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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
v tomto měsíci se naše město stalo 

středem zájmu svolavatelů Protestního 
shromáždění za svobodu Ernsta Zündela a 
svobodu přesvědčení, kteří magistrátu ozná-
mili shromáždění asi 80 příznivců Národního 
korporativismu. Z dostupných informací byl 
na Ernsta Zündela v r. 2003 v Německu 
vydán zatykač za „štvaní lidu“, což je zákon, 
kterým německé právo postihuje trestný čin podněcování národnost-
ní nenávisti, propagaci totality včetně popírání holocaustu, následně 
byl odsouzen k nejvyššímu možnému trestu.

Zkušenosti z jiných měst, kde se podobné demonstrace pravico-
vých radikálů uskutečnily, vyvolaly v nás oprávněné obavy mimo jiné 
i z možných střetů různých názorových skupin během demonstrace.

Proto se na příjezd extrémistů připravovali především policisté
i strážníci městské policie, probíhaly také konzultace s právníky.

V rámci našich kompetencí se nám jednáním se svolavateli 
shromáždění podařilo změnit jimi navrhovanou trasu pochodu městem 
na trasu směřující od vlakového nádraží k víceúčelové sportovní hale.

V sobotu 14. července se demonstrace nacionalistů opravdu ve Frýd-
ku-Místku uskutečnila, účastníci shromáždění v doprovodu policistů došli 
před sportovní halu, kde si vyslechli projev a po necelé hodině se vydali 
zpět k vlakovému nádraží. Naštěstí se celá akce obešla bez konfliktů.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří spolu s magistrátem přijali tako-
vá opatření, aby naše město ochránili před případnými problémy. 

Eva Richtrová

Velký kus nostalgie přivez-
lo s sebou do Frýdku-Místku 
neuvěřitelných 87 historických 
vozů, které zde učinily zastáv-
ku v rámci mezinárodní Bes-
kyd Rallye. Frýdecké Zámecké 
náměstí s muzeem v památko-
vé zóně vytvořilo přehlídce ide-
ální kolorit a značně v tu chvíli 
nabralo na hodnotě. Vždyť 
jeden z krasavců hodnotou pře-
vyšoval šest milionů korun!

„Nedá se vůbec vyčíslit hodno-
ta všech těch vozů, ale musím říct, 
že málokdo z nás jej má speciálně 
pojištěné. Stálo by to příliš mnoho 
peněz. Naše vozy zajišťujeme, 
jak to jde, ale na druhou stranu to 
nejsou běžná auta, aby je někdo 
mohl rozebrat na náhradní díly 
nebo někomu snadno prodat. Na 
jedné ze soutěží na Slovensku se 
stalo, že jednomu majiteli ukradli 
historický vůz, který byl na spe-
ciálním vozíku, ale hned se vše 

Frýdecké náměstí vonělo veterány

PROSTĚ PARÁDA: Sednout si do nablýskaných 
krasavců zatoužil snad každý. Primátorka Eva Rich-
trová s radním Petrem Rafajem nebyli výjimkou.

 Foto: Petr Pavelka

vyhlásilo v rádiu a zloděj auto brzy 
raději opustil,“ vysvětloval Ladislav 
Dlhopolček, předseda turzovského 
veteránklubu, který sdružuje nad-
šence z celého Slovenska. Sami 
Dlhopolčekovi vlastní čtyři auta, 
které mají rok výroby v rozpětí let 
1924-35. A pošilhávají po dalším.

Je to holt rodinná vášeň. 
Postihla i syna 
Martina, který 
se usadil ve 
Frýdku-Místku. 
I proto možná 
jedna ze zastá-
vek rallye padla 
na naše město, 
kam se účastníci 
přesunuli z Kop-
řivnice, města 
autům poněkud 
zaslíbenějšího.

„Jsme rádi, že 
jsme se jako sta-
tutární město Frý-

dek-Místek mohli na tak báječné 
akci podílet. Je to tady dneska jedi-
nečné pojízdné muzeum. A ti lidé v 
dobových kostýmech taky nemají 
chybu,“ měla radost primátorka 
Eva Richtrová. „Se slovenskou 
stranou výborně spolupracujeme 
v rámci Euroregionu Beskydy. 
 (pokračování na straně 2)

Červenec s extrémními tep-
lotami nasměroval tisíce lidí do 
aquaparku na Olešné. Městská 
společnost Sportplex hlásila 
velkou spokojenost s náv-
štěvností, ale i když v neděli 
v půli měsíce prošlo turnikety 
skoro pět a půl tisíce lidí, loň-
ský měsíční výsledek prvního 
prázdninového měsíce 45 tisíc 
podle všeho nepadl.

Tropické teploty přilákaly 
do Aquaparku Olešná rekordní 
počet návštěvníků. Například od 
soboty 14. do úterý 17. červen-
ce, kdy se teploty pohybovaly 
nad 30°C, se na koupaliště při-
šlo zchladit přes 14 tisíc osob. 

„Snažili jsme se návštěvníky 

Aquapark Olešná v horkých dnech praskal ve švech

HORKÝ ČERVENEC: Tropické teploty lákaly na Olešnou davy. Za 
vodní osvěžení byli vděční hlavně ti nejmenší.  Foto: Petr Pavelka

odbavovat co nejrychleji. Výhodu 
ale pořád mají všichni majitelé 
abonentního čipového náramku, 
kteří nemusí čekat ve frontě na lís-
tek, ale jsou plynule odbaveni přes 
elektronický vstupní systém,“ upo-
zornila Pavla Hrabcová ze společ-
nosti Sportplex, která aquapark 
provozuje. Kapacita Aquaparku 
Olešná je přibližně tři tisíce osob, 
kvůli hygienickým a požárním 
předpisům nesmí být překročena. 

Sportplex se snaží lákat náv-
štěvníky i doprovodnými akcemi, 
například aquaaerobicem nebo 
koncertem hudební skupiny. V 
parných letních dnech mohou pří-
znivci vodních radovánek využívat 
také večerního koupání, které pro-

bíhá za příznivého počasí každý 
den od 20:30 do 22 hodin.

Od 1. srpna je znovu v provozu 
i krytá část aquaparku. „Co očeká-
váme, že to udělá s návštěvností? 
Už před prázdninami se ukazovalo, 
že klientela se rozděluje. Někteří 
prostě chtějí jít speciálně do kryté 
části. Jsou tam jiné atrakce, mohou 
možná spoléhat i na nižší počet 
návštěvníků, což jim může vyho-
vovat, pokud ví, že u vody nechtějí 
strávit celý den,“ zamyslel se ředitel 
Sportplexu Petr Slunský. Ten zno-
vu vysvětluje, že měsíční techno-
logická odstávka krytého bazénu 
byla nezbytná. „Je to součást pro-
vozního řádu a hygienických před-
pisů. Technologie se prostě musí v 

určitém intervalu pročistit. Další věc 
je ta, že jsme velkoodběratelé elek-
třiny, takže ji nakupujeme na měsíc 

a jakékoliv dřívější otevření o pár 
dnů by pro nás nebylo ekonomicky 
výhodné,“ řekl Slunský.  (pp)

Tři dny strávila ve Frýdku-
-Místku čtyřčlenná delegace 
z partnerského města Gra-
dačac z Bosny a Hercegovi-
ny. 26.-29. srpna se naopak 
do Gradačacu v době koná-
ní Mezinárodního veletrhu 
zemědělského a potravinář-
ského průmyslu vydá primá-
torka Eva Richtrová a radní, 
poslanec a předseda sdružení 
Region Beskydy Petr Rafaj.

Ferhat Mustafič, okres-
ní předseda, se dvěma jeho 
pomocníky (náměstky) a řidičem 
si nenechali ujít návštěvu aqua-
parku, kde jim detailní informace 
poskytoval náměstek primátor-

Bosňané navštívili Frýdek-Místek

VE STROJOVNĚ: Zahraniční návštěvu velmi zajímaly i „útroby“ 
aquaparku na Olešné. Foto: Petr Pavelka

ky Michal Pobucký s ředitelem 
Sportplexu Petrem Slunským. 
Ti odpovídali především na 
ekonomické otázky, ale došlo i 
na provozní záležitosti, včetně 
návštěvy strojovny. Bosňané 
jen souhlasně pokyvovali hla-
vou nad počtem zaměstnanců 
aquaparku i skutečností, že letní 
část aquaparku je dobře samofi-
nancovatelná. Nepochybovali o 
tom, že se pohybují v ojedinělém 
zařízení v rámci republiky, ne-li 
Evropy.

Primátorka Eva Richtrová se 
zahraničními hosty vyrazila na 
Lysou horu, delegace poznala i 
další atraktivity Beskyd, navštívila 

také pilu a soukromý pivovar, pro-
tože uvažují o podobné aktivitě v 
Gradačacu. Ve Frýdku-Místku 
hosté ještě shlédli město z věže 
farního kostela. „Byli se podívat i 
na svatební obřady a zrovna měli 
štěstí, byli svědky manželského 
slibu, což u nás není obvyklá 
součást obřadu. Absolvovali 
také koncert Žalmana a určitě 
odjížděli spokojeni, protože jsme 
jim zprostředkovali vše, o co měli 
zájem. Od aktvit města až po 
malé podnikání,“ shrnula dojmy 
z návštěvy Eva Richtrová. Podle 
ní by na poslední návštěvu měly 
navázat vzájemné výměny folk-
lorních souborů a seniorů.  (pp)
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krátce

slovo náměstka primátorky

(Pokračování ze strany 1)
Podobná show ve městě musí 

vždy potěšit, krásně nám tu na 
naše náměstí zapadla a určitě se s 
těmito nadšenci nevidíme naposle-
dy. Je to fajn zavzpomínat si, čím se 
před lety brázdily silnice, a je obdi-
vuhodné, že takové stroje dokážou 
jezdit dodneška a mnohdy i docela 
slušné štreky,“ řekl radní a předse-
da Regionu Beskydy Petr Rafaj, 
který nejvíce obdivoval starou Feli-
cii. Dlhopolčekovi potvrdili, že svým 

plechovým miláčkům dopřávají 
dostatek kilometrů obdivu těch, kteří 
je míjí. „Chce to údržbu, ale neměli 
jsme problém najet třeba 1600 kilo-
metrů za týden. Obvykle najezdíme 
tak pět tisíc ročně. Náhradní díly na 
burzách se už moc sehnat nedají, 
už kolují spíš jen mezi známými. 
Máma občas říká, že se radujeme 
jen z tašky rezavých plechů, ale 
každá součástka už je dneska vel-
ká vzácnost,“ vysvětlil Martin Dlho-
polček.  (pp)

Frýdecké náměstí vonělo veterány

Poděkování za skvělou reprezentaci
V uplynulých dnech na sebe výrazně upozornili 

a ve světě nás skvěle reprezentovali dva sportovci, 
kterým bych chtěl touto cestou poděkovat, stejně 
jako těm, kteří je na jejich cestě za úspěchy vedli.

Libor Uher z Frýdku-Místku se v pátek 20. čer-
vence zapsal do dějin českého horolezectví tím, že 
vystoupil na vrchol nejtěžší osmitisícovky světa K 2. 
O dva dny později, tedy v neděli 22. 7., pak získali čeští fotbaloví reprezentanti 
skvělé stříbrné medaile na MS ve fotbale, které proběhlo v Kanadě. Hráčem 
základní sestavy našeho národního týmu byl také Lukáš Kubáň, odchovanec 
válcovenské kopané, který v minulých sezonách působil v FC Slovácko.

Během několika dnů tak o Frýdku-Místku věděl doslova celý svět. Oba 
borci museli na své cestě za úspěchem tvrdě trénovat, k jejich vlastnostem 
bezesporu patří píle, vytrvalost, touha něčeho dosáhnout a hlavně láska 
k danému sportovnímu odvětví. Oba od jisté chvíle mířili na vrchol. Libor 
Uher vrchol zdolal, Lukáš Kubáň zůstal maličko pod ním, ale titul vicemistra 
světa je určitě obrovským úspěchem. Oba borci jsou zároveň vzory pro naši 
mládež. Lukáš Kubáň dozajista správně nabudil všechny mladé fotbalisty 
nejen ve Frýdku-Místku, kteří dnes vidí, že pokud vytrvají, mohou být slavní 
jako on. Libor Uher dokázal zdolat 8611 metrů vysokou Horu hor po Josefu 
Rakoncajovi jako druhý Čech v historii. K tomu není co dodat. 

Před oběma sportovci, kteří skvěle reprezentovali nejen naši zemi, ale 
také Frýdek-Místek, smekám a přeji jim, aby dosahovali dalších sportov-
ních úspěchů ve zdraví a hlavně v radosti z toho, že dělají to, co je také 
baví. Nám ostatním pak co nejvíce jejich následovníků.  Petr Cvik

Stříkačka bude
Rada města rozhodla v půli 

července o přijetí dotace Minis-
terstva vnitra ČR z programu 
na rozvoj a obnovu materiálně-
technické základny hasičských 
záchranných sborů ve výši dvou 
milionů korun. Město k této část-
ce přidá další více než čtyři milio-
ny a pořídí do konce roku cister-
novou automobilovou stříkačku 
pro místní dobrovolné hasiče. 

Více žáků na 8. ZŠ
Rada města stanovila navýše-

ní povoleného počtu žáků Základ-
ní školy Frýdek-Místek, Českoslo-
venské armády 570. Už od září 
příštího roku může mít škola 950, 
namísto současných povolených 
890 žáků, což reflektuje trvale 
vyšší zájem o přijetí dětí k plnění 
povinné školní docházky právě na 
8. ZŠ. Proti navýšení nic nenamítá 
krajská hygienická stanice, školní 
prostory odpovídají požadavkům 
předpisů.  (pp) 

poděkování
O seniory se dobře starají
Chtěla bych touto cestou 

poděkovat Magistrátu města 
Frýdku-Místku a hlavně odbo-
ru sociálních služeb a sociální 
péče za velmi dobrou starostli-
vost a spolupráci se všemi Kluby 
důchodců v našem městě.

Uvedu příklad: Náš Klub 
důchodců si vybral letos zájezd 
na střední Moravu. Navštívili jsme 
Bystrovany u Olomouce, kde je 
nádherné arboretum květin, keřů 
i cizokrajných stromů. V Čechách 
pod Kosířem jsme si zase pro-
hlédli Pamětní síň malíře Josefa 
Mánesa a Hasičské muzeum. Ve 
Křtinách jsme navštívili překrásný 
poutní chrám a poslechli si zvon-
kohru, která zde byla nedávno 
uvedena do provozu. Odpoledne 
jsme přijeli na Farmu Bolka Polív-
ky do Olšan. Zde nás neuvítal 
slavný „komik a bavič“, ale sta-
rostka Olšan, paní Dana Křížová, 
která pochází z Frýdku-Místku. 
Večer jsme se vrátili domů plní 
pěkných zážitků a dojmů. Byl to 
jako vždy velmi zdařilý zájezd. 
Proto bych za náš Klub důchodců 
chtěla moc poděkovat Ludmile 
Mertové, zaměstnankyni odboru 
sociálních služeb a sociální péče 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
která nám už řadu let pomáhá 
zajišťovat zájezdy a také všech-
ny další akce, které pořádáme v 
rámci klubové činnosti.

Že na seniory magistrát 
města, odbor sociálních služeb 
a sociální péče, nezapomíná, 
dokazuje také to, že máme klu-
bovnu, ve které se scházíme, 
krásně a vkusně zařízenou. Pro-
to se u nás seniorům líbí, o čemž 
svědčí stálé větší návštěvnost.

Velké poděkování a v další 
záslužné činnosti mnoho zdaru 
a úspěchů za všechny přeje 
Drahomíra Volná, vedoucí 
Klub důchodců, ul. Sadová, 
Frýdek-Místek

Město Frýdek-Místek získalo 
šestimilionovou dotaci na opravu 
cyklostezky vedoucí kolem průta-
hu městem. Doloží pět milionů z 
městské kasy a spokojeni budou 
i chodci, protože bude opraven 
v plné šíři 1,3 kilometru dlouhý 
úsek vedoucí Hlavní třídou.

„Cyklostezka se dočká nového 
asfaltového povrchu, s dělícím 
pásem pro nevidomé, na obou 
stranách v úseku od mostu přes 

Oprava cyklostezky na průtahu
řeku Ostravici po Rubikovu křižo-
vatku. Část prací bude provedena 
také v úseku u podchodu na ulici 
Palkovickou,“ přiblížil náměstek 
primátorky Petr Cvik, který má na 
starosti vnitřní dopravu ve městě.

Práce na opravě cyklostez-
ky budou zahájeny již v srpnu 
a hotovy by měly být do konce 
tohoto roku. Stavebníkům budou 
v rychlejším postupu bránit nutné 
přeložky inženýrských sítí.  (pp)

Město našlo nájemce, kte-
rý mu po dobu pěti let bude 
platit roční nájemné okolo 1,4 
milionu korun za objekt na 
Palkovické ulici v areálu býva-
lých kasáren, který je pracov-
ně nazýván „monoblok“. Podle 
kolaudačního rozhodnutí jej lze 
využívat jen jako ubytovnu.

„Město nejprve investuje 
přes milion korun do zprovoz-

Město pronajme část kasáren
nění monobloku, především do 
zprovoznění plynové kotelny a 
provedení celkové opravy ústřed-
ního vytápění a rozvodů vody. Od 
nájemce dostaneme podobnou 
sumu jako roční nájemné předem, 
takže je to pro město velice výhod-
né. Vzhledem k situaci ve Frýdku-
Místku a okolí jsme přesvědčeni, 
že ubytovna nalezne využití,“ řekla 
primátorka Eva Richtrová.  (pp)

Obyvatelé Frýdku-Místku se v 
prázdninových měsících rozhod-
ně nemusí nudit. Poslední čer-
vencový pátek frýdecké náměstí 
přivítalo téměř stovku historic-
kých vozů, v sobotu 11. srpna je 
o zábavu postaráno pro změnu 
na náměstí v Místku, kde vám 
budou dělat společnost špičkoví 
jazzmani Dan Bárta, Peter Lipa 
nebo Číňanka Feng-Yün Song.

