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slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dne 26. června se sešlo Zastupitelstvo 

města Frýdku-Místku na svém předpo-
sledním jednání v tomto funkčním obdo-
bí. Bez ohledu na tuto skutečnost byly 
projednány důležité materiály. Chtěla 
bych vás informovat alespoň o některých 
změnách v rozpočtu, které byly schvále-
ny. Změny řešily poskytnutí dotací z fondů 
města, pokrytí některých zatím nekrytých 
výdajů, čerpání fondu obchvatu a úpravu 
čerpání Fondu rozvoje bydlení na půjčky občanům podle skutečně 
schválených půjček.

Schválením výdajů tak můžeme opravit elektroinstalaci v objek-
tu kulturního domu ve Skalici, poskytnout účelové dotace školským 
příspěvkovým organizacím na opravy a rekonstrukce, vyřešit havárii 
v MŠ Sněženka na ul. Sv. Čecha a MŠ na ul. Olbrachtova, zvýšit 
výdaje na údržbu městské zeleně, čištění chodníků i postřik chodní-
ků proti plevelům. Účelovou dotaci obdrží také příspěvková organi-
zace Národní dům na realizaci Švejk restaurantu, zvýšenou dotaci 
poskytneme ČSAD Frýdek-Místek a. s. na provoz MHD a vyšší výda-
je budou na vybudování parkoviště vedle aquaparku. Toto zvýšení 
výdajů je kryto například zapojením dividend od společnosti Distep
a. s. i úroků z dočasně volných finančních prostředků a také z převo-
du projektové dokumentace společnosti Sportplex F-M s. r. o.. Výda-
je, které byly nyní sníženy, se týkají například rekonstrukce Lísko-
veckého mostu, kde mimo jiné nejsou dosud jednoznačně vyjasněny 
majetkové vztahy. Stávající zastupitelstvo se k rozpočtu města na rok 
2006 vrátí ještě jednou, a to na svém posledním zasedání, které je 
plánováno na 18. září 2006.

Do té doby nás však čeká příjemný čas prázdnin a dovolených. 
Užijte si svého volna podle svých představ, načerpejte hodně sil a 
optimismu!             Eva Richtrová

V Radhošti se oslavilo zařazení města mezi statutární

Od 1. července se naše 
město Frýdek-Místek stává na 
základě novely zákona statutár-
ním a právem se tak konečně 
zařazuje mezi 23 měst, které se 
tímto statutem mohou pyšnit.  
Jedná se především o pres-
tižní záležitost, a proto radnice 
zorganizovala po posledním 
zasedání zastupitelstva menší 
slavnost v kavárně Radhošť, 
kam byli pozváni zástupci 
významných subjektů. 

Starostka Eva Richtrová tak 
mohla přivítat pestrý výčet před-
stavitelů významných místních 
firem, bankovních ústavů, stát-
ních institucí, městských spo-
lečností, ale i bývalého starostu 
Zdeňka Stolaře, či Davida Nová-

ka, starostu sousedního Sviad-
nova, který kdysi býval součástí 
města. Přijel také zástupce slo-
venské části Euroregionu Bes-
kydy – primátor města Turzovka 
Miroslav Rejda. Ve svém proje-
vu připomněla, že  Frýdek a Mís-
tek byla v minulosti samostatná 
města, která reprezentovala 
územní a historické odlišnosti 
zemí Moravy a Slezska. „Frýdek 
byl však již jednou statutárním 
městem za Rakousko-Uherska, 
od roku 1869 do roku 1918 ve 
Vévodství slezském,“ podotkla. 
Hosté si vyslechli také oprávně-
nost snahy o získání statutu, pro-

tože Frýdek-Místek bylo dosud 
město s největším počtem oby-
vatel, které městem statutárním 
nebylo. A mohlo žehrat na pět 
menších, například na Karlovy 
Vary, Teplice, Jihlavu. Starostka 
také vyjmenovala nespočet akti-
vit, které jsou ve městě vyvíjeny, 
a mnoho zařízení i kulturních 
i historických objektů, kterými 
se Frýdek-Místek může pyšnit. 
Nemohla však opomenout dal-
ší perspektivy města, které se 
rýsují v mnohem velkorysejších 
obrysech v souvislosti s připra-
vovanými aktivitami v průmyslo-
vé zóně Nošovice. „Zóna ovlivní 
nejen naše město, ale celý 
Moravskoslezský kraj i celou 
Českou republiku. Význam 
našeho města tedy určitě vzros-
te,“ věří starostka Eva Rich-
trová, která poděkovala všem, 
kteří svým hlasováním pomohli 
k zařazení našeho města mezi 
města statutární. „Děkuji všem 
kolegům zastupitelům, kteří 
schválili podání žádosti, sená-
toru Kopeckému, který přednesl 
pozměňovací návrh v Senátu, 
a všem poslancům parlamentu, 
kteří následně návrh schválili.“

Město proces, na jehož konci 

je od července změna statutu, 
zahájilo koncem roku 2003, 
kdy zastupitelstvo schválilo 
příslušnou žádost, která byla 
adresována Úřadu vlády České 
republiky Poslanecké sněmov-
ně i Senátu PČR. Tím však 
celá anabáze teprve začínala, 
zvlášť když v lednu tohoto roku 
byl návrh na zařazení města 
Frýdek-Místek mezi statutární 
bohužel v parlamentu zamít-
nut. „Pak zbyla jediná šance 
vrátit město do hry přes senát, 

V RADHOŠTI: Stylová kavárna znovu tak trochu psala historii.
Foto: Petr Pavelka

který přijal pozměňující návrh, s 
kterým se nakonec ztotožnila i 
poslanecká sněmovna,“ vylíčila 
postup starostka.

Zúčastnění hosté, kteří by se při 
jiné příležitosti těžko dávali dohro-
mady, měli následně příležitost 
probrat nejrůznější záležitosti ze 
svých pohledů a konfrontovat je 
s lidmi z širokého spektra obo-
rů. Všichni také dostali unikátní 
pamětní medaili, která jim bude 
významný den v historii města 
Frýdek-Místek připomínat.     (pp)

PAMĚTNÍ MEDAILE: Bronzová 
připomínka jedinečné chvíle. 

Foto: Petr Pavelka

UNIKÁTNÍ DORT: Sladký výjev 
Frýdku-Místku.  Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místecká radnice 
ve spolupráci s dalšími subjek-
ty připravila pro všechny rodiče 
a jejich děti zajímavý prázdni-
nový program, který může být 
vítanou alternativou využití vol-
ného času v době dovolených.

„Mnoho dětí o prázdninách 
chodí od ničeho k ničemu, nyní 
mohou chodit z jedné akce na 
druhou,“ těší místostarostu Pet-
ra Cvika. Podle něj radnice bere 
letošní projekt jako zkušební a v 
případě kladné odezvy se z něj 

Prázdniny ve městě
může stát tradice. „Naše účast 
na projektu je v několika rovi-
nách, chtěl bych ale upozornit 
na Filmové prázdniny v Sokolíku, 
akci, kterou jsme zvlášť vybrali k 
udělení přímého grantu. Díky 
němu v divadélku budou promí-
tat filmová představení, pohádky 
a filmy pro děti bezplatně v pra-
covní dny a vše bude doplněno 
dalšími kreativními aktivitami,“ 
uzavřel místostarosta Petr Cvik. 
(Kompletní přehled prázdnino-
vých akcí naleznete uvnitř čísla)

Do Národního domu bude lákat Švejk
Po hodinové diskuzi zastu-

pitelstvo jednadvaceti hlasy 
schválilo realizaci projektu 
Švejk restaurant v místeckém 
Národním domě, který má 
pozvednout úroveň zdejšího 
restauračního provozu a stát 
se turistickým lákadlem.

„Hlavním důvodem, proč o 
tento projekt usilujeme, je snaha 
zatraktivnit restauraci, přitáh-
nout pro ni zákazníky i turisty. 
Tento systém funguje v několi-
ka velkých městech v republice 
a realizace hotového produktu 
s historickou souvislostí je zají-
mavá. Když dnes někdo přijede 
do Frýdku-Místku, do Národní-
ho domu určitě nezavítá. To se 
může změnit, v kraji nic podobné-
ho neexistuje,“ řekl místostarosta 
Petr Cvik. Doplnil jej zástupce 
firmy, která projekt nabízí formou 
franchisingu, který vyzdvihl vhod-
nost objektu Národního domu. 
„Nejlepší tradice spadají na pře-
lom 19. a 20. století, kdy měla 
gastronomie svůj půvab. 

(pokračování na str. 2)

ŠVEJK RESTAURANT: Základem je dobový interiér. 
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krátce Do Národního domu bude lákat Švejk
(pokračování ze strany 1)
Národní dům je zajímavý pro-

stor, protože pochází přesně z 
té doby. Švejk tam bude sedět. 
Náš projekt představuje typ stře-
doevropské restaurace, čemuž 
bude odpovídat jídelní lístek i 
pivo, které v našich poměrech k 
jídlu prostě patří. Ladovy obráz-
ky a postava Švejka v dobovém 
interiéru je zárukou výlučnosti 
restaurace. V Místku by mohla 
mít kapacitu zhruba devade-
sáti míst,“ sdělil Jiří Silovský. 
Opoziční zastupitelé následně 
zapochybovali o symbolu Švej-
ka, který údajně nemá na náš 
region žádnou vazbu. „Každé 
malé dítě ví, kdo je to Švejk,“ 
připomněl jim místostarosta Petr 
Cvik a Jiří Silovský zdůraznil, že 
Švejk je brán všude jako symbol 
starých dobrých časů, kdy se 

všichni scházeli a měli si co říct. 
„Vůbec to není postava pouze 
pražská, vždyť Švejka znají i ve 
světě. Švejk restaurant znamená 
restauraci, kde se staří cítí mladí 
a mladí jako v pohádce,“ přidal 
poetickou vsuvku.  

Opozici se přesto zdála mili-
onová investice do zařízení jako 
nevhodná. „Zařízení v Národním 
domě bylo pořízeno před dese-
ti lety, a kdybychom jej chtěli 
obnovit, jako že to potřebuje, tak 
to určitě taky něco stojí. Stávající 
zařízení přitom určitě najde uplat-
nění,“ vložila se do debaty sta-
rostka Eva Richtrová, která připo-
mněla, že radnice v jiné sestavě v 
projektu s nošovickým pivovarem 
investovala do Národního domu 
dokonce dvanáctkrát tolik. „Celé je 
to o tom, že našim předchůdcům 
se nepodařilo provoz Národního 

domu rozumně vyřešit, a když my 
teď předkládáme rozumnou alter-
nativu, která má šanci fungovat, 
tak tomu bráníte,“ vytkl opozici 
místostarosta Petr Cvik. Podle 
něj se navíc milionová investice 

JIŘI SILOVSKÝ: Zástupce firmy poskytující projekt Švejk restaurantu 
musel některým zastupitelům vysvětlovat detaily podnikání v gastro-
nomii.     Foto: Petr Pavelka

města bude vracet z nájemného 
budoucího provozovatele. Město 
samotné restauraci provozovat 
nebude. „S tím byly jen samé 
špatné zkušenosti,“ vrátil se do 
minulosti místostarosta.         (pp)

Letní sezona se naplno 
rozjíždí a lidí, kteří si chtějí 
zchladit hlavu v aquaparku 
na Olešné, přibývá. Úměrně 
tomu se prodlužují fronty u 

Je rozumné koupit si čip
pokladny, ačkoliv by situ-
ace snadno mohla být jiná. 
Ředitel městské společnos-
ti Sportplex Petr Slunský 
důrazně doporučuje, aby si 
lidé pořídili permanentku 
formou čipu, která oběma 
stranám usnadní situaci.

„Čipy jsou na pět nebo deset 
vstupů, to spoustu lidí využije, 
zvlášť když čipy jsou přenos-
né, třeba v rámci rodiny nebo 
party kamarádů. Jsou cenově 
výhodnější než jednotlivé vstu-
py a navíc s nimi lidé mohou 
bez problémů opouštět areál a 
zase se do něj vracet,“ vysvět-
luje Petr Slunský a upozorňuje, 
že s jednorázovou vstupenkou 
není možný zpětný návrat do 
vodního ráje. „Někteří se nám 
pak zbytečně hádají s obslu-
hou. Režim je jasný a my jej 
nemůžeme narušovat. Kdo 
chce větší volnost, musí si poří-
dit čip, je to po všech stránkách 
výhodné. Je na něj sice vybí-
rána stokorunová záloha, ale 
ta je vratná. Upřímně nechá-
pu, že spousta lidí zbytečně 
stojí frontu u pokladny, když s 
čipem mohou nerušeně vstou-
pit hned do areálu kterýmkoliv 
bočním nebo hlavním vstu-
pem,“ podivuje se ředitel, který 
doufal, že v druhé sezoně bude 
počet čipovacích permanentek 
narůstat rychleji. Zatím jako 
by si však lidé veškeré výhody 
neuvědomovali.       (pp)

100 000. návštěvník aquaparku

SLAVNOSTNÍ OKAMŽIK: Bylo to na spadnutí hned zkraje druhé sezony, ale vlivem nepříznivého počasí 
si personál aquaparku musel na jubilejního 100 000. návštěvníka počkat až do poloviny června. Šťastliv-
cem u turniketu se stal devětadvacetiletý Petr Čtvrtka, který proměnil první svou letošní návštěvu Olešné 
s přítelkyní v okamžik, který si budou pamatovat. „Teď mám týden volna, tak jsme s přítelkyní vyrazili. 
Vždycky přijedeme na kole, dáme pivko, pak voda, zase pivko, prostě relax. Na opalování moc nejsem. 
Permanentku se budu snažit využít naplno, protože je tady opravdu pěkně,” prohlásil Petr Čtvrtka, který 
získal volný vstup na celou sezonu pro dvě osoby a další pozornosti.     Foto: Petr Pavelka

Studie Národního domu.

Uzavřený magistrát
Městský úřad Frýdek-Mís-

tek oznamuje, že z provozních 
důvodů budou všechny budovy 
magistrátu 7. července uzavřeny 
veřejnosti. Prosíme občany, aby 
si úřední záležitosti naplánovali 
na jiný den.

Oprava střechy
Místostarosta Petr Cvik 

obdržel dopis od rodičů, jejichž 
děti navštěvují mateřskou školu 
na Olbrachtově ulici, ve kterém 
poukazují na nedobrý stav stře-
chy poznamenaný krutou zimou. 
Místostarosta, který si nechal 
předložit podrobné podklady, 
se proto s nimi ihned přímo v 
objektu školy sešel. Přítomným 
slíbil, že s ohledem na bezpeč-
nost dětí bude situaci nepro-
dleně řešit během červnového 
zasedání zastupitelstva a tak 
se také stalo. Zastupitelé jeho 
návrh uvolnit částku téměř tři 
miliony korun na opravu střechy 
z rezervy rozpočtu města jedno-
myslně schválili. „Jsem rád, že 
jsme si situaci s rodiči vysvětlili a 
věc vyřešili k jejich spokojenosti. 
Rekonstrukce bude probíhat v 
létě během prázdnin, takže škol-
ku nebudeme muset ani zavírat. 
Jsem si vědom toho, že je to 
teprve první etapa a že to stře-
chou nekončí,“ uvedl Cvik.

Večerní koupání
Na Aquaparku Olešná se roz-

jíždí večerní koupání, které bude 
v případě příznivého počasí pra-
videlně v pátek i v sobotu v době 
od 20.30 do 22.00 hodin. Cena 
vstupenky je 40 korun.

Program jubilantům
Město Frýdek-Místek v úte-

rý 27. června uspořádalo v 
Národním domě tradiční setkání 
jubilantů, kteří letos oslaví nebo 
oslavili 75. narozeniny. Sou-
částí slavnostního odpoledne 
bylo vystoupení sólistů operety 
Národního divadla Moravsko-
slezského Ostrava, seniory 
však pobavilo i mluvené slovo, 
prozrazující pikantní historky ze 
života známých herců.       (pp)
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městská policie

Zákazníci naší akciové spo-
lečnosti 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.

Anketa bude probíhat stejně 
jako v loňském roce. Stačí, když 
neodmítnou případnou návštěvu 
některého z tazatelů provádějí-
cích anketu pro DISTEP a s jeho 
pomocí vyplní anketní lístek. 
Všechny vyplněné a podepsané 
anketní lístky budou pod dohle-
dem notáře vloženy do osudí a 
slosovány.

Záměrem této anketní akce 
je získat podklady k tomu, aby 
naše společnost mohla nadále 
vylepšovat a rozšiřovat svou 

Vyhrajte jednu z hodnotných cen 
s městskou společností DISTEP a. s.

hlavní činnost ve prospěch Vás, 
našich zákazníků, aby kvalitně, 
spolehlivě a za rozumnou cenu 
zajišťovala dodávku tepla a teplé 
užitkové vody. Náhodně vybra-
né konečné spotřebitele tepla v 
době od 1. července do 31. srp-
na 2006 navštíví tazatelé, kteří 
se prokáží průkazem DISTEP 
a požádají o vyplnění anketního 
lístku. Ti, kteří se chtějí zúčastnit 
slosování, musejí na anketním 
lístku uvést vedle odpovědí na 
několik otázek také své jméno, 
příjmení, adresu bydliště a pod-
pis. Po slosování v měsíci září 
bude seznam výherců zveřejněn 
v občasníku společnosti. Děku-
jeme těm, kteří s námi neodmít-
nou spolupráci, a přejeme hod-
ně štěstí při losování. 

Vedení DISTEP a. s.

Benzínka na Slezské definitivně stát nebude
Nedostavěné betonové 

monstrum už nebude hyzdit 
frýdecké sídliště Slezská. 
Nebude zde s definitivní plat-
ností ani benzinová pumpa, o 
níž se dlouhé roky spekulovalo 
a jejíž výstavbě občané bránili 
všemi prostředky. Nakonec 
zde vznikne další supermarket 
s parkovištěm (51 míst), které 
může alespoň částečně ulevit 
lokalitě, která trpí nedostat-
kem parkovacích stání.

