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slovo starostky
Vážení spoluobčané,
stejně jako již v několika minulých 

letech firma CHANCE a. s., sázkové kan-
celáře poskytuje městu Frýdek-Místek 
finanční příspěvek na veřejně prospěš-
né účely. Například v roce 2003 bylo za 
finanční prostředky ve výši 300.000,- Kč 
vybaveno dětské hřiště v areálu dětského 
domova na ulici Bruzovská i mobilní dět-
ské dopravní hřiště a zakoupeny přístroje 
pro ortopedické oddělení naší nemoc-
nice. V loňském roce byl z finančního 
příspěvku 300.000,- Kč pořízen hydraulický zvedák pro Dům pokojného 
stáří, vyhřívací podušky pro naši nemocnici, počítač s dotykovou obrazov-
kou a lavičkové houpačky pro Centrum pro mentálně postiženou mládež. 
Příspěvek byl použit také na částečnou úhradu bazénového zvedáku pro 
tělesně postižené na SOU technickém na ulici Pionýrů.

Také v letošním roce firma CHANCE a. s. věnuje městu Frýdek-Mís-
tek stejnou sumu jako v předchozích letech. Chtěli bychom ji použít na 
vybavení Ústavu sociální péče pro psychicky nemocné „Oázy pokoje“, 
pro naši Pečovatelskou službu na zakoupení rehabilitačních a kom-
penzačních pomůcek především seniorům a k zakoupení přístrojů pro 
ortopedické oddělení Nemocnice Frýdek-Místek.

Chtěla bych za všechny, kterým finanční příspěvek již pomohl a 
ještě pomůže, panu Jaroslavu Lukovskému, členu představenstva 
firmy CHANCE a. s., za jeho vstřícnost poděkovat.

Protože se blíží prázdniny a čas dovolených, chci vám všem také 
popřát krásně prožité letní dny!          Eva Richtrová

Přestože poslední zasedání 
frýdecko-místeckého zastupi-
telstva se neslo ve smířlivěj-
ším duchu než obvykle, našlo 
se pár bodů, kde vedení rad-
nice s opozicí společnou řeč 
najít nemohou. Hlavně o nich 
se pak následně diskutova-
lo s novináři. Po opozičních 
zastupitelích si zástupce tis-
ku pozvali k vysvětlení posto-
jů i starostka Eva Richtrová a 
místostarosta Petr Cvik.

Místostarosta Petr Cvik měl 
pro novináře na úvod připravený 
článek, v němž na celorepubli-
kové úrovni zaznívá jednoznač-
ná podpora ODS aquaparkům 
a jiným podobným projektům, 
čímž chtěl zdůraznit, že kritika 
opozice, že investice měly být 
raději investovány do vyčištění 
přehrady Olešná, je naprosto 
účelová. Starostka měla pro 
změnu k dispozici analýzu dětí 
8. základní školy, které se tomu-
to tématu vyčerpávajícím způso-
bem věnovaly v rámci Projektu 
Občan. „I ty děti si byly schopny 
dohledat potřebné údaje o zne-
čištění Olešné a učinit závěr. 

Vedení radnice vysvětlovalo svou politiku
Každopádně znovu opakuje-
me, že vlastníkem přehrady je 
Povodí Odry, takže řešení není 
čistě v kompetenci města. To 
ovšem neznamená, že se město 
o nic nesnaží,“ řekla starostka 
Eva Richtrová. Radnice vůbec 
nechápe, proč do Olešné „buší“ 
například bývalý místostarosta 
Josef Vojvodík. „Čtyři roky tu 
byl na radnici a nikdy s Olešnou 
neměl problém. Také předpo-
kládám, že byl u toho, když se 
zakládal účelový svazek obcí 
Povodí Olešná s cílem řešit ve 
spolupráci s městem kanalizaci 
okolních obcí, která je pro kva-
litu vody v přehradě naprosto 
zásadní. Bez vyřešení této otáz-
ky nemá smysl v Olešné cokoliv 
čistit,“ řekla starostka. 

Radní reagovali i na kritiku 
dalších investičních záměrů, 
zejména stavby kryté čás-
ti aquaparku, a na volání po 
konkrétních ekonomických 
číslech provozu. „Nechceme 
předbíhat. Ekonomická roz-
vaha ještě nemůže být jasně 
řečena, protože není definitivní 
projekt ani vnitřní technologie. 

Pochopitelně budeme nasta-
vovat vstupní parametry tak, ať 
je to co nejekonomičtější. Ale 
chci zdůraznit, že jdeme svou 
vlastní cestou, dáme na hlas 
lidu a děláme službu občanům. 
Chceme mít komplexní celoroč-
ní zařízení, kdy se využije již 
stávajícího zázemí, společných 
technologií a podobně. Rodina 
se prostě sbalí, stráví na Olešné 
den a prožije i přes zimu něco 
mimořádného. Věřím tomu, že 
když v plavkách prosklenou čás-
tí uvidí zasněžené hory, bude to 
mít prvotřídní atmosféru a že se 
lidem i v zimě vyplatí na Oleš-
nou dojet,“ řekl místostarosta 
Petr Cvik ke stavbě, která začne 
ještě letos a bude dokončena na 
podzim roku 2006. 

Další vysvětlovanou investicí 
byla avizovaná rekonstrukce 
víceúčelové sportovní haly. „V 
první fázi chceme opravit stře-
chu a chladící zařízení haly, ale 
až po skončení sezony, protože 
nechceme ohrozit existenci spor-
tovních hokejových tříd a chceme, 
aby se rekonstrukce minimálně 
dotkla chodu oddílu,“ vysvětlila 

S NOVINÁŘI: Starostka Eva Richtrová na tiskové konferenci vysvět-
luje, čím je město vázáno na pozemcích, které získalo od armády. 

Foto: Petr Pavelka
starostka Eva Richtrová.

Novináře také zajímalo, proč 
radnice změnila na zastupitel-
stvu postoj k otázce prominutí 
dluhu frýdecké nemocnice, kte-
rá nesprávně vyúčtovala dotaci 
města. „Klub ČSSD se před 
jednáním zastupitelstva dohodl 
na tom, že přistoupí ke všem 
dlužníkům města přísněji, a pro-
to jeho zástupci nehlasovali při 
prvním hlasování pro odpuštění 
dluhu nemocnici. Stejně se chtěli 
postavit také k dluhům vozíčkářů 

a k odpuštění dluhu obce Sed-
liště. Po diskusi v zastupitelstvu 
a následné debatě v klubu při 
pauze na oběd jsme se rozhodli 
přehodnotit naše stanovisko a 
pomoci jak nemocnici, tak dát 
opakovaně šanci vozíčkářům a 
pomoci i Sedlištím. Je to napro-
sto legitimní postup a revokace 
usnesení není nic, co by se v 
zastupitelstvu událo poprvé,“ 
vysvětlil postoj sociálních demo-
kratů předseda Klubu zastupitelů 
ČSSD Petr Cvik.                  (pp)

Každý parný den, zvlášť o 
víkendu, dokazuje, že aqua-
park na Olešné je občany 
vítanou investicí. Návštěvnost 
tohoto nového relaxačního 
zařízení nám mohou podobná 
zařízení v regionu závidět a 
za zábavou k nám míří lidé z 
daleka-široka.

Příliv automobilů naráží na 
současné kapacitní limity parko-
vacích ploch, a proto lze zejména 
místním obyvatelům vřele dopo-
ručit, aby při dopravě na aqua-
park využívali i možnosti městské 
hromadné dopravy. Na Olešnou 
se mohou dopravit linkou č. 5, 
a sezonní speciální linkou č. 13, 
která bude po dobu prázdnin 
jezdit denně včetně sobot, nedělí 
a svátků. Vyjíždí ze zastávky Frý-
dek-sídliště, přes Lískoveckou, 
Revoluční, městský úřad, nabí-
rá cestující také na vlakovém a 
autobusovém nádraží a míří na 
Olešnou. „Na zastávkách této lin-
ky je možné pouze nastupovat, 

Na aquapark můžete autobusem,
využijte výhody permanentek

výstup je umožněn až na koneč-
né, což je zastávka autobusu 
Místek-Olešná. Stejným způso-
bem funguje tato sezonní linka 
i opačným směrem z Olešné. 
Pak lidé na Olešné nastoupí a na 
jednotlivých zastávkách mohou 
pouze vystupovat,“ přiblížil mís-
tostarosta Petr Cvik, který věří, 
že speciální autobusová linka 
mnoha občanům přijde vhod.

Další dosud málo využívanou 
možností, zejména pro místní 
občany, je systém permanentek. 
Ty představují hodinkové čipy, 
které lze nabít na pět nebo deset 
vstupů a dále dobíjet. Vstupem 
se rozumí návštěvní den, který si 
lze libovolně vybrat podle poča-
sí. Kromě dalšího snížení již tak 
výhodné ceny získají lidé čipem 
spoustu výhod. „S čipem, který 
je vydáván na vratnou stokoru-
novou zálohu, mohou v průběhu 
dne třikrát za den vyjít z areálu a 
zase se vrátit a mohou projít tře-
mi bočními turnikety, takže ne-

jsou odkázáni na hlavní vchod, 
kde nemusí čekat u pokladny. 
Čip je přenosný, ale samozřej-
mě, že jej nelze používat pro 
celou rodinu stylem, že na něj 
někdo vejde, podá jej dalšímu a 
ten zase dalšímu. Systém evidu-
je každého člověka tak, že když 
vejde, musí i vyjít. Když zůstane 
uvnitř, na stejný čip další osoba 
neprojde,“ vysvětlil ředitel pro-
vozující společnosti Sportplex 
Petr Slunský. Ten upozorňuje, 
že systém sleduje pohyb osob i 
u jednorázových vstupenek, kte-
ré nelze s příchodem do areálu 
prostě hodit do koše. Vstupenku 
je nutno mít stále u sebe pro pří-
padnou kontrolu a pro bezpro-
blémový odchod z aquaparku, 
kdy je nutné ji znovu zasunout 
do zařízení při východu přes tur-
niket. Pro větší komfort Sportlex 
umožnil i u jednorázových vstu-
penek odcházet nejen hlavním 
vchodem, ale i vchodem k hos-
půdce U Toma.      (pp)



Zpravodajství 2 Červen 2005

krátce

Celkem 156 seniorů ve věku 
75 let se v úterý 21. června 
sešlo ve velkém sále Národní-
ho domu, kde pro ně připravi-
lo město slavnostní program, 
coby blahopřání k významné-
mu životnímu jubileu. 

„Všichni pozvaní obča-
né obdrželi již při vstupu do 
Národního domu dárek v podo-
bě malovaného keramického 
hrníčku, vzápětí na ně čekalo 
asi hodinové představení, jímž 
provázel ostravský herec Pavel 
Handl. Návštěvníci si poslechli 
sólisty Národního divadla Morav-
skoslezského v Ostravě Jany 
Hoštákové a Jana Drahovzala 
za klavírního doprovodu profe-

Jubilanti v Národním domě slavili 75 let
sora Janáčkovy konzervatoře v 
Ostravě Jiřího Šimáčka. Zazněly 
také melodie ze slavných operet 
i muzikálů Franze Lehára, Imre 
Kálmána či Leonarda Bernstei-
na,“ informovala tisková mluvčí 
frýdecko-místeckého městského 
úřadu Kateřina Šimůnková.

Ještě před zahájením ke 
všem hostům promluvila také 
starostka Eva Richtrová, která 
jim popřála hodně štěstí, rado-
sti a hlavně zdraví. „Slavnostní 
odpoledne jsme uspořádali pro 
všechny občany z Frýdku-Míst-
ku, kteří letos dosáhli věku 75 
let. Jsem ráda, že jim můžeme 
alespoň touto cestou udělat 
radost. Někteří z nich už sami 

OSLAVENCI: Senioři v Národním domě.  Foto: Petr Pavelka
nemají rodinu, a tak své naroze-
niny nemají jinak s kým oslavit,“ 
řekla po skončení pořadu sta-
rostka a připustila, že je někdy 
těžké trefit se výběrem skladeb 
a náplní pořadu do vkusu všech 

návštěvníků. „Věřím ale, že jsme 
nikoho neurazili, a naopak se 
postarali o pěkný zážitek, na 
který budou rádi vzpomínat,“ 
dodala starostka Richtrová.                                

(pp)

Na březnovém zasedání 
zastupitelstva opozice zablo-
kovala finance do sociální 
sféry. Na posledním zasedá-
ní už ovšem bylo hlasování 
prozřetelnější a některé orga-
nizace, závislé, na finanč-
ním příspěvku města, se již 
nemusí obávat dalších exis-
tenčních problémů.

„Město Frýdek-Místek dává 
prostor pro činnost neziskových 
organizací, působících v sociál-
ní a zdravotně sociální oblasti 
a využívá služeb těchto posky-
tovatelů, čímž se snaží dotvá-
řet široké spektrum služeb ve 
městě. Z tohoto důvodu něk-
terým organizacím poskytuje 
neinvestiční dotace,“ přiblížil 
místostarosta Ivan Vrba. 

Dotace tentokrát prošly
Celkem se podpory koneč-

ně dočkalo 16 subjektů a roz-
dělená částka činí dohromady 
necelé dva miliony korun. „V 
návrzích nedošlo principiálně 
k žádné změně, pouze jsme 
museli posunout termín vypla-
cení první splátky dotací. Do 
důvodových zpráv jsem tento-
krát zahrnul co nejdetailnější 
charakteristiku dané záležitos-
ti, aby bylo vše každému jas-
né,“ řekl místostarosta Vrba, 
jehož návrh nakonec bez 
problémů prošel. Finance tak 
získá například Slezská dia-
konie, Armáda spásy, Charita 
Frýdek-Místek, Společenství 
Romů na Moravě, Škola živo-
ta nebo Občanské sdružení 
ADRA.       (pp)

Na své poslední schůzi řeši-
li radní petici, kterou jim osob-
ně přinesli obyvatelé domů na 
Hasičské ulici ve Frýdku. 

„Jaromír Horký a Petr Coka se 
přišli za sebe a za své spoluob-
čany přimluvit, aby město zvážilo 
částku, za kterou jim chce odpro-
dat byty do osobního vlastnictví. 
Radní oba členy petičního výboru 
vyslechli a uklidňovali je tím, že 
domy se, když nebudou občané 
chtít, ani prodávat nemusejí,“ 
sdělila tisková mluvčí radnice 
Kateřina Šimůnková.

Město má seznam domů, u 
kterých jejich obyvatelé projevili 
o koupi zájem. Proto se rozhodlo 
udělat vstřícný krok a tyto domy 
jim odprodat. „Pokud si to ale 
nebudou všichni občané přát, 
nic se neděje, prodej se konat 
nebude,“ vysvětlila vedoucí 
odboru správy obecního majet-
ku Hana Kalužová.

Občané Hasičské by ale rádi 
byty koupili, jen se jim cena  
navržená majetkovým výborem 
zdá být vysoká. Mají totiž obavy 
o statiku domů, které jsou loka-

Radní uklidnili obyvatele Hasičské
lizovány na svahu. „My jsme 
už na domy nechali zhotovit 
posudek. Statik nám sdělil, že 
zde žádné nebezpečí nehrozí. 
Samozřejmě ale zvážíme další 
studii, která nám o svahu řekne 
víc. Je možné, že cena bytů bude 
ještě poupravena, ale to vše se 
bude odvíjet od verdiktů odborní-
ků. Nemůžeme ale ceny nastavit 
jednotlivcům na míru, stejně tak 
nechceme prodávat pouze něk-
teré byty. Bylo by to problematic-
ké,“ dodala Kalužová.

Dlužno dodat, že ceny bytů 
na Hasičské ulici se pohybují 
mezi tržními a těmi, za které 
město prodávalo v minulosti. 
„Ta částka je o něco vyšší z 
toho důvodu, že prodej město 
realizuje de facto z dobré vůle 
a na požádání občanů, což je 
jiná situace než kdysi,“ vysvětlila 
Hana Kalužová.

Poslední dohoda s obyvateli 
Hasičské byla taková, že podají 
písemný návrh na ceny jednotli-
vých bytů. Rada města se bude 
problémem zabývat na svém 
jednání v půli července.       (pp)

Zastupitelstvo rozhodlo o 
upuštění od vymáhání pohle-
dávky 585 tisíc korun, která 
vznikla neuhrazením nájem-
ného za užívání bývalé 10. 
základní školy, kterou nyní 
využívá Gymnázium a Střední 
odborná škola, jejímž zřizova-
telem je krajský úřad.

Na zastupitelstvu vystoupil 
náměstek hejtmana Jiří Carbol, 
který vysvětlil postoj krajského 
úřadu k celé záležitosti a navrhl 
odpuštění pohledávky jako gesto 
vzájemné podpory mezi městem 
a krajem. Tyto instituce si mají 
vzájemně směnit objekt bývalé 
ZŠ na Cihelní ulici a budovu, 
kterou využívala zdravotní škola 
na ulici Na Půstkách.

„Chtěl bych vyjádřit poděko-

Město se dohodlo s krajem
vání za vstřícnost při projedná-
vání žádosti o odpis pohledávky. 
Současně chci také poděkovat 
zastupitelstvu za schválení daru 
nemovitosti, kterou výše uvede-
ná škola využívá ku prospěchu 
občanů širokého okolí. Bylo pro 
mne velmi užitečné, účastnit se 
jednání zastupitelstva a nečinilo 
mi závažnější problém, vyčkat na 
řádné projednání bodů, které mne 
zajímaly,“ poděkoval oficiálně sta-
rostce města Jiří Carbol, který tím 
udělal tečku nad kritikou někte-
rých svých stranických kolegů, že 
náměstek hejtmana musel vyčkat, 
až příslušný bod jednání přijde na 
řadu. Žádný z lidovců ovšem na 
zastupitelstvu nenavrhl, aby byl 
předmětný bod projednán dříve.  
         (pp)

Za dar lavičky
Začátkem dubna projed-

návala rada města neobvyklý 
peněžitý dar pana Adolfa Niem-
czyka z Místku, který se rozhodl 
městu věnovat 4 tisíce korun 
jako vyjádření vděčnosti za to, 
že může coby důchodce zdar-
ma využívat městskou hromad-
nou dopravu. Radní slíbili, že 
budou informovat, jak s částkou 
konkrétně naloží. Zastupitelstvo 
v pondělí 13. června rozhodlo, 
že finanční dar pana Niemczy-
ka poputuje na odbor dopravy a 
silničního hospodářství, který z 
tohoto obnosu pořídí dvě lavič-
ky u autobusové zastávky MHD 
na Ostravské ulici, poblíž byd-
liště dárce.

