
ZPRAVODAJZPRAVODAJ
R a d y  m ě s t a  F r ý d k u - M í s t k u
Říjen 2006 č. 20 Ročník XVI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek• • • •

slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
minulý týden se uskutečnily komu-

nální volby pro volební období 2006 až 
2010. Nyní intenzivně probíhají povo-
lební vyjednávání o budoucím složení 
vedení našeho města mezi zástupci 
těch subjektů, které ve volbách uspě-
ly a budou mít po dobu čtyř let své 
zastoupení v Zastupitelstvu města 
Frýdek-Místek. Jednání nejsou ještě 
uzavřena a teprve na ustavujícím zase-
dání zastupitelstva bude zvolena rada 
města, náměstci primátora a primátor. Ustavující zasedání zastupitelstva 
je svoláno na pondělí 6. listopadu 2006 na 14 hodin, zasedání je veřejné.

Dovolte mi, abych poděkovala Vám všem, kteří jste k volebním urnám 
přišli a svůj hlas odevzdali. Chtěla bych poděkovat i za svou osobu těm 
z Vás, kteří jste mi vyjádřili svou podporu. Chci věřit tomu, že Váš hlas 
byl oceněním toho, co se v minulém období podařilo v našem městě 
vylepšit. Vaše podpora je pro mne zároveň velký závazek do budoucna. 
Vaší podpory si velmi vážím a nechci Vás zklamat. Eva Richtrová

Ve volbách zvítězila sociální demokracieVe volbách zvítězila sociální demokracie

Frýdecko-místecká radnice 
dotahuje do konce příchod 
korejského investora do chle-
bovické průmyslové zóny.

Primátorka Frýdku-Místku Eva 
Richtrová a prezident společnosti 
Hanil E-hwa Slovakia Sang-Keun 
Park podepsali dokument, který 
stanoví podmínky pro existenci 
korejské společnosti, respektive 
její dceřiné firmy, v chlebovic-
ké zóně. „Memorandum jsme 
sepsali, abychom korejského 
investora ujistili, že o jeho půso-
bení v průmyslové zóně máme 
zájem. Obsahuje například bod o 
budoucí kupní smlouvě,“ vysvětlil 
vedoucí odboru územního a eko-
nomického rozvoje Petr Šabrňák. 

Primátorka podepsala memorandum
Zástupci Hanilu tak získají ujiště-
ní, že budou mít časem možnost 
pozemek v zóně odkoupit. „Poté 
už by nic nemělo bránit v podpi-
su smlouvy a vyřizování potřeb-

PODEPSÁNO: Primátorka přijala prezidenta společnosti, která míří 
do chlebovické průmyslové zóny.

né dokumentace, aby se na jaře 
mohlo začít s výstavbou výrobní 
haly,“ doplnila tisková mluvčí frý-
decko-místecké radnice Kateřina 
Piechowicz.        (pp)

VOLBY 2006: Ve velké zasedací síni frýdecko-místeckého magistrátu se počítalo a počítalo.  Foto: Petr Pavelka

V komunálních volbách, 
které rozhodly o složení 
Zastupitelstva města Frýdku-
Místku, zvítězila Česká stra-
na sociálně demokratická se 
ziskem 36,51 % hlasů. S dru-
hým největším ziskem hla-
sů skončilo Sdružení ODS, 
KDU-ČSL a Občané pro Frý-
dek-Místek (36,16 %), násle-
dovala Komunistická strana 
Čech a Moravy se ziskem 
12,78 % hlasů a NEZÁVISLÍ 
se ziskem 5,49 % hlasů.

Tyto výsledky stanovily, že v 
Zastupitelstvu města Frýdek-Mís-
tek bude mít ve volebním období 
2006 až 2010 Česká strana soci-
álně demokratická 17 zastupi-
telů, Sdružení ODS, KDU-ČSL 
a Občané pro Frýdek-Místek 16 
zastupitelů, Komunistická strana 
Čech a Moravy 5 zastupitelů a 
NEZÁVISLÍ 2 zastupitele. Ostatní 
volební strany nepřesáhly potřeb-

nou „hranici volitelnosti“ ve výši
5 %, takže jimi získané hlasy byly 
přerozděleny mezi strany, které se 
do zastupitelstva dostaly:
- SNK Evropští demokraté 4,44 
% hlasů
- Strana zelených 3,43 % hlasů
- Hnutí za lepší bydlení 1,16 % 
hlasů
- Všeobecná občanská strana 
0,04 % hlasů.

„Musím říct, že jsem velice 
ráda, že občané dali svými hlasy 
tak dobré vysvědčení těm stra-
nám, které nesly odpovědnost za 
práci na radnici v minulém obdo-
bí. Je to ocenění, které dokazuje, 
že jsme lidem naslouchali v jejich 
potřebách,“ byla s výsledky spo-
kojena primátorka Eva Richtrová.

Úředníci radnice kromě výsled-
ků města Frýdek-Místek zpraco-
vávali také data jednotlivých obcí 
správního obvodu. Volební účast 
se zde pohybovala zhruba od 
50 do 70 procent, v samotném 
statutárním městě Frýdek-Mís-
tek byla volební účast 37,63 %, 
což je více než před čtyřmi lety, 
kdy volební účast byla 32,22 %. 
„Ze 48 102 zapsaných voličů vy-
užilo svého volebního práva 
18 103 voličů s tím, že odevzda-
ných úředních obálek bylo 18 083. 
Nejvyšší účast v rámci statutárního 
města Frýdek-Místek byla – již tra-
dičně – ve volebním okrsku č. 27 
(59,06 %), Penzion pro důchod-
ce na Lískovecké ulici, nicméně 
volební účast přes 50 % byla spo-
čítána ještě v dalších šesti voleb-
ních okrscích,“ sdělil Patrik Žondor, 
vedoucí odboru vnitřních věcí.

ODEVZDÁNÍ HLASU: Volební 
účast oproti posledním komu-
nálním volbám vzrostla.

Foto: Petr Pavelka

Adam Miroslav MUDr. (ČSSD) 
Cvik Petr Mgr. (ČSSD) 
Čudek Jiří Ing. (ČSSD)
Deutscher Karel (ČSSD) 
Dokoupil Miroslav JUDr. (KSČM) 
Hájek Michal (Sdruž. ODS, KDU-
ČSL a Obč. pro F-M) 
Hartmann Petr Ing. (Sdruž. ODS, 
KDU-ČSL a Obč. pro F-M)
Holý Pavel (KSČM) 
Hrabec Dalibor Ing. (Sdruž. ODS, 
KDU-ČSL a Obč. pro F-M)
Chýlek Jaroslav Ing. (ČSSD) 
Jurtíková Drahomíra Mgr. 
(NEZÁVISLÍ)
Kocich Pavel Ing. (Sdruž. ODS, 
KDU-ČSL a Obč. pro F-M)
Konečná Martina Ing. (Sdruž. 
ODS, KDU-ČSL a Obč. pro F-M)
Konůpka Petr Ing. (Sdruž. ODS, 

KDU-ČSL a Obč. pro F-M)
Koval Libor (Sdruž. ODS, KDU-
ČSL a Obč. pro F-M)
Kožušníková Jarmila Mgr. (ČSSD) 
Kučík Rafael Ing. (Sdruž. ODS, 
KDU-ČSL a Obč. pro F-M)
Merta Miloslav (Sdruž. ODS, 
KDU-ČSL a Obč. pro F-M)
Muroň Jaroslav (ČSSD) 
Nytrová Pavlína Ing. (ČSSD) 
Pavlas Ivan Ing. (Sdruž. ODS, 
KDU-ČSL a Obč. pro F-M) 
Pavlátová Štěpánka Mgr. 
(ČSSD) 
Pobucký Michal Bc. DiS. (ČSSD)
Pobuda Vítězslav (ČSSD) 
Pospíšil Oldřich Ing. (KSČM) 
Přádka Miroslav MUDr. Ing. 
PhD. (Sdruž. ODS, KDU-ČSL a 
Obč. pro F-M)

Rafaj Petr Ing. (ČSSD) 
Recman Svatomír RSDr. Ing. 
(KSČM) 
Richtrová Eva Ing. (ČSSD) 
Roubal Vít Ing. (Sdruž. ODS, 
KDU-ČSL a Obč. pro F-M)
Skotnica Petr (ČSSD) 
Slezák Miroslav (ČSSD) 
Stolař Zdeněk PhDr. (NEZÁVISLÍ)
Svoják Igor Ing. (Sdruž. ODS, 
KDU-ČSL a Obč. pro F-M)
Švejkovský Dalibor Ing. (Sdruž. 
ODS, KDU-ČSL a Obč. pro F-M)
Urban Ondřej MUDr. (Sdruž. 
ODS, KDU-ČSL a Obč. pro F-M) 
Velčovský Jiří (ČSSD) 
Vojvodík Josef Mgr. (Sdruž. ODS, 
KDU-ČSL a Obč. pro F-M) 
Vrba Ivan Mgr. (KSČM) 
Zaoral Jiří (ČSSD)        (pp)

Abecední seznam zvolených zastupitelů:
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krátce

Pod záštitou primátorky Sta-
tutárního města Frýdek-Místek 
Evy Richtrové proběhl v pro-
storách místeckého Národního 
domu již potřetí Den seniorů, 
který byl organizován radni-
cí ve spolupráci s Oblastním 
spolkem Českého červeného 
kříže Frýdek-Místek a městskou 
organizací Svazu důchodců 
ČR – Centra sociální pomoci a 
služeb Frýdek-Místek. 

Po slavnostním zahájení akce 
se v úvodu představil amatérský 
pěvecký soubor Místecká domo-
věnka z Domova pro seniory 
Frýdek-Místek se svým krátkým 
vystoupením. Hlavním kultur-
ním programem bylo vystoupení 
dětí z Múzické školy se speci-
álním zaměřením na zdravotně 
postižené děti a mládež z Ostra-

Senioři slavili v Národním doměSenioři slavili v Národním domě

DEN SENIORŮ: Senioři se postarali sami sobě o zábavu.
Foto: Petr Pavelka

vy pod vedením ředitelky školy 
Mgr. Miloslavy Soukupové. „Toto 
vystoupení sklidilo u všech obrov-
ský úspěch, neboť i navzdory 
různým zdravotním omezením 
dětí byl každý výkon předveden 
s opravdovým citem, nadšením a 
plným nasazením. To byla kombi-
nace, která každého z přítomných 
očividně chytla za srdce,“ hodnoti-
la Věra Konečná z odboru sociál-
ních služeb a sociální péče. Další 
pozoruhodný výkon předvedl 
sólista Národního divadla Morav-
skoslezského Ostrava Martin Gur-
bala, který zazpíval nejznámější 
árie světoznámých oper, jako je 
Rusalka, Prodaná nevěsta nebo 
Figarova svatba. Nakonec se o 
volnou zábavu všech přítomných 
postaral pan Antonín Hradílek se 
svým amatérským souborem mla-

dých hudebníků Radost.
„Starý člověk snadno propad-

ne přesvědčení, že je zbytečný, 
méněcenný a sám, a právě drob-
nými dárky, bohatým kulturním 
vystoupením a pohoštěním jsme 
se snažili zpříjemnit společné 

setkání. Cílem nebylo hosty a 
seniory jen pobavit, ale přede-
vším předat jim něco hlubšího, 
humánního. Myslím si, že právě 
to se všem účinkujícím přesvěd-
čivě podařilo,“ je přesvědčena 
Věra Konečná.                    (pp) 

„Paní Nytrové patří skutečně 
velký dík, protože v komisi pra-
cuje nejdéle z lidí, které znám. 
Obdivuji její elán a optimismus, 
který šíří kolem sebe. Jsme 
rádi, že ji máme,“ říká na adre-
su členky komise primátorka 
Eva Richtrová.

„Vítání občánků připravuje 
radnice pro děti narozené v 
Lískovci dvakrát ročně. Prů-
měrně se v této místní části 
narodí v jednom roce kolem 
deseti dětí,“ doplňuje ji tisko-
vá mluvčí radnice Kateřina 
Piechowicz, podle níž rodiče 
pozvání rádi přijímají a nestá-
vá se, že by nepřišli. „Každého 
vítání se zúčastňuje také paní 

Ustavující zasedání 
zastupitelstva 

Na pondělí 6. listopadu je na 
14 hodin svoláno ustavující zase-
dání Zastupitelstva města Frýdku-
-Místku, které přinese informace o 
výsledcích voleb do Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku pro volební 
období 2006-2010, zvolení zastu-
pitelé složí slib, určí, kolik bude 
uvolněných členů zastupitelstva 
(počet náměstků primátora) a kolik 
členů bude mít rada města. Poté 
budou zvolena konkrétní jména 
pro tyto funkce a zastupitelé se 
budou zabývat také obsazením 
finančního a kontrolního výboru.

Diskusní seminář
Asociace pro rovné příležitosti 

uspořádala diskusní seminář, 
konaný pod záštitou primátor-
ky města Frýdku-Místku Evy 
Richtrové, na téma „Půl na půl 
– rovné příležitosti žen a mužů 
na trhu práce“. Kromě primátorky 
vystoupil například Jiří Hofman, 
expert na sociální problematiku 
a důchodovou reformu. Seminář 
proběhl v rámci tříletého projektu 
Evropské unie EQUAL.Tato inici-
ativa podporuje na celém území 
EU mezinárodní spolupráci při 
prosazování nových nástrojů boje 
se všemi formami diskriminace na 
trhu práce. 

Tleskačův deník
Za deníkem Jana Tleskače se 

budete moci vydat v sobotu 18. 
listopadu díky turistickému oddílu 
KAM, který připravuje hru v ulicích 
Frýdku-Místku na motivy knížky 
Jaroslava Foglara ,,Dobrodružství 
v temných uličkách“. Všichni, 
co dorazí, budou mít šanci chytit 
tajemného Široka a uzmout mu 
hlavolam ježka v kleci, vyzkoušet 
si roli Vontů, kteří spolu soupeří o 
vládu ve Stínadlech či Druhostra-
níků, kteří se snaží ve Stínadlech 
najít deník Jana Tleskače či první 
Vontskou kroniku. Více na tel.: 
737 117 491.

Fotosoutěž pro mladé 
Fotosoutěže pořádané Foto-

klubem Art Collegium se mohou 
zúčastnit fotografové z Frýdku-
-Místku a okolí, jejichž věk v roce 
2006 nepřesáhne 25 let. Foto-
grafie mohou být černobílé nebo 
barevné, formátu minimálně 13x18 
cm libovolného tématu. Fotografie 
musí být na zadní straně označeny 
názvem fotografie, dále jménem 
autora, jeho adresou a rokem na-
rození. Do každé zásilky je nutno 
vložit seznam zaslaných fotografií.

Vyhodnocení fotografií pro-
vede odborná porota sestavená 
pořadatelem.
Nejlepší autoři získají hodnotné 
ceny.
Uzávěrka soutěže 15.12. 2006.

Vernisáž 23. 1. 2007 v budo-
vě Obchodní akademie Frýdek-
-Místek (na ul. Palackého)
Vrácení fotografií do 30. 6. 2007.
Fotografie do soutěže zasílejte 
na adresu: Fotoklub Art Collegium, 
Obchodní akademie, Palackého 
123, 738 02 Frýdek-Místek.      (pp)

Ilonka Nytrová vítá občánky 35 letIlonka Nytrová vítá občánky 35 let
primátorka, která pro miminka 
přiveze drobné dárky. Součás-
tí je také malá besídka, kterou 
pořádají děti z místní základní 
školy,“ doplňuje paní Nytrová. 
Ta však organizuje kromě 
„občánků“ také výroční svat-
by. Jak říká, zlatých už zažila 
poměrně dost, ale výjimkou 
nebyly ani diamantové.