Druhý ročník festivalu Jazz ve 
městě je součástí Veseléta, které 
už nabídlo pestrou žánrovou paletu. 
„Věříme, že i jazz přiláká spoustu 
diváků. Chtěli jsme akci zpřístupnit 
všem zájemcům o kvalitní hudbu, a 
proto se na této akci nebude vybírat 
vstupné. Je to zase určeno trochu 
jiné kategorii lidí, ale takové hudeb-
ní lahůdky, jaké jsme připravili, si 
určitě své bohaté publikum najdou,“ 
věří dramaturgům z Beskydského 
informačního centra frýdecko-mís-
tecký radní a předseda Regionu 
Beskydy Petr Rafaj. Milan Anděl z 
Beskydského informačního centra 
považuje festival za jednu z největ-
ších jazzových událostí v republice: 

Místecké náměstí přivítá špičkové jazzmanyMístecké náměstí přivítá špičkové jazzmany
„Dorazí k nám skutečné hvězdy. 
Museli jsme odmítnout desítky 
nabídek od kvalitních jazzových 
kapel z České republiky i Evropy, 
které projevily zájem si na pódiu ve 
Frýdku-Místku zahrát.“

Program festivalu zahájí již v 
15 hodin téměř kompletně rómský 
kvartet Bowle Live Band. „V této 
energické jazzové kapele se před-
staví mimo jiné excelentní kytarista 
Štefan Gažík, který se podílel na 
albu Normale skupiny Buty. Hned 
poté vystoupí první velká hvězda, 
kterou je Peter Lipa s bandem. 
Momentálně nejlepší slovenský a 
možná i evropský jazzman odehraje 
téměř hodinu a půl dlouhý set,“ láká 
Milan Anděl. Po držiteli pěti Aurelů 
z loňského roku se na místeckém 
náměstí představí jednoznačně 
nejlepší kapela z předchozího roč-
níku festivalu, domácí Behind the 
Door. Vystoupení tohoto kvintetu 
slibuje jazz s nádechem funky. Po 
frýdecko-místecké formaci přijde na 
řadu další vrchol festivalu. Číňanku 
Feng-Yün Song doprovodí pražské 
Trio PUO, které i přes svůj název 

přijede ještě doplněné o saxofo-
nistu, takže exotickou zpěvačku 
doprovodí hned kvartet hudebníků. 
„Že se nám podařilo přesvědčit k 
účasti ve Frýdku-Místku skutečnou 
kvalitu, svědčí čerstvé prestižní 
ocenění Zlatá cena křišťál z peking-
ského festivalu China Music and 
Performance Expo 2007,“ prozradil 
Milan Anděl. A komu to ještě bude 
málo, počká si na samotný závěr, 
který obstará osminásobný držitel 
českých Andělů Dan Bárta, kterého 
doprovodí trio Roberta Balzara. Na 
pódiu se tak představí dvě třetiny 
obvyklejší Illustratosphery.  (pp)

Časový harmonogram:
15:00 Bowle Live Band
16:00 Peter Lipa a band 
17:45 Behind The Door
18:45 Feng-yün Song a Trio Puo 
Extra Band
20:30 D. Bárta a Robert Balzar Trio

Když maluje, je jako v tran-
su. Je ve svém světě, světě 
vzpomínek, a zabranou do 
práce nad dalším plátnem ji 
nic nevyruší. V tomto světě 
se nestárne. I proto Eliška 
Servátková vypadá, jak vypa-
dá. Svěží a vitální. Znovu se o 
tom přesvědčila i primátorka 
Eva Richtrová, která jí přišla 
popřát k 92. narozeninám.

Když přišla primátorka Eva 
Richtrová spolu s vedoucí odbo-
ru kanceláře primátora Zdeňkou 
Václavíkovou uznávanou lidovou 
malířku navštívit v jejím bytě a 
ateliéru zároveň, bylo těžké uvě-
řit, kolikátý narozeninový den již 
Eliška Servátková slaví. Vodo-
pád slov, úsměvů, bystré repliky, 
ukázka ranního cvičení i tance 
při hudbě Buriana, spolu s atmo-

Primátorka blahopřála Elišce ServátkovéPrimátorka blahopřála Elišce Servátkové
sférou ateliéru, kde před postelí 
stojí stojan s rozdělanou prací, 
to vše musí u každého vzbudit 
jen povzdech – kéž bych si v 
tomto věku vedl jednou stejně. 
„Paní Servátková je neskutečná 
osobnost, energie z ní přímo čiší, 
při setkání s ní člověk vždycky 
pookřeje. I proto mám její obra-
zy v kanceláři a nějaký si určitě 
pořídím i domů,“ chválila čilou 
výtvarnici primátorka Eva Rich-
trová. Ale komplimenty šly i opač-
ným směrem. „Já jsem vždycky 
tak ráda, když si najdete čas. 
Máte toho tolik! Já bych vůbec s 
tolika lidmi, co pořád něco chtějí, 
nemohla vyjít. Asi bych je nakopla 
někam,“ prohlásila bodrá senior-
ka, která se mazlí se svými štětci, 
nikoliv s názory na svět. Může si 
to dovolit. Je ztělesněná zkuše-

nost. A přenáší to na plátna. Díky 
ní má Frýdek-Místek uchováno 
spoustu jedinečných okamžiků. 
Momentálně se například chystá 
pracovat na obrazu podle staré 
skice, na níž žena prodává kvě-
tiny v podloubí na místeckém 
náměstí. A primátorce předala 
motiv pro PF. „Takové přáníčko k 

novému roku s frýdecko-místec-
kým motivem je tisíckrát lepší než 
novoročenka vybraná z katalogu,“ 
pochvalovala si primátorka, jak 
motivem renomované výtvarni-
ce potěší v novém roce. Všichni 
Elišce Servátkové přejeme, aby i 
v něm oslavila své narozeniny ve 
stejné pohodě jako ty letošní.  (pp)

NEUTUCHAJÍCÍ ELÁN: Eliška Servátková (uprostřed) – stále 
svěží dáma.  Foto: Petr Pavelka
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městská policieI Frýdek-Místek má podíl na světovém stříbru
Náměstek primátorky Petr 

Cvik přivítal na radnici svého 
bývalého žáka Lukáše Kubá-
ně, který měl podíl na senzač-
ním stříbru z mistrovství světa 
fotbalových dvacítek v Kana-
dě. „Lukáše jsem brával hrát 
na školní turnaje se staršími, 
vždycky jsem trnul, jak vza-
du vždycky začal s těmi jeho 
fintičkami. Už tenkrát chtěl i v 
obraně řešit všechno technic-
ky,“ vzpomínal náměstek.

Lukáš Kubáň (1987) navště-
voval 6. ZŠ ve Frýdku-Místku, 
kde Petr Cvik shodou okolností 
učil tělocvik. Lukáš začal s fot-
balem až v desíti letech, už o 
dva roky později hrával za Frý-
dek-Místek, kde působil tři a půl 
roku, než odešel do Slovácka na 
tamější mládežnickou fotbalo-
vou akademii spolu s dalším frý-
decko-místeckým hráčem Pet-
rem Stýskalou. Ten se bohužel 
do Kanady nepodíval, ale byl v 
nominaci náhradníkem. Lukáš 
hrál za ligový dorost a v loňské 
sezoně stihl deset startů i v nej-
vyšší soutěži za 1. FC Slovácko. 
Využili jsme příležitosti a zeptali 
se jej na dojmy ze šampionátu.

Jaká byla atmosféra mis-
trovství v zemi, která uctívá 
především hokej?

„Atmosféra v Kanadě byla od 
začátku skvělá, chodilo strašně 
moc fanynek, takže jsme rozdali 
docela dost podpisů a fotek. Pěkně 
jsme si to užili. Hlavně finále. 27 tisíc 

Nepoučitelná neřidička
13. 7. pár minut před třetí 

odpoledne byla dopravní hlídkou 
Městské policie Frýdek-Místek 
přistižena na ulici Lískovecká osm-
náctiletá M. Ž. z Havířova-Šum-
barku ve společnosti dalších čtyř 
osob při řízení motorového vozidla 
bez platného řidičského oprávně-
ní. Hlídkou bylo na místě zjištěno, 
že dívka není vůbec držitelem 
tohoto oprávnění. Na místě byla 
předána příslušníkům Policie Čes-
ké republiky k dalšímu šetření v 
celé záležitosti. Tatáž osoba byla 
následného dne 14. 7. opět při-
stižena hlídkou strážníků při řízení 
osobního motorového vozidla, 
tentokrát na ulici Míru se dvěma 
spolujezdci. I v tomto případě byla 
dívka předána policii k šetření ve 
věci spáchání trestného činu.

Kamery zabraly
22. 7. v půl deváté přijal dispe-

čer Městské policie Frýdek-Místek 
telefonické oznámení Městské 
police Ostrava, že na MP Ostrava 
opakovaně telefonuje nějaký opilý 
muž z telefonní budky ve Frýdku-
-Místku, čímž zneužívá tísňovou 
linku 156. Během velmi krátké 
chvilky bylo přijato oznámení z 
Centra tísňového volání v Ostravě, 
že nějaký muž vyhrožuje uložením 
bomby na blíže nespecifikova-
ném místě. „Bylo nám poskytnuto 
telefonní číslo automatu, ze kte-
rého osoba vyhrožovala. Podle 
seznamu jsme zjistili, že se jedná 
o telefonní automat umístěný na 
autobusovém stanovišti v Místku. 
Pachatele trestného činu jsme 
tak mohli monitorovat kamero-
vým systémem. Neuběhlo ani pět 
minut od prvotního přijetí ozná-
mení a pachatel, 46-letý S. Z. z 
Kunína, byl na místě zajištěn stráž-
níky zrovna v době, kdy opětovně 
telefonoval do Centra tísňového 
volání v Ostravě. Pro zcela zřejmé 
podezření ze spáchání trestného 
činu byl muž předán Policii České 
republiky k došetření případu,“ vylí-
čil příklad rychlé a dobré spoluprá-
ce Dalibor Volný, zástupce ředitele 
městské policie.

Podnapilí řidiči
Jen v průběhu jedné noci z 23. 

na 24. 7. zjistili strážníci Městské 
policie Frýdek-Místek na území 
města dva podnapilé řidiče, kteří 
se po absolvování dechové zkouš-
ky ocitli v postavení osob podezře-
lých ze spáchání trestného činu. 
Prvním viníkem byl 28-letý P. N. 
z F-M, který byl hlídkou strážní-
ků zjištěn na ulici Dr. V. Vančury 
s 1,16 promile alkoholu. Druhý 
případ začal telefonickým ozná-
mením občanky, že ji na chodníku 
nad katastrálním úřadem málem 
srazilo vozidlo. Kamerovým sys-
témem bylo motorové vozidlo s 
poskytnutou registrační značkou 
sledováno až na parkoviště pod 
Magistrátem města Frýdku-Míst-
ku. Na místo dojela hlídka stráž-
níků, která dechovou zkouškou 
u řidiče, 31-letého Slováka P. R., 
zjistila přítomnost 1,76 promile 
alkoholu.  (pp)

PŘIJETÍ NA RADNICI: Náměstek primátorky Petr Cvik s radostí 
přivítal na magistrátu Lukáše Kubáně, svého bývalého žáka, kte-
rému poděkoval za skvělou reprezentaci města a předal mu u této 
příležitosti upomínkové předměty města. Foto: Petr Pavelka

diváků. Neslyšíte vlastního slova.“
V zámoří jste ale strávili 41 

dní. Nebylo to už na vás příliš?
„Chtěli jsme dojít co nejdál, 

dařilo se, takže nám to ani neva-
dilo. Pravda, po rodině se stýska-
lo. Ale hodně jsme přes internet 
volali domů. Neměli jsme žádnou 
ponorkovou nemoc, kromě fotba-
lu jsme i poznali spoustu krásných 
míst, například věž v Torontu nebo 
Niagarské vodopády z kanadské 
strany. Jinak v době volna jsme si 
čas samozřejmě krátili nejvíce u 
počítačových her.“

Kdy v průběhu mistrovství 
jste byli poprvé spokojeni s 
tím, čeho jste dosáhli?

„Jako tým jsme chtěli udělat co 
nejlepší výsledek. Spokojeni jsme 
byli s postupem ze základní skupi-
ny, protože se nám moc nevěřilo, 
ale pak jsme chtěli pořád víc.“

Prošli jste si mnoha těžkými 
chvílemi, kdy vám bylo nejhůř?

„Týmy na takovém turnaji jsou 
velmi vyrovnané, často je to jen 
otázka disciplíny, jak to mančaft 
zvládne. Nejtěžší byly oba zápasy 
s Argentinou, ale i Japonsko, kdy 
jsme v druhé půli otáčeli z 0:2.“

A nějaký osobní moment? 
Co si vybaví pravák, který 
hrál levého obránce?

„S tím nebyl problém, jsem zvyk-
lý i z klubu. Utkvěla mi střela proti 
Japoncům. To už jsem se skoro 
radoval z gólu, ale nakonec mi to 
brankář chytil. Také žlutá karta 
hned ve druhé minutě finále je věc, 

kterou mi pořád předhazují, ale já 
jsem to moc nevnímal, hrál jsem 
pořád stejně. My jsme si řekli, že na 
ně hned zkraje trochu vlítnem.“

Přesto musíte mít z finále 
smíšené pocity.

„Na finále jsme si věřili. V prv-
ním zápase jsme jen běhali, tak 
jsme předpokládali, že nás Argen-
tina podcení a můžeme být pro ni 
nebezpeční. Průběh byl opravdu 
jiný, dokázali jsme oproti první-
mu zápasu i útočit, a když Fenin 
ukázal, jak je kvalitní hráč, měli 
jsme velkou šanci. Jenže jsme to 
nezvládli. Mrzelo nás to dost. Kdy-
by nás převálcovali, tak to bylo jiné. 
Ale zřejmě nám už i docházely síly, 
protože když jsme dostali druhý gól, 
tak jsme už na zvrat neměli.“

Městská policie Frýdek-
Místek začala používat další 
dopravní prostředek. Od zave-
dení cyklohlídek si město slibu-
je lepší dohled na provoz cyklo-
stezek a větší možnosti kontroly 
hůře přístupných lokalit.

„Strážníci na kolech nyní objíž-
dí trasu dlouhou 25 kilometrů, 
která vede například ulicemi Míru 
nebo U Splavu. Vydávají se také 
po cyklostezce na přehradu Oleš-
ná a neminou ani samotné cent-
rum města,“ sdělila tisková mluvčí 
frýdecko-místecké radnice Jana 
Matějíková. Velitelka městské 
policie primátorka Eva Richtrová 
ji doplňuje: „Pro potřeby městské 
policie byla zakoupena dvě jízdní 
kola, která splňují požadavky na 
výkon služby, a k tomu patřičné 
vybavení zatím pro čtyři strážníky 
– dvě dvoučlenné cyklohlídky. Ty 
v rámci rozpisu směn vyjíždějí na 
kontrolu provozu na cyklostez-
kách v dopoledních i odpoledních 
hodinách, sedmkrát v týdnu.“

Tým cyklohlídky tvoří smíše-
né dvojice, tedy dva strážníci a 
dvě strážnice. Jejich výběr podle 
vedení policie nepředstavoval 
žádné problémy, čtveřice se při-
hlásila dobrovolně. „Všichni jsou 
pochopitelně zdravotně způsobilí 
pro výkon práce na jízdním kole,“ 
potvrdil zástupce ředitele městské 
policie Dalibor Volný. Oblečení 

Strážníci nafasovali jízdní kola

pro cyklohlídku bylo pořizováno
z různých zdrojů. „Běžné oblečení 
dodala fa Xena, která je doda-
vatelem kompletní uniformy a 
výstroje pro všechny české bez-
pečnostní složky, včetně městské 
policie. Helmy, obuv, a rukavice 
byly zakoupeny v obchodech se 
sportovním zbožím tak, aby vyho-
vovaly strážníkům i strážnicím,“ 
vysvětlil Dalibor Volný. 

Cyklohlídky by měly přispět 
nejen ke zvýšeným kontrolám 
provozu na cyklostezkách a jejich 
okolí, ale také k rychlejšímu zása-
hu v případě, že dojde na cyklos-
tezce k problému. Zajistit by měly 
také větší okruh dosahu strážníků 
v okrajových částech města. 
„Činnost cyklohlídek je zatím plá-
nována jen na letní prázdninové 
měsíce, pak bude vyhodnocena, 
jak se osvědčila, a rozhodne se, 
co dál,“ uzavřela tisková mluvčí 
Jana Matějíková. (pp)

I frýdecko-místecká měst-
ská policie se zapojila do 
projektu Prázdniny ve městě, 
který pořádá Statutární město 
Frýdek-Místek ve spolupráci se 
Střediskem volného času Klíč. 
23. července proběhla akce 
S policií na kolech a ještě je 
v polovině srpna v plánu hra 
Staň se strážníkem juniorem.

Na obou dnech se podílí také 
městské nízkoprahové zařízení dětí 
a mládeže Klub Prostor. Červen-
cová akce využila areálu doprav-
ního hřiště u Víceúčelové spor-
tovní haly, kde probíhá v průběhu 
školního roku dopravní výchova, i 
s využitím přenosných dopravních 
značek. Část z nich byla využita i 
tentokrát, jízdu podle dopravních 
předpisů doplnila jízda zručnosti 
a nechyběl ani vědomostní test. 

Městští strážníci se bavili s malými cyklisty
„Děti mají celkem jasno v tom, 
že musí mít na kole přilbu, občas 
tápou, v jakém věku mohou samy 
vyrazit na silnici a kdy v doprovo-
du, ví však, jak se na nich pohy-
bovat v provozu, větší mezery mají 
ve znalostech o povinné výbavě 
kola,“ shrnul dojmy ze „zkoušení“ 
jeden z městských strážníků. „Měli 
jsme tu asi třicet dětí, stejný počet 
pak dorazil z příměstského tábo-
ra, takže jsme celkem spokojeni. 
Doufáme, že děti přijdou i v srpnu, 
kdy pro ně budeme mít připraveny 
úkoly, jako by chtěly vstoupit do 
našich řad. Budou plnit fyzické 
testy, psychotesty a chystáme 
pro ně pár překvapení,“ poodkryl 
program hry Staň se strážníkem 
zástupce ředitele městské policie 
Dalibor Volný. 

„Městská policie má za úkol i 
osvětu, proto jsme ji zapojili 
do Prázdnin ve městě, aby 
mohla působit na mládež. 
Nejmladší generaci lze pře-
ce jen nenásilně, formou 
hry, o lecčems poučit,“ je 
přesvědčena primátorka 
a velitelka městské policie 
Eva Richtrová. 

A co vy? Máte například 
na svých jízdních kolech 
dvě na sobě nezávislé 
brzdy, odrazky vpředu, 
vzadu i na bocích a světla 
pro jízdu za snížené vidi-
telnosti?  (pp)

Z výsluní přichází realita, 
která nemusí být pro nikoho z 
kádru dvacítek tak zářivá. Jak 
jste na tom vy?

„Další moje budoucnost je 
momentálně nejasná. Zapojím se 
do přípravy, ale osobně bych si přál, 
abych hrál první ligu, ve druhé bych 
mohl ustrnout a taky sejít z očí. Uvi-
díme, naše cena se po mistrovství 
zvedla, já mám smlouvu ještě na 
rok, asi na mě budou tlačit, abych 
podepsal dál, počkám, co manažer 
Zika pro mě vyjedná.“

A co byste na závěr vzkázal 
malým fotbalistům z Frýdku-
-Místku, kteří ve vás mohou 
vidět svůj vzor?

„Chce to jít za tím. Věnovat fot-
balu mládí a věřit, že to vyjde.“ (pp)

STRÁŽNÍCI NA KOLE: Městská 
policie je zase operativnější. 

VÝCHOVA CYKLISTŮ: Městská policie připra-
vila výchovnou akci na dopravním hřišti u víceú-
čelové sportovní haly.           Foto: Petr Pavelka



4 Červenec 2007Školství

Miliony korun znovu putují 
o prázdninách do oblasti škol-
ství, prázdninové měsíce jsou 
totiž nejvhodnější pro vylep-
šování standardu jednotlivých 
škol a školek. Provádí se běžná 
údržba i větší investiční akce.

„Školství zůstává naší priori-
tou, každým rokem posouváme 
jeho úroveň výše a výše. Jsem 
rád, že i v tomto roce postaví-
me další moderní víceúčelové 
hřiště, a doufám, že ve zlep-
šování sportovního zázemí pro 
školy, které bylo nastartováno 
výstavbou dvou nových hal v 
minulém období, budeme moci 
dále pokračovat,“ řekl náměstek 
primátorky Petr Cvik, který má 
školství na starosti.

