyřešenou. Kapacita 
sportovišť pro míčové sporty je 
dostatečná a není již třeba budo-
vat další samostatnou sportovní 

halu pro míčové sporty.
- vybudujeme venkovní 

koupaliště s 50 m bazénem
V roce 2004 byla ukončena 

investiční akce Rekreační a odde-
chový komplex zóny Olešná – vněj-
ší část. Tuto akci zajišťovala spol. 
Sportplex, Frýdek-Místek s.r.o., 
jejímž 100 % vlastníkem je město 
Frýdek-Místek. Provoz byl zahájen 

v měsíci květnu roku 2005.
Pro značný zájem obyvatel 

města o tento druh rekreace bylo 
rozhodnuto o realizaci krytého 
rekreačního areálu. V současné 
době již probíhá jeho výstavba 
pod názvem „Krytý areál rekre-
ační zóny Olešná“, tento areál 
navazuje na již vybudovanou 
vnější část koupaliště. Dokonče-
ní a zprovoznění lze předpoklá-
dat v říjnu letošního roku.

- dobudujeme průmyslové 
zóny Chlebovice a Lískovecká

Průmyslová zóna Chlebovice 
– byla vybavena inženýrskými 
sítěmi v rozsahu potřeb stáva-
jícího provozu. Pro možnost 
plného využití této zóny bude v 
druhé polovině letošního roku 
doplněno energetické napájení 
zóny o silnoproudu přípojkou 22 
kV s kapacitou 15 MW.

Třetina pozemků zóny je čás-
tečně prodána a částečně prona-
jata spol. BLANCO CZ s.r.o., její-
mž vlastníkem je spol. BLANCO, 
GmbH. + Co. KG ze SRN. Tato 
společnost dokončila 1. etapu 
výstavby svého závodu, kolauda-
ce proběhla v 1. čtvrtletí roku 2005 
a ve 2. čtvrtletí roku 2005 zahájila 
výrobu. V současnosti má společ-

nost 97 zaměstnanců a počítá s 
rozšířením výroby po výstavbě 2. 
a 3. etapy stavby závodu. Společ-
nost vyrábí předměty a zařízení z 
nerezové oceli pro potravinářské 
a hygienické účely. 

Zbývající část průmyslové 
zóny v Chlebovicích je připrave-
na pro strategického investora, v 
současnosti probíhají jednání se 

V PROSTORU: Nízkoprahový klub 
pro mládež.     Foto: Petr Pavelka

PARK POD ZÁMKEM: Příjemné prostředí i pro svatebčany.
Foto: Petr Pavelka

ANTONÍNOVO NÁMĚSTÍ: Další upravený prostor.   Foto: Petr Pavelka

U KŘÍŽOVÉHO PODCHODU: Nová fontána.  Foto: Petr Pavelka

AQUAPARK NA OLEŠNÉ: Největší investice, která vyřešila problém 
koupání ve městě.    Foto: Petr Pavelka
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společností Hanil E-Hwa Slova-
kia, s.r.o., která zde hodlá vyrá-
bět automobilové komponenty 
pro společnost Hyundai. 

Průmyslová zóna Lískovecká 
– v průmyslové zóně byla dokon-
čena výstavba závodu spol. VIRO-
PLASTIC CZ a. s. Po zkušebním 
provozu v 1. čtvrtletí roku 2005 
byl zahájen řádný provoz závodu, 
jehož vlastníkem je italská firma 
z Florencie. Závod bude vyrábět 
více než 1,5 mld. kusů plastových 
uzávěrů ročně. V současnosti zde 
pracuje 25 zaměstnanců. Další 
pozemky v této zóně jsou pronaja-
ty společnostem Kwaczek, a. s. a 
Miko International, s. r. o. Tyto spo-
lečnosti své investice připravují.

- dokončíme Park pod zámkem
Investiční akce Park pod zám-

kem v hodnotě 15,6 milionů korun 
s dotačními prostředky minister-
stva pro místní rozvoj ve výši 8,3 
milionů byla ukončena ve 4. čtvrt-
letí roku 2003. Slavnostní otevření 
proběhlo v květnu roku 2004. 

V současné době jednáme o 
místech v parku, kam bude mož-
no umístit umělecká díla (řezbář-
ské práce apod.). Je připravován 
projekt dalších parkových úprav 
na svazích pod zámkem.

5. Územní plánování
a ekonomický rozvoj

- připravíme investiční pobíd-
ky pro malé a střední podnikání 
s důrazem na chybějící služby  
ve městě

Komise územního a ekono-
mického rozvoje předložila návrh 
nových investičních pobídek 
města Frýdek-Místek radě města. 
Rada doporučila zastupitelstvu 
města návrh schválit, zastupitel-
stvo na svém zasedání dne 21. 6. 
2004 návrh investičních pobídek 
města Frýdek-Místek neschvá-
lilo. V současné době jsou tedy 
platné původní investiční pobídky 
města Frýdek-Místek, účinné od 
27. 6. 2000. Principem těchto 
investičních pobídek je zasíťovaný 
a v majetku města Frýdek-Mís-
tek pozemek v průmyslové zóně 
Chlebovice a průmyslové zóně 
Lískovecká. Budoucím investo-
rům bude adekvátní část pozem-
ku nejdříve pronajata za 9,- Kč/

m2, po zrealizování svého záměru 
a zapsání do katastru nemovitostí 
mohou požádat město Frýdek-
-Místek o odprodej pozemku za 
cenu 80,-Kč/m2. 

- dokončíme novelizaci 
strategie ekonomického roz-
voje města

Novelizace strategie ekono-
mického rozvoje města byla pro-
vedena aktualizací č. 2 „Strategic-
kého plánu ekonomického rozvoje 
města Frýdek-Místek“ a vyústila v 
návrh nového Strategického plá-
nu ekonomického rozvoje města 
Frýdek-Místek. V současné době 
odbor územního a ekonomického 
rozvoje zapracovává do tohoto 
návrhu mimo jiné využití a rozvoj 

území lokality místecká kasárna 
a oblast Olešná. V komisi územ-
ního plánování a ekonomického 
rozvoje byl návrh „Strategického 
plánu ekonomického rozvoje 
města Frýdek-Místek do r. 2008“ 
projednáván v r. 2004. Rada 
města 29. 11. 2004 doporučila 
zastupitelstvu města rozhodnout 
o zrušení stávajícího „Strategické-
ho plánu ekonomického rozvoje 
Frýdku-Místku“ z r. 1998 a schválit 
„Strategický plán ekonomického 
rozvoje města Frýdku-Místku do r. 
2008“. Zastupitelstvo města dne 7. 
3. 2005 nezrušilo Plán strategické-
ho rozvoje města Frýdku-Místku, 
který byl schválen usnesením č. 
1.2. z 24. mimořádného zasedá-
ní Městského zastupitelstva ve 
F-M, konaného dne 12. 5. 1998 
s účinností ke dni 8. 3. 2005 a 
neschválilo Strategický plán eko-
nomického rozvoje města F-M na 

období 2005-2008 s účinností od 
9. 3. 2005.

- budeme se aktivně podí-
let na přípravě rozvojových 
programů regionu s výhledem 
čerpání finančních prostředků 
z podpůrných fondů a progra-
mů EU, důraz budeme klást 
na cestovní ruch

Byla založena pracovní sku-
pina pro získávání dotací ze 
strukturálních fondů EU, jejímž 
smyslem je společnými silami a 
informovaností získat co nejvíce 
finančních prostředků ze struk-
turálních fondů EU. V 1. kole 
máme několik žádostí, například 
žádost z Programu zpřístupňová-
ní dopravy osobám s omezenou 
schopností pohybové orientace.

Byly a jsou podávány žádosti o 
dotace z národních i evropských 
programů, např. rekonstrukce 
komunikace U Staré pošty v Míst-
ku – dotace 5 mil. Kč, rekonstrukce 
komunikace J. V. Sládka – dotace 
1,9 mil. Kč, Autobusové nádraží ve 
F-M – dotace 24,627 mil. Kč, rekon-
strukce ZŠ ul. Pionýrů – dotace 25 
mil.Kč, rekonstrukce tělocvičny ZŠ 
ul. 1. máje – rekonstrukce sportov-
ního hřiště – dotace 5 mil. Kč, prů-
myslová zóna Chlebovice – dota-
ce 11 mil. Kč, průmyslová zóna 
Lískovecká – dotace 3,8 mil. Kč, 
cyklistická stezka Ostrava – Bes-
kydy – Staré Město – dotace 7,2 
mil. Kč, cyklistická stezka v úseku 
Palkovická – Olešná – dotace 5,7 
mil. Kč, cyklostezka Frýdek-Místek 
– Dobrá, úprava trasy u hřbitova 
– dotace 1,3 mil. Kč, Lískovec 

– svahové deformace (geologický 
průzkum) – dotace 623 tis. Kč. V 
oblasti cestovního ruchu převážně 
v rámci sdružení Region Beskydy 
z programů PHARE a INTEREG 
IIIA na česko-slovenské a na 
česko-polské hranici – Informační 
portál města Frýdek-Místek a okolí 
s interaktivní prostorovou mapou 
– dotace 745,4 tis. Kč, Meziná-
rodní setkání k 5. výročí Euroregi-
onu Beskydy – dotace 210 tis. Kč, 
CISE – Cykloturistický informační 
systém ERB – dotace 465 tis. Kč, 
Propagace Regionu Beskydy CZ 
a SK – dotace 465 tis. Kč, Kroky 
ke zlepšení image a zviditelnění 
Regionu Beskydy – dotace 483 
tis. Kč, Centrum Regionu Bes-
kydy – Středisko přeshraniční 

spolupráce – dotace 396 tis. Kč, 
Propagace města F-M v rámci 
Regionu Beskydy – dotace 563,3 
tis. Kč, Propagace F-M s vazbou 
na partnerské město Bielsko-Biala 
– dotace 125,3 tis. Kč.

6. Sociální a zdravotní
služby města

- podpoříme další rozvoj 
terénních sociálních služeb

Prioritním zájmem města je 
celková podpora terénních a 
ambulantních služeb ve městě.

Pečovatelská služba Frýdek-
-Místek, příspěvková organizace

Rozšířila se doba poskytování 
péče klientům do večerních hodin 
a na dny pracovního volna a dny 
pracovního klidu, pro rozvoz obě-
dů se zakoupily všem klientům PS 
termoobaly na nerezové jídlonosi-
če. Bylo vybudováno druhé stře-
disko osobní hygieny pro klienty, 
půjčovna kompenzačních pomů-
cek a prádelna pro praní osobního 
prádla klientů PS. V domech s 
pečovatelskou službou a Domo-
vince byly zavedeny aktivizační, 
terapeutické a zájmové programy 
a služby sociálního pracovníka za 
účelem sociálního poradenství. 
Z důvodu nárůstu počtu klientů 
byla poskytovaná péče značně 
rozšířena.

Pečovatelská služba Charity 
Frýdek-Místek

Město Frýdek-Místek každo-
ročně ze svého rozpočtu přispívá 
na provoz této pečovatelské služ-

by, která je nedílnou součástí sys-
tému sociálních služeb ve městě.

Svaz důchodců ČR, městská 
organizace – Středisko sociální 
pomoci a služeb Frýdek-Místek

Město Frýdek-Místek každo-
ročně ze svého rozpočtu přispívá 
na provoz střediska, které posky-
tuje seniorům alternativní doplň-
kovou pečovatelskou službu.

Podané ruce o.s.
Občanské sdružení poskytuje 

ve městě služby osobní asisten-
ce v domácím prostředí zdra-
votně znevýhodněných klientů. 
Tuto formu péče město podpo-
ruje prostřednictvím finančních 
darů jejich příjemci a současně 
neinvestičním příspěvkem pod-
poruje provoz tohoto sdružení. 

Dobrovolnické centrum
Město finančně podpořilo 

občanské sdružení ADRA za 
účelem rozvoje aktivit z řad dob-
rovolníků. Bylo založeno akredito-
vané dobrovolnické centrum, které 
organizuje činnost dobrovolníků 
všech věkových kategorií, zabez-
pečuje organizační zajištění se 
současnou realizací osvěty dob-
rovolnictví a dalšího potřebného 
servisu v této oblasti. Ve městě se 
zaměřuje především na sociální 
a zdravotnická zařízení (Domovy 
důchodců, léčebnu dlouhodobě 
nemocných, Podané ruce o.s. a 
další). Byl také aplikován společný 
projekt úřadu práce a dobrovolnic-
kého centra ADRA v zajišťování 
společníků osamělým klientům.

Kluby důchodců
Byly provedeny renovace 

všech klubových interiérů a obno-
veno vybavení klubů, ve Skalici 
byla zřízena nová klubovna. V 
penzionu pro důchodce byl zří-
zen zcela nový klub pro seniory 
žijící v této frýdecké části. Kromě 
podpory terénních a ambulant-
ních služeb město věnuje stálou 
pozornost klientům v pobytových 
zařízeních města.

Penzion pro důchodce
Bylo zřízeno bezbariérové stře-

disko osobní hygieny a zavedeny 
terapeutické služby v zařízení pro 
zdravotně znevýhodněné občany.
Domov důchodců Frýdek- Mís-

tek, příspěvková organizace

ZÓNA V CHLEBOVICÍCH: Továrnu zde postavilo Blanco, dojednán 
je i další investor.    Foto: Petr Pavelka

NA HASIČSKÉ: Došlo k prodeji všech domů.     Foto: Petr Pavelka

NOVÁ SCÉNA VLAST: V rekonstruovaném objektu probíhá pes-
trá činnost.                 Foto: Petr Pavelka

PRÁZDNINY VE MĚSTĚ: 
Poprvé a s velkým ohlasem. 

