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slovo primátorky

Radnice získala stomilionovou dotaciRadnice získala stomilionovou dotaci

REVITALIZACE ULICE: Lokalita v centru Místku se mění před očima.   Foto: Petr Pavelka

Někdejší bitva radnice o 
úspěch vypracovaného „Inte-
grovaného plánu rozvoje Sta-
tutárního města Frýdku-Míst-
ku – přitažlivé město“ se vy-
plácí. Nyní konkrétně v řádu 
stamilionů korun, při realiza-
ci investiční akce Revitalizace 
ul. 8. pěšího pluku.

Projekt má ambice v centru 
Místku vytvořit ulici typu městské-
ho bulváru. Náklady na revitaliza-
ci přesáhnou 100 milionů korun, 
přičemž 92,5% z celkové částky 
bude uhrazeno z dotace Regio-
nálního operačního programu Mo-
ravskoslezko. Ulice 8. pěšího plu-
ku je spojnicí mezi frekventovaný-
mi ulicemi Ostravská a Hlavní. Je 
zde situována poliklinika, podni-
katelské centrum a supermarket. 
Další obchody jsou na přilehlém 
místeckém náměstí. Postupnou 
dostavbou nových objektů v této 

lokalitě ubylo parkovacích míst a 
došlo k zatížení dopravní obsluhy 
náměstí a přilehlých komunikací. 
Přestavba přispěje ke zklidnění, 
ale také ke zkulturnění této čás-
ti města. „V budoucnu, až bude 
vybudován obchvat města, na-
bídne ulice 8. pěšího pluku zdej-
ším obyvatelům příjemnou klido-
vou zónu,“ říká náměstek primá-
tora Michal Pobucký, který má in-
tegrovaný plán i problematiku ob-
chvatu na starosti.

Proměna ulice již byla zahá-
jena a čilý stavební ruch ji mění 
každým dnem. Už nyní se rýsu-
jí nové komunikace a budoucí 
uspořádání a výsledný efekt jis-
tě potěší všechny místní obyva-
tele. Ti budou mít ve městě další 
kout, který rozsáhlé investice po-
sunou do nového tisíciletí, přitom 
při zachování historického jádra. 
„Právě spojení historického cen-

Vážení spoluobčané,
mnozí z vás se již delší dobu na mne 

obracíte s kritikou pohybu kamionů plně 
naložených novými vozy Hyundai, jejichž 
cílem ve městě je celní správa.

Již tak je naše město neúměrně zatí-
žené dopravou a k tomu přibyly fronty ka-
mionů u celní správy. Proto jsem se obrá-
tila na vedení automobilky Hyundai v No-
šovicích se žádostí o vysvětlení a řešení. 
Jejich vysvětlení bych vám ráda tlumočila 
a zároveň požádala o trpělivost při řešení. Vzniklou situaci jako ma-
gistrát města totiž neovlivníme.

Problém vznikl proto, že bezkontaktní elektronická forma posílá-
ní dat mezi celní správou a závodem Hyundai není technicky mož-
ná. Software celní správy není schopen přijmout a zpracovat dato-
vé soubory z Hyundai.

Proto se u celního úřadu tvoří fronty kamionů s auty vždy po dobu 
několika dní na přelomu měsíce a týkají se pouze vývozu aut do zemí, 
které nejsou členy Evropské unie, aktuálně nejvíce do Ruska a Izraele.

Vedení Hyundai jedná o zřízení provizorního pracoviště celní správy 
přímo v prostorách areálu závodu Hyundai v Nošovicích. To vyloučí jakou-
koliv cestu kamionů do Frýdku-Místku, protože kamiony s auty budou od-
baveny přímo v Nošovicích a pak se rozjedou do cílových destinací.

Doufejme, že se problém vyřeší v dohledné době.  Eva Richtrová

tra s opravdu moderní přestav-
bou přilehlé ulice bylo pro nás 
obrovskou výzvou. Věříme, že se 

idea podaří naplnit,“ řekl náměs-
tek primátora Petr Cvik, jenž hlí-
dá vnitřní dopravu ve městě. 

Stavební práce na ulici 8. pěší-
ho pluku jsou rozděleny do tří etap. 
V úseku od ulice Ostravská po uli-
ci U Staré pošty se již pracuje. Pro-
voz je zde sveden do jednoho jízd-
ního pásu v obou směrech. Zhru-
ba od poloviny srpna do 20. září 
bude tento úsek zcela uzavřen. 
Povolen zde bude vjezd pouze au-
tobusové dopravě, vozidlům zá-
chranné služby a vozidlům záso-
bování. V polovině září se pracov-
ní stroje a dělníci posunou na dal-

ší úsek, a to mezi ulicemi U Sta-
ré pošty – Malý Koloredov, který 
bude dokončen v závěru tohoto 
roku. Poslední třetí úsek mezi uli-
cemi Malý Koloredov a Hlavní se 
začne upravovat v příštím roce. 
Revitalizace celé ulice má být do-
končena v polovině roku 2010.

„Postupně získá ulice 8. pěší-
ho pluku podobu městského bul-
váru. Jednotlivé jízdní pruhy bu-
dou odděleny parkovacími místy 
a ve středu komunikace vznikne 
plocha pro pěší s výsadbou ze-
leně a lavičkami...“

(Pokračování na straně 3) 

Programovou novinkou za-
hajuje srpnová část programu 
letošního Beskydského Vese-
léta. Frýdek-Místek se znovu 
pokusí zapsat do České kni-
hy rekordů v rámci akce, při 
níž by se mělo opět bavit celé 
město i široké okolí.