„Zabere to všechno docela 
dost času a už jsem si i říkala, 
že bych toho mohla nechat. 
Jenže já bych to doma stejně 
nevydržela a taky je otázka, 
jestli by se chtělo někomu v 
takových aktivitách v dnešní 
době vůbec pokračovat,“ usmí-
vá se Ilonka Nytrová.       (pp)

Osmasedmdesátiletá Ilonka Nytrová z Lískovce by si už dáv-
no klidně mohla užívat zaslouženého důchodu, ale není typ člo-
věka, který by vydržel sedět doma se založenýma rukama. Od 
roku 1971 až dodnes funguje v Lískovci jako členka komise pro 
občanské záležitosti a pravidelně, kdysi v hasičské zbrojnici, 
dnes v tamním kulturním domě, vítá nově narozené občánky. 

ILONKA NYTROVÁ: Vede vítání občánků v Lískovci. 

V archivech se dá najít leda-
cos. Archiv hrobové matriky ve 
Frýdku však odkryl skutečnou 
vzácnost. Tamní pracovníci 
totiž nedávno v zapadlém koutě 
objevili, dnes z historického hle-
diska velice cennou, Židovskou 
hřbitovní knihu z roku 1882. 

„Ta dokladuje data úmrtí všech 

Radnice předala unikátní archiváliiRadnice předala unikátní archiválii

V prostorách Národního 
domu byl slavnostně otevřen 
čtyřicátý Švejk restaurant. 
Národní dům tak získal důstoj-
né společenské prostory, 
skvěle ošetřený plzeňský ležák 
a tradiční českou kuchyni.

„Snažili jsme se interiér 
zatraktivnit a zútulnit a myslím, 
že se nám to podařilo. Už jen 
klasická česká kuchyně a sym-
patické posezení sem, doufám, 
přiláká více hostů,“ řekla primá-
torka Eva Richtrová, která se 
osobně zúčastnila slavnostního 
otevření restaurace.

Hosté tady na jídelním líst-

Švejk restaurant slavnostně otevřel
ku najdou například svíčkovou, 
guláš, kachnu se zelím a brambo-
rovými knedlíky a mnoho dalších 
dobrot. To vše za lidové ceny.

Koncept Švejk restaurantů je 
originální český projekt a mezi 
českými franchisingovými pro-
jekty má výlučné postavení. Od 
roku 1997 bylo v České republice 
otevřeno již 40 Švejk restauran-
tů. „Koncept Švejk restaurantů 
vychází z české historie a tradice. 
Využívá postavu dobrého vojáka 
Švejka a Ladovy ilustrace a staví 
na tradiční atmosféře,“ řekla tisko-
vá mluvčí frýdecko-místecké rad-
nice Kateřina Piechowicz.     (pp)

židovských občanů na území 
okresu od roku 1882 až do roku 
1942. Součástí knihy je i mapa 
židovského hřbitova, kde je přes-
ně podle jmen vyznačena poloha 
hrobů,“ uvedla tisková mluvčí 
radnice Kateřina Piechowicz. 
„Můžeme se domnívat, že tento 
dokument je jeden z posledních 

svého druhu na našem území, 
protože Němci během druhé 
světové války spoustu materiálů 
zlikvidovali. Protože židovský 
hřbitov spravuje Židovská obec, 
rozhodli jsme se knihu úmrtí 
věnovat právě jí. A přiznám se, 
že nevím o nikom jiném, kdo by 
měl větší právo tuto věc vlastnit,“ 
řekla primátorka Eva Richtrová.

Jiřina Garajová z Židovské 
obce potvrzuje, že kniha je mož-
ná jediným dochovaným sezna-

mem svého druhu. Židovská 
obec ji chce využít při opravách 
židovského hřbitova ve Frýdku, 
který se léta dává do pořádku po 
někdejším nájezdu vandalů. Nyní 
mohou dobrovolníci, kteří hřbitov 
průběžně zušlechťují, umísťovat 
dochované náhrobky přesně na 
místa, která jsou v knize zakres-
lena. Kniha také potvrzuje místo 
odpočinku mnoha ve své době 
významných lidí, například rodi-
ny továrníka Löwyho.       (pp)

NAD HŘBITOVNÍ KNIHOU: Primátorka Eva Richtrová ohlíží vel-
kou vzácnost. 
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městská policie
Opilec přesedal

1. 10. ve tři ráno zpozorovala 
hlídka strážníků na ulici J. Ople-
tala zjevně podnapilého muže, 
který na čerpací stanici nasedal 
do motorového vozidla na seda-
dlo řidiče. Když se pak s vozidlem 
rozjel a motohlídka městské poli-
cie jej začala sledovat, řidič si 
hlídky všiml a snažil se vozidlo 
zastavit a rychle si přesednout 
na sedadlo spolujezdce. Strážníci 
podnapilého řidiče dostihli na kři-
žovatce „U Rady“, kde v násled-
ném zjišťování totožnosti řidiče a 
dechovou zkouškou vyšlo najevo, 
že třiadvacetiletý D. S z Frýdku-
-Místku má 2,21 promile alkoho-
lu v krvi. Bezohledný řidič byl na 
místě předán příslušníkům Policie 
České republiky k došetření.

Kamery pomohly
3. 10. v půl páté odpoledne 

zajistili strážníci Městské policie 
Frýdek-Místek pomocí kamero-
vého systému silně podnapilého 
řidiče motorového vozidla, u 
něhož bylo orientační dechovou 
zkouškou zjištěno 2,44 promile 
alkoholu. Opilý řidič byl kamerami 
zjištěn na ulici Tržní, když se ve 
svém stavu opilosti snažil dostat 
do svého vozidla a rozjet se s ním. 
Než se do blízkosti motorového 
vozidla s nebezpečným řidičem 
dostala motohlídka městské poli-
cie, podařilo se opilému řidiči pře-
jet přes ulici 8. pěšího pluku, Hlavní 
třídu, Frýdlantskou, Bezručovu, až 
k domovu důchodců na ulici 28. 
října. V průběhu celé své jízdy třia-
padesátiletý E. K. z Frýdku-Místku 
vážně ohrožoval ostatní účastníky 
silničního provozu jízdou od okraje 
k okraji vozovky a dokonce i po 
dělícím travnatém pásu. Tam, po 
zaregistrování hlídky strážníků, 
se snažil uniknout zpět směrem 
ke kruhovému objezdu na ulici 
Bezručova. V tu chvíli byl pomocí 
výstražných zvukových a světel-
ných znamení motohlídky dostižen 
a zastaven na ulici Bezručova. 
Vzhledem k výsledku dechové 
zkoušky byl opilý řidič předán na 
místě Policii ČR ve věci podezření 
ze spáchání trestného činu.

Napadal rodinu
7. 10. v sedm hodin večer přijal 

dispečer Městské policie Frýdek-
-Místek telefonické oznámení, v 
němž zazněla naléhavá žádost 
o pomoc na ulici Dr. M. Tyrše, 
protože jednačtyřicetiletý P. Ch. 
se vrátil domů opilý a začal svou 
manželku a své syny fyzicky napa-
dat. Uvedený agresivní muž opa-
kovaně napadal rodinné přísluš-
níky a v tomto jednání pokračoval 
i za přítomnosti hlídky strážníků. 
Silně podnapilého muže nebylo 
možno nijak zklidnit, a proto byl 
hlídkou městské policie převezen 
za použití donucovacích prostřed-
ků do frýdecké nemocnice na 
traumatologickou ambulanci, kde 
hlídka vzhledem k agresivitě muže 
musela být přítomna lékařskému 
vyšetření. Poté byl muž umístěn 
na protialkoholní záchytnou stanici 
k vystřízlivění.         (pp)

Do předvolebního času 
spadla protestní akce obyvatel 
Zelinkovic a Lysůvek, kteří zde 
na necelých deset minut zablo-
kovali dopravu. Protože u svých 
domovů mají problém přejít z 
jedné strany silnice na druhou, 
bylo vidět, s jakým potěšením 
nechávali bezradně stát pro 
změnu motorová vozidla.

Místní lidé chtěli touto formou 
upozornit, že se stále odkládá 
plánovaná výstavba obchvatu, 
která by jejich místní části značně 
ulevila, a že frekvence dopravy je 
momentálně neúnosná. Za prav-
du jim dala obrovská kolona, kte-
rá se během několika minut utvo-
řila. Akci přihlíželi městští i státní 
policisté, ale protože byla časově 
omezena, nemuseli dopravní 

V Zelinkovicích proběhla chvilková blokáda
situaci sami ovlivňovat. Protestu 
se zúčastnili i frýdecko-místečtí 
zastupitelé, ale přímo na mikro-
fon, ačkoliv bylo pár dní před vol-
bami, nikdo nevystoupil. I když by 
to totiž možná někteří viděli jinak, 
radnice nemůže situaci kolem 
výstavby obchvatu příliš ovlivnit. 
„Chápu, že se místní lidé zlobí, 
ale město pro ně nemůže udě-
lat více. Dosáhli jsme sice toho, 
že vybudování obchvatu je sou-
částí vládního usnesení, které je 
přílohou smlouvy mezi státem a 
investorem v Nošovicích, ale více 
do toho zasáhnout nemůžeme. 
Město není investorem, tím je 
Ředitelství silnic a dálnic, jehož 
zástupci několikrát místním lidem 
situaci vysvětlovali. Co se týče 
dalších požadavků na dopravní 

omezení, proti byla dopravní poli-
cie. S tím nic nezmůžeme, stejně 
jako s neustálými protesty ochra-

nářů proti výstavbě obchvatu,“ 
vysvětluje primátorka Eva Rich-
trová.  (pp)

BLOKÁDA: Protestu v Zelinkovicích se zúčastnila i primátorka 
Eva Richtrová.                  Foto: Petr Pavelka

V lokalitě Na Poříčí byla 
minulý měsíc zahájena výstav-
ba nového autobusového 
nádraží, které by mělo ulevit 
dopravně přetíženém centru 
města i samotnému průtahu v 
místě stávajícího autobusového 
stanoviště. Nových třináct sta-
novišť ve Frýdku má být hotovo 
v červenci příštího roku.

Rekonstrukcí nádražních budov 
i autobusových stání vznikne zce-
la nové a moderní autobusové 
nádraží. „Myšlenkou vybudovat 
nové stanoviště se zabýváme již od 
roku 2004. Jeho realizace je vzhle-
dem k narůstající dopravě v centru 
města nevyhnutelná. V současné 

Ve Frýdku-Místku vyroste nové autobusové nádraží

době dochází v čase dopravní 
špičky k ucpání průtahu městem, 
a pokud bychom tento stav neřešili, 
mohl by zde nastat úplný dopravní 
kolaps. Přesun autobusového sta-
noviště je jedno z dílčích řešení, jak 
eliminovat negativa v souvislosti s 
výstavbou nošovické průmyslové 
zóny. Dá se totiž předpokládat, že 
značná část nákladní dopravy smě-
řující do této lokality pojede právě 
přes město. Je to alespoň částečné 
opatření, dokud nebude vybudován 
obchvat,“ upřesnil náměstek primá-
torky Frýdku-Místku Petr Cvik, který 
má dopravu na starost. Frýdecko-
-místecká radnice tímto počinem 
reaguje na skutečnost, že v Místku 

máme jedno z nejzastaralejších 
stanovišť, které cestujícím nenabízí 
prakticky žádný komfort a z bez-
pečnostního hlediska není úplně 
vyhovující, protože přecházení z 
jednoho jeho konce na druhý často 
znamená proplétat se mezi přijíždě-
jícími autobusy. Nové autobusové 
nádraží nabídne cestujícím mno-
hem vyšší komfort. Součástí pro-
jektu bude bufet, moderní čekárna, 
na galerii by měla vzniknout inter-
netová kavárna a zkrátka nepřijdou 
ani řidiči autobusů, pro něž bude 
vybudováno příjemné zázemí.

Na rovném prostranství mezi 
nádražím ČD a ulicí Na Poříčí 
vznikne nová, převážně jednopa-
trová budova, jíž bude dominovat 
zvýšená vstupní část s proskle-
nou halou. Příznačná cihlová 
vyzdívka v tmavě červené barvě 
stavbu vizuálně propojí s nedale-
kou budovou vlakového nádraží. 

Spolu se zděnou fasádou se v 
exteriéru uplatní sklo s reflexní 
vrstvou v celohliníkových rámech 
s komaxitovým povrchem.

Ulice Na Poříčí bude v rámci 
stavby upravena, aby po ní moh-
ly přijíždět autobusy. Se stejnou 
příjezdovou cestou se počítá i 
pro osobní automobily, pro které 
v těsné blízkosti areálu autobuso-
vého nádraží vznikne nové par-
koviště s celkem 23 parkovacími 
místy. „Hlavní přesun se bude 
týkat především dálkových linek. 
Cestující, kteří využívají městskou 
hromadnou dopravu, se nemusejí 
obávat, že budou muset docházet 
až sem. V místě stávajícího stano-
viště totiž chceme zachovat něko-
lik původních zastávek, na které 
jsou lidé zvyklí,“ ubezpečuje Petr 
Cvik. Radnice chce uvolněné plo-
chy v Místku využít jako parkovací 
plochy.  (pp)

„Pokračujeme v investicích, o dalších rozhodne nové zastupitelstvo“
říká Jan Kaspřík, vedoucí investičního odboru magistrátu města

Na frýdecko-místecké radni-
ci je na přechodnou dobu jisté 
„bezvládí“, přesto ve městě 
pokračují investiční akce. „Jen o 
těch dalších bude muset rozhod-
nout až zastupitelstvo v novém 
složení,“ říká Jan Kaspřík, 
vedoucí investičního odboru.

Když se podíváte zpátky na 
uplynulé volební období, kte-
ré investice byly ty „nej“?

„Nejnáročnější byla příprava 

investice aquaparku a víceúčelové 
sportovní haly, nezajímavější asi 
rekonstrukce budovy úřadu na 
Radniční ulici, kde se pod malbami 
odhalily původní fresky. Nejsložitěj-
ší byla rekonstrukce instalace
6. ZŠ, kdy jsme kvůli potížím s jed-
ním z uchazečů o zakázku museli 
investici realizovat mimo prázdni-
nové období. Mezi největší investi-
ce patřila ještě úprava Antonínova 
náměstí, rekonstrukce Černé ces-
ty, křížového podchodu, úprava 
bazénu na 11. ZŠ nebo cyklistická 
stezka Palkovická-Olešná.“

Které investiční akce ještě 
dobíhají?

„V poslední době se zabýváme 
rekonstrukcí autobusového sta-
noviště, výstavbou nového soci-
álního zařízení pro veřejnou pláž 
na břehu Olešná, rekonstrukcí 
Komerčního centra, kde vznikne 
relaxační centrum se zaměřením 
pro sportovce, dále bych jmenoval 

plynofikaci místní části Kamenec 
na Panských Nových Dvorech, 
cyklostezku kolem průtahu a u frý-
deckého hřbitova a dětské hřiště 
na ulici Dobrovského. Dokončilo 
se víceúčelové hřiště u 7. základní 
školy a hokejbalové hřiště u více-
účelové sportovní haly.“

Co je složitější – příprava 
investiční akce nebo dohled 
nad jejím průběhem?