Foto: Petr Pavelka

Plnění Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku Plnění Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku 
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Na stanici ul. Školská proběh-
la postupná rekonstrukce – ze 
čtyřlůžkových pokojů byly zříze-
ny dvoulůžkové, byla provedena 
rekonstrukce sociálního zařízení 
na obou podlažích, koupelny byly 
vybaveny polohovacími vanami, 
došlo k zrekonstruování klubovny 
novým účelným vybavením, poří-
dily se polohovací postele a nový 
nábytek pro klienty. Dále byla 
rozšířena o přístroje a pomůcky 
rehabilitace v objektu na ul. 28. 
října, obnova odpočinkových 
křesel, elektronicky ovládaných 
lůžek a polohovacích postelí.

Centrum pro mentálně 
postiženou mládež

Proběhla generální rekon-
strukce ústavních dílen CMPM 
na ul. Janáčkova, dílny byly 
zrekonstruovány v souladu s 
nejnovějšími požadavky na stan-
darty kvality sociálních služeb a 
jejich poskytování. Byl instalován 
výtah v objektu na ul. Fibichova, 
denního pobytu CMPM. Došlo k 
modernizaci komplexní rehabilita-
ce klientů s mentálním postižením 
o fyzioterapii a ergoterapii.

- podpoříme vznik lůžek 
pro LDN v rámci stávajícího 
zdravotnického zařízení

Rozšíření kapacity ošetřova-
telských lůžek pro občany města 
Frýdku-Místku bylo řešeno uzavře-
ním smluvního vztahu s Charitou 
Frýdek-Místek na umísťování obča-
nů města Frýdku-Místku do Domu 
pokojného stáří o kapacitě 50 lůžek, 
z celkové lůžkové kapacity 84.

- nadále budeme přispívat na 
přístrojové vybavení Nemocni-
ce F-M

Město poskytlo Nemocnici ve 
F-M za r. 2002 až 2006 na přístro-
jové vybavení dotace přesahující 
3,9 mil Kč a na ostatní účely dota-
ce přes 1,3 mil Kč, ze zdravotního 
fondu to byla částka 463 000,- Kč.

- rozšíříme kapacitu denního 
pobytu seniorů v Domovince

Zařízení prošlo rekonstrukcí, 
která zlepšila hygienické záze-
mí klientů. Současně došlo k 
rozšíření kapacity z původních 
12 míst na současných 18, která 
plně pokrývá potřebu města.

- budeme podporovat vznik 

dalších sociálních bytů pro 
osamělé matky

Dosud se nepodařilo získat 
vhodný objekt.

7. Bytová politika
- budeme aktualizovat 

seznam bytových domů, které 
by si město mělo jako „strate-
gické” ponechat 

Provádíme aktualizaci byto-
vého fondu. V r. 2006 došlo 
k prodeji všech domů na ul. 
Hasičská a ul. Zd. Štěpánka, 
které město F-M vlastnilo.

- podpoříme vznik dalšího 
„přístřeší” případně „noclehár-
ny” pro nepřizpůsobivé občany

Město Frýdek-Místek uzavřelo 
smlouvu o nájmu nemovitosti č.p. 
1309 Bahno-Příkopy se Slezskou 
diakonií za účelem provozování 
azylového domu s noclehárnou a 
denním centrem včetně přístřeší. 
Poneseme však finanční náklady 
spojené s některými stavebními 
úpravami azylového domu a čás-
tečné provozní náklady.

V r. 2003 a 2005 byla v objektu 
č.p. 1309 Bahno-Příkopy prove-
dena půdní vestavba, vznikly dvě 
místnosti, které umožnily rozšíření 
kapacity přístřeší o osm lůžek. Sta-
vebními úpravami byla vybudová-
na i místnost pro správce objektu. 
Na tuto investici získalo město 
320.000,- Kč z projektu Občanská 
volba Plzeňského pivovaru.

V r. 2005 byla realizována elek-
tropřípojka k objektu č.p.1309.

- budeme podporovat 
aktivity směřující ke vzniku 
nových bytových jednotek

V současné době neprobíhá 
výstavba nových bytových jedno-
tek, kde by investorem bylo město 
Frýdek-Místek. Město Frýdek-Mís-
tek podporuje aktivity směřující ke 
vzniku bytových jednotek, resp. 
bytových jednotek v rodinných a 
bytových domech tím, že budu-
je inženýrské sítě k pozemkům 
určeným pro výstavbu bytových 
a rodinných domů. Dále umožní-
me investorům získat od města 
Frýdek-Místek pozemky, které 
jsou určeny k výstavbě rodinných 
a bytových domů za předpokla-
du, že budoucí vlastník vybuduje 
na své náklady inženýrské sítě, 

čímž umožní vydání stavebních 
povolení na výstavbu bytových a 
rodinných domů.

8. Vzdělanost a kultura
- nadále budeme podporo-

vat rozvoj kulturních, vzdělá-
vacích a zájmových aktivit, 
zejména dětí a mládeže

Na podporu těchto aktivit ply-
nou z rozpočtu města především 
prostřednictvím kulturního fondu 
a fondu výchovy a vzdělávání 
značné finanční částky. V letech 
2003 a 2004 bylo v této oblasti 
vynaloženo 3,75 mil. Kč, v letech 
2005 a 2006 další 4 mil. Kč, z toho 
více než polovina na činnost dětí a 
mládeže. V r. 2005 se realizovala 
pro děti Bambiriáda, v prázdnino-
vých měsících r. 2006 proběhla 
akce Prázdniny ve městě.

- budeme prosazovat boha-
tou programovou nabídku v 
kulturních zařízeních města

Po dokončení přestavby 
víceúčelového kulturního sálu v 

bývalém kině Vlast bylo zařízení 
předáno do užívání v r. 2003 jako 
Nová Scéna Vlast.

Programová náplň Národního 
domu, Nové scény Vlast i Kina 
Petra Bezruče je velmi pestrá a 
dotýká se všech věkových skupin i 
žánrových stylů (filmový klub, pro-
gramy pro děti, seniory, přehlídky 
pražských divadelních souborů, i 
mimopražských, koncerty, v dub-
nu 2005 uspořádala příspěvková 
organizace celostátní setkání 
zástupců hudebních spolků – Kru-
hů přátel hudby). Zajímavé progra-
my komornějšího rázu nabízí pra-
videlně také městská knihovna.

- podpoříme mezinárodní spo-
lupráci škol včetně výměnných 
pobytů a eurocampů studentů 
středních škol našeho města

Tento závazek plníme jak na 
základních, tak i na středních 
školách. Na podzim 2004 byla 
podepsána smlouva o spolupráci 
v oblasti školství mezi Frýdkem-
-Místkem a Myslowicemi. V rám-
ci výměnných mezinárodních 
eurocampů každoročně navštíví 
naše město mladí lidé z 5 zemí 
Evropy (v r. 2006 to byli studenti 
z 8 zemí Evropy), naši studenti 

se naopak zúčastňují obdobných 
eurocampů v zahraničí. V r. 2006 
byla mezinárodní spolupráce 
rozšířena o setkání se sportovci 
z Bosny a Hercegoviny (házená 
muži, volejbal ženy).
9. Sport a využití volného času

- nadále budeme podporo-
vat sport dětí a mládeže včet-
ně kroužků na ZŠ i SŠ

Dotace z Centra sportu a Spor-
tovního fondu jsou každoročně 10 
mil. Kč z „Centra sportu“ a 1,5 mil. 
Kč ze sportovního fondu.

Dotace pro Centrum sportu jsou 
naplňovány rovnoměrně každoroč-
ně, dotace kroužků CS se každo-
ročně odvíjí dle vyúčtování a dohod 
s jednotlivými školami, v celkovém 
objemu je výše dotací zachovává-
na (fond celkem 10 165 000,- Kč 
z toho: HC F-M 3.300.000,- Kč, 
Fotbal F-M 1.200.000,- Kč,TJ 
Sokol F-M 1.400.000,- Kč, SKP 
F-M, házená 1.300.000,- Kč, BK 
F-M 1.000.000,- Kč, TJ Slezan 

atletika 550.000,- Kč, OR AŠSK 
F-M 250.000,- Kč, kroužky CS 
678.000,-).

Přemístěn od Víceúčelové 
sportovní haly a upraven byl sca-
te-park, u VSH pak město buduje 
nové hokejbalové hřiště na místě 
bývalé venkovní ledové plochy.

- budeme pokračovat v 
budování dalších cyklostezek

V letech 2003 a 2004 byla 
dokončena cyklostezka s názvem 
Propojení cyklistické stezky 
Ostrava – Beskydy – Staré Město 
a dobudována cyklostezka podél 
řeky Ostravice ve třech samo-
statných úsecích s pracovním 
názvem Cyklostezka – úsek 1, 2 
a 3 za celkovou částku 9,3 mil. Kč 
s dotací poskytnutou Státním fon-
dem dopravní infrastruktury 4,6 
mil. Kč. V r. 2004 byla vybudová-
na cyklostezka Palkovická-Olešná 
s celkovými náklady 10,5 mil. Kč, 
z toho dotace poskytnutá Státním 
fondem dopravní infrastruktury 
byla 5,7 mil. Kč. V letošním roce 
bude s dotací SFDI postave-
na nová trasa cyklostezky F-M 
– Dobrá v úseku mezi zahrád-
kami u hřbitova a dále opraven 
povrch cyklostezky vedoucí po ul. 

Hlavní a Janáčkově až po ul. Pal-
kovickou. Předpokládané náklady 
rekonstrukce jsou 6 mil. Kč.

- postavíme novou tělo-
cvičnu při ZŠ na ul. Pionýrů

Tělocvičnu při ZŠ F-M na ul. 
Pionýrů se podařilo zrealizovat 
v r. 2003 nákladem 32,4 mil. Kč, 
na stavbu byla získána dotace 
ve výši 25 mil. Kč a kromě využití 
pro školní vyučování zde našli 
důstojné zázemí extraligové volej-
balistky a házenkáři. Nad rámec 
programového prohlášení jsme 
postavili novou tělocvičnu při ZŠ 
na ul. 1. máje ve Frýdku-Místku, 
která vznikla formou rekonstrukce 
a přístavby nákladem 29,8 mil. 
Kč. Na tuto stavbu byla získána 
dotace ve výši 12 mil. Kč.

- podpoříme sportovní akti-
vity zdravotně postižených 
spoluobčanů působících na 
území našeho města

Sportovní klub vozíčkářů obdržel 
dotace ze Sportovního fondu a 
jejich turnaje jsou podporovány i z 
Fondu reprezentace a propagace. 
Bezbariérový přístup je vybudován 
v nové tělocvičně na ZŠ na ul. Pio-
nýrů i na ZŠ na ul. 1. máje. Město 
také podporuje sportovní aktivity 
zdravotně postižených občanů 
formou dotací ze zdravotního a 
charitativního fondu, zejména na 
úhradu nájemného bazénu (Svaz 
důchodců, občanské sdružení 
Roska, Svaz bechtěreviků, Svaz 
diabetiků, Slezský klub stomiků, 
Sdružení na pomoc alergickým a 
oslabeným dětem Pobeskydí).

- z vrcholových sportů pod-
poříme interligovou házenou a 
extraligový volejbal

Tyto sporty se těší mimořádné 
podpoře města, kromě vybudová-
ní důstojné haly pro utkání přispívá 
město Frýdek-Místek také na jejich 
činnost. Tito sportovci budou mít 
možnost využívat i relaxačního 
centra, které se ještě letos vybu-
duje v Komerčním centru se státní 
dotací ve výši 5 mil. Kč.

10. Dopravní obslužnost 
a napojení na integrovaný 

dopravní systém
- zlepšíme dostupnost měst-

ské autobusové dopravy ve 
všech částech města 

ZŠ PIONÝRŮ: V nové hale se zabydlela házená a volejbal.
Foto: Petr Pavelka

ZŠ 1. MÁJE: Novou tělocvičnu navíc brzy doplní venkovní sportovní areál.
Foto: Petr Pavelka

FRÝDLANTSKÁ ULICE: I tady 
starý chodník nahradila zámko-
vá dlažba.   Foto: Petr Pavelka

Plnění Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku Plnění Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku 
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Do jízdních řádů zapracovává-
me konkrétní požadavky občanů 
zejména z okrajových částí města, 
po konzultaci s osadními výbory. 
Dopravní obslužnost je kromě spo-
jů MHD zajišťována i spoji příměst-
ské autobusové dopravy, ve kte-
rých lze na území města cestovat 
za tarif MHD. V současné době se 
také zpracovává studie možnosti 
rozšíření spojů a linek MHD do 
místních částí Skalice, Zelinkovice, 
Lysůvky a Chlebovice. Výsledky a 
doporučení zpracované optimali-
zace městské hromadné dopravy 
budou v plném rozsahu realizová-
ny k 1. 1. 2007.

- budeme dbát na návaz-
nost MHD na příměstskou 
dopravu a všechny složky 
dopravního systému

Na linky příměstské autobuso-
vé dopravy je návaznost zajištěna 
v rámci vybudovaného integrova-
ného dopravního systému, návaz-
nost na vlaky se provádí po každé 
změně jízdního řádu Českých 
drah. Jízdní řády MHD se průběž-
ně upravují právě z důvodu zajiš-
tění návaznosti na další složky 
dopravního systému. V současné 
době se zpracovává optimalizace 
městské hromadné dopravy, kte-
rá se zaměří i na tuto oblast.