Oblast školství využívá nejen 
peněz určených v rozpočtu pro 
odbor školství, kultury, mládeže a 

Také letos magistrát o prázdninách vylepšuje školy a školkyTaké letos magistrát o prázdninách vylepšuje školy a školky
tělovýchovy, ale i finan-
cí z kapitol investičního 
odboru. Ten dohlíží nad 
výstavbou zmíněného 
hřiště u 8. ZŠ (7 mil. 
korun), které by mělo 
být hotovo koncem září, 
a nad rekonstrukcí škol-
ní kuchyně 2. ZŠ (12,5 
mil. korun). ZŠ J. Čap-
ka se dočká kuchyně, 
která má výhledově při-
pravovat až 700 obědů. 
Základním důvodem 
rekonstrukce je, aby 
příprava jídel a distri-
buce byla v souladu se 
zpřísněnými legislativ-
ními předpisy v České 
republice. Prostor pro 

stravovací provoz bude rekon-
struován v celé ploše, protože je 
zapotřebí změnit dispoziční řešení 
s ohledem na nutnost dodržení 
požadavků na samostatné mikro-
klimatické poměry v místnostech. 
„Podlahy budou demolovány, 
příčky vybourány. Bude provede-
na výstavba nových příček, nové 
budou také povrchy podlah a stěn. 
Kompletně zrekonstruujeme silno-
proudé rozvody, zdravotechniku a 
vzduchotechnické zařízení. Také 
technologické vybavení bude 
vhodně doplněno,“ popsal tuto 
akci Miroslav Socha z investičního 
odboru. Novou akcí, kterou rada 
města posvětila teprve nedávno, 
je modernizace a rekonstrukce 
jeslí na ulici Brožíkova (5,6 mil. 
korun).

Půl milionu korun bylo vyčle-
něno na řešení havarijních stavů 

některých základních škol. ZŠ 
Skalice se tak dočkala opravy 
střechy po poškození větrem, 
vyřešila se havárie kanalizace 
ZŠ Lískovec a také střešní svody 
na 2. ZŠ. Z běžné údržby bude 
opraveno oplocení ZŠ Lískovec 
a ZŠ Chlebovice a na 1. ZŠ se 
vyměnily dveře ve školní jídel-
ně. Dokončili jsme také výměnu 
oken na pavilonu tělocvičny
9. ZŠ. Přes dva miliony bude stát 
generální oprava elektroinstalace 
na 2. ZŠ, kde nám po této eta-
pě zbude takto opravit už pouze 
jeden pavilon. Přes milion korun si 
vyžádá výměna podlahových kry-
tin na chodbách 1. ZŠ, kde bude 
opotřebované linoleum nahraze-
no praktičtější dlažbou, která má 
mnohem větší životnost. Na Jede-
náctce další milion korun spolkne 
generální oprava osvětlení tříd v 
jednom z pavilonů, kde jsme na 
základě výsledků eletrorevize při-
stoupili k výměně starých zářivek 
za úspornější a kvalitnější osvět-
lovací tělesa, jež vyhovují sou-
časným hygienickým normám. 
Tři čtvrtě milionu je vyčleněno na 
úpravu sociálního zařízení v MŠ K 
Hájku, kterou dostane od nové-
ho roku do správy ZŠ Naděje,“ 
vyjmenovala opravy v základních 
školách Milada Tkačíková. 

Město myslí i na mateřské 
školky. Opravy střechy se dočká 
MŠ Lady a Lískovec, podlahy 
se spraví v Chlebovicích a MŠ 
Olbrachtova, zádveří pak v MŠ na 
ulici 8. pěšího pluku. MŠ Čejky se 

„INSPEKCE“: Náměstek primátorky Petr Cvik při kontrole postu-
pu prací.  Foto: Petr Pavelka

8. ZŠ: Nové moderní hřiště už se rýsuje.  Foto: Petr Pavelka

MŠ GOGOLOVA: Oprava střechy.  Foto: Petr Pavelka

11. ZŠ: Nové osvětlení.  Foto: Petr Pavelka

2. ZŠ: Generální oprava elektroinstalace.    
Foto: Petr Pavelka

už nebude trápit havarijním sta-
vem rozvodů vody, na MŠ Beruš-
ka se připravuje sanace suterénu, 
protože zde dochází k vlhnutí. 
MŠ Pohádka bude mít vyměněny 
vstupy do tří pavilonů, kde ocelové 
skleněné dveře budou částečně 
dozděny a nahrazeny plastovými 
kvůli velkým únikům tepla. Na 
podzim podobné akce proběhnou 

také na MŠ Sněženka a MŠ Sv. 
Čecha. Na objektu mateřinky na 
ulici Gogolova se další rovná stře-
cha změní na šikmou dvojplášťo-
vou. MŠ Mateřídouška bude mít 
ve dvou podlažích vyspraveno 
sociální zařízení. 3,5 milionu korun 
je investováno do rekonstrukce 
jídelny MŠ Lískovecká, kde se 
vaří také pro MŠ Lískovec.  (pp)

V rámci prevence sociálně 
patologických jevů proběhla v 
ZŠ Naděje v posledním měsíci 
školního roku ve spolupráci s 
Městskou policií Frýdek-Mís-
tek lekce dopravní výchovy. 

Všichni žáci se sešli na nádvoří 
školy, kde na nás čekaly dvě stráž-
nice městské policie. Měly pro děti 
připraveny obrázky, podle nichž 
děti určovaly, jak se mají chovat na 
silnici jako chodci či cyklisté. V této 
oblasti žáci projevili velké znalosti 
a aktivně odpovídali na kladené 
otázky. Strážnice dětem zopakova-
ly pravidla bezpečného chování při 
cestě do školy a zpět, při jízdě na 
kole a zdůraznily dětem důležitost 
dodržování všech těchto pravidel. 
Na závěr bylo připraveno pro děti 
překvapení v podobě policejního 
vozu. Dva strážníci přijeli ke škole 
autem městské policie a žáci si 
mohli auto prohlédnout, vyzkoušet 
si, jak se v policejním autě sedí. 
Žáci měli možnost vyzkoušet si 
policejní vesty a čepice. Prohlédli 
si i další pomůcky, které strážníci 
ke své práci potřebují. 

Dětem se akce moc líbila. Těší-
me se na další podobnou akci ve 

Dny prevence v Naději
spolupráci s městskou policií.

Před prázdninami naše škola 
přivítala také jedenáct studentek 
1. ročníku Střední zdravotnické 
školy z Frýdku-Místku, které si pod 
vedením svých učitelek Mgr. Aleny 
Mokré a Mgr. Stanislavy Mrkvičko-
vé připravily kurz první pomoci pro 
všechny naše žáky. Jelikož nám 
nepřálo počasí pro uskutečnění 
akce na školní zahradě, museli se 
žáci i studentky rozmístit do tří tříd 
ve škole. V každé třídě skupinka 
studentek prakticky předvedla jiný 
druh pomoci: 1. ošetření zlomenin, 
zhmožděného kotníku, stabilizova-
nou polohu, polohu při krvácení a 

bezvědomí, 2. obvazovou techni-
ku při poranění, krytí rány, zástavu 
krvácení, 3. resuscitaci miminka, 
malého dítěte, dospělého člověka, 
také se navzájem poslechli fonen-
doskopem. Žáci si mohli vše prak-
ticky vyzkoušet, také tyto praktické 
zkušenosti mohou žáci zužitkovat 
třeba už o těchto prázdninách.

Tato akce navazuje na souvis-
lou praxi, kterou u nás studentky 
vykonávaly. Spolupráce bude i 
nadále trvat, další praxí studen-
tek a jinými společnými akcemi.

Mgr. Marcela Romanová,
Mgr. Iveta Chlebková

zástupce ředitelky
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Své tipy na sportovní akce, které doporučujete k návštěvě, směřujte na email: 
pavelka.petr@frydekmistek.cz

Plavání a venkovní bazének na 11. ZŠ
Do 28. srpna je vnitřní bazén s venkovním brouzdalištěm na 11. ZŠ 

otevřen denně od 10 do 18 hodin.

Letní aquapark Olešná, Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek
tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz

Aquapark na Olešné

Ceník vstupného
Po - Ne Denní vstupné Odpol. vstupné Večerní 
  od 16,00 h  
  Abonenti  Abonenti na osobu
dospělí  80 Kč 70 Kč 70 Kč 55 Kč 55 Kč
děti do 3 let zdarma zdarma zdarma zdarma X
děli 3-10 let 55 Kč 45 Kč 45 Kč 35 Kč 55 Kč
os. od 65 let 55 Kč 45 Kč 45 Kč 35 Kč 55 Kč
ZTP+ZTP/P 55 Kč 45 Kč 45 Kč 35 Kč 55 Kč
skupina 10% sleva X 10% sleva X X
nad 15 os. 

Abonentky
Platba za užití čipového náramku 150,00 Kč
Výše prvního nabití 500,00 Kč
POZOR ZMĚNA – vstupné se započítává při každém opětovném 
příchodu do areálu!

    MSFL - podzim 2007 (muži)
1.k. NE 12.8. 10:15 SK Sigma Olomouc B - Fotbal FM
2.k. SO 18.8. 10:15 Fotbal FM - MFK Karviná
3.k. SO 25.8. 16:30 FC MSA Dolní Benešov - Fotbal FM
4.k. SO 1.9. 10:15 Fotbal FM - FC Tescoma Zlín B
5.k. NE 9.9. 16:30 SK SULKO Zábřeh - Fotbal FM
15.k. ST 12.9. 17:00 Fotbal FM - 1.FC Brno B
6.k. NE 16.9. 10:15 FC Vysočina Jihlava B - Fotbal FM
7.k. SO 22.9. 10:15 Fotbal FM - 1.FC Slovácko B
8.k. SO 29.9. 16:00 Slovan Břeclav - Fotbal FM
9.k. SO 6.10. 10:15 Fotbal FM - Dosta Bystrc
10.k. SO 13.10. 15:30 FK Mutěnice - Fotbal FM
11.k. SO 20.10. 10:15 Fotbal FM - SK Lipová
12.k. NE 28.10. 14:30 1.SC Znojmo - Fotbal FM
13.k. SO 3.11. 10:15 Fotbal FM - HS Kroměříž
14.k. NE 11.11. 10:15 SK UNEX Uničov - Fotbal FM
16.k. SO 17.11. 10:15 Fotbal FM - SK Sigma Olomouc B
    MSDD - podzim 2007 (dorost)
2.k.  18.-19.8. hlášenka SK Hranice na Moravě - Fotbal FM
1.k. ST 22.8. odp. Fotbal FM - FC Hlučín
3.k. SO 25.8. 10:15-12:30 Fotbal FM - TJ Jeseník
4.k. SO 1.9. 10:15-12:30 SK SULKO Zábřeh - Fotbal FM
5.k. SO 8.9. 10:15-12:30 Fotbal FM - Fotbal Fulnek
6.k. SO 15.9. 10:15-12:30 Fotbal FM - SK UNEX Uničov
7.k. NE 23.9. 10:15-12:30 FC Ostrava-Jih - Fotbal FM (stadion NH)
8.k. SO 29.9. 10:15-12:30 Fotbal FM - FC Vítkovice B
9.k. NE 7.10. 10:15-12:30 FC Vsetín - Fotbal FM
10.k. SO 13.10. 10:15-12:30 Fotbal FM - TJ Valašské Meziříčí
11.k. SO 20.10. 10:15-12:30 TJ Nový Jičín - Fotbal FM
12.k. SO 27.10. 10:15-12:30 Fotbal FM - FK Krnov
13.k. SO 3.11. 10:15-12:30 FK Bystřice pod H. - Fotbal FM

Z ATLETIKY

Na mezinárodní soutěži 
v TaeKwon-Do ITF, CZECH 
Open, která se konala ve měs-
tě rybníků, v Třeboni, slavila 
před prázdninami významný 
úspěch frýdecko-místecká 
Jana Hoňková. 

„Jana Hoňková měla v Třeboni 
nejspíš životní formu. Mezi ženami 
nad 18 let se v Tulech probojova-
la do finále, kde narazila na něko-
likanásobnou vítězku z českých a 
zahraničních soutěží v disciplíně 
sestav I. Danů Věru Khunovou z 
ČR. Jana ovšem zvítězila, rovněž 
v barvách české reprezentace,“ 
referoval Miroslav Sýkora. 

Jana Hoňková postoupila do 
bojů o medaile i v dalších disci-

Hoňková excelovala na Czech Open
plínách. „V Matsogi do 69 kg se 
poměřila s Markétou Kovaříko-
vou z ČR a byla úspěšnější. Je 
to jedna z velice cenných zla-
tých medailí ve sportovním boji 
a Jana nejen již dříve na trénin-
cích, ale zejména tímto medailo-
vým zápisem, potvrdila již poně-
kolikáté, že patří na mezinárodní 
pole za Českou republiku,“ je 
přesvědčený Miroslav Sýkora. 

Jana Hoňková vše ještě koru-
novala třetím místem ve speciál-
ních technikách do výšky a dálky 
na desky. „Gratuluji ke všem 
medailovým zápisům a ke skvělé 
reprezentaci nejen České repub-
liky, ale i školy TKD Frýdek-Mís-
tek,“ uzavřel Sýkora.  (pp)

Fotbalový los

Atlet Slezanu
na mistrovství světa 

V Ostravě skončilo mistrov-
ství světa dorostu do 17 let. Na 
startu bylo přes 1200 mladých 
atletů ze 152 zemí světa. Česká 
výprava měla na startu 48 atletů, 
kteří splnili limity světové atletic-
ké federace a zásluhou vícebo-
jařů Cachové a Hedvičáka si při-
psala zlatou a stříbrnou medaili. 
Poprvé v historii startoval na 
mistrovství světa i závodník z 
atletického oddílu Slezan Frý-
dek-Místek. V chůzi na 10000 
m potvrdil Roman Říha roli čes-
ké jedničky, ve velkém vedru 
porazil časem 51:08.33 minuty 
kolegu z reprezentace Jirku 
Malysu o čtyři minuty. Celkově 
se Roman zařadil na 28. místo 
na světě. Děkujeme za vzornou 
reprezentaci a blahopřejeme.

Mikulenka opět
na stupních vítězů 

V Karviné se konal 2. ročník 
silničního městského běhu Kar-
vinou. Mezi více než stovkou 
běžců byla i skupinka atletů 
Slezanu Frýdek-Místek. Opět 
se prosadil nejlepší frýdecko-
-místecký běžec současnosti 
Peter Mikulenka, který časem 
32:27 minuty v hlavní kategorii 
do 39 let obsadil 3. místo. Pavel 
Michna doběhl za 35:46 min na 
5. místě, Petr Pěchula na 8. a 
Rosťa Trávníček na 10. místě. V 
kategorii nad 60 let doběhl Fran-
ta Holec na 4. místě a František 
Zikeš na 12. místě. Mezi ženami 
na poloviční trati 5 km doběhla 
Zuzana Pavelková na 5. a Erika 
Mikulenková na 6. místě.

Prázdniny ve městě představily foosballPrázdniny ve městě představily foosball

FOOSBALL: Tuto sportovní novinku ve městě propaguje hlavně Petr 
Plasgura (v červeném).Úspěchy jsou vidět na zdi.  Foto: Petr Pavelka

Foosball už i ve Frýdku-Míst-
ku není neznámým pojmem, a 
aby alespoň mládeži říkal ještě 
víc, zapojil se místní Foosballo-
vý sportovní klub do programu 
Prázdniny ve městě, aby tento 
sport, který je ve městě provo-
zován něco přes rok, zpřístup-
nil dalším zájemcům.

„Náš klub má momentálně 
třicet členů, polovina je aktivně 
hrajících. Máme tu pět oficiálních 
stolů, na nichž se hrají světové 
soutěže. Existuje pět různých 
stolů a každý má své mistrov-
ství,“ vysvětlil předseda klubu 
Petr Plasgura a prozradil, jak 
je možné, že frýdecko-místečtí 
foosbalisté byli na mistrovství 
světa v Rakousku, ale i ve Švý-
carsku. „Disciplín je dvanáct, 
ještě se rozlišují jednotlivci, dvo-
jice. Mistrovství jsou individuální 
i družstev. Ze světových mis-
trovství už máme i pěkná umís-
tění. Moje sestra Nikola skončila 
devátá ze 72 startujících, já jsem 
byl v amatérských dvojicích pátý 
a v amatérských jednotlivcích 
sedmý ze zhruba dvou sto-
vek soutěžících. Kromě těchto 
vrcholných akcí jsme hráli 1. ost-
ravskou ligu, kterou jsme s pře-
hledem vyhráli,“ vyjmenoval Petr 

Plasgura. Ten před mistrovstvím 
trénuje třeba i osm hodin denně, 
dvě hodiny denně podle něj stačí 
na českou špičku. Přesto má ješ-
tě daleko do profesionálů, kteří 
se foosballem i živí. „Na světě 
má tento sport stoletou tradici, 
například ve Spojených státech. 
K nám to přišlo až začátkem 90. 
let, ale teď to jde hodně nahoru, 
zvedla se úroveň turnajů a už 
se rozlišuje i kategorie juniorů. 
I proto jsme začali pracovat i s 
dětmi,“ vysvětlil Plasgura. Ten 
příchozí zasvětil do základů hry 
i několika fíglů a základní takti-
ky. Na stolech klubovny, kterou 
najdete v zadním vchodě restau-

race Bierhaus z ulice Hasičská, 
to jen kmitalo a všichni poznali, 
že příležitostní hráči se nemohou 
porovnávat s těmi, kteří foosball 
trénují.  (pp) 

Beskydská šachová škola se 
stává středem pozornosti „šacho-
vé Moskvy“! Obdržela pozvání 
na nejprestižnější šachový turnaj 
mládežnických družstev v Rusku 
„BÍLÁ VĚŽ“ a v začátku si zde 
vedla znamenitě.

Pro šachový Frýdek-Místek 
bylo už samotné pozvání velké 
vyznamenání a uznání dosavad-
ní činnosti Beskydské šachové 
školy, protože na tento meziná-
rodní turnaj jsou zvány jen nejsil-
nější šachové školy. V Moskvě 
startuje dvanáct škol, které byly 
rozděleny do dvou skupin.

1. kolo sehráli naši šachisté 
excelentně a vyprovodili soupe-

Šachisté září v Moskvě 
ře z Rigy výsledkem 4,0 - 0,0! 
V 2. kole Frýdek-Místek porazil 
mistra Ruska Novosibirsk 3,0 
- 1,0 a rázem se stal „černým 
koněm“ skupiny. Do uzávěrky 
čísla stihl Frýdek-Místek ještě 
porazit 4,0 – 0,0 Kramatosk. A to 
už zavánělo velkým úspěchem.

Horu hor „K2“ zdolal
Libor Uher z Frýdku-Místku

Libor Uher z Frýdku-Místku 
zdolal nejnebezpečnější horu svě-
ta K2, která se nachází v pohoří 
Karakorum na hranicích Pakistánu 
a Číny, v oblasti ledovce B altoro. 
Na vrchol nejtěžší osmitisícov-
ky (8611 m), vylezl v pátek 20. 
července ve 13:45 SELČ. Horu 
hor, jak je K2 nazývána, zdolal 
jako druhý Čech v historii. Před 
ním vstoupil do zóny smrti, tedy 
nad hranici 8000 metrů, jen Josef 
Rakoncaj. To bylo před 21 lety. 

Hora K2 ukázala horolezcům 

svou sílu i během sestupu. Při 
cestě do čtvrtého výškového 
tábora zaskočila Libora Uhra tma 
a musel zcela vyčerpán přespat 
u americké výpravy na Abruzziho 
žebru. Jeho cesta dolů trvala více 
jak 48 hodin. Všichni zdárně a ve 
zdraví sestoupili do základního 
tábora, kde si vychutnali slav-
nostní večeři o třech chodech. 