„To je u každé akce jiné. Nej-
složitější je jednání s občany tak, 
abychom jim dokázali v co nejširší 
míře vyhovět. Chceme vyjít vstříc 
všem požadavkům, ale někdy 
nelze vyhovět všem, protože proti 
sobě jdou protichůdné zájmy. 
Složité je to zejména u liniových 
staveb, při budování inženýrských 
sítí jsou často dotčeny vlastnické 
zájmy občanů.“

Vy jste dříve pracoval v zastu-
pitelstvu a ve vedení města Ostra-
vy. Jak se na potřeby občanů 

díváte teď v úřednické funkci?
„Pro mě je to pořád stejné. Už 

jako zastupitel jsem byl přesvěd-
čený, že úředníci by měli sloužit 
občanům. A to se teď snažím 
realizovat v praxi.“

Váš odbor je však pod velkým 
drobnohledem, zejména kvůli 
výběrovým řízením. Jak se dají 
odrážet nejrůznější spekulace?

„Naše směrnice v plném rozsa-
hu odpovídají platným zákonům, 
snažíme se navíc sledovat situa-
ci v jiných městech a rozhodnutí 
Úřadu pro hospodářskou soutěž, 
abychom se vyvarovali chyb, 
které třeba udělali jiní. Máme za 
sebou kontroly Úřadu pro hospo-
dářskou soutěž, Nejvyššího kon-
trolního úřadu, finančního úřadu i 
kontrolních orgánů ministerstev a 
v souvislosti se zadáváním zaká-
zek nebylo zjištěno žádné pochy-
bení.“ (Více o investičním odboru 
na straně 4) (pp)
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Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
- připravuje ve spolupráci s odbory úřadu návrh investičního rozpočtu města, návrh 

předběžného oznámení veřejných zakázek zadávaných v kalendářním roce a podklady 
pro střednědobou a dlouhodobou koncepci výstavby;

- zabezpečuje podklady nutné pro schvalovací, povolovací a předávací řízení staveb 
v souladu s příslušnými právními předpisy a ČSN;

- zajišťuje návrhy na zpracování technicko-ekonomických zadání investic města; 
- navrhuje podmínky a zajišťuje výběrová řízení na výběr zhotovitelů projektové doku-

mentace a  investic města;
- zajišťuje a předává odboru správy obecního majetku podklady (zdroj: schválená pro-

jektová dokumentace) pro majetkoprávní vypořádání s vlastníky nemovitostí (výkupy, věc-
ná břemena) a podklady pro uzavírání smluv potřebných pro vydání stavebního povolení;

- zabezpečuje přípravu a realizaci všech staveb a jejich změn (rekonstrukcí, adaptací, 
oprav apod.) na území města včetně předškolních zařízení, škol a školských zařízení, 
financovaných z rozpočtu města, včetně akcí financovaných z dotací a úvěrů; 

- v rozsahu schválené projektové dokumentace předává po zahájení stavby podklady 
pro zajištění smluv o provozování budoucího díla (nebo smluv o smlouvách budoucích) 
ode dne odevzdání a převzetí díla zástupci města, pokud to povaha díla vyžaduje a dílo 
neprovozuje město nebo jeho organizační složka;  

- zajišťuje smluvní vztahy pro realizaci veřejných zakázek zajišťovaných odborem;
- provádí inženýrskou činnost, zejména technický dozor investora;
- svolává a řídí kontrolní dny, zabezpečuje koordinaci výstavby;
- předává odboru správy obecního majetku pod-

klady pro pojištění majetku ode dne předání a pře-
vzetí díla (do doby kolaudace se jedná o pojištění 
rozestavěné stavby), podklady pro evidenci, údržbu 
a provozování majetku a předává nově vybudovaný 
majetek do správy;

- zajišťuje věcné plnění úkolů schváleného inves-
tičního rozpočtu města a vyhodnocuje plnění investič-
ního rozpočtu za uplynulý rok;

- zpracovává podklady orgánům města pro posou-
zení žádostí o realizaci investice z rozpočtu města;

- z činnosti odboru vycházejí konkrétní náplně jed-
notlivých zaměstnanců odboru;

Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvlášt-
ním orgánům města

Zabezpečuje organizačně technické a administra-
tivní práce související s činností komise investiční;

Vztah k rozpočtu města
- zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými 

rozpisem rozpočtu města na příslušný kalendářní rok;
- pověřená osoba plní úkoly správce rozpočtu ORJ 12;

INVESTIČNÍ ODBOR
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Jubilejní slezanská hodinovka
Za příjemného běžeckého 

počasí připravil oddíl atletiky TJ 
Slezan Frýdek-Místek na stadió-
nu ve Frýdku jubilejní 30. ročník 
Slezanské hodinovky. Na startu 
se sešlo celkem 130 závodníků, z 
toho v hlavním závodě 48 běžců. 

Pro nejmenší byla připravena 
trať 150 m, pro žactvo a dorost pak 
dvanáctiminutový běh. Mezi žáky 
se prosadili domácí borci. Ve svých 
kategoriích zvítězili Jakub Zemaník 
(1995) 2710 m, Tomáš Filipec (ml. 
žáci) 3237 m, Petr Lukeš (st.žáci) 

3283 m. Dorostence vyhrál Jakub 
Martynek (Ski Mosty), který za 12 
minut uběhl 3465 m. Mezi děvčaty 
zvítězily Katka Uhrová a Kristýna 
Vepřeková (1995) obě Slezan 
2500 m, Barbora Niedobová (ml. 
Žačky) 2680 m a Renata Szpyrc 
(st.žačky) 2977 obě Ski Mosty. V 
hlavním závodě zvítězil Peter Miku-
lenka (Slezan FM) 17913 m před 
Robertem Šádkem (MK Kopřivni-
ce) 17837 m a Pavlem Michnou 
(Slezan FM) 17575 m. Mezi žena-
mi byla nejlepší Irena Šádková (AC 
Pardubice) výkonem 15520 m.

3. 11. 18:30 junioři – Kopřivnice
4. 11. 10:00 6+7.tř. – Nový Jičín
4. 11. 14:00 3.tř. – Bohumín
5. 11. 9:00 4+5.tř. – Havířov
5. 11. 13:30   dorost – Jihlava
11. 11. 10:00 8+9.tř. – Opava
12. 11. 9:00 4+5.tř. – Opava
17. 11. 9:30 3.tř. – Nový Jičín

Mistrovská utkání HC Frýdek-Místek
18. 11. 10:00 6+7.tř. – Orlová
19. 11. 9:00 4+5.tř. - Sareza Ostrava
19. 11. 13:30 dorost – Uherské Hradiště
21. 11. 15:00 8+9.tř. – Sareza Ostrava
24. 11. 18:30 dorost – Přerov
25. 11. 10:00 6+7.tř. – Kopřivnice
25. 11. 14:00 3.tř. – Třinec
26. 11. 13:30 junioři – Šumperk

Michal Košátko II.Dan, TaeKwon-Do ITF MIS-
TR SVĚTA 2005, šampión Arény gladiátorů 
2005, MISTR EVROPY 2006 v boji do 85 kg. 

Jana Hoňková I.Dan, stříbrná a bron-
zová medaile z ME 2006 v Řecku. 

Taekwondisté dovezli 
medaile z Evropy

Česká republi-
ka je po zářijovém 
mistrovství v Řec-
ku aktuálně druhou 
nejúspěšnější zemí 
Evropy v taekwon-
du. Medailově se na 
tom podílelo i šest 
zástupců z Frýdku-
-Místku. Juniorka 
Kateřina Kolářová a 
junioři Filip Gavlas 
s Lumírem Kunzem, 
pro které to byl prv-
ní mezinárodní start, 
a ostřílenější seni-
oři Michal Košátko, 
Jana Hoňková a 
Jana Žylová.

V úvodní disciplíně – technic-
kých sestavách bral seniorský 
tým včetně Michala Košátka zlato 
a stejný úspěch si tým zopakoval 
i v sebeobraně. Po dvě junior-
ské týmové stříbrné medaile si 
odvážejí Filip Gavlas a Lumír 
Kunz. Michal Košátko pak získal 
i individuální stříbrnou medaili v 
technických sestavách II. Danu, 
Jana Hoňková, vedoucí dětských 
skupin při 8. ZŠ a jedna z nejzku-
šenějších trenérek TaeKwon-Do 
ITF získala individuální stříbrnou 
medaili v technických sestavách 
I. Danu. Jana Žylová se podílela 
na stříbrné pozici českého týmu 
seniorek v technických sestavách 
a vybojovala bronzovou medaili ve 
sportovním boji mezi seniorkami 
nad 75 kg, i když její váha kategorii 

neodpovídá. Kateřina Kolářová 
brala bronzovou medaili ve spor-
tovním boji mezi juniorkami do 70 
kg, stejně jako Lumír Kunz ve spor-
tovním boji mezi juniory do 75 kg. A 
to ještě nebylo vše. Závěrečný den 
mistrovství Jana Hoňková získala 
individuální bronzovou medaili ve 
sportovním boji seniorek do 75 
kg, Michal Košátko se podílel na 
dvou bronzových pozicích české-
ho týmu seniorů ve sportovním boji 
a v silovém přerážení a na zlaté 
pozici tohoto týmu ve speciálních 
technikách a naše Jana Žylová se 
podílela na stříbrné pozici týmu ve 
speciálních technikách a na bron-
zové pozici českého týmu seniorek 
v silovém přerážení desek ve sto-
janech. A to ještě tento den ženy 
dokázaly zvítězit v týmovém spor-
tovním boji. Filip Gavlas a Lumír 
Kunz se podíleli na stříbrné pozici 
českého týmu juniorů ve speciál-
ních technikách do výšky a dálky 
na desky. Vrcholem však je zisk 
titulu mistra Evropy ve sportovním 
boji do 85 kg, kterým se může pyš-
nit Michal Košátko. „Michal mnoho 
mezinárodních medailí získal díky 
svému osobnímu přístupu k věci, 
v pravý okamžik zabere na sto 
procent,“ chválí Miroslav Sýkora z 
frýdecko-místeckého oddílu.   (pp)

Až v pátém setu domácí 
Sokol Frýdek-Místek potvrdil 
roli favorita proti Přerovu a 
ve zkráceném setu snaživé-
ho soupeře udolal a nechal v 
tabulce pod sebou.

Sokolky nastoupily v pozmě-
něné sestavě, trenérka Táňa 
Krempaská dala proti papírově 
slabšímu soupeři příležitost širší-
mu kádru. Příliš to ale neklapalo. 
V prvním setu družstvo pod tak-
tovkou nahrávačky Synkové ještě 
dovrzalo k výhře, i když prohráva-
lo 18:21, ve druhém dějství však 
hostující tým znovu utekl na 4:11 
a to už bylo moc. Ani horečné stří-
dání už obrat nepřineslo, alespoň 
ne v tomto setu. V třetí sadě ale 
sokolky přitvrdily servis a výsled-
kem byla jasná výhra 25:17. Hos-
tující hráčky ovšem zabojovaly 
a vynutily si tie-break. V něm si 
Frýdek-Místek vypracoval náskok, 
který si udržel až do konce.

Diváci budou mít v listopadu 

Sokolky brnkaly na nervy
Frýdek-Místek – Přerov 3:2 (23, -19, 17, -22, 11)

řadu příležitostí vidět sokolky 
znovu v extraligové akci. 11. 
listopadu nastoupí proti Brnu, 

16. proti Olomouci a 25. přijede 
Olymp. Všechna utkání v tělocvičně
6. ZŠ začínají v 17 hodin.          (pp)

S PŘEROVEM: Slovenská posila O. Kovačovičová.    Foto: Petr Pavelka

HÁZENÁ
Hala SOUT, Pionýrů, Místek

Sobota 11. 11.
8.00 – 11.30 Turnaj minižáků
11.30 Liga ml. dorostu SKP 

FM-Bohunice
13.30 Liga st. dorostu SKP 

FM-Bohunice
Sobota 18. 11.

12.00 Ml. dorost SKP FM-Král. 
Pole Brno

14.00 St. dorost SKP FM-Loko 
Plzeň

Hala 6. ZŠ, Pionýrů Místek 
– Extraliga muži

Neděle 12. 11. 17.00 SKP 
Arcimpex FM – Bystřice p. H.

Sobota 18. 11. 17.00 SKP 
Arcimpex FM – Loko Plzeň

Nábor do přípravky
HC Frýdek-Místek pořádá 

každé pondělí a čtvrtek v 17,00 
hod. a v sobotu v 7,15 hod. ná-
bor do přípravky. Jedná se hlav-
ně o děti ročníku 1996 a mladší. 
Přijďte mezi nás.

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

Žáci základní školy na ulici 
1. máje mohou začít využí-
vat zcela nové sportoviště. Z 
programu ministerstva finan-
cí, Fondu podpory rozvoje a 
obnovy materiálně technické 
základny regionálního škol-
ství, se městu podařilo získat 
pětimilionovou dotaci a s pří-
spěvkem asi půl milionu korun 
z vlastní pokladny pořídilo za 
budovou základní školy zcela 
nové sportovní zázemí.

„Už jsem avizoval, že je mým 
velkým přáním, aby podobné 
areály vyrostly u všech škol a 
byly k dispozici nejen v době 
vyučování, ale i po něm, třeba i o 
víkendech,“ komentoval výstav-
bu nového hřiště náměstek pri-
mátorky Petr Cvik.

„Sedmička“ má 
zbrusu nové hřiště

SLAVNOSTNÍ OKAMŽIK: Náměstek primátorky střihnul pásku u pří-
ležitosti otevření nového víceúčelového hřiště u 7. ZŠ. 