V souvislosti s řešením návaz-
nosti dopravy bude v r. 2006 
zahájena a v r. 2007 dokončena 
v blízkosti nádraží ČD výstavba 
nového autobusového nádraží 
s očekávanými náklady zhruba
59 mil. Kč. Po ukončení akce 
bude městu v r. 2008 část těchto 
prostředků ve výši 24,627 mil. 
Kč vrácena jako dotace SROP.

- rozšíříme počet nízkopod-
lažních autobusů na nejfrekven-
tovanějších linkách ve městě

Od začátku našeho volebního 
období jsme zakoupili čtyři níz-
kopodlažní autobusy, které jezdí 
na nejfrekventovanějších linkách 
9, 10 resp. lince 1, 2. V letošním 
roce jsme prostřednictvím doprav-
ce požádali o nákup dalších dvou 
nízkopodlažních autobusů. Na 
jejich nákup hodlá přispět i město 
přímo ze svého rozpočtu.

- dále se budeme věnovat 
problematice parkování ve měs-

tě, především pak na sídlištích 
Slezská, Riviéra a Kolaříkovo

Problematiku parkování řeší-
me průběžně. 

Bylo vybudováno parkoviště 
na Z. Štěpánka, ul. Novodvorská, 
ul. Beethovenova, ul. Nad Lipi-
nou, ul. Lískovecká a parkoviště u 
aquaparku Olešná. V r. 2006 se 
započalo s výstavbou parkoviště 
u magistrátu města na ul. Těšín-
ská, na ul. J. Trnky u restaurace 
Morava, dalšího parkoviště na ul. 
Novodvorská a dalšího parkoviště 
u aquaparku na Olešné. 

- budeme pokračovat v pří-
pravě výstavby třetího mostu 
přes Ostravici

V roce 2002 byla zpracována 
technická studie s variantním řeše-
ním a odhadem finančních nákladů 
původně cca 50 mil. Kč. Je zadán 
projekt monitorování dopravy ve 
městě (aktualizace z roku 1998), 
který následně poslouží jako aktu-
ální podklad dalšímu směřování 
případné výstavby mostu. Jedná 
se o stavbu s vysokou finanční 
náročností (v současných cenách 
již cca 70 mil. Kč). Další vyvolané 
investice, např. úpravy ul. 28. října 
včetně vybudování parkovacích 
ploch, by měly vlastní stavbě před-
cházet, jejich rozsah však nebyl 
zatím specifikován. Z hlediska 
rozložení dopravní zátěže vyplý-
vá, že podle dostupných podkla-
dů zásadnější odlehčení v celé 
komunikační síti přinese výstavba 
obchvatu, následné vybudování 3. 
mostu pak dopomůže k rovnoměr-
nějšímu rozložení dopravní zátěže, 
plynoucí z vlastního provozu měs-
ta. Vzhledem k otevření podchodu 
pod kolejištěm ČD a připravované 
výstavbě autobusového nádraží 
v lokalitě Poříčí se jeví jako příz-
nivější výstavba lávky pro pěší a 
cyklisty přes Ostravici v prostoru 
mezi hotelem Centrum a ul. Pře-
myslovců, která je jako dopravní 
propojení v Územním plánu zóny 
Poříčí navržena. Její realizace by 
občanům přinesla kvalitní alterna-
tivu pro spojení Frýdku a Místku 
náhradou za silně frekventovanou 
ul. Hlavní. Náklady na vybudování 
tohoto propojení by přitom v porov-
nání s náklady na 3. most byly 

několikanásobně menší. Hledají 
se jiné varianty řešení pro odleh-
čení dopravy.

- více finančních prostředků 
uvolníme na opravy komunika-
cí a chodníků, včetně možnosti  
bezbariérového pohybu občanů

Město Frýdek-Místek mimo 
jiné předkládá žádost o poskytnutí 
finančních prostředků ze strukturál-
ních fondů Evropské unie na akci 
„Zpřístupňování dopravy osobám 
s omezenou schopností pohybu 
a orientace“. Náklady na realizaci 
tohoto projektu se pohybují v roz-
pětí 17 až 27 milionů Kč. Nejedná 
se o jednu stavbu, ale o soubor 
několika desítek staveb a staveb-
ních úprav na území celého města. 
Opravy komunikací byly provedeny 
v délce 6640 m a chodníky oprave-
ny v délce 9985 m, výstavba nebo 
rekonstrukce komunikací byla pro-
vedena v délce 6340 m, chodníků 
v délce 3580 m.

V r. 2004 byla zahájena inten-

zivnější spolupráce se Sdružením 
zdravotně postižených ČR a 
Sjednocenou organizací nevi-
domých a slabozrakých. V r. 
2005 bylo na základě jednání s 
těmito organizacemi dohodnuto 
doplnit některé křižovatky se 
silničním signalizačním zaříze-
ním o zvukovou signalizaci na 
dálkové ovládání a doplnění 
přechodů pro chodce vodícími 
lištami pro nevidomé a slabo-
zraké. Většina dohodnutých 
úprav je již provedena.

V r. 2003 a 2004 bylo z roz-
sáhlejších oprav komunikací pro-
vedeno položení nového živič-
ného povrchu na ul. Palackého 
– Bezručova, Nádražní, Lubojac-
kého, Hlavní, Zámecká, 28. října, 
J. Hory, Slavíčkova a další část 
cesty na Frýdeckou skládku.

Z větších oprav chodníků byly 
např. opraveny chodníky na ul. 
Riegrova, 1. máje, Frýdlantská, 
Hlavní, Nádražní, 28. října, Palac-
kého, Národních mučedníků, 
Těšínská, Mozartova, Příborská, 
Politických obětí, Myslivečka, Bez-
ručova, J. Suka, V. Talicha, TGM 
u parku a rekonstrukce chodníku 
k prameni v Hájku. Opravena byla 
schodiště na Růžovém pahorku, 

na ul. Mánesova, TGM a Bruzov-
ská. Byla také zrekonstruována 
lávka pro pěší na ul. Revoluční. 

V r. 2005 byly provedeny tyto 
investiční akce a opravy : 

- oprava ul. Skautská
- oprava ul. Divišova
- výstavba parkoviště ul. Beetho-
venova
- výstavba parkoviště ul. Lískovecká
- výstavba chodníku ve Skalici 
od školy po kostel
- výstavba chodníku v Chlebovicích
- oprava chodníku na TGM
- oprava chodníku na ul. Jiráskova
- oprava spojovacího chodníku 
mezi Zámeckým náměstím a ul. 
Hasičská
- oprava ul. Slavíčkova
- oprava cesty na Frýdeckou 
skládku
- úprava přechodů pro chodce 
na ul. Radniční a tř. TGM
- některé křižovatky byly doplně-
ny silničním signalizačním zaří-
zením o zvukovou signalizaci na 

dálkové ovládání
- bylo opraveno další schodiště na 
Růžovém pahorku, ul. Mánesova, 
TGM, Bruzovská, ul. A. Staška, ul. 
Hasičská, ul. Lískovecká, K Hájku

V r. 2003 jsme na úpravy 
místních chodníků a komunikací 
vynaložili téměř 33 mil. Kč, v r. 
2004 to bylo 28 mil. Kč, v r. 2005 
částku 32 mil. Kč, v r. 2006 se 
počítá s částkou 33 mil. Kč.

11. Životní prostředí
- nadále budeme rozšiřo-

vat počet dětských prvků na 
hřištích a veřejných prostran-
stvích

Každoročně přibývá ve 
městě dětských prvků, navíc 

je zpracován materiál o dalším 
zkvalitňování těchto služeb v 
souladu s novými hygienickými 
požadavky po vstupu do EU. 
Bylo vybudováno dětské hřiště 
Puškinův park za 2 mil. Kč, byla 
vybudována 3 nová hřiště – v 
Sadech B. Smetany, v Janáčko-
vě parku a na ul. Lohrera. Cel-
kové náklady byly přes 4,9 mil 
Kč. V současné době probíhá 
rekonstrukce dětského hřiště na 
ul. Dobrovského.

- stálou pozornost budeme 
věnovat výsadbě další zeleně, 
především květin

Rozšířili jsme květinovou 
výzdobu města, v r. 2004 to bylo 
již 5 500 m2 květinových ploch 
(letničky i trvalky). Novým typem 
výsadby květin jsou květnaté 
louky, jejichž hlavním efektem je 
množství planých květin – jejich 
celková výměra v našem městě 
je 1200 m2. V roce 2005 byla 
květinová výzdoba rozšířena na 
Náměstí Svobody – celkem je 
zde 12 květinových sloupů, byl 
založen nový květinový záhon 
na ulici Frýdlantská. Od r. 2002 
bylo vysázeno 1205 stromů.

- zpracujeme plán dobudování 
ploch veřejně přístupné zeleně v 
souladu s Generelem zeleně

Je připraven program, jehož 
naplnění záleží na financích. 
Výsadba stromů a keřů je reali-
zována průběžně. V r. 2005 byly 
vysázeny stromy jako náhradní 
výsadby a rekonstruovány výsad-
by dřevin na centrálním hřbitově. 
Byl dokončen informační systém 
v městských parcích.

- provedeme aktualizaci 
hlukové mapy města

Hluková mapa pro město 
dosud zpracována nebyla, exis-
tuje pouze mapa emisí zpraco-
vaná v návaznosti na připravo-
vaný obchvat města. V této fázi 
příprav výstavby obchvatu, kdy 
na část je již vydáváno stavební 
povolení, bude zřejmě vhodnější 
zadat zpracování hlukové mapy 
zatížených komunikací města až 
po vybudování obchvatu, kdy 
hluková zátěž se výrazně změní 
a mapa bude mít větší vypovída-
cí schopnost pro potřeby města.

- prosadíme projektové 

PALACKÉHO ULICE: Jedna z komunikací, která prošla větší rekonstrukcí.
Foto: Petr Pavelka

NOVODVORSKÁ: Na sídlišti Slezská přibývají v rámci možností par-
kovací místa.   Foto: Petr Pavelka

MHD: Nejlevnější v regionu.   Foto: Petr Pavelka
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dořešení obchvatu města na 
území města tak, aby po r. 2006 
mohlo být realizováno. Důsled-
ně budeme dbát, aby toto pro-
jektové řešení garantovalo, že 
v žádné usedlosti užívané pro 
trvalé bydlení nebudou překro-
čeny hlukové ani imisní limity 
podle platných norem

Stavby obchvatu jsou připravo-
vány investorem ŘSD ČR, jednot-
livé stavby jsou v současné době v 
různých stadiích rozpracovanosti. 
Zástupci města se pravidelně 
zúčastňují všech jednání při zpra-
covávání projektové dokumentace 
a průběžně uplatňují požadavky 
na řešení všech vazeb a zabezpe-
čení, která by měla zajistit dosta-
tečný komfort pro občany města i 
po výstavbě obchvatu. Jednotlivé 
stupně dokumentace jsou vždy 
opakovaně posuzovány i z hledi-
sek hlukových a imisních dopadů, 
výsledné řešení musí splňovat nor-
mové požadavky.

- dokončíme analýzu kvality 
ploch, které jsou ve vlastnictví 
Města F-M a vypracujeme plán 
péče o plochy, které neřeší 
lesní hospodářský plán

Je hotova celá studie, která 
postihuje rekreační funkci měst-
ských lesů, vysokou krajinnou 
zeleň a popisuje, jak by plochy 
měly dále fungovat. Postupně se 
realizuje rozšiřování vysoké kra-
jinné zeleně mimo zastavěné čás-
ti města, především doplňováním 
stromořadí podél místních komu-
nikací, polních a účelových cest 
ve volné krajině (Skalice, Chlebo-
vice, Zelinkovice, Lískovec).

- rozšíříme klidové a odpo-
činkové zóny ve městě

Součástí plnění tohoto závaz-
ku bylo otevření Naučné stezky 
Frýdecký les v r. 2004. Pro zlep-
šení kvality života občanů města 
budou podél řek Ostravice a 
Morávky v místech, kde to není 
v kolizi s chráněnou krajinnou 
oblastí řeky Morávky a v rozporu 
se zájmy vlastníka Povodí Odry, 
a.s., upraveny plochy pro pří-
městskou rekreaci a využití vol-
ného času. Na břehu přehrady 
Olešná pro veřejnou část pláže 

bude do konce r. 2006 vybudo-
váno nové sociální zařízení.

12. Činnost městského 
úřadu (magistrátu)

a informovanost občanů
- rozšíříme počet úředních 

dnů o jeden a budeme opti-
malizovat úřední hodiny

Počet úředních dnů byl rozší-
řen o čtvrtek, nové úřední hodi-
ny byly stanoveny s ohledem na 
potřeby převážné většiny oby-
vatel na odpoledne. Záležitosti 
občanů jsou vyřizovány i mimo 
stanovené úřední hodiny, pokud 
to je technicky možné. Optimali-
zace úředních hodin je uvedena 
na www.frydekmistek.cz.

- vyhledáme vhodná místa 
pro umístění lokálních „Úřed-
ních desek”, včetně okrajo-
vých částí města

V okrajových částech města 
bylo podle požadavků osad-
ních výborů umístěno 10 kusů 
informačních skříněk. Centrální 
úřední deska byla s účinností k 
1.1.2006 (podle nového správ-
ního řádu) umístěna v průchodu 
do budovy Magistrátu města 
F-M, Radniční 10, elektronická 
úřední deska je samozřejmostí.

