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slovo primátorky

Na posledním zasedání frý-
decko-místeckého zastupitel-
stva se znovu probíraly šance 
na profinancování nového 
hasičského vozu pro frýdecké 
dobrovolné hasiče. Následná 
nepřesná interpretace v médiích 
způsobila, že dobrovolní hasiči 
vydali k tématu otevřený dopis.

„Je nám líto, že bez našeho 
vědomí a souhlasu většiny čle-

Město a dobrovolní hasičiMěsto a dobrovolní hasiči
nů sboru došlo ke zpolitizování 
tohoto tématu. Jsme dobrovolná 
organizace pomáhající všem 
občanům města v rámci svého 
volna a dobrovolně a v tomto 
duchu se také ubírá naše čin-
nost. Jsme zde především ´ku 
pomoci bližnímu svému´, jak je 
uváděno staré hasičské heslo, a 
proto se nás velmi dotýká jaké-
koli zbytečné politické vyhrocení 

situace kolem našeho výjezdo-
vého vozidla,“ praví se v něm.

Kauza vznikla rozdílným 
pohledem na nákup nové cister-
ny za více než šest milionů korun, 
který se snažila prosadit opozice. 
Radnice se nákupu nebrání, 
ale chce získat na tuto položku 
dotaci ze státního rozpočtu, která 
městu zatím nebyla přiznána.

(Pokračování na straně 3)

Frýdecko-místecká rad-
nice v silné sestavě vyrazila 
do Kolína, aby si udělala 
přesnější představu o mož-
ných důsledcích průmyslové 
zóny v Nošovicích pro naše 
město. Získané zkušenosti 
s automobilkou v Čechách, 
která výrazně ovlivňuje život 
v třicetitisícovém městě, se 
ukazují jako velmi cenné a 
jeho návštěva jako mimořád-
ně prozíravý krok.

Radnice si zajela pro cenné zkušenosti do Kolína

ZÓNA V KOLÍNĚ: Budou Nošovice věrnou paralelou? Foto: Archiv TPCA

Vážení spoluobčané,
ve dnech 9.-15. července se v 

prostorách Moravskoslezského hradu 
v Ostravě uskutečnil II. mezinárodní 
plenér „Ostravské řezbování“. Důvod, 
proč se o tom zmiňuji, je velmi jedno-
duchý. Jedno umělecké dílo, které bylo 
v rámci tohoto „řezbování“ vytvořeno, 
je totiž určeno pro naše město. Řezbář 
pan Pavel Vácha z Ostravy vytvořil 
umělecké dílo připomínající „květ“, které by se mohlo velmi brzy 
stát součástí Parku pod zámkem a být jeho ozdobou. 

Naším záměrem vždy bylo doplnit tento park uměleckými díly a 
nyní se tedy podařil první krok. Řezbářské výtvory se sem jistě hodí. 
Sám autor se přijede do parku podívat a navrhne místo v parku pro 

jeho umístění a způsob uchycení 
v terénu. To vše musí být se 
souhlasem projektantů Parku 
pod zámkem, kteří již sdělili, že 
s návrhem umístění sami rádi 
pomohou, a oživení parku touto 
formou velmi přivítali.

Doufám, že tato socha 
nezůstane v parku dlouho osamo-
cena, ale že k ní budeme postupně 
přidávat další umělecké výtvory, 
které toto místo budou dále 
zpříjemňovat.        Eva Richtrová

„Hned na začátku jsme 
si ujasnili, že nechceme nic 
malovat narůžovo, ale že nás 
zajímají skutečné dopady na 
chod města. Musím ocenit, jak 
k nám byla kolínská radnice 
vstřícná a jak cenné informace 
nám poskytla. Všechny je ani 
nemůžeme zveřejnit, jisté je, 
že můžeme být rádi, že partne-
rem investora v Nošovicích je 
kraj, a ne Frýdek-Místek, a že 
se vyplatí být v každém směru 

ostražitý. Současně je třeba ale 
říct, že navzdory všem nevýho-
dám a problémům, o kterých 
jsme mluvili, jsou v konečném 
součtu v Kolíně rádi, že tam 
automobilku mají. Zvedla se 
koupěschopnost místních oby-
vatel, rozšířily se služby ve 
městě, rozvoj nutně zazname-
nalo i školství a zdravotnictví,“ 
hodnotila v kostce výzvědnou 
misi primátorka Eva Richtrová. 

Vedle primátorky si poučení 

z výkladu zástupců kolínské 
radnice bral také ředitel městské 
policie Václav Buček, vedoucí 
odboru územního a ekonomic-
kého rozvoje Petr Šabrňák, a 
zástupci odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství a odboru 
životního prostředí a zeměděl-
ství. Dozvěděli se například, že 
město staví na vlastní náklady 
celkem 880 bytových jednotek, 
výše nájemného je stanovena 
na 64 korun za metr čtvereční. 
Výstrahou pro Frýdek-Místek, i 
když jeho pozice není totožná, je 
skutečnost, že celých sedmde-
sát procent dopravy do průmys-
lové zóny vede středem města. 
Překvapením pak fakt, že místní 

nezaměstnanost klesla pouze o 
čtyři procenta, protože zaměst-
nanci jsou z celé republiky, i z 
Polska, Slovenska a Ukrajiny. V 
tomto směru nezbývá než dou-
fat, že zdejší region se obrovské 
příležitosti chopí lépe a zaměst-
nanci v nošovické automobilce 
budou mít k tomuto regionu 
vztah. Protože tato vazba v Kolí-
ně u mnohých pracovníků chybí, 
musí se zde vyrovnat s nárůstem 
kriminality a její jinou strukturou. 
Nepopíratelné však je, že pří-
tomnost automobilky konsorcia 
TPCA má zásadní ekonomický 
význam nejen pro Kolín a jeho 
obyvatele, ale i pro celou Českou 
republiku.         (pp)

Městská společnost Sport-
plex se snaží, aby aquapark 
přinášel i další lákadla mimo kla-
sický provoz koupaliště. Jednou 
z doprovodných červencových 

Aquapark láká i akcemi

ROAD SHOW BAR: Doprovodná akce byla příjemným zpestřením. 
Foto: Petr Pavelka

akcí se stal nenadálý příjezd rea-
lity road show Bar TV Prima.

„Jednalo se o doprovodnou 
akci k televizní reality show, kte-
rá zavítala i k nám. Nenabídla 

sice plejádu známých osobností, 
ale spousta soutěží o zajímavé 
ceny byla příjemným zpestřením 
běžného provozu. Podobným 
věcem budeme vždy dávat zele-
nou, chceme, aby se na aqua-
parku pořád něco dělo,“ uvedl 
ředitel společnosti Sportplex Petr 
Slunský. Největší úspěch v par-
ném dni měla ochutnávka nového 
nápoje ve vychlazených plechov-
kách a bar, který za zakoupené 
barmánky nabízel míchané drin-
ky. Každý, kdo si los koupil, mohl 
něco vyhrát, kromě pití třeba nej-
různější reklamní předměty.

Podobné akce přispívají k 
větší návštěvnosti, ale na tu si 
radnice v dosavadním průběhu 
léta nemůže vůbec stěžovat. 

(Pokračování na straně 2)

Zpravodaj a Transparency International
Frýdecko-místecká opozice 

pustila v souvislosti se Zpravo-
dajem Rady města Frýdku-Míst-
ku do světa zprávu, že „společ-
nost Transparency International 
plně potvrdila podezření, že 
současná radnice permanentně 
zneužívá této tiskoviny ke svým 
politickým cílům“. Radnice 
však zjistila, že Transparency 
International žádné takové sta-
novisko nevydala.

„Žádali jsme opoziční zastupi-

tele podepsané pod prohlášením, 
aby nám doložili dokument, o 
který se opírají. Protože se k tomu 
neměli, oslovili jsme také přímo 
Transparency International, která 
nám poslala kopii koresponden-
ce. Hned v prvním odstavci je 
napsáno, že Transparency Inter-
national poskytuje pouze obecné 
stanovisko k vydávání radničních 
zpravodajů, nikoli stanovisko ke 
Zpravodaji Rady města Frýdku-
-Místku. Společnost Transparen-

cy International tudíž žádné kon-
krétní podezření nepotvrdila, jak 
opozice tvrdí. Jsou to tedy pouhé 
dedukce a matení veřejnosti,“ zlobí 
se primátorka Eva Richtrová, kte-
rá si dala tu práci a zanalyzovala 
obsah zpravodajů vydávaných v 
letech 1991-1998 tehdejší koalicí 
OF-ODS, ČSL-KDUČSL a Nezá-
vislí s cílem mimo jiné zjistit, kolik 
prostoru bylo tehdy dáno opozici 
pro její stanoviska a názory.

(Pokračování na straně 2)
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V tropických vedrech město
technické služby čistí v noci

Vysoké teploty trápí v 
posledních týdnech všechny 
občany města Frýdek-Místek 
a vyžadují v různých sférách 
změnu režimu. Na nezvyklou 
situaci zareagovaly také tech-
nické služby TS a. s., které po 
dohodě s odborem dopravy 
a silničního hospodářství 
magistrátu města přistoupily 
k nočnímu čištění. 

„Čištění se provádí cister-
nami, aby se docílilo splách-
nutí nahromaděného prachu a 
došlo také alespoň částečně k 
ochlazení ovzduší. V některých 
dnech je tento způsob kombino-
ván i s dočišťováním zametači,“ 
sdělila tisková mluvčí magistrá-
tu Kateřina Piechowicz. Noční 
čištění v parných dnech přináší 
hned několik výhod. „V nočních 
hodinách jezdí po komunikacích 
samozřejmě mnohem menší 
počet vozidel, na chodnících 

a veřejných prostranstvích se 
pohybuje méně lidí, a tak je mož-
no lépe provádět čištění v těch 
nejexponovanějších lokalitách, 
což za normálního provozu tak 
jednoduché není. Tímto opatře-
ním se také minimalizují přípa-
dy, kdy může cisterna postříkat 
vodou hosty venkovních zahrá-
dek nebo zamokřit oděv kolem-
jdoucích. Dalším plusem je fakt, 
že celý proces čištění probíhá v 
noci rychleji. Načerpání vody do 
cisteren je ve dne díky dlouhé 
čekací době u dodavatele zdlou-
havé, kdežto v nočních hodinách 
jde vše daleko plynuleji. Chlad-
nější noční pracovní dobu uvítali 
i naši zaměstnanci, kteří v nekli-
matizovaných kabinách vozidel 
zažívali přes den hodně krušné 
chvíle,“ vysvětlil ředitel TS a. s. 
Jaromír Kohut, který se jen usmí-
vá, že po zimě přišel další extrém 
i v letním období.                  (pp)

(Pokračování ze strany 1)
Na prahu nové sezony byl na 

Olešné přivítán jubilejní stotisící 
návštěvník a v půli července je 
už počet letošních návštěvníků 
okolo 65 tisíc, zatímco loni touto 
dobou necelých 40 tisíc. Přes čty-
ři tisíce lidí za den aquapark nav-
štívilo 17. června, pak poslední 
červnovou neděli a ve dva státní 
červencové svátky. Jinak více 
slunečných dní způsobilo, že 
se počet návštěvníků rozmělnil 
do přijatelných mezí. „Je to tak 
– lidé vědí, že když nepůjdou k 
vodě dneska, s největší pravdě-
podobností budou moci i zítra. 
Počasí v tomto smyslu přeje, na 
druhou stranu musím upozornit i 
na druhou stranu mince, protože 

Aquapark láká i akcemi
extrémní horka pro nás zname-
nají větší náklady na chemii, 
čímž je náročnější i celý ener-
getický provoz,“ upozorňuje Petr 
Slunský. Ten nechce „soudit den 
před večerem“, ale očekává, že 
na konci sezony by mohl kon-
statovat zvýšení návštěvnosti o 
padesát procent.

Aquapark se snaží neustá-
le přinášet nějaké novinky. Po 
zavedení elektrického vláčku 
jako alternativní dopravy je 
posledním počinem doplňko-
vý prodej spojený s pobytem 
u vody. Přímo na Olešné tak 
dostanete opalovací krémy, 
dětské pleny do vody, pokrývky 
hlavy, dětské rukávky a další 
potřebné věci.      (pp)

Zpravodaj a Transparency InternationalZpravodaj a Transparency International
(Pokračování ze strany 1)
„Bylo to velmi zajímavé a 

poučné čtení. Kritika opozice 
k dnešní formě zpravodaje je 
nemístná vzhledem k tomu, 
jakým stylem vedla kdysi zpra-
vodaj ona. Myslíme si navíc, že 
opozice o prostor ve zpravodaji 
ve skutečnosti nestojí,“ podotý-
ká primátorka. Upozorňuje, že 
jsou zcela scestné dotazy někte-
rých médií, zda se ve zpravodaji 
objevují informace politického 
charakteru. „Pořád tvrdíme, že 
rada města nemůže mít jenom 
spoustu povinností a odpověd-
nost, ale taky práva – jedním z 

nich je právo své politické kroky 
občanům vysvětlovat. Zpravo-
daj Rady města Frýdku-Místku, 
vypovídá o činnosti orgánu, 
který vytváří místní politiku, tak 
je jasné, že v něm kromě infor-
mací z oblasti sportu, kultury a 
školství musí být i informace 
politického charakteru. Politic-
ký charakter má navíc de facto 
každé rozhodnutí rady – v které 
lokalitě opraví chodník, kterému 
sportovnímu klubu přizná dota-
ci, kterou kulturní akci podpoří, 
politika je ve všem, takže takhle 
problém nelze stavět,“ uzavřela 
primátorka.        (pp)

Většina pejsků
už má svůj čip

Z celkového počtu 4617 evi-
dovaných psů ve Frýdku-Místku 
bylo na základě nové vyhlášky 
do konce června označeno 3781. 
Z toho 323 má tetování a 233 jiný 
než městský čip. Lidé ke své 
povinnosti přistupovali zodpo-
vědně, přesto chybí označit 836 
psů. Magistrát nechal povinně 
načipovat také 49 psů v útulku. S 
hříšníky, kteří nařízení magistrátu 
ignorovali, bude zahájeno správ-
ní řízení. Nedoplatky se město 
chystá vymáhat dle platných 
směrnic, to znamená i soudní 
cestou. Uvedený dluh pak bude 
zvýšen o soudní poplatky. 

Město zkvalitní
další cyklostezku 

Stávající cyklostezka vedoucí 
z Frýdku směrem do Dobré má 
v úseku u hřbitova nevyhovující 
šířkové a spádové rozměry. „Mezi 
ploty zdejších zahrádek se v jed-
nom místě zužuje a směřuje do 
zatáčky, k tomu ještě ve svahu. 
Proto chceme vybudovat asi 280 
metrů úplně nové trasy, aby se 
cyklisté zahradám vyhnuli,“ upřes-
nil vedoucí investičního odboru 
Jan Kaspřík. Dobudování nového 
úseku bude stát město necelé 
tři miliony korun. Celková délka 
stezky je zhruba 13 kilometrů.

Přerušení elektřiny
Skupina ČEZ oznamuje všem 

odběratelům elektrické energie, 
že bude provedeno přerušení 
dodávky elektřiny v těchto lokali-
tách: Bruzovská – Nové Dvory – 
Vršavec 14. 8. od 7 do 10 hodin, 
21. a 22. 8. od 7 do 15 hodin. J. 
Mahena – Kpt. Nálepky – Černá 
cesta – Na Výsluní – Podlesní 
– V Zahradách – M. Alše 10. 8. 
od 7 do 15 hodin. Ve stejný čas 
bude 3. 8. omezena dodávka 
proudu i na ul. Novodvorská.

Koncert krajanům
Kulturní sdružení Bezručův 

kraj Frýdek-Místek, Chlebovice 
pořádá Koncert věnovaný kraja-
nům z Texasu. Koncert ve stylu 
americké country se uskuteční 
5. srpna od 18 hodin v Chlebovi-
cích, v prostoru lyžařského are-
álu pod rozhlednou. Účinkovat 
bude skupina Drops z Karviné. 
Všichni příznivci tohoto žánru 
jsou zváni, občerstvení zajiště-
no, stylová garderoba vítána.