„Od společností, které poze-
mek na dlouhá léta navzdory 
nevoli radnice zablokovaly, 
vykoupila plochu i s nedokon-
čenou stavbou frýdecko-mís-
tecká firma F.M. Matic, která 
zde v současné době provádí 
odstranění původního objektu 
a připravuje půdu pro příchod 
nového investora. Tím má být 
společnost Tesco Stores, která 
se zde chystá založit svůj další 
článek v síti prodejen. Nebude 
se však jednat o klasickou halu, 

nýbrž o obchod, který je ve srov-
nání s místeckým Tescem asi 
čtvrtinový,“ prozradila tisková 
mluvčí frýdecko-místecké radni-
ce Kateřina Piechowicz.

Investor v současné době 
čeká už jen na vydání staveb-
ního povolení. Původní torzo 
budovy má být odstraněno do 
poloviny července a prodejna by 
měla na Slezské vyrůst do kon-
ce roku. Výstavbě už nebrání 
ani majetkové poměry pozemků 
v této lokalitě, protože poslední 
červnové zasedání zastupitel-
stva rozhodlo o směně potřebné 
ke scelení pozemků v zájmu 
investora.

„Jsme rádi, že se nám po tak 
dlouhé době a neskutečných 
peripetiích podařilo zbavit se 
jednoho z posledních strašáků 
ve městě. Nejen, že zde přibude 
parkoviště a zkulturní se kus plo-
chy, která léta hyzdila sídliště, 
ale směnou město získá pozem-
ky, na kterých měla vyrůst ben-

zínová pumpa. Pochopitelně, že 
tím pádem tam žádná čerpací 
stanice stát nebude a můžeme 
uvažovat, co zde v dalších 
letech vybudujeme. Je třeba 
zdůraznit, že město nemělo vliv 
na osud tohoto nedostavěného 
objektu občanské vybavenosti 
ani nemohlo nařídit, co v dané 

lokalitě investor zbudovat má. 
Pouze jsme aktivně vystupovali 
proti projektům, které by situaci 
na sídlišti zhoršily. Je ale jasné, 
že soukromý investor těžko 
zbuduje sad s dětským hřištěm, 
ale že prostor využije komerč-
ně,“ uvedla starostka Eva Rich-
trová.        (pp)

RUINA JE PRYČ: Po torzu zbyly sutiny a brzy se tu může začít sta-
vět.      Foto: Petr Pavelka

Autokemp na Olešné je připraven
Od června byl znovu zahá-

jen provoz autokempu na 
Olešné, který má svou tradici, 
ale nově byl otevřen teprve v 
minulém roce. Jeho provozo-
vatelem je městská akciová 
společnost TS a. s. a její ředi-
tel Jaromír Kohut doufá, že 
může přijít vhod i těm, kteří 
do něj nemají daleko.

„Léto, slunce, voda, odpoči-
nek. Co jiného si přát k dovo-
lenkové relaxaci? A nemusíme 
za ní cestovat stovky kilometrů 
daleko,“ přemítá Jaromír Kohut 
o kempu, který udržuje roman-
tiku pobytu ve stanech i pojízd-
ných karavanech. Plocha sta-
noviště pro karavany je zhruba 
čtyři tisíce metrů čtverečních, 
což představuje kapacitu zhruba 
třiceti míst vybavených elektric-
kými přípojkami. Stejně velká je i 
část pro stanování.

„Na základě poznatků z loň-
ské sezony jsme nově zřídili v 

objektu recepce malou prodej-
nu, která zabezpečuje prodej 
základních potravin, prostředky 
základní hygieny, denní tisk. Na 
recepci jsou k dispozici propa-
gační brožury a informační mate-
riály s prezentací našeho regio-
nu. Připravuje se také stánkový 
prodej ovoce, zeleniny, sportov-
ních doplňků a podobně,“ sdělil 
Jaromír Kohut. Tím však výčet 
věcí, které rekreantům zpříjemní 
život, nekončí. Nově bylo vybu-
dováno hřiště na petanque a pro 
malé sportovce je v autokempu 
například trampolína, skákací 
hrad a bazén, kde si mohou 
zahrát vodní fotbal. Zájemci z 
řad návštěvníků, kteří si chtějí 
jen tak posedět u ohně, případ-
ně si na něm připravit nějakou 
dobrotu, mají nově připravena tři 
ohniště. „Kdo bude chtít, může 
si na recepci zapůjčit přenosný 
gril,“ vyzývá k romantice u ohně 
ředitel.         (pp)

AUTOKEMP NA OLEŠNÉ: Prázdniny pod stanem stále část obyva-
telstva preferuje.

Červnové zasedání zastu-
pitelstva rozhodlo o tom, že 
i po podzimních komunál-
ních volbách bude zájmy 
občanů v tomto orgánu hájit 
čtyřicet zastupitelů, tedy 
současný počet.

„Neurčí-li zastupitelstvo jinak, 
zůstává stejný počet zastupitelů 
jako v končícím volebním období. 
Počet lze změnit jen do určitého 
termínu,“ vysvětlovala situaci 
na zastupitelstvu starostka Eva 
Richtrová. Zastupitelstvo se na 
počtu budoucích členů neshod-
lo, a proto se stále ve Frýdku-
-Místku bude říkat, že „oko bere“. 
Jednadvacet hlasů bude i v příš-
tím období zaručovat dostateč-
nou podporu. Opoziční zastu-
pitelé prosazovali změnu počtu 
zastupitelů na lichých 39 nebo 

Slyšela hlasy
1. 6. si zfetovaná třiadvace-

tiletá dívka těsně před půlno-
cí dovolila přivolat na pomoc 
městskou policii, protože měla 
intenzivní pocit, že v jejím bytě 
na ulici E. Krásnohorské je 
nezvaná osoba. Slyšela hlasy, 
ale strážníci zjistili, že žádnou 
společnost neměla.

Fetující vadí
2. 6. přijala městská policie 

oznámení, že u parkoviště na 
ulici Lískovecká pod stromem 
někdo fetuje. Hlídka na místě sku-
tečně zjistila, že třiadvacetiletého 
mladíka, jak si život „zpříjemňuje“ 
toluenem, a tak jej z těchto míst 
vykázala. „Podobných problémů 
bude ještě s létem přibývat, ale 
pro nás je to takřka neřešitelný 
problém. Osobu můžeme přinutit 
změnit místo, ale ani případné 
odebrání toluenu není trvalé 
řešení,“ podotkl ředitel městské 
policie Václav Buček.

Zmizeli ve tmě
7. 6. v jedenáct v noci ozná-

mila občanka, že na Smetanově 
ulici tři Romové rozbíjejí auta a 
jdou na ulici Jiráskovou. „Sku-
tečně se našla poškozená Toyo-
ta Avensis s rozbitým okénkem 
a vytrženým rádiem, ale pacha-
tele se v přilehlých uličkách již 
nepodařilo zajistit,“ sdělil ředitel 
městské policie Václav Buček. 

Nožem na personál
16. 6. ve čtyři hodiny nad 

ránem strážníci Městské policie 
Frýdek-Místek zakročovali na 
základě telefonického oznámení 
v Tágo baru na ulici J. Skupy 
poté, co byla na linku 156 přijata 
naléhavá žádost o příjezd hlídky. 
V uvedeném baru si vyřizoval 
své „účty“ pětadvacetiletý mla-
dík z Frýdku-Místku s obsluž-
ným personálem. Muž neváhal 
ve sporu použít svůj nůž. „Hlídka 
strážníků muže na místě zajisti-
la a pro důvodné podezření ze 
spáchání trestného činu předala 
agresivního jedince na místě pří-
slušníkům Policie České repub-
liky k došetření celé záležitosti,“ 
uvedl Dalibor Volný, zástupce 
ředitele městské policie.

Rvačka ve třech
23. 6. v půl druhé v noci zakro-

čovala hlídka městských strážníků 
ve spolupráci s příslušníky Policie 
České republiky na ulici Česko-
slovenské armády na základě 
telefonického oznámení občana, 
jenž uvedl, že na uvedené ulici 
je slyšet velký kravál. Strážníci po 
příjezdu na místo zjistili, že došlo 
ke vzájemnému fyzickému napa-
dání mezi třemi mladíky ve věku 
18-22 let. „Vzhledem ke zranění 
jedné z osob byla na místo přivo-
lána rychlá záchranná služba a 
dva agresivní mladíci, kteří odmí-
tali upustit vlivem alkoholového 
opojení od svého protiprávního 
jednání, byli převezeni policisty 
a našimi strážníky na záchytku 
ve Frýdku k vystřízlivění,“ sdělil 
zástupce ředitele městské policie 
Dalibor Volný.        (pp)

Zastupitelů zůstane čtyřicet
41, ale vyloučení teoretického 
patu nebylo dostatečnou pobíd-
kou ke změně. „Zvyšovat počet 
členů zastupitelstva nepodporuji 
v žádném případě a co se týče 
čtyřicítky, tak ta funguje už od 
roku 1994 a vždy se v zastupi-
telstvu většina našla. Udržení 
stávajícího stavu není nic, co 
by někoho zvýhodňovalo, navíc 
myslím, že politici se musí umět 
dohodnout,“ vysvětlil svůj postoj 
Jaroslav Chýlek. K další debatě 
nebyla vůle i proto, že opozice 
odmítá schůzky předsedů klubů 
jednotlivých politických stran, 
kteří by podobné záležitosti 
mohli v klidu předjednat. Na 
čem se zastupitelé shodli, je 
skutečnost, že ve Frýdku-Místku 
zůstane jeden volební obvod.     

(pp)
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V prostorách tělocvičny „1. 
ZŠ“ se letos už potřetí ode-
hrála výtvarná soutěž žáků 
prvních až čtvrtých tříd první-
ho stupně. Letos se jí zúčast-
nilo osm družstev z „1. ZŠ“, 
„2. ZŠ“, „6. ZŠ“ a Základní 
školy Lučina.

Loni děti zapracovávaly 
netradiční materiály do futuris-
tických podob hřišť a městských 
prvků a i letos bylo cílem najít 
využití pro materiály, které by 
normálně nejspíš skončily na 
skládce. Soutěžící pracovali ve 
skupinkách a jejich úkolem bylo 

vplétat do dřevěného rámu mezi 
napnuté provázky barevné látky. 
„Letos jsme se zaměřili na textil. 
Hlavní téma je příroda a fantazii 
se meze nekladou,“ prozradila 
Jitka Hanáková, učitelka, která 
se na organizaci soutěže každo-
ročně podílí.

„Výsledné výtvory byly velice 
efektní. Asi si budu muset taky 
protřídit šatník a pustit se do 
něčeho podobného,“ žertovala 
tisková mluvčí frýdecko-místec-
ké radnice Kateřina Piechowicz, 
která se výtvarné akce zúčast-
nila.        (pp)

Výtvarný úspěch mateřinky Barvička
Mateřská škola Frýdek-

-Místek, Josefa Myslivečka 
1883, odloučené pracoviš-
tě F. Čejky 420, se dočkala 
úspěchu v 10. ročníku mezi-
národní výtvarné soutěže Můj 
sen. Čestné uznání zde získal 
Michal Stolař.

Slavnostní vernisáž s předá-
váním cen a diplomů vítězům 
se uskutečnila v Příboře v rámci 
3. ročníku Freudova folklórní-
ho festivalu, který byl doplněn 
slavnostním otevřením rodného 
domu Sigmunda Freuda v rámci 
oslav 150. výročí jeho narození. 
I proto nad akcí drželo záštitu 
nejen ministerstvo školství, ale i 
prezident republiky. 

„Naše mateřská škola zasla-
la několik výtvarných prací a 
uspěla v umístění nejmladší 
kategorie. Michal Stolař obdržel 
čestné uznání, jako jediný z 
mateřských škol v meziná-
rodním měřítku. Slavnostní 
vernisáž s předáváním cen za 

přítomnosti prezidenta Václava 
Klause proběhla na příborském 
náměstí. Míša si s rodiči vyzve-
dl na pódiu ocenění za velkého 
potlesku,“ sdělila učitelka Irena 
Kozáková, která děti výtvarně 
vede a byla rovněž vyhod-
nocení přítomna. „Celková 
atmosféra oslav byla úžasná. 

Zaujalo mě dobové oblečení a 
množství kouzelných stánků s 
vkusným a tématu zaměřeným 
prodejem. Vše bylo doprová-
zeno folklorním zpěvem a tan-
cem. Míšovo umístění v soutěži 
a celkové oslavy zanechaly 
ve mně pěkně prožitý sobotní 
den,“ doplnila.       (pp)

MŮJ SEN: Michal Stolař uspěl ve výtvarné soutěži.

Skřivánek podporuje jazykově nadané děti
Proč se učíme cizí jazyky? 

Na tuto otázku si ve svých 
esejích odpovídali žáci 7. a 
8. tříd základních škol ve 20 
městech České republiky. Na 
110 školách děti soutěžily o 
hlavní cenu – pololetní kurz 
angličtiny s jazykovou agen-
turou Skřivánek zdarma. 

Ve Frýdku-Místku se do 
soutěže zapojilo šest škol. 
Každá z nich vyslala tři nejlepší 
práce, z nichž pak skřivánkovská 
komise vybrala šest dětí, které 
ve svých pracích projevily origi-

nalitu, talent a zájem o jazyk. 
Všem dětem a předně i  jejich 
paním učitelkám děkujeme, že 
se s námi do soutěže zapojily 
a hlavně, že díky nim se těchto 
šest dětí může od září věnovat 
angličtině i mimo školu: Mar-
tin Šárek – ZŠ J. Čapka 2555, 
Barbora Blahutová – ZŠ a MŠ 
E. Krásnohorské 2254, Eva 
Michálková – ZŠ Pionýrů 400, 
Ondřej Krupa – ZŠ 1. máje 
1700, Jiří Svoboda – ZŠ a MŠ E. 
Krásnohorské 139, Marek Hrtoň 
– ZŠ Lískovec.

Slavnostní vyhlášení vítězů 
proběhlo za odměnu pro 
všechny zúčastněné 8. 6. 2006 
v ostravské ZOO. Pro děti a 
jejich rodiče byla připravena 
komentovaná prohlídka ZOO, 
vyhlášení výsledků s rautem a 
velice zajímavé krmení žiraf.

Vítězům moc gratulujeme, 
všem ostatním děkujeme a 
těšíme se na vás v naší nové 
pobočce ve Frýdku-Místku, U 
Staré pošty 744. Martina Vá-
clavíková, koordinátorka JŠ 
Skřivánek

Branný závod na „Čtyřce“
V pátek 9. června se na 

„Čtyřce“ uskutečnil tradiční 
humanitární den, jehož náplň 
a aktivity jsme tentokrát přesu-
nuli do okolí Frýdku-Místku. 

Všichni žáci v průběhu roku 
prošli výukou, besedami a prak-
tickými ukázkami z oblasti bran-
né, zdravotní i dopravní výchovy, 
a proto jsme se rozhodli si jejich 
získané znalosti a dovednosti 
ověřit.  Byli jsme si vědomi, že v 
období, kdy se žáci snaží vylepšit 
známky na vysvědčení, učí se na 
písemky a závěrečná zkoušení, 
by hry a soutěže v přírodě mohly 
být odpočinkem a relaxací. A pro-
to jsme se rozhodli pro ně zorga-
nizovat branný závod plný zába-
vy, soupeření, her a pohybu. 

Žáci vytvořili skupiny, ve 

kterých v průběhu určené trasy 
plnili na jednotlivých stanovištích 
zadané úkoly z oblasti dopravy, 
zdravovědy a zásad chování 
při mimořádných událostech. 
Vyzkoušeli si také hod granátem 
na cíl a střelbu ze vzduchovky. 
Všechny výkony byly hodnoce-
ny, a tak se je snažili plnit co 
nejlépe a v co nejkratším čase. 
Bylo nutné, aby jednotlivci ve 
vytvořených týmech navzájem 
spolupracovali, respektovali se 
a pomáhali méně zdatným. Děti 
závod přijaly s nadšením, navzá-
jem porovnávaly výsledky svých 
výkonů a mnohé se po ukončení 
soutěže nechtěly rozejít domů. 
Jsme rádi, že se nám ve sluneč-
ném počasí závod vydařil. 

Kateřina Kunčarová

Společná oslava Dne dětí na „Osmičce“
Spolupráce rodičů žáků 

„Osmičky“ se školou je na 
vysoké úrovni a dále se úspěš-
ně rozvíjí. Počet těch, kteří 
aktivně spolupracují se školou, 
neustále roste a jsou opravdu 
vynikajícími partnery učitelů 
při zajišťování řady akcí pro 
děti. Důkazem těchto aktivit 
byla také oslava Dne dětí pro 
nejmenší, která proběhla v této 
podobě poprvé loni, a tak už se 
vlastně stává tradicí. 

Letos děti prověřovaly svou 
zručnost na sedmi stanovištích. 
Vyzkoušely si například jízdu 
na skateboardu, chůzi po laně, 
skákání v pytlích či skládání 
puzzle. Za splnění úkolu na 
každém stanovišti dostali malí 
soutěžící slovo v morseovce. Po 
získání všech sedmi slov a jejich 
vyluštění se jim otevřela cesta 
k pokladu. Zpestřením hrátek 
byl pro děti příjezd zásahové-
ho vozu hasičů a ukázky jejich 
práce. Děti si mohly prohlédnout 
hasičské vybavení celého vozu. 