Libor Uher by měl dorazit 
domů na začátku srpna, vedení 
města jej chce slavnostně při-
jmout na radnici. 
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I. ÚVOD
Strategický plán rozvoje sta-

tutárního města Frýdku-Místku 
vytyčuje směry rozvoje města 
na období 2007-2013 a je stra-
tegickým dokumentem, na jehož 
základě budou v daném časo-
vém horizontu vyvíjeny aktivity, 
které významným způsobem 
ovlivní život obyvatel města 
Frýdku-Místku.

Tento dokument obsahuje 
vizi a poslání města a dále sta-
noví šest hlavních strategických 
oblastí rozvoje města: 
• celkové řízení a správa 
• ekonomický potenciál 
• lidský potenciál 
• infrastruktura
• životní prostředí, kvalita živo-

ta, propagace a image města
• finance. 

V rámci uvedených oblastí 
jsou stanoveny konkrétní strate-
gické cíle, které se rozpadají na 
jednotlivé strategie. Za jednot-
livé dílčí strategie jsou zodpo-
vědní vždy vedoucí uvedených 
odborů, případně tajemník nebo 
vedoucí oddělení.

Každý plán je vždy dyna-
mickým dokumentem. Je zpra-
cováván v určitém období a s 
postupem času může dojít jak 
ke změnám okolí, které tento 
plán ovlivní, tak i případně ke 
změnám priorit. Vzhledem k 
časovému rozpětí strategické-
ho plánu je tedy potřebné, aby 
docházelo k průběžné aktualiza-
ci plánu. Jen tak bude zajištěna 
jeho životaschopnost.

II. POSLÁNÍ - ROZVOJOVÁ VIZE
Rozvojová vize byla defino-

vána ve Strategickém plánu 
ekonomického rozvoje města 
Frýdku-Místku z května 1998, 
poté byla převzata do Strategic-
kého plánu ekonomického roz-
voje na období 2005-2008. 

Statutární město Frýdek-
Místek hodlá i nadále zůstat 

přirozeným centrem Pobeskydí 
a má vůli rozvíjet se tak, aby 

svým občanům vytvořilo 
předpoklady pro zajištění jejich 
ekonomických, sociálně-spo-

lečenských a kulturních potřeb.
Tento cíl bude magistrát 

uskutečňovat v partnerství 
vedoucích představitelů veřej-
ného a soukromého sektoru.

III. STRATEGIE MĚSTA
III.1 Kvalita života

Strategický cíl
1 Zlepšení nabídky aktivit 

zaměřených na využití volné-
ho času obyvatel a návštěvní-
ků města

Strategie: Využití stávající 
nabídky volnočasových aktivit

1.1 mapování nabídky služeb 
a činností stávajících kulturních 

Strategický plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku na období 2007-2013
a sportovních zařízení ve městě, 
zhodnocení jejich využívání
zodpovídá: OŠKMaT, OÚER, BIC
termín splnění: 2007-2013

1.2 na základě mapování 
nabídky služeb realizace pro-
jektů případných změn v nabíd-
ce těchto služeb s ohledem na 
jejich využívání a případnou 
duplicitu některých aktivit
zodpovídá: OŠKMaT, OÚER, BIC
termín splnění: 2007-2013

1.3 zpřístupnění informací 
občanům centralizovanou for-
mou (např. internetová data-
báze s propojením na mapový 
server, vydávání informačního 
měsíčníku …)
zodpovídá: OÚER, oddělení IT
termín splnění: 2009

1.4 spolufinancování kultur-
ních a společenských akcí z 
veřejných prostředků
zodpovídá: OŠKMaT
termín splnění: 2007-2013

Strategie: Rozšíření stávající 
nabídky volnočasových aktivit

1.5 podpora aktivního využí-
vání volného času, zlepšení 
podmínek pro kulturní, sportovní 
a další zájmové aktivity s důra-
zem zejména na sídliště
zodpovídá: OŠKMaT, OŽPaZ, IO
termín splnění: 2007-2013

1.6 přestavba Víceúčelové 
sportovní haly v polyfunkční 
objekt určený nejen ke sportu, 
ale i k oddechu a rekreaci
zodpovídá: Sportplex Frýdek-Mís-
tek, s.r.o. 
termín splnění: 2010

1.7 rekonstrukce, případně 
vybudování nové tělocvičny ve 
frýdecké části města
zodpovídá: IO, OŠKMaT
termín splnění: 2009

1.8 přestavba kina Petra Bez-
ruče na moderní kulturní stánek
zodpovídá: IO, OŠKMaT
termín splnění: 2010

1.9 rekonstrukce divadla 
Čtyřlístek
zodpovídá: OŠKMaT
termín splnění: 2010

1.10 zřízení městské galerie 
– městské výstavní plochy
zodpovídá: OŠKMaT
termín splnění: 2010

1.11 opravy drobných památek
zodpovídá: OŠKMaT
termín splnění: 2007-2010

1.12 rekonstrukce domu vče-
lařů v Chlebovicích
zodpovídá: IO, OSOM
termín splnění: 2010

1.13 vytvoření naučně-infor-
mační stezky po památkách a 
zajímavostech Frýdku-Místku a 
zajištění finančních prostředků 
pro její realizaci
zodpovídá: BIC, OÚER
termín splnění: 2011

1.14 dořešit využití brown-
fields s možností vytvoření areálu 
volnočasových aktivit – lokality
a) bývalého objektu armády a přileh-

lého lesa v k.ú. Panské Nové Dvory
b) bývalých kasáren v Místku 
včetně místeckého lesa
zodpovídá: OÚER, OSOM
termín splnění: 2010

Strategie: Budování cyklostezek
1.15 pokračování v naplňová-

ní generelu cyklistických stezek
zodpovídá: IO, OÚER
termín splnění: 2007-2013

1.16 rozšíření sítě cykloste-
zek a rekonstrukce stávajících 
cyklostezek, propojení s okolní-
mi obcemi a centrem města
zodpovídá: IO
termín splnění: 2013

1.17 napojení cyklostezek 
na nově budované autobusové 
nádraží
zodpovídá: ODaSH, IO
termín splnění: 2013

Strategie: Vytváření podmín-
kek k vybudování klidové a rekre-
ační zóny Olešná

1.18 vyvíjení aktivit v souvislos-
ti s budováním klidové a rekreační 
zóny v oblasti přehrady Olešné 
zodpovídá: Sportplex Frýdek-
-Místek, s.r.o., BIC, IO
term. splnění: 2007-2013

1.19 zasazování se za vyčiš-
tění přehrady Olešné 
zodpovídá: OÚER, OŽPaZ
termín splnění: 2010

1.20 zřízení stezky pro jízdu 
na kolečkových bruslích okolo 
Olešné 
zodpovídá: IO, OŠKMaT
termín splnění: 2010

Strategický cíl
2 Soustavné zlepšování 

kvality života ve městě
Strategie: Dokončení regenerace 

městské památkové zóny Místek
2.1 revitalizace obvodové 

komunikace ul. 8. pěšího pluku na 
místní komunikaci s pěší zónou
zodpovídá: IO
termín splnění: 2012

2.2 vyřešení parkování osob-
ních automobilů při MPZ Místek 
- rozšíření parkovací kapacity
zodpovídá: ODaSH, IO
termín splnění: 2010

2.3 přeměna tržiště na poly-
funkční dům s tržnicí a nájemní-
mi byty
zodpovídá: IO
termín splnění: 2012

Strategie: Aktivity v oblasti 
bytového fondu města

2.4 definitivní ukončení priva-
tizace bytového fondu a dořeše-
ní správy bytového fondu
zodpovídá: OSOM
termín splnění: 2010

2.5 zlepšování kvality bydlení 
v městských bytech
zodpovídá: OSOM, IO
termín splnění: 2007-2013

Strategie: Zvyšování bezpeč-
nosti a čistoty města

2.6 rozšíření a zkvalitnění 
kamerového systému
zodpovídá: Městská policie
termín splnění: 2008

2.7 úpravy přechodů pro 
chodce se zřetelem na zvý-
šení dopravní bezpečnosti a 
přístup pro tělesně a zdravotně 
postižené
zodpovídá: ODaSH
termín splnění: 2007-2013

2.8 zpracování projektu 
pěších stezek včetně řešení 
bezbariérového přístupu a rea-
lizace projektu
zodpovídá: ODaSH, IO
termín splnění: 2007-2013

2.9 vypracování návrhu opat-
ření podpory městské policie v 
souvislosti s realizací výstavby 
a uvedením do provozu továrny 
automobilky Hyundai v Nošovicích
zodpovídá: Městská policie
termín splnění: 2008

2.10 podpora programů pre-
vence kriminality a domácího 
násilí včetně podpory činnosti 
městské policie
zodpovídá: OSSaSP, Městská policie
termín splnění: 2007-2013

2.11 zpřísnění dohledu nad 
volně pobíhajícími psy z důvodu 
udržení čistoty města
zodpovídá: Městská policie
termín splnění: 2010

Strategie: Rozvoj oblasti soci-
ální péče

2.12 rozpracování středně-
dobého plánu rozvoje sociálních 
služeb ve městě 
zodpovídá: OSSaSP
termín splnění: 2008

2.13 realizace výstupů střed-
nědobého plánu rozvoje sociál-
ních služeb ve městě
zodpovídá: OSSaSP
termín splnění: 2007-2013

2.14 výstavba hospice – zaří-
zení pro pacienty s nevyléčitel-
ným onemocněním
zodpovídá: IO, OSSaSP
termín splnění: 2010

2.15 zřízení Centra integrova-
né geriatrické péče a lůžek inte-
grované geriatrické péče 
zodpovídá: OSSaSP
termín splnění: 2010

2.16 tvorba střednědobého 
plánu prevence kriminality ve 
městě 
zodpovídá: OSSaSP
termín splnění: 2008

2.17 Zřízení Komunitního 
centra sociální prevence a pre-
vence kriminality
zodpovídá: OSSaSP
termín splnění: 2013

2.18 realizace dílčích projektů 
plánu prevence kriminality ve 
městě
zodpovídá: OSSaSP
termín splnění: 2008 - 2013

2.19 snaha o zaměstnávání 
občanů se změněnou pracovní 
schopností v zařízeních, orga-
nizacích a společnostech zříze-
ných a založených městem
zodpovídá: OSSaSP, příslušné 
odbory
termín splnění: 2007-2013

2.20 finanční podpora nezis-
kových organizací působících v 
oblasti sociálních služeb s cílem 
vytvoření ucelené sítě poskyto-
vatelů sociálních služeb 
zodpovídá: OSSaSP
termín splnění: 2007-2013

2.21 rozšíření kapacity měst-
ských jeslí
zodpovídá: OSSaSP, IO
termín splnění: 2008

Strategický cíl
3 Stálé zlepšování životní-

ho prostředí ve městě a jeho 
bezprostředním okolí

Strategie: Budování ploch 
veřejného prostranství ve městě

3.1 budování ploch veřejně 
přístupné zeleně v souladu s 
Generelem zeleně města Frýd-
ku-Místku
zodpovídá: OŽPaZ, IO
termín splnění: 2007-2013

3.2 aktualizace Generelu 
zeleně města Frýdku-Místku vč. 
využití vhodných softwarových 
prostředků pro aktivní a průběž-
nou práci s generelem zeleně 
uvnitř úřadu i v případné prezen-
taci směrem k veřejnosti
zodpovídá: OŽPaZ
termín splnění: 2011

3.3 realizace rozšiřování úče-
lové vysoké zeleně do krajiny, 
zejména doprovodné zeleně 
místních komunikací
zodpovídá: OŽPaZ
termín splnění: 2007-2013

3.4 realizace zlepšování 
úrovně kvality vybavení a péče 
o zeleň v nadstandardní kvalitě 
(parky celoměstského a vyššího 
významu)
zodpovídá: OŽPaZ
termín splnění: 2007-2013

3.5 zpracování projektu 
zlepšení vzhledu a vybavenosti 
hřbitovů, optimalizace využití 
hřbitovní plochy
zodpovídá: OŽPaZ
termín splnění: 2010

3.6 realizace projektu zlepše-
ní vzhledu a vybavenosti hřbito-
vů, optimalizace využití hřbitovní 
plochy
zodpovídá: OŽPaZ
termín splnění: 2010-2013

Strategie: Správa lesů ve 
vlastnictví města

3.7 postupná realizace studie 
Příměstské lesy Frýdek-Místek 
zodpovídá: OŽPaZ
termín splnění: 2007-2013

Strategie: Nakládání s odpady
3.8 účast města v projek-

tu Moravskoslezského kraje 
výstavby Krajského integro-
vaného centra (KIC) využívání 
komunálních odpadů na území 
Moravskoslezského kraje
zodpovídá: OŽPaZ
termín splnění: 2007-2013

3.9 realizace schváleného 
plánu odpadového hospodářství 
města Frýdku Místku
zodpovídá: OŽPaZ
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termín splnění: 2007-2013
Strategie: Udržitelný rozvoj 

města včetně propagace
3.10 realizace Koncepce 

environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty (EVVO)
zodpovídá: OŽPaZ
termín splnění: 2007-2013

3.11 zařazení města do 
Národní sítě zdravých měst
zodpovídá: OŽPaZ, OSSaSP
termín splnění: 2010

III.2 Ekonomický potenciál
Strategický cíl
4 Vytvoření atmosféry spo-

lupráce a komunikace mezi 
městem, podnikateli a dalšími 
klienty

Strategie: Zajistit kvalitní 
komunikaci mezi místními insti-
tucemi, občanem, podnikateli a 
ostatními klienty

4.1 vytvoření návrhů řešení 
na zlepšení komunikace mezi 
městem a podnikateli
zodpovídá: OÚER, ŽÚ
termín splnění: 2010

4.2 zvážení aktivit na základě 
schválené rámcové dohody o 
spolupráci s RHK
zodpovídá: OÚER, ŽÚ
termín splnění: 2010

4.3 informování podnikatelů 
o dotačních a podnikatelských 
možnostech
zodpovídá: OÚER
termín splnění: 2007-2013

4.4 zvážení vytvoření infor-
mačního místa na magistrátě, 
které by poskytovalo komplexní 
servis a poradenství o struktuře 
a činnosti magistrátu pro obča-
ny, podnikatele a ostatní klienty 
města tak, aby věděli, na koho 
se při řešení problému obrátit 
zodpovídá: tajemník
termín splnění: 2008

Strategický cíl
5 Podpora podnikatelského 

prostředí ve městě
Strategie: Propagace a pod-

pora podnikání
5.1 zpracování a průběžná 

aktualizace databáze firem/
služeb a analýzy chybějících 
služeb ve městě a její zpřístup-
nění (např. Internet)
zodpovídá: OÚER
termín splnění: 2008

5.2 podpora vzniku a rozši-
řování podnikatelských aktivit 
místních podnikatelských sub-
jektů včetně zvyšování zaměst-
nanosti
zodpovídá: OÚER
termín splnění: 2007-2013

Strategie: Podpora vzniku a 
rozvoje podnikatelských pozem-
ků a objektů ve městě se zamě-
řením na využití brownfields

5.3 zpracování projektů rege-
nerace a rozvoje brownfields na 
území města - zaměření zejména 
na tyto lokality: Bývalá místecká 
kasárna – směr Palkovice, Loka-
lita Rybníky a objekt staré teplé 

válcovny VÁLCOVNY PLECHU, 
a.s., Lokalita Panské Nové Dvo-
ry (bývalý objekt armády), areály 
nevyužitých objektů a pozemků 
Slezan Frýdek-Místek a.s.
zodpovídá: OÚER
termín splnění: 2010

5.4 zajištění investorů pro tyto 
plochy 
zodpovídá: OÚER, OSOM
termín splnění: 2012

Strategie: Územní rozvoj města
5.5 zpracování nového územ-

ního plánu
zodpovídá: OÚER
termín splnění: 2009

5.6 revitalizace stávajícího 
autobusového nádraží po zpro-
voznění nového autobusového 
nádraží
zodpovídá: IO
termín splnění: 2009

5.7 změna části městské 
památkové zóny Místek a nava-
zujících ploch včetně komuni-
kace 8. pěšího pluku (tržnice, 
Komerční centrum) 
zodpovídá: OÚER
termín splnění: 2009

5.8 revitalizace sídlišť 
zodpovídá: IO
termín splnění: 2007 - 2013

5.9 revitalizace prostor a ploch 
víceúčelové sportovní haly 
zodpovídá: Sportplex Frýdek-Mís-
tek, s.r.o., IO, OÚER
termín splnění: 2010

5.10 výstavba dopravní a 
technické infrastruktury rozvojo-
vých a okrajových částí města
zodpovídá: IO
termín splnění: 2013

5.11 po vybudování obchvatu 
– příprava k realizaci revitaliza-
ce ulice Hlavní a navazujících 
ploch v návaznosti na ukončení 
dostavby obchvatu
zodpovídá: IO, ODaSH, OÚER
termín splnění: 2013

5.12 vytvoření podmínek pro 
bydlení zejména v okrajových a 
rozvojových částech a zástavby 
proluk polyfunkčními domy
zodpovídá: IO, OSOM, OÚER
termín splnění: 2013

5.13 regenerace památko-
vých objektů
zodpovídá: OÚER
termín splnění: 2013

5.14 rekonstrukce veřejných 
prostranství
zodpovídá: ODaSH
termín splnění: 2007-2013

5.15 rekonstrukce a revitali-
zace horního úseku třídy TGM 
(vybudování autobusových záli-
vů, rekonstrukce komunikace a 
chodníků, řešení nepřehledné 
křižovatky u magistrátu, doplně-
ní středových ostrůvků a přecho-
du pro chodce u vstupu do parku 
naproti budovy ČSOB)
zodpovídá: ODaSH, IO , OÚER
termín splnění: 2013

III.3 Lidský potenciál
Strategický cíl

6 Rozvoj vzdělávacích 
institucí

Strategie: Podpora projektů 
rozvoje škol a školských zařízení 

6.1 podpora celoživotního 
učení, vzdělávání pedagogů, 
lektorů, řídících a organizačních 
pracovníků a rozšiřování nových 
vzdělávacích programů 
zodpovídá: OŠKMaT
termín splnění: 2007-2013

6.2 podpora modernizace 
vybavení škol, podpora zavádění 
ICT a multimediálního vybavení ve 
školách a školských zařízeních
zodpovídá: OŠKMaT
termín splnění: 2007-2013

6.3 podpora informačních 
center ve školách
zodpovídá: OŠKMaT
termín splnění: 2007-2013

6.4 podpora doprovodných 
aktivit škol (např. modernizace 
jídelen)
zodpovídá: OŠKMaT
termín splnění: 2007 - 2013

Strategický cíl
7 Podpora partnerství na 

lokální, národní i mezinárodní 
úrovni

Strategie: Podpora projektů 
místní, národní i mezinárodní 
spolupráce

7.1 podpora spolupráce a 
partnerství vzdělávacích institucí 
na lokální, národní i mezinárodní 
úrovni, zapojení jedinců i týmů 
do mezinárodních projektů, rea-
lizace odborných praxí a stáží 
s cílem systematicky zvyšovat 
kvalitu a efektivitu vzdělávání
zodpovídá: OŠKMaT
termín splnění: 2007 - 2013

7.2 podpora mezinárodní 
spolupráce v oblastech rozvoje 
mezilidských vztahů, společen-
ských, kulturních a volnočaso-
vých aktivit
zodpovídá: OŠKMaT
termín splnění: 2007 - 2013