Obrázky pomohly
Celkem 7600 korun bylo 

vybráno v rámci akce Cesta 
mráčkového dráčka, kdy se 
výkupem obrázků získaly finance 
na materiál pro činnost chráně-
ných dílen Centra pro mentálně 
postiženou mládež ve Frýdku-
-Místku. Pořadatelé děkují všem, 
kteří svým příspěvkem přispěli k 
úspěchu charitativní akce.   (pp)

Frýdecko-místecká radni-
ce si může odškrtnout prv-
ní část nutné rekonstrukce 
víceúčelové sportovní haly 
ve městě. Na začátek udělala 
největší radost hokejistům, 
krasobruslařům a dalším, 
kteří se rádi hýbou na ledě.

Ledová plocha v hale je kom-

Víceúčelová sportovní hala prošla rekonstrukcí

pletně zrekonstruována včetně 
systému chlazení, který už se 
blížil havarijnímu stavu. Předcho-
zí systém potřeboval čtyři tuny 
čpavku, ten stávající jen tři sta 
kilogramů, a to ještě čpavek není 
přímo pod plochou, ale ve stro-
jovně. „Chladíme nyní nepřímo, 
s nesrovnatelně lepšími para-

metry, zejména ekologickými a 
bezpečnostními. Systém je plně 
automatizován, dobře ovladatel-
ný a v extrémních případech umí 
dálkově informovat o nutnosti 
zásahu,“ sdělil Rostislav Zemá-
nek, vedoucí střediska VSH. 

Rekonstrukce začala v dub-
nu, kdy se v hale pomocí těžké 
techniky musely odstranit původní 
kovové trubky chlazení. Ty nové 
už jsou z umělé hmoty a pro 
představu – pod novou plochou 
jich je zhruba dvacet kilometrů. 
Novotou září i mantinely, plexi-
skla a střídačky. Test chlazení s 
dvoucentimetrovou vrstvou ledu 
již proběhl, ale naplno se začne 
mrazit posledního července, aby 
4. 8. mohli již na led hokejisté a 
krasobruslaři. Veřejnost si může 

ledovou plochu vyzkoušet v půli 
září, děti již dříve v rámci akce 
Prázdniny ve městě. Od srpna se 
začne provádět také oprava stře-
chy haly, ale ne generální, pouze 
havarijní záležitosti po letošní 
extrémní zimě. „Jsme rádi, že se 
nám podařila tato etapa podle 
plánu, kdy nám šlo především o 
to, aby nebyla narušena hokejová 
sezona a byla zachována konti-
nuita práce s hokejovou mládeží,“ 
uvedl náměstek primátorky Petr 
Cvik. Město na nezbytnou rekon-
strukci uvolnilo přes třicet milionů 
korun, nevyhnutelné však jsou i 
další úpravy, kterými musí hala 
postupně projít, aby město získalo 
špičkový sportovní stánek, který 
by poskytl zázemí řadě význam-
ných akcí.         (pp)

Frýdecko-místecká radnice 
se pustila do výrazných inves-
tic, zejména do areálu na Oleš-
né, ale ke konci roku neměla 
problém dostát svému závaz-
ku v Programovém prohlášení 
Rady města Frýdek-Místek na 
léta 2002-2006, kde garan-
tovala za maximální hranici 
zadluženosti sedm procent z 
hodnoty majetku města. Tento 
ukazatel se daří plnit.

Míra zadluženosti města k 
31. prosinci 2005 činila pouze 
5,63 procent, takže město mělo v 
tomto ohledu ještě rezervy. Bez 
nejmenších potíží radnice vyho-
vuje i druhému parametru – v 

Zadlužení města je v normě
ukazateli dluhové služby, který se 
používá například při žádostech 
o dotace. Ministerstvo financí 
obce a kraje, které překročí sta-
novenou výši dluhové služby ve 
výši 30 procent, vyzývá k přijmutí 
opatření, aby v příštím období tuto 
hranici nepřekračovaly. „Pro rok 
2005 mělo město ukazatel dlu-
hové služby pouze ve výši 4,24 
procent, mnohem více se město 
stanovené hranici blížilo v roce 
1998, kdy k překročení chyběla 
pouhá čtyři procenta. Nyní máme 
velkou rezervu, ovšem metodika 
výpočtu se od té doby změnila,“ 
řekla primátorka Frýdku-Místku 
Eva Richtrová.                      (pp)

NOVÉ JÁDRO: Hala má novou ledovou plochu, nové mantinely, 
plexiskla i střídačky.                  Foto: Petr Pavelka

NOVÁ STROJOVNA: Skutečná chlouba – ekologičtější, bezpečnější.
Foto: Petr Pavelka



3 Červenec 2006Zpravodajství

městská policieRadnice se věnuje problematice parkování ve městě

Frýdecko-místecká radnice 
si je vědoma, že nelze dosáh-
nout stavu, aby počet parko-
vacích míst ve městě odpoví-
dal počtu vozidel. Této otázce 
však věnuje velkou pozornost, 
i prostřednictvím komise rady 
města pro dopravu, bezpeč-
nost a prevencí kriminality.

„Růst stupně automobilizace 
je výrazně rychlejší než rych-
lost stavby parkovacích míst a 
počet vhodných a dostupných 
ploch pro výstavbu parkovišť je 
omezený. Přestože financemi 
do této oblasti řešíme pouze 
potřeby části obyvatel – maji-
telů vozidel, bereme v úvahu, 
že automobily se v konečném 
důsledku dotýkají nás všech,“ 
vysvětluje náměstek primátorky 
Petr Cvik.

V roce 2000 se pro některé 
části města zpracoval generel 
statické dopravy – sídliště Slez-
ská, sídliště Riviéra, Kolaříkovo 
sídliště, sídliště Střed. „Tento 

materiál pro dané oblasti zma-
poval stávající počet parkova-
cích míst, stanovil deficit parko-
vacích míst a vytipoval plochy, 
na kterých by se nová parkovací 
místa mohla vybudovat,“ sdělil 
vedoucí odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství Miroslav 
Hronovský, který podotknul, že 
ne na všech vytipovaných plo-
chách se nakonec podaří stav-
bu nových parkovišť realizovat. 
„Z důvodu nesouhlasu občanů, 
správců inženýrských sítí se 
například nepodařilo realizovat 
stavbu parkovišť na tř. 17. listo-
padu naproti areálu společnosti 
TS a.s., na ulici Malý Kolore-
dov, na ulici Anenská, na ulici 
M. Chasáka a ulici Mozartova,“ 
konkretizuje, kde má radnice 
přes neúspěch čisté svědomí.

Frýdecko-místecká radnice v 
současné době realizuje další 
etapu výstavby nových parko-
vacích míst naproti 11. ZŠ na 
Slezské, kde do konce října má 

Parkoviště zbudovaná v letech 1992-2006:
na ul. Zámecká – pod bývalým obv. odd. Policie ČR ... (20) 1997 
na ul. Palackého – před objektem býv. okr. úřadu ....... (40) 1998 
na ul. Palackého – u objektu Moravia Banky .......... (10) 1998
v rámci rekonstrukce Zámeckého náměstí .............. (95) 1998
na ul. Polit.obětí – u objektu býv. okresního úřadu ....... (61) 1999
na ul. M. Majerové ................................................... (24) 2000
na ul. Malý Koloredov .............................................. (45) 2001
v rámci rekonstrukce sídliště Puškinova.................. (74) 2001
v rámci rekon. nám. Svobody a přilehlých ulic ........ (20) 2002
na ul. Čajkovského .................................................... (9) 2002
na ul. Pekařská – naproti Slezské pekárny ............. (52) 2002
na ul. V. Talicha ....................................................... (36) 2003
na ul. U Staré pošty ................................................. (60) 2003
na ul. U Staré pošty – u pizzerie ............................. (17) 2003
na ul. Sadová .......................................................... (14) 2003
na ul. Nad Lipinou – za domem čp. 2561 .................. (6) 2003
na ul. Tolstého ......................................................... (23) 2004
na ul. Hlavní u ZUŠ ................................................. (37) 2004
na ul. Božana .......................................................... (19) 2004
na ul. J.Čapka ......................................................... (52) 2004
na ul. Zd. Štěpánka ................................................. (18) 2004
v rámci rekonstrukce sídliště na Nové Osadě ....... (131) 2004
na ul. Novodvorská .................................................. (39) 2005
na ul. Lískovecká ..................................................... (27) 2006
na ul. Beethovenova ................................................ (33) 2006
u aquaparku v rekreační oblast Olešná ................... (43) 2006

ZA RADNICÍ: V blízkosti městského úřadu se na novém parko-
višti už pracuje.                   Foto: Petr Pavelka

DALŠÍ ETAPA: Parkoviště budované na Slezské. Foto: Petr Pavelka

být na ulici Novodvorská k dis-
pozici 96 míst, začalo se praco-
vat i v lokalitě za hlavní budovou 
radnice ve Frýdku, kde vznikne 
43 parkovacích míst, ale počítá 
se zde také s veřejným WC. 
Do konce roku se rozšíří také 
parkoviště u restaurace Mora-
va, na ulici J. Trnky vznikne 28 
parkovacích míst. „Jednáme 
také se společností, která je 
dodavatelem automatizova-
ných garážových a parkovacích 
systémů, které mohou dále 
pomoci zejména lokalitám, kde 
skutečně již na jiná řešení není 

prostor, například na Slezské,“ 
věří v další možnosti náměstek 
primátorky Petr Cvik.       (pp)

Připravovaná parkoviště:
Stavba dalších parkovišť 

se připravuje. Ve fázi zpra-
cování projektové dokumen-
tace pro územní řízení nebo 
dokonce již pro stavební 
řízení jsou tyto stavby:
na ul. V. Nezvala 
na ul. Dobrovského
na ul. Riegrova
na ul. Fibichova
na ul. Wolkerova

U MORAVY: Travnatý ostrůvek zmizí a do konce roku přibudou 
parkovací místa.                  Foto: Petr Pavelka

Město a dobrovolní hasiči

Kradl benzín
8. 7. v půl druhé v noci 

přijala městská policie ozná-
mení, že na ulici Habrová 
byla viděna osoba podezřele 
se sklánějící nad škodovkou. 
Hlídky okamžitě vyjely a podle 
popisu chytili osmnáctiletého 
mladíka, který kradl benzín. 
„Uvidíme, co mu bude pro-
kázáno. Víme, že několikrát 
měli prázdné nádrže na ulici 
Lískovecká, ten hoch používal 
dokonce zvedák, takže toho 
má na svědomí nejspíš více,“ 
referoval ředitel městské poli-
cie Václav Buček.

Ležel u kolejí
9. 7. přijal dispečink měst-

ské policie oznámení, že pod 
estakádou u kolejí leží muž. 
V něm byl identifikován dva-
apadesátiletý muž z Fryčovic, 
a protože nebylo zřejmé, jak 
ke svým zraněním přišel, na 
místě zasahovala vedle rychlé 
záchranné služby i republiko-
vá policie.

Problémy se psy
9. a 10. 7. městské stráž-

níky zaměstnávali psi. Nejpr-
ve byli nahlášeni dva volně 
pobíhající psi ve Skalici na 
Kamenci. Jednalo se o dost 
nebezpečná plemena, takže 
majitel dostal blokovou pokutu 
za to, že je dostatečně nezajis-
til. O den později v šest hodin 
ráno žádala o příjezd hlídky 
rychlá záchranná služba, která 
nemohla na ulici M. Magdónové 
poskytnou lékařskou pomoc, 
protože pes nechtěl opustit své-
ho postiženého pána.

Potíže epileptiků
17. 7. v půl jedenácté dopo-

ledne strážníci Městské policie 
Frýdek-Místek zachraňovali 
ve stejnou dobu na dvou roz-
dílných místech dva občany, 
u nichž se projevil epileptický 
záchvat. V prvém případě se 
jednalo o záchvat šestatřice-
tiletého muže na ulici Heydu-
kova, v druhém o pětadva-
cetiletého muže v místeckém 
„Křížovém podchodu“. Městská 
policie touto cestou děkuje za 
asistenci při poskytnutí první 
pomoci v Křížovém podchodu 
dvěma uvědomělým mužům.

Chtěla se zabít
17. 7. kolem jedné hodiny 

odpoledne strážníci městské 
policie zakročovali na ulici Füg-
nerova po telefonátu duchapří-
tomné matky, jejíž sedmnáctiletá 
dcera chtěla spáchat sebevraž-
du skokem z mostu. Strážníci 
dívku zajistili a přivolali okamžitě 
na místo rychlou záchrannou 
službu. Poté asistovali při převo-
zu nebohé dívky k jejímu ošetřu-
jícímu lékaři.       (pp)

(Pokračování ze strany 1)
Opozice se snažila tlačit k 

této investici hrozbou možných 
následků neakceschopnosti 
dobrovolných hasičů, radnice 
poukazovala na to, že nemohou 
suplovat úkoly profesionálního 
hasičského sboru. „Informace o 
tom, že tady chybí nějaké vyba-
vení, je, bych řekl, nepravdivá, 
protože profesionální hasič-
ský sbor má velice špičkové 
vybavení, jsou tady perfektně 
vybaveni, jsou dobře vycvičeni, 
takže vzbuzovat nějaké oba-
vy, že by mohlo dojít z důvodu 

nedostatku techniky k proble-
matice při zásahu, si myslím, 
že není vhodné,“ řekl doslova 
na zastupitelstvu poslanec Petr 
Rafaj, který už začal zjišťovat 
další možnosti města získat 
potřebné finanční prostředky 
přímo ze státního rozpočtu. 
„Někteří kolegové zastupitelé a 
novináři nestačili sledovat, kdy 
mluvím o dobrovolných a kdy o 
profesionálních hasičích. Panu 
Svojákovi jsem například nedo-
kázal vysvětlit, že u dopravní 
nehody profesionální hasiči 
nemusí zasahovat s cisternou,“ 

posteskl si poslanec. Tématu 
špičkového vybavení se však 
chytili i dobrovolní hasiči. „Vyba-
vení naší výjezdové jednotky je 
opravdu na špičkové úrovni, co 
se týká osobních ochranných 
pracovních prostředků pro 
zasahující hasiče. To, že nám 
slouží čtvrtstoletí stará cisterna, 
je druhá věc a věřím, že zastu-
pitelstvo v této věci dělá vše, co 
je možné,“ sdělil v otevřeném 
dopise starosta SDH Frýdek 
Radek Stránský. 

Statutární město Frýdek-
-Místek má celkem šest dobro-

volných jednotek, té frýdecké 
v roce 2004 přispělo 439 tisíci 
korunami, loni 320 tisíci a letos 
zatím 126 tisíci s plánovanými 
dalšími investicemi přes sto tisíc 
korun na nákup kalového čerpa-
dla a sněžné frézy. „Stará cister-
na frýdeckých dobrovolníků má 
najeto pouhých 16 392 kilome-
trů, loni 500 a letos zatím 345. 
Poslední technická kontrola byla 
provedena v březnu tohoto roku 
bez zjištěných závad. Líčit tedy 
její škytání do kopce není příliš 
na místě,“ domnívá se primátor-
ka Eva Richtrová.       (pp)
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K historicky nejúspěšnějším 
patřil na Základní škole Frý-
dek-Místek, Jiřího z Poděbrad, 
uplynulý školní rok 2005/2006. 
K nepřebernému množství 
sportovních úspěchů se letos 
přidala i přední umístění v sou-
těžích vědomostních. Pozadu 
svým významem nezůstaly ani 
kulturní akce, které „Jedenáct-
ka“ pro své žáky i příznivce 
uspořádala.