Přijela mezi ně také nejmoder-
nější sanitka rychlé záchran-
né služby, aby se děti v klidu 
seznámily s jejím vybavením a 
zařízením. O pozdvižení mezi 
školáky se postarali studen-
ti střední zdravotnické školy, 
kteří simulovali těžká zranění 
a nechali na školácích, aby je 
ošetřili. Děti se plnění úkolů 
zhostily na výbornou a přítom-

nost vlastních rodičů dodala celé 
akci neopakovatelnou atmosfé-
ru. Snad nejlákavější odměnou 
byl pro všechny nafukovací ská-
kací hrad a skluzavka. Všechny 
atrakce pro děti byly zajištěny 
jejich rodiči. 

Vážíme si ochoty, obětavosti 
a nadšení našich rodičů, děku-
jeme jim za organizaci, sponzo-
rům za hezké a vtipné dárky.

V červnu se uskutečnily 
pro žáky Naděje akce, které  
zaslouží pozornost pro svou 
neobvyklost a poděkování za 
uskutečnění.

Dne 2. června  pořádala Rada 
rodičů při 6. ZŠ  ve Frýdku-Místku 
pro žáky školy dětský den v parku 
B. Smetany v Místku. Na pozvání 
se celé akce zúčastnili rovněž 
žáci Naděje. Na pohádkových  
stanovištích děti plnily zábavné a 
sportovní úkoly. Programem pro-
vázely pohádkové bytosti, které 
stejně jako děti nakonec vůbec 
nerozeznaly, které děti patří 
„Šestce“ a které Naději. Chci 
touto cestou poděkovat rodičům 
žáků 6. ZŠ, kteří vzali pod svá kří-
dla děti další školy, a žákům ško-
ly za milý a kamarádský přístup k 
dětem se zdravotním postižením. 

Žáci Naděje děkují za akce
Našim dětem se mezi rodiči a 
žáky velmi líbilo a těšíme se na 
další spolupráci.

Další neméně zajímavou akcí 
a milým překvapením nejen pro 
naše žáky byl přístup žákovské-
ho parlamentu 5. ZŠ. Tato škola 
organizovala sběr starého papíru 
a část výtěžku ze sběru ve výši 
2 000,- Kč se rozhodli žáci věno-
vat dětem z Naděje. Moc si toho 
považujeme, protože můžeme 
zakoupit pro děti s handicapem 
rozmanité druhy Orfových nástrojů 
a výtvarné potřeby, které napo-
máhají reedukaci a kompenzaci 
postižených funkcí. Spolupráce 
mezi školami existuje již několik 
let, a přesto nás přístup žáků velmi 
poctil. Vždyť jim nikdo nic nedikto-
val, žáci se rozhodli sami. Dana 
Zemánková, ředitelka školy

Ve výtvarce zužitkují všechno
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rozhovor

Co tvoří hlavní část činnos-
ti stavebního úřadu?

„Povolování staveb podle sta-
vebního zákona. Vedeme územ-
ní, stavební a kolaudační řízení a 
kromě toho řešíme spoustu speci-
fických situací, například s nepo-
volenými stavbami, takže pak 
nařizujeme jejich odstranění nebo 
je dodatečně povolujeme a zabý-
váme se tím pádem i postihy.“

Jaké jsou nejčastější pro-
hřešky občanů?

„Hodně lidí se domnívá, že si 
na svém pozemku mohou posta-
vit, co chtějí. Ale i ty různé skla-
dy nářadí, šopy a podobně musí 
přinejmenším ohlásit, pokud 
nespadají rovnou do stavebního 
řízení. Málo se například ví, že 
trvale zabudované bazény nad 
16 m2 musí tímto řízením projít.“

A čím bývají občané nej-
častěji nemile překvapeni?

„Musím říct, že pro lidi je 
šokující, když jim zakroužku-
jeme třeba dvacet organizací, 
které musí obejít předtím, než se 
zahájí územní řízení.“

Dočkáme se nějakého 
zjednodušení v souvislosti s 
novým zákonem platným od 
Nového roku?

„Od 1. 1. 2007 sice platí nový 
Stavební zákon, ale ten částeč-
ně zjednoduší pouze určité typy 
staveb. Na jeho dopady si musí-
me počkat, protože ještě čeká-
me na prováděcí vyhlášky, které 
nejsou dosud k dispozici.“

Co bývá pro vaše úředníky 
největší oříšek?

„Oříšek je každý případ, když 
stavebník nespolupracuje. Dosta-
tečně je známý případ domu na 
frýdeckém náměstí, jehož maji-
tel je v zahraničí a obtížně se s 
ním komunikuje. Přitom kromě 
estetického hlediska máme stále 
podněty od občanů kvůli bezpeč-
nosti. Je téměř nemožné s tím 
výrazněji pohnout, stejně jako 
když máme člověka, který má na 
svém pozemku černou stavbu a 
tvrdí, že není jeho.“

Jste nějak omezeni ve sna-
ze vyhovět všem požadavkům 
občanů?

„Limitující je územní plán, 
který má každá obec schválený 
svým zastupitelstvem. My se jím 
musíme řídit a nemůžeme napří-
klad povolit stavbu rodinného 
domku, když se nejedná o loka-
litu k tomu určenou.“       (pp)

HANA MROZKOVÁ: Vedoucí sta-
vebního úřadu. Foto: Petr Pavelka

Členění odboru 
Odbor se člení na: 
a) oddělení územně správní
b) oddělení stavebně správní
c) oddělení právní
d) oddělení provozní
Úkoly v samostatné působ-

nosti, které jsou odboru trva-
le svěřeny

oddělení stavebně správní
vydává na základě ustanove-

ní zákona o obcích rozhodnutí 
o přidělení čísel popisných a 
evidenčních pro budovy nachá-
zející se na území města;

Úkoly, které jsou odboru 
trvale svěřeny ve vztahu k 
příspěvkovým organizacím 
města

nevykonává
Úkoly ve vztahu k výborům, 

komisím a zvláštním orgánům 
města

nevykonává  
Vztah k rozpočtu města
zabezpečuje nakládání s pro-

středky svěřenými rozpisem roz-
počtu města na příslušný rok;

pověřená osoba plní úkoly 
správce rozpočtu pro ORJ 08;

Úkoly v přenesené působ-
nosti

Zabezpečuje činnosti příslu-
šející úřadu, pokud nebyly záko-
nem svěřeny zvláštnímu orgánu, 
a to:

oddělení územně správní
řídí územně správní činnost 

v souladu s příslušnými práv-
ními předpisy, provádí veškerá 
územní řízení a vydává územní 
rozhodnutí;

zodpovídá za koncepční čin-
nost, koordinovanou územní a 
stavebně správní činnost, a to 
včetně výsledné architektonické 
a urbanistické kvality staveb na 
území města, jakož i za soulad 
vydaných územních rozhodnutí 
se zpracovanou územně plá-
novací dokumentací a územně 
plánovacími podklady;

oddělení stavebně správní
provádí a řídí stavebně správ-

ní činnost v souladu s příslušný-
mi právními předpisy a technic-
kými normami;

provádí stavební řízení a vydá-
vá stavební povolení a kolaudač-
ní rozhodnutí ke všem stavbám v 
rámci určeného regionu;

nařizuje údržbu, nezbytné 
úpravy, zabezpečovací práce 
na stavbách a odstraňování 
staveb;

provádí řízení o změně v uží-
vání staveb;

oddělení právní
zaměstnanci stavebního 

úřadu vykonávají jako orgány 
státního stavebního dohledu 
městského úřadu tento dohled v 
rámci určeného regionu;

provádí vyvlastňovací řízení 
o odebrání či omezení vlastnic-
kého práva v souladu se staveb-
ním zákonem;

vede jako správní orgán 

Stavební úřad funguje nezávisle na vedení města
věcně a místně příslušný dle 
§ 11 zákona č. 102/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů v 
souvislosti s § 12 odst. 2 písm. 
a) vyhlášky MV ČR č. 349/2000   
Sb. o stanovení sídel a správ-
ních obvodů pověřených obec-
ních úřadů, ve znění pozdějších 
předpisů, správní řízení o návr-
zích  na ochranu proti neopráv-
něnému zásahu do pokojného 
stavu ve smyslu § 5 občanského 
zákoníku ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností;

oddělení provozní
zabezpečuje organizačně 

technické a administrativní prá-
ce související s činností odboru;

zabezpečuje provoz poklad-
ny na odboru a vydává tabulky 
s čísly popisnými;

archivuje písemnosti měst-
ského úřadu v pronajatém pro-
storu Státního okresního archí-
vu ve Frýdku-Místku a spisy 
stavebního úřadu v souladu se 
Spisovým a skartačním řádem 
a Směrnicí tajemníka Městské-
ho úřadu ve Frýdku-Místku č. 
2/1997;

ostatní
Jestliže účastník řízení ve sta-

novené lhůtě nesplní povinnost 
uloženou mu v pravomocném a 
vykonatelném rozhodnutí vyda-
ném oddělením územně správním, 
stavebně správním nebo právním 
stavebního úřadu, vykoná ji sta-
vební úřad na náklady a nebez-
pečí účastníka řízení. O úhradě 
nákladů vydá stavební úřad 
samostatné rozhodnutí. Pokud 
účastník ve stanovené lhůtě splat-
nosti úhradu vzniklých nákladů 
neprovede, předá stavební úřad 
případ k vymáhání pohledávek v 
přenesené působnosti zdejšímu 
finančnímu odboru.

Činnosti, které odbor vyko-
nává na základě uzavřené 
veřejnoprávní smlouvy pro 
jinou obec

nevykonává
Činnosti, které odbor vyko-

nává na základě rozhodnutí 
krajského úřadu pro jinou 
obec

nevykonává
Přestupky a správní delik-

ty, které odbor projednává v 
1. stupni

oddělení právní 
vede řízení o přestupcích pro-

ti stavebnímu zákonu ve spojení 
se zákonem o přestupcích;

vede řízení o správních delik-
tech proti stavebnímu zákonu 
dle zákona o správním řízení, ve 
znění pozdějších předpisů;

Věci, ve kterých je odbor 
odvolacím orgánem nebo ve 
kterých rozhoduje na základě 
mimořádných opravných pro-
středků (včetně přestupků a 
správních deliktů)

Odbor rozhoduje o mimořád-
ném opravném prostředku, kte-
rým je obnova řízení.

Postup, který musí povinný 
subjekt dodržovat při vyřizo-
vání žádostí, návrhů a jiných 
dožádání občanů

( k § 5 odst.1 písm. d) zákona 
166/1999 Sb.)

Stavební úřad Magistrátu 
města Frýdku-Místku je pově-
řen výkonem státní správy 
(dle zákona č. 50/1976 Sb. v 
platném znění, o územním 
plánování a stavebním řádu) 
na úseku územního rozhodo-
vání a stavebního řádu v kata-
strálních územích: 

Frýdek, Panské Nové Dvory, 
Lískovec, Místek, Chlebovice, 
Lysůvky, Zelinkovice, Skalice, 
Sviadnov, Žabeň, Staříč, Pas-
kov, Oprechtice ve Slezsku, 
Sedliště ve Slezsku, Bruzovice, 
Kaňovice, Horní Bludovice, Pro-
střední Bludovice, Palkovice, 
Myslík, Kozlovice, Měrkovice, 
Lhotka u Frýdku-Místku, Staré 
Město, Baška, Kunčičky u Baš-
ky, Hodoňovice.

Navrhovatelé či žadate-
lé mohou při svých podáních 
využít tiskopisů podle typu 
návrhu nebo žádosti, se kterými 
se obracejí na stavební úřad. 
Náležitosti návrhů nebo žádostí 
jsou uvedeny v těchto tiskopi-
sech vycházejících z příslušných 
ustanovení stavebního zákona 
a vyhlášky č. 132/1998 Sb. v 
platném znění, jíž se provádějí 
některá ustanovení stavebního 
zákona.

Před vyplněním příslušného 
tiskopisu návrhu nebo žádosti je 
vhodné, aby stavebník navštívil 
pracovníka stavebního úřadu 
a zkonzultoval náležitosti kon-
krétního podání jako např. sta-
noviska dotčených orgánů státní 
správy apod.

Podání žádosti – poštou, 
osobně písemně podáním na 
podatelnu Magistrátu města 
Frýdku-Místku nebo elektronic-
kým podáním na podatelnu.

Forma žádosti – s pomocí 
tiskopisů včetně označených 
příloh 1 - 7

- Územní rozhodnutí (přílo-
ha č.1)

- Stavební povolení (příloha 
č.2)

- Ohlášení drobné stavby 
a reklamních a propagačních 
zařízení (příloha č.3)

- Ohlášení stavebních 
úprav a udržovacích prací 
(příloha č.4)

- Změna v užívání stavby 
(příloha č.5)

- Kolaudace stavby (příloha 
č.6)

- Poskytnutí služeb spisov-
ny (příloha č.7)

Formuláře jsou k dispozici 
na stavebním úřadě. Každou 
stavbu doporučujeme osobně 
projednat a konzultovat s techni-
kem stavebního úřadu, který určí 
pro danou stavbu, které přílohy 

jsou nutné doložit k návrhu či 
žádosti.

Lhůty pro vyřízení podání
Lhůty jsou dány ustanove-

ním § 71 správního řádu takto: 
v jednoduchých případech, 
zejména lze-li rozhodnout na 
podkladě dokladů přeložených 
účastníkem řízení – bezod-
kladně, v ostatních případech, 
nestanoví-li zvláštní předpis 
jinak do 30 dnů ode dne zahá-
jení řízení. Jde-li o složité přípa-
dy, je správní orgán oprávněn 
rozhodnout do 60 dnů, nelze-li 
vzhledem k povaze věci roz-
hodnout ani v této lhůtě, může 
ji přiměřeně prodloužit odvola-
cí orgán. O této skutečnosti je 
povinen účastníka s uvedením 
důvodu uvědomit.

Úhrada správních poplatků
Dle zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, účinný 
od 16.1.2005. 

Místo platby – kancelář sta-
vebního úřadu č. dveří 330 v 
úřední dny PO, ST 800 – 1700, 
ČT 1300 – 1500 (v hotovosti).

Územní rozhodnutí
Kde lze vyřídit územní roz-

hodnutí?
Územní rozhodnutí lze vyří-

dit na stavebním úřadě Magis-
trátu města Frýdku-Místku pro 
tato katastrální území: Frýdek, 
Panské Nové Dvory, Lískovec, 
Místek, Chlebovice, Lysůvky, 
Zelinkovice, Skalice, Sviadnov, 
Žabeň, Staříč, Paskov, Oprech-
tice ve Slezsku, Sedliště ve 
Slezsku, Bruzovice, Kaňovice, 
Horní Bludovice, Prostřední 
Bludovice, Palkovice, Myslík, 
Kozlovice, Měrkovice, Lhotka 
u Frýdku-Místku, Staré Měs-
to, Baška, Kunčičky u Bašky, 
Hodoňovice.

Co potřebujete předložit?
a) vyplněný formulář návrhu 

na vydání územního rozhodnutí 
(formulář je k dispozici na sta-
vebním úřadě nebo na interne-
tových stránkách města) 

b) doklad o vlastnictví před-
mětného pozemku nebo stavby 
(výpis z katastru nemovitostí 
(aktuální) a kopie katastrální 
mapy, ne starší 6 měsíců, v ori-
ginále)

c) jednoduchou objemovou 
studii navrhované stavby

d) další doklady podle kon-
krétní stavby, dle ústního pro-
jednání s příslušným technikem 
stavebního úřadu 

Rozhodnutí o umístění 
stavby

Účelem územního rozhod-
nutí o umístění stavby je určení 
stavebního pozemku, stanovení 
podmínek pro umístění stavby 
na něm a pro zpracování pro-
jektové dokumentace včetně 
rozsahu a podrobností jejího 
zpracování.

(pokračování na straně 6)
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(pokračování ze strany 5)
Rozhodnutí o využití území 
Úkolem územního rozhodnutí 

o využití území je na vymeze-
ném území, s uvedením druhů 
parcelních čísel pozemků podle 
katastru nemovitostí, stanovit 
nový způsob využití území. Pod-
mínkami stavební úřad stanoví, 
jakým způsobem má být území 
pro způsob využití upraveno. 

Rozhodnutí o stavební uzá-
věře

Účelem územního rozhodnutí 
o stavební uzávěře je vymeze-
ní území, popřípadě pozemků 
podle katastru nemovitostí, pro 
které platí zákaz nebo omezení 
stavební činnosti, rozsah zákazu 
nebo omezení stavební činnosti, 
zejména pokud by mohla zne-
příjemnit budoucí využití území 
nebo jeho organizaci podle při-
pravované územně plánovací 
dokumentace. Rozhodnutím o 
stavební uzávěře nelze zakázat 
nebo omezit udržovací práce. 

Rozhodnutí o dělení nebo 
scelování pozemků

Účelem územního rozhodnutí 
o dělení nebo scelování pozem-
ků je vymezení území, popří-
padě pozemků podle katastru 
nemovitostí, kde má ke změnám 
dojít, a stanovení podmínek pro 
dělení nebo scelování pozemků. 

Rozhodnutí o chráněném 
území nebo o ochranném 
pásmu

Účelem územního rozhodnu-
tí o chráněném území nebo o 
ochranném pásmu je vymezení 
(označení) území, popřípadě 
pozemků podle katastru nemovi-
tostí, ve kterém se zakazují nebo 
omezují určité činnosti z důvodů 
ochrany ovzduší, ochrany před 
negativními účinky provozu prů-
myslových nebo zemědělských 
staveb, ochrany vodních zdrojů 
a ložisek nerostů, důlních děl, 
drah, telekomunikací, letišť, 
prostorů pro zajištění obrany a 
bezpečnosti státu, rozvodných 
sítí apod.

