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slovo primátorky

Vážení spoluobčané, 
v pondělí 26. července se sešlo zastu-

pitelstvo našeho města ke svému posled-
nímu jednání v tomto volebním období. Od 
posledních komunálních voleb v r. 2006 to 
bylo celkem 26. zasedání. Další zasedání 
v tomto roce bude až po říjnových komu-
nálních volbách a nově zvolení zastupitelé 
na něm zvolí nové vedení města.

Současné vedení města Vám opět 
složí účty ze svého čtyřletého působení, 
a proto připravujeme písemné vyhodnocení programového prohláše-
ní rady města Frýdku-Místku do zpravodaje, který vyjde v září. Sami 
tak budete mít možnost porovnat naše sliby s realitou.

Většina jednání zastupitelstva v průběhu těch 4 let nebyla idylická, 
padala i ostrá slova a chvílemi připomínala přestřelky známé z posla-
necké sněmovny. Přesto na tom posledním jednání, pro mne naprosto 
nečekaně, zazněla slova uznání a poděkování i z úst členů opozice. 

Chtěla bych jménem vedení města poděkovat všem kolegům zastu-
pitelům za jejich práci v zastupitelstvu, výborech i komisích, stejně tak i 
ostatním zástupcům politických stran, kteří v komisích rady města pra-
covali. Chci poděkovat tajemníkovi magistrátu, všem vedoucím odbo-
rů, zvláště právnímu odboru, ředitelům našich obchodních společností 
a příspěvkových organizací i městské policii za přípravu podkladů pro 
jednání zastupitelstva a následnou realizaci usnesení zastupitelstva.

Především však chci poděkovat vám všem, kteří jste všímaví, 
nejsou vám lhostejné nedostatky v našem městě a upozorňujete na 
ně. Vaše připomínky jsou nesmírně cenné a svědčí o tom, že máme 
stejný cíl – udělat vše pro to, abychom byli v našem městě stále více 
spokojeni.   Eva Richtrová

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Ředitel městské společnosti Distep Petr Jonas vysvětluje náměst-
kům primátora Petrovi Cvikovi a Michalovi Pobuckému neoprávněnost kritiky cenové politiky společ-
nosti.     Foto: Petr Pavelka 

Konůpka loboval za spřízněnou firmuKonůpka loboval za spřízněnou firmu
Poslední červencové zase-

dání frýdecko-místeckého za-
stupitelstva v tomto volebním 
období se odbývalo v klidněj-
ším duchu než většina těch 
předchozích, ovšem ožehavé 
téma se nakonec našlo. Na sa-
motný závěr vyplynulo v bodu 
určeném připomínkám obča-
nů a přineslo zastupitelskou 
přestřelku těžkého kalibru. 
Téma? Cena tepla ve městě.

Zastupitelé byli seznámeni s 
tím, že vzniká petice, která se staví 
proti ceně tepla, která má výraz-
ně přesahovat celorepublikový 
průměr. Podle iniciátorů petice se 
mělo jednat o ceny třicet procent 
vyšší než celorepublikový průměr. 
Primátorka Eva Richtrová ujistila, 
že jakmile bude mít radnice petici 
oficiálně doručenou, bude se jí vě-
novat. Žádný z dodaných podkladů 
totiž nebyl opatřen jediným pod-
pisem. Toto konstatování ovšem 
neuspokojilo opoziční zastupitele, 
kteří chtěli téma probrat a kritizovali 
městskou společnost Distep, která 
má tepelné hospodářství ve městě 
na starosti, že se pouští do dalších 
investic a hospodaří s neúměrným 
ziskem. Rozpoutala se tak velmi 
žhavá diskuze.    

Společnost Distep Frýdek-Mís-
tek chce do konce letošního roku 
vybavit všechna odběrná místa 
takzvanými patními měřiči teplé 
vody, které zpřesní a zjednoduší 
rozúčtování nákladů spojených s 
přípravou a rozvodem teplé vody. 
Až dosud se spotřeba účtovala 
podle údajů, které jednotliví od-
běratelé dvakrát ročně odečetli 
z bytových měřičů, docházelo 
přitom ale k častým nesrovnalos-
tem. Tato investice za 38 milionů 
korun se stala terčem kritiky, do 
jejíhož čela se postavil Petr Ko-

nůpka. Jak se později ukázalo, 
měl k tomu „zvláštní důvod“. Ře-
ditel Distepu Petr Jonas totiž na 
zastupitelstvu prozradil, že Petr 
Konůpka navštívil Distep se zá-
stupcem firmy, která nabízela rea-
lizaci konkurenčního řešení. Když 
mu jeho lobbing nevyšel, přišel s 
touto odvetou na zastupitelstvo.

„Měření pomocí těchto měřičů 
není výmysl akciové společnosti 
Distep. Povinnost měřit dodané 
množství teplé vody v každém od-
běrném místě nám ukládá Energe-
tický zákon. Alternativou je písem-
ná dohoda mezi všemi odběrateli 
a dodavatelem o způsobu rozdě-
lení nákladů na jednotlivá odběr-
ná místa, která je ovšem snadno 
vypověditelná. Kdyby jeden klient 
chtěl odstoupit od dohody, pak 
nesplníme povinnost stanovenou 
zákonem,“ obhajuje investici Petr 
Jonas, který ujistil, že s ohledem 
na odpisy zatíží cenu tepla nevý-
znamnou částkou okolo jedné ko-
runy na spotřebovaný kubík vody.

Kritika cenové politiky Distepu 
obecně se nelíbila Jaroslavu 
Chýlkovi. „Je poměrně přesně 
dané, co je možné do ceny za-
kalkulovat. Letošní investice není 
výjimečná, jistě jste si všimli, že v 
zimě téměř úplně vymizely stopy 
tajícího sněhu, máme skoro ze sta 
procent vyměněno potrubí, takže 
občané nemusí platit zbytečné 
ztráty. Zisk společnosti Distep 
navíc tvoří i doprovodné činnosti, 
jako jsou pronájmy a podobně. 
Zaráží mě, že jste s námi členem 
dozorčí rady a nikdy jste proti ce-
nové politice nevystupoval. To mi 
přijde velmi nefér, zvlášť když ne-
najdete úplně stejné město, aby 
se daly ceny jednoduše porovná-
vat,“ obracel se na Rafaela Ku-
číka, člena dozorčí rady Distepu, 

ale i další opoziční zastupitele, 
Jaroslav Chýlek. Náměstek pri-
mátora Michal Pobucký dokonce 
naznačil, že se Rafael Kučík svým 
vystupováním dostává do rozporu 
s obchodním zákoníkem.

„Ceny za teplou vodu v jed-
notlivých městech se skutečně 
nedají dobře srovnávat. Je hodně 
důležité, jestli je firma vlastníkem 
teplárny nebo jen distributorem 
tepla, jako je tomu v našem přípa-
dě. Částka 455 korun, která byla 
na zastupitelstvu uváděna jako 
průměrná a porovnávána s naší 
předběžnou cenou 591 korun, na-
víc nevyjadřuje cenu průměrnou,“ 
sdělil Petr Jonas. Ta je podle 
dostupných údajů Energetického 
regulačního úřadu na patě domů 
z objektových předávacích stanic 
542 Kč. „Spíš by se měla porov-
návat cena 591 Kč k ceně 542 
Kč, protože Distep vlastní kromě 
59 předávacích stanic i 218 do-
movních předávacích stanic,“ vy-

světlil ředitel. I další srovnatelné 
údaje nevyznívají pro občany ani 
pro Distep dramaticky. Například 
měrné náklady na metr čtvereční, 
tedy to, co lidé skutečně zapla-
tí za teplo, byly v loňském roce 
178 korun, stejně jako tomu bylo 
v roce 1996. Svědčí to o tom, že 
občané i Distep hospodaří velice 

dobře, obě strany dosáhly úspor, 
ať už zateplováním nebo investi-
cemi do kvalitnějších technologií. 
„Je třeba říct, že bez realizova-
ných investic bychom těchto čísel 
nedosahovali. Investice pomáhají 
udržet tento parametr do budouc-
na,“ řekl Petr Jonas.

(Pokračování na straně 2)

Frýdecko-místecká radnice 
uvolnila na posledním zasedá-
ní zastupitelstva další finanční 
prostředky do oblasti sportu.

„V ekonomicky těžké době je 
podpora sportu velmi důležitá a 
mě těší, že jsme při sledování 
vývoje letošního rozpočtu našli 
další finance, které pomohou 
našim sportovním klubům,“ řekl 
náměstek primátora Petr Cvik.

Město uvolní dalších 900 tisíc 

Další podpora sportu
korun pro Fotbal Frýdek-Místek, 
přičemž 700 tisíc jsou prostředky 
na provoz a údržbu a 200 tisíc po-
může činnosti družstva mužů. Há-
zenkářský oddíl Sportovního klu-
bu policie Frýdek-Místek se může 
těšit na 350 tisíc korun, rovněž na 
činnost mužského družstva, 400 
tisíc dostanou frýdecko-místecké 
volejbalistky hrající extraligu pod 
hlavičkou Sokola Frýdek-Místek. 
Také hokejisté dostanou 100 tisíc 

a Beskydské šachové škole, ma-
jící družstvo v extraligové soutěži, 
je určeno čtvrt milionu korun.

„Věřím, že tyto finance uleh-
čí klubům život a povzbudí je k 
dalšímu zkvalitnění činnosti. Po-
třebujeme, pokud to finance do-
volují, podpořit kromě mládežnic-
kých týmů i dospělé na nejvyšší 
úrovni, abychom právě pro děti 
měli dostatek vzorů,“ vysvětlil ná-
městek primátora Petr Cvik.  (pp)
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Dvaadvaceti hlasy schváli-
li zastupitelé návrh 3. změny 
rozpočtu statutárního města 
Frýdek-Místek, který napří-
klad reagoval na změnu v 
příjmech ze zisku městských 
společností, zapojoval finanč-
ní prostředky z osmimilionové 
dotace na projekt „Učíme ob-
razem“ i další příjmy města.

„Schválili jsme poskytnutí 
účelové dotace pro ZŠ a MŠ El. 
Krásnohorská 2254 na zřízení a 
vybavení dvou nových oddělení 
odloučeného pracoviště MŠ Lís-
kovecká, podobně pro MŠ Sně-
ženka na vybavení odloučeného 
pracoviště MŠ 8. pěšího pluku 
a pro MŠ Beruška na vybavení 

Zastupitelé schválili změny v rozpočtuZastupitelé schválili změny v rozpočtu

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Zastupitelé rozhodovali o dalších 
výdajích města.   Foto: Petr Pavelka

nového oddělení pro odloučené 
pracoviště MŠ Olbrachtova. Také 
jsme rozhodli o financích pro 
sportovní organizace Fotbal Frý-
dek-Místek, Sportovní klub Policie 
Frýdek-Místek, TJ Sokol Frýdek-
-Místek, HC Frýdek-Místek a Bes-
kydská šachová škola. Sledovali 
jsme vývoj financí a mohli uvolnit 
další peníze pro sport, protože 
naší snahou je podporovat sport 
na co možná nejvyšší úrovni. Nej-
větší částky dostávají extraligové 
celky – házená, volejbal a šachy, 
zohledňujeme ale i fotbal a hokej 
– sporty, které mají diváckou ná-
vštěvnost a nemají statut nejvyšší 
soutěže,“ vysvětlil náměstek pri-
mátora Petr Cvik.

Ve změnách rozpočtu se pro-
jevilo čerpání fondu životního pro-
středí, kulturního fondu, sportovní-
ho fondu a fondu pomoci občanům 
dotčených výstavbou komunikace 

R/48. Našly se i finanční prostřed-
ky pro občany, kteří díky zahájené 
výstavbě komunikace R 48 v ob-
lasti Lysůvek mají velmi ztížené 
životní podmínky.  (pp)

Vrtošivému počasí odpo-
vídá dosavadní návštěvnost 
frýdecko-místeckého aqua-
parku na Olešné. I když se 
v parném období objevily 
dny, kdy další návštěvníky již 
koupaliště nemohlo přijímat 
z důvodu plné obsazenosti, 
celkový počet návštěvníků za 
první prázdninový měsíc se 
zásluhou zhoršeného počasí 
na konci července zastavil na 
čísle okolo 45 tisíc.

„Loni to sice bylo jen 39 ti-
síc, ale to byl historicky nejhorší 
rok, takže letos jsme jen o pár 
tisíc nad ním. Zkrátka je poznat 
každý teplý den, ideálem pak je, 
když vyjde na víkend. Pravda 
je, že jsme jeden víkend museli 
zapojovat do součinnosti měst-
skou policii, protože už nemělo 

Aquapark chystá na srpen další akceAquapark chystá na srpen další akce

smysl, aby zde přijížděla další 
auta s návštěvníky, kteří by stej-
ně museli zůstat za branou. To 
jsme měli za oba víkendové dny 
návštěvnost osm tisíc lidí,“ řekl 
ředitel společnosti Sportplex 
Petr Slunský. Podle něj Češi 
zase začali více cestovat, zkraje 
prázdnin i za příznivějším po-
časím, na druhou stranu se na 
Olešné objevuje mnohem více 
zahraničních turistů, kteří zde 
nacházejí kvalitní služby za mi-
mořádně příznivé ceny.

A jaká jsou lákadla na aqua-
parku pro tento měsíc? Během 
srpna je pro návštěvníky letního 
aquaparku připraveno několik 
akcí s pestrým programem. 
Koncem tohoto měsíce se 
uskuteční Argentinský den, kte-
rým vyvrcholí závěr prázdnin. 

OSVĚŽENÍ NA AQUAPARKU: Snímek z pondělního dopoledne. Ví-
kend před ním byl aquapark nabitý k prasknutí. Foto: Petr Pavelka

Už 6. srpna ovšem návštěvní-
ci koupaliště zažijí první Den 
zdraví s VZP, který se zopakuje 
ještě 24. srpna. Mezi tyto ter-
míny se vklíní ještě Aquamánie 
2010 (14. 8.) a Sportovní den 
na Olešné (21. 8.).

„AQUAMÁNIE 2010 je pro-
jekt zaměřený na cestovní ruch 
spojený s vodním vyžitím. Má za 
cíl vybraným cílovým skupinám 
nabídnout souhrn informací o 
vodní zábavě, relaxaci i zdra-
votních benefitech, které nejsou 
jinde komplexně zpracovány,“ 
vysvětlil, co si pod plánovanou 

vodní mánií představit, náměs-
tek primátora Michal Pobucký, 
jednatel společnosti Sportplex. 
„Během léta budou probíhat po 
celé republice zábavné akce pro 
rodiny s dětmi. Pro návštěvní-
ky těchto akcí jsou připraveny 
soutěže nejen ve vodě, ale i na 
suchu, o hodnotné ceny, přede-
vším hračky. Dozví se také něco 
o zásadách bezpečnosti chová-
ní v aquaparcích a na vodních 
plochách, spojené s ukázkami 
zásad první pomoci,“ upřesnil 
manažer společnosti Sportplex 
Róbert Krupa.  (pp)

Léto je v plném proudu a při-
náší na mnoha místech ve měs-
tě i záplavu květů. Město se při-
tom nebojí zkoušet v květinové 
výzdobě další novinky, napo-
sledy se rozhodlo vyzkoušet 
zavěšené nádoby s letničkami 
na stožárech veřejného osvět-
lení na Zámeckém náměstí.

„Město Frýdek-Místek kaž-
doročně investuje do květinové 
výzdoby a její údržby stovky tisíc 
korun. Rozkvetlé letničky se při-
tom snažíme dostat i do míst, kde 
nejsou volné plochy pro založení 
běžných květinových záhonů, 
mimo jiné i na náměstí. Například 
místecké náměstí už několik let 
zdobí samozavlažovací pyramidy 
s letničkami, které ve vydláždě-
ném centru města navozují pří-

Ve městě září květinová výzdoba
jemnou letní atmosféru. Frýdecké 
náměstí je jinak koncipováno, py-
ramidy s letničkami zde umístěny 
být nemohou, proto jsme zvolili 
květinovou výzdobu v závěsných 
nádobách. Na náš návrh je vy-
robili zaměstnanci technických 
služeb, kteří také vyřešili možnost 
uchycení nádob na stožáry veřej-
ného osvětlení,“ sdělil vedoucí od-
boru životního prostředí a země-
dělství Jaroslav Zezula. Závěsné 
nádoby s letničkami budou v péči 
technických služeb, které také 
zajistí pravidelnou zálivku květin.  

„Uvidíme, jestli se tato záleži-
tost osvědčí, abychom případně 
mohli tento způsob rozšířit i na 
další místa ve městě,“ plánuje 
náměstek primátora Michal Po-
bucký.  (pp)

KVĚTINOVÁ VÝZDOBA: Město na mnoha místech hýří barvami. 
  Foto: Petr Pavelka

Zábradlí na průtahu
Průtah městem od křižovatky 

„U Vykopnutého“ směrem ke 
kostelu sv. Jana a Pavla rozdě-
lilo na dělícím ostrůvku zábradlí. 
Lidé tak přišli o možnost přebí-
hat tuto frekventovanou silnici, 
po níž se denně přežene zhruba 
40 000 vozidel. Z bezpečnostní-
ho hlediska bylo ovšem kličko-
vání mezi kamiony v kolonách 
čekajících na zelenou značné ri-
ziko. Lidé musí využít podchodu. 