Už v sobotu 8. srpna od 9 ho-
din se na Zámeckém náměstí ve 
Frýdku rozjede akce pod názvem 
Beskydské rekordy, jejichž hlav-
ním bodem programu bude zdo-

Přijďte se podílet na rekordu!
lání pomyslné nejvyšší hory svě-
ta Mount Everest, která na ná-
městí speciálně pro tento den vy-
roste. Cílem je, aby návštěvníci 
v rozmezí dvanácti hodin zdola-
li dohromady 8.848 metrů, čímž 
se Frýdek-Místek ocitne na fiktiv-
ním vrcholu světa. Téměř devět 
kilometrů je pořádná štreka, tak-
že všichni soutěživí, kteří se chtě-
jí zúčastnit vytvoření rekordu, by 
na náměstí měli přicházet už od 
rána. Pokud se povede vrcho-

lu dosáhnout, bude Frýdek-Mís-
tek zapsán v Knize českých re-
kordů. „K uskutečnění rekordu in-
spirovalo partnerské město Frýd-
ku-Místku město Turzovka a naši 
místní úspěšní horolezci,“ uvedla 
Lenka Bardoňová z Beskydské-
ho informačního centra.

Výstup na fiktivní himalájský 
vrchol bude probíhat od 9:30 do 
21:30 hodin formou štafetového 
výstupu.

(Pokračování na straně 3)

Hřiště u 5. a 9. ZŠ už se stavíHřiště u 5. a 9. ZŠ už se staví
Město konečně může reali-

zovat investiční akci pod ná-
zvem „ZŠ F-M, ul. E. Krás-
nohorké 2254 a 139 – řešení 
školního a sportovního are-
álu (5. a 9. ZŠ)“, které vázlo 
na složitých majetkoprávních 
vztazích, o nichž se dlouho 
vůbec nevědělo. 

„Nabádali jsme v této věci k tr-
pělivosti, nic jiného nám ani ne-
zbývalo. Jsme s odstupem rádi, 
že jsme nepodlehli různým tlakům 
na jiná řešení a můžeme nyní do-
táhnout do konce tu ideální vari-
antu. Oslovili mě nyní i někteří ro-
diče, kteří zpětně uznávají náš po-
stup, a já jim ani nemám za zlé, 
že upřednostňovali okamžité ře-
šení kvůli svým dětem. My na 
radnici ovšem přece jen musíme 
věci posuzovat z dlouhodobější-

ZAČÍNÁ SE!: To, čemu mnozí nevěřili, se konečně stává skutečnos-
tí. 5. a 9. ZŠ se po vyřešení vlastnických poměrů v dané lokalitě do-
čká tolik očekávané výstavby hřiště.  Foto: Petr Pavelka
ho hlediska, proto jsme pracova-
li na tom, abychom mohli vybudo-
vat hřiště v dnes zvolené podobě 
a s tímto umístěním, i když to bylo 
náročné, a to nejen časově,“ hod-
notí anabázi s hřištěm náměstek 
primátora Petr Cvik. Toho těší, že 

žáci a jejich rodiče projevují o vý-
stavbu zájem a chodí se dívat, jak 
pokračuje. I to svědčí o tom, že 
tyto dvě frýdecké školy si budou 
nového sportoviště vážit a že se 
na něj těší. 

(Pokračování na straně 2)
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Zdá se vám, že městem 
nyní projíždí nějak více kami-
onů? Tak to se vám nezdá. O 
hrozícím nárůstu kamionové 
dopravy informovala frýdec-
ko-místeckou radnici Policie 
České republiky. Důvodem 
většího zatížení města je situ-
ace ve slovenském pohraničí.

„Na základě ohlášení, vyda-
ného Krajským úřadem pro sil-
niční dopravu a pozemní komu-
nikácie v Žilině, došlo k částeč-
né uzavírce silnice I/11A v kata-
strálním území Čadca, konkrét-
ně za tunelem Horelica. Důvo-
dem uzavírky je realizace oprav 
mostních závěrů několika most-
ních objektů při havarijním stavu 
této komunikace. V souvislos-
ti s touto uzavírkou dochází i ke 
změně dopravní situace, a to ne-
jen v okrese Frýdek-Místek, ne-
boť přes hraniční přejezd Mosty 
u Jablunkova – Svrčinovec bude 
povolena pouze jízda motoro-
vých vozidel do celkové hmot-

nosti 7,5 tuny. Tranzitní dopra-
va je vyřešena dopravním zna-
čením již od Českého Těšína až 
do Frýdku-Místku. Objízdná tra-
sa byla vyznačena už v pondě-
lí 27. července i na jiných úse-
cích silniční sítě. Hraniční pře-
chody na Bílou, Makov, Bumbál-
ku a další jsou možné v sever-
ní části hranice se Slovenskou 
republikou. Pro vozidla nad 7,5 
t bude vyznačena objízdná tra-
sa po silnici I/48, vedoucí přes 
město Frýdek-Místek, Příbor a 
následně po sil. I/35 směrem 
na hraniční přejezd Horní Beč-
va-Makov (Bumbálka),“ informo-
val Vlastimil Starzyk z preventiv-
ně informačního oddělení PČR 
Frýdek-Místek o opatřeních, kte-
rá mají za následek nárůst ka-
mionové dopravy i v samotném 
městě Frýdek-Místek.

Předpokládaný termín oprav 
je plánován do konce září, uza-
vírka mostu a silnice v Čadci 
však možná skončí i dříve.  (pp)

Ve městě bude více kamionůVe městě bude více kamionů

Trojciferný věk je mimořád-
nou událostí, i když vzhledem 
k demografické křivce aspiran-
tů na dovršení sta let přibývá. 
Když jsou navíc v tomto věku 
senioři natolik čilí, že mohou 
přijímat gratulace vestoje, je 
skutečně co oslavovat.

Primátorka Frýdku-Místku 
Eva Richtrová mohla předat ky-
tici a dárek od města Františko-
vi Zitovi, který se zařadil mezi 
stoleté jubilanty. „Panu Zitovi ze 

Primátorka navštívila stoletého jubilanta
srdce přeji hodně zdraví a spo-
kojenosti. Jeho kondice a sou-
časná pohoda je obdivuhodná,“ 
řekla primátorka Eva Richtro-
vá, která stoletého oslaven-
ce, jenž rozhodně nevypadá na 
svůj věk, svou přítomností veli-
ce potěšila. Stejně jako pracov-
nice okresní správy sociálního 
zabezpečení, která mu předala 
blahopřání od ministra práce a 
sociálních věcí a sdělila mu, že 
bude mít vyšší důchod o dva ti-

síce korun, jak to všem stoletým 
občanům slibuje zákon.