Podmínky ochrany obsahují 
zejména zákaz, omezení nebo 
způsob provádění staveb, terén-
ních úprav, těžebních prací, 
výsadby a postřiku stromů, hno-
jení půdy, provozu vysokofrek-
venčních přístrojů; zabezpečují 
se jimi též požadavky dotčených 
orgánů státní správy apod.

Sloučení územního a sta-
vebního řízení

Územní řízení o umístění 
jednoduché stavby nebo její pří-
stavby či nástavby a staveb roz-
vodů inženýrských sítí může sta-
vební úřad sloučit se stavebním 
řízením v případech, kdy pod-
mínky umístění jsou vzhledem k 
poměrům v území jednoznačné; 
u jiných staveb a jejich změn lze 
takto postupovat jen tehdy, je-li 
pro dané území schválen územ-
ní plán zóny nebo územní projekt 

Stavební úřad funguje nezávisle na vedení města
zóny anebo regulační plán. 

Správní poplatky
Správní poplatek ve výši 

1000,- Kč se platí při vydání 
územního rozhodnutí o umístění 
stavby nebo rozhodnutí o využití 
území (hradí se v hotovosti).

Správní poplatek ve výši 500,- 
Kč se platí při vydání územního 
rozhodnutí o dělení nebo scelo-
vání pozemků.

Předmětem poplatku není 
vydání sloučení územního a sta-
vebního řízení.

Výše uvedené údaje jsou 
pouze informativního charakte-
ru. Pro projednávání konkrét-
ních případů je nutná konzultace 
u stavebního úřadu.

 Stavební povolení
Kde lze vyřídit stavební 

povolení?
Stavební povolení lze vyřídit 

na stavebním úřadě Magistrátu 
města Frýdku-Místku pro určená 
katastrální území. 

Co potřebujete předložit?
a) vyplněný formulář žádosti 

o stavební povolení (formulář je 
k dispozici na stavebním úřadě) 

b) doklad o vlastnictví předmět-
ného pozemku nebo stavby (výpis 
z katastru nemovitostí (aktuální) a 
kopie katastrální mapy, ne starší 6 
měsíců, v originále)

c) projektovou dokumentaci 
zpracovanou dle podmínek uve-
dených v územním rozhodnutí a 
zpracovanou oprávněným pro-
jektantem (předkládá se ve dvo-
jím vyhotovení, pro stavby na 
území obcí ve trojím vyhotovení) 

d) další doklady podle kon-
krétní stavby, dle ústního pro-
jednání s příslušným technikem 
stavebního úřadu 

Stavební povolení se vyžadu-
je u staveb všeho druhu bez zře-
tele na jejich stavebně technické 
provedení, účel a dobu trvání, 
vyžaduje se též u změn dokon-
čených staveb, kterými jsou 
nástavby, přístavby a stavební 
úpravy, pokud stavební zákon 
nestanoví jinak.

Pojmy stavba a změna sta-
veb jsou definovány v § 139b) 
odst.1 a 3 písm. a), b), c) sta-
vebního zákona.

Ve stavebním povolení sta-
noví stavební úřad závazné 
podmínky pro provedení a uží-
vání stavby. Bylo-li sloučeno 
rozhodnutí o umístění stavby se 
stavebním řízením, stanoví též 
podmínky pro umístění stavby 
na pozemku.

 Správní poplatky
1. Vydání stavebního povo-

lení
a) Správní poplatek ve výši 

300,- Kč se platí při vydání sta-
vebního povolení (hradí se v 
hotovosti) pro stavbu pro bydlení 
s nejvýše se třemi byty.

b) Správní poplatek ve výši 
1000,- Kč se platí při vydání 
stavebního povolení (hradí se v 

hotovosti) pro stavbu pro bydlení 
s více než třemi byty.

c) Správní poplatek ve výši 
300,- Kč se platí při vydání sta-
vebního povolení (hradí se v 
hotovosti) pro stavbu pro indivi-
duální rekreaci nebo pro stavbu 
zemědělské účelové stavby, 
nepřesahuje-li zastavěná plo-
cha 70 m2.

d) Správní poplatek ve výši 
300,- Kč se platí při vydání 
stavebního povolení (hradí se 
v hotovosti) pro stavbu nebo 
garáže nejvýše se třemi stáními.

e) Správní poplatek ve výši 
300,- Kč se platí při vydání sta-
vebního povolení (hradí se v 
hotovosti) ke stavbě řadových 
garáží a 150,- Kč za čtvrté a kaž-
dé další stání nejvýše 2500,- Kč.

f) Správní poplatek ve výši 
300,- Kč se platí při vydání 
stavebního povolení (hradí se 
v hotovosti) pro změnu stavby 
(nástavby, přístavby nebo sta-
vební úpravy) uvedené v písme-
nech a) až e), pro stavbu studny, 
čistírny odpadních vod, přípojky 
na veřejnou rozvodnou síť a na 
kanalizaci pro stavby uvedené 
pod písmeny a) až e).

g) Správní poplatek ve výši 
300,- Kč se platí při vydání sta-
vebního povolení (hradí se v 
hotovosti) k drobným stavbám a 
k jejich změnám. 

h) Správní poplatek ve výši 
300,- Kč se platí při vydání sta-
vebního povolení pro dočasnou 
stavbu zařízení staveniště.

i) Správní poplatek ve výši 
3000,- Kč se platí při vydání 
stavebního povolení (hradí se v 
hotovosti) pro stavbu výše neu-
vedenou v písmenech a) až h)

- Správní poplatek ve výši 
2500,- Kč se platí při vydání 
stavebního povolení (hradí se 
v hotovosti) pro její nástavbu a 
přístavbu

 - Správní poplatek ve výši 
1000,- Kč se platí při vydání 
stavebního povolení (hradí se 
v hotovosti) pro její stavební 
úpravu nebo ke stavbě přípojky 
na veřejnou rozvodnou síť a na 
kanalizaci pro stavbu uvedenou 
v tomto písmenu.

2. Vydání rozhodnutí o změně 
stavby před dokončením (včetně 
změny podmínek stavebního 
povolení) nebo o prodloužení 
platnosti stavebního povolení se 
vybere správní poplatek ve výši 
300,- Kč (hradí se v hotovosti).

3. Vydání povolení infor-
mačního, reklamního nebo pro-
pagačního zařízení se vybere 
správní poplatek ve výši 1000,- 
Kč (hradí se v hotovosti).

Ohlášení stavebních úprav 
a udržovacích prací

Kde lze vyřídit ohlášení 
stavebních úprav a udržova-
cích prací?

Ohlášení stavebních úprav 
lze vyřídit na stavebním úřadě 

Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku pro tato katastrální území: 
Frýdek, Panské Nové Dvory, 
Lískovec, Místek, Chlebovice, 
Lysůvky, Zelinkovice, Skalice, 
Žabeň, Staré Město.

Ohlášení stavebních úprav 
lze vyřídit na obecním úřadě 
příslušných obcí pro tato katas-
trální území:

Sviadnov, Staříč, Paskov, 
Oprechtice ve Slezsku, Sedliště 
ve Slezsku, Bruzovice, Kaňovi-
ce, Horní Bludovice, Prostřední 
Bludovice, Palkovice, Myslík, 
Kozlovice, Měrkovice, Lhotka u 
Frýdku-Místku, Baška, Kunčičky 
u Bašky, Hodoňovice.

Co potřebujete předložit?
a) vyplněný formulář ohlášení 

stavebních úprav (formulář je k 
dispozici na stavebním úřadě) 

b) doklad o vlastnictví před-
mětné stavby (výpis z katastru 
nemovitostí (aktuální) a kopie 
katastrální mapy, ne starší 6 
měsíců, v originále)

c) další doklady podle kon-
krétní stavby, dle ústního pro-
jednání s příslušným technikem 
stavebního úřadu 

Stavební úprava podléhají-
cí ohlášení 

Ohlášení stavebnímu úřadu 
postačí u stavebních úprav, kte-
rými se nemění vzhled stavby 
a nezasahuje se do nosných 
konstrukcí stavby a nemění se 
způsob užívání stavby. 

Ohlášenou stavební úpra-
vu lze provést jen na základě 
písemného sdělení stavebního 
úřadu, že proti jejímu provede-
ní nemá námitek. Pokud toto 
sdělení nebude stavebníkovi 
oznámeno do 30 dnů ode dne 
ohlášení anebo stavební úřad 
v téže lhůtě nestanoví, že ohlá-
šená stavební úprava podléhá 
stavebnímu povolení, může ji 
stavebník provést.

Udržovací práce 
Udržovacími pracemi, které 

nevyžadují ohlášení stavebnímu 
úřadu, jsou zejména:

a) opravy fasády a vnitřních 
omítek, obkladů stěn, podlah a 
dlažeb, výměna a opravy střešní 
krytiny, opravy povrchů plo-
chých střech, komínových těles, 
opravy vnitřních instalací, výmě-
na, opravy a nátěry oplechování 
střech, žlabů a odpadních dešťo-
vých svodů, opravy oken a dveří 
a jejich nátěry, výměna dveří a 
oken a opravy oplocení, nemění-
li se jimi vzhled stavby

b) výměna nepodstatných 
částí konstrukcí stavby

c) opravy ústředního vytápě-
ní, větracího a klimatizačního 
zařízení a výtahů, budou-li je 
provádět oprávněné osoby

d) výměna zařizovacích před-
mětů (např. kuchyňských linek, 
van, umyvadel, vodovodních 
baterií) a jiného běžného vyba-
vení stavby

e) práce stanovené zvláštní-
mi předpisy

Udržovací práce podléhají-
cí ohlášení

Ohlášení stavebnímu úřadu 
vyžadují udržovací práce, jejichž 
provedení by mohlo ovlivnit sta-
bilitu stavby, požární bezpečnost 
stavby, její vzhled nebo životní 
prostředí a všechny udržovací 
práce na stavbě, která je kulturní 
památkou.

Správní poplatky
Za vydání ohlášení se správní 

poplatek nevybírá.
Ohlášení drobné stavby
Kde lze vyřídit ohlášení 

drobné stavby?
Ohlášení drobné stavby a 

reklamačních a propagačních 
zařízení lze vyřídit na stavebním 
úřadě Magistrátu města Frýdku-
-Místku pro tato katastrální úze-
mí: Frýdek, Panské Nové Dvory, 
Lískovec, Místek, Chlebovice, 
Lysůvky, Zelinkovice, Skalice, 
Žabeň, Staré Město.

Ohlášení drobné stavby lze 
vyřídit na obecním úřadě přísluš-
ných obcí pro tyto katastrální 
území:

Sviadnov, Staříč, Paskov, 
Oprechtice ve Slezsku, Sedliště 
ve Slezsku, Bruzovice, Kaňovi-
ce, Horní Bludovice, Prostřední 
Bludovice, Palkovice, Myslík, 
Kozlovice, Měrkovice, Lhotka u 
Frýdku-Místku, Baška, Kunčičky 
u Bašky, Hodoňovice.

Co potřebujete předložit?
a) vyplněný formulář ohlášení 

drobné stavby (formulář je k dis-
pozici na stavebním úřadě) 

b) doklad o vlastnictví před-
mětného pozemku nebo stavby 
(výpis z katastru nemovitostí 
(aktuální) a kopie katastrální 
mapy, ne starší 6 měsíců, v ori-
ginále)

c) další doklady podle kon-
krétní stavby, dle ústního pro-
jednání s příslušným technikem 
stavebního úřadu 

Drobná stavba 
Drobná stavba je stavba, 

která plní doplňkovou funkci ke 
stavbě hlavní, a to:

a) stavba s jedním nadzem-
ním podlažím, pokud její zasta-
věná plocha nepřesahuje 16 m2 
a výška 4,5 m

b) podzemní stavba, pokud 
jejich zastavěná plocha nepře-
sahuje 16 m2 a hloubka 3 m.

Drobnou stavbu lze provést 
jen na základě písemného sdě-
lení stavebního úřadu, že proti 
jejímu provedení nemá námitek. 
Pokud toto sdělení nebude sta-
vebníkovi oznámeno do 30 dnů 
ode dne ohlášení anebo staveb-
ní úřad v téže lhůtě nestanoví, 
že ohlášená drobná stavba pod-
léhá stavebnímu povolení, může 
ji stavebník provést.

Správní poplatky
Za vydání ohlášení se správní 

poplatek nevybírá
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Švihání prutů a drnčení 
navijáků. Pod záštitou města 
Frýdku-Místku se uskutečni-
lo na slezanském stadionu 
Mistrovství České republiky 
v rybolovné technice, které 
určilo ty, kteří jsou s rybář-
ským náčiním nejzručnější.

Závod ve Frýdku-Místku, 
kde vyznavači tohoto sportu 
rádi a často zajíždějí, protože 
zde mají výborné podmínky, 
byl částečně nominační pro 
reprezentaci. Svá želízka v ohni 
měli i domácí. Libor Pierzyna 
je loňský vicemistr světa, Jana 
Brončková získala stříbro ze 
Světových her, Frýdek-Místek 
reprezentoval ještě Alexandr 
Roman a Martin Derka.

„Chtěl bych vám všem popřát 
přesnou mušku, minimálně 
takovou, jako měli čeští fotbalis-
té v prvním zápase fotbalového 

mistrovství proti Spojeným stá-
tům. Protože se blíží prázdniny 
a dovolené, tak vám taky přeji, 
abyste tu techniku, co jsem tady 
už v rozcvičování viděl, uplatnili 

ZAHÁJENÍ MISTROVSTVÍ: Místostarosta Petr Cvik přál přesnou 
mušku.      Foto: Petr Pavelka

Město zaštítilo mistrovství v rybolovné technice

O mistrovský titul MŠ v šachu 2006
Celkem se turnaje pro nejmenší, 

který pořádala 14. června Beskyd-
ská šachová škola s Domem dětí a 
mládeže Frýdek-Místek, zúčastnilo 
20 čtyřčlenných družstev. Z vítězství 
se radovalo družstvo MŠ Slezská.

Konečné pořadí:
1. MŠ Slezská č.1 
2. MŠ Smetanova č.1 
3. MŠ Myslivečka 
4. MŠ Anenská č.1 
5. MŠ Ke Splavu 
6. MŠ F.Čejky 
7. MŠ Beruška č.2 
8. MŠ Beruška č.1 
9. MŠ J.Trnky č.1 
10. MŠ Staré Město č.1 
11. MŠ Slezská č.2 
12. MŠ Janáčkova č.1 
13. MŠ Sněženka 
14. MŠ Staré Město č.2 
15. MŠ Anenská č.2 
16. MŠ J.Trnky č.2 

17. MŠ Smetanova č.2 
18. MŠ K Hájku 

19. MŠ Janáčkova č.2 
20. MŠ 8.pěšího pluku 

NEJMLADŠÍ ŠACHISTÉ: Ti si ještě hlavu ani nad figurkami nelá-
mou.     Foto: Petr Pavelka

Nejmladší volejbalové nadě-
je z Frýdku-Místku dokázaly na 
závěr sezóny v Ostravě získat 
pěkné třetí místo na Mistrov-
ství Moravy mladších žákyň.

Právo zúčastnit se mistrovství 
Moravy si vybojovaly v konkuren-
ci 26 družstev ze severní Mora-
vy svými výkony během celého 
roku. Na mistrovství Moravy se 
naše děvčata kromě tradičních 
soupeřek ze severu Moravy 

Bronz pro volejbalové naděje
utkala i s nejlepšími týmy z jižní 
Moravy a z kraje Vysočina.

Děvčata stanula na bronzo-
vém stupínku zaslouženě a vzor-
ně reprezentovala 11. ZŠ, 8. ZŠ 
stejně jako TJ Sokol Frýdek-Mís-
tek. Nejmladší volejbalové nadě-
je TJ Sokola Frýdek tak dokáza-
ly, že chtějí kráčet ve šlépějích 
svých starších kamarádek, které 
letos vybojovaly zlato na Mistrov-
ství republiky starších žákyň.

Stříbrné volejbalistky z 11. ZŠ
V červnu se v Třebíči kona-

lo republikové finále Srovná-
vací soutěže sportovních tříd 
se zaměřením na volejbal. 
Mladé volejbalistky Sokola 
Frýdek-Místek, které se učí na 
11. ZŠ Jiřího z Poděbrad, leh-
ce prošly kvalifikací v Novém 
Jičíně a vybojovaly si postup 
do republikového finále.

V Třebíči se pak zastavilo 
úspěšné tažení frýdecko-místec-
kých volejbalistek až ve finále, ve 
kterém se stejně jako loni děvčata 
utkala s družstvem Sokolova. „Po 
nádherném a dramatickém boji 
nakonec děvčata podlehla svému 
soupeři ze Sokolova nejtěsnějším 
rozdílem 16:14 ve třetím setu. 
Sokolov tak Frýdku-Místku oplatil 
porážku z loňského finále této 

Zleva klečící Lucie Dvorská, Iva Ryzáková, Petra Bartošová.
Zleva stojící Lenka Siudová, Jana Boráková, Daniela Pavelková, 
Bára Bártková, Kristýna Šebestíková.

soutěže,“ přiblížil atmosféru závě-
rečných bojů Petr Vrba.

I přes tuto jedinou porážku v 
turnaji je druhé místo v republice 
cenným úspěchem a zároveň 
potvrzením kvalitní trenérské 
práce s mládeží na 11. ZŠ.

V Třebíči děvčata bojova-
la pod vedením trenérů Petra 
Vrby a Kamila Tomise, stříbrná 
medaile je však oceněním i pro 
všechny trenéry, kteří dlouho-
době pracují s děvčaty z 11. 
ZŠ. Poděkování patří Daně Gó-
recké, Radkovi Podolovi, Pavle 
Pavelkové a Marcele Borákové.