Stěhování policie
Policie ČR upozorňuje obča-

ny, že k 1. červenci dochází ke 
sloučení obvodních oddělení 
PČR Frýdku a Místku. Zdů-
vodňuje svůj krok klesajícím 
vývojovým trendem kriminality 
a zlepšením spolupráce poli-
cie s úřady, organizacemi a 
místní samosprávou. V praxi to 
však především znamená, že 
občané Starého Města, Bašky, 
Skalice, Lískovce a Frýdku se 
budou muset obracet se svými 
požadavky na policisty Obvod-
ního oddělení Policie České 
republiky v Místku na ulici Hlav-
ní u autobusového nádraží.

Kamarád pes
Občanské sdružení Psí útu-

lek uspořádalo v rámci akce Psí 
šikula také výtvarnou soutěž 
Kamarád pes. 1. místo získal 
Dominik Vávra z MŠ K Hájku, 
2. Kristýna Barochová ze ŠD 5. 
ZŠ, 3. Lukáš Curylo rovněž ze 
ŠD 5. ZŠ. Zvláštní ocenění zís-
kala MŠ Lískovecká za kolektiv-
ní dílo (J., Z. a A. Strkačovy, A. 
Wohlmuthová, S. Bongilajová). 
Vítězům blahopřejeme a přeje-
me příjemné prázdniny.

Zahrada z grantu
Poslední červnový den se 

slavnostně otevřela zahrada 
Centra pro mentálně postiženou 
mládež ve Frýdku-Místku. Její 
vybavení bylo financováno z 
grantu Občanské volby Plzeň-
ského Prazdroje. Tento zajímavý 
sponzorský program se znovu 
rozjíždí a šanci uspět mají další 
projekty z Frýdku-Místku.

Úřední dny platí
Občané se nemusí stra-

chovat, že by v prázdninových 
měsících na městském úřadě 
nepochodili. Dokonce i v prvním 
červencovém týdnu se dvěma 
státními svátky, které vybízejí k 
celotýdenní dovolené, zůstane 
provoz městského úřadu zacho-
ván s obvyklými úředními hodi-
nami.        (pp)

Frýdecko-místecká radnice 
obdržela v dubnu zajímavý 
dopis z Berlína od paní Hel-
gy Selke, která městu nabídla 
dva obrazy s výjevy z Frýdku-
Místku od Bedřicha Holáčka, 
který žil a pracoval v soused-
ních Metylovicích a vychová-
val i další známé umělce.

„Vy se jistě budete divit, co 
asi stojí v tomto dopise z Berlína. 
Já jsem dcera (80 let) majitele 
obrazů, které on v roce 1940 při 
jeho poslední návštěvě v jeho 
rodném městě a domovině koupil 
a přivezl. Měla bych velkou ra-
dost, kdyby se pro ty dva obrazy 
našlo vhodné místo, například v 
muzeu. Tak se zase vrátí do své 
domoviny. Po mé smrti skončí 
všechno moje zařízení kdovíkde, 

Radnice dostala dva obrazy

poněvadž jsem tu úplně sama,“ 
stálo v dopise, na který reagova-
la starostka Eva Richtrová.

Město již obrazy skutečně 
obdrželo a chystá pro ně 
důstojné místo s označením 
dárce. „Nestává se často, aby 
městu někdo nabídl obrazy již 
nežijícího autora. Paní Selke 
poslala navíc s obrazy i čítanku 
malých Poupata a to se nás 
zmocnila skutečná nostalgie. 
Ta pomůcka pro školáky je 
prostě nádherná. Už o ni pro-
jevilo zájem Muzeum Beskyd 
i naše městská knihovna pro 
studijní účely,“ řekla starostka. 
Paní Selke na oplátku obdržela 
od frýdecko-místecké radnice 
knihu fotografií ze současného 
Frýdku-Místku a okolí.       (pp)
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městská policie

Ve čtvrtek 30. června v 11 
hodin došlo k slavnostnímu 
otevření nového venkovního 
bazénku s brouzdalištěm v 
areálu Základní školy Frýdek-
Místek, Jiřího z Poděbrad.

„Bazén se stane součástí 
celého sportovního areálu školy. 
Lidem z okolí by měl začít sloužit 
už od prvního prázdninového 
dne,“ uvedla vedoucí plavecké 
školy Karin Morávková a pokra-
čovala: „Zaplavat si mohou přijít 
lidé během celého léta od deseti 
do osmnácti hodin. Když bude 
škaredě, otevřeme krytý bazén.“ 
Na návštěvníky čeká kromě hez-
kého prostředí i příznivé celodenní 

Venkovní bazén na Slezské
bude sloužit i pro veřejnost

vstupné, pro dospělé dvacet pět a 
pro mládež do patnácti let patnáct 
korun. Malé děti do šesti let mají v 
doprovodu rodičů vstup zdarma. 

„Chtěli jsme rozšířit vyžití lidí 
ze sídliště a vyjít vstříc zejména 
maminkám s malými dětmi, pro 
které je toto zařízení ideální. 
Doufáme, že místní tuto novin-
ku ocení a pomohou nám rov-
něž s její ochranou. Už jsme si 
odzkoušeli, že bazén mimo pro-
vozní dobu přitahuje jistou část 
mládeže, a proto se na tento 
prostor zaměří i městská poli-
cie. Nechceme, aby byl bazén 
devastován,“ uvedl místostaros-
ta Petr Cvik.       (pp)

BAZÉNEK U BAZÉNU: Připravený pro veřejnost.    Foto: Petr Pavelka

Rómové se rvali
12. 6. v půl sedmé večer zasa-

hovali strážníci Městské policie 
Frýdek-Místek proti skupince 
zhruba deseti rómských občanů 
v restauraci Fortuna na ulici Hey-
dukova, protože se mezi sebou 
porvali. Strážníci se snažili pouze 
celou situaci uklidnit, ale situace se 
vyhrotila ve chvíli, kdy jeden z nich 
nakopl rómskou ženu. Strážníci 
ovšem podotýkají, že právě ženy 
byly nejagresivnějšími členy sku-
piny. Jedna z aktérek kvůli tomu 
musela skončit na frýdecké proti-
alkoholní záchytné stanici. Celou 
záležitost si převzali k dořešení 
pracovníci republikové policie.

Dotíral na otce
16. 6. kolem jedné hodiny 

odpoledne zakročovala hlídka 
Městské policie Frýdek-Místek 
po telefonickém oznámení na 
ulici Dr. Petra proti šestatřicetile-
tému R. P. z Frýdku-Místku, který 
přivedl se svým bratrem domů 
na návštěvu dva kamarády a po 
nějaké době požívání alkoholic-
kých nápojů začal být agresivní 
vůči svému otci, jež bydlí se syny 
ve společné domácnosti. Protože 
se muž odmítal uklidnit, byl ve 
spolupráci s Policií České repub-
liky převezen k vystřízlivění.

Dělali prostě binec
19. 6. před sedmou večer 

museli městští strážníci zakročit 
proti skupince pěti podnapilých 
osob, jejíž členové se na třídě T. 
G. Masaryka bavili rozhazováním 
obsahu popelnic na zem. Pro-
tože kromě tohoto provinění ještě 
vulgárně nadávali kolemjdoucím 
občanům a od svého jednání 
nechtěli upustit, byli tři mladíci z 
této skupinky ve věku 24-29 let 
převezeni ve spolupráci s PČR 
na záchytku. Snad se polepší.

Film nedokoukal
19. 6. po 22. hodině zasáhli 

strážníci na telefonickou žádost 
v restauraci U Arnošta v letním 
kině proti neukázněné skupince 
podnapilých osob. Z této skupiny 
však agresivním způsobem vůči 
strážníkům, kteří chtěli „rušitele“ 
uklidnit, vystupoval osmnáctiletý 
R. S. z Frýdku-Místku. Ten byl 
alkoholem posilněn do té míry, 
že o tom, jak film dopadne, mohl 
přemýšlet upoután na lůžko proti-
alkoholní záchytné stanice.

Teenageři se zbraní
21. 6. v půl deváté večer hlíd-

ka Městské policie Frýdek-Místek 
zakročovala na základě telefonic-
kého oznámení na ulici Novod-
vorská proti dvěma mladíkům z 
Frýdku-Místku ve věku 16 a 17 let, 
kteří se, zřejmě po ústní rozepři a 
následné rvačce se svými vrstev-
níky, dostavili na místo spáchání 
protiprávního jednání o chvíli poz-
ději a hrozili rivalům střelnou zbraní. 
Strážníci tedy mladíky odzbrojili, na 
místě zajistili a předali hlídce PČR k 
došetření celé záležitosti.         (pp)

Jestliže máte nápad, jak zlep-
šit své prostředí nebo pomo-
ci potřebným, ale chybí vám 
finanční prostředky, můžete 
zkusit uspět v ojedinělém spon-
zorském programu Občanská 
volba Plzeňského Prazdroje, 
který funguje již čtvrtým rokem.

„Cílem programu je vybrat a 
finančně podpořit nejzajímavější 
projekty z oblasti zdravotnictví, 
kultury, vzdělávání a ekologie, a 
to celkovou částkou dva miliony 
korun. Pravidelně se daří uspět 
subjektům z Frýdku-Místku i přímo 
projektům města. Podporu napo-
sledy získal například areál koleč-
kových sportů, vozíčkáři, Centrum 
pro mentálně postiženou mládež 
či folklorní festival,“ sdělila starost-
ka Eva Richtrová, členka Rady 
reprezentantů, která v přihláše-
ných projektech dělá selekci před 
vlastním hlasováním občanů. 

Uzávěrka pro zasílání žádostí 
je do 22. července. Projekt, který 
organizace zašlou, bude postou-
pen k prostudování a posouzení 
třináctičlenné Radě reprezen-
tantů, která zváží jeho přínos pro 
region. Členy Rady jsou význam-
né regionální osobnosti, zástupci 
značky Radegast a Plzeňského 

Občanská volba znovu 
přinese finance projektům 

Prazdroje. Nejzajímavější projekty 
vybrané radou budou zveřejněny 
v médiích a na plakátech. Občané 
pak formou hlasovacích lístků a 
sms zpráv vyberou projekty, kte-
ré je zaujmou. Projektům, které 
získají od občanů největší počet 
hlasů, bude slavnostně předán 
grant Plzeňského Prazdroje. 

Do loňského ročníku přihlásili 
žadatelé celkem 40 projektů, 15 
z nich postoupilo do užšího kola 
a občané hlasováním vybrali 
11 vítězných. Do hlasování se 
zapojilo bezmála 5 700 občanů, 
což bylo o tisíc více než v před-
chozím ročníku. 

Více informací včetně seznamu 
Rady reprezentantů, přihlašovacích 
formulářů, kritérií pro hodnocení při-
hlášených projektů mohou zájemci 
najít na internetu www.prazdroj.cz, 
kapitola Sponzoring, Občanská 
volba Frýdek-Místek. Vyplněný 
formulář zašlete poštou nejpozději 
do 22. července 2005 na adresu 
Crest Communications, Kollárova 
3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 
na jméno Radmila Rochovanská, 
emailem na adresu rochovanska@
crestcom.cz, případně osobně na 
podatelnu do pivovaru Radegast v 
Nošovicích.          (pp)

Starostka Eva Richtrová, 
odpovědná za činnost Měst-
ské policie ve Frýdku-Místku, 
musí být připravena na to, že 
ji čas od času strážníci vytáh-
nou v noci z postele, aby roz-
hodla, jak postupovat v něk-
terých svízelných situacích.

11. června ve tři hodiny v noci 
byla svědkem toho, jak se zvrhla 
taneční párty ve válcovenském 
kulturním domě. „Byla to hrůza, 
museli jsme tu akci ukončit,“ 
referovala starostka, která brzy 
pochopila, že snaha o komuni-
kaci s osobami pod vlivem psy-
chotropních a jiných návykových 
látek není dost dobře možná. 

„Ve čtyři hodiny jsme v rozpětí 
půl hodiny byli nuceni převézt cel-

Starostka ukončila taneční párty
kem tři osoby ve věku 17, 19 a 20 
let na protialkoholní záchytnou sta-
nici k vystřízlivění. Ve všech třech 
případech mladíci budili svým cho-
váním veřejné pohoršení a jeden 
z nich dokonce neváhal poškodit 
lak na služebním vozidle městské 
policie. V jeho případě bude Měst-
ská policie Frýdek-Místek postu-
povat zákonnou cestou k náhradě 
vzniklé škody. Protože celá akce 
se pořadatelům – mimochodem v 
inkriminovanou dobu se jako pořa-
datel nikdo nepřihlásil – zcela zjev-
ně vymkla z rukou a docházelo k 
porušování právních předpisů, akci 
jsme v součinnosti s republikovou 
policií ukončili,“ sdělil zástupce 
ředitele Městské policie ve Frýdku-
Místku Dalibor Volný.        (pp)

Psíci různých ras včetně 
voříšků soutěžili v areálu 
Sokolík o titul Psího šiku-
ly. Občanské sdružení Psí 
útulek, které akci pořádalo, 
chtělo kromě setkání přátel 
nejvěrnějšího přítele člověka 
znovu poukázat i na to, že 
přímo ve Frýdku-Místku chy-
bí psí útulek.

Na setkání přišla rovněž sta-
rostka Eva Richtrová, která pře-
vzala nad Psím šikulou záštitu, 
ale organizátoři její přítomnosti 
k větší diskuzi o problému nevy-
užili. O pár dní později proto 
musela na tiskové konferenci 
vysvětlovat novinářům postoj 
města k této otázce. Musela 
přitom předeslat, že město má 
otázku zatoulaných psů v sou-
časné době vyřešenou přes 
psí útulek v Sedlištích. Pokud 
někdy bude vybudován útulek 
i přímo ve Frýdku-Místku, není 
rozhodnuto, zda by jej provo-
zovalo přímo město nebo jiný 
provozovatel, který by vzešel z 
řádného výběrového řízení. 

„My se určitě nebráníme 
tomu, aby město svůj útulek 
mělo. Určitě je také záslužné, 
že se tady objevilo občanské 
sdružení, které o jeho výstav-

Psí útulek město neodmítá
bu usiluje, nicméně zatím 
se nemůžeme domluvit na 
pozemku. Členové sdružení 
mají zájem o prostory bývalých 
kasáren v místeckém lese, ale 
já musím stále opakovat, že 
i kdybychom sebevíc chtěli, 
nemůžeme sem útulek umístit, 
dokud nebude změněn územ-
ní plán. Objekty, které jsme po 
vojácích převzali, byly zkolau-
dovány jako sklady, garáže či 
ubytování, a proto je nemožné 
používat je k jiným účelům. 
Zdejší lesní pozemky státního 
podniku Vojenské lesy a stat-
ky jsou také v nějakém řádu. 
Změna územního plánu je 
složitý dlouhý proces, kdy my 
musíme dodržovat řadu lhůt. 
Bohužel to nelze uspěchat, i 
kdybychom si to sebevíc přá-
li,“ vysvětlovala starostka Eva 
Richtrová a doplnila, že město 
nabídlo občanskému sdružení 
náhradní pozemek nedaleko 
Frýdecké skládky, který je k 
tomuto účelu ideální. „Tam by 
to šlo zrealizovat okamžitě, 
ale místo zase nevyhovuje 
jim,“ sdělila starostka. Potvr-
dila však, že radnice se bude 
určitě touto záležitostí nadále 
zabývat.       (pp)

PSÍ ŠIKULA: Pejsci i páníčkové rádi společně ukázali, co umí.
Foto: Petr Pavelka
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Nová třída
David Novák šel školní chodbou, kterou šel snad již tisíckrát, 

nyní však již ne jako žák třídy 8.E, ale jako budoucí žák třídy 8.B. 
Jeho třída se na začátku pro nedostatek žáků rozpadla, a tak ho 
čekala těžká volba – do které třídy přejde. Zvolil si sportovní třídu 
8.B, která se také potýkala s nedostatkem žáků. A tak David dále 
šel tou chodbou, až dorazil na její konec, kde byla jeho nová třída. 
Přestože David věděl, že třídní jeho nové třídy – nějaká Lopkovi-
čová, děsí své žáky nejen přístupem k učivu, ale i svým vzhle-
dem, přešel do této třídy, protože v ní měl spoustu kamarádů.

Vstoupil do třídy, pozdravil se s několika kamarády a posadil 
se do úplně poslední lavice. Začalo zvonit a za chvíli do třídy při-
šla Lopkovičová.

David se do třídního kolektivu velmi rychle začlenil. Hned první den 
si všiml menšího, tlustšího chlapce sedícího v první lavici. Ten jako by 
se ostatním lidem vyhýbal. Když už se odhodlal s někým promluvit, tak 
ho dotyčná osoba ihned odehnala. Davidovi se podařilo zjistit, že tento 
kluk se jmenuje Gabriel a že jeho rodina pochází z Kréty. Dále se o 
něm dozvěděl, že ostatní se s ním nebaví, protože údajně prošel snad 
všemi školami ve městě, ale v žádné moc dlouho nepobyl, protože ho 
žáci neměli rádi. Proč ho však neměli rádi, se nedozvěděl.

Po týdnu v hodině tělesné výchovy se David odvážil si s Gabri-
elem popovídat. „Gabrieli, jaký je ve škole tvůj oblíbený předmět?“ 
Gabriel se zastavil, zatvářil se jakoby překvapeně, že s ním někdo 
mluví, a pak pomalu spustil: „No, tělocvik to nebude.“ A tiše téměř 
„chrochtavě“ se zasmál.

„Tak, proč chodíš do sportovky, když tě tělák nebaví?“ 
zeptal se David. 

„Nikde jinde by mě nechtěli,“ řekl Gabriel, který nyní vypa-
dal velice smutně. Po hodině tělocviku se David rozhodl, že se 
pokusí ostatní přemluvit, o tom, že Gabriel je celkem fajn kluk, 
sice trochu zvláštní. Po celý školní rok utužoval David postavení 
Gabriela ve třídě, snažil se ho chránit, přesvědčoval spolužáky, 
aby mu dali šanci, dokonce ho chránil, když se někdo rozhodl 
mu ublížit. Při rozhovorech s Gabrielem se o něm David dozvě-
děl, že se hodně zajímá o dějiny a zvířata. Ale i David byl jen 
člověk a nemohl ho stále chránit. I když útoků od jeho spolužáků 
ubylo díky jeho úsilí, občas si na něm někdo vylil zlost, ať již 
fyzicky, nebo psychicky.

Jednou, když David čekal před školou na svého kamaráda 
Petra, který bydlel ve stejném vchodě jako David, vyběhl Gabriel 
ze školy, tričko měl roztrhané, z očí mu tekly slzy a na obličeji bylo 
jasně spatřit budoucí velmi ošklivé monokly a modřiny. David na 
něj volal, běžel za ním, snažil se ho utišit, ale Gabriel jako by ho 
neslyšel, běžel dál, až se Davidovi ztratil z dohledu.