- do konce r. 2006 snížíme 
počet zaměstnanců města Frýd-
ku-Místku minimálně o 10%

Snížení počtu zaměstnanců 
města bylo provedeno v souladu 
s deklarovaným záměrem. Počet 
zaměstnanců k 1. 1. 2003 byl 421, 
k 1. 4. 2005 byl počet zaměstnanců 
329, k 30. 6. 2006 je počet zaměst-
nanců 332 (údaj bez zaměstnanců 
zařazených do městské policie).

- větší pozornost budeme 
věnovat internetovým strán-
kám města

Obdrželi jsme finanční pro-
středky z grantu CBC Phare ve 
výši 22 599 eur na vytvoření infor-
mačního portálu města Frýdku-
-Místku a okolí s interaktivní pro-
storovou mapou, který je hotov. V 
rámci tohoto portálu je taktéž pre-
zentováno město Frýdek-Místek v 
oblasti cestovního ruchu. 

Byla provedena inventura obsa-
hu internetových stránek města a 
přijat mechanismus zabezpečující 

jejich každodenní nepřetržitou 
aktualizaci. Z hlediska atraktivity 
byly webové stránky města Frýd-
ku-Místku hodnoceny v projektu 
Infoliga na 9. místě z celkem hod-
nocených 142 webů úřadů samo-
správ v České republice.

- pravidelně budeme pořá-
dat setkání s občany, včetně 
okrajových částí města

Setkání s občany v okrajových 
částech města probíhají pravidel-
ně a jednotliví uvolnění členové 
vedení města mají „přiděleny“ jed-
notlivé okrajové části města k užší 
spolupráci. Úzká je spolupráce 
především s předsedy osadních 
výborů. Veřejné schůze s občany 
se konají 2x ročně. Jednou roč-
ně se také scházejí předsedové 
osadních výborů a jeden další 
člen osadního výboru na společ-
né schůzce s primátorkou města.

- budeme iniciovat vznik 
nových osadních výborů v okra-
jových částech města a větší 
zainteresovanost osadních výbo-
rů na dění v jejich obvodech

V lednu r. 2005 vznikl Osadní 

výbor v Lískovci, ve všech ostat-
ních okrajových částech pracují 
osadní výbory již několik let.

 - zpracujeme projekt orien-
tačních čísel na budovách

Projekt je zpracován a je k 
dispozici pro potřeby města.
13. Obchodní společnosti města

- nebudeme privatizovat 
obchodní podíly ani jejich části 
ve společnostech našeho města

Tento bod programového 
prohlášení je plněn, nedošlo k 
privatizaci obchodních podílů, 
ani jejich částí ve společnos-
tech, kde má nadpoloviční podíl 
město Frýdek-Místek.
14. Účast města ve sdruženích 

a zahraniční vztahy
- aktivně se budeme účast-

nit práce při zastupování naše-
ho města ve Sdružení měst a 
obcí ČR, Sdružení obcí Frýdec-
ko-Místecka, Sdružení histo-
rických sídel Čech, Moravy a 
Slezska, Vodárenském svazu, 
Sdružení obcí povodí Olešná a 
Euroregionu Beskydy

Jednotliví zástupci města se 
aktivně zúčastňují práce při jedná-

ní orgánů jednotlivých sdružení. 
- ve spolupráci s ostatními 

obcemi budeme propagovat 
náš region v celostátním a 
mezinárodním měřítku

Propagace našeho města 
Frýdku-Místku jako centra Regio-
nu Beskydy a celého regionu, kte-
rý reprezentuje 5 měst a 58 obcí, v 
celostátním a mezinárodním měřít-
ku je založena na pravidelné pre-
zentaci následujícím způsobem:

- účastí na veletrzích ces-
tovního ruchu (GO a REGI-
ONTOUR Brno, Slovakia Tour 
Bratislava, Holiday World Praha, 
GLOBTOUR Katovice, URBIS, 
MTT Beskydy Bielsko- Biala, MTT 
Warszawa, Toursalon Poznaň)

- realizací tištěných propa-
gačních materiálů

- realizací propagačního filmu 
města Frýdek-Místek a Eurore-
gionu Beskydy

- na internetových stránkách 
Regionu Beskydy, které byly 
zprovozněny v r. 2005, na těchto 
stránkách lze získat také přímé 
informace o našem městě

Město také participuje na růz-
ných společensko-kulturních akcích 
pořádaných v rámci Regionu Bes-
kydy (např. Den pro Evropu).

Záměrem je rozšíření audio-
vizuální formy prezentace města 
(zlepšení internetových stránek, 
rozšíření filmu o speciální sek-
vence apod.).

Rok 2006 byl ve znamení dal-
šího prohlubování a rozšiřování 

MÍSTECKÉ NÁMĚSTÍ: Rozšířená květinová výzdoba. Foto: Petr Pavelka

ÚŘEDNÍ DESKA: K dispozici 24 hodin denně.   Foto: Petr Pavelka

WORKSHOP S CHORVATY: O rozvoj turistického ruchu se stará Regi-
on Beskydy a Beskydské informační centrum.         Foto: Petr Pavelka

propagace města F-M. Město se 
samostatně nebo v zastoupení 
Regionu Beskydy zúčastnilo vele-
trhu cestovního ruchu v Gdaňsku, 
Mnichově a v Budapešti. Rozšiřu-
je se také okruh propagace města 
– propagační materiály jsou pře-
dávány ve spolupráci s různými 
partnery na významných akcích 
mezinárodního charakteru (např. 
veletrh cestovního ruchu ve Vídni 
nebo dny spolupráce britských a 
českých měst v Londýně).

- dále budeme rozvíjet stá-
vající smluvní vztahy s part-
nerskými městy

V průběhu r. 2005 byly navá-
zány přerušené partnerské vzta-
hy s městem Nikaia (Řecko), 
delegace našeho města navští-
vila v r. 2005 město Nikaia, spo-
lečně byl zpracován text „Dekla-
race vzájemné spolupráce mezi 
městem Frýdek-Místek (ČR) a 
městem Nikaia (Řecko)“. Zastu-
pitelstvo města Frýdku-Místku 
tuto „deklaraci“ schválilo, podpis 
„deklarace“ by se měl uskutečnit 
v r. 2006 při návštěvě řecké dele-
gace v našem městě.

Zastupitelstvo města F-M rov-
něž projednalo a schválilo „Dekla-
raci vzájemné spolupráce mezi 
městy F-M (ČR) a městem Gra-
dačac (Bosna a Hercegovina)“, tato 
deklarace byla podepsána v únoru 
2006 při návštěvě delegace města 
Gradačac ve Frýdku-Místku.

V květnu 2006 se na pozvá-
ní představitelů města Ames 
uskutečnila návštěva delegace 
města F-M partnerského města 
Ames (IOWA).

Byly obnoveny kontakty s 
partnerským městem Urjupinsk 
(Ruská federace). Zastupitelstvo 
města Frýdek-Místek v r. 2005 
schválilo „Deklaraci vzájemné 
spolupráce mezi městy F-M 
(ČR) a městem Urjupinsk (Rus-
ká federace)“. O termínu podpi-
su této „deklarace“ se jedná.

Závěr:
Dle názoru Rady města Frýd-

ku-Místku bylo Programové pro-
hlášení Rady města Frýdku-Míst-
ku na období 2002-2006 splněno.

Plnění Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku Plnění Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku 
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

Frýdek, parkoviště u Billy:
 19.9. - 21.9.
Místek, parkoviště u kina P. Bezruče:
 26.9. - 27.9.

Dochází ke změně místa 
mobilní sběrny, a to z původního 
stanoviště na parkovišti naproti 
zastávky Na Veselé nově na 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
parkoviště u supermarketu Billa. 
Provozní doba mobilní sběrny je 
vždy úterý, středa, čtvrtek od 10 h. 
do 18 h. (dle harmonogramu).

(V den státního svátku, tj. 28. 
9. 2006, proběhne svoz komu-
nálního odpadu bez omezení, tj. 
dle platných harmonogramů.)

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)

Statutární město Frýdek-Místek informuje
o záměru pronajmout níže uvedené nemovitosti

za účelem realizace dostaveb:
- části pozemků p.č. 5219/2 ostatní plocha - neplodná půda o 
výměře 55 m2, p.č. 59/1 zastavěná plocha a nádvoří - zboře-

niště o výměře 129 m2, p.č. 59/2 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 141 m2 a p.č. 61/12 ostatní plocha - zeleň o výměře 441 

m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (U Staré pošty).
- pozemky p.č. 2966 zastavěná plocha - zbořeniště o výměře 

201 m2, p.č. 2967 zahrada o výměře 228 m2, p.č. 2968 zastavě-
ná plocha - zbořeniště o výměře 238 m2 a p.č. 2969 zahrada o 
výměře 227 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Těšínská).
Písemné žádosti zasílejte na Magistrát města Frýdku-Místku, 

odbor správy obecního majetku, a to nejpozději do 30. 9. 2006.

KUPÓN NA SLEVU 5%

NA CYKLISTICKÉ HELMY 
A OSVĚTLENÍ

v prodejnách:

AZcyklosport, Radniční 1243, F-M
Jumpsport, Frýdlantská 158, F-M

TOMsport, Krátká 1113, F-M

Neplatí na již zlevněné zboží. Slevy se nesčítají.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITYEVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
16. – 22. září 200616. – 22. září 2006

Statutární město Frýdek-Mís-
tek se letos poprvé naplno připojí 
k celoevropské akci „Evropský 
týden mobility“ (16.-22. září) a 
„Evropský den bez aut“ (22. září), 
která se letos bude v Evropě 
konat už pošesté.

Obě osvětové a propagační 
akce mají v evropských městech 
podpořit přijatelnější způsoby 
dopravy a napomoci při omezování 
individuální automobilové dopravy 
ve městech. Ministerstvo životního 
prostředí podporuje Evropský den 
bez aut a Evropský týden mobility 
v rámci dlouhodobé komunikační 
strategie za podpory Úřadu vlády 
České republiky, ve spolupráci s 
evropskými koordinátory a členy 
Evropské komise. Evropský den 
bez aut (22. září), který se poprvé 
uskutečnil ve Francii v roce 1998, 
se koná v Evropě již řadu let. Od 
roku 2002 se stal součástí Evrop-
ského týdne mobility (16.-22. září). 

V letošním roce proběhne 
Evropský den bez aut (EDBA) a 

„EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
a EVROPSKÝ DEN BEZ AUT“ 16. - 22. září 2006

Evropský týden mobility (ETM) ve 
spolupráci s kampaní Evropské 
unie na zlepšení stavu klimatu 
Země. Tato kampaň chce zvýšit 
povědomí obyvatel Evropy o nut-
nosti ochrany klimatu a chce je 
podnítit k tomu, aby začali každý 
sám u sebe, drobnými každoden-
ními opatřeními. Proto motto letoš-
ního EDBA a ETM zní: „Chraňme 
klima Země“ a vedle tradičního 
loga ETM s modrou kytičkou bude 
možno v letošní kampani využívat 
i upravené logo kampaně Evrop-
ské unie na zlepšení stavu klimatu 
Země. Heslem tohoto loga je: „I ty 
ovládáš změny klimatu“ a pod hes-
lem pak: „Pěšky. Na kole. Autobu-
sem. Tramvají – Změň se“.

Město Frýdek-Místek pro obča-
ny připravilo řadu zajímavých akcí. 
Podmínkou účasti je schválení 
Charty a přijmutí trvalých opatření 
pro zklidnění dopravy ve městě či 
na zvýšení bezpečnosti chodců 
a cyklistů při pohybu ve městě a 
uzavření vybraných komunikací 
pro provoz automobilů.

Po celý ETM proto bude pro 
automobily uzavřena spodní 
část ul. TGM ve Frýdku, průjezd 
budou mít zajištěny autobusy, 
složky IZS a cyklisté. Z trvalých 
opatření uveďme zprůjezdnění 
jednosměrek v ul. Na Aleji a 
Slezská pro cyklisty, osazení 
zpomalovacích šikan na ul. 
Střelniční nebo výstavbu cyklos-
tezky za frýdeckým hřbitovem.

V budově Magistrátu města 
Frýdku-Místku bude po celý týden 
instalovaná výstavka výtvarných 
prací žáků ZŠ na téma ETM. 

V prodejnách AZcyklosport, 
Jumpsport a TOMsport bude 
po celý týden možnost zakoupit 
cyklistické helmy a osvětlení na 
kola se slevou 5 procent (mimo 
již zlevněné zboží) po předložení 
kupónu, který naleznete v tomto 
vydání zpravodaje.

V sobotu 16. 9. 2006 pro-

běhne den otevřených dveří ve 
služebně Městské policie Frý-
dek-Místek. Služebnu MP na 
ul. TGM bude možno navštívit v 
době od 9 do 13 h.

V neděli 17. 9. 2006 si budou 
moci motoristé zjistit, jak přesně 
jim ukazují tachometry ve vozi-
dlech. Za účasti dopravních poli-
cistů bude od 9 do 12 h. probíhat 
na ul. Kvapilova informativní měře-
ní rychlosti. Příjezd k měřícímu sta-
novišti bude od ul. Palkovická.

V úterý 19. 9. 2006 uspořá-
dáme cyklojízdu městem. Start 
bude na Zámeckém náměstí v 
15 h. Jede se za plného provozu 
a na vlastní nebezpečí.

Pro ty, kteří si budou chtít 
vyzkoušet, co s nimi udělá náraz 
v rychlosti 30 km/hod, bude na 
Zámeckém náměstí mezi devá-
tou a třináctou hodinou připra-
ven trenažér nárazu „Bum-bác“. 