Pan František Zita, který je i v 
tak úctyhodném věku stále plný 
optimismu, od mládí miloval příro-
du, což se také projevilo ve výbě-
ru jeho studia a posléze i zaměst-
nání. Dlouhá léta působil jako ře-
ditel podniku Státní lesy – les-
ní závod Frýdek-Místek, a že byl 
dobrým ředitelem, o tom svědčí i 
blahopřání, které obdržel od jed-
noho z bývalých zaměstnanců. 
Mimo jiné se v něm píše: „....rád 
vzpomínám na dobu, kdy jsem 
sloužil u Státních lesů pod Va-
ším moudrým a profesním vede-
ním s vpravdě lidským přístupem 
ke svým kolegům a podřízeným.“ 
Takovéto věty mluví za vše.

V současné době žije pan 

František Zita v rodinném domě 
se svým synem a jeho rodinou, 
která na „dědečka“ nedá dopus-
tit. Je jim jen líto, že po operaci už 
není tak vitální jako před dvěma 
lety, kdy si dokonce ještě vychut-
nával i zahradničení a pravidel-
né cestování autobusem do Míst-
ku za nákupy, ale hlavně se do-
slova vyžíval ve vaření a pečení. 
Pan Zita má dva syny, čtyři vnou-
čata a šest pravnoučat. Své sté 
narozeniny s nimi náležitě oslavil 
a my mu ještě jednou touto ces-
tou k jubileu blahopřejeme. Kro-
mě něj frýdecko-místecká mat-
rika eviduje ještě jednoho obča-
na Frýdku-Místku nad sto let, kte-
rým je Emil Popp, jenž už oslavil 
po mimořádných kulatinách jed-
ny další narozeniny.  (pp)

STOLETÝ JUBILANT: František Zita mohl přijmout gratulaci primá-
torky Evy Richtrové vestoje. 

Z rozpočtů investičního od-
boru i odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství jsou fi-
nancovány další úpravy chod-
níků. Letní období je pro sta-
vební činnost příhodné, i když 
lidé občas žehrají na hluk v 
ranních hodinách. Stavebníci 
ovšem po čase odejdou, ale 
nově upravené ulice zůstanou.

Město dále pokračuje v úpra-
vách Smetanových sadů, kde se 
začala rekonstrukce zpevněných 
ploch ulice Třebízského až po hráz 
u řeky Ostravice. „Jedná se o re-
konstrukci stávajících zpevněných 
ploch. Část bude v provedení jako 
plocha pochůzí a část jako plocha 
pojízdná. Dojde i k opravě stávají-

Ve městě přibývají nové chodníky
cí kašny, která je již delší dobu ne-
funkční,“ přiblížil vedoucí investiční-
ho odboru Jan Kaspřík. Rekonstru-
ována bude také komunikace na 
ulici Zátiší ve Frýdku, kde za 1,5 mi-
lionu korun budou obnoveny kon-
strukční vrstvy komunikace, v dél-
ce 150 metrů bude položen nový 
asfaltový povrch. Další akcí je Re-
konstrukce křižovatky Na Příko-
pě – chodník, příjezd na parkoviště.

Odbor dopravy a silničního hos-
podářství dozoruje opravu chodní-
ků ulice Podpuklí, kde bude polo-
žena zámková dlažba, výstavbu 
chodníku k pramenu v Hájku, v 
září přibude výstavba parkoviště u 
hřbitova v Lysůvkách.

(Pokračování na straně 11)

Další finance
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo dne 22. července 
schváleno přidělení dotace z Re-
gionálního operačního programu 
Moravskoslezsko na projekt „Říze-
ní a implementace IPRM – příprav-
ná fáze“.  Jedná se o proplacení 
nákladů na zpracování stěžejního 
dokumentu pro zisk dotačních pe-
něz z Evropské unie „Integrované-
ho plánu rozvoje SMFM – přitaž-
livé město“. Celkové náklady byly 
zhruba 488 tisíc korun, získaná do-
tace činí přes 451 tisíc.

Dotace školám
Rada města doporučila zastu-

pitelstvu rozhodnout o uzavře-
ní smluv o poskytnutí neinvestič-
ního příspěvku z fondu životního 
prostředí Základní škole národní-
ho umělce Petra Bezruče na pro-
jekt zhodnocení recyklovatelné-
ho a odpadního materiálu ve vý-
uce a Základní škole a mateřské 
škole Frýdek-Místek, Lískovec na 
podporu vzdělávacích programů 
souvisejících s životním prostře-
dím. Oběma školám je navrho-
ván příspěvek 15 tisíc korun.

Peníze z kraje
Radnice získala další dotační 

prostředky z krajského rozpočtu. 
Penzion pro seniory se díky tomu 
dočká 200 tisíc korun na pořízení 
automobilu, podobná částka bude 
použita na odstranění schodiš-
ťové bariéry v terapeutických díl-
nách příspěvkové organizace Žira-
fa. Dotaci si vysloužil také Domov 
pro seniory Frýdek-Místek a akce 
města Den sociálních služeb.

Pomoc hasičům
Radní předkládají zastupite-

lům návrh na uzavření smlou-
vy o poskytnutí investiční dotace 
Hasičskému záchrannému sbo-
ru Moravskoslezského kraje ve 
výši 350 tisíc korun na pořízení 
systému odsávání garážových 
stání výjezdové techniky místní 
hasičské stanice.