7.3 podpora projektů moderni-
zace vzdělávacích, společenských 
či kulturních zařízení pro realizaci 
spolupráce místních aktivit i aktivit 
mezinárodní spolupráce
zodpovídá: OŠKMaT
termín splnění: 2007 - 2013

III. 4 Technická a dopravní 
infrastruktura

Strategický cíl
8 Realizace obchvatu města 

dokončením komunikačního 
koridoru R48 s propojením na 
R56 v co nejkratším termínu

Strategie: Aktivní zapojení měs-
ta do procesu přípravy a realizace 

8.1 soustavný monitoring a tlak 
na kompetentní orgány v souvis-
losti s výstavbou obou akcí včetně 
řešení aktuálních problémů 
zodpovídá: ODaSH
termín splnění: 2007-2013

8.2 pomoc města při řešení 
majetkových otázek vyplývajících 
z realizace R48, udržování a sou-
stavné navyšování Fondu pomo-

ci občanům města Frýdek-Místek 
dotčeným výstavbou komunikace 
I/48 v úseku nacházejícím se na 
katastrálním území města
zodpovídá OSOM:, ODaSH
termín splnění: 2007-2013

8.3 zapojení poslanců a sená-
torů do přípravného procesu, 
s případnou pomocí na úrovni 
parlamentu ČR a vlády ČR
zodpovídá: ODaSH
termín splnění: 2007-2013

8.4 zajištění dostatečné a 
včasné informovanosti občanů 
o průběhu přípravy a realizace 
jednotlivých staveb R48
zodpovídá: ODaSH
termín splnění: 2007-2013

Strategický cíl
9 Kvalitní technická infra-

struktura ve městě
Strategie: Vytvoření energe-

tické strategie města
9.1 aktualizace energetické-

ho generelu
zodpovídá: OÚER
termín splnění: 2009

9.2 postupná realizace opat-
ření vyplývajících z generelu
zodpovídá: OÚER, IO
termín splnění: 2009 - 2013

Strategie: Rozvoj infrastruk-
tury na území města

9.3 stanovení priorit při budo-
vání infrastrukury dle územního 
plánu, budování inženýrských 
sítí převážně v okrajových čás-
tech města 
zodpovídá: IO, OÚER
termín splnění: 2008

9.4 budování infrastruktury 
v souladu s územním plánem, 
řešení problémů za správce 
inženýrských sítí dle priorit
zodpovídá: IO
termín splnění: 2013

9.5 zahájení jednání s provo-
zovateli (správci a uživateli sítí) 
o sdružených investicích
zodpovídá: IO
termín splnění: 2013

Strategický cíl
10 Zajištění kvalitní doprav-

ní obslužnosti města a uvnitř 
města

Strategie: Napojení města 
na integrovaný dopravní systém 
Moravskoslezského kraje

10.1 spolupráce s Moravsko-
slezským krajem na realizaci 
integrovaného systému kraje
zodpovídá: ODaSH
termín splnění: 2009

Strategie: Dořešení statické 
dopravy

10.2 vypracování dalších pro-
jektů v rámci statické dopravy
zodpovídá: ODaSH
termín splnění: 2009

10.3 postupná realizace opat-
ření vyplývajících z projektů
zodpovídá: ODaSH, OÚER
termín splnění: 2009 - 2013

10.4 podpora výstavby hro-
madných garáží
zodpovídá: ODaSH, IO, OÚER

termín splnění: 2007 - 2013
Strategie: Zkvalitnění dopra-

vy na území města
10.5 zpracování koncepce 

zkvalitnění městské hromadné 
dopravy
zodpovídá: ODaSH, OÚER
termín splnění: 2009

10.6 realizace opatření vyplý-
vající z koncepce zkvalitnění 
městské hromadné dopravy
zodpovídá: ODaSH, OÚER
termín splnění: 2009 - 2013

10.7 příprava projektové 
dokumentace výstavby III. mos-
tu přes Ostravici včetně podání 
žádosti o dotace z fondů EU
zodpovídá: IO, ODaSH, OÚER
termín splnění: 2010

10.8 realizace výstavby III. 
mostu přes Ostravici
zodpovídá: IO, ODaSH, OÚER
termín splnění: 2013

10.9 zvýšení počtu nízko-
podlažních autobusů a zlepšení 
dostupnosti autobusové dopra-
vy jako celku
zodpovídá: ODaSH
termín splnění: 2007 - 2013

10.10 řešení bezpečnosti 
dopravy a chodců budováním 
bezpečných přechodů a kruho-
vých objezdů
zodpovídá: ODaSH
termín splnění: 2007-2013

III.5 Image města
Strategický cíl
11 Zkvalitnění propagace 

města ve vztahu ke všem cílo-
vým skupinám s důrazem na 
příslušnost k Regionu Beskydy

Strategie: Propagace města
11.1 vytvoření marketingové 

strategie města, jejíž součástí 
bude propagace města ve vzta-
hu k jeho návštěvníkům i obyva-
telům, realizace strategie
zodpovídá: OÚER
termín splnění: 2008

11.2 propojení internetových 
prezentací úřadů, institucí, firem, 
škol a vzdělávacích zařízení, kul-
turních a sportovních zařízení, pří-
padně dalších subjektů ve městě 
a jejich průběžná aktualizace
zodpovídá: oddělení IT
termín splnění: 2009

11.3 aktualizace mapového 
serveru města
zodpovídá: oddělení IT
termín splnění: 2007-2013

Strategie: Rozvoj spolupráce 
v rámci Euroregionu Beskydy

11.4 spolupráce s okolními 
obcemi a městy ve Sdružení obcí 
Frýdecko-Místecka, Sdružení 
obcí povodí Olešná a Regionu 
Beskydy, rozvíjení aktivit v rámci 
Euroregionu Beskydy 
zodpovídá: OÚER
termín splnění: 2007-2013

Strategický cíl
12 Pružná, transparentní a 

vstřícná veřejná správa.

(Pokčačování na straně 13)

Strategický plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku na období 2007-2013
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Červencový program Prázdnin ve městě
Sbor dobrovolných hasičů 

Lískovec připravil na 18. čer-
vence v rámci programu Prázd-
niny ve městě ukázky z činnos-
ti mladých hasičů a soutěže s 
použitím hasičského nářadí a 
náčiní. Protože bylo vedro k 
zalknutí, hadice, občas namíře-
ná mimo cíl, byla vítaná.

Děti nejdříve zkoušely rozpo-
jování a spojování hadic a uzlo-
vání, prozkoumaly útroby hasič-

Lískovečtí hasiči otevřeli zbrojnici

SPRÁVNÝ UZEL: Mladý hasič si musí rozumět i s provazy.  Foto: Petr Pavelka

SPOJOVÁNÍ HADIC: Šlo to i nejmenším.  Foto: Petr Pavelka

ského vozu, kteří mají Lískovečtí 
k dispozici pro zásahy, a neja-
traktivnější disciplínou pro ně byl 
„hasičský útok“ na naplněné lah-
ve s vodou. Braly to soutěžně, 
vždy ve dvojicích napumpovaly 
z kanystrů kamarádovi hadici, 
dokud ten neposlal všechny lah-
ve z lavičky k zemi. 

„Tohle děti samozřejmě bavilo 
nejvíce, vzhledem k omezeným 
prostorám jsme jim sice nemohli 

ukázat klasický hasičský útok, ale 
i tak byly, myslím, spokojené. As-
poň jsme jim mohli vysvětlit, o čem 
činnost mladých hasičů je. Hlavně 
je na tom dobré to, že s tím mohou 
začít děti kdykoliv, nikdy není poz-
dě, jako třeba u některých sportů. 
Někdo třeba přichází do hasičské-
ho kolektivu až jako dospělý,“ řekla 
nám za pořadatele ze Sboru dob-
rovolných hasičů Lískovec Šárka 
Čerňáková.  (pp)

HASIČSKÝ VŮZ: Jaké to je na střeše? Foto: Petr Pavelka KDO PRVNÍ?: Zručnost i síla.  Foto: Petr Pavelka

Oddíl pěší turistiky TJ VP 
Frýdek-Místek přispěl 20. čer-
vence do programu Prázdnin 
ve městě akcí Naučnou stez-
kou Frýdeckým lesem.

Zájemci o turistickou vycház-

Naučnou stezkou Frýdeckým lesemNaučnou stezkou Frýdeckým lesem

TENIS PRO VŠECHNY: TK Tennispoint se přihlásil k myšlence 
města nenechat o prázdninách děti zahálet a umožnil 20. červen-
ce zájemcům blíže se seznámit s tenisovou hrou. Komu to uteklo, 
může na frýdecké kurty znovu 17. srpna.       Foto: Petr Pavelka

ku se shromáždili na vlakovém 
nádraží a vydali se podél řeky 
Ostravice přes Frýdecký les až 
na Bezručovu vyhlídku. Tam 
děti absolvovaly vědomostní či 
pohádkový test, odzkoušely si 

orientační dovednosti a za své 
výkony se dočkaly ocenění. 

„Myslím, že to splnilo účel. 
Měli jsme tu asi třicítku dětí. 
Náš oddíl čítá kolem stovky 
členů, zaměřujeme se spíš na 
rodinnou turistiku a pořádáme 
zhruba šest akcí do roka. Dělá-
me i setkání se seniory, bývalý-
mi členy, kteří už nemohou cho-
dit po horách jako za mlada, ale 
mají na co vzpomínat. Snažíme 
se hodně dělat i pro děti, pro-
tože v dnešním přetechnizova-
ném světě je nejmladší genera-
ce čím dál línější. Dětí, kterým 

NA VYHLÍDCE: Děti se dočkaly i věcných cen.  Foto: Petr Pavelka

nevadí vyjít na Lysou, už moc 
není. Jo takhle kdyby je tam 
někdo vyvezl autem nebo se 
tam dostaly přes počítač, to by 

byla pro dnešní děti jiná!“ vystihl 
hlavní poslání propagace turisti-
ky u mládeže Jaromír Maršálek, 
místopředseda oddílu.  (pp)

RAFTOVÁNÍ: Sportovní klub cvičení a pobyt v přírodě Frýdek-Místek na stavidle u dopravního hřiště 
připravil akci, které využilo zhruba 60 dětí. Počasí přálo, jen vodní hladina nebyla nejvyšší, a tak každý 
člun musel jeden pomocník posádce pomoci přehoupnout přes korunu jezu. Sportovní klub tímto 
děkuje všem pomocníkům, zejména studentům a pedagogům z místeckého gymnázia, kteří pomáhali 
dětem, dávali základní instrukce, prováděli zdravotní  dozor, vezli je na lodi a přetahovali čluny.
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1. 8. - CESTA KOLEM SVĚTA 
ZA 180 MINUT 

Organizátor: Dětská misie v ČR, o.s.
Místo: Tělocvična 1. ZŠ na ulici 
TGM ve Frýdku (Sraz na asfalto-
vém hřišti před tělocvičnou)
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Kateřina Moškořová, 
Telefon: 605 316 887, E-mail: 
k.moskorova@seznam.cz
Informace: Dopoledne plné her, 
soutěžení a poznávání zajímavých 
míst naší planety.
S sebou si vezměte sportovní oble-
čení a obuv do tělocvičny, šátek.

2. 8. - DOBRODRUŽSTVÍ
V LESE 

Organizátor: Stanice mladých 
turistů, Frýdek-Místek, příspěvko-
vá organizace
Místo: Centrum zážitkové peda-
gogiky Hatě
Čas: 8:30 - 13:30 hodin - v 8:30 
hodin odchod od SMTu, Pioný-
rů 764, Místek a ve 13:30 hodin 
návrat k SMTu
Kontakt: Martin Gavlas, Tele-
fon: 604 369 111, E-mail: martin.
gavlas@centrum.cz
Informace: Nízké lanové pře-
kážky, stezka odvahy, týmové hry.
S sebou si vezměte sportovní oblečení 
a obuv, pokrývku hlavy, svačinu a pití.

3. 8. - DOBRODRUŽSTVÍ
V LESE 

Organizátor: Stanice mladých 
turistů, Frýdek-Místek, příspěvko-
vá organizace
Místo: Centrum zážitkové peda-
gogiky Hatě
Čas: 8:30 - 13:30 hodin v 8:30 
hodin odchod od SMTu, Pioný-
rů 764, Místek a ve 13:30 hodin 
návrat k SMTu
Kontakt: Martin Gavlas, Tele-
fon: 604 369 111, E-mail: martin.
gavlas@centrum.cz
Informace: Nízké lanové pře-
kážky, stezka odvahy, týmové hry.
S sebou si vezměte sportovní 
oblečení a obuv, pokrývku hlavy, 
svačinu a pití.

6. 8. - NEHÁDEJ
A PŘEMÝŠLEJ 

Organizátor: Charita Frýdek-Mís-
tek, Klub Nezbeda
Místo: Katolický lidový dům, F. 
Čejky 450, Místek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Alena Kopidolová, Tele-
fon: 732 628 731, E-mail: klub-
nezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: Dopoledne stolních 
her a luštění (sudoku, bludištěm 
hlavolamy, hádanky, rébusy).
S sebou si vezměte přezůvky, sva-
činu a pití.
7. 8. - TVOŘIVÉ DOPOLEDNE 

Organizátor: Charita Frýdek-Mís-
tek, Klub Nezbeda
Místo: Katolický lidový dům, F. 
Čejky 450, Místek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Alena Kopidolová, Tele-
fon: 732 628 731, E-mail: klub-
nezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: Vybarvování mandal, 
zvířátka z perliček, obrázky z liso-
vaných květin, koláže.
S sebou si vezměte přezůvky, sva-
činu a pití.

7. 8. - CVIČÍME JUDO 
Organizátor: TJ Důl Staříč Frý-

Srpnový program Prázdnin ve městě
dek-Místek
Místo: Tělocvična na 9. ZŠ na ulici 
E. Krásnohorské 139 ve Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00, 16:00 - 18:00
Kontakt: Lubomír Černý, Telefon: 
608 821 513, E-mail: judofm@
atlas.cz
Informace: Základy juda pro nováč-
ky, hry a soutěže. Pro děti od 8 let.
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny, tepláky, triko s 
dlouhým rukávem.

8. 8. - CVIČÍME AEROBIK
A JDEME NA BAZÉN 

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, Frýdek-Místek (DDM FM)
Místo: Frýdek-Místek
Čas: 8:30 - 13:00 hodin (Sraz: 
V 8:30 hodin u SVČ Klíč (DDM), 
Návrat: K SVČ Klíč (DDM) ve 
13:00 hodin.)
Kontakt: Marie Cidlíková, Tele-
fon: 736 150 088, E-mail: telovy-
chova@ddmfm.cz
Informace: Aerobik pro každého, 
koupání v krytém bazénu.
S sebou si vezměte průkaz zdra-
votní pojišťovny, vhodné oblečení, 
svačinu a pití, plavky, ručník.
9. 8. - VÝLET NA ONDŘEJNÍK 

Organizátor: Charita Frýdek-Mís-
tek, Klub Nezbeda
Místo: Katolický lidový dům, F. 
Čejky 450, Místek
Čas: 8:00 - 15:00 hodin
Kontakt: Alena Kopidolová, Tele-
fon: 732 628 731, E-mail: klub-
nezbeda.f-m@caritas.cz
Informace: Poznávací a prožitkový 
program pro děti ve věku 6-13 let.
S sebou si vezměte průkazku 
zdravotní pojišťovny, svačinu a pití, 
vhodné oblečení a obuv.
Přihlášky budou k dispozici od 6. 
do 8. 8. Odevzdat je stačí vyplně-
né 9. 8. 2007 před výletem.

10. 8. - HASIČSKÝ DEN 
Organizátor: Sbor dobrovolných 
hasičů Frýdek
Místo: Hasičská zbrojnice, Střel-
niční 1861, Frýdek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Jana Štěpánková, Tele-
fon: 737 922 859, E-mail: jstepan-
kova@sbdfm.cz
Informace: Prohlídka hasičské 
zbrojnice a techniky. Soutěže a hry.
13. 8. - KLAUNSKÉ DIVADLO 

MIMO OSTRAVA 
Organizátor: Katolický lidový dům 
v Místku
Místo: Lidový dům, F. Čejky 450, 
Místek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Anna Blokšová, Telefon: 
558 435 401, E-mail: lidovydum.fm@
centrum.cz, informace: Představení 
„Potkali se klauni” a dílna žonglování.
13. 8. - HRAJEME REKREAČNĚ 

STOLNÍ TENIS 
Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka ve Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, Tele-
fon: 724 751 331, E-mail: tjslez-
ska@seznam.cz, informace: Stol-
ní tenis pro neregistrované.
Sraz je v 9:00 hodin u boční bran-
ky tělocvičny (zastávka MHD „U 
Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní obuv 
do tělocvičny, pálky (lze zapůjčit)

14. 8. - RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ V 
RYBOLOVNÉ TECHNICE 

Organizátor: Český rybářský svaz, 
MO Frýdek-Místek 2, CASTING
Místo: TJ Slezan, Frýdek
Čas: 9:00 - 11:30 hodin
Kontakt: Miroslav Pierzyna, Tele-
fon: 558 631 891, E-mail: castin-
gfm@seznam.cz, informace: Ukáz-
ky házení rybářským prutem na terče 
a poznávání ryb.

14. 8. - HRAJEME SÁLOVOU 
KOPANOU 

Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka ve 
Frýdku
Čas: 16:00 - 19:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, Tele-
fon: 724 751 331, E-mail: tjslez-
ska@seznam.cz
Informace: Sálová kopaná pro 5 a 
6-členná družstva od 12 let.
Sraz je v 16:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka MHD 
„U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní obuv 
do tělocvičny.
15. 8. - STAŇ SE STRÁŽNÍKEM 

JUNIOREM 
Organizátor: Městská policie a 
NZDM Klub Prostor Frýdek-Místek
Místo: Park u Divadélka Čtyřlís-
tek, Slezská, Frýdek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Kateřina Merová, Tele-
fon: 558 609 321, E-mail: mero-
va.katerina@frydekmistek.cz
17. 8. - TENIS PRO VŠECHNY 

Organizátor: TK TENNISPOINT 
Frýdek-Místek
Místo: Tenisový areál TK Tennis-
point, Hutní 36, Frýdek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Ing. Jiří Vykoukal, Tele-
fon: 602 718 364, E-mail: jiri.
vykoukal@seznam.cz, informace: 
Seznámení se základy tenisu, vše-
obecnou sportovní přípravou, sou-
těže a hry o drobné ceny.
S sebou si vezměte vhodné oble-
čení a obutí, pokrývku hlavy a pití.
Počet míst omezen. Doporučuje-
me se přihlásit předem.

18. 8. - AIRSOFTOVÁ
STŘELNICE 

Organizátor: TTM - Tactical team 
Moravia, o.s. Frýdek-Místek
Místo: Bývalá kasárna ve frýdec-
kém lese
Čas: 9:00 - 14:00 hodin
Kontakt: Chrobok, Telefon: 737 860 386
Informace: Airsoftová střelnice dle 
standardů IPSC. Střelba na terč s 
instruktorem. Pro děti od 10 let.
S sebou si vezměte oblečení a 
obuv do lesa.