Jakubu Nikodýmovi z 6. A 
se podařilo získat druhé mís-
to v krajském kole zeměpisné 
olympiády a sedmačka Radka 
Michaláková díky svým vyni-
kajícím znalostem angličtiny 
skončila v okresním kole ang-
lické olympiády na druhém 
místě. Trojice Nikodým, Kývala 

Kromě zdatnosti mají i vědomosti
a Gottwald ze šestých ročníků 
zasáhla významným způsobem 
i do okresních matematických 
soutěží, jednak do matematické 
olympiády, ale také do Pythago-
riády, kde hoši obsadili první tři 
místa. Flétnový soubor učitelky 
Táni Janošcové v krajském kole 
získal vynikající čtvrté místo. 

„Jedenáctka“ se kromě sportu 
věnuje i kultuře. Příjemným pře-
kvapením byla pro mnohé výsta-
va prací žáků našich výtvarnic 
Zuzany Lanzendörferové a 
Martiny Jakůbkové nazvaná 
Ohlédnutí II, jež navazovala 
na projekt Quo vadis. Ukázala 
vysokou úroveň práce s dětmi, 
které nadčasovým způsobem 
vyjádřily své pocity z minulosti, 
současnosti i budoucnosti.   (rs) 

Radnice o prázdninách znovu investuje do škol
Sotva si žáci přeberou 

vysvědčení, nastává ideál-
ní čas pro realizaci nutných 
oprav škol a školských zaříze-
ní, aby po prázdninách nebyl 
narušen provoz. I letos frýdec-

MŠ POHÁDKA: Další etapa rekonstrukce střechy. Foto: Petr Pavelka

ko-místecká radnice připravila 
množství investičních akcí.

Jak radnice avizovala, zvý-
šila svou pozornost směrem k 
mateřským školkám, u nichž 
nazrála řada problémů k neod-

kladným řešením. V MŠ Lysův-
ky se bude v srpnu opravovat 
vstup, MŠ Anenská má v plánu 
opravu vzduchotechniky, MŠ 
Božana výměnu vstupních dveří, 
MŠ Pohádka opravu střech dvou 
dalších pavilonů, ve výhledu je 
oprava střechy MŠ Slezská a Sv. 
Čecha, stejně jako stavební úpra-
vy MŠ Čejky pro potřeby základní 
školy. „Každým rokem rekonstru-
ujeme část střechy, nyní jsou na 
řadě poslední dva pavilony, takže 
si konečně oddechneme, i když 
stav budovy ani v jiných věcech 
není příliš uspokojivý na to, že je 
objekt starý jenom nějakých čtyři-
advacet let. Jenže se tenkrát sta-
vělo, jak se stavělo,“ posteskla 
si ředitelka Radmila Lukášková, 
která se snaží v členitých prosto-
rách betonového skeletu vytvořit 
Pohádkový svět, který vychází 
ze světa pohádek pro nejmenší, 

s cílem umožnit dětem prožít v 
atmosféře klidu, radosti, poro-
zumění, zdraví a pohody, v sou-
náležitosti s rodinnou výchovou 
aktivní a šťastné dětství, bohaté 
na kladné citové prožitky. Tato 
mateřinka má výborné umístění, 
takže každým rokem není pro-
blém s jejím naplněním.

„V plánu oprav ani letos 

nepřijdou zkrátka také základní 
školy,“ ujišťuje náměstek pri-
mátorky Petr Cvik. 11. ZŠ čeká 
další nátěr oken, 6. a 8. ZŠ 
výměna podlahových krytin, ZŠ 
Chlebovice oprava zpevněných 
ploch, ZŠ Lískovec a 2. ZŠ opra-
va elektroinstalace, 1. ZŠ výmě-
na oken v přístavbě a generální 
oprava vzduchotechniky.    (pp)

1. ZŠ: Pod Sovou se vyměňují okna.  Foto: Petr Pavelka

Beskydská šachová ško-
la F-M a Dům dětí a mládeže 
Frýdek-Místek uspořádali akci, 
která je velmi oblíbená jak u 
dětí, tak u rodičů – CESTA ZA 
FRYMÍKEM.

FRYMÍK je maskot BŠŠ, 
jehož jméno vzniklo spojením 
názvu města Frýdku-Místku. 
Využívá se nejčastěji pro výu-
ky v mateřských školách, ale 
i na turnajích. Největší akce 
spojená s naším maskotem 
je právě pohádkový výlet s 
dobrodružným nádechem 
CESTA ZA FRYMÍKEM. Výlet 
byl určen dětem narozeným r. 
1998 a mladším v doprovodu 
dospělého. Trasa byla vedena 
přes hory, louky, potoky a lesy. 

Cesta za FrymíkemCesta za Frymíkem

Organizátory potěšil fakt, že 
letošního pohádkového výletu 
se zúčastnilo rekordních zhru-
ba 150 účastníků.

Začátek naší cesty začal na 
vlakovém nádraží v Ostravici. 
Protože náš velký kamarád 
FRYMÍK nechtěl, ať zbytečně 
bloudíme, připravil nám mapu, 
podle které jsme se měli vydat.

Ale abychom to neměli 
takové jednoduché, nachys-
tal si pro nás spoustu úkolů, 
překážek, u kterých dohlíželi 
jeho pohádkoví kamarádi 
– Dlouhý, Široký, čarodějni-

ce, uspávač hadů, Červená 
Karkulka, lesní skřítek, vodník 
Brekeké. Protože mapa byla v 
jistých místech nepřehledná, 
seslal nám hodného čaroděje 
s malými horskými skřítky, aby 
nám pomáhali v cestě. Děti 
společně s dospělými po třech 
hodinách urputného hledání 
se dostali k cíli, kde je již vítal 
s otevřenou náručí ten, kvůli 
kterému to všechno podstou-
pili – FRYMÍK, ve svém krá-
lovství. Více informací a přes 
200 fotek najdete na www.
chessfm.cz.

V Pardubicích probíhalo 
ve dnech 13.-19. července 
Mistrovství světa školních 
družstev v šachu.

Mezi zúčastněnými družstvy 
si nejlépe vedlo družstvo School 
Club Otopeni z Rumunska, které 
s 20,5 body vyhrálo kategorii do 
16 let. Celkově druzí a první v 
kategorii do 14 let byli Rusové ze 
Zelenodolsku s 18 body. Kate-
gorii do 12 let vyhrálo celkově 5. 
družstvo Tur Mongol School z 
Mongolska. Česká družstva se 

Stříbro školního družstva
neztratila a vybojovala tři medai-
lové posty. Frýdek-Místek může 
těšit vystoupení a druhé místo v 
kategorii do 14 let družstva ZŠ 
Český Těšín v sestavě Miturová, 
Langnerová, Langner, Kawulok 
– všichni jmenovaní jsou členové 
Beskydské šachové školy – gratu-
lujeme. Pěkného umístění dosáh-
la i 2. ZŠ Frýdek-Místek v katego-
rii do 16 let, ve které obsadila 5. 
místo v sestavě Michal Uherek, 
Tomáš Pavelek, Michaela Pavel-
ková a Tereza Tomášková.

MŠ Lískovecká si v rámci 
týdne „Naše město“ naplá-
novala druhý výlet, neboli 
výpravu po stopách historie 
našeho města.

Děti, které vyslechly mnoho 
pověstí a legend z Moravy a 
Slezska, nejvíce zaujal pověstmi 
opředený vrch Štandl, na který 
se statečně se svými učitelka-
mi a rodiči vydaly. Po zdolání 
spadlých stromů, říčky Olešné, 
strmých a temných schodů, děti 
skutečně zkamenělou Černou 
Barboru „potkaly“, uviděly jámy 
po propadlém hradu, skrytou 
studnu i kouzelnou studánku. 
Na vrcholu kopce vyslechly 
pověst o ukrytém pokladu na 
Štandlu, který opravdu našly, 
ovšem daleko sladší, než oče-
kávaly, včetně měšce s penězi, 
které děti získaly sběrem „hliní-

Dobrodružná výprava na tajemný Štandl
kového pokladu“.

Pro povídání o zážitcích a 
objevech nezbyl ani čas na fňu-
kání kvůli bolavých a unavených 

nožiček, zato dětská fantazie o 
tajuplném Štandlu se rozvíjela 
ještě dlouho po výletě. 

R. Zahradníková

 Tak to je ona, „zkamenělá Barbora“.
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OHLÁŠENÍ STAVEBNÍCH 

ÚPRAV / UDRŽOVACÍCH PRACÍ
Jméno, příjmení (název), 

datum narození (IČ)
Adresa pobytu nebo adresa 

pro doručování (sídlo), telefon
Stavba, na které mají být 

úpravy provedeny (č. p., ul.) 
parc. č., kat. území 
Druh, rozsah, účel a jednodu-

chý popis stavebních úprav
Vlastnické nebo jiné právo ke 

stavbě stavebník
a) prokazuje dokladem (výpis 

z katastru nemovitostí – aktuální)
b) doklad nahrazuje tímto 

čestným prohlášením:
„Prohlašuji, že ke stavbě 

uvedené v bodě 2 mám právo 
(uvést jaké), které mne opravňu-
je provést na ní ohlašované sta-
vební úpravy. V tomto čestném 
prohlášení jsem uvedl pravdivě 
všechny údaje. Jsem si vědom 
právních následků nepravdivé-
ho čestného prohlášení, které 
vyplývají z ustanovení zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů.“ 

Je-li nemovitost ve spo-
luvlastnictví, přikládá se souhlas 
všech spoluvlastníků (pokud ne-
jsou všichni stavebníky).

Podpis (razítko) stavebníka/ů
Příloha:
Stanovisko orgánu státní 

památkové péče, jde-li o sta-
vební úpravy na stavbě, která je 
kulturní památkou nebo je umís-
těna v památkové zóně.

Stavební úpravy lze provést 
jen na základě písemného 
sdělení stavebního úřadu, že 
proti jejich provedení nemá 
námitek. Pokud toto sdělení 
nebude stavebníkovi oznáme-
no do 30 dnů ode dne ohlášení 
anebo stavební úřad v téže 
lhůtě nestanoví, že ohláše-
né stavební úpravy podléhají 
stavebnímu povolení, může je 
stavebník provést.

ŽÁDOST O DODATEČNÉ 
POVOLENÍ STAVBY

Stavebník – jméno, příjmení, 
datum narození, adresa pobytu 
nebo adresa pro doručování,
telefon 
Název nebo obchodní firma, IČ 
(osoba fyzická podnikající, práv-
nická osoba) 
Zástupce stavebníka na zákla-
dě písemné plné moci 
Jméno, příjmení, adresa (bydliš-
tě, sídlo)

1. Předmět dodatečného povo-
lení – druh a stručný popis všech 

staveb nebo jejich změn
hlavní stavba a doplňkové stav-

by (s uvedením jejich zastavěné 
plochy, účelu užívání, počtu bytů 
apod.), druh přípojek, žumpa, vsa-
kovací studna pro dešťové vody, 
zpevněné plochy (m2), připojení ke 
komunikaci (sjezd), apod.

2. Místo stavby (vč. pozemků, 
na nichž budou umístěny přípojky), 
katastrální území, parcelní čísla 
pozemků dotčených stavbou 

Oprávněný projektant stavby 
Jméno, příjmení, adresa 
3. Stavba byla nebo bude 

provedena svépomocí – odbor-
ný dozor nebo odborné vedení 
stavby prováděl 

Jméno, příjmení, adresa 
dodavatelsky – stavbu bude 

provádět firma 
název, sídlo, IČ 

1. Stavba byla dokončena 
(uvést rok dokončení stavby)
2. Stavba bude dokončena 
(uvést rok předpokládaného 
dokončení stavby) 
3. Náklady stavby (v tisících Kč) 
4. Způsob zajištění

- příjezdu 
- pitné vody 
- el. energie 
- likvidace dešťových vod 
- likvidace odpadních vod 

5. Seznam a adresy všech 
známých účastníků řízení 

dle přiložených informací o 
parcelách, které vydává Katast-
rální úřad pro Moravskoslezský 
kraj se sídlem v Opavě, Katast-
rální pracoviště Frýdek-Místek. 

Podpis (razítko) stavebníka 
(všech stavebníků) 

Přílohy: 
(vše v originále nebo jako ově-

řená kopie, popř. je nutno před-
ložit originál a fotokopii k ověření)

1. Kopie katastrální mapy 
(ne starší 6 měsíců) vyhotovená 
Katastrálním úřadem pro Morav-
skoslezský kraj se sídlem v Opa-
vě, Katastrální pracoviště Frýdek-
-Místek, T. G. Masaryka č. p. 453, 
Frýdek-Místek, 558 636 060 

2. Výpis z katastru nemo-
vitostí (aktuální) pro parcely, na 
kterých se stavba včetně přípo-
jek umisťuje, výpis vydává Kata-
strální úřad pro MSK, Katastrální 
pracoviště Frýdek-Místek

3. Informace o parcelách, kte-
ré sousedí s parcelami, na kterých 
se má stavba vč. přípojek umístit, 
a informace o stavbách na těchto 
sousedících pozemcích, informace 
vydává Katastrální úřad pro MSK 
se sídlem v Opavě, Katastrální 
pracoviště Frýdek-Místek

4. 2x – 3x projektová doku-
mentace obsahující náležitosti 
dle §18 vyhl. č.132/1998 Sb. 
v platném znění (mj. stavební 
výkresy, souhrnnou zprávu, cel-
kovou situaci stavby vč. určení 
stavebního pozemku, údaje 
o provozu, vliv stavby, provozu 
nebo výroby na zdraví (popř. 
výsledek stanovení radonového 
indexu pozemku, na kterém má 
být stavba umístěna, pokud tato 
obsahuje obytné a pobytové míst-
nosti) a životní prostředí, stano-
visko k posouzení vlivu stavby na 
životní prostředí (pokud je přede-
psáno zvláštními předpisy), náro-
ky stavby na vodní hospodářství, 
energie, dopravu vč. parkování, 
zneškodňování odpadů a předpo-
klady napojení stavby na stávající 
sítě technického vybavení území, 
dotčená ochranná pásma nebo 
chráněná území, stanovená záto-
pová území, ochrana stavby před 
škodlivými vlivy a účinky, vhod-
nost geologických a hydrogeolo-
gických poměrů v území, rozsah 
a uspořádání staveniště, úpravy 
nezastavěných ploch a plochy, 
které budou ozeleněny, a posou-
zení požárně nebezpečného 
prostoru stavby) – zpracovaná 
oprávněným projektantem 

5. Prohlášení odborného dozo-
ru/odborného vedení stavby.

6. Doklad o oprávněnosti pro-
jektanta (např. autorizace)

7. Výslovný souhlas spo-
luvlastníků pozemků nebo sta-
veb s požadovanou stavbou

8. Výslovný souhlas vlast-
níka pozemku nebo stavby s 
požadovanou stavbou vč. přípo-
jek (nemá-li stavebník k pozem-
ku vlastnické právo)

9. Doklad o zajištění přístu-
pu a příjezdu z veřejné komuni-
kace (věcné břemeno, nájem) 

10. Výpis z obchodního rejstří-
ku (vedeného příslušným soudem) 

11. Písemnou plnou moc k 
zastupování stavebníka (u práv-
nických osob je nutno uvést IČ 
a osobu oprávněnou jednat za 
právnickou osobu) 

12. Vyjádření vlastníků a 
správců inženýrských sítí o 
existenci inženýrských sítí v 
dotčených pozemcích (bod č. 3 
návrhu) a k možnosti napojení 
stavby na tyto sítě:

- Sm energetika, a.s., Obvodo-
vá služebna Frýdek-Místek, Riegro-
va ul. č. p. 832, 738 02 Frýdek-Mís-
tek 558 611 130, 558 611 508

- Sm vodovody a kanalizace, 
a.s., Regionální správa 2, Beskyd-

ská ul. č. p. 124, 738 04 Frýdek-
-Místek 558 402 111, 596 697 111

- ČESKÝ TELECOM, a.s., Tele-
komunikační obvod Frýdek-Místek, 
Antonínovo nám. č. p. 92, 738 02 
Frýdek-Místek 558 615 211