Výstava v bazilice
Ve dnech 12. a 13. září budou 

v kostele P. Marie ve Frýdku slav-
nostní mše u příležitosti 10. výročí 
povýšení kostela P. Marie na ba-
ziliku. K této slavnosti budou míst-
ní zahrádkáři aranžovat květino-
vou výzdobu, a proto prosí všech-
ny ochotné aranžérky z vlastních 
řad, aby přišly 11. září do bazili-
ky a pomohly aranžovat. Zahrád-
káři tímto zvou k návštěvě baziliky 
a doufají, že se aranžmá budou lí-
bit. Více informací na tel. čísle 604 
897 702 (Václav Kolek, předseda 
ČZS ÚS Frýdek-Místek) 

Cvičení Tai-či
Na 7. ZŠ ul. 1 máje ve Frýd-

ku-Místku se v září rozběhne cvi-
čení Tai-či stylu Jang tku. Ukázko-
vá hodina je plánována na 17. září 
v časech pravidelných tréninků, s 
nimiž se počítá každý čtvrtek od 
18.00 do 19.30 (začátečníci) a od 
19.30 do 21.00 (mírně pokročilí). 
Více informací na telefonu 777 251 
981, nebo 737 286 161, e-mail: 
cviceni@institut-kalokagathia.cz, 
www.institut-kalokagathia.cz   (pp)

která byla slavnostně pode-
psána 16. července v budo-
vě magistrátu.

„Dohodu o vzájemné spolu-
práci při zabezpečování míst-
ních záležitostí veřejného po-
řádku už Policie České repub-
liky uzavřela v několika jiných 
městech a jejich plnění výraz-
ně přispívá ke zvýšení bezpeč-
nosti,“ vysvětlil hlavní stimul ná-
městek primátora Michal Po-
bucký. „Ve Frýdku-Místku je 
její podepsání vyjádřením sku-
tečně nadstandardních vztahů, 
které mezi sebou máme,“ do-
plnil jej před vlastním podepsá-
ním dohody Petr Lessy, vedou-
cí územního odboru vnější služ-
by Frýdek-Místek Policie České 
republiky.

(Pokračování na straně 3)

Město uzavřelo dohodu s Policií ČR

PODPIS DOHODY: Dokumenty osvědčující spolupráci mezi radnicí 
a Policií České republiky podepsal Petr Lessy, vedoucí územního od-
boru vnější služby Frýdek-Místek Policie České republiky, primátorka 
Eva Richtrová a její náměstek Michal Pobucký.  Foto: Petr Pavelka

Po vzájemné dohodě mezi 
Policií České republiky a zá-
stupci Statutárního města 

Frýdek-Místek došlo k vytvo-
ření dohody o vzájemné spo-
lupráci mezi těmito subjekty, 

(Pokračování ze strany 1)
S prvním dnem nového školní-

ho roku jej ovšem děti neotestu-
jí, termín dokončení byl stanoven 
do konce října, i když je vůle jej v 
rámci možností zkrátit. Počasí při 
zakládání stavby ovšem nebylo 
ideální, stavebníkům kompliko-
valo práci množství srážek. 

Rekonstrukcí venkovního 
sportovního areálu vznikne bě-
žecká dráha, dvě doskočiště pro 
skok daleký, výškařský a koulař-
ský sektor a víceúčelové hřiště. 
„Vždycky jsme tuto lokalitu bra-
li jako ideální pro rozvoj sportov-
ních podmínek ve městě. Protože 
se brzy rozběhne i výstavba hřiště 
s umělým povrchem ve Stovkách, 
představa ideálního fotbalového 
zázemí v tomto prostoru se nám 
začíná naplňovat,“ těší náměstka 
primátora Petra Cvika.  (pp)

Hřiště se staví...
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městská policie

(Pokračování ze strany 1)
Každý zájemce bude moci 

uskutečnit jen jeden pokus o vý-
stup. Pokud bude úspěšný, získá 
účastnický list a další odměny, ale 
hlavně, přispěje k dosažení rekor-
du. Štafeta nesmí být přerušena. 
Aby byl rekord uznán, musí každý 
účastník prokázat svou totožnost, 
u dětí se vyžaduje spoluúčast zod-
povědné plnoleté osoby. Sledovat 
účastníky nebude zdaleka jedinou 
zábavou, program je koncipován 
jako celodenní show pro celou ro-
dinu. „Připraven bude opravdu bo-
hatý doprovodný program. Chybět 
nebudou soutěže pro jednotlivce i 
dvojice, pro děti i dospělé, které bu-
dou zaměřeny na představivost, 
zručnost i kombinační schopnosti. 
Návštěvníci zhlédnou také vystou-
pení fakírů, břišních tanečnic a pli-
vačů ohňů. Pro nejmenší diváky je 
připraveno Pohádkové putování za 
dobrodružstvím se soutěžemi. Ten-
to program je vtáhne přímo do děje 
pohádky s hrdiny Honzíkem a kaš-
párkem. Celé náměstí budou le-
movat stánky s rukodělnými výrob-
ky, hlavolamy, ale také dobrotami. 

Přijďte se podílet na rekordu!
Nabízet se budou frgály, mini roh-
líky a mini housky, koláče, ale také 
super silná slivovice. A ten, kdo při-
jde ve žlutém tričku, nebude litovat. 
Chtěli bychom totiž pořídit fotogra-
fii s účastníky rekordu z věže kos-
tela sv. Jana Křtitele,“ sdělila Len-
ka Bardoňová k akci, která je sa-
mozřejmě bez vstupného.

Vyvrcholením akce Beskydské 
rekordy bude v 19 hodin vystou-
pení skupiny The Backwards, kte-
rá zahraje nesmrtelné hity Beatles. 
Že nejde o žádné laciné plagiáto-
ry, dokazuje její vítězství na Svě-
tovém Beatlefestu v New Yorku z 
roku 1998, kde za sebou nechali 
celou světovou konkurenci. Snad 
bude „světový“ i Frýdek-Místek. 
Pomoci k tomu má i moderátorka 
Nikola Birklenová, známá z TV po-
řadu Svět rekordů, která bude pro-
vázet všemi soutěžemi. 