20. 8. - O PRINCEZNÁCH A 
DRAKOVI 

Organizátor: Filadelfie, o.s.
Místo: U-kryt Slezská, Frýdek
Čas: 9:00 - 11:30 hodin
Kontakt: Petra Mecnerová, Tele-
fon: 777 808 227, E-mail: u-kryt@
seznam.cz, informace: Netradiční 
loutkové divadlo. Děti si budou 
samy vyrábět kulisy a loutky, zkusí 
si zahrát pohádku.

21. 8. - CVIČÍME JUDO 
Organizátor: TJ Důl Staříč Frý-
dek-Místek
Místo: Tělocvična na 9. ZŠ na ulici 
E. Krásnohorské 139 ve Frýdku

Čas: 9:00 - 12:00, 16:00 - 18:00
Kontakt: Lubomír Černý, Telefon: 
608 821 513, E-mail: judofm@
atlas.cz, informace: Základy juda 
pro nováčky, hry a soutěže. Pro 
děti od 8 let.
S sebou si vezměte sportovní 
obuv do tělocvičny, tepláky, triko s 
dlouhým rukávem.
22. 8. - CESTA KOLEM SVĚTA 

ZA 100 LET 
Organizátor: Junák - svaz skautů 
a skautek ČR - Středisko 8. pěší 
pluk Slezský
Místo: Skautská klubovna, 28. říj-
na 781, Místek
Čas: 9:00 - 15:00 hodin
Telefon: 775 170 017, E-mail: 
jade@seznam.cz
Informace: Ukázky činnosti skaut-
ského oddílu, hry a soutěže.
S sebou si vezměte sportovní 
oblečení.
23. 8. - VÝLET NA ONDŘEJNÍK 
Organizátor: Filadelfie, o.s.
Místo: Ondřejník (Sraz: 9:00 hodin 
před U-krytem)
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Petra Mecnerová, Tele-
fon: 777 808 227, E-mail: u-kryt@
seznam.cz

24. 8. - HRY A SOUTĚŽE NA 
BRUSLÍCH 

Organizátor: Bruslařský klub FM, 
Hokejový club FM
Místo: Víceúčelová sportovní hala, 
Frýdek
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Milan Brzý, Telefon: 
558 609 214
27. 8. - HRAJEME REKREAČNĚ 

STOLNÍ TENIS 
Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka ve 
Frýdku
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, Tele-
fon: 724 751 331, E-mail: tjslez-
ska@seznam.cz
Informace: Stolní tenis pro nere-
gistrované.
Sraz je v 9:00 hodin u boční branky tělo-
cvičny (zastávka MHD „U Gustlíčka“).
S sebou si vezměte sportovní obuv 
do tělocvičny, pálky (lze zapůjčit)

28. 8. - HRAJEME SÁLOVOU 
KOPANOU 

Organizátor: TJ Slezská - 2. ZŠ 
Frýdek-Místek
Místo: 2. ZŠ na ulici J. Čapka ve 
Frýdku

Čas: 16:00 - 19:00 hodin
Kontakt: Daniel Schneider, Tele-
fon: 724 751 331, E-mail: tjslez-
ska@seznam.cz
Informace: Sálová kopaná pro 5 a 
6 členná družstva od 12 let.
Sraz je v 16:00 hodin u boční 
branky tělocvičny (zastávka MHD 
„U Gustlíčka“). S sebou si vezměte 
sportovní obuv do tělocvičny.

29. 8. - NÁMOŘNICKÝ
KARNEVAL 

Organizátor: Filadelfie, o.s.
Místo: U-kryt Slezská, Frýdek
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Petra Mecnerová, Tele-
fon: 777 808 227, E-mail: u-kryt@
seznam.cz
Informace: Karneval v námořnic-
kém duchu. Vstup v masce (stačí 
jen pirátský šátek). Součástí kar-
nevalu bude divadelní vystoupení 
„Piráti z Karibiku IV“ a výroba pirát-
ských obličejů.

30. 8. - DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ STŘEDISKA VOLNÉHO 

ČASU KLÍČ 
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace 
(DDM FM)
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 
Místek (DDM)
Čas: 9:00 - 13:00 hodin
Kontakt: Patrik Siegelstein, Tele-
fon: 732 646 125, E-mail: info@
ddmfm.cz
Informace: Navštivte SVČ Klíč ve 
Frýdku-Místku. Soutěže, hry, výtvar-
né aktivity, cvičení. K dispozici počí-
tačová učebna a mnoho dalšího.
30. 8. - O ŠACHOVÉHO KRÁLE 

A KRÁLOVNU 
Organizátor: Beskydská šachová 
škola Frýdek-Místek
Místo: Středisko volného času Klíč 
(DDM), Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 - 12:00 hodin
Kontakt: Martin Kocur, Telefon: 
737 421 058, E-mail: m.kocur@
chessfm.cz
Informace: Šachový turnaj pro 
všechny.
31. 8. - CESTA DO PRAVĚKU 

Organizátor: Spolek přátel Frýd-
ku-Místku, o.s.
Místo: Areál Sokolík v Místku
Čas: 9:00 - 14:00 hodin
Kontakt: Petr Železník, Telefon: 
602 259 816, E-mail: petr.zelez-
nik@pratelefm.org
Informace: Hry a soutěže zamě-
řené na téma cesta do pravěku.

EXKURZE NA LETIŠTĚ: 13. července byly na letišti v Bahně k vidě-
ní letové ukázky letadlových modelů.  Foto: Petr Pavelka
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Nedostali jste 
se k moři?
Chcete načerpat 
energii a léčit se v 

příjemném a chladi-
vém prostředí?

Navštivte solnou 
jeskyni na poliklinice 

v Místku.
V těchto měsících za 
speciální letní ceny.
Poliklinika -Místek s.r.o.,
tel.: 558 900 117

Poliklinika-Místek s.r.o pronajme

kancelářské prostory v 8. patře.

Pronajmeme lékařskou ordinaci

i se zařízením, volná od 1. 9. 2007.

Pro inzerci volejte
+420 603 249 743

www.veseleto.cz

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ 
SVAZ ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ 

Frýdek-Místek pořádá
Květinovou výstavu
ve dnech 4. - 7. srpna 

v barokní bazilice
„Navštívení Panny Marie“

Nabídka pohybových 
kurzů pořádaných
Národním domem
Zahájení kurzů

v 2. polovině září 2007 
THAI-BOX-ROBICS

KICK BOX AEROBIK
FIT BALL

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ

PILATES
MTV-DANCE

SALSA
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE 

PRO DĚTI
Výuka orientálního tance pro 

dívky od 9 do 14 let.

Termíny zahájení kurzů budou 
zveřejněny na začátku září.

Další informace na tel.čísle
558 438 083,
775 222 709

Kateřina Kubalová,
katerina.kubalova@kulturafm.cz
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Předpokladem aplikace nové-
ho zákona v praxi bylo zavedení 
celostátního počítačového pro-
gramu a proškolení úředníků 
nejen k obsluze programu, ale 
také ke znění zákona. Byl k 1. 1. 
2007 připraven celostátní počí-
tačový program a byli úředníci k 
tomuto datu proškoleni?

„Celostátní počítačový program 
se začal tvořit v poměrně omeze-
ném časovém prostoru a bylo jas-
né, že při rozsáhlosti problematiky 
se jeho ukončení nestihne. Před 
koncem roku proběhlo proškolení 
části programu, která byla hotova, 
avšak v lednu bylo potřeba pro-
vést výplaty a program se teprve 
dokončoval. Výplaty se zpozdily, 
přesto zdejší magistrát byl celore-
publikově mezi prvními úřady, kte-
ré provedly výplatu. Ke klientům 
se však dostala se zpožděním 
a způsobila jim řadu komplikací. 
Také příslušní zaměstnanci zdej-
šího magistrátu si prožili mnoho 
stresů a vánoční svátky roku 2006 
pro ně prakticky neexistovaly.“

Jak to vypadá s počítačo-
vým programem v současné 
době, půl roku po začátku 
účinnosti nového zákona? 

„Ani dnes není program úplně 
dokončen. Stále narážíme na kro-
ky, které vyžaduje zákon, avšak 
program je neumožňuje. Stále 
chodí odkazy na nové opravené 
verze programu. Jistě si dovede-
te představit komplikace, které to 
působí v rozpracovaném správním 
řízení, když se mění podmínky.“

Byli sociální pracovníci 
proškoleni k právní úpravě 
příspěvku na péči před dobou 
jeho účinnosti? 

„Ne. V roce 2006 prakticky 
nebyla žádná nabídka seminářů. 
Existovala nabídka k zákonu o 

Zkušenosti s příspěvkem na péči po půl roce od jeho účinnostiZkušenosti s příspěvkem na péči po půl roce od jeho účinnosti
Od 1. 1. 2007 došlo k zásadní změně v systému poskytování 
sociálních služeb. Přijetím zákona o sociálních službách se 
zrušilo zvýšení důchodu pro bezmocnost, které bylo nahra-
zeno novou dávkou příspěvkem na péči. Dále se zrušil pří-
spěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou.
Je to tedy již půl roku, co vstoupila v platnost nová dávka 
příspěvek na péči. Zeptali jsme se Petra Mikulce, vedoucího 
odboru sociálních služeb a sociální péče Magistrátu města 
Frýdku-Místku, jaké jsou praktické zkušenosti s jeho přizná-
váním a výplatou. 

sociálních službách, ale konkrét-
ně k příspěvku na péči v rozsahu, 
který jsme potřebovali, se nenabí-
zelo nic. Vzhledem ke skutečnos-
ti, že jsme sami uvízli ve spoustě 
nezodpovězených otázek, jak 
některá ustanovení vykládat, 
nemohli jsme ani sami přesně 
poskytovat informace, ačkoliv 
telefony zvonily permanentně, 
protože mnohdy chyběly konkrét-
ní oficiální výklady. Občané však 
samozřejmě vznášeli řadu otázek. 
Byla to krajně napjatá situace.

Úředníci magistrátu jsou pro-
stě „pěšáky“ v první linii a v praxi 
realizují předpisy přijaté parla-
mentem, vládou a ministerstvem 
a tam je dle mého názoru také 
mnoho problémů spočívajících 
někdy v nejasných výkladech a 
v neurčitých informacích.“ 

Krajský úřad provedl semi-
nář k zákonu o hmotné nouzi, 
který vstupoval v platnost tak-
též k 1. 1. 2007. Provedl tedy 
určitě proškolení i k zákonu o 
sociálních službách a tedy k 
příspěvku na péči?

„Je pravdou že školení kraj-
ským úřadem k zákonu o hmotné 
nouzi proběhlo na dobré úrovni. 
Školení obdobného podrobného 
rozsahu výlučně se zaměřením 
výhradně k problematice příspěv-
ku na péči se však neuskutečnilo 
opravdu ani ze strany státu nebo 
krajského úřadu.“ 

Jak to bylo s tzv. zvýšením 
důchodu pro bezmocnost, 
které zaniklo ke konci roku 
2006 a překlopilo se na něk-
terý stupeň závislosti?

„Počátkem roku měly být pře-
klopeny všechny bezmocnosti 
do patřičného stupně závislosti 
a občané měli být vyrozuměni. 
Tak se i stalo, avšak okresní 

správa sociálního zabezpečení 
nestihla posoudit mnohé žádosti 
a rozhodnout tak, aby mohly být 
všechny bezmocnosti zaneseny 
do databáze, která byla pro naši 
potřebu výchozí. K 1. 1. 2007 tedy 
některé bezmocnosti nemohly být 
překlopeny do nového příspěvku a 
lidé nemohli žádat o jejich případ-
né zvýšení, neboť netušili, který 
stupeň bezmocnosti jim bude 
přiznán. Tato rozhodnutí dle staré 
právní úpravy lidem i nám přichá-
zela několik měsíců poté, kdy již 
bezmocnost prakticky neexistova-
la. Museli jsme najít způsob, jak na 
tyto a podobné situace reagovat.“

Za situace, kdy se v počá-
tečních měsících roku podalo 
tolik nových žádostí, stihli jste 
ve lhůtě o nich rozhodnout?

„Je potřeba si uvědomit, že 
nejen bylo podaných mnoho 
nových žádostí, ale byl tady nedo-
končený počítačový program, na 
kterém se teprve zkoušelo. A byly 
tady také příspěvky, které zanikly 
ke konci roku, a bylo potřeba je 
ukončit se všemi náležitostmi 
správního řízení. A také bylo potře-
ba rozeslat asi dvěma tisícům kli-
entů sdělení o přiznání závislostí. 
Přibyli noví kolegové, které bylo 
potřeba zapracovat, včetně celého 
správního řízení. Bylo potřeba pro 
ně najít nové prostory, vybavení 
kanceláří. Ke konci roku jsme v 
jednom dni zpracovávali výplaty 
zanikajících příspěvků a zároveň 
se stěhovali. Zaměstnanci přísluš-
ného úseku měli v lednu na jedno-
ho i kolem 36 přesčasových hodin 
práce ve spěchu a stresu, v únoru 
obdobně. Stále se pracuje ve 
značně zvýšeném tempu. Ve lhůtě 
rozhodnout bylo velmi problema-
tické. Předpokladem pro přiznání 
příspěvku je provedení mnoha 
úkonů v rámci správního řízení a 
především provedení sociálního 
šetření v přirozeném prostředí kli-
enta u každé žádosti. V úředních 
dnech musí být sociální pracovní-
ci přítomni v kancelářích a jednat 

s klienty, přijímají další žádosti, 
teprve ve zbytcích času mohou 
do terénu. Měsíčně se vyplatí na 
tomto příspěvku průměrně zhruba 
2230 dávek. Toto číslo postupně 
narůstá.“

Jestliže byly podmínky tak-
to nastaveny, dá se říci, že 
magistrát těžko mohl situaci 
ovlivnit směrem k zabezpečení 
úplné spokojenosti občanů?

„Všichni dobře víme, že určitá 
řešení se dají najít v každé situaci. 
Magistrát se samozřejmě obec-
ně brání zvyšovat počty úředníků 
pro výkon státní správy, zejména 
při nedostatečném finančním 
pokrytí nákladů na výkon uve-
dené agendy prostřednictvím 
státního příspěvku. Celou situaci 
ohledně zmíněného příspěvku na 
péči jsme řešili na pravidelných 
operativních poradách za účasti 
tajemníka magistrátu Petra Men-
šíka a uvolněného člena rady 
města pro sociální oblast Ivana 
Vrby. Maximální podporu jsme 
rovněž našli ve vedení města a v 
radě města.“

Můžete blíže konkretizovat 
kroky magistrátu k řešení 
uvedené situace? 

„V první fázi se převedli soci-
ální pracovníci ze dvou dalších 
oddělení na tuto práci a nastou-
pili čtyři noví. V lednu, abychom 
byli schopni zpracovat výplaty 
alespoň v uspokojivém termínu 
a nadále je pravidelně a spo-
lehlivě vyplácet, byla zajištěna 
lektorka, která byla vyškole-
na týmem, tvořícím celostátní 
program. Firma tvořící tento 
celostátní program druhou část 
proškolení, která obsahovala i 
výplaty, již v potřebném termínu 
nezajistila.

Ve chvíli, kdy se ukázalo, kolik 
se vyskytlo nových žádostí, byli 
urychleně přijati na dobu určitou 
další čtyři noví zaměstnanci. Tito 
byli využiti především pro výkon 
sociálního šetření. Výhodou je, že 
mohou používat auta magistrátu i 

v úředních dnech, kdy nejsou tak 
vytížena. Jsme totiž také limitová-
ni dopravními prostředky. V rámci 
města se bez aut obejdeme, ale 
jsme pověřenou obcí pro 36 okol-
ních obcí, některé jsou vzdáleny 
od města až do 40 km. K 1. 7. 
2007 bylo provedeno další opat-
ření, v rámci organizačních změn. 
Oddělení bylo opět posíleno o dal-
ší dva zaměstnance přesunem z 
jiného úseku našeho odboru.“ 

Na co je potřebné podle vás 
prioritně se zaměřit nyní?

„V současné době potře-
bujeme především zvládnout 
a ukončit sociální šetření. Ta 
jsou podkladem pro další krok 
ve správním řízení, kterým je 
posouzení zdravotního stavu 
posudkovým lékařem úřadu prá-
ce. Ten stanoví stupeň závislosti 
ve vztahu ke zdravotnímu stavu. 
Posudkoví lékaři nespadají pod 
magistrát. Také u posudkových 
lékařů se nestíhají lhůty, a tak 
se celé řízení opět prodlužuje. 
Nedávno se uskutečnilo další 
setkání s vedoucím posudkovým 
lékařem, abychom prodiskutovali 
možnosti řešení i tam.“ 

Máte srovnání, jak jsou na 
tom ostatní města?

„To nás samozřejmě zajímá a 
tyto orientační informace máme. 
Nebylo by vhodné uvádět zde 
konkrétní města a jejich situaci. 
Podle neoficiálních informací 
patříme na špici s průběhem vyři-
zování. Před několika málo dny 
se k příspěvku na péči a k prová-
dění sociálních šetření uskutečnil 
metodický den na krajském úřa-
du. Určitě ne všechna města mají 
ukončena sociální šetření žádostí 
podaných v prvním čtvrtletí letoš-
ního roku. Předpokládáme, že 
do konce července se vypořá-
dáme se sociálním šetřením k 
žádostem z uplynulých měsíců 
a začneme důsledně plnit lhůty 
v co nejkratším termínu, jak jsme 
byli zvyklí a jak si sami i občané 
společně rozhodně přejeme.“

STOHY ŽÁDOSTÍ: Změna zákona přinesla magistrátu spoustu práce navíc.            Foto: Petr Pavelka

PETR MIKULEC: Vedoucí odboru sociálních služeb a sociální péče. 
Foto: Petr Pavelka
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

INFORMACE:
Magistrát města FM - odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 174, p. Prihodová

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)
- nebytové prostory o výměře 87,07 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 15,30 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 15,66 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebyt. 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 33,18 m2 (III.NP)

5) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 31,34 m2 (III.NP)
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 50,20 m2 (IV.NP)
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 56, Zámecké náměstí
- nebytové prostory o výměře 88 m2 (I.NP)

Kino P. Bezruče 7.8. - 9.8.
U krytého bazénu 14.8. - 16.8.
U Kauflandu 21.8. - 23.8.
U Billy 31.7. - 2.8. a 28.8. - 30.8.

Sběr nebezpečných a 
velkoobjemových odpadů

Provozní doba mobilní sběr-
ny je vždy úterý, středa, čtvrtek 
od 10:00 do 18:00 h. (dle har-
monogramu).

1. Jak jste spokojen(a) se službami, spojenými se svozem odpadů?
     Velmi spokojen(a)       Spokojen(a)        Nespokojen(a)          Velmi nespokojen(a)

2. Je dle Vašeho názoru dostatek kontejnerů na separovaný odpad?
     Ano                                    Ne

3. Které druhy odpadů třídíte ve Vaší domácnosti, netřídíte-li, uveďte důvod.
    Plast             Papír             Sklo           Jiné            Netřídím, z důvodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4. Jak jste spokojen(a) s čistotou kolem kontejnerů?
     Velmi spokojen(a)       Spokojen(a)        Nespokojen(a)          Velmi nespokojen(a)

5. Máte dostatek informací o tom, kam jednotlivé odpady předávat?
     Ano                                    Ne

6. Uvítali byste ve Vašem okolí sběrný dvůr, kde byste mohli kdykoliv legálně odevzdat odpad?
     Ano                                    Ne

7. Chtěli byste něco na poskytované službě nakládání s odpady změnit?
     Ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    Ne

Jméno, adresa, kontaktní telefon nebo email:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI – FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.
Pro zlepšení kvality poskyto-

vaných služeb, zvýšení úrovně a 
zajištění Vaší spokojenosti s naši-
mi službami Vás prosíme o vypl-
nění tohoto dotazníkového lístku. 