- Sm plynárenská, a.s. 
Ostrava, středisko vyjádření Kar-
viná, Ostravská č. p. 737, 733 01 
Karviná-Fryštát 595 142 411

13. Vyjádření vlastníků a 
správců sítí technického vyba-
vení k existenci inženýrských sítí v 
dotčených parcelách (vč. pozem-
ků pro vedení tras přípojek):

- TS, a.s. Frýdek-Místek, 
17. listopadu č. p. 910, 738 02 
Frýdek-Místek 558 434 384 

- DISTEP, a.s. Frýdek-Místek, 
Ostravská č. p. 961, 738 02 Frý-
dek-Místek 558 442 111

- UPC Česká republika a.s., 
Sokolská č. p. 24, 702 00 Ostra-
va 2, 596 270 911

- Dalkia Česká republika, 
a.s., Divize Karviná, ul. Svobody 
č. p. 5, 735 06 Karviná Doly

- GTS CZECH, a.s. , regio-
nální pobočka, Sokolská tř. č. p. 
99, 702 00, 597 447 111 

- SITEL, spol. s r.o., Dali-
borova č. p. 38, 709 00 Ostrava 
– Mariánské Hory, 596 616 499

- OKD, DBP Paskov, a.s., 
739 21 Paskov, 596 112722

- SELF servis, s.r.o., Pálav-
ské nám č. p. 11, 628 00 Brno, 
533 383 333

14. Stanoviska, popř. roz-
hodnutí dotčených orgánů stát-
ní správy: 

- Krajská hygienická stanice 
Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostravě, územní pra-
coviště Frýdek-Místek, Palacké-
ho č. p. 121, 738 02 Frýdek-Mís-
tek 558 418 111

- Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje, 
územní odbor Frýdek-Místek, 
Pavlíkova č. p. 2264, 738 02 
Frýdek-Místek 558 640 411 (sta-
novisko k navrhované stavbě, k 
povolení výjimky)

- Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor životního pro-
středí a zemědělství

- souhlas s odnětím půdy ze 
zemědělského půdního fondu 

- rozhodnutí o umístění stavby 
v ochranném pásmu lesa (stav-
by do 50 m od okraje lesa) 

- vyjádření k vodní stavbě 
(hydrogeologický posudek, sou-
hlas vlastníka vodního toku) 

- vyjádření ke stavbě – v zápla-
vovém území, z hlediska ochrany 
prostředí, přírody a krajiny (naruše-

ní nebo snížení krajinného rázu), z 
hlediska nakládání s odpady, z 
hlediska ochrany veřejné zeleně

- Krajský úřad Moravsko-
slezského kraje, odbor životní-
ho prostředí a zemědělství, 28. 
října č. p. 117, 702 18 Ostrava 2, 
595 622 388 – prevence závaž-
ných havárií, stř. zdroj znečištění

- Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor územního a 
ekonomického rozvoje – vyjá-
dření z hlediska památkové péče 
(stavby v památkových zónách, 
nástavby a přístavby památkově 
chráněných objektů mimo zóny)

- Povolení připojení na komu-
nikaci (sjezd) – odbor dopravy 
a silničního hospodářství Magis-
trátu města Frýdku-Místku 558 
609 221, příslušný obecní úřad, 
Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje, odbor dopravy a silničního 
hospodářství, 28. října č. p. 117, 
702 18 Ostrava 2, 595 622 222

- Drážní úřad, sekce stavební, 
oblast Olomouc, Nerudova č. p. 1, 
772 58 Olomouc, 585 226 779 – 
souhlas se stavbou v ochranném 
pásmu dráhy nebo na dráze

15. Ostatní vyjádření 
- Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, odbor 
Odloučené pracoviště Frýdek-Mís-
tek, Komenského č. p. 446, 738 02 
Frýdek-Místek, 558 416 111

- Policie České republiky, 
Okresní ředitelství, Dopravní 
inspektorát, Beskydská č. p. 
2061, 738 19 Frýdek-Místek, 
558 254 353

- Sdružení pro životní pro-
středí zdravotně postižených 
v ČR, středisko pro poradenství 
a sociální rehabilitaci, Kolaříkova 
č. p. 653, 738 02 Frýdek-Místek 
558 431 889

- Správa silnic Moravsko-
slezského kraje, Horymírova č. p. 
2287, 738 33 F-M, 558 626 237 

- OKD, IMGE, a.s., Smetanovo 
nám. č. p. 2, 702 00 Ostrava 1, 596 
261 111 – vyjádření ke stavbě na 
území ovlivněném důlní činností

- Zemědělská vodohospo-
dářská správa, Libušina č. p. 8, 
702 99 Ostrava 2, 596 133 502

- SEI, územní inspektorát 
Ostrava, Provozní 1, 722 00 
Ostrava-Třebovice 

- Vojenská ubytovací a sta-
vební správa, Nám. republiky 1, 
771 11 Olomouc, 973 401 111

- Magistrát města Frýdku-
-Místku – odbor správy obecního 
majetku, odbor dopravy a silnič-
ního hospodářství, odbor územ-
ního a ekonomického rozvoje
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Sokol Frýdek-Místek ve 
spolupráci s poslancem Pet-
rem Rafajem realizoval další 
investiční akci s podporou 
ze státního rozpočtu. Sídliš-
tě Slezská, na jehož okraji 
se nachází sokolovna, se 
tak dočkalo dalšího rozšíření 
možností sportovního vyžití. 

Za frýdeckou sokolovnou byly 
postaveny tři nové tenisové kurty 
se speciálním umělým povrchem 
a jeden kurt na plážový volejbal. 
Dílo v hodnotě 4,7 milionu korun 
slouží k plné spokojenosti od 
května, téměř čtyři miliony korun 
představuje dotace z ministerstva 
školství. „Chtěl bych poděkovat 
za podporu panu poslanci Petrovi 
Rafajovi, který nám pomáhá se 
získáváním financí. Myslím, že 
město tak získalo další důstoj-
né sportoviště a že je to i další 
příspěvek k humanizaci sídliště 
Slezská. Musím říct, že místní 
hřiště opravdu využívají, máme 
skoro pořád plno a kurty jsou 

Za sokolovnou přibyly kurty

NOVÉ KURTY: Slezská získala u sokolovny další sportoviště.
Foto: Petr Pavelka

rozhodně vytíženější než před 
rekonstrukcí,“ hodnotil starosta 
Sokola Frýdek-Místek a frýdecko-
místecký radní Jiří Zaoral. Ten se 
neobává, že by mu chyběly antu-
kové kurty, které musely ustoupit 
modernějším hřištím. Co se týče 
volejbalových soutěží, je už od 
žákovských kategorií stále silnější 

trend hrát veškeré turnaje v hale. 
Antuka zde však zcela nezmizela, 
k dispozici je jeden antukový kurt 
na tenis a dva na volejbal. „Umělý 
povrch je snadnější na údržbu, 
na antuce jsme měli problémy s 
vodou,“ vysvětlil další motivaci, 
která vedla k rekonstrukci povr-
chu, Jiří Zaoral.         (pp)

Město Frýdek-Místek i v 
letošním roce podalo jeden 
z projektů, které se ucháze-
jí o sponzorský příspěvek 
v rámci Občanské volby 
Plzeňského prazdroje. Po 
areálu kolečkových sportů 
může na tomto programu 
vydělat stolní tenis.

„Cílem projektu je zvýšení 
kvality vybavenosti obytných 
zón a zkulturnění prostředí, 
ve kterém obyvatelé Frýdku-
-Místku žijí, obměnou starých, 
mnohdy již nevyhovujících 
hracích ploch pro stolní tenis 
za nové, které odpovídají sou-
časným požadavkům,“ vysvětlil 
Milan Brzý z odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy.

Kromě hlasů občanů a pří-
znivců tohoto sportu, kterých 
by z časů, kdy Frýdek-Místek 
za zelenými stoly něco zname-
nal, mohlo být poměrně hodně, 
může o příspěvku pivovaru roz-
hodnout i nápad, že by žele-
zobetonové stoly s kovovými 
síťkami byly opatřeny koneč-
ným nátěrem v zelené barvě s 
vyznačením hrací plochy bílými 
okraji, které přesně odpovídají 
barvám Plzeňského Prazdroje, 
Radegastu i Občanské volby. 
„Nabízí se možnost využít tyto 

Zelená pro ping-pong

STARÉ STOLY: Chybí síťky a povrch není zrovna ideální. 
Foto: Petr Pavelka

plochy umístěné po celém 
městě k propagaci programu i 
sponzora,“ nastínil Brzý, podle 
kterého je projekt určen všem 
sportovně založeným obča-
nům Frýdku-Místku, tedy nejen 
dětem a mládeži, ale také všem 
dospělým, kteří rádi tráví svůj 
volný čas sportováním venku a 
rádi si zahrají stolní tenis.

„Na území města se nachází 
řada betonových stolů urče-
ných ke hraní stolního tenisu, 
které jsou umístěny na různých 
místech jednotlivých měst-
ských částí. Stoly jsou součástí 
vybavenosti sídlišť již od jejich 
výstavby, proto jsou značně 
opotřebované. Byly vyrobeny z 
betonu bez povrchové úpravy 
a nikterak nezkrášlují prostředí 
převážně betonových sídlišť. 
V rámci postupné revitalizace 
panelových domů a celých 
obytných zón je na místě 
odstranění těchto stolů a jejich 
nahrazení novými hracími plo-
chami, které plní nejen svoji 
základní funkci, ale jsou také 
estetické a harmonicky zapa-
dají do prostředí veřejné zele-
ně i sportovních ploch,“ řekl k 
záměru města dát ping-pongu 
zelenou náměstek primátorky 
Petr Cvik.       (pp)

ATRAKCE NA OLEŠNÉ: Už jste někdy hráli vodní fotbal? Tak 
to někdy zkuste! O zábavu i adrenalin budete mít postaráno. 

Foto: Petr Pavelka

FC Baník Ostrava – Fotbal Frýdek-Místek 9:1 (7:0)
Frýdecko-místečtí fotbalisté se administrativně 

dostali do třetí ligy, v přípravě si ovšem vyzkoušeli, 
jaký propastný rozdíl ještě je mezi nimi a nejvyšší sou-
těží. Ligový Baník Ostrava jim málem nadělil desítku.

Domácí nastoupili v nejsilnější sestavě, protože 
další ročník první ligy se již nezadržitelně blíží, a 
zejména v první půli, kdy vstřelili sedm branek, bez 
problémů rozebírali hostující obranu. Tři sta diváků 
na Bazalech tak mohlo být spokojeno.

Zápas s ligovým týmem Baníku Ostrava byl určitě 
pro třetiligové nováčky z Frýdku zážitkem, ale také trp-
kou zkušeností. Duel rozhodl již první poločas, ve kte-
rém baníkovci nastříleli valcířům sedm branek. Kano-
nádu začal už v 10. minutě Rajtoral a pak se poprvé 
prosadil Varadi, který ve Frýdku hrával, a nakonec už 
v první půli zkompletoval hattrick, stejně jako později 
Střihavka. „Do utkání s Baníkem jsme šli přímo z tvr-
dé přípravy. To nás samozřejmě neomlouvá. Zvláště 
výsledek z prvního poločasu je pro mě zklamáním,“ 
prohlásil nespokojený trenér hostí Karel Orel. Jeho 
protějšek Karel Večeřa měl naopak radost, že se jeho 
svěřenci konečně prosazovali střelecky a dali tolik 
gólů. Frýdku-Místku byl dopřán jen jeden. Šest minut 
po změně stran po centrovaném míči Ulehly vstřelil 
hlavou čestný úspěch Sklenička. 

Sestava: Antošík (65. Dittert) – Pernikář, Odstrči-
lík (46. Hrdlička), Adam, Macura (75. Lys) – Matějka 
(75. Oborný), Němec (46. Čerňák), Vojvodík (46. 
Polášek), Žáček (46. Jordan) – Sklenička (60. Zoller), 
Ulehla (60. Helštýn). Trenér Karel Orel.           (pp)

Na Baník prostě neměli

příprava mládežnických týmů Fotbal F-M
Fotbal FM ml. dorost B - MFK Havířov B 6:3
hrálo se v Řepištích
Fotbal FM st. žáci B - MFK Havířov B 4:4
Fotbal FM ml. žáci B - MFK Havířov B 4:1
hrálo se v Chlebovicích
Fotbal Třinec - dvoudenní turnaj
FM st. žáci A - Baník Ostrava 1:4
FM - FC Vítkovice B 0:1
FM - Czenstochowa (PLR) 0:4
FM - Žilina (SR) 0:2
FM - Fotbal Třinec 1:1
konečné 5. místo

MFK Havířov – Fotbal Frýdek-Místek 1:3 (0:1)
Fotbal Frýdek-Místek – TJ Frenštát 2:0 (1:0)
Po nepovedeném vystoupení na hřišti ligo-

vého Baníku si fotbalisté Frýdku-Místku spravi-
li chuť výhrami s Havířovem a Frenštátem.

Na hřišti Slovanu Havířov se valcíři v úmor-
ném vedru utkali s nováčkem krajského přeboru 
MFK Havířov. Do vedení se dostali o dvě soutěže 
výše hrající hosté ve 20. minutě, kdy exhavířov-
ský Zoller prodloužil míč na svého kolegu z úto-
ku Skleničku, který brankáře domácích obstřelil 
– 0:1.Vyrovnání přišlo v 56. minutě, kdy Havířov 
zahrával standardní situaci z hranice šestnáctky 
a na tečovanou střelu brankář Dittert nedosáhl. 
Frýdek-Místek se přece jen proti svému soupe-
ři prosadil. V 70. minutě se do šestnáctky po 
Němcově vysunutí dostal z levé strany Žáček a 
hosté se ujali vedení 1:2. O osm minut později 
se prosadil individuálně Čerňák a upravil tak na 
konečných 1:3 pro Frýdek-Místek. 

Další výhru třetiligoví fotbalisté vybojovali na 
travnatém hřišti v Palkovicích, kde se utkali s 
divizním mužstvem z Frenštátu pod Radhoš-
těm. Zápas rozhodly standardní situace. Ve 28. 
minutě zahrával trestný kop ze strany Žáček a 
na jeho přetažený centr si naběhl Krpec, který 
ve skluzu poprvé překonal brankáře hostí. Ze 
stejné situace padla i druhá branka. To běžela 
71. minuta a Žáček tentokráte posadil míč na 
hlavu zadáka Hrdličky. Frýdku-Místku se již 
před blížící se náročnou sezónu stabilizuje 
sestava. Jistými posilami jsou brankář Antošík 
(ten přišel ze Slovácka na roční hostování) a 
obránce Literák (z Frýdlantu). Vedení klubu 
nyní ještě jedná s Baníkem Ostrava o uvolnění 
Cesneka s Helštýnem a také s Hlučínem ohled-
ně stopera Odstrčilíka. Brankář Kmeť zamířil do 
Českého Těšína, útočník Čerňák dal nakonec 
přednost Frenštátu a Zoeller se vrátil ze zkouš-
ky zpět do Havířova.

Dvě vítězství 
v přípravě
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Prázdniny ve městě pokračují také v srpnu

Út 1. 8. 9:00 - 11:00, 11:00 - 13:00 
a 13:00 - 15:00 h
PRÁZDNINY S POČÍTAČEM

Program: Přijďte si zahrát s 
počítačem, internet. Počet míst 
omezen. Místo konání, sraz: 
DDM FM, Pionýrů 752, Místek. 
Pořadatel: Dům dětí a mládeže 
Frýdek-Místek, Patrik Siegel-
stein, telefon: 732 646 125, e-
mail: info@ddmfm.cz

St 2. 8. 9:00 - 11:00,11:00 - 13:00 
a 13:00 - 15:00 h
PRÁZDNINY S POČÍTAČEM

(pokyny viz úterý 1. 8.)