Přijďte pokořit vaše hranice, 
ověřit si své schopnosti, zasoutě-
žit si a zažít trochu zábavy na akci, 
kterou pořádá Sdružení Region 
Beskydy a Beskydské informační 
centrum za podpory Statutárního 
města Frýdek-Místek.  (pp)

Město uzavřelo dohodu s Policií ČR
(Pokračování ze strany 2)
„Spolupráce se složkami Po-

licie ČR bude zahrnovat ne-
jen ochranu veřejného pořád-
ku, osob a majetku, ale také do-
hled nad bezpečností i plynulos-
tí silničního provozu nebo společ-
né řešení problémů spojených s 
podáváním alkoholu mladistvým 
a zneužíváním drog. Policie a 
strážníci městské policie budou 
spolupracovat i v dopravě, na-
příklad při měření rychlosti projíž-
dějících vozidel na území města,“ 
řekla primátorka Eva Richtrová.

V dohodě jsou mimo jiné za-
kotvena pravidelná setkání ve-
dení obvodního oddělení Frýdku-
-Místku a vedení městské policie, 
která by se měla konat zpravidla 
jednou týdně a měla by přispět k 
lepší koordinaci a vzájemné pro-
vázanosti městské i státní poli-
cie. „Obě složky budou pracovat 
na společné strategii při plánová-

ní městského kamerového systé-
mu, ale také při vytváření okrsků, 
nad kterými budou mít dohled zá-
stupci obvodního oddělní policie, 
dopravního inspektorátu i měst-
ské policie, což ulehčí a urychlí 
řešení případné naléhavé situa-
ce. Součástí dohody je také vzá-
jemné předávání informací při mi-
mořádných událostech nebo po-
řádání společenských, kulturních 
a sportovních akcí tak, aby bylo 
možné společně vyhodnotit po-
třebné síly k zajištění veřejného 
pořádku,“ dodal náměstek primá-
tora Michal Pobucký. 

V dohodě je naformulována 
úloha Policie České republiky, 
městské policie i frýdecko-mís-
tecké radnice. Je uzavřena na 
dobu neurčitou a obě strany ji 
chápou jako stvrzení vynikající 
spolupráce mezi městem Frý-
dek-Místek a Policií České re-
publiky.  (pp) 

(Pokračování ze strany 1)
„... Změní se také celý systém 

veřejného osvětlení, upraven bude 
vstup do Komerčního centra a po-
čítá se také s vybudováním bez-
bariérových osvětlených přecho-
dů pro chodce. Na rekonstruova-
nou ulici bude napojena ulice J. 

Radnice získala stomilionovou dotaci

V. Sládka a Dvořákova. Asfalto-
vé chodníky se stanou minulos-
tí, nové chodníky budou mít po-
vrch ze zámkové dlažby a žulo-
vých kostek a od komunikace bu-
dou odděleny zeleným pásem s 
výsadbou stromů,“ řekl náměs-
tek primátora Miroslav Dokoupil. 

Revitalizace si vyžádá také úpra-
vu stávající zeleně. Některé stro-
my budou muset být vykáceny, 
ale nově bude vysazeno 155 stro-
mů ve čtyřech alejích a 262 keřů, 
což je v porovnání se současným 
stavem více než dosud. Navýšen 
bude také počet parkovacích míst. 
Oproti současnému stavu jich při-
bude 248, celkem tedy bude na 
ulici 8. pěšího pluku řidičům k dis-
pozici 287 parkovacích míst, z toho 
16 míst bude určeno pro invalidy.

„Jsme si vědomi, že řidiči musí 
snést komplikace v dopravě a lidé 
zde žijící a podnikající v blízkos-
ti ulice 8. pěšího pluku i zvýšený 
hluk a prašnost v době staveb-
ní činnosti. Věříme ale, že úpra-
va této lokality bude přínosem pro 
všechny obyvatele města, zejmé-
na pak pro motoristy, protože zde 
vzniknou nová parkovací místa, 
která by navíc měla pomoci i míst-
ním obchodníkům,“ uzavřel ná-
městek primátorky Petr Cvik. (pp)

Utekl z ústavu
2. 7. v odpoledních hodinách si 

hlídka na ulici Zelená všimla mladí-
ka s nákupním košíkem, který vy-
běhl z večerky. Mladík odmítal pro-
kázat totožnost, proto byl převe-
zen na policii ke zjištění totožnosti. 
Pro jeho podnapilost nebylo mož-
né zjistit, o koho se jedná, a tak byl 
převezen na záchytnou stanici. Po 
vystřízlivění se mladík rozhodl, že 
uteče. Nakonec ve spolupráci s re-
publikovou policií bylo zjištěno, že 
se jedná o mladíka, který utekl z di-
agnostického ústavu.

Pachatel dopaden
3. 7. v půl osmé večer bylo 

oznámeno na základnu frýdec-
ko-místecké městské policie pře-
padení. „Poškozený hlídce na 
místě popsal pachatele a jak vše 
proběhlo. Druhá hlídka se vyda-
la směrem, který poškozený uve-
dl. Na starém autobusovém sta-
novišti byl pachatel hlídkou za-
jištěn a následně předán státní 
policii,“ informovala o úspěšném 
rychlém zákroku Lenka Biolková, 
manažerka prevence kriminality.

Kamera nespí
9. 7. po druhé hodině ranní 

byla zachycena kamerovým sys-
témem na ulici T. G. Masaryka 
osoba, která kopala do odpad-
kových košů a opakovaně do za-
parkovaných vozidel. Hlídka sil-
ně podnapilého muže převezla 
na záchytnou stanici a ráno pře-
stupek (rušení nočního klidu i ni-
čení cizího majetku) dořešila.

Zapomnětlivý řidič
10. 7. v 5 hodin ráno si hlíd-

ka městské policie všimla na uli-
ci Novodvorská vozidla, které 
mělo klíče v zámku. Auto stráž-
nici zkontrolovali a klíče předa-
li majiteli vozidla. Díky jejich po-
chůzce „nabídky“ zapomnětlivé-
ho řidiče nikdo nevyužil.