„Rád bych také poděkoval 
vedení školy řediteli Jiřímu 
Adámkovi a jeho zástupcům 
za podporu tohoto nádherného 
sportu,“ uzavřel Petr Vrba.

i někde u řek a přehrad a byli 
jste spokojeni se svými úlovky,“ 
prohlásil na slavnostním zahá-
jení soutěže místostarosta Petr 
Cvik.        (pp)

Zasáhli do historie, tak 
by se dalo charakterizovat 
vystoupení „A“ týmu Bes-
kydské šachové školy na 
MČR družstev mladších žáků 
2006. Zisk další zlaté medaile 
pro Beskydskou šachovou 
školu již pomalu ani nikoho 
nepřekvapuje, ale ta zdrcující 
síla, jak se tomu stalo, ta je 
obdivuhodná. A to ještě páté 
skončilo naše béčko.

„A“ tým pod vedením Pavla 
Benča od prvních kol nenechal 
nikoho na pochybách, s jakým 
cílem na mistrovství přijel a 
ztráta pouhých 5 bodů ve skóre 
dává vynikající průměr na zápas 
5,5:0,5, což je ta nejlepší upou-
távka na skvělý výkon, který 
podal celý tým. V historii MČR 
družstev v jakékoliv kategorii 
se podobný výsledek nikomu 

Získali mistrovský titul
nepovedl! Takže Jožko, Kubo, 
Tomáši, Jakube, Karolíno a 
Tomáši, gratuluji a děkuji za 
celou šachovou veřejnost Frýd-
ku-Místku – „dobrá práce“!

Ani „B“ a „C“ týmy se v sou-
těži neztratily a jen potvrdily, že i 
v budoucnu se můžeme těšit na 
další souboje o medailové umís-
tění a děkuji všem hráčům a 
kapitánům Stanislavu Jasnému 
a Petrovi Slovákovi za reprezen-
taci Beskydské šachové školy.

Zisk zlaté medaile zkompleto-

val sbírku na 6 mistrovských titu-
lů ze šesti mistrovských soutěží 
družstev mládeže v této sezóně, 
a protože se to stalo potřetí v řadě 
(sezóny 2003/2004, 2004/2005 a 
2005/2006), troufám si říct, že i 
toto je zápis do domácí šachové 
historie. Poděkování patří všem 
členům Beskydské šachové 
školy, rodičům, příznivcům a v 
neposlední řadě všem partne-
rům Beskydské šachové školy 
– děkuji!! Antonín Surma, ředi-
tel Beskydské šachové školy
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Prázdniny ve městě – jedinečná akce proti letní nudě

Všechny děti ve městě 
jsou zvány na prázdninové 
programy, které připravily 
zájmové, sportovní a kulturní 
organizace ve Frýdku-Místku. 
Každý všední den v průběhu 
prázdnin je připraven zajímavý 
program. Můžete si tak vybrat 
z nejrůznějších aktivit, ve kte-
rých můžete případně pokra-
čovat i po ukončení prázdnin 
v rámci zájmové činnosti. 

Jednotlivé prázdninové pro-
gramy jsou popsány v hracím plá-
nu (brožurce), který je k dispozici 
v informačních centrech, Domě 
dětí a mládeže ve Frýdku-Místku, 
případně je možné jej obdržet pří-
mo na jednotlivých akcích. Hrací 
plán, který obsahuje i základní 
údaje o účastníkovi, slouží jako 
univerzální přihláška na celou 
akci „Prázdniny ve městě“. Tento 
hrací plán je potřeba mít na všech 
akcích s sebou! Veškeré progra-
my jsou zdarma a pro účastníky 

je připraveno závěrečné slosová-
ní o věcné ceny, které proběhne 
na slavnostním ukončení na kon-
ci prázdnin. Informace o progra-
mu „Prázdniny ve městě“ najdete 
na internetových stránkách www.
ddmfm.cz/prazdniny

Kontakty pro dotazy a další 
informace: 

Dům dětí a mládeže Frýdek-
Místek, tel.: 732 646 125, 731 
167 721, email: info@ddmfm.cz, 

Magistrát města Frýdku-Místku, 
Martin Sysala, tel.: 558 609 215 

Harmonogram na červenec
Ne 2. 7. – Po 3. 7.  od 18:00 
HURÁ, PRÁZDNINY!
dvoudenní akce, na které 

poznáte tajemný život včel, 
zúčastníte se malé noční hry s 
„chlebovickým Volfem“, vyrobíte si  
svíčku, zasoutěžíte si, navštívíte 
včelařské muzeum. Místo konání, 
sraz: Dům včelařů Fojtství Chle-
bovice 1 (neděle v 18.00). Příjezd: 

autobus MHD, linka č. 5, odjezd 
17.35 z autobusového stanoviště 
Místek, výstup Chlebovice – kos-
tel (zde bude čekat doprovod). 
Ukončení: pondělí ve 12.00 hod. 
Přihláška – do 30. 6. písemně v 
Domě dětí a mládeže,  telefonic-
ky: 603 542 619, emailem do 1. 7. 
2006: marie.knodlova@seznam.
cz. S sebou si vezměte: písem-
nou přihlášku, jízdné, průkazku 
zdravotní pojišťovny, psací a kres-
lící potřeby, spací pytel, podložka 
(karimatka), vhodné oblečení 
+ oblečení na spaní, hyg. potř., 
svačinu. Ubytování je v budově 
a ve stanech (dle počasí), večeře 
(párky), medová snídaně a pitný 
režim zdarma. Pořadatel: Včelař-
ský kroužek při Českém svazu 
včelařů Frýdek-Místek, Marie 
Knödlová, tel. 603 542 619, email: 
marie.knodlova@seznam.cz

Po 3. 7.  od 8:30 do 12:00
HURÁ, PRÁZDNINY!
Pojďte s námi poznat tajemný 

život včel, vyrobit si vlastní svíčku, 
zasoutěžit si, navštívit včelařské 
muzeum a skanzen. Místo koná-
ní, sraz: Dům včelařů Fojtství, 

Chlebovice 1. Sraz v 8:30 hodin 
v čekárně na autobusovém sta-
novišti v Místku a v 9.00 v Domě 
včelařů (zajištěn doprovod) Při-
hláška (viz pokyny z 2. 7.)

Út  4. 7.  od 10:00 – do 15:00
ZAHÁJENÍ FILMOVÝCH 

PRÁZDNIN V SOKOLÍKU
Hry a soutěže pro děti, pro-

mítání filmů. Místo konání, sraz: 
Areál Sokolík, Hlavní třída 109, 
Místek (park u aut. stanoviště v 
Místku). S sebou: v případě deště 
teplé oblečení a pláštěnku, občer-
stvení a svačina bude zajištěna. 
Pořadatel: Spolek přátel Frýdku-
-Místku, Ing. H. Železníková, tele-
fon: 774 311 111, 558 431 013, 
email: isurf@seznam.cz, web: 
http://sokolik.802.cz/kon.htm

Pá 7. 7.  od 9:00 – 15:30
VÝLET NA BEZRUČOVU 

VYHLÍDKU
Pěší výlet na Bezručovu 

vyhlídku, hry a soutěže s turis-
tickou tématikou, opékání párků. 
Místo konání, sraz: v 9.00 hodin 
na vlakovém nádraží ve Frýdku. 
Ukončení v 15.30 hodin na vlako-
vém nádraží (příjezd autobusem 

linkou č. 5). S sebou si vezměte: 
peníze na jízdné MHD, pláštěnku, 
svačinu, vhodnou obuv. Pořada-
tel: Klub českých turistů TJ Vál-
coven plechu Frýdek-Místek, M. 
Alinová, telefon: 606 865 293

Pá  7. 7.  od9:00 do 12:15 
SEZNAMTE SE S TENISEM I.
Zkrácenou formou se sezná-

míte se sportem TENIS, základ-
ními technickými dovednostmi, 
obecnou kondiční přípravou ve 2 
blocích po cca 45 minutách. Dru-
hý blok bude věnován soutěžím 
v obratnosti, běhu a dle tenisové 
vyspělosti i turnaji v tenise. Místo 
konání, sraz: TK TENNISPOINT 
FM, Hutní 36, Frýdek (za budo-
vou ředitelství VP), Doprava 
autobusem MHD, linky č. 7 a 8, 
zastávka VP autobusové stano-
viště. S sebou si vezměte: Spor-
tovní oblečení a obuv (šortky, trič-
ko, popř. tepláky) Pořadatel: TK 
Tennispoint Frýdek-Místek, Ing. J. 
Vykoukal, telefon: 602 718 364

So 8. 7.  od 9:00 do 12:15 
SEZNAMTE SE S TENISEM II.
(ostatní pokyny viz pátek 7. 7.) 

(pokračování na straně 15)

Klub závěsného létání ve Frýdku-Místku
Kontaktní osoba: Ing. Jin-

dřich Kappel
Telefon:  606 308 705,

  558 432 648.
Email: kappel.jindra@atlas.cz
Ve dnech 5. až 8. července 

2006 se u příležitosti kulatého 
30. výročí koná setkání přátel 
závěsného létání v Beskydech. 
Hlavní centrum setkání je letiš-
tě Frýdlant n/O. – horní letiš-
tě, na kterém létají ultralehká 
letadla, k nimž patří i závěsné 
kluzáky. Tam se také budou 
odbývat všechny společenské 
akce setkání. Kromě letiště ve 
Frýdlantu n/O. se bude vlastní 
létání bezmotorových závěs-
ných kluzáků provozovat na 
kopci Javorový u Třince a létání 
motorových závěsných kluzá-
ků a vlekání bezmotorových za 
motorovými závěsnými kluzáky 
na letišti Baška (poblíž vepřína v 
Hodoňovicích). 

Závěsné létání v Beskydech 

prožilo od r. 1976 obrovský 
rozmach. Patřili jsme mezi nej-
silnější kluby závěsného létání v 
ČR a byli jsme také u zrodu létání 
motorových závěsných kluzáků, 
navijákového létání a v současné 
době patříme mezi přední pro-
pagátory vlekání bezmotorových 

závěsných kluzáků za motorový-
mi. Bohužel jsme prožili a proží-
váme vážné omezování bezmo-
torového závěsného létání – ne 
vlastní vinou. S novými vlast-
nickými právy k horským teré-
nům, s růstem aktivit často tzv. 
ochránců všeho možného jsme 
z kopců, kde jsme v dřívějších 
dobách vysazovali každoročně 
tisíce stromků, vytěsňováni. A to i 
přitom, že rogalista si rozloží své 
křídlo na kamenité cestě, udělá 
pár kroků a je ve vzduchu. Létá 
vysoko a rád, s láskou k přírodě, 
neničí ji, neruší ptáky a zvěř a 
nehlučí. Přistává několik kilome-
trů od kopce.

Všichni, kdo fandí tomuto 
krásnému sportu, jsou zvaní v 
uvedené dny a do uvedených 
míst, kde se s námi setkáte a 
budete moci zhlédnout součas-
nou techniku při létání. 

Jindřich Kappel

Díky vstřícnosti vedení 
frýdecko-místeckých marke-
tů INTERSPAR a KAUFLAND 
mohly zde být opět v polovině 
června umístěny pokladničky 
Nadace pro transplantace 
kostní dřeně se sídlem Na 
Roudné 123, Plzeň.

Účelem sbírky je získání 
finančních prostředků na podpo-
ru rozvoje programu transplan-
tací kostní dřeně a navazujících 
projektů. K nim patří například 
vyšetření potenciálních dárců 
a jejich zařazení do databáze, 
příspěvky na krytí zvýšených 
životních nákladů během a po 
alogenní transplantaci.  

Každý z nás může nějakým 
způsobem pomoci. Zdravý člo-
věk ve věku od 18 do 35 let, 
ochotný podstoupit malé nepo-
hodlí pro záchranu jiného člově-
ka, po odběru krve a jejím vyšet-
ření může rozšířit Český národní 
registr dárců dřeně. Registr dnes 
dokáže najít vhodného dárce pro 
přibližně polovinu nemocných 
krevními nemocemi a nádory, 

Dejte šanci životu
kteří transplantaci naléhavě 
potřebují. V jeho databázi je 
30 000 dárců. O úspěšnosti již 
čtrnáctileté existence programu 
svědčí mimo jiné 361 uskuteč-
něných transplantací a odborná 
spolupráce na celosvětové úrov-
ni. Umožňuje přístup a hledání 
vhodného dárce v desetimilio-
nové databázi dobrovolníků ve 
43 zemích Evropy i zámoří.

Vážení dárci, díky vám při-
putovalo dosud z kasiček uve-
dených supermarketů na konto 
Nadace pro transplantace kostní 
dřeně 43 377,50 korun. Další 
prostředky přišly prostřednic-
tvím složenek nebo dárcovskou 
SMS, jejímž zasláním s textem 
DMS KOSTNIDREN na číslo 
87777 za cenu 30 Kč lze pro-
gram transplantací dřeně pod-
pořit 27 korunami. A protože 
pokladničky s logem vycházejí-
cího sluníčka jsou umístěny i na 
dalších místech v našem městě, 
nadace vám všem, kteří podpo-
rujete dobrou věc, touto cestou 
vyjadřuje poděkování.

Přistání na letišti ve Frýdlantě.

Let z Lysé hory v roce 1978.

CO S VOLNÝM ČASEM: Alternativu na léto nabízejí například 
včelaři.      Foto: Petr Pavelka
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,43 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 
15,66 M2 (IV.NP)
3) Objekt čp. 811 – budova „B“ (nad restaurací), 
ul. Malý Koloredov  
- nebytové prostory o výměře 19,94 m2 (III.NP 
– kanc. č. 304)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 25,34 m2  a 7,81 
m2  (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)

6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)
- 3 kanceláře+WC
 
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 49 m2

3) Objekt čp. 1146, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 42,42 m2 (II.NP)
4) Objekt čp. 604, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (VI.NP)
6) Objekt čp. 2299, tř.T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 27,30 m2 (I.NP)

Místek, parkoviště u Kina 
P. Bezruče: z důvodu státního 
svátku mobilní sběrna nebude 
umístěna

Místek, parkoviště u krytého 
bazénu: 11.7. - 13.7.

Frýdek, parkoviště u Kau-

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
flandu: 18.7. - 20.7.

Frýdek, parkoviště naproti 
zastávky Na Veselé: 25.7. - 27.7.

provozní doba mobilní sběr-
ny je vždy úterý, středa, čtvr-
tek od 10. hod. do 18. hod. 
(dle harmonogramu).

Odbor územního a ekonomického rozvoje
oznamuje zahájení projed-

nání návrhu zadání 
změny č. 1 regulačního plánu 

Stará Riviera, Frýdek-Místek 
Městský úřad Frýdek-Místek, 

odbor územního a ekonomic-
kého rozvoje, jako pořizovatel 
změny č. 1 regulačního plánu 
Stará Riviera, Frýdek-Místek,

zahajuje projednávání návr-
hu zadání změny č. 1 regulač-
ního plánu Stará Riviera, Frý-
dek-Místek

dle ust. § 20, odst. 2, 3, 4 zák.
č.50/1976 Sb., o územním plá-
nováním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“).

Ve smyslu ustanovení § 31 
odst. 2 stavebního zákona vzhle-
dem k jednoduchosti zadávané 
změny, efektivnosti a hospodár-
nosti (zejména s ohledem na 
skutečnost, že předmětnou změ-
nou nedojde k zásadním změ-
nám urbanistické koncepce) je v 
zadání navrženo spojení zpra-

cování a projednání konceptu 
a návrhu změny č. 1 regulační-
ho plánu (dále jen „RP“) Stará 
Riviera, Frýdek-Místek.

Návrh zadání změny č. 1 RP 
Stará Riviera, Frýdek-Místek 
bude dle § 20, odst. 2 stavební-
ho zákona vystaven k veřejnému 
nahlédnutí po dobu 30 dnů na 
městském úřadě, ul. Radniční 
1148, 738 22 Frýdek-Místek, na 
odboru územního a ekonomic-
kého rozvoje, 4. NP, v pondělí a 
středu od 8 do 17 hodin, v úterý 
a pátek od 8 do 13,30 hodin, ve 
čtvrtek od 8 do 15 hodin,

ode dne 28. 6. 2006 do 27. 
7. 2006.

Dle ustanovení § 20 odst.2, 
stavebního zákona, může každý 
(občané, fyzické a právnické oso-
by) uplatnit písemně své podněty 
do 15 dnů od posledního dne 
vystavení, tj. do 11. 8. 2006.

Písemné podněty zasílejte na 
adresu:

Městský úřad Frýdek-Místek, 
odbor územního a ekonomické-

ho rozvoje, Radniční 1148, 738 
22 Frýdek-Místek.

Dle ustanovení § 20, odst. 3, 
stavebního zákona, sdělí dotče-
né orgány státní správy svá sta-
noviska do 30 dnů od obdržení 
návrhu zadání.

Ke stanoviskům a podně-
tům podaným po stanove-
ných lhůtách se nepřihlíží.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
návrhu zadání změny č. 1 RP 
Stará Riviera, Frýdek-Místek, 
jehož součástí bude v souladu s 
§ 20, odst. 2 stavebního zákona 
odborný výklad, se uskuteční

dne 12. 7. 2006 v 16 hodin v 
budově městského úřadu, ul. Rad-
niční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, 
ve velké zasedací síni (2. NP).

Výsledný návrh zadání změ-
ny č. 1 RP Stará Riviera, upra-
vený podle výsledků tohoto 
projednání, bude dle § 20, odst. 
3 stavebního zákona, zaslán k 
dohodě těm dotčeným orgánům 
státní správy, které uplatní své 
stanovisko ve stanovené lhůtě.