Druhý den se Gabriel ve škole už neobjevil, nikdo nevěděl, 
co se s ním stalo. Jen jejich třídní Lopkovičová, která si občas 
na Gabriela nepřiměřeně zakřičela, jim řekla, že Gabriel přestává 
chodit na jejich školu a že okamžitě odchází na jinou školu.

David byl sám, jako jedinec toho moc nedokáže proti většině. 
Snažil se, dělal, co dokázal, ale přesto selhal a Gabriel byl utla-
čován a šikanován. Ani já jako jedinec nic moc nedokážu, pokud 
se musí něco změnit, potřebujeme podporu široké veřejnosti. 
Tímto článkem se snažím upozornit na porušování lidských 
práv, vím, že jsou i horší způsoby jejich porušování. Snad si 
mého upozornění někdo všimne...

(Vítězná práce žáka 8.A Základní školy Frýdek-Místek, Pionýrů 
400 Alexandra Nováčka v republikové soutěži Svět očima dětí, 
vyhlašované každoročně Ministerstvem vnitra ČR)

Hokejisté 5. třídy z 9. 
základní školy ve Frýdku-
Místku se zúčastnili mistrov-
ství republiky v hokejbale, 
které se uskutečnilo v Praze 
6. června. 

Umístili se na 7. místě 
v republice a zároveň byli 
vyhlášeni Českomoravským 
svazem hokejbalu za nejsluš-
nější mužstvo turnaje, za což 
obdrželi diplom a cenu. Mis-
trovství republiky předcházelo 
okresní kolo soutěže, které se 
konalo v Třinci, a krajské kolo, 
jež proběhlo v Karviné. V obou 
kolech naši hokejisté skončili 
na prvním místě, v Karviné za 

Hokejbal proti drogám

přítomnosti Dominika Haška. I 
když hokejisté jsou doma pře-
devším na ledě, dokázali, že 

umí zabojovat i mimo ledovou 
plochu a dobře reprezentovat 
město Frýdek-Místek.

Dne 15. června 2005 se 
uskutečnilo regionální kolo 
soutěže v ekonomice pro 
studenty 2. ročníků středních 
ekonomických škol. Soutěž 
pořádala při příležitosti oslav 
100. výročí ekonomického 
školství v Ostravě Obchodní 
akademie v Ostravě – Marián-
ských Horách. 

Soutěže se zúčastnilo 7 střed-
ních škol z Ostravy a okolí včet-
ně té naší – Soukromé střední 
odborné podnikatelské školy, 

Letošní školní rok byl pro 
žáky Základní školy Frýdek-
Místek, Pionýrů 400, známější 
jako „šestka“, velmi úspěšný v 
soutěžích různého zaměření. 

Po výhrách v okresních a kraj-
ských kolech atletických soutěží 
Pohár rozhlasu a Atletický čtyřboj 
se probojovalo družstvo starších 
děvčat, když družstvu starších 
chlapců postup unikl jen o vlá-
sek, neboť obsadili v krajském 
finále druhou příčku, do celore-
publikového klání, které proběhlo 
27.-29. června v Litomyšli.

Je to výborný výsledek čtyřleté 
práce ve třídě s rozšířenou výu-
kou tělesné výchovy se zaměře-
ním na atletiku a výborná práce 
paní učitelky Kláry Maštalířové, 
učitelky tělesné výchovy.

Letos poprvé se zapojili žáci 
celé školy do projektu vyhla-
šovaného ekologickým hnutím 
Tereza nazvaný Škola v lese, 

Reprezentovali nejen školu,
ale i Frýdek-Místek a okres 

les ve škole.
Pod vedením svých učitelů se 

žáci pustili s chutí do práce a s 
výsledky své práce seznámili peda-
gogický sbor i vedení městského 
úřadu zastoupené ing. Ilonou No-
wakovou na ekologické konferenci 
při příležitosti Dne Země.

Bylo milým překvapením, že 
z 220 škol celé republiky, které 
se do projektu přihlásily, pouze 
27 škol své projekty i realizova-
lo a práce žáků naší školy byla 
vyhodnocena jako třetí nejlepší 
v celé republice!

Jako odměna jim poslouží 
výprava na Křivoklát organizova-
ná právě Hnutím Tereza v době 
od 15. do 17. června 2005.

Letos poprvé se naši sed-
máci i deváťáci probojovali do 
Prahy, do celonárodního kola 
zeměpisné soutěže Eurorebus. 
V čestném boji je porazili hlavně 
studenti odpovídajících tříd více-

letých gymnázií, přesto byli mezi 
sedmáky základních škol nejlep-
ší, stejně tak jako deváťáci.

Již tradičně posbírali veške-
ré tituly žáci školy při různých 
typech šachových soutěží. Tím 
nejvýznamnějším byly tituly mis-
trů republiky v soutěži družstev 
mladších i starších žáků. 

Ač nejsme školou s jazyko-
vým zaměřením, je obrovským 
úspěchem 2. místo v krajském 
kole v konverzační soutěži Enjoy 
your English.

Výsledky své práce se mohou 
samozřejmě pyšnit i další žáci 
prvenstvím v okresních kolech 
soutěží sportovních, matematic-
kých, olympiádách jazyka české-
ho i chemie. Za to vše patří dík žá-
kům i učitelům, kteří se na těchto 
výsledcích podíleli a nad přípravou 
na tyto soutěže strávili mnoho ze 
svého volného času.
Mgr. Libuše Zárubová, ředitelka

s.r.o., Frýdek-Místek. Celkem 19 
studentů mezi sebou soupeřilo 
ve dvou kolech. V prvním kole 
soutěžící řešili písemný test ze 
znalostí ekonomických pojmů 
a výpočtů, který se skládal z 33 
otázek. Deset nejlepších studentů 
postoupilo do 2. kola, ve kterém 
měli za úkol před komisí volně 
reprodukovat odborný článek 
a následně navrhnout vhodný 
způsob propagace vylosovaného 
produktu, který představí komisi, 
aby ji přesvědčili k nákupu.

Žáci devátých tříd Základní 
školy Frýdek-Místek na ulici 
Pionýrů 400 (6. ZŠ) měli na 
konci května napilno. Poté, 
co výborně zvládli přijíma-
cí zkoušky a byli přijati na 
střední školy a učiliště, si pro 
ně škola vymyslela projekt 
nazvaný malé maturity, zkouš-
ky, kterými formálně ukončí 
studium na základní škole.

„Pro žáky nebylo jednoduché 
si zopakovat mnohé z literatury, 
mluvnice, vrátit se k obrazcům 
geometrie i náročným příkladům 
z matematiky – přinutit se udě-
lat ještě po přípravě na přijímací 
zkoušky něco navíc. Přesto se 
všichni žáci dostavili před zku-
šební komisi dobře připraveni, 

počáteční tréma se ztratila při 
zadání prvního úkolu, první otáz-
ky, zvláště pak poté, co zjistili, že 
zkoušející jsou příjemní, pomo-
hou, poradí, přes únavnou práci 
se usmívají,“ referovala ředitelka 
školy Libuše Zárubová.

K příjemné atmosféře „matu-
rit“ přispěly i estetická úprava 
tříd s květinami a bílými ubrusy 
a drobné pohoštění. Nefalšo-
vané maturitní vysvědčení žáci 
obdrží při závěrečném večírku, 
na němž také bude komplex-
ně zhodnocena jejich práce na 
základní škole.

„Pro některé bude složení tak 
náročné zkoušky jediná zkuše-
nost v životě, pro ostatní jakási 
příprava na maturity opravdové, 

Základní škola s maturitou!
které je čekají za čtyři roky,“ uza-
vřela Libuše Zárubová.       (pp)

SSOPŠ uspěla v ekonomice
Obě naše studentky – Moni-

ka Cyrusová a Zuzana Hanková 
obstály v soutěži více než se ctí. 
Probojovaly se do druhého kola, 
ve kterém se rovněž neztratily. 
Zuzana Hanková obsadila nako-
nec velmi pěkné 8. místo a Moni-
ka Cyrusová se dokonce dostala 
na stupně vítězů, když vybojovala 
vynikající 3. místo! Oběma děv-
čatům gratulujeme a přejeme jim 
mnoho dalších úspěchů.

Ing. Přemysl Pilch, vyučující 
ekonomických předmětů
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Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu 
Frýdek-Místek, oddělení dopravněsprávních agend – evidence 
řidičských oprávnění a přestupků, Palackého 115, Frýdek-Místek 
– budova bývalého Okresního úřadu

okýnka v druhém podlaží  telefon
   558 609 621
   558 609 622
   558 609 623

úřední hodiny pondělí  8.00 -17.00
  středa  8.00 -17.00
  čtvrtek  8.00 -15.00

Jak: Formou písemné žádosti (vyplňuje se na místě),
 ke které musí být doloženo:

- občanský průkaz – případně cestovní pas s potvrzením
o občanském průkazu

- fotografie s následujícími vlastnostmi: rozměry 35 x 45 mm, 
musí odpovídat současné podobě občana, zobrazuje jej v předním 
čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě 
minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly 
s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití 
odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém 
případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem 
znemožňujícím identifikaci občana, fotografie má hladký povrch a 
je v černobílém nebo barevném provedení. Pokud se občan vzhle-
dově nezměnil, může použít i starší fotografii. Ta ovšem musí 
splňovat výše uvedené podmínky (např. u starších fotografií se 
používal dnes již nevyhovující 3/4 profil).

- řidičský průkaz

Lhůta pro vyřízení:    20 dnů

Za kolik Kč (správní poplatek):
0,- Kč povinná výměna § 134 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.
50,- Kč změna údajů – jméno, příjmení, pobyt
50,- Kč poškozený řidičský průkaz

určuje se dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v 
platném znění, položka 26

Jaká jsou pravidla pro výměnu řidičských průkazů
V posledních dnech došlo 

ke změně termínů k výměně 
starých typů řidičských průkazů 
za nový řidičský průkaz podle 
vzoru ES platné od 1. 7. 2005. 
Rádi bychom občanům touto 
formou poskytli veškeré potřeb-
né informace na cestě za novým 
řidičským průkazem.

Systém výroby řidičského 
průkazu je řešen centralizova-
ným způsobem. Občan vyplní 
žádost na předepsaném tisko-
pisu a tuto podá na příslušném 
pracovišti obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, resp. 
městského úřadu (magistrátu). 

Na žádost nalepí do přísluš-
ného místa fotografii a žádost 
podepíše do předepsaného 
obdélníku. Fotka a podpis 
budou zaslány do Prahy a 
následně v procesu výroby 
digitálně zpracovány a společ-
ně s ostatními údaji laserově 

gravírovány do tělesa karty. 
Po tomto zpracování žádosti a 
personifikaci řidičského průka-
zu si občan vyzvedne řidičský 
průkaz opět na pracovišti obec-
ního, resp. městského úřadu. 
Vydání řidičského průkazu 
bude provedeno nejdéle do 20 

dnů ode dne podání žádosti. 
Pokud se stane, že řidič ztratí 
řidičský průkaz, bude mu do 
doby vydání nového řidičské-
ho průkazu vystaveno úřadem 
dočasné potvrzení, na základě 
kterého bude moci řídit vozidlo 
na území České republiky.

Termín pro výměnu násle-
dujících typů řidičských 

průkazů je do 31. 12. 2007.

Typ1: vydávaný v letech 1964-86

Typ2: vydávaný v letech 1987-91

Typ3: vydávaný v letech 1992-93

Termín pro výměnu násle-
dujících typů řidičských 

průkazů je do 31.12.2010.

Typ4: vydávaný v letech 1994-96

Typ5: vydávaný v letech 1997-2000

Termín pro výměnu násle-
dujícího typu řidičského 

průkazu je do 31.12.2013.

Typ 6: vydávaný
2001-30.4.2004

Místo výměny řidičského průkazu: Čekají na vás hodnotné ceny
Zákazníci akciové společnosti DISTEP, která dodává teplo 

a teplou užitkovou vodu do více než 18 tisíc bytů, ale také do 
řady firem a institucí ve Frýdku-Místku, mají jedinečnou šanci 
být zařazeni do slosování o řadu hodnotných cen.

Stačí, když neodmítnou případnou návštěvu některého z taza-
telů provádějících anketu pro DISTEP a.s. a s jeho pomocí vypl-
ní anketní lístek. Všechny vyplněné a podepsané anketní lístky 
budou pod dohledem notáře vloženy do osudí a slosovány.

Záměrem dobrovolné anketní akce je získat podklady k tomu, 
aby DISTEP a.s. mohla nadále vylepšovat a rozšiřovat svou hlav-
ní činnost ve prospěch svých zákazníků, aby kvalitně, spolehlivě 
a za rozumnou cenu zajišťovala dodávku tepla a teplé užitkové 
vody svým zákazníkům. Náhodně vybrané konečné spotřebitele 
tepla v době od 27. června do 24. července 2005 navštíví tazate-
lé, kteří se prokáží průkazem DISTEP a. s. a požádají o vyplnění 
anketního lístku. Ti, kteří se chtějí zúčastnit ankety, musejí na 
anketním lístku uvést vedle odpovědí na několik otázek také své 
jméno, příjmení, adresu bydliště a podpis. Po slosování v měsíci 
září bude seznam výherců zveřejněn v místním tisku a občasní-
ku společnosti. Děkujeme těm, kteří neodmítnou spolupráci s 
námi, a všem jim přejeme hodně štěstí při losování.

Vedení DISTEP a. s.

Paragony živnostníků od 50 Kč
Všichni podnikatelé, kteří podnikají na základě živnostenské-

ho oprávnění, musí od 1. 7. 2005 bez požádání vydat zákaz-
níkovi doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, pokud 
platba přesahuje výši 50,- Kč. Doklad může být vypsán ručně 
nebo vytištěn pokladnou.

Tuto úpravu přinesl daňový zákon o registračních poklad-
nách, který stanoví způsob evidence plateb vedení fyzickými a 
právnickými osobami.

Přísnější podmínky klade na subjekty podnikající v malo-
obchodě a hostinské činnosti, kteří si musí opatřit pokladnu s 
fiskální pamětí nejpozději do 1. 1. 2007. Používá-li podnikatel již 
dnes elektronickou pokladnu, musí v prodejně umístit oznámení 
a upozornění (minimální formát A5) s textem uvedeným v usta-
novení paragrafu 3, stejně jako náležitosti pokladního bloku.

Živnostník provozující svou činnost ve stánku, u pultu či stol-
ku, může platby zaznamenávat na přenosné pokladně.

Právní předpis č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách, 
zavádí nové pokyny a povinnosti v oblasti daňové správy, kte-
rými zároveň pozměňují a doplňují živnostenský zákon, zákon 
o správě daní a poplatků a zákon o dani z přidané hodnoty s 
různými lhůtami účinností.                Živnostenský úřad
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V čem je městský úřad 
specifický?

Především není orgánem 
voleným. Jeho vznik tak pod-
léhá zcela jiným principům. V 
tzv. samostatné působnosti, 
až na výjimky, o ničem neroz-
hoduje, na rozdíl od rady měs-
ta, zastupitelstva města atd.. 
Lze ho nejlépe charakterizovat 
jako servisní a vykonávající 
organizační jednotku. Přesto 
je nutné konstatovat, že pro 
každodenní činnost města, 
pro obraz volených orgánů 
města a možná v první řadě 
pro vztah občanů k městu je 
městský úřad a jeho kvalita 
(nebo nekvalita), jedním z nej-
podstatnějších článků.

Městský úřad Frýdek-
Místek je tvořen starostkou, 
místostarosty, tajemníkem 
a zaměstnanci města, kteří 
jsou zařazení do městského 
úřadu. Tito zaměstnanci se 
dále rozlišují na tzv. úředníky 
(např. zaměstnanci, kteří roz-
hodují ve správním řízení) a 
neúředníky (např. vrátný, řidič 
apod.). Městský úřad Frýdek-
Místek se pak dále člení na 
jednotlivé odbory. Tyto pak 
na oddělení a některé z nich 
na úseky. 

V menších obcích bývají 
zaměstnanci zařazeni v úřadu 
bez dalšího členění. Ve větších 
městech, což je i případ Frýd-
ku-Místku, bývá organizační 
struktura složitější. Rada měs-
ta může zřídit pro jednotlivé 
úseky činností úřadu odbory 
a oddělení, s ohledem na věc-
né zaměření činností, rozsah, 
složitost a zejména povinnosti 
města vyplývající z právních 
předpisů ČR.

Základní činnosti
městského úřadu

V oblasti tzv. samostatné 
působnosti města (samosprá-
vy) jsou to především tyto:

1. Plní úkoly, které mu 
uložilo zastupitelstvo měs-
ta nebo rada města. Toto na 
první pohled jednoduché usta-
novení vyvolává v praxi někdy 
otázky a rozpory. Může napří-
klad uložit úřadu úkoly starost-
ka města? Odpověď zní, že 

Městský úřad přináší servis občanům
Vážení čtenáři,
jak jsme avizovali minule, v našem představování jednotlivých 

prvků státní správy kontinuálně navážeme na rozbor orgánů 
města, přičemž v tomto čísle přiblížíme samotný městský úřad.

Městský úřad byl zařazen do orgánů města výslovně záko-
nem č.128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon). V dřívější úpravě 
to takto výslovně uvedeno nebylo a vznikaly proto různě pole-
miky o postavení, pravomocích, kompetencích a povinnostech 
úřadu. Městský úřad je tedy orgánem města, nicméně přece 
jen odlišným od orgánů, jakými jsou zastupitelstvo města, rada 
města, starostka, či městská policie. 

pokud nepřekročí své zákon-
né pravomoci, pak ano. Tzn. 
tedy dát úkol, připravit nějaké 
podklady na zasedání apod., 
je zcela v pořádku a legitimní. 
Vyplývá to z toho faktu, že sta-
rostka stojí v čele městského 
úřadu. Jakou formou by měly 
být úkoly ukládány? Ideální 
formou je usnesení zastupitel-
stva města, avšak s ohledem 
na dlouhé intervaly zasedání 
jednotlivých zastupitelstev je 
nezbytné, aby v základních 
věcech úkolovala úřad rada 
města. Důležitá je tedy písem-
ná forma příkazu s uvedením 
termínu splnění. Kdo na plnění 
úkolu dohlíží? Je to buď tajem-
ník anebo konkrétní vedoucí 
určitého odboru úřadu. Všech-
ny varianty jsou možné, je 
však nutné, aby byly přesně 
stanoveny kompetence.