Tip na skládku
10. 7. v odpoledních hodinách 

byla jedna z hlídek poslána na 
místo, kde mělo docházet k za-
kládání černé skládky ze zbytků 
stavebního materiálu. „Hlídka byla 
kontaktována svědkem, který 
uvedl registrační značku a typ vo-
zidla, které mělo tento odpad při-
vézt ke kontejneru. Pachatel se již 
na místě nenacházel, proto hlíd-
ka tento případ předala k další-
mu dořešení příslušnému odboru 
města,“ vysvětlila Lenka Biolková.
Agresivní pes uspán paštikou

15. 7. hodinu před půlnocí si 
jedna bezpečnostní agentura ne-
věděla rady s agresivním rottwei-
lerem. Hlídka na místě psa uspala 
sedativy, kterou pes dostal v paš-
tice, a pak psa předala do útulku.

Volání o pomoc
16. 7. dopoledne na ul. Pekař-

ská volala z bytu starší paní o po-
moc. Upadla a nemohla se po-
stavit. Všechno slyšel soused, 
který přivolal městskou policii, 
která na místě s ženou promlou-
vala přes dveře. „Na místo nako-
nec dorazila dcera, která dveře 
otevřela a maminku nechala od-
vézt do nemocnice na vyšetření,“ 
sdělila Lenka Biolková z městské 
policie.  (pp)

Předpověď počasí byla ne-
milosrdná a bohužel se napl-
nila. Průtrž mračen dorazila do 
Frýdku-Místku v ten nejnevhod-
nější čas a ani azyl podloubí na 
místeckém náměstí neumožňo-
val za vydatného deště a silné-
ho větru pokračovat ve výbor-
ně rozjeté akci Jazz ve městě.

I tak bylo vidět, že právě Jazz 
ve městě je v programu Beskyd-
ského Veseléta pořadatelskou 
jistotou. Tento žánr má své pu-
blikum a na dvě úvodní kapely, 
které stihly odehrát, přišlo zhru-
ba tisíc příznivců kvalitní hudby.

„Ověřovali jsme si krátkodobou 
prognózu počasí na letišti v Moš-
nově a u Českého hydrometeoro-
logického ústavu v Ostravě a pod-
le jejich informací jsme se rozhod-
li akci ukončit. Toto rozhodnutí se 
ukázalo jako správné, protože po-
časí se opravdu zhoršovalo. Neby-
lo to příjemné, protože návštěvnost 
byla vysoká. Již při zahájení akce 
bylo přítomno zhruba sedm set lidí 

Jazz ve městě odplavila průtrž
a při vystoupení první skupiny z 
programu, mladých jazzmanů Be-
hind the Door, si návštěvníci oprav-
du užívali,“ hodnotila Lenka Bardo-
ňová z Beskydského informační-
ho centra. Vystoupení plné ener-
gie místní kapela zakončila sklad-
bou „Santa Claus v Havaně“ a pub-
likum ji bouřlivým potleskem vrátilo 
zpět na pódium. Druhá v programu 
stihla vystoupit skupina Kazachs-
tán z blízké Ostravy se svými novin-
kami a skladbami z CD Bojím do-
konce roztančila malé i velké divá-
ky. Pak ale přišla pro stovky přízniv-
ců jazzu studená sprcha. Doslova.

Navzdory tomu, že akce nestih-
la vyvrcholit, ukázala, že jazz se ve 
Frýdku-Místku těší takové oblibě, 
že s ním pořadatelé stoprocentně 
počítají i do dalšího ročníku Bes-
kydského Veseléta. „Věříme, že 
skupiny, kterým toto nepříznivé po-
časí znemožnilo ve Frýdku-Míst-
ku vystoupit, uslyšíme a uvidíme v 
našem programu příště,“ uzavřela 
Lenka Bardoňová.  (pp)

Duo Eva a Vašek táhne davy lidí
Je mnoho těch, kteří pěvecké 

duo Eva a Vašek nemohou vy-
stát, je však hodně takových, co 
si vystojí dlouhou frontu kvůli je-
jich cédéčku či autogramu. Jejich 
vystoupení v místeckých Smeta-
nových sadech v rámci Beskyd-
ského Veseléta mělo podle oče-
kávání velký divácký úspěch, 
především u seniorské kategorie.

Frýdecko-místečtí důchodci ne-
museli šlapat na Říp, stačilo jim 
dojít do parku u řeky Ostravice, 
který jim poskytl příjemné prostře-
dí pro vystoupení jejich oblíbenců. 

Eva a Vašek táhnou davy díky ši-
rokému repertoáru, který doká-
žou interpretovat – nejen melodie 
lidové a dechové hudby, ale také 
country, beat, pop music, tramp-
ské písně či šlágry 50., 60. a 70 
let. Cizí jim není ani hudba, kte-
rá v českém prostředí zlidověla, a 
tu si čas od času s chutí zazpíva-
jí všechny generace. Užít si zná-
mé melodie tak můžou všichni, co 
milují hudbu. Snad každý z přítom-
ných byl schopen si broukat ně-
který ze songů spolu s populárním 
duem. A to ještě bylo v záloze vy-

stoupení Folklórního souboru Mo-
rava, který se věnuje prezentaci 
valašského folklóru, zejména tan-
ci z jižního Valašska. 

I tato akce Veseléta splňo-
vala požadavky na zábavu pro 

celé rodiny, protože seniory 
mohli doprovázet jejich děti i s 
vnoučaty, pro které byl připra-
ven nádherný nafukovací hrad 
se skluzavkami. Navíc k dispozi-
ci byla i zdejší dětská hřiště. (pp)

EVA A VAŠEK: Fenomén, lákající především seniory.
Foto: Petr Pavelka
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Základní škola a mateř-
ská škola v Lískovci se může 
pochlubit skvělým úspěchem 
své žákyně - vítězstvím v čes-
ké části 38. ročníku Meziná-
rodní soutěže v psaní dopisů 
pro mládež do 15 let. Domi-
nika Koflerová, žákyně 8. tří-
dy, psala o férovém obchodu.

