
ZPRAVODAJZPRAVODAJ
R a d y  m ě s t a  F r ý d k u - M í s t k u
Květen 2005 č. 10 Ročník XV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek• • • •

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
přelom dubna a května letošního roku 

byl pro volejbalistky TJ Sokol Frýdek-
-Místek nejúspěšnějším v celé historii. 
Ženy extraligového družstva poprvé 
vybojovaly stříbrné medaile! Navíc žač-
ky téhož oddílu se ve své kategorii staly 
mistryněmi České republiky!

Proto bych chtěla jménem celého 
našeho města poděkovat nejen hráč-
kám, ale také trenérům obou družstev 
– trenérce Táni Krempaské a trenérovi Ríšovi Pavelkovi, kteří přivedli 
k historickému úspěchu družstvo žen, trenérce Daně Górecké a tre-
nérovi Radkovi Podolovi, kteří stáli za úspěchem družstva žaček.

Moje osobní poděkování však patří starostovi TJ Sokol Frýdek-
-Místek Jirkovi Zaoralovi, který již řadu let vytváří skvělé podmínky a 
zázemí pro sportování všem družstvům TJ Sokol Frýdek-Místek.

O nic pozadu nezůstali ani házenkáři SKP Frýdek-Místek. Také ti 
získali za druhé místo v extralize stříbrné medaile! Tento tým pod vede-
ním nového trenéra Liptáka znovu prokázal, že již několik let patří ke 
špičce házené v naší republice. Poděkování jménem celého našeho 
města patří proto také těmto hráčům, trenérovi i realizačnímu týmu.

Skvělé sportovní úspěchy volejbalistek a házenkářů jsou důkazem 
toho, že město Frýdek-Místek finanční podporou z fondu propagace a 
reprezentace a podporou z Centra sportu vsadilo na správná družstva!

Všem přeji i jménem sportovních fanoušků našeho města ještě 
mnoho dalších sportovních úspěchů!         Eva Richtrová

Po italské firmě Viroplastic, 
umístěné v lískovecké průmys-
lové zóně, se podařilo slavnost-
ně uvést do provozu výrobní 
halu německých investorů, 
kteří závod společnosti BLAN-
CO CZ umístili do průmyslové 
zóny v Chlebovicích.

Na všech zúčastněných bylo 
vidět, že jim úspěšná realizace 
projektu přinesla úlevu. Němci 
hledali další prostor, kde by se 
česká dceřiná společnost moh-
la rozvíjet, protože předchozí 
působiště ve Starém Městě již 
firmě nedávalo perspektivu, a 
zástupci frýdecko-místecké rad-
nice si po dlouhých peripetiích s 
nenaplněnou vizí textilní továrny 
oddechli, že zóna konečně plní 
svou funkci. Složitou situaci 
města připomněl i místostarosta 
Miroslav Dokoupil ve svém pro-
jevu, který odlehčil varováním 
před Kryštofem v souvislosti se 
slavnostním přípitkem. „Jsme 
rádi, že můžeme slavnostně 
otevírat první závod, který se 
zde podařilo realizovat, a věřím, 

Chlebovická průmyslová zóna má nový závod
že i druhá etapa výstavby firmy 
BLANCO bude úspěšná. Měli 
jsme zde spoustu problémů, 
protože zóna byla z předchozí-
ho období právně obsazená, a 
proto jsme museli být v dalším 
postupu maximálně opatrní,“ při-
pomněl místostarosta Miroslav 
Dokoupil. Na potíže s podobný-
mi záležitostmi reagovali několi-
ka bonmoty i němečtí investoři, 
kteří se vyslovili v tom smyslu, 
že „kdo podlehne vášni stavět, 
už nepotřebuje další nepřátele“. 
„Nebylo to jednoduché, ale stav-
ba se povedla za necelých osm 
měsíců a ve spolupráci s městem 
a dalšími partnery jsme všechny 
potíže překonali,“ řekl jednatel 
společnosti Justin Gregor, který 
zdůrazňoval, jak je frýdecko-
místecký závod pro mateřskou 
firmu cenný. „V Německu jsme 
museli přesvědčit naše zaměst-
nance, že v Čechách jim nevy-
růstá konkurence, ale středisko, 
které nám umožní udržet si pozi-
ci na trhu,“ vysvětlil. Následně 
deklaroval, že v Chlebovicích 

vznikl moderní závod s vysokou 
produktivitou, který používá špič-
kové metody zpracování, včetně 
laseru. „Chceme růst a budeme 
vyrábět další výrobky. Také se i 

zde zaměříme na vývoj, protože 
všude, kde vyrábíme, chceme i 
vyvíjet,“ řekl Justin Gregor.

BLANCO CZ zabírá zhruba 
třetinu zóny, vybudované nákla-
dem sto milionů korun, ale je 
předpoklad, že i zbytek se rychle 
zaplní investory. „Máme několik 
uchazečů, kteří mají eminentní 
zájem zde působit a co nejrych-Město Frýdek-Místek přes-

ně podle svého předchozího 
slibu připravilo na Den dětí 
slavnostní otevření nového 
aquaparku na Olešné, o jehož 
průběhu vás ve zpravodaji 
budeme informovat vzhledem 
k termínu uzávěrky až v příš-
tím čísle. Ještě před velkou 
akcí s plánovaným tahákem 
v osobě Tomáše Savky se 
na výsledky snahy o zajištění 
důstojných podmínek koupání 
ve městě byli podívat zastupi-
telé a další hosté.

Prošli si turnikety, aby odzkou-
šeli zdejší čipovací systém, a hned 
po vstupu, který je v podobném 
duchu jako na většině sjezdovek, 
vysílali palbu otázek na ředitele 
městské společnosti Sportplex 
Petra Slunského. „Kolik je tady 
těch skříněk? A budou označeny 
čísly, že ano? Ten trávník bude 
všude takový? A je tu dost košů 
na odpadky?“ ptali se zastupitelé 
jeden přes druhého. Dočkali se 
uspokojivých odpovědí, a protože 
stejně uspokojivé bylo i počasí v 
den, který byl jejich exkurzi vyhra-
zen, mnozí po prezentaci jed-

Aquapark na kraji první sezony
notlivých atrakcí využili možnosti 
odzkoušet si je na vlastní kůži. 
Ředitel Slunský jenom vždy máchl 
rukou u jednotlivých atrakcí, které 
byly rázem obsluhou spuštěny a 
předvedeny. Musel pak hosty, kte-
ří byli v dobrém rozmaru, ujišťovat, 
že atrakce nebudou reagovat na 
ruční povel, ale ve stanoveném 
časovém režimu, který bude mimo 
jiné zohledňovat i dostupný odběr 
elektřiny. S ní souvisí i připravenost 
aquaparku na atraktivní noční kou-
pání, které je se zdejším světelným 
vybavením příslibem romantiky a 
mimořádných zážitků. Že se na 

ně obyvatelé Frýdku-Místku velmi 
těší, dokazují reakce po zveřejnění 
ceny vstupného. To je nastaveno 
na lidovou hladinu tak, aby hladi-
na zdejšího vodního stánku byla 
co nejvíce čeřena spokojenými 
plavci. „Je to první sezona, od 
jejíchž ekonomických výsled-
ků, se bude odvíjet další naše 
strategie. Už první dny provo-
zu nám jistě ukážou řadu věcí, 
které budeme chtít vyřešit ke 
spokojenosti návštěvníků. Jsme 
připraveni zareagovat na vznik-
lé podněty,“ ujistil místostarosta 
Petr Cvik.        (pp)

PŘIPRAVENO: Po dlouhých letech se obyvatelé Frýdku-Místku mohou 
těšit na perfektní podmínky pro koupání.            Foto: Petr Pavelka

leji vyrábět. V červnu budeme 
rozhodovat, komu se zbývající 
pozemky pronajmou a později 
prodají,“ sdělila starostka Frýd-
ku-Místku Eva Richtrová. Kritéria 
radnice jsou jasná – raději méně 
větších firem než více menších a 
co největší počet zaměstnanců, 
aby se zlepšila situace s neza-
městnaností.       (pp)

VE VÝROBĚ: Zástupci města si u příležitosti slavnostního otevření nově vybudované haly firmy BLANCO 
CZ v chlebovické zóně prohlédli provoz.     Foto: Petr Pavelka
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Dobrovolnické centrum 
Adra 19. května slavnostně 
otevřelo půjčovnu polohova-
cích lůžek, které mají sloužit 
domácí hospicové péči. Při 
té příležitosti bylo prozra-
zeno, že město, které přes 
Adru finančně přispělo obě-
tem tsunami v Asii, bude mít 
na Srí Lance loď, jež pone-
se název města. Po letadle 
Českých aerolinií, jehož trup 
zdobí znak města, bude v 
podobném duchu označena 
i jedna místní rybářská loď.

Třináct polohovacích postelí, 
které Adra získala, jsou určeny 
lidem v terminálním stavu živo-
ta, kteří díky nim mohou dožít 
v domácím prostředí v kruhu 
svých blízkých, kteří by se bez 
nich nemohli o ně adekvátně 
postarat. Projekt je znovu posta-
ven na dobrovolnické bázi, což 
vysoce ocenila starostka Frýd-

Frýdek-Místek bude mít po letadle i loď

Nové dětské hřiště
V těchto dnech je již přístupné 

nové dětské hřiště v Sadech 
Bedřicha Smetany nedaleko 
Sokolíku. Je zde několik atrakcí, 
od houpaček přes dětské hrady. 
Jednotlivé prvky byly vybírány 
tak, aby hřiště vyhovovalo 
nejmenším dítkům i mladším 
školákům a zároveň splňovalo 
všechny bezpečnostní normy.

„Naším úmyslem bylo dokončit 
a otevřít hřiště tak, aby to ti 
nejmenší dostali ke svému svátku. 
Myslím si, že tato lokalita je už 
teď oblíbená díky bohaté zeleni 
a procházkám kolem řeky. Nové 
dětské hřiště tu má určitě své mís-
to,“ řekl místostarosta Petr Cvik.

Zábavné odpoledne
4. června od 13 hodin zveme 

děti s rodiči do parku u Sokolovny 
ve Frýdku-Místku na zábavně 
soutěžní odpoledne s Křemílkem 
a Vochomůrkou. Na účast se těší 
pořadatelé Levicový klub žen Růže 
92 a poslanec Svatomír Recman, 
který nad akcí převzal záštitu.

Studentská praxe
v Tunisu i na Djerbě 

Studenti oboru cestovní ruch z 
vyšší odborné školy GOODWILL 
ve Frýdku-Místku praktikují v Tu-
nisu i na Djerbě jako animátoři a 
recepční. V rámci povinné školní 
praxe jsou studenti umisťováni do 
různých ekonomických subjektů, 
zaměřených na zahraniční obchod 
a cestovní ruch. Kromě praxí ko-
naných v tuzemsku se škola snaží 
o předávání odborných dovedností 
i v zahraničí. V exotických zemích 
si v rámci povinností studenti splní 
osmihodinovou pracovní dobu a 
získají den v týdnu volno.

Den radosti
Městská organizace ČSSD 

ve Frýdku-Místku srdečně zve 
všechny děti na Den radosti v 
neděli 5. června od 13 hodin v 
areálu přehrady Olešná, res-
taurace „U Toma“. Připravili 
jsme pro Vás mnoho atrakcí, 
soutěží a další bohatý program.

Aktualizace žádostí
Městský úřad Frýdek-Místek, 

odbor sociálních služeb a zdra-
votnictví, upozorňuje všechny 
žadatele, kteří již mají podanou 
žádost o přidělení bytu v Do-
mech s pečovatelskou službou 
a Penzionu pro důchodce, 
aby se během měsíce června 
dostavili v úřední dny: pondělí a 
středu (v době od 8.00 do 17.00 
h) a ve čtvrtek (v době od 13.00 
do 15.00 h) do kanceláře od-
boru sociálních služeb a zdra-
votnictví, ul. Radniční 1149, 1. 
poschodí, kanc. č. 205 k aktu-
alizaci svých žádostí.

Aktualizace se nevztahuje 
na žádosti o umístění v Domově 
důchodců ve Frýdku-Místku.

OTEVŘENÍ PŮJČOVNY: Adra ve Frýdku dále rozšířila své služby a 
nabízí potřebným polohovací postele. Foto: Petr Pavelka

ku-Místku Eva Richtrová. „Vel-
mi si vážím podobných aktivit, 
protože ne všechny rodiny si 
skutečně mohou dovolit pořídit 
si veškeré potřebné pomůcky, 
které domácí péče o člově-
ka v posledním stadiu života 
vyžaduje. Je to činnost velmi 
záslužná.“ Pochvalu Adra vrátila 
poděkováním za trvalou podpo-
ru všech aktivit Adry ve Frýdku-
Místku. „Vydali jsme předběž-
nou zprávu o pomoci v Asii, 
kde město přispělo částkou půl 
milionu korun. Díky tomu bude 
mít na Srí Lance loď s nápisem 
Frýdek-Místek. Musím říct, že 
jsem se při svém cestování už 
párkrát setkal i s letadlem takto 
označeným a že to bylo moc 
milé vracet se domů a takhle 
si Frýdek-Místek připomenout,“ 
řekl Vítězslav Vurst, předseda 
správní rady Nadace Adra, který 
sám v poslední době zažil úmrtí 

v rodině, které jej utvrdilo v tom, 
že ve Frýdku se rozjíždí další 
potřebná věc. „Umíral nám tatí-
nek a my jsme chtěli udělat vše 
pro to, aby mohl umřít doma. 
Jsem moc rád, že v tomto domě 
můžeme otevřít další službu, o 
níž jsem věděl, že je smyslu-
plná, ale osobní zkušenost mě 
ještě více přesvědčila, že se 
dáváme na správnou cestu. 
Společnost je tím lepší a silněj-
ší, čím víc se dokáže postarat 
o své slabé jedince. I nepatrná 
služba nepatrnému člověku má 
hodnotu. Ten, kdo umírá, ví 
o životě daleko víc, než třeba 
mladí. Není právě takový člověk 
tím silným, i když je slabý?“ roz-
jímal Vítězslav Vurst.

Novou půjčovnu vyzdvihla 
i Andrea Radomská, která se 
domácí hospicovou péčí zabý-
vá. „Tato péče je umožněna 
jen malému procentu lidí a 
takové polohovací postele jsou 
nezbytnou podmínkou, aby lidé 
mohli umírat v důstojnějším 
prostředí než jim nabízí nemoc-
niční síť, kde nutně musí chybět 
to lidské teplo, které lze nalézt 
pouze doma. Musím říct, že 
málokterá pomoc je tak smys-
luplná jako tahle. Já se pohy-
buji mezi umírajícími dnes a 
denně a upozorňuji, že to není 
jen záležitost stáří. Důstojný 
odchod z tohoto světa by si 
zasloužil každý z nás,“ řekla 
Andrea Radomská.            (pp)

Sociální služby jsou ve 
Frýdku-Místku na vysoké 
úrovni, přesto Rada města 
Frýdku-Místku ustanovila již 
v roce 2002 komisi pro komu-
nitní plánování v oblasti soci-
álních služeb, aby je mohla 
dále rozvíjet ku prospěchu 
občanů města.

V březnu 2003 došlo ke změ-
ně složení této komise, kdy byl 
kladen důraz na odbornost a 
zkušenost jednotlivých členů v 
oblasti poskytování sociálních 
a účast zástupců zadavatelů, 
poskytovatelů i uživatelů služeb. 
„Komise se sešla celkem pat-
náctkrát. Základním krokem 
bylo zmapování současného 
stavu sociálních služeb ve Frýd-
ku-Místku. Na základě výsled-
ku této hloubkové analýzy byl 
získán přehled jak o stávajících 
poskytovaných službách, tak i 
o chybějících službách z pohle-
du zadavatelů a poskytovatelů. 
Nyní se komise zaměří na zís-
kávání názorů uživatelů služeb 
a názorů laické veřejnosti. 
Bylo vytvořeno pět pracovních 
skupin, které ve spolupráci s 
Katedrou sociální práce Zdra-
votně sociální fakulty Ostravské 
university sestaví dotazníky, 
provedou vlastní průzkum a 
vyhodnocení předají do konce 
roku 2005,“ přiblížil místostaros-
ta Ivan Vrba, který připouští, že 
vytvoření komunitního plánu v 
oblasti sociálních služeb je běh 
na dlouhou trať a hovoří o nikdy 
nekončícím procesu neustálého 
upřesňování a koordinování čin-
nosti všech tří zainteresovaných 

Komise pro komunitní 
plánování má smysl

stran – zadavatelů, poskyto-
vatelů a uživatelů sociálních 
služeb. „Na prvním místě jsou a 
vždycky budou uživatelé služeb 
a uspokojování jejich potřeb,“ 
zdůraznil.

Práce komise komunitního 
plánování v oblasti sociálních 
služeb je z drtivé většiny posta-
vena na práci mimo jednání této 
komise. Jednotliví členové plní 
takzvané „domácí úkoly“, kdy 
čerpají ze svých zkušeností a z 
praxe v terénu. Na jednání komi-
se předkládají a obhajují svá 
zjištění a doporučení. 

Na posledním zasedání Zastu-
pitelstva města Frýdku-Místku 
oznámil člen komise komunitní-
ho plánování Petr Hartmann, že 
odchází z této komise s odůvod-
něním, že komise nedala dosud 
žádná doporučení a nevyjádřila 
se k žádným materiálům odboru 
sociálních služeb a zdravotnic-
tví. Dále uvedl, že účast v této 
komisi je pro něj ztráta času. 