Čt 3. 8. od 9:00 – 12:00 h
UČÍME SE S POLICIÍ

Hry a soutěže pro děti, které 
připravil klub Prostor společně s 
Policií ČR. Místo konání, sraz: 
Klub PROSTOR, Husova 3294, 
Frýdek (výměník tepla DISTEP, 
a. s. nad katastrálním úřadem). 
Pořadatel: Policie ČR, Nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež 
KLUB PROSTOR, Kateřina 
Merová, telefon: 777 921 846

Pá 4. 8. od 9:00 – 16:00 h
HASIČSKÝ DEN

Spousta her a soutěží s hasič-
skou i nehasičskou tématikou, 
velké množství odměn a samo-
zřejmě mnoho zábavy. Pravá 
výjezdová požární technika, pro-
hlídka hasičské zbrojnice, garáží, 
výstava hasičských pohárů, 
fotek, kronik. Místo konání, sraz: 
Hasičská zbrojnice SDH Frýdek, 
Střelniční 1861, Frýdek (na kopci 
– nedaleko nemocnice). S sebou 
si vezměte: Sportovní oblečení a 
obuv, dobrou náladu, chuť sou-
těžit a vyhrávat, zájem něco se 
dovědět. Pořadatel: Sbor dob-
rovolných hasičů Frýdek, Eva 
Němcová, telefon: 736 156 441, 
e-mail: sdh.frydek@seznam.cz 

Po 7. 8. 9:00 - 12:00 a 15 - 18 h
CVIČÍME S MISTREM SVĚTA 

V TAEKWON-DO ITF
Můžete se seznámit s tajem-

stvím síly a efektivity pohybů 
TaeKwon-Do. Formou hry vás 
dokážeme vtáhnout do učení 
se korejskému bojovému umě-
ní sebeobrany. Uvítáme i účast 
rodičů nejen jako diváků. Místo 
konání, sraz: Hřiště ZŠ na ulici 
Jiřího z Poděbrad (11. ZŠ). Sraz 
v 9. 00 a v 15.00. S sebou si 
vezměte: Sportovní oblečení a 
obuv. Pořadatel: Škola TaeKwon-
Do ITF Frýdek-Místek, Miroslav 
Sýkora, telefon: 603 710 604, e-
mail: tkdfm@taekwondo.cz, web: 
tkdfm.taekwondo.cz

Út 8. 8. od 9:00 do 12:00
DEN S MAPOU

Vyzkoušejte si krátký orientační 
závod podle mapy v parku v Míst-
ku. Není nutné vyhrát, stačí pouze 
najít všechny kontroly s lampiony. 
Je nutné se předem přihlásit v 
DDM, Sokolíku, nebo u pořada-
tele. Místo konání, sraz: Areál 
Sokolík v Místku (park za auto-
busovým stanovištěm). S sebou 
si vezměte: Sportovní oblečení a 
obuv. Pořadatel: Sportovní klub 
orientačního běhu Frýdek-Místek, 
V. Mutina, telefon: 604 298 997, 
e-mail: vmutina@centrum.cz

St 9. 8. od 9:00 do 12:00 h
LETNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ
Šachový turnaj, deskové hry. 

Místo konání, sraz: DDM FM, 

Pionýrů 752, Místek. Pořadatel: 
Beskydská šachová škola, Anto-
nín Surma, telefon: 728 855 086, 
e-mail: a.surma@chessfm.cz

Čt 10. 8. od 9:00 do 12:00 h
EXKURZE DO AFRIKY

Divadelní představení s lout-
kami, výtvarná soutěž v kreslení 
křídami na zem. Místo konání, 
sraz: Nízkoprahový klub U-kryt, 
J. z Poděbrad 3109, vstup vedle 
tělocvičen 11. ZŠ. Pořadatel: Fila-
delfie, U-kryt, P. Mecnerová, tele-
fon: 558 435 637, 777 808 227

Pá 11. 8. od 9:00 do 12:00 h
ZVUKOVÁ STŘELBA

Přijďte si vyzkoušet střelbu 
na terč naslepo (dle zvuku). 
Místo konání, sraz: Sdružení 
Kafira, Zámecké náměstí 44, 
Frýdek (vchod vedle Parfume-
rie u zámku). Pozor – omezený 
počet (přihlášky na 9:00, 10:00 
a 11:00 hodin) Pořadatel: Kafira 
Frýdek-Místek, Dana Valášková, 
telefon: 777 574 361

Po 14. 8. od 9:00 do 12:00 h
ZVUKOVÁ STŘELBA

(pokyny viz pátek 11. 8.)

Po 14. 8. od 15:45 do 19:00 h
HRAJEME SÁLOVOU 

KOPANOU
Rekreační sálová kopaná pro 

5-6 členná družstva. Místo koná-
ní, sraz: Tělocvična při ZŠ na ul. 
J. Čapka. Sraz v 15:45 u boční 
branky tělocvičny ZŠ ul. J. Čap-
ka. Doprava autobusem MHD, 
linky č. 2 a 3, zastávka Restau-
race u Gustlíčka. S sebou si 
vezměte: Čistou sportovní obuv 
do tělocvičny. Pořadatel: TJ 
Slezská – 2. ZŠ Frýdek-Místek, 
Daniel Schneider, telefon: 724 
751 331 – vedoucí kroužku, Ing. 
Petr Soural, telefon: 606 777 
303 – předseda TJ

Út 15. 8. od 9:00 do 14:00 h
DOPOLEDNE NA RAFTECH

Přijďte si vyzkoušet nácvik 
jízdy na raftech pro 2-6 osob 

HRAJEME SÁLOVOU KOPANOU: Zahrát si fotbal v hale můžete 
znovu 14. a 28. srpna.     Foto: Petr Pavelka

FILMOVÉ PRÁZDNINY: V Sokolíku budou na závěr akce vystaveny 
výtvory dětí, které při této příležitosti vznikly.   Foto: Petr Pavelka

LETNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ: Šachy jsou ve městě mezi dětmi a mlá-
deží populární.    Foto: Petr Pavelka

pod vedením instruktorů 
vodáckého výcviku, soutěže 
o ceny. Věk: 10-16 let. Mís-
to konání, sraz: Zdymadlo u 
dopravního hřiště v Místku. 
S sebou si vezměte: Boty do 
vody (stačí staré tenisky), 
plavky, tričko, pokrývku hlavy, 
svačinu, nápoje. Pořadatel: 
Sportovní klub Cvičení a pobyt 
v přírodě, tel: 608 741 124,
e-mail: sport-klub@seznam.cz

St 16. 8. od 9:00 do 12:00 h
HRAJEME STOLNÍ TENIS 
Stolní tenis pro neregis-

trované i začátečníky. Podle 
složení hráčů mohou být orga-
nizovány soutěže případně i 
doplňkově míčové hry. Místo 

konání, sraz: Tělocvična při 
ZŠ na ul. J. Čapka, Sraz v 
8:45 u boční branky tělocvič-
ny ZŠ ul. J. Čapka. Doprava 
autobusem MHD, linky č. 2 
a 3, zastávka Restaurace u 
Gustlíčka. S sebou si vezmě-
te: Přezůvky do tělocvičny, 
pálka na stolní tenis. Omeze-
ný počet pálek lze zapůjčit. 
Pořadatel: TJ Slezská – 2. ZŠ 
Frýdek-Místek, Jan Odvářka, 
telefon: 721 944 739 – vedou-
cí kroužku stolního tenisu, Ing. 
Petr Soural, telefon: 606 777 
303 – předseda TJ

Čt 17. 8. od 9:00 do 12:00 h
TURNAJOVÝ DEN V „U-KRYTU“

Turnaje ve stolním tenise, ve 
stolním fotbálku, ve floorbale Pro 
starší (13-17 let) turnaj v billiáru. 
Místo konání, sraz: Nízkopraho-
vý klub U-kryt, J. z Poděbrad 
3109, vstup vedle tělocvičen 11. 
ZŠ. Pořadatel: Filadelfie, U-kryt, 
P. Mecnerová, telefon: 558 435 
637, 777 808 227

Pá 18. 8. od9:00 do 12:15 h
SEZNAMTE SE S TENISEM I.

Zkrácenou formou se sezná-
míte se sportem TENIS, základ-
ními technickými dovednostmi, 
obecnou kondiční přípravou ve 2 

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

So 19. 8. od 9:00 do 12:15 h
SEZNAMTE SE S TENISEM II.
(ostatní pokyny viz pátek 18. 8.)

Po 21. 8. od 9:00 do 12:00 h

RYTÍŘSKÉ SLAVNOSTI V 
„U-krytu“

Vystoupení šermířské skupiny, 
Hry a soutěže v rytířském duchu. 
Místo konání, sraz: Nízkoprahový 
klub U-kryt, J. z Poděbrad 3109, 
vstup vedle tělocvičen 11. ZŠ. 
Pořadatel: Filadelfie, U-kryt, P. 
Mecnerová, telefon: 558 435 
637, 777 808 227

Út 22. 8. od 9:00 do 15:00 h
KLÍČ OD KARAMELOVÉ 
VĚŽE aneb nebuďte lamy 

- zkuste hlavolamy
Čeká vás spousta drobných 

her a hříček, např. lanové akti-
vity, hlavolamy, batikování, 
malování na tělo, ukázka tábo-
rových aktivit, spousta legrace 
a hlavně nových kamarádů, a 
to vše během celého dne. Stačí 
přijít kdykoliv mezi 9:00 a 15:00 
hodinou. Místo konání, sraz: V 
prostorách parku B. Smetany 
vedle autobusového nádraží, 
podél řeky a u klubovny stře-
diska na ulici 28. října 781. Sraz 
v parku vedle aut. stanoviště 
u altánku. Pořadatel: JUNÁK 
– svaz skautů a skautek ČR

Martina Šimíková, telefon: 775 
170 017, e-mail: jade@seznam.cz

(pokračování na straně 15)
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

Místek, parkoviště u kina P. 
Bezruče: 1.8. - 3.8.
Místek, parkoviště u krytého 
bazénu: 8.8. - 10.8.
Frýdek, parkoviště u Kauflandu: 
 15.8. - 17.8.
Frýdek, parkoviště u Billy:
 22.8. - 24.8.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Dochází ke změně místa 

mobilní sběrny, a to z původního 
stanoviště na parkovišti naproti 
zastávky Na Veselé nově na 
parkoviště u supermarketu Billa. 
Provozní doba mobilní sběrny je 
vždy úterý, středa, čtvrtek od 10 h. 
do 18 h. (dle harmonogramu).

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,43 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 
15,66 m2 (IV.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 25,34 m2 a 7,81 m2 
(II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)
4) Objekt čp. 6, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 42,54 m2 (III.NP)
5) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)
- 3 kanceláře+WC
6) objekt křížového podchodu

- nebytový prostor o výměře 22,8 m2 + WC 1,9 m2 
směr Ostravská 
7) Objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytový prostor o výměře 19,97 m2 (IV. NP) 
kancelář

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

3) Objekt čp. 1146, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 42,42 m2 (II.NP)
4) Objekt čp. 604, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (VI.NP)
6) Objekt čp. 2299, tř.T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 27,30 m2 (I.NP)
7) Objekt čp. 1146, tř. T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 13 m2 (I.NP)

Odbor územního a ekono-
mického rozvoje oznamuje, 
že se z technických důvodů 
mění hodina zahájení veřejné-
ho projednání návrhu zadání 
nového územního plánu města 
Frýdku-Místku.

Veřejné projednání návrhu 

Změna hodiny zahájení veřejného projednání 
návrhu zadání nového ÚP města Frýdku-Místku

zadání nového územního plá-
nu proběhne dne 21. 8. 2006 
v 16.00 hodin v budově Magis-
trátu města Frýdku-Místku, ul. 
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-
Místek, ve velké zasedací síni.

Ostatní termíny projednání 
návrhu zadání nového Územ-

ního plánu města Frýdku-Míst-
ku, uveřejněné ve Zpravodaji 
Rady města Frýdku-Místku v 
čísle 13, červenec 2006, zůstá-
vají beze změny.

Případné dotazy zodpoví Ing. 
arch. Zuzana Břachová na tel. 
čísle 558 609 275.

Připomínkování veřejnosti
Řekněte nám svůj názor!

ke Komunitnímu plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdek-
-Místek na léta 2007/08, který je uveřejněn na internetových strán-
kách města www.frydekmistek.cz/ Komunitní plán rozvoje sociálních 
služeb a v tištěné podobě na odboru sociálních služeb a zdravotnictví.
KDY: do 18. srpna 2006
KDE: - sběrná místa Informací Magistrátu města Frýdek-Místek, 
 Radniční 1148 a Palackého 115
 - odbor sociálních služeb a zdravotnictví na ul. Radniční 1149,
 kancelář č. 114, Bc. Kohutová
 - emailová adresa: komunitni.plan@frydekmistek.cz.
 Děkujeme!

Příspěvková organizace Národní dům Frýdek-Místek 
pronajme s účinností od 1. 9. 2006 restauraci Národní dům 
Frýdek-Místek i s vybavenou kuchyní a s frančízou „Švejk 

restaurant“ zájemci s nejvýhodnější nabídkou. 
Restaurace je v provozu, nachází se v budově kulturní památky 

Národního domu Frýdek-Místek, Palackého 134. 
Počet míst v restauraci včetně salónku a jídelny je 110. 

Podrobnější informace u ředitele příspěvkové organizace Národní 
dům, Palackého 134, č. tel. 777 728 092 nebo 558 644 780. 

Nabídky na výběrové řízení zasílejte na adresu Národní dům 
Frýdek-Místek „příspěvková organizace“, Palackého 134, 738 02 

Frýdek-Místek nejpozději do 8. 8. 2006.

Podnikatelé se od 1. srpna 2006 mohou registrovat k podnikání, příp. provést změny v registraci, prostřednictvím jediného formuláře na 
jednom místě – živnostenském úřadě = CRM

S vyplněním formuláře podnikatelům pomohou Centrální registrační místa na obecních živnostenských úřadech po celé ČR. Podnikatelé využijí CRM, 
vedle ohlášení živnosti, rovněž k podání přihlášky k daňové registraci, důchodovému pojištění a nemocenskému pojištění, oznámení zahájení 
samostatné výdělečné činnosti, vzniku volného pracovního místa a podání oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Vládní projekt „Zjednodušení administrativních postupů při vstupu a v průběhu podnikání“ (ZAP) byl schválen a zahájen v říjnu 2004. Hlavním cílem 
koncepce projektu je odstranění administrativních bariér souvisejících s podnikáním a zjednodušení komunikace podnikatelské veřejnosti s orgány veřejné správy při zahájení a v 
průběhu podnikání. Příprava projektu probíhala v úzké součinnosti dotčených resortů a podnikatelské veřejnosti.

Vznik centrálního registračního místa přinese začínajícím i zavedeným podnikatelům úsporu času a energie. Od srpna mohou zamířit pro jediný formulář 
na živnostenský úřad.

Zahájit podnikání znamenalo navštívit živnostenský úřad, pořídit si aktuální výpis z rejstříku trestů a doklady o bezdlužnosti vůči státu. Tedy zajít na finanční úřad a správu sociálního 
zabezpečení, pak zamířit pro živnostenský list. Dále na finanční úřad pro registraci a potom se jako osoba samostatně výdělečně činná zaregistrovat na správě sociálního zabezpečení a 
u zdravotní pojišťovny.Tento kolotoč je v současné době již minulostí. Projekt Centrálního registračního místa 
(CRM) umožní výrazně zjednodušit celý systém evidence. Podnikatel navštíví pouze živnostenský úřad a 
vyplní jednotný registrační formulář (JRF). Kontakty s ostatními úřady včetně zjištění bezdlužnosti a výpisu z 
rejstříku si již zajistí živnostenský úřad.

Autorem projektu, jehož cílem je zjednodušení a zefektivnění stávající stavu, je Rada pro rozvoj 
podnikatelského prostředí při Ministerstvu průmyslu a obchodu. Spolupracovníky jsou jednotlivá 
odvětvová ministerstva, Hospodářská komora ČR, obce a kraje. Základním pilířem je propojení 
informačních systémů a databází zapojených úřadů (živnostenského a finančního úřadu, úřadu 
práce, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven).