Pokud si její dopis sestře na 
webových stránkách České poš-

Nejlépe píše dopisy školačka z LískovceNejlépe píše dopisy školačka z Lískovce

OCENĚNÁ ŽÁKYNĚ: Dominika Koflerová napsala nejlepší dopis.

ty přečtete (v sekci Aktuální in-
formace), můžete si i vy dozvě-
dět něco o produktech spojova-
ných s férovým nakupováním, 
které zajistí lidem v Africe ade-
kvátní mzdu za jejich lopotnou 
dřinu. Letošním tématem soutě-
že, která je na celosvětové úrov-
ni organizována Světovou poš-
tovní unií společně s Organiza-
cí Spojených národů pro výcho-

vu, vědu a kulturu (UNESCO) a 
tentokráte také Mezinárodní or-
ganizací práce, totiž bylo „Napiš 
někomu dopis a vysvětli mu, jak 
mohou dobré pracovní podmín-
ky vést k lepšímu životu“ a mělo 
připomenout právě kampaň za 
dobré pracovní podmínky a za 
odstranění práce dětí. 

České kolo soutěže pořádá 
již tradičně Česká pošta, s. p. 
V letošním roce se do soutě-
že zapojilo 133 základní škol a 
gymnázií, ze kterých bylo zaslá-
no 243 soutěžních prací. Přesto-
že téma tohoto ročníku bylo za 
posledních několik let nejobtíž-
nější, čtrnáctiletá Dominika Kof-
lerová z lískovecké školy se sou-
těžního úkolu zhostila na výteč-
nou a za své prvenství obdrže-
la od pošty digitální fotoaparát a 
malé poštovní překvapení – emi-
si známek se svým portrétem,“ 
sdělil za Českou poštu Kamil 

Bednář z odboru mezinárodní-
ho obchodu. 

Dopis Dominiky zaujal svou 
originalitou a srdečností. Přeje-
me jí, aby se její dopis, přelože-
ný do francouzštiny, umístil na 

stupních vítězů také v celosvě-
tové části soutěže. Jak Domini-
ka v této konkurenci uspěje, se 
dozvíme 9. října, kdy je Světový 
den pošty,“ dodala zástupkyně 
ředitele Alena Cittová.  (pp)

INFORMACE PRO RODIČE
Pro školní rok 2009/2010 – od 1. září 2009 – jsou volná mís-

ta k přijetí dítěte do Mateřské školy logopedické, 8. pěšího 
pluku 821 (naproti polikliniky), Frýdek- Místek.

Kontaktní údaje: ředitelství školy 558 433 525, odloučené pra-
coviště 558 433 367, ruzovka@ruzovka.eu

PAINTING LIBUŠE PRAŽÁKOVÉ: V Galerii Pod Svícnem skon-
čila výstava další mladé autorky, která toho času studuje na Ost-
ravské univerzitě Intermediální umění a předtím se zabývala i so-
chařskou tvorbou. Ve frýdecké galerii nebyla nováčkem, pravidel-
ně se zúčastňuje zdejších kolektivních výstav Salon. Nyní zde až 
do konce prázdnin můžete zhlédnout krásu filmových plakátů, kte-
ré koncem srpna vystřídají digitální tisky Zuzany Sommernitzové. 

Foto: Petr Pavelka

Léto je v plném proudu a 
k němu patří také čas dovole-
ných, cestování, děti na prázd-
ninách někde na venkově a 
možná také chuť zachytit tyto 
prchavé okamžiky pohody na 
fotografii. Distep nabízí mož-
nost, jak nenechat své fotky le-
žet ladem a ještě něco i vyhrát. 

Společnost Distep již v březnu 
vyhlásila veřejnou soutěž o nejlep-
ší fotografii na téma „Teplo kolem 
nás…“. O vítězi rozhodne komise 
v čele s primátorkou Frýdku-Míst-
ku Evou Richtrovou. Účastníci 
soutěže mohou až do 15. 9. 2009 
posílat snímky z přírody, scené-
rie či zachycení lidského chování. 
Fantazii autorů se tedy rozhodně 
žádné umělecké meze nekladou. 
Hodnotit se bude především origi-
nalita a atmosféra záběru, přiblíže-
ní danému tématu, ale také zvlád-

Veřejná fotosoutěž Distepu pokračuje až do září
nutí techniky a kompozice.

Soutěže se může zúčast-
nit kdokoliv s bydlištěm na úze-
mí města Frýdku-Místku. Soutě-
žit se bude ve dvou kategoriích: 
„Děti do 15 let“ a „Ostatní“. Sou-
těžící mohou přihlásit do soutěže 
minimálně tři, maximálně však pět 
kusů svých vlastních fotografií o 
minimálních rozměrech 15x20 cm 
v lesklém provedení na fotopa-
píru. Podrobnosti o podmínkách 
soutěže naleznete na webových 
stránkách společnosti Distep 
www.distep.cz. Své fotografie za-
šlete poštou na adresu: DISTEP, 
a.s., Oddělení marketingu, Ost-
ravská 961, 738 01 Frýdek-Mís-
tek. Obálku označte nápisem „Fo-
tosoutěž“. Fotografie lze doručit 
také osobně na recepci společ-
nosti v pracovní dny od 8 do 14 
hodin, ve středu do 17 hodin.

Ještě váháte se zasláním svých 
fotografií? Možná vás budou moti-
vovat ceny, které pro vás Distep 
připravil: Celkem bude odměněno 
šest nejlepších fotografií. Tři ceny 
budou uděleny v kategorii „Ostat-
ní“ (1. místo – poukázka v hodnotě 
10.000 Kč, 2. místo – poukázka v 
hodnotě 7.500 Kč a 3. místo – po-
ukázka v hodnotě 5.000 Kč) a tři 
ceny v kategorii „Děti do 15 let“ (1. 
místo – fotoaparát v hodnotě 7.000 
Kč, 2. místo – fotoaparát v hodno-
tě 5.000 Kč a 3. místo – fotoapa-
rát v hodnotě 4.000 Kč). Výsledky 
soutěže budou oznámeny v míst-
ním tisku, na webových stránkách 
Distepu a v Občasníku společnos-
ti. Ani ty fotografie, které nevyhrají, 
však nezůstanou v archivu. Výběr 
fotografií bude uveřejněn v pod-
zimním čísle Občasníku a na we-
bových stránkách společnosti.