2. Pomáhá výborům zastu-
pitelstva města a komisím 
rady města v jejich činnos-
tech. Zákonný termín „pomá-
há“ bývá v některých městech 
v praxi často jablkem sváru. 
A to tehdy, kdy na obou stra-
nách, tedy výborů a úřadu, 
dojde k extrémnímu přístupu. 
Pokud výbory vyžadují nad-
standardní a někdy i nesmy-
slný servis, který zaměstnan-
ce úřadu téměř paralyzuje v 
jejich běžné činnosti, není to 
rozhodně správné. A naopak, 
pokud se členové výborů a 
komisí setkávají s odmítavým 
postojem a neochotou, úřad 
neplní svou úlohu dobře. Je 
proto vhodné stanovit si přes-
né meze servisu úřadu a meze 
požadavků výborů a komisí. 
Závěrem mohu zodpovědně 
konstatovat, že v tomto voleb-
ním období jsem se já, jako 
tajemník na Městském úřadě 
Frýdek-Místek, naštěstí neset-
kal s výše uvedeným.

3. Vykonává přenesenou 
působnost podle § 61 odst. 
1 písm a) zákona s výjimkou 
věcí, které patří do kompeten-
ce jiného orgánu města.

Reforma veřejné správy v 
roce 2003 přinesla řadu změn, 
zejména zrušení Okresního 
úřadu ve Frýdku-Místku a 

přenesení jeho kompetencí 
na zejména Městský úřad Frý-
dek-Místek a částečně také na 
Krajský úřad Moravskoslez-
ského kraje. Obecně se tyto 
změny významně dotkly měst-
ských úřadů ve vztahu k jejich 
působnosti, a to především 
proto, že města byla v různém 
rozsahu pověřena výkonem 
státní správy. Jde o problema-
tiku zcela určitě složitou a veli-
ce rozsáhlou, ale pokusme se 
uvést alespoň základní rysy. 

Přenesená působnost 
ve věcech, které stanoví 

zvláštní zákony, je:
a) V základním rozsahu 

svěřeném obci vykonáváno 
orgány obce určenými záko-
nem o obcích nebo jiným 
zákonem. V tomto případě 
je území obce tzv. správním 
obvodem. Tento úřad má kaž-
dá, i ta nejmenší obec, mluví 
se o tzv. „jedničkách“.

b) V rozsahu pověřeného 
obecního či městského úřadu 
vykonávána tímto úřadem. 
Jako pověřený obecní nebo 
městský úřad je pro účel výko-
nu statní správy označován v 
zákonech úřad, který vykoná-
vá ještě navíc i agendu, kterou 
mu svěřují další právní předpi-
sy. Takovýto obecní úřad má 
oproti tzv. jedničkovým obcím 
např. stavební úřad. V našem 
správním obvodě se jedná 
např. o obec Dobrou. O tako-
výchto obcích se hovoří jako o 
tzv. „dvojkách“. 

c) V rozsahu městské-
ho úřadu města s rozšíře-
nou působností vykonávané 
tímto úřadem. Jedná se od
1. 1. 2003 o tzv. trojkové obce, 
které po zaniklých okres-
ních úřadech převzaly jejich 
agendu. V bývalém okrese 
Frýdek-Místek jsou to tyto 
obce a úřady: Frýdek-Místek, 
Frýdlant nad Ostravicí, Třinec 
a Jablunkov. Na základě výše 
uvedeného je zřejmé, že na 
Městském úřadě Frýdek-Mís-
tek jsou vykonávány téměř 
veškeré agendy, které dříve 
vykonával Okresní úřad ve 
Frýdku-Místku.

4. Rozhoduje o poskyto-
vání informací žadateli podle 
zvláštních zákonů, kterým je 
zákon č. 106/99 Sb. (podrob-
nosti v dřívějších číslech).

Jedním ze zákona povin-
ných článků městského úřa-
du je i funkce tajemníka 
úřadu. Tajemník je zaměst-
nancem města, ale nejedná 
se, na rozdíl od starostky a 
místostarostů, o funkci vole-
nou. Je odpovědný za plnění 
úkolů městského úřadu jak v 

samostatné, tak i v přenesené 
působnosti starostovi. 

Mezi jeho základní čin-
nosti patří:

a) Zajišťuje výkon přenese-
né působnosti, což znamená 
např. vydávání občanských 
průkazů, cestovních dokladů, 
řidičských oprávnění a mnoho 
jiných činností na úřadě v sou-
ladu s právními předpisy ČR. 

b) Plní úkoly, které konkrét-
ně jemu uloží zastupitelstvo 
města, rada města nebo sta-
rostka.

c) Stanoví podle zvláštních 
právních předpisů platy všem 
zaměstnancům města zařaze-
ným do městského úřadu.

d) Plní úkoly statutárního 
orgánu zaměstnavatele (tj. 
města) vůči zaměstnancům 
zařazeným do městského 
úřadu. 

e) Vydává spisový řád, 
skartační řád, pracovní řád 
městského úřadu a další tzv. 
interní normy úřadu.

Obecně lze říct, že je „ředi-
telem úřadu“.
Jaký je jeho vztah k vole-
ným orgánům a omezení 

politické činnosti?
Tajemník městského úřa-

du je povinen se zúčastňovat 
zasedání zastupitelstva města 
a schůzí rady města, a to s 
hlasem poradním. Zákon tak 
stanovil jasně, oproti dřívější 
úpravě, že tajemník je povinen 
se zúčastňovat a zároveň mu 
nelze omezovat přístup k neve-
řejnému zasedání rady města. 

Tajemník městského úřa-
du nesmí vykonávat funkce v 
politických stranách a politic-
kých hnutích. Chystaná právní 
úprava zákona o obcích apo-
litičnost této funkce pravděpo-
dobně ještě zpřísní.

V příštích číslech zpra-
vodaje budeme pokračovat 
představováním jednotlivých 
odborů Městského úřadu 
Frýdek-Místek, s důrazem na 
jejich agendy, které se dotý-
kají potřeb občanů. Zejména 
by se občané měli v násle-
dujících číslech dozvědět, co 
mohou na úřadě vyřídit, jakým 
způsobem, kde, kdy, které 
doklady k tomu budou potře-
bovat a kolik je to případně 
bude stát. Ve zpravodaji 
budou uveřejněny také tzv. 
povinně zveřejňované infor-
mace dle § 5 zákona č. 106/99 
Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, které se dotýkají 
jak města Frýdek-Místek, tak 
především Městského úřadu 
Frýdek-Místek.

Mgr. ing. Petr Menšík, 
tajemník MěÚ F-M

EVA RICHTROVÁ:
Starostka Frýdku-Místku

Starostka Frýdku-Místku 
Eva Richtrová je ve vedení 
města dostatečně dlouho na 
to, aby mohla zhodnotit, jak 
se vyvíjí pozice městského 
úřadu ve vztahu k občanům.

Jak se Městský úřad ve Frýd-
ku-Místku vypořádal s reformou 
státní správy v roce 2003?

„Územní reforma veřejné 
správy, díky vysokému pra-
covnímu nasazení a díky velmi 
dobré organizaci práce, jak na 
bývalém okresním úřadě, tak 
na městském úřadě, proběhla 
bez zásadnějších komplikací. 
Monitorovali jsme v prvních 
lednových dnech především to, 
zda je veřejná služba občanům 
zajištěna, a mohu konstatovat, 
že vše se obešlo bez stížností 
občanů.“ 

Jak se reforma projevila na 
počtu zaměstnanců?

„Přibližně 80 procent agen-
dy okresního úřadu přešlo k
1. 1. 2003 na náš městský úřad. 
Tím jsem přebrali i úředníky, 
kteří tyto agendy zabezpečo-
vali. Bylo jich 168, což celkově 
k 1. 1. 2003 představovalo 421 
zaměstnanců. Avšak v souladu 
s naším programovým prohlá-
šením jsme provedli optimali-
zaci počtu pracovních míst a 
k dnešnímu dni je zaměstnáno 
na Městském úřadě Frýdek-
Místek 331 lidí.“

Úředníci by měli být apo-
litičtí. Přesto po volbách 
dochází pravidelně k perso-
nálním změnám. Proč?

„Každá politická reprezen-
tace má o chodu jednotlivých 
odborů svou představu, kte-
rou se snaží naplnit i výběrem 
vhodných vedoucích úředníků. 
Od 1.1. 2003, s nabytím účin-
nosti zák. č. 312/2002 Sb., o 
úřednících, nebyla provedena 
na Městském úřadě Frýdek-
Místek ani jediná jednostranná 
personální změna na postu 
vedoucího odboru. Tento zákon 
jednoznačně posiluje postave-
ní, profesionalitu, samostatnost 
a nezávislost zaměstnanců ve 
vztahu k pravidelně měnícímu 
se složení zastupitelstva města, 
rady města, osob místostarostů 
a osoby starosty.“       (pp)
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Místecké náměstí bylo 
23. června dějištěm již 6. 
ročníku akce pod názvem 
„Streetball na náměstí“, 
kterou pořádá Basketbalový 
klub Frýdek-Místek. Celo-
denní akce se zúčastnilo 150 
sportovců v 34 družstvech 
ve věku od 11 do 42 let.

V jednotlivých kategoriích 
byly dosaženy tyto výsledky:

MINI:
1.  „TELETUBIES“ (Ivan Faldy-

na, Radim Chvaja, Max Skuherský)
2. „RAÚLOVÉ“

Streetball osvěžil náměstí
3. „ŽABANTI“
All stars tým: Nšan Ave-

tisyan, Řehová Vendula, Max 
Skuherský

ŽÁCI:
1. „NEVÍME“ (Jakub Bačák, 

Marek Nogol, Petra Nogolová, 
Ondřej Šimon)

2. „BASKEŤÁCI“
3. „RESPEKT“
All stars tým: Bačák Jakub, 

Bonková Sandra, Nogol Marek
DOROST:
1. „76 ERS“ (Jakub Kocich, 

Leona Pruchnická, Lukáš Pruch-
nický, Michal Rychtr)

2. „DEJA VU“
3. „BAMBOOCHA“
All stars tým: Ivana Hájko-

vá, Jakub Kocich, Michal Rychtr
Vítěz trestných hodů mlá-

deže: Jakub Kocich
DOSPĚLÍ:
1. „ZETOR“ (Roman Brys, 

Marek Novák, Michal Peter, Kat-
ka Půčková, Petr Sabol)

2. „PARTA HIC“
3. „NEVER ALL STAR“
All stars tým: Jiří Lepík, 

Michal Peter, Katka Půčková
Vítěz trestných hodů 

dospělých: Roman Brys

JE TAM?: Basketbalistům k zába-
vě stačí i jeden koš.

Foto: Petr Pavelka

ROZSKOK: Na náměstí se skákalo pod bezednými koši. 
Foto: Petr Pavelka

Starší dorostenci házenkář-
ského klubu SKP Frýdek-Místek 
zajížděli ke svému poslednímu 
utkání do Polanky a věděli, že 
jedině vítězství pro ně bude 
znamenat kýžený postup do 1. 
dorostenecké ligy. Utkání mělo 
bouřlivou kulisu, neboť v hale 
bylo, na dorostence nevídaných, 
250 diváků z obou táborů. 

Vlastní utkání hosté nezačali 
dobře a prohrávali 3:1 a 5:3. „Z 
tohoto stavu jsme zejména díky 
dobré obraně a střelecké potenci 
Vojty Petrovského otočili vývoj 
utkání až na 6:9, ale v závěru polo-
času jsme technickými chybami 

Sportovní klub Fitpoint ve 
spolupráci s městskou spo-
lečností Sportplex zajišťuje 
aktivní sportování v areálu 
frýdecko-místeckého aqua-
parku na Olešné. 

Po úspěšném sportovním dni 
při otevírání zařízení 1. června 
běží každou středu od 19 do 
20 hodin a v sobotu od 9 do 10 
aquaaerobic, který si zájem-
ci mohou vyzkoušet zdarma 
pod dohledem profesionálních 
cvičitelek. Tato spolupráce je 

Sportování na aquaparku
domluvena na celou letní sezo-
nu, připravuje se i spinning 
pod širým nebem, který by měl 
běžet jednou týdně od srpna.

„Aquaaerobic je jiná forma 
pohybu, která je šetrnější k 
tělu, zejména ke kloubům. 
Mohou se mu věnovat i lidé 
s nadváhou, protože jsou ve 
vodě nadlehčováni. Na druhou 
stranu se cvičí proti odporu 
vody, takže je aquaaerobic i 
dobrým posilováním,“ říká cvi-
čitelka Petra Macurová.   (pp)

Dorostenci postoupili do 1. ligy 
Polanka – SKP Frýdek-Místek 23:30 (10:10) 

a dvěma neproměněnými trháky 
Messinga a Petrovského dovolili 
soupeři vyrovnat,“ sdělil Martin Str-
nadel. Celý první poločas Frýdek-
Místek dobře bránil, výtečně chytal 
Šaňo, ale v útoku se skvěl bohužel 
jen Vojta Petrovský. „Z průběhu 
poločasu bylo jasné, že pokud 
zlepšíme hru v útoku a udržíme 
agresivní obranu, můžeme vyhrát, 
neboť jsme měli nad soupeřem jak 
herní, tak fyzickou převahu,“ ohlídl 
se za zápasem Martin Strnadel. 
Předpoklad se bezezbytku naplnil 
ve druhém poločase. Do 40. minu-
ty si naši házenkáři vypracovali 
tříbrankový náskok 14:17, který 

udržovali až do 50. minuty (20:23). 
Poslední desetiminutovku však již 
jasně dominovali, a to díky stále 
pozorné obraně se skvělým Šol-
tésem v brance (57 % úspěšnost 
zásahů a chycené 3 sedmičky!), 
zásluhou lepší fyzické kondice i 
vyrovnané střídačky. „Soupeř se 
sice velmi snažil a bojoval, ale 
nedokázal se prosadit střelbou z 
větší vzdálenosti, spíše se tlačil 
na brankoviště nebo zakončoval z 
křídel a někdy z dosti přísně naři-
zovaných sedmimetrových hodů,“ 
pozastavil se Martin Strnadel nad 
12 sedmičkami pro domácí oproti 
jedné jediné hostů. Střelecky se 
však chytil Karel Alexovič na spoj-
ce, výborně zahrál také Michal 
Bezecný i Messing na křídlech 
a Marek Švantner s Tomášem 
Závorkou v obraně. Tento úspěch 
je ovšem dílem celého kolektivu, 
který na jaře neprohrál ani jed-
no utkání, takže se dá hovořit o 
zaslouženém postupu. 

Sestava a branky SKP: Šol-
tés 1, Kula (brankáři) - Alexovič 
11, Bezecný 4, R. Blažek, Čer-
venka, M. Krupa 2, Messing 3, 
Rejda, Petrovský 7/1, Švantner 
1, Závorka, Zuzaník 1.         (pp)

O pohár města Frýdku-Místku
V konkurenci ligových 

oddílů a za mezinárodní účasti 
uspěli mladí frýdecko-místečtí 
fotbalisté na domácí půdě v 
turnaji O putovní pohár města 
Frýdku-Místku. Ten zahajovala 
slavnostním výkopem sta-
rostka Eva Richtrová, finále 
a vyhlášení přihlížel místosta-
rosta Petr Cvik. Ukázali se 
také Václav Svěrkoš a Ivan 
Kopecký. 

Deset týmů ze čtyř zemí hrálo 
ve dvou skupinách. Domácí se 
už v této fázi turnaje střetli se 
slavnou Spartou Praha, které 
podlehli 0:2 před kotlem tří set 
diváků. To ještě netušili, že se 
se stejným soupeřem potka-
jí ještě ve finále. Tam to proti 
Spartě dlouho vypadalo, že se 
v řádné hrací době nerozhodne, 
ale nakonec Sparťané, a nutno 
říct, že zaslouženě, docílili těsně 
před koncem rozhodující branky 
– hlavou, pěknou rybičkou k tyči. 
Pražané měli více ze hry, ale 
přesto na domácí hráče spadl 
po obdržené brance a závěreč-
ném hvizdu splín. Zklamání ale 
nebylo na místě. „Druhé místo 
je perfektní úspěch, ke kterému 
klukům gratuluji. Turnaj proběhl 
už počtvrté a jako město jsme 
rádi, že klání na takové úrovni 
můžeme podpořit,“ hodnotil tur-
naj místostarosta Petr Cvik.  (pp)

STŘÍBRNÝ TÝM: Bezprostředně po ztraceném finále byli kluci skles-
lí, ale druhé místo je fantastický úspěch.  Foto: Petr Pavelka

POHÁR DOMÁCÍM: Finálový zápas a následné vyhlášení si 
nenechal ujít ani místostarosta Petr Cvik.   Foto: Petr Pavelka

VÍTĚZNÉ DRUŽSTVO STARŠÍHO DOROSTU II. LIGY:
Zleva nahoře: Adam Vrubel, Ondřej Bílý, Karel Alexovi, Lukáš 
Rejda, Vít Červenka, Tomáš Závorka, Vojtěch Petrovský, Marek 
Švantner, trenér - Lubomír Kavka.
Klečící zleva: Rostislav Blažek, Milan Krupa, Jakub Zuzaník, Martin 
Messing, Michal Bezecný.
Ležící: Miroslav Kula a Alexandr Šoltys.
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Adresa: Bruzovská 259,
Frýdek-Místek, 738 01
Odpovědný zástupce: 
Tomáš Petr
Telefon: 608 355 629
E-mail: tom.break@seznam.cz
Místo působení: Střední zdravot-
nická škola F-M, tř. T. G. Masaryka 
451 (malá těl. vedle uč. „skleník“)
Zaměření: 12-29 let

Nextbreakers jako taneční 
skupina funguje již sedm let, 
zabývá se tanečním stylem
breakdance (lámavý styl tance, 
akrobacie, roboti, točení na hlavě, 
street dance, salta). Poslední tři 
roky pracují pod hlavičkou občan-
ského sdružení Nextbreakers 
(Wegets) a reprezentují město 
na mnoha tanečních vystoupe-
ních, promo akcích, exhibicích, 
soutěžích a diskotékách. Mají 

Nextbreakers F-M – skupina tanečníků jako z gumy
16 členů (děti, mládež i dospělí), 
kteří se učí všechny pohybové 
prvky, taneční sestavy. Výběr 
šesti nejlepších pak reprezentuje 
jako taneční skupina WEGETS.

Mezi největší úspěchy patří 
zejména: 1. místo 2000 Mistři ČR 
(Plzeň), 2. místo 2001 (Plzeň), 3. 
místo 2003 (Praha), 3-násobní 
mistři Moravy (Petřvald u Karvi-
né), 1. místo 2005 (Praha, Zlom 
se v pase). Dále se mohou chlubit 
mnoha úspěchy v battlech (taneč-
ní bitvy mezi skupinami), kde patří 
mezi prvních pět týmů v republice. 
Za dobu své existence si Next-
breakers vybudovali respekt mezi 
tanečníky i veřejností.