Oprava chodníku
Rada města rozhodla o výběru 

nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu Oprava 
chodníku a vstupů – ul. J. Opleta-
la“. Radnice zde bude investovat 
zhruba 1,8 milionu korun.

Nové parkoviště
Rada města rozhodla o výběru 

nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu Výstav-
ba parkoviště ul. 1. máje. V této 
lokalitě bude do zlepšení parko-
vacích podmínek pro řidiče inves-
továno téměř šest milionů korun.

Oprava schodů
Rada města rozhodla o výbě-

ru nejvhodnější nabídky na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
Oprava schodů na území Sta-
tutárního města Frýdku-Místku. 
Aby to měli chodci ve městě jed-
nodušší, radní vyčlenili přes 1,8 
milionu korun, které by měly po-
moci vylepšit na některých mís-
tech neutěšený stav schodišť.

Fotbalová časomíra
Radní rozhodli o výběru do-

davatele na časomíru pro fotba-
lový stadion Stovky. „Měli jsme 
k dispozici různé nabídky variant 
provedení a rozhodli jsme se na-
konec pro rozteč diod zajišťující 
výrazně vyšší kvalitu za přija-
telně malý rozdíl v ceně,“ sdělil 
náměstek primátora Petr Cvik.

Další kalendárium
Beskydské informační centrum 

Frýdek-Místek vydalo tištěnou bro-
žuru Kalendárium akcí v Besky-
dech a na Valašsku. Toto oblíbené 
kalendárium v nákladu 7000 kusů 
nabízí přehled doporučených kul-
turních, sportovních a jiných akcí 
organizovaných od července do 
prosince letošního roku. K dostání 
je zdarma v pobočkách Beskyd-
ského informačního centra i na 
akcích konaných pod hlavičkou 
Beskydského Veseléta.

Hospic před kolaudací
Frýdecko-místecké zastupitele 

zajímal na jednání zastupitelstva 
postup výstavby hospice. „Budo-
va v současné době prochází pře-
dáváním, nebyla ještě provedena 
kolaudace, ale objekt je hotový a 
připravený. Z 99 procent máme 
také podklady pro registraci na 
krajský úřad,“ sdělila Jarmila Koz-
lová, vedoucí odboru sociálních 
služeb, která přiblížila také orga-
nizační strukturu zaměstnanců. 
„Prostory už jsme si prohlédli a 
myslím, že se skutečně podařilo 
vytvořit důstojné prostředí odpoví-
dající účelu,“ hodnotila primátorka 
Eva Richtrová.  (pp)

(Pokračování ze strany 1)
Zavádějící je i opozicí srov-

návaná cena tepla, které Distep 
nakupuje, a ceny, za kterou ji 
prodává občanům. Rozdíl se 
zdá výrazný, ale předané teplo 
je zapotřebí dovést k občanům, 
a kdyby dodavatel tepla Distepu 
vlastnil i distribuční síť, také by 
náklady na její údržbu a další 
přenos tepla až do jednotlivých 
domácností musel promítnout. 
„Cena by byla ve výsledku po-
dobná naší, protože ceny jsou 

věcně usměrňované zákonem,“ 
řekl Petr Jonas. Ten připomněl, 
že společnost investuje do pat-
ních měřičů jen své vlastní pro-
středky v rámci běžného hospo-
daření. „Nemuseli jsme si půjčit 
jedinou korunu, neprodražujeme 
akci úvěrem, úroky či jinými po-
ložkami,“ ujistil. 

Zastupitelstvo města pro-
běhlo v pondělí 26. července, 
radnice ještě ani ve čtvrtek
29. července neměla petici ofici-
álně k dispozici. (pp)

Konůpka nepřípustně loboval
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městská policie
Město Frýdek-Místek vý-

znamně investovalo v místní 
části Panské Nové Dvory, v lo-
kalitě Kamenec, která je rozvo-
jovým územím, v němž vznikají 
nová bydlení a existují i zámě-
ry na rozšíření obchodní zóny.

„Rekonstrukce části ulice 
Dobrovského v příměstské části 
Panské Nové Dvory byla nutná. 
Stávající komunikace byla v ná-
vaznosti na plánovanou bytovou 
výstavbu z provozního hlediska 
nevyhovující a chyběl zde také 
chodník pro pěší, proto jsme se 
rozhodli komunikaci v úseku od 
Intersparu přes potok Vlčok až po 
křižovatku s bezejmennou ulicí u 
areálu firmy Lesostavby rozšířit,“ 
řekl náměstek primátora Petr 
Cvik. V této příměstské části, kte-
rá se postupně zastavuje novými 
rodinnými, řadovými i obytnými 
domy, byla vybudována nová 
kanalizace a vylepšena dopravní 
dostupnost, čímž se zde značně 
zatraktivnily životní podmínky.

„Součástí rekonstrukce byla 

Na Panských Nových Dvorech město investovalo 30 milionů 

PŘESTŘIHNUTO: Ulici Dobrovského s ředitelem závodu realizující stavební společnosti slavnostně ote-
vřeli náměstci primátora Petr Cvik a Miroslav Dokoupil.      Foto: Petr Pavelka
demolice mostu přes potok Vl-
čok a vybudování mostu nového, 
který vyhovuje nejen svou šířkou, 
ale také situačním umístěním. 

Stavba si dále vyžádala přelož-
ku stávajícího plynovodu a te-
lekomunikačního kabelu. Podél 
komunikace bylo vybudováno 

nové veřejné osvětlení. Náklady 
spojené s rekonstrukcí komuni-
kace o délce 566 metrů přesáhly 
13,8 milionů korun. Rekonstrukci 
předcházela stavba splaškové 
kanalizace za téměř 15,4 milionů 
korun, přičemž bylo vybudováno 
2 574 metrů kanalizačního řádu. 
Práce byly rozděleny na čtyři 
etapy tak, aby doprava v lokalitě 
byla omezena postupně a v co 
nejmenší míře,“ sdělil náměstek 
primátora Miroslav Dokoupil. 

„Nová komunikace je nyní 
bezpečnější, kapacitně vyhovující 
a lepší i z hlediska životního pro-
středí, jelikož její součástí je také 
odvod srážkových vod do kana-
lizace. Území Kamenec, určené 
pro bytovou výstavbu, je díky 
nové komunikaci lépe dostupné, 
je napojeno na ulici Hlavní a z ní 
na celý dopravní skelet města,“ 
dodal náměstek Dokoupil.  (pp)

Kopal do košů
25. 6. v jednu hodinu v noci byl 

na ulici T. G. Masaryka přistižen 
mladík, který po celé ulici rozkopal 
odpadkové koše. Hlídka mladíkovi 
udělila blokovou pokutu a dohlídla 
na úklid nepoškozených košů.

S dětmi v hospodě
27. 6. v deset hodin večer volal 

na městskou policii oznamovatel, 
že na ulici Vítězslava Nezvala 
sedí v restauračním zařízení pod-
napilý manželský pár, který má u 
sebe tři malé děti ve věku čtyř let. 
Oznamovatel měl starost o řád-
nou výchovu dětí. „Hlídka na mís-
tě zjistila, že oznámení se zakládá 
na pravdě, a rodiče vyzvala k 
opuštění restaurace. Celý případ 
je oznámený na sociální odbor,“ 
informovala policejní preventistka 
Lenka Biolková.

Oslava vysvědčení
Ukončení školního roku a osla-

vu vysvědčení si tři dívky zpest-
řily alkoholem, který popíjely na 
Olešné. Na projíždějící cyklohlíd-
ku upozornily svým nevhodným 
a hlučným chováním. Hlídka se 
k dívkám vrátila a všimla si, že 
jsou v podnapilém stavu. Dvěma 
dívkám bylo naměřeno víc než 
1,5 promile. Hlídka se z důvodu 
ohrožení zdraví dívek rozhodla 
nechat převézt tyto dvě mladistvé 
do nemocnice. A pro dívku, která 
nadýchala půl promile, si přijel 
zákonný zástupce. Celá věc bude 
oznámena na sociální odbor.

Kočka v motoru
10. 7. v deset hodin večer na 

ulici Bavlnářská oznámila žena, 
že má v zaparkovaném vozidle 
v motoru kočku a neví si rady. 
Kočka nechce odejít. Strážníci 
po příjezdu kočku vyplašili a 
žena mohla s vozidlem odjet.

Starost o syna
11. 7. v půl dvanácté v noci 

na základnu městské policie při-
šli manželé, že se jim nevrátil 
mladistvý syn domů, který byl u 
babičky v Hlučíně, a oni se bojí, 
že se mu něco stalo. S operač-
ním technikem se domluvili, že se 
zajdou podívat na poslední spoj, 
který přijede z Ostravy. Po půlnoci 
přišli znovu na základnu, kde jen 
oznámili, že syn přijel posledním 
spojem a je všechno v pořádku.

Znečištěná fontána
19. 7. v sedmnáct hodin byla 

městská policie informována o 
znečištění fontány u knihkupec-
tví na ulici Tržní v Místku. Místní 
bezdomovci si ve fontáně omývali 
maso, které našli v kontejneru. 
Strážníci fontánu ohraničili pás-
kou proti vstupu osob a provedli 
kontrolu blízkého okolí, kde zadr-
želi dvě osoby, které se přiznaly. 
Pro porušení Obecně závazné 
vyhlášky – řád zeleně, bude celá 
věc oznámena ke správnímu říze-
ní. Informovány o znečištění fon-
tány byly i technické služby, které 
fontánu vyčistily.  (pp)

Zastupitelé města na svém 
červencovém zasedání schvá-
lili obecně závaznou vyhlášku 
o místním poplatku za provo-
zovaný výherní hrací přístroj 
nebo jiné technické herní za-
řízení, která reaguje na nově 
schválený zákon. Netajili se 
přitom nespokojeností s tím, 
jak málo může město danou 
problematiku ovlivňovat.

„Změna zákona o místních 
poplatcích umožňuje obcím za-
vést a vybírat místní poplatek 
za každý povolený výherní hrací 
přístroj nebo jiné technické herní 
zařízení povolené ministerstvem 

Vyhláška zpoplatňuje hazard
financí. Doposud obce mohly 
zavést a vybírat místní poplatek 
jen za povolený výherní hrací 
přístroj, takže 378 výherních ter-
minálů ve městě jsme zpoplat-
nit neuměli. To se nyní změní,“ 
uvedla význam vyhlášky primá-
torka Eva Richtrová.

Sazba místního poplatku se 
nemění a činí za jeden provozo-
vaný výherní hrací přístroj nebo 
jiné technické herní zařízení
5 000 Kč na tři měsíce. Městu 
změna přinese ještě do konce 
roku příjem zhruba 1,5 milionu 
korun, většině zastupitelů se 
ale ani toto zpoplatnění nezdálo 

adekvátní škodám, které tento 
byznys páchá.

„Za sebe jsem si vědoma dů-
sledků, které hazard přináší, jaké 
škody způsobuje v rodinách. Pro-
to samozřejmě i z pozice senátor-
ky tuto problematiku velmi sleduji. 
Také jako členové Svazu měst a 
obcí České republiky usilujeme o 
legislativní změny, protože chce-
me jako město minimálně mít 
možnost ovlivňovat počet i umís-
tění míst s hazardem,“ reagovala 
primátorka Eva Richtrová, která 
doufá, že i přijetí této vyhlášky 
alespoň trochu usměrní neúnos-
ný počet heren ve městě.  (pp)

Také v programu letošního 
Beskydského Veseléta ne-
chybí akce pod názvem Bes-
kydské rekordy, které měly 
loni premiéru. II. ročník se 
připravuje na sobotu 21. srp-
na od 9 hodin na Zámeckém 
náměstí ve Frýdku.

V loňském roce se na I. roč-
níku pod názvem „Frýdek-Mís-
tek na vrcholu světa“ odehrál 
pokus o zápis do České knihy 
rekordů s cílem překonat re-
kord partnerského slovenské-
ho města Turzovka. I když se 
akce zúčastnila spousta lidí z 
Frýdku-Místku i širokého okolí, 
přesto se rekordu nepodařilo 
dosáhnout. Snad bude Frýdek-
-Místek tentokrát úspěšnější. A 
v čem se bude soutěžit letos?

„Půjde o skládání maxi puzzle 
na čas štafetovým způsobem... 

(Pokračování na stranš 13)

LOUČENÍ ZASTUPITELŮ: Frýdecko-místečtí zastupitelé zasedali v tomto volebním období v této se-
stavě naposledy, pokud nebudou vyzváni k mimořádnému jednání. Nechybělo tak oficiální slavnostní 
fotografování a na zasedání tentokrát zněla i smířlivější slova. „Vykonalo se mnoho dobrého, spoustu 
věcí se udělalo velmi dobře, my bychom něco udělali jinak, něco vůbec, ale to je standardní záležitost 
politické demokracie,“ řekl mimo jiné zastupitel a poslanec ODS Igor Svoják.         Foto: Petr Pavelka

Pojďte s námi 
překonat rekord!
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Zastupitelstvo města vý-
znamně podpořilo Klub anga-
žovaných muzikantů – KAM 
se sídlem v Klubu Stoun. Z 
rozpočtu města získá jeden 
milion korun na obnovu svě-
telného, pódiového, zvukové-
ho a dýdžejského vybavení 
klubu, který se nachází v bý-
valém krytu civilní obrany na 

Město podpoří další rozvoj hudebního klubu StounMěsto podpoří další rozvoj hudebního klubu Stoun
frýdeckém sídlišti Slezská.

„V hudebním klubu Stoun se 
již od roku 2006 konají výchovně 
vzdělávací besedy a koncerty 
pro žáky 9. tříd našich základ-
ních škol se zaměřením na pro-
tidrogovou prevenci a prevenci 
patologického hráčství neboli 
gamblerství. Pořádány jsou ne-
násilnou a zábavnou formou, 

přičemž jsou prokládány akus-
tickou nebo živou hudbou. Cílem 
těchto akcí je vzbudit v mladých 
lidech vlastní názor na předklá-
daná fakta a přimět je k zamyš-
lení nad tím, zda člověk, který 
užívá drogy, má originálnější 
nápady, než ten, který se dro-
gám vyhýbá, a zda člověk, který 
mačká tlačítka na výherních au-
tomatech, zbohatne rychleji než 
ten, který chodí do práce. Na 
přednáškách vystupují převážně 
vyléčení narkomani nebo gam-
bleři, kteří se nestydí narovinu 
říci, co jejich život v době závis-
losti obnášel a že na tuto dobu 
nejsou hrdí,“ řekl náměstek pri-
mátora Petr Cvik s tím, že jsou 
to přednášky, které v náctiletých 
vzbuzují zájem, což se dá poklá-
dat za velký úspěch. „To ovšem 
není jediný důvod naší podpory, 
Klub angažovaných muzikantů 

se dramaturgicky podílí také na 
pořádání ve městě čím dál více 
oblíbenějšího a hojně navštěvo-
vaného Sweetsen Festu. Novou 
kvalitní technikou může tedy zís-
kat i tato open-air akce, kterou 
město letos podpořilo rekordní 
částkou 150 tisíc korun,“ doplnil 
náměstek Cvik, který má škol-
ství a kulturu ve své kompetenci.

Hudební klub Stoun získá 

v tomto roce nové světelné a 
pódiové vybavení. V příštím 
roce dostane nové zvukové a 
dýdžejské vybavení. Město při-
spěje na pořízení nových reflek-
torů, scannerů, stroboskopů, 
efektů, ovladačů, reprodukova-
né soustavy, zesilovačů, cros-
soverů, mixážních pultů, podia 
nebo gramofonů částkou jeden 
milion korun.

Je to již dva roky, kdy na ná-
břeží Ostravice u Víceúčelové 
sportovní haly vystoupili legen-
dární Alphaville a další kapely 
v rámci třetího ročníku festiva-
lu Beskydy Sound. Po odmlce 
v roce 2009 se festival vrací v 
plné parádě a nabídne spoustu 
kvalitní hudby i zábavy pro mla-
dé lidi, ale také celé rodiny.

„Těší nás, že se tuto orga-
nizačně náročnou akci poda-
řilo zase oživit, v letní nabídce 
kulturních akcí ve městě určitě 
chyběla,“ podotkl náměstek pri-
mátora Petr Cvik.

„Jsme rádi, že se nám poda-
řilo navázat čtvrtým ročníkem na 
tradici oblíbeného festivalu, který 
obyvatelům Frýdku-Místku a ce-
lého regionu představuje to nej-
lepší z domácí i zahraniční hud-
by. Důležitá při rozhodování, zda 
festival uspořádat, byla také pod-
pora města, společnosti Sport-
plex, Beskydského informačního 
centra, Hudebního klubu Stoun, 
ale také ostatních partnerů. Díky 
zázemí, které ve městě máme, 
můžeme letos lidem nabídnout 
nejlepší Beskydy Sound vůbec,“ 
slibuje organizátor Milan Anděl. 
Nabídku posuďte sami: 14. srpna 
se na dvou pódiích představí hu-
dební špička – Horkýže Slíže, Vy-
psaná fixa, David Koller zahraje 
hity kapely Lucie, Toxique, Satri-
aniho žák Geoff Tyson, bosenští 
Dubioza Kolektiv, kteří dvakrát 
po sobě nadchli na ostravských 
Colours, ale také domácí The 
Cornflakes, kteří Frýdek-Místek 
letos reprezentují na největších 
českých festivalech jako Rock 
for People, Colours of Ostrava, 
Sázavafest, Votvírák, Benátská 
noc a dalších.