Žně muzikantů, nejen frý-
decko-místeckých, ale hostů 
z různých koutů ČR, Sloven-
ska i Polska se opět budou 
konat v areálu TJ Slezan ve 
Frýdku-Místku jako obvykle v 
třetím týdnu srpna – tentokrát 
v pátek 14. a sobotu 15. 8.

„Přestože všichni pořadatelé 
pracují bez nároků na odměnu a 
s propagací akce nám pomohlo 
mnoho přátel, kterým děkujeme, 
byli jsme nuceni letos ubrat jeden 
den, ale v žádném případě jsme 
neubrali na kvalitě,“ potvrdila, že 
ani pro tuto akci nebylo v letošním 
ekonomickou krizí poznamena-
ném roce jednoduché zachovat 
existenci, Pavla Walková. Podle 
ní se podařilo znovu pozvat skvě-
lé muzikanty, které určitě oceníte. 
„Festival má svou atmosféru, sna-

11. ročník festivalu MUZIKANTSKÉ ŽNĚ už za 14 dnů
žíme se vytvořit pro všechny dob-
rou pohodu, jde o setkávání muzi-
kantů s diváky, posezení s přáteli. 
Obvykle po programu pokračuje 
hraní bez aparatury až do rána,“ 
láká Pavla Walková.

Pořadatelé vyzývají návštěv-
níky, aby se oblékli do country 
oděvů, vzali třeba hudební ná-
stroj, dobrou náladu – tu určitě 
– a přišli. V pátek program začí-
ná v 16 hodin a v sobotu již o ho-
dinu dříve. Všichni ti, kteří přijdou 
hned v první hodinu, dostanou 
odměnu. „V pátečním programu 
se těšíme na frýdecko-místec-
ké Kajkery, Ofsajd, Folk Team 
se špičkovým houslistou Pavlem 
Kopřivou z Brna, Beatles revival 
z Prahy, Roba Miklu ze sloven-
ské Superstar, již známou kapelu 
Neznámi, která pro velký úspěch 

přijede ze Slovenska již potřetí a 
určitě vás roztančí. Už v podve-
čer, asi od půl sedmé, se může-
te také těšit na celé koncertní vy-
stoupení Wabiho Daňka a Milo-
še Dvořáčka,“ přiblížila Walko-
vá. Pestrý program dalšího dne 
zahajují skvělí písničkáři Sova & 
Slamák z Ostravy a následuje 
maratón výborných kapel – blu-
egrass – BlueRej, Model bazar z 
Brna, Š.O.K z Prahy, Retro Blu-
es, Fox, Poutníci, Petr Kalandra 
memory band, Jumping drums, 
a polská country kapela Conner.

„Oba dny moderuje Josef 
MLOK Grim – jednička ve svém 
oboru, který vždy dobře pobaví. 
Je připraveno bohaté občerstve-
ní. Vstupenka je jen stokoruna pro 
dospělé, děti do 12 let mají vstup 
zdarma,“ uzavírá Walková.  (pp)

VZPOMÍNKA NA ELIŠKU SERVÁTKOVOU: Primátorka Eva 
Richtrová uctila památku frýdecko-místecké malířky u příležitosti 
jejích prvních nedožitých narozenin. 
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slovo radního

Senioři

Věkové složení městské populace ve Frýdku-MístkuVěkové složení městské populace ve Frýdku-Místku

HRY SENIORŮ: I v důchodovém věku lze žít aktivně a bavit se.     Foto: Petr Pavelka

Proces stárnutí obyvatelstva 
dnes postihuje všechny regiony. 
Právě sledování hloubky toho-
to procesu je významné, proto-
že má své konkrétní dopady do 
řady oblastí života. Město Frý-
dek-Místek si nechalo zpraco-
vat demografickou analýzu s cí-
lem zdokumentování současné-
ho věkového složení obyvatel-
stva a odhadu věkového slože-
ní obyvatel Frýdku-Místku pro 
roky 2020, 2030 a 2040. Uvá-

díme některé zajímavé údaje z 
této studie.

Srovnání počtu obyvatel v 
postproduktivním věku, (60 a 
více let) s dětskou populací, (0 – 
14 let), za období od roku 1970 
do roku 2008 ukazuje postupné 
stárnutí populace v našem měs-
tě, které se projevuje zvyšová-
ním podílu občanů starších 60 
let a snižováním podílu dětské 
populace na celkovém věkovém 
složení obyvatel Frýdku-Místku. 

 Zastoupení věkových skupin v % Index stáří
 0 – 14 15 – 59 60 a více 65 a více 75 a více
1. 12. 1970 24,4 61,5 14,1 33 17
1. 11. 1980 27,4 60,0 12,6 36 23
3. 3. 1991 23,5 63,8 12,7 37 22
1. 3. 2001 17,9 67,9 14,2 57 39
31. 12. 2005 14,9 68,0 17,1 75 50 
31. 12. 2008 14,1 66,7 19,2 90 55

Naznačený proces stárnu-
tí obyvatelstva je dobře vysti-
žen vývojem indexu stáří (po-
čet občanů starších 65 let při-
padajících na každých 100 dětí 
nebo počet občanů starších 75 
let připadajících na každých 
100 dětí). „Velice dobře je po-
tom na indexu stáří vidět, že 
zejména v posledních pěti le-
tech došlo ve Frýdku-Místku k 
citelnému nárůstu občanů ve 
věku nad 65 let. Ke konci roku 
2008 pak ukazatel indexu stá-

ří dosáhl hodnoty 90, když ješ-
tě v roce 2001 to bylo 57. Dnes 
tak u městské populace na 
každých 100 dětí připadá již 90 
občanů ve věku 65 a více let a 
dokonce 55 občanů