Momentálně trénují v tyto dny: 
út 18-19:30 hod., čt 18-19:30 
hod., st externě v Havířově, so 
externě v Kopřivnici.

Nábor nových členů probíhá 
celoročně v prostorách tělocvič-
ny, cena měsíčního kurzu je 300 
Kč/8 tréninků. Skupina se těší na 
nové příznivce a talenty, takže 
zájemci se mohou zkusit přidat k 
nadšencům, kteří se před sedmi 
lety začali scházet, protože je 
spojovala vášeň k pohybům, které 
jen tak někdo nedokáže. „Děla-
li jsme různé taneční styly, ale 
pořád tomu něco chybělo, chtělo 
to nějaký „odvaz“, extrém, prostě 
něco navíc. Zrovna v tu dobu jsme 
viděli videoklip od Rundemc its like 
that, kde američtí borci předváděli 
pěkné kousky. Tím vše začalo. 
Nejdříve tréninky dvakrát týdně 
po všech možných prostorách i 
pod širým nebem, postupně přišly 
kontakty s jinými skupinami i sou-
těže, které nám byly velkou inspi-
rací. Viděli jsme tehdy ty borce a 
ještě více nás to utvrdilo v tom, že 
breakdance je skvělý sport, který 
chceme provozovat nejen jako 
koníčka, ale být v něm co možná 
nejlepší,“ vzpomínají frýdecko-mís-
tečtí breakaři na své začátky. Z pěti 
nadšenců byla záhy dvacetičlenná 
skupinka, z nichž bylo vybráno 
sedm nejnadanějších borců, kteří 
začali nacvičovat sestavy a společ-
né krkolomné kreace. A tak vznikla 
skupina NEXTBREAKERS. „Ta 
skupina je pro breakdance hodně 
důležitá, protože individuálně toho 
člověk moc nedokáže. Ve skupině 
je navíc síla, na soutěžích se hlav-
ně hodnotí sestavy a pak až styly a 
prvky,“ vysvětlují členové skupiny, 
která se brzy prodrala do absolutní 
republikové špičky.

Na závěr připomeneme jmé-
na, která byla u zrodu NEXT-
BREAKERS – Tomáš, Slávek, Biry, 
Kepo, Macák, Holáň, Staš, Daník, 
Olin, Kuba, Pipina, Mirga, Lazi, 
Tony, Mara, Bůžek, Stojev, Matula, 
Mara, Juřiček, Kamila, Míša. Všem 
patří dík za zavedení frýdecko-mís-
tecké kultury hip-hopu a breakdan-
ce, která dnes nachází pokračování 
pod hlavičkou WEGETS.         (pp)

Dům dětí a mládeže Frý-
dek-Místek ve spolupráci s 
Beskydskou šachovou školou 
má za sebou poslední 3. kolo 
šachového turnaje „O krále a 
královnu šachových špuntů“, 
kterého se zúčastnilo neuvěři-
telných 52 mladých šachistů.

Tento turnaj je výjimečný tím, 
že se ho mohou zúčastnit jen děti 
do 7 let a svou první příležitost 
zahrát si opravdový turnaj tak 
dostávají děti, které navštěvují 
šachové kroužky v rámci docház-
ky do mateřské školy, kde se 
během roku pod vedením zku-
šených trenérů naučily všechna 
šachová pravidla. „Šachoví špun-
ti“ se od prvních tahů pustili do 
tuhých bojů a pro vedoucí šacho-
vých kroužků byla radost pohle-
dět, s jakým zaujetím pro hru děti 
hrály. Po pěti kolech se z vítězství 

O krále a královnu šachových špuntů
radoval se 100% bodovým zis-
kem Dominik Ramík, druhé místo 
si pak rozdělili David Čapčuch a 
Dominik Kula, kteří oba shodně 
uhráli 4,5 bodu a dosáhli i stejné-
ho pomocného hodnocení. Dívky 
to neměly v chlapecké konkurenci 
vůbec jednoduché, o to cennější 
je umístění Vendulky Bohaneso-
vé, která skončila na výborném 
10. místě se ziskem 3,5 bodu. 

Na závěr se uskutečnilo slav-
nostní vyhlášení celkového vítěze 
a vítězky, kteří mají právo nosit 
titul král, resp. královna šachových 
špuntů. Celkem bylo hodnoceno 
43 dětí, kterým se do konečného 
součtu započítávaly dva nejlepší 
výsledky. Královnou pro rok 2005 
se stala s velikým přehledem 
Vendula Bohanesová, titul krále si 
vítězstvím v posledním kole vybo-
joval David Čapčuch.

Mladí šachisté Beskydské 
šachové školy (BŠŠ) Frý-
dek-Místek zazářili na mezi-
národním šachovém turnaji 
pro mládež Eurolize. Euroli-
ga je společným projektem 
šachových organizátorů z 
České republiky, Slovenské 
republiky a Polska. 

Šachisté BSŠ sehráli letošní 
sezónu ve II Eurolize, ale již od 
počátku si vytýčili pouze jediný 
cíl, a tím bylo obsadit první místo 

Šachisté BŠŠ postupují výše
v tabulce a postup do I Euroligy.

Ve skupině bylo spolu s frý-
decko-místeckými šachisty ještě 
dalších sedm družstev z Polska 
a Slovenska. S tvrdou konku-
rencí si naši šachisté poměrně 
hladce poradili a po zásluze tak 
obsadili první příčku a pro příští 
rok budou hrát I Euroligu. 

Barvy Beskydské šachové školy 
hájili: Vojtěch Rojíček (6,5/7bodů), 
Jiří Kočiščák (7b.), Šimon Štukner 
(6b.), Adéla Nytrová (5,5b.).

Během několika posledních 
let jsme si již zvykli na fakt, 
že v našem Moravskoslez-
ském kraji vyrůstá celá řada 
mladých nadějných šachistů, 
kteří jsou schopni se prosadit 
nejen na domácí, ale také i 
na mezinárodní scéně. Zvykli 
jsme si taky spojovat úspě-
chy mladých šachistů s Bes-
kydskou šachovou školou 
(BŠŠ) z Frýdku-Místku. 

Právě ta v činorodé spolu-
práci s Domem dětí a Mládeže 
Frýdek-Místek připravila pro 
předškoláky z celé České repub-
liky prestižní turnaj „O šachové 
království“, který se uskutečnil 
11. června v reprezentativních 
prostorách Národního domu ve 
Frýdku-Místku. 

Již více než tři roky se pořá-

Předškoláci sehráli šachový turnaj

dá právě pro předškoláky turnaj 
„O Krále a královnu šachových 
špuntů“. Za dobu své existence 
se stal ve Frýdku-Místku velmi 
populárním a co dva týdny se 
turnaje účastní stále více nej-
mladších šachistů.

„Právě tato skutečnost nás 
inspirovala k myšlence shromáž-
dit na jedno místo co možná nej-
větší počet předškolních šachistů. 
Chceme dát dětem příležitost 
porovnat své nabyté šachové 
znalosti a dovednosti nejen s 
kamarády z okolí, ale z celé naší 
republiky,“ řekl ředitel turnaje Mar-
tin Kocur z pořadatelské BŠŠ. 

Prestižní turnaj pro děti z 
mateřských škol „O šachové 
království“ mezi hochy vyhrál 
Ondřej Pečinka a mezi dívkami 
Katka Huvarová.

Šachový svaz České 
republiky pravidelně zve-
řejňuje tzv. listinu talen-
tů. Jak už samotný název 
napovídá, dokument obsa-
huje seznam nejtalento-
vanějších šachistů celé 
republiky ze všech mládež-
nických kategorií. 

Výčet těch nejslibnějších 
mladých talentů tentokráte 
obsahuje celkem 59 jmen. 
Celkem třináctkrát se objevu-
je jméno šachistky či šachis-

Beskydská šachová škola
má výsadní postavení

ty Beskydské šachové školy 
(BŠŠ)! Je to absolutně nejlep-
ší výsledek ze všech oddílů v 
České republice.

Tato skutečnost znovu 
utvrzuje nejen šachovou, ale 
i laickou veřejnost, že ve frý-
decko-místeckém šachovém 
podhoubí vyrůstají šachové 
talenty jako po dešti. Tento 
výsledek potvrzuje, že tým tre-
nérů Beskydské šachové školy 
se před lety vydal na správnou 
cestu. Beskydská šachová 

škola by mohla jít příkladem, 
jak vychovávat mládež, nejen 
šachovým klubům.

Členové Beskydské šacho-
vé školy, kteří si svými výkony 
řekli o místo na listině talen-
tů: Vojtěch Rojíček, Matěj 
Konštácký, Adéla Nytrová, 
Michal Uherek, Jiří Kočičák, 
Magdaléna Miturová, Ondřej 
a Tomáš Boráňovi, Karolína 
Langerová, Arbit Preči, Tomáš 
Bujnošek, Vendula Nováková 
a Tomáš Pavelek. 
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Odbor územního a ekono-
mického rozvoje, jako poři-
zovatel územně plánovací 
dokumentace pro město Frý-
dek-Místek, oznamuje veřej-
nosti, že v současné době 
probíhají přípravné práce na 
pořízení nového územního 
plánu města Frýdku-Místku. 
Územní plán města Frýdku-
Místku byl schválen již před 
devíti lety – 26. 3. 1996. Od té 
doby bylo pořízeno šest změn 
územního plánu, změn doznala 
také obecně závazná vyhláš-
ka o regulativech územního 
rozvoje města Frýdku-Místku. 
Tato skutečnost již znesnad-
ňuje orientaci v územním plá-
nu, práci s územním plánem i 
obecně závaznou vyhláškou. 
Od roku 1996 se změnila i část 
navržené koncepce rozvoje 
města, vyvstaly nové podnika-
telské záměry, ty, se kterými 
se počítalo, zůstaly doposud 
nenaplněny a víme, že se 
s velkou pravděpodobností 
nebudou realizovat. Rovněž 
je nutné uvést územní plán do 
souladu s platnou legislativou.

Všechny došlé žádosti o 

Rada města Frýdek-Místek 
na své 67. schůzi konané dne 
17. 5. 2005 schválila Směr-
nici č. 1/2005 Rady města 
Frýdek-Místek o pronájmu 
bytů ve vlastnictví města 
Frýdek-Místek. Tato Směrni-
ce upravuje zejména způsob 
pronájmu obecních bytů i evi-
denci žádostí o přidělení bytu 
a možnost podnájmu v obec-
ních bytech. 

Ve stručnosti bychom vás 
chtěli seznámit s nejdůležitější-
mi částmi této Směrnice. 

Podmínky pro přijetí a vede-
ní žádosti o přidělení bytu

1) Město Frýdek-Místek evi-
duje žádosti občanů o přidělení 
bytu, kteří splňují v době podání 
a po celou dobu vedení žádosti 
všechny následující podmínky: 

a) žadatel musí být občanem 
České republiky,

b) žadatel musí mít trvalé 
bydliště na území města Frýd-
ku-Místku,

c) žadatel musí v den podání 
žádosti dovršit 18 let věku,

d) žadatel nesmí mít mož-
nost užívat samostatně byto-
vou jednotku, 

e) žadatel nesmí obývat neo-
právněně obecní byt,

f) před podáním a po dobu 
vedení žádosti nesmí mít 
žadatel u města Frýdek-Místek 
evidovaný žádný dluh (např. 

Podmínky pro přijetí a vedení žádosti o přidělení bytu
poplatek za domovní odpad, 
pokuty, poplatek za psa, dluh 
vyplývající z užívání bytu, uby-
tovny, nebytových prostor aj.)

g) žadatelé, kteří mají poda-
nou žádost o byt a přitom mají 
závazek vůči městu Frýdek-
Místek, musí tyto závazky uhra-
dit do 31. 12. 2005.

2) Žadatel je povinen veške-
ré skutečnosti v žádosti uvést 
pravdivě a všechny změny v 
údajích oznámit neprodleně 
Odboru správy obecního majet-
ku Městského úřadu Frýdek-
Místek (dále jen odbor správy 
obecního majetku).

3) Žadatel (manžel, 
manželka) je povinen písem-
ně potvrdit v období od 1. 
ledna do 31. března každého 
kalendářního roku, že na vyří-
zení žádosti trvá.

Pokud tak neučiní ve sta-
novené lhůtě, žádost o byt 
bude z evidence vyřazena, 
aniž by žadatel byl písemně 
informován.

4) Všechny žádosti, které 
splňují uvedené podmínky, 
jsou seřazeny v seznamu 
žadatelů dle data podání 
žádosti. Tento seznam vede 
odbor správy obecního majet-
ku (seznam je aktualizován 
2x ročně zpravidla k 1. 4. a
31. 12. kalendářního roku).

5) Při zjištění, že žadatel 

nesplňuje podmínky uvedené 
v odst. 1 a nedodrží povinnos-
ti stanovené v odst. 2, bude 
žádost z evidence vyřazena.

Přidělování bytů
1) O uzavření nájemní 

smlouvy k bytu rozhoduje Rada 
města Frýdek-Místek.

2) Nájemní smlouva mezi 
městem Frýdek-Místek a 
nájemcem se uzavírá zpravidla 
na dobu určitou. V případě, že 
během této doby nedojde ze 
strany nájemce k porušení jeho 
smluvních a zákonných povin-
ností, je doba nájmu změněna 
na neurčito. 

3) Uvolněný byt bude přidě-
len tomu žadateli, který splňuje 
podmínky pro vedení žádosti a 
je veden v seznamu žadatelů s 
nejstarším datem podání žádos-
ti, s přihlédnutím k případným 
požadavkům žadatele.

Velikost přiděleného bytu 
se řídí počtem členů ve spo-
lečné domácnosti žadatele. 
Nelze přidělit větší byt než: 
pro 1 osobu 1+1 nebo 0+2, pro 
2 osoby 1+2, pro 3 osoby 1+3, 
pro 4 osoby a více 1+4.

4) Žadatel o byt může 
odmítnout nabízený byt 1x. 
Po druhém odmítnutí bude ze 

Informace o pořizování nového 
územního plánu našeho města

změnu územního plánu, kte-
ré odbor územního a ekono-
mického rozvoje eviduje od 
schválení poslední, šesté změ-
ny, budou řešeny v rámci poří-
zení nového územního plánu. 
S návrhem zadání územního 
plánu města Frýdku-Místku 
se bude moci každý seznámit 
v předem daných termínech, 
zadání bude vystaveno na 
MěÚ ve Frýdku-Místku, bude 
se konat projednání návrhu 
zadání a do daného termínu 
bude moci každý písemně 
uplatnit své podněty. Přesné 
termíny projednávání návrhu 
zadání územního plánu měs-
ta F-M budou zveřejněny ve 
Zpravodaji Rady města Frýd-
ku-Místku, na internetových 
stránkách města F-M a na 
úřední desce MěÚ F-M. Případ-
né dotazy rádi zodpoví na odbo-
ru územního a ekonomického 
rozvoje – vedoucí odboru ing. 
Petr Šabrňák, tel. číslo 558 609 
271, ing. arch. Zuzana Břacho-
vá, tel. číslo 558 609 275.

Odbor územního
 a ekonomického rozvoje
Ing. arch. Zuzana Břachová

Chceme Vás seznámit s 
nařízením Moravskoslezského 
kraje, kterým se stanoví pod-
mínky k zabezpečení požární 
ochrany při akcích, kterých se 
zúčastňuje větší počet osob. 
Město Frýdek-Místek tuto pro-
blematiku nemá upravenou 
vlastní vyhláškou, ale nařízení 
vyšší instance – kraje – se na 
město vztahuje a je závazné.

Účelem vydaného naří-
zení je stanovit podmínky k 
zabezpečení požární ochrany 
při akcích, kterých se zúčast-
ňuje větší počet osob. Akcí 
ve smyslu tohoto nařízení se 
rozumí společenská, kulturní, 
sportovní, politická, obchodní, 
náboženská a jiná akce, které 
se účastní více než 200 osob, 
nebo méně než 200 osob, 
pokud tak stanoví organizátor 
akce nebo obec, na jejímž 
území se akce koná, a to na 
základě vyhodnocení stupně 
požárního nebezpečí, zejmé-
na z hlediska umístění nebo 
stavebního provedení objektu 
konání akce, únikových cest, 
struktury účastníků akce (oso-
by s omezenou schopností 
pohybu) apod.

Za plnění povinností na 
úseku požární ochrany odpo-

vídá organizátor akce, není-li 
smlouvou mezi ním a vlastní-
kem prostor, v nichž se akce 
koná, s výjimkou veřejného 
prostranství, sjednáno jinak.

Organizátor akce je napří-
klad povinen stanovit orga-
nizační opatření k zabránění 
vzniku a šíření požáru a k 
zabezpečení včasné a bez-
pečné evakuace osob v sou-
ladu se zvláštními právními 
předpisy. Při akci, jejíž sou-
částí je provádění činnosti se 
zvláštním rizikem (např. pyro-
technické efekty a ohňostro-
je), zajistit dodržování povin-
ností stanovených zvláštními 
právními předpisy, oznámit 
konání akce s pyrotechnic-
kými efekty nebo ohňostroji 
nejméně pět pracovních dnů 
před jejím zahájením územně 
příslušnému odboru Hasičské-
ho záchranného sboru Morav-
skoslezského kraje apod.

Organizátor akce, pořá-
dané na místě, které není k 
tomuto účelu určené podle 
zvláštního právního předpi-
su, je kromě toho povinen 
vytvořit podmínky pro hašení 
požárů a pro záchranné prá-
ce, k tomu zejména vymezit 
prostor pro příjezd a umístě-

Jaké jsou povinnosti organizátorů 
akcí pro větší počet osob

ní mobilní požární techniky 
jednotek požární ochrany, 
vyznačit zákaz parkování vozi-
del v místech, kde by bránila 
příjezdu mobilní požární tech-
niky jednotek požární ochra-
ny, u východů k úniku osob 
a u odběrních míst požární 
vody, umístit hasicí přístroje v 
potřebném množství a druzích 
na vhodných a dobře přístup-
ných místech atd.

Povinnosti mají i účastníci 
akce. Každý účastník akce 
včetně účinkujícího je povinen 
dodržovat opatření stanovená 
organizátorem akce, nevnášet 
a nepoužívat při akci předmě-
ty nebo látky použitelné jako 
zápalný prostředek (např. 
zápalná láhev), nepoužívat při 
akci prostředky, které mohou 
způsobit hoření, počínat si 
při manipulaci s běžnými pro-
středky (např. zapalovač) tak, 
aby nedošlo k požáru.