Ve středu 20. 9. 2006 od 8 hod 
do 16 hod bude probíhat na parko-
višti u Kauflandu sběr autovraků. 
Jejich likvidaci zajistí Autovrako-
viště Milata v Dobré a Frýdecká 
skládka a.s.. Vraků se můžete 
zbavit zdarma, podmínkou je jejich 
úplnost a dovoz na místo sběru. 
Zpestřením sběru bude zásah 
složek IZS u simulované dopravní 
nehody, který proběhne v 10 h. 

Program k Evropskému dni 
bez aut proběhne na místeckém 
náměstí v pátek 22. 9. 2006. Do-
jde k uzavírce provozu v přileh-
lých ulicích J. V. Sládka, Tržní, 
Štursova a části Hlavní. Do pro-
storu nebudou vpuštěna žádná 
vozidla, proto žádáme zde pod-
nikající subjekty, aby si zajistili 
zásobování náhradním způso-
bem nebo v jiném termínu. Dům 
dětí a mládeže Frýdek-Místek 
připravuje pro děti na odpoledne 
různé hry a soutěže tématicky 
zaměřené na ETM. 

Po celý den bude jezdit 
MHD zdarma.

Dovolujeme si připomenout, že 
splatnost těchto poplatků na II. polo-
letí roku 2006 je do 30. 9. 2006. 

Místní poplatky je možno platit 
převodem z účtu, poštovní pou-
kázkou prostřednictvím pošty, ale 
i v hotovosti na finančním odboru 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
Radniční č.p. 1148, oddělení místních 
daní a poplatků, přízemí budovy.

Při platbách v hotovosti na 
finančním odboru je nutno počítat 
s delší čekací dobou.

Úřední hodiny na oddělení 
místních daní a poplatků:

Pondělí: 8.00 – 17.00 h.
Středa: 8.00 – 17.00 h.
Čtvrtek: 8.00 – 15.00 h.
Upozorňujeme občany, že 

mimo tyto hodiny nelze záležitosti 
místních poplatků na finančním 
odboru vyřídit. 

Upozornění na splat-
nost místního poplatku

za komunální odpad
a místního poplatku ze psů

Dne 13. 6. 2006 proběhl sběr 
autovraků na parkovišti u Kauflan-
du ve Frýdku-Místku. V rámci této 
akce, kterou společnost Frýdecká 
skládka, a.s. provedla ve spoluprá-
ci s firmou Autovrakoviště Milata 
Dobrá, bylo k ekologické likvidaci 
odvezeno 26 autovraků. Tato služ-
ba byla pro občany města Frýdku-
-Místku provedena zdarma. 

Frýdecká skládka, a.s. a fir-
ma Autovrakoviště Milata Dobrá 

Sběr autovraků
oznamují, že další bezplatný sběr 
autovraků (osobních vozidel) pro-
běhne dne 20. 9. 2006 (středa) v 
době od 8 do 16 h. opět na par-
kovišti u Kauflandu ve Frýdku. Při 
sběru budou vydávána potvrzení o 
ekologické likvidaci autovraků. Pod-
mínkou bezplatného odběru bude 
kompletní automobil včetně akumu-
látoru. Bližší informace na tel. 558 
627 047 – Frýdecká skládka, a.s., 
středisko Nebezpečné odpady.
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Česká pojišťovna od srpna 
umožňuje svým klientům na 
vybraných obchodních místech 
nejen pojistit sebe a své blízké, ale 
i zhodnotit úspory prostřednictvím 
podílových fondů své dceřiné spo-
lečnosti ČP INVEST. Stává se tak 
univerzálnější finanční institucí. 
Co mohou klienti od nové nabídky 
očekávat, jsme se zeptali ředite-
le agentury České pojišťovny ve 
Frýdku-Místku Petra Ondryáše.

Prodejem produktů dceřiných 
společností zdokonalujeme a rozši-
řujeme spektrum našich služeb. V 
souvislosti s tím se postupně bude 
měnit i role pracovníků přepážek od 
pouhých prodejců k finančním porad-

Do České pojišťovny už nejen pro pojištění,
cům. Ti jsou připraveni klientům 
nabídnout rozsáhlé možnosti inves-
tování prostřednictvím otevřených 
podílových fondů ČP Invest, které se 
stávají stále více vyhledávaným způ-
sobem zhodnocování úspor.

Z jakých fondů mohou klienti 
vybírat?

Pro klienty, kteří mají raději jisto-
tu a budou peníze potřebovat dříve, 
jsou určeny například Fond peněž-
ního trhu nebo Fond korporátních 
dluhopisů. Pro ty, kteří chtějí zhodno-
covat své úspory po dlouhou dobu či 
pravidelně měsíčně, jsou pak určeny 
akciové fondy – z nich mohu jme-
novat Fond ropného a energetické-
ho průmyslu, Zlatý fond nebo Fond 
nemovitostních akcií. Do programů 
pravidelného investování je možné 
ukládat již od 500 Kč měsíčně a díky 
cílové částce navíc získat i slevu na 
vstupních poplatcích.

Mohou do podílových fondů 
ukládat své peníze i lidé, kteří se 
v investování příliš nevyznají?

Samozřejmě, naši proškolení 
pracovníci jsou schopni každému 
zájemci poskytnout radu a vysvětle-
ní a navíc jsou pro ně připraveny už 

předem nastavené investiční pro-
gramy – konzervativní, vyvážený, 
dynamický. O prostředky investorů 
se pak po celou dobu budou starat 
finanční profesionálové s dlouhole-
tou zkušeností.

Je pro investory připravena i 
nějaká zbrusu nová investiční pří-
ležitost?

Ano, ČP Invest připravil novin-
ku - 1. Zajištěný fond, který svým 
podílníkům zajišťuje ke dni ukončení 
minimálně stoprocentní návratnost 
vložené investice a ti mají zároveň 
šanci podílet se na výnosu světových 
akciových indexů – USA, západní 
Evropy a Japonska. Mohou tedy 
investovat s minimálním rizikem. V 
poslední době je tento typ fondu vel-
mi oblíbený a jsou do nich investová-
ny stovky milionů korun.

Dá se nějakým vhodným a 
finančně zajímavým produktem 
skloubit pojištění s investováním?

Určitě, stačí investovat do podílo-
vých fondů a nechávat si automaticky 
prostřednictvím pravidelných odkupů 

posílat splátky na pojistné. Peníze 
pojištěného tak budou pracovat dva-
krát, nejprve se budou zhodnocovat 
ve fondech a pak postupně zajišťovat 
klientovo pojištění. Spojením pojiště-
ní a investic je také oblíbené investič-
ní pojištění Dynamik Plus.

Kde mohou zájemci o investo-
vání získat další informace, pří-
padně uzavřít smlouvu?

Nejlepší cestou, jak získat 
potřebné informace o fondech, či 
zjistit nejbližší vybrané obchodní 
místo České pojišťovny s možnos-
tí uzavřít smlouvu na investování, 
je zavolat na Klientskou linku pro 
podílové fondy 844 111 121, Kli-
entský servis ČP 841 114 114 nebo 
přímo navštívit naše přepážkové 
pracoviště ve Frýdku-Místku, Na 
Poříčí 595 nebo ve Frýdku-Místku, 
T.G.Masaryka 463 „ INVA“ a v Třin-
ci, náměstí Svobody 1142. 

ale i pro zajištěné fondy

Slezská diakonie od ledna 
2006 nastartovala nový projekt 
v rámci Operačního programu 
Rozvoj lidských zdrojů. Tento 
program je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a 
státním rozpočtem ČR.

Do projektu pod názvem „Já, 
občan – zkvalitnění a podpora 
procesu přímé práce s uživateli 
azylových domů Bethel“ se zapo-
jily čtyři azylové domy Slezské 
diakonie: Bethel Bruntál, Bethel 
Frýdek-Místek, Bethel Karviná a 
Bethel Třinec. Projekt je schválen 
na dva roky a jeho prostřednictvím 
jsou pro toto období z velké části 
zabezpečeny mzdové náklady 
uvedených azylových domů. 

Ve městě Frýdek-Místek 
působí Azylový dům BETHEL 
Frýdek-Místek na ulici Bah-
no-Příkopy od 1. října 2004. 
„Zájemcům nabízíme přechodné 
ubytování, možnost provedení 
hygieny, vyprání prádla, pomoc 
při zajištění stravy, základní 
sociální poradenství, pomoc při 
vyřizování dokladů, při podání 
žádosti o dávky a služby sociální 
péče, možnost duchovní podpo-
ry, pracovní terapie a vzdělávací 
aktivity,“ sdělila sociální pracov-
nice. V rámci projektu nabízí 
azylové domy pracovní a vzdě-
lávací aktivity. Jak uvedl vedoucí 
Bethelu Petr Sobek, cílem pra-
covních aktivit je získání nových 

Projekt EU pro lidi bez přístřeší
vědomostí, dovedností a akti-
vizace uživatele v oblasti pra-
covních činností, získání nebo 
znovuobjevení pracovních návy-
ků, schopností a dovedností v 
budově azylového domu a dále 
v ergoterapeutické dílně, která 
se nachází v objektu bývalých 
kasáren ve Frýdku-Místku. 

Mezi vzdělávací aktivity patří 
komunitní a skupinová práce s 
uživateli. Skupinová práce pro-
bíhá jednou měsíčně. „Zaměřu-
jeme se na oblast hledání práce, 
tzn. s uživateli probíráme mož-
nosti hledání práce, budeme si 
povídat, jak psát životopis, jak 
se připravit na osobní pohovor 
u potenciálního zaměstnavate-
le a podobně,“ uvedla sociální 
pracovnice. Od února 2006 je 
nedílnou součástí projektu azy-
lového domu také streetwork 
– terénní sociální práce. Jedná 
se o novou službu, kterou pod-
poruje Evropský sociální fond. 
Streetworker, nebo-li terénní 
sociální pracovník, mapuje 
situaci ve městě Frýdku-Míst-
ku a okolí. Oslovuje osoby bez 
přístřeší, které žijí nedůstojným 
způsobem života, např. přespá-
vají v parcích, na nádraží apod. 
a nabízí jim možnost ubytování 
v azylovém domě, možnost 
provedení hygieny, dále pomoc 
a doprovázení při vyřízení osob-
ních dokladů (rodného listu, 

občanského průkazu, průkazky 
zdravotní pojišťovny apod.). 

Velký důraz je také kladen 
na kvalitní a odborný přístup 
pracovníků azylového domu k 
uživatelům, proto je součástí 
výše zmíněného projektu vzdě-
lávání pracovníků v přímé péči. 
V oblasti sociálních služeb již 
Slezská diakonie zavádí stan-
dardy kvality, a v rámci projektu 
si realizátoři kladou za cíl dále 
pracovat na procesu zvýšení 
kvality poskytovaných služeb. 

Protože se však s fungováním 
azylových domů pojí i nemalé 
provozní náklady, které nelze 
hradit z prostředků Evropského 
sociálního fondu, podílejí se na 
jejich spolufinancování jednotli-
vá města, v nichž jsou azylové 
domy provozovány, a samozřej-
mě také uživatelé služby. Azylo-
vý dům BETHEL Frýdek-Místek 
podporuje město Frýdek-Místek 
formou neinvestiční dotace. Azy-
lové domy jsou vděčny i za každý 
sponzorský dar, avšak tato forma 
financování je zatím okrajová. 

Pokud by čtenáře zajíma-
ly další informace o projektu, 
budou tyto průběžně zveřejňo-
vány na internetu, na webových 
stránkách Slezské diakonie, 
www.slezskadiakonie.cz, pod 
odkazem Evropské projekty a 
pod zkráceným názvem projektu 
Azylové domy Bethel.

Pod záštitou Statutárního 
města Frýdek-Místek proběh-
ne 22. září jubilejní 10. ročník 
Celostátní sportovní olympiády v 
lehké atletice pro mládež s men-
tálním postižením. Mezinárodní 
účast už bývá samozřejmostí. 
Sice se na poslední chvíli omlu-
vili Němci, ale dorazí sousedé 
ze Slovenska a Polska.

Pořadatelé se vždy snaží 
navodit co nejolympijštější 
atmosféru, nechybějí zaplněné 
tribuny díky návštěvám škol, 
které tentokrát také změří své 
síly ve vloženém závodě na 
jeden kilometr, nad slezanským 
stadionem, kde se akce koná, v 
minulosti kroužila i hejna holubů. 

Olympiáda s Gábou Al Dhábbou
Jaké překvapení čeká letos? 
Pořadatelé ze Školy života 
zůstávají tajemní, ale jeden tahák 
je přece jen odtajněn. Do Frýdku-
-Místku přijede vystoupit Gabriela 
Al Dhábba, finalistka Superstar. I 
ona přitom bude sledovat, jak si 
účastníci olympiády povedou v 
hodu kriketovým míčkem, skoku 
do dálky, bězích a přetahování 
lanem. „Tato olympiáda je vždyc-
ky milým důkazem, že lze propo-
jit svět mentálně postižených se 
zdravými dětmi, které dokážou 
upřímně fandit soubojům, jež 
jsou pro jejich účastníky velkým 
zážitkem,“ popsala atmosféru, 
která akci provází, primátorka 
Eva Richtrová. (pp)

V úterý 19. září 2006 se již 
počtvrté uskuteční ve Frýdku-
-Místku celonárodní sbírka 
Světluška, která je dlouho-
dobým projektem nadačního 
fondu Českého rozhlasu na 
pomoc nevidomým dětem a 
lidem s těžkým zrakovým a 
kombinovaným postižením. 