Festival Beskydy Sound nabídne kvalitní hudbu i zábavu
Kromě hudebního programu 

na návštěvníky čeká řada pří-
jemných novinek. Festival se 
snaží vyjít vstříc rodinám, kte-
ré nechtějí nechávat své děti 
doma, ratolesti do výšky 140 cm 
mají vstup na festival zdarma a 
budou pro ně připraveny nafuko-
vací atrakce a soutěže o ceny s 
projektem Tonda Obal. Beskydy 
Sound se letos snaží být ohledu-
plný k přírodě a usiluje o certi-
fikaci Čistý festival společnosti 
EKO-KOM. Proto bude v areálu 
připravena celá řada tzv. zele-
ných bodů, kde mohou návštěv-
níci třídit odpad, na květinovém 
stánku projektu Čistý festival bu-
dou za přinesené plasty a papíry 
dokonce odměňováni milými 
dárky. Z přinesených plastových 
kelímků se bude skládat had, 
který bude usilovat o překonání 
oficiálního českého rekordu – 
nejdelší had z půllitrových kelím-
ků. V areálu bude k vidění také 
expozice Asekolu o s názvem 
Svět recyklace, na břehu Ostra-
vice vyroste stylová čajovna ve 
tvaru mongolské jurty, zajímavý 
bude také stánek Všeobecné 
zdravotní pojišťovny, kde si mo-
hou lidé ověřit, jak jsou na tom 
se zdravím.

Návštěvníci budou mít také 
snazší dopravu na festival. „S 
oficiálním dopravcem Českými 
drahami se nám podařilo dohod-
nout posílení posledních nočních 
vlaků z Frýdku-Místku všemi 
směry, další oficiální dopravce 
FM Taxi bude všechny návštěv-
níky se vstupenkou nebo identi-
fikačním páskem vozit po celou 
dobu konání festivalu ve Frýd-
ku-Místku za pouhých padesát 
korun,“ představil další domlu-

venou výhodu Milan Anděl.
Vstupenky v předprodeji jsou 

k mání v pobočkách Beskydské-

ho informačního centra za 300 
korun, na místě budou stát 400 
korun, držitelé průkazů ZTP za-

platí na místě jen dvě stovky. 
Více informací o festivalu na-

jdete na www.beskydysound.cz

DUBIOZA KOLEKTIV

BESKYDY STAGE
12:30-13:30 AIRFARE (us/cz)

14:15-15:15 DAVID KOLLER s hity Lucie
16:45-18:00 VYPSANÁ FIXA

19:10-20:30 DUBIOZA KOLEKTIV (bh)
21:30-22:45 HORKÝŽE SLÍŽE (sk)
0:00-0:00    THE CORNFLAKES

CHILLOUT STAGE
13:30-14:15 DEBILL HEADS

15:15-16:45 TOXIQUE
18:00-19:00 SUNFLOWER CARAVAN

20:30-21:30 PSIO CREW (pl)
22:45-24:00 GEOFF TYSON (us/sw/cz)

Od pátku 13. srpna 18:00 hodin do neděle 
15. srpna 8:00 bude vzhledem ke konání hu-
debního festivalu BESKYDY SOUND ome-
zen průchod chodců a průjezd vozidel na ná-
břeží Ostravice u Víceúčelové sportovní haly. 

Chodci směřující z Riegrovy ulice (Kolo-
redova, Spořilova) do Frýdku mohou použít 
most na Hlavní třídě, případně mohou využít 
cestu za Víceúčelovou sportovní halou smě-
rem k ředitelství Slezanu. Pořadatelé festi-
valu Beskydy Sound se tímto omlouvají za 
případné komplikace a děkují za pochopení.

Festival uzavře nábřeží Ostravice
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Po nečekaném červnovém 
odchodu předchozího před-
sedy Miroslava Sýkory IV. dan
si Konference Školy dne 23. 
června zvolila ze svých řad no-
vého statutárního zástupce. 
Předsedou Školy TKDFM se 
jednohlasně stal charizmatic-
ký guru místeckého taekwon-
da Kamil Vyvial II. dan,
který se po mnoha letech 
skromného odmítání nomina-
ce do vedení Školy rozhodl k 
radosti členů funkci přijmout. 

Kamil je momentálně slu-
žebně nejstarším aktivně pů-
sobícím členem TKDFM a byl 
i jeho prvním zástupcem v re-
prezentaci. Pod jeho vedením 
se také Závodní tým TKDFM 
stal v roce 2000 nejúspěšnější 
školou svazu. Kamil vycho-
vával většinu ze současných 
trenérů a asistentů působících 
v naší škole, a proto víme, že 
bude výbornou reprezentací 
TKDFM.

Ostatní členové výkonného 
výboru TKDFM setrvávají ve 
svých funkcích a jsou rozhod-
nuti dále pracovat ve prospěch 
školy, stejně jako mnoho řa-
dových členů, kteří nabídli své 
služby stran pomoci s tréninky, 
exhibicemi, propagací a zajiš-

Změna předsedy Školy TAEKWON-DO ITF
těním sponzorů.

Jménem členů naší školy 
a jejího vedení děkujeme Mir-
kovi Sýkorovi za dlouholetou 
spolupráci, za vedení oddílu 
a za cenné zkušenosti, kte-
ré bychom bez něj nenabyli 
a které chceme v budoucnu 
využívat ku prospěchu školy. 
Nezapomeneme na dobu, kdy 
nás provázel cestou DO a kdy 
jsme společně vytvářeli úspěš-
nou a stabilní základnu Školy 
Taekwon-do ITF Frýdek-Mís-
tek. Přejeme hodně úspěchů 
na samostatné životní cestě.

Škola TKD ITF Frýdek-Mís-
tek nadále působí jako dopo-
sud a i v létě o prázdninách 
máme pro své členy připrave-
no mnoho akcí. Členové školy 
Jana Hoňková, Kateřina Birká-
šová (obě 2. dan) a Adam Kra-
tochvíl (1. dan) se také zúčast-
nili na konci července letního 
kempu pořádaného Českým 
svazem Taekwon-do, kde se 
vzdělávali ve svých technic-
kých dovednostech a v teorii 
korejského bojového umění. 
Obě děvčata jsou také adept-
kami na 3. dan. 

Již v srpnu se rozjede letní 
příprava závodního týmu pod 
vedením Martiny Řezáčové 

TAEKWON-DO ITF: Zleva: Radim Koziar (nyní 1. dan), Jana Hoňková (2. dan), Kamil Vyvial (2. dan, 
předseda školy), mistr Hwang Ho-yong (8. dan), Kateřina Birkášová (2. dan)
(2. dan) a náš úspěšný výběr 
(škola se pravidelně umísťuje 
na předních příčkách úspěš-
nosti v ČR – v roce 2000 
nejúspěšnější subjekt ČR!) 
se bude moci naplno opřít do 
přípravy na Mistrovství Mora-

vy konané 2. října na 6. ZŠ v 
Místku. 

Naši členové, kteří jsou čle-
ny státní reprezentace České 
republiky, se o prázdninách 
usilovně připravují na nadchá-
zející juniorské Mistrovství svě-

ta v Bělorusku (21. - 28. září). 
Reprezentačních soustředění v 
Brandýse se zúčastňují tito čle-
nové TKDFM: Jan Kaděra (1. 
dan), Sára Barabášová (1. dan) 
a Marek Mojžíšek (1. kup).

Kateřina Birkášová

Řezbářské sympozium 
„Kouzlo pohádky ve dřevě za-
kleté“, které obohatilo prázd-
ninové dění na místeckém 
náměstí a následně vybrané 
školy a školky dřevěnými 
plastikami na něm vyrobený-
mi, má už za sebou i partner-
skou část projektu ve sloven-
ské Žilině.

Řezbářské sympozium i na Slovensku

SYMPOZIUM V ŽILINĚ: Primátorka Eva Richtrová s primátorem Žiliny Ivanem Harmanem na závěru 
řezbářské akce, která začala ve Frýdku-Místku.    Foto: Petr Pavelka

„U nás se tato akce kona-
la poprvé, inspirovaná právě 
slovenskou stranou, kde už 
má tradici. Slováci v rámci 
sympozia vyráběli v minulosti 
třeba betlém, nyní stejně jako 
u nás pohádkové postavičky, 
jen mnohem menších rozmě-
rů. Měli předem dané, že je 
chtějí pro mateřské školky, a 

požadavek byl, aby plastiky 
byly přiměřené jejich vzrůs-
tu,“ vysvětlila primátorka Eva 
Richtrová, která se zúčast-
nila slavnostního zakončení 
akce v Žilině, kde nechyběli 
řezbáři z Frýdku-Místku, kteří 
se sešli v podobné sestavě 
jako před pár týdny na české 
straně.  (pp)

UCTĚNÍ PAMÁTKY ELIŠKY SERVÁTKOVÉ: U příležitosti ne-
dožitých narozenin malířky položila slunečnice – její oblíbené kvě-
tiny – primátorka Eva Richtrová se Zdeňkou Václavíkovou.

Jako každý rok znovu nabízíme zájmovým organizacím prezen-
taci zájmových, sportovních a kulturních aktivit pro děti a mládež 
na šk. rok 2010/2011 ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku.
Pokud máte zájem o bezplatné zveřejnění nabídky aktivit vaší or-
ganizace v souhrnu aktivit ve Zpravodaji RM, zašlete na e-mail: 

pavelka.petr@frydekmistek.cz
(Petr Pavelka - redaktor Zpravodaje RM) tyto údaje: 

Název organizace:
Název aktivity, oddílu, kroužku, skupiny:

Stručný popis (1-3 věty + případně  upřesnění věku a ceny): 
Termín, místo, čas a způsob přihlášení:

Kontakt:

Prezentace volnočasových aktivit
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Plavání na 11. základní škole
Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

SPORTOVNÍ KLUB CAPP FM
tel. +420 608 741 124, +420 777 709 500,

e-mail: rafty@sport-klub.cz, www.sport-klub.cz
VELKÝ LETNÍ VODÁCKÝ TÁBOR 13. - 24. 8. 2010 na řece Hron.
16. ročník vodáckého putování, her a posezení u táborového ohně.

Přihlášky a informace: WWW.SPORT-KLUB.CZ

Přijďte na hřiště
Od 6. dubna je možné si pronajmout sportovní areál u ZŠ Komenské-

ho ve Frýdku-Místku. K dispozici je víceúčelové hřiště (kopaná, volejbal, 
tenis, badminton, florbal, streetball, vybíjená, házená), hřiště s umělou 
trávou (nohejbal, kopaná, volejbal), běžecká dráha a skok do dálky (běhy, 
skoky do dálky a závodivé hry). Provozní doba Po a Pá (16,00 – 20,00 
h.), Út, St a Čt (15,00-20,00 h.). Volné dny a prázdniny (9,00 – 20,00 h.). 
Cena 100 Kč/hod. Kontakt na správce: Jan Lištvan (tel.: 604 525 324).

Léto na koni
Sportovní klub Skalický dvůr pořádá v prvních pěti týdnech letních 
prázdnin týdenní tábory. Kontakt: Kamila Adámková – 602 540 381.
Více na www.skalickydvur.wz.cz

AQUA AEROBIC 

Bazén s brouzdalištěm otevřen (za příznivého počasí)
od 1. 7. 2010 do 15. 8. 2010, otevírací doba: 10:00 - 18:00

SOU technické v Místku, každou středu od 18.00 hodin.
Informace: 608 745 605, lenka.kolarcikova@seznam.cz, 

http://home.tiscali.cz/aquaaerobic

TK TENNISPOINT FRÝDEK-MÍSTEK pořádá 
PRÁZDNINOVÉ NÁBOROVÉ TENISOVÉ KEMPY 

Termín kempu:  II 16.-20. 8. 
Místo: tenisový areál TK TENNISPOINT FM

(vedle budovy ředitelství Válcoven plechu FM) 
Ročníky narození: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 (náborový kemp mo-

hou absolvovat i starší děti do 15 let věku ve zvláštní skupině). Přihlášky: 
Ing. Jiří VYKOUKAL (602 718 364) nebo přímo v areálu u správce.

Cena: 1.000 Kč
Obsah tenisového kempu: 15 hodin výuky tenisu v maximálně 6 

dětech na dvorci vždy od pondělí do pátku od 08,45 do 12,15

Tenisové kempy

Vstupné: 
Děti do 3 let  zdarma
Celodenní děti do 15 let 40 Kč
Celodenní dospělí 50 Kč
Po 16:00 děti 20 Kč
Po 16:00 dospělí 30 Kč
Krytý bazén: 14.00 - 15.00 uza-

vřen!! – polední přestávka
Možnost pronájmu bazénu 

pro veřejnost: Cena pronájmu: 
850,- Kč / hodina. Maximální 

počet osob v bazénu: 45
Informace na tel.č. 558 425 

538, 558 425520, 777 561 522

Zastupitelé rozdělili zbý-
vající peníze ze Sportovního 
fondu, ve kterém bylo celkem 
1,2 milionu korun. Neinvestič-
ní dotaci ve výši 20 tisíc ko-
run získala místní organizace 
Českého rybářského svazu 
na úhradu části nákladů spo-
jených s akcí Mistrovství ČR 
juniorů a žáků v rybolovné 
technice, 43 tisíc dostal Škol-
ní sportovní klub Beskydy na 
projekt Beskyďáček. 

„Sportovní fond statutárního 
města Frýdku-Místku slouží vý-
hradně k podpoře sportovních 
aktivit na území města. Finanč-
ní prostředky z tohoto fondu 
jsou určeny přednostně na pod-
poru aktivit dětí a mládeže do 
19 let a zdravotně postižených 
dospělých sportovců, působí-
cích na území města. Nejvyšší 
částku ze Sportovního fondu ve 

Sportovní fond je pro tento rok vyčerpánSportovní fond je pro tento rok vyčerpán
výši 158 tisíc letos získal florba-
lový klub Frýdek-Místek. Násle-
duje ho Škola TaeKwon-Do ITF 
Frýdek-Místek s podporou 129 
tisíc korun a baseballový klub 
BK Klasik s částkou 104 tisíce 
korun. Další peníze byly roz-
děleny mezi téměř čtyři desítky 
žadatelů,“ řekl náměstek primá-
tora Petr Cvik.

Sport ve městě je tradičně 
podporován také z tzv. Centra 
sportu, které je zaměřeno na 
vrcholové mládežnické kluby. 
Další peníze do sportu putují 
z rozpočtu města, z něhož je 
podporován sport dospělých, 
převážně týmy, které hrají nej-
vyšší domácí soutěž, ale také 
místní fotbalisté. 

Město v letošním roce investo-
valo do sportu přes 20 milionů ko-
run, což je o zhruba milion korun 
více než v loňském roce.  (pp)

REKONSTRUKCE STOVEK: Město dává do sportu miliony. V současné době prochází proměnou fotba-
lový stadion.     Foto: Petr Pavelka

Snad jen úvodní akce pohá-
rového střetnutí dokázala, že 
valcíři jsou favoritem zápasu. 
Střelu Macečka však vytáhl 
domácí brankář Pospěch na ro-
hový kop. Hosté, kteří se na Va-
lašsku představili ještě bez čtyř 
hráčů základní sestavy (Prepsl, 
Grussmann, Mucha, Kerbr), při-
stoupili k utkání velice vlažně. 

V 10. minutě se ocitl rychlý 
Macíček zcela osamocený před 
gólmanem Lužným, ten však svůj 
tým podržel. O chvíli později mohl 
trestat nedorozumění Hrdličky s 
Lužným domácí Bína, ale ani on 
naštěstí nebyl úspěšný. Vše se 
změnilo až v 17. minutě. To Bína 

Pohárové žně letos nebudou
TJ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – FOTBAL F-M 2:1 (2:0)

našel v šestnáctce soupeře vol-
ného Macíčka a divizní soupeř se 
ujal zaslouženě vedení 1:0. Valcíři 
v těchto fázích hry jako by na hřišti 
vůbec nebyli. Ve 35. minutě mohl 
domácí vedení navýšit mladý Ne-
uberger, v nadějné pozici však 
střílel jen do Lužného. Udeřilo pět 
minut před přestávkou, když se k 
odraženému míči dostal Macíček 
a střelou z otočky zvýšil vedení 
Valašského Meziříčí na 2:0.