Porušení povinností stano-
vených tímto nařízením, jehož 
přesné znění naleznete na 
webových stránkách krajského 
úřadu www.kr-moravskoslez-
sky.cz, lze postihovat jako pře-
stupek. Fyzická osoba přitom 
může dostat pokutu až 50 tisíc 
korun, právnická až 200 tisíc.

seznamu vyřazen.
5) Postup přidělování 

„zadluženého“ bytu I. kategorie, 
na kterém vázne dluh předešlé-
ho nájemce:

- budoucí nájemce zaplatí 
celou dlužnou částku, včet-
ně poplatků z prodlení, popř. 
nákladů řízení spojených se 
soudním sporem. 

- maximální celková výše 
úhrady u bytu o velikosti 0+1 je 
40 tis. Kč, 1+1 (0+2) je 80 tis. 
Kč, 1+2 je 100 tis. Kč, 1+3 je 
120 tis. Kč, 1+4 je 130 tis. Kč

 - byt bude nabídnut postup-
ně žadatelům od nejstarší-
ho data podání žádosti, při 
větším zájmu o konkrétní byt 
rozhodne vždy datum podání 
žádosti. Tyto nabídky jsou 
„nezávazné“ a žadatel může 
odmítnout libovolný počet tak-
to nabízených bytů.

7) Město Frýdek-Místek 
může přidělit byt ve výjimeč-
ných případech i mimo uvedený 
seznam žadatelů, a to 

- pokud je přidělení bytu v 
zájmu města nebo 

- jako přednostní přidělení 
bytu na základě doporučení 
sociálně bytové komise, která 
projedná písemnou žádost o 

přednostní přidělení bytu žada-
tele, jenž má zařazenou žádost 
o byt v seznamu žadatelů. 

8) Ve výjimečných přípa-
dech lze přidělit byt i stávají-
címu nájemci obecního bytu, 
avšak jedná se vždy o přidě-
lení bytu:

a) stejné (příp. nižší) kategorie 
a stejné velikosti (počet místností)

b) stejné (příp. nižší) katego-
rie a menší velikosti

c) o jednu kategorii vyšší, 
avšak menší velikosti. 

Podnájmy v obecních 
bytech

V případě, že si žadatel 
chce sjednat podnájem v 
obecním bytě (tzv. zapůjčení 
bytu od dosavadního nájem-
ce), je nutné, aby nájemce 
bytu zažádal o souhlas odbor 
správy obecního majetku. Při-
hlášení k pobytu na evidenci 
obyvatel nenahrazuje souhlas 
s podnájmem.

Rada města Frýdek-Místek 
pak rozhodne o souhlasu s pod-
nájmem bytu na dobu 1 roku s 
tím, že podnájem může dále 
prodloužit, nejvíce však 2x (tzn. 
celkem na 3 roky).

Odbor správy obecního 
majetku MěÚ F-M 
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ZÁMĚR MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor-garáž nacházející se v suterénu 

domu č.p. 3040, ul. Hasičská, k.ú. Frýdek na základě výsledku „draž-
by výše nájemného“ (dále jen „Dražba“) v souladu s „Postupem při 
pronájmu garáží nacházejících se v objektech ve vlastnictví Města 
Frýdek-Místek“, který byl schválen Radou města Frýdek-Místek dne 
8.10.2001.

Den konání „Dražby“: 27.7.2005
Místo konání „Dražby“: MěÚ Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148
- malá zasedací síň, II. NP
Hodina konání „Dražby“: 13:00 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 3040, ul. Hasičská, k.ú. 

Frýdek.
Celková plocha garáže je 16,30 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního nájem-

ného na 1 m2 plochy garáže a činí 700,- Kč/m2/rok.
Prohlídka garáže se uskuteční 26.7.2005 ve 13:00 hodin na místě 

samém.

Účastníkem dražby může být pouze fyzická osoba, která nejpoz-
ději do okamžiku zahájení zápisu účastníků k dražbě uhradila zálohu 
na úhradu nákladů dražby na účet města ve výši 5.000,- Kč, a která 
nejpozději při zápisu účastníka k dražbě předložila doklad o zapla-
cení zálohy na úhradu nákladů dražby (kauce), přičemž zaplacení 
kauce se vyžaduje jednotlivě vždy ke každé garáži – nebytovému 
prostor, který je předmětem dražby (č.ú.: 6015-928-781/0100, VS 
325 980 001).

Další informace je možné získat na tel.č. 558 609 174 nebo osob-
ně na MěÚ Frýdek-Místek, odboru správy obecního majetku, III. NP, 
dveře č. 311.

„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v objektech ve 
vlastnictví Města Frýdek-Místek“ je zveřejněn na úřední desce umís-
těné v budově MěÚ Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, v I. NP (u 
vrátnice).

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

domu č.p. 3037, ul. Hasičská, k.ú. Frýdek na základě výsledku „draž-
by výše nájemného“ (dále jen „Dražba“) v souladu s „Postupem při 
pronájmu garáží nacházejících se v objektech ve vlastnictví Města 
Frýdek-Místek“, který byl schválen Radou města Frýdek-Místek dne 
8.10.2001.

Den konání „Dražby“:   27.7.2005
Místo konání „Dražby“: MěÚ Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148
- malá zasedací síň, II. NP
Hodina konání „Dražby“: 13:45 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 3037, ul. Hasičská, k.ú. 

Frýdek.

Celková plocha garáže je 16,44 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního nájem-

ného na 1 m2 plochy garáže a činí 700,- Kč/m2/rok.

Prohlídka garáže se uskuteční 26.7.2005 ve 13:15 hodin na místě 
samém.

Účastníkem dražby může být pouze fyzická osoba, která nejpoz-
ději do okamžiku zahájení zápisu účastníků k dražbě uhradila zálohu 
na úhradu nákladů dražby na účet města ve výši 5.000,- Kč, a která 
nejpozději při zápisu účastníka k dražbě předložila doklad o zapla-
cení zálohy na úhradu nákladů dražby (kauce), přičemž zaplacení 
kauce se vyžaduje jednotlivě vždy ke každé garáži – nebytovému 
prostor, který je předmětem dražby (č.ú.: 6015-928-781/0100, VS 
325 980 002).

Další informace je možné získat na tel.č. 558 609 174 nebo osob-
ně na MěÚ Frýdek-Místek, odboru správy obecního majetku, III. NP, 
dveře č. 311.

„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v objektech ve 
vlastnictví Města Frýdek-Místek“ je zveřejněn na úřední desce umís-
těné v budově MěÚ Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, v I. NP (u 
vrátnice).
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stalo se před rokem

V letošním roce vzpomenou 
občané Skalice 700 let trvání 
své obce. Je v lidské přiroze-
nosti, že při slavných výročích 
se v myšlenkách často vrací-
me do minulosti a oživujeme 
vzpomínky. Tak i skalické 
rodáky i současné obyvatele 
zajímá, kde mají své kořeny, 
jak žili jejich předkové, kdy 
jejich obec vznikla, jaká je 
historie Skalice. Odpověď 
není snadná. Minulost obce je 
zahalena clonou tajemství a 
jen tu a tam se objevují strohé 
záznamy či nejasné pověsti. 
Podle zápisů v obecní kroni-
ce, muzejních sbírek z oblasti 
Těšínska i historických prame-
nů Zemského archivu v Opa-
vě si můžeme dnes vytvořit 
aspoň částečný obraz dávné 
minulosti Skalice.

Na sklonku 13. století byla 
kolonizace na Těšínsku v 
plném proudu. Je jisté, že v 
této době již Skalice osídlena 
byla. Kdy a kolika lidmi – neví-
me a sotva kdy se dovíme. 
Kraje byly tenkrát porostlé 
hustými lesy, vody se ustalo-
valy v potoky a řeky, pole byla 
bažinatá. Bylo tu hojně lovné 
zvěře, rozličná květena, ve 
vodě mnoho ryb. První osadní-
ci měli být z čeho živi. Usazo-

Obec Skalice slaví 700. výročí svého založení – I. 
vali se podél řek, tvořili osady, 
které se později zcelovaly ve 
vsi a města.

O založení Skalice nalézá-
me v historických pramenech 
zmínky již v roce 1305, a to 
v listině, pořízené na rozkaz 
vraclavského biskupa Jin-
dřicha z Vrbna, arciknězem 
kastelanie Těšínské. Listina 
obsahuje seznam všech vsí, 
které jsou povinny odvádět 
desátky kostelní, a mezi nimi 
je také jméno Scalicza. Byla 
tedy v roce 1305 již vesnicí 
samostatnou. Můžeme se 
však domnívat, že vznikala 
postupně již mnohem dříve. 
Důkazem o starším trvání 
obce je název části Skalické 
Hůrky „Strážnice“, který má 
svůj původ v dobách, kdy si 
majitelé hradů zřizovali na 
hranicích svých panství stráž-
nice s posádkou několika 
ozbrojených lidí, kteří měli za 
úkol chránit kraj před lupiči a 
nepřátelskými vpády. Znamení 
o blížícím se nebezpečí dávali 
sousedním strážím zapálením 
ohně, který byl ze Skalické 
Hůrky vidět dodaleka. Když 
takové strážisko a snad i hrá-
dek stávaly na Skalické Hůr-
ce, mělo i své osadníky, kteří 
se během času rozmnožili a 

utvořili menší osadu. Osadní-
ků přibývalo i v době, kdy se 
začal ve skalických lomech 
lámat kámen a těžit vápenec 
na stavbu frýdeckého zámku. 
Tak pravděpodobně vznikla 
osada, která dostala podle 
okolních skal jméno Skalice.

Další informace nám posky-
tuje gruntovní kniha Skalice z 
let 1606-1739, také dochova-
né Urbáře panství frýdecko-
místeckého z let 1580, 1636 
a 1664. V tom posledním se 
například dovídáme, že „v 
roce 1580 bylo ve Skalici 26 
usedlostí, z toho jedna volná. 
Byli to samí sedláci“. Z roku 
1664 je následující zápis: „Té 
doby bylo ve Skalici 21 sed-
láků, z nich tři volní s fojtem, 
totiž Ondra Chylek, volný fojt, 
Matěj, zahradníci byli 2, cha-
lupníků bez rolí 16 a hoferů 
28. Celkem bylo ve Skalici 67 
rodin kromě dvorské chasy, 
správce i rechtora.“

Zápis v urbáři vypočítává 
u každého rolníka a ostatních 
obyvatel jejich povinnosti a 
kolik který vlastní pozemků. 
Je to tedy obraz majetkových 
poměrů skalických předků, kte-
rý nám současně ukazuje, jak 
museli robotovat, co všechno 
vrchnosti odvádět, co všechno 

Starostka Ing. Eva Richtrová 1. července podepsala darovací 
smlouvu, na základě které jsou bezúplatně převedeny na město 
Frýdek-Místek nemovitosti zrušených kasáren v Místku. 2. července 
slavnostním poklepem na základní kámen firma Blanco CZ zahájila 
stavbu nového závodu v průmyslové zóně v Chlebovicích. 10. červen-
ce končil na SPŠ v Místku týdenní řezbářský kurz, který již poosmé v 
našem městě organizoval řezbář Tomáš Cidlík. V Chlebovicích si dali 
dostaveníčko bývalí úspěšní fotbalisté Frýdku-Místku a okolí. Účastnili 
se turnaje hráčů nad pětatřicet let. 12. července přivítalo pacienty nové 
pracoviště zdravotnického zařízení Sagena, s. r. o., Jiráskova 457. 13. 
července shořela dřevěná věž rozhodčích v areálu Jezdeckého klubu 
F-M pod Štandlem. Škoda byla vyčíslena na 60 000 korun.         (an)

TOMÁŠ CIDLÍK: Řezbář, který své umění předává dál.    Foto: Petr Pavelka

KRAJ POD BESKYDAMI: Někdy před 700 lety se tu začala psát 
historie Skalice.    Foto: Petr Pavelka

bylo v obci a jak se hospodařilo 
na panském dvoře.

„Skalický dvůr proti kostelu, 
ten jest od dřeva postavený se 
světnicí, chlévy, stodolami a 
jiným potřebným stavením, v 
němž se chová krav dojných 
30, jalového dobytka 40, ovec 
500, sviní 40, husí 20, slepic 
30, kačen 7. Při tom dvoře jest 
zahrada se stromovím štěp-
ným, na kteréž se kuchyňské 
věci seti mohou, a tráva, která 
se pro dobytek béře.“

Skalice příslušela původně 
ke knížecímu zboží těšínských 
knížat a správou hradnímu 
hejtmanovi ve Frýdku na 
celých 182 let. Roku 1581 
prodal Jiří z Lohova frýdec-
ko-místecké panství za 36000 
zlatých moravskému biskupo-
vi Stanislavu Pavlovskému, 

ten však už za tři roky Bar-
toloměji z Vrbna. Pod pány z 
Vrbna bylo Frýdecko 52 let až 
do roku 1636. Když byl Jan z 
Vrbna roku 1620 zavražděn 
zbojníky v chlebovském lese, 
poručníci pronajali vrchnos-
tenské důchody městu Frýd-
ku. Panství upadalo do dluhů 
a věřitelé je roku 1636 prodali 
Jiřímu, hraběti z Oppersdorfu, 
a tento rod pak v roce 1708 
vystřídali spříznění Pražmové. 
Poslední z nich, Jan hrabě z 
Pražma, prodal frýdecké pan-
ství těšínské komoře za 900 
tisíc a 9 tisíc zlatých klučovné-
ho dceři Marie Terezie, a tak 
se dostalo do rukou vládnou-
cího rodu Habsburků.

Věra Pánková,
kronikářka Skalice
(pokračování příště)

Po ukončení seriálu vzta-
hujícímu se k šedesátiletému 
výročí konce války se vrací-
me k historickému ohlédnutí 
filatelistů. I v jejich vypravo-
vání jsme se již dostali do 
poválečných let.

Po měnové reformě v roce 
1953, podle zápisů z výboro-
vých schůzí odboru filatelie 
ze dne 4. 6. 1953 a 25. 6. 
1953, byly citelně zasaženy 
finance odboru. Celkem bylo 
vyměněno Kčs 13490,40 v 
poměru 50:1 za Kčs 269,81 
nové měny. Byly to zálohy na 
odebírané filatelistické mate-
riály, členské příspěvky na 
rok 1953 a pokladní hotovost. 
U státní spořitelny měl odbor 
vkladní knížku na celkem 2000 
Kčs a po převodu 5:1 byla pak 
částka pouze 400 Kčs v nové 
měně. Musela být provedena 
celková inventura a neza-
placené závazky i nevybra-
né filatelistické materiály se 
platily v nové měně a novém 
přepočtu. Potom nastaly také 
komplikace s vyúčtováním pro 
POFIS a ústředí filatelistů. Po 
měnové reformě se snížil stav 
členů ze 130 na 108.

Podle rozhodnutí minister-
stva zahraničního obchodu 

Filatelie v našem městě – 6.
koncem roku 1952 je od roku 
1953 zrušena (zastavena) 
soukromá výměna poštov-
ních známek se zahraničím 
až do odvolání. Podle vyhláš-
ky ministerstva zahraničního 
obchodu ze dne 17. 9. 1955 
je soukromá výměna se 
zahraničními sběrateli povo-
lena za nově stanovených 
podmínek. Vyhláška nabývá 
účinnosti dnem 15. 10. 1955. 
Několik členů se v roce 1956 
přihlásilo na Ústředí čs. fila-
telistů v Praze. Výměna však 
již neprobíhala prostřednic-
tvím odboru filatelie, ale po 
jejím doporučení se sami 
přihlašovali ve Středisku 
zahraniční výměny v Praze. 
Filatelisté, a nejen z Místku, 
tuto novou vyhlášku kritizo-
vali zejména ve složitosti při-
hlašování k výměně, ale také 
kvůli zálohám a vyúčtování a 
tomu, že tuzemský i zahra-
niční účastník výměny měli 
velmi ztíženou komunikaci, 
protože všechny dopisy, i 
když neobsahovaly poštovní 
známky, musely být zasílány 
přes středisko.

V únoru 1956 se vzdal 
funkce vedoucí filatelistické-
ho odboru František Útrata a 

novým vedoucím byl zvolen 
František Kachel, senior. V 
listopadu 1956 byla v klubov-
ně na Stadionu uspořádána 
schůzka zástupců filatelis-
tických kroužků a odborů v 
tehdejším severomoravském 
kraji, na které se mimo jiné 
jednalo o možnosti ustavení 
Krajského zřízení filatelistů, 
ale toto bylo zřízeno nakonec 
až mnohem později.

Od roku 1953 do roku 1960 
uspořádal odbor tři malé pro-
pagační výstavky a v roce 
1960 jednu větší výstavu, 
kterou navštívilo téměř pět 
set návštěvníků (dle zápisu 
členské schůze ze dne 14. 
11. 1960). Na této výroční 
schůzi byl zvolen jednatelem 
Alois Krpata a novým vedou-
cím mládeže Miroslav Fajkus. 
Stav členů odboru byl celkem 
105, z toho 15 mládežnického 
věku. V té době bylo uveřej-
něno také několik článků o 
filatelii v závodním a místním 
tisku. Byly také uskutečněny 
filatelistické zájezdy na výsta-
vy například do Frenštátu pod 
Radhoštěm, Ostravy, Gottwal-
dova, Olomouce a Bratislavy.

Josef Bartoš,
předseda KF 07-09
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Sběr nebezpečných a velkoobje-
mových složek komunálního odpa-
du je zajištěn pomocí mobilní sběr-
ny, která parkuje vždy v úterý, středu 
a čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin na 
vybraných parkovištích. Pracovníci 
Frýdecké skládky a.s., odeberou od 
občanů města Frýdek-Místek bez-
platně přinesené nebezpečné, ale i 
velkoobjemové odpady. 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpadu ve městě
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 odpa-
dy odevzdat na těchto místech:

parkoviště u Kina P. Bezruče: 
19.7. - 21.7.
parkoviště u krytého bazénu: 

26.7. - 28.7.
parkoviště u Mariánského 

kostela:  7.7.
parkoviště naproti zastávce 

Na Veselé:
12.7. - 14.7.
S účinností od 1. 7. 2005 dochází 

ke změně provozní doby mobilní 
sběrny, a to takto: mobilní sběrna 
bude přistavena vždy v úterý, středu 

a čtvrtek v době od 10 do 18 h.
Se svými náměty a připomín-

kami se můžete obrátit na Frý-
deckou skládku, a.s.

Tel.: 558 627 047
 558 636 251
nebo Městský úřad Frýdek-

Místek, odbor životního prostředí 
a zemědělství, Palackého 115.

Tel.: 558 609 489

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
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 22,02 m2 (I.PP)

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)

- 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)

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)

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

V poslední době se ve městě 
rozšířil nešvar v podobě odklá-
dání nepotřebného odpadu na 
stanoviště mobilních sběren, 
a to mimo dny provozu těchto 
sběren. Harmonogram provozu 
mobilní sběrny je vždy zveřejňo-
ván ve Zpravodaji Rady města 
Frýdku-Místku na této straně.