„Ing. Hartmann se napo-
sledy účastnil jednání komise 
12. února 2004. Dalších šesti 
jednání se již neúčastnil. Oče-
kával jsem, že jako zástupce 
jediné léčebny dlouhodobě 
nemocných v našem městě 
přispěje svými zkušenostmi 
k práci komise. Jeho odchod 
mne mrzí. Nemohu však sou-
hlasit s jeho názorem, že práce 
ve prospěch uživatelů sociál-
ních služeb je ztrátou času,“ 
reagoval na tuto skutečnost 
místostarosta Ivan Vrba, který 
je současně předsedou komise 
komunitního plánování.     (pp)

Zhruba měsíc provozu 
má za sebou půjčovna kom-
penzačních pomůcek Pečo-
vatelské služby ve Frýdku-
-Místku, která vznikla jako 
další doplněk sociálních 
služeb ve městě.

„Rozjíždí se nám to ve spolu-
práci s obvodními lékaři celkem 
pěkně, nejvíce jdou na odbyt 
desky na vanu a WC-křesílka, 
zájem je i o chodítka. Lidé se 
k nám chodí dívat a informovat, 
protože někteří si ani neumí 
představit, jak pomůcky vypa-
dají a k čemu všemu mohou 
sloužit,“ uvedla ředitelka Pečo-
vatelské služby Frýdek-Místek 
Jaroslava Najmanová. 

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek má řešit časový pro-
stor, který může vzniknout mezi 
dobou, kdy pacient o pomůcku 
zažádá, a časem, kdy ji skuteč-
ně obdrží. „Je to dobrá aktivita 
na překlenutí té doby, ale upo-
zorňuji, že ne všichni pacienti 
mají z hlediska lékařského na 
předepsání pomůcek nárok,“ 
řekla vedoucí odboru sociálních 

Nemocní si mohou půjčit 
zdravotnické pomůcky

služeb a zdravotnictví Vladislava 
Bertová. 

Město nastavilo půjčovné na 
symbolické částky, z nichž větši-
na nepřekročí sto korun za měsíc 
výpůjčky, aby byly pomůcky 
dostupné pro všechny občany, 
kteří je právě potřebují. Sortiment 
je již poměrně široký: sedačka na 
vanu, invalidní vozík, polohovací 
postele, omyvatelné matrace, 
nafukovací bazének na mytí hla-
vy, chodítka, nástavce na WC, 
toaletní křesla, vanový zvedák a 
podobně. „Stále čekáme ještě na 
přislíbenou dotaci od ministerstva 
práce a sociálních věcí a podle 
poptávky pak ještě výčet pomů-
cek a jejich množství rozšíříme. 
Nechtěli jsme ale už s otevřením 
půjčovny čekat, protože je lepší, 
že občané již nyní mohou využí-
vat alespoň ten materiál, který je 
již k dispozici,“ doplnil místosta-
rosta Ivan Vrba. 

Informace o dalších pomůc-
kách poskytnou veřejnosti pra-
covníci služby od pondělí do pát-
ku od 7 do 15 hodin na čísle 558 
630 816, 558 434 404.       (pp)
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městská policie
Pouze „klukovina“?

8. 5. hlídka Městské policie 
Frýdek-Místek při pravidelné 
pochůzce na náměstí Svobo-
dy zjistila dva mladíky ve věku 
17 a 18 let z Frýdku-Místku a 
z Kozlovic, kteří v podnapilém 
stavu v této lokalitě kopali do 
položených krabic a rozha-
zovali propagační materiály 
jedné realitní kanceláře. Při 
zásahu hlídky bylo zjištěno a 
poté potvrzeno v počítačové 
herně na Farním náměstí, že 
mladíci odcizili počítačový 
software na dvou CD nosičích. 
Pro svou silnou podnapilost 
byli oba mladíci převezeni, ve 
spolupráci s PČR, na PAZS k 
vystřízlivění a poté se ze svých 
protiprávních jednání museli 
zpovídat. U mladistvého byla 
o všem strážníky informována 
i matka.

Provokovali policii
15. 5. v půl třetí ráno skon-

čili dva mladí podnapilí muži 
ve věku 24 a 25 let na frýdec-
ké záchytce poté, co opako-
vaně na třídě T. G. Masaryka 
přemísťovali dopravní značku. 
Při prvotním kontaktu s hlíd-
kou Městské policie Frýdek-
Místek byli pouze napomenuti. 
To je však nepoučilo a zjevně 
se chtěli bavit dál. Po odjez-
du strážníků z místa začali 
ve svém protiprávním jednání 
pokračovat s tím, že doprav-
ní značku umístili doprostřed 
vozovky a s pozdravy mávali 
úmyslně tak, aby je zachytila 
technika kamerového sys-
tému. V druhém případě už 
strážníci nebyli k opilcům tak 
shovívaví a dva muže převez-
li vystřízlivět do speciálního 
zařízení.

Dopadený násilník
17. 5. v sedm ráno oznámila 

telefonicky servírka z restau-
race Čekanka na autobuso-
vém nádraží na ulici Nádražní, 
že ji napadl nějaký opilý muž. 
Hlídka Městské policie Frý-
dek-Místek na základě popi-
su získaného od personálu 
restaurace muže dopadla na 
nástupišti vlakového nádraží. 
Jednalo se o šestadvacetileté-
ho S. O. z Kunčiček u Bašky. 
Jednání muže bylo řešeno ve 
spolupráci s PČR.

Našli hledaného
20. 5. v podvečerních 

hodinách strážníci odhalili na 
základě svých místních zna-
lostí a informací Policie ČR na 
ulici Nad Lipinou šestnáctileté-
ho I. K. z Frýdku-Místku, jenž 
byl osobou hledanou Policií 
České republiky. Mladík jí byl 
na místě předán.

(pp)

Rada města Frýdku-Místku 
na svém zasedání 17. května 
vyslechla prezentaci řeše-
ní mikroprostoru v Městské 
památkové zóně Místek s 
vodním prvkem a prohlédla 
si rovněž zpracovaný model 
kašny, laviček a zeleně v 
desetinovém měřítku.

S kašnou podle návrhu 
sochaře Jiřího Sibinského a 
jeho syna se počítá ve zre-
konstruovaném prostoru 
kolem křížového podchodu 
před knihkupectvím Bílek. Na 
její podobě se rada města po 
konzultaci s autory shodla. 
„Samotná nádrž kašny by měla 
sestávat z leštěné barevné 

Na okraji náměstí v Místku
bude zbudována nová kašna

žuly, centrální motiv v podobě 
květiny má tvořit dural, což je 
slitina hliníku a mědi. Kolem 
kašny budou umístěny zbrusu 
nové lavičky, malé pítko a budou 
zde rovněž vysazeny stromy,“ 
vysvětlila Kateřina Šimůnková, 
tisková mluvčí Městského úřadu 
ve Frýdku-Místku. 

Na zpracovatele město 
vyhlásí výběrové řízení, k 
samotné realizaci stavby dojde 
pravděpodobně až v příštím 
roce. Město by chtělo kašnu 
pořídit do jednoho milionu korun 
a za účelem finanční spoluúčasti 
budou také osloveni místní pod-
nikatelé, kterým může zkrášlení 
jejich prostoru pomoci.        (pp)

POČÍTAČOVÁ SIMULACE: Na místeckém náměstí vznikne další 
pěkné zákoutí.             Foto: Repro

V malém sále Národní-
ho domu se uskutečnil už
4. ročník prezentace Projektu 
Občan frýdecko-místeckého 
regionu, který je realizován v 
celé republice i v různých dal-
ších zemích světa. Vrcholem 
přehlídky a snahy jednotlivých 
kolektivů je účast na celoná-
rodní prezentaci v Praze.

Cílem projektu je přimět děti už 
ve školním věku vnímat problémy 
kolem nich a naučit je hledat řeše-
ní. Letos se do projektu v regionu 
zapojilo celkem osm základních 
škol a jedno gymnázium s šest-
nácti projekty. Žáci řešili například 
problematiku dětských hřišť, kri-
minality mládeže nebo fenomén 
alkoholu či graffitti. To bylo téma 
žáků 4. ZŠ ve Frýdku-Místku, 
kteří si ještě před akcí v Národním 
domě dali generálku ve své škole. 
Přítomným vysvětlili rozdíl mezi 
graffitti a tzv. tagy, zjednoduše-
ně řečeno rozdíl mezi uměním a 
čmáranicemi. Žáci si problematiku 
nastudovali a k jejímu pochopení 

Rostou nám sebevědomí občané

PROJEKT 4. ZŠ: Téma graffitti bylo zajímavé stejně jako pojetí 
výstavních panelů.    Foto: Petr Pavelka

se „infiltrovali“ do sprejerského 
podsvětí, ale oslovili i policii a 
městský úřad. Frýdecko-místecká 
radnice jim pak vyšla vstříc pod-
porou akce Barevný svět, v rámci 
níž byl zkrášlen jeden z městských 
podchodů. „Při té příležitosti jsme 
zažili spoustu důkazů nevzděla-
nosti v této otázce, kdy nám třeba 
na poslední chvíli vypadl sponzor, 
který nás nakonec nepodpořil, 
protože si myslel, že děláme něco 
nekalého,“ stěžovali si žáci, kteří 
intenzivně hledají další plochy, kte-
ré by se mohly vyšperkovat vkus-
nou fantazií. „Klasičtí sprejeři však 
přesto dávají přednost nelegálním 
plochám,“ nedělají si děti iluze, že 
by stupidních znaků na různých 
veřejných plochách ubylo. 

Všechny kolektivy se snažily 
nejenom pojmenovat problém, 
ale i nalézt řešení. Z jejich obha-
joby a diskuze bylo jasné, že 
vyrostou v sebevědomé obča-
ny, kteří budou chtít argumenty 
měnit zaběhané pořádky, které 
jim nevyhovují.       (pp)

Město Frýdek-Místek má 
svůj rozhlas. Jedná se vlastně o 
výstražný a informační systém, 
který zde dosud chyběl, a vzhle-
dem k tomu, že zákon ukládá 
všem starostům povinnost 
varovat občany před nejrůzněj-
šími přírodními a jinými kata-
strofami, bylo pořízení systému 
pro Frýdek-Místek nutností.

„Jeho roli zde zatím pln-
ily čtyři hasičské sirény. Ty však 
byly předem nastaveny na určitý 
typ hlášení a neumožňovaly by 
například starostce operativně 
oznámit, co je potřeba. Hlavní 
výhodou nového rozhlasu je totiž 
připojení na mobil pověřených 
osob, které v dané chvíli nemusejí 
spěchat do vysílací kanceláře, ale 
mohou informaci zahlásit například 
z domova,“ přiblížila okolnosti 
tisková mluvčí frýdecko-místecké 
radnice Kateřina Šimůnková. 
Další výhodou zařízení je bezdrá-
tová technologie, která umožňuje 
umístění bezdrátových hlásičů do 
jednotlivých oblastních celků. In-
formace, která se pak bude týkat 

Město obnovuje rozhlas
například sídliště Riviéra, bude 
směřována jen do dané lokality a 
občané v jiných částech města jí 
nebudou rušeni. Systém má také 
vlastní záložní zdroj.

„V současné době je pokrytí 
města neúplné. Z plánovaných 
250 je zatím realizováno jen 70 
hlásičů, instalace dalších by měla 
být dokončena v příštím roce. 
Jsou umístěny hlavně v okolí řeky 
Ostravice a na obou náměstích. 
Pokud by totiž nastala povodeň, 
musí starostka nebo pověřená 
osoba informovat především 
občany z postižených lokalit,“ 
vysvětlila Kateřina Šimůnková.

Varovný informační systém oby-
vatelstva by město rádo efektivně 
využívalo i k jiným příležitostem, 
nežli jsou jen ty tragické. Náplní 
hlášení by mohly být různé up-
outávky na kulturní akce nebo 
například oznámení o odstávce 
vody. Náklady na výstavbu sys-
tému se pohybují kolem sedmi 
milionů korun. Akce vzniká za 
sponzorské spoluúčasti firem pod-
nikajících na území města.      (pp)

SIMULACE ZÁSAHU: Městské školy vychovávající další generaci 
hasičů a zdravotníků znovu spojily síly ke společné prezentaci. Ta 
bývá i díky perfektnímu líčení natolik autentická, že se v minulosti 
objevilo i pár kolapsů přihlížejících.               Foto: Petr Pavelka

Uzavírka ulice Střelniční
V době od 30. 5. 2005 do 31. 7. 2005 bude uzavřena část ul. 
Střelniční. Práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu 

budou probíhat ve dvou etapách:
- od ul. Jiráskova po ul. Klicperova -

od 30. 5. 2005 do 31. 7. 2005
- od ul. Jiráskova po ul. Třanovského -

od 13. 6. 2005 do 31. 7. 2005 
Nejprve budou vyměněny hlavní řady

a posléze dojde k opravě přípojek.
Objízdná trasa je vedena po ul. Jiráskova – Dr. Vančury 

– Klicperova – Třanovského. 
Obyvatelům dotčeného úseku bude umožněn vjezd do uza-

vírky, pokud to probíhající práce dovolí, s tím, že vozidla budou 
odstavena mimo komunikaci (do dvorů). 

Odbor DaSH
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rozhovor

Nový ředitel jde do toho s chutí
Jednapadesátiletý Milan Gengela 

byl jmenován novým ředitelem ZŠ J. 
Čapka ve Frýdku-Místku. Jeho úkol je 
jasný – definitivně zajistit, aby se zdej-
ší pedagogové soustředili výhradně 
na práci, a ne na vzájemné půtky.

Nakolik jste informován o 
situaci na škole, která vedla až k 
odvolání ředitele Cyrila Vráblíka?

„Nějaké informace mám a 
musím hned na začátku říct to, 
co sdělím i svým novým kolegům 
– že jsme si vybrali velmi těžké 
povolání, ke kterému potřebujeme 
klid na práci. To bych chtěl – aby 
učitelé měli dobré zázemí a mohli se věnovat co nejvíce dětem.“

Čekáte, že vaše slova mohou za vším, co se na škole stalo, 
udělat tlustou čáru?

„Kantořina je týmová práce. Řečeno sportovní terminologií, kdo 
nechce za ten tým hrát, může přestoupit do jiného.“

Co byste prozradil ze své profesní kariéry?
„Ve školství pracuji celou dobu, převážně jako učitel, ale také jsem 

zastával funkci zástupce ředitele a ředitele. Samozřejmě se nabízí 
otázka, proč již ředitelem dané školy nejsem, takže musím říct, že má 
škola ISŠ Ostrava v Mariánských Horách byla v rámci optimalizace 
sítě škol zrušena. Mou původní aprobací je zeměpis-tělocvik, dětem 
jsem se vždy věnoval hlavně po sportovní stránce, na různých sou-
těžích, lyžařských kurzech, také trénuji volejbal ve Fryčovicích.“

Situace na škole je poměrně specifická. Jak si s ní poradíte?
„Nemám obavu, protože něco podobného jsem již absolvoval v 

roce 1993. Rozbitý sbor, odvolaný ředitel, to vše jsem měl na ISŠ. 
Tamější kolektiv jsem dával dohromady a docela se to podařilo.“

Když odhlédneme od pedagogů, s dalšími dispozicemi školy 
jste spokojený?

„Byl jsem tam, nějaké informace jsem načerpal i z webových 
stránek, takže zhruba přehled mám. Vnitřní záležitosti ještě nemohu 
komentovat, ale jinak jez mého pohledu na té škole práce ‚jak na 
kostele‘. Ale já jdu do toho s chutí a těším se na to.“       (pp)

MILAN GENGELA:
Nový ředitel ZŠ J. Čapka.

Foto: Petr Pavelka

Ve dnech 6.-8. května se žáci 
ze ZŠ Frýdek-Místek Lískovec 
zúčastnili v České Třebové 
prvních pilotních evropských 
Globe Games. Program Globe 
je projekt zaměřený na sledová-
ní životního prostředí na místní 
i globální úrovni. Garantem 

První evropské Globe Games

vývoje programu je NASA. 
Školu reprezentovalo jedno 

čtyřčlenné družstvo (žáci Staško-
vá, Skotnicová, Krhut, Chovančík), 
které soutěžilo s ostatními školami 
České republiky a získalo 5. místo 
mezi základními školami. Škola 
také vyslala svého zástupce Patri-

ka Pastrňáka pro soutěž v mezi-
národních týmech. Jeho družstvo 
se v celkovém pořadí umístilo na 
8. místě.

A jaké byly postřehy Patrika z 
těchto her? „Trochu mě zasko-
čilo, že členům mezinárodního 
týmu dali instrukce až při zahá-
jení a odchodu do terénu. Naše 
stanoviště se nacházela v kop-
cích, takže soutěž byla náročnější 
i po fyzické stránce. V týmu jsme 
se museli domlouvat anglicky. 
Využil jsem také znalosti něm-
činy při rozhovorech se švýcar-
ským spolusoutěžícím. Myslím si, 
že celkově se hry povedly. Jen 
mě trochu zklamaly švédské sto-
ly, kde byl malý výběr jídla. Příští 
rok třeba přijedou i Švédové a 
ukážou nám, jak mají švédské 
stoly vypadat.“

Mgr. Kateřina Zelená

NA GLOBE GAMES: Výprava lískovecké školy.          Foto: Archiv

Čtyři členové Rotary klubu 
v Ohiu a šest vysokoškol-
ských profesorů z družebního 
města Frýdku-Místku Ames 
v Iowě přijeli 19. května na 
setkání se studenty a učiteli 
vyšší odborné školy Goodwill.

Americké návštěvníky zau-
jala aktivita studentů, jejich 
schopnost komunikovat v an-
glickém jazyce i jejich znalosti 
o USA. Studenty zase zajímaly 
možnosti výměnných studijních 

Návštěva z Amesu na Goodwillu
pobytů v atraktivní zemi.