Pozor, změna úředních hodin na poštách:
FM 4 – Lískovec, FM 8 – Chlebovice, FM 10 – Skalice
Vážení občané,
Česká pošta Vám oznamuje, že od 1. 7. 2006 dochází ke změ-

ně úředních hodin na poštách Lískovec, Chlebovice a Skalice. Nově 
bude pro Vás pošta otevřena takto: 

Frýdek-Místek 4 – LÍSKOVEC
Pondělí - Čtvrtek 08:30 - 10:00 15:00  -    16:30
Pátek 08:30 - 11:00
Frýdek-Místek 8 – CHLEBOVICE
Pondělí - Čtvrtek 08:30 - 10:30 15:00  -    16:30
Pátek 08:30 - 11:30
Frýdek-Místek 10 – SKALICE
Pondělí 08:00  - 09:30 14:00 - 17:00
Úterý - Čtvrtek 08:00  - 09:30 14:00 - 16:00
Pátek 09:00 - 11:30
Bližší informace k poštovním službám Vám rádi poskytneme na tele-

fonním čísle pošty Frýdek-Místek 1: 558 404 211. Česká pošta, s. p.

MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory
o celkové výměře 83,86 m2 (prodejna – 57,93 m2, soc. zařízení 

– 2,93 m2, chodba – 4,99 m2, šatna – 8,37 m2, kancelář – 9,64 m2) 
nacházející se v I. NP objektu čp. 634, tř. T.G.Masaryka, k.ú Frý-
dek, obec Frýdek-Místek. 

Neb. prostory kolaudovány jako prodejna, kancelář, šatna a 
soc. zařízení. Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu je zachování 
kolaudovaného účelu užívání. Prostory nebudou pronajímány za 
účelem provozování herny, restaurace apod. Žádosti o pronájem 
s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem 
„Neotvírat“) a informací, za jakým účelem budou neb. prostory 
užívány, zasílejte na adresu Městský úřad Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, Radniční 1148 maximálně do 31. 7. 
2006, 10.00 hodin.

Případné dotazy na telefonním čísle: 558 609 174.

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

domu č. p. 829, ul. Hlavní, k.ú. Místek 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“: 31. 7. 2006
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. 829, ul. Hlavní, k.ú. Místek.
Celková plocha garáže je 17,80 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního 

nájemného na 1 m2 plochy garáže a činí 700,- Kč/ m2/rok.
Prohlídku garáže možno domluvit na tel. č. 558 609 174.
Účastníkem dražby může být pouze fyzická osoba, která nej-

později 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 zaplacení zálohy na úhradu nákladů dražby (kauce), 
přičemž zaplacení kauce se vyžaduje jednotlivě vždy ke každé 
garáži – nebytovému prostoru, který je předmětem dražby (č.ú.: 
6015-928-781/0100, VS 325 980 005).

Další informace je možné získat na tel.č. 558 609 174 nebo 
osobně 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 
umístěné v budově MěÚ Frýdek-Místek.

DISTEP a. s. oznamuje svým 
odběratelům, že v období od 
23. 7. do 29. 7. 2006 včetně 
bude ve Frýdku-Místku přeru-
šena dodávka teplé užitkové 
vody. Výjimku tvoří část odbě-
ratelů z předávacích stanic 13 
a 14, kteří budou mít přeruše-
nou dodávku až do 3. 8. 2006. 

Doporučujeme v tomto obdo-
bí nepoužívat kohoutky pro tep-
lou vodu, protože z nich poteče 
pouze neohřátá užitková voda, 
kterou nelze používat jako pit-
nou! Navíc by se zbytečně zvy-
šoval stav spotřeby teplé užitko-
vé vody na bytovém vodoměru.

Odstávka teplé vody se 
letos zkracuje!

„Spolehlivost provozu rozvod-
ného tepelného zařízení výrobce 
i distributora tepelné energie pro 
vytápění a přípravu teplé užitko-
vé vody je mimo jiné podmíněna 
zajišťováním pravidelných kont-
rol, revizí a oprav technologické-

Odstávka teplé vody ve Frýdku-Místku
ho zařízení. Tyto se provádějí v 
průběhu celého roku. Při někte-
rých pracích je však nutné úplné 
odstavení tepelného zdroje z 
provozu. Z tohoto důvodu byla i v 
energetickém zákoně zakotvena 
pravidla, kterými se musí doda-
vatelé tepelné energie při pravi-
delných letních odstávkách řídit. 
Zákon mimo jiné říká, že odstáv-
ka nesmí být delší než 14 dní.

Podle výsledků anket, který-
mi DISTEP zjišťuje spokojenost 
svých zákazníků s dodávkami 
tepla, jsou nejčastější připomínky 
směřovány právě k délce odstá-
vek teplé vody. Doba přerušení 
závisí především na společnos-
ti Dalkia, která je výrobcem a 
vlastně dodavatelem tepla pro 
DISTEP a v tomto období pro-
vádí nezbytné opravy na zdroji 
tepla a primárních horkovodních 
rozvodech. V letošním roce se 
DISTEP dohodl se společností 
Dalkia na maximálním zkrácení 

doby odstávky, a proto bude 
letos přerušení pouze sedmi-
denní. Delší odstávku, a to do 
3. srpna, budou mít odběratelé z 
předávacích stanic PS č. 13 a 14, 
kde bude Dalkia provádět takové 
práce na primárním potrubí, které 
nelze zvládnout za 7 dní. Jedná 
se o části ulic Zahradní, Anen-
ská, Lohrera, Pionýrů, 8. pěšího 
pluku, K. H. Máchy, Malý Kolore-
dov, Wolkerova a Hlavní třída.

Právě pravidelné letní odstáv-
ky teplé vody využívá DISTEP k 
realizaci takových prací, které 
nelze provést za provozu zaříze-
ní. V některých případech tento 
časový úsek nestačí a výluka 
může být tedy výjimečně reali-
zována i jindy. Vždy jsou dotčení 
odběratelé o tomto záměru s 
předstihem informováni.

Aktuální informace o pravidel-
né letní odstávce naleznete na 
internetových stránkách www.
distep.cz           DISTEP a. s.
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POZOR NA VYHLÁŠKU č. 11/98
o omezení pořádání veřejných hudebních produkcí ve 

městě Frýdek-Místek
1. Na území města Frýdku-Místku a jeho místech částech je 

možno pořádat veřejné hudební produkce od 8.00 do 24.00 hodi-
ny. V pátky a soboty lze pořádat veřejné hudební produkce až do 
01.00 hodiny. U příležitosti vítání Nového roku (tj. 1. 1. každého 
roku) lze pořádat veřejné hudební produkce i po 01.00 hodině.

2. Veřejnými hudebními produkcemi se pro účely této vyhláš-
ky rozumí veřejnosti přístupné provádění hudebních a tanečních 
produkcí, taneční zábavy, vystoupení estrádních umělců, artistů, 
podniky lidové zábavy, diskoték, stejně tak i veřejně přístupné 
provozování reprodukované hudby.

Výjimky z ustanovení vyhlášky může udělit městská rada. V 
jakých případech, si můžete přečíst na webových stránkách města.
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Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (19.)
Hudební velikány připomí-

nají jména ulic Emy Destin-
nové a Bohuslava Martinů. 
Česká operní pěvkyně, jejíž 
hvězdná kariéra začala v Krá-
lovské dvorní opeře v Berlíně, 
a český hudební skladatel ži-
jící v cizině.  

Sopranistka „Božská Ema“ 
s uměleckým pseudonymem 
Destinnová podle učitelky zpě-
vu (vlastním jménem Emílie 
Mottlová) se narodila v Praze 
26. února 1878. I když vzdě-
láním rozvinula svůj pěvecký 
talent, její snaha získat stálé 
angažmá v pražském Národním 
divadle nenašla odezvu, podob-
ně i pro zahraniční scény snad 
nebyla zpočátku dost pohledná. 
Až první úspěchy před zraky 
Berlíňanů, které okouzlovala 

plných deset let, jí postupně 
otevíraly dveře dalších scén v 
Paříží, Londýně a konečně i v 
Praze. Od roku 1908 působí v 
newyorské Metropolitní opeře, 
kde poznává řadu věhlasných 
osobností hudebního života. 
Po návratu do Čech v roce 
1916 upadá Ema Destinnová 
v nelibost rakouských úřadů, a 
proto se uchyluje do ústraní na 
zámeček ve Stráži nad Nežár-
kou. Po válce se sice vrací k 
pěvecké kariéře, ale  v roce 
1923 ji definitivně opouští po 
sňatku s důstojníkem česko-
slovenské armády. Ve Stráži 
nad Nežárkou žije do své smrti 
28. ledna 1930. Jméno slavné 
české pěvkyně připomíná ulice 
na Podpuklí jakoby ne náhodou 
poblíž ulice pojmenované po 

věhlasném komponistovi – po 
Bohuslavu Martinů. 

B. Martinů se narodil 8. pro-
since 1890 ve věžní místnosti 
chrámu sv. Jakuba v Poličce.   
Houslista České filharmonie, 
žák Josefa Suka a později fran-
couzského skladatele A. Rous-
sela, tvořil převážně ve Francii. 
Umělcova rozsáhlá a různorodá 
tvorba v sobě kloubila české 
národní prvky i světové prostředí, 
které Bohuslav Martinů postup-
ně poznával. Domů se podíval 
naposled v roce 1938. Nacistic-
ké ohrožení Evropy ho přimělo 
k pobytu v USA. Jeho návrat 
do Československa z politic-
kých důvodů po roce 1948 byl 
nežádoucí, a tak zůstal v cizině 
vlastně až do roku 1979, kdy byly 
jeho ostatky převezeny do rodné-

ho města. Zemřel 28. srpna 1959 
v Liestalu ve Švýcarsku.

Díla českého skladatele 
dodnes znějí  po celém světě. 

BOHUSLAVA MARTINŮ: Dvojramenná ulice.   Foto: Petr Pavelka

Hrdě se k němu hlásí i Ženský 
pěvecký sbor Bohuslava Marti-
nů, který působí ve Frýdku-Míst-
ku.       Anna Nováková

O čem psali kronikáři před deseti lety
Aprílové proměnlivé počasí vládlo příchodu léta 1996

Od konce května do 12. 
června 1996 jsme si užili velmi 
teplých dní. I noci byly prová-
zeny dusny a vysokými teplo-
tami. Po výrazném ochlazení 
vládlo počasí ne červnového, 
ale dubnového charakteru. 

Vydařil se první červencový 
víkend prodloužený o svátky. Další 
dny byly chladnější s průměrnými 
denními teplotami okolo 15 °C.
7. a 8. července způsobila na 
mnoha místech v ČR mnoho škod 
na polích i v lesích průtrž mračen, 
někde i s krupobitím a silným 
větrem. Byla to doba teplotních 
zvratů též ve světě. V JAR sněžilo, 

v Chorvatsku pršelo, v Řecku 
zavládla smrtonosná vedra. Náš 
region ve srovnání s jinými v tomto 
období nebyl na tom až tak zle.

Červenec příliš nepřál milov-
níkům koupání a opalování. Až 
závěr měsíce byl teplý a bez 
srážek. Maxima se pohybovala 
mezi 22 a 26 °C. Po dvou letních 
srpnových dnech přišlo ochlaze-
ní a vydatný déšť. Teplotní výky-
vy napomáhaly vzniku plísní. A 
tak ani úroda, kromě meruněk, 
nebyla příznivá. Od 18. srp-
na nastaly letní dny, i když v 
posledních srpnových dnech je 
doprovázely přeháňky a bouřky. 

Vydatně pršelo 1. září. Nasta-
ly chladné dny, ráno a večer 
pršelo, všichni uvítali zahájení 
předčasné, ale nezbytné topné 
sezony. Zejména o víkendu 7. a 
8. září předchozí několikadenní 
déšť rozvodnil řeky. Voda a vítr 
napáchaly škody na komunika-
cích, v lesích, zlikvidovaly úrodu. 
O dalším víkendu již nenechaly 
na sebe čekat první sněhové 
vločky na vrcholcích hor. Až 19. 
září doufáme v příchod „babí-
ho léta“, ale i to vzápětí končí. 
Meteorologové konstatovali, že 
průměrná teplota léta 1996 byla 
pouze 18,7 °C. Anna Nováková

Město v minulém století – VII.
Těsně před koncem minu-

lého století vznikla zajímavá 
výstava současných i histo-
rických fotografií města Frý-
dek-Místek naším stoletím, 
z níž se nakonec stala stálá 
expozice v hlavní budově 
radnice. V tomto seriálu vám 
chceme přiblížit také někte-
ré střípky z historie, které u 
této příležitosti byly posklá-
dány v zajímavou mozaiku. 
Minule jsme vzpomínali na 
jubilejní výstavu.

Perník, auta, drogerie
Přestože se město Frýdek 

odmítlo na jubilejní výstavě 
podílet, frýdečtí podnikatelé, 
živnostníci a řemeslníci výsta-
vu přivítali a ochotně svůj 
sortiment a um předvedli. Ale 
samozřejmě nejen oni, přijeli 
vystavovatelé z celého morav-
sko-slezského pomezí i ze 
vzdálenějších míst. Svůj stá-
nek měl v Místku Baťa ze Zlína, 
kroměřížská firma Elektro-Vul-
kán, velkopražírna kávy Novák 
z Hulína, výrobce nedobytných 
pokladen Vyhnálek a Pavlů ze 
Slezské Ostravy, či vagónka ze 
Studénky. Mezi stovkami vysta-
vovatelů byli vedle velkých 
fabrikantů zastoupeni i drobní 
regionální zámečníci, stolaři, 
drogisti, krejčí, včelaři, cukráři, 
čalouníci, výrobci sodové vody, 
bižuterie, kuchyňského nádobí, 
likérů, tabákových produktů, 
úlů atd.

Domácí podnikatelé a živ-
nostníci z Místku to měli do 
Smetanových sadů nejblíže, a 
proto byli na výstavě zastou-
peni v nejhojnějším počtu. A 
tak bylo na výstavišti možné 
spatřit například zboží perní-
kářky Adamcové, mechanické 
zámečnictví Aloise Carbola, 
jízdní kola a automobily Dirin-
ger, expozici módního zboží 

firmy Richard Kapek, líkérny 
Heřman Löw, papírnictví Maxe 
Lustiga, Kraslův fotoateliér, 
obuvnictví firmy Vala, Šlape-
tovo knihkupectví, hodinářství 
Josefa Šulce, Vidlářovo truh-
lářství, Weissovu prodejnu 
stavebnin, Regentovo zahrad-
nictví, Šimkovo stolařství, Baie-
rovo železářství, velkosklad 
Bohuše Karlické, Landovu 
drogerii a nemohlo chybět ani 
sklenářství místeckého starosty 
Vincence Procházky. Svůj um 
prezentovaly i velké místecké 
firmy, jakou byla tkalcovna 
Duchek a Schnitzer, Rundto-
va pila, pilníkárna Rumpalova, 
Místecká spořitelna, Landsber-
gerova textilka a další společ-
nosti. Výstavu obohatily svou 
expozicí i spolky, dobročinné 
organizace a školy.

Vedle jednotlivých stánků a 
pavilónů v městských sadech 
vyrostly doprovodné expozice 
v místecké radnici, reálném 
gymnáziu, ve školách a v 
Národním domě. Ty se věno-
valy nejrůznějším oborům lid-
ské činnosti – od národopisu 
a muzejnictví až po požární 
ochranu, od péče o mrzáky až 
po boj s alkoholismem.

Místecká Jubilejní výstava 
byla zdařilou a velkolepou osla-
vou lidského ducha a šikovných 
rukou v Pobeskydí. Nejzdařilejší 
práce a nejdůvtipnější vystavo-
vatelé byli oceněni pamětními 
medailemi. Dekorován byl mimo 
jiné i místecký hodinář Šulc. Na 
vývěsním štítě pak jeho firma 
nesla pyšně napsáno: „Josef 
Šulc – diplomován zlatou medai-
lí Jubilejní výstavy v Místku.“

Toulky Místkem
Konjunktura posledních 

let před krizí vtiskla Místku 
novou tvář. Město ožilo nebý-
valým stavebním ruchem. S 

odstupem několika roků na to 
vzpomínal i Karel Procházka. 
„V roce 1927 začal v Místku 
nebývalý stavební ruch. Zača-
lo se stavbou Záloženského 
domu, městského biografu a 
musea, budovy velitelství bri-
gády a posádky. Ruch byl tak 
veliký, že jej možno nazvat 
asanačním,“ psal Procházka 
v roce 1935. „Celá Nádražní 
ulice byla přebudována. Blok 

někdejšího měšťanského pivo-
varu zbourán a na jeho místě 
vyrostlo pět velikých dvoupa-
trových domů, na jedné stra-
ně hasičský dům a na druhé 
dům přerovského pivovaru. 
Na pokraji sadů zbudovalo 
město budovu kina a musea a 
nejnověji budovu pro finanční 
úřady. Nejpronikavější změ-
ny doznala Nádražní třída 
vypřímením a vydlážděním od 

budovy okresního úřadu až na 
nádraží Frýdek-Místek. Cestu 
lemují široké chodníky se stro-
mořadím. Kromě zmíněných 
staveb vyrostly státní obytné 
domy, obecní domy s malými 
byty, zastavěno Podpuklí, nyní 
Ulice Rašínova a Havlíčkova. 
Dále povstaly dvě čtvrti družs-
tevních domků a vil v Ulici 
Kolaříkově a Janáčkově a celá 
řada soukromých staveb.“

Nové městské zóny krášlila 
moderní architektura. Ve měst-
ských sadech vyrostly Štursovy 
pomníky „Bedřich Smetana“ a 
„Pohřeb v Karpatech“, který uctil 
padlé ze světové války. Pomník 
Tyršův je pak prací Ladislava 
Šalouna. Střed parku ozdobil 
vodotrysk, pavilon a pergola. 
K promenádě parkem pravidel-
ně vyhrávala vojenská hudba 
8. pěšího pluku. „Toť Místek 
dneška, Místek kulturně a hos-
podářsky vyspělý a čilý, Místek 
švarný svými sady a úpravou, 
Místek zvoucí vás srdečně k 
návštěvě,“ jásal Karel Procház-
ka.     Martin ČervenkaMístek, jak jej mnozí neznají.
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FRÝDEK-MÍSTEK

OSTRAVA

OSTRAVA-PORUBA

OPAVA

Radniční 2
tel.: 775 554 2
Ostravská 152
tel.: 775 554 235

28. října 59
tel.: 596 114 160

Opavská 73
tel.: 596 910 056

Olomoucká 10
tel.: 553 610 001

–
35

(vedle hotelu Palace)

(roh s ulicí B. Martinů)

NOVĚ OTEVŘENO OD DUBNA

Mají někde levnější kuchyně ve stejné jakosti?
Pokud přinesete kalkulaci, dostanete u nás
stejnou sestavu ještě o levněji.
Grafické a cenové
na počkání a
Prodej na splátky i bez navýšení

5 %
návrhy kalkulace

ZDARMA

AKCE: 2,4 m 5.990,– KčLinky za
vč. DPH

•

•

•
•

SLEVA
20 %

* platí do konce září 2006

Pro inzerci ve zpravodaji volejte 603 249 743.