Pokud někdo potřebuje 
odložit nepotřebný objemný 
odpad nebo nebezpečný odpad, 
pak je v provozu sběrný dvůr v 
areálu Frýdecké skládky a.s. na 
Pánských Nových Dvorech.

Pracovní doba je:
Po-čt 6:30-17:00 hod.
Pá-so 6:30-14:00 hod.
Odkládáním odpadu mimo 

místa k tomu určená se dotyč-
ný občan vystavuje postihu 
za přestupek proti veřejnému 
pořádku dle ust. § 47 odst. 1 
písm. h) zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, nehledě 
k tomu, že svým počínáním 
přispívá k nevzhledné vizitce 
města. Snad nejhorší situace je 
na ulici Lískovecká, v blízkosti 
Mariánského kostela. Výsled-
kem je každodenně se objevující 

Nepovolené skládky
u mobilní sběrny

hromada všemožného odpadu. 
Vinu přitom nenese radnice 
nebo Frýdecká skládka, a. s., 
jak se někteří domnívají, ale jen 
ti, kteří nerespektují daná pravi-
dla. Odpady jsou na místo jistě 
dováženy auty, a když už má 
někdo odpad na autě naložen, 
není problém jej odvézt na 
Frýdeckou skládku, kde mu jej 
bezplatně odeberou. V minulosti 
se hromady různého odpadu na 
stanovištích mobilních sběren 
nehromadily. V nejbližší době 
bude stanoviště na ulici Lísko-
vecká zrušeno a přesunuto na 
parkoviště pod Obvodní oddě-
lení Policie České republiky na 
ulici Zámecká (vedle Kauflan-
du). Současně byla s Frýdec-
kou skládkou, a. s., dohodnuta 
změna pracovní doby mobilních 
sběren ve městě, a to od 10:00 
do 18:00 hod. 

Věříme, že občané, kteří 
odkládali odpady na stanoviště 
mobilních sběren mimo dny pro-
vozu mobilní sběrny a tím zaklá-
dali nepovolené skládky, se 
zastydí a na novém stanovišti již 
nebude docházet k podobným 
hromadám jako na obrázku.

Odbor životního prostředí a 
zemědělství Městského úřa-
du Frýdek-Místek informuje 
občany a právnické osoby, že 
mohou nadále podávat žádosti 
o dotaci z fondu životního pro-
středí. Dotace lze poskytnout 
především na změnu způsobu 
vytápění, na kanalizační přípoj-
ku, solární kolektory a ostatní 
technologie výrazně zlepšující 
životní prostředí. Zevrubně je 
účel použití dotace rozepsán 
níže. Projednání podaných 
žádostí se řídí Statutem fondu 
životního prostředí města Frýd-
ku-Místku. Žádosti, které se 
podávají odboru životního pro-
středí a zemědělství Městského 
úřadu Frýdek-Místek, projedná-
vá komise životního prostředí 
při Radě města Frýdku-Místku. 
Komise zasedá obvykle čtyři-
krát ročně. Podle již zmíněného 
Statutu fondu životního pro-
středí města Frýdku-Místku lze 
finanční prostředky poskytnout 
zejména na:

a) změny způsobu vytápění 

Dotace z fondu životního prostředí
rodinných domů, bytů a objektů 
určených k podnikatelské čin-
nosti, a to z vytápění pevnými 
palivy na vytápění: prostřednic-
tvím centrálního zdroje tepla, 
zemním plynem, dřevoplynem, 
elektrickou energií,obnovitelnými 
zdroji energií, propanem; 

b) stavbu domovní čistírny 
odpadních vod jako náhradu za 
septik nebo žumpu; 

c) stavbu přípojky na kana-
lizační síť jako náhradu za 
septik nebo žumpu;

d) zřízení a rekonstrukce 
ostatních staveb nebo techno-
logií výrazně zlepšující životní 
prostředí; 

e) podporu vzdělávacích pro-
gramů souvisejících s životním 
prostředím;

f) řešení havarijních stavů na 
úseku životního prostředí;

g) opatření k podpoře aktivit 
občanů, škol a organizací dětí a 
mládeže směřujících ke zlepšení 
životního prostředí.

V loňském roce bylo z fondu 
životního prostředí rozděleno 

celkem 523 650 korun. Z toho 
bylo poskytnuto 75 tis. Kč na 
realizaci plynového vytápě-
ní jako náhrada za vytápění 
pevnými palivy, 210 tis. Kč na 
tepelná čerpadla, 80 tis. Kč na 
solární kolektory, 57 tis. Kč na 
stavbu domovní čistírny odpad-
ních vod a kanalizační přípojku 
a 101 650 Kč na podporu vzdě-
lávacích programů zaměřených 
na životní prostředí. V letošním 
roce je ve fondu životního pro-
středí připraveno k rozdělení 
460 tisíc Kč.

Formuláře pro vyplnění žádosti 
jsou ke stažení na internetových 
stránkách města Frýdku-Místku 
www.frydekmistek.cz, anebo si 
je mohou žadatelé vyzvednout 
na Odboru životního prostředí 
a zemědělství Městského úřa-
du Frýdek-Místek, v kanceláři 
č. 426 v budově v Místku na ul. 
Palackého. Další informace vám 
ochotně sdělíme na tel. čísle
558 409 499. 

Odbor životního prostředí 
a zemědělství 

Město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu nebytové prostory

o celkové výměře 54 m2 nacházející se v I. NP objektu čp. 
1257, Zámecké náměstí, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 

(prodejna s výkladem). 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) zasílejte na adresu Městský úřad Frýdek-Místek, odbor 

správy obecního majetku, Radniční 1148 maximálně do 30. 7. 2005.
Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174.
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Tancem, hudbou a zpěvem 
žil šest dní už pojedenácté 
Frýdek-Místek a jeho okolí. 
Mezinárodnímu folklornímu 
festivalu Frýdek-Místek 2005 
přálo počasí, a tak 672 účast-
níků mohlo tisícům diváků v 
mnoha programech nabíd-
nout nejeden neopakovatelný 
zážitek. Milovníkům folklóru 
se představilo osm zahra-
ničních a jedenáct domácích 
souborů a kapel. Nechyběli 
ani zpěváčci lidových písní. 
Programy jiných žánrů obo-
hatil Dechový orchestr VP a 
Šuba-Duba Band.

Jako každoročně se ve Frýd-
ku-Místku a okolí setkaly děti škol 

Frýdecko-místecký folklorní festival získal světový statut

FRANCOUZI: Soubor Festiloir při závěrečném galakoncertu.
Foto: Petr Pavelka

se zahraničními účastníky – sou-
bory ze Slovenska, Ruska, Bělo-
ruska, Francie, Koreje a Jordán-
ska, na výchovných koncertech. 
Koncert muzik na Frýdeckém 
zámku byl vzácnou příležitos-
tí pro muzikanty souborových 
kapel představit své kvality a 
specifika a změřit síly s ostatními 
skupinami. Zahraniční účastníci 
si našli čas i na kombinaci výle-
tů po památkách, turistických či 
sportovních atrakcích a koncertů 
pro diváky, které pořádají obce 
našeho regionu. „Od pátečního 
podvečera do nedělního oběda 
folklorní akce v historickém cen-
tru Místku v pořadech příznačně 
nazvaných Roztančené náměstí 

strhly mnohé diváky natolik, 
že se přidávali k účinkujícím,“ 
pochvaluje si prezidentka festi-
valu Eva Geryková.

Soubor Festiloir ze střední 
Francie přivezl do kraje pod 
Lysou horou půvabné tance z 
regionů Berry, Bretaně a Pro-
vence. Pěveckými, hudebními a 
tanečními vystoupeními opako-
vaně roztleskal publikum bělo-
ruský soubor Zoračka v krojích 
ze 17. století. Obrovský aplaus 
sklízel také dětský kozácký sou-
bor Kazačok z ruského Urjupin-
ska, který je družebním městem 
Frýdku-Místku. „Vystoupení slo-
venských souborů Kelčovan a 
Topľan i polské skupiny taneč-
níků a zpěváků Vladislavia opět 
potvrdila, jak blízký nám je folklór 
sousedů. Mimořádně působivé 
rituály, obřady s náboženskou 
tématikou a zaříkávání předve-
dl jihokorejský soubor z města 
Incheon. Obřadnými tanci zau-
jal také jordánský, převážně 
mužský soubor Al Ramtha, jehož 
tanečníky doprovázela muzika s 
mimořádně impozantními výko-
ny bubeníka,“ hodnotila letošní 
účastníky Eva Geryková.

Aplaus a ovace patřily i 
tanečníkům a zpěvákům Doliny 
ze Starého Města u U. Hradiště 
a litovelské Hanačky. Své kvalit-
ní zastoupení měl i náš region, 
který reprezentovaly soubory: 

POSELSTVÍ: Jordánci byli skutečnou exotikou.  Foto: Petr Pavelka

Beseda z Metylovic, Malá chasa 
z Frýdlantu, Ondrášek, SLPT 
Ostravica a Malá Ostravica či 
cimbálové muziky Graj, Roz-
marýn a Šidla z Frýdku-Místku. 
Mladí tanečníci, muzikanti a 
zpěváčci z pořádající Ostravič-
ky opět potvrdili, že ačkoli je to 
soubor amatérský, má úroveň 
profesionálního tělesa. Se svými 
rodiči, staršími členy či kama-
rády se výborně uplatnili i jako 
organizátoři prvotřídních kvalit. 

Festival vyvrcholil v neděli 
večer galakoncertem, během 
něhož představitelka Meziná-
rodní rady pořadatelů folklorních 
festivalů PhDr. Vlasta Ondrušo-
vá předala frýdecko-místeckému 
festivalu certifikát a vlajku světo-

vé folklorní organizace CIOFF. 
„Tímto slavnostním aktem se 
náš festival zařadil mezi 300 nej-
významnějších festivalů, konají-
cích se v devadesáti zemích 
světa,“ vysvětlila Eva Geryková.

Frýdecko-místecký festival 
byl finančně podpořen městem 
Frýdek-Místek, z grantu Občan-
ské volby Plzeňského Prazdroje, 
Ministerstvem kultury ČR a celou 
řadou sponzorů. Osobní záštitu 
nad festivalem držela starostka 
města Eva Richtrová. „Festival 
každoročně městu přinese zají-
mavé porovnání kulturních tradic 
v různých zemích světa, leckdy i 
značně exotických. Náš pobes-
kydský kraj dokáže folklór oce-
nit,“ řekla starostka.             (pp)

Město Frýdek-Místek 
podpořilo padesátitisícovou 
dotací 2. ročník hudební-
ho festivalu Sweetsen fest 
005, jehož pořadatelem je 
Občanské sdružení Pod 
svícnem, které má za cíl 
široké veřejnosti předsta-
vovat to nejlepší, co ve 
městě Frýdek-Místek na poli 
kultury vzniklo, vzniká a v 
budoucnosti vznikat bude. 

O podpoře města se roz-
hodlo na posledním zasedání 

Město podpořilo Sweetsen fest
frýdecko-místeckého zastupi-
telstva, kde přehlídku místních 
kapel navrhl podpořit místosta-
rosta Petr Cvik s tím, že se jed-
ná o akci bez vstupného, která 
si díky svému obsahu zaslouží 
pozornost i podporu zastupitelů. 
Názor si tehdy získal většinu. 

Na dvou scénách se tak 24. 
a 25. června v areálu Sokolík 
představily frýdecko-místec-
ké hudební skupiny Prouza, 
Tomáš Kočko & Orchestr, 
Kajkery, RK130, Downbelow, 

Najzar (ex-MGH), Almára, 
Nagauč, Floating Bridge, Čadi, 
TUT, Jokers, The Ballons a 
další. Na druhé, divadelní scé-
ně, se představily místní ama-
térské divadelní soubory.

„Je mi jasné, že ne každé-
ho taková akce osloví, ale 
všem zastupitelům, kteří hla-
sovali pro to, abychom dotaci 
dostali, bych chtěl moc podě-
kovat,“ vzkázal pořadatel Petr 
Korč, který věří, že se akce 
pomalu ale jistě stává tradi-
cí, na které se pravidelně v 
druhé polovině června sejde 
většina frýdecko-místeckých 
muzikantů a divadelníků. 

Akci si nenechaly ujít stov-
ky příznivců, někteří dokonce 
sledovali přímý přenos z akce 
na internetu zásluhou serveru 
802.cz. V areálu Sokolík se o 
prázdninách uskuteční ještě 
jeden openair festival s všeří-
kajícím názvem Muzikantské 
žně. Jen žánr bude odlišný, 
protože 18.-20. srpna zde 
bude znít folk a country, s vyvr-
cholením se slavnou trojkou v 
sestavě Vlasta Redl, Slávek 
Janoušek a Jarda Samson 
Lenk.       (pp)

HROZEN: Nejjemnější seskupení festivalu rozjíždělo sobotní program.
Foto: Petr Pavelka

Australanka českého 
původu Dagmar Hoffmann, 
výtvarnice, která emigro-
vala z Československa v 
roce 1969, odměnila něko-
lik výtvarných počinů žáků 
Základní školy Frýdek-Mís-
tek, tř. TGM.

Dagmar Hoffmann studova-
la v Sydney, vystavuje úspěš-
ně po celém světě a může 
se pochlubit například hlavní 
cenou z Japonska. Na verni-
sáži výtvarných prací školáků 
se v úvodu nechala slyšet, že 
se ve Frýdku cítí jako v Aus-

Školáky odměnila Australanka

DAGMAR HOFFMANN: Austral-
ská výtvarnice odměnila několik 
školáků výjevy z hmyzí říše. 

Foto: Petr Pavelka

trálii, protože tu každý zpívá 
anglicky. Reagovala tak na 
kulturní vystoupení místních 
žáků, kteří si zazpívali ve stylu 
Superstar. „Nebyl to jednodu-
chý úkol,“ řekla však o svém 
výběru odměněných prací. 
„Rozhodla jsem se věnovat 
dětem malby o Austrálii, snad 
je to potěší a možná to některé 
inspiruje k tomu, že se budou 
výtvarnému umění dále a více 
věnovat. Někteří asi budou 
zklamaní, že jsem je nevybra-
la, ale i takový je život umělce. 
Musím říct, že čím déle jsem 
vybírala, tím to bylo těžší. Ale 
děláte tu dobrou práci. Jste 
super škola, která podporuje 
výtvarné umění a má dokon-
ce svou vlastní galerii,“ oce-
nila Dagmar Hoffmann místní 
Galerii Pod Sovou.      (pp)

Radost z plynutí
Fotografie

Eva Banetková

Galerie Krásno
2. 7. 2005 - 31. 8. 2005

Galerie v provozu v pondělí
až pátek od 9-17.30 hodin, 

v sobotu od 9-12 hodin.
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2
www.kulturafm.cz

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

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

červenec - srpen
Prázdninová provozní doba v Klubu 

Nezbeda je od 8:00 do 13:00 hodin každý 
pracovní den. 

Jeden den v týdnu je vyhrazen výletu 
do okolí Frýdku-Místku nebo jiných míst 
regionu. Bližší informace a podrobný 
týdenní program jsou vyvěšeny na infor-
mačních letáčcích na okně klubovny.

První týden v červenci – tedy od 4. do 
8. 7. – je klubovna uzavřena!!!

Všem dětem přejeme krásné prázdniny.
1. až 3. července v 17.00 hod.
RYCHLÝ STRIPES /USA/

Hraný, animovaný rodinný snímek se 
živými zvířaty, který vás mile pobaví a 
navíc je uváděn v českém znění!!

Mládeži přístupný, 100 min
1. až 3. července v 19.00 hod.
STAR WARS: EPIZODA III- POMSTA 

SITHŮ /USA/
Nejzdařilejší a nejakčnější závěrečná sága 

Hvězdných válek uváděná v českém znění!!
V hl. rolích Ewan McGregor, Natalie 

Portmanová, Samuel L. Jackson a další.
Mládeži do 12 let nevhodný, 140 min
5. až 6. července v 19.00 hod.
KORSICKÝ PŘÍPAD /Francie/
Christian Clavier, Jean Reno v pří-

jemné kriminální komedii s laskavým i 
ironickým humorem včetně nádherných 
přírodních scenérií ostrova.

Mládeži přístupný, 91 min
8. až 10. července v 19.00 hod.
STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALA-

XII /USA/
Filmařská komedie – přepis kultovní kni-

hy anglického spisovatele Douglase Adam-
se. Hlavní postavy vytvářejí John Malkovich, 
Martin Freeman, Sam Rockwell a další.

Mládeži přístupný, 109 min
12. až 13. července v 19.00 hod.
ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI /VB, Irsko/
Pierce Brosnan, Julianne Mooreová v 

romantické komedii ze soudního prostře-
dí, které je nakonec sblíží.

Mládeži přístupný, 90 min
15. až 17. července v 19.00 hod.
TLUMOČNICE /USA/
Nicole Kidmanová, Sean Penn v hl. rolích 

silného dramatického příběhu z atraktivního 
prostředí ze sídla OSN v New Yorku.

Mládeži do 15 let nevhodný, 125 min
19. až 20. července v 19.00 hod.
RAY /USA, VB/
Vynikající zpracování života legendár-

ního černošského muzikanta Raye Char-
lese, v hl. roli oscarový Jamie Fox.

Mládeži do 12 let nevhodný, 140 min
22. až 24. července v 19.00 hod.
PO KRK V EXTÁZI /USA, VB/
Moderní gangsterská komedie těží z 

realistického pohledu na současný život 
v podsvětí.

Mládeži do 15 let nevhodný, 106 min
23. až 24. července v 17.00 hod.
ROBOTI /USA/
Animovaný komediálně laděný sci-fi 

příběh určený rodinnému publiku, který vás 
pobaví a navíc je uváděn v českém znění!

Mládeži přístupný, 90 min
26. až 27. července v 19.00 hod.
CONSTANTINE /USA/
Keanu Reeves v hl. roli akčního hororu 

na motivy úspěšných komiksových sešitů 
Helblazer.

Mládeži do 12 let nevhodný, 120 min
29. až 31. července v 17.00 hod.
KOUZELNÝ KOLOTOČ /VB/
Dobrodružství party přátel z Kouzelné ves-

ničky, kteří chtějí zastavit čaroděje Zeebada.
Rodinná animovaná pohádka na moti-

vy populárního televizního seriálu uvádě-
ná v českém znění!

Mládeži přístupný, 85 min
29. až 31. července v 19.00 hod.
VÁLKA SVĚTŮ /USA/
Velkolepá sci-fi podívaná! Tom Cruise, 

Dakota Fanning v hl. rolích zfilmovaného 
slavného románu M. G. Wellse o útoku 
Marťanů na Zemi.