Organizátorem sbírky ve Frýd-
ku-Místku je dům dětí a mládeže, 
který připravil i doprovodný pro-
gram, jenž bude probíhat od 13 
hodin před Domem dětí a mládeže 
F-M na ulici Pionýrů 752. „Zde si 
příchozí budou moci vyzkoušet, 
jak se pracuje s braillovým pís-

Světluška s akcí DDMSvětluška s akcí DDM
mem, při soutěžích si zdokonalí 
svou orientaci v prostoru pomocí 
různých smyslů a osvojí si, kterak 
se bránit před možnými úrazy,“ 
informovala Ivana Sošková. 

Světluška „propojuje světy“, 
spojuje dobrovolníky, dárce, uměl-
ce, celostátní i regionální neziskové 
organizace pomáhající nevidomým 
a samozřejmě nevidomé, kterým 
je pomoc určena. „Jsme rádi, že 
se takto i naše město již každoroč-
ně zapojuje do této celostátní sbír-
ky a že občanům Frýdku-Místku 
není tísnivá životní situace lidí se 
zrakovým postižením lhostejná,“ 
uzavřela Sošková. (pp) 
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O čem psali kronikáři před deseti lety
Národní dům slavil sto let

Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (24.)

Pro osvěžení paměti chceme 
v tomto seriálu připomenout 
některé materiály ze zpravo-
dajů vydávaných v době, kdy 
bylo vedení frýdecko-místec-
ké radnice v jiném složení.
Budou dokazovat, že i perio-
dikum zpravodaje má již jistou 
historii a že některé současné 
kroky vedení města jen nava-
zují na předchozí rozhodnutí.

Městské zastupitelstvo schvá-
lilo jižní variantu tzv. obchvatu 
města Frýdku-Místku (č.7/1997)

Schválené usnesení posunulo 
hranici tohoto jižního koridoru části 
Chlebovice - Zelinkovice - Lysůvky 
tak, aby mohla být zpracována a 

posuzována i varianta konkrétní tra-
sy vedoucí mimo tyto části města.

Městské zastupitelstvo se 
zavázalo k tomu, že bude kom-
penzovat část škod vzniklých 
výstavbou předmětné silnice nad 
rámec zákonných náhrad. Zname-
ná to, že z tzv. městských financí 
rozhodnutím městského zastu-
pitelstva přispějeme dotčeným 
občanům navíc, tzn. nad rámec 
toho, na co mají nárok ze záko-
na. Městské zastupitelstvo tímto 
rozhodnutím chce zmírnit těžkou 
situaci lidí, kterých se výstavba 
silnice dotkne negativně.

Jsem si osobně vědom, že 
řada občanů našeho města 
není spokojená s tímto řešením. 
Všichni členové městského 

zastupitelstva však přistupovali 
k nalezení řešení s maximální 
odpovědností a s vědomím, že 
právě toto rozhodnutí ovlivní dal-
ší vývoj a rozvoj našeho města.

Od roku 1989 nebylo měst-
ské zastupitelstvo postaveno 
před tak závažné rozhodnutí a 
nerozhodovalo pod takovým tla-
kem zcela rozdílných veřejných 
zájmů. V emotivně vypjatém 
prostředí se 66 % přítomných 
zastupitelů přiklonilo k jedné z 
variant koridoru, přičemž 100 % 
všech zastupitelů zcela odmítlo 
možnost ponechání současného 
stavu, kdy mezinárodní silnice 
prochází s takřka geometrickou 
přesností středem města.
Mgr. Pavel Vyvijal, starosta města

CO SE PSALO VE ZPRAVODAJI

Piskořova ulice ústí z 
okraje místecké části města 
do ul. 17. listopadu. Nese 
jméno místeckého dobrodin-
ce Rafaela Piskoře, který se 
narodil 16. dubna 1805 jako 
syn učitele. Houslista a též 
výrobce hudebních nástrojů 
nastřádal jmění, které něko-
lik dní před smrtí v dubnu 
1880 rozdělil na dvě části. 
Polovinu spravoval páter 
Bedřich Kaun, jenž zřídil z 
odkazu R. Piskoře mateř-
skou školu a sirotčinec pod 
vedením Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského. 
Druhá část jmění připadla 

obci místecké „pro vydržo-
vání občanů neschopných 
práce“. 

Hudební pedagog, sbormistr 
a kritik Rudolf Vašek se naro-
dil 10. dubna 1896 ve Frýdlan-
tě nad Ostravicí, ale působil v 
Ostravě. Vytvořil vlastní meto-
du hlasového výcviku, kterou 
popsal jeho žák Přemysl Kočí. 

Stoletá historie Národního 
domu byla důvodem oslav a akcí 
spojených zároveň s otevřením 
kavárny a restaurace Národního 
domu na podzim 1996. 

Historii Národního domu připo-
menula výstava pod názvem 100 
let Národního domu, zahájená ve 
frýdeckém zámku 14. listopadu.

Otevření kavárny a restaurace 
Národního domu po rekonstrukci, 
která stála 12,5 mil. korun, bylo 
součástí vrcholících oslav v pátek 
22. a poté 23. listopadu. Chrámo-
vý koncertní program se sklad-
bami B. Smetany a A. Dvořáka 
pokračoval večer 22. listopadu 

odlišným hudebním žánrem, o kte-
rý se postaral Felix Slováček a BIG 
BAND se sólisty. Kromě nich se o 
příjemnou atmosféru v otevřených 
prostorách zasloužila nová společ-
nost Národní dům – Radhošť.

Zatímco si labužníci pochut-
návali na dobrém jídle, ti, kteří 
se pozorně rozhlédli po interiéru 
kavárny, si mohli prohlédnout 
obrazy ostravského výtvarníka 
Jiřího Surůvky. Ten byl pověřen 
ztvárněním prostředí, do nějž by 
se lidé měli opět naučit chodit 
nejen při příležitosti navštívení 
kulturních akcí, ale také jen tak 
pro chvíle pohody.

Výtvarné pojetí interiéru kavár-
ny Jiřím Surůvkou vyvolalo diskusi 
části veřejnosti, která se ptala, 
kam se poděla původní nástěnná 
sgrafita národního umělce Viléma 
Wűnsche. Milovníci moderního 
výtvarného umění zazlívali kriti-
kům netolerantnost a povrchní 
informovanost o současném umě-
ní, o nové technice a technologii 
zajišťující stabilitu použitých mate-
riálů a jejich odolnost vůči nepří-
znivým vlivům prostředí. Někteří 
hovoří také o závisti amatérů nebo 
i zakomplexovaných výtvarníků, 
jež umění tohoto typu značně pře-
sahuje. Anna Nováková

Vážení čtenáři, 
příjemně mne překvapil Váš 

ohlas na zveřejněnou fotografii 
ve Zpravodaji RM č. 16. Obdržela 
jsem mnoho odpovědí e-mailo-
vou cestou, telefonicky a paní 
Pokorná neváhala svou odpověď 
na otázku „Víte, kde to je?“ vložit 
do obálky a poslat poštou. Děkuji 
jí i Vám všem, kteří jste mailovali 
nebo telefonovali svá sdělení k 
identitě domu. 

Někteří popisujete dům podob-
ně jako pan Dostál: „Na uvedeném 
snímku se jedná zcela nepochyb-
ně o nároží ulic Ostravské a býva-
lé Masarykovy, později Pionýrské 
v Místku. Ve zmíněné budově se 
nacházelo podle mých vzpomínek 
krejčovství pana Hajduška, dnes 
ve zcela nové budově se nachá-
zí uzenářství Hájek a cukrárna.“ 
Pisatel konzultoval popis původní 
zástavby na ulici Ostravské s 
pamětníkem starého Místku pa-
nem Procházkou, který upřesňuje: 
„V bytě nad krejčovstvím pana 
Hajduška bydlela až do demolice 
domu počátkem 70. let rodina 
Kolarčíkova. Vedle zmíněného 
domu pak bydlely sestry Čurajovy, 
následuje puškařství Pustka, opra-
vy a šití prádla Pajchl, kožešnictví 
Kotrubčík, čalounictví Vencl, dále 
úzká ulička na ulici Masarykovu, 
pak krejčí Horák (v druhé části 
domu to byla prodejna prvního 
koňského řezníka Pavlici), čalou-

Zveřejněný snímek zaujal čtenáře
ník Lanča, pekař Konečný, sport 
Ševčík, drogerie Vávra, pekař Pro-
cházka, Kocourek – plech. nádobí, 
brusírna skla Janošec, řeznictví 
Chvostek a ve dvoře tohoto domu 
zmrzlinář Rušitovič, smíšené zboží 
Gőttlicher, krejčí Dostál, pekař 
Paleček, natěrač Skýpala, výr. 
tvarůžků Hartmann, dopravce uhlí 
Mojžíšek.“ Pan Procházka dodá-
vá, že zveřejněná fotografie je 
asi z 30. let minulého století, kdy 
v domě byla prodejna smíšeného 
zboží dvou sester Židovek. 

Paní Nesvadbíková upozor-
ňuje na knihu V. Petera Pohledy 
ze starých časů, kde na str. 60 je 
snímek č. 69. Na něm stojí dům, 
který má řadu prvků shodných s 
domem na obrázku ve zpravodaji. 
Pan Mičulka sděluje, že budovu 
poznala jeho babička, která mu ji 
ukázala v knize Proměny Frýdku-
-Místku na str. 59. Domnívá se, že 
je to budova na ulici U Staré poš-
ty, dříve Císařská. Podobně uvádí 
paní Slavíková: „Dům stál na rohu 
Ostravské a Císařské ulice, dnes 
ulice J. V. Sládka a ulice U Staré 
pošty. Nyní stojí na tomto místě 
nově postavený dům, ve kterém 
je umístěno řeznictví a kavárna.“

Nejsem pamětnicí starého Míst-
ku ani Frýdku, proto Vám všem 
děkuji za sdělené poznatky, zají-
mavosti, informace. Posloužily jis-
tě badatelům, kteří často přicházejí 
s různými dotazy, fotografiemi, aby 

O komunikaci I/48 rozhodnuto

PISKOŘOVA: Nenápadná ulice v blízkosti areálu akciové společnosti TS.
Foto: Petr Pavelka

R. VAŠKA: Ulici pojmenovanou po osobnosti kultury najdete na Podpuklí.
Foto: Petr Pavelka

Pod jeho vedením vyrostlo 
několik vynikajících českých 
operních zpěváků, mezi nimi 
byli například Ivo Žídek, Lubo-
mír Havlák, Zdeňka Diváková 
a další.

Rudolf Vašek zemřel 7. led-
na 1969 v Ostravě. Ulici jeho 
jména najdeme v lokalitě Pod-
puklí. (an)

Láska k hudbě byla dána do vínku Rafaelu Piskořovi a Rudolfu Vaškovi 

poskládali mozaiku historie domů, 
osob, někdy i vlastní identity. 

Protože jsem navázala mnoho 
zajímavých kontaktů s pamětníky, 
možná se ještě později podělím s 
Vámi, čtenáři, o další zajímavosti 
ze života Místečanů a Frýdečanů.

Anna Nováková, kronikářka



12 Září 2006Inzerce

Pro inzerci
ve Zpravodaji
Rady města

Frýdek-Místek
volejte 603 249 743.

Zpravodaj
je distribuován 

v nákladu 25 000 ks
do všech schránek
ve městě zdarma.

Druh práce: kurátor pro děti a 
mládež, asistent manažera pre-
vence kriminality
Místo výkonu práce: Magistrát 
Frýdek-Místek, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek 
Platová třída: 9
Pracovní poměr: doba určitá

Požadované předpoklady:
1. vyšší odborné vzdělání 

se zaměřením na sociální práci 
nebo speciální pedagogiku

2. obecné předpoklady 
dle ustanovení § 4 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících 
územně samosprávných celků

3. vykonávaná praxe v sociál-
ní oblasti min. 5 let

4. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z Rejstříku 
trestů ne starším než 3 měsíce 

Pokud uchazeč nebude mít k 
dispozici výpis z Rejstříku trestů 
v termínu do 30. 9. 2006, postačí 
k tomuto datu předložit písem-

nou žádost o poskytnutí tohoto 
dokumentu. Originál dokumentu 
bude dodatečně předložen při 
samotném výběrovém řízení.

5. časová flexibilita, komu-
nikativnost, kreativnost, schop-
nost týmové práce

6. znalost 
• legislativy v oblasti sociální-

ho zabezpečení
• legislativy základních zákon-

ných norem
- zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 

- zák. č. 94/1963 Sb., o rodině 
ve znění pozdějších předpisů

• obecné problematiky struk-
turálních fondů

• uživatelská znalost práce s 
PC – Word, Excel, Power Point, 
elektronická pošta

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul ucha-
zeče

b) datum a místo narození ucha-
zeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu 
nebo číslo dokladu o povolení 
k pobytu, jde-li o cizího státního 
občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit mj. 

tyto doklady:
- životopis, ve kterém se 

uvedou údaje o dosavadních 
zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech 

- ověřená kopie dokladu o 
nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte do 30. 9. 2006 
na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
odbor sociálních služeb a 
sociální péče
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

V přihlášce uveďte i číslo 
telefonu nebo e-mailovou adre-
su, abychom Vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu a 
hodině výběrového řízení.

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na místo kurátora pro děti a 
mládež a asistenta manažera prevence kriminality odboru sociálních služeb a sociální péče 
Magistrátu Frýdek-Místek, oddělení sociální prevence, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
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FOTBAL F-M: Frýdecko-místečtí fotbalisté odehráli s Mutěnicemi bezbrankový zápas. V přestávce se 
představili benjamínci z přípravky.                     Foto: Petr Pavelka

TJ Důl Staříč Frýdek-Místek, oddíl judo
pořádá kurz sebeobrany pro dospělé.

Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 608 82 15 13.
Lekce probíhají každý čtvrtek od 19:00 do 20:30 v tělocvičně

na 9. ZŠ, ul. E. Krásnohorské 139, ve Frýdku.
Kurzovné 50 Kč/lekci.

Současně děláme nábor dětí do oddílu judo od 8 let.
Tréninky v pondělí od 16:30 do 18:00, ve čtvrtek 17:00 až 19:00.

Bližší informace na tel. č. 608 82 15 13 (Lubomír Černý).

EXTRALIGA HÁZENÉ
SKP ARCIMPEX Frýdek-Místek

domácí utkání podzim 2006 – hala ZŠ Pionýrů 400
Neděle 10. 9. 17,00 h. SKP Arcimpex FM - HC Gumárny Zubří

Neděle 24. 9. 17,00 h. SKP Arcimpex FM - KH Kopřivnice
Čtvrtek 28. 9. 18,00 h. SKP Arcimpex FM - HCB Karviná 

Neděle 8. 10. 17,00 h. SKP Arcimpex FM - HK Město Lovosice
Neděle 22. 10. 17,00 h. SKP Arcimpex FM - TJ Cement Hranice

Neděle 12. 11. 17,00 h. SKP Arcimpex FM - TJ Bystřice p/H
Sobota 18. 11. 17,00 h. SKP Arcimpex FM - TJ LokoPlzeň

Neděle 3. 12. 17,00 h. SKP Arcimpex FM - C.S.Cargo HBC Jičín
Středa 13. 12. 18,00 h. SKP Arcimpex FM - TJ Jiskra Třeboň

MLÁDEŽNICKÁ HÁZENÁ
Hala SOUT, tř. Pionýrů, Místek

23. 9. sobota 
10.30 h. Ml. žáci SKP - HCB Karviná
11.35 h. St. žáci SKP - HCB Karviná

13.15 h. Ml. dorost SKP
- KH Kopřivnice

15.15 h. St. dorost SKP
- KH Kopřivnice

Neděle 17. 9. 16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení

Sobota 23. 9.  08:30 – 09:30 h. veřejné bruslení rodičů s dětmi

Neděle 24. 9. 16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení

Středa 27. 9.  16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení

Sobota 30. 9.  08:30 – 09:30 h. veřejné bruslení rodičů s dětmi

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

Sobota 16. 9. 10,00 h. 8+9.tř. – TJ Nový Jičín
Úterý 19. 9. 15,00 h. 6+7.tř. – HC Slezan Opava

Sobota 23. 9. 10,00h. 8+9.tř. – HC Orlová 
Sobota 14,00 h. 3.tř. – HC Krnov

Neděle 24. 9. 9,00 h. 4+5tř. – SK Karviná
Neděle 13,30 h. junioři – HC Uherské Hradiště

Pátek 29. 9. 18,30 h. junioři – SK H.Slavia Třebíč
Sobota 30. 9. 10,00 h. 6+7.tř. – HC Sareza Ostrava

Rozpis mistrovských utkání HC F-M

HC Frýdek-Místek pořádá každé pondělí a čtvrtek v 17,00 
h. a v sobotu v 7,15 h. nábor do přípravky. Jedná se hlavně o 

děti ročníku 1996 a mladší. 
Přijďte mezi nás.

Bližší informace vám podá 
manažer oddílu p. Bystroň 
(776 049 988) nebo hlavní 
trenér mládeže p. Kuraj-
ský (603 785 852).Také je 
najdete na internetových 
stránkách hokejového klubu 
– www.hcf-m.cz

TaeKwon-Do ITF je dynamic-
ké a moderní, efektní a efektiv-
ní, atraktivní a oblíbené, korej-
ské bojové umění sebeobrany a 
bojový sport, který má ve Frýd-
ku-Místku výsadní pozici. Také 
on hledá další příznivce. 

Nové děti do 12 let mohou nav-
štěvovat léta fungující přípravku 
TaeKwon-Do ITF ve středy 17.00 
a pátky od 15.30 na 8. ZŠ (ČSA, 

Nábor TaeKwon-Do při 8.ZŠ
vchod do tělocvičen od tř. 17.lis-
topadu). Zájemci z řad mládeže 
nad 13 let a dospělých mohou 
navštěvovat skupinu, která má 
tréninky ve středy a pátky od 
18.30 na 8. ZŠ. Po velké náboro-
vé exhibiční akci, která je pláno-
vána na 19. října, bude vytvořena 
nová skupina nováčků.

„U TaeKwon-Do ITF jde o 
vědecký systém, využívající prin-

cipů vývinu síly a energie vychá-
zející z Newtonovy fyziky. Výuka 
je založená na zásadách zdvoři-
losti, čestnosti, vytrvalosti, sebe-
ovládání a nezkrotného ducha, 
podmíněná slibem dodržovat 
tyto zásady, vážit si mistra a 
vyššího stupně, nikdy nezneužít 
svého umění, dodržovat svobo-
du, pravdu a mír,“ přiblížil filozofii 
Miroslav Sýkora. (pp)

Cyklistický tým vozíč-
kářů ze Sportovního klubu 
vozíčkářů Frýdek-Místek se 
o prázdninách účastnil závo-
du Okolo Vysokých Tater. I 
když je především měřením 
sil „chodících“ cyklistů, pro 
frýdecko-místecké sedící cyk-
listy byl novou výzvou, kte-
rou jim slovenští pořadatelé 
dovolili uskutečnit.

„Chtěli jsme hlavně být prv-
ními vozíčkáři, kteří zajedou 
tuto trať, ale účast měla i spo-
lečenský dopad – propagaci 
tohoto sportu zdravotně han-
dicapovaných, na jejímž konci 
bude vybudování cyklistického 
centra pro zdravotně tělesně 
postižení děti a mládež,“ sdělil 

Cyklisté - vozíčkáři v Tatrách
manažer týmu Radomír Krupa 
k závodu, který byl krásnou, 
ale náročnou zkušeností. Trať 
212 km zdolávali čtyři handbi-

keři, převýšení 2550 metrů 
vzbuzuje respekt, stejně jako 
dosažený čas – 11 hodin, 20 
minut. (pp)

Rok se s rokem sešel a frý-
decko-místečtí házenkáři měli 
v 1. kole házenkářské extra-
ligy stejného soupeře jako 
loni – Zubří. Nezopakoval se 
ovšem debakl, domácí pře-
kvapivě vybojovali remízu.

Ještě tři minuty před poločasem 
to přitom vypadalo na možnost 

Házenkáři se uvedli dobře
SKP ARCIMPEX FM - HC Gumárny Zubří 33:33 (18:18)

ještě lepšího výsledku, to se Frý-
dek-Místek ujal vedení 16:14, ale 
do poločasu hosté stihli srovnat. 
Domácí pak ještě vedli 22:19, ale 
výsledková houpačka se nakonec 
zastavila na remíze po gólu naše-
ho Kichnera v posledních sekun-
dách hry. Ambice Frýdku-Místku 
pro letošní sezonu nejlépe doka-

zuje nespokojenost trenéra Strna-
dla, který o zápase mluvil jako o 
ztraceném vítězství. Arcimpex se 
nechce krčit v koutku. 

Sestava: M. Adamčík, Šoltés 
- T. Adamčík, Pavlíček 2, Kuděla, 
Alexovič 4, Vacula 1, Petrovský 
10, Hastík 8, Kichner 5, Závorka 
1, Holčák, Krupa, Mazur 2.  (pp)

VÝSLEDKY MLÁDEŽE - FOTBAL FM
st. dorost A - FC NH Ostrava 2:1

Musálek, Lukáš Kohut
ml. dorost A - FC NH Ostrava 3:0

Březina, Tobiáš, Vašina
st. dorost B - Vratimov 2:2

 Gross, Škorík
ml. dorost B - Vratimov 1:1

 Hlaváč

1.FC Slovácko - st. žáci A 3:3
Trněný z PK, Vojkovský, 

Rakszawski
1.FC Slovácko - ml. žáci A 2:1

Ondřej Boráň
st. žáci B - ČSAD Havířov 4:1

Teplý 4
ml. žáci B - ČSAD Havířov 6:2

Neumann 2, Vyvijal 2, Šimík, Volný
st. žáci C - FK Staříč 0:1

FK Těrlicko - st. žáci C 2:0
ml. žáci C - FK Staříč 4:0

Střálka 2, Kahánek, Tvardek
FK Těrlicko - ml. žáci C 0:7

Tvardek 2, Zahradníček 2, 
Švábek, Keka, Opěla 
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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

KURZOVNÍ ČINNOST
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

Skupinová výuka tance pro taneč-
nice bez rozdílu věku i hmotnosti. Při-
spívá ke zpevnění a tvarování těla, 
napravuje jeho špatné držení, uvolňuje 
ztuhlou páteř a klouby, působí proti stre-
su a napětí, atd. Kurzovné na 10 lekcí: 
začátečníci 700 Kč, mírně pokročilí a 
pokročilí 650 Kč. Zahájení: pondělí 2. 
10. a úterý 3.10. dle zaplacené skupi-
ny. Zájemci získají přihlášky ve vrátnici 
Národního domu a odevzdají nejpozději 
do 22.9. Platba kurzu proběhne 25. 9. 
v Nové scéně Vlast od 13:30 do 17:00 
hodin, kde si zájemci vyberou zároveň 
termín a hodinu. Informace na tel. čís-
lech 558 438 083 nebo 775 222 709 
Kateřina Kubalová.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE PRO DĚTI

Výuka orientálního tance pro dívky od 
9 do 14 let. Kurz bude probíhat každé úte-
rý od 15:00 do 16:00 hodin v Národním 
domě (vchod přes vrátnici do 1. patra) 
Kurzovné na 10 lekcí činí 400 Kč. 

Zahájení: 3. 10. v 15:00 hodin. Zájem-
ci získají přihlášky ve vrátnici Národního 
domu a odevzdají nejpozději do 22. 9. 
Platba kurzu proběhne 25. 9. v Nové scé-
ně Vlast od 13:30 do 17:00 hodin. 

Informace na tel. číslech 558 438 083 
nebo 775 222 709 Kateřina Kubalová.

POWERJOGA
Cvičební styl založený na opakování 

základních jogových pozic (ásan), kte-
ré jsou dynamicky řazeny za sebou s 
prvotním zaměřením pozornosti na dech. 
Je vhodná jako prevence bolesti páteře, 
kompenzace jednostranného zatížení, 
ovlivnění svalové nerovnováhy, zlepšuje 
flexibilitu, zachovává přirozenou hybnost 
kloubů, tvaruje problémové partie. Obno-
vuje průtok energie tělem, správnou funk-
ci vnitřních orgánů a metabolických pro-
cesů v těle. Pod vedením fyzioterapeutky 
bude probíhat každé pondělí od 19:30 do 
20:30 hodin. Kurzovné na 12 lekcí činí 
550 Kč. Zahájení: pondělí 18. 9. v 19:30 
hodin. Platba kurzu proběhne v den 
zahájení hodinu před začátkem - vchod z 
ulice Palackého přes vrátnici do 1. patra. 
Přihlášky obdržíte ve vrátnici Národního 
domu a odevzdejte nejpozději do 15. 9. 
Informace na tel. číslech 558 438 083 
nebo 775 222 709 Kateřina Kubalová.

Připravujeme na listopad:
TANEČNÍ  KURZ NEJEN PRO RODIČE

Kurz je určen pro taneční páry střední 
a starší generace, kteří rádi tančí a kteří 
se chtějí zdokonalit v základních tancích 
nebo se naučit tancovat od samotného 
začátku základní tance, tančené v pleso-
vé sezóně, tanečních večírcích atd.

Kurzovné za 5 lekcí 4 vyučovací hodiny 
činí 650 Kč za osobu (přijímáme pouze páry).

Zahájení v sobotu 4. 11. 2006  od 19.00 
hodin v sále Národního domu vchod z 
ulice Palackého. Platba kurzu od 18.00 
hodin v Národním domě. Zájemci získají 
přihlášky ve vrátnici Národního domu a 
odevzdají nejpozději do 1. 11. 2006.

Informace na tel. čísle 558 432 011 
– H. Janáčková

14. až 15. září v 19.00 h
TAJEMSTVÍ OCEÁNU /VB, SRN/ 
Dokument Tajemství oceánu vás 

zavede do mořských hlubin, od těch nej-
mělčích korálových útesů až k pustým 
břehům Antarktidy. 

16. až 17. září v 19.00 h
ANGEL-A /FR/
Pařížský gangster-smolař s dluhy a 

krásná neznámá, na stejném místě ve stej-
nou dobu, jsou rozhodnuti skočit z mostu. 
Muž se ji však rozhodne zachránit.

18. až 20. září v 17.00 h
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU /ČR/
Letní komedie podle bestselleru Micha-

la Viewegha.
25. až 26. září v 19.00 h
SATAN PŘICHÁZÍ /USA/
Remake klasického filmového hororu 

z roku 1976 o příchodu Antikrista do nic 
netušící rodiny. Tentokrát se natáčelo v 
Dublinu a v České republice. 

29. září v 19.00 h
LEMRA LÍNÁ /USA/
Třicetiletý flákač využívá své rodiče k 

tomu, aby se vyhnul nechtěnému zájmu 
žen. Když ale potká dívku snů, podezří-
vá rodiče, že mu ji nastrčili do cesty, aby 
konečně vylétl z rodného hnízda. 