Toto periodikum je distribuováno do všech schránek ve městě zdarma.
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Jaroslav Pešat – lovec živé krásy
V místecké galerii knihku-

pectví Librex dostal prostor 
další zajímavý fotograf. Jed-
nasedmdesátiletý Jaroslav 
Pešat se zde představuje coby 
lovec živé krásy. Jeho snímky 
fauny jistě stojí za zhlédnutí. 
Vždyť s většinou fotografo-
vaných objektů se člověk jen 
tak lehce nepotká, a když, tak 
raději bere nohy na ramena, 
než aby z nich sundával foto-
grafickou techniku.

„Všechny snímky představují 
vzácnější zvěř, která se většinou 
objevuje i v Beskydech, ale lidé 
se s ní za celý život nesetkají,“ 
říká člen mezinárodního fotoklubu 
při Českém mysliveckém svazu 
Jaroslav Pešat k snímkům rysa, 
tetřívka, sviště, vydry, jeřábka les-
ního, vlků nebo medvědů. Protože 
řada z nich žije čilým nočním živo-
tem, vyfotografovat je není vůbec 
jednoduché, zvlášť když si před-
stavíme, že se fotograf musí vyrov-
nat s pohybem a často špatnými 
světelnými podmínkami. „Jarda to 
má tak, že když mu došly patrony, 
tak začal fotit,“ popichuje svého 

kolegu fotograf Ivan Korč, který se 
o galerii stará. „Fotím padesát let a 
v lese jsem měl často na ramenou 
flintu i foťák. Choď s tím obojím po 
horách a většinou ani nevystřelíš, 
ani nic nevyfotíš,“ směje se mys-
livec, který umí fotografie doplnit 
příběhy a znalostmi nimroda. 

„Když člověk vidí jeho snímky, 
vidí, že myslivostí Jarda Pešat 
žije. Taky je jasné, že jeho fotky 
nejsou náhodné, stačí si je dát 

vedle sebe. Dobrý snímek při 
troše štěstí může udělat každý, 
ale tohle je něco jiného. Fakt jej 
obdivuji, zvlášť když si vzpome-
nu, kolik jsem kdysi strávil času 
a kolik jsem spotřeboval filmů, 
když jsem chtěl vyfotit skákají-
cího pstruha na splavu. Raději 
nevzpomínat, zvlášť když tímto 
záběrem bych se dneska urči-
tě nechlubil,“ přiblížil obtížnost 
tohoto žánru Ivan Korč.       (pp)

JAROSLAV PEŠAT: Myslivec, který má na ramenou nejen flintu. 
Foto: Petr Pavelka

EuroTalent 2006
INTERREG IIIA - Regionální pěvecká soutěž v kategorii do 15 let 

proběhla v Kině Petra Bezruče.
Nominováno 20 soutěžících ze 12 ZŠ, hodnoceno 18, z toho 4 ze 

Szczyrku (Polsko).
1. Denisa Roszková, ZŠ Kaštanová ulice, Třinec, Turn Me On, 

87 bodů
2. Veronika Galdová, 4. ZŠ Frýdek-Místek, Ironic, 71
3. Jan Uvíra, 1. ZŠ Frýdek-Místek, The Chronicles of Life and 

Death, 68
4. Žaneta Witosová, ZŠ Hnojník, Blízká setkání, 67
5.-7. Barbara Lakotová, PZŠ Vendryně, Znak pokoju, 65
Silvie Klosková, ZŠ Hnojník, Nebe v loužích, 65
Lucie Šebestová, 6. ZŠ Frýdek-Místek, Nahá noc, 65
8. Maja Klosińska, PZŠ Hnojník, Boskie Buenos, 60
9. Kristýna Omelková, 9. ZŠ Frýdek-Místek, Delfín, 56
10. Michal Firla, PZŠ Hnojník, Pszczolki na wrotkach, 55
11. Jaromír Škuta, 8. ZŠ Frýdek-Místek, This Love, 54
12. Veronika Sobčáková, 2. ZŠ Frýdek-Místek, Nejsi sám, 51
Cena diváka:
Veronika Galdová, 4. ZŠ Frýdek-Místek, Ironic

MICHAL FIRLA: Budoucí superstar?

Jedinečná akce s podporou města
Spolek přátel Frýdku-Místku zve všechny děti na

„Fimové prázdniny v Sokolíku“ 
do divadélka Sokolík, tř. Hlavní 109, Frýdek-Místek,

v Sadech Bedřicha Smetany.
Promítání filmových představení, pohádek a filmů pro 

děti bude probíhat bezplatně v pracovní dny od 10 hodin 
a bude doplněno dalšími aktivitami, například kreslením, 
malováním, dohráváním příběhu z představení. V případě 
pěkného počasí lze využít přilehlý areál jako plenér.

Tato akce je podporována Městem Frýdek-Místek.
Případné další informace na tel. číslech 602 259 816 

nebo 774 311 111.

Studenti z Potoční vystavují v galerii Krásno
Studenti Střední školy oděv-

ní a obchodně podnikatelské z 
Frýdku-Místku vystavují v gale-
rii Krásno ve Frýdku-Místku 
své výtvarné práce. Jak se dá 
usoudit z odborného zaměření 
školy, je na výstavě ke zhléd-
nutí především textilní tvorba, 
návrhy oděvů a metráží a také 
malba na hedvábí. Vedle toho 
si však mohou návštěvníci 
prohlédnout studie objektů, 
grafiky a malby. Volná tvorba 
je zastoupena také zajímavými 
abstrakcemi.

Výstava seznamuje návštěv-
níky s výsledky tvůrčí výtvarné 
činnosti žáků nejen oděvních 
oborů, jíž se věnují ve výuce i v 
zájmových kroužcích. Pod vede-
ním Stanislavy Pasečné rozvíjejí 
své výtvarné schopnosti a doved-
nosti ve výtvarných předmětech 
Oděvní výtvarnictví a Propagace 
(ten navštěvují žáci obchodně 
podnikatelského směru studia). 
Učí se figurální kresbě, anatomii 
hlavy, kresbě a malbě zátiší, ale 
také například základům kali-
grafie. Seznamují se s dějinami 
výtvarného umění a oděváři také 
s vývojem módy, historického 
oděvu. Tyto poznatky pak využí-
vají při vlastní návrhářské práci. 
V té už léta prokazují, jak nápa-
ditě dovedou pracovat s textilním 
materiálem nebo také s materiá-
lem, o kterém bychom běžně 
soudili, že jej v oděvnictví použít 
nemůžeme, jako je například 
polystyren, žaluzie, hrací karty, 
cédéčka a podobně. 

A právě prací s netradičním 
materiálem, kterého využívají k 
navrhování a realizaci extrava-
gantních oděvů, jsou mladé návr-
hářky z této oděvní školy známé, 
ba přímo pověstné. Předvedení 

řady těchto ojedinělých kolekcí 
modelů na molech soutěží a pře-
hlídek, jako je Prostějovská zlatá 
jehla, Model Úlet, Mladý módní 
tvůrce, vyneslo jejím návrhářkám 
nejvyšší ocenění. Letošní čerstvá 
absolventka Pavla Sikorová byla 
mimo jiné za mimořádné výsledky 
v navrhování a tvorbě modelů v 
roce 2005 oceněna hejtmanem 
Moravskoslezského kraje. 

Že výsledky práce školního 
týmu připravujícího celou tu ple-
jádu nápaditých modelů nejsou 
ničím ojedinělým, o tom širokou 
diváckou veřejnost přesvědči-
la také velká módní přehlídka 
Barevný svět módy v únoru toho-
to roku. Redakce pořadu České 
televize Móda-extravagance-
manýry byla při tom a zpracovala 
obrazovou reportáž, ve které 

televizním divákům v celé repub-
lice představila záplavu módních 
nápadů, které mladí tvůrci na této 
přehlídce představili.

Zájmová činnost se na Střední 
škole oděvní a obchodně podni-
katelské neomezuje jen na oblast 
výtvarnictví a navrhování a tvorbu 
oděvů. Žáci této školy dosahují 
pozoruhodných výsledků napří-
klad v oblasti literární a publicis-
tické. V letošním školním roce se 
žákyně Monika Kubicová, naděj-
ná, teprve patnáctiletá básnířka, 
stala vítězkou literární soutěže 
Můj svět. Svou poezii publikuje 
na internetu a také, zatím, „jen“ ve 
školním časopise a v almanachu 
poezie žáků a učitelů školy. Pub-
licistickou nadějí je Nela Chamrá-
dová, která je motorem školního 
časopisu Potočník. 

Zatímco zemědělci jsou 
závislí při žních na počasí, ty 
muzikantské jsou vždy třetí 
týden v srpnu. 17. -19. 8. se v 
Sokolíku uskuteční již 8. ročník 
festivalu folk country, bluegrass 
a jiné hudby. I letos chtějí pořa-
datelé nabídnout příznivcům 
této muziky již tradiční pohodu, 
setkání s muzikanty nejen začí-
najících kapel, ale i špičkových 
profesionálních skupin. 

„Festivalů se zaměřením 
na hudbu trampskou, folkovou 
či country je v době prázdnin 
po republice celkem dost, ale 
v našem kraji zatím chyběly, 
přitom o tyto akce je ze strany 
posluchačů i kapel obrovský 
zájem. Některé festivaly přiví-
tají každoročně až pět tisíc lidí. 

Znovu se chystají Muzikantské žně
Nemyslíme na tak gigantický 
rozměr akce, ale snažíme se 
představit občanům a hostům 
našeho kraje dobrou muziku, 
pomoci mladým a schopným 
muzikantům a v neposlední 
řadě zviditelnit město a bes-
kydský kraj, a tím podpořit 
i turistický ruch. Muzikanti 
přivítali tuto nekomerční akci, 
která je stále více známá, a 
přihlášky přicházejí z celé ČR, 
Polska, Slovenska, Holandska a 
dokonce i z dalších evropských 
zemí. Zapojili jsme také taneční 
skupiny, které mají své vstupy, 
každoročně se představí i děti z 
mateřské školy. Děláme večer 
s táborákem a končíme country 
bálem,“ uvedla hlavní organizá-
torka Pavla Walková.         (pp)
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

FILMOVÝ  KLUB
Filmový klub Frýdek-Místek si bere na 

měsíc červenec zasloužený měsíc volna.
Uvidíme se opět v srpnu na pondělních 

projekcích od 20 hodin.
Kurzovní činnost
TANEČNÍ  PRO  MLÁDEŽ – ZAČÁ-

TEČNÍCI
podzim 2006
Taneční probíhají jednou týdně v pro-

storách Národního domu v Místku, a to:
- středa od 17.00 a od 19.30 hodin 

vede p. B. Gebauer s partnerkou (12 lekcí 
a 2 prodloužené)

- čtvrtek od 17.00 hodin vede p. J. Macu-
ra s partnerkou (10 lekcí a 2 prodloužené)

- neděle od 16.00 a 18.30 hodin vede 
p. J. Macura s partnerkou (12 lekcí a 2 
prodloužené)

Kurzovné 1.000 Kč za 48 vyučovacích hodin.
Platba kurzů v průběhu června v kan-

celáři Národního domu – 1. poschodí.
Informace na tel. čísle 558 432 011 H. 

Janáčková.
Přijímáme pouze hochy!
ZPÍVÁNÍ POD LÍPOU
Čtvrtek 13. července 2006 v 19.00 

hodin – frýdecký zámek/Rytířský sál
GWALARN – keltská hudba z Bre-

tagne
Dvoučlenné hudební těleso Gwalarn 

(severozápadní vítr), inspirované keltskou 
hudbou, tvoří bretonštinou a francouzšti-
nou zpívající kytarista a hráč na irskou 
flétnu Yves Guélou a Petr Hovat, který 
Bretonce doprovází hrou na akustickou či 
elektrickou kytaru a vypomáhá doprovod-
ným vokálem. 

Oba pánové hrají tradiční bretonské 
skladby inspirované legendami, mořem, 
hospodskou poetikou a vlastní skladby.

Vstupné: 100 Kč
Středa 26. července 2006 v 19.00 

hodin - frýdecký zámek/Rytířský sál
JABLKOŇ
Koncert folkrockové skupiny, která se 

představí v tomto složení:
Michal Němec – kytara, zpěv
Martin Marvan – akustické kytary, zpěv
Johnny Jůdl – baskytara, fagot, zob-

cová flétna
Petr Chlouba – bicí, perkuse vibrafon, 

akordeon
Vstupné: 130 Kč

1. až 2. července v 19.00 hod.
X – Men: Poslední vzdor /USA/

Završení X-Men trilogie. Vývoj svě-
tových dějin ohrožuje „lék“, jenž dokáže 
proměnit mutanty v obyčejné lidské 
bytosti.

3. až 5. července v 19.00 hod.
Scary Movie 4 /USA/
Tentokrát osud zavane naivní začína-

jící pečovatelku Cindy do domu podivné 
staré paní.

6. až 12. července v 19.00 hod.
Všechno nejlepší /ČR/
Komedie z dílny tvůrců úspěšné Pán-

ské jízdy. Sebevědomému taxikáři obrátí 
během jediného dne život naruby jeden 
neobvyklý pasažér.

7. až 9. července v 17.00 hod.
Doba ledová 2 – Obleva /USA/
Hrdinové Diego, Manny a Sid jsou 

zpátky, aby spojili své síly! Doba ledová 
končí a začíná obleva, která ničí jejich 
údolí. 

13. až 16. července v 19.00 hod.
Libertin /USA, VB/ 
Strhující příběh J. Wilmota (Johnny 

Depp), hraběte z Rochestru, básníka 17. 
století, jenž byl známý pro svůj kladný 
vztah k alkoholu a zhýralý život, který 
vedl. 

14. až 16. července v 17.00 hod.
Za plotem /USA/
Veselý animovaný film pro celou rodinu 

o tom, jak se zvířátka rozhodnou prozkou-
mat svět ZA PLOTEM a na co přijdou.

17. až 19. července v 19.00 hod.
Prime /USA/
Atraktivní sedmatřicetiletá módní foto-

grafka Rafi a o čtrnáct let mladší Dave se 
jednoho krásného dne náhodou setkají, 
přeskočí jiskra a velká láska je tu.

20. až 23. července v 17.00 hod.
Divočina /USA/
Film je příběhem zvířat z newyorské 

zoo, která se poté, co je jedno z nich 
omylem odvezeno do divočiny, vydávají 
na nebezpečnou záchrannou výpravu.

20. až 23. července v 19.00 hod.
Tristan a Isolda /USA, VB/
Výpravný historický velkofilm o vášni-

vém milostném poměru mezi vznešeným 
rytířem a budoucí královnou Anglie.

24. až 26. července v 19.00 hod.
Základní instinkt 2 /USA/
Pokračování kultovního erotického 

thrilleru je tady! A s ním i svůdná a inteli-
gentní Catherine Tramell v podání Sharon 
Stone.

27. až 28. července v 19.00 hod.
Devátý den /SRN/
Toto komorní drama nám přináší další 

zajímavé svědectví o zrůdnosti nacis-
mu prostřednictvím nezvyklého příběhu, 
vycházejícího z autentických událostí.

29. až 30. července v 19.00 hod.
Hory mají oči /USA/ 
Remake hororu Wese Cravena o rodi-

ně, která se musí v poušti bránit útoku 
zmutovaných lidí.

31. července v 19.00 hod.
Za kolik mě chceš? /FR/  
Příběh muže (Gerard Depardieu), 

který měl štěstí v loterii. Za sňatek s ním 
nabízí jedné prostitutce (Monica Belluci) 
trojnásobnou částku toho, co by vydělala 
za pět let.

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

ucelený obraz o životě v Beskydech a 
Pobeskydí. Historicko-etnografická část 
prezentuje nyní na 800 sbírkových před-
mětů, dokumentujících tradiční zeměděl-
ství, řemesla, obchod, železářství a další. 
Řada originálních přístrojů, hracích skříní 
a dalších předmětů dokládá zábavu a 
využití volného času od poloviny 19. sto-
letí. V přírodovědné části expozice, v níž 
jsou prezentovány typické biotopy Pobe-
skydské pahorkatiny a MS Beskyd, je 
vystaveno 200 druhů ptáků, savců a ryb, 
750 různých zástupců hmyzu, 70 vzorků 
nerostů a hornin a přibližně 100 herbářo-
vých položek. K nejcennějším exponátům 
patří zkamenělina druhohorní cykasové 
rostliny benetitového typu a dva dermo-
plastické preparáty savců – losa evrop-
ského a medvěda hnědého.

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém 

zámku. Nabízí Rytířský sál, s erbovními 
obrazy slezské šlechty, zámecké interié-
ry instalované v reprezentačních prosto-
rách, vyhlídkovou věž – gloriet, kapli sv. 
Barbory a další zámecké zajímavosti.