Mládeži do 12 let nevhodný, 117 min

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

ucelený obraz o životě v Beskydech a 
Pobeskydí.

Historicko-etnografická část prezen-
tuje nyní na 800 sbírkových předmětů, 
dokumentujících tradiční zemědělství, 
řemesla, obchod, železářství a další.

Řada originálních přístrojů, hracích 
skříní a dalších předmětů dokládá 
zábavu a využití volného času od polo-
viny 19. století.

V přírodovědné části expozice, v 
níž jsou prezentovány typické biotopy 
Pobeskydské pahorkatiny a MS Bes-
kyd, je vystaveno 200 druhů ptáků, 
savců a ryb, 750 různých zástupců 
hmyzu, 70 vzorků nerostů a hornin a 
přibližně 100 herbářových položek. K 
nejcennějším exponátům patří zkame-
nělina druhohorní cykasové rostliny 
benetitového typu a dva dermoplastic-
ké preparáty savců – losa evropského 
a medvěda hnědého.

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém zám-

ku. Nabízí zámecké interiéry instalované 
v reprezentačních prostorách, vyhlídko-
vou věž – gloriet, kapli sv. Barbory, nově 
rekonstruovaný Rytířský sál s erby slez-
ské šlechty a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

Stálá expozice v sakristii kaple sv. Bar-
bory. Připomíná skutečnost, že Frýdek 
patřil k nejznámějším a k nejnavštěvova-
nějším mariánským poutním místům ve 
Slezsku.

V sakristii kaple je instalována výsta-
va „Církevní plastiky – Piety“, která potr-
vá do 20. listopadu 2005.

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň 

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

Stálá expozice věnovaná životu a 
dílu frýdeckého rodáka, který byl a je 
světově uznávaným básníkem a pře-
kladatelem.

Výstavy:
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 historic-
ké a současné fotografie, pohlednice, 
kresby a malby, zákresy půdorysů, 
plánky, modely kostelů, stavební prvky a 
předměty z mobiliářů. Výstavu připravilo 
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek ve spo-
lupráci s Biskupstvím ostravsko-opav-
ským, Zemským muzeem v Opavě, Ost-
ravským muzeem, Muzeem Těšínska, 
Muzeum Śłaska Cieszyńskiego a dalšími 
institucemi a jednotlivci.

Potrvá do 27. srpna 2005.
MODELY SPECIÁLNÍCH VOZIDEL 

– od sanitky po obrněný transportér
Prezentace sbírek i vlastních výrob-

ků modelářů a zájemců o historii auto-
mobilové dopravy. Autojeřáby, auta 
nákladní, hasičská, policejní, vojenská, 
sanitní, aj., stavební stroje a další vozi-
dla budou na výstavě doplněna foto-
grafiemi, technickou dokumentací a 
videozáznamem.

Autorem scénáře je František Pavel-
čík a dále spolupracovali: Josef Jendři-
šak, Václav Langer, Jiří Pavelka, Marek 
Kassa, Jaromír Krejčí, MUDr. Dalibor 
Chaloupka, Zdeněk Kroček, Regionální 
muzeum v Kopřivnici o.p.s., RK MODEL 
Brno, Hasičský záchranný sbor Morav-
skoslezského kraje, územní odbor Frý-
dek-Místek, Sbor dobrovolných hasičů 
Dobrá. Výstava bude doplněna prode-
jem profesionálně vyrobených modelů, 
stavebnic a modelářské techniky.

Potrvá do 6. listopadu 2005.

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ A VLASTI-
VĚDNÁ SPOLEČNOST

31. července sraz v 8,00 hodin před 
Bazilikou minor Navštívení Panny Marie 
ve Frýdku

POJĎTE S NÁMI ZA DŘEVĚNÝMI 
KOSTELY

Vlastivědná vycházka – Hájek (Kaple 
sv. Kříže), Sedliště (kostel Všech Sva-
tých), Řepiště (kostel sv. Michala)

27. srpna 15,00 hodin – výstavní síně 
frýdeckého zámku
PŘÍBĚHY CHRÁMOVÝCH DŘEVĚNIC

Derniéra výstavy – prohlídka s auto-
rem výstavy Mgr. Jaromírem Poláškem.

„Zpívání pod lípou“
červenec a srpen 2005
14. července 2005 v 19.00 hodin
nádvoří frýdeckého zámku (Nová scé-

na Vlast v případě nepříznivého počasí)
Robert Křesťan a Druhá tráva
Koncertní vystoupení folkcountryové 

legendy – prezentace nového alba „Good 
Morning Friend“

Vstupné: 150 Kč
28. července 2005 v 19.00 hodin
nádvoří frýdeckého zámku (Rytířský 

sál v případě nepříznivého počasí)
Pepa Streichl 
„Blues, za které se ručí životem“
Recitál ostravské bluesového písničkáře.
Vstupné: 100 Kč
11. srpna 2005 v 19.00 hodin
nádvoří frýdeckého zámku (Rytířský 

sál v případě nepříznivého počasí)
Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba
„Jarmila má 25. narozeniny“
Průřez tvorbou - ostravské období, spolu-

práce s M. Dvořáčkem, inspirace Amerikou.
Vstupné: 130 Kč
24. srpna 2005 v 18.00 hodin
nádvoří frýdeckého zámku (Kino P. 

Bezruče v případě nepříznivého počasí)
ŽALMAN A SPOL.
Koncert folkové skupiny – prezentace 

nového alba “Nápis na štítu domu”.
Vstupné: 150 Kč
!!! UPOZORNĚNÍ !!!
V červenci 2005 bude předprodej vstu-

penek pouze v těchto dnech:
pondělí a středa 9.00 - 12.00 a 13.00 

- 16.00 hodin
Objednané vstupenky nezasíláme poštou. 

Musí být převzaty v Nové scéně Vlast osobně 
pověřeným zástupcem objednavatele nej-
později 10 dní před konáním akce.

Vyúčtování fakturou se provádí při 
odběru vstupenek nad 500 Kč.

Bližší informace podá a objednávky 
přijímá programový útvar:

Linda Hartenbergerová a Halina  
Františáková na tel. 558 438 083 - 
Nová scéna Vlast.

HRAD HUKVALDY
Tel. 558 699 323

Program:
2. července - 12. srpna
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 

JANÁČKOVY HUKVALDY
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Vážení a milí přátelé divadla!
Na podzim začíná již třetí divadelní sezó-

na 2005/2006 a snad i proto je nová nabíd-
ka předplatného rozdělena do tří skupin.

Skutečný důvod je, že loňské „béčko“ 
mělo více než 150 abonentů a my jsme 
téměř neměli co prodávat.

Skupina A je řadou klasickou, zahrnu-
je 4 komedie, hudební komedii a drama.

Skupiny B a C jsou moderním a 
současným divadlem.

Naleznete v nich celou řadu premiér.
Snažili jsme pro vás vybrat to nejlepší, 

co v současné době české divadlo nabízí 
a přejeme vám dobrou volbu při výběru.

  Jan Opěla
  dramaturg
Předplatitelská skupina A
Šest představení Cena: 1.800 Kč, 

1.500 Kč (důchodci, ZTP)
Předplatitelská skupina B
Šest představení Cena: 1.800 Kč, 

1.500 Kč (důchodci, ZTP)
Předplatitelská skupina C
Pět představení Cena: 1.500 Kč, 1.200 

Kč (důchodci, ZTP)
PRODEJ PŘEDPLATNÉHO ZAHÁ-

JEN 22. SRPNA 2005 A UKONČEN DNE 
15. ZÁŘÍ 2005

DRŽITELŮM PŘEDPLATNÉHO 2004 / 
2005 REZERVUJEME JEJICH MÍSTA 

V DANÝCH PŘEDPALTITELSKÝCH 
SKUPINÁCH DO 20. SRPNA 2005

PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA „A“
Nová scéna Vlast v 19.00 hodin
12. října 2005
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Václav Kliment Klicpera v úpravě J. 

Dvořáka
Hadrián z Římsů
Nejúspěšnější hra českého vlastenec-

kého prozaika a dramatika, kdyby byla 
situována do dnešní doby, určitě by se 
jeho rytíř jmenoval Dvořák, protože je mu 
napsaná na míru. 

Místo děje hrad Čelakov a okolí roku 
1329-2005.

Hrají: Josef Dvořák, Karel Gult, Hana 
Ulrychová, Dagmar Schlehrová, Jiří Veit aj.

Režie: František Filip Hudba a texty 
písní: Ivan Mládek

Listopad 2005
Agentura Harlekýn Praha
Neil Simon
… VSTUPTE !
Dva staří klauni, kteří více než čtyřicet 

let spolu vytvářeli komické duo, se mají 
opět sejít. Televize chce natočit jeden z 
jejich nejúspěšnějších skečů a staří tvrdo-
hlaví páni se nemohou dohodnout.

Hrají: Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička, 
Jan Čenský a Libuše Švormová

Režie: Pavel Háša
8. prosince 2005
Pražská divadelní agentura Julie Jurištové
Dana Bartůňková
LOVU ZDAR!
Situační komedie o ukradeném dědic-

tví. Levoboček Felix je svým nezdárným 
bratrem ošizen o panství po otci.

Se svým synem se snaží zmocnit otcovy 
závěti a bratra přelstít, což se jim ale nepo-
daří a dostanou se do prekérní situace.

Hrají: Vladimír Kratina, Jaroslava 
Obermaierová, Martina Hudečková, Petr 
Oliva, Libor Jeník aj.

Režie: Dana Bartůňková
Leden 2006
Divadlo Semafor Praha 
Jiří Suchý
PATERO DŮVODŮ PRO VOO DOO
Hudební komedie o tom, jak lze apliko-

vat známou metodu haitských domorodců 
v našich poměrech. Jitka Molavcová jako 
jasnovidka, Jiří Suchý jako podnikatel 
odcházející do důchodu a k tomu vykutá-
lení majitelé záhadné firmy.

Hrají: Jitka Molavcová, Jiří Suchý, Jiří 
Štědroň, Jana Smyčková a Václav Kopta

Režie: Jiří Datel Novotný
Únor 2006
Studio Dva Praha
Edward Albee
KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ
Čtyři postavy hrají během noci kruté hry, 

ve kterých se probírají ta nejsoukromější 
témata a odkrývají se utajované komplexy.

Hrají: Hana Maciuchová, Ladislav Frej, 
Simona Postlerová a Jiří Dvořák

Režie: Petr Novotný
29. března 2006
Divadelní společnost Háta Praha
Antonín Procházka
KLÍČE NA NEDĚLI
Situační komedie o dvou manželských 

párech, které se sejdou na nepovedeném 
mejdanu. Prozradí se, že všichni nejsou 
příliš spokojeni s tím, čeho dosáhli, a 
jejich manželské soužití trpí stereotypem.

V opilosti se partneři prohodí, vymění 
si klíče od bytu a po kratičké radosti z 
něčeho nového se roztočí kolotoč potíží.

Hrají: Milena Dvorská/Jana Šulcová, 
Lumír Olšovský/Zbyšek Pantůček, Mahu-
lena Bočanová/ Lucie Zedníčková, 

Vladislav Beneš/Antonín Procházka, 
Ivana Andrlová/Olga Želenská aj.

Režie: Antonín Procházka

PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA „B“
Nová scéna Vlast v 19.00 hodin
30. září 2005
Divadlo Bez zábradlí
Terrence McNally

FRANKIE A JOHNY VE SVITU LUNY
Vtipná, optimistická, ale zároveň 

závažná výpověď o hledání lásky a 
sbližování dvou osamělých lidí.

Hrají: Barbora Hrzánová a Radek Holub
Režie: Oto Ševčík
18. října 2005
Studio Dva Praha
Lucille Fletcher: Promiňte, omyl! 

Andrzej Malezska: Jašek
ŽENY MEZI NEBEM A ZEMÍ
Strhující dramatické portréty dvou 

naprosto rozdílných žen – jedné, která 
je odhodlaná navzdory všemu milovat, a 
druhé, se kterou žít je peklo.

Hrají: Barbora Kodetová a Anna Šišková
Režie: Patrik Hartl
Česká premiéra 5.9.2005 ve Švando-

vě divadle
16. prosince 2005
Divadlo Kalich Praha
Diego Ruiz, Fiona Bettanini a Nicola 

Pistole, Pino Ammendola
BEZ PŘEDSUDKŮ
Komedie pro odvážné diváky a ještě 

odvážnější herce. Letití přátelé spolu 
stráví společnou noc, která jim nabídne 

popovídat si otevřeně o věcech, na které 
se ženy ostýchají ptát mužů a muži žen.

Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček
Režie: Roman Štolpa
Česká premiéra
Únor 2006
Agentura AP – Prosper
Bricaire Lassayques
Velká zebra aneb Jakže se to jmenujete?
Christian má „nemoc“, s každou ženou 

vydrží jen chvíli. Byl ženatý s Gisele a 
pocítil nepřekonatelnou potřebu utéct. 
Aby svému svědomí částečně ulevil, 
uzavřel ve prospěch své ženy vysokou 
pojistku a předstírá, že se utopil. Tento 
trik použil úspěšně ještě dvakrát, ale 
najednou se ocitá tváři v tvář se svými 
„vdovami“ i novou snoubenkou…

Hrají: Ondřej Vetchý, Kateřina Hra-
chovcová, Jaromír Dulava, Martina 
Hudečková aj.

Režie: Petr Palouš
Březen 2006
Divadlo Ungelt Praha
Edward Albee
Hra o manželství
Další z řady „manželských soubojů“ s 

řízným projevem obou aktérů. 
Žádné přestavby, převleky, scénické 

efekty…Dialog…A jaký!
Hrají: Chantal Poullain a Jiří Schmitzer
Režie: Ladislav Smoček
Česká premiéra
Duben 2006
Radošinské naivné divadlo Bratislava
Stanislav Štepka
Hra o láske
Poetická komedie o lásce v nejrůzněj-

ších podobách.
Hrají: Anna Šišková/Soňa Norisová, 

Stanislav Štepka, Csongor Kassai, Milan 
Šago, Mojmír Caban, Lívia Sabolová, 
Lenka Barilíková aj.

Režie: Ondrej Špišák
Premiéra 4. 2. 2005 na scéně RND

PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA „C“
Nová scéna Vlast v 19.00 hodin
21. října 2005
Čechovo prozatímně osvobozené divadlo
František Ringo Čech
NA BRUSEL VÁVRO …
Vlastenecká komedie ze současnosti se 

zpěvy a tanci. Autor nám humornou formou 
sobě vlastní ukazuje nejen svět boháčů a 
podnikatelů, ale i nás, obyčejných lidí.

Hrají: František Ringo Čech, Jaroslav 
Sypal, Petr Martiňák, Jiří Helekal, Michal 
Gulyáš, Uršula Kluková a Jana Zenahlíková.

Režie: F.R.Čech
2. prosince 2005
Švandovo divadlo na Smíchově
Tracy Letts
ZABIJÁK JOE
Brutální lovestory, příběh na pomezí 

komiksu a sociálního horroru, první vlaš-
tovka tzv. coolness dramatiky. Historka o 
podařené rodince na pokraji společnosti 
připomene svým černým humorem filmy 
Quentina Tarantina či Olivera Stonea.

Hrají: Michal Dlouhý j.h., Simona Sta-
šová j.h., Ivan Řezáč, Petra Špalková j.h. 
Martin Sitta

Režie: Michal Lang
Leden 2006
Agentura AP - Prosper Praha
Neil Simon
DRUHÁ KAPITOLA

Čtveřice postav bojuje s láskou, 
samotou, vášní a pochybnostmi vtipným 
autorovým jazykem a jednotlivé situace 
dávají divákovi naději a víru, že i po těch 
nejsložitějších životních zlomech, přijde 
chvíle, kdy se začne psát druhá kapitola 
jejich šťastného života.

Hrají: David Prachař, David Matásek, 
Valerie Zawadská a Martina Hudečková.

Režie: Petr Hruška
Březen 2006
Studio Dva Praha
Terry Johnson
ABSOLVENT
Slavný filmový příběh o lásce, kvůli 

které má smysl se rvát. První divadelní 
provedení v Londýně a na Broadwayi.

Hrají: Vilma Cibulková, Kryštof Hádek, 
Monika Zoubková, Jaroslav Satoranský, 
Gabriela Vránová, Eva Suchánková a 
Pavel Batěk.

Režie: Patrik Hartl
Duben 2006
Divadlo Ungelt Praha
Neil LaBute
TRŮN MILOSRDENSTVÍ
Milostný příběh odehrávající se v New 

Yorku 11. září 2001. Úspěšná nezadaná 
cizinka a její mladší ženatý zaměstnanec 
spoutání vášní a něhou, silní i slabí, hle-
dají východisko ze své situace.

Hrají: Vilma Cibulková a Petr Etzler
Režie: Viktor Polesný

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
sezona 2005/2006

Letní kino U Arnošta
Přes celé léto si každý čtvrtek a 

neděli budeme moci zajít do Letní-
ho kina v Hospůdce u Arnošta nad 
stadion TJ Slezan ve Frýdku. Ven-
kovní velkoplošné projekce nabíd-
nou především české komedie jako 
například Adéla ještě nevečeřela, 
Postřižiny, Slavnosti sněženek a 
podobně. Další pravidelnou akcí 
bude subotnik, sobotní retro taneč-
ní akce spojená s karaoke. Pátky 
budou pro změnu věnovány živé 
muzice. Půjde především o místní 
kapely, jako je Downbelow, Najzar, 
Hebloid a jiné.

Lidový dům v Místku  (bývalá Kavár-
na mladých) nabízí pronájem 2 klubo-
ven (10 a 25 osob) včetně kuchyňky. 
Cena 200,- a 300,- Kč. Tel. 558 435 401,
e-mail:lidovydum.fm@centrum.cz.

Program XXV. Srazu Lhot a Lehot
z České a Slovenské republiky

8. – 10. července 2005
Lhotka pod Ondřejníkem
P  á  t  e  k :
16:00 – k poslechu zahraje skupina VAM
17:00 – k poslechu a k tanci zahraje 

slovenská lehoťanská skupina KORTINA
19:00 –  vystoupení skupiny TEAM revival
S  o  b  o  t  a :
15.30 – vystoupí folkový zpěvák 

FRANTIŠEK NEDVĚD
17:00 – zábavné vystoupení baviče 

ZDEŇKA IZERA 
18:00 – s vystoupení CM ŠAJTAR 
21:30 – vystoupení skupiny DOGA
23:00 – vystoupení zpěváka ALEŠE 

BRICHTY
24:00 – slavnostní ohňostroj k XXV. 

výročí srazu Lhot a Lehot
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