„Celá akce proběhla v 
přátelské a příjemné atmosféře, 
k čemuž přispěl i americký lektor 
naší školy John Wurszt, který ce-
lou akci řídil a se svými krajany 
si velmi rozuměl,“ hodnotila Eva 
Torčíková, manažerka školy.

Návštěva ze Spojených států 
amerických si prohlédla budovy 
školy a její vybavení, setkala 
se se studenty 1. ročníku a 
se všemi vyučujícími. Hlavním 

tématem byla nabídka využití 
výměnných programů Group 
study Exchange, které organi-
zuje Rotary International Club. 
„V rámci čtyř až šestitýdenního 
výměnného pobytu se uchazeči 
vzdělávají v různých oblastech 
a získávají nové poznatky při 
odhalování specifik různých kul-
tur,“ přiblížila program, který od 
svého vzniku v roce 1965 absol-
vovalo na 46 000 individuálních 
zájemců, Eva Torčíková.    (pp)

Od začátku května žije 
7. ZŠ přípravami na „Týden 
zdravé školy“, který vyvrcholí 
Školní akademií ke 40. výročí 
založení školy.

Stále častěji si uvědomujeme, 
že zdraví není jen fyzické, i když 
posilování zdraví, pohyb, tělesná 
aktivita a trávení volného času je 
důležité. Ale co psychická a soci-
ální dimenze zdraví, nezapomí-
náme na ni, není v pozadí každo-
denního života? Nad tím jsme se 
zamýšleli celý rok v programu 
„Protidrogové prevence“ a v pro-
jektu „Normální je nekouřit“. Toto 
celoroční snažení zakončíme škol-
ním projektem nazvaným „Zdravá 
škola“, který se uskuteční v týdnu 
od 30. května do 3. června. 

Sběrem starého papíru se 
letos již potřetí rozhodly děti z 
frýdecko-místecké jedenáctky 
pomoci jak našim lesům, tak 
i své zvířecí přítelkyni, med-
vědici ušaté Olze z ostravské 
ZOO, o kterou se vzorně sta-
rají již od roku 2003.

„Začali jsme sbírat starý papír 
už v listopadu loňského roku,“ 
řekla garantka sběrové akce 
na jedenáctce Radka Střížová. 
Do poloviny dubna se podařilo 
žákům nasbírat 7639,5 kilogramů. 
„Zachránili jsme tak 76 vzrostlých 
osmnáctimetrových stromů, což 
představuje přibližně pět a půl 
aru lesa,“ doplnila Střížová.

Nejlepšími sběrači byly děti z 
první A, které přinesly jeden tisíc 

sto devadesát a půl kila papíru. 
„Snažila jsem se své prvňáčky 
motivovat návštěvou ZOO. Ani 
jsem nečekala, že dopadneme 
tak dobře. Nakonec v rodinách 
sbírali papír všichni. Děti, rodiče i 
příbuzní,“ pochválila své svěřence 
Renata Bohačíková. Peníze, 
utržené sběrem papíru, rozdělily 
děti těm nejpotřebnějším. „V únoru 
jsme poslali dva tisíce třicet korun 
obětem ničivého zemětřesení a 
vlny tsunami v jihovýchodní Asii. 
Samozřejmě jsme nemohli za-
pomenout ani na naši medvědici 
Olgu, kterou sponzorujeme již 
třetím rokem, tentokrát částkou 
pěti tisíc korun,“ popsala podrobně 
rozdělení výtěžku Radka Střížová.

Renata Spustová

Olze přibude na krmení

1. A: Na šťastné výherce čekala sladká odměna. Děti se už nemohou 
dočkat, až v červnu navštíví v ostravské ZOO medvědici ušatou Olgu. 

Foto: Petr Brablec

Sedmička se připravuje na oslavy

Přípravy jsou v plném proudu, 
ale co pořadatele mile překvapilo, 
byla aktivita dětí ve všech směrech. 
Ti nejstarší sami nabídli pomoc při 
instalaci venkovních plakátů – od 
historie po současnost, vztah dětí 
ke škole a dalších. Malí zase škole 
vyrábějí dárky – „eko dort“, obráz-
ky, básničky až po „mega vever-
ku“. Za ukázku stojí nápad děvčat
z 5. třídy připravit pro děti: „Eko 
stánek“ a „Stánek kamarádství“.

Proč zrovna „eko stánek“? 
„Chtěly jsme zjistit, co děti 

naší školy říkají na to, že třídíme 
odpad – papír a plasty.“ „Taky 
chceme pomáhat přírodě, víme, 
že je to nutné a chceme, aby i 
ostatní nebyli k přírodě lhostej-
ní.“ Takto odpověděly Katka a 

Kristýna z 5. A třídy.
A proč kamarádství? 
„Chceme, aby se děti zamys-

lely nad kamarádstvím.“
Co ve stánku děláte?
„Dáváme testy na téma – 

jak se zachovat v různých situ-
acích, co je pro děti důležité. 
Taky si připravujeme hlavola-
my, hry s kartičkami.“

Jaký je zájem?
„No veliký, jsme obležené nejen 

malými dětmi, i sedmáci, osmáci a 
taky z 9. tříd se přijdou podívat.“

Jak vás hodnotili?
„Myslíme, že je to určitě baví 

a těší se na další den, protože 
je vždy něco jiného. My se totiž 
střídáme, na každý den si chys-
táme jiné úkoly.“ Kristýna, Moni-
ka, Martina, Verunka, Klára a 
Nikolka z 5. A třídy.

Je třeba dodat, že stánky fungují 
o velkých přestávkách bezvadně.

Všechny známé a přátele 7. 
ZŠ zveme na Akademii, která se 
koná v pátek 3. 6. 2005 ve 14:30 
hod. a v 16 hodin v nové tělocvič-
ně. Od 14 hodin budou prostory 
školy otevřeny pro veřejnost. 

Jste srdečně zváni, přijďte se 
na nás podívat!

Mgr. Svatava Přidalová
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Projekt regenerace panelového sídliště Slezská
Obecně lze říci, že regenerace 

sídliště je dlouhodobý proces, kte-
rý navazuje na změnu společen-
ských, sociálních a ekonomických 
poměrů v naší společnosti. Souvisí 
rovněž se změnou vlastnických 
vztahů. Podíváme-li se na regene-
raci obecně, je ji nutno chápat jako 
zvýšení všeobecného standardu 
bydlení na sídlišti. Mezi tyto aspek-
ty patří:

- řešení průjezdné dopravy s 
ohledem na bezpečnost přede-
vším z hlediska příjezdu sanit-
ních a požárních vozidel 

- z hlediska statické dopravy 
dostatek parkovacích míst

- z hlediska veřejné zeleně 
dostatek zákoutí pro rekreaci

- z hlediska ploch pro děti 
dostatek pískovišť a hřišť pro 
odrůstající mládež.

- z hlediska občanské vyba-
venosti pak dostatek ploch pro 
rozvoj služeb a obchodu. 

Jak vyplývá z rozborové 
části, sídliště Slezská je územní 
celek, který se vyznačuje vyso-
kou hustotou obyvatel a malým 
množstvím rozptylových ploch.

S ohledem na vysokou eko-
nomickou náročnost celého pro-
cesu je koncepce regenerace 
Slezská předkládána ve dvou 
variantách:

Varianta 1) využívá stávají-
cí plochy a řeší možnosti bez 
zásadnějších úprav v území.

Varianta 2) je koncepcí, která 
vytváří prostor pro bydlení odpoví-
dající 21. století, ovšem pochopitel-
ně nepoměrně náročnější.

Varianta 1) 
Z hlediska cílové průjezdné 

dopravy se jedná především o 
napojení ulice J. Božana na ulici 
Slezskou variantním způsobem 
buď přímým zaústěním nebo přes 
kruhový objezd. Omezení prů-
jezdné dopravy tam, kde dochází 
k závleku obyvatel, kteří v dané 
oblasti nebydlí, vytvořením požár-
ních nástupních ploch. Z hlediska 
statické dopravy se jedná o zaplně-
ní těch územních rezerv, které byly 
pro občanskou vybavenost plocha-
mi pro parkování, neboť deficit k 
dnešnímu dni činí 300 stání.

Z hlediska veřejné zeleně se 
jedná o zahrnutí hřiště na ulici 
Dobrovského do veřejné zeleně a 
návrh řešení hřiště pro dospívající 
mládež např. „U“ rampa za objek-
tem restaurace Knihovna. Tento 
problém je ovšem nutné řešit 
majetkově. Z hlediska občanské 
vybavenosti se jedná o scelení 
plochy občanské vybavenosti 
podél ulice Slezská, která vlastně 
navazuje přímo i na sídliště Slez-
ská II, a tudíž tento problém by 
řešil i plochu mimo naše řešené 
území. Z hlediska údržby ploch se 
jedná o opravy, případně výměny 
povrchů pěších komunikací za 
zámkovou dlažbu a opravy hřišť. 
Území  je rozděleno na sedm etap 
a území občanské vybavenosti, a 
to pro účely vyčíslení nákladů a 
jakéhosi bilancování. Pořadí etap 
by mělo vyplynout z naléhavosti a 
přístupu občanů k řešení proble-
matiky sídliště.

Varianta 2) 

Řeší regeneraci sídliště tzv. 
rezidenčním způsobem, kdy jed-
notlivé domy jsou zapojeny do 
rezidencí a tyto jsou základním 
územním celkem pro skladbu 
celého sídliště. Tento systém je 
možný za předpokladu zapojení 
všech vlastníků do společného 
projektu, který řeší odstranění 
anonymity sídliště ve prospěch 
menších celků. Dosavadní návrh 
je pouze orientační a skutečný 
návrh by měl vycházet z vazeb, 
které budou vytvářeny vlastníky 
domů, zástupci majoritního vlast-
níka, tj. Města Frýdek-Místek, 
případně vlastníků občanské 
vybavenosti. Projekt regenerace 
pak vymezuje základní plochy 
mimo tyto plochy rezidencí, které 
by byly ve správě města, a dále 
plochy rozvojové pro možnost 
získávání pracovních příležitostí 
na řešeném území. Koncepce 
průjezdné dopravy důsledně řeší 
využití komunikací dle příslušné 
kategorie, tzn. že komunikace 
V. Závady, Novodvorská a Jana 
Čapka jsou brány jako komunika-
ce sběrné, a tudíž není možné na 
této komunikaci parkovat tak, že 
vozidla při zajíždění na parkoviště 
zajíždějí do vozovky.

Koncepce statické dopravy je 
jednak v hromadných garážích a 
v úseku mezi ulicemi J. z Podě-
brad a J. Čapka je uvažováno s 
možným dvoupodlažním řazením 
nebo jednopodlažním s maximál-
ním rozšířením ploch mezi jed-
notlivými bloky.

Veřejná zeleň kromě parků 
zahrnuje i areálové plochy školy 
na ul. J. z Poděbrad, areálová 
plocha školy na ul. J. Čapka je 
zahrnuta do ploch rozvoje občan-
ské vybavenosti. Tento systém 

by výrazně omezil anonymitu 
obyvatel tak velkého sídliště a 
pomohl by takto zapojit širokou 
veřejnost do problematiky tak 
složité, jakou regenerace sídliště 
Slezská je. Pro další postup je 

nutné zapojení obyvatel sídliště 
do rozhodovacího procesu v tom-
to území, především v názoru na 
rozdělení jednotlivých rezidencí a 
v možnostech pro spolufinanco-
vání těchto záležitostí. 

SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ: Specifické prostředí s vysokou koncentrací obyvatel.  Foto: Petr Pavelka

Pozvánka na veřejné projednání
Zveme vás na další veřejné projednání projektu „Regenerace 

panelového sídliště Slezská II ve Frýdku-Místku“ za účasti zpracova-
tele projektu Ing. arch. Jiřího Koběrského a pracovníků městského 
úřadu, které se uskuteční dne 8. června od 16 do 18 hodin ve velké 
zasedací místnosti Městského úřadu Frýdek-Místek, Radniční 1148. 
Tento projekt řeší úpravy průjezdné a statické dopravy, veřejné zele-
ně, zákoutí pro rekreaci, ploch pro děti (hřiště, pískoviště), ploch pro 
rozvoj služeb a obchodu atd. na sídlišti Slezská II.
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 Rada města je výkonným orgánem
Vážení čtenáři,

v návaznosti na poslední čísla zpravodaje, která se týkala zastupitel-
stva města, budeme dnes pokračovat dalším orgánem města, a to 
radou města. Rada města je výkonným orgánem města v oblasti 
samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu 
města. Dřívější právní úprava nestanovila tuto odpovědnost vůči 
zastupitelstvu města. V dnešní podobě je tedy zakotveno, že přestože 
zastupitelstvo města podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen 
zákon) nemůže odebrat radě města vyhrazené pravomoci, v případě 
nesouhlasu s jejím rozhodnutím (a nikdo nebrání zastupitelstvu města 
dát najevo svůj názor, jak by měla v konkrétní věci ve vyhrazené pra-
vomoci rada města rozhodnout) ji může prostě odvolat.

Počet členů rady města musí 
být vždy lichý a nesmí přesáhnout 
1/3 počtu členů zastupitelstva 
města. Rada města však musí 
mít nejméně 5 členů, nejvíce 
pak 11 členů. Ve Frýdku-Místku 
je situace taková, že zastupitel-
stvo města stanovilo počet členů 
rady města na 11, avšak radu 
města obsadilo pouze 9 radních 
(5 ČSSD, 4 KSČM). Šlo o to, aby 
ani jedna koaliční strana nemohla 
pouze silou svých radních přehla-
sovat partnera v koalici.

Radu města tvoří starosta a 
místostarostové, další členové 
rady jsou voleni z řad členů zastu-
pitelstva města. Je-li starosta nebo 
místostarosta odvolán zastupitel-
stvem města z funkce nebo se své 
funkce vzdal, přestává být auto-
maticky i členem rady města. 

Rada města se schází ke 
svým schůzím podle potřeby. 
Četnost jejich zasedání není sta-
novena. V našem městě zasedá 
rada města zpravidla 1x za 14 
dnů, v úterý, převážně v odpo-
ledních a večerních hodinách. 
Na rozdíl od zasedání zastupi-
telstva města jsou schůze rady 
města neveřejné. Rada města 
může k jednotlivým bodům 
svého jednání přizvat dalšího 
člena zastupitelstva města a 
jiné osoby. Tyto osoby, včetně 
člena zastupitelstva města, však 
nemají právo účasti. 

Rada města je schopna se 
usnášet, je-li přítomna nadpolo-
viční většina všech jejich čle-
nů a k platnému usnesení nebo 
rozhodnutí je třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny všech jejich 
členů. U nás to znamená min. 6 
hlasů. Rada města pořizuje ze 
své schůze zápis, který je určen 
k nahlédnutí pouze členům rady 
města, eventuálně pak členům 
zastupitelstva města.

Rada města připravuje návrhy 
pro jednání zastupitelstva města 
a zabezpečuje plnění zastupitel-
stvem města přijatých usnesení. 
V praxi tedy působí jako výkonný 
orgán. A navíc má již zmíněnou 
vyhrazenou (nikdo ji nesmí ode-
jmout – ani vláda ČR, prezident 
ČR, hejtman kraje atd.) pravomoc. 

Neveřejnost zasedání rady 
města platí bez rozdílu vůči všem 

osobám, které nejsou jejími členy. 
Výjimku stanoví jen zákon, a to 
pro osobu tajemníka MěÚ, který 
má hlas poradní. Další výjimku 
může učinit pouze rada města 
tím, že třetí osoby k účasti na 
svém jednání připustí. To se v 
praxi stává poměrně často, neboť 
radní si běžně zvou ke konkrétním 
projednávaným záležitostem ty 
odborníky, kteří dané materiály a 
návrhy vytvářeli, či osoby, o jejichž 
právech, zájmech, aktivitách atd., 
rada města rozhoduje. Není to však 
povinnost, pokud si tuto povinnost 
rada města dobrovolně nezakotví 
do svého jednacího řádu. Ve Frýd-
ku-Místku se rada města rozhodla, 
aby se jejího zasedání pravidel-
ně, v souladu s jednacím řádem, 
účastnila osoba tiskové mluvčí a 
zapisovatelky. Malá poznámka k 
tzv. povinnosti pozvat zúčastněné 
osoby na jednání rady města: Při-
zvání v žádném případě nezname-
ná, že těmto osobám musí být dán 
prostor dle jejich přání. Naopak, 
rozsah jejich vstupu určuje rada 
města. Tyto osoby se na zasedání 
dostavují proto, aby byly připrave-
ny ještě více přiblížit problematiku 
radním, nikoliv, aby se např. dva 
uchazeči o koupi nemovitosti před 
radními dohadovali, jeden druhého 
hanili apod. Je věcí spíše politické 
etiky, aby dotyční, o jejichž věci se 
jedná, nabyli přesvědčení, že jed-
nání je seriózní, korektní, a když už 
jsou přizváni, měli by mít alespoň 
minimální možnost se k věci vyslo-
vit, pokud se k tomu rozhodnou.

Co tedy spadá do vyhraze-
né pravomoci rady města?

Tato nezcizitelná pravomoc je 
uvedená v § 102 zákona o obcích. 
Radě města je tedy vyhrazeno:

1. Zabezpečovat hospoda-
ření města podle schváleného 
rozpočtu, provádět rozpočtová 
opatření v rozsahu stanoveném 
zastupitelstvem města – rada 
města realizuje rozpočet, změny 
v rozpočtu je oprávněna dělat jen 
v nezbytném rozsahu stanoveném 
zastupitelstvem města. 