Až změna stran přinesla ve 
hře valcířů trochu oživení. V 51. 
minutě kopal Švrček penaltu, 
jenže gólman Pospěch skvěle 
zasáhl. O chvíli později se ko-
nečně trefil Soukup a Frýdek 

začal nahánět dvoubrankovou 
ztrátu z prvního poločasu. Vel-
kým problémem pro naše hráče 
byl domácí gólman Pospěch, 
který svůj tým dokonale podržel. 
Po závěrečném hvizdu rozhod-
čího Proskeho se domácí prá-
vem radovali ze zaslouženého 
postupu do další fáze poháru. 

„Zasloužili jsme si vypadnout, 
jelikož hlavně v první půli hráči 
k zápasu nepřistoupili zodpo-
vědně. Bohužel jsme nenavázali 
na výkony z předešlých zápasů. 
I proti takovému soupeři musíte 
hrát naplno, takže opakuji, je to 
zasloužená porážka,“ řekl po 
utkání Oldřich Machala.

Další z přípravných zápasů 
odehráli naši „A“ muži na pří-
rodním trávníku ve Vřesině, kde 
má své domovské stanoviště 
divizní tým Baníku Ostrava B. 
Utkání se začalo pro naše borce 
lépe, když již po pěti minutách 
hry se po rohovém kopu trefil 
přesně hlavou obránce Krása. 

O chvíli později mohl naše 
vedení navýšit Cabák, když jej 
do slibné šance vyslal Maceček. 
Zakončení frýdeckého záložníka 
však vyrazil domácí gólman na 
roh. Vyrovnání přinesla 15. mi-
nuta, kdy byl Prepsl překonán 
střelou zpoza velkého vápna. 
O pět minut později se uvolnil v 
šestnáctce domácích Maceček a 
s pomocí tyče poslal valcíře po-
druhé do vedení. Frýdek své těs-
né vedení do přestávky neudržel 
ani nenavýšil. Ba naopak. Ve 33. 
minutě bylo opět srovnáno.

Zabrali ve druhém poločase
FC BANÍK OSTRAVA B – FOTBAL F-M 2:4 (2:2)

Průběh druhého poločasu 
opět poznamenalo houfné stří-
dání na obou stranách hřiště. 
Po signalizaci asistenta rozhod-
čího nebyl nejprve uznán gól 
Macečkovi. V 55. minutě se již 
Cabák z trestného kopu nemýlil 
a potřetí v zápase poslal hosty 
do těsného vedení. To navýšil v 

68. minutě po individuální akci 
Kerbr. „Dnes byla na klucích 
vidět známka jisté únavy. Výhry 
si ale samozřejmě cením, jelikož 
domácí byli kvalitním soupeřem. 
Je-li něco, co mě mrzí, tak to 
jsou lehce inkasované branky,“ 
řekl po utkání hostující kouč Ol-
dřich Machala.

Kádr třetiligového týmu 
Frýdku-Místku dostává po-
stupem času svou podobu. 
Oproti minulé sezoně opus-
tili tým valcířů pouze dva 
fotbalisté, když dlouholetý 
kapitán a špílmachr týmu 
Lubomír Němec zamířil za 
svým angažmá do nedaleké-
ho Rakouska. 

Druhým hráčem, který již 
na jaře do bojů v MSFL ne-

Valcíři získali další hráče
zasáhne, je záložník Kamil 
Kořínek, který v našem klubu 
působí v roli profesionální-
ho trenéra mládeže. Kořínek 
odchází na půlroční hostová-
ní k diviznímu nováčkovi do 
Lískovce. „Pro naše fanoušky 
máme naopak jednu pozitivní 
zprávu, jelikož se nám podaři-
lo dotáhnout do konce přestu-
py dvou útočníků...

(Pokračování na straně 7)
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z šachu
z atletiky

fotbal mládeže

Valcíři získali další hráče
(Pokračování ze strany 6)
... Z Velkých Losin přichá-

zí Petr Soukup a z Vítkovic se 
nám podařilo dotáhnout příchod 
našeho loňského nejlepšího 
střelce Davida Fromeliuse,“ 
prozradil novinu ve frýdecko-
místecké kabině sportovní ře-

ditel klubu Radomír Myška. Ten 
vzápětí ještě doplnil: „O oba 
hráče jsme již delší dobu stáli, 
a jelikož jsou příslibem do bu-
doucna, jsme nesmírně rádi, že 
se vše zdárně podařilo. O pří-
chodu dalších hráčů se bude v 
nejbližší době ještě jednat.“

MSFL (muži A)
Hřiště: stadion Stovky
1. kolo 8. 8. NE 10:15 

1. FC Slovácko - B Fotbal FM
2. kolo 14. 8. SO 10:15 

Fotbal FM - Hulín 

Náš desetibojař na MSJ
V kanadském Monctonu se 

konalo juniorské mistrovství světa 
juniorů. Mezi světovou elitu této 
věkové kategorie se probojoval 
v desetiboji atlet Slezanu Frý-
dek-Místek Michal Štefek. A vedl 
si opravdu výborně, když skončil 
na 9. místě a ziskem 7512 bodů 
vytvořil oddílový rekord. Jaké 
výkony Michal předvedl? Začal 
osobním rekordem na 100 m ča-
sem 10.96 s, v dálce dal solidních 
7.02 m, v kouli osobák 13.71 m, 
ve výšce 1.98 m opět osobní re-
kord a první den zakončil během 
na 400 m opět v osobním rekor-
du 49.76 s. Druhý den začal opět 
skvěle zlepšením na 110 m pře-
kážek časem 14.85 s. V disku ho-
dil solidních 35.89 m, v tyči překo-
nal laťku ve výšce 4.40 m, oštěp 
dolétl na 51.95 m a desetiboj za-
končila závěrečná patnáctistovka 
za 4:35.30 minuty. Blahopřejeme 
k výbornému výkonu.

Stříbro na MČR
První den Mistrovství Čes-

ké republiky mužů a žen se 
závodníkům Slezanu Frýdek-
-Místek vydařil. Mezi dospělými 
startovala trojice mládežnic-
kých závodníků. V rámci běhu 
mužů na 10000 metrů probě-
hl i mistrovský závod juniorů. 
Petr Lukeš potvrdil roli jednoho 

z favoritů a ve velkém vedru si 
doběhl pro stříbrnou medaili v 
čase 33:53.48 minuty. Výborně 
si vedl také dorostenec Tomáš 
Filipec, který sice skončil v roz-
běhu na 800 metrů na 6. místě 
a do finále nepostoupil, ale 
opět vylepšil oddílový rekord na 
1:56.30 minuty. Startoval ještě 
junior Martin Trybula, který zdo-
lal výšku 2.00 m, což v konku-
renci dospělých stačilo na 11. 
místo. Všem blahopřejeme.

Mikulenka mistrem ČR
Ani druhý den Mistrovství 

České republiky mužů a žen v 
atletice v nedalekém Třinci ne-
přišla frýdecká atletika zkrátka. 
Počasí se naprosto změnilo, po 
sobotním vedru přišlo prudké 
ochlazení, vítr a déšť, což velice 
poznamenalo výkony závodní-
ků. V běhu na 3000 metrů nastu-
poval jako favorit a obhájce titulu 
Peter Mikulenka ze Slezanu Frý-
dek-Místek. A roli favorita beze 
zbytku splnil. Po velice pomalém 
prvním kilometru šel do vedení a 
jeho tempu stačil pouze Martin 
Kučera z Brna. Na další zrychle-
ní však nebyl schopen reagovat 
ani on, tak si mohl Peter dovolit v 
cílové rovince zdravit diváky a s 
obrovským náskokem naprosto 
suverénně vybojovat svůj čtvrtý 
mistrovský titul na této trati.

Rozlosování soutěží (PODZIM 2010/2011) muži
3. kolo 22. 8. NE 10:15 

UNEX Uničov - Fotbal FM 
4. kolo 28. 8. SO 10:15 
Fotbal FM FC - Slavičín 
5. kolo 5. 9. NE 16:30 
SK Zábřeh - Fotbal FM
6. kolo 12. 9. NE 10:15 

Sigma Olomouc B - Fotbal FM
15. kolo 15. 9. ST 16:30 
Fotbal FM - SFC Opava 
7. kolo 18. 9. SO 10:15 

Fotbal FM - SK Líšeň 
8. kolo 25. 9. SO 16:00 
MSK Břeclav - Fotbal FM 
9. kolo 2. 10. SO 10:15 

Fotbal FM - Zbrojovka Brno B 
10. kolo 9. 10. SO 15:00 
FC Vítkovice - Fotbal FM 

11. kolo 16. 10. SO 10:15

Fotbal FM - Tescoma Zlín B 
12. kolo 24. 10. NE 11:00

 Vysoč. Jihlava B - Fotbal FM
13. kolo 30. 10. SO 10:15
 Fotbal FM - HS Kroměříž 
14. kolo 6. 11. SO 14:00 
HFK Olomouc - Fotbal FM 
16. kolo 13. 11. SO 10:15 

Fotbal FM 1. - FC Slovácko B 

I. B třída, skupina C (muži B)
Hřiště: Chlebovice

2. kolo 14. 8. SO 17:00 
Fotbal FM B - TJ Vendryně
3. kolo 21. 8. SO 17:00 

Mosty u Jabl. - Fotbal FM B 
4. kolo 28. 8. SO 17:00

Fotbal FM B - Oldřichovice
5. kolo 4. 9. SO 17:00 

DOROST
MFK Karviná - mladší dorost 

A 4:1 (1:0) 
Tvardek

starší dorost A - muži B 2:2 (0:2) 
Čotek, Šponiar

Raškovice muži - starší 
dorost B 0:1 (0:0) 

P. Novák
Fotbal Třinec A - starší do-

rost A 1:1 (0:1) 
K. Střalka (Šponiar)

ŽÁCI
starší žáci A - starší žáci B 

10:0 (3:0) 
Krus 4, Roháček 2, Curylo, 

Mašlonka, Bogdan, Dosoudil
mladší žáci A - mladší žáci B 

7:0 (3:0)
Vojkovský 4, Urbiš 2, Chovanec
starší žáci A - mladší dorost 

B 0:4 (0:2) 
T. Vyvijal (Glembek), Sušovský 

(Paleček), Kedroň, Kučák 
(Bongilaj)

starší žáci A - FK Martin 2:1 (0:0) 
Kavka, Pánek

mladší žáci A - FK Martin 
5:2 (3:0) 

A. Vojkovský 3, Urbiš, A. Šponiar
FK Martin B - starší žáci B 

2:3 (1:0) 
Krischke 2, Vlček

FK Martin B - mladší žáci B 
2:1 (0:1) 

Smítal

FIDE ELO k 1. 7.
Mezinárodní šachová federa-

ce FIDE vydala k 1. 7. 2010 aktu-
alizovanou FIDE ELO listinu. Vel-
kou radost mají naši mládežníci 
Filip Kaňák (FIDE ELO 1806), 
Ondřej Havelka (1679) a Natálie 
Kaňáková (1575), kterým FIDE 
ELO vyšlo poprvé – gratuluje-
me! Nejvíce si polepšili – Tomáš 
Chromík +42, Kateřina Němco-
vá +35 a Tomáš Pavelek +22. 
Nejvyšší FIDE ELO v BŠŠ mají: 
Štěpán Žilka 2493, Igor Rausis 
2466, Vojtěch Rojíček 2423.

Šachová olympiáda
Velmistryně Kateřina Němco-

vá (FIDE ELO 2282) byla na za-
sedání Výkonného výboru ŠSČR 
v Pardubicích 20. července no-
minována na Šachovou olym-
piádu. Olympiáda se uskuteční 
v ruském Chanty-Mansijsku ve 
dnech 19. 9. - 4. 10.

Juniorské MS
Mistrovství světa juniorů 2010 

se uskuteční ve dnech 2. - 17. 
8. v Chotowa-Czarna (Polsko) a 
Beskydská šachová škola bude 
mít své zastoupení v obou kate-
goriích. V kategorii juniorek nás 
bude reprezentovat velmistryně 
Kateřina Němcová (FIDE ELO 
2282) a v kategorii juniorů FIDE 
mistr Tadeáš Kriebel (FIDE ELO 
2320), kandidát mistra Tomáš 
Pecha (FIDE ELO 2187) a host 

extraligového týmu dorostenců 
BŠŠ FIDE mistr Josef Straka 
(SVK-FIDE ELO 2337).

MČR v rapid šachu
Jediného zástupce měla Bes-

kydská šachová škola v pres-
tižním „Otevřeném MČR v rapid 
šachu 2010“, jenž se konal v rám-
ci šachového festivalu CZECH 
OPEN 2010 – velmistryni Kate-
řinu Němcovou. Turnaj se hrál 
v Pardubicích ve dnech 21.-22. 
července. Startovalo 160 hrá-
čů z 21 zemí světa a Katka byla 
nasazena jako hráč č. 65. Katka 
skončila celkově na 76. místě a 
mezi ženami skončila jako třetí! 

Gratulujeme! 
Unikátní sbírka
Beskydská šachová škola se 

může pochlubit jen velmi těžko 
překonatelným unikátem. V novo-
dobé historii České republiky se 
zatím odehrálo 62 ročníků mistrov-
ských soutěží družstev mládeže 
– 21 ročníků Extraligy družstev 
dorostu, 21 ročníků MČR družstev 
starších žáků a 20 ročníků druž-
stev mladších žáků. Členové „A“ 
družstva BŠŠ dokázali doposud 
vybojovat celkem 42 zlatých a 12 
stříbrných medailí! „B“ tým BŠŠ se 
může pochlubit ziskem 1 stříbrné a 
7 bronzovými medailemi!

TK TENNISPOINT: Frýdecký oddíl se stále snaží přivést k raketě další mladé adepty. Pomáhají k tomu 
i prázdninové školičky s profesionálními trenéry.                    Foto: Petr Pavelka 

Na stadiónu Slezanu Frý-
dek-Místek proběhl 6. ročník 
běžeckého závodu „Frýdec-
ká míle TiSu“. Za solidního, 
i když větrného počasí, se 
sešla více než stovka běžců, 
aby si vyzkoušeli neobvyklou 
trať jedné míle (1609,34 m).

Závod zahájily nejmladší děti, 
na které čekal 1 ovál stadiónu, 
tedy 400 m. Mezi děvčaty zví-
tězila Eliška Kopcová a mezi 
chlapci Lukáš Holub, jehož čas 
73.90 s znamenal nový oddílový 
rekord této věkové kategorie. 
Všichni ostatní již běželi míli. 
Mezi dětmi 10-11 let to nejlé-
pe zvládli Kristýna Škandero-
vá a Jan Kváš, opět v rekordu 
6:22.54 min. V mladším žactvu 
zvítězila Gabriela Szotkowská z 
Jablunkova, ale druhá Helena 
Benčová opět přepisovala od-
dílové tabulky výkonem 5:50.10 
min. Ve starším žactvu si připsa-
la vítězství Veronika Siebeltová 
a Jakub Zemaník, který zaběhl 

Frýdecká míle plná rekordů
míli za 4:51.32 minuty a rovněž 
posunul oddílový rekord. V do-
rostu byla nejlepší Petra Čaga-
nová a Tomáš Filipec.

Závod dospělých na 1 míli 
ovládl časem 4:29.92 minuty s 
přehledem Peter Mikulenka. V 
rámci přípravy na Mistrovství 
Evropy, které ho čekalo hned o 
víkendu, nedal v cílové rovince 
šanci druhému Petrovi Lukešovi 
4:31.03 min. Rovněž třetí příčka 
patřila slezanskému Jakubu Am-
brosovi 4:43.21. Mezi ženami do-
běhla druhá domácí Petra Pas-
torová 5:35.66 min. Mezi muži 
nad 35 let zvítězil domácí Pavel 
Michna, nad 45 let opět domácí 
Daniel Šindelek.

Dolní Datyně - Fotbal FM B 
6. kolo 11. 9. SO 16:30 

Fotbal FM B - Nebory
7. kolo 19. 9. NE 16:30 

Hrádek - Fotbal FM B 
8. kolo 26. 9. NE 16:30

1. FK Jablunkov - Fotbal FM B 
9. kolo 2. 10. SO 16:00 

Fotbal FM B - Dolní Lutyně
10. kolo 10. 10. NE 15:30 
Sokol Nýdek - Fotbal FM B 
11. kolo 16. 10. SO 15:30 

Fotbal FM B - Sokol Sedliště
12. kolo 23. 10. SO 15:00 

Sokol Hnojník - Fotbal FM B 
13. kolo 30. 10. SO 14:00 
Fotbal FM B - FK Těrlicko
1. kolo 6. 11. SO 13:30 

Sokol Dobrá - Fotbal FM B
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2. 8. – O KRÁLE A KRÁLOV-
NU FRÝDKU-MÍSTKU

Organizátor: Beskydská šacho-
vá škola
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek
Čas: 8:00 - 13:00 hodin 
Kontakt: Antonín Surma, Tele-
fon: 558 637 670, 728 855 086, 
E-mail: a.surma@chessfm.cz
Informace: Kategorie: A) hráči 
narozeni 1992 a mladší, B) hráči 
narozeni 1996 a mladší, C) hráči 
narozeni 2000 a mladší

3. 8. – DOPOLEDNE
S POČÍTAČEM

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organi-
zace
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek (budova A)
Čas: 9:00 - 11:00 hodin a 11:00 
– 13:00 hodin
Kontakt: Patrik Siegelstein, Te-
lefon: 732 646 125 E-mail: pa-
trik@klicfm.cz
Informace: internet, hry
S sebou si vezměte svačinu, pití.