Součástí areálu u 7. ZŠ je 
tartanový ovál o délce 200 met-
rů, s tenisovými kurty a umělým 
trávníkem uvnitř, které mohou 
sloužit i jako fotbalové či nohej-
balové hřiště. Samozřejmos-
tí jsou kvalitní branky a také 
doskočiště s umělohmotnými 
obrubníky. „Původně měla tato 
dotace zamířit do Frýdku na 5. a 
9. základní školu, avšak bohužel 
nám v původním záměru brání 
momentálně nedořešené majet-
kové vztahy. O budoucnosti tam-
ního hřiště však jednáme a rodiče 
tamních školáků se nemusejí bát, 
že budou jejich děti ošizeny,“ 
ujistil náměstek primátorky Petr 
Cvik, který za asistence ředitele 
školy a zhotovitele přestřihl slav-
nostní pásku.        (pp)

Pro inzerci ve zpravodaji
volejte telefonní číslo

603 249 743
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1 - Základní umělecká škola, Kostikovo náměstí 637

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

842 328 38.95 328 12 501

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 656 5.25

2 Strana zelených 312 2.50

3 Hnutí za lepší bydlení 147 1.18

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 342 34.73

5 NEZÁVISLÍ 684 5.47

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 5 427 43.41

7 Všeobecná občanská strana 10 0.08

8 Komunistická str.Čech a Moravy 923 7.38

2 - (2.) Základní škola, ul. J. Čapka 2555

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 068 335 31.37 335 12 759

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 518 4.06

2 Strana zelených 521 4.08

3 Hnutí za lepší bydlení 225 1.76

4 Česká str.sociálně demokrat. 5 263 41.25

5 NEZÁVISLÍ 440 3.45

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 4 407 34.54

7 Všeobecná občanská strana 2 0.02

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 383 10.84

3 - (2.) Základní škola, ul. J. Čapka 2555

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 282 282 22.00 282 10 656

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 633 5.94

2 Strana zelených 368 3.45

3 Hnutí za lepší bydlení 403 3.78

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 500 42.23

5 NEZÁVISLÍ 1 073 10.07

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 2 655 24.92

7 Všeobecná občanská strana 8 0.08

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 016 9.53

4 - (11.) Základní škola, ul. Jiřího z Poděbrad 3109

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 052 287 27.28 287 10 856

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 407 3.75

2 Strana zelených 334 3.08

3 Hnutí za lepší bydlení 136 1.25

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 686 43.17

5 NEZÁVISLÍ 535 4.93

Volební výsledky v jednotlivých volebních okrscích
6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 3 730 34.36

7 Všeobecná občanská strana 1 0.01

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 027 9.46

5 - Dům s pečovatelskou službou, ul. Sadová 606 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 130 366 32.39 366 13 697

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 427 3.12

2 Strana zelených 317 2.31

3 Hnutí za lepší bydlení 260 1.90

4 Česká str.sociálně demokrat. 5 251 38.34

5 NEZÁVISLÍ 495 3.61

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 5 304 38.72

7 Všeobecná občanská strana 2 0.01

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 641 11.98

6 - Základní umělecká škola, Kostikovo náměstí 637

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 249 332 26.58 332 12 453

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 604 4.85

2 Strana zelených 613 4.92

3 Hnutí za lepší bydlení 255 2.05

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 341 34.86

5 NEZÁVISLÍ 1 064 8.54

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 4 444 35.69

7 Všeobecná občanská strana 10 0.08

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 122 9.01

7 - (11.) Základní škola, ul. Jiřího z Poděbrad 3109

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 255 315 25.10 315 12 013

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 898 7.48

2 Strana zelených 464 3.86

3 Hnutí za lepší bydlení 403 3.35

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 006 33.35

5 NEZÁVISLÍ 813 6.77

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 4 481 37.30

7 Všeobecná občanská strana 2 0.02

8 Komunistická str.Čech a Moravy 946 7.87

8 - Restaurace „U MÁMY“, Černá cesta 1887

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

847 424 50.06 423 16 247

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 678 4.17

2 Strana zelených 544 3.35

3 Hnutí za lepší bydlení 170 1.05

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 752 29.25

5 NEZÁVISLÍ 532 3.27

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 8 154 50.19

7 Všeobecná občanská strana 4 0.02

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 413 8.70

9 - Gymnázium a Střední odborná škola (dříve „10. 
základní škola“), ul. Cihelní 410 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

635 199 31.34 198 7 649

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 546 7.14

2 Strana zelených 174 2.27

3 Hnutí za lepší bydlení 490 6.41

4 Česká str.sociálně demokrat. 2 435 31.83

5 NEZÁVISLÍ 410 5.36

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 2 944 38.49

7 Všeobecná občanská strana 0 0.00

8 Komunistická str.Čech a Moravy 650 8.50

10 - Střední škola gastronomie a služeb (dříve 
„Střední odborné učiliště“), tř. T. G. Masaryka 451 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 122 416 37.08 416 15 637

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 1 355 8.67

2 Strana zelených 377 2.41

3 Hnutí za lepší bydlení 87 0.56

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 418 28.25

5 NEZÁVISLÍ 1 156 7.39

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 6 001 38.38

7 Všeobecná občanská strana 3 0.02

8 Komunistická str.Čech a Moravy 2 240 14.32

11 - Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, 
s. r. o., tř. T. G. Masaryka 456 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 175 341 29.02 341 13 099

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 413 3.15

2 Strana zelených 390 2.98

3 Hnutí za lepší bydlení 587 4.48

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 167 31.81

5 NEZÁVISLÍ 854 6.52

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 4 750 36.26

7 Všeobecná občanská strana 6 0.05

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 932 14.75

12 - Základní škola národního umělce Petra Bezruče
(dříve „1. základní škola“), tř. T. G. Masaryka 454 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy
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982 249 25.36 249 9 234

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 449 4.86

2 Strana zelených 309 3.35

3 Hnutí za lepší bydlení 95 1.03

4 Česká str.sociálně demokrat. 3 325 36.01

5 NEZÁVISLÍ 568 6.15

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 3 033 32.85

7 Všeobecná občanská strana 4 0.04

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 451 15.71

13 - Požární zbrojnice, ul. Střelniční 1861 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 287 627 48.72 625 23 914

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 1 185 4.96

2 Strana zelených 1 010 4.22

3 Hnutí za lepší bydlení 75 0.31

4 Česká str.sociálně demokrat. 7 277 30.43

5 NEZÁVISLÍ 862 3.60

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 11 373 47.56

7 Všeobecná občanská strana 3 0.01

8 Komunistická str.Čech a Moravy 2 129 8.90

14 - Požární zbrojnice, ul. Střelniční 1861

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast
v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 009 339 33.60 339 12 946

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 783 6.05

2 Strana zelených 423 3.27

3 Hnutí za lepší bydlení 124 0.96

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 374 33.79

5 NEZÁVISLÍ 567 4.38

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 5 307 40.99

7 Všeobecná občanská strana 13 0.10

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 355 10.47

15 - Základní škola národního umělce Petra Bezruče 

(dříve „1. základní škola“), tř. T. G. Masaryka 454 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

850 263 30.94 263 9 804

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 563 5.74

2 Strana zelených 210 2.14

3 Hnutí za lepší bydlení 80 0.82

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 410 44.98

5 NEZÁVISLÍ 465 4.74

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 2 795 28.51

7 Všeobecná občanská strana 10 0.10

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 271 12.96

16 - (5.) Základní škola, ul. E. Krásnohorské 2254 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

741 257 34.68 257 9 966

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 400 4.01

2 Strana zelených 172 1.73

3 Hnutí za lepší bydlení 90 0.90

4 Česká str.sociálně demokrat. 3 485 34.97

5 NEZÁVISLÍ 475 4.77

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 4 338 43.53

7 Všeobecná občanská strana 1 0.01

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 005 10.08

17 - Restaurace „Růžový pahorek“, ul. Revoluční 548 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

901 305 33.85 304 11 727

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 504 4.30

2 Strana zelených 462 3.94

3 Hnutí za lepší bydlení 157 1.34

4 Česká str.sociálně demokrat. 5 184 44.21

5 NEZÁVISLÍ 444 3.79

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 3 696 31.52

7 Všeobecná občanská strana 6 0.05

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 274 10.86

18 - (5.) Základní škola, ul. E. Krásnohorské 2254 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

800 278 34.75 278 10 702

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 505 4.72

2 Strana zelených 299 2.79

3 Hnutí za lepší bydlení 36 0.34

4 Česká str.sociálně demokrat. 3 792 35.43

5 NEZÁVISLÍ 741 6.92

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 3 753 35.07

7 Všeobecná občanská strana 1 0.01

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 575 14.72

19 - (9.) Základní škola, ul. E. Krásnohorské 139 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

593 218 36.76 218 8 418

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 255 3.03

2 Strana zelených 302 3.59

3 Hnutí za lepší bydlení 42 0.50

4 Česká str.sociálně demokrat. 3 137 37.27

5 NEZÁVISLÍ 320 3.80

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 2 598 30.86

7 Všeobecná občanská strana 0 0.00

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 764 20.96

20 - (9.) Základní škola, ul. E. Krásnohorské 139

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

655 249 38.02 249 9 444

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 409 4.33

2 Strana zelených 482 5.10

3 Hnutí za lepší bydlení 83 0.88

4 Česká str.sociálně demokrat. 3 940 41.72

5 NEZÁVISLÍ 620 6.57

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 3 151 33.37

7 Všeobecná občanská strana 4 0.04

8 Komunistická str.Čech a Moravy 755 7.99

21 - Restaurace „Růžový pahorek“, ul. Revoluční 548 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

610 236 38.69 235 9 085

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 466 5.13

2 Strana zelených 207 2.28

3 Hnutí za lepší bydlení 21 0.23

4 Česká str.sociálně demokrat. 3 426 37.71

5 NEZÁVISLÍ 607 6.68

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 3 484 38.35

7 Všeobecná občanská strana 5 0.06

8 Komunistická str.Čech a Moravy 869 9.57

22 - Magistrát města Frýdku-Místku, ul. Radniční 1149 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 542 258 16.73 258 10 002

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 989 9.89

2 Strana zelených 236 2.36

3 Hnutí za lepší bydlení 45 0.45

4 Česká str.sociálně demokrat. 2 589 25.88

5 NEZÁVISLÍ 558 5.58

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 4 199 41.98

7 Všeobecná občanská strana 4 0.04

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 382 13.82

23 - Kulturní dům Válcoven plechu, ul. Heydukova 2330 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 019 453 44.46 453 17 366

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 812 4.68

2 Strana zelených 545 3.14

3 Hnutí za lepší bydlení 87 0.50

4 Česká str.sociálně demokrat. 6 314 36.36

5 NEZÁVISLÍ 662 3.81

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 5 850 33.69

7 Všeobecná občanská strana 2 0.01

8 Komunistická str.Čech a Moravy 3 094 17.82
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24 - SŠ strojírenská a dopravní, ul. Lískovecká 2089

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast  v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

759 316 41.63 316 12 037

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 454 3.77

2 Strana zelených 403 3.35

3 Hnutí za lepší bydlení 184 1.53

4 Česká str.sociálně demokrat. 5 203 43.23

5 NEZÁVISLÍ 459 3.81

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 2 631 21.86

7 Všeobecná občanská strana 6 0.05

8 Komunistická str.Čech a Moravy 2 697 22.41

25 - Kulturní dům Válcoven plechu, ul. Heydukova 2330 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

857 314 36.64 312 11 687

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 444 3.80

2 Strana zelených 365 3.12

3 Hnutí za lepší bydlení 195 1.67

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 843 41.44

5 NEZÁVISLÍ 666 5.70

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 3 579 30.62

7 Všeobecná občanská strana 11 0.09

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 584 13.55

26 - Dům na ul. Míru čp. 1313 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

559 176 31.48 176 6 379

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 49 0.77

2 Strana zelených 309 4.84

3 Hnutí za lepší bydlení 284 4.45

4 Česká str.sociálně demokrat. 1 708 26.78

5 NEZÁVISLÍ 317 4.97

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 2 601 40.77

7 Všeobecná občanská strana 42 0.66

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 069 16.76

27 - Penzion pro důchodce, ul. Lískovecká 86 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast  v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

723 427 59.06 427 16 061

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 568 3.54

2 Strana zelených 289 1.80

3 Hnutí za lepší bydlení 49 0.31

4 Česká str.sociálně demokrat. 6 307 39.27

5 NEZÁVISLÍ 898 5.59

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 5 323 33.14

7 Všeobecná občanská strana 12 0.07

8 Komunistická str.Čech a Moravy 2 615 16.28

28 - Mateřská škola „Beruška“, ul. Olbrachtova 1421

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast  v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

460 139 30.22 139 5 206

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 127 2.44

2 Strana zelených 541 10.39

3 Hnutí za lepší bydlení 9 0.17

4 Česká str.sociálně demokrat. 1 263 24.26

5 NEZÁVISLÍ 389 7.47

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 1 435 27.56

7 Všeobecná občanská strana 1 0.02

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 441 27.68

29 - Dům s pečovatelskou službou, ul. 17. listopadu 147

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

466 254 54.51 254 9 514

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 231 2.43

2 Strana zelených 329 3.46

3 Hnutí za lepší bydlení 157 1.65

4 Česká str.sociálně demokrat. 3 939 41.40

5 NEZÁVISLÍ 618 6.50

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 2 899 30.47

7 Všeobecná občanská strana 2 0.02

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 339 14.07

30 - Dům na ul. Příborská čp. 1000 (prodejna Mitsubishi) 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast  v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

489 254 51.94 254 9 816

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 490 4.99

2 Strana zelených 176 1.79

3 Hnutí za lepší bydlení 52 0.53

4 Česká str.sociálně demokrat. 3 340 34.03

5 NEZÁVISLÍ 312 3.18

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 4 803 48.93

7 Všeobecná občanská strana 3 0.03

8 Komunistická str.Čech a Moravy 640 6.52

31 - (8.) Základní škola, ul. ČSA 570 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

766 325 42.43 325 12 287

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 324 2.64

2 Strana zelených 445 3.62

3 Hnutí za lepší bydlení 135 1.10

4 Česká str.sociálně demokrat. 5 257 42.79

5 NEZÁVISLÍ 614 5.00

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 3 834 31.20

7 Všeobecná občanská strana 5 0.04

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 673 13.62

32 - Gymnázium Petra Bezruče, ul. ČSA 517

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast  v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

814 334 41.03 334 13 041

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 463 3.55

2 Strana zelených 551 4.23

3 Hnutí za lepší bydlení 111 0.85

4 Česká str.sociálně demokrat. 5 535 42.44

5 NEZÁVISLÍ 575 4.41

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 4 344 33.31

7 Všeobecná občanská strana 5 0.04

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 457 11.17

33 - Soukromá SO podnikatelská škola, s.r.o., ul. ČSA 482 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast  v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 011 319 31.55 319 12 188

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 558 4.58

2 Strana zelených 410 3.36

3 Hnutí za lepší bydlení 140 1.15

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 136 33.94

5 NEZÁVISLÍ 640 5.25

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 4 778 39.20

7 Všeobecná občanská strana 1 0.01

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 525 12.51

34 - (8.) Základní škola, ul. ČSA 570

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

762 321 42.13 321 12 361

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 640 5.18

2 Strana zelených 284 2.30

3 Hnutí za lepší bydlení 33 0.27

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 298 34.77

5 NEZÁVISLÍ 787 6.37

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 5 074 41.05

7 Všeobecná občanská strana 2 0.02

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 243 10.06

35 - Komerční centrum, ul. 8. pěšího pluku 1975

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast  v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

747 202 27.04 202 7 617

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 125 1.64

2 Strana zelených 461 6.05

3 Hnutí za lepší bydlení 95 1.25

4 Česká str.sociálně demokrat. 3 375 44.31

5 NEZÁVISLÍ 377 4.95

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 2 248 29.51

7 Všeobecná občanská strana 2 0.03

8 Komunistická str.Čech a Moravy 934 12.26
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36 - Ministerstvo zemědělství ČR, ul. 4. května 217 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

700 311 44.43 309 11 699

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 234 2.00

2 Strana zelených 446 3.81

3 Hnutí za lepší bydlení 154 1.32

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 382 37.46

5 NEZÁVISLÍ 531 4.54

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 4 382 37.46

7 Všeobecná občanská strana 6 0.05

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 564 13.37

37 - Gymnázium Petra Bezruče, ul. ČSA 517 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast  v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

986 332 33.67 332 12 785

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 616 4.82

2 Strana zelených 197 1.54

3 Hnutí za lepší bydlení 123 0.96

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 297 33.61

5 NEZÁVISLÍ 725 5.67

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 4 593 35.92

7 Všeobecná občanská strana 3 0.02

8 Komunistická str.Čech a Moravy 2 231 17.45

38 - (4.) Základní škola, ul. Komenského 402 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast  v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

676 305 45.12 305 11 607

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 435 3.75

2 Strana zelených 374 3.22

3 Hnutí za lepší bydlení 106 0.91

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 108 35.39

5 NEZÁVISLÍ 710 6.12

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 4 335 37.35

7 Všeobecná občanská strana 2 0.02

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 537 13.24

39 - (4.) Základní škola, ul. Komenského 402 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast  v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

747 260 34.81 260 9 990

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 243 2.43

2 Strana zelených 370 3.70

3 Hnutí za lepší bydlení 98 0.98

4 Česká str.sociálně demokrat. 3 697 37.01

5 NEZÁVISLÍ 575 5.76

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 3 548 35.52

7 Všeobecná občanská strana 1 0.01

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 458 14.59

40 - Český svaz chovatelů, ul. Pavlíkova 90 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast  v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