2. Plnit vůči právnickým 
osobám a organizačním slož-
kám založeným nebo zříze-
ným zastupitelstvem města, 
s výjimkou městské policie, 
úkoly zakladatele nebo zři-

zovatele podle zvláštních 
předpisů, nejsou-li vyhrazeny 
zastupitelstvu města – např. 
zasedá jako valná hromada, 
což je nejvyšší orgán obchod-
ních společností města nebo 
např. jmenuje do funkce ředitele 
základních škol.

3. Rozhodovat ve věcech 
města jako jediného společní-
ka obchodní společnosti – tzn. 
plní funkci nejvyššího orgánu ve 
společnosti Sportplex s.r.o.

4. Vydává nařízení města 
– např. Tržní řád města Frý-
dek-Místek.

5. Projednávat a řešit návr-
hy, připomínky a podněty 
předložené jí členy zastupi-
telstva města nebo komisemi 
rady města – Je tedy patrné, že 
na radu města mají možnost se 
obracet členové zastupitelstva 
města, členové komisí rady 
města a dále (jak bylo uvedeno 
v minulých číslech zpravodaje) 
také občané města.

6. Stanovit rozdělení pravo-
mocí v MěÚ, zřizovat a zrušovat 
odbory a oddělení MěÚ – Radě 
je tak svěřeno v podstatě organi-
zační schéma a struktura, v jakém 
bude MěÚ a jeho úředníci fungovat 
(podrobněji v příštích číslech).

7. Schvalovat organizační 
řád MěÚ – Jedná se o nejstěžej-
nější interní předpis MěÚ, který 
je závazný pro všechny úředníky 
města, včetně dlouhodobě uvolně-
ných členů zastupitelstva města, 
což je starostka a místostarostové. 

8. Na návrh tajemníka MěÚ 
jmenovat a odvolávat vedou-
cí odborů MěÚ v souladu se 
zvláštním zákonem – Z pohle-
du pracovního práva je to jedna 
ze dvou kompetencí, kterou za 
zaměstnavatele nevykonává 
tajemník úřadu, ale právě kolek-
tivní orgán, což je rada města. 

9. Stanovit celkový počet 
zaměstnanců města v MěÚ a v 
organizačních složkách měs-
ta – Jedná se o další pravomoc 
zaměstnavatele, kterou na místo 
tajemníka disponuje rada města. 
V současné době město nemá 
ani jednu organizační složku.

10. Zřizovat a zrušovat pod-
le potřeby komise rady města, 
jmenovat a odvolávat z funkce 
jejich předsedy a členy – Zave-
dením výborů zastupitelstva měs-
ta pozbyly komise rady města tak 
trošku na významu. Je nutné si 
uvědomit, že jsou to pouze porad-
ní a iniciativní orgány rady města. 
Ve F-M se jedná např. o komisi 
územního a ekonomického rozvo-
je, kulturní komisi, komisi pro sport 
a mládež atd. 

11. Kontrolovat plnění úko-
lů MěÚ a komisemi v oblasti 
samostatné působnosti města 
– Jedná se o významnou kont-

rolní pravomoc, která však nena-
hrazuje a ani by neměla suplovat 
kontrolní funkci kontrolního výbo-
ru zastupitelstva města. 

12. Ukládat pokuty ve 
věcech samostatné působ-
nosti. Tuto působnost může 
rada města svěřit příslušné-
mu odboru MěÚ, a to zcela 
nebo zčásti – V praxi se např. 
jedná o uložení pokuty podnika-
jící fyzické osobě nebo právnické 
osobě, která neudržuje čistotu a 
pořádek na pozemku, který uží-
vá nebo vlastní, tak, že naruší 
vzhled města.

13. Přezkoumávat, na 
základě podnětů, opatření 
přijatá MěÚ v samostatné 
působnosti a komisemi. 

14. Rozhodovat o uzavírá-
ní nájemních smluv a smluv 
o výpůjčce. Tuto působnost 
může rada města svěřit pří-
slušnému odboru MěÚ nebo 
příspěvkové organizaci měs-
ta zcela nebo zčásti – Ve F-M 
může, za radou města stanove-
ných podmínek, rozhodovat o 
krátkodobém pronájmu, tj. do 30 
dnů, vedoucí odboru správy obec-
ního majetku a dále mohou zcela 
bezproblémově školy, skrze své 
statutární zástupce, kterými jsou 
jejich ředitelé, pronajímat např. 
tělocvičny různým sportovním 
klubům, zájmovým sdružením, 
sportuchtivým občanům atd. Řadu 
dlouhých let rada města nesměla 
tuto pravomoc svým školám pře-
vést, což způsobovalo obrovské a 
zbytečné průtahy, komplikace atd. 

15. Stanovit pravidla pro 
přijímání a pro vyřizování 
petic a stížností – Není možné, 
díky tomu, aby se jakýkoliv tako-
vý návrh někde „zastrčil, ztopil“ 
apod. Vše musí být v daných 
lhůtách projednáno a vyřízeno.

16. Plnit úkoly stanovené 
zvláštním zákonem.

Až na v textu uvedené výjim-
ky nesmí rada města svěřit nic 
z těchto pravomocí ani starostce 
či úřadu či jinému orgánu. Rada 
města však dále rozhoduje o 
všech ostatních věcech, o kte-
rých nemá pravomoc rozhodovat 
zastupitelstvo města. V tomto 
případě se hovoří o tzv. zbytkové 
pravomoci, která má zabezpečit 
operativnost a pružnost vyřizo-
vání dalších záležitostí, na které 
zákon výslovně nepamatuje.

V závěru je vhodné se zmínit 
o institutu odvolání rady města 
jako celku. K tomuto úkonu je 
oprávněno pouze zastupitelstvo 
města a v případě, že se tak stane 
a není-li současně s tímto zvolena 
nová rada města, vykonává dosa-
vadní rada města svou pravomoc 
až do zvolení nové rady města.

Mgr. ing. Petr Menšík, 
tajemník MěÚ FM

Oldřich Pospíšil je mata-
dorem frýdecko-místecké 
komunální politiky a v sou-
časném volebním období 
je členem Rady města 
Frýdku-Místku za KSČM.

Jaký je pro vás rozdíl 
zvedat ruku na jednání 
zastupitelstva a zasedání 
rady města?

„Zastupitelstvo většinou 
opakuje body projednané na 
radě, takže tam je spíš úkolem 
členů rady přesvědčit ostatní 
kolegy, že radou přijatá stano-
viska jsou správná. U opozice, 
vzhledem k jejím nesmiřitel-
ným postojům, je to ale neřeši-
telný úkol. ODS tady předvádí 
taktiku nulové tolerance, stejně 
jako v parlamentu.“

Je cítit, že to nepovažuje-
te za příliš konstruktivní.

„Opozice nám tady něco 
vytýká, ale na jednání zastu-
pitelstva kraje, kde jsou u 
moci oni, se chovají daleko 
hůř, když neberou vůbec 
ohled na jiné názory. My se 
smysluplným názorům roz-
hodně nebráníme. Když jsem 
já byl v opozici, vždycky jsem 
dával návrh na řešení, ale od 
nich toho moc nevypadne. 
Navíc mám z dění na kraji 
pocit, že těm městům, kde je 
radniční koalice složená ze 
zástupců levice, není z kraj-
ského úřadu přáno.“

Jakým způsobem hledá 
vzájemný konsensus rada 
města?

„Důležité body samo-
zřejmě jsou předjednány 
na klubech, vychází se i ze 
společného jednání koalice. 
V devadesáti procentech 
schvalujeme materiály jed-
nomyslně ve shodě názorů. 
Přitom máme vše postaveno, 
tak, že jedna strana bez hla-
su partnera ze strany druhé 
nic neprosadí. Máme ovšem 
společné prohlášení rady, 
které vzniklo průnikem před-
volebních prohlášení KSČM 
a ČSSD a je základním vodít-
kem pro činnost rady. Prohlá-
šení se snažíme plnit a jeho 
plnění kontrolujeme.“      (pp) 

OLDŘICH POSPÍŠIL: Radní 
za KSČM.
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Sportovní klub Fitpoint oslavil 
v květnu mimořádnou akcí prv-
ních šest měsíců své činnosti. 
I když termín oslav kolidoval s 
čtvrtfinálovým hokejovým zápa-
sem české reprezentace s USA, 
členové klubu si „svou“ akci 
nenechali ujít.

Vítězství českých hokejistů nako-
nec účastníci zábavy mohli sledovat 
přímo v klubu, a protože naši hek-
tické čtvrtfinále zvládli, byla nála-
da skvělá. „Pro ten večer bylo 

Fitpoint slavil půlrok existence

JAN KUBÍK: Vicemistr Evropy 
se ukázal ve vrcholné formě. 

Foto: Fitpoint

určitě dobře, že naši postoupili, 
jinak by se zábava asi rozjížděla 
ztuha,“ tuší manažer Fitpointu 
Tomáš Tikal. Účastníci akce 
zhlédli exhibici thajského boxu a 
zájemci si mohli vyzkoušet, jak 
se v tomto sportu útočí na sou-
peře. Další odvážlivci se přihlá-
sili do soutěže v páce, kterou v 
ženské kategorii vyhrála členka 
Fitpointu Miroslava Mališová a 
mezi muži pan Sich. Odreago-
vat se hosté mohli módní pře-
hlídkou Vaness models, která 
ukázala trendy v plavkách i ve 
sportovním oblečení a zlatým 

hřebem večera bylo vystoupení 
Jana Kubíka, vicemistra Evropy 
v kulturistice v kategorii do 80 
kg. „Právě se vracel ze soutěže, 
takže jsme jej mohli vidět ve 
vrcholné formě. Navíc je to náš 
externí trenér,“ pochvaloval si 
Kubíkovo vystoupení manažer 
klubu. S průběhem akce byla 
spokojena i starostka města Eva 
Richtrová, která přijala pozvání 
a nechala se slyšet, že vyba-
vení Fitpointu ji velmi příjemně 
překvapilo. „Myslím, že podobné 
zařízení ve městě již dlouho chy-
bělo,“ dodala.       (pp)

TURNAJ V PÁCE: I ženy se nerozpakovaly změřit síly.    Foto: Fitpoint

Sportovní stadion TJ Slezan 
bude počátkem června patřit 
závodům v rybolovné techni-
ce. Nejprve zde 3.-4. června 
proběhne Slezský pohár a v 
sobotu 11. června Mistrov-
ství České republiky juniorů 
a žactva v rybolovné technice, 
kterou zaštítilo město Frýdek-
Místek a Region Beskydy.

Netradiční sportovní disciplína 
má i své měření v rámci Evropy 
a světa a právě závod ve Frýdku-
Místku má vliv na nominaci pro 
mistrovství světa ve Švédsku. 
Také Frýdek-Místek má svého 
mistra světa – v osobě Karla Svě-
telského ml., loni se stala mistryní 
Evropy Petra Varkočková. Několi-
kanásobným mistrem republiky a 
reprezentantem je Libor Pierzyna, 

Rybolovnou techniku ukáže
mistrovství ČR juniorů a žáků 

titulem vicemistryně republiky 
mezi juniorkami se může pyšnit 
Aneta Pierzynová a v ženách titul 
získala Jana Brončková, která je 
nominovaná na Světové hry v 
Německu.

„Soutěží se v několika disciplí-
nách, do terčů na různé vzdále-
nosti i různými způsoby, kdy jde 
především o přesnost. Také však 
máme dálkové disciplíny, kdy nej-
lepší svými výkony atakují hranici 
sedmdesáti metrů. Pro tento sport 
je třeba trpělivosti i technického 
nadání a samozřejmě, že se vše 
dá zúročit při rybaření, i když ne 
všichni naši členové chytají i ryby. 
Někteří se věnují pouze rybolov-
né technice,“ prozradil Miroslav 
Pierzyna, místopředseda místní 
organizace.         (pp)

O POHÁR PREZIDENTA EUROREGIONU BESKYDY: Mezinárodní 
atletické utkání žactva z České republiky, Slovenska a Polska se usku-
tečnilo 27. května na stadionu TJ Slezan Frýdek-Místek. Náš záběr je 
z kvalifikačních závodů sedmi mikroregionů Regionu Beskydy.

Foto: Petr Pavelka

MAJÍ STŘÍBRO: Horní řada zleva: Šoltés Alexander, Frajkor 
Ján, Alexovič Karel, Krahulík Miloslav, Kejval Petr, Adamčík Mi-
lan, Vacula Michal, Sklenák Tomáš, Straka Václav, Lipták Martin 
(trenér), Sikora Milan (masér), Vlk Zdeněk (vedoucí mužstva).
Uprostřed: Kulhánek Jan, Szegény Rudolf, Toms Martin.
Dolení řada: Petrovský Vojtěch, Heinz Tomáš, Lanči Tomáš, Ka-
lous David, Lukeš Radek.             Foto: Martin Sládek

Dívky z aerobikového klubu 
Flash TJVP F-M pod vedením 
Šárky Číhalové se zúčastnily 
moravského semifinálového kola 
ve skupinových choreografiích v 
Otrokovicích. Zde měly velký 
úspěch a postoupily na repub-
likovou soutěž do Prahy, která 
se konala 14. května. Ve své 
kategorii, kde postoupilo z celé 
republiky 23 týmů, dívky získaly 
6. místo se skladbou TIK TAK. 

O úspěch se jmenovitě 
zasloužily: Barbora Budinská, 
Barbora Blahutová, Kristýna Bla-
hutová, Iveta Šteblová, Sylvie 

Úspěch aerobikového klubu
Pokorná, Adélka Špačková, Eliška 
Strakošová, Nikola Krutilová, 
Magda Kubečková, Eva Kubalová 
(náhradnice – Eliška Dvorská, 
Kristýna Ičová, Eva Mikulčíková). 

Dětský aerobik navštěvují a 
pravidelně trénují každý pátek 
na 5. ZŠ.

Poděkování patří technickému 
doprovodu – Lence Švecové, Ka-
mile Pokorné a Renátě Kubalové 
za kamerové zdokumentování, 
líčení a povzbuzování. V nepos-
lední řadě patří také poděkování 
trenérce Šárce Číhalové, která z 
úspěchu měla velkou radost.

Na 9. ZŠ Frýdek-Místek došlo 
již podruhé k zajímavému spor-
tovnímu podniku – proběhlo 
sportovní dopoledne za účasti 
dětí z Integračního pobytového 
střediska v Havířově. Akce se 
celkem zúčastnilo přes šede-
sát dětí. Společně prožitý čas 
přispěl k lepšímu vzájemnému 
poznávání mezi českými dětmi 
a dětmi politických uprchlíků, 
které v současné době žijí v 
České republice.

Již v uplynulém školním roce 
byla navázána spolupráce mezi 
Centrem pro otázky migrace 
Praha a některými základními 
školami na Frýdecko-Místecku při 
pořádání společných aktivit pro 
děti z rodin politických azylantů 
a dětí z „našich“ ZŠ. Úspěšně 
proběhly společné kulturní i spor-
tovní podniky na celkem třech 
základních školách, včetně 9. ZŠ 
na ul. E. Krásnohorské. 

Ta nyní na tyto aktivity navázala 

Nevšední sportovní podnik
dalším podnikem – společným 
sportovním dopolednem, jehož 
se zúčastnilo 12 dětí ve školním 
věku z havířovského Integračního 
pobytového střediska. Program 
postavený na sportovním „více-
boji“, složeném ze sportovních 
disciplín „šitých na tělo“ jednot-
livým věkovým kategoriím dětí, 
od prvňáčků až po ty, kteří se již 
pomalu chystají na střední školu. 
Děti z IPS – z Čečenska a dalších 
oblastí Ruské federace, Mongol-
ska a dalších zemí, většinou patří 
k rodinám, které již získaly politický 
azyl v České republice, pobývají již 
delší dobu v naší zemi, pravidelně 

navštěvují základní školu v 
Havířově, a proto si mohly bez 
větších obtíží popovídat se svými 
frýdecko-místeckými vrstevníky, 
podělit se s nimi o své dojmy a 
zážitky jak z Čech, tak ze zemí, 
kde se narodily. Program spor-
tovního dopoledne připravili pra-
covníci 9. ZŠ, především učitelky 
a učitelé tělesné výchovy, kteří se 
tohoto úkolu zhostili k plné spoko-
jenosti všech zúčastněných dětí. 
Na realizaci celé akce se kromě 
vedení a zaměstnanců 9. ZŠ a 
zástupce Centra pro otázky mi-
grace aktivně podíleli také pracov-
níci IPS Havířov-Suchá.         (jr)

Jeden z nejúspěšnějších 
sportů ve Frýdku-Místku, 
oddíl házené SKP, pořádá ve 
dnech 15. 6. a 22. 6. 2005 od 
15.00 hodin na 6. ZŠ Pionýrů 
v Místku (nová hala) nábor 
chlapců ročníku 1995, 1996 
a 1997 do svých přípravných 
družstev. Sportovní oblečení 
s sebou. Tel.: 603 979 339 
– Martin Strnadel.
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Adresa: Fr. Čejky 450, Místek
Web:
www.webpark.cz/katolicke-domy
E-mail: lidovydum.fm@centrum.cz
Tel.: 558 435 401

 Lidový dům v Místku se 
snaží navázat na aktivity z 
počátku minulého století, kdy 
těsně po 1. světové válce uzrá-
la myšlenka výstavby domu 
pro spolkovou, osvětovou, 
kulturní, vzdělávací a spole-
čenskou činnost.