Po zaslání dotazníku budete 

zahrnuti do losování o tyto ceny:
PRVNÍ CENA: výherci a třem 

členům rodiny žijícím ve stejné 
domácnosti bude proplacen 
poplatek za odpady na rok 2007, 

DRUHÁ CENA: výherci + 

jednomu členu domácnosti bude 
proplacen poplatek za odpady 
na rok 2007, 

TŘETÍ CENA: výherci bude 
proplacen jeden poplatek za 
odpady na rok 2007.

Uzávěrka pro zařazení do 
slosování je 1. 11. 2007. Do-
tazníky můžete odevzdat na 
kterémkoliv středisku Frýdecké 
skládky, a.s., zaslat poštou na 
adresu Frýdecká skládka, a.s., 

Zámecké náměstí 26, 738 01, 
zaslat faxem na číslo 558 636 
291 nebo vyplnit na webových 
stránkách společnosti: www.fm-
skladka.cz, kde najdete i výsledky 
losování. Do losování v listopadu 

2007 budou zahrnuty všechny 
dotazníky, jejichž respondenti 
mají trvalé bydliště v oblasti, 
kde nakládá s odpady Frýdecká 
skládka, a.s. Vylosovaní výherci 
budou vyrozuměni. 

Statutární město Frýdek-Místek informuje
o záměru pronajmout níže uvedené

nemovitosti za účelem realizace dostavby 

- pozemek p.č. 1528/2 ostatní plocha o výměře 916 m2, p.č. 
1528/3 ostatní plocha o výměře 387 m2, p.č. 1831/249 ostatní plo-
cha o výměře 3596 m2 a p.č. 1831/396 ostatní plocha o výměře 
430 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (ul. V. Závady).
Podmínkou dostavby je vybudování podzemního parkoviště v 
souvislosti s novou výstavbou na ul. V. Závady.

- pozemek p.č. 78 zahrada o výměře 42 m2, p.č 79 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 396 m2 a část pozemku p.č. 87 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 95 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (ul. Zámecká).
K pozemku p.č. 79 je zřízeno věcné břemeno přístupu a příjezdu 
k pozemkům p.č. 82, p.č.83 a p.č.84. Pro realizaci dostavby bude 
nutná dohoda s oprávněným z věcného břemene.

Písemné žádosti zasílejte na Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor správy obecního majetku, a to nejpozději do 31. 8. 2007. 
Po uplynutí tohoto termínu budou zájemcům zaslány regulační 
podmínky a budou informováni o dalším postupu.
Bližší informace na tel.: 558 609 175, 558 609 178.

Slezská diakonie zaháji-
la v roce 2007 poskytování 
služby sociální rehabilitace 
ve městě Frýdek-Místek, 
čímž zareagovala na potře-
by občanů se zdravotním 
postižením ve městě v oblas-
ti podpory jejich začlenění 

Občané Frýdku-Místku mohou využít
novou sociální službu Slezské diakonie

se do běžné společnosti. 
Službu nabízí středisko 

Rút-sociální rehabilitace, které 
poskytuje na základě křesťan-
ských hodnot podporu osobám 
se zdravotním postižením při 
jejich seberealizaci a osamo-
statnění se v běžném životě. 
Nedílnou součástí podpory je 
začlenění těchto osob do míst-
ního společenství.

Pro radu a podporu se na 
odborné pracovníky mohou 
obracet občané se zdravotním 
postižením starší 18 let, kteří 
chtějí získat podporu v oblasti 
nalezení a udržení si vhodného 
pracovního uplatnění, podpo-
ru v oblasti samostatnosti a 
soběstačnosti i začlenění se do 
společnosti. Služba je občanům 
poskytována v celém rozsahu 
bezplatně. 

Slezská diakonie realizuje 
již od roku 2005 projekt Rovná 
šance – projekt podporova-
ného zaměstnávání, který je 
spolufinancován Evropskou 
unií, ministerstvem pro místní 
rozvoj a Moravskoslezským 
krajem. V rámci již třetího 
pokračování projektu Rovná 
šance mohla být 3. 7. 2007 

slavnostně otevřena pobočka 
střediska Rút ve Frýdku-Míst-
ku, která se nachází v budo-
vě Renty na ulici Třída T. G. 
Masaryka 1101 ve Frýdku. 
Slavnostního otevření pobočky 
se zúčastnilo vedení Slezské 
diakonie a zástupci úřadu prá-
ce, Magistrátu města Frýdek-
-Místek a dalších spolupracují-
cích organizací. Věříme, že do 
budoucna budeme moci dále 
rozvíjet spolupráci s těmito 
institucemi a reagovat tak na 
potřeby občanů s výrazným 
znevýhodněním na trhu práce 
i ve společnosti obecně. 

Poskytované služby navazují 
na opatření Komunitního plánu 
rozvoje sociálních služeb ve 
městě Frýdek-Místek v oblasti 
podpory pracovního a společen-
ského uplatnění osob se zdra-
votním postižením. 

Zájemci o službu mohou 
získat bližší informace o nabíze-
ných službách přímo v kanceláři 
střediska Rút vždy v pracovních 
dnech v dopoledních hodinách 
nebo u spolupracujících institucí. 
Doporučujeme objednat se na 
první konzultaci předem telefo-
nicky na: 558 639 463.
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Druh práce: vedoucí oddělení 
ekonomického rozvoje; dotační 
problematika fondů EU včetně 
řízení dotačních projektů, strate-
gické plánování 
Místo výkonu práce: Magistrát 
města Frýdku-Místku, Radniční 
1148, 738 22 Frýdek-Místek 
Platová třída: 10
Pracovní poměr: doba neurčitá

Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání 

ekonomického směru výhodou
2. obecné předpoklady 

dle ustanovení § 4 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících 
územně samosprávných celků

3. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z rejstříku 
trestů, ne starším než 3 měsíce 

Pokud uchazeč nebude mít k 
dispozici výpis z rejstříku trestů v 
termínu do 10. 8. 2007, postačí 
k tomuto datu předložit písem-
nou žádost o poskytnutí tohoto 
dokumentu. Originál dokumentu 
bude dodatečně předložen při 

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašujevýběrové řízení na místo vedoucího oddělení eko-
nomického rozvoje při odboru územního a ekonomického rozvoje

Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ: 00296643
samotném výběrovém řízení.

4. znalost 
• zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů
• obecná znalost problematiky struk-
turálních fondů a dotačních titulů
• cizího jazyka výhodou (AJ, NJ)
• uživatelská znalost práce s PC 
- Word, Excel, elektronická pošta
• řidičský průkaz skupiny B

5. k přihlášce je nutno doložit 
mj. tyto doklady:

• životopis, ve kterém se 
uvedou údaje o dosavadních 
zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech 

• ověřená kopie dokladu o 
nejvyšším dosaženém vzdělání

6. zkušenost s vedením 
kolektivu je výhodou

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
• Předpokládané datum výběrové-
ho řízení – v 33. týdnu roku 2007
• V přihlášce uveďte i číslo tele-
fonu nebo e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu a 
hodině výběrového řízení.

Nabízíme: 
výborné pracovní prostředí, mladý 
pracovní kolektiv, vysoké finanční 
ohodnocení, kariérní růst, sebe-
realizaci, sociální výhody

Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte do 10. 8. 2007 
na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
odbor územního a ekonomic-
kého rozvoje
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek 

Pokud uchazeč ve své při-
hlášce neuvede, že po skonče-
ní výběrového řízení požaduje 
zaslané materiály vrátit, budou 
do 1 měsíce skartovány.

(Pokračování ze strany 7) 
Strategie: Otevřenost
12.1 větší využívání pravomocí 

a převzetí odpovědnosti jednotli-
vými zaměstnanci a úředníky za 
řešení konkrétních případů (např. 
rozhodování „na místě“, povin-
nost pořizování zápisů z jednání 
s občany či podnikateli,…)
zodpovídá: všechny odbory
termín splnění: 2007-2013

12.2 zkvalitnění servisu obča-
nům a ostatním klientům v rámci 
systému poskytování informací a 
předávaní podkladů na magistrát 
s důrazem na využití www strá-
nek města jako vstupního portálu 
minimalizujícího režii občana při 
styku s magistrátem (důraz na 
realizaci myšlenky „e-úředník“ 
v podobě webových aplikací, 
elektronických formulářů, využití 
elektronického podpisu, projekt 
Czech Point apod.)
zodpovídá: tajemník
termín splnění: 2007-2013

Strategický cíl
13 Rozvoj magistrátu
Strategie: Zlepšování vnitř-

ních procesů magistrátu
13.1 zlepšování systému 

managementu kvality magis-
trátu – např. dle ČSN EN ISO 
9001:2001, benchmarking apod.
zodpovídá: tajemník + útvar kva-
lity a auditu
termín splnění: 2007-2013

13.2 zvyšování kvality systé-
mu řízení lidských zdrojů magis-
trátu, rozvoj lidských zdrojů 
magistrátu, rozvoj spolupráce 
magistrátu s dalšími magistráty 
a městskými úřady na národní i 

mezinárodní úrovni
zodpovídá: tajemník
termín splnění: 2007-2013

13.3 modernizace informač-
ních a komunikačních technolo-
gií magistrátu
zodpovídá: tajemník + oddělení IT
termín splnění: 2007-2013
IV. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ

K REALIZACI
Na tento strategický plán 

budou navazovat konkrétní pro-
jekty a úkoly, které povedou k 
naplnění jednotlivých strategic-
kých cílů a strategií.

2007-2013 bude 
docházet ke kontrole 
plnění jednotlivých 
strategií tak, aby bylo 
možno k danému ter-
mínu stanovenému 
strategickým plánem 
příslušnou strategii spl-
nit a vyhodnotit.

Cílem je postupovat 
tak, aby byl zajištěn 
optimální rozvoj měs-
ta ve všech oblastech 
ovlivňujících kvalitní a 
hodnotný život obyva-
tel města.
SEZNAM POUŽITÝCH 
ZKRATEK
IT - informační techno-
logie
OÚER - Odbor územ-
ního a ekonomického 
rozvoje
ŽÚ - Živnostenský 
úřad
OSOM - Odbor správy 
obecního majetku
IO - Investiční odbor

Strategický plán rozvoje Statutárního 
města Frýdku-Místku na období 2007-2013

OdaSH - Odbor dopravy a silnič-
ního hospodářství
OŠKMaT - Odbor školství, kultu-
ry, mládeže a tělovýchovy
OŽPaZ - Odbor životního pro-
středí a zemědělství
OSSaSP - Odbor sociálních 
služeb a sociální péče
RHK - Regionální hospodářská 
komora
KIC - Krajské integrované centrum
EVVO - Environmentální vzdělá-
vání, výchova a osvěta
BIC - Beskydské informační centrum

Vzhledem k tomu, že je 
doba dovolených a prázdnin, 
přinášíme přehled, který reka-
pituluje možnosti cestování dětí 
do zahraničí. Existuje několik 
způsobů pro cestování dětí, 
resp. cestováni s dětmi. Jednou 
z možností cestování je zápis 
dítěte do pasu rodičů. Je nutné 
oddělit několik skutečností, zápis 
dětí do pasu byl možný do kon-
ce srpna 2006, v současnosti to 
možné není, ale opětovný zápis 
bude možné podle již schvále-
né novely provádět od března 
2008. 

• V souvislosti s častými 
dotazy občanů upozorňujeme, 
že zápisy provedené do konce 
srpna 2006 jsou platné až do 
vypršení platnosti cestovního 
pasu. Zapsané děti tak mohou 
cestovat se svými rodiči do 
zahraničí v některých případech 
až do svých 15 let. Minulá právní 
úprava stanovila věkovou hranici 
pro zápis dítěte do 15 let, oproti 
tomu stávající právní úprava 
účinná od března 2008 stanovu-
je odlišnou věkovou hranici pro 
zápis dítěte – do 10 let. Z uve-
deného důvodu může docházet 
k určité nepřehlednosti, ze které 
pramení zmiňované občanské 
dotazy. 

• Pro cestování dítěte je také 
možné nechat vystavit vlastní 

Možnosti cestování 
dětí do zahraničí

cestovní pas, děti pak mohou 
cestovat samostatně i v dopro-
vodu. Pro děti do 5 let se vydává 
nebiometrický pas s platností na 
jeden rok a pro děti mezi 5 a 15 
lety je vydáván pas biometrický 
s platností na 5 let. 

• Další možností cestovat do 
zahraničí, resp. po zemích EU, je 
cestování na občanský průkaz. 
K cestám do států EU lze použí-
vat pouze občanský průkaz se 
strojově čitelnými údaji, vydáva-
ný od poloviny roku 2000, (tyto 
občanské průkazy nemohou mít 
odstřižený roh z důvodu změny 
povinných údajů). Pro společné 
cesty rodičů s dětmi do států 
EU ministerstvo vnitra dopo-
ručuje používat raději cestovní 
pasy než občanské průkazy. 
Do občanského průkazu rodičů 
se zapisuje místo data narození 
a pohlaví – rodné číslo dítěte. 
Rodné číslo, jakožto vnitrostát-
ní identifikační údaj, může být 
nesrozumitelné pro cizí orgány 
(s výjimkou Slovenska). Člověk 
se tak může dostat do nepříjem-
ných situací, kdy nebude scho-
pen prokázat identitu dítěte. 

Podrobnosti k možnostem 
cestování dětí i dospělých do 
zahraničí naleznete na webo-
vých stránkách ministerstva 
vnitra: http://www.mvcr.cz/rady/
zakladni/doklady.html 

Město Frýdek-Místek uvažuje o rekonstrukci Kina Petra Bezruče. 
V rámci studií možností tohoto objektu dává možnost k vyjádření i 
občanům formou této ankety. Odpovídat můžete ANO, NE, NEVÍM, 
případně naformulovat odpověď dle libosti. Odpovědi můžete posílat 

na adresu magistrátu: Magistrát města Frýd-
ku-Místku odbor školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-
-Místek, odpovědět můžete i na e-mail:
pavelka.petr@frydekmistek.cz.

1. Měl by z KPB být vybudován hudební 
klub pro mládež?

2. Mělo by být kino přebudováno na více-
účelový sál s možností vystoupení i 
velkých divadel?

3. Měly by být v KPB zbudovány dva sály 
jen na promítání filmů?

4. Měla by přestavba řešit i umístění 
městské galerie (výstava obrazů, foto-
grafií aj.)?

5. Mělo by být kino přebudováno do komerč-
ního centra s malými obchůdky a s vel-
kým víceúčelovým kongresovým sálem 
(bez možnosti vystoupení divadel)?

6. Mělo by se KPB zcela zrušit a nahradit 
promítáním v Nové scéně Vlast?

7. Máte nějaký jiný návrh?

ANKETA KE KINU PETRA BEZRUČE
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Programová nabídka

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

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 origi-
nálních přístrojů, hracích skříní a dalších 
předmětů dokládá zábavu a využití volné-
ho času od poloviny 19. století.
V přírodovědné části expozice, v níž jsou 
prezentovány typické biotopy Pobeskyd-
ské pahorkatiny a MS Beskyd, je vystave-
no 200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 růz-
ných zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů 
a hornin a přibližně 100 herbářových 
položek. K nejcennějším exponátům patří 
zkamenělina druhohorní cykasové rostli-
ny benetitového typu a dva dermoplastic-
ké preparáty savců – losa evropského a 
medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém zámku. 
Nabízí Rytířský sál, s erbovními obrazy 
slezské šlechty, zámecké interiéry insta-
lované v reprezentačních prostorách, 
vyhlídkovou věž – gloriet, kapli sv. Barbo-
ry a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbo-

ry. Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil 
k nejznámějším a k nejnavštěvovanějším 
mariánským poutním místům ve Slezsku. 
Expozice je obohacena o sochy Nejsvě-
tějšího Srdce Pána Ježíše a Neposkvrně-
ného Srdce Panny Marie, které byly pře-
stěhovány z poutního kostela Navštívení 
Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň 
jednomu městu Frýdek-Místek. Každé z 
nich vzniklo a vyvíjelo se na jiném histo-
rickém území, které oddělovala jen „šumi-
vá, 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 frý-
deckého rodáka, který byl a je světově uzná-
vaným básníkem a překladatelem. (po-pá 
8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).
Výstavy:

KŘÍDLA NAD MOŠNOVEM
Výstava je zaměřena na dva letecké útva-
ry, které po řadu let působily z letiště Ostra-
va-Mošnov. Jsou to 1. dopravní výsadkový 
letecký pluk a 8. stíhací letecký pluk.
Na přípravě výstavy se podíleli: František 
Pavelčík, Oldřich Dvorský, Jaromír Fryš-
čák, Vilém Kubát, Vladislav Blahuta, Svaz 
letců Brno, Svaz letců Příbor, Technické 
muzeum Brno, 23. základna vrtulníkové-
ho letectva Přerov.
Potrvá do 16. září 2007.

SPORT NA FRÝDECKO-MÍSTECKU 
(14. 6. - 26. 8.)

Frýdecko-Místecko má bohatou a úspěš-
nou sportovní tradici. Výstava Sport na Frý-
decko-Místecku přiblíží historii a současnost 
sportu a tělovýchovy v tomto regionu. Zma-
puje úspěchy sportovních klubů v kolektiv-
ních sportech, tj. kopané, hokeji, házené, 
volejbalu, basketbalu, baseballu i sportech 
individuálních, tj. atletice, cyklistice, stolním 
tenise, šachách, jezdectví, sportovním létání, 
silových sportech, bojových sportech a při-
blíží osudy neúspěšnějších jednotlivců 
z Frýdecko-Místecka, tj. olympijských 
medailistů, medailistů z mistrovstvích svě-
ta i Evropy a dalších vrcholných soutěží. V 
rámci výstavy proběhnou doprovodné akce 
s těmito osobnostmi. 
AKCE
Neděle 12. srpna 14-16 h. - frýdecký zámek
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE s oddílem 
Fotbal Frýdek-Místek
Spojeno s prohlídkou výstavy „Sport na 
Frýdecko-Místecku“
Pondělí 13. srpna 15-17 h. - frýdecký zámek
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE s HC Oceláři 
Třinec
Spojeno s prohlídkou výstavy „Sport na 
Frýdecko-Místecku“
SENIORGYMNÁZIUM
Vážení senioři města Frýdku-Místku a okolí,
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, již od 
roku 1992 pořádá Seniorgymnázium pro 
seniory města Frýdku-Místku a okolí. 
Máte-li zájem se více a více vzdělávat, 
přihlaste se. Není pochyb o skutečnosti, 
že vzdělávání, a to v každém věku, výraz-
ně prospívá lidskému zdraví. Pracovníci 
Muzea Beskyd připravují pro každý „školní 
rok“ speciální učební plán, který obsahuje 
bloky velmi zajímavých přednášek z oblasti 
přírodovědné, ekologické, muzejní, zdravot-

FILMOVÝ KLUB 
6.8. ve 20.00 h.

KRÁSKA V NESNÁZÍCH
Tragikomedie s hvězdným hereckým 

obsazením a vynikající hudbou o věčném 
rozporu mezi rozumem a citem, o dvou 
podobách lásky, duchovní a tělesné, o 

přátelství mezi ženou a mužem. 
13.8. ve 20.00 h.

ROMING
Komediální road-movie o cestě tří Romů 

za tajemnou nevěstou.
20.8. ve 20.00 h.