857 427 49.82 425 16 236

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 1 200 7.39

2 Strana zelených 616 3.79

3 Hnutí za lepší bydlení 79 0.49

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 973 30.63

5 NEZÁVISLÍ 941 5.80

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 5 257 32.38

7 Všeobecná občanská strana 2 0.01

8 Komunistická str.Čech a Moravy 3 168 19.51

41 - (7.) Základní škola, ul. 1. máje 1700 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

931 350 37.59 350 13 219

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 355 2.69

2 Strana zelených 328 2.48

3 Hnutí za lepší bydlení 60 0.45

4 Česká str.sociálně demokrat. 5 117 38.71

5 NEZÁVISLÍ 784 5.93

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 5 004 37.85

7 Všeobecná občanská strana 5 0.04

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 566 11.85

42 - Střední průmyslová škola, ul. 28. října 1598 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

636 255 40.09 255 9 629

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 803 8.34

2 Strana zelených 221 2.30

3 Hnutí za lepší bydlení 95 0.99

4 Česká str.sociálně demokrat. 3 430 35.62

5 NEZÁVISLÍ 665 6.91

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 3 154 32.76

7 Všeobecná občanská strana 3 0.03

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 258 13.06

43 - Střední průmyslová škola, ul. 28. října 1598

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

605 324 53.55 324 10 284

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 449 4.37

2 Strana zelených 507 4.93

3 Hnutí za lepší bydlení 133 1.29

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 778 46.46

5 NEZÁVISLÍ 443 4.31

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 3 660 35.59

7 Všeobecná občanská strana 6 0.06

8 Komunistická str.Čech a Moravy 308 2.99

44 - Požární zbrojnice, ul. Čelakovského 1217

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast  v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

454 230 50.66 230 8 776

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 419 4.77

2 Strana zelených 470 5.36

3 Hnutí za lepší bydlení 22 0.25

4 Česká str.sociálně demokrat. 3 423 39.00

5 NEZÁVISLÍ 336 3.83

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 3 385 38.57

7 Všeobecná občanská strana 0 0.00

8 Komunistická str.Čech a Moravy 721 8.22

45 - (7.) Základní škola, ul. 1. máje 1700 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast  v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

850 367 43.18 367 14 223

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 652 4.58

2 Strana zelených 364 2.56

3 Hnutí za lepší bydlení 45 0.32

4 Česká str.sociálně demokrat. 5 066 35.62

5 NEZÁVISLÍ 790 5.55

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 4 944 34.76

7 Všeobecná občanská strana 2 0.01

8 Komunistická str.Čech a Moravy 2 360 16.59

46 - Speciální školy, ul. 28. října 1884 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast  v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

679 312 45.95 311 12 269

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 606 4.94

2 Strana zelených 316 2.58

3 Hnutí za lepší bydlení 206 1.68

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 399 35.85

5 NEZÁVISLÍ 866 7.06

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 3 737 30.46

7 Všeobecná občanská strana 0 0.00

8 Komunistická str.Čech a Moravy 2 139 17.43

47 - Střední průmyslová škola, ul. 28. října 1598 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

852 335 39.32 335 12 764

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 775 6.07

2 Strana zelených 379 2.97

3 Hnutí za lepší bydlení 120 0.94

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 667 36.56

5 NEZÁVISLÍ 651 5.10

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 4 648 36.41

7 Všeobecná občanská strana 0 0.00

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 524 11.94
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48 - Obchodní akademie, ul. Palackého 123

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast  v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

801 379 47.32 379 14 454

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 924 6.39

2 Strana zelených 246 1.70

3 Hnutí za lepší bydlení 146 1.01

4 Česká str.sociálně demokrat. 5 008 34.65

5 NEZÁVISLÍ 883 6.11

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 5 225 36.15

7 Všeobecná občanská strana 5 0.03

8 Komunistická str.Čech a Moravy 2 017 13.95

49 - (6.) Základní škola, ul. Pionýrů 400 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast  v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

700 264 37.71 264 10 095

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 360 3.57

2 Strana zelených 151 1.50

3 Hnutí za lepší bydlení 111 1.10

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 393 43.52

5 NEZÁVISLÍ 707 7.00

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 3 333 33.02

7 Všeobecná občanská strana 6 0.06

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 034 10.24

50 - (6.) Základní škola, ul. Pionýrů 400 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast  v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 209 405 33.50 404 15 186

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 602 3.96

2 Strana zelených 349 2.30

3 Hnutí za lepší bydlení 215 1.42

4 Česká str.sociálně demokrat. 5 453 35.91

5 NEZÁVISLÍ 1 208 7.95

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 5 089 33.51

7 Všeobecná občanská strana 11 0.07

8 Komunistická str.Čech a Moravy 2 259 14.88

51 - (6.) Základní škola, ul. Pionýrů 400 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast  v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

793 318 40.10 318 12 450

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 294 2.36

2 Strana zelených 270 2.17

3 Hnutí za lepší bydlení 109 0.88

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 879 39.19

5 NEZÁVISLÍ 650 5.22

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 4 650 37.35

7 Všeobecná občanská strana 14 0.11

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 584 12.72

52 - Komerční centrum, ul. 8. pěšího pluku 1975

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast  v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

760 353 46.45 353 13 167

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 492 3.74

2 Strana zelených 415 3.15

3 Hnutí za lepší bydlení 33 0.25

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 839 36.75

5 NEZÁVISLÍ 501 3.80

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 5 404 41.04

7 Všeobecná občanská strana 2 0.02

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 481 11.25

53 - Střední škola elektrostavební a dřevozpracující (dříve 

„Střední odborné učiliště technické“), ul. Pionýrů 2069 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast  v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

710 336 47.32 336 13 144

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 515 3.92

2 Strana zelených 212 1.61

3 Hnutí za lepší bydlení 234 1.78

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 719 35.90

5 NEZÁVISLÍ 824 6.27

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 5 263 40.04

7 Všeobecná občanská strana 0 0.00

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 377 10.48

54 - Mateřská škola Lysůvky, Příborská 37 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast  v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

483 270 55.90 270 10 380

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 340 3.28

2 Strana zelených 574 5.53

3 Hnutí za lepší bydlení 34 0.33

4 Česká str.sociálně demokrat. 3 778 36.40

5 NEZÁVISLÍ 756 7.28

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 3 471 33.44

7 Všeobecná občanská strana 5 0.05

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 422 13.70

55 - Základní škola, Chlebovice 107 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast  v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

597 285 47.74 285 10 906

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 134 1.23

2 Strana zelených 132 1.21

3 Hnutí za lepší bydlení 150 1.38

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 244 38.91

5 NEZÁVISLÍ 236 2.16

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 4 788 43.90

7 Všeobecná občanská strana 4 0.04

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 218 11.17

56 - Kulturní dům, Lískovec 305 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast  v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

1 055 502 47.58 496 19 167

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 619 3.23

2 Strana zelených 1 944 10.14

3 Hnutí za lepší bydlení 73 0.38

4 Česká str.sociálně demokrat. 4 819 25.14

5 NEZÁVISLÍ 1 550 8.09

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 6 646 34.67

7 Všeobecná občanská strana 2 0.01

8 Komunistická str.Čech a Moravy 3 514 18.33

57 - Základní škola, Skalice 192 

Zapsaní
voliči

Vydané
obálky

Volební
účast  v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

962 445 46.26 444 16 602

Kandidátní listina
Hlasy

abs. v %

1 SNK Evropští demokraté 546 3.29

2 Strana zelených 1 043 6.28

3 Hnutí za lepší bydlení 89 0.54

4 Česká str.sociálně demokrat. 7 882 47.48

5 NEZÁVISLÍ 786 4.73

6 Sdruž.ODS,KDU-ČSL a Obč.pro FM 4 595 27.68

7 Všeobecná občanská strana 14 0.08

8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 647 9.92

Omluva řádové sestře
Občané města Frýdku-Místku obdrželi do svých schrá-

nek v průběhu října 2006 materiál „Plnění volebního pro-
gramu KSČM za období 2002-2006“. Na třetí straně tohoto 
materiálu je fotografie interiéru Domu pokojného stáří U 
Panny Marie Frýdecké. Na této fotografii je společně s 
obyvatelkami domu vyfocena i řádová sestra. Cílem zve-
řejnění fotografie bylo seznámení občanů města Frýdek-
-Místek s novým zařízením, se kterým město Frýdek-Mís-
tek uzavřelo smlouvu o spolupráci při poskytování sociální 
péče občanům města Frýdek-Místek. Nejednalo se tedy o 
smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi KSČM a Charitou.

Na základě písemné výzvy, ve které řádová sestra Mgr. 
Miriam Anna Vyoralová žádá veřejnou omluvu za použití 
své fotografie v materiálu KSČM bez jejího souhlasu, a i 
vzhledem k tomu, že sestra Miriam se zásadně s ideolo-
gií komunismu neztotožňuje a považuje její uveřejnění za 
porušení osobních práv, se tímto sestře Mgr. Miriam Anně 
Vyoralové veřejně omlouváme.  Klub zastupitelů KSČM
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z činnosti ZUŠ
Mimořádný úspěch
našich varhaníků

Ve dnech 14. a 15. října pro-
běhla v Opavě soutěž mladých 
varhaníků. Soutěže se v katego-
rii amatérští varhaníci zúčastnili 
dva studenti Základní umělecké 
školy ve Frýdku-Místku ze třídy 
p. uč. Martiny Zelové. 2. cenu 
získal daleko nejmladší účast-
ník soutěže, teprve třináctiletý 
varhaník Marek Kozák a čestné 
uznání získal Pavel Šigut. Marek 
Kozák se navíc stal vítězem sou-
těže v improvizaci.

Ivo Kahánek - klavírní recitál
Ve čtvrtek 16. listopadu v 

18 hodin se v koncertním sále 
ZUŠ uskuteční klavírní recitál 
předního českého klavíristy Ivo 

Sportovní klub vozíčkářů 
nabízí občanům Frýdku-Míst-
ku večer plný úsměvů, písni-
ček a vyprávění. Známí uměl-
ci Mojmír Maděrič a Richard 
Tesařík se představí divákům 
ve Frýdku-Místku pod názvem 
„Virtuosi di Huba“.

Ti dva se spolu setkali v něko-
lika muzikálech (Krysař, Galileo) a 
známém televizním pořadu GoGo 
šou, ve kterém vytvořili pěvecké 
duo Virtuosi di Huba. Řekli si, že 
by bylo škoda zůstat jenom u toho, 
a tak vytvořili zábavný program 
písniček, scének a vyprávění.

Ve Frýdku-Místku podpoří 
svým vystoupením klub, který 

Vozíčkářům chtějí pomoci 
baviči Maděrič s Tesaříkem

sdružuje sportovce na vozíku, ale i 
pomáhá stejně postiženým lidem, 
dětem, jejich rodinám. Výtěžek z 
benefice poputuje na zkvalitnění 
projektu Alternativní doprava těž-
ce zdravotně postižených dětí a 
osob dospělých.

Představení budou moci diváci 
zhlédnout a tím i přispět na chari-
tativní projekt v místě svého byd-
liště ve čtvrtek 30. listopadu 2006, 
v 19.00 hod. v Kině Petra Bezru-
če. Vstupné je stanoveno na 50 
Kč. Celou akci podporuje Nadace 
Divoké husy, která výtěžek ze 
vstupného ještě zdvojnásobí!

Srdečně zvou vozíčkáři
z SKV Frýdek-Místek

Městská knihovna vyhlašuje 
další ročník literární soutěže

Přihlásit se mohou všichni 
autoři od 14 let

I. kategorie: Próza (max. š 
str. A4), podkategorie: 14-18, 
18-30 30 a více let

II. kategorie Poezie (3 bás-
ně), podkategorie 14-18, 18-30 
30 a více let

Práce budou hodnoceny 
odbornou porotou, vyhlášení 
výsledků proběhne na slavnost-

6. narozeniny Domu Pod 
Svícnem provází několik 
kulturních akcí – koncerty, 
výstava i literární večer. Po 
koncertu v hudebním klu-
bu Stoun, kde se na pódiu 
představila jen výjimečně 
koncertující domácí kytarová 
skupina Prouza a po dlouhé 
pauze speciálně pro jeden 
večer znovuseskupení a s 
Prouzou personálně propoje-
ní Hemp for Victory, se bude 
slavit i v listopadu.

Ve středu 1. listopadu pro-

Dům Pod Svícnem slaví
běhne v klubaru Pavlač ve 
spolupráci s Antikvariátem Pod 
Svícnem literárně hudební večer 
se spisovatelem, scénáristou 
a rockerem Jaroslavem Rudi-
šem a skupinou U-Bahn, jejímž 
spolutvůrcem je Petr Kružík, 
kytarista kapely Priessnitz. „V 
pátek 3. listopadu nás čeká 
hudebně meditativní večer ve 
vegetariánské restauraci Etno, 
na kterém Marek Hlosta a jeho 
hosté rozezní nejenom tradiční 
tibetské mísy, a na sobotu 11. 
listopadu se připravuje od 19 
hodin v Galerii Pod Svícnem 
vernisáž fotografických prací 
studentů Střední umělecké školy 
v Ostravě doplněná o netradiční 
projekce,“ doplnil program Petr 
Korč, který oslavy narozenin 
Domu Pod Svícnem pořádá 
každoročně. „Setkávají se s vel-
kým zájmem veřejnosti, a proto 
si již můžeme dovolit trochu 
experimentovat a nabízet divá-
kům nevšední zážitky. Například 
společné vystoupení členů dnes 
již legendární kapely Prouza a 
o generaci mladšího, ale velmi 
nadějného projektu Sektor3, 
bylo skutečnou hudební lahůd-
kou,“ hodnotil Petr Korč.  (pp)

Vydařený koncert kapel 
Glayzy a Die Biene Maja má za 
sebou frýdecko-místecký Soko-
lík, který se stává další alter-
nativou vystoupení hudebních 
skupin nejrůznějších žánrů.

Tentokrát se zde představila 
polodívčí formace Glayzy, která 
vznikla ve Věřňovicích u Bohu-
mína na česko-polském pomezí 
v devadesátých letech minulého 
století. Nepřekvapí tedy texty v 
češtině, polštině a angličtině. 
Druhé seskupení Die Biene 
Maja údajně vzniklo zcela 
podle hesla „Hlavní je název“ 
a spojuje celou řadu roztodiv-
ných vlivů.  (pp)

Dvě kapely Dvě kapely 
v Sokolíkuv Sokolíku

Eva a Vašek, v současnosti nejpopulárnější česká dvojice, jejíž hity 
jako Bílá orchidej, Slyšíš jak zvoní, Krásné chvíle, Bílé růže z Athén a 
další u nás už zlidověly. Hrají písničky, které máme všichni tak rádi. Toto 
duo vystupuje už celých dlouhých sedmnáct let, nahrává stále nové a 
nové písničky, které dělají radost všem generacím a šíří svou popularitu i 
na další kontinenty (podnikli turné po Severní Americe a Austrálii). 

V úterý 7. listopadu 2006 v 18.00 hodin Eva a Vašek konečně vystoupí 
také i ve Frýdku-Místku, a to v Kulturním domě Válcoven plechu. Lístky si 
můžete zakoupit v Beskydském informačním centru za předprodejovou 
cenu 120,- Kč a samozřejmě taktéž i na místě, před zahájením vystoupení 
za 140,- Kč. Informace na číslech 597 431 888 nebo 774 002 014.

Kahánka. Tento mladý virtuóz, 
vítěz soutěže Pražského jara 
2004, vystupuje v nejvýznam-
nějších koncertních sálech u 
nás i v Evropě. Je laureátem 
několika prestižních soutěží, 
např. v Mariánských Lázních, 
v Kolíně nad Rýnem nebo v 
Barceloně. První zkušenosti u 
klavíru získal v naší ZUŠ pod 
vedením p. uč. Květy Rázové, 
a proto může být vzorem všem 
našim současným žákům.