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 
MÍSTO

Stálá expozice v sakristii kaple sv. 
Barbory. Připomíná skutečnost, že Frý-
dek patřil k nejznámějším a k nejnavště-
vovanějším mariánským poutním místům 
ve Slezsku.

Expozice je obohacena o sochy Nej-
světějšího Srdce Pána Ježíše a Neposk-
vrněného Srdce Panny Marie, které byly 
přestěhovány z poutního kostela Navští-

vení Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a záro-

veň jednomu městu Frýdek-Místek. Kaž-
dé z nich vzniklo a vyvíjelo se na jiném 
historickém 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 překladatelem. 
(po-pá 8,00 – 15,00 po domluvě i mimo 
termín).

Výstavy:
MOTOCYKLY MALÉ I VELKÉ
Výrobky modelářů, unikátní exponá-

ty sběratelů, dokumentace, fotografie, 
vítězné trofeje a ocenění. Zvláštní místo 
na výstavě zaujímá historie Masarykova 
okruhu v Brně. 

Autorem scénáře je František Pavel-
čík a dále spolupracovali: ak. sochař 
Miroslav Rybička, Zdeněk Zavřel, MUDr. 
Dalibor Chaloupka, Tomáš Rajdus, Pavel 
Szostek, František Tofel, Dalibor Tyrala, 
Hornet Team Ostrava, PD Model Zlín, 
Technické muzeum Brno.

Potrvá do 17. září 2006.
NA PULTU A POD PULTEM
Hospodářská minulost většiny měst a 

vesnic v našem regionu spadá do období 
středověku. Zatímco vesnice měly pře-
vážně zemědělský charakter, ve měs-
tech a městečkách se ke slovu dostával 
i prvek řemeslnický. S řemesly a obcho-
dem je spjata směna. Jejím ekvivalentem 
se postupně stával kov – mince, který pak 
doplňovaly papírové směnné prostředky. 
Začaly také vznikat první peněžní ústavy. 

Na vesnicích a městečkách se vytvá-
řela dobře fungující obchodní a živnosten-
ská síť. Zatímco na vesnicích se nachá-
zely jen jednotlivé krámky, v menších 
městech bylo několik desítek různých 
koloniálů a obchůdků, ve větších se jed-
nalo už o stovky prodejen. 

Po roce 1948 nastala v oblasti výroby a 
obchodu velká změna. Činnost drobných 
živnostníků byla postupně omezována, 
nastávala unifikace výroby a následně i 
prodeje. Kolorit měst a vesnic postupně 
opouštěly koloniály a jejich místo zaujíma-
ly prodejny smíšeného zboží a Jednoty. 

Potrvá do 20. srpna 2006. 
Programy, koncerty:
Neděle 23. července 15,00 hodin 

– kaple sv. Barbory
JARNÍ ÓDY OD OBODY
Pořad v cyklu Nedělní chvilka poezie 

a prózy
Spojeno s prohlídkou výstavy „Na pul-

tu a pod pultem“
ZPÍVÁNÍ POD LÍPOU
Cyklus letních koncertů na nádvoří frý-

deckého zámku
Čtvrtek 13. července 19,00 hodin 

– nádvoří frýdeckého zámku
GWALARN
Keltská hudba z Bretaně
Středa 26. července 19,00 hodin 

– nádvoří frýdeckého zámku
JABLKOŇ
Vystoupení naší přední folkrockové 

skupiny
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GALERIE POD SVÍCNEM
24. 6. – 29. 7.
Denisa Fialová: malba a kresba 

Čtvrtek 10. srpna 19,00 hodin – nádvo-
ří frýdeckého zámku

KAJKERY
Vystoupení folkrockové skupiny z 

Frýdku-Místku
Čtvrtek 31. srpna 18,00 hodin – nádvo-

ří frýdeckého zámku
ŽALMAN A SPOL.
Vystoupení legendární folkové skupiny
Pořadatelem cyklu je Národní dům 

Frýdek-Místek a Muzeum Beskyd Frý-
dek-Místek.

Předprodej vstupenek v pokladně 
Nové scény Vlast a frýdeckého zámku. 

Informace na telefonu: Nová scéna 
Vlast 558 438 083, frýdecký zámek 558 
630 051-3

Upozornění: 
V případě nepříznivého počasí se kon-

certy uskuteční v Rytířském sále frýdec-
kého zámku, v Nové scéně Vlast, popří-
padě v Kině P. Bezruče.

Besedy, přednášky, exkurze, 
vycházky:

Sobota 12. srpna 9,00 hodin
sraz ve Frýdku před Bazilikou minor 

Navštívení Panny Marie
POJĎTE S NÁMI ZA ŽELEZNÝMI 

DOMY
Historicko-vlastivědná vycházka, délka 

trasy 7 km. Železné domy v Nové kolonii 
Karlovy huti, hrádek v Lískovci, kostel sv. 
Šimona a Judy, meandry Podšajárky, pozů-
statky těžby železné rudy, zasypané pla-
vební kanály, kde v minulosti ležela uhliska 
Karlovy huti, frýdecká pilnikárna a další.

GALERIE LIBREX
Jaroslav Pešat
Fotografie zvířat, která jen tak nepotkáte

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

Analog
Výstava čtyř studentů ateliéru volné 

a užité grafiky prof. Eduarda Ovčáčka  
(Aleš Brunclík, Jan Košátko, Libor Novot-
ný, Bohuslav Špaček)

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

POZOR! Změna provozní doby – o 
prázdninách je Klub Nezbeda otevřen od 
8:00 do 13:00 hodin.

Jeden den v týdnu je vyhrazen výletu 
do okolí Frýdku-Místku nebo do jiných 
míst regionu. 

Ostatní dny se věnujeme letnímu spor-
tování, vyrábění, zábavným poznávacím 
a prožitkovým programům, hrám a sou-
těžím a všemu, co vás bude zajímat a 
může udělat radost vám i druhým.

Bližší informace a podrobnější týdenní 
program jsou vždy vyvěšeny na informač-
ních letáčcích na okně klubovny.

Všem dětem přejeme krásné a poho-
dové prázdniny!

HRAD HUKVALDY
Program na hradě:
červenec – srpen 
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 

JANAČKOVY HUKVALDY
Sobota 19. srpna 
HOP TROP
vystoupení folkové skupiny
Sobota 26. srpna
STRAŠIDELNÝ VEČER
Další informace získáte ve Fondu 

Janáčkovy Hukvaldy, Čs. legií 14, 702 00 
Ostrava, tel.: 596 126 067.

Prázdniny ve městě – jedinečná akce proti letní nudě
(pokračování ze strany 8)
Po 10. 7. od 9:00 do 12:00 
TRIČKO OBRA VENDELÍNA
Přijďte si hrát s obrem Vendelínem, 

zasoutěžit si, užít si legraci, společně si 
namalujeme tričko obra Vendelína. Mís-
to konání, sraz: DDM FM, Pionýrů 752, 
Místek. Pořadatel:  Dům dětí a mládeže 
Frýdek-Místek, O. Sošková, telefon: 732 
646 127, email: info@ddmfm.cz

Po  10. 7.  od 15:45 – 19:00 
HRAJEME SÁLOVOU KOPANOU
Rekreační sálová kopaná pro 5-6 členná 

družstva. Místo konání, sraz: Tělocvična při 
ZŠ na ul. J. Čapka. Sraz v 15:45 u boční 
branky tělocvičny ZŠ ul. J.Čapka. Doprava 
autobusem MHD, linky č. 2 a 3, zastávka 
Restaurace u Gustlíčka. S sebou si vez-
měte: Čistou sportovní obuv do tělocvičny. 
Pořadatel: TJ Slezská – 2. ZŠ Frýdek-Mís-
tek, Daniel Schneider, telefon: 724 751 331 
– vedoucí kroužku, Ing. Petr Soural, telefon: 
606 777 303 – předseda TJ

Út 11. 7. od 9:00 – 12:00 
UČÍME SE S POLICIÍ
Vyzkoušíte si snímání otisků prstů a 

dozvíte se mnoho dalších informací o 
Policii ČR. Místo konání, sraz: Klub PRO-
STOR, Husova 3294, Frýdek (výměník 
tepla DISTEP, a.s. nad katastrálním úřa-
dem). Pořadatel: Policie ČR, Nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež KLUB 
PROSTOR, Kateřina Merová, telefon: 
777 921 846

St 12. 7.  od 9:00 do 12:00 
HRAJEME STOLNÍ TENIS
Rekreační stolní tenis pro neregis-

trované i začátečníky, případně i doplň-
kově míčové hry. Podle složení hráčů 
mohou být organizovány soutěže. Místo 
konání, sraz: Tělocvična při ZŠ na ul. J. 
Čapka,  Sraz v 8:45 u boční branky tělo-
cvičny ZŠ ul. J.Čapka. Doprava auto-
busem MHD, linky č. 2 a 3, zastávka 
Restaurace u Gustlíčka. S sebou si vez-
měte: Přezůvky do tělocvičny, pálka na 
stolní tenis. Omezený počet pálek lze 
zapůjčit. Pořadatel: TJ Slezská – 2. ZŠ 
Frýdek-Místek, Jan Odvářka, telefon: 
721 944 739 – vedoucí kroužku stolní-
ho tenisu, Ing. Petr Soural, telefon: 606 
777 303 – předseda TJ

Čt 13. 7. od 9:00 do 12:00 
KOUZELNÉ BRÝLE
Přijďte si hrát, soutěžit a dělat pokusy. 

Místo konání, sraz: DDM FM, Pionýrů 
752, Místek. Pořadatel: Dům dětí a mlá-
deže Frýdek-Místek, Olga Sošková, tele-
fon: 732 646 127, email: info@ddmfm.cz

Pá 14. 7.  od 9:00 do 13:00 

EXKURZE NA LETIŠTĚ
Přijďte si prohlédnout ultralehká leta-

dla, obří modely, hangáry. Čekají vás 
letové ukázky i beseda s piloty. Místo 
konání, sraz: Letiště Bahno v Místku (v 
9:00 hodin), doprava autobusem MHD 
č. 2, příjezd na zastávku Místek – Letná 
v 9:10 hodin – odtud zajištěn doprovod 
děti na letiště. Pořadatel: Pobeskydský 
aviatický klub, tel: 777 080 697, email: 
pakfm@volny.cz

Po 17. 7.  od 9:00 do 12:00 a od 15 
do 18  

CVIČÍME S MISTREM SVĚTA V 
TAEKWON-DO ITF

Můžete se seznámit s tajemstvím síly 
a efektivity pohybů TaeKwon-Do. Formou 
hry vás dokážeme vtáhnout do učení se 
korejskému bojovému umění sebeobrany. 
Uvítáme i účast rodičů nejen jako diváků. 
Místo konání, sraz: Hřiště ZŠ na ulici Jiřího 
z Poděbrad (11. ZŠ). Sraz v 9. 00 a v 15.00 
u bazénku. V případě nepříznivého počasí 
se akce přesouvá do tělocvičny TJ Sokol. 
S sebou si vezměte: Sportovní oblečení a 
obuv. Pořadatel: Škola TaeKwon-Do ITF 
Frýdek-Místek, Miroslav Sýkora, telefon: 
603 710 604, email: tkdfm@taekwondo.cz, 
web: tkdfm.taekwondo.cz

Út  18. 7. od 8:30 do 12:30 
ZNÁŠ DOBŘE SVÉ MĚSTO?
Budeme hledat tajemná místa ve měs-

tě dle fotek. Místo konání, sraz: V 8.30 
hodin na Stanici mladých turistů, ulice 
Pionýrů 764 (v blízkosti 6. ZŠ a DDM). S 
sebou si vezměte: Sportovní oblečení, jíd-
lo a pití na přežití. Pořadatel: TOM 19070 
KAM Frýdek-Místek, Jiří Šnapka, telefon: 
737 117 491

St  19. 7.  od 9:00 do 12:00 
LETNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ
Šachový turnaj, deskové hry. Místo 

konání, sraz: DDM FM, Pionýrů 752, Mís-
tek.  Pořadatel: Beskydská šachová ško-
la, Antonín Surma, telefon: 728 855 086, 
email: a.surma@chessfm.cz

Čt 20. 7.  od 9:00 do 14:00 
DEN S TAEKWON-DO
Pohybové dovednosti, sebeobrana, 

ukázky TaeKwon-Do ITF. Místo konání, 
sraz: ZŠ nár. um. P. Bezruče, TGM 454 (1. 
ZŠ) S sebou si vezměte: Sportovní oblečení 
(tepláky, tričko). Pořadatel:  TaeKwon-Do 
ITF JOOMUK, Jozef Juhás, telefon: 605 
807 148

Pá 21. 7.  od 9:00 do 14:00
DEN S TAEKWON-DO
(pokyny viz čtvrtek 20. 7.)
Po 24. 7.  od 9:00 do 12:00
MALOVANÉ PRÁZDNINY
Keramika – základní keramické techni-

ky, drátování kamínků. Místo konání, sraz: 
Vilka na ulici Národních mučedníků, vedle 
autoservisu Bártek. S sebou si vezmě-
te: Malé kamínky na drátování, pracovní 
oděv (zástěru nebo staré tričko), obuv na 
přezutí. Pořadatel: ŠD ZŠ Petra Bezruče, 
Antonie Landová, telefon: 723 400 303, 
e-mail: antonielandova@seznam.cz

Po  24. 7.  od 15:45 do 19:00
HRAJEME SÁLOVOU KOPANOU
(pokyny viz pondělí 10. 7.)
Út  25. 7. od 9:00 do 11:00, od 11:00 

do 13:00 a od 13:00 do 15:00 
PRÁZDNINY S POČÍTAČEM
Program: Přijďte si zahrát s počítačem, 

internet. Počet míst omezen. Místo koná-
ní, sraz: DDM FM, Pionýrů 752, Místek. 

Pořadatel: Dům dětí a mládeže Frýdek-
Místek, Patrik Siegelstein, telefon: 732 
646 125, email: info@ddmfm.cz

St  26. 7. od 9:00 do 11:00, od 11:00 do 
13:00 a od 13:00 do 15:00

PRÁZDNINY S POČÍTAČEM
(pokyny viz pondělí 25. 7.)
St  26. 7. od 9:00 do 12:00
HRAJEME STOLNÍ TENIS
(pokyny viz čtvrtek 12. 7.)
Čt  27. 7. od 9:00 do 13:00
PESTRÉ DOPOLEDNE POD JED-

NOU STŘECHOU I.
Prázdninové městečko – malování na 

lepenku a vytvoření společné koláže, drob-
né ozdoby z rychleschnoucí hlíny, tvoření 
podle vlastní fantazie. Pro bystré hlavičky 
– luštění rébusů, klasických křížovek, sudo-
ku, labyrinty, doplňovačky, osmisměrky, 
apod., skládání puzzle, hlavolamy. Místo 
konání, sraz: Klubovna Klubu Nezbeda 
– boční vchod Lidového domu (bývalá 
Kavárna mladých) žlutá budova naproti 
kostelu Jana Pavla v Místku (přes hlavní 
cestu). Doprava (autobus, zastávka): auto-
busem č. 1 na zastávku Frýdlantská (projít 
kolem kostelíku, přes parčík a parkoviště 
k Lidovému domu). S sebou si vezměte: 
Přezůvky do klubovny. Pořadatel:  Charita, 
Klub Nezbeda, A. Kopidolová – vedoucí 
klubu, tel.: 732 628 731, Miša Šebíková 
– zástupce vedoucí – 775 966 941.

Pá 28. 7. od 9:00 do 13:00
PESTRÉ DOPOLEDNE POD JED-

NOU STŘECHOU II.
Přijďte na turnaj v ping-pongu, vyzkou-

šet Muzicírování na zkoušku – seznámení 
s hudebními nástroji, nácvik alespoň jed-
né skladby, s těmi, kdo si přinesou vlastní 
hudební nástroj, nacvičení společné skladby. 
Místo konání, sraz: velký sál Lidového domu 
(bývalá Kavárna mladých), žlutá budova 
naproti kostelu Jana Pavla v Místku (přes 
hlavní cestu). Doprava autobusem MHD č. 
1 na zastávku Frýdlantská (projít kolem kos-
telíku, přes parčík a parkoviště k Lidovému 
domu). S sebou si vezměte: Sportovní obuv 
na ping-pong. Pořadatel: Občanské sdružení 
Lidový dům, Anna Blokšová, telefon: 558 
435 401 (Lidový dům)

Po 31. 7.  od 9:00 do 12:00
MALOVANÉ PRÁZDNINY
(pokyny viz pondělí 24. 7.)

Další nabídka programů pro děti v 
průběhu prázdnin:

Letní stanový tábor Klokočůvek 
2006: 8.-27.srpna, Cena: 2.800,- Kč. 
Kontakt: TOM 19070 KAM Frýdek-Mís-
tek, Šnapka Jiří 737 117 491. 

Náborové tenisové kempy pro mlá-
dež: I – 17.-21. 7. 2006, II – 21.-25. 8. 
2006

Určená převážně ročníkům narození 
1997-2001, ale i pro starší Program 5x 
(pondělí-pátek) od 08,30-12,30 tenisová 
výuka spojená s náborem do klubu Cena 
týdenního kempu činí 950,- Kč. Kontakt: 
TK TENNISPOINT FM, Hutní 36, FM. Ing.
Jiří VYKOUKAL, 602 718 364

Dětský tábornický klub FANTAZIE 
pořádá letní tábor Dobrodružství Vikingů. 
Zveme všechny děti, které se rády toulají 
po lese a které láká dobrodružství. Nebu-
de chybět ani koupání v rybníce, ani noč-
ní hry! Neváhejte a jeďte s námi. Termín 
tábora: 13.-26. 8. 2006, cena 1990,- Kč. 
Kontakt: Míša Karasová 558 647 380.
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