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slovo starostky

Lidé z Frýdku-Místku už se 
nemusí bát, že by v horkých 
letních dnech za příjemným 
osvěžením ve vodě museli 
cestovat mimo město. Aqua-
park na Olešné má skvělou 
návštěvnost a chytilo se už i 
večerní koupání.

V osm hodin večer končí 
standardní provoz koupaliště a 
po půlhodinové technické pře-
stávce začíná od půl deváté do 
desíti hodin večerní koupání. V 
poslední červencový čtvrtek, kdy 
byly tropické teploty, se poprvé 
uskutečnilo i přes týden, jinak je 
pravidelně připraveno na pátky a 
soboty. „Přes týden bude večer-
ní koupání za výrazně hezkého 
počasí, v pátky a soboty pravidel-

Frýdek-Místek už je na léto připraven
ně, pokud nebude zrovna pršet. 
Už jsme si ale odzkoušeli, že lidé 
pro večerní koupání nemají hrani-
ce, co se týče vhodnosti počasí, a 
domáhají se vstupu, i když třeba v 
podvečer pršelo. Nejjistější je situ-
aci sledovat na našich webových 
stránkách, kde na www.sportplex.
cz aktuálně informujeme, zda se 
večerní koupání koná, či ne,“ radí 
ředitel Sportplexu Petr Slunský. 
Ten si pochvaluje, že lidem se 
nová možnost koupání pod světly 
líbí. „Když se najde dvě stě lidí, 
kteří jsou ochotni zaplatit za hodi-
nu a půl stejnou sumu jako za celý 
den, musím být z ekonomického 
hlediska spokojený,“ vysvětluje. 

Spokojeni jsou i návštěvníci. 
Především ti mladí. Rouška tmy 

má pro ně příchuť dobrodružství a 
na tobogánech mají skutečně větší 
prostor pro dokonalé uspokojení 
svých divokých a adrenalinových 
nápadů. Sotva sebou plácnou 
do vody, už běží znovu nahoru 
na věž, až se schody třepou, aby 
zkusili dostat se dolů zase trochu 
jiným způsobem. Fantazii se meze 
nekladou. Další část návštěvníků 
si vychutnává vířivou vodu, někteří 
si ji spojují i s romantikou. „Musíme 
říct, že večerní koupání je samo-
zřejmě velice vhodné i pro typy lidí, 
kterým nesvědčí plný bazén plav-
ců. V této době mají více prostoru 
si nerušeně zaplavat. Pro některé 
to může být i otázkou zdravotní, 
kdy mají problémy na sluníčku 
nebo v horku, ale večer si tuto 
pohybovou aktivitu nenechají ujít,“ 
vysvětlil další důvod, proč město 
k večernímu koupání přistoupilo, 
místostarosta Petr Cvik.

A jaké jsou reakce samotných 
návštěvníků večerního koupání? 
„Konečně je večer volný tobogán,“ 
pochvalovala si Anna Hudcová 
z Místku, která navštěvuje aqua-
park i přes den, ale tentokrát 
vytáhla vnuka i na večerní vodní 
radovánky. Zajímavé je srovnání 
koupaliště na Olešné s konku-
renčním v Ostravě-Porubě, které 
si říká největší ve střední Evropě. 

„Je to tu úplně úžasné. Ani jsem 
netušila, že tady něco takového 
je. Designově je to oproti Vřesině v 
Porubě sto a jedna, je to tady útul-
nější, domáčtější, prostě příjemné,“ 
pochvalovala si Michaela Juřicová 
z Ostravy. Její kamarádka Barbora 
Nevřelová přiznává, že kdysi se 
jezdila koupat i na samotnou Oleš-
nou. „Teď, když nás sem lákali, tak 
jsme říkaly – na Olešnou? Tam 

se teda koupat nebudeme. A pak 
sem přijedeme a je tu takový super 
aquapark!“ vylíčila změnu v názoru 
Barbora Nevřelová. 

Tomášovi Chlebkovi, který 
přišel na večerní koupání s dět-
mi, se zdálo, že by vodní plochy 
přece jen mohly být ještě více 
nasvětleny. „Po teplejší vodě 
nevolám, hlavně po tom dnešním 
tropickém dni,“ usmíval se.   (pp)

ZA TMY: Osvětlený aquapark má svou atmosféru.    Foto: Petr Pavelka

Vážení spoluobčané,
jednou z komisí Rady města Frýdku-

Místku je komise pro dopravu, bezpeč-
nost a prevenci kriminality. Ta se na svých 
jednáních pravidelně zabývá i dopravní 
situací v našem městě. Opakovaně řeší 
možnost omezení rychlosti jedoucích 
vozidel na území našeho města a snížení 
dopravní nehodovosti. Jednou z preven-
tivních možností je měření rychlosti. 

Naše městská policie proto využila 
nabídku firmy LAVET s.r.o. a bezplatně 
si zapůjčila laserový měřič rychlosti za účelem ověřování dodržování sta-
novené rychlosti na území našeho města. Tento mobilní měřič rychlosti 
lze uplatnit všude tam, kde nelze využít klasického měřícího radaru. Po 
dobu 6 dnů, a to od 13. 7. do 18. 7. 2005, strážníci na vytipovaných 
ulicích prováděli kontrolní měření, a to jak v dopoledních, tak odpoled-
ních hodinách. Po konzultaci s členy bezpečnostní komise bylo měření 
prováděno na ul. Bruzovská, ul. Obchodní, ul. Lískovecká, ul. Revoluční, 
ul. Opletala, ul. 17. listopadu, ul. Frýdlantská a ul. Beskydská. 

Vyhodnocením měření bylo zjištěno, že na území našeho města dochá-
zí ve značné míře k porušování povolené rychlosti – překročení povolené 
rychlosti bylo naměřeno u 226 vozidel. To znamená, že z kontrolovaných 
vozidel téměř každé třetí měřené vozidlo povolenou rychlost překročilo!

Současná legislativa umožňuje obecní policii tyto přestupky zapro-
tokolovat a poslat příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Novela zákona 361/2000 Sb., o pravidlech silničního provozu, zvy-
šuje pravomoci obecní policie tyto přestupky projednávat v blokovém 
řízení. V praxi to znamená, že strážníci budou moci vozidla zastavit 
a řidiče pokutovat na místě za spáchaný přestupek. Využití těchto 
pravomocí bude možno na katastrálním území našeho města, které 
je zřizovatelem městské policie, nebo na území obce, se kterou byla 
sjednána veřejnoprávní smlouva o výkonu pravomocí.

Pořízení měřiče rychlosti je již zařazeno v zásobníku investic měs-
ta Frýdku-Místku a doufám, že zastupitelstvo města schválí finanční 
prostředky k jeho pořízení.          Eva Richtrová

ZA ŠERA: Hitem večerního koupání jsou tobogány. Nebývají totiž 
takové fronty.                      Foto: Petr Pavelka

Také výstavba venkovního 
bazénku v areálu ZŠ J. z Podě-
brad na sídlišti Slezská se uka-
zuje jako šikovný tah města. V 
horkých červencových dnech jej 
s povděkem využívaly zejména 
místní maminky s malými dětmi, 
takže se počet návštěvníků někdy 
i přiblížil dvěma stovkám za den.

„Moc jsme tomu nevěřili, ale 
má to úspěch. Lidé chodí, někteří 
dennodenně – máme i stálé 
zákazníky. Všichni jsou spokoje-
ni, protože vstupné je nízké a platí 
na celý den. Maminky se mohou 
přes poledne jít s dětmi vyspinkat, 
my jim dáme razítko a odpoledne 
jsou tu znovu. Určitě je to ideální 
pro ty, kteří třeba nemají možnost 
vyjet za vodou někam jinam,“ 
hodnotil situaci obsluhující per-
sonál z plavecké školy.

K dispozici je i vnitřní bazén, 
kam se dá utéct před sluncem a 
pořádně si zaplavat. Menší venko-

Bazének na Slezské pro maminky
vní bazén je určen těm nejmenším, 
do šesti let věku, má charakter 
spíše brouzdaliště. K dispozici 
jsou i vedlejší hřiště na sportování. 
Můžete si zapůjčit míče, také 
lavičky nebo slunečník. 

Městská policie zatím v sou-
vislosti s ochranou areálu neh-
lásí problémy, ale lidé se nemusí 

obávat, že by přes noc někdo 
ovlivnil například kvalitu vody v 
bazénu. „Bazény se čistí každé 
ráno,“ upozorňuje plavčice. 

Děti do šesti let v doprovodu 
rodičů vstupné neplatí, mládež 
do patnácti let zaplatí patnáct 
korun, dospělí o deset více. No, 
nevyužijte toho.       (pp)

BAZÉNEK NA SLEZSKÉ: Ideální pro maminky s dětmi.
Foto: Petr Pavelka
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krátce
Lidovecký ministr dopra-

vy Milan Šimonovský vyrazil 
spoustě místních politiků a 
občanů dech. V půli červen-
ce podepsal vyhlášku, jejímž 
důsledkem je zpoplatnění úseku 
R56 z Frýdku-Místku do Ostra-
vy. Příslušná vyhláška nabývá 
účinnosti od 1. září. Od té doby 
by řidiči měli silnici využívat jen 
s platnou dálniční známkou.

„Popírá to veškeré úsilí, které 
kolem rychlostních komunikací 
vyvíjíme. Sotva jsme vyřešili 
způsob provedení obchvatu tak, 
aby řidiči nebyli nuceni využívat 
vedlejších komunikací směřujících 
z Místku na Ostravu přes sousední 
obce, už tady ten problém máme 
zpátky. Myslím si, že lidoveckému 
ministru Šimonovskému vůbec 
nedochází, co od stolu způsobil. 

Lidovecký ministr nám nerozumí
Měl by se sem jít podívat. Viděl 
by, že tady není ekonomická 
síla jako v Praze, že spoustu lidí 
z města jezdí po cestě, kterou 
chce zpoplatnit, dennodenně do 
práce. Většina z nich tisícovku za 
dálniční známku nevydá a bude 
raději jezdit po staré cestě,“ zlobil 
se místostarosta Petr Cvik, mající 
ve městě na starosti dopravu.

„Já to považuji za absolutně 
nekompetentní rozhodnutí pana 
ministra a už jsem proti němu 
podal protest. Budu se snažit 
všemi možnými způsoby, aby se 
toto rozhodnutí zvrátilo, protože 
je nesmyslné a nekoncepční. 
Až k nám povede dálnice, je to 
něco jiného. Ale nyní úsek, který 
chce zpoplatnit, slouží v podstatě 
k místní dopravě,“ doplnil jej po-
slanec Petr Rafaj.       (pp)

Letní odstávka
Až do 4. srpna probíhá ve 

městě letní odstávka teplé užit-
kové vody. V tomto období pro-
vádí Dalkia Česká republika a.s., 
dodavatel tepelné energie měst-
ské společnosti Distep, nezbytné 
každoroční opravy a rekonstrukce 
zdroje a rozvodného tepelného 
zařízení. Všechny prováděné prá-
ce mají za cíl zlepšit technický stav 
technologického zařízení tak, aby 
byla zvýšena spolehlivost dodávky 
tepelné energie odběratelům. 

Odečty vodoměrů
Severomoravské vodovody a 

kanalizace Ostrava oznamují, že 
od počátku srpna do 26. 8. bude 
ve městě prováděn pravidelný opis 
vodoměrů pracovníky společnosti. V 
Lískovci tato akce proběhne v prvních 
dnech měsíce, od 1. do 5. srpna.

Děti a volný čas
Kromě přehledu dostupných 

mimoškolních aktivit ve zpravoda-
ji chystá radnice na 16. září také 
propagační akci Děti, mládež, 
volný čas, která je zaměřena 
na nabídku aktivit pro školní rok 
2005/2006. Pořadatelem akce je 
Dům dětí a mládeže, za podpory 
města a ve spolupráci s odborem 
školství, mládeže a tělovýchovy. 
Na náměsti mají neziskové orga-
nizace možnost předat veřejnosti 
informace – nabídky činností, akcí 
apod. Prezentaci mohou doplnit 
o praktické ukázky činnosti, hry, 
soutěže, rozdávání nabídek a 
přihlášek. Dále si mohou postavit 
vlastní stánky a informační panely 
s plakáty, fotografiemi atd. Přihlá-
sit se musí do konce srpna.

Nabídka nábytku 
Neziskové organizace pracu-

jící s dětmi mohou využít nabíd-
ky Městského úřadu ve Frýdku-
Místku, který dává k dispozici 
starší nábytek ze svých sklado-
vých zásob. Zájem můžete pro-
jevit na e-mailové adrese: sysala.
martin@frydekmistek.cz. Nábytek 
bude vydáván počátkem září.

Další technopárty
Ve velkém sále Kulturního 

domu Válcoven plechu se chystá 
na polovinu září další technoparty. 
Tu poslední musela starostka měs-
ta Eva Richtrová pro nepřístojnosti 
zúčastněných předčasně ukončit 
a městská policie bude znovu při-
pravena v případě potřeby zakročit. 
Snad se pořadatelé poučili, i když 
název akce Kamikadze Armage-
don příliš naděje nevzbuzuje. 

Pomoc turistům
Beskydské informační centrum 

spojilo síly s dalšími dvěma infor-
mačními centry a vydalo již podru-
hé Beskydy tourist info, občasník, 
který má usnadnit turistům ori-
entaci v našich končinách. Letní 
vydání periodika ovšem může 
pomoci i našincům, na 48 stra-
nách najdou spoustu užitečných 
informací, je v něm spoustu let-
ních tipů na trávení volného času i 
na výlety do okolí.               (pp)

Frýdecko-místecká malířka 
s nezaměnitelným rukopisem 
Eliška Servátková oslavila v 
pondělí 18. července krásné 90. 
narozeniny. Starostka Eva Rich-
trová spolu s vedoucí odboru 
školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy Ilonou Nowakovou 
Elišku Servátkovou přijaly na 
městském úřadě a předaly jí 
s květinami i novou barevnou 
publikaci o Frýdku-Místku.

Eliška Servátková dnes patří k 
nejvýraznějším osobnostem frý-
decko-místecké výtvarné obce a 
její jméno má zvuk ještě daleko za 
hranicemi našeho regionu. Celý 
život se věnovala malbě a svého 
koníčka se nikdy nevzdala, i když 
jí kdysi nebyla doba nakloněna.

„Paní starostce a všem ostatním 
gratulantům přinesla ukázat katalog 
fotografií některých svých obrazů a 
ke každému ochotně povyprávěla 
vtipný příběh,“ prozradila tisková 
mluvčí radnice Kateřina Šimůnko-
vá. Právě humor je podle oslaven-
kyně oním elixírem mládí, díky kte-
rému dnes vypadá spíš na 70 než 

Eliška Servátková oslavila 90 let

na 90 let. „Víte, optimismus, to je to, 
co mě pořád drží. Radost ze živo-
ta a malování. Já maluju denně. Z 
pokoje mám ateliér, kde mám sto-
jan a gauč. Tam i spím, takže když 
se ráno probudím, okamžitě vidím, 
co jsem namalovala, a hned můžu 
pokračovat,“ směje se vitální uměl-
kyně, jejíž velkou životní láskou jsou 
mimo jiné i koně. Kromě veselých 
obličejů místních rodáků, pošťáka či 
rybáře je kůň častým výjevem jejích 
obrazů. „A představte si, že jsem na 
koni před dvěma lety seděla. Byl už 
ale o něco starší, tak mě vozil jen 
krokem,“ vzpomíná Servátková. 
Veselé historky si vybavuje jed-
nu za druhou a většinu z nich se 
snaží zvěčnit na plátno. Na otáz-
ku, co ještě plánuje namalovat, 
mávne pobaveně rukou a praví: 
„Toho je velká spousta, nápady 
se mi rodí v hlavě každý den! 
Ale určitě je to Frýdek. Ten ještě 
nemám zdaleka kompletní!“

Začátkem září chystá výtvar-
nice k příležitosti svého životního 
jubilea velkou výstavu v Muzeu 
Beskyd.        (pp)

NA RADNICI: Starostka Eva Richtrová s jubilantkou Eliškou Servátkovou.

Již podruhé se bude ve Frýdku-
Místku konat Den seniorů, jehož 
cílem je především přinést do živo-
ta našich starších spoluobčanů 
trošku zábavy, probrat s nimi jejich 
problémy a také jim alespoň sym-
bolicky vyjádřit díky za vše zásluž-
né, co ve svém životě udělali.

Den seniorů, jehož pořadatelem 
je město ve spolupráci se Svazem 
důchodců ČR, proběhne 30. září 

Senioři budou mít svůj den
v Národním domě Frýdek-Místek. 
„Připravujeme zajímavý kulturní pro-
gram, občerstvení ve formě rautu, 
nebude chybět ani hudba k posle-
chu i tanci a spousta doprovodných 
programů,“ slibuje místostarosta Ivan 
Vrba, který převzal nad akcí záštitu. 
Dále upřesnil, že počítá s návštěvou 
asi 150 důchodců a 20 dalších hostů. 
Program bude zahájen ve 14 hodin a 
potrvá asi do 19 hodin.

Informační panel s orien-
tační mapou města Frýdek-
Místek, který je umístěn na 
Malém náměstí, před vchodem 
do podchodu u autobusového 
stanoviště, prošel v poslední 
době výraznými změnami. 

Lidé zde nyní najdou výrazně 
zvětšený a velmi přehledný ori-
entační plán města s nejzajíma-
vějším okolím, úplný rejstřík ulic i 
nejvýznamnější historické objekty 
a státní instituce. Vše je v aktuali-
zovaném provedení a zcela nové, 
moderní grafice. Stejně jako dříve 
po navolení určité číselné kom-
binace na ovládací klávesnici u 
nejdůležitějších objektů uvedených 
v orientačním plánu města a jeho 
legendách zazní nejen mluvené 
slovo buď v českém, anglickém, 
německém jazyce či polském jazy-
ce, ale zároveň bude dané místo 

Zvukový informační panel 
zlepšuje orientaci ve městě

PANEL, KTERÝ MLUVÍ: Informace mohou posloužit turistům i míst-
ním občanům.    Foto: Petr Pavelka

světelně označeno vysocesvítivími 
diodami. Nový řídící systém opět 
obsahuje atraktivní funkci, která 
umožňuje automatické spouštění 
jednotlivých zvukových sloganů v 
pravidelných časových intervalech.