Tímto slavnostním koncertem 
zároveň symbolicky pokřtíme 
nový špičkový koncertní klavír, 
který jsme v těchto dnech zakou-
pili. Srdečně zveme všechny 
milovníky kvalitní hudby.

Ladislav Muroň, ředitel školy

ním večeru začátkem roku 2007.
Prosíme, pište na počítači, psa-

cím stroji, případně ručně hůlko-
vým písmem, vždy v pěti kopiích.

Nezapomeňte uvést své jmé-
no, věk a bydliště.

Své příspěvky doručte osob-
ně nebo poštou do 15. 12. 2006 
na adresu:

Městská knihovna, Jiráskova 
506, 738 01 Frýdek-Místek

„Knihy jsou lidem tím, čím 
perutě ptákům.“         Ruskin

Můj svět - 14. ročník literární soutěže

Skupiny Ohnivá zem, Mr. 
Bill a Alešanka vystoupily 
20. října na benefičním kon-
certu v nízkoprahovém klu-
bu pro děti a mládež U-kryt 
ve Frýdku-Místku. Výtěžek 
z koncertu ve výši 30 tisíc 
korun bude zdvojnásoben 
Nadací Divoké husy.

Nízkoprahový klub U-kryt 
se věnuje zejména dětem, jež 
tráví svůj volný čas většinou 
na ulici a jsou ohroženy přije-
tím rizikového životního stylu. 
„Nabízíme jim vhodné využití 
volného času a pomoc v jejich 
konfliktních životních situacích. 
Snažíme se tak zabránit vzniku 
společensky nežádoucích jevů 
v jejich chování,“ uvedl vedou-
cí klubu Martin Dubčák. Podle 
něj budou získané prostředky 
použity na podporu činnosti 
nízkoprahového klubu U-kryt, a 
to na nákup vybavení hudební 
dílny a sportovních potřeb pro 

Benefiční koncert v U-krytu
volnočasové aktivity. Pestrou 
činnost klubu měli možnost 
zhlédnout i návštěvníci koncer-
tu v přestávkách mezi vystou-
peními jednotlivých kapel 
formou videoprojekce, kterou 
tvořily i videosnímky realizova-
né ve spolupráci s dětmi, které 

U-kryt využívají.
Zdvojnásobení výtěžku bene-

fiční akce je jedním ze způ-
sobů, kterým Nadace Divoké 
husy podporuje aktivity nestát-
ních neziskových organizací 
zabývajících se sociální a zdra-
votní problematikou. (pp)

Objevil Euro-Talent Superstar?
Občanské sdružení TAM 

a Miejski Ośrodek Kultury i 
Informacji ve Szczyrku uspo-
řádal v místeckém Kině Petra 
Bezruče XII. ročník regionální 
pěvecké soutěže v kategorii do 
15 let. Projekt spolufinancova-
ný Evropskou unií podpořilo 
rovněž Město Frýdek-Místek.

„V nominaci bylo čtyřicet sou-
těžících ze šestnácti základních 
škol ve Frýdku-Místku a blízké-
ho okolí, dvacítka soutěžících ze 
šesti polských základních škol a 
ZŠ z Hnojníku a blízkého okolí 
a konečně šest soutěžících ze 
SzP Szczyrk v Polsku. Do finále 
Frýdek-Místek se nominovalo 
19 soutěžících a do finále Regi-
on Beskydy 20 soutěžících,“ 
vysvětloval pořadatel Michal 
Smolan. Ceny nejlepším předá-
vala primátorka Eva Richtrová.

Výsledky:

Finále Frýdek-Místek
1. Veronika Sobčáková, 2. ZŠ, 
Hold the Line
2. Veronika Galdová, 4. ZŠ, You 
Oughta Know
3. Kateřina Kouláková, ZŠ Pal-
kovice, Pocestný
Cena diváka: Veronika Galdová

Finále Region Beskydy
1. Veronika Sobčáková, 2. ZŠ, 
Hold the Line
2. Barbara Lakota, PZŠ Vendry-
ně, Wild Dance
3. Veronika Galdová, 4. ZŠ, You 
Oughta Know
Cena diváka: Veronika Galdová
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Vývoj znečištění ovzduší na území města za období 1995 až 2005

PODZIMNÍ PŘÍRODA: I když i v říjnu se našlo pár inverzních dní, patřil mezi příjemné měsíce. Znečištěné ovzduší dělá-
vá problémy především v zimním období, i kvůli tomu, že se lidé vracejí k topení tuhými palivy.       Foto: Petr Pavelka

Kontinuální měření kvality 
ovzduší zajišťuje Český hydro-
meteorologický ústav (dále jen 
ČHMÚ), který je pověřenou 
organizací pro získávání pri-
márních dat o kvalitě ovzduší. 
Na území České republiky je 
provozováno celkem 97 auto-
matických měřících stanic kva-
lity ovzduší. Jedna z nich je 
umístěna v areálu někdejšího 
dopravního hřiště, na ulici 28. 

Měření kvality ovzduší
října v Místku. Na této stanici, 
která je v provozu od 1. led-
na 1994, se měří koncentrace 
pevných částic frakce PM10, 
koncentrace oxidu siřičitého a 
oxidu dusičitého. Aktuální stav 
kvality ovzduší lze vyhledat na 
internetových stránkách města 
(www.frydekmistek.cz) nebo 
stránkách ČHMÚ (http://www.
chmi.cz/poboc/OS/salamoun/
imisevcera.html).

Imisní limity znečišťujících 
látek byly stanoveny naříze-
ním vlády č. 350/2002 Sb., 
které bylo novelizováno naří-
zením č. 429/2005 Sb. Tímto 
nařízením došlo k výraznému 
zpřísnění imisních limitů, které 
platily v minulosti. Například v 
roce 2001 byl imisní limit pro 
roční průměrnou roční koncen-
traci pevných částic PM10 sta-

Imisní limity základních znečišťujících látek
noven na hodnotu 60 µg/m3, 
avšak od roku 2005 již platí 
hodnota 40 µg/m3. Tabulka č. 
1 uvádí současné imisní limity 
pro základní znečišťující látky. 
V tabulce č. 2 jsou uvedeny 
průměrné roční koncentrace 
naměřené na automatické sta-
nici v Místku za období 1995 
až 2005. Celkový vývoj imisní 
situace zachycuje graf č.1.

Tabulka č. 1 Současné imisní limity základních znečišťujících látek

Znečišťující látka
Pevné částice 

PM10 µg/m3

SO2 
 µg/m3

NO2

 µg/m3

Imisní limit pro průměrnou 
24hodinovou koncentraci 

50 125 není stanoven

Imisní limit pro průměr-
nou roční koncentraci

40 50 48*

* Imisní limit se započtením meze tolerance   

 Tabulka č. 2  Průměrné roční koncentrace

Rok pevné částice oxid siřičitý oxid dusičitý

 µg/m3 µg/m3 µg/m3

1995 69,9 30,0 39,5
1996 59,3 35,8 46,8
1997 36,6 24,9 37,9
1998 33,3 15,2 33,9
1999 32,1 11,3 28,1
2000 36,4 8,6 26,1
2001 45,3 12,3 30,1
2002 45,0 10,4 25,3
2003 51,7 11,7 23,3
2004 43,6 9,2 20,2
2005 48,7 9,2 23,0

Moravskoslezský kraj je 
druhým imisně nejzatíženěj-
ším regionem České republi-
ky. Významná imisní zátěž je 
soustředěna do průmyslové 
aglomerace Ostravsko-Kar-
vinska, Třinecka a Frýdecko-
-Místecka. Hlavní příčinou spe-
cifické vysoké imisní zátěže v 
kraji je koncentrace těžkého a 
těžařského průmyslu s nava-
zujícími procesy a energetika. 
Z posouzení emisní situace 
na úrovni jednotlivých okre-
sů Moravskoslezského kraje 
vyplývá, že roz-
hodující množství 
emisí základních 
z n e č i š ťu j í c í c h 
látek je emito-
váno v okresech 
Ostrava-město, 
Frýdek-Místek a 
Karviná. Na úze-
mí měst s lokál-
ně významným 
p ř e k r o č e n í m 
imisního limitu 
se na překračo-

Vývoj znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji
vání limitu pro pevné částice 
PM10 podílí zejména inten-
zivní dopravní zatížení, sekun-
dární vznos prachu z komu-
nikací, zhoršené rozptylové 
podmínky a také emise tuhých 
znečišťujících látek z malých 
zdrojů znečišťování ovzduší v 
přízemní vrstvě. V roce 2005 
byly nejvyšší koncentrace sus-
pendovaných částic naměřeny 
na stanicích v Bohumíně, Čes-
kém Těšíně, Orlové, Ostravě, 
Havířově, Věřňovicích, Karvi-
né a Frýdku-Místku.

Na základě nařízení vlády č. 
429/2005 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 350/2002 Sb., 
kterým se stanoví imisní limity 
a podmínky a způsob sledová-
ní, posuzování, hodnocení a 

Vývoj znečištění ovzduší na území města
řízení kvality ovzduší, ve znění 
nařízení vlády č. 60/2004 Sb. 
a dále na základě Věstníku 
Ministerstva životního prostře-
dí České republiky č. 5/2006 
patří území statutárního města 

Frýdku-Místku mezi oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší. 
Na tomto území je překračo-
ván imisní limit pro suspendo-
vané částice frakce PM 10 a 
benzo(a)pyren. Od roku 1994 
do roku 2000 došlo k výraz-
nému poklesu emisí znečišťu-
jících látek, kdy se situace 
zlepšila v souvislosti se změ-
nami ve struktuře ekonomiky 
a legislativními požadavky, 
zejména pak plnění emisních 
limitů pro vypouštěné látky a 
přechod na nový systém „zne-
čišťovatel platí“. Nejvýznam-
něji se pokles projevil u emisí 
tuhých znečišťujících látek (o 
více než 85 %) a oxidu siřičité-
ho (o více než 65 %). Přibližně 
o polovinu se snížily emise 
oxidů dusíku a oxidu uhelnaté-
ho vypouštěné stacionárními 
zdroji. Příznivě také působi-
la změna palivové základny 
malých zdrojů včetně rodin-
ných domů. Přesto se však 
malé zdroje stále významně 
podílí na znečišťování ovzdu-
ší města Frýdek-Místek. Růst 
cen zemního plynu a elektrické 
energie způsobuje, že se lidé 
opět začínají vracet k tradičním 
palivům, zejména k uhlí a dře-
vu. Na znečištění ovzduší se 
rovněž podílí velké stacionární 
zdroje znečišťování ovzduší. 
Jejich podíl na emisích tuhých 
znečišťujících látek činí 19 %. 
Mezi velké zdroje znečišťová-
ní ovzduší patří Dalkia Česká 
republika a. s., Válcovny ple-
chu a.s., Slezan a. s., závod 
01 a 04. Za zmínku ovšem 
stojí, že tyto zdroje zdaleka 
neprodukují takové množství 
emisí, jako ostravské zdroje 
(např. Elektrárna Dětmaro-

Dne 26. září 2006 Rada 
města Frýdku-Místku roz-
hodla vydat Nařízení města 
č. 2/2006, kterým se vydává 
Místní program snižování emisí 
znečišťujících látek statutárního 
města Frýdek-Místek (dále jen 
„program“). Zhoršující se stav 
kvality ovzduší vedl k vydání 
programu, jehož cílem je zajistit 
dodržování stanovených imis-
ních limitů látek znečišťujících 
ovzduší. Mezi základní nástroje 
k dosažení cíle především patří 

Místní program snižování emisí znečišťujících látek
statutárního města Frýdek-Místek

opatření k vymístění zdrojů emi-
sí tuhých znečišťujících látek 
(např. již dokončený obchvat 
úseku Frýdek-Místek – Dobrá, 
plánovaný obchvat Frýdku-Míst-
ku), opatření k omezení primár-
ních emisí (např. zpevňování a 
zkvalitňování povrchu komu-
nikací) a omezení sekundární 
prašnosti z dopravy (tj. zvýšení 
četnosti strojního čištění) a eko-
logická výchova.

Odbor životního
 prostředí a zemědělství

vice nebo Mittal Steel Ostra-
va a.s. – dříve pod názvem 
ISPAT NOVÁ HUŤ a. s.).
 Ostravské zdroje mají až 50 
% podíl na celkovém znečiš-
tění Moravskoslezského kraje. 
Dále považujeme za nutné u 
velkých stacionárních zdrojů 

zdůraznit, že jejich provozova-
telé investovali značné finanč-
ní prostředky do instalace lát-
kových filtrů, aby splnili emisní 
limity pro tuhé znečišťující 
látky. Účinnost látkových 
filtrů dosahuje hodnoty až
99,95 procent.
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 21,59 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 15,66 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 15,08 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2 (I.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 25,34 m2 a 7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)
4) Objekt čp. 6, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 42,54 m2 (III.NP)
5) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)

- 3 kanceláře + WC
6) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2 + WC 1,9 m2 
směr Ostravská 
7) objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytový prostor o výměře 19,97 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 19,97 m2 (IV.NP)
- nebytový prostor o výměře 50,20 m2 (IV.NP)
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 49 m2

3) Objekt čp. 1146, tř.T.G.Masaryka
– nebytový prostor o výměře 16,51 m2

4) Objekt čp. 9, ul. Na Blatnici
- nebytový prostor o výměře 419,04 m2

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK - nabízí k pronájmu nebytové prostory
o celkové výměře 419,04 m2 nacházející se v I.NP objektu čp. 9, ul. Na Blatnici, k.ú Frýdek, obec 

Frýdek-Místek. Nebytové prostory byly kolaudovány jako prodejna, sklady, kancelář, soc. zařízení. 
Žádosti o pronájem s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat-pro-
nájem NP čp. 9“) a informací, za jakým účelem budou neb. prostory užívány (stručný podnikatelský 
záměr), zasílejte na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, Radnič-
ní 1148 maximálně do 15.11.2006 10.00 hodin.   Případné dotazy na telefonním čísle 558 609174.

Místek, parkoviště u Kina P. Bezruče: 
21.11. - 23.11.
Místek, parkoviště u krytého bazénu:
31.10. - 2.11.
a 28.11. - 30.11.
Frýdek, parkoviště u Kauflandu: 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
7.11. - 9.11.
Frýdek, parkoviště u Billy: 
14.11. - 16.11.

Provozní doba mobilní sběrny 
je vždy úterý, středa, čtvrtek od 10 
h. do 18 h. (dle harmonogramu).