Borat: Nakoukání do amerycké kultůry 
na obědnávku slavnoj kazašskoj národu
Kultovní britský komik Sacha Baron Cohen 

jako kazašský televizní reportér Borat 
vyráží do USA, aby zjistil, jak se tam žije. 

27.8. ve 20.00 h.
PUSINKY

Tři čerstvě vypečené maturantky míří do 
Holandska – nejen za brigádou. Jejich 

cesta ale nakonec povede úplně jinudy.

BIJÁSEK
V SRPNU BIJÁSEK NEHRAJE!!! Zpívání pod lípou

Čtvrtek 9. srpna 2007 v 19 hodin - frýdec-
ký zámek
WABI DANĚK & MILOŠ DVOŘÁČEK

Koncert „Wabi 35 let na cestě“ vám nabíd-
ne nejlepší písničky z desek: Rosa na 
kolejích, Vítr, Pískoviště, Valašský drtivý 
styl a mnoho dalších.
Středa 15. srpna 2007 v 18 hodin - frý-
decký zámek

VLASTA TŘEŠŇÁK BAND
Necelé dva roky po výborném albu 
„Inventura“, vychází na jaře 2007 nové al-
bum Vlasty Třešňáka a jeho Bandu „Sko-
polamin“. Blues, rock, folk, rock´n´roll…
Překvapivě energické písně střídají fol-
kové písničky, ze kterých je cítit vliv Neila 
Younga, Erica Claptona či Lou Reeda, ale 
především Vlasty Třešňáka.
(V případě nepříznivého počasí se koncer-
ty uskuteční v Rytířském sále frýdeckého 
zámku a v Nové scéně Vlast.)

Divadelní předplatné sezona 2007-2008
Vážení a milí přátelé divadla!
Na podzim začíná 5. divadelní sezóna 
2007/2008 a nabídka předplatného je roz-
dělená do tří skupin. 
Skupina A zahrnuje šest představení pro 
diváky, kteří mají rádi typ klasického diva-
dla. Znovu jsme zařadili představení „Klá-
ra a Bára“, které se nám v minulé sezóně 
nepodařilo realizovat.
Ve skupině B, která má rovněž šest před-
stavení, poprvé představíme Divadlo Na 
Fidlovačce.
Skupina C je trochu netradiční a obsahuje 
čtyři velmi zajímavé tituly.
Děkujeme vám za diváckou přízeň v 
minulých sezónách a přejeme Vám mno-
ho nevšedních divadelních zážitků a těší-
me se při nich s Vámi nashledanou.

Jan Opěla, dramaturg
Předplatitelská skupina A
6 představení - cena: 1.800 Kč, 1.500 Kč 
(důchodci, ZTP)

1. - 2.8. v 19.00 h.
SUNSHINE

Vesmírná sci-fi popisuje cestu kosmické 
lodi s posádkou ke Slunci. Cílem mise je 
obnovit žár vyhasínající hvězdy, na níž 

závisí existence lidstva.
3. - 5.8. v 19.00 h.

DOPISY Z IWO JIMY
Clint Eastwood vypráví o nejdrsnější 
bitvě v Tichomoří z pohledu svých

bývalých nepřátel.
8. - 9.8. v 19.00 h.
GHOST RIDER

Adaptace legendárního komiksu o motor-
káři, který se upsal z lásky peklu.

V hlavní roli Nicolas Cage.
10. - 12.8. v 19.00 h.

HORŠÍ UŽ TO NEBUDE
Daňový revizor (Will Ferrell) se stává 

hrdinou příběhu, který mu v hlavě začne 
vyprávět cizí hlas. Zachránit ho může jen 

krásná pekařka a také svérázný učitel 
literatury (D. Hoffman).
15. - 16.8. v 19.00 h.

TAXI 4
Čtvrtá část slavné automobilové ságy 

napsaná Lucem Bessonem.
17. - 19.8. v 19.00 h.

SMRTONOSNÁ PAST 4.0
Čtvrté pokračování mimořádně úspěšné 

série s Brucem Willisem slibuje klasickou 
akční podívanou. 

22. - 23. 8. v 19.00 h.
GOYOVY PŘÍZRAKY

Historické drama M. Formana není 
portrétem Francisca Goyi, ale kruté doby, 
kdy Španělsku vládla inkvizice, a postav, 

jejichž životy poznamenala.
23.8. v 16.00 h. a pátek 24. - neděle 

26.8. v 16.00 a v 19.00 h.
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI: HAR-

RY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
Páté dobrodružství z Bradavic o brýlatém 

čaroději Harry Potterovi.
29. - 30.8. v 19.00 h.

VRATNÉ LAHVE
Poslední repríza úspěšného filmu režisé-

ra Jana Svěráka. 
30. - 31.8. v 16.30 h.

SIMPSONOVI VE FILMU
Žlutá rodinka Simpsonových ze 

Springfieldu ve velkolepém celovečerním 
dobrodružství je konečně tady! 

31.8. v 19.00 h.
PŘEDTUCHA

Psychologický thriller o ženě (Sandra 
Bullock), jíž osud nabídl vizi budoucnosti 

a s ní i možnost ji změnit.

nické, historické, psychologické i sportovní. 
Přednášejí lektoři z Ostravské univerzity, 
Vysoké školy báňské, Muzea Beskyd a dal-
ších významných podniků a institucí.
Zahájení 1. ročníku se koná dne 6. září 
2007 ve 14 hodin v zámeckém klubu 
Muzea Beskyd Frýdek-Místek. 
Školné na rok 2007/2008 činí 350 Kč.
Přihlášky můžete zaslat písemně nebo 
telefonicky na adresu: Muzeum Beskyd, 
Hluboká 66, 738 00 Frýdek-Místek, Anna 
Volná, tel. číslo 628 001 klapka 37.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY
Pátek 31. srpna 16,00 hodin
Sraz v podzámeckém parku Štěpnici ve 
Frýdku

POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU
Další z vycházek, které mapují historii města. 
Kudy vedla ulice Tří Prutků, bývalá židovská 
škola, kde stávala frýdecká pilnikárna, býva-
lá Karlohutní kolonie, kde stávaly hamry, 
Hamerská cesta, evangelický hřbitov, aj.
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HUDEBNÍ KLUB STOUN

KLUB MAMINEK BROUČCI
Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)

Tel.: 558 647 366
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h. 

Během července a srpna bude v 
Klubu maminek Broučci zavřeno.
Přejeme všem maminkám a jejich 
dětem příjemné prožití prázdnin.

Slavnostní otevření po prázdninách 
bude 3. 9. 2007. 

KLUB NEZBEDA
pro děti a mládež

F.Čejky 450, Frýdek - Místek
(v budově Lidového domu)

tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,
klubnezbeda.f-m@caritas.cz

Cílová skupina: 6-18 let
Přes letní prázdniny otevřeno: 9:00 – 14:00

GALERIE POD SVÍCNEM

GALERIE LIBREX

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

každou sobotu od 9 do 12 hodin
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.

Informace: www.vcelaricifm.wz.cz,
603 542 619

Muzea v Chlebovicích

Místecké náměstí – Ivan Korč
(prodejní výstava fotografií, jednotná 

cena 15 000,-)

do 1. 9. - Tomáš Boroš: fotografie

Klub Nezbeda nabízí: 
• pomoc a podporu v problémových situa-
cích dětí a dospívajících
• volnočasové aktivity (hry, vyrábění, 
sportování, cestování – výlety a pobyty s 
prožitkovým programem)
Prázdninový program: výlety, pobyt, stano-
vání, etapové hry, prožitkové programy.

Aktuální týdenní program bude vždy 
vyvěšen v okně klubovny.

VŠEM DĚTEM PŘEJEME KRÁSNÉ
A POHODOVÉ PRÁZDNINY!

O prázdninách klub není v provozu.
Na setkání s Vámi se těšíme

po prázdninách!

Předplatitelská skupina B
6 představení - cena: 1.800 Kč, 1.500 Kč 
(důchodci, ZTP)
Předplatitelská skupina C
4 představení - cena: 1.000 Kč, 800 Kč 
(důchodci, ZTP) 
PRODEJ PŘEDPLATNÉHO
Pro loňské abonenty:
od 27. srpna do 12. září 2007
Pro nové zájemce: od 13. do 27. září 2007
Změna programu vyhrazena!

Předplatitelská skupina A
Čtvrtek 18. října 2007 v 19 hodin - Nová 
scéna Vlast
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Josef Kajetán Tyl
STRAKONICKÝ DUDÁK aneb TO BY 

BYLO, KDYBY…
V letošním roce uplyne 160 let od pre-
miéry. Strakonický dudák je z diváckého 
hlediska nejoblíbenější Tylova hra.
Hrají: Josef Dvořák, Milan Duchek/Ros-
tislav Trtík, Karel Gult, Jiří Veit, Dagmar 
Schlehrová, Blanka Tůmová…
Režie: Jaromír Staněk
Středa 28. listopadu 2007 v 19 hodin - 
Nová scéna Vlast
Pražské kulturní služby - Jiří Sequens

HŘÍŠNÍ LIDÉ MĚSTA PRAŽSKÉHO: 
PĚNIČKA & PARAPLÍČKO - kasařská 

romance,
V JEDOVÉ CHÝŠI - v představení usly-
šíte písně Ruka zákona, Hříšní hříšníci, 

Kočka ze Záběhlic…
Hrají: Vladimír Kratěna, Eva Režnarová/
Miluše Bittnerová, Rudolf Jelínek, Petr 
Oliva/Martin Zahálka, Miroslav Masopust, 
Jaroslava Obermaierová/Martina Hudeč-
ková, Jiří Čapka/Pavel Nečas
Režie: Dana Bartůňková
Leden 2008
Studio Dva Praha - Patrik Hartl

KLÁRA & BÁRA
Tragikomedie ze současnosti.
Hrají: Ivana Chýlková, Eva Holubová, 
Mojmír Maděrič a Martin Zbrožek
Režie: Patrik Hartl
Čtvrtek 14. února 2008 v 19 hodin - Nová 
scéna Vlast
Slezské divadlo Opava - Francis Veber

BLBEC K VEČEŘI
Skvělá francouzská komedie zavede diváky 
mezi skupinu přátel z tzv. horních vrstev, 
kteří mají zvláštního koníčka: zvou na večeři 
vytipované jedince a baví se pak na jejich 
účet. Filmová verze byla oceněná Césarem.
Hrají: Petr Vaněk j.h., Hana Vaňková, 
Martin Táborský, Marek Kunc, Kamila 
Srubková, Blanka Fišerová…
Režie: Gustav Skála j.h.
Březen 2008
Café Teatr Černá labuť - Willy Rusell

SHIRLEY VALENTINE
Bláznivý útěk do krajiny za stěnou. Mono-
drama zralé ženy, která se snaží najít 
smysl své existence v obyčejném životě.
Hraje: Zuzana Kronerová
Režie: Ivan Balaďa
Středa 9. dubna 2008 v 19 hodin - Nová 
scéna Vlast
Divadelní společnost Háta - Francis Joffo
PRÁZDNINY SNŮ
Komedie s detektivní zápletkou je plná 
rafinovanosti, vtipu, překvapení, ale i vel-
ké lidskosti.

Hrají: Ivana Andrlová/Olga Želenská, 
Vladislav Beneš/Marcel Vašinka, Ernesto 
Čekan/Michal Jagelka,
Vladimír Čech/Zbyšek Pantůček, Lucie 
Zedníčková/Jana Zenahlíková, Milena 
Dvorská/Jana Šulcová aj.
Režie: Antonín Procházka

Předplatitelská skupina B
Neděle 7. října 2007 v 19 hodin - Nová 
scéna Vlast
Divadlo na Vinohradech - Ken Ludwig
LO STUPENDO aneb TENOR NA ROZ-
TRHÁNÍ
Bláznivý příběh talentovaného, ale 
nesmělého a opomíjeného človíčka, který 
čeká na svoji životní příležitost.
Hrají: Václav Vydra, Simona Postlerová, 
Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Zlata Ada-
movská/Jana Boušková, Jana Malá, Gabriela 
Vránová, Michal Novotný/Ladislav Hampl
Režie: Jan Novák
Čtvrtek 15. listopadu 2007 v 19 hodin - 
Nová scéna Vlast
Originální pohybové divadlo Veselé skoky

VE STANICI NELZE
Anna a sedm železničářů v taneční gro-
tesce z 2. nástupiště. Tančí, zpívají, milují 
a potkávají své osudy. Vlaky, rytmus, tou-
ha, vůně, pohyb, loučení, čekání. Před-
stavení získalo 1. místo na Mezinárodním 
festivalu v Sarajevu v roce 2006.
Tančí a zpívají: Taťána Kupcová/Eva Leim-
bergerová, Lucie Pernetová/Martina Šťast-
ná, Natálie Topinková/Barbora Janatová, 
Eva Velínská/Martina Hůsková, Václav 
Jílek/Lukáš Pečenka…
Scénář, choreografie a režie: Martin 
Pacek, Jana Vašáková a Miroslav Hanuš
Prosinec 2007
Divadlo Na Fidlovačce - Terence McNally 

MISTROVSKÁ LEKCE
Sugestivní výpověď o mimořádné ženě a 
umělkyni Marii Callasové, která za své úspě-
chy a slávu platila mnohdy osobními útrapami.
Hrají: Eliška Balzerová, Tereza Bebarová, 
Anna Remková a Marek Holý
Režijní supervize: J. Deák
Březen 2008
Studio Dva Praha - Jean Dell a Gérald Sybleyras

PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ
Po třiceti letech manželství je nejvyšší čas 
mnohé věci změnit. Manželé Sansieuovi 
se jednoho dne během 90 minut pokusí o 
sexuální renesanci, revoltu proti manžel-
ským stereotypům a vymetení nudy ze 
svého života. Podaří se jim to?
Hrají: Milan Lasica a Daniela Kolářová
Režie: Patrik Hartl
Duben 2008
Radošinské naivné divadlo - Stanislav 
Štepka

SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV
Druhou částí volné trilogie je inscenace sedmi 
povídek: Pýcha, Lakota, Závist, Hněv, Neřest, 
Obžerství a Lenost. Neuvěřitelné vesnické 
příběhy o hříchu, ale i lidských ctnostech spo-
juje jedno místo - slovenský venkov.
Hrají: Stanislav Štepka, Maruška Nedo-
mová, Karin Olasová/Lujza Schrameková, 
Milan Šago, Kristína Farkašová/Veronika 
Koščová, Richard Felix/Kamil Mikulčík, 
Pavel Čížek, Ladislav Hubáček
Režie: Juraj Nvota
Květen 2008
Divadelní agentura AP - Prosper - Willam 

Douglas Home
KACHNA NA POMERANČÍCH

Tato hra nepatří k bláznivým komediím o 
manželské nevěře, ale s humorem řeší i 
vážnou situaci, ve které se může ocitnout 
kdokoli z nás.
Hrají: Veronika Žilková, Martin Stropnic-
ký, Jan Šťastný/Michal Pešek, Klára Jan-
dová/Agáta Henychová
Režie: Michal Stropnický

Předplatitelská skupina C
Středa 17. října 2007 v 19 hodin - Nová 
scéna Vlast
Intimní divadlo Praha - Eve Ensler

MONOLOGY VAGÍNY
Monology, které diváci uslyší, jsou zhutně-
nými, víceméně doslovně ze života opsa-
nými soukromými dějinami žen. Různých 
žen typově i povahově, žen s různými osu-
dy a s různou schopností čelit osudu.
Hrají: Dáša Bláhová, Michaela Sajlerová 
a Anna Polívková.
Režie: Irena Žantovská
Listopad 2007
Divadlo Viola Praha - Alessandro Baricco

NOVECENTO - MAGICKÉ PIÁNO
Strhující příběh geniálního klavíristy se 
odehrává na lodi, která pravidelně brázdi-
la oceán mezi Evropou a Amerikou. Cena 
Thálie za rok 2006.
Hrají: David Prachař a Emil Viklický
Režie: Lucie Bělohradská
Leden 2008
Asketické divadlo Maléry Brno

VEPŘO, KNEDLO, ZELO aneb TŘI 
SESTRY A PEPAN

Autorská komedie o touze uniknout z 
„malého“ moravského venkova, symboli-
zovaného vepřovou se zelím, do velkého 
světa. Ola zklamaná životem, Irča plná 
nadějí, mírně opožděná Maruška a podi-
vín Pepan vám odkryjí své touhy, radosti i 
strasti na pozadí bučících krav.
Námět a scénař: Daniela Zbytovská
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Sied-
lová, Nikola Zbytovská, Josef Polášek a 
J.Barin Tichý
Pondělí 10. března 2008 v 19 hodin - 
Nová scéna Vlast
Naivní divadlo Liberec - Frans Gunnar 
Bengtsson

ZRZAVÝ ORM
Poutavý děj i atraktivní prostředí v časech, 
kdy na pohanský sever začalo pronikat 
křesťanství, jsou hlavními atributy této lout-
kové, vtipné a peprné vikingské burlesky. 
Představení je kombinaci malého rockové-
ho koncertu a iluzivních (ryze marioneto-
vých) výjevů z vikingských výprav za zla-
tem, dobrodružstvím a někdy i láskou…
Hrají: Markéta Sýkorová, Jana Vyšohlído-
vá, Tomáš Bělohlávek, Filip Homola, Jan 
Hrubec, Zdeněk Peřina a Marek Sýkora
Režie: Petr Vodička
Divadelní představení mimo předplatné
Sobota 22. září v 19 hodin - Nová scéna Vlast
Divadlo na Jezerce - Yasmina Reza

KUMŠT
Mezinárodní hit prvního řádu je hra fran-
couzské autorky. V Paříži, Londýně a 
Berlíně je hlavní divadelní atrakcí. Kumšt 
je komedie o třech nerozlučných kamará-
dech. Jde o uzavřený pánský spolek, který 
se stal snad tím jediným bodem v jejich 
životě. Poklidné vztahy naruší zprvu banál-
ní spor nad modernistickým obrazem, kte-
rý přeroste v hádku a nakonec v úporný 
zápas o uznání a hodnoty v umění.
Hrají: Jan Tříska, Jan Kačer, Jan Hrušínský
Režie: Jan Hřebejk
Premiéra 10. května 2007 v Praze.
Pouze 60 představení!!!
Divadlo Kalich - Miquel de Cervantes, Milan 
Lasica, Julius Satinský, Vladimír Strnisko

DON QUIJOTE
Osobitá úprava španělského klasického 
příběhu z dílny legendární dvojice Lasica 
+ Satinský v podání českých hereckých 
hvězd doplněná o písničky Jaroslava Fili-
pa a Miroslava Kořínka.
Hrají: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser
Režie: Vladimír Strnisko
Divadlo Palace Praha - Noel Coward

LÍBÁNKY ANEB LÁSKA,
AŤ JDE K ČERTU

Dvojice bývalých manželů se po létech 
setkává v drahém francouzském hotelu, 
kam přijeli trávit líbánky se svými novými 
a mladšími partnery.
Hrají: Jiří Langmajer, Ivana Jirešová/Klára 
Issová, Martina Válková/Jitka Čvančaro-
vá, Jan Teplý ml./Kryštof Rímský
Režie: Petr Hruška
Duben - květen 2008
Divadlo Ungelt
Fjodor Michajlevič Dostojevskij

NASTASJA FILIPOVNA
Původní dramatizace Dostojevského „Idi-
ota“ pro Divadlo Ungelt.
Hrají: Dagmar Havlová, Milan Kňažko a 
Miroslav Etzler.
Dramatizace a režie: Zdeněk Kaloč
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