Co zamýšleli zakladatelé 
Lidového domu, nejlépe vysti-
huje část projevu, pronesené-
ho v srpnu 1929 při posvěcení 
základního kamene, který najde-
te ve sklepení dodnes: „Tento 
dům má vzdělávat lid poučením, 
přednáškami, divadlem, má pěs-
tovat zdravé tělo tělocvikem a 
sportem, aby duch i tělo v jedné 
řadě připravoval nový národ, sil-
ného charakteru a občanských 
ctností. V tomto domě chceme 
vzdělávat lid, aby si byl vědom 
svých státních povinností i práv.“ 
V podobném duchu je i úryvek 
z listiny vložené do základní-
ho kamene: „Budoucí, již snad 
budete čísti tento list, pamatujte, 
že zde, v našem milém městě 
Místku, žil v roku Svatovác-
lavském lid dobrý, víře a vlasti 
věrný. Tento odkaz zachovejte 
sobě i svým dědicům a mějte v 
úctě tento dům, budovaný z lás-
ky a oběti pro blaho budoucích.“

Spolek Katolický Lidový dům 
v Místku byl založen 16. 12. 
1923 a stavba Lidového domu 
byla dokončena 15. prosince 
1930. V následujících dvaceti 

Lidový dům je znovu střediskem společenského života
letech budova sloužila svému 
účelu – spolkové a společenské 
činnosti. Byl zde velký sál, vyba-
vený potřebnou jevištní techni-
kou, který by dnes pro svou jedi-
nečnost mohl být mnohem více 
využíván, malý sál a klubovny, 
od roku 1940 také pracoviště 
Charity včetně charitní knihovny. 
Společenský význam měly také 
restaurace a kavárna. Krátce po 
nástupu totalitního režimu v naší 
zemi byl Spolek Katolický Lidový 
dům v Místku zrušen. Bylo to 18. 
10. 1951 a potom 7. 10. 1960 
následovalo znárodnění nemo-
vitého majetku. Postupně dům 
degradoval na pouhou začouze-
nou hospodu. 

Po více než třiceti letech byla 
budova v dezolátním stavu a část 
pozemků vrácena obnovenému 
Spolku Katolický Lidový dům v 
Místku. Spolek byl 15. 12. 1990 
zaregistrován jako občanské 
sdružení. Jeho první starostí byly 

nejnutnější opravy zdevastova-
né budovy. Bylo nutné vyměnit 
okna, střešní krytinu, klempířské 
konstrukce, zdravotechnickou 
instalaci a obnovit celou fasá-
du. Později bylo rozhodnuto o 
vybudování přístavby budovy. 
Byl zbořen původní malý sál a 
dosavadní WC a na jejich místě 
vyrostla dvoupodlažní přístavba, 
jejíž přízemí obsahuje samoob-
služnou jídelnu a bufet s komplet-
ním hygienickým zázemím. 

Lidový dům dnes vytváří 
zázemí také pro charitní čin-
nost. Charita zde má od roku 
1991 správní středisko, cha-
ritní pečovatelskou službu v 
domácím prostředí, středisko 
pomoci potřebným – indivi-
duální výpomoc, šatník a jiné 
vybavení pro domácnost. 
Působí zde charitní Klub seni-
orů. V přátelském společen-
ství si vzájemně pomáhají, 
účastní se humanitárních akcí 

a pomocí lidem na okraji spo-
lečnosti. Jejich setkání také 
sledují přípravu na dobré stáří, 
zdravý způsob života, duševní 
zdraví, podporu sebepéče a 
svépomoci pro udržení zdraví 
a soběstačnosti.

Od 1. 7. 1999 pracuje v Lido-
vém domě klub Nezbeda pro 
děti a mládež od 6 do 16 let se 
záměrem výchovy ke kamarád-
ství, přátelství, vzájemné pomoci 
a porozumění druhým, výchovy 
k práci a získávání dovedností a 
ke kvalitnímu využívání volného 
času (primární prevence sociál-
ní patologie, prevence krimina-
lity a sociální devastace včetně 
drogové závislosti). Klub pracu-
je především pro ty děti, které 
to nejvíce potřebují. Záměrem 
je vytvoření klubu i pro dospělé 
(nejdříve pro rodiče, příbuzné a 
známé klubu Nezbeda). 

Klubovny Lidového domu 
dále slouží jako zázemí pro dal-
ší aktivity. Velký sál už někteří 
objevili jako příhodné místo pro 
pořádání nejrůznějších akcí – je 
využíván pro pořádání výstav, 

zejména pro školní mládež, 
každoroční festival dětských 
pěveckých sborů, koncerty 
žáků Školy duchovní hudby, pro 
Mikulášské večírky, karnevaly, 
koncerty a podobně. Tradicí se 
staly přednášky osobností jako 
například astrologa Jiřího Gry-
gara, literární a kulturní večery, 
naposledy houslistky Gabriely 
Demeterové a cembalistky Gied-
ré Lukšaité - Mrázkové.       (pp)

LIDOVÝ DŮM: Po rekonstrukci znovu důstojná budova.   Foto: Petr Pavelka

VELKÝ SÁL: Výborná akustika.
Foto: Petr Pavelka

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

Národních mučedníků 591

2. 6. - DĚTSKÝ DEN S PÍŠŤAL-
KOU

K vašemu svátku dostanete 
píšťalku na prázdniny.  Zasou-
těžíte si s kamarády, vyzkoušíte 
vodní palbu a pokusíte se překo-
nat rekord ve stavbě ze zápalek. 
Sladká odměna vás nemine.

- DDM Místek, od 13:00 hodin
3. – 5. 6. - VÍKEND JAKO 
MALOVANÝ II.

Víkendový pobyt na Hukval-
dech. Společně si užijeme volný 
čas od pátku do neděle podle 
našich představ. Budeme tvořit, 
malovat, relaxovat. Uděláme si 
podvečerní výlet za strašidly hra-
du Hukvaldy a večer si posedíme 
u ohýnku.

- pásmo her a soutěží na 
téma historie

- cena: 300,- Kč
- přihlášky a informace: DDM 

Místek, Ivana Sošková, telefon: 
558 434 154, 731 167 010
4. 6. - DOPOLEDNE S PC

- přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po Internetu

- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 – 11:00 a 

11:00 – 13:00 hodin
7. 6. - KDO DÁL, KDO RYCHLEJI

- atletický trojboj školních družin
- náhradní termín: 9. 6.
- místo a čas: hřiště 7. ZŠ, 

prezence: 8:30 – 9:00 hodin, 
konec: 12:00 hodin

- přihlášky a informace: DDM 
Frýdek, Marie Cidlíková, 558 
628 240, 736 150 088
10. 6. - HRY OBRA VENDELÍNA

V říši obrů si můžete zahrát 
„Člověče, nezlob se!“, pexeso, 
domino obřích rozměrů. Vyzkou-
šíte si obří skok, nakrmíte našeho 
obra Vendelína. Čeká vás velká 
nabídka jiných her, která bude pro 
vás inspirací na prázdniny.

- Náměstí Evropy (u Kina Pet-

ra Bezruče), od 13:00 hodin
11. 6. - DOPOLEDNE S POČÍ-
TAČEM

- přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po Internetu

- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 – 11:00 a 

11:00 – 13:00 hodin
15. 6. - PROJEKT ŠANCE

Veřejná sbírka ve prospěch 
Domu Šance. Projekt realizující 
preventivní a humanitární pro-
gram pro děti ulice
18. 6. - CELODENNÍ VÝLET 
NA KOLE

- trasa: Dobrá, Nošovice, 
Vyšní Lhoty, Komorní Lhotka

- koupání, opékání parků, 
základy horolezectví a slaňo-
vání

- cena: 20,- Kč
- sraz: DDM Frýdek, Národních 

mučedníků 591, v 9:00 hodin
- přihlášky a informace: DDM 

Frýdek, Marie Cidlíková, 558 
628 240, 736 150 088

ŠACHY
10. 6. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁ-
DEŽE V ŠACHU

- šachové turnaje pro děti a 

mládež od 4 do 18 let
- DDM Místek, 15:30 – 18:30

11. 6. - O ŠACHOVÉ KRÁ-
LOVSTVÍ

- šachový turnaj pro děti 1998 
a mladší

- Národní dům, 9-12 hod.
24. 6. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁ-
DEŽE V ŠACHU

- šachové turnaje pro děti a 
mládež od 4 do 18 let

- DDM Místek, 15:30 – 18:30
Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propagační 

materiály jednotlivých akcí, ze kte-
rých se dozvíte konkrétní informace.

Bližší informace, přihlášky 
apod.

DDM Místek – telefon: 558 
434 154, 558 434 525

DDM Frýdek – 558 628 239, 
558 628 240

Web: www.ddmfm.cz, e-mail: 
info@ddmfm.cz

KLUB MAMINEK BROUČCI
1. 6. - Oslava Dne Dětí
Přijďte si zasoutěžit, čekají 

vás překvapení a odměny.
2. 6. - Schůzka členek
6. 6. v 10.00 hod. - 

Maňásková pohádka 
10. 6. - Výtvarka s Hankou
Budeme si tvarovat z rychle 

schnoucí hlíny.
13. 6. v 10.00 hod. - 

Maňásková pohádka
14. 6. v 10.00 hod. - Prezen-

tace firmy Nestle – výživa i 
cukrovinky

Dozvíte se novinky ve výživě 
dětí i těhotných. Přijďte ochutnat 
dobroty, budou připravené pro 
vás i pro děti.

17. 6. v 10.00 hod. - 
Přednáška prof. Jana Kellera 
- Krize sociálního státu

20. 6. v 10.00 hod. - 
Maňásková pohádka

27. 6. v 10.00 hod. - 
Maňásková pohádka

29. 6. - Slavnostní ukončení 
sezóny s Broučky

Maminky, přijďte si s námi 
posedět a popovídat, zhodno-
tit, co se nám povedlo a co ne. 
Teplé nápoje zdarma. 

Těšíme se na shledanou
5. 9. 2005. Přejeme všem slunné 
a pohodové prázdniny.

KM Broučci

KLUB NEZBEDA
1. června - oslava dne dětí – hry v klubovně i venku
8. června - malování pod lípou – téma „Kouzelný strom“
17. - 19. června - poznávací a prožitkový pobyt v Olomouci
20. – 23. června - tvoříme pro letní výlohu knihkupectví Jakub
24. června - hry a soutěže u vody
30. června - nezbednické vysvědčení – vedoucí dětem, děti ve-

doucím
1. července - stanování v Dobré (u chaty Kabourky)

Dobrá čajovna 2. června v 19:00 hodin
Duchovní odkaz staré Indie

Přednáška Rosti Zica Tomance spojená s besedou,
promítáním diapozitivů, ukázkou fotografií a meditací
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Zákaznická linka SMP 840 111 115
(v pracovní dny od 6 do 20 hod.,
vždy za cenu místního hovoru)

Pohotovostní linka SMP 1239
(nonstop, pouze v pøípadì poruchy)

www.rwe-smp.cz

GASCONTROL,
spoleènost s r.o.
Palkovická 1432
738 01 Frýdek - Místek
Tel./Fax:
e-mail:
web:

595 142 572
gascontrol@gascontrol.cz
www.gascontrol.cz

pøijímá žádosti o pøipojení k distribuèní
soustavì
pøijímá žádosti o dodávku zemního plynu
uzavírá smlouvy na dodávku
zemního plynu
provádí montáže plynomìrù (bezplatnì)

Otevírací doba

Pondìlí  8.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Úterý  8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
Støeda  8.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Ètvrtek  8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
Pátek  zavøeno

Vážení zákazníci,
nejbližším kontaktním místem SMP ve Vašem regionu je kanceláø

smluvního partnera SMP

U novì plynofikovaných objektù

U stávajících zákazníkù SMP pøijímá

žádosti na zmìnu odbìratele
žádosti na zmìny v kupních smlouvách
žádosti na demontáž plynomìru

Komplexní

s lužby v oblast i

lynofikace

p
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Městská společnost TS 
a.s. oslaví 1. července dese-
tiletí své existence, ale histo-
rie „komunálních služeb“ ve 
městě je samozřejmě mnohem 
delší. V minulém čísle jsme si 
připomněli, jakým vývojem ve 
Frýdku-Místku prošlo veřejné 
osvětlení, dnes chceme lehce 
srovnat péči o zeleň.

Co se změnilo ve sféře tech-
nických služeb v oblasti zele-
ně, může nejlépe zhodnotit Jiří 
Lederer, dnes ve funkci vedou-
cího Oddělení zeleně Městské-
ho úřadu ve Frýdku-Místku. 

„Dříve byla sféra technických 
služeb na jednom z posledních 
míst co se týká důležitosti a zeleň 

pak ještě znovu na konci za odpa-
dy, osvětlením a komunikacemi. Z 
toho vyplývalo technické a perso-
nální vybavení a také odměňová-
ní,“ vzpomíná na dobu, kdy vlast-
níkem veřejných statků byly přímo 
podniky „technických služeb“ a 
financování bylo přímo určeno plá-
novacími orgány (MěNV, ONV). 
Podle Jiřího Lederera tenkrát 
nebyl vztah mezi objemem výko-
nů a financováním, byla omezená 
nabídka materiálů, rostlin, strojů, 
chemikálií a minimální možnost je 
získat mimo RVHP. Ruku v ruce 
s tímto faktem nebyly možné širší 
výměny zkušeností a také vývoj a 
výzkum byl minimální a zaměřený 
spíše na výrobní služby.

Dnes je situace jiná. „Otázky 
životního prostředí a tím i zeleně 
se posunuly v hodnotovém žeb-
říčku výše jak z hlediska občanů, 
tak z hlediska samosprávy. Máme 
nesrovnatelně lepší možnosti a 
nabídky technického vybavení i 
vyšší úroveň pracovníků a náro-
ky na vzdělání a dovednosti,“ říká 
Jiří Lederer a pochvaluje si téměř 
neomezenou nabídku materiálů, 
rostlin, strojů a chemikálií, rychlý 
vývoj ve všech oblastech, rychlé 
zavádění nových poznatků do 
praxe.        (pp)

PARK POD ZÁMKEM: Ve městě přibylo zeleně a se srpy a kosami by 
si technické služby dnes rozhodně nevystačily.     Foto: Petr Pavelka

Odbor územního a ekonomického rozvoje
oznamuje zahájení projednávání návrhu

změny č. 1 regulačního plánu Městské památkové zóny Místek
Městský úřad Frýdek-Místek, odbor územního a ekonomického 
rozvoje, jako pořizovatel regulačního plánu Městské památkové 

zóny Místek, dle § 13 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 31 tohoto zákona

zahajuje projednávání návrhu změny č. 1 regulačního 
plánu Městské památkové zóny Místek

dle ustanovení § 22 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona.
Návrh změny č. 1 regulačního plánu Městské památkové 

zóny Místek je dle § 31 odst. 2 stavebního zákona zpracován 
přiměřeně dle § 14 odst. 1 a 2 a přílohy č. 2 oddíl II. vyhlášky 
č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně 

plánovací dokumentaci, ve znění vyhl. č. 570/2002 Sb. 
Návrh změny č. 1 regulačního plánu Městské památkové 

zóny Místek je dle § 22 odst. 1 stavebního zákona vystaven 
k veřejného nahlédnutí po dobu 30 dnů:

na Městském úřadě Frýdek-Místek, odboru územního a ekono-
mického rozvoje, Radniční 1148, v kanceláři č. 408 v tyto dny: 

pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hodin, čtvrtek od 8.00 do 15.00 
hodin, úterý, pátek od 8.00 do 13.30 hodin
ode dne 13. 6. 2005 do dne 12. 7. 2005

Veřejné projednání návrhu změny č. 1 regulačního plánu 
Městské památkové zóny Místek se uskuteční v souladu s 

ustanovením § 17 odst. 1 vyhlášky č. 135/2001 Sb.
20. června 2005 v 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti 

(ve 2. NP) Městského úřadu Frýdek-Místek
Dle ustanovení § 22 odst. 1 stavebního zákona, může každý 

(občané, fyzické a právnické osoby) uplatnit své připomínky do 
15 dnů od posledního dne vystavení návrhu, tj. do 27. 7. 2005.
Dle ustanovení § 22, odst. 2 stavebního zákona, sdělí dotčené 
orgány státní správy svá stanoviska do 15 dnů od posledního 

dne vystavení návrhu, tj. do 27. 7. 2005.
Dle ustanovení § 22, odst. 4 stavebního zákona mohou vlast-
níci pozemků a staveb, uplatnit námitky k návrhu změny č. 1 
regulačního plánu Městské památkové zóny Místek do 15 dnů 

od posledního dne vystavení návrhu, tj. do 27. 7. 2005.
K připomínkám a námitkám podaným po stanovené lhůtě 

se nepřihlíží.
Dle § 22 odst. 2 a odst. 5 stavebního zákona pořizovatel, tj. 

MěÚ Frýdek-Místek, odbor územního a ekonomického rozvoje, 
dohodne návrh změny č. 1 regulačního plánu Městské památko-
vé zóny Místek s dotčenými orgány státní správy, které uplatní 

svá stanoviska ve stanovené lhůtě.
Dle § 23 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel, tj. MěÚ Frýdek-

Místek, odbor územního a ekonomického rozvoje, sdělí vlastníkům, 
kteří uplatní své námitky k návrhu změny č. 1 regulačního plánu 
Městské památkové zóny Místek ve stanovené lhůtě (tj. do 27.7. 
2005), do 30 dnů po schválení návrhu změny č. 1 regulačního 
plánu Městské památkové zóny Místek Zastupitelstvem města 

Frýdku-Místku, že bylo námitkám a nesouhlasům vyhověno, nebo 
důvody, pro které námitkám a nesouhlasům vyhověno nebylo.

Město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu
nebytové prostory

o celkové výměře 13 m2 
nacházející se v I.NP objektu 
čp. 1146, ul. T. G. Masaryka, 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Mís-
tek (v současné době je zde 
v provozu trafika). Smlouva 
o nájmu na dobu neurčitou, 
doporučená výše nájemného 
2.170,- Kč/m2/rok.