Dne 18. 11. 2006
Lysůvky:

u pana Šmída 7:30 – 8:00
u pana Sochy 8:15 – 8:45
u hřiště 9:00 – 9:30

Zelinkovice:
u obchodu 9:45 – 10:15
ul. Rovenská 10:30 – 11:00

Chlebovice:
myslivna 11:45 – 12:30
bývalý obecní úř. 12:45 – 13:30
u transformátoru 13:45 – 14:30
u pana Martínka 14:45 – 15:30

Dne 25. 11. 2006
Skalice:

Záhoří - u žampion. 7:30 – 8:00
u kostela 8:15 – 8:45
u kulturního domu 9:00 – 9:30
Kamenec rozcestí 9:45 – 10:15

Sběr nebezpečných odpadů 
v místních částech města

Kamenec u lávky na Dobrou
 10:30 – 11:00
u vrby 11:15 – 11:45

Lískovec:
u hřiště 13:45 – 14:00
u hasič. zbrojnice 14:15 – 15:15
točna Hájek 15:30 – 16:00
Nebezpečné odpady jsou:
Mazací a motorové oleje, ole-
jové filtry, televizory, obrazovky, 
monitory, rádia, počítače, lednice, 
mražáky, sporáky, pračky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemikálie, 
zbytky barev, laků, ředidel, autoba-
terie, monočlánky, zářivky, výbo-
jky, prošlé a nepotřebné léky.
Velkoobjemové odpady jsou:
Skříně, ostatní nábytek, koberce, 
matrace apod. Odbor ŽPaZ

Dne 18. 11. 2006 se uskuteční v Chlebovicích, Lysůvkách a Zelin-
kovicích a dne 25. 11. 2006 v Lískovci a ve Skalici sběr nebezpeč-
ných odpadů. Se sběrem nebezpečných odpadů bude prováděn i 
sběr velkoobjemových odpadů. 
Harmonogram sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů:

Od začátku tohoto roku probíhá 
systematická kontrola v podnika-
telských provozovnách na úze-
mí města, zda mají podnikatelé 
zajištěno odstranění nebo využití 
odpadů v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
Během kontrolní činnosti probíhá 
u jednotlivých podnikatelů preven-
tivní osvěta. Ve městě bylo dosud 
zkontrolováno 600 provozoven a 
bylo zjištěno, že velká část z nich 
neměla zajištěno odstraňování 
odpadů, za což jim byly uloženy 
pokuty. Mnozí podnikatelé využí-
vají systému zavedeného obcí pro 
nakládání s komunálním odpadem 
bez písemné smlouvy s touto obcí 
tím, že odkládají odpad, který jim 
v provozovnách vzniká, do nádob 
na odpad určených pro občany. 
Za toto konání jim může být ulože-
na pokuta až do výše 300 000 
Kč. Podnikatelé mají povinnost 
zajistit si smlouvu o sběru odpa-
du s oprávněnou osobou, kterou 
je v našem městě např. společ-
nost Frýdecká skládka a.s., nebo 
mohou mít zajištěno odstraňování 
odpadů prostřednictvím nájemní 
smlouvy za předpokladu, že maji-
tel objektu má smlouvu o odstra-
ňování odpadů pro nájemníky uza-
vřenou s oprávněnou osobou.

Podnikatelé mají zároveň 
povinnost třídit odpady, ale 
nemohou k tomu využívat nádo-
by na separovaný odpad, které 
jsou určeny pro občany. Proto 
mají několik možností, jak si 

Kontrola způsobu nakládání s odpady 
v podnikatelských provozovnách

zajistit odstraňování separova-
ného odpadu ze své provozovny. 
Jedna z možností je objednat si 
nádoby, a nebo pytle na separo-
vaný odpad. Tyto služby zajišťuje 
Frýdecká skládka a. s. – středisko 
separací, tel. 558 652 111. Další 
možností je odvážet separovaný 
odpad na skládku samostatně. 

Při kontrolách jsou podnikatelé 
povinni umožnit kontrolním orgá-
nům přístup do objektu, prostorů 
a zařízení a na vyžádání předložit 
dokumentaci a poskytnout pravdi-
vé a úplné informace související s 
nakládáním s odpady. Dokumen-
taci o způsobu nakládání s odpady 
jsou povinni podle zákona o odpa-
dech archivovat po dobu 5 let.

Kromě plánovaných kont-
rol jsou prováděny kontroly na 
základě podnětů občanů, kteří 
svou všímavostí přispívají k 
monitorování situace ve městě.

Ve spolupráci s Městskou 
policií Frýdek-Místek dochází ke 
sledování problémových míst, na 
kterých dochází ke znečišťování 
veřejného prostranství, zakládá-
ní černých skládek a odkládání 
odpadů mimo vyhrazená místa. 
Na těchto místech bývá umístě-
na mobilní kamera, jejíž záznam 
pomáhá odhalovat pachatele jme-
novaných protizákonných činů. 

Bližší info získáte na Magistrá-
tu města Frýdku-Místku, odboru 
životního prostředí a zemědělství, 
ul. Palackého 115, Místek, 4. p., 
kanc. č. 419, tel. 558 609 615.

I letos na podzim uspořádala 
Frýdecká skládka, a. s. populární 
akci „Úklid lesa se stonožkou“. 
Cílem akce bylo pomoct přírodě, 
která se ukládá k zimnímu spánku. 
Opět se ukázalo, lidé si nedají říct a 
opakovaně i přes veškerou osvětu 
odhazují nepohodlné odpadky a 
věci, kde se jim zlíbí, a co hůře, 
odkládají to potají pod rouškou tmy 
do lesa, i když jen několik stovek 
metrů je skládka a sběrný dvůr 
nebezpečných odpadů. 

Akce v areálu střediska Frý-
decké skládky, a.s. na Panských 
Nových Dvorech se zúčastnilo 
přes 80 dětí i dospělých (oddíl 
SMT, T.O.R., děti a mládež z 
Dětského domova z Bruzovské, 
5. ZŠ, skauti Frýdek a děti z níz-
koprahového klubu Ú-kryt). Bylo 
velmi potěšující a povzbudivé, že 
úklidu se zúčastnili i rodiče s dět-
mi. Úklid byl rozdělen do několika 

II. ročník akce „Úklid lesa se stonožkou“II. ročník akce „Úklid lesa se stonožkou“
oblastí, z nichž 
každá skupina 
dostala svůj 
rajón, který 
měla uklidit. 
Jako vždy se 
uklízel Frýdec-
ký les v okolí 
př í jezdových 
cest, naučná 
stezka a louky 
u skládky komunálního odpadu. 
Během pátečního odpoledne děti 
nasbíraly v lese 230 pytlů s odpa-
dem, což ve výsledku ukázalo 
na úctyhodných 580 kg odpadů. 
Vesměs se jednalo o plasty a 
papír, ale našly se zde i pneuma-
tiky, autobaterie i stará televize. 
Je velice zarážející, že občané si 
pletou neustále okolní přírodu se 
skládkou. Ale i to svědčí o mentali-
tě některých našich spoluobčanů.

Po náročné práci připravila Frý-

decká skládka, a.s. pro malé velké 
občerstvení v podobě opékání 
klobásek. Po dobrém jídle byli z 
účastníků akce vylosováni výherci 
pěkných a hodnotných cen a na 
závěr si každá skupina odnesla 
certifikát o účasti na této akci.

Na závěr bych rád poděkoval 
všem zúčastněným, a to jak jed-
notlivcům, tak i organizacím, kte-
ré se do podzimního kola úklidu 
lesa se stonožkou zapojili.

Ing. Lubomír Tararík

Statutární město Frýdek-Místek 
vyhlašuje výběrové řízení na obsa-
zení pracovních míst úředníků na 
pozici sociální referent pro zabez-
pečování agendy výplaty sociálních 
dávek na oddělení péče o seniory a 
zdravotně postižené odboru sociál-
ních služeb a sociální péče. Předpo-
kládaný nástup 1. 12. 2006.
Druh práce - charakteristika činnosti:
Výkon činností v oblasti výkonu státní 
správy při poskytování dávek sociální 
péče pro seniory a zdravotně postižené 
občany – odborné zpracování správ-
ního rozhodnutí, provádění místních 
šetření v terénu, řešení sociálně práv-
ních problémů klientů, zabezpečování 
součinnosti se státními institucemi, 
zdravotnickými zařízeními, občanský-
mi sdruženími, církvemi, charitativními 
organizacemi při odstraňování nepříz-
nivých životních poměrů.
Místo výkonu práce – Magistrát 
města Frýdku-Místku, Palackého 115
Platová třída – 8, dle Nařízení 
vlády č. 330/2003 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.
Požadované předpoklady: 
1. obecné předpoklady pro vznik pra-
covního poměru úředníka dle § 4 záko-
na č. 312/2002 Sb., v platném znění

2. vyšší odborné sociální vzdělání 
nebo střední odborné vzdělání se 
zkušenosti s aplikací správního řízení
3. zájemce podá písemnou přihlášku, 
která musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce
b) datum a místo narození zájemce
c) státní příslušnost zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce 
(pokud možno i telefonní kontakt)
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis zájemce
4. k přihlášce je nutno připojit mj. 
tyto doklady:
• strukturovaný životopis, ve kterém se 
uvedou údaje o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalostech a doved-
nostech týkajících se správních činností
• výpis z evidence rejstříku trestů, ne 
starší než 3 měsíce, u cizích státních 
příslušníků též obdobný doklad osvěd-
čující bezúhonnost vydaný domov-
ským státem, pokud takový doklad 
domovský stát nevydává, doloží bezú-
honnost čestným prohlášením
• ověřená kopie dokladu o nejvyš-
ším dosaženém vzdělání
5. předpokladem jsou minimálně 
základní znalosti následujícího záko-

na (v platném znění) 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších před-
pisů, 100/1988 Sb., o sociálním zabez-
pečení, ve znění pozdějších předpisů, 
108/2006 Sb. o sociálních službách, 
109/2006 Sb. změny zákonů v souvis-
losti se zákonem o soc. službách
6. předpoklad rychlé orientace v dalších 
souvisejících zákonech a předpisech
7. schopnost okamžitého navá-
zání kontaktu, asertivní chování a 
vystupování, schopnost empatie
8. znalost práce na PC, řidičský 
průkaz skupiny B výhodou
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte do 15. 11.  2006 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
sekretariát tajemníka
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek 
Pozn.: Pokud zájemce nebude mít 
k dispozici výpis z evidence rejstří-
ku trestů v termínu do 15. listopadu 
2006, postačí k tomuto datu před-
ložit písemnou žádost o poskytnutí 
tohoto dokumentu. Originál doku-
mentu bude dodatečně předložen 
při samotném výběrovém řízení.
Mgr. Ing. Petr Menšík, tajemník 

Magistrátu města Frýdku-Místku

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa úředníka Magistrátu města Frýdku-Místku
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Z technických důvodů hrajeme níže 
uvedené představení pro obě skupiny z 
Frýdku-Místku v sále Těšínského divadla 
v Českém Těšíně. 
Pro předplatitele - FMA - hrajeme
ve čtvrtek dne 2. listopadu v 19.00 hod.,
Pro předplatitele - FMC - hrajeme
ve čtvrtek dne 16. listopadu v 19.00 hod.,
Jan Drda, Petr Markov, Zdeněk Barták

HRÁTKY S ČERTEM
Pohádkové hry Jana Drdy jsou známy 

poměrně širokému okruhu diváků. Je v nich 
humor i poezie a většinou, jak to v pohád-
kách bývá, v nich vítězí dobro nad zlem. 
K naprosté dokonalosti jim chybí snad jen 
pěkné písničky. Proto jsme oslovili autor-
skou dvojici Petr Markov a Zdeněk Barták, 
jejichž muzikál Jedna noc na Karlštejně sla-
ví zasloužený úspěch, a oba autoři převedli 
Drdův příběh do muzikálové podoby.

Pondělí 6. listopadu v 19.00 hodin
HRADIŠŤAN S JIŘÍM PAVLICOU
Koncertní vystoupení vynikající cimbá-

lové muziky.
Vstupné: 200, 180, 150 a 120 Kč
Úterý 14. listopadu v 19.00 hodin – frý-

decký zámek
ČESKÉ TRIO
Milan Langer – klavír, Dana Vlachová 

– housle, Miroslav Petráš – violoncello
Soubor špičkových kvalit je dnes znám 

po celém světě jako reprezentant slavné 
umělecké tradice české komorní interpre-
tace, jejíž historie vede až k devadesátým 
létům devatenáctého století. 
Předplatitelé Zámeckých koncertů /2007

Vstupné: 120 a 60 Kč (děti, důchodci)
Úterý 21. listopadu v 19.00 hodin
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Manželé Martin a Kristina Kasíkovi
Předplatitelé KPH /2007
Vstupné: 100 a 50 Kč (děti, důchodci)
Sobota 24. listopadu od 20.00 hodin
TANČÍRNA
Určeno pro všechny věkové generace. 

Vede Josef Macura. 
Hrajeme a tančíme – standard, latinu, 

disco, lidovky
Vstupné: 80 Kč
Výstava:

1.11. - 31.12. – chodby Národního domu
Jan a Jiří Špačkovi „Štramberk včera a 
dnes“ – výstava fotografií
Vernisáž 1. 11. v 16 hodin – Národní dům

Připravujeme:
Pondělí 4. prosince v 19.00 hodin
Slavnostní koncert u příležitosti 110. 

výročí založení Národního domu
Orchestr Václava Hybše
VÁNOČNÍ KONCERT
Hlavním hostem koncertu je vynikající 

filmový a divadelní herec, zpěvák, dlouho-
letý ředitel Divadla v Karlíně, držitel ceny 

Thálie za muzikál – Ladislav Županič.
Dále účinkují: Ivana Dohnalová – har-

fa, Markéta Vítková, Irena Kousalová a 
Jan Šmikmátor – zpěv.

Vstupné: 250, 220, 180 a 150 Kč

3. listopadu v 19.00 hodin 
Divadlo Metro Praha
Gustav Skála
ZKROCENÍ ANEB SHAKESPEARE 

TO PSAL PRO MLADŠÍ
Něžná komedie o tajemstvích herecké-

ho řemesla. Ne každá žena se dá zkrotit. 
Zejména na divadle. Opustit divadelní scé-
nu bývá pro herečku velmi těžká životní eta-
pa. Když však přijde role, která je nad síly 
umělkyně, může to pro ni být ještě horší.

Hrají: Valerie Zawadská, Zdena Her-
fortová, Miroslav Moravec/Ivan Vyskočil, 
Braňo Polák

Režie: Gustav Skála
Předplatitelská skupina A
Vstupné: 350 a 300 Kč
5. listopadu v 15.00 hodin 
Zemanovo dřevěné divadlo Brno
S LOUTKAMI KE HVĚZDÁM
Představení plné písniček, zpívání a 

tančení velkých marionet s aktivní spolu-
účastí dětí.

Vstupné: 30 Kč
10. listopadu v 19.00 hodin
Divadelní agentura Harlekýn
Ernest Thompson
ZLATÉ JEZERO
Příběh s ojedinělou partiturou pro herec-

ké výkony je neokázalým holdem lásce na 
celý život. Vypovídá o jemných nitkách 
přátelství, o potřebě opřít se o druhého 
člověka. Slávu inscenaci přineslo filmové 
zpracování a jeho herci: Henry Fonda, 
Katherine Hepburnová a Jane Fondová 
byli oceněni Oscary za hlavní role.

Hrají: Radoslav Brzobohatý, Květa Fia-
lová, Dana Batulková/Marcela Peňázová, 
Jan Novotný/David Vejražka, Marian Lou-
bal, Ota Sládek.

Režie: Pavel Háša
Předplatitelská skupina B
Vstupné: 350 a 300 Kč
12. listopadu v 15.00 hodin
Karlovarské hudební divadlo Kapsa
O SNĚHURCE
Veselý „činoherní muzikálek“.
Vstupné: 30 Kč
15. listopadu v 19.00 hodin
Originální pohybové divadlo Veselé skoky
NA HLAVU!
Taneční šílenství o dvou obrazech a 

osmi hercích. Uvidíte kleptomana, falocen-
trika, hysterku a další v tanečních skečích 
plných humoru, ironie, něhy a tance. Inspi-
račními zdroji tohoto divadelního projektu 
je komedie dell´arte, němá groteska, balet, 
folklór, pantomima, jazz, swing, step, Mr. 
Bean, Monty Python a vlastní sny.