30. září v 17.00 h
AUTA /USA/
Vtipná rodinná animovaná komedie ze 

světa autíček.

FILMOVÝ KLUB
18. září v 19.00 h

GRBAVICA /Rakousko-Německo-Bosna 
a Hercegovina-Chorvatsko/

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, dokumentujících tradiční 
zemědělství, řemesla, obchod, železá-
řství a další. Řada originálních přístro-
jů, hracích skříní a dalších předmětů 
dokládá zábavu a využití volného času 
od poloviny 19. století. V přírodovědné 
části expozice, v níž jsou prezentovány 
typické biotopy Pobeskydské pahor-
katiny a MS Beskyd, je vystaveno 200 
druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých 
zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů 
a hornin a přibližně 100 herbářových 
položek. K nejcennějším exponátům 
patří zkamenělina druhohorní cyka-
sové rostliny benetitového typu a dva 
dermoplastické preparáty savců – losa 
evropského a medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH

Prohlídková trasa po frýdeckém 

zámku. Nabízí Rytířský sál, s erbov-
ními obrazy slezské šlechty, zámecké 
interiéry instalované v reprezentačních 
prostorách, vyhlídkovou věž – gloriet, 
kapli sv. Barbory a další zámecké zají-
mavosti.
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

Stálá expozice v sakristii kaple 
sv. Barbory. Připomíná skutečnost, 
že Frýdek patřil k nejznámějším a k 
nejnavštěvovanějším 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 zároveň 
jednomu městu Frýdek-Místek. Každé z 
nich vzniklo a vyvíjelo se na jiném his-
torickém území, které oddělovala jen 
„..šumivá, divoká Ostravice“. Vzdálená i 
blízká, historická, a zároveň moderní byla 
a jsou města Frýdek a Místek. Zaslouží 
si, aby lidé v nich žijící byli připomínáni a 
jejich činy zaznamenávány.
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Stálá expozice věnovaná životu a 
dílu frýdeckého rodáka, který byl a je 
světově uznávaným básníkem a překla-
datelem. (po-pá 8,00 – 15,00 po domlu-
vě 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.
ART COLLEGIUM
Fotoklub Art Collegium Frýdek-

-Místek připravil výstavu k 15. výročí 
založení. Členové sdružení se věnují 
především dokumentární fotografii, ale 
také se mezi jejich díly objeví krajina, 
portrét či akt. Fotoklub za dobu své 
existence dosáhl úspěchů jak v kate-
gorii jednotlivců, tak kolektivů, např. na 
Národní přehlídce amatérské fotografie 
ve Svitavách v roce 2002 získal vítěz-
ství v kategorii kolektivů a zároveň 2. 
místo získal ing. A. Čapla v kategorii 
jednotlivců. Fotoklub také pořádá foto-
soutěž pro mladé autory do 25 let z 
Frýdku-Místku a okolí (v letošním roce 
proběhne již její 8. ročník).

Potrvá do 8. října 2006
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Čtvrtek 21. září 17,00 hodin - přednáš-
kový sál v Zeleném domě

JAK SE ŽIJE U NAŠICH SOUSEDŮ
Na návštěvě v Hückeswagenu, 

památková rezervace Blankenberg, 
pěšky po německém venkově, park 
v Anrychowě, procházka Krakowem, 
květinové zahrady v okolí Bielsko 
- Białe a další. Přednáška, doplněno 
video a data projekcí.

Sobota 14. 10. 2006 od 20.00 hodin 
– Národní dům

Tančírna
Určeno pro všechny věkové generace. Vede 
Josef Macura. Hrajeme a tančíme – stan-
dard, latinu, disco, lidovky. Vstupné 80 Kč.

Předprodej vstupenek od 9. 10. 2006 
ve vrátnici Národního domu.

Grbavica je příběh ze současného 
Sarajeva. Svobodná matka Esma chce 
své dvanáctileté dceři Saře splnit přání 
a poslat ji na školní výlet. Doklad o tom, 
že byl Sařin otec válečný hrdina, by ji 
opravňoval k získání slevy. Esma však 
žádný doklad neshání a dotazům na 
něj se vyhýbá. Raději za výlet zaplatí 
plnou cenu. 

19. září v 19.00 h
V ZAJETÍ RYCHLOSTI /USA, Nový Zéland/

Životní příběh Novozélanďana Burta 
Munroa (Anthony Hopkins), který strá-
vil 40 let upravováním svého motocyklu 
Indian Scout z roku 1920, aby s ním 
překonal světový rychlostní rekord na 
solných jezerech v Utahu. 

25. září v 19.00 h
BRATŘI /Dánsko/

Při misi v Afghánistánu je sestřelen 
vrtulník a Michael prohlášen za mrtvého. 
O jeho rodinu se stará jeho mladší bratr. 
Po utrpení v afghánském vězení se ale 
náhle Michael vrací domů.

26. září v 19.00 h
KUKUŠKA /RUS, FIN/

Alexandr Rogožkin, režisér filmů Své-
ráz národního lovu a Svéráz národního 
rybolovu, natočil zajímavou „mezinárod-
ní“ tragikomedii z laponsko-rusko-finské-
ho pomezí. Finský ostřelovač Weiko a 
ruský kapitán Ivan se ocitnou za války u 
sličné Laponky Anny. 
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KLUB MAMINEK BROUČCI
Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)

Tel.: 558 647 366
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h. 

HUDEBNÍ KLUB STOUN
15. 9. pátek FUCKING DANCING & B-GIRLS
NOVÁ AKCIČKA! DJ DANIELL A VEČER PLNÝ HIP-HOPU, RnB, TANEČNÍ MUZIKY, WEL-
COME DRINK V CENĚ 60,- Kč GRÁTIS, HOLKY VSTUP ZDARMA, B-GIRLS = BFS CRŮ!!!
16. 9. sobota ROCK PRINCESS NIGHT VOL. 1
TANKER (ART M), SARAPHIS (MELODIC M), FINAL FICTION (NU-ROCK), NATHA-
NIA (SPEED MELODIC), NO COMMENT (POP HARD ROCK)
18. 9. pondělí TÝDEN DROGOVÉ NEZÁVISLOSTI
VEČERNÍ PROGRAM RK 130
19. 9. úterý TÝDEN DROGOVÉ NEZÁVISLOSTI
VEČERNÍ PROGRAM DOWNBELOW
20. 9. středa TÝDEN DROGOVÉ NEZÁVISLOSTI
VEČERNÍ PROGRAM SLEPÍ KŘOVÁCI
21. 9. čtvrtek TÝDEN DROGOVÉ NEZÁVISLOSTI
VEČERNÍ PROGRAM HIP-HOP PARTY DJ LOWA, OPCZ
22. 9. pátek WICKED VOL. 1
NEW DnB PARTY!!! DJs: PHILIP T.B.C. (shadowbox, PHA), Wenia (messarosh rec.), 
MKTbros, Pickfick, MC TWEETY TWIZTA (cyberfire)
23. 9. sobota ROCKOTÉKA - DJ JŮRA A JEHO SUPER SONGY
25. 9. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
BUDOVATELSKÉ HITY V PODÁNÍ DÝDŽEJEK TIBBI & SIBI
27. 9. středa HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL
ZÍTRA SE NEJDE DO PRÁCE, TAK PŘIJDTE ZAPAŘIT NA HITY
28. 9. čtvrtek SVÁTEČNÍ ROCKOTÉKA - DJ DR. H A SUPER SONGY
29. 9. pátek H16 & HIP-HOP PÁRTY
KULTOVNÍ RAPERY Z BLAVY PODPOŘÍ OPCZ, SEKTOR3 & DJs LOWA A HOOLA
30. 9. sobota ROCKOTÉKA - DJ JŮRA A JEHO SUPER SONGY

GALERIE LIBREX

GALERIE KRÁSNO
Milena Jursová - Černobílé představy

Eva Banetková - Dialog s říší rostlin

STANICE MLADÝCH TURISTŮ
Pionýrů 764, Frýdek-Místek

tel.: 558 435 067, 558 647 694
e-mail: smtu.fm@worldonline.cz

http://smtu.fm.web.worldonline.cz

GALERIE POD SVÍCNEM

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

Karolína Némethová
Fotografie

Jindřich Zeithamml
Grafika, akvarel, bronz

28. 9. - Jednodenní výlet do ZOO 
Lešná (státní svátek)

V případě nenaplnění autobusu ZOO Ostrava.
informace Pavla Kozáková

28. 9. - Program v lanovém centru Hatě
informace Martin Gavlas

19. 9.
Kočárková burza, příjem i prodej

Potřebujete prodat nebo koupit použitý 
kočárek, kolo, koloběžku, odstrkovadlo, 

dětskou autosedačku atd.? Přijďte k nám.
22. 9.

Výtvarka pro dospělé
Drátkování. Drátky k dostání v KM Broučci.

29. 9. 
Podzimní výzdoba oken

Pravidelný program:
pondělí - maňásková pohádka pro děti

středa - cvičení maminky s dětmi
čtvrtek - zpívánky
pátek - výtvarka 

O dalším pravidelném programu se 
informujte v KM Broučci.

Úterý 26. září 2006 16,00 hodin - před-
náškový sál v Zeleném domě

ČESKOSLOVENSKÁ ZEĎ
Přednáška k 68. výročí zářijové 

mobilizace v roce 1938. Předválečná 
opevnění na hranicích i ve vnitrozemí 
Československé republiky, betonové 
pevnosti na Ostravsku a Opavsku 
prvorepubliková armáda a její výzbroj. 
Doplněno video a data projekcí. Při-
praveno ve spolupráci se Společností 
pro historii Moravy a Slezska.

Miss Slovjanka a SwiteziankaMiss Slovjanka a Switezianka

Taneční škola Palas ve spolupráci s Národním 
domem pro vás připravila tyto taneční kurzy:

Přípravka soutěžního tance a repre-
zentace v tanečních stylech show dance, 
disco dance a street dance pro věkové 
kategorie děti od 6 do 11 let, junoři od 12 
do 15 let a hlavní věk. kategorie od 16 let. 
Tanečníci se zde připravují na přijímací 
zkoušky do soutěžního týmu a na repub-
likovou a mezinárodní reprezentaci. Tré-
ninky jsou vždy v pondělí a ve středu od 
16.00. Přehlídka jejich zvládnutého taneč-
ního umění vrcholí každoročně na taneč-
ním revue v Nové scéně Vlast ve FM.

Rekreační tanec pro všechny:
Hip hop:

Pondělí 15.00 - 16.00 na SZŠ ve Frýdku 
(skleník)
Čtvrtek 15.30 - 16.30 v Národním domě

Disko:
Středa 15.00 - 16.00 na SZŠ ve Frýdku 
(skleník)
Čtvrtek 14.30 - 15.30 v Národním domě 

Pilates a over ball:
výborná kombinace dvou cvičebních 
technik pro dívky a ženy. 
Pondělí 18.00 - 19.00 na SZŠ ve Frýdku 
(skleník)

Všichni tančí, pojďte taky
Nové taneční kurzy pro všechny generace

Moderní tanec pro aktivní ženy
Třetí ročník nejoblíbenějšího kurzu, nabi-
tého tancem všech žánrů a skvělou hud-
bou s výbornými tanečními mistry.
Úterý 18.00 - 19.30 v Národním domě
Baby balet
Letos novinka pro děti od 4 do 8 let. Prv-
ní ročník klasického tance. Děti se naučí 
taneční základy této nejstarší popsané 
techniky a uplatní ji v nádherných pleso-
vých tancích a choreografiích. Později po 
zvládnutí základů se budou připravovat 
také na soutěže.
Úterý 16.00 - 17.00 na SZŠ ve Frýdku 
(skleník)

Latinskoamerické a párové tance 
pro mládež od 13 let včetně výuky mam-
ba, salsy, merengue, tanga argentina 
apod. Je možno rekreačně i soutěžně.
Středa 18.00 - 20.00 na SZŠ ve Frýdku 
(skleník).

Taneční pro dospělé
tentokrát předplesová příprava budou pro-
bíhat v sobotu od 4.11. v Národním domě. 
Celkem bude 5 lekcí po 4 vyučovacích 
hodinách. Přihlášky v Národním domě.

Zápisy do konce září v konkrétních 
kurzech.

1. Miss Slovjanka a Switezianka: Hanka Banašová, 2. Vicemiss Veronika Garnolová, 
Miss Sympatie Kateřina Fijáková – všechny z Frýdku-Místku a okolí. 

V Galerii Pod Svícnem vystavuje 
až do 7. října své fotografie Karolína 
Némethová. V Salonku Pavlač jsou 
vystavovány dva soubory – Václavák 
(2005) a Můj prostor (2004) a ve výlo-
hách Antikvariátu Pod Svícnem část 
cyklu Plage L´Arinella (2006). 

Pětadvacetiletá Karolína Némethová 
z Frýdku-Místku vystudovala na fakultě 
multimediálních komunikací reklamní 
fotografii, předtím se věnovala výtvar-
né fotografii na Lidové konzervatoři v 
Ostravě. Má za sebou atraktivní stáže 
ve Francii či Finsku, a i proto hojně 
vystavovala v zahraničí. „Moje fotogra-
fie? Zajímají mě místa, prostory, krajina 
v širokém slova smyslu a jejich vztah 

Fotografie Pod Svícnem
vzhledem k času a především ke mně, 
mému životu, prožitkům, pocitům a vní-
maní světa kolem sebe,“ popsala svou 
tvorbu autorka. (pp)
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