Žádosti o pronájem s 
nabízenou výší nájmu (zvlášť 
v zapečetěné obálce) zasí-
lejte na adresu Městský úřad 
Frýdek-Místek, odbor správy 
obecního majetku, Radniční 
1148, maximálně do 28. 6. 
2005 14.00 hodin.

Případné dotazy na tele-
fonním čísle 558 609 174.

Pronájem bazénu s částí areálu ZŠ
Příspěvková organizace Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z 

Poděbrad 3109, pronajme na dobu neurčitou s účinností od 1. 9. 
2005 budovu bazénu i s částí vnějšího areálu. Bazén je samostat-
ným pavilonem, který tvoří plavecká učebna s velikostí vany
16 x 10 x 1,5 až 0,5m, s kapacitou 45 osob, sprchy s převlékárnami 
pro ženy a muže, vestibul a strojovna. 

V květnu 2005 bude dokončena úprava venkovního vstupu 
do bazénu. V části sportovního areálu bude postaveno zázemí 
pro správce venkovního areálu, toalety, převlékárny a nově 
postavený venkovní dětský bazén. 

Podmínkou pronajímatele je umožnění výuky plavecké školy, a to 
v pondělí až pátek (od 7.00 – 13.00 hod.) v době školního vyučování a 
zaměstnání čtyř stávajících kvalifikovaných zaměstnanců provozu.

V nabídce uveďte: podnikatelský záměr, nabídku výše nájem-
ného, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list. Podrobnější 
informace u ředitele příspěvkové organizace Základní škola 
Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, č. telefonu 558 425 
511. Nabídky na výběrové řízení zasílejte v zalepené obálce s 
označením „Pronájem bazénu“ do 15. 6. 2005 na adresu Základní 
škola, ul. Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek, 738 01.

TS a.s. slaví deset let – 2.

Váš finanční život z jednoho místa
V prvním květnovém týdnu oslavilo čtvrté 

výročí svého vzniku Klientské centrum eBanky 
na Ostravské ulici. Za komplexními bankovní-
mi službami se sem vrací stále více spokojených klientů, kteří se 
svými osobními bankéři řeší otázky svých rodinných i firemních 
financí. Účet v eBance umožňuje všem jednoduše přes internet, 
mobilní telefon nebo pevnou linku zaplatit jednorázové i trvalé 
platby domácnosti nebo firmy, platební karta je samozřejmostí 
hned při založení účtu. Volné peněžní prostředky lze v eBance 
zhodnocovat na termínovaných vkladech nebo investovat do 
podílových listů. Klienti eBanky oceňují rovněž kdykoli využitelnou 
finanční rezervu ke svému účtu v podobě Povoleného debetu, 
který umožní jít na účtu do mínusu. Samozřejmostí jsou půjčky 
jako je spotřebitelský úvěr, nebo hypotéka, ale i široká paleta 
produktů určených pro firmy. To vše z jednoho místa – z účtu, 
který je dostupný 24 hodin denně, odkudkoli na světě.

A jakou výhodu by klientům doporučil ředitel Klientského 
centra eBanky na Ostravské Jiří Vojkovský? „Naši klienti 
nemusí platit žádné paušální poplatky za vedení účtu a navíc 
mohou vybírat ze všech bankomatů v ČR za jednotnou cenu 
6,90 Kč. Stačí jen posílat na účet v eBance měsíčně alespoň 
15.000 Kč, podnikatelé alespoň 45.000 Kč“. 

Klientské centrum eBanky na Ostravské ulici č. 2129 je 
otevřeno od pondělí do pátku od 8.00 do 18.00 hodin. In-
formace o službách eBanky je možné získat i na bezplatné 
Infolince 800 124 100 nebo na www.ebanka.cz. 
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stalo se před rokem
1. června ČTK zveřejnila, že v těchto dnech byli odhaleni paděla-

telé bankovek z Frýdku-Místku. ZUŠ a její výtvarný obor naplánovaly 
na 2. června slavnostní zahájení výstavy prací žáků I. a II. cyklu v 
budově na ul. Politických obětí. Policisté z referátu cizinecké a pohra-
niční policie v oddechové zóně obce Bílá připravili dětské radován-
ky pro děti z MŠ na ul. Slezská 2011. Kromě obvyklých soutěží a 
disciplín si mohly děti např. nechat sejmout otisky prstů nebo hle-
dat detektorem kovů bonbony zabalené v alobalu. 3. června zahájil 
prodej nový market LIDL na Beskydské ulici. 5. června předvedli v 
Rytířském sále frýdeckého zámku své houslové umění žáci Houslové 
školy pro nejmenší. Svým vystoupením přispěl i studentský komorní 
orchestr - laureát soutěže Concerto Bohemia 2000. 7. června zazněly 
v chrámu sv. Jana a Pavla Biblické písně v podání sólisty Státní opery 
Praha Iva Hrachovce a varhaníka Aleše Bárty. Koncert ke 100. výročí 
úmrtí Antonína Dvořáka se uskutečnil za podpory města F-M. Galerie 
Fotoklubu Art Collegium F-M umístěná v Městské knihovně v Místku 
nabídla návštěvníkům od 8. června výstavu fotografií Jiřího Klusky. 
9. června zvala Nemocnice ve Frýdku-Místku na akci Daruj krev s 
Českým rozhlasem. Beskydská muzejní a vlastivědná společnost 
uspořádala 10. června další z oblíbených vycházek po městě, tento-
krát s názvem Pojďte s námi po Frýdku. První volby do Evropského 
parlamentu se uskutečnily 11. a 12. června. Občané Frýdku-Místku 
se týž den mohli zúčastnit v Praze natáčení pořadu Kotel. Hostem 
pořadu byl předseda ODS Miroslav Topolánek. 13. června byla na 
Zámecké ulici derniérou zakončena výstava Archeologické nálezy ve 
Frýdku-Místku v roce 2003. 14. června byla podepsána představi-
teli obou měst Deklarace o partnerství mezi městy Frýdek-Místek a 
Myslowice (Polská republika). Odpoledne zavítaly do prodejny Elek-
tro Sikora – Golová na Radniční ulici nejhezčí dívky soutěže MISS 
ČR 2004. Zájemcům o autogram rozdávaly k svému podpisu úsměv 
Jana Doleželová, Edita Hortová a Michaela Wostlová.

Anna Nováková

MISSKY VE FRÝDKU: Tři nejkrásnější dívky roku 2004 byly k dispo-
zici obdivovatelům.   Foto: Petr Pavelka

Pětasedmdesátiletá Anna 
Chlupová-Šauerová vypráví 
o zážitcích z války, které v ní 
zůstaly z dětství.

...Ty nejkrutější dny přišly tepr-
ve když otec musel na nucené 
práce do Německa na jeden rok a 
maminka zůstala doma se čtyřmi 
dětmi od 7 do 12 let. Pomoc neby-
la žádná, ve Frýdku jsme neměli 
žádnou rodinu, ani známé, aby 
nám byli nápomocni.

Jednou šla maminka přes 
Morávku, kde byla hranice do 
Slezska, kde zůstaly naše věci, 
aby aspoň něco přinesla. Ces-
tou se seznámila se skupinkou 
lidí, kteří ji prosili, aby je vzala s 
sebou přes horu, když to tam zná. 
Maminka je velice ochotně vzala, 
ale měli velkou smůlu (bylo jich asi 
deset). Financi je chytli a odvezli 
do sběrného tábora do Osvětimi. 
Ta skupinka byli Židé. Maminku 
krutě vyslýchali – mysleli si, že je 
převaděčka a chtěli vědět, kolik už 
jich převedla. Tenkrát se ani nevě-
dělo, co je to Osvětim, kam měla 
maminka jet, ale měla jakýsi šestý 
smysl a po čtyřech týdnech se jí 
podařilo z tohoto přísně střeženého 
tábora v noci utéct. Přelezla ostna-

Seniorka o válce dětskýma očima (2.)
té dráty, doplazila se k řece Olze, 
a přestože neuměla plavat (byla z 
hor), pustila se přes řeku na dru-
hou stranu a po dvou dnech přišla 
domů, chudáček, celá podrápaná 
a roztržená. Měla z toho zápal plic 
a nebyl u ní ani doktor, protože 
nechtěla, aby někdo věděl, že 
utekla z lágru.

Protloukali jsme se, jak se 
dalo. Jednou jedné zelinářce z 
Řeznické ulice – p. Polákové 
– přivezli brambory na náměstí ve 
Frýdku, a aby je nikdo nerozkra-
dl, tak jsme s Eliškou celou noc 
seděly na pytlech. Dostaly jsme 
za to každá kelímek šípkové mar-
melády a po třech korunách. 

Mě si oblíbila jedna milostpa-
ní, které jsem tak musela říkat. 
Jmenovala se Božena Čepel-
ková. U služek byla známá jako 
velký lakomec a sekýrník. Žádná 
služka u ní dlouho nevydržela. Její 
muž byl velice hodný – byl tehdy 
ředitelem tkalcoven ve Frýdku-
Místku, ale byl „pod pantoflem“. 
Tato milostpaní to se mnou velice 
uměla. Věděla, že za dobré slo-
vo pro ni do ohně skočím. Nosila 
jsem jí domů nákupy, nosila uhlí 
ze sklepa (měla tehdy pět poko-

jů), myla schody apod. Odměnou 
jsem dostala vždycky krajíc chleba 
namazaný kunsthönigem – byl to 
umělý med. Někdy jsem ani do 
školy nešla, protože jsme dělaly 
(dělala jsem) velký úklid. Jednou 
jsem jí umývala okna – to už byli 
přestěhovaní pod zámek do areálu 
továrny u trati, kde dostali byt po 
Židech o sedmi pokojích i s ná-
bytkem a vším vybavením. Lezla 
jsem po těch vysokých oknech ve 
třetím patře jako veverka a čistila, 
až si toho všimli lidé u továrny a 
zlobili se na maminku, že mě tam 
nechá dělat tak nebezpečnou prá-
ci. Sama jsem si nemyslela, že je 
to nebezpečné, a neměla jsem 
strach. Přesto maminka šla za 
milostpaní a vynadala jí, že mě tak 
využívá, a zakázala mi za ní cho-
dit.  Potají jsem k ní zase šla něco 
pomáhat, protože mi slíbila, že 
mi koupí pláštěnku do deště. Asi 
za půl roku mi ji opravdu koupila, 
ale to jsem ji měla tvrdě odpraco-
vanou. Jednou – to byla pro mne 
veliká pocta, mohla jsem sedět 
s krajícem chleba a kávou ne na 
uhláku u kamen, ale v kuchyni u 
stolu, kde občas snídával i pan 
ředitel. 

Frýdek-Místek v roce osvobození (10.)
Další pohled do kroniky města 

zachycuje situaci v našem městě 
bezprostředně po osvobození.

Vzhled města nebyl nijak oku 
lahodný. Na ulicích se válely 
mršiny koní a hovězího dobytka, 
omítky budov byly často silně 
poškozeny, na mnoha místech 
stály železné překážky zvané 
rozcocháče, všude bylo plno 
skla z rozbitých okenních tabulí, 
na obvodu města se povalovaly 
zbytky ručních i těžkých zbraní, 
zničených tanků a automobilů. 
V zákopech ležely mrtvoly naci-
stických vojáků.

Ve výtopně na nádraží zničili 
nacisté při útěku několik loko-

motiv a točnu, hradlový přístroj 
a veškeré telefonní a telegrafní 
zařízení. Výtopna byla zasažena 
dělostřeleckou palbou a její 
střecha shořela. Shořely i dva 
vagony a hromada pražců. Na-
cisté chtěli lokomotivami zatara-
sit cestu z Frýdku do Místku, ale 
stroje se jim zabořily, když se 
dostaly mimo kolejnice. Cesta 
zůstala volná. Výhybky byly 
poškozeny, ale většina zařízení 
ve stanici zůstala neporušena. 

V továrně Landsberger poblíž 
silnice na Příbor stály kolony 
vozů se střelivem, jež naci-
stické vojsko nestačilo odvézt 
na západ. Němečtí pyrotechnici 

ho proto zapálili a ono hořelo 
dlouho za ohlušujících výbuchů 
úplně demolujících tovární budo-
vu. Mračna dýmu se valila nad 
městem a umocňovala truch-
livou náladu.

Ze 3 452 domů bylo do 
základů zničeno 25 a poškozeno 
1 250 domů. Poutní chrám 
Panny Marie byl zásahy silně 
poškozen. Evangelický chrám 
byl zasažen šrapnelem do věže 
nad hodinami a kostel sv. Ja-
kuba v Místku měl zničenou věž. 
Mnoho škod bylo způsobeno 
v lesích. Naštěstí průmyslové 
závody vyvázly bez pohromy. 

Zdravotní odbor českého 

hasičského sboru ošetřil a za 
pomoci zaměstnanců firmy 
Mláděnka a Ptáček odvezl z 
bojů do frýdecké nemocnice 11 
raněných sovětských vojáků a 
75 českých občanů.

Při osvobozovacích bojích v 

roce 1945 padlo na území města 
více než 40 sovětských vojáků a 
50 občanů z Frýdku, Místku, ze 
Sviadnova, Starého Města, z 
Lískovce a Ostravy.

Anna Nováková, 
kronikářka města

PIETNÍ AKT: Památku padlých v druhé světové válce si město důstojně připomnělo u rekonstruovaného 
památníku na frýdeckém hřbitově.           Foto: Kateřina Šimůnková
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k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí
o výměře 33,75 m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 50,64 m2

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

(IV.NP - kanc.č. 58)
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2

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

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

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

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

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

(V.NP – kanc. č. 503)
4) Objekt čp. 811 – budova „A“,
ul. Malý Koloredov 

- nebytové prostory o výměře 114,02 m2

(I.NP-kanc. č. 17-25)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 14,15 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,28 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 50 m2 (I.NP - sklad)
- nebytové prostory o výměře 28,3 m2 (II.NP)
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 25,62 m2 (II.NP)
7) Objekt čp. 72, ul. J. Trnky
- nebytový prostor o výměře 40 m2 (I.NP)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 37 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 21 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 49 m2

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

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

Sběr nebezpečných a velko-
objemových složek komunálního 
odpadu je zajištěn pomocí mobil-
ní sběrny, která parkuje vždy v 
úterý, středu a čtvrtek od 8.00 do 
16.00 hodin na vybraných par-
kovištích. Pracovníci Frýdecké 
skládky a.s. odeberou od občanů 
města Frýdek-Místek bezplatně 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpadu ve městě
přinesené nebezpečné, ale i vel-
koobjemové odpady. 

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

obrazovky, monitory,
- rádia, počítače, lednice, 

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

jiné chemikálie,
- zbytky barev, laků, ředidel, 

autobaterie a monočlánky, 
- zářivky a výbojky, prošlé a 

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

V nejbližší době je možno tyto 

odpady odevzdat na těchto mís-
tech:

parkoviště u Kina P. Bezruče: 
14.6. - 16.6.
parkoviště u krytého bazénu: 
21.6. - 23.6.
parkoviště u Mariánského kos-

tela:  31.5. - 2.6. a 28.6. - 30.6.
parkoviště naproti zastávce 

Na Veselé: 7.6. - 9.6.
Se svými náměty a při-

pomínkami se můžete obrátit 
na Frýdeckou skládku, a.s.

Tel.: 558 627 047,  
 558 636 251
nebo MěÚ F-M, odbor životního 
prostředí a zemědělství, Palac-
kého 115. Tel.: 558 609 489

V tělocvičně Základní 
školy Frýdek-Místek, T. G. 
Masaryka 454 byl v průběhu 
dopoledne 25. května poně-
kud větší nepořádek, ale jen 
proto, aby školáci dokázali, 
že i věci, které obvykle nepo-
řádek představují a končí 
jako odpad, se mohou hodit k 
smysluplnému využití.

Projekt Zhodnocení recyklo-
vatelného a odpadního materiálu 
ve výuce proběhl již podruhé, s 
cílem rozvíjet nápaditost a 
tvořivost dětí, zapojit je do výz-
doby školy, upevnit spolupráci 
meziměstských škol a podpořit 
u žáků ekologické myšlení 
a představy o dalším vývoji 
města Frýdku-Místku. „Máme 
tu šest škol a pětičlenné týmy 
žáků s pedagogy zpracovávají 

Odpady školáci využili
nejrůznější materiál, od lepenky, 
přes látky až po uzávěry od PET 
lahví. Z toho všeho vytvoří hřiště 
budoucnosti. Loni jsme měli po-
dobné téma, kdy děti uplatňovaly 
představu, jak bude v budoucnu 
vypadat město,“ prozradily Jitka 
Hanáková se Šárkou Lepíkovou, 
vedoucí projektu. Vzniklé výtvory 
s futuristickými atrakcemi i klasi-
kou, která k dětským hřištím bude 
neodmyslitelně patřit vždy, budou 
v průběhu června vystaveny v 
místní školní Galerii Pod Sovou. 
Bude tak završen dlouhodobější 
projekt, na jehož začátku žáci 
nejprve sbírají vhodný materiál 
formou soutěží například ve sběru 
víček nebo papíru. „Myslíme si, že 
náš projekt podporuje soutěživost 
i čistotu životního prostředí,“ hod-
notily organizátorky akce.      (pp)

Městský úřad Frýdek Mís-
tek, odbor dopravy a silničního 
hospodářství, provede v měsí-
ci červnu 2005 inventarizaci 
vyhrazených parkovacích míst 
pro vozidla s označením O1 
(+dodatková tabulka s uvede-
ním SPZ nebo RZ) na parkoviš-
tích nebo místních komunikacích 
na území města Frýdek Místek, 
která byla přidělena do 31. pro-
since 2004 vlastníkům vozidel, 
jež jsou držiteli průkazu ZTP 
nebo ZTP/P nebo jejich zákon-
ným zástupcům. 