Jak podobné systémy fungují v zahraničí? Například v Nizozemí existují společné úřadovny, kde 
jsou soustředěni úředníci veškeré veřejné správy. Úřadovny mají vlastní manažery, za kterými podni-
katel přijde a předá svoji žádost – dotyčný manažer pak již s úředníky komunikuje sám. V Por-
tugalsku je zřízeno 12 Center formalit pro podnikatele v největších podnikatelských lokalitách, 
a to bez ohledu na členění státní správy nebo samosprávy, která jsou umístěna v budovách, 
kde mimo úřady sídlí i instituce pro podnikatele – zejména samosprávná sdružení a asociace. 
Ve Francii je podnikatel povinně členem hospodářské komory, která vlastně plní roli výše 
zmíněného manažera. Tento systém je tedy velmi podobný české variantě s tím rozdílem, že 
v tuzemsku se místo komory o vše potřebné postará živnostenský úřad.

Strategický záměr, přijatý v březnu 2000 v Lisabonu na zasedání Evropské rady, 
redukovat administrativní břemeno, snížit čas, výdaje a náklady, které vyžaduje vstup 
do podnikání, byl formulován v klíčovém doporučení zavést v členských státech EU tzv. 
one-stop-shop. V ČR uvedenou strategii ZAP (zjednodušení administrativních postupů) 
završí vznik hospodářského registru (2008-2010), který bude jednotnou evidencí všech 
typů ekonomických jednotek a všech typů podnikání. Zahrne všechny stávající agendy, 
které vedou primární evidence ekonomických jednotek a jejich činností. Stávající dílčí 
kompetence k jednotlivým agendám zůstanou věcně zachovány. Dojde však k optimali-
zaci datových toků mezi úřady vykonávajícími příslušné agendy a databází registru, které 
budou probíhat výhradně v elektronické podobě. Přínosy hospodářského registru by měly 
v horizontu několika dalších let přinést úspory nákladů veřejných rozpočtů i podnikatel-
ských subjektů, které vzniknou sjednocením a kvalitnější kontrolou zapisovaných údajů, aplikováním zásady jediného zápisu každého údaje, odstraněním násobných 
registrací, centrálním přidělováním IČ identifikačních čísel a zavedením elektronických registrací.                      Živnostenský úřad

Živnostenský 
úřad

Finanční 
úřad

Zdravotní 
pojišťovna

Úřad 
práce

Okresní správa 
sociálního

zabezpečení

Podnikatel

Schéma komunikace mezi podnikatelem a veřejnou správou 
– do 31. 7. 2006

Finanční 
úřad

Zdravotní 
pojišťovna

Úřad 
práce

Okresní správa 
sociálního

zabezpečení

Podnikatel

Rejstřík 
trestů

Registr
živnostenského

podnikání

Obchodní 
rejstřík

CRM
(Živnostenský úřad)

Schéma komunikace mezi podnikatelem a veřejnou správou
prostřednictvím CRM od 1. 8. 2006
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Dne 1. září 2006 nabývá 
účinnosti zákon č. 136/2006 
Sb., který mimo jiné novelizuje 
zákon o cestovních dokladech a 
přináší v něm řadu podstatných 
změn; od 1. září 2006 se budou 
vydávat cestovní pasy s biome-
trickými údaji. Žádost lze podá-
vat pouze u obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností 
podle místa trvalého pobytu. 
(To znamená, že např. občan 
s trvalým pobytem ve  Frýd-
ku-Místku, Dobré, Bašce aj. si 
může požádat o vydání cestov-
ního pasu pouze na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, na ul. 
Palackého 115, II. NP.)

V období mezi 21. srpnem 
2006 a 1. září 2006 nebude 
možné podávat žádosti o vydá-
ní cestovního pasu se strojově 
čitelnými údaji. Bude možné 
podat pouze žádost o vydání 
cestovního pasu bez strojově 
čitelných údajů s dobou platnosti 

Změny při vydávání cestovních pasů
na jeden rok.
Další změny po 1. září 2006:

• nebude již možné zapsat 
dítě do cestovního pasu rodiče 
(ani do stávajících typů ces-
tovních pasů); děti zapsané 
v cestovních dokladech před 
nabytím účinností zákona č. 
136/2006 Sb. budou moci i 
nadále cestovat společně s 
rodiči do zahraničí bez vlastní-
ho cestovního dokladu

• nebude možné provádět 
změny údajů o dítěti zapsaném 
v cestovním pasu rodiče 

• uzavře-li občan manželství 
a v této souvislosti dojde ke 
změně příjmení, jeho cestovní 
pas bude platný 3 měsíce po 
uzavření sňatku, poté ze zákona 
skončí jeho platnost 

• občan se nebude moci 
nechat zastupovat při vyřizování 
cestovního pasu (je nutná osob-
ní účast občana) 

• v případě, že zákonný 
zástupce žádá o vydání cestov-
ního pasu pro dítě ve věku 5 až 
15 let, musí při podání žádosti 
přivést dítě s sebou.

Poplatky a platnost cestovních pasů
od 1. září 2006:

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a biometrickými prvky
ve lhůtě 30 dnů
- pro občany starší 5 let a mladší 15 let 100,- Kč platnost 5 let
- pro občany starší 15 let  600,- Kč platnost 10 let
Cestovní pasy bez strojově čitelných údajů v kratší lhůtě (2 fotografie)
- os. mladším 5 let 50,- Kč platnost 1 rok
- os. starším 5 let a mladším 15 let 1 000,- Kč platnost 6 měsíců
- os. starším 15 let 1 500,- Kč platnost 6 měsíců

Upozornění
Na základě obecně závazné vyhlášky statutárního města Frýd-

ku-Místku č. 12/2005, o trvalém označování psů, která nabyla 
účinnosti dne 1. 1. 2006, je povinností každého držitele psa 
chovaného na území města Frýdku-Místku, který je starší 6 
měsíců, trvale označit psa mikročipem nebo tetováním.

U psů starších 6 měsíců skončila lhůta ke splnění této 
povinnosti dne 30. 6. 2006. 

Podle evidence vedené finančním odborem Magistrátu 
města Frýdku-Místku zbývá trvale označit ještě 836 psů.

Upozorňujeme všechny držitele psů, kteří svého psa 
trvale neoznačili v daném termínu, aby tuto povinnost 
neprodleně splnili.

Porušení povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou 
města je přestupkem dle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za 
který může být uložena pokuta až do výše 30 tisíc Kč. 
V případě právnických osob nebo podnikajících fyzických osob 
je porušení uvedené povinnosti správním deliktem dle 
§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, za který může být uložena pokuta až 
do výše 200 tisíc Kč. 

Dodatečné splnění této povinnosti může mít v 
odůvodněných případech vliv na výši sankce.

Sankcí za porušení této povinnosti se držitel psa nezbavuje 
povinnosti trvale označit psa mikročipem nebo tetováním.

Povinnost trvale označit psa staršího 6 měsíců se týká 
všech psů na území města Frýdku-Místku, a to i nově 
přihlášených po 30. 6. 2006.

Sdružení Region Besky-
dy a Beskydské informační 
centrum pokračují v ojedi-
nělém projektu pro letošní 
léto pod názvem „veseLÉto 
v Beskydech“, který přináší 
různorodé kulturní a spor-
tovní akce. 

Po Aerobic maratonu a pře-
hlídce dechovek koncem měsí-
ce přichází akce z trochu jiného 
soudku – den nazvaný Indiáni 
ve Frýdku přinese v sobotu 5. 
srpna do města trochu wes-
ternu. V parku pod frýdeckým 
zámkem je připraven zajíma-
vý program, country kapely 
a řada doprovodných akcí 
určených úplně pro všechny, 
kdo budou uvažovat o příjem-
ně stráveném dni. Posledním 
zajímavým počinem z dílny 
Beskydského informačního 
centra a Regionu Beskydy pak 
bude jednodenní festival Jazz 
ve městě. Přímo na místeckém 
náměstí Svobody se po celou 

Další akce veselého létaDalší akce veselého léta

sobotu 12. srpna bude rozlé-
hat zvuk jazzové hudby.

„Projekt veseLÉto v Bes-
kydech spolufinancuje Evrop-
ská unie. K jeho realizaci 
bylo využito prostředků fondu 
mikroprojektů spravovaného 
Regionem Bílé Karpaty,“ při-
pomněl předseda Regionu 

MEDOVÝ PERNÍK: Sladký pozdrav z Frýdku-Místku.
Foto: Petr Pavelka

Beskydy Petr Rafaj.
Beskydské informační cen-

trum připravilo ještě jednu 
zajímavou novinku – suvenýr 
v podobě medového perníku 
s vyobrazením frýdeckého 
zámku nebo Lysé hory jako 
pozdrav z Frýdku-Místku či 
Beskyd.        (pp)

Dražba
 Odbor správy obecního majetku Magistrátu města  Frýdku-Míst-
ku vyhlašuje dražbu:

- domu č.p. 1312 na pozemku p.č. 3488/1 zast. pl. a pozemku 
p.č. 3488/1 zast. pl. o výměře 247 m2, k.ú. Frýdek (ul. Míru), za 
celkovou vyvolávací cenu 750.000,- Kč
- domu č.p. 1352 na pozemku p.č. 3594/2 zast. pl. a pozemku p.č. 
3594/2 zast. pl. o výměře 347 m2, k.ú. Frýdek (ul. Křižíkova), za 
celkovou vyvolávací cenu 838.800,- Kč
- domu č.p. 933 na pozemku p.č. 2207 zast. pl. a pozemku p.č. 
2207 zast. pl. o výměře 244 m2, k.ú. Místek (ul. Hálkova), za cel-
kovou vyvolávací cenu 1.077.600,- Kč
- domu č.p. 249 na pozemku p.č. 4222/2 zast. pl. a pozemku p.č. 
4222/2 zast. pl. o výměře 110 m2, k.ú. Lískovec (ul. K Sedlištím), 
za celkovou vyvolávací cenu 100.000,- Kč
- bytovou jednotku č. 1747/26 v domě č.p. 1747 na pozemku p.č. 
360/11 zast.pl. včetně podílu na společných částech domu a zast. 
pozemku, k.ú. Místek (ul. Frýdlantská), za celkovou vyvolávací 
cenu 181.000,- Kč.
- domu č.p. 68 na pozemku p.č. 101 zast. plocha a pozemku 
p.č. 101 zast. plocha o výměře 574 m2, vše k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (ul. Na Půstkách) 

Dražba se uskuteční dne 23. 8. 2006 ve 13.00 h v malé zasedací 
síni Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148. Dražební 
jistina je stanovena ve výši 10 % z vyvolávací ceny.
Bližší informace na odboru SOM, tel. 558 609 172, 558 609 171

I přes tropická horka čeká 
v nejbližších dnech některé 
komunikace ve městě gene-
rální rekonstrukce. Od 1. srp-
na budou probíhat práce na   
ulici Jeronýmova ve Frýdku, 
dále na Bezručově ulici smě-
rem od okružní křižovatky po 
ulici Jungmannovu a také na 
ulici J. Suka v Místku.

„Nejdříve se odfrézuje povrch, 
vymění poškozené obrubníky 
a upraví výška kanalizačních 
vpustí a poklopů. Práce budou 
probíhat po etapách za částeč-

V srpnu budou probíhat rekonstrukce cest
ného omezení provozu. V době 
pokládání nového povrchu musí-
me jednotlivé úseky na nezbyt-
ně nutnou dobu uzavřít pro veš-
kerou dopravu, proto veřejnost 
prosíme o shovívavost v době 
rekonstrukce,“ říká Martin Duží 
z odboru dopravy a silničního 
hospodářství. 

Souběžně bude probíhat 
rekonstrukce ulice El. Krásno-
horské v celé její délce. Práce 
budou taktéž rozděleny na etapy 
mezi jednotlivými křižovatkami 
tak, aby byla zajištěna obsluž-

nost sídlišť. Autobusy budou mít 
průjezd zajištěn.

„I tady ale musí řidiči počítat v 
době pokládky nového povrchu 
s úplným vyloučením provozu, 
mimo příjezdu do nemocnice, 
který bude pro vozidla záchran-
né služby samozřejmě průjezd-
ný. Autobusové linky pak budou 
vedeny po náhradních trasách,“ 
vysvětluje Martin Duží. Ukonče-
ní všech prací se plánuje na 31. 
srpna. Náklady na výše uvedené 
rekonstrukce dohromady dosáh-
nou zhruba 7 milionů korun.
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Město v minulém století IX.

O čem psali kronikáři před deseti lety
Velkým tématem byl územní plán a trasa obchvatu

Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (21.)
Dostaneme-li se na svých 

prázdninových toulkách 
do obce Čeladná, nezapo-
meňme navštívit Památník 
Josefa Kaluse. Je umístěn 
v budově bývalé jednotřídní 
školy, kde učil a psal básník 
Josef Kalus. 

Josef Kalus se narodil ve 
Frenštátě pod Radhoštěm 
roku 1855. Nejprve pracoval 
jako tkalcovský tovaryš, až v 
dospělosti vystudoval učitel-
ský ústav v Příboře. Školy za 
jeho pedagogického působení 
se stávaly místem, kde se roz-
víjel literární a umělecký život.

Především počáteční Kalu-
sovu tvorbu ovlivnil duch lumí-
rovské poezie. Básně inspiro-
vané osobou matky, vztahem 
k rodnému kraji, lidovými zvy-
ky a tradicemi, také zamýš-
lením nad životem a údělem 
národa dokázaly upoutat na 
sebe pozornost veřejnosti i 
literátů, kteří tehdy stáli v cen-
tru literárního života. S mnoha 
z nich ho pojilo osobní přátel-
ství. Básníkovi byli nakloněni 
hlavní představitel lumírovské 
poezie Jaroslav Vrchlický i 
redaktor časopisu Lumír Josef 
Václav Sládek.

Josef Kalus zemřel v pro-
sinci 1934. Po něm, ale i po 
dalších dvou zmíněných lite-
rárních postavách jsou pojme-
novány ulice v našem městě. 
Na Nové Osadě vede ulice 
J. Kaluse. Celé básníkovo 
jméno zachycuje ulice Josefa 
Václava Sládka v historické 
části Místku. Místecká ulice 
Vrchlického, která je spojnicí 
s ulicí Československé armá-
dy, připomíná nejen tohoto 
význačného básníka, ale v 
jeho osobě i dramatika, pře-
kladatele a literárního kritika. 

Anna Nováková, kronikářka

V dnešním čísle Zpravo-
daje Rady města Frýdku-
-Místku chceme aspoň letmo 
připomenout, že před deseti 
roky byl zastupiteli schválen 
26. března 1996 Územní plán 
města Frýdku-Místku jako 
závazný dokument pro jeho 
další rozvoj. A co předcházelo 
schválení? 

Předchozí územní plán byl 
zpracován v roce 1989. Vzhle-
dem ke změnám, které v této 
době ve společnosti proběhly, 
již nebyl schválen.

První kroky ke zpracování 
nového územního plánu (ÚP) 
byly učiněny v roce 1991. Kon-
cem roku 1992 byly zpracovány 
územně hospodářské zásady 
představující zadání územního 
plánu pro zpracovatele, které byly 
veřejně projednány a následně v 

květnu 1993 městským zastu-
pitelstvem schváleny. Územně 
hospodářské zásady vymezují 
hlavní zásady při řešení využití 
jednotlivých území na katastru 
města, údaje o obyvatelstvu, 
bydlení, zaměstnanosti, zásady 
pro řešení dopravy, infrastruktu-
ry, životního prostředí a zeleně.