Obsazení: Natálie Topinková/Eva Leim-
bergerová, Martina Hůsková/Eva Velínská, 

Lucie Pernetová/ Klára Sedláčková,Zbyněk 
Štorc, Jan Zadražil, Ondřej Kavan, Jan 
Meduna aj.

Scénář, režie a choreografie: Martin 
Pacek, Jana Vašáková a Miroslav Hanuš

Předplatitelská skupina C
Vstupné: 300, 250 a 200 Kč
19. listopadu v 15.00 hodin
Agentura Veselý úsměv
JAK SI KÁČA PORADILA S ČERTEM
Veselá činoherní pohádka.
Vstupné: 30 Kč
23. listopadu – neděle 26. listopadu 
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOO-

ROVÝCH FILMŮ 
4. ročník soutěžní přehlídky dobrodruž-

ných – extrémních – adrenalinových ces-
topisných filmů

Program:
Čtvrtek 23. listopadu od 19.00 hodin
ZAHÁJENÍ FESTIVALU 
Adrenalin cup /ČR/, TIGER SHARK 

Relax-don´t do it! /ČR/, Premeny Tatier 
/Slov./, TSHERING /It/

24. listopadu od 18.00 hodin 
Antarktida 2005 /ČR/, Nanga Parbat - K2, 

HI-TEC V-LITE EXPEDITION 2005 /ČR/, 
Macocha /ČR/, Játra /ČR/, Václav Sůra - 
Severní pól 2005 / North Pole 2005 /ČR/

24. listopadu od 20.00 hodin
A journey into mountaineering extreme 

windsurfing /Rakousko/, 
Shisha in winter /Polsko/, Red Tower 

/Rakousko/
25. listopadu od 17.00 hodin
Ledový příliv /ČR/, Himalayo Enfield-

mo /ČR/, Snake river /ČR/, Na hraně 
/Slovensko/

25. listopadu od 20.00 hodin
XPL Rock /Polsko/, Memento - A boul-

der life line /Rakousko/, Linea di eleganza 
/Itálie/, Bonus: Sen /ČR/

26. listopadu od 18.00 hodin
FANNY /ČR/, Zapomenuté výpravy 

- Expedice Makalu /ČR/, PURURAMBO 
/Slovensko/

Bližší info na www.mfof.cz
FILMOVÝ KLUB
6. 11. v 19:00
PRAVIDELNÍ MILENCI
7. 11. v 19:00
KDO BYL KAFKA?
13. 11. v 19:00
DĚLNÍKOVA SMRT
14. 11. v 19:00
DĚKUJEME, ŽE KOUŘÍTE
27. 11. v 19:00
NEBOHÁ PANÍ POMSTA
28. 11. v 19:00
ZÁVIŠ - KNÍŽE PORNOFOLKU POD 

VLIVEM GRIFFITHOVY INTOLERANCE
Výstava:
1. listopadu – 3. prosince

PETR PIECHOWICZ – KARAKORAM
Výstava fotografií známého horolezce 

a fotografa.
Připravujeme:
7. prosince v 19.00 hodin

SEVERNÍ VÍTR JE KRUTÝ –
JAROSLAV UHLÍŘ JE ZUTÝ…

Komorní občasný recitál Jaroslava Uhlíře.
Vstupné: 100 Kč
8. prosince v 19.00 hodin
Asketické divadlo MALÉhRY
NEBE?
Autorské představení inspirované vyprá-

věním a skutečnými příběhy žen kolem nás. 
V příběhu učitelky Marušky, herečky Simony 

a kadeřnice Ilči dochází ke konfliktům díky 
odlišnému vidění světa a postojům k mužům. 
Děj se odehrává tam, kde se ocitáme po smr-
ti. Mysleli jste někdy na sebevraždu? A stojí to 
za to, aby se to stalo? Co se stane, když se 
to stane? Možná se nestane vůbec nic. Dám-
ská jízda. Chlapi pozor, jedu je dost!

Námět, scénář, režie, hrají:
Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová 

a Nikola Zbytovská
Předplatitelská skupina C
Vstupné: 300, 250 a 200 Kč

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
5. MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE SMAL-

TU – šperky, objekty, obrazy, volné a 
užité umění

Na výstavě se představí práce studen-
tů vysokých a středních uměleckých škol, 
smalty umělců z Mezinárodních sympozií 
Frýdlantský umělecký smalt 2005 – a 
Mezinárodního sympozia Vítkovice.

Potrvá do 26. listopadu.
NAŠI DROBNÍ SAVCI
Fotografie Miloše Anděry doplněné 

exponáty ze sbírek Muzea Beskyd F-M. 
RNDr. Miloš Anděra, Csc. je dlouholetým 
kurátorem sbírky savců a v letech 1987-
-2002 byl i vedoucím zoologického oddě-
lení Národního muzea v Praze. Zabývá 
se především zogeografií a ekologií drob-
ných savců – hmyzožravců, netopýrů a 
hlodavců.

Potrvá do 18. března 2007.
PROGRAMY, KONCERTY
12. listopadu 15 hodin - frýdecký zá-

mek
ZÁMECKÁ NEDĚLE SE SMALTEM
Přednáší doc. ing. Jitka Podjuklová, 

Csc. spojena s prohlídkou výstavy „5. 
mezinárodní trienále smaltu“

14. listopadu 17 - 19 hodin - zámecký 
klub

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a 

minerálů, doplněné výměnou poznatků a 
materiálu, poradenská služba, videoprojekce

14. listopadu 19,00 hodin – Rytířský 
sál frýdeckého zámku

Druhý zámecký koncert
ČESKÉ TRIO
Milan langer – klavír
Dana Vlachová – housle
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KLUB MAMINEK BROUČCI
Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)

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

KULTURNÍ DŮM
VÁLCOVEN PLECHU

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

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

GALERIE LIBREX

GALERIE KRÁSNO
Milena Jursová - Černobílé představy

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

Tel.: 558 435 401, 558 437 336
e-mail:lidovydum.fm@centrum.cz

www.lidovydum-mistek.wz.cz

Arnošt Čapla
Modelka v galerii

fotografie

GALERIE POD SVÍCNEM

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

Naděžda Friedlová
Zásahy / Doteky 3

V sobotu 11. listopadu 2006 od 19 hodin 
proběhne v Galerii Pod Svícnem v rámci 

oslav narozenin Domu Pod Svícnem 
vernisáž fotografických prací studentů 

Střední umělecké školy v Ostravě dopl-
něná o netradiční projekce.

Miroslav Petráš – violoncello
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

9. listopadu – 17,00 hodin – přednáš-
kový sál v Zeleném domě

METODĚJOVO MĚSTO HLEDEJTE…
Zámecká videotéka tentokráte věnova-

ná historii a archeologii. Kde leželo hlavní 
město Velké Moravy, archeologická výsta-
va v Bielsko-Białe, středověké opevnění v 
Bašce a další. Připraveno ve spolupráci 
s Českou archeologickou společností, 
pobočkou pro severní Moravu a Slezsko.

23. listopadu – 17,00 hodin – přednáš-
kový sál v Zeleném domě

FRÝDECKÉ A MÍSTECKÉ PODZEMÍ
Existují tajné chodby ve Frýdku? Co 

se ukrývá v podzemí místeckého Štandlu, 
podzemí Baziliky minor Navštívení Panny 
Marie, krypty ve frýdeckých a místeckých 
kostelech, podzemí frýdeckého zámku. 
Doplněno video a data projekcí.

Čtvrtek 30. listopadu – 17.00 hodin 
– přednáškový sál v Zeleném domě

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV VE FRÝDKU
Na okraji Frýdku leží židovský hřbitov 

– dnes je pozoruhodnou památkou, která 
připomíná zmizelou židovskou komuni-
tu ve Frýdku-Místku. Přednáška přiblíží 
založení hřbitova a jeho další osudy, 
architektonické a umělecké ztvárnění 
funebrálních objektů, náhrobky význam-
ných osobností a také další zajímavosti. 
Doplněno video a data projekcí.

Rudolf Sikora
Sám proti sebe v GLD

1. 11. 
Schůzka členek 

7. 11. v 10. 00 hod.
Rodinné právo

Přednáší JUDr. Tomáš Mikulík Hamele. 
Připravte si otázky, které vás zajímají.

14. 11. v 10.00 hod.
Ukázka kosmetiky Mary Kay

Přijďte se podívat a poradit, jak se starat o pleť.
Od 16.11. do 30.11.

Můžete zapsat své děti na Mikuláš-
skou besídku. Více informací v KM 

Broučci.
21.11. v 10.00 hod.

Přednáška p. Staníkové
Řízená detoxikace organismu podle 

MUDr. Jonáše.
30.11. v 10.00 hod. 

Prodej  dřevěných hraček
Vhodný dárek k Vánocům nebo Mikuláši

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti

Středa – cvičení maminky s dětmi
Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka 

O dalším pravidelném programu se 
informujte v KM Broučci.

2. 11. Světýlko pro zapomenuté – tra-
diční návštěva frýdeckého hřbitova
6. 11. Nezbednické rekordy v netradičních 
disciplínách (věž ze sirek, držení rovnováhy, 
přemísťování fazolí pomocí slánky, apod.)
8. 11. Výtvarné odpoledne – odlévané 
sádrové obrázky
13. 11. „7 x 7 otázek“ – vědomostní sou-
těž o ceny
16. 11. Nezbednické pečení – dobroty z 
brambor

Lidový dům v Místku ve spolupráci s 
MSKA pořádá dne 21. 11. v 17.30 h. v 
malém sále LD přednášku „Persekuce 
katolických kněží v době nacistické 
okupace – přednáší P.ThLic. Jan Larish

21. 11.
Hudebně výchovný koncert pro žáky 

základních a středních škol.
Velký sál KD.

24. 11.
Podzimní koncert Velkého dechového 

orchestru Válcoven plechu.
(přesunuto z 20. 10.) velký sál KD, 

vstupné dobrovolné.

20. – 24. 11. Kreslení obrázků pro 
kalendář 2007
23. 11. Prožitkové hry v klubovně
30. 11. Advent přichází – povídání o tra-
dicích a zvyklostech, výroba netradičních 
„stálezelených“ věnečků 

Každý pátek od 15:00 do 16:00 hodin 
chodíme sportovat do tělocvičny.

1. 11. středa OPEN CLUB – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
2. 11. čtvrtek HIP-HOP PARTY – ENTRY FREEE
PODAŘENÝ HIP-HOPOVÝ VEČER V PODÁNÍ DJ BURCHAKA
3. 11. pátek BREAKING (BREAKBEAT + DnB)
BREAKBEAT DJs (od 20.00 - 01.00): DJka MISHA (YUPISASHI/PRAHA), DANCHEZ 
(YUPISASHI/PRAHA), MOODRIZ (YUPISASHI/PRAHA), RUSHO (CYBERFIRE.CZ/
BASSMEK), PICKFICK (CYBERFIRE.CZ/PICKFICK.NET)
4. 11. sobota METALOVÁ VICHŘICE
NOVÝ DJ CORPSE GRINDER A STARÁ DOBRÁ VICHŘICE
6. 11. pondělí OPEN CLUB – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
7. 11. úterý OPEN CLUB – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
8. 11. středa OPEN CLUB – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
9. 11. čtvrtek OPEN CLUB – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
10. 11. pátek FUCKING DANCING + B-BOYS 
DALŠÍ SKVĚLÁ HOPOVÁ AKCIČKA A DJ DANIELL
11. 11. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ SPECIÁL
DJ SIBI SE STARÝMI SONGY A NOVÝMI SOUTĚŽEMI
13. 11. pondělí OPEN CLUB – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
14. 11. úterý OPEN CLUB – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
15. 11. středa OPEN CLUB – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
16. 11. čtvrtek WHIZZ No. 15
INK (RENEGADE HARDWARE/UK), NOISE FELLAZ (CYBERFIRE.CZ), WENIA, 
EDDY J, SMario, KAMION
17. 11. pátek CHINASKI
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TUZEMSKÁ POPROCKOVÁ SKUPINA POSLEDNÍCH DESETI 
LET VE STOUNU!!!
18. 11. sobota ROCKOTÉKA
ROCKPOPOVÉ SONGY A PECKY SVĚTOVÉHO ETNA, NO METAL!!!

NÁRODNÍ PROGRAM 
POČÍTAČOVÉ GRA-
MOTNOSTI (NPPG)
- vzdělávací program 
vyhlášený minister-
stvem informatiky
- kurzy probíhají v DDM 
na ulici Pionýrů 752 

- kurz 1: Základy práce s PC, kurz 2: Základy 
práce s textovým editorem, kurz 3: Internet a 
elektronická pošta, 4. Sám sobě úředníkem
- doba trvání jednoho kurzu: 2 hodiny
- cena za 1 kurz: 100,- Kč (zbytek hradí 
Ministerstvo informatiky)
- informace a přihlášky: Patrik Siegelstein, 
telefon: 558 434 154, 732 646 125
- termíny: v DDM FM
KURZ KERAMIKY PRO DOSPĚLÉ
- práce s hlínou, glazování
- 500,- Kč / 5 lekcí
- začátek: 1. 11. v 16:30 hodin v DDM FM
- informace a přihlášky: Olga Sošková, telefon: 
732 646 127, e-mail: estetika@ddmfm.cz
4. 11. - CELODENNÍ VÝLET
Program: Celodenní výlet do Muchovic – pří-
rodní rezervace, horská farma za Ostravicí. 
Projížďka na huculském koni, procházka po 
upravené naučné přírodní stezce s průvod-
cem, opékání párků. V případě nepříznivé-
ho počasí je zajištěn náhradní program.
Cena: 120,- Kč

Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 
telefon: 736 150 088, e-mail: telovycho-
va@ddmfm.cz
Místo a čas: Sraz na vlak. nádr. v 8:30 h.
8. 11. - VYRÁBÍME LAMPIÓNY
Program: Vyrobíme si společně romantic-
ké osvětlení na doma i do přírody
Cena: 25,- Kč
Informace a přihlášky: Olga Sošková, telefon: 
732 646 127, e-mail: estetika@ddmfm.cz 
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, Místek, 
14:00 – 16:00 hodin
11. 11. - DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
Program: Přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po internetu 
Cena: 25,- Kč / 2 hodiny
Místo a čas: DDM Místek, 9:00 – 11:00, 
11:00 – 13:00 hodin
11. – 12. 11. - POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ
Program: Potáborové setkání LT Excali-
bur a příměstských táborů
Cena: 350,- Kč
Informace a přihlášky: Ivana Sošková, tele-
fon: 558 434 154, e-mail: kaluz@ddmfm.cz 
Místo a čas: DDM Astra Frenštát p. R.
16. 11. - BOBŘÍK ODVAHY
Program: Chcete získat Bobříka odvahy 
II. stupně? Neváhejte a navštivte naši 
strašidelnou stezku.
Cena: zdarma
Informace: Ivana Sošková, telefon: 558 
434 154, e-mail: kaluz@ddmfm.cz 
Místo a čas: Sady Bedřicha Smetany v 
17:00 hodin (start u altánu)
25. 11. - DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
Program: Přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po internetu
Cena: 25,- Kč / 2 hodiny
Místo a čas: DDM Místek, 9:00 – 11:00, 
11:00 – 13:00 hodin

ŠACHY
3. 11. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Info.: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, 15:30 
– 18:00 hodin
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Křižíkova 1377
738 01 Frýdek-Místek

V sobotu 18. listopadu
začíná dlouhodobá soutěž firem

Oliver Cup

Zájemci, hlaste se na tel.: 724 075 811

Také Vás zveme k posezení do restaurace

- rodinné oslavy
- rauty
- svatby
- každý pátek hudba
- od 1. 11. i ubytování