Žádáme proto občany, kte-
rým bylo do 31. 12. 2004 při-
děleno vyhrazené parkovací 
místo s dodatkem SPZ nebo RZ 
na parkovištích nebo místních 
komunikacích na území města 
Frýdek Místek, aby předložili 
odboru dopravy a silničního hos-
podářství tyto doklady: 

- kopii rozhodnutí o přiděle-
ní mimořádných výhod II. nebo 
III. stupně

- kopii průkazu ZTP nebo 
ZTP/P

Inventura vyhrazených 
parkovacích míst „O1“

- kopii povolení k užívání 
vyhrazeného parkovacího místa

- lékařskou zprávu 
- kopii velkého technického 

průkazu
- doklad o trvalém bydlišti
- situační snímek s umístěním 

vyhrazeného parkovacího místa
Tyto doklady lze předložit v 

úředních dnech Po, St 08.00 
– 17.00 hod. a Čt 13.00 – 15.00 
hod. na Městském úřadě Frýdek 
Místek, Radniční 1148, odbor 
dopravy a silničního hospodář-
ství, č. kanceláře 415, pan Jan 
Vrbica, č. tel.: 558 609 224

Výše uvedené doklady je 
nutno předložit nejpozději 
do 30. června 2005. Pokud k 
tomuto datu nebudou doklady 
předloženy, budeme mít za to, 
že důvody pro přidělení vyhra-
zeného parkovacího místa již 
pominuly a vyhrazené parkovací 
místo bude zrušeno. 

Ing. Miroslav Hronovský, 
vedoucí odboru dopravy a 

silničního hospodářství

Upozornění na změnu funkce vyvolávacího systému
na oddělení evidence obyvatel, OP a cestovních dokladů

Z důvodů snahy ulehčit občanům vyzvednutí vyhotovených 
občanských průkazů a cestovních dokladů přistoupilo oddělení 
evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů 

ke změně funkce vyvolávacího systému.
V rámci zkvalitnění služeb pro občany oddělení zajistilo 

změnu ve fungování vyvolávacího systému.
Tato změna je reakcí na současný zvýšený zájem občanů 

o vydání dokladů, které je spojeno s dlouhým čekáním občanů 
u přepážek.

Změna fungování vyvolávacího systému spočívá v tomto 
rozdělení:

Tlačítko č. 1 – číselná řada 1 – 499,
využívají občané, kteří žádají o nový občanský průkaz, 

cestovní doklad, změnu trvalého pobytu, zápis dítěte do pasu, 
výpis z informačního systému atd.

Tlačítko č. 2 – číselná řada 500-999,
je určeno výhradně pro občany, kteří se dostavili pro 

vyhotovené občanské průkazy a cestovní doklady. S jinými 
požadavky u tohoto tlačítka č. 2 nebudou občané odbaveni.

VYUŽITÍ ODPADŮ: Školáci tvořili hřiště budoucnosti.  Foto: Petr Pavelka
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Říká se, že nejlepší je origi-
nál. Český národní cirkus origi-
nál Berousek, který rozbil svůj 
velkokapacitní stan na stadio-
nu Slezan Frýdek-Místek, toto 
rčení potvrdil. Až do 4. června 
se můžete přesvědčit i vy, že 
jeho vystoupení patří k tomu 
nejkvalitnějšímu, co kdy cirkus 
v našem městě předvedl.

Představení se hrají od 17 
hodin, o víkendech o dvě hodiny 
dříve. Během nich uvidíte spous-
tu skvělých artistických čísel, 
několik rarit, špičkové ukázky 
drezúry, exotická zvířata i šašky, 
kteří se neopírají o pouhé „pane 

Cirkus Berousek je prostě super
šediteli“. Vše začíná černobí-
lou ukázkou krásy koní, jejichž 
pohyb navozuje atmosféru doko-
nalé šachové partie. Zvířata jsou 
natolik rozumná, že by si snad 
osvojila i pravidla královské hry. 
Po nich se ukážou šašci, kteří 
ne naposledy udělají šašky z 
někoho z obecenstva, ale divá-
ci se baví a „oběti“ o důstojnost 
rozhodně nepřijdou. Artisté poté 
ukážou několik obligátních „salt 
mortále“ a ovace si získají i sloni, 
kteří obdivuhodným způsobem 
dokážou rozpohybovat své kilo-

gramy. Publikum v tu dobu nad-
šeně aplauduje jako na nějakém 
sportovním klání. Zaujmout 
dokáže i vystoupení se šviha-
dly, ovšem nevěřícné kroucení 
hlavou si vyslouží artistka, která 
dokáže ve vzduchu bavit zavě-
šená za svůj vlasový porost. 
Ze zvířecí říše svou poslušnost 
předvedou ještě velbloudi, zebry 
a pověstní medvědi, kteří dají 
každému vzpomenout na slavný 
film o šesti medvědech s Cibul-
kou. Měl ten méďa na motorku 
vůbec „papíry“?       (pp)

PŘITAŽENÉ ZA VLASY?: Artistka ve vzduchu zavěšená za svůj cop 
zaujala všechny.    Foto: Petr Pavelka

BYTELNÉ SEDÁTKO: Sloni před-
vedli, jak ovládají své kilogramy.

Foto: Petr Pavelka

Část prostor místecké 
městské knihovny patří až do 
10. června Jiřině Hamrlové, 
která zde vystavuje své akva-
rely a kresby pod názvem 
Obrázky ze Slovenska.

Jiřina Hamrlová svou výstavu 
tématicky zaměřila na sloven-
skou krajinu pod Belanskými 
Tatrami, nejčastěji jde o akvare-
ly z obce Ždiaru. Několik kreseb 
zobrazuje lidovou architekturu 
z východního Slovenska, další 
sakrální stavby a dvakrát autor-
ka vyobrazila Oravský hrad. 
„Tehdy, asi před čtyřiceti lety, 

V knihovně vystavuje Hamrlová
jsem se účastnila malířských 
zájezdů na Slovensko s výtvar-
níky Válcoven plechu. Od té 
doby se do Belanských Tater 
ráda vracím,“ prozradila na sebe 
výtvarnice. 

Jiřina Hamrlová v současné 
době vyučuje výtvarné předmě-
ty, již jen na částečný úvazek, 
na Gymnáziu a SOU ve Frýdku. 
Milovnice kreseb městských 
zákoutí, ale i figur a portrétů je 
členkou V-klubu výtvarníků F-M, 
každoročně se zúčastňuje spo-
lečných Salónů a od roku 1987 
vystavuje i samostatně.       (pp)

JIŘINA HAMRLOVÁ: Na Šíravě.                        Foto: Petr Pavelka

AUTOGRAMIÁDA: Víceúčelová sportovní hala ve Frýdku-Místku 
znovu dokázala hostit jedinečný kulturní program. Turbo a Tub-
latanka si u nás udělaly jedinou zastávku na severní Moravě na 
svém koncertním turné.        Foto: Archiv

Město Frýdek-Místek se 
po roce znova chystá přivítat 
zhruba 700 tanečníků, zpěvá-
ků a muzikantů sedmi evrop-
ských i asijských států, Čech 
a Moravy, kteří přijali pozvání 
na 11. ročník Mezinárodního 
folklorního festivalu. 

Za deset let trvání festivalu 
se v našem městě představilo 
již 56 zahraničních souborů z 
31 zemí čtyř kontinentů a 46 
souborů z různých regionů 
naší republiky. Na pódiích 
místeckého náměstí, frý-
deckého zámku či Kina Petra 
Bezruče účinkovalo od roku 
1995, kdy se festival z podnětu 
vedení souboru Ostravička 
uskutečnil poprvé, více než 
pět tisíc folklorních nadšenců 
všech věkových skupin. 

Veškerou tíhu příprav, 
samotného průběhu a zajištění 
spokojenosti účastníků táhnou 
na svých bedrech výhradně do-
brovolníci, kteří festivalu věnují 
nejen svůj volný čas, probdělé 
noci, dovolenou, ale mnohdy i 

11. Mezinárodní folklorní festival
prostředky – svá auta, mobily, 
stravu i lože ve svých rodinách. 
Odměnou i povzbuzením pro 
další rok perné práce jim zatím 
bylo vždy vřelé poděkování 
a obdiv všech „absolventů“ 
předchozích festivalů a čím dál 
tím početnější řady nadšených 
diváků. Moc těší ohlasy ze 
zahraničí, kde se věhlas 
našeho festivalu úspěšně šíří.

Díky dobrovolníkům z 
řad mládeže a rodičům dětí 
Ostravičky, členům souboru Os-
travica, studentům VOŠ Good-
will a za pomoci pracovníků Zák-
ladní umělecké školy, 7. základní 
školy, Muzea Beskyd, Národního 
domu a městského úřadu nyní 
vrcholí letošní přípravy festivalu, 
který se uskuteční v termínu od 
14. do 20. června pod osobní 
záštitou starostky Evy Richtro-

vé. Město Frýdek-Místek, ale i 
Frýdlant n.O., Bašku, Hukvaldy, 
Vratimov, Kunčice p.O., a Starou 
Ves oživí v pestrobarevných kro-
jích odění malí i velcí tanečníci, 
v ulicích či na náměstích bude 
opět znít zpěv a lidová muzika. 
Všichni organizátoři věří, že se 
připravených programů zúčastní 
opět hodně zvídavých diváků, 
nebude snad chybět ani sluníčko. 
Budeme doufat, že hostům 
bude chutnat strava připravená 
týmem kuchařů ze školní jídelny 
7. ZŠ, že se jim bude příjemně 
bydlet v hotelovém domě 
Paskov, kterého vedení nám i 
letos vyšlo maximálně vstříc, a 
hlavně, že se jim bude u nás 
líbit a náš festival doporučí 
dalším zájemcům. 

MUDr. Eva Geryková,
prezident festivalu

Svátek muzikantů známý 
pod názvem Evropský svátek 
hudby se v naší zemi stal již 
tradicí. V době letního sluno-
vratu tak hudbou, zpěvem a 
tancem vítáme příchod léta. 
Ve Frýdku-Místku se tato 
slavnost uskuteční již pošes-
té a stejně jako v minulých 
letech i letos bude tuto akci 
organizačně zajišťovat místní 
základní umělecká škola.

„V pátek 17. června se od 
15 hodin na pódiu místecké-

Evropský svátek hudby 2005
ho náměstí Svobody vystřídá 
několik desítek dětí, které se 
svým muzicírováním budou 
snažit obveselit občany a náv-
štěvníky města. Vystoupí zde 
školní folklórní soubory, dětský 
pěvecký sbor Písnička a taneč-
ní kapela Šuba-Duba Band,“ 
prozradil Ladislav Muroň, ředi-
tel Základní umělecké školy 
Frýdek-Místek. 

Pořadatelé doufají, že akci 
bude přát počasí, což je podmín-
kou, aby se uskutečnila.        (pp)

Mezinárodní festival dětí a mládeže FEDD 
3. června – Národní dům Frýdek-Místek 

Kategorie: zpěv, herectví, pohyb, modeling, umělecká tvořivost
Věková hranice: od 5 do 22 let

FEDÍK – Sdružení pro rozvoj dovedností dětí a mládeže a ANNA TOUR zvou všechny příznivce 
na pokračování 6. ročníku finále FEDD, které se koná dne 3. 6. 2005 v divadelním sále Národního 

domu ve Frýdku-Místku od 9 do 13 hodin, pod záštitou města Frýdku-Místku. Setkají se všichni 
vítězové semifinále, které se konalo v prosinci v ZŠ Hukvaldy a další noví hosté. 
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HUDEBNÍ KLUB STOUN

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

 

15. června v 19.00 hodin - Národní dům
STUDIO YPSILON PRAHA
Oskar Nedbal - Jan Schmid
VINOBRANÍ
Vinobraní v Ypsilonce aneb Dožínky opere-

ty o tom, jak může vypadat zkoušení operety, 
aby měl Oskar Nedbal a všichni ostatní radost 
ze hry, zpěvu a muzicírování.

Hrají: J. Lábus, M. Dejdar, M. Vacek, P. 
Nový, J. Jiráň, J. Synková, L. Loubalová, 
l. Gerendáš, P. Popelka, M. Kořínek, Z. 
Měsíčková aj.

Režie: Jan Schmid
Premiéra
Výstavy:
25. května - 31. července - chodby 

Národního domu
Folklórní festivaly 2003-2004
Výstava fotografií Jaroslava Kupčáka a 

Arnošta Čaply.
Kurzy:
Taneční pro mládež
Začátečníci - podzim 2005
Již přijímáme pouze hochy.
Prodej průkazů
od 9. 5. - pondělí, čtvrtek od 12.30 do 

15.30 h. a úterý od 13.00 do 17.00 h. v 
Národním domě 1. poschodí.

Informace na tel. čísle 558 432 011 p. 
Janáčková

14.-20.června - 11. MEZINÁRODNÍ 
FOLKLORNÍ FESTIVAL

Účinkují :
HWANGHAEDOPYEONGSANSO-

NOREUMGUT Jižní Korea, SAGARMATHA 
NEPAL CULTURAL GROUP Nepál, FESTI-
LOIR Francie, KAZAČOK Rusko, ZORAČKA 
Bělorusko, VLADISLAVIA Polsko, TOPĽAN 
Slovensko, KELČOVAN Slovensko, DOLI-
NA Staré Město, HANAČKA Litovel, MALÁ 
CHASA Frýdlant n.O., BESEDA Metylo-
vice, OSTRAVIČKA, ONDRÁŠEK, MALÁ 
OSTRAVICA, OSTRAVICA,CM GRAJ, 
ROZMARÝN a ŠIDLA FM
Doprovodný program: ŠUBA-DUBA BAND a 
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR VP

15.6. - 16.00 - Oficiální zahájení festi-
valu - ZUŠ Frýdek-Místek

16.6. dop. - Koncerty pro školy - Kino 
P. Bezruče a KD Vratimov

19.00 Koncert muzik - Frýdecký zámek 
(za nepříznivého počasí v NS Vlast)

17.6. - Celodenní pobyt souborů s pro-
gramy v obcích Stará Ves n.O., Baška, 
Frýdlant n.O., Kunčice p.O., Hukvaldy

ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ - Náměstí 
Svobody

18.00 - Zahajovací pořad hlavního 
pořadatele - Ostravička 

19.30 - Děti dětem - Vladislavia, 
Kazačok

20.30 - Z Hané a Slovácka - Dolina, 
Hanačka

21.30 - Vítejte u nás - Sagarmatha, 
Festiloir, Topľan

23.00 - Na pěknu notečku - lidová 
veselice

18. 6. - 8.15 - Koncert Velkého decho-
vého orchestru VP - Náměstí Evropy

9.00 - Festivalový průvod od Kina P. 
Bezruče na Náměstí Svobody

ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ - Náměstí 
Svobody

9.00 - Vystoupení - CM Rozmarýn
10.00 - Vítejte u nás - představení 

účastnických souborů
13.00 - Koncert Velkého dechového 

orchestru VP
14.00 - Děti a písnička - vystoupení 

dětských regionálních souborů Ondrášek, 
Malá Ostravica, Ostravička, Malá chasa a 
nejlepších zpěváčků 

15.30 - Co nás spojuje - Ostravička II, 
Vladislavia, Kazačok

17.00 - Ostravica a její hosté - Ostra-
vica, Kelčovan

18.30 - Obrázky ze světa I - Festiloir, 
Sagarmatha 

19.30 - Pozdravy z Moravy - Dolina, 
Hanačka, Ostravička

20.30 - Obrázky ze světa II - 
Hwanghaedopyeongsansonoreumgut, 
Zoračka, Topľan

22.00 Písně bez hranic - veselice
ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ - Náměstí 

Svobody
19.6. - 9.00 - Vystoupení - CM Šidla
10.30 - Obrázky ze světa III - Hwang-

haedopyeongsansonoreumgut, Zoračka 
11.30 - Závěrečný pořad spolupořa-

datele - Ostravica a Malá Ostravica
15.15 - Koncert Šuba-duba band u 

Kina P. Bezruče
16.00 - Galakoncert - Kino Petra Bez-

ruče (předprodej vstupenek v NS Vlast)
20.00 - Oficiální ukončení MFF - 

Národní dům Frýdek-Místek
Za nepříznivého počasí se akce z 

náměstí přesouvají do Národního domu.
Pořádá: Město Frýdek-Místek, Folklor-

ní sdružení ČR, DFS Ostravička 
Festival je pořádán pod osobní záštitou 

starostky Města Frýdek-Místek ing. Evy 
Richtrové, za finančního přispění Města 
Frýdek-Místek a Ministerstva kultury ČR.

Stálé expozice:

BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
ČUNDROVÁNÍ SE DŘEVEM
Výstava přibližuje historii plavení dřeva v 

oblasti Moravskoslezských Beskyd, zaniklé 
a dochované vodní nádrže v povodí Ostra-
vice, Morávky, Čeladenky a Olše – klausy, 
zaniklé hamry a další technické památky.

Výstava je pro veřejnost otevřena 
omezeně – úterý, středa a pátek 14.00-
16.00 hodin, čtvrtek 14.00-17.00 hodin, 
sobota a neděle 13.00-17.00 hodin

V dopoledních hodinách ve výstavě 
probíhají výukové programy pro školy.