V říjnu 1993 byl koncept územ-
ního plánu Urbanistickým středis-
kem Ostrava dokončen a předán 
k projednávání, které následovalo 
v listopadu a prosinci. Nejdiskuto-
vanějším problémem v konceptu 
ÚP byla navržená trasa obchvatu 
silnice I/48. Do konceptu byla 
zapracována upravená varianta, 
pro kterou bylo možno využít část 
chráněného koridoru z předcho-
zích územních plánů. Jednalo se 
o jižní obchvat, který nově pro-
cházel severním okrajem Chle-

bovic mezi obcemi Lysůvky a 
Zelinkovice, u benzinových pump 
křížil stávající silnici I/48, prochá-
zel územím pod přehradou Oleš-
ná okrajem Místeckého lesa mezi 
kasárnami a obytnou zástavbou, 
zahrádkovou osadou na Hliníku, 
okrajem Bahna a Staré Riviéry v 
původně uvažované trase, Sta-
rým Městem v blízkosti hřbitova, 
nedaleko frýdeckého hřbitova 
a podél katastrální hranice s 
Dobrou k napojení na obchvat 
Dobré. Ten měl být propojen 
do stávajícího průtahu městem 
souběžně s tratí na Český Těšín 
jako jedna z prvních etap výstav-
by silnice I/48. Občané Dobré s 
netrpělivostí očekávali schválení 
Územního plánu města Frýdek-
Místek, aby mohli požadovat 
řešení svízelné dopravní situace 
ve své obci.                          (an)

Těsně před koncem minu-
lého století vznikla zajímavá 
výstava současných i historic-
kých fotografií města Frýdek-
-Místek naším stoletím, z níž 
se nakonec stala stálá expo-
zice v hlavní budově radnice. 
V tomto seriálu vám chceme 
přiblížit také některé střípky z 
historie, které u této příležitos-
ti byly poskládány v zajíma-
vou mozaiku a ocitli jsme se 
ve složitých třicátých letech.

1. máje komunisti a s nimi 
sympatizující dělníci vyšli do ulic 
Frýdku, aby oslavili Svátek prá-
ce. Průvod vyšel ráno z Lipiny a 
směřoval k restauraci Římské 
lázně. Odtud se pak zástup 
asi půldruhé tisícovky bojovně 
naložených mužů a žen vydal 
k frýdecké radnici. Z balkonu 
k davu promluvil komunistický 
aktivista a poslanec Gustav Kli-
ment a další plamenní řečníci. 
Padají ostrá slova na adresu 
vlády, politiků, buržoazie. Ohni 
z tribuny neméně dobře sekun-
duji nápisy na dělnických trans-
parentech: „Zakroutíme vám 
krkem, jak to udělali s buržoazií 

v Rusku!“, „Za jednu ránu četnic-
kou – sto ran dělnických“ nebo 
„Sláva sovětům“.

Slova řečníků se brzy vyrov-
nají hrozbám na transparentech. 
Své schytá i prezident Masaryk 
či ministerský předseda Udrža-
la. Jiný bojovně volá „Pomstíme 
Radotín!“ a připomíná nedávný 
incident, při němž bylo několik 
mladých lidí z Komunistického 
svazu mládeže těžce zraněno 
četnickými kulkami. Dav burácí 
a šílí. Když se v dohledu obje-
ví pohřební průvod s knězem, 
beze vší piety křičí: „Nábožen-
ství je opium lidu!“ 

Mezi manifestujícími je příto-
men i Jiří Muroň. Přišel spíše ze 
zvědavosti, nekřičí a neprojevuje 
nadšení. Byl v Rusku a tamní 
poměry zná až příliš dobře, a tak 
s ostatními nejásá: „Ať žije Lenin!“ 
Jednou se však neovládne a zvo-
lá: „Ať zhyne Lenin!“ Běsnící dav 
se na něj vrhne a padají rány. 
Muroň utíká před zuřivými pro-
následovateli. Záchranu nalezne 
až za četnickým kordónem, který 
fanatické mstitele zastaví.

Martin Červenka

Zalistujeme-li v útlé knížce 
Petra Juřáka Pamětihodnosti 
města Frýdku-Místku, najde-
me tam také článek, věnova-
ný „Hájku“. Uvádí se tam, že 
toto místo získalo své pojme-
nování podle bývalého arcivé-
vodského lesa. Nacházela se 
zde studánka, ke které chodili 
poutníci od poutního chrámu 
Panny Marie. 

Historie tohoto místa je zají-
mavá. Frýdecký rodák Karel 
Josef Schipp (Šíp) (nar. 5. 3. 
1751), který se stal později 
frýdeckým farářem a zároveň 
generálním vikářem, byl také 
znamenitým historikem. Ve své 

Pramen v Hájku má svou historiiPramen v Hájku má svou historii
práci Liber ecclesiae parochialis 
S. Joannis Babt. Fridecae de 
anno 1826 (Kniha o farním kos-
tele sv. Jana Křtitele ve Frýdku z 
r. 1826) píše: „Co nemohu dále 
přejíti mlčením, je dřevěný kříž 
umístěný na pozemku patřící-
mu ke kostelu, v menším lese 
(Hájek) blízko vesnice, který 
kdysi před 40 lety dal postavit 
lesník Michael Hirschheimer. 
U kříže se nachází studánka s 
čistou vodou. Tento kříž je již 
po mnoho let v úctě lidu. A když 
se o něm rozšířila pověst i na 
odlehlých místech, mnozí lidé k 
němu přicházejí vedení důvěrou 
a téměř žádný z poutníků mari-

ánského kostela jej neopomene 
navštívit. Aby byl kříž chráněn 
proti nepřízni počasí a návštěv-
níkům dopřáno větší pohodlí, 
bylo třeba pořídit střechu v 
podobě kaple. Roku 1796 byla 
střecha rozšířena, pramen uza-
vřen a voda z něho protékala 
zavedeným kanálkem.“ 

Frýdecký farář hrabě Pražma 
opatřil kříž, postavený v roce 
1786, stříškou a jeho nástup-
ce K. J. Šíp postavil dřevěnou 
kapli a vyzdobil ji v roce 1796 
křížovou cestou. Šípův násled-
ník farář Pavel Prutek dal roku 
1840 zhotovit kamennou studni. 
Generální vikář Karel Findinský 
pořídil cementovou nádržku na 
vodu, studni opravil a kapli s no-
vým sousoším Kalvarské scény 
roku 1871 slavnostně posvětil. 

Kaple je stylovou stavbou s 
trojbokým uzávěrem a vížkou. 

Byla důkladněji opravena v roce 
1953. Po pustošivém zásahu zlo-
dějů před několika lety má nyní 
kaple jen skromnou křížovou 
cestu, jak uvádí PhDr. K. Novák 
v Kapitolách ze starších dějin Lís-
kovce, vydaných v roce 1995.

Po obou stranách schodiště 
k prameni jsou umístěny sochy 
Panny Marie a Spasitele z 
jemnozrnného pískovce. Nena-
jdeme letopočet, jen vzadu na 
Mariině soše vryta tři slova: za 
vyprošené zdraví. Schody vedou 
k zastřešené osmiboké studni s 
litinovou pseudogotickou mříží a 
přilbovou střechou. Do nádržky 
vyvěrá ze studny donedávna 
velmi chutná a zdravá voda, 
dnes bohužel ne vždy zcela 
nezávadná. 

V devadesátých letech 20. 
století město požádalo o zařa-
zení areálu pramene v Hájku do 

seznamu památek. Žádosti však 
nebylo vyhověno. V posledních 
letech byla na náklady města 
opravena cesta ke kapli a v 
letošním roce i schody, sochy 
a studna. Kaple, která je majet-
kem frýdecké římskokatolické 
farnosti, rovněž vyžaduje gene-
rální opravu, která bude poměr-
ně nákladná. Její rekonstrukcí a 
úpravou a udržováním okolí by 
celý areál velmi získal a mohl 
by se stát opět vyhledávaným 
místem poutí, odpočinku nebo 
i místem „výletním“, jak si ho 
pamatují nejen lískovečtí pamět-
níci. I turisté jej budou moci nav-
štěvovat nejen jako poutní místo 
a zdroj dobré vody, ale také jako 
zastavení na cestě za památka-
mi od středu Lískovce směrem k 
Bezručově vyhlídce a do Sedlišť, 
nebo po naučných stezkách Frý-
deckým lesem. Eliška Brožová

J. V. SLÁDKA: Ulice směřující na místecké náměstí.   Foto: Petr Pavelka
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Pro inzerci ve Zpravodaji Rady města
Frýdek-Místek volejte 603 249 743.

Toto periodikum je distriubováno do všech
schránek ve městě zdarma. 
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Postřehy Ostravičky na TaiwanuPostřehy Ostravičky na Taiwanu
Dvacet pět dětí (20 tanečníků 

a 5 muzikantek) z DFS Ostra-
vička z Frýdku-Místku vyjelo 
reprezentovat folklor – tance, 
písně, hry a zvyky – na 9. svě-
tový dětský festival CIOFF ve 
městě Yilan na Taiwanu. A jaké 
jsou první dojmy?

Hned při východu z letiště si 
všichni uvědomili, co znamená 
subtropické podnebí. Horko a 
vlhko jako v prádelně, teploty ve 
stínu se šplhají až ke 40 stupňům 
a v takovém prostředí je třeba 
zvládnout každodenně čtyřicet 
minut tančit na koncertě a před-
tím ještě zkoušet. Nicméně děti z 
Ostravičky se s těmito podmínka-
mi statečně vypořádávají. Odmě-
nou je jim potlesk diváků, oceně-
ní zdejších odborníků folkloristů 
i souborů z jiných zemí světa, 
které se festivalu účastní.

Lidé na Taiwanu jsou velmi 
milí, stále usměvaví a o lidové 
umění a tradice jeví velký zájem.

Naše kroje i nástroje byly vel-
mi podrobně vyfoceny, nástroje 
změřeny i zváženy, zaznamenán 
jejich zvuk i zvuk celé kapely, 
zaznamenáno je i každé vystou-
pení, vedoucí souboru podrobně 
na konferenci vysvětlovali, jaké 

lidové zvyky, písně a tance na 
severovýchodě naší země máme, 
jaká je historie i současnost naše-
ho regionu. Vše pak bude uloženo 
do databáze a archivu přístupné-
ho všem zájemcům o folklor.

Mezi další velké zážitky patří 
i zdejší vegetace – zvláštní tva-
ry stromů, krásně výrazné barvy 
květů různých keřů, obrovské 
fíkusy, vysoké palmy, rýžová 
pole i bambusové háje. Nádher-
nou barvu mají i vody Filipínské-
ho moře, které jsme zatím viděli 
jen z autobusu, ale snad i na 
koupání v něm dojde. Zajíma-
vým zážitkem je i zdejší strava. 
Zatímco různé mořské příšery u 

dětí velký ohlas nenašly, exotické 
ovoce je pravým opakem. Často 
nějaké jíme a ani nevíme, co to 
je. Většinou je to však moc dob-
ré, krásně barevné a osvěžující, 
je toho i dostatek, a tak si užívá-
me exotických chutí a vůní.

Většina koncertů se koná 
v místním vodním zábavném 
parku. Přestože se vystoupe-
ní odehrávají každý den, je na 
nich i ve všední den pravidelně 
nejméně tisícovka diváků. Celý 
park nabízí řadu vodních atrakcí, 
což má tu výhodu, že po zkouš-
ce je možné se zchladit ve vodě 
pod množstvím vodotrysků, či 
pohoupat se ve vodní houpačce 
nebo si zařádit na vodních mat-
racích. Nevýhodou ve večerních 
hodinách jsou hejna komárů 
z blízké řeky, ale i na to jsou 
organizátoři festivalu připraveni 
– běhají kolem dětí a neustále 
je stříkají repelenty. Svědčí to o 
tom, co vidíme na každém kroku 
– organizace festivalu je perfekt-
ní, promyšlená do posledního 
detailu. A tak věříme, že nás 
čeká ještě řada překrásných a 
zajímavých zážitků. 

Mgr. Radka Kulichová

Muzikantům se přiblížily žněMuzikantům se přiblížily žně

VIII. ročník festivalu Muzi-
kantské žně se přiblížil. 
Termín není ovlivněn letos 
neúnavným sluncem, jako 
obvykle se zajímavé setká-
ní muzikantů vyznávajících 
folk, country, bluegrass a jiné 
podobné žánry uskuteční třetí 
týden v srpnu (17.-19. 8.).

„Znovu chceme nabídnout 
příznivcům této muziky již tradič-
ní pohodu, setkání s muzikanty 
nejen začínajících kapel, ale i 
špičkových profesionálních sku-
pin. Letos jsou hlavními hvěz-
dami Honza Nedvěd a Rangers 
Plavci,“ uvedla hlavní organizá-
torka Pavla Walková.

Festival se stejně jako loni 
uskuteční v Sokolíku, který se 

po Sweetsen Festu stane znovu 
dějištěm mimořádné hudební 
přehlídky. „Představovaný žánr 
je vhodný pro všechny věkové 
kategorie. Akce se účastní celé 
rodiny. Na bezplatné scéně se 
diváci stále střídají, na chvíli 
posedí maminky s kočárky, 
pak důchodci, náhodní chodci 
– možná noví budoucí fanouš-
kové folku,“ láká Pavla Walková. 
Připomíná, že čtvrteční podve-
čer je soutěžní – kapela, která 
zvítězí, dostane prostor na hlav-
ní scéně v sobotu mezi hlavními 
hvězdami celé akce. V pátek se 
představí krajské kapely a jed-
notlivci, kteří později zahrají u 
táboráku, který propojuje muzi-
kanty s diváky.       (pp)

PTAČOROKO: Minulý vítěz čtvrteční soutěže – rodinná skupina 
z Frýdlantu nad Ostravicí.

Lašská nezávislá divadelní společnost GIGULA
předvede dosud nevídanou tragickou komedii 

(se zpěvy, tancem a střelbou)

ONDRAŠ, PAN LYSE HORY
Životní příběh lašského zbujníka Ondráše z Janovic, kterýžto 

před třemi stoletími v kraji tomto se proslavil a jenž byl na zákla-
dě vědeckých výzkumů i lidových tradic sepsán.

Toto věhlasné dílo Z. V. Krulikovského, které při poutích a jar-
marcích provozovati doporučujeme, v jazyce českém i lašském 

provedeno bude!
Hráti a zpívati Vám se chystají:

Lukáš Baran, Patrik Děrgel, Tomáš Bába, Vendula Fialová, 
Adéla Krulikovská, Šimon Krupa, Petr Sedláček, Ivo Sedláček, 

Lucie Schneiderová.
Režie se ujal autor, který navíc představí své nejnovější dílo 

„Knížku pro každého Lacha“.
Toto vše bude provedeno ve spolupráci s osadním výborem v 

pátek 25. srpna 2006 v 19 hodin v Kulturním domě ve Skalici.

OSTRAVSKÉ ŘEZBOVÁNÍ: II. mezinárodní řezbářský plenér, který 
se uskutečnil 9.-15. července v prostorách Moravskoslezského hra-
du v Ostravě přinese Frýdku-Místku zajímavý přírůstek do Parku pod 
zámkem. Na snímku frýdecko-místecký řezbář Tomáš Cidlík, který 
na hradě vyřezával na nádvoří sochu starého klauna. V interiéru 
ovšem finišoval na méně rozměrném díle. „Dodělával jsem takový 
portrét pudlíka, který bude majiteli oblíbeného, ale již letitého pejska 
připomínat, až se odebere na věčnost,“ řekl Tomáš Cidlík.

Galerie Pod Svícnem před-
staví v tomto měsíci ve svých 
prostorách dvě kolekce o 
generaci vzdálených auto-
rek. Jejich grafiky a keramika 
však budou vystavovány jako 
samostatné celky. 

Barbora Štefková je od letoš-
ního roku studentkou Ostravské 
univerzity a představí se volnou 
grafickou tvorbou. Jarka Rybová 
je „z druhého břehu“, odborná 
učitelka na SUŠ Ostrava se 
bude prezentovat keramickou 
tvorbou, kterou se zabývá již 
30 let. 