4. 8. – POZNEJ JUDO
Organizátor: TJ Důl Staříč Frý-
dek-Místek
Místo: Tělocvična ZŠ E. Krásno-
horské 139 (9. ZŠ)
Čas: 8:45 před tělocvičnou, 9:00 
– 12:00 
Kontakt: Lubomír Černý, Tele-
fon: 608 821 513, E-mail: judo.
fm@seznam.cz

PRÁZDNINY VE MĚSTĚ 2010
Informace: Seznámení s judem, 
soutěže, hry o ceny.
S sebou starší tepláková sou-
prava (dlouhý rukáv), přezůvky.

6. 8. – TURISTICKÁ VY-
CHÁZKA NA BEZRUČOVU 

VYHLÍDKU
Organizátor: KČT TJ VP Frý-
dek-Místek – Oddíl pěší turistiky
Místo: Frýdecký les, Bezručova 
vyhlídka
Čas: 8:00 - 14:50 hodin (Sraz v 
8:00 hodin na nádraží ČD. Ná-
vrat: v 14:30 hodin na nádraží 
ČD ve Frýdku)
Kontakt: Jaromír Maršálek, Te-
lefon: 776 252 014
Informace: Turistická vycházka 
se sportovními a dovednostními 
soutěžemi na Bezručově vyhlíd-
ce. Opékání párků, občerstvení.
S sebou si vezměte vhodné ob-
lečení a obuv, svačinu a pití.
 9. 8. PRÁZDNINOVÉ TVOŘE-

NÍ – VESELÉ ZVÍŘÁTKO
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, budova A, Pi-
onýrů 752
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Petra Vlkošová, Tele-
fon: 73116771, E-mail: petra@
klicfm.cz
Informace: Vyrobíme si prázdni-
nový obrázek a veselé zvířátko. S 
sebou si vezměte svačinu a pití.

10. 8. – INDIÁNSKÉ
DOVEDNOSTI

Organizátor: Dětská misie, o. s.
Místo: Tělocvična ZŠ TGM, Frý-
dek-Místek (Jednička)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Kateřina Moškořová, 
Telefon: 605 316 887, E-mail: 
k.moskorova@seznam.cz
Informace: Naučíte se něco 
málo z indiánských dovedností. 
S sebou přezůvky a sportovní 
oblečení.

11. 8. – DOPOLEDNE HER
A SOUTĚŽÍ

Organizátor: Městská knihovna 
Frýdek-Místek
Místo: Městská knihovna, Hlav-
ní 111, Místek
Čas: 8:30 – 11:30 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Barbora Veličková, 
Telefon: 558 644 353, E-mail: 
velickova@mkmistek.cz
Informace: Soutěže a úkoly o 
tzv. škudlíky, za které si pak děti 
nakoupí ceny v knihovnickém 
obchodě.

12. 8. – POZNEJ JUDO
Organizátor: TJ Důl Staříč Frý-
dek-Místek
Místo: Tělocvična ZŠ E. Krásno-
horské 139 (9. ZŠ)
Čas: 8:45 před tělocvičnou, 9:00 
- 12:00 
Kontakt: Lubomír Černý, Tele-
fon: 608 821 513, E-mail: judo.
fm@seznam.cz
Informace: Seznámení s judem, 
soutěže, hry o ceny. S sebou 

starší tepláková souprava (dlou-
hý rukáv), přezůvky.

13. 8. – DOPOLEDNE
S HASIČI

Organizátor: Sbor dobrovol-
ných hasičů Lískovec
Místo: Hasičská zbrojnice v 
Lískovci (Dojezd MHD č. 5 k Zá-
kladní škole Lískovec)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin (průběž-
ná akce)
Kontakt: Šárka Čerňáková, Te-
lefon: 737 335 161, E-mail: sar-
ka.cernakova@seznam.cz
Informace: Ukázky z činnosti 
mladých hasičů, soutěže s pou-
žitím hasičského nářadí a náčiní.
V případě nepříznivého počasí 
akce proběhne v klubovně a ve 
zbrojnici. Děti předškolního věku 
se mohou zúčastnit pouze v do-
provodu dospělé osoby. S se-
bou sportovní oblečení a obutí.
16. 8. – VÝTVARNÁ DÍLNA – 
RUČNÍ PAPÍR NA KLÍČKU

Organizátor: SVČ Klíč, příspěv-
ková organizace
Místo: Rodinné centrum Klíček 
na Slezské
Čas: 9:00 - 11:00 a 11:00 - 13:00
Kontakt: Hana Smolánová, 
Telefon: 558 434 154, E-mail: 
hanka@klicfm.cz
Informace: Sami si vyrobíte ze 
starých novin a letáků ruční pa-
pír. Zhotovíte si drobný dárek. 
S sebou si vezměte pracovní 
oblečení a přezůvky. Na akci je 
nutné se telefonicky nebo e-mai-
lem nahlásit.

17. 8 – INLINE BRUSLENÍ

NA NÁMĚSTÍ
Organizátor: Swanky inline – 
škola inline bruslení
Místo: nám. Svobody v Místku
Čas: 9.00-10:00, 10:00-11:00, 
11:00-12:00
Kontakt: Sandra Vítková, Tele-
fon:731 949 094, 775 728 860 
E-mail: swanky@centrum.cz
Informace: Pomocí her a soutěží 
zvládnete základní techniku inli-
ne bruslení, procvičíte správnou 
koordinaci pohybu. S sebou: sva-
činu, pití. Podmínkou účasti jsou 
vlastní inline brusle, helma, chrá-
niče zápěstí, kolen a loktů

18. 8. – KOREJSKÉ 
TAEKWONDO ITF 

Organizátor: Lifetime Taekwon-
do School
Místo: Tělocvična ZŠ Pionýrů 
400 (6. ZŠ)
Čas: 8:45 sraz u vchodu do 
sportovní haly. Začátek: 9:00 
hodin – Konec: 11:00 hodin 
Kontakt: Miroslav Sýkora, Tele-
fon: 603 710 604, E-mail: miro-
slav.sykora@taekwondo.cz
Informace: S sebou si vezměte 
bílé tričko, sportovní mikinu, tep-
láky či šustky, obuv na ven i pře-
zutí do tělocvičny. Předvedeme 
dětem taekwondo ve videoukáz-
kách – korejští mistři. Pak bude-
me cvičit po korejsku.

19. 8. – AUTOBUSOVÝ
VÝLET NA DĚTSKÝ RANČ 

DO HLUČÍNA
Organizátor: SVČ Klíč
Místo: sraz u SVČ Klíč, Pionýrů 
764 (budova B) v 8:45 hodin

Charita Frýdek-Místek, pro-
střednictvím Klubu Nezbeda, 
sídlícího v místeckém Lido-
vém domě, připravila na konec 
července dvě zajímavé akce v 
rámci programu Prázdniny ve 
městě. Nejprve si mohly děti 
vyrobit různé výrobky z perli-
ček a korálků na Perličkovém 
dopoledni, o den později byla 
činnost pestřejší pod zastře-
šujícím heslem Nebuď doma 
sám, přijď se bavit k nám.

Nebuď doma sám, přijď se bavit k námNebuď doma sám, přijď se bavit k nám

To se vyráběly různé obrázky 
z přírodnin, vlastních pohlednic, 
příchozí si také mohli nakreslit 
různé ornamenty na končetiny, 
někteří pro změnu luštili různé 
rébusy jako křížovky, doplňo-
vačky, sudoku a jiné. A našel se 
prostor i pro sportovněji založe-
né za ping-pongovým stolem, 
nebo při stolním fotbálku. Hrály 
se i další stolní hry.

„Měli jsme tu na padesát dětí, 
a to bez dětí z příměstského 

PING-PONG: Děti se střídaly za ze-
leným stolem.   Foto: Petr Pavelka

POVEDENÉ PRÁCE: Výtvory z přírodnin.  Foto: Petr Pavelka

tábora, takže návštěvnost vel-
mi dobrá. Dokonce tu už bylo 
spoustu dětí od půl deváté, i 
když jsme měli začátek od devíti 
hodin,“ zhodnotila organizátorka 
akce Alena Kopidolová. Ta ještě 
plánovala poznávací a prožitko-
vý Výlet s Nezbedou po Medvě-
dí stezce, který se připravoval 
na poslední červencový pátek s 
cílem na Prašivé.  (pp)

VÝTVARNÉ PRÁCE: Příchozí si ozdobili ruce nebo vyrobili pěkný 
obrázek.   Foto: Petr Pavelka

Prázdniny ve městě



9 Červenec 2010Prázdniny ve městě

KOMPLETNÍ PROGRAM NA SRPENKOMPLETNÍ PROGRAM NA SRPEN
Čas: 9:00 - 13:30 – předpoklá-
daný návrat k budově B
Kontakt: Hana Smolánová, 
Telefon: 558 434 154, E-mail: 
hanka@klicfm.cz
Informace: Vyzkoušíte si jízdu 
na koni, prohlédnete si ranč a 
malou domácí zoo. Odpočinete 
si v dětském koutku. S sebou 
vhodné oblečení a obuv, po-
krývku hlavy a pláštěnku. Do 
batůžku pití a svačinu. Na akci je 
nutné přihlásit se. Přihlášky ke 
stažení na www.klicfm.cz.
20. 8. – TENIS PRO VŠECHNY
Organizátor: TK TENNISPO-
INT Frýdek-Místek
Místo: Tenisový areál TK TEN-
NISPOINT, Hutní 36, Frýdek 
(bývalé kurty Válcoven plechu)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, Te-
lefon: 602 718 364, E-mail: jiri.
vykoukal@seznam.cz
Informace: Seznámení se zá-
klady tenisu, všeobecnou spor-
tovní přípravou, soutěže a hry 
o drobné ceny. S sebou si vez-
měte vhodné oblečení a obutí, 
pokrývku hlavy a pití. Počet míst 
omezen. Doporučujeme se při-
hlásit předem.

23. 8. – AUTOBUSOVÝ
VÝLET DO HRABYNĚ

A OSTRAVY
Organizátor: SVČ Klíč
Místo: Sraz na vlakovém nádra-
ží ve Frýdku v 8:00 hodin
Čas: 8:00 - 15:00 – předpoklá-
daný návrat opět na vlakové 
nádraží
Kontakt: Hana Smolánová, 
Telefon: 558 434 154, E-mail: 
hanka@klicfm.cz
Informace: Prohlédnete si Pa-
mátník II. světové války a skan-
zen bojové techniky v Hrabyni. 
V Ostravě navštívíte muzeum 
vodních mlýnů a vyhlídkovou 
věž Nové radnice. S sebou 
vhodné oblečení a obuv, po-
krývku hlavy a pláštěnku. Do 
batůžku pití a svačinu, kapesné 
dle uvážení rodičů. Na akci je 
nutné přihlásit se. Přihlášky ke 
stažení na www.klicfm.cz.

24. 8. – MALÝ STRÁŽNÍK
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Místo: Sady Svobody, ulice Sa-
dová, Frýdek
Čas: Začátek: 9:00 – Konec: 
12:00 hodin
Kontakt: Lenka Biolková, Tele-
fon: 558 631 481, E-mail: biol-
kova.lenka@frydekmistek.cz
Informace: Vyzkoušíte si fyzic-
ké a psychické testy pro „malé 

strážníky“, seznámíte se s prací 
městské policie. Za nepříznivé-
ho počasí se akce nekoná.

25. 8. – KOREJSKÉ 
TAEKWONDO ITF 

Organizátor: Lifetime Taekwon-
do School
Místo: Tělocvična ZŠ Pionýrů 
400 (6. ZŠ)
Čas: 8:45 sraz u vchodu do 
sportovní haly, Začátek: 9:00 
hodin – Konec: 11:00 hodin 
Kontakt: Miroslav Sýkora, Tele-
fon: 603 710 604, E-mail: miro-
slav.sykora@taekwondo.cz
Informace: S sebou si vezměte 
bílé tričko, sportovní mikinu, tep-
láky či šustky, obuv na ven i pře-
zutí do tělocvičny. Předvedeme 
dětem taekwondo ve videoukáz-
kách – korejští mistři, pak bude-
me cvičit po korejsku.

25. 8. – MOST DO ZEMĚ 
THERABITIA

Organizátor: Junák – Svaz 
skautů a skautek ČR, Středisko 
8. pěší pluk
Místo: Skautská klubovna na 
ulici 28. října 781, Místek (vedle 
restaurace Golf)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin a 13:00 
- 15:00 hodin (průběžná akce)
Kontakt: Martina Šimíková, 
Telefon: 775 170 017, E-mail: 

martas.fm@email.cz
Informace: Sportovně a výtvar-
ně zaměřený program, doporu-
čujeme oblečení pro venkovní 
aktivity a obuv na sport. S sebou 
si vezměte svačinu a pití.

26. 8. – MOST DO ZEMĚ 
THERABITIA

Organizátor: Junák – Svaz 
skautů a skautek ČR, Středisko 
8. pěší pluk
Místo: Skautská klubovna na 
ulici 28. října 781, Místek (vedle 
restaurace Golf)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin a 13:00 
- 15:00 hodin (průběžná akce)
Kontakt: Martina Šimíková, 
Telefon: 775 170 017, E-mail: 
martas.fm@email.cz
Informace: Sportovně a výtvar-
ně zaměřený program, doporu-
čujeme oblečení pro venkovní 
aktivity a obuv na sport. S sebou 
si vezměte svačinu a pití.

27. 8. – ZNÁŠ SVÉ MĚSTO
Organizátor: TOM 19070 KAM 
Frýdek-Místek
Místo: klubovna SVČ Klíč, bu-
dova B – sraz, akce se bude 
konat v části Místek
Čas: 8:30 - 13:30
Kontakt: Jiří Šnapka, Tele-
fon: 737 117 491, E-mail: jiri.
snapka@seznam.cz

Informace: Doporučujeme, aby 
každý účastník už chodil do zá-
kladní školy. S sebou sportovní 
oblečení a obutí, jídlo a pití, kdo 
chce, mapu F-M. Budete hledat 
známá i méně známá místa 
Frýdku-Místku ve trojicích.

30. 8. PRÁZDNINOVÉ
TVOŘENÍ – FIMO

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, budova A, Pi-
onýrů 752
Čas: 9:00 - 11:00 a 11:00 - 13:00 
Kontakt: Karolína Lepíková, 
Telefon: 731 167 010, E-mail: 
karolina@klicfm.cz
Informace: Z modelovací hmoty 
FIMO si vytvoříte originální drob-
nosti a šperky. S sebou si vez-
měte svačinu a pití.
31. 8. – LEZENÍ NA CVIČNÉ 

STĚNĚ
Organizátor: SVČ Klíč
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 764 
(budova B), klubovna
Čas: 9:00 – 14:00 (průběžná akce)
Kontakt: Martin Gavlas, Tele-
fon: 732 327 637, E-mail: mar-
tin@klicfm.cz
Informace: Lezení na lezecké 
stěně, seznámení s lezeckým 
materiálem, srovnávací soutěže.
S sebou oblečení jako do tělo-
cviku a obutí s pevnou špičkou 
i patou, tenká měkká podrážka.
Vezměte si svačinu a pití.

Tři desítky dětí 
absolvovaly, vesměs 
i s rodičovským do-
provodem, akci, kte-
rou pro Prázdniny ve 
městě připravila ZO 
Českého svazu vče-
lařů Frýdek-Místek v 
Domě včelařů Fojt-
ství v Chlebovicích.

Vrcholem dopoledne 
se stala návštěva včel 
„tváří v tvář“, ale i když 
to bylo trochu adrena-
linové dobrodružství, 
dětem nic nehrozilo, 
protože měly na hla-
vách klobouky se síťkou 
přes obličej a na rukou 
ochranné rukavice. I 
díky tomuto vybavení, 
které bylo k dispozici, 
mohly vidět včely zcela 
zblízka, bez rizika bodnutí žiha-
dlem. V tu chvíli ale už měly děti 
dostatek informací o kladných 
vlastnostech tohoto hmyzu, takže 
k včelám nepřistupovaly negativ-
ně, ale jako k pilným tvorům, kteří 
jsou velmi užiteční.