Potrvá do 26. června 2005.
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
Výstava, pořádaná u příležitosti 60. 

výročí osvobození českých zemí a konce 
2. světové války, nás seznámí s klíčovými 
mezníky 2. světové války v zahraničí, s 
důležitými událostmi v ČSR, ale zejména 
nám poodhalí průběh 2. světové války v 
našem regionu – vpád nacistických vojsk 
do Československa a hrdinný odpor vojáků 
8. pěšího pluku z Místku, odboj na Frýdec-
ko-Místecku (Obrana národa, skupina „Lvi-
ce“, Sokolský odboj, Komunistický odboj, 
partyzánská skupina Jana Žižky, východní 
i západní paravýsadky, Morávka), osvobo-
zení Frýdecko-Místecka Rudou armádou. 
Výstava se také věnuje osudu našich rodá-
ků v zahraničních armádách (východní, 
západní frontě i Africe) i represím Němců 
vůči obyvatelstvu (holocaust, koncentrační 
tábory, nucené nasazení).

Potrvá do 5. června.
DŘEVĚNÉ KOSTELY A KAPLE
na Moravě a ve Slezsku
Výstava přibližuje nevšední krásu 

dochovaných i zaniklých dřevěných sak-
rálních staveb v naší oblasti – kostelů, 
kaplí a zvonic. Vystaveny jsou historické a 
současné fotografie, pohlednice, kresby a 
malby, zákresy půdorysů, plánky, modely 
kostelů, stavební prvky a předměty z mobi-
liářů. Výstavu připravilo Muzeum Beskyd 
Frýdek-Místek ve spolupráci s Biskupstvím 
ostravsko-opavským, Zemským muzeem 
v Opavě, Ostravským muzeem, Muzeem 
Těšínska, Muzeum Śłaska Cieszyńskiego 
a dalšími institucemi a jednotlivci.

Slavnostní zahájení proběhne v pátek 
3. června v 17.00 hodin ve výstavních 
síních frýdeckého zámku.

MODELY SPECIÁLNÍCH VOZIDEL 
– od sanitky po obrněný transportér

Prezentace sbírek i vlastních výrobků 
modelářů a zájemců o historii automobi-
lové dopravy. Autojeřáby, auta nákladní, 
hasičská, policejní, vojenská, sanitní, aj., 
stavební stroje a další vozidla budou na 
výstavě doplněna fotografiemi, technic-
kou dokumentací a videozáznamem.

Autorem scénáře je František Pavelčík 
a dále spolupracovali: Josef Jendřišak, 
Václav Langer, Jiří Pavelka, MUDr. Dali-
bor Chaloupka, Zdeněk Kroček, Regionál-
ní muzeum o.p.s. TATRA a.s., Kopřivnice, 
RK MODEL Brno, Hasičský záchranný 
sbor Moravskoslezského kraje, územní 
odbor Frýdek-Místek, Sbor dobrovolných 
hasičů Dobrá. Výstava bude doplněna pro-
dejem profesionálně vyrobených modelů, 
stavebnic a modelářské techniky.

Vernisáž se uskuteční v neděli
26. června v 15,00 hodin v muzejní expo-
zici frýdeckého zámku. Na nádvoří zámku 
bude k vidění ukázka záchranné akce pro-
fesionálních hasičů a historická hasičská 

stříkačka.
PROGRAMY, KONCERTY:

9. června v 17,00 hodin
přednáškový sál v Zeleném domě
DŘEVĚNÉ KOSTELY
NA MORAVĚ A VE SLEZSKU
Přednáška doplněná promítáním 

diapozitivů a videoprojekcí.
16. června v 19 hodin - nádvoří zámku
KONCERT MUZIK
Vystoupení hudebních souborů v rám-

ci „11. mezinárodního folklorního festivalu 
Frýdek-Místek 2005“.

23. června v 17,00 hodin
přednáškový sál v Zeleném domě
ZANIKLÉ DŘEVĚNÉ KOSTELY
Přednáška doplněná videodataprojekcí.
26. června v 16,00 hodin
ve výstavním sále na Zámecké ulici
DERNIÉRA VÝSTAVY ČUNDROVÁ-

NÍ SE DŘEVEM
Zakončení výstavy s průvodním slo-

vem autora. Doplněno videoprojekcí.
30. června v 17,00 hodin
přednáškový sál v Zeleném domě
CHRÁMOVÉ DŘEVĚNICE
Dřevěné kostely, kaple a zvonice na 

Frýdecko-Místecku. Přednáška doplněná 
videoprojekcí a promítáním diapozitivů.

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST
9. června v 15,00 hodin
přednáškový sál v Zeleném domě
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a 

minerálů, doplněné výměnou poznatků 
a materiálu, poradenská služba, video-
projekce. Schůzek se mohou zúčastnit 
všichni zájemci z řad veřejnosti – dospělí 
i mládež. Vstupné na akce se neplatí.

17. června v 16,00 hodin – sraz ve Sviad-
nově u kostela sv. Jana Nepomuckého

ZA NEJSTARŠÍ MINULOSTÍ DO 
OKOLÍ MÍSTKU

Historicko-archeologická vycházka 
na DSO Lipina (zaniklá středověká 
osada Friedeberg) a na DSO Štandl. 
Připraveno ve spolupráci s Českou 
archeologickou společností, pobočkou 
pro severní Moravu a Slezsko.

25. června v 7,35 hodin – odjezd vla-
kem z Frýdku ve směru Český Těšín, 
vysednout v Ropici.

POJĎTE S NÁMI Z ROPICE DO 
HNOJNÍKU

Historicko-vlastivědná a přírodovědná 
exkurze do míst, kde dříve stály dřevěné 
kostely. Ropice (prohlídka farního kostela, 
rozpadajícího se zámku, psí hřbitov, chrá-
něná zeleň, drobné středověké opevnění), 
Ropice – Zálesí, Střítež (farní kostel, chrá-
něná zeleň, rybníky na Černém potoku), 
Hnojník. Nazpět vlakem z Hnojníku.

3.6. - HIP-HOP 2
LIVE:UNITED MCs (PR), OP CZ (FM), 

DJs: MALDA, KOKOSONE, BREAK-
DANCE: MAZUR, KAVU

4.6. - HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL 
POSLEDNÍ SPECIÁLKY SEZÓNY 

S PETREM KLEGOU, HOLKY VSTUP 
ZDARMA!

6.6. - IN MEMORIAM ANEB HITY ZE 
ZÁHROBÍ (RETRO)

DJ KLEGA A HITY MINULÉ ÉRY VÁS 
ZVEDNOU ZE ŽIDLÍ 

10.6. - METALOVÁ VICHŘICE
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VÁLCOVEN PLECHU

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 
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Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

http://www.webpark.cz/katolicke-domy/
Mistek/Mistek.htm

2. června v 19.00 hodin 
Těšínské divadlo
Jiří Brdečka
LIMONÁDOVÝ JOE
LIMONÁDOVÝ JOE aneb KOŇSKÁ 

OPERA je laskavá parodie na wester-
ny, kovbojky a jiné „krváky“ a nabízí 
opravdu hodnotnou zábavu. Svérázný 
humor, atraktivní prostředí a písnič-
ky, jejichž melodie dlouho nevymizí z 
paměti, dělají z této hry komedii vprav-
dě diváckou. Pro předplatitele Frýdek-
Místek - sk. FMA

10. června v 19.00 hodin
NADA SHAKTI
„Mantry, Zpěvy Indie a Vaše zpěvy“. 

1. června v 17.00 hod.
V DOBRÉ SPOLEČNOSTI /USA/
Jak se dnes dělá kariéra? To uvidíte v 

americké filmové komedii.
Mládeži přístupný, 115 min
1. června v 19.30 hod.
PÁD TŘETÍ ŘÍŠE /SRN/
Věrohodný pohled do posledních 

deseti dnů Adolfa Hilera.
Mládeži do 12 let nevhodný, 156 min
3. až 5. června v 17.45 hod.
XXX: NOVÁ DIMENZE /USA/
Další nebezpečné akce agenta XXX.
Mládeži přístupný, 101 min
3. až 5. června ve 20.00 hod.
CONSTANTINE /USA/
Keanu Reeves v hl. roli působivého 

akčního hororu.
Mládeži do 12 let nevhodný, 121 min
7. až 8. června v 17.45 hod.

PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ /ČR/
Repríza komediální love story o různých 

podobách lásky s Ivanem Trojanem v hl. roli.
Mládeži přístupný, 108 min
7. až 8. června ve 20.00 hod.
JARMARK MARNOSTI /USA, VB/
Filmové zpracování stejnojmenného romá-

nu, které vyniká vizuálně působivou dobovou 
atmosférou a výstižnými hereckými výkony.

Mládeži do 12 let nevhodný, 140 min
10. června v 17.00 hod.
LETEC /USA/
Leonardo Di Caprio v roli slavného letce, 

režiséra a dobrodruha Howarda Hughese.
Mládeži do 15 let nevhodný, 170 min 
11. až 12. června v 17.45 hod.
MILENCI A VRAZI /ČR/
Zfilmovaný román Vl. Párala, který vyšel 

 Nada Shakti je původem Češka, žila stří-
davě v USA a Himalájích, kde studovala 
jógu a východní filozofii u velkých Mistrů. 
Je autorkou knihy o józe, mnoha hudeb-
ních projektů a dvou pořadů GEN.

15. června 2005 v 19.00 hodin 
KAREL PLÍHAL
„Nebe počká“
Recitál olomouckého folkového zpěváka.
FILMOVÝ KLUB
6. června v 19.00 hod.
LANTANA /2001- Austrálie, Německo/
Režie: Ray Lawrence
Lantana je exotický keř - ve filmu je 

hlavním symbolem psychologického 
dramatu, které odhaluje labyrint vztahů, 
vášní, a podvodů protagonistů tohoto 
netradičního kriminálního filmu.

Mládeži do 15 let nevhodný, 120 min
7. června v 19.00 hod.
KLUB 54 /1998 - USA/
Režie: Mark Christopher
Ryan Phillippe, Salma Hayek v hl. 

rolích filmu, který se odehrává v 80. letech 
na 54. ulici Manhattanu – centru nočního 
života New Yorku, ve kterém se odehrá-
val život se všemi radostmi – hudbou, 
tancem, módou, volným sexem, drogami 
a obdivem slavných osobností.

Mládeži do 15 let nevhodný, 93 min
13. až 14. června v 19.00 hod.
OLD BOY /2003 - Korea/
Režie: Park Chonwook
Drsný kriminální thriller, při kterém vás 

bude mrazit v zádech.
Mládeži do 15 let nevhodný, 121 min
20. června v 19.00 hod.
DOGORA /2004 - Francie/
Režie: Patrice Leconte
80 minut pestrobarevných dokumen-

tárních obrazů doprovázených nádhernou 
hudbou Etienna Perruchona nás zavede 
do Kambodže. Film nám v mnohém při-
pomene filmy Baraka Powaggatsi.

Mládeži přístupný, 80 min
21. června v 19.00 hod.
PROTI ZDI /2003 - SRN/
Režie: Fatik Akin
Nejlepší evropský film roku 2004. Tra-

gický příběh nenaplněné lásky, který se 
odehrává na zřetelné hranici mezi mus-
limským a evropským světem. Drsný, 
energii nabitý snímek plný sexu, drog a 
punkové muziky.

Mládeži do 15 let nevhodný, 122 min
27. června v 19.00 hod.
PROKLETÁ ARGENTINA /2003 - Vel-

ká Británie, Španělsko/
Režie: Christopher Hampton
Antonio Banderas, Emma Thompso-

nová v politickém dramatu z Argentiny v 
letech 1976-1983, kdy v této zemi vládla 
vojenská junta.

Mládeži do 15 let nevhodný, 108 min
28. června v 19.00 hod.
KDYŽ OTAR ODEŠEL /2003 - Fran-

cie, Belgie/
Režie: Julie Bertuccelliová
Komorní generační příběh tří žen, spja-

tých s rodinnými pouty - odehrává se v 
současné Gruzii, místem rozuzlení se 
stává Paříž.

Mládeži do 12 let nevhodný, 103 min
Dětská filmová představení: 
10. června v 10.00 hod.
BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKU /ČR/
Pásmo veselých pohádek - Cvrček a 

basa, Medvídek nechce papat, Opička a 

další pohádky.
Mládeži přístupný, 65 min.
10. června v 13.30 hod.
11. června v 15.30 hod.
CESTA KOLEM SVÉTA ZA 80 DNÍ 
/USA, VB, SRN, Irsko/
Dobrodružství, napětí, láska, přátelství 

a exotika v nové adaptaci románu Julese 
Verna uváděného v českém znění!!

Mládeži přístupný, 120 min
VÝSTAVY:
19. května - 30. června 2005 - Nová 

scéna Vlast
BESKYDY - TAJEMNÁ KRAJINA
Výstava fotografií Miroslava Lyska

9. 6. v 16.30 hod. - velký sál Lidového domu
Literární večer: Máj – nejen měsíc 

lásky, ale i vzpomínek a rozjímání
14. 6. v 17.30 hod. - velký sál Lidového domu

Místecká pouť – ukázka řemesel ve 
velkém sále Lidového domu

26. 6. - velký sál Lidového domu od 
9.00 - 13.00 hod.

Ukázky řemesel, výstava a prodej 
výrobků - Charita Opava (Chráněné dílny 
sv. Josefa)

10. 6. - SYSTEM DESTRUKTION
Dramm an basse, tekno.
Velký sál KD. Pořádá klub STOUN.
16. 6. - Shromáždění delegátů SBD 

ve Frýdku-Místku.
18. 6. - Vratimovský odborný seminář.
V programu vystoupí:
Doc. Grebeníček, předseda UV KSČM, 

Doc. Janíčko, ekonomický expert, MUDr. 
Ivan David, profesor Oskar Krejčí, profe-
sor Jan Keller

24. 6. - ANTISTATIC – WARN.
UP.HRADHOUSE

Techno párty, velký sál KD.
26. 6. ve 14.30 hodin
VÝCHOVNÝ KONCERT VELKÉHO 

DECHOVÉHO ORCHESTRU VÁLCO-
VEN PLECHU

Zveme širokou veřejnost na koncert 
dechové hudby, kde vystoupí žáci Lašské 
dechové hudby z Hukvald.

Vstupné dobrovolné.

DJ JŮRA A METALOVÉ PECKY S 
PROJEKCÍ 

10.6. KD VP STOUN A 2.3. PRESENT 
SYSTEM DESTRUKTION 1 

DRUMANDBASS A TEKNO PARTY 
(SHAMANIC, 2.3 + GUEST, TELE2BEATZ)

11.6. - ROCKOTÉKA
POSLEDNÍ ROCKOTÉKA SEZÓNY 

NA KTERÉ NESMÍTE CHYBĚT
13.6. - IN MEMORIAM ANEB HITY 

ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A NESMRTELNÉ HITY 

DOBY LIDOVÝCH MILICÍ 
17.6. - !!!WHIZZ-3!!!
Skyz (UK), Lekski (ponana,UK), 

Nyquest+HA3 (UK) Dumb Struck 
(ponana,UK) O-Shea (UK) 

SMario+OLi (MKT), VIDEOPROJEK-
TION, SUPER ENTRY-DO 22:00=60,-

18.6. - WEDDING AFTER PARTY 
TVAŘ SE, ŽE ZNÁŠ TINU A DAVIDA, 

A DOSTANEŠ PIVO (SVATEBNÍ OSLA-
VA NEJLEPŠÍ BARMANKY STOUNU) 

JEN PRO ZVANÉ
20.6. - IN MEMORIAM EXIT PÁRTY
ZAVÍRÁK STOUNU S KLEGOU A 

UŽASNÝMA SLEVAMA NA BARU 
24-25.6. O.S. POD SVÍCNEM A 

STOUN UVÁDÍ SWEETSEN FEST

v roce 1969.
Mládeži do 15 let nevhodný, 108 min
10. až 12. června ve 20.00 hod.
KRUH 2 /USA/
Působivá, strašidelná a tíživá atmosféra 

znovu ožívá prostřednictvím obyčejných 
„civilních věcí“.

Mládeži do 15 let nevhodný, 110 min
14. až 15. června v 17.45 hod.
SMÍM PROSIT?
Repríza americké romantické komedie s 

Richardem Gere v hl. roli.
Mládeži do 12 let nevhodný, 107 min
14. až 15. června ve 20.00 hod.
DVEŘE V PODLAZE /USA/
Filmový přepis bestselleru Johna Irvinga 

/Rok vdovou/
Mládeži do 15 let nevhodný, 111 min
18. června v 17.45 a 20.00 hod.
OCHRÁNCE /USA/
Vin Diesel tentokrát v roli hlídače dětí.
Mládeži přístupný, 91 min
21. až 22. června v 17.45 hod.
NĚCO JAKO LÁSKA /USA/
Ashton Kutcher a Amanda Peet v nové 

líbivé milostné romantické komedii.
Mládeži přístupný, 105 min 
21. až 22. června ve 20.00 hod.
BUĎ V KLIDU /USA/
Satirický obrázek do hudebního show-

byznysu - John Travolta a Uma Thur-
manová v hl. rolích.

Mládeži do 12 let nevhodný, 120 min
24. až 26. června v 17.15 a 20.00 hod.
KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ /USA/
Hvězdné herecké obsazení v historickém 

velkofilmu, který nás provede krvavou bitvou 
o Jeruzálem v době křižáckých výprav.

Mládeži do 12 let nevhodný, 145 min
28. až 29. června v 17.45 hod.
ROMÁN PRO ŽENY /ČR/
Repríza české komedie na motivy 

románu Michala Viewegha.
Mládeži do 15 let nevhodný, 95 min
28. až 29. června ve 20.00 hod.
HOTEL RWANDA /VB, Itálie, JAR/
Působivý obrovský lidský příběh na 

pozadí skutečné události v roce 1994.
Mládeži do 15 let nevhodný, 120 min
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