Devatenáctiletá Barbora Štef-
ková se na své první samostatné 
výstavě chystá prezentovat grafi-
kami, které vznikaly během jejího 
studia na střední umělecké ško-
le. „Jedná se o barevné linoryty, 
ve kterých se odráží mé hledání 
toho, jak bych chtěla pokračovat 

Dvě generace Pod Svícnem
a tvořit i nadále. Lidi, příroda, 
naše civilizace – tato témata 
mě inspirují a dávají mi moti-
vaci. Technika linorytu mi zase 
tyto náměty umožňuje provádět 
velkoryse v různých barevných 
kombinacích. Je to hra barvy a 
plochy, která mi umožňuje tvořit,“ 
přiblížila svou tvorbu. 

V červenci své práce v gale-
rii předvedla osmadvacetiletá 
Denisa Fialová s jednoduchým 
receptem na krásu: „Krásné 
je to, co je nám milé, co nás 
uspokojuje.“ Její obrazy upou-
tají barevností a vyjadřují perma-
nentní „snahu malého horizonťá-
ka dosáhnout nebe“.           (pp)

DENISA FIALOVÁ: Červencová výstava v galerii.  Foto: Petr Pavelka
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Kurzovní činnost
TANEČNÍ  PRO  MLÁDEŽ – ZAČÁ-

TEČNÍCI
podzim 2006
Taneční probíhají jednou týdně v pro-

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

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

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

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

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

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

Janáčková.
Přijímáme pouze hochy!

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

obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. 
Historicko-etnografická část prezentuje 
nyní na 800 sbírkových předmětů, doku-
mentujících tradiční zemědělství, řemesla, 
obchod, železářství a další. Řada originál-
ních přístrojů, hracích skříní a dalších před-
mětů dokládá zábavu a využití volného 
času od poloviny 19. století. V přírodověd-
né části expozice, v níž jsou prezentovány 
typické biotopy Pobeskydské pahorkatiny a 
MS Beskyd, je vystaveno 200 druhů ptáků, 
savců a ryb, 750 různých zástupců hmy-
zu, 70 vzorků nerostů a hornin a přibližně 
100 herbářových položek. K nejcennějším 
exponátům patří zkamenělina druhohorní 
cykasové rostliny benetitového typu a dva 
dermoplastické preparáty savců – losa 
evropského a medvěda hnědého.

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém 

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

FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. 

Barbory. Připomíná skutečnost, že Frý-
dek patřil k nejznámějším a k nejnavště-
vovanějším mariánským poutním místům 
ve Slezsku.

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

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

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

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu 

frýdeckého rodáka, který byl a je světově 
uznávaným básníkem a překladatelem. (po-
pá 8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).

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

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

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

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

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

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

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

Potrvá do 20. srpna 2006. 
Programy, koncerty:
Čtvrtek 10. srpna 19,00 hodin – nádvo-

ří frýdeckého zámku
KAJKERY
Vystoupení folkrockové skupiny z 

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

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

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

Předprodej vstupenek v pokladně 
Nové scény Vlast a frýdeckého zámku. 

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

Upozornění: 
V případě nepříznivého počasí se kon-

certy uskuteční v Rytířském sále frýdec-

1. srpna v 19.00  h.
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU /ČR/
Letní komedie podle bestselleru Micha-

la Viewegha.
2. srpna v 19.00  h.
PÝCHA A PŘEDSUDEK /VB/
Předlohou příběhu byl stejnojmenný 

román Jane Austen, který sleduje osu-
dy pěti sester Bennetových, jimž zcela 
změní život setkání se dvěma bohatými a 
pohlednými mladíky.

3. až 6. srpna v 19.00  h.
AUTA /USA/
Začínající závodní auto Blesk McQueen 

se během cesty zatoulá do Kardanové 
Lhoty u Silnice 66, kde mu místní „vehikly“ 
ukáží, že skutečné přátelství je důležitější 
než hon za trofejemi.

7. až 9. srpna v 19.00  h.
16 BLOKŮ /USA/
Po prohýřené noci má detektiv Jack 

dopravit bezvýznamného zlodějíčka z 
vězení k soudu. Je to o 16 bloků dál a má 
na to sto osmnáct minut. 

10. až 13. srpna v 19.00  h.
SEXY PISTOLS /USA, Mexiko, FR/
Westernová dámská akční komedie, 

ve které Sara, dcera bohatého bankéře, 
a Maria, holka z rolnické rodiny, bojují za 
rodinnou čest a mexickou půdu.

14. až 16. srpna v 19.00  h.
BESTIE KARLA /USA/ 
Příběh nejbrutálnější kanadské vražed-

kyně českého původu na motivy skuteč-
ných událostí.

17. až 18. srpna v 19.00  h.
ZEPTEJ SE PRACHU /USA/
Začínající spisovatel Arturo Bandini, 

jenž to ani trochu neumí s ženami, potká-
vá na cestě za inspirací pro svůj první 
román temperamentní Camillu. Od první-
ho setkání se ti dva nenávidí, ale jak se 
říká – co se škádlívá, rádo se mívá.

19. až 20. srpna v 19.00  h.
SILENT HILL /USA, JAP/
Když je vaše smrtelně nemocná dcerka 

náměsíčná, křičí ze sna „Silent Hill!“ a po 
probuzení si na to nevzpomíná, napadlo by 
vás najít v atlasu město toho jména a dce-
ru tam odvézt v naději, že jí to pomůže?

21. až 23. srpna v 19.00  h.
PRODUCENTI /USA/
Intrikářský divadelní producent Max 

Bialystock a jeho zakřiknutý účetní Leo 
Bloom společně vymyslí bezchybný 
plán, jak zpronevěřit ve svůj prospěch 
velké množství peněz.

24. až 27. srpna v 19.00  h.
28. až 30. srpna v 16.30  h.
PIRÁTI Z KARIBIKU 2 – TRUHLA 

MRTVÉHO MUŽE /USA/
Kapitán Jack Sparrow (Johnny Depp) je 

zpět a s ním i Will Turner (Orlando Bloom), 
Elizabeth Swann (Keira Knightley) a celá 
řada nových i dobře známých postav. 

28. až 30. srpna v 19.00  h.
TRÁVA /USA, Německo/
Tráva je drsná komedie o hodných 

dětech, které sejdou na špatnou cestu. 
31. srpna v 17.00  h.
GARFIELD 2 /USA/
Ve volném pokračování se Garfield ten-

tokrát vydává se svým pánem do Evropy, 
přesněji do Velké Británie. Náhodou se 
připlete ke královskému paláci, do míst 
určených pro kocoura královské rodiny.

31. srpna v 19.00  h.
ŽENA MÉHO MUŽE /FR/
Catherine je atraktivní úspěšná žena, kte-

rá žije již 25 let ve zdánlivě pevném svazku s 
Bernardem. Jejich soužití je bezproblémové 
až do chvíle, kdy Catherine zjistí, že má její 
Bernard mimomanželský vztah.

FILMOVÝ KLUB
7. srpna ve 20.00  h.
INDIÁN A SESTŘIČKA /ČR/
Pětadvacetiletý František patří do 

společenství „bílých indiánů“, lidí, kteří 
ve volném čase napodobují životní styl 
původních obyvatel severní Ameriky. Při 
rituálním obřadu pálení čarodějnic se 
František sblíží s Marií, romskou dívkou. 

14. srpna ve 20.00  h.
PĚT PŘEKÁŽEK /DK, SV, BEL, FR/

Lars Von Trier vyzval svého učitele, 
klasika dánského dokumentu Jorgena 
Letha, aby pěti různými způsoby natočil 
remake svého slavného filmu The Perfect 
Human (1967).

21. srpna ve 20.00  h.
SHOW ZAČÍNÁ /VB/
Když nevíte co by… pořiďte si divadlo. 

Přesně to udělala čerstvá sedmdesátiletá 
vdova Laura Henderson místo toho, aby 
trávila svůj čas nakupováním, vyšíváním 
a charitativní prací.

28. srpna ve 20.00  h.
SNÍDANĚ NA PLUTU /VB, Irsko/
Film vypráví příběh Patricka „Koťátka“ 

Bradena, transvestity a sirotka, který se 
vydává hledat svou milovanou, leč nikdy 
nepoznanou matku. Osud ho zavane na růz-
ná místa a k různým lidem, se kterými prožije 
někdy úsměvné, jindy smutné příhody.
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GALERIE POD SVÍCNEM

GALERIE LIBREX
Jaroslav Pešat
Fotografie zvířat, která jen tak nepotkáte

GALERIE KRÁSNO
Výtvarné práce studentů Střední 

školy oděvní a obchodně podnikatel-
ské z Frýdku-Místku.

KULTURNÍ DŮM SKALICE

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

Analog
Výstava čtyř studentů ateliéru volné 

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

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

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

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

Ostatní dny se věnujeme letní-
mu sportování, vyrábění, zábavným 
poznávacím a prožitkovým progra-
mům, hrám a soutěžím a všemu, co 
vás bude zajímat a může udělat radost 
vám i druhým.

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

Všem dětem přejeme krásné a poho-
dové prázdniny!

HRAD HUKVALDY
Program na hradě:
srpen 
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 

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

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

kého zámku, v Nové scéně Vlast, popří-
padě v Kině P. Bezruče.
Besedy, přednášky, exkurze, vycházky:

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

Navštívení Panny Marie
POJĎTE S NÁMI ZA ŽELEZNÝMI DOMY
Historicko-vlastivědná vycházka, dél-

ka trasy 7 km. Železné domy v Nové 
kolonii Karlovy huti, hrádek v Lískovci, 
kostel sv. Šimona a Judy, meandry Pod-
šajárky, pozůstatky těžby železné rudy, 
zasypané plavební kanály, kde v minu-
losti ležela uhliska Karlovy huti, frýdecká 
pilnikárna a další.

25. srpna v 19 hodin
Ondraš, pan Lyse hory – tragická komedie
Lašská nezávislá divadelní společnost

Barbora Štefková a Jarka Rybová
Grafika, keramika

(Pokračování ze strany 8)

St 23. 8. od 9:00 do 14:00 h
VÝLET PO STOPÁCH PETRA BEZRUČE

Pěší výlet spojený s poznávacími hra-
mi a soutěžemi na Bezručovu vyhlídku s 
návratem MHD. Místo konání, sraz: 9:00 
u Ú-krytu (kryt pod 11 ZŠ). Předpokládaný 
návrat ve 13:00 - 14:00 hodin. S sebou si 
vezměte: svačinu a pití, peníze na jízdné 
MHD Pořadatel: Filadelfie, U-kryt, P. Mec-
nerová, telefon: 558 435 637, 777 808 227

Čt 24. 8. od 9:30 do 16:30 h
HRY A SOUTĚŽE NA BRUSLÍCH
Hry a soutěže v různých dovednostech 

na bruslích i s hokejkou. Akce bude probíhat 
jak na ledové ploše, tak na venkovním hřišti. 
Děti mohou soutěžit na bruslích na ledě, na 
kolečkových bruslích, případně bez bruslí 
(střelba na bránu apod.). Místo konání, sraz: 
Víceúčelová sportovní hala (před vchodem 
od řeky Ostravice). S sebou si vezměte: 
Brusle (na led, in-line), oblečení na led (mož-
nost zapůjčení bruslí na led v půjčovně za 
poplatek). Vstup do haly je zdarma.

Pořadatel: Bruslařský klub Frýdek-
-Místek (BK F-M), tel. 603 578 315,e-mail: 
bkfm@seznam.cz, Hokejový klub Frýdek-
-Místek (HC F-M), www.hcf-m.cz

Pá 25. 8. od 10:00 do 15:00 h
ZÁVĚR FILMOVÝCH PRÁZDNIN

V SOKOLÍKU
Hry a soutěže pro děti, výstava pra-

cí vzniklých po dobou prázdninového 
programu v Sokolíku, promítání filmů. 
S sebou: v případě deště teplé oble-
čení a pláštěnku, občerstvení a svači-
na bude zajištěna. Pořadatel: Spolek 
přátel Frýdku-Místku, Ing. H. Železní-
ková, telefon: 774 311 111, 558 431 
013, e-mail: isurf@seznam.cz, web: 
http://sokolik.802.cz/kon.htm

Po 28. 8. od 9:00 do 12:00 h
TRIČKO OBRA VENDELÍNA

Přijďte si hrát s obrem Vendelínem, 
zasoutěžit si, užít si legraci. Společně 
si namalujeme tričko obra Vendelína. 
Místo konání, sraz: DDM FM, Pioný-
rů 752, Místek. Pořadatel: Dům dětí a 
mládeže Frýdek-Místek, O. Sošková, 
telefon: 732 646 127, e-mail: info@
ddmfm.cz

Po 28. 8. od 15:45 do 19:00 h
HRAJEME SÁLOVOU KOPANOU
Rekreační sálová kopaná pro 5-6 

členná družstva. Místo konání, sraz: 
Tělocvična při ZŠ na ul. J. Čapka. 
Sraz v 15:45 u boční branky tělocvič-
ny ZŠ ul. J. Čapka. Doprava autobu-
sem MHD, linky č. 2 a 3, zastávka 
Restaurace u Gustlíčka. S sebou si 

Prázdniny ve městě pokračují také v srpnuPrázdniny ve městě pokračují také v srpnu
vezměte: Čistou sportovní obuv do 
tělocvičny. Pořadatel: TJ Slezská – 2. 
ZŠ Frýdek-Místek, Daniel Schneider, 
telefon: 724 751 331 – vedoucí krouž-
ku, Ing. Petr Soural, telefon: 606 777 
303 – předseda TJ

Út 29. 8. od 9.00 do 12:00 h
DOPOLEDNE V LANOVÉM

CENTRU HATĚ
Hrajeme si, cvičíme, poznáváme. 

Místo konání, sraz: Ekologické středisko 
SMTu Hatě, sraz v 9:00 hodin před SMTu 
v Místku na ulici Pionýrů 764. S sebou si 
vezměte: Sportovní oděv a obuv. Pořada-
tel: Stanice mladých turistů Frýdek-Mís-
tek, Alena Kubaláková, telefon: 558 435 
067, e-mail: smtu.fm@tiscali.cz

St 30. 8. od 9.00 do 12:00 h
HRAJEME STOLNÍ TENIS

Stolní tenis pro neregistrované 
i začátečníky. Podle složení hráčů 
mohou být organizovány soutěže pří-
padně i doplňkově míčové hry. Místo 
konání, sraz: Tělocvična při ZŠ na ul. 
J. Čapka, Sraz v 8:45 u boční branky 
tělocvičny ZŠ ul. J. Čapka. Doprava 
autobusem MHD, linky č. 2 a 3, zastáv-
ka Restaurace u Gustlíčka. S sebou si 
vezměte: Přezůvky do tělocvičny, pálka 
na stolní tenis. Omezený počet pálek 
lze zapůjčit. Pořadatel: TJ Slezská – 2. 
ZŠ Frýdek-Místek, Jan Odvářka, tele-

fon: 721 944 739 – vedoucí kroužku 
stolního tenisu, Ing. Petr Soural, tele-
fon: 606 777 303 – předseda TJ

Čt 31. 8. od 16:00 h
AHOJ PRÁZDNINY

Na poslední srpnový den se od 16 
hodin plánuje akce AHOJ PRÁZDNINY, 
kterou se na místeckém náměstí zábav-
ným odpolednem pro děti zakončí Prázd-
niny ve městě. Budou zde vylosovány 
věcné ceny z kuponů, které děti ode-
vzdávaly na jednotlivých akcích prázdni-
nového cyklu, který zajišťuje alternativní 
využití volného času.

INTERDECOR
OPEN FEST

19. srpna od 11 hodin

Areál zimního stadionu
ve Frýdku-Místku.

ARAKAIN
ŠKWOR
DOGA

CITRON
Předprodej v Beskydském 

informačním centru.
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Křižíkova 1377
738 01 Frýdek-Místek

Letní cenová nabídka!!!
180 Kč / hodina

Rezervace hodin na tel.737 238 715
Těšíme se na Vaši návštěvu.

      Také Vás zveme 

k posezení

           do restaurace.

• rodinné oslavy

• rauty

• svatby

• každý pátek hudba
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