„Měli jsme připraveno poví-
dání o včelách, a i když jsme 
tentokrát neměli k dispozici vi-
deoprojekci, děti se hodně do-
zvěděly ukázkami a návštěvou 
našeho muzea. Povídání o medu 
bylo doplněno ukázkou vytáčení 

Ve včelím království bylo fajnVe včelím království bylo fajn

medu, vyráběli jsme také svíčky 
z včelího vosku a připravili jsme 
spoustu her a soutěží s včelař-
skou tématikou,“ řekla za včelaře 
Marie Knödlová. Děti například 
malovaly nebo poznávaly včelař-
ské náčiní, hitem byly samozřej-
mě ochutnávky produktů, které 
díky letošnímu počasí „stoupnou 
na ceně“. Medu je totiž velký ne-
dostatek, včely se dokonce mu-
sely přikrmovat a jednoduše ře-
čeno mají dost starostí samy se 
sebou. „Med určitě podraží. Na 

VČELY ZBLÍZKA: Bezpečná exkurze.    Foto: Petr Pavelka

PRAKTICKÁ UKÁZKA: Žvýkali jste už med s voskem?
Foto: Petr Pavelka

druhou stranu si lidé stále více 
zvykají brát jej přímo od včelařů, 
nikoliv nekvalitní med ze super-
marketů. Vědí, že u včelařů do-
stanou kvalitu. Také pomalu mizí 
mýty o tom, že je med škodlivý 
na zuby a podobně. Když dětem 
nachystáme pečivo s medem, 
vždy se po něm zapráší, ale ně-
které děti opravdu doma s me-
dem, ke své škodě, nepřijdou do 
styku,“ říká Marie Knödlová. Jisté 
je, že u těch, co si přišli včelí krá-
lovství prohlédnout, vzbudila zá-
jem jak o pilné včelky, tak o jejich 
užitečné produkty.  (pp)

VYTÁČENÍ MEDU: V letošní sezoně vzác-
ný úkaz.                        Foto: Petr Pavelka
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V oblasti školství, kultury a sportu chceme:V oblasti školství, kultury a sportu chceme:
zřídit stezku okolo Olešné pro jízdu na kolečkových bruslích

Oblast přehrady Olešné 
je dlouhodobě příměstskou 
lokalitou, na kterou frýdec-
ko-místecká radnice vsadila 
co se týče rekreačního vyžití 
místních obyvatel. Po pro-
jektu venkovního a vnitřního 
aquaparku zde byla před dvě-
ma lety vybudována cyklos-
tezka, která byla předzvěstí 
volebního slibu o zokruhová-
ní trasy okolo Olešné pro jíz-
du na kolečkových bruslích. 
Dokončení tohoto záměru se 
realizuje v těchto dnech.

Trasa cyklostezky prozatím 
vede od hráze přehrady Oleš-
ná kolem aquaparku až ke ko-
munikaci ulice Nad Přehradou. 
Je asfaltobetonová, dlouhá 
zhruba kilometr, s neděleným 
provozem, což vítají cyklisté i in-
line bruslaři. Náklady na rekon-

strukci někdejšího chodníku na 
cyklostezku tehdy přesáhly 15 
milionů korun, přičemž 6 milionů 
bylo hrazeno ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury.

„V dlouhodobém plánu jsme 
počítali s vybudováním cyklis-
tického okruhu kolem celé pře-
hrady, což nebylo jednoduché 
připravit z hlediska projektové 
dokumentace, protože jsme ne-
mohli využít výhradně pozemků 
v našem vlastnictví. Jsme ale 
rádi, že se podařilo v daném 
případě doslova najít cestu a že 
tak může dojít k dalšímu zvýšení 
kvality poskytovaných sportov-
ně-rekreačních služeb v této ob-
lasti. Do tohoto prostoru aktivity, 
které prospějí fyzické kondici a 
zdraví, jistě patří. Cyklostezku 
okolo přehrady navíc hodláme 
využívat i v zimě pro běžkaře. 

OLEŠNÁ: Krásná scenérie pro rekreaci.     Foto: Petr Pavelka

Věříme, že to lidé ocení, protože 
Olešná je jedinečná svou přírod-
ní scenérií. Tak jako se k nám i 
lidé odjinud rádi vracejí na aqua-
park, který je citlivě zasazen do 
přírody, tak prostředí jistě ocení 
i vyznavači in-line bruslí a běž-
kaři,“ je přesvědčen náměstek 
primátora Petr Cvik.

V této chvíli již jsou v plném 
proudu práce na nové cyklos-
tezce, která přinese zokruho-
vání trasy kolem Olešné. Bude 
rovněž s asfaltobetonovým po-
vrchem, vhodným i pro in-line 
bruslaře, kteří by si ji za příz-
nivých klimatických podmínek 
mohli odzkoušet ještě letos, 
neboť práce mají být hotovy do 
konce října. 

„Cyklostezka kolem přehrady 
Olešná bude dlouhá téměř 4,5 ki-
lometru a široká až 4 metry. První 
část již byla vybudována koncem 
roku 2008, druhá etapa výstav-
by cyklostezky byla zahájena v 

těchto dnech. Vést bude převáž-
ně v trase stávajících vyšlapa-
ných chodníků. Ve třech úsecích 
bude kopírovat vedlejší komuni-
kace, a to u příjezdu k loděnici, 
podél části příjezdu k restauraci 
Muroňka a podél komunikace od 
hráze k restauraci Rybárna, kde 
bude oddělena zvýšeným obrub-
níkem. Součástí cyklostezky jsou 
také dva ocelo-dřevěné mosty, v 
místě přelivu hráze mezi přehra-
dou Olešná a biologickým rybní-

kem Řehánek a v místě křížení 
vodoteče a cyklostezky u loděni-
ce,“ popsal náměstek primátora 
Miroslav Dokoupil.

„Cyklostezka zapadá do 
okolní zástavby a nenarušuje 
ráz krajiny. Využívána bude po 
celý rok, v létě cyklisty a in-line 
bruslaři, v zimě pak milovníky 
běžkování. Výhodou cyklos-
tezky je hladký povrch, vhodný 
jak pro cyklisty, tak pro in-line 
bruslaře, jejichž vyznavačů stá-
le přibývá. Na trase cyklostezky 
nechybí restaurační zařízení a k 
nezaplacení je krásný výhled na 
Beskydy a Lysou horu. Její trasa 
vedoucí od hráze, kolem aqua-
parku, loděnice a dále kolem 
břehů až k restauraci Rybárna v 
blízkosti hráze nabídne rodinám 
s dětmi další možnost sportov-
ního vyžití. Lokalita přehrady 
Olešná tak dále získá na atrak-
tivnosti a jistě přiláká další nové 
návštěvníky a sportovce,“ shrnul 
náměstek primátora Petr Cvik. 

Náklady na vybudování dru-
hé etapy cyklostezky jsou vy-
čísleny na 55 milionů korun, při-
čemž město předpokládá, že do 
konce roku získá dotace z ROP 
ve výši 20 milionů korun.  (pp)

PAMATUJETE?: Původní povrch, který byl nahrazen v první etapě, byl již v nevyhovujícím stavu i pro běžné chodce či maminky s kočárkem, 
natož pro vyznavače in-line bruslení.



11 Červenec 2010

slovo náměstka primátora

Odbory

FRÝDEK
Bruzovská - pod zahrádkářskou 

osadou „U vodárny“
Horní - za č. p. 1765 (u zahrádek)
J. Pešiny - u křižovatky (poblíž 

č. p. 1823)
K Lesu - za nemocnicí

Nové Dvory - Hlíny - u lípy
Nové Dvory - Podhůří - U Morávky I.

Nové Dvory - Podhůří
- U Morávky II.

Nové Dvory - Vršavec
- u č. p. 3261

Nové Dvory - Vršavec - naproti 
č. p. 2759 a 2760

Panské Nové Dvory - naproti č. 
p. 2460

Panské Nové Dvory - vedle 
autobazaru

Pod Zámečkem - Pod Řehánkem
MÍSTEK

17. listopadu - u Hypernovy
Bahno - Příkopy - nad cihelnou
Bahno - Příkopy - u zahrádek 

poblíž kapličky
Bahno - Příkopy - u slepičárny
Bahno - Příkopy - naproti č. p. 

1180 (za Slezanem)
Družstevní - zahrádkářská 

osada „Družstevní“

K Olešné - u brány zahr. osady 
mezi č. p 1324 a 1325

Kvapilova - od ul. Luční směrem 
k Olešné

U Ostravice - za č. p. 1480
CHLEBOVICE

Ke Kotlině - zahrádkářská osada
Ke Kotlině - u č. p. 118
Ke Kůtám - u č. p. 214

Pod Kabáticí - u č. e. 21
Pod Kabáticí - u č. e. 26

Vodičná - u č. p. 12
LÍSKOVEC

mezi domy č. p. 123 a 128
zahrádkářská osada „Šajárka“

zahrádkářská osada „Za lesem“
LYSŮVKY - Na dolinách

SKALICE
- Na Baštici

- Pod Strážnicí, za zast. autobusu
- u vrby, vedle stanoviště nádob 

na separovaný sběr
- vrchy pod obchodem (u chatek)
Kamenec - hl. brána zahrádkářů

Kamenec - vedle č. e. 120
Kamenec - vedle č. e. 72

Kamenec - křižovatka (bývalé 
stanoviště VOK)
ZELINKOVICE

- Příborská - u č. p. 72

Svozová místa budou označena vývěskou, kde budou uvedena data svozu.
MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA

přistavení 6.8. 20.8. 3.9. 17.9. 1.10. 15.10. 29.10.
stažení 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11.

Svoz pytlů od zahrádkářů a Svoz pytlů od zahrádkářů a 
odpadu od zahrádkářských osadodpadu od zahrádkářských osad

Zahrádkářské osady:
Kontejnery budou přistaveny vždy 
v pátek a staženy budou následu-

jící pondělí; svoz bude probíhat v 
intervalu co 14 dnů, a to od 30. 4. 
do 1. 11. (viz. harmonogram):

Velkoobjemové kontejnery bikram:
- Zahrádkářská osada Hliník – 2 
VOK, - Zahrádkářská osada Pol-

ní (Olešná) – 2 VOK
- Zahrádkářská osada Nová 
Osada – 1 VOK

přistavení 6.8. 20.8. 3.9. 17.9. 1.10. 15.10. 29.10.
stažení 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11.

Kontejnery 1 100 l:
- Zahrádkářská osada U vodárny (ul. Bruzovská) – 1 kontejner,
- Zahrádkářská osada Valcíř I., II., III., IV. – 4 kontejnery

Svoz pytlů: Harmonogram svozu pytlů od zahrádkářů:
den svozu 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11.

Druh práce: zajišťování odbor-
ných agend na úseku odpado-
vého hospodářství statutárního 
města Frýdek-Místek
Místo výkonu práce: město Frý-
dek-Místek
Platová třída: 9 (platový stupeň 
podle délky uznané praxe v soula-
du s nařízením vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách 
a správě; možnost postupného při-
znání osobního příplatku dle záko-
na č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: ihned 
po ukončení výběrového řízení 
nebo dohodou
Doba výkonu práce: doba neurčitá 

Požadované předpoklady:
1. obecné předpoklady dle usta-
novení § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územně samo-
správných celků
2. vysokoškolské vzdělání (vý-
hodou obor ochrana životního 
prostředí), výhodou praxe ve 
veřejné správě v oblasti odpado-
vého hospodářství 
3. občanská bezúhonnost dolo-
žená výpisem z evidence Rejst-

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení 
na místo úředníka Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství

říku trestů ne starší než 3 měsíce 
4. základní znalosti následujících 
zákonů:
- č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů;
- č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů;
- č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů
- č. 114/1992 Sb., o ochraně příro-
dy a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhl. č. 395/1992 Sb.;
- č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů;
předpoklad rychlé orientace v 
dalších souvisejících zákonech 
a předpisech, zejména v oblasti 
životního prostředí
5. znalost práce na PC (zejména 
Word, Excel, Outlook, práce s 
internetem)
6. řidičský průkaz skupiny B
7. znalost problematiky územně 
samosprávného celku 

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození
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 zaměstná-
ních a o odborných znalostech 
a dovednostech týkajících se 
správních činností
- ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání
Zaslané materiály budou po ukon-
čení výběrového řízení skartovány.
Přihlášky s požadovanými do-
klady zasílejte v zalepené obál-
ce s označením „Výběrové řízení 
– neotvírat“ a s uvedením adresy 
uchazeče do 13. 8. na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor životního prostředí a 
zemědělství
Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek 
V přihlášce uveďte i číslo tele-
fonu a e-mailovou adresu, aby-
chom Vás mohli aktuálně infor-
movat o přesném datu a hodině 
výběrového řízení.

OCENĚNÍ LEGIONÁŘŮ: Město Frýdek-Místek poskytlo důstojné prostory pro předání medailí vyzna-
menaným zástupcům Československé obce legionářské.                Foto: Petr Pavelka

VÝKUP PAPÍRUVÝKUP PAPÍRU
SE PROVÁDÍ NASE PROVÁDÍ NA

SD COLLOLOUKYSD COLLOLOUKY
A NA SEPARACIA NA SEPARACI

V LÍSKOVCIV LÍSKOVCI

Provozní doba:
SD Collolouky
Po-Pá 8-18 hod

So 8-14 hod

V Lískovci
Po-Pá 6-14 hod

Tel.: 595 174 058,
736 422 259 nebo

603 881 672 (Collolouky)

Dovoluji si touto cestou poděkovat Ortopedickému oddělení frý-
decké nemocnice pod vedením primáře MUDr. Petra Kozáka za vzor-
nou péči a dokonalé provedení náročné operace mého tatínka, pana 
Zdeňka Hromka. Vyslovuji uznání a upřímné poděkování.

Za početné příbuzenstvo Zdeněk Hromek ml.
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 24,41 m2 (II.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov

- nebytové prostory o výměře 41,54 m2 (IV.NP)
4) Křížový podchod, směr Ostravská
- nebytový prostor o výměře 24,70 m2

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo náměstí
- nebytové prostory o výměře 74,31 m2 (III.NP)

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení: 

Nebezpečné odpady: Mazací a 
motorové oleje, olejové filtry, zbyt-
ky barev, laků, ředidel, autobaterie 
a monočlánky, použité obaly od 
postřiků a jiné chemikálie, prošlé a 
nepotřebné léky, zářivky a výbojky.

Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebrané: 
lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield 3. 8. – 5. 
8., 31. 8. – 2. 9.
U krytého bazénu 10. 8. – 12. 8.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
park. u Kauflandu 17. 8. – 19. 8. 
parkoviště u Billy 24. 8. – 26. 8.

Sběrné dvory:
Collo louky, Pod estakádou
Provoz: Po – Pá 8.00 – 18.00
 So 8.00 – 14.00
Sběr komunálního odpadu v 

našem městě provádí Frýdecká 
skládka,a.s., tel. 558 440 062, 
558 440 061, 558 440 078.

Oznámení o změně
stanoviště mobilní sběrny:
Oznamujeme občanům, že od 

měsíce července dojde ke zrušení 
stanoviště mobilní sběrny u Kina P. 
Bezruče v Místku. Toto stanoviště 
mobilní sběrny nevyhovovalo z dů-
vodu omezení parkujícími automo-
bily. Od července bude nové sta-
noviště mobilní sběrny umístěno 
na parkovišti u prodejny Mountfield 
v Místku ve dnech 7. 7. - 8. 7.
Sdělení ke svozu komunálních 
odpadů o svátcích 5. 7. a 6. 7.:

Sběr a svoz komunálních odpa-
dů o svátcích 5. 7. a 6. 7. proběhne 
dle harmonogramu svozů jako ve 
všedních dnech beze změn. 

INFO: Magistrát města FM – odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 174

Odkaz na praktický a přehledný seznam úřadu s telefonními kontakty
na jednotlivé osoby, včetně čísla kanceláře:

http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/telefonni-seznam/

Všeobecný odkaz na životní situace,
které je magistrát kompetentní řešit:

http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/zivotni-situace/

Statutární město Frýdek-Místek 
rozhodlo o prodeji níže uvedeného 
osobního automobilu formou na-
bídkového licitačního řízení:

- osobní automobil ŠKODA 
Octavia 1.9, rok výroby 2003. 
Nejnižší nabídnutá cena může 
být 40.500 Kč

Prodej formou nabídkového li-
citačního řízení se uskuteční dne 
4. 8. 2010 v 15,30 hod. v zasedací 
síni v budově Magistrátu města 
Frýdek-Místek, Radniční č. 10, 
Frýdek-Místek. Účastník nabíd-
kového licitačního řízení se před 
jeho konáním prokáže platným 

Nabídkové licitační řízení
občanským průkazem a dokla-
dem o zaplacení jistiny. Jistina 
je stanovena ve výši 5.000 Kč. 
Jistinu je nutno uhradit na účet 
SMFM vedený u Komerční banky, 
a.s., pobočka Frýdek-Místek, a to 
na číslo účtu 6015-928781/0100, 
VS 36393113, nejpozději v den 
nabídkového licitačního řízení 
(nutno uhradit hotově vkladem 
na účet, nikoliv převodem mezi 
účty). Doplatek kupní ceny musí 
být zaplacen před podpisem kup-
ní smlouvy. Bližší informace na 
odboru správy obecního majetku 
MMFM, tel. 558 609 177.

o celkové výměře 13 m2 na-
cházející se v I.NP objektu čp. 
1146, tř. T. G. Masaryka, k.ú. Frý-
dek, obec Frýdek-Místek (je zde v 
provozu výrobna klíčů). Smlouva 
o nájmu na dobu neurčitou, dopo-
ručená výše nájemného 2.280 Kč/

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu nebytové prostory
m2/rok bez DPH. Prostory nebu-
dou pronajímány za účelem pro-
vozování herny, restaurace apod.

Žádosti o pronájem s nabíze-
nou výší nájmu (zvlášť v zapeče-
těné obálce s nápisem „Neotvírat“ 
– čp. 1146, malý prostor) a infor-

mací, za jakým účelem budou ne-
bytové prostory využívány, doruč-
te na podatelnu Magistrátu města 
Frýdek-Místek, Radniční 1148 
maximálně do 6. 8. 2010 13.00 h.

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609 174.

Odpad je movitá věc, které se 
člověk zbavuje nebo má úmysl 
nebo povinnost se jí zbavit. Z 
pohledu práva přesně odpad 
definuje zákon č. 185/2001 Sb. 
o odpadech v platném znění.

Odpady lze dělit z různých 
hledisek. Podle skupenství hmo-
ty se dělí na pevné a kapalné, 
podle původu na odpady z těžby, 
průmyslové odpady, zemědělské 
odpady a komunální odpady, 
podle biologických vlastností na 
biologicky rozložitelné (tráva, 
sláma, listí, papír, atd.) a neroz-
ložitelné (stavební suť, sklo, atd.). 

Odpady lze dělit i dle nebez-
pečnosti na ostatní a nebezpečné 

Odpady
(zbytky barev, oleje, kyseliny, atd.). 

Komunální odpad, u nás nej-
rozšířenější, se dá rozdělit na: 

Zbytkový komunální odpad je 
složka komunálního odpadu, kte-
rá zbývá po vytřídění využitelných 
a nebezpečných složek (zelené a 
šedé kontejnery), vytříděné složky 
(sklo, papír, plasty), nebezpečný 
odpad a objemný odpad (skříně, 
gauče, křesla, koberce). 

Na Frýdecké skládce se může 
občan města Frýdek-Místek 
zbavit prakticky všech odpadů, 
které mu vznikají. Zbytkový ko-
munální odpad dává do zelených 
a šedých kontejnerů, plasty do 
žlutých, sklo do zelených zvonů. 

Papír se dává do modrých kontej-
nerů nebo ho může odevzdat na 
SD Collolouky (vedle hypermar-
ketu Tesco u kruhového objez-
du), kde se provádí jeho výkup.

Velkoobjemový (objemný) 
odpad se může přivézt na sběr-
né dvory (SD Collolouky, SD 
Pod Estakádou, SD PND) ve 
Frýdku-Místku. Stejně tak i ne-
bezpečný odpad a elektrozaří-
zení (televize, ledničky, pračky). 

Odpady ze staveb, kaly a další 
odpady, které se nedají recyklo-
vat či jinak využít, končí na sklád-
ce v Panských Nových Dvorech.

Pokud nevíte, kam odpad pat-
ří, můžete se podívat na webové 
stránky frydeckaskladka.cz kde 
naleznete odpovědi či kontakty 
na osoby, jež vám poradí.

Statutární město Frýdek-Místek 
rozhodlo o prodeji níže uvedeného 
osobního automobilu formou na-
bídkového licitačního řízení:

- požární automobil CAS 25, zn. 
LIAZ, rok výroby 1980. Nejnižší na-
bídnutá cena může být 84.704 Kč

Prodej formou nabídkového 
licitačního řízení se uskuteční dne 
4. 8. v 15,30 h. v zasedací síni v 
budově Magistrátu města Frýdek-
-Místek, Radniční 10, Frýdek-Mís-
tek. Účastník nabídkového licitač-
ního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským prů-

kazem a dokladem o zaplacení 
jistiny. Jistina je stanovena ve výši 
5.000 Kč. Jistinu je nutno uhradit 
na účet SMFM vedený u Komerč-
ní banky, a.s., pobočka Frýdek-
-Místek, a to na číslo účtu 6015-
928781/0100, VS 36393113, 
nejpozději v den nabídkového 
licitačního řízení (nutno uhradit ho-
tově vkladem na účet, nikoliv pře-
vodem mezi účty). Doplatek kupní 
ceny musí být zaplacen před pod-
pisem kupní smlouvy. Bližší infor-
mace na odboru správy obecního 
majetku MMFM, tel. 558 609 177.

Nabídkové licitační řízení

Druh práce: Zajišťování odbor-
ných agend na oddělení vodního 
hospodářství 
Místo výkonu práce: město Frý-
dek-Místek
Platová třída: 9 (platový stupeň 
podle délky uznané praxe v soula-
du s nařízením vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách 
a správě; možnost postupného při-
znání osobního příplatku dle záko-
na č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: ihned 
po ukončení výběrového řízení 
nebo dohodou
Doba výkonu práce: doba určitá 
(zástup za mateřskou a rodičov-
skou dovolenou) 

Požadované předpoklady:
1. obecné předpoklady dle usta-
novení § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územně samo-
správných celků
2. vysokoškolské nebo středo-
školské vzdělání technického 

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení 
na místo úředníka Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství

směru (nejlépe obor vodní stav-
by, vodní hospodářství, krajinné 
inženýrství), výhodou je praxe 
ve veřejné správě v oblasti vod-
ního hospodářství 
3. občanská bezúhonnost dolo-
žená výpisem z evidence Rejstří-
ku trestů ne starším než 3 měsíce 
4. základní znalosti následujících 
předpisů:
- zákon č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů;
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vod-
ní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a související vyhlášky, 
- zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a souvise-
jící vyhlášky, 
- zákon č. 274/2001 Sb., o vodo-
vodech a kanalizacích, ve znění 
pozdějších předpisů,
- zákon č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů,
předpoklad rychlé orientace v 
dalších souvisejících zákonech 
a předpisech, zejména v oblasti 
životního prostředí
5. znalost práce na PC (zejména 
Word, Excel, Outlook, práce s 
internetem)
6. znalost problematiky územně 
samosprávného celku 

7. řidičský průkaz sk. B výhodou
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození 
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 zaměstná-
ních a o odborných znalostech 
a dovednostech týkajících se 
správních činností
- ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání
Zaslané materiály budou po ukon-
čení výběrového řízení skartovány.
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte v zalepené obálce s ozna-
čením „Výběrové řízení – neotvírat“ 
a s uvedením adresy uchazeče do 
13. 8. 2010 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor životního prostředí
a zemědělství
Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek 
V přihlášce uveďte i číslo tele-
fonu a e-mailovou adresu, aby-
chom Vás mohli aktuálně infor-
movat o přesném datu a hodině 
výběrového řízení.



13 Červenec 2010Programová nabídka, inzerce

F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

tel.: 558 435 449,
mobil: 732 628 731,

klubnezbeda.f-m@caritas.cz
 Cílová skupina: 6-18 let

KLUB NEZBEDA

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém 

náměstí
(u křížového podchodu)

Místecké náměstí
Fotografie

Ivana Korče

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56,

přímo pod frýdeckým zámkem
v út a pá: 9-12, 13-17

ve st a čt 13-17, v so 9-12
+420 773 993 112,

www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl 
předních současných 

malířů a grafiků

Provozní doba o letních prázdni-
nách: 9:00 – 14:00 hodin
Prázdninový program: 

* výlety * pobyt * stanování *
* etapové hry * prožitkové 

programy *
Bližší informace a aktuální 
týdenní program bude vždy 
vyvěšen v okně klubovny a 

uveden na webových stránkách 
(viz naše aktivity).

VŠEM DĚTEM PŘEJEME 
POHODOVÉ A BEZPEČNÉ 

PRÁZDNINY!

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic
otevřeno duben-říjen 

v pátek 9-17 h., sobota 9-12 
Zájezdy je možno dohodnout 

i v jiný termín.
Info: www.vcelaricifm.cz,

603 542 619

Muzea v Chlebovicích

HORSKÝ KLUB TOMBI
http://horskyklub.blog.cz

Neformální spolek lidí
vyznávajících horskou turistiku.

Aktuální akce na webu.

Městská knihovna F-M
Omezení výpůjční doby knihov-

ny o prázdninách
viz. www. mkfrydek.cz

Uzavření knihovny
Ústředí Frýdek:  12.-18.7.
Pobočka Místek: 16.-22.8.
Pobočka na 11. ZŠ 3.7-1.8.
Pobočka Skalice 2.8.-31.8.
Pobočka Chlebovice 9.8.-22.8.

GALERIE POD SVÍCNEM

MaMiCentrum
Služby pro maminky a miminka

Aquapark Olešná, Místek, 
tel.: 608 575 384

e-mail: info@mamicentrum.eu
Web: www.mamicentrum.eu
Novinka!!! – Cvičení rodičů s 

dětmi ve věku 10-18 měsíců (od 
května v prostorách Dětského 
světa Pohoda v bývalém Kině 

Petra Bezruče)
- Návštěvní služba (řešení individu-
álních problémů – psychomotorický 
vývoj miminka, péče o miminko…)

- Aromaterapeutické masáže 
těhotných (v ceně je možné využít 

sprchu i infrasaunu, bylinkový 
čajíček zdarma)

- Půjčovna pomůcek (kojenecké 
váhy, kojící polštáře, odsávačky 

mateřského mléka)
- Laktační poradna (v pohodlí 

vašeho domova nebo 
v MaMiCentru)

- Výživová poradna
– pro maminky i tatínky

- Prodej aromaterapie pro těhoten-
ství, porod, šestinedělí a péči o děti
- Nastřelování náušnic miminkům 

i dospělým (v pohodlí vašeho 
domova nebo v MaMiCentru)

31. 7. – 3. 9. 
Veronika Opavská:

obrazy, šperk

Pojďte s námi překonat rekord!Pojďte s námi překonat rekord!

VRCHOL SVĚTA: Primátorka 
loni vztyčila vlajku na pomyslném 
vrcholu, ale dostatečný počet ná-
sledovníků k zapsání rekordu se 
nenašel.  Foto: Petr Pavelka

(Pokračování ze strany 3)
... Jsou vybrány zajímavé mo-

tivy, takže věříme, že se složit 
podaří,“ vyjádřila naději primá-
torka Eva Richtrová. Pro přícho-
zí by měl být kromě účasti ve hře 
lákadlem bohatý doprovodný 
program plný zábavy. „Po celý 
den budou připraveny soutěže, 
vystoupí mažoretky NICOL ze 
Slovenska, kapela Baron Union 
a cimbálová muzika Ostravič-
ka. Pro děti budou připraveny 
pohádky, kolotoč a nejen ony 
si budou moci vyzkoušet sklá-
dání hlavolamů či se pobavit 
u cirkusu. Návštěvníci mohou 
nahlédnout do řemeslných dí-
len a zakoupit si tradiční lidové 
produkty. Samozřejmostí budou 

i stánky s občerstvením. Celým 
dnem vás bude provázet známý 
herec a moderátor Petr Rychlý,“ 
lákají organizátoři z Beskydské-
ho informačního centra.

Samotný rekord spočívá 
ve složení puzzle o rozměru 
5,2x2,1 metru ze symbolických 
2010 částí, které budou do při-
praveného skládacího plánu 
vkládat, přesněji řečeno vlepo-
vat, jednotliví účastníci rekor-
du. „Základní pravidla zůstávají 
z loňského roku nezměněné. 
Každý se může zapojit do po-
kusu jen jednou. Rekord bude 
vytvořen celkovým počtem zú-
častněných osob a celkovým 
časem trvání štafety. Účastníci 
rekordu neodejdou s prázdnou. 
Pro všechny jsou připraveny 
připínací placky s motivem re-
kordu,“ ujišťuje Monika Kon-
vičná, ředitelka Beskydského 
informačního centra. 

Zapojte se do II. ročníku Bes-
kydských rekordů i vy a pod-
pořte Frýdek-Místek v pokusu o 
zápis do České knihy rekordů! 
Kromě rekordu mají organizáto-
ři ještě další ambice. Vyzývají k 
prohlídce šatníku, a pokud je to 
možné, aby účastníci akce přišli 
ve žlutém tričku nebo kšiltovce, 
aby se náměstí proměnilo v žlu-
tou záplavu.

Akci připravilo Beskydské in-
formační centrum za významné 
podpory Statutárního města Frý-
dek-Místek.  (pp)

GALERIE LANGŮV DŮM
Otevřeno: út-pá 13-18 hodin

Tel.: 723 021 622

Milan Paštéka grafika
Vladimír Preclík Neznámý
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NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,

www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Zpívání pod lípou
Čtvrtek 12. srpna v 19 h. – Frýdecký zámek 

POUTNÍCI
Koncertní vystoupení u příležitosti 40. vý-
ročí založení skupiny, ve kterém uslyšíte 
všechny známé hity – Panenka, Hotel Hil-
lary, Pojďme se napít, Napsal jsem jméno 
svý na zdi a jiné.
Jan Máca – zpěv, mandolína, kytara
Peter Mečiar – banjo, dobro
Jakub Bílý – akustická kytara, mandolína, 
zpěv
Jiří Karas Pola – kontrabas, zpěv
Vstupné: 130 Kč
Středa 25. srpna v 18 h. – Frýdecký zámek 

ŽALMAN A SPOL.
Koncertní vystoupení legendární folkové 
skupiny. Vstupné:150 Kč
Frýdecký zámek – v případě nepříznivého 
počasí Rytířský sál nebo Nová scéna Vlast

Výstavy
1. srpna – 31. srpna 2010 – chodby Ná-
rodního domu
SVÁTEK TŘÍ BRATŘÍ VE FOTOGRAFII
Výstava fotografií Marka Džupína

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
– SEZONA 2010/11
Skupina A 2010/11

Slezské divadlo Opava
Andrej Saramonowicz

TESTOSTERON
Studio Dva Praha

Michael Frayn/Petr Zelenka
HERCI

Palace Theatre Praha
Marc Camoletti

MILÁČEK ANNA 
Divadelní společnost Háta Praha

Neil Simon
JAKEOVY ŽENY

Divadlo Metro Praha – Černé divadlo F. 
Kratochvíla

Michal Urban
LIFE IS LIFE – ŽIVOT JE FAJN 

Malá scéna Zlín 
Dodo Gombár

MEZI NEBEM A ŽENOU
Umělecká agentura Česká Lípa

Richard Baer
SMÍŠENÉ POCITY
Skupina B 2010/11

Divadlo Rity Jasínské Praha
William Shakespeare

RICHARD III
Produkční agentura POINT

Rob Becker
CAVEMAN

Divadlo Vizita Praha
Don Miguel Ruiz
ČTYŘI DOHODY

Radošinské naivné divadlo
Stanislav Štepka

NESLADÍM
Umělecká agentura All Art Praha

P. Liška/J. Polášek/M. Zbrožek
MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK

Studio Dva Praha 
Phillippe Claudel 

O LÁSCE 
Divadlo Ungelt Praha 

Pierre Palmade a Christophe Duthuron 
NA ÚTĚKU

Mimo předplatné 2010/11
Divadlo Járy Cimrmana

Jára Cimrman/Zdeněk Svěrák
ČESKÉ NEBE

Slezské divadlo Opava
Miro Gavran

MUŽ MÉ ŽENY
Divadelní agentura Harlekýn

Neil Simon
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ

Divadlo Kalich
Michael Mackenzie

BARONKY
Předplatitelská skupina A

7 představení
Cena: 2.450 Kč a 2.100 Kč (důchodci a ZTP)

Předplatitelská skupina B
7 představení

Cena: 2.450 Kč a 2.100 Kč (důchodci a ZTP)
Prodej předplatného

Pro loňské abonenty: od 23. 8. do 3. 9. 2010
Pro nové zájemce: od 6. 9. do 17. 9. 2010

Změna programu vyhrazena!
Nabídka pohybových, tanečních a 

jazykových kurzů - ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2010
Pohybové a taneční kurzy

Cvičení pro zdraví s prvky Pilates,
Kondiční posilování, Cvičení pro seniory,
Powerjóga, Fit Ball, Pilates, Tai-či, Street 

Dance, Orientální tance
Moderní tanec pro aktivní ženy

Taneční pro manželské páry a dvojice
Jazykové kurzy

Anglický jazyk, Německý jazyk,
Ruský jazyk, Francouzský jazyk

Podrobné informace na ww.kulturafm.cz
nebo na tel. čísle 558 432 011

Taneční pro mládež
začátečníci září – prosinec 2010

Jsou určeny zejména pro studenty střed-
ních škol, gymnázií a učilišť. Lekce jsou se-
staveny tak, aby studenty bavily, zajímaly a 
rozvíjely jejich obzor. Součástí těchto lekcí 

jsou i základy společenského chování.
Skladba kurzů:

Středa od 16.45 do 19.15 hodin a od 
19.30 do 22.00 hodin, vedou taneční mis-
tři – J. Jaglarz a J. Šodková
Pátek od 16.45 do 19.15 hodin a od 19.30 
do 22.00 hodin, vedou taneční mistři – 
manželé Gebauerovi
Neděle od 15.45 do 18.15 hodin a od 
18.30 do 21.00 hodin, vedou taneční mis-
tři – J. Jaglarz a J. Šodková
12 lekcí po 3 vyučovacích hodinách a 2 
večery – prodloužená a závěrečná lekce 
v délce trvání 5 hodin. Kurzovné 1 250 Kč
Doprodej posledních volných míst
Další informace na webových stránkách 
www.kulturafm.cz nebo na telefonním čís-
le 558 432 011 H. Janáčková

Pojďte s námi kreslit
Nikdy jste nekreslili a ani jste to 

nezkoušeli?
Nebo jste zkoušeli kreslit a naopak 

jste sklidili kritiku?? *NEVADÍ*
Za dva dny budete schopni nakreslit 

portrét. 
Stačí nám věnovat jeden víkend

a chuť učit se.

NIKDY se nestalo, že by náš kurz někdo 
nezvládl nebo portrét nenakreslil.

!!! PROTO SE TO NESTANE ANI VÁM !!!
Jedná se o seminář tvořivého kreslení.
Kreslení pravou mozkovou hemisférou.

Nebojte se, nejedná se o nic mystického, 
Vaše zážitky a následná radost z výsledku

Vás jednoznačně přesvědčí.
Kdy: sobota 25. a neděle 26. září 2010
Kde: Národní dům Místek
V kolik: 9.00 – 17.00 hodin
Kurzovné, včetně pomůcek: 3 000 Kč
Přihlášky na: Radka Rektoříková 775 685 591

radka@konecnekreslim.com
info@konecnekreslim.com
www.konecnekreslim.com

XLVII. CYKLUS KONCERTŮ 2010-2011
Koncerty Kruhu přátel hudby při Národ-

ním domě Frýdek-Místek
Úterý 26. října v 19 h. – Bazilika Navští-

vení Panny Marie ve Frýdku
Svatováclavský hudební festival

ARS BRUNENSIS CHORUS – smíšený 
pěvecký sbor

BASSO CONTINUO
Dan Kalousek – dirigent

Program: J. Ch. Bach, J. M. Bach, J. L. 
Bach, J. Bach, J. E. Eberling, H. Schutz
Čtvrtek 2. prosince v 19 h. – chrám sv. 

Jana a Pavla
GENTLMEN SINGERS

Adventní koncert
Leden 2011 v 19.00 h. – Národní dům

IGOR FRANTIŠÁK – klarinet
MATEJ ARENDARIK – klavír

MARTIN PETRÁK – fagot
Únor 2011 v 19.00 h. – Národní dům

SMETANOVO TRIO
Březen 2011– Národní dům

JARNÍ KONCERT S „HVĚZDOU“
Symfonický orchestr Frýdek-Místek
Duben 2011 v 19 h.– Národní dům

JIŘÍ VODIČKA – housle
PETR NOUZOVSKÝ – violoncello

LUKÁŠ VONDRÁČEK – klavír
Květen, červen 2011 v 19 h. – Národní dům

Koncert v jednání…
Zámecké koncerty

Rytířský sál frýdeckého zámku
(začátky koncertů vždy v 19 h.)

Pondělí 4. října 2010
MUSICA MINORE

Čtvero ročních dob za svitu loučí
Program: J. S. Bach – Koncert d moll pro 
2 housle, smyčce a cembalo BWV 1043

A. Vivaldi – Jaro, Léto, Podzim, Zima
Listopad 

ERIKA ŠPOREROVÁ – mezzosoprán
SOŇA KRIVČÍKOVÁ – klavír

Pěvecký recitál
Program: L. Janáček, R. Schumann, A. 
Dvořák, J. Brahms, G. Verdi, C. Saint-

Saëns, G. Bizet
Prosinec 

ARC CAMERALIS
Středověká hudba

Čtvrtek 17. února 2011
TRIO NETÉ

Kytarový koncert
Středa 16. března 2011

MIROSLAV AMBROŠ – housle 
ZUZANA AMBROŠOVÁ – klavírní 

doprovod
Duben 2011

ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO
Koncerty pro mládež

Pondělí 4. října v 19 h. – frýdecký zámek
MUSICA MINORE

Čtvero ročních dob za svitu loučí
Program: J. S. Bach – Koncert d moll pro 
2 housle, smyčce a cembalo BWV 1043

A. Vivaldi – Jaro, Léto, Podzim, Zima
Čtvrtek 2. prosince v 19 h. – chrám sv. 

Jana a Pavla
GENTLMEN SINGERS

Adventní koncert
Leden 2011 v 19 h. – Národní dům

IGOR FRANTIŠÁK – klarinet
MATEJ ARENDARIK – klavír

MARTIN PETRÁK – fagot
Duben 2011 v 19 h.– Národní dům

JIŘÍ VODIČKA – housle
PETR NOUZOVSKÝ – violoncello

LUKÁŠ VONDRÁČEK – klavír
Ceny předplatného:

ZÁMECKÉ KONCERTY
6 koncertů

480 Kč, 300 Kč (důchodci, děti)
KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY

PŘI NÁRODNÍM DOMĚ
7 koncertů

560 Kč, 350 Kč (důchodci, děti)
KONCERTY PRO MLÁDEŽ

4 koncerty
200 Kč (děti, studenti)

Neděle 1. 8. v 18.00 hod.
JAK VYCVIČIT DRAKA/USA

Animované dračí dobrodružství vás zave-
de až ke břehům Skandinávie.

Neděle 1. 8. v 20.00 hod.
SEX VE MĚSTĚ 2/USA

Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda si 
znovu ukousnou z Velkého jablka.

6.-8. 8. v 18.00 hod.
MIKULÁŠOVY PATÁLIE/Francie
Mikuláš, Vendelín a další hrdinové 

senzačních příběhů dětských knížek o 
Mikulášovi v rodinné komedii.

6.-8. 8. v 20.00 hod.
UŽÍVEJ SI, CO TO JDE/USA

Woody Allen zpátky na Manhattanu v 
komedii o starém muži, jeho mladé ženě, 

šílené tchýni…
13.-15. 8. v 18.00 hod.

CHLUPATÁ ODPLATA/USA
Pomsta nejlíp chutná, když je pěkně…

chlupatá! Skvělá rodinná komedie.
13.-15. 8. v 20.00 hod.

ŽENY V POKUŠENÍ/ČR
Komedie Jiřího Vejdělka s hvězdným 
hereckým obsazením v čele s Eliškou 

Balzerovou.
27.-29. 8. v 16.00 hod.

KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK/VB
Kouzla vám dají křídla. Nová rodinná 
komedie režisérky Sussanny White.

27.-29. 8. v 18.00 hod.
TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ/USA

Další díl upírské ságy je tady!
27.-29. 8. v 20.00 hod.
ZÁLOŽNÍ PLÁN/USA

Okouzlující Jennifer Lopez se po čtyřleté pau-
ze vrací na filmové plátno a má záložní plán.
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MUZEUM BESKYD
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Hudební hospůdka U Arnošta

JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ 

OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00, PÁ a SO 18:00 - 
04:00 ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

Péče o matku a dítě POMAD,
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

tel.: 558 680 281, info@pomadfm.cz,
www.budumaminka.cz 

Vše pod vedením zdravotnických pracov-
níků, odborníků ve svých oborech (pouze 

porodních asistentek a fyzioterapeutů)

Těhotenské a poporodní centrum

ul. Těšínská (areál TJ Slezan)
738 01 Frýdek-Místek

tel.: 603 145 217 603 145 217
email: john@kajkery.cz

web: www.Arnost.f-m.cz, www.uArnosta.cz

KLUB MAMINEK BROUČCI
Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)

Mobil: 739 511 380, web: kmbroucci.blog.cz
e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ 

MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:

ŽELEZNIČNÍ MODELY ANEB PÁRA NA 
KOLEJÍCH

FRÝDECKÝ ZÁMEK
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE

ZPÍVÁNÍ POD LÍPOU 2010
(viz Národní dům)

BESEDY, PŘEDNÁŠKY,
EXKURZE, VYCHÁZKY
Pátek 27. srpna – sraz v podzámeckém 

Prázdninová soutěž Broučků:
Během července a srpna se děti mohou 
zúčastnit soutěže o zajímavé ceny!
Každý týden bude připraveno soutěžní 
téma, které budou děti plnit. Po splnění 
úkolu (samozřejmě bereme ohled na věk 
dítěte) dostanou razítko do soutěžní karty 
a drobnou odměnu. Na konci prázdnin 
bude vyhodnocení soutěže – všechny 
děti, které budou mít vyplněnou kartičku, 
dostanou pěkné dárky.

Soutěžní témata:
2.-6. 8. Hrátky s pískem

9.-13. 8. Poznávání tvarů a barev
16.-20. 8. Pohádkové hádání
23.-27. 8. Shazování kuželek

30.-31. 8. Vyhodnocení soutěže
+ předávání dárečků

Stále probíhá:
Cvičení těhotných maminek na rehabilitač-
ních míčích pod vedením zkušené porodní 
asistentky – ve středu v 9.00 hod. Starší děti 
si mohou hrát v herně Broučků. Cena 50 
Kč/hod. Možnost proplacení zdravotní pojiš-
ťovnou! Při zakoupení permanentky sleva!

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)

- Návštěvní služba porodní asistentky 
(ZDARMA – na základě indikace lékaře)

- Masáže těhotných i po porodu
(klasické i aroma)
- Laktační poradna

- Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

- Poradna stravování pro maminky aneb 
„Jak po dětech zdravě hubnout“

FILMOVÝ KLUB
2. 8. v 20.00 hod.

JÁ TAKY/Španělsko
Daniel, první Evropan s Downovým 

syndromem, který vystudoval univerzitu, 
a jeho kolegyně Laura společně najdou 

lásku a přátelství. 
9. 8. v 20.00 hod.

LÍTÁM V TOM/USA
5 nominací na Oscara. Příběh muže (Ge-

orge Clooney), který žil s hlavou v oblacích. 
16. 8. v 20.00 hod.

PAŘBA VE VEGAS/USA
Komedie režiséra filmu Road Trip o 

loučení se svobodou, které se nepředsta-
vitelným způsobem zvrhne.

23. 8. v 20.00 hod.
KICK-ASS/USA

Těšte se na originální podívanou – při-
chází Kick-Ass se svými komplici! 

30. 8. v 20.00 hod.
BAARIA/Itálie

Snímek se širokým diváckým záběrem se 
odehrává v rozmezí 30. až 70. let minulé-

ho století v malé italské vesničce.
BIJÁSEK

13. 8. v 9.30 hod.
HRNEČKU VAŘ!/ČR

20. 8. v 9.30 hod.
KRTEK A H.Y/ČR

FILMY PRO SENIORY
11. 8. v 10.00 hod.

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ/ČR 
Nová česká komedie na motivy kniž-

ní předlohy Miloslava Švandrlíka, 
režie Zdeněk Troška.

Výstavy:
1. srpna – 31. srpna

WESTERN NA ZÁMKU
Výstava fotografií Arnošta Čaply

parku Štěpnici ve Frýdku v 15.30 hodin
POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU
Další z vycházek, které mapují historii měs-
ta. Kudy vedla ulice Tří Prutků, bývalá ži-
dovská škola, kde stávala frýdecká pilnikár-
na, bývalá Karlohutní kolonie, kde stávaly 
hamry, Hamerská cesta, evangelický hřbi-
tov v Lískovci a další. Délka trasy 8-10 km.

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠ-

KA ZDARMA – na základě indikace 
ošetř. gyn.

17. 8. v 17:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

14. 8. ve 14:00
24. 8. v 16:45

III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ
10. 8. v 16:00

IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-
ROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

18. 8. v 16:00
DALŠÍ KURZY:

PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb 
Porod s epidurálem 

15. 9. v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý – 8:45, 10:00, 15:45

Čtvrtek – 8:45, 10:00, 15:45, 17:00
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ - TANEC

Úterý – 11:30 
POPORODNÍ CVIČENÍ

Úterý – 17:00
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 

MANIPULACE
aneb „jak dítěti dopomoci správně růst“

(obsahová náplň: PRAKTICKÉ NÁ-
CVIKY MANIPULACE S DÍTĚTEM, 
MASÁŽE KOJENCŮ, METODIKA 

SPRÁVNÉHO KRMENÍ, RELAXAČNÍ 
POLOHY PRO ZKLIDNĚNÍ NESPA-
VÝCH A HYPERAKTIVNÍCH DĚTÍ)

Pod vedením fyzioterapeutky!
I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 měsíců

30. 7., 6. 8., 13. 8. – 9:30
II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců

30. 7., 6. 8., 13. 8. – 10:45

5. 8. - NEW QUARTET (CZ) 
POZOR! Původní termín 13. 8. změ-

něn na čtvrtek 5. 8.
Marián Friedl – kontrabas, Jan Přibil 

– trubka, křídlovka, Radim Hanousek – 
tenor a soprán saxofon, Kamil Slezák 

– bicí, cajon.
V tomto projektu se sešli čtyři vynika-
jící hráči moravské jazzové scény, za-
pálení pro hledání vlastního hudebního 

jazyka. Sestava bez harmonického 
nástroje poskytuje dostatek impro-
vizační volnosti a velké dynamické 

rozpětí od jemných a tichých ploch až 
po bouřlivou expresivitu při zachování 
dostatečné posluchačské sdělnosti i 

laické srozumitelnosti. 
20. 8. - Arnoštovy muzikantské žně

Festival pro příznivce folkové, trampské a 
country muziky.

Vystoupí René Souček, Dobrá poloha, 
David DAVE Vysloužil a hosté,

Ptačoroko, Pavel
Býma, I.C.Q.

27. 8. - RK130 a hosté, festiválek ke 
konci prázdnin

Tradiční hudební zakončení prázdninové-
ho veselení u Arnošta, spojené se křtem 
CD maxisinglu Superman kapely RK130. 

Hosté Madfalls a další.
Aktuální výstava:

Miroslav Teper – Imaginativní krajiny
prodejní výstava aktuální tvorby

(do 31. 8.)

1. 8. neděle LETNÍ KINO: PÁN PRSTENŮ 2 – DVĚ VĚŽE 
VSTUP ZDARMA: DRUHÉ POKRAČOVÁNÍ TRILOGIE

5. 8. čtvrtek LETNÍ KINO: HOOLIGANS 
VSTUP ZDARMA: FILM TAK TROCHU I O FOTBALU

6. 8. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ
DJ KAMIL & BARUCHA A NEJLEPŠÍ HITY KLIPY 80. A 90. LET, SOUTĚŽE,

VIDEOPROJEKCE, VSTUP 20 Kč
7. 8. sobota HIP-HOP SUMMER FEST VOL. 3 - PIO SQUAD - LIVE
PO LETECH SE JIŽNÍ PIONÝŘI VRACÍ DO OBLÍBENÉHO F-M CITY, 

KDE TOČILI VIDEOKLIP BURCHO, BJALY, SHUPSTA
8. 8. neděle LETNÍ KINO: PÁN PRSTENŮ 3 – NÁVRAT KRÁLE 

VSTUP ZDARMA: KONEC TRILOGIE 
12. 8. čtvrtek LETNÍ KINO: NUDA V BRNĚ

VSTUP ZDARMA: A KRÁSNÝ ČESKÝ FILM O TOM, ŽE LÁSKA JE PRO VŠECHNY
13. 8. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ

DJ KAMIL & BARUCHA A NEJLEPŠÍ HITY KLIPY 80. A 90. LET, SOUTĚŽE, VIDEO-
PROJEKCE, VSTUP 20 Kč

14. 8. sobota ZAVŘENO – FESTIVAL BESKYDY SOUND
HORKÝŽE SLÍŽE, VYPSANÁ FIXA, TOXIQUE, DAVID KOLLER, 

SUNFLOWER CAR…ATD.ATD.ATD.
15. 8. neděle LETNÍ KINO: MATRIX 1 

VSTUP ZDARMA: A PRVNÍ DÍL TRILOGIE O TOM,
 ŽE VŠECHNO NENÍ TAKOVÉ, JAKÉ SE ZDÁ

20. 8. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ
DJ KAMIL & BARUCHA A NEJLEPŠÍ HITY KLIPY 80. A 90. LET, SOUTĚŽE, 

VIDEOPROJEKCE, VSTUP 20 Kč
21. 8. sobota STOUN SUMMER FEST 2

ZELENÉ ZLATO, SLEPÍ KŘOVÁCI, POKUSTONE, GENIUS MESS POETS 
– OD 16 H.!! 30 Kč

22. 8. neděle LETNÍ KINO: MATRIX 2
VSTUP ZDARMA: ANEB CYBERCHRISTUS POKRAČUJE

26. 8. čtvrtek LETNÍ KINO: GANGY NEW YORKU 
VSTUP ZDARMA: LEONARDO DI CAPRIO V KRUTÉM PŘÍBĚHU OSADNÍKŮ 

NOVÉHO SVĚTA
27. 8. pátek LETNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ

DJ KAMIL & BARUCHA A NEJLEPŠÍ HITY KLIPY 80. A 90. LET, SOUTĚŽE, VIDEO-
PROJEKCE, VSTUP 20 Kč

28. 8. sobota HIP-HOP SUMMER FEST VOL. 4 – DEFUCKTO-LIVE
ZAVÍRÁNÍ LETNÍ SCÉNY A ZNOVUOBNOVENÁ PARTA S NOVÝM ALBEM „DEJA-

VU“, BURCHO, BJALY, SHUPSTA 
29. 8. neděle LETNÍ KINO: MATRIX 3 

VSTUP ZDARMA: A ZÁVĚR TRILOGIE O BOŽSKÉM NEOVI
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