Nové obsahy všech informač-
ních bloků a legend frýdecko-
místecké orientační mapy byly 
definovány v úzké spolupráci 
zástupců města s provozující 
firmou již na počátku letošního 
roku a po několikaměsíční sou-
činnosti byl neaktuální obsah 
zvukového informačního panelu 
od základu inovován. 

Vzhledem k tomu, že součás-
tí zvukového informačního pane-
lu je i plocha určená k prezentaci 
podnikatelských subjektů, může 
provozující firma spolupraco-
vat s městem za oboustranně 
výhodných podmínek.       (pp)

Sbor dobrovolných hasi-
čů ve Frýdku slaví obrovský 
úspěch. V období od 17. do 
24. 7. se jeho dvě družstva 
zúčastnila 13. mezinárodní 
soutěže dobrovolných a pro-
fesionálních hasičů v chor-
vatském Varaždinu a přivezla 
si po zlaté i stříbrné medaili. 

„Za pochvalu už stojí samotná 
kvalifikace, protože na „hasič-
skou olympiádu“ vyjíždělo pouze 
deset týmů z České republiky, 
přitom se vybíralo mezi dobro-
volníky i profesionály,“ podotkla 

Dobrovolní hasiči přivezli zlato
tisková mluvčí frýdecko-místec-
ké radnice Kateřina Šimůnková. 
Družstvo mužů v Chorvatsku 
vybojovalo zlato, ženy vydobyly 
krásné stříbro. V republice se 
tak stali naši dobrovolní hasiči 
ve svém oboru absolutní špič-
kou. „Bylo to náročné kvůli ved-
ru, běhali jsme štafetu osmkrát 
padesát metrů s překážkami, 
dalším úkolem bylo v co nej-
kratším čase natáhnout hadici, 
připravit a zapojit čerpadlo,“ při-
blížil velitel frýdeckých dobrovol-
ných hasičů Lukáš Kmec.

Naši hasiči si šli za vítězstvím 
odhodlaně, ostatní týmy nechá-
vali daleko za sebou. Předstihli 
například Rusy, Rakušany, Slo-
váky i Korejce.

„Byla to pro nás velká výzva, 
chtěli jsme všem dokázat, že 
náš tým dobrovolných hasičů je 
v tom, co dělá, skvělý a může 
směle zastat i náročnou práci v 
terénu. Soutěž probíhá co čtyři 
roky, takže v roce 2009 ji máme 
v Ostravě. Určitě se přijedeme 
zase poprat o zlato,“ usmál se 
Lukáš Kmec.       (pp)

LUKÁŠ KMEC: Velitel dob-
rovolných hasičů se chlubí 
získaným diplomem.



Zpravodajství 3 Červenec 2005

městská policie
Incident v taxíku

5. 7. v půl sedmé ráno zasáhli 
strážníci na základě telefonické-
ho oznámení proti psychicky 
nemocnému muži, který při jíz-
dě taxíkem fyzicky napadl svou 
doprovázející matku. Ta, ve 
svých 63 letech, nebyla schop-
na téměř žádné obrany, ale 
díky pohotovému řidiči vozidla 
taxislužby strážníci muže zajis-
tili. Aby nemohlo dojít k dalšímu 
napadení, převezli dotyčného na 
neurologickou ambulanci ve frý-
decké nemocnici k vyšetření.

Ihned dopaden
8. 7. strážníci frýdecko-mís-

tecké městské policie do 30 
minut dopadli třicetiletého L. M. 
z Frýdku-Místku, který spáchal 
trestný čin loupeže na ulici Na 
Poříčí u Hotelu Centrum. Stráž-
níkům bylo předáno oznámení o 
spáchání trestného činu kolem 
půl deváté večer s podrobným 
popisem pachatele. Při kontro-
le okolí hotelu Centrum začali 
dva muži před strážníky utíkat, 
ti je však dostihli a v jednom 
z mužů byl poznán pacha-
tel. Oba muže si pak převzali 
republikoví kolegové.

Pozval bezdomovce
12. 7. po desáté večer stráž-

níci zakročovali proti čtyřiatřice-
tiletému P. B. z Frýdku-Místku, 
který v podnapilém stavu pozval 
na návštěvu do bytu, do něhož 
poté odmítal vpustit svou spo-
lubydlící sestru, bezdomovce. 
Sestra vyřešila problém tím, že 
nechala byt otevřít zámečnic-
kou firmou, avšak narazila na 
agresivitu svého bratra, který 
ji začal fyzicky napadat. Také 
zjistila, že v bytě vznikl v době 
její nepřítomnosti velký nepo-
řádek a některé věci jsou roz-
bité. Vzhledem k tomu, že se 
P. B. odmítal uklidnit a svým 
jednáním stále ohrožoval nejen 
zdraví své sestry, ale i policejní 
hlídku, bylo rozhodnuto, ve spo-
lupráci s PČR, o jeho převozu k 
vystřízlivění.

Utíkal a zranil se
16. 7. v půl čtvrté nad ránem 

vyjížděli strážníci po telefonic-
kém oznámení na ulici K Lesu, 
kde v restauraci Admirál II zasa-
hovali proti problémovému hos-
tu. Dvaadvacetiletý L. B. z Frýd-
ku-Místku v silně podnapilém 
stavu fyzicky napadal ostatní 
hosty podniku, po vykázání číš-
níkem venku rozbíjel lavičku a 
začal tlouct do dveří restaurace. 
Hlídce městské policie se pokou-
šel marně utéct, čímž si dokonce 
způsobil zranění pádem na zem. 
Pro svou silnou podnapilost a 
agresivitu byl mladík převezen 
ve spolupráci s PČR na frýdec-
kou záchytku.        (pp)

Na základě delší spoluprá-
ce se spolky „Sdružení pro 
životní prostředí zdravotně 
postižených“ a „Sjednocené 
organizace nevidomých a 
slabozrakých“ se město roz-
hodlo investovat do úprav 
některých křižovatek tak, aby 
právě slabozrakým a nevido-
mým vyhovovaly a umožnily 
snazší přecházení přes frek-
ventované ulice.

„Jedná se o křižovatky U 
Rady, na ulici Bruzovské, 
Rubikovu křižovatku, výjezd 
z autobusového stanoviště, 
křižovatku u Intersparu, „Pod-
puklí“ a křižovatku na sídlišti 
Slezská,“ upřesnila tisková 
mluvčí frýdecko-místeckého 
městského úřadu Kateřina 
Šimůnková.

Město vychází vstříc nevidomým

Stavební úpravy mají pro-
vádět Technické služby a.s. 
Frýdek-Místek od srpna do 
konce září. Náklady činí 350 
tisíc korun. „Nevidomí spo-
luobčané nám sami udělali 
návrh, kde všude by se měly 
změny udělat. Nová zařízení 
jsou na dálková ovládání se 
silnější zvukovou signalizací 
a budou v provozu celých 24 
hodin denně,“ charakterizoval 
rekonstrukci vedoucí odboru 
dopravy a služeb Miroslav Hro-
novský. „Snažíme se dělat pro 
slabozraké a nevidomé občany 
maximum a věřím, že úprava 
křižovatek jim umožní alespoň 
částečně překonávat jejich 
handicap při pohybu ve městě,“ 
řekl místostarosta Petr Cvik.

(pp)

RUBIKOVA KŘIŽOVATKA: Bude doplněna o snímač dálkového ovlá-
dání, dočká se i vylepšení akustického signálu.   Foto: Petr Pavelka

Městská policie měla od 
13. do 18. července příležitost 
vyzkoušet si laserový měřič 
rychlosti, který jí bezplatně 
zapůjčila pražská firma Lavet. 
Po dobu šesti dnů v rozme-
zí mezi 13. až 18. červencem 
prováděly hlídky na vytipo-
vaných ulicích měření vždy 
v dopoledním a odpoledním 
čase po čtyřech hodinách. 

Strážníci zaznamenali celkem 
226 přestupků a konstatovali, že 
na území města je porušování 
rychlosti velmi častým jevem, při-
čemž asi každé třetí vozidlo pře-
kročí povolenou rychlost. „Byla 
jsem se na měření osobně podí-
vat a myslím si, že je to skvělá 
věc. Bylo neuvěřitelné, kolik aut 
začalo zpomalovat, když měřič 
uviděli. Je to přínosné už jenom z 
hlediska prevence. Navíc přístroj 
umožní rozpoznat, kdo sedí za 
volantem, i když má automobil 

Strážníci by mohli měřit rychlost
tmavá skla,“ pochvalovala si 
laser starostka Eva Richtrová. 
„Přístroj je mobilní a velice prak-
tický, proto je naše stanovisko k 
jeho pořízení kladné,“ uvedl ředi-
tel frýdecko-místecké městské 
policie Václav Buček. 

Měření rychlosti umožní měst-
ským policistům novela zákona 
o pravidlech silničního provozu, 
která by měla začít platit od 1. 
7. 2006. „Novela dává strážní-
kům pravomoci, které doposud 
neměli. Hlavní důvod je ten, že 
státní policie je sama o sobě dost 
vytížená a chybí jí vybavení, aby 
pokryla všechna místa. To právě 
může pomoct vyřešit městská 
policie,“ vysvětlil vedoucí odboru 
dopravy a služeb Miroslav Hro-
novský. Pořizovací cena jednoho 
laseru je půl milionu korun. Kla-
sický „radar“ je dvakrát dražší. 
Návrh však musí ještě projít 
zastupitelstvem.       (pp)

Mnoha tématy, které 
spadají do oblasti sociál-
ní prevence, se intenzivně 
zabývají pracovníci odboru 
sociálních služeb a zdra-
votnictví – úseku sociální 
prevence. Spolu s Okresním 
ředitelstvím Policie České 
republiky Frýdek-Místek, 
Charitou a sdružením Klub-
ko se v loňském roce podíleli 
na zpracování šesti projektů, 
na které získali státní dotaci 
ve výši 288 tisíc korun.

Letos program pokračuje a 
ministerstvo vnitra na projekty 
města schválilo dalších 466 
tisíc korun. Z těchto financí 
byla hrazena řada podprojektů, 
například videoprezentace pro 
základní školy, „Poradenský 
den pro seniory“, seminář pro 
ředitele základních a speci-
álních škol na téma drogová 
problematika mládeže a podob-
ně. „Podařilo se nám zajistit 
natočení filmu o napadeních a 
podvodech na seniory. Tady je 
důležitá hlavně vizuální forma 
sdělení, určitě má větší efekt, 

Město se zabývá protidrogovou otázkou,
prevencí kriminality i problémy seniorů

než pouze přednášky nebo 
publikace. Dodavatel nám vyro-
bí asi 50 kazet,“ upřesnil mís-
tostarosta Ivan Vrba a poukázal 
na to, že další dotaci ve výši 
408 tisíc korun již město získalo 
na podporu terénních sociálních 
prací pro letošní rok. „Abychom 
měli přesnou představu o tom, 
co vlastně naše mládež potře-
buje, vypracovali jsme dotazník 
pro studenty středních škol a 
učilišť. Tak jsme zjišťovali potře-
by a nároky mladých na trávení 
volného času. V této souvislosti 
zvažujeme i možnosti rekon-
strukce a změnu interiérových 
prvků v některých střediscích 
pro trávení volného času,“ 
pokračuje Vrba a dodává, že 
město neopomnělo ani otázku 
národnostních menšin. „Náš 
poradce se setkal v průběhu 
letošního roku přibližně se 170 
klienty, kteří hledali naši pomoc 
a radu v bytových záležitostech, 
poradenství v rámci soudního 
řízení, získání trvalého pobytu či 
odškodnění za druhou světovou 
válku,“ uzavřel Vrba.       (pp)

Stále více obyvatel Frýd-
ku-Místku jezdí automobilem. 
Potřeba budovat další parko-
vací plochy zde proto roste. 
Rada města se touto pro-
blematikou zabývala již před 
rokem, kdy schválila plán 
výstavby nových parkovišť 
pro letošní a příští rok.

„Počítáme s výstavbou par-
kovišť na ulicích Novodvorská a 
Beethovenova,“ prozradil vedou-
cí odboru dopravy a služeb Miro-
slav Hronovský a dodal, že se 
město setkává i s případy, kdy 
polovina občanů z dopravně 
zatížené lokality po parkovišti 
volá a druhá polovina jej striktně 
odmítá. Příkladem jsou občané 
z ulice 17. listopadu. Zde počet 
majitelů aut narostl tak silně, 
že najít parkovací místo je vel-
ký problém. „V minulosti jsme 

Radnice plánuje další parkoviště
vytvořili jakýsi návrh, který ještě 
neměl být předmětem realizace, 
ale někteří lidé se proti myšlen-
ce změnit část travnaté plochy 
v parkovací jednoznačně posta-
vili. Přitom jsme jim vysvětlili, 
že stromy, které by musely být 
odstraněny, bychom samozřej-
mě nahradili novými. Na druhou 
stranu je zde parkoviště nutností. 
Proto připravujeme další návrhy, 
které bychom chtěli veřejnosti na 
podzim předložit, aby se k nim 
vyjádřila,“ vysvětlil Hronovský. 
Podle jeho slov by měla místním 
situaci ulehčit i za rok plánovaná 
rekonstrukce parkoviště před 
restaurací Morava. Namísto zele-
ného ostrůvku tady vznikne další 
plocha k zaparkování.

Ve Frýdku-Místku je v sou-
časné době 18 placených par-
kovišť.        (pp)

NOVODVORSKÁ: Další parkovací místa vzniknou na sídlišti Slezská.
Foto: Petr Pavelka



Školství 4 Červenec 2005

Město školám o prázdninách vylepšuje standard

Platné znění názvů školních zařízení
Vážení čtenáři, v minulém čísle jsme v materiálu o povinně zveřejňovaných informacích uvedli pro 
vaši orientaci výčet příspěvkových organizací zřízených městem Frýdek-Místek v jejich původním 
názvu. Zastupitelstvo města Frýdku-Místku z důvodu účinnosti nového školského zákona schválilo 
změny názvů některých z uvedených příspěvkových organizací, které vám pro úplnost a možnost 
srovnání v tomto čísle uvádíme v novém, platném znění: 
č. l - dodatek č. 1 - Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek,
tř. T. G. Masaryka 454 
č. 2 - dodatek č. 1 - Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 (nový název Základní škola a 
mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555) 
č. 3 - dodatek č. 1 - Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402 
č. 4 - dodatek č. 1 - Základní škola Frýdek-Místek, E. Krásnohorské 2254 (nový název Základní 
škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254) 
č. 5 - dodatek č. 1 - Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 
č. 6 - dodatek č. 1 - Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700 
č. 7 - dodatek č. 1 - Základní škola Frýdek-Místek, tř. Čs. armády 570 (nový název Základní škola 
Frýdek-Místek, Československé armády 570) 
č. 8 - dodatek č. 1 - Základní škola Frýdek-Místek, E. Krásnohorské 139 (nový název Základní škola 
a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 139) 
č. 9 - dodatek č. 1 - Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 
č. 10 - dodatek č. 1 - Základní škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 (nový název Základní 
škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320) 
č. 11 - dodatek č. 1 - Základní škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107 (nový název Základní 
škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace) 
č. 12 - dodatek č. 1 - Základní škola Frýdek-Místek - Skalice 192 (nový název Základní škola a 
mateřská škola Frýdek-Místek - Skalice 192, příspěvková organizace) 
č. 13 - dodatek č. 1 - Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404 
č. 14 - dodatek č. 1 - Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141 
č. 15 - dodatek č. 1 - Mateřská škola Sněženka, Frýdek- Místek, J. Lady 1790 (nový název Mateřská 
škola Sněženka, Frýdek- Místek, Josefa Lady 1790) 
č. 16 - dodatek č. 1 - Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318 
č. 17 - dodatek č. 1 - Mateřská škola Frýdek-Místek, J. Myslivečka 1883 (nový název Mateřská 
škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883) 
č. 18 - dodatek č. 1 - Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656 (nový název Mateřská škola 
Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace) 
č. 19 - dodatek č. 1 - Speciální školy pro žáky s více vadami Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 
(nový název Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562) 
č. 20 - dodatek č. 1 - Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11

Když chtějí místostarosta 
Petr Cvik nebo vedoucí odděle-
ní samosprávných činností na 
úseku školství a kultury Milada 
Tkačíková řádně zkontrolovat, 
jak probíhají investice města 
do školství, musí občas třeba i 
vylézt po lešení na střechu.

Mateřská škola Josefa Mys-
livečka se může těšit hned ze 
dvou letošních generálních 
oprav. Na budově se realizuje 
školní kuchyně za 2,18 milionu 
korun a oprava střešní krytiny, 
atiky a zateplení za 1,2 milionu. 
S kuchyní má být provádějící fir-
ma hotova do poloviny srpna, se 
střechou na konci měsíce. 

„Se střechou tu byly každoroč-
ně problémy, protože vlivem vel-

Na střeše mateřinky se stavbaři pečou

NA STŘEŠE: Petr Cvik s Miladou Tkalčíkovou na inspekci.
Foto: Petr Pavelka 

kých teplotních rozdílů byl povrch 
střechy značně narušován, zejmé-
na na jejím okraji. Důsledkem toho 
pak začínaly i druhotné potíže 
například s omítkou,“ vysvětlil nut-
nost investice místostarosta Petr 
Cvik. Generální oprava by měla na 
rozdíl od drobných udržet střechu 
v potřebném stavu dlouhodobě. 
Použita zde poprvé bude speciální 
fólie, která je ze stejného materiá-
lu jako fólie na skládkách. Dalším 
efektem investice je zateplení, 
takže budova se zbaví více pro-
blémů najednou. „Bylo to opravdu 
nutné, tím teplem se asfalt tak 
roztékal, že ho byly plné svody. S 
izolací už to bude lepší, navíc jsme 
na krajích udělali jistým pohybům 
prostor,“ vysvětlil stavbyvedoucí 

Jaroslav Tomana, který na střeše 
naměřil padesát stupňů, takže 
přes pravé poledne není možné s 
prací s bílým materiálem, odrážejí-
cím paprsky, pokračovat. 

Mnohem chladněji bylo dělní-
kům v útrobách mateřinky, kteří 
zcela měnili vnitřní dispozice 
místní kuchyně a jejího zázemí. 
Stavební firma provedla řadu 
bouracích prací, následovalo zdě-
ní nových příček a na konci bude 
kuchyň s novou elektroinstalací, 
rozvody vody, vzduchotechni-
kou a zdravotechnikou, která 
splňuje nejnáročnější hygienické 
požadavky. „Jídlo se odsud vozí 
do Lysůvek, zázemí pro vývoz 
zde bude už skutečně na úrovni,“ 
vyzdvihuje Milada Tkačíková.

„Myslíme si, že školy jsme 
už ve městě dali jakž takž do 
pořádku, že naší prioritou v dal-
ších letech budou hlavně školky, 
kde je nyní zanedbanost větší. 
Samozřejmě to neznamená stop 
investicím do škol, vždycky se 
objeví nutnost některých oprav. 
Jen musí ředitelé pochopit, že 
všechny nelze uspokojit najed-
nou. Investice do školství, to je 
nekonečný příběh. Vždycky je 
co zlepšovat,“ míní místostaros-
ta Petr Cvik.       (pp) 

Základní škola v Lískovci 
prochází v prázdninových 
měsících generální opravou 
školní výdejny jídel v hodno-
tě přibližně 1,7 milionu korun. 
Vše mají stavebníci stihnout 
do poloviny srpna, ovšem 
největší starosti nemají uvnitř 
objektu, ale na přístupové ces-
tě s pařezem statného smrku.

V Lískovci se trápí se smrkem
„Mechanizaci tu nelze použít, 

protože bychom zničili zdejší dlaž-
bu, a tak nezbývá než rýč a vyse-
kávání. Je to neskutečná dřina, ty 
kořeny mají průměr, jako by to byly 
opravdu silné větve, a jdou pěkně 
do hloubky,“ lamentoval pracovník, 
který se potil nad jámou. 

Škola rekonstrukcí získá 
výdejnu stravy, která bude v 
souladu s příslušnými vyhláš-
kami a hygienickými normami. 
Jídlo tu vozí z 9. ZŠ, takže vlast-
ní kuchyň škola nepotřebuje. 
Především však získá důstojné 
prostory pro stravování. „Děti tu 
jedly jakoby na chodbě, nyní to 
bude mnohem lepší. V Lískovci 
už jsme dříve spravovali podlahy 
a tělocvičnu, ale vzhledem k výši 
každé takové investice musíme 
skutečně nedostatky odstraňo-
vat postupně, protože na všech-
no najednou nejsou peníze,“ 
vysvětlil místostarosta Petr Cvik, 
který je rád, že se oblíbená ško-
la znovu dočká dalšího zlepšení 
svého stavu.       (pp)

SMRK-POTÍŽISTA: Největší sta-
rosti stavebníkům dělá tento pařez.

Foto: Petr Pavelka

UŽ SE TO RÝSUJE: Nová výdejna uvolní prostory pro vlastní stravování.
Foto: Petr Pavelka

Rekonstrukce elektroin-
stalace za 872 tisíc korun je 
realizována v objektu skalic-
ké základní a mateřské školy. 
Loni zde proběhla první eta-
pa, nyní se práce dokončují.

„Vzhledem ke stáří objektu už 
byla oprava nutná, revize na tuto 
potřebu jednoznačně poukazo-
valy. Navíc normy pro osvětlení 
ve školách se neustále zpřísňují, 
až se mně osobně zdá, že je 
toho světla možná už až příliš. 

Ve Skalici dokončují elektroinstalaci
Nová svítidla budou na chod-
bách i ve třídách, také na tabu-
lích,“ přiblížila Milada Tkačíková, 
vedoucí oddělení samospráv-
ných činností na úseku školství 
a kultury odboru školství, kultu-
ry, mládeže a tělovýchovy.

Stavební firma má termín 
dokončení stanoven na polovinu 
srpna, kdy už by měly být hotovy 
veškeré práce ve zdech, ale i ukli-
zeno a vymalováno. Připravena 
bude rovněž počítačová síť.    (pp)

DRÁTY ZE STROPŮ: Zatím vše vypadá neutěšeně, ale práce jsou v 
plném proudu.                   Foto: Petr Pavelka
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Řidiči jezdí po Frýdku-Míst-
ku o něco zodpovědněji, než 
tomu bylo v loňském roce. 
Shodli se na tom členové 
Komise pro dopravu, bezpeč-
nost a prevenci kriminality 
na svém posledním jednání, 
kde kromě nových projektů 
projednávali také statistiku 
dopravní nehodovosti v uply-
nulých měsících. 

„Porovnali jsme počty nehod v 
první polovině loňského roku se 
stejným obdobím letošního roku 
a myslím, že situace se pomalu 
zlepšuje. Těžko říci, jestli je to 
zásluha médií nebo obav řidičů 
z pokut. Tento jev ale kopíruje 
celostátní trend,“ poznamenal 
předseda komise Pavel Holý.

Podrobný výčet nehod i jejich 
pravděpodobných příčin nám 
poskytla mluvčí Okresního ředitel-
ství Policie ČR ve Frýdku-Místku 
Jana Posová: „Ze statistiky vyplý-
vá, že letos bylo na území města 

Dopravních nehod na území města ubyloDopravních nehod na území města ubylo
Frýdku-Místku zaregistrováno 
celkem 530 nehod. V první řadě 
je na vině nesprávný způsob jíz-
dy, nepřiměřená rychlost, nedání 
přednosti v jízdě, předjíždění a 
nakonec alkohol.“

Ze statistiky kupodivu vyplývá, 
že nejproblematičtější jsou řidiči ve 
věku mezi 30 a 40 lety, u nichž se 
již předpokládá nějaká zkušenost. 
Kritickým dnem pro dopravní neho-
dy se ukázala být středa. Posová 
také dodala, že jednou ročně poli-
cie vypracovává přehled nebez-
pečných úseků ve městě. Mezi nej-
zrádnější označila průtahy městem, 
dále například ulice Beskydskou, 
Frýdlantskou, Bruzovskou, Ostrav-
skou nebo třídu TGM. 

„Naše město se může poch-
lubit velkým počtem nasvícených 
přechodů pro chodce. Je to inves-
tice, která je k nezaplacení. Dále 
bylo přijato opatření pro zviditel-
nění dopravních značek, které 
jsou špatně vidět skrz keře a stro-

SMUTNÉ KONCE: Frýdecko-
místečtí hasiči a záchranáři mají 
spolu s dopravními policisty stále 
plno práce, i když se situace na 
cestách mírně zlepšuje.

Foto: Petr Pavelka

prevence kriminality
Pozor při používání

platebních karet
19. července bylo zahájeno 

trestní stíhání obviněného šesta-
čtyřicetiletého muže z Frýdku-Míst-
ku, neboť v březnu v baru Hellax 
odcizil ze židle od stolu volně 
odloženou hnědou zimní bundu, 
ve které se v té době nacházela 
peněženka s finanční hotovostí 
ve výši pět tisíckorun, aktivní pla-
tební karta Raiffeissen Bank, dvě 
neaktivní platební karty GE Money 
Bank, OK platební karta, čipová 
karta na MHD F-M, mobilní telefon 
zn. Siemens MC 60 se SIM kartou 
a kreditem, čímž odcizením způso-
bil poškozenému dvaadvacetileté-
mu mladíkovi celkovou škodu ve 
výši přesahující deset tisíc korun. 
Ve stejný den bylo zahájeno trest-
ní stíhání také u jednadvacetileté-
ho mladíka z Frýdku-Místku, který 
využil spánku své starší sestry, 
z její volně odložené kabelky 
si neoprávněně opatřil platební 
kartu a následně ze znalosti PIN 
kódu provedl neoprávněně výběry 
finanční hotovosti v bankomatu v 
celkové výši pět tisíc korun.

Podle tiskové mluvčí Policie 
České republiky Jany Posové 
jsou tyto případy jen malý zlomek 
z policejních protokolů, kde se to 
případy spojenými s platebními 
kartami jen hemží. Proto vezměte 
v úvahu následující doporučení:

- Nikdy nenechávejte platební 
kartu bez dozoru. 

- Chraňte platební kartu před 
kapesními zloději a ukládejte ji 
výhradně ve vnitřních kapsách blíz-
ko těla ve vhodných pouzdrech.

- Noste platební kartu odděle-
ně od osobních dokladů a peněz
Jak předcházet zneužití Vaší 

platební karty?
- Platební kartu zásadně niko-

mu nepůjčujte.
- Zapamatujte si PIN ke své 

platební kartě, nikdy ho neu-
schovávejte společně s kartou.

- Nesdělujte nikomu váš PIN, a 
to ani rodinným příslušníkům apod. 

- Uložte si do mobilního telefonu 
telefonní číslo na svou banku pro 
případné provedení blokace karty.

- Pozor na „podvodné“ mailové 
zprávy, které přijdou do vaší mailo-
vé schránky a upozorňují, že moh-
lo dojít ke zneužití vaší karty – mail 
vypadá obvykle věrohodně (bývá 
tam logo značky karty) a vyzývá 
vás, abyste vepsali do přiloženého 
formuláře vaše údaje, pomocí kte-
rých bude provedena kontrola vaší 
karty – podobné maily mohou být 
podvod, proto zvažujte jakékoliv 
poskytování svých údajů.
Při bezhotovostních platbách v 
obchodech, restauracích i jinde:

- PIN při platbě zadávejte co 
nejopatrněji (požádejte okolní 
osoby o patřičný odstup nebo 
klávesnici zakryjte rukou).

- Nespouštějte platební kartu 
z dohledu, máte právo být fyzic-
ky přítomni každé transakci.

- Zkontrolujte, zda vám byla 
karta v pořádku vrácena a zda 

je to opravdu vaše karta.
- Dohlédněte na to, aby byl k 

jedné vaší platbě vyhotoven pouze 
jeden doklad o provedení transakce

- Nevyhazujte doklady od prove-
dených transakcí včetně potvrzení 
výběrů z bankomatů a uschovejte 
je alespoň po dobu tří měsíců.

Bezpečně u platebních 
bankomatů

- K bankomatu přistupujte 
jednotlivě.

- V průběhu transakce se řiďte 
pouze pokyny na obrazovce, nikdo 
nemá právo vaši transakci přerušit.

- Nenechte se u bankomatu 
tísnit cizími lidmi, a to ani v pří-
padě, že se prohlašují např. za 
opraváře, či správce bankomatu.

- Pokud se vám zdá, že vás 
někdo při výběru peněz sleduje, 
stornujte transakci.

- Nezadávejte PIN v blíz-
kosti cizích osob, nenechte je 
nahlížet přes rameno.

- PIN zadávejte pouze na klá-
vesnici bankomatu, nikoliv jako 
vstupní kód na zařízení u dveří 
k místu výběru.

- Nenechte se oklamat tvrze-
ním cizí osoby, že peníze, které 
právě vybíráte, zde před chvíli 
zapomněla (jedná se o podvody 
s tzv. zapomenutými penězi).

- Pokud musíte vybírat peníze 
v noci, zvolte si dobře osvětlený 
bankomat.
Jak postupovat při ztrátě či 
odcizení své platební karty?

- Proveďte okamžitou blokaci 
platební karty u peněžního ústa-
vu, který vám ji vydal.

- Mějte u sebe číslo plateb-
ní karty (nikoli PIN!), v případě 
blokace je můžete potřebovat, 
číslo karty však mějte umístěné 
odděleně od karty a PIN.

- Ztrátu či odcizení karty hlas-
te na Policii ČR.

- Věnujte svým platebním 
kartám náležitou pozornost a 
pravidelně kontrolujte, zda vám 
žádná z nich nechybí

- Pravidelně kontrolujte peněž-
ní transakce na výpisech z účtu.

- Pojistěte se proti ztrátě pla-
tební karty.

- Nezadávejte si u vaší karty a 
u mobilního telefonu stejný PIN. 

- Při nákupu přes internet se 
vyhýbejte neznámým portálům, 
především pak nezadávejte číslo 
karty pouze proto, že si na portále 
údajně chtějí ověřit klienta, při náku-
pu prostřednictvím internetu čtěte 
vždy pozorně obchodní podmínky.

- Pokud naleznete platební kartu, 
odevzdejte ji na kterékoliv služebně 
Policie ČR, do schránky důvěry 
nebo pobočce jakékoliv banky. 

Nejúčinnější ochranou proti 
zneužití platební karty je OPA-
TRNOST JEJÍHO DRŽITELE !!!

Pro zajímavost – v roce 2004 
bylo zaznamenáno 79 neopráv-
něných držení platebních karet, 
letos už se tato trestná činnost 
zvedla na 83 případů. Ve schrán-
ce důvěry je v průměru měsíčně 
nalezeno 30 platebních karet.

Statistické údaje, které vydal 
Úřad práce ve Frýdku-Místku k 
polovině roku vzbuzovaly opatr-
ný optimismus. Před prázdninami 
totiž evidoval 14644 uchazečů o 
zaměstnání (před rokem o zhru-
ba 1700 více), což představovalo 
úbytek za jeden měsíc o úctyhod-
ných 379 nezaměstnaných.

Úřad práce evidoval 7749 žen, 
což je 52,9 % z celkového počtu evi-
dovaných uchazečů o zaměstnání.

Při srovnání s minulým měsí-
cem se počet absolventů a mla-
distvých snížil o 147 (t.j. o 13,7 
%) a na konci června úřad práce 
evidoval v této skupině 923 osob 
(ve srovnání se stejným obdobím 
roku 2004 to je o 34,9 % méně). 
Pokles o 67 osob oproti minu-
lému měsíci byl zaznamenán v 
kategorii osob se změněnou pra-
covní schopností, kterých bylo 
evidováno ke konci června 2486.

„V průběhu června 2005 požáda-
lo o zprostředkování zaměstnání 
1179 nových uchazečů. Oproti 
stejnému období loňského roku to 
je o 313 osob méně. Největší počet 
z nich představovali zaměstnanci 
z odvětví služby, obchod a výroba 
kovů a kovodělných výrobků. Z 
nově zaregistrovaných uchazečů o 
zaměstnání 44 ukončilo samostat-
ně výdělečnou činnost,“ nahlásil 
ředitel úřadu práce Libor Černý.

V červnu 2005 ukončilo evi-
denci a vyřazeno bylo 1558 ucha-
zečů (oproti stejnému období loň-
ského roku to je o 189 osob více) 
– z tohoto počtu bylo pro více než 
tisícovku lidí důvodem ukončení 
evidence nástup do zaměstnání 
(v červnu 2004 nastoupila do 
zaměstnání rovná tisícovka lidí). 
„Nejvíce umístěných uchazečů 
našlo uplatnění především v 
odvětvích obchod, služby a sta-
vebnictví,“ uvedl Libor Černý.

Z hlediska pracovních příležitos-

V polovině roku úřad práce
zaznamenal více pracujících

tí evidoval úřad práce před prázd-
ninami celkem 411 volných míst 
s místem výkonu práce v okrese 
Frýdek-Místek, což je o 42 volných 
míst více než ve stejném období 
roku 2004. Na jedno volné pracov-
ní místo připadalo 35,6 uchazečů 
– pro srovnání ke stejnému datu 
minulého roku na jedno volné 
pracovní místo připadalo o devět 
lidí více. „Pro dělnické profese bylo 
nabízeno 299 vhodných volných 
míst a pro ostatní profese 112 
vhodných volných míst. Pro osoby 
se zdravotním postižením bylo v 
nabídce úřadu práce 10 vhodných 
volných míst, pro absolventy a 
mladistvé 73 vhodných volných 
míst. Zaměstnavatelé nám hlásili 
nejvíce volných pracovních míst 
v dělnických profesích, zejména 

v profesích prodavač, pomocný 
dělník, svářeč, řidič a šička,“ sdělil 
ředitel Černý.

Úřad práce nadále vykonává 
aktivní politiku zaměstnanosti. V 
rámci ní bylo vytvořeno a obsa-
zeno v měsíci červnu celkem 
131 nových pracovních míst. Z 
tohoto počtu bylo 95 společen-
sky účelných pracovních míst pro 
uchazeče o zaměstnání ohrožené 
dlouhodobou nezaměstnaností, 
29 míst na provádění veřejně pro-
spěšných prací, 6 pro samostatně 
výdělečnou činnost a jedno chrá-
něné pracovní místo. Rekvalifikaci 
zahájilo 91 uchazečů a na konci 
měsíce navštěvovalo některý z 
probíhajících rekvalifikačních kurzů 
pořádaných úřadem práce celkem 
165 uchazečů o práci.             (pp)

my. Do konce roku také počítáme 
s opravou ostatních přechodů pro 
chodce,“ sdělila některé závěry 
komise tisková mluvčí Městského 
úřadu ve Frýdku-Místku Kateřina 
Šimůnková.        (pp)

Úřad práce ve Frýdku-Míst-
ku dotazníkovou akcí zjišťoval 
u vybraných zaměstnavatelů v 
okrese Frýdek-Místek, jak hodnotí 
kvalitu vzdělávání s ohledem na 
využitelnost absolventů škol.

„Dotazník byl odeslán 23 
zaměstnavatelům k anonymním 
odpovědím, vrátilo se patnáct 
vyplněných. Odpovědi se vesměs 
týkaly oborů zaměřených do 
oblasti strojírenství jako zámečník, 
obráběč, svářeč, mechanik, seřizo-
vač, elektrikář a podobně,“ přiblížil 
Jan Polášek, zástupce ředitele a 
vedoucí odboru poradenství Úřadu 
práce ve Frýdku-Místku.

Z akce vyplynulo, že zaměstna-
vatelé požadují u svých pracovníků 
většinou odborné vzdělání, pouze 
pro 40 procent je dostačující zau-
čení. Odborné znalosti osob, které 
se ucházejí o práci v jejich firmách, 
hodnotí jako dobré pouze pětina, 
ve výukovém procesu upřednost-

Průzkum požadavků na kvalifikaci
u vybraných zaměstnavatelů v okrese

ňují praxi na úkor teorie. S úrovní 
odborného vzdělávání na střed-
ních školách je spokojeno 47 % 
zaměstnavatelů, 67 % by přivítalo 
setkání se vzdělavateli v oborech, 
které souvisí s předmětem jejich 
podnikání, 33 % by uvítalo možnost 
podílet se na tvorbě výukových pro-
gramů ve školách, případně tvorbě 
rekvalifikačních programů „Jsou i 
ochotni poskytnout svá pracoviště 
k získání praktických dovedností 
učňům a studentům středních škol,“ 
podotýká Jan Polášek.

Dalším poznatkem je, že 
zaměstnavatelé se v zásadě 
nebrání přijímání osob do pracov-
ního poměru po rekvalifikaci. Úřad 
práce na základě výsledků této 
akce hodlá iniciovat prohloubení 
spolupráce zaměstnavatelů a 
vzdělavatelů na konkrétních vzdě-
lávacích programech a provádět 
podobná šetření v návaznosti na 
monitoring trhu práce.            (pp)
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Úkoly v samostatné působnosti, 
které jsou odboru trvale svěřeny:

1. Zabezpečuje zasedání zastupitel-
stva města po organizačně technické 
stránce. Ve spolupráci s ostatními odbo-
ry soustřeďuje podkladové materiály pro 
zasedání. Zpracovává návrh programu 
zasedání. Pořizuje zápis z jednání zastu-
pitelstva města. Zpracovává usnesení a 
zajišťuje jeho rozeslání v souladu s jedna-
cím řádem. Archivuje materiály jednotli-
vých zasedání zastupitelstva města včet-
ně zvukového záznamu na CD-ROM.

2. Zabezpečuje přípravu schůzí rady 
města po organizačně technické stránce. 
Soustřeďuje podkladové materiály pro 
jednání. Pořizuje zápis z jednání rady 
města. Zpracovává usnesení a zajišťu-
je jeho rozeslání v souladu s jednacím 
řádem rady města. Archivuje materiály 
jednotlivých schůzí rady města.

3. Zajišťuje kontrolu plnění usnesení 
zastupitelstva a rady města.

4. Zabezpečuje zpracování návrhů jed-
nacích řádů zastupitelstva a rady města, 
jejich změn a doplňků.

5. Zveřejňováním programů a usnesení 
rady města a zastupitelstva města zajišťu-
je prezentaci volených orgánů na interne-
tových stránkách města Frýdek-Místek.

6. Vede potřebnou personální agendu 
zvolených orgánů a podílí se na organizo-
vání jejich voleb.

7. Vede evidenci a zajišťuje vyřizování 
dotazů, připomínek a podnětů vznese-
ných členy rady a zastupitelstva města.

8. Zajišťuje informační a organizační 
servis pro členy zastupitelstva.

9. Eviduje a ukládá písemnosti určené 
zastupitelstvu a radě.

10. Podílí se na přípravě seminářů a 
vzdělávacích akcí pro členy zastupitelstva.

11. Zajišťuje kompletní servis na úseku 
činnosti starostky, místostarostů a tajem-
níka – vykonává sekretářské, informační 
a organizační služby.

12. Vede evidenci a sleduje vyřizová-
ní petic, stížností, oznámení a podnětů 
občanů v souladu s příslušnými právními 
předpisy (viz dále).

13. Vede evidenci příkazů tajemníka 
městského úřadu.

14. Organizačně zajišťuje partnerské 
vztahy s družebními městy a spolupracu-
je s evropskými organizacemi.

15. Organizačně zajišťuje program 
delegací a hostů pro vedení města.

16. Zajišťuje překladatelské a tlumoč-
nické služby.

17. Spoluzajišťuje propagační materi-
ály a upomínkové předměty k prezentaci 
města a vede jejich agendu.

18. Vede evidenci udělených písem-
ných souhlasů s použitím znaku města 
a záštit města Frýdek-Místek, starostky, 
příp. místostarostů nad konáním kultur-

Odbor kanceláře starostky zajišťuje široký servis
Vážení čtenáři,
počínaje dnešním číslem Zpravodaje Rady města Frýdku-Místku budeme před-

stavovat jednotlivé odbory Městského úřadu Frýdek-Místek s tím, že se mimo jiné 
dozvíte, co pro občany zabezpečují, kde se daná záležitost vyřizuje, jakým způsobem, 
respektive co k tomu potřebujete, v jaké lhůtě a kolik vás to bude eventuálně stát. 

Jako první je představován odbor kanceláře starosty. V současné době zde pra-
cuje devět zaměstnankyň a tento odbor není dále organizačně členěn.

ních a sportovních akcí.
19. Zajišťuje úkoly na úseku občan-

ských záležitostí (vítání dětí do života, 
setkání s jubilanty, jubilejní svatby apod.).

Úkoly ve vztahu k výborům, komi-
sím a zvláštním orgánům města:

Zabezpečuje organizačně-technické a 
administrativní práce, související s činností:

- kontrolního výboru
- komise pro občanské záležitosti
- osadních výborů (zápisy, vyřizo-

vání připomínek a podnětů, fakturace, 
hovory s občany)

- klubů členů zastupitelstva města.
Vztah k rozpočtu města:
1. Zabezpečuje nakládání s prostředky 

svěřenými rozpisem rozpočtu města na 
příslušný rok.

2.  Pověřená osoba plní úkoly správce roz-
počtu pro ORJ 01 (organizační jednotka).

3.  Spravuje fond reprezentace a pro-
pagace města.

Úkoly v přenesené působnosti:
1. Zabezpečuje činnosti spojené s volbou 

a odvoláním přísedících okresního soudu.
2. Vede centrální evidenci případů, na 

které se vztahuje § 5 občanského zákoníku.
3. Vede evidenci usnesení vlády ČR.
Odbor kancelář starosty nevykonává 

úkoly ve vztahu k příspěvkovým organi-
zacím, dále činnosti na základě uzavřené 
veřejnoprávní smlouvy pro jinou obec ani 
činnosti na základě rozhodnutí krajského 
úřadu pro jinou obec. Odbor také nepro-
jednává činnosti na základě rozhodnutí 
krajského úřadu pro jinou obec a ani 
neprojednává přestupky a správní delik-
ty v 1. stupni. Také neprojednává věci, 
ve kterých je odbor odvolacím orgánem, 
nebo ve kterých rozhoduje na základě 
mimořádných opravných prostředků 
(včetně přestupků u správních deliktů).

PŘÍJEM PETIC, STÍŽNOSTÍ,
PODÁNÍ A PODNĚTŮ

Stížnost je podání fyzické nebo právnic-
ké osoby, která se domáhá ochrany svých 
práv nebo právem chráněných zájmů, pro-
tože došlo k jejich porušení nebo upozor-
ňuje na konkrétní nedostatky podané pře-
vážně ve vlastním zájmu. Podání se vždy 
posuzuje podle obsahu bez ohledu na to, 
jak je podatelem označeno. Za stížnost se 
nepovažují podání orgánu veřejné správy, 
kterým se upozorňuje na nesprávnou čin-
nost jiného orgánu veřejné správy, jehož 
vyřízení je upravené zvláštním předpisem 
nebo proti postupu a rozhodnutí soudů, 
státních zastupitelství proti rozhodnutí 
orgánů veřejné správy nebo návrhy, připo-
mínky a podněty.

Kde:
Petice, stížnosti, podání a podněty se u 

městského úřadu podávají písemně poš-
tou nebo na podatelně městského úřadu:

- Radniční 1148, Frýdek-Místek

- Palackého 115, Frýdek-Místek 
Petici i stížnost je povinen přijmout rov-

něž každý odbor městského úřadu.
Jak:         
Stížnost nemá předepsanou formu a 

náležitosti, ale musí v ní být uvedeno v přípa-
dě fyzické osoby jméno a příjmení, bydliště a 
podpis, u právnické osoby její název, sídlo a 
označení statutárního zástupce. Ze stížnosti 
musí být zřejmé, kdo ji podává a čeho se 
stěžovatel domáhá, případně co navrhuje.

V případě ústní stížnosti, kterou není 
možné vyřídit ihned při jejím podání, je 
sepsán na příslušném odboru záznam, 
který se stěžovateli předloží k přečtení a 
podpisu a zároveň je seznámen se lhůtou k 
vyřízení stížnosti. Požádá-li stěžovatel, aby 
jeho jméno nebylo uváděno nebo je-li to v 
zájmu správného vyřízení stížnosti, vyřizuje 

se stížnost bez uvedení jména stěžovatele.
Lhůta pro vyřízení:
Městský úřad vyřizuje stížnosti, podání 

a podněty podle „Pravidel pro přijímání 
a vyřizování petic stížností, podání a 
podnětů“ (schválených Radou města Frý-
dek-Místek dne 16. 11. 2004) ve lhůtě do 30 
dnů ode dne následujícího po dni podání. 
Ve výjimečných nebo zvlášť složitých přípa-
dech musí být stížnost vyřízena nejpozději 
do 60 dnů ode dne jejího doručení. Nelze-li 
stížnost vyřídit do 30 dnů, musí o tom zpra-
covatel stěžovatele písemně informovat.   

Ve stejné lhůtě jsou podle zákona 
č.85/1990 Sb., o právu petičním, vyři-
zovány petice.

Za kolik Kč (správní poplatek):
bez poplatku 
(Příště: odbor vnitřních věcí)

Vedoucí odboru kanceláře starosty  
je již šest let Zdeňka Václavíková. Jak 
sama přiznává, plnit tuto úlohu na sto 
procent je mnohdy závod s časem, při 
jubilejních svatbách a vítání občánků 
však i milá povinnost.

V jakých povinnostech spočívá 
vaše každodenní práce?

„Nebudu jmenovat celou naši pracovní 
náplň, ta je přílohou článku, ale jen nejdů-
ležitější úkoly. Náš odbor musí zajistit pře-
devším po organizační a technické stránce 
chod všech orgánů města, tj. hlavně  rady 
města a zastupitelstva města, sekretariátů 
starostky a místostarostů, zajišťujeme také 
součinnost města s osadními výbory Ska-
lice, Chlebovice, Zelinkovice-Lysůvky, Lís-
kovec a Panské Nové Dvory. Připravujeme 
podklady pro veškeré schůze rady města, 
zasedání zastupitelstva města a následně  
vyhotovujeme zápisy, usnesení a zajišťuje-
me odpovědi na připomínky a podněty, což 
je časově velice náročné, ale musíme to stih-
nout do termínů, který nám stanoví zákon. 
Dříve jsme přepisovali zápis z jednání zastu-
pitelstva téměř doslovně, dnes využíváme 
techniku a každý zastupitel dostane CD se 
zvukovým záznamem a tím má celé znění 
průběhu zasedání zastupitelstva k dispozici. 
Odbor také organizačně zajišťuje partnerské 
vztahy s družebními městy a spolupracuje s 
evropskými organizacemi. Jsme rádi, že se 
nám práce na tomto úseku úspěšně rozvíjí.“

S jakými dotazy za vámi nejčastěji 
občané chodí?

„Co se týče zastupitelstva města, jehož 
průběh je veřejný, většinou se občané při-
jdou podívat do zápisu ze zasedání zastu-
pitelstva města nebo se zeptat na hlasování 

Naše práce je závod s časem

zastupitelů, které je však spolu s usnesením 
zveřejněno i na internetových stránkách 
města. Také u nás mohou prostřednictvím 
podatelny podávat stížnosti a petice (postup 
viz dále), které následně přerozdělujeme na 
jednotlivé odbory k vyřízení. Pracujeme s při-
pomínkami a podněty zastupitelů i osadních 
výborů, které je nutno písemně zodpovědět. 
Velmi často se k nám ale lidé přijdou jen 
poradit, jak lze co vyřídit, na koho se mají 
obrátit s tím nebo oním problémem. Snaží-
me se o vstřícnost a také dveře sekretariátu 
paní starostky nebývají nikdy zamčené.“

Co máte na vaší práci nejraději? 
Myslím, že má práce je hodně o komuni-

kaci, vstřícnosti a loajalitě bez ohledu na poli-
tické spektrum. A za ta léta, kdy na městském 
úřadě pracuji, si vážím toho, že tyto vlastnos-
ti mohu uplatňovat.  Nejmilejší „povinností“ je 
asi vítání občánků, které odbor společně s 
komisí pro občanské záležitosti  připravuje 
na zámku jednou až dvakrát do měsíce, 
kromě prázdnin. Někdo ze zastupitelů má 
krátký proslov, pak následuje vystoupení 
dětského souboru, podpisy rodičů do kroni-
ky, předání dárečků a nezbytné fotografová-
ní. Sama mám vítání v čerstvé paměti, neboť 
jsme na posledním vítání občánků přivítali 
mezi nové občany města také moji druhou 
vnučku. O vítání mají dokonce zájem i rodi-
če z jiných měst a mnohdy nám tuto tradici 
závidí. Ty ale musíme zklamat, protože vítá-
ní připravujeme jen pro miminka narozená 
a trvale bydlící ve Frýdku-Místku. Stejnou 
pozornost věnujeme i seniorům.  Na přání 
občanů zajišťujeme i jubilejní svatby. To jsou 
okamžiky, kdy se vytrhnete z každodenního 
spěchu, na všechno na chvíli zapomenete a 
s těmi lidmi si to prožijete.

ZDEŇKA VÁCLAVÍKOVÁ: Vedoucí kanceláře starosty.
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Nikdo z první generace 
taekwon-distů ITF v roce 
1992, kdy zavítalo korejské 
bojové umění sebeobrany do 
Frýdku-Místku, netušil, že za 
rok přijde člověk, který bude 
(tehdy jako dítě) trénovat 

Michal Košátko mistrem světa v TAEKWON-DO ITF!!!
mezi nimi a stane se 12 let 
poté mistrem světa! Cesta k 
takovému životnímu úspěchu 
je dlouhá, ale jak je vidět, s 
dobrým zázemím (především 
rodiny), může být člověk v 
něčem, čemu se věnuje, nej-
lepším na světě. 

11. 7. 2005 se Michal Košát-
ko, držitel II. Danu, hlavní trenér 
Závodního týmu Frýdku-Místku 
při 8.ZŠ, stal mistrem světa. Tak-
to uspěl ve sportovním boji ve 
váhové kategorii do 80 kg. Dlužno 
dodat, že šlo o seniorské MS nad 
18 let, start je umožněn pouze 
držitelům černého pásu a pou-
ze jeden nejlepší závodník smí 
reprezentovat zemi v dané kate-
gorii. Michal Košátko na své cestě 
porazil v Quennslandu v Austrálii 
reprezentanty Ruska, KLDR, 
Anglie, Walesu a Nizozemska. 

Na mistrovství světa v zemi 

protinožců získal Michal Košátko 
také bronzovou medaili v tech-
nických sestavách II. Danu a 
dokonce mužský seniorský tým 
ČR, jehož byl členem, získal dvě 
zlaté medaile na MS v silovém 
přerážení desek a ve speciálních 
technikách do výšky a dálky na 
desky. V Austrálii bojovala také 
tři naše děvčata, členky Školy 
TaeKwon-Do ITF Frýdek-Místek 
(při 8.ZŠ), Martina Řezáčová, 
Jana Žylová a Jana Hoňková, 
držitelky I. Danu. Byly také jako 
členky týmu České republiky. 
Jejich výsledky budou zveřejně-
ny na tkdfm.taekwondo.cz 

Ještě jednou gratulujeme a 
děkujeme rodině Michala Košát-
ka za rodinnou podporu, šéftre-
nérovi české reprezentace Jaro-
slavovi Vomáčkovi za přípravu, 
jeho asistentu Kamilu Vyvialovi 
(z naší Školy ITF Frýdek-Mís-

tek) za přípravu mistra světa a 
Českému svazu TaeKwon-Do 
ITF za vyslání české reprezen-
tace do Austrálie. 

Doporučujeme všem zájem-
cům z Frýdku-Místku a okolí 
začít s TaeKwon-Do ITF hned v 

září, najít nás můžete na 8. ZŠ, 
využijte prosím kontaktní telefon 
603 710 604, případně e-mail 
tkdfm@taekwondo.cz

Ing. Miroslav Sýkora, III.Dan, 
předseda Školy TaeKwon-Do 

ITF Frýdek-Místek

Stává se již tradicí, že při hod-
nocení sezóny se může Beskyd-
ská šachová škola pochlubit 
řadou medailových umístění na 
nejprestižnějších mistrovských 
akcích v České republice. Uply-
nulá sezóna však byla v mnoha 
směrech výjimečná. 

Beskydská šachová škola exce-
lovala, když v soutěžích družstev 
získala mistrovský titul v Extralize 
dorostu, vyhrála Mistrovství ČR 
družstev starších žáků a Mistrov-
ství ČR družstev mladších žáků. 
Družstva složená z členů BŠŠ 
vybojovala vítězství na MČR škol 
ve všech třech věkových kategori-
ích: 1.-5. třída 6. ZŠ FM, 6.-9. třída 
6. ZŠ FM, střední školy Gymnázium 
P. Bezruče FM. Naprostou převahu 
v soutěžích družstev dokumentuje i 
zisk 2. místa Soukromého gymná-
zia FM na MČR škol 6.-9. třída a 
zisk 3. místa „B“ družstva BŠŠ na 
MČR družstev mladších žáků.

V mistrovských soutěžích 
jednotlivců byli na základě svých 
výkonů nominováni na „Mistrov-
ství světa mládeže 2005“ 18.-
27. 7. Belfort-Francie naši hráči 
Langnerová Karolína, Kočiščák 
Jiří a Krejčí Jan. Na „Mistrovství 
Evropy mládeže 2005“ 13.-24. 

Beskydská šachová škola je nejlepší v ČR

9. Hercog Novi-Srbsko - Pavelek 
Tomáš a na „Mistrovství Evrop-
ské unie 2005“ 17.-26. 8. Mureck-
Rakousko – Pavelek Tomáš, 
Kočiščák Jiří a Krejčí Jan. 

Na MČR mládeže 2005 doká-
zali vyhrát své kategorie tito hrá-
či: D8 - Nováková Vendula, H12 
- Kočiščák Jiří, H14 - Krejčí Jan, 
2. místo vybojovali v H8 + H10 
Pavelek Tomáš, D12 - Langne-
rová Karolína a 3. místo získal v 
H14 Konštacký Matěj.

Zajímavé srovnání oddílů 
pečujících o mládež podle účasti 

TI NEJMLADŠÍ: Beskydská 
šachová škola se stará o popu-
larizaci šachů mezi nejmenšími. 

Foto: Archiv

Svůj první zápas v nej-
tvrdším bojovém umění má 
za sebou Frýdecký Martin 
Kovář, který si v něm hned 
zapsal velmi cenné vítězství 
nad zkušenějším boxerem z 
Ostravy.

Do boxerské arény Moravské 
Muay-Thai Asociace poprvé 
vstoupil thajský boxer Martin 
Kovář, který trénuje teprve 
necelý rok a je odchovancem 
Frýdecké školy thajského boxu 
Como-3 gym. Jeho trenér Martin 
Vaňka rozhodl postavit jej do rin-
gu proti zkušenému Guzikovi z 
Gladiátors gym Ostrava a Kovář 
jeho důvěru nezklamal. „Byl 
dobře připraven jak po fyzické, 
tak i po technické stránce. O 
jeho soupeři jsem věděl hodně, 
takže jsme to zkusili,“ prozradil 
trenér Vaňka. 

Kovář ke svému prvnímu 
zápasu nastoupil na galaveče-
ru v Ostravě, kde se mimo jiné 
představil i mistr v taekwondo 
Radek Košátko, který ale pro-
hrál KO ve třetím kole s Petrem 
Gondou z Fight gym Ostrava.

Bojovník Como-3 Martin 
Kovář bojoval podle plných pra-
videl thajského boxu bez chráni-
čů, lokty a kolena na hlavu. Jeho 
soupeř Petr Guzik měl již za 

Como-3 gym si připsalo další vítězství
sebou kolem 20 zápasů v boxu, 
kickboxu a thajském boxu. Nula 
ku dvaceti, to bylo skóre zápasu 
na počátku boje.

Zápas začal tradičním thaj-
ským rituálem Wai Kru a hned 
po něm se borci pustili do tvr-
dého boje.

První kolo: Guzik nachytal 
několik tvrdých kopů na stehna, 
snažil se povolovat a zasahovat 
kopy na hlavu. Po stálém tlaku 
ze strany Kováře se povedl 
Guzikovi přesný tvrdý kop na 
žebra, ale Kovář jej rychle vydý-
chal a svůj tlak stále stupňoval.

Druhé kolo: Kovář po radě 
trenéra Vaňky již svého soupeře 
lépe zavíral a taky dobře zasa-
hoval. Guzik se pokoušel o úde-
ry lokty, naštěstí neúspěšně.

Třetí kolo: borec Como-3 
gym rozjíždí své tempo a vede 
svůj klub k vítězství. Podaří se 
mu Guzika zasáhnout nasko-
čeným kolenem. Po počítání 
a ošetření roztrženého obočí 
a zlomeného nosu se pokra-
čuje dál. Kovář na radu trenéra 
mění taktiku a útočí rukama. 
Snaží se zápas ukončit před 
limitem, ale už to nestihne.

Martin Kovář vítězí 2:1 na 
body a přináší vítězství do frý-
deckého klubu Como-3 gym. 
Sen 67 kg těžkého studenta 
končí vítězstvím. „Poslední 
měsíc jsme se připravovali 
opravdu náročně a tvrdě a 
snažili se předcházet zra-
něním. Tato příprava slavila 
úspěch. Všichni borci, které 
Como-3 gym vychovala a kteří 
chtěli být nejlepší, vždy došli k 
vítěznému cíli,“ dodal k trénin-
ku Kováře jeho trenér Vaňka.

A 22. září už potká Martin 
Kovář na Aréně IV. ve Frýdku-
Místku dalšího soupeře.      (pp)

Trenér Vaňka Martin s vítězem 
Martinem Kovářem.

na mistrovských akcích v sezó-
ně 2004/2005 sestavila Komise 
mládeže Šachového svazu Čes-
ké republiky. Jednoznačně vede 
Frýdek-Místek (313 bodů) před 
Starým Městem (117 bodů) a 
Libercem (104 body). 

Účast na mistrovských akcích 
pořádaných ŠSČR byla převede-
na na bodovou hodnotu (16 bodů 
- MS mládeže, 12 bodů - Extrali-
ga, MČR st. žáků, MČR ml. žáků, 
6 bodů - 1.liga ml.dorostu, 4 body 
- ME mládeže, 2 body - MČR mlá-
deže jednotlivců a MČR mládeže 
v rapidu, 1 bod - M Čech a M 
Moravy a Slezska).

Nejen na poli sportovním byla 
Beskydská šachová škola vidět, 
úspěšná je i v propagaci šachové 
hry mezi předškolní a školní mlá-
deží. Ve spolupráci s Domem dětí 
a mládeže uspořádala prakticky 
každý týden šachový turnaj pro děti 
a mládež, ať už se jedná o šachové 
seriály turnajů Městská liga mlá-
deže či O krále a královnu šacho-
vých špuntů nebo o mezinárodní 
šachové turnaje Turnaj šachových 
nadějí a Turnaj Pobeskydí. 

Gratulujeme všem výše jme-
novaným a děkujeme za skvělou 
reprezentaci Frýdku-Místku!

Fitpoint se snaží být 
nepřehlédnutelným sportov-
ním klubem v regionu a pro 
své členy „nejlepší na celém 
světě“. Své aktivity přitom 
umí představit i mimo své 
vlastní klubové prostory.

Například v aquaparku na 
Olešné pořádá lekce aqua 
aerobiku (středa 19-20 hod., 
sobota 9-10 hod.) a spinningu 
(každou sobotu od 20.30 do 

V klubu Fitpoint chystají sportovní den
21.30 hodin, kdy se aquapark 
otevírá pro večerní plavání pod 
osvětlením) a obojí se těší vel-
kému zájmu.

Další službou, kterou pro 
návštěvníky aquaparku Fitpoint 
připravil, je velký sportovní den 
ve středu 3. srpna. Hned ráno 
zahájí program sportovního dne 
aqua aerobik (9 hodin), který se 
bude cvičit v průběhu dne ještě 
dvakrát (13 a 19 hodin). Kromě 

toho vám odborníci z Fitpointu 
změří váš tělesný tuk a záro-
veň poradí, jak se ho zbavit. 
Poradí vám s výživou, sestaví 
na počkání jednoduchý zdravý 
jídelníček. Fitness trenéři Fit-
pointu vám také poradí, jaký 
pohyb by pro vás byl nejlepší 
– kombinace fitness s plaváním 
– a poskytnou jednoduchý tré-
ninkový plán plus volný vstup 
do Fitpointu.       (pp)
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Kontaktní street centrum ve 
Frýdku-Místku je jedním z pěti 
zařízení obecně prospěšné spo-
lečnosti Renarkon se sídlem v 
Ostravě. Renarkon, o.p.s. se 
zabývá prevencí a léčbou dro-
gově závislých. Kontaktní street 
centrum ve Frýdku-Místku pra-
cuje především s aktivními uživa-
teli drog, a to již od roku 2000. 
Cílem naší práce není léčba, ale 
minimalizace zdravotních a psy-
chosociálních dopadů spojených 
s užíváním drog. Naše klienty 
můžeme rozdělit do čtyř skupin:

1. uživatele toluenu,
2. uživatele pervitinu,
3. rodiče uživatelů,
4. zájemci o léčbu. 
Uživatelé toluenu je skupina kli-

entů, která z 90 % žije na ulici a živí 
se různým způsobem. Jedná se o 
mladé lidi s průměrným věkem 25 
let, pro které je v Kontaktním street 
centru připraven hlavně potravino-
vý a hygienický servis, tzn. že u 

Renarkon, o.p.s. – Kontaktní street centrum Frýdek-Místek

PAVEL MATULA: Vedoucí kontaktního centra ve Frýdku.   Foto: Petr Pavelka
nás klienti můžou využít pračku na 
vyprání vlastního prádla, můžou se 
osprchovat, vykonat osobní hygie-
nu a zajít si na WC, dále je pro ně 
připravena nudlová polévka a čaj 
nebo šťáva s vodou – tudíž základ-
ní věci, které lidem se střechou nad 
hlavou připadají samozřejmé, ale 
pro lidi na ulici jsou nedostupné. 

Druhá skupina – uživatelé per-

vitinu – využívají služeb výměn-
ného programu, což znamená, 
že si u nás v centru mění použité 
injekční sety za čisté. Tato skupi-
na klientů má věkovou skladbu od 
15 do 45 let. K čistým injekčním 
setům klientům dodáváme desin-
fekční polštářky, vodu na ředění, 
filtry, vitamíny a kondomy. V roce 
2004 jsme ve Frýdku-Místku vydali 
celkem 28 043 kusů injekčních 
setů (pro srovnání v Ostravě bylo 
loni vydáno 43 000 ks injekčních 
setů). Každou vyměněnou jeh-
lou minimalizujeme šíření virové 
hepatitidy typu B a C nejen mezi 
uživateli drog. Když už jsme u těch 
čísel, tak celkem máme registro-
váno 90 klientů a dalších minimál-
ně 50 využívá naše služby bez 
registrace, s těmito klienty došlo 
v loňském roce celkem ke 4 233 
kontaktům. Užívání pervitinu je 
často spojeno se vznikem toxické 

psychózy, což je docela nepříjem-
ná duševní porucha, která ale po 
abstinenci od pervitinu většinou 
odezní. Je málo známo, že většina 
klientů závislá na drogách zhruba 
po 5-7 letech závislosti přestane 
drogy užívat a začnou sami absti-
novat bez cizí pomoci. Proto je náš 
cíl vrátit tyto klienty zpět do společ-
nosti v co nejlepším stavu.

Třetí skupina – rodiče uživate-
lů – problematiku závislosti nese 
nejhůře. Často jsou zoufalí, když 
vidí své děti, jak se jim mění před 
očima. Nevědí si rady, ptají se 
sami sebe, kde udělali chybu, co 
bylo v jejich výchově špatně, jak 
to teď mají napravit, mají ty své 
děti zavírat, mlátit, odvézt násilím 
do léčebny nebo to nechat být? 
Většinou je to běh na dlouhou 
trať, protože dítě se nezmění z 
hodiny na hodinu a hlavně, pokud 
samo dítě nevnímá, že „má s 
drogami problém“, tak je šance 
na jeho změnu minimální. Tady 
platí beze zbytku, že pokud klient 
sám nespadne až na dno, tak se 
ze závislosti jen těžko dostane. 
U každého je to dno různé, ale 
jsou to především zdravotní a 
psychické potíže a chuť žít zase 
„normálním životem“, které klienty 
motivují k léčbě.

Poslední skupinu tvoří zájemci o 

léčbu, kterým léčbu zprostředkuje-
me. Rozlišujeme ale mezi těmi kli-
enty, kteří chtějí trvale abstinovat, 
a těmi, kteří si chtějí pouze odpo-
činout či se schovat před soudem, 
nástupem výkonu trestu apod.

Další činnosti centra je pořádá-
ní besed pro žáky a studenty ZŠ 
a SŠ na téma drogová závislost. 
Besedu máme rozdělenou do tří 
částí: v první žákům představíme 
činnost centra, ve druhé části 
necháme prostor pro dotazy a ve 
třetí části se zaměřujeme na vlast-
ní zkušenosti žáků s alkoholem, 
cigaretami a nelegálními drogami.

Činnost Kontaktního street cen-
tra vychází z Národní protidrogové 
strategie na roky 2005-2009 a řídí 
se akreditačními standardy Rady 
vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky. V České republice je 94 
takovýchto center, které se zamě-
řují na tento typ prevence. Veškeré 
služby, které klientům poskytu-
jeme, jsou bezplatné s možností 
anonymního kontaktu. Finančně 
je provoz centra zajištěn formou 
dotací, a to z Rady vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky, 
Moravskoslezského kraje a města 
Frýdek-Místek, které navíc dalo za 
výhodných podmínek k dispozici 
objekt centra.   Bc. Pavel Matula

(pokračování na str. 10)

KONTAKTNÍ CENTRUM: Objekt v bezprostřední blízkosti víceúčelové 
sportovní haly.                       Foto: Petr Pavelka

Připomínáme neziskovým organizacím, že se blíží termín uzávěrky 
pro zveřejnění zájmových aktivit pro školní rok 2005/2006 ve Zpravodaji 
Rady města Frýdku-Místku! Na konci prázdnin chceme vydat komplex-
ní přehled o možnostech trávení volného času mládeže ve městě.

1. Činitelé týkající
se návykové látky: 

Návykovost určité látky (k nej-
návykovějším patří heroin, pervitin, 
kokain, ale i nikotin), to, jak často a 
v jakých dávkách se látka užívá.
2. Činitelé týkající se jedince: 

U dětí a dospívajících vzniká 
závislost rychleji, riziko zvyšují i 
sklony k trestné činnosti a násil-
nému chování, týrání a sexuální 
zneužívání v dětství, nadměrná 
aktivita s poruchami pozornos-
ti, některé duševní problémy a 
nemoci (např. bulimie a anorexie), 
stav po těžších úrazech hlavy a 
nižší inteligence. Hůře jsou na 
tom ti, kdo neumí zvládat streso-
vé situace, mají malé dovednosti 
v mezilidských vztazích, nízké 
sebevědomí a neumí vzdorovat 
nepříznivému vlivu okolí. Nebez-
pečné je, když po alkoholu a dro-
gách výrazně převažují příjemné 
pocity. Riziko zvyšuje i náročná 
životní situace a nahromadění 
zátěžových životních událostí.
3. Činitelé týkající se rodiny:

Výskyt návykové nemoci u 
někoho z rodičů. Nedostatek času 
na dítě, zvláště v časném dětství, 
malá péče, nedostatečný dohled. 
Vleklé rodinné spory. Schvalování 
alkoholu a drog rodiči či zneužívá-
ní alkoholu, tabáku nebo jiných 

drog rodiči nebo příbuznými. Pod-
ceňování dítěte. Špatné duševní a 
společenské fungování rodičů, pří-
padně jsou rodiče osamělí a vůči 
společnosti lhostejní a nepřátelští. 
Duševní choroba, chudoba a 
nezaměstnanost rodičů. Sexuální 
zneužívání v rodině. Výchova jed-
ním rodičem bez pomoci dalších 
příbuzných nebo děti vyrůstající 
mimo rodiny. Časté stěhování a 
nestabilita v rodině. Nejasná pra-
vidla týkající se chování dítěte.

4. Činitelé týkající se 
zaměstnání:

Riziková jsou zejména zaměst-
nání, kde se pracovní stres pojí se 
snadnou přístupností k alkoholu 
nebo drogám. Příklady riziko-
vých profesí: číšníci, zdravotníci, 
policisté, lidé, kteří musí často 
cestovat a dlouho pobývat mimo 
domov, pracovníci v třísměnném 
provozu atd. Vliv má i existenč-
ní nejistota, nezaměstnanost, 
nárazovost, termínovaná práce, 
odpovědnost bez možností roz-
hodovat, napjaté pracovní vztahy, 
žádná nebo nedodržovaná pra-
vidla týkající se zákazu alkoholu 
a drog v práci. Nebezpeční jsou 
spolupracovníci a nadřízení, kte-
ří zneužívají alkohol či drogy. K 
rizikovým činitelům patří nejasná 
hranice mezi náročnou profesí a 

soukromým životem.
5. Činitelé týkající se přátel

a vrstevníků:
Přátelé, kteří berou drogy nebo 

nadměrně pijí alkohol. Pokud se 
jedná o lidi v blízkém okolí, tím 
hůře. Přátelé, mající problémy s 
autoritami a chovají se protispo-
lečensky, jsou odcizení a cyničtí, 
alkohol a drogy je přitahují a začí-
nají je zneužívat v časném věku. 
Šikanování a zesměšňování dítě-
te ze strany vrstevníků.

6. Činitelé týkající se širší 
společnosti

Podléhání vlivu reklamy na 
návykové látky v médiích. Alkohol, 
tabák a drogy jsou dostupné, aktiv-
ně nabízené a laciné. Chudoba, 
špatné bytové podmínky, nedo-
statek dobrých příležitostí. Náhlé 
sociální a politické změny a nesta-
bilita. Málo dobrých možností, jak 
trávit volný čas. Zdravotní a soci-
ální péče a vzdělávání jsou nedo-
statečné nebo špatně dostupné. 
Společenské normy a zákony se 
ke zneužívání drog staví kladně, 
společnost otázky zdraví podce-
ňuje. Neinformovaní nebo lhostejní 
političtí vůdci, nespolupracující 
sdělovací prostředky zaměřené na 
senzace a reklamu. Rasová nebo 
jiná diskriminace, jazyková barié-
ra, v okolí kriminalita a drogy.

Co zvyšuje nebezpečí závislosti

POSKYTOVANÝ SERVIS: Pomůcky ke snížení rizika.  Foto: Petr Pavelka

NÁDOBÍČKO: Centrum vyměňuje narkomanům jehly.   Foto: Petr Pavelka
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Zastupitelstvo města Frýdku-
Místku se na svém zasedání dne 
13. 6. 2005 rozhodlo na základě 
ustanovení § 16 odst. 1 zákona 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 
a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), v souladu s ustano-
vením § 19 zákona a s ustanove-
ními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů, vydat tuto 
obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1) Řád veřejných pohřebišť 
(dále jen “řád”), upravuje pro-
voz veřejných pohřebišť (dále 
jen „pohřebiště“) v katastrálním 
území Frýdek, Lískovec u Frýd-
ku-Místku, Skalice u Frýdku-
Místku, Lysůvky, Chlebovice.

2) Provozovatel pohřebišť 
zajišťuje provozování pohřebišť 
v souladu s ustanovením § 18 
odst. 2 zákona prostřednictvím 
společnosti TS a.s., se sídlem 
Frýdek-Místek, 17. listopadu 910 
(dále jen „správce pohřebišť“).

Čl. 2
Provozní doba pohřebišť
Provozní doba, v jejímž průbě-

hu jsou pohřebiště zpřístupněna 
veřejnosti, se stanoví takto:

od 1. listopadu do 30. dubna 
od 7.00 do 18.00 hodin,

od 1. května do 31. října od 
6.00 do 20.00 hodin.

Čl. 3
Pořádek na pohřebištích 
1) Návštěvníci pohřebišť jsou 

povinni zdržet se takového jed-
nání, které by se dotýkalo důstoj-
nosti zemřelých nebo mravního 
cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. 
zejména se nesmí chovat hlučně, 
pouštět přenosné nosiče zvuku, 
požívat alkoholické nápoje, omam-
né a psychotropní látky, odhazovat 
odpad mimo nádob k tomu urče-
ných a používat prostory pohřebišť 
a jejich vybavení k jiným účelům, 
než k jakým jsou určeny.

2) Na pohřebištích je možné 
zdržovat se pouze v provozní 

Obecně závazná vyhláška Řád veřejných pohřebišť

době pohřebišť stanovené v 
článku 2 tohoto řádu.

3) Děti do 10 let mají na 
pohřebiště přístup pouze v 
doprovodu dospělé osoby. 

4) Na pohřebiště je zakázán 
přístup podnapilým osobám, 
osobám pod vlivem omamných 
a psychotropních látek a osobám 
se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5) Na pohřebištích je zaká-
záno jezdit na jízdních kolech, 
koloběžkách, skateboardech a 
kolečkových bruslích.

6) Vozidla (s výjimkou inva-
lidních vozíků) mohou na pohře-
biště vjíždět a zdržovat se zde 
pouze s písemným souhlasem 
správce pohřebišť a při splně-
ní jím stanovených podmínek. 
Vozidla jsou do areálu pohřebišť 
vpouštěna nejpozději 1 hod. 
před ukončením stanovené pro-
vozní doby pohřebišť a současně 
musí vozidlo pohřebiště opustit 
nejpozději 30 min. před ukonče-
ním této doby. Chodci mají vždy 
přednost před vozidly. 

7) Pojízdné a průchodné plo-
chy na pohřebištích je povoleno 
používat k parkování vozidel 
jenom v provozní době pohře-
bišť, a to pouze s písemným 
souhlasem správce pohřebišť. 
Není dovoleno parkovat vozidla 
u hrobových míst.

8) Přístup na pohřebiště nebo 
do jejich částí může správce 
pohřebišť z oprávněných důvodů 
(terénní úpravy, náledí, vichřice, 
exhumace atd.) na vymezenou 
dobu omezit nebo zakázat.

9) Vstup na vsypové a roz-
ptylové loučky je pro veřejnost 
zakázán. Věnce a kytice (bez 
nádob na vodu) lze umísťovat 
jen na plochy, které jsou na 
vsypových a rozptylových louč-
kách k tomuto účelu vyhrazené. 
Správce pohřebišť je oprávněn 
zvadlé nebo jinak znehodnoce-
né květinové dary příp. jiné před-
měty z těchto míst odstranit. 

10) Ukládání nádob, nářadí a 
jiných předmětů na zelené pásy 
a místa kolem hrobových míst 

není dovoleno.
11) Svítilny a svíčky je možno 

na pohřebištích rozsvěcovat na 
jednotlivých hrobových místech 
pouze tehdy, pokud jsou vhod-
ným způsobem zabezpečeny 
proti vzniku požáru. Na vsypo-
vých a rozptylových loučkách 
je dovoleno rozsvěcovat svíčky 
jenom na vyhrazených plo-
chách. V odůvodněných přípa-
dech může správce pohřebišť 
používání otevřeného ohně (sví-
ček aj.) omezit nebo zakázat.

12) Z hygienických důvodů 
není dovoleno v areálech pohře-
bišť pít vodu z vodovodních výpus-
tí a studní. Tato voda je určena 
k provozním účelům správce 
pohřebišť a na zalévání zeleně 
při údržbě zeleně na pronajatých 
hrobových místech. Je zakázáno 
odnášet vodu v náhradních oba-
lech z areálu pohřebišť.

13) Odpad je třeba odkládat 
na stanovená místa; pokud je na 
pohřebištích zavedeno třídění 
odpadu, je nutno tato opatření 
respektovat.

14) Návštěvníci nejsou opráv-
něni provádět jakékoli zásahy 
do zeleně vysazené správcem 
pohřebišť; bez jeho písemné-
ho souhlasu nejsou oprávněni 
provádět výsadbu trvalé zeleně 
(stromy a keře).

15) Pořádání pietních a vzpo-
mínkových akcí na pohřebištích 
je možné s písemným souhlasem 
správce pohřebišť. Tím není dotče-
na povinnost svolavatele předem 
oznámit shromáždění podle zvlášt-
ního předpisu (zákon č. 84/1990 
Sb., o právu shromažďovacím, ve 
znění pozdějších předpisů). 

16) Na pohřebištích je povo-
leno provádět jakékoli práce 
pouze v takovém rozsahu a 
takovým způsobem, který sta-
noví tento řád. 

17) Dozor nad pořádkem na 
pohřebištích provádí správce 
pohřebišť.

Čl. 4
Povinnosti provozovatele

a správce pohřebišť
1) Povinnosti provozovatele 

pohřebišť upravuje ustanovení § 
20 zákona. 

2) Na správce pohřebišť se 
v souladu s ustanovením § 18 
odst. 2 zákona a Smlouvou o 
provozování veřejných pohřebišť 
města Frýdku-Místku uzavřenou 
dne 19. 12. 2003 vztahují stejné 
povinnosti jako zákon ukládá 
provozovateli pohřebišť.

Čl. 5
Povinnosti nájemce

hrobového místa
Povinnosti nájemce hrobo-

vého místa upravuje smlouva o 
nájmu hrobového místa uzavře-
ná s každým nájemcem hrobo-

vého místa jednotlivě.
Čl. 6

Rozsah služeb poskytova-
ných na pohřebištích

Správce pohřebišť poskytuje 
zejména následující služby:

a) výkopové práce související 
s pohřbením a exhumací,

b) pohřbívání,
c) provádění exhumací,
d) ukládání, rozptyl a vsyp 

zpopelněných lidských ostatků,
e) pronájem hrobových míst, 
f) vedení související evidence 

o hrobových místech a o uložení 
lidských ostatků,

g) správu a údržbu pohřebišť 
včetně komunikací, oplocení, okol-
ní zeleně, veřejných WC v areálu 
pohřebišť a zajišťování likvidace 
odpadu dle schválené technologie 
a harmonogramu prací.

Článek 7
Ukládání lidských pozůstatků 

a zpopelněných lidských 
ostatků a jejich exhumace
1) Lidské pozůstatky může 

do hrobů a hrobek ukládat 
pouze správce pohřebišť, jiná 
osoba jen s jeho písemným 
souhlasem. Obdobně to platí i 
o provádění prací spojených se 
zajišťováním exhumací.

2) Zpopelněné lidské ostatky 
je možné uložit na pohřebištích 
vždy jen s písemným souhla-
sem správce pohřebišť a způ-
sobem, který stanoví. 

3) Všechny rakve určené k 
pohřbení musí být označeny 
štítkem obsahujícím minimálně 
jméno zemřelého, datum naro-
zení a den pohřbu. Před spuš-
těním do hrobu musí být víko 
rakve pevně a trvale spojeno 
šroubem se spodní částí rakve.

4) Pro pohřbívání do hrobů 
musí být použity takové rakve, 
které ve stanovené tlecí době zetlí 
spolu s lidskými ostatky, tzn. nes-
mí obsahovat díly z PVC a jiných 
nerozložitelných materiálů, kovo-
vé díly jen omezeně; výplň rakví 
může být pouze z materiálů, jako 
dřevěné piliny, papír a látky; při 
výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí 
být použity toxické látky. 

5) Pro pohřbívání do hrobek je 

nutno použít rakve s maximálními 
rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:

- celodubové nebo z jiných 
tvrdých druhů dřev, do které 
bude umístěna poloviční zin-
ková vložka nebo 

- kovové s nepropustným dnem.
6) Přímou manipulaci s lid-

skými ostatky uloženými v hrob-
kách může správce pohřebišť 
provádět pouze se souhlasem 
krajské hygienické stanice.

Čl. 8
Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro 
ukládání lidských pozůstatků 
do hrobů činí:
na pohřebišti v k.ú. Frýdek 12 let,
na pohřebišti v k.ú. Lískovec u 
Frýdku-Místku (katolický) 15 let,
na pohřebišti v k.ú. Lískovec u 
Frýdku-Místku (evangelický) 16 let,
na pohřebišti v k.ú. Skalice u 
Frýdku-Místku 14 let,
na pohřebišti v k.ú. Lysůvky 15 let,
na pohřebišti v k.ú. Chlebovice 
14 let.

Čl. 9
Sankce

Porušení této obecně závaz-
né vyhlášky bude postihováno 
podle zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů. 

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláš-
kou se zrušuje obecně závazná 
vyhláška č. 10/94, Řád pro pohře-
biště ze dne 28. 6. 1994.

Čl. 11
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška 
nabývá účinnosti dne 1. 7. 2005. 

Starostka Eva Richtrová, 
místostarosta Petr Cvik

KVĚTIN UBÝVÁ: Některým hrobům se lidé stále pilně věnují a 
udržují je.    Foto: Petr Pavelka

DŽUNGLE: Za neudržované hrobové místo hrozí postih.
Foto: Petr Pavelka

Hrobová matrika 
sídlí na ulici

Radniční 1149
a má stejné úřední 

hodiny jako Městský 
úřad ve F-M.



Inzerce 10 Červenec 2005

Objekt kontaktního centra ve Frýdku-Místku je nená-
padná budova u víceúčelové sportovní haly, kde za vlnitým 
plechem naleznou potřebnou anonymitu, ale hlavně pomoc, 
drogově závislí lidé. S vedoucím centra Pavlem Matulou 
jsme si povídali o režimu tohoto zařízení.

Jaký je hlavní cíl centra?
„Především snižování rizik. My neléčíme, ale minimalizujeme dopady 

zdravotní a psychosociální. V praxi je to například o poskytování čistých 
jehel, desinfekčních prostředků, ale i možnosti pobýt chvíli v teple.“

Najdou tu příchozí doslova střechu nad hlavou?
„Přespat zde nemohou, ale mohou zde být od 10 do 17 hodin, pokud 

neporuší daná pravidla. To znamená, že u nás nesmí užívat drogy, cho-
vat se agresivně a podobně. Momentálně nás navštíví tak patnáct lidí 
denně, přes zimu o dost více, protože jsou venku drsnější podmínky.“

Jaké rady dáváte zoufalým rodičům?
„Nelze radit přes šablonu. S rodiči se pobavíme a každý případ 

posuzujeme individuálně, záleží, v jakém stadiu jejich děti jsou. Zda 
jen experimentují s marihuanou nebo už třeba roky užívají pervitin.“

Jaká je ve Frýdku-Místku vůbec narkomanská „klientela“?
„Průměrný věk našich klientů je 26,5 roku, muži převažují nad 

ženami v poměru 9:1. Další data ukazují na to, že buď je Frýdek-
Místek, co se týče drog, velmi specifickým městem, a nebo jiná města 
nemají tuto problematiku tak dobře podchycenou. Jen za první polo-
letí jsme u nás rozdali přes 18 tisíc jehel, což je podobné číslo jako 
u šestkrát větší Ostravy. Srovnatelná města mají čísla okolo dvou, tří 
tisíc. Také je u nás neobvykle velké množství čichačů toluenu, ale 
možná, že jim jinde nevěnují takovou pozornost.“         (pp)

(pokračování ze str. 8)

„Neléčíme, my jen snižujeme rizika,“
říká o činnosti centra Pavel Matula



stalo se před rokem

Také skalická pošta má svou 
historii. Panskému dvoru jezdil 
pro zásilky na nádraží do Frýdku 
úředník na koni, který současně 
bral poštu i pro občany Skalice. V 
té době jich ovšem bylo podstatně 
méně než dnes. Později roznášely 
poštu slečny Pasekovy, které si 
pro zásilky docházely do Frýdku 
pěšky. V roce 1918 byla zřízena 
poštovna v soukromém domě u 
paní Kozlové. Ta zásilky, které 
pěšky nebo na kole přivážela z 
Frýdku poštovní doručovatelka, tří-
dila. Od roku 1938 již přivážel poš-
tu soukromý autobus pana Kavky, 
později pana Fialy. V roce 1954 
byla skalická poštovna přiřazena 
k poštovnímu úřadu v Dobré a po 
Skalici roznášel poštu doručovatel. 
Teprve v roce 1957 byl zřízen poš-
tovní úřad ve Skalici v domku pana 
Vávry. Dnes má skalická pošta 
své sídlo v obecní budově vedle 
školy, která byla původně vystavě-
na pro bydlení učitelů. Telefon byl 
do Skalice zaveden v roce 1938. 
Byla to jediná hovorna v obecním 
hostinci uprostřed obce.

Velkou změnou v životě obce 

Obec Skalice slaví 700. výročí svého založení – III. 

bylo založení Jednotného země-
dělského družstva v roce 1949. 
Jeho vznik i počáteční fungování 
provázela řada problémů, přesto 
se nerozpadlo, naopak, v příštích 
letech začalo docela dobře hos-
podařit. V obci vyrostly bytové 
domy pro jeho zaměstnance, v 
osadě Záboří žampionárna, za 
obcí velkokapacitní kravín a další 
menší provozy. V roce 1972 se 
družstvo stalo součástí komplexu 
Rozvoj Palkovice, dnes převáž-
nou část zemědělské půdy, kte-
rou si původní majitelé v restituci 
nevzali zpět, užívá na základě 
nájemních smluv akciová společ-
nost Beskyd Agro Palkovice.

V roce 1960 byl v obci vybu-
dován přestavbou obecního hos-
tince svépomocí občanů kulturní 
dům, ve kterém bylo do roku 1986 
umístěno kino se širokoúhlou pro-
jekcí, místní lidová knihovna, kan-
celáře místního národního výboru, 
schůzovní místnost, dva menší 
sály pro pořádání kulturních a 
společenských akcí, provozovna 
holičství a kadeřnictví, mandlov-
na prádla a v suterénu moštárna 

ovoce. V přízemí byl a dodnes 
provozuje své služby hostinec. 
Dnes je na místě kina krásná 
tělocvična, která slouží pod sprá-
vou tělovýchovné jednoty Sokol 
mladým i starším vyznavačům 
pohybu, a v prostorách kultur-
ního domu je kromě schůzovní 
místnosti a kanceláře osadního 
výboru zřízeno z iniciativy Vlasti-
vědného sdružení Skaličanů malé 
Skalické muzeum.

Ve Skalici bývala již v minulém 
století bohatá spolková činnost. Již 
v roce 1914 zahájil svou činnost 
Sbor dobrovolných hasičů, který 
si v roce 1920 vystavěl hasičskou 
zbrojnici, v roce 1914 také vznikl 
z iniciativy čtyř skalických učitelů 
Skalický smíšený sbor, který se 
v dalších letech rozrostl o mno-
ho dalších členů, a pod vedením 
dirigenta Čeňka Gardelky, pozdě-
ji okresním školním inspektorem, 
šířil slezskou píseň po celé naší 
vlasti. V roce 1919 byl založen 
Svaz domkařů a malorolníků, v 
roce 1920 tělovýchovná jednota 
Sokol. Postupně vznikala zájmo-
vá sdružení zahrádkářů, ovocná-
řů, lidových myslivců, včel aru, 
rybářů, organizace Červeného 
kříže, Svazu žen, Svazu mládeže, 
Osvětová beseda, ochotnický 
divadelní spolek, loutkové divadlo, 
mnozí občané se věnovali práci v 
politických stranách i veřejných 
funkcích. Kulturní a společenský 
život byl bohatý a některé spolky 
pracují dodnes.

Skalice je kolébkou mnoha 
významných osobností. Narodil 
se zde P. Václav Tadeáš Faldyna, 
farář a děkan frýdecký, P. František 

KOSTEL SV. MARTINA: Kostel s farou mají původ v 17. století.
Foto: Petr Pavelka

Kohut, administrátor Mariánského 
kostela ve Frýdku, Jan Peterek, 
první poslanec Slezského zem-
ského sněmu, Jan Kohut, proslulý 
zakladatel rybníků a známý cho-
vatel ryb na Těšínsku, učitel Jan 
Špetla, ředitel školy ve Vratimově 
Karel Vavřík, předseda okresního 
soudu Jan Moškoř, František Voj-
kovský, profesor, duchovní rada 
arcidiecéze vratislavské, Mářa 
Ostravická, první žena spisovatel-
ka českého Těšínska, P. František 
Karas, druhý farář v Michálkovi-
cích, P. Rajmund Tkáč, kněz na 
Svaté hoře, Josef Mikoláš, brankář 
národního hokejového mužstva, 
nejlepší sportovec roku 1961 v 
ČSR a držitel titulu Mistr Evropy 
za rok 1961. Dlouhá léta zde žil 
a tvořil významný osvětový pra-
covník našeho kraje lidový písmák 
Jaroslav Ludvík Mikoláš, přes 30 
let zde působil řídící učitel skalické 
školy Karel Russina, kronikář obce 
a významná osobnost dobového 
společenského života v obci, Če-
ňek Gardelka, dirigent proslulého 
Skalického smíšeného sboru a 
později okresní školní inspektor.

„Ty další zasloužilé a dosud 
žijící rodáky, jež se zasloužili 
o kulturní, hospodářský a spo-

lečenský život obce Skalice, 
ať další dějepisec zachová pro 
paměť budoucímu pokolení za 
jejich přínos dobra a krásna pro 
čest obce a prospěchu obyvatel 
našeho kraje.“ J. L. Mikoláš

Skalice je pro svou malebnost a 
vhodnou nadmořskou výšku 395 m 
vyhledávanou rekreační oblastí. V 
osadě zvané Kamenec poblíž řeky 
Morávky vzniklo chatoviště, které 
se stále rozšiřuje. Rovněž na jižní 
straně obce, na Baštici, přibývají 
rekreační chatky a dnes i po celé 
Skalici nové rodinné domky. Stále 
se vylepšuje vzhled obce, sociální 
zázemí obyvatel i životní prostředí. 
Od prvních počátků před sedmi sty 
lety se změnila k nepoznání.

Dlouho by se dalo o Skalici 
povídat. Tak jako jiné obce má 
svou veselou i chmurnou minu-
lost. Stále však zde žijí lidé, kteří 
tu našli svůj domov a přejí své 
obci tu nejkrásnější budoucnost. 
A pokud vás, vážení čtenáři, his-
torie Skalice zajímá a rádi byste 
se dověděli více, zveme vás k 
návštěvě Skalického muzea, 
jehož sbírky vám přiblíží vše, co 
jste v těchto řádcích nenašli.

Věra Pánková,
kronikářka Skalice

Filatelie v našem městě – 7.
Filatelisté nás průběžně 

ve zpravodaji informují o své 
historii, aby bylo zřejmé, že 
dnešní nadšenci mají na co 
navazovat. V dnešním díle se 
mimo jiné dozvíte, kdy se Frý-
dek-Místek dostal jako motiv 
na poštovní známku.

Spolupráce se ZK ROH 
Slezan pokračovala úspěšně i 
nadále. Např. ve výroční zprávě 
ZK ze 14. 1. 1960 se konstatuje, 
že filatelistický kroužek je co do 
počtu členstva nejpočetnější a 
jeho činnost je hodnocena jako 
velmi dobrá. V únoru 1960 ZK 
přidělil odboru filatelie klubovnu 
v přestavěné budově ZK ROH 
Slezan (dř. Národní dům) a první 
schůzka se zde uskutečnila ve 
čtvrtek 25. 2. 1960 od 18 hodin.

Ve zprávě z výroční schůze 
filatelistického odboru se uvádí, 
že novým vedoucím byl zvolen 
František Útrata. Dále se uvádí, 
že filatelistický odbor má celkem 
98 členů, z toho 7 žen a 9 mladých 

filatelistů. V dopise ze 30. 10. 1962 
pro Ústředí čs. filatelistů se ozna-
muje, že odbor má vlastní kroužek 
mládeže a také Pionýrský filmový 
kroužek ve škole Petra Bezruče 
s vedoucím Františkem Útratou 
a též ve škole Frýdek-Petrova, s 
vedoucím Karlem Čecháčkem.

V roce 1964 byl založen 
kroužek mladých filatelistů při 
Okresním domě pionýrů a mlá-
deže ve Frýdku-Místku. Vedoucím 
byl od založení člen odboru filatelie 
Rudolf Svozil, který tuto činnost 
vykonával až do roku 1970. 

Filatelistický odbor i kroužky 
mladých filatelistů uspořádali 
každoročně ve svých klubovních 
místnostech dvě až tři propa-
gační výstavky, které navštívili 
zejména členové odboru, spo-
lužáci a pak hlavně rodinní pří-
slušníci a známí členů.

V roce 1965 byl ustaven Svaz 
československých filatelistů 
(SČSF) a též Sm Krajský výbor 
SČSF v Ostravě. Tím se odbory 

filatelie při ZK ROH staly kluby 
filatelistů. Náš klub tehdy obdržel 
organizační označení SČSF klub 
filatelistů 07-09 Frýdek-Místek. 
Předsedou byl tenkrát Alois Krpa-
ta a jednatelem Karel Rybka. 

I po ustavení Svazu čs, filatelis-
tů spolupracoval KF 07-09 nadále 
se ZK ROH Slezan a pro svou čin-
nost využíval již dříve přidělenou 
klubovnu v budově ZK Slezan.

V roce 1965, kdy město Frýdek-
Místek oslavovalo 700. výročí své-
ho trvání, byla vydána čsl. poštovní 
známka s vyobrazením dominant 
Frýdku-Místku. Tím vešlo naše 
město ve známost všem, kteří s 
touto poštovní známkou odeslali 
nebo obdrželi poštovní zásilku.

KF 07-09 je stále činný, o 
čemž se mohou přesvědčit příz-
nivci filatelie každý čtvrtek odpo-
ledne v salonku restaurace Lido-
vý dům v Místku. Při návštěvě se 
můžete přihlásit za člena klubu.

Josef Bartoš,
předseda KF 07-09

3. srpna z Českého Těšína přes Dobrou a Frýdek-Místek běžela Polská 
olympijská štafeta Palmiry – Atény 2004. V Aténách byla očekávána 14. 
srpna. Galerie Krásno uspořádala slavnostní zahájení výstavy prací žada-
telů o azyl, kteří jsou soustředěni v uprchlickém zařízení ministerstva vnitra 
ve Vyšních Lhotách. 4. srpna prezident jmenoval nový vládní kabinet v 
čele s premiérem Stanislavem Grossem. 5. srpna bylo zahájeno bruslení 
ve VSH. 7. srpna na fotbalovém hřišti ve Stovkách sportovní agentura Ara-
bela uspořádala zábavnou show, jejíž výtěžek byl věnován na charitativní 
účely. Akci zahájil místostarosta Mgr. Cvik, který byl členem fotbalového 
týmu zástupců města a regionálních firem v utkání proti týmu známých 
osobností trénovaných Josefem Masopustem. 8. srpna v rámci probíhající 
výstavy Železniční modely vozila děti na nádvoří frýdeckého zámku par-
ní lokomotiva s vagonem. Tato atrakce je vlastním výrobkem modeláře 
Jiřího Síče z Ostravy. 9. srpna v rámci Veterán rallye Beskydy projela 
okružní jízdou naším městem historická vozidla. Veřejnost si je mohla 
prohlédnout blíže na Zámeckém náměstí nebo na parkovišti u prodejny 
Billa. 11. srpna byli přijati starostkou města ing. Richtrovou a poslancem 
Parlamentu ČR ing. Rafajem studenti z různých koutů Evropy v průběhu 
desetidenního výměnného pobytu tráveného v Ostravici. 12. srpna bylo 
slavnostně posvěceno biskupem Lobkowiczem zařízení Charity Frýdek-
Místek - Ústav sociální péče pro mentálně postižené muže a ženy. Na 
nádvoří frýdeckého zámku zněly lidové písně v podání Jarmily Šulákové a 
cimbálové muziky Vsacan. V areálu Sokolík v 18 hodin započaly třídenní 
Muzikantské žně. Zájem návštěvníků ovlivnila nepřízeň počasí. 13. srpna 
byly zahájeny v Aténách olympijské hry.          (an)
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ARABELA: Na Stovkách se představily některé známé herecké 
osobnosti.                 Foto: Petr Pavelka



odchycení psi

Info z odborů 12 Červenec 2005

Sběr nebezpečných a velko-
objemových složek komunálního 
odpadu je zajištěn pomocí mobilní 
sběrny, která parkuje vždy v úterý, 
středu a čtvrtek na vybraných parko-
vištích. Pracovníci Frýdecké skládky 
a.s., odeberou od občanů města 
Frýdek-Místek bezplatně přinesené 
nebezpečné, ale i velkoobjemové 
odpady. 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpadu ve městě
Nebezpečné odpady
- mazací a motorové oleje,
-  olejové filtry, televizory, 

obrazovky, monitory,
- rádia, počítače, lednice, 

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

jiné chemikálie,
- zbytky barev, laků, ředidel, 

autobaterie a monočlánky, 

- zářivky a výbojky, prošlé a 
nepotřebné léky

Velkoobjemové odpady
- skříně a ostatní nábytek
- matrace a koberce

V nejbližší době je možno tyto odpa-
dy odevzdat na těchto místech:

parkoviště u kina P. Bezruče 
16.8. - 18.8.
parkoviště u krytého bazénu 

23.8. - 25.8.
parkoviště u Mariánského 

kostela 30.8. - 1.9. a 27.9. a 29.9 
(28.9. svátek)

parkoviště naproti zastávce 
Na Veselé 9.8. - 11.8.

S účinností od 1. 7. 2005 došlo 
ke změně provozní doby mobilní 
sběrny, a to takto: mobilní sběrna 
bude přistavena vždy v úterý, středu 

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

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

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

Místek, odbor životního prostředí 
a zemědělství, Palackého 115.

Tel.: 558 609 489

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí o výměře 33,75 m2

(V.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 50,64 m2

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

(IV.NP - kanc.č. 58)
- nebytové prostory o výměře 22,02 m2 (I.PP)
3) Objekt čp. 811 – budova „B“ (nad restaurací), 
ul. Malý Koloredov 
- nebytové prostory o výměře 41,54 m2

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

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

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

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

(V.NP – kanc. č. 503)
4) Objekt čp. 811 – budova „A“, ul. Malý Koloredov 
- nebytové prostory o výměře 114,02 m2

(I.NP - kanc. č. 17-25)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 14,15 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,28 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 28,3 m2 (II.NP)
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 37 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 49 m2

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

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

Kontaktní tel. číslo do útulku v Sedlištích:
558 636 200, pan Jan Ondračka

Úřední hodiny:
PO-ST, PÁ: 16.00 – 18.00 hod.

20. 7. Kříženec střední černobílý (pes) - udán Lískovecká 
20. 7. Doga černá - udán Ostravská 
19. 7. Srnčí pinč černohnědý (fena) M.Švabinského 
13. 7. Jezevčík černohnědý (pes) - udán Hlavní třída 
12. 7. Kříženec malý hnědý (fena) - udán Bezručova 
12. 7. Jezevčík černý (pes) - udán Palkovická 
10. 7. NO (pes) - udán třída T.G.Masaryka 
10. 7. Jezevčík rezavý (pes) - udán Jungmannova 
09. 7. Kříženec malý rezavý (pes) - utracen Skautská 
08. 7. Labrador retrívr zlatý (pes) - udán I.P.Pavlova 
30. 6. Americký Pittbullteriér černobílý (pes) - třída 
T.G.Masaryka

Vyzýváme všechny nájemce hrobových 
míst, kteří mají umístěny předměty (vázy, 
sklenice, nářadí, bedny apod.) mimo prona-
jaté hrobové místo (tj. za pomníkem, vedle 
hrobu), aby tyto předměty v termínu do
25. 8. 2005 odstranili! 

Uvedené opatření žádáme z důvodu zkvalitnění 
údržby zeleně na veřejných pohřebištích. V sou-
časné době nelze díky přítomnosti výše uvedených 
předmětů některé plochy kolem hrobových míst 
řádně udržovat, rozmnožují se zde plevele, nálety 
dřevin, jsou zde odkládány odpady a celkově tato 
místa vypadají nevábně a kazí celkový dojem jinak 
řádně udržovaných veřejných pohřebišť.

Upozorňujeme nájemce hrobových míst, že 
po stanoveném termínu budou zbylé předměty 
odstraněny bez náhrady. Odbor ŽPaZ

Výzva všem nájemcům hrobových míst

Odbor životního prostředí a 
zemědělství jako provozovatel 
veřejných pohřebišť na území měs-
ta Frýdku-Místku ve spolupráci se 
správcem veřejných pohřebišť, 
kterým je společnost TS a.s., se 
sídlem Frýdek-Místek, 17. listopa-
du 910, také v letošním roce zjistil, 
že ne všichni nájemci hrobových 
míst dodržují své povinnosti.

Chtěli bychom tímto opět připo-
menout zejména ustanovení § 25 
odst. 5 zákona č. 256/2001 Sb., o 
pohřebnictví a o změně některých 
zákonů, v platném znění (dále jen 
„zákon“), který stanoví povinnost 
zajišťovat údržbu pronajatého hro-
bového místa vlastním nákladem. 
Tato povinnost je také stanovena 
v čl. IV. písmene b) smlouvy o 
nájmu hrobového místa.

Ten, kdo nezajišťuje údržbu 
hrobového místa i přes písemné 
upozornění provozovatele pohře-
biště, se dopouští přestupku podle 
ustanovení § 26 odst. 1 písm. h) 
zákona, za což mu může být ulože-
na pokuta až do výše 50 000,- Kč. 
Kromě toho je neudržované hro-
bové místo důvodem pro odmítnutí 

Neudržovaná hrobová místa
návrhu na prodloužení smlouvy o 
nájmu hrobového místa ze strany 
provozovatele, což v praxi zna-
mená, že hrobové místo může být 
pronajato jinému nájemci.

V návaznosti na výše uvede-
né vyzýváme všechny nájemce 
hrobových míst, kteří neplní povin-
nost danou zákonem, aby zjed-
nali okamžitou nápravu. Správce 
veřejných pohřebišť v současné 
době rozesílá písemné upozornění 
konkrétním nájemcům hrobových 
míst, ve kterém stanoví lhůtu pro 
sjednání nápravy. Existují však 
nájemci hrobových míst, u kterých 
např. není znám současný pobyt a 
nelze jim doručit písemné upozor-
nění. Těmto nájemcům hrobových 
míst je písemná výzva doručena 
vyvěšením na úřední desky, které 
se nachází na každém veřejném 
pohřebišti na území města Frýdku-
Místku.

Odbor životního prostředí a 
zemědělství dále upozorňuje, že 
s nájemci hrobových míst, kteří 
nezjednají ve stanovené lhůtě 
nápravu, bude zahájeno řízení o 
přestupku.            Odbor ŽPaZ

Městský úřad Frýdek-
Místek, odbor územního 
a ekonomického rozvoje, 
oznamuje zahájení pro-
jednávání návrhu změny 
č. 1 územního plánu zóny 
Olešná, Frýdek-Místek.

Městský úřad Frýdek-Místek, 
odbor územního a ekonomick-
ého rozvoje, jako pořizovatel 
územního plánu zóny Olešná, 
Frýdek-Místek, dle § 13 zákona 
č. 50/1976 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), v souladu s 
ustanovením § 31 tohoto zákona
zahajuje projednávání návrh 
u změny č. 1 územního plánu 
zóny Olešná, Frýdek-Místek
dle ustanovení § 22 odst. 1, 2 a 
4 stavebního zákona.

Návrh změny č. 1 územního 
plánu zóny Olešná, Frýdek-
Místek, je dle § 31 odst. 2 
stavebního zákona zpracován 
přiměřeně dle § 14 odst. 1 a 2 
a přílohy č. 2 oddíl II. vyhlášky č. 
135/2001 Sb., o územně pláno-
vacích podkladech a územně 
plánovací dokumentaci, ve znění 

vyhl. č. 570/2002 Sb. 
Návrh změny č. 1 územního 

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

na Městském úřadě Frýdek-
Místek, odboru územního a eko-
nomického rozvoje, Radniční 
1148, v kanceláři č. 408

pondělí, středa od 8.00 do 
17.00 hodin, čtvrtek od 8.00 do 
15.00 hodin, úterý, pátek od 
8.00 do 13.30 hodin ode dne 3. 
8. 2005 do dne 1. 9. 2005

Veřejné projednání návrhu 
změny č. 1 územního plánu 
zóny Olešná, Frýdek-Místek, se 
uskuteční v souladu s ustano-
vením § 17 odst. 1 vyhlášky č. 
135/2001 Sb. ve středu, 10. 
srpna 2005 v 15.00 hodin 
ve velké zasedací místnosti 
(ve 2. NP) Městského úřadu 
Frýdek-Místek

Dle ustanovení § 22 odst. 
1 stavebního zákona, může 
každý (občané, fyzické a 
právnické osoby) uplatnit své 
připomínky do 15 dnů od pos-
ledního dne vystavení návrhu, 

tj. do 16. 9. 2005.
Dle ustanovení § 22, odst. 

2 stavebního zákona, sdělí 
dotčené orgány státní správy 
svá stanoviska do 15 dnů 
od posledního dne vystavení 
návrhu, tj. do 16. 9. 2005.

Dle ustanovení § 22, odst. 
4 stavebního zákona mohou 
vlastníci pozemků a staveb 
uplatnit námitky k návrhu změny 
č. 1 územního plánu zóny 
Olešná, Frýdek-Místek, do 15 
dnů od posledního dne vystavení 
návrhu, tj. do 16. 9. 2005.

Připomínky, stanoviska 
a námitky je možno zaslat 
písemně na adresu Městský 

úřad Frýdek-Místek, odbor 
územního a ekonomického 
rozvoje, Radniční 1148, 738 
22 Frýdek-Místek ve výše 
uvedeném termínu.

K připomínkám a námitkám 
podaným po stanovené lhůtě 
se nepřihlíží.

Dle § 22 odst. 2 a odst. 5 
stavebního zákona pořizovatel, 
tj. MěÚ Frýdek-Místek, odbor 
územního a ekonomického ro-
zvoje, dohodne návrh změny č. 
1 územního plánu zóny Olešná, 
Frýdek-Místek, s dotčenými 
orgány státní správy, které up-
latní svá stanoviska ve stano-
vené lhůtě.

Dle § 23 odst. 2 stavebního 
zákona pořizovatel, tj. MěÚ 
Frýdek-Místek, odbor územ-
ního a ekonomického rozvoje, 
sdělí vlastníkům, kteří uplatní 
své námitky k návrhu změny č. 
1 územního plánu zóny Olešná, 
Frýdek-Místek, ve stanovené 
lhůtě ( tj.16. 9. 2005 ), do 
30 dnů po schválení návrhu 
změny č. 1 územního plánu 
zóny Olešná, Frýdek-Místek, 
Zastupitelstvem města Frýd-
ku-Místku, že bylo námitkám a 
nesouhlasům vyhověno, nebo 
důvody, pro které námitkám 
a nesouhlasům vyhověno 
nebylo.



Kultura 13 Červenec 2005

Muzikantské žně vždy třetí 
týden v srpnu pořádá skupina 
nadšenců, většinou muzikan-
tů, která je organizována ve 
frýdecko-místeckém umělec-
kém sdružení FAMUS. VIII. 
ročník festivalu se uskuteční 
ve dnech 18.-20. srpna v are-
álu Sokolík.

„Jako každoročně chceme 
nabídnout příznivcům této muziky 
již tradiční pohodu, setkání s muzi-
kanty nejen začínajících 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,“ říká organizá-
torka Pavla Walková. I když akce 
tohoto typu, například Mohelnický 
dostavník, dokážou oslovit i deset 
tisíc lidí, na tak gigantický rozměr 
akce ve Frýdku nemyslí. „Snažíme 
se ale představit občanům a hos-
tům našeho kraje dobrou muziku, 
pomoci mladým a schopným 
muzikantům a v neposlední řadě 
zviditelnit město a beskydský kraj 

Muzikantské žně - folk, country, bluegrass

a tím podpořit i turistický ruch,“ 
vysvětluje Walková. Podle ní již 
muzikanti tuto nekomerční akci 
vzali za svou, je stále více známá 
a přihlášky přicházejí z celé repub-
liky, Polska, Slovenska, dokonce 
i z Holandska. „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,“ lákají na pestrost 
organizátoři. 

Hlavní scéna akce je přestě-
hována ze zahrady Národního 

domu do areálu Sokolík, který je 
pro festival velmi vhodný nejen 
pro své vynikající umístění v 
centru městského parku, podél 
řeky Ostravice, ale i pro větší 
prostorové možnosti, využitelné 
třeba i ke stanování.

První podvečer je soutěžní 
– kapela, která zvítězí, dostane 
prostor na hlavní scéně mezi 
hlavními hvězdami celé akce. 
Kapely hrávají i u táboráku, čímž 
se daří propojit hvězdy, muzikan-
ty i diváky. Ti se letos mohou těšit 
především na Slávka Janouška, 
Vlastu Redla, Jardu Samsona 
Lenka, Poutníky, místní Kajkery 
a mnoho dalších. „Atmosféra je 
vždy vynikající, hvězdy zůstávají 
mezi námi. Seznamují se s no-
vými mladými talenty a poté jim 
dále pomáhají prosadit se. Do 
budoucna bychom chtěli akci 
obohatit o další doplňující progra-
my a dny tak, aby akcí žilo celé 
město,“ plánuje Pavla Walková. 

Festival Muzikantské žně 
každoročně podporuje také 
město Frýdek-Místek.       (pp)

Traband - takový kramářský pelmel

Skupina Traband, která se 
pyšní cenou Akropolis Live 
Music Awards v kategorii 
world music za nejlepší živé 
vystoupení, se chystá do 
Frýdku-Místku. Její nápadi-
tou a energickou muziku si 
vychutnají posluchači tradič-
ního festivalu Sv. Jan Sessi-
on, který se chystá na září.

Když vám řeknou, že Traband 
představuje hořkosladkou divo-
kou jízdu ve stylu dechno, asi si 
nedokážete představit, co vás 
v podání této kapely čeká. Ono 
definovat její muziku není zrovna 
snadné, spíše jsou soustem pro 
kritiky, kteří se předhánějí v tom, 
co vše v jejich hudbě objeví. Jen 
si to poslechněte – směs periférní 
kutálky, kramářské písně, předvá-
lečného kabaretu a židovského 
klezmeru, jakési novodobé písně 
lidu pražského, vytvářené a před-
nášené s frajerským gustem a 
zároveň s generačním odstupem 
a nadhledem, hospodský šraml, 
zároveň prvky romského folkloru, 
inteligentní spojení dechové hud-
by, moderních tanečních vlivů a 
také folku, ska a punku. Traband 
zkrátka nabízí skvělý pelmel, který 
vás jistě nebude nudit.

Skupina Traband vznikla v roce 
1995 jako trio kytara-basa-bicí, 
stylově oscilující mezi country, 
punkem a folkem. Postupem času 
se propracovala ke zvuku čerpa-
jícímu ze širšího hudebního spek-
tra a k bohatšímu nástrojovému 
složení především z dechových 
nástrojů. Přelomový byl rok 1999, 
kdy původní elektrické obsazení 
bylo definitivně nahrazeno akustic-
kými nástroji (tuba, trubka, klarinet, 
akordeon, banjo), aniž by ubylo 
na razanci a tanečnosti. „Přihlásil 
jsem se do autorské Porty a neměl 
jsem zrovna muzikanty, kteří by 
mě doprovázeli. Tak jsem oslovil 
pár kamarádů z folkového Hallu i 
z mé předešlé kapely Otcovy děti. 
A protože jsme byli tři, začali jsme 
si říkat Traband, neboli ‘trojbend’. 
Později přišli další muzikanti a 
přinesli s sebou většinou decho-
vé nástroje, takže z ‘trojbendu’ 
se stal spíš ‘troubend’,“ ohlíží se 
zpět lídr kapely Jarda Svoboda, 
který s oblibou vždy míchal bigbít 
s folklórem, ale základ byl vždy 
stejný – písnička. „V začátcích 
Trabandu mě ovlivnil třeba Bob 
Dylan a country-rocková muzika 

TRABAND: Energií a nápady nabité hudební těleso.
Foto: Jana Modráčková

padesátých let. Lidová hudba mě 
zase inspiruje svou přímočarostí 
a jednoduchostí. Nevyhýbám se 
žádným druhům hudby a nechá-
vám na sebe působit všechno, s 
čím se setkám. Českou dechovku. 
Janáčka a Stravinského. Punk a 
hip-hop. A sladký filmový melódy-
je!“ říká Svoboda. Má rád příběhy 
a obdivuje lidi, kteří umí příběhy 
vyprávět. Proto jej fascinuje Bible, 
Bohumil Hrabal, staré černobílé 
filmy typu Felliniho Silnice, lidové 
balady a kramářské písně, doku-
mentární filmy a prý i pokleslé 
reportáže TV Nova. „A cesty a 
setkávání s jinými lidmi a kultura-
mi,“ doplňuje zdroje inspirace.

Za největší úspěch považuje, 
že kapela může jezdit zadar-
mo tam, kam jiní jezdí za těžce 
naspořené peníze. „Hráli jsme na 
festivalech i v klubech v Řecku, 
na Korsice, ve Francii, na Sloven-
sku, v Maďarsku, Rakousku, Pol-
sku, ve Švýcarsku i v Japonsku. 
Ovšem nejvyšší metou asi každé-
ho písničkáře je udělat písničku, 
která zlidoví, oddrhuje se u tábo-
ráků nebo v hospodě. Stačila by 
mi jedna taková – pak by se dalo 
mluvit o úspěchu,“ přemítá.   (pp)

Starostka Eva Richtrová spo-
lu se zastupiteli Petrem Rafajem 
a Janem Kášem pokřtila bás-
nickou sbírku Olgy Tlučkové s 
názvem „Z našeho kraja.“ Čty-
řiaosmdesátiletá autorka přišla 
na slavnostní setkání v kroji a s 
úsměvem na tváři. 

Když si se všemi připila, nemu-
seli ji ostatní hosté ani dlouho 
přemlouvat, aby ze své tvorby 

„Škoda, že v Praze naše nářečí neznají,“
lituje lašská básnířka Olga Tlučková

zarecitovala několik úryvků. „Pro 
tych starych, kjeři eště ´ponašimu´ 
znaju, pišu ty svoje basničky, ať se 
počitaju,“ předčítala Tlučková a na 
závěr vyjádřila politování nad tím, 
že zdejší nářečí pomalu vymírá, 
mladí lidé si na něj nepamatují 
a v Čechách zůstala jeho krása 
nepochopena. Nyní se o specific-
kém jazyku může zbytek republiky 
přece jen dozvědět. „Knihu autor-

ce sponzorovalo město s tím, že 
publikace je vhodná k reprezentaci 
zdejšího kraje a město ji tak může 
využít například na veletrzích ces-
tovního ruchu. Básně jsou totiž 
psané v laštině a starohamerském 
nářečí, takže nezasvěcenému 
obyvateli jiného konce republiky 
nejlépe přiblíží zdejší lidovou slo-
vesnost,“ sdělila tisková mluvčí 
Městského úřadu ve Frýdku-Míst-
ku Kateřina Šimůnková. 

„Já velice oceňuji tvorbu paní 
Tlučkové. Díky jejím básním 
a říkankám budou naše děti a 
vnoučata vědět, jak se tady mlu-
vilo,“ řekl Petr Rafaj. Jan Káš jej 
doplnil tím, že poděkoval všem, 
kteří se v zastupitelstvu zasadili 
o podporu této myšlenky.

Sbírku vydalo město Frýdek-Mís-
tek v nákladu 1000 kusů. Zájemci o 
tuto knihu se mohou obrátit přímo 
na městský úřad, oddělení ekono-
mického rozvoje v 1. patře.     (pp)

KŘEST: Symbolické spršky se ujala starostka Eva Richtrová s 
poslancem Petrem Rafajem. 

Frydek-Mistek, město jak kytička,
prostředkem se vine jak pentlička,
řeka Ostravica, šumná krasavica,

zpod Lyse vodička.

Frydek se vyšplhol na kopeček
a tam se rozvijol jak kviteček,

k tomu kvitku listek, to je přece Mistek,
s podloubim mo ryneček.

Prv města na sebe něvražila,
bo zemská hranica tady byla,

Frydek slezske spravě a Mistek 
Moravě

vlada přidělila.

Dnes je Frýdek-Místek už na štěstí
spojen v jedno rozsáhlé dvouměstí,
a proto nechť zkvétá, teď i další léta

ve slunných dnech i v dešti.

Pěsnička
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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

červenec - srpen
Prázdninová provozní doba v Klubu 

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

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

Všem dětem přejeme krásné prázdniny.

2. až 3. srpna v 19.00 hod.
KINSEY /USA, SRN, VB/
Liam Neeson a Laura Linneyová v 

životopisném filmu o muži, který v roce 
1948 šokoval Ameriku svou knihou, 
odhalující sexuální chování Američanů.

Mládeži do 15 let nevhodný, 118 min 
5. až 7. srpna v 19.00 hod.

MOJE VELKÁ INDICKÁ SVATBA /VB, SRN/
Drzá společenská komedie s oká-

zalými tanečními scénami a svéráznou 
romancí Bombajských kasovních trháků.

Mládeži přístupný, 111 min 
9. až 10. srpna v 19.00 hod.
VÁLKA POLICAJTŮ /Francie/
G. Depardieu a D. Auteuil ve skuteč-

ném příběhu ze sídla pařížské policie 
– drama dvou špičkových policistů, které 
dělí základní postoj ke své práci.

Mládeži do 15 let nevhodný, 110 min 
12. až 14. srpna v 17.00 hod.

MADAGASKAR /USA/
Dobrodružná animovaná komedie o 

čtveřici zvířecích celebrit z Newyorské 
ZOO uváděná v českém znění, která vás 
mile pobaví!

Mládeži přístupný, 85 min 
12. až 14. srpna v 19.00 hod.
BATMAN ZAČÍNÁ /USA/
Režisér Christopher Nolan resu-

scituje netopýřího mstitele s plnou 
parádou. Filmovému snímku neschází 
výborná atmosféra podpořená stra-
chem hlavního hrdiny.

Mládeži do 12 let nevhodný, 130 min 
16. až 17. srpna v 19.00 hod.
SAHARA /USA, Španělsko, SRN/
Výpravný napínavý dobrodružný film 

ve stylu Indiana Jonese o honbě za 
pokladem tím nejnebezpečnějším kou-
tem západní Afriky podle stejnojmen-
ného románu Clivea Cusslera /1931/.

V hl. roli Penélope Cruz, Matthew Mc-
Conaughey a další.

Mládeži do 12 let nevhodný, 120 min 
19. až 21. srpna v 19.00 hod.
PROKLETÍ /SRN, USA/
Příběh sourozenců, kteří jsou pokou-

sáni vlkodlakem. Co se z toho vyvine? 
Přijďte se podívat!!

Mládeži do 12 let nevhodný, 95 min 
23. srpna v 19.00 hod.
SKŘÍTEK /ČR/
Eva Holubová, Boleslav Polívka v tra-

gikomické grotesce o rodince, která se z 
venkova přestěhuje do města a snaží se 
naplnit svůj sen o šťastném životě.

Mládeži přístupný, 95 min
26. až 28.srpna v 19.00 hod.
DŮM Z VOSKOVÝCH FIGURÍN
/Austrálie, USA/
Film o partě teenagerů, kteří se ženou 

do náruče smrti – tentokrát do spárů šíle-
ných bratrů-dvojčat, se zábavným koncem.

Mládeži do 12 let nevhodný, 113 min 
29. srpna v 19.00 hod.
SVĚRACÍ KAZAJKA /USA/
Adrien Brody v hl. roli psychothrilleru o 

muži, který boří hranice času a prostoru.
Mládeži do 15 let nevhodný, 102 min 
30. až 31. srpna v 19.00 hod.
KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ /USA/
Hvězdné herecké obsazení ve výprav-

ném historickém velkofilmu vám nabízí 
skvělou podívanou s krásnými kostýmy. 
Film nás zavede do bojů křižáků se Sara-
cény o Jeruzalém.

Mládeži do 12 let nevhodný, 140 min

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

ucelený obraz o životě v Beskydech a 
Pobeskydí.

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

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

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

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém zám-

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

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

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

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň 

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

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

Výstavy:
DŘEVĚNÉ KOSTELY A KAPLE

na Moravě a ve Slezsku
Výstava přibližuje nevšední krásu 

dochovaných i zaniklých dřevěných sak-
rálních staveb v naší oblasti – kostelů, 
kaplí a zvonic. Vystaveny jsou historic-
ké a současné fotografie, pohlednice, 
kresby a malby, zákresy půdorysů, 
plánky, modely kostelů, stavební prvky a 
předměty z mobiliářů. Výstavu připravilo 
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek ve spo-
lupráci s Biskupstvím ostravsko-opav-
ským, Zemským muzeem v Opavě, Ost-
ravským muzeem, Muzeem Těšínska, 
Muzeum Śłaska Cieszyńskiego a dalšími 
institucemi a jednotlivci.

Potrvá do 27. srpna 2005.
MODELY SPECIÁLNÍCH VOZIDEL 

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

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

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

Potrvá do 6. listopadu 2005.
BESKYDSKÁ MUZEJNÍ A VLASTI-

VĚDNÁ SPOLEČNOST
27. srpna 15,00 hodin – výstavní síně 

frýdeckého zámku
PŘÍBĚHY CHRÁMOVÝCH DŘEVĚNIC

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

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

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

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

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

nového alba “Nápis na štítu domu”.
Vstupné: 150 Kč
!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Objednané vstupenky nezasíláme poštou. 

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

Vyúčtování fakturou se provádí při 
odběru vstupenek nad 500 Kč.

Bližší informace podá a objednávky 
přijímá programový útvar:

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

HRAD HUKVALDY
Tel. 558 699 323

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

JANÁČKOVY HUKVALDY

Letní kino U Arnošta
Přes celé léto si každý čtvrtek a 

neděli budeme moci zajít do Letního 
kina v Hospůdce u Arnošta nad stadion 
TJ Slezan ve Frýdku. Venkovní velko-
plošné projekce nabídnou především 
české komedie jako například Adéla 
ještě nevečeřela, Postřižiny, Slavnosti 
sněženek a podobně. Další pravidelnou 
akcí bude subotnik, sobotní retro taneční 
akce spojená s karaoke. Pátky budou 
pro změnu věnovány živé muzice. Pů-
jde především o místní kapely, jako je 
Downbelow, Najzar, Hebloid a jiné.

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

1. srpna v 19.00 hod.
FANTOM OPERY /2004-USA/
Režie: Joel Schumacher
Vynikající Emma Rossumová, Gerard 



Programová nabídka 15 Červenec 2005

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

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

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

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

Skupiny B a C jsou moderním a 
současným divadlem.

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

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

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

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

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

Kč (důchodci, ZTP)
PRODEJ PŘEDPLATNÉHO ZAHÁ-

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

DRŽITELŮM PŘEDPLATNÉHO 2004 / 
2005 REZERVUJEME JEJICH MÍSTA 

V DANÝCH PŘEDPALTITELSKÝCH 
SKUPINÁCH DO 20. SRPNA 2005

PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA „A“
Nová scéna Vlast v 19.00 hodin
12. října 2005

Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Václav Kliment Klicpera v úpravě J. 

Dvořáka
Hadrián z Římsů
Nejúspěšnější hra českého vlastenec-

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

Místo děje hrad Čelakov a okolí roku 
1329-2005.

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

Režie: František Filip Hudba a texty 
písní: Ivan Mládek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hrají: Milena Dvorská/Jana Šulcová, 
Lumír Olšovský/Zbyšek Pantůček, Mahu-

lena Bočanová/ Lucie Zedníčková, 
Vladislav Beneš/Antonín Procházka, 

Ivana Andrlová/Olga Želenská aj.
Režie: Antonín Procházka
PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA „B“
Nová scéna Vlast v 19.00 hodin
30. září 2005
Divadlo Bez zábradlí
Terrence McNally

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

závažná výpověď o hledání lásky a 
sbližování dvou osamělých lidí.

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

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

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

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

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

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

odvážnější herce. Letití přátelé spolu 
stráví společnou noc, která jim nabídne 
popovídat si otevřeně o věcech, na které 
se ženy ostýchají ptát mužů a muži žen.

Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček
Režie: Roman Štolpa

Česká premiéra
Únor 2006
Agentura AP – Prosper
Bricaire Lassayques
Velká zebra aneb Jakže se to jmenujete?
Christian má „nemoc“, s každou ženou 

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

Hrají: Ondřej Vetchý, Kateřina Hrachovco-
vá, Jaromír Dulava, Martina Hudečková aj.

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

řízným projevem obou aktérů. 
Žádné přestavby, převleky, scénické 

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

ších podobách.
Hrají: Anna Šišková/Soňa Norisová, 

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

Režie: Ondrej Špišák
Premiéra 4. 2. 2005 na scéně RNDDIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ

sezona 2005/2006

 Butler v adaptaci slavného Webberova 
muzikálu – uváděný snímek vám nabízí 
nejen krásné árie, ale i pompézní podíva-
nou s výpravnými kostýmy, dekoracemi a 
vizuálními efekty.

Mládeži do 12 let nevhodný, 130 min 
8. srpna v 19.00 hod.
BOKOVKA /2004-USA/
Režie: Alexander Payne
Vynikající nenápadná komedie přiná-

ší nádherně obyčejný příběh o cestě za 
vínem a několika zásadními rozhodnutími.

Mládeži do 12 let nevhodný, 125 min 
15. srpna v 19.00 hod.
BOŽSKÁ JULIE /Kanada, VB-2004/
Režie: István Szabó (na motivy romá-

nu Julie, ty jsi kouzelná)
Annette Bening, Jeromy Irons ve filmu 

z divadelního prostředí třicátých let, při 
kterém se rozhodně nebudete nudit.

Mládeži do 12 let nevhodný, 104 min 
22. srpna v 19.00 hod.

HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ /2004-USA/
Režie: Marc Forster
Johnny Depp, Kate Winslet v dojem-

ném životopisném příběhu podivínského 
dramatika Jamese M. Barrieho – autora 
příběhu Petra Pana.

Mládeži přístupný, 102 min 
29. srpna v 19.00 hod.
ŽIVOT JE ZÁZRAK /2004-Francie/
Režie: Emír Kusturica
Repríza uváděného snímku, jenž nás 

zavede do Kusturicova bláznivého svě-
ta, v němž se jižní temperament mísí s 
východním smyslem pro absurditu.
Hrají: Slavko Štimac, Nataša Šolak a další.

Mládeži do 12 let nevhodný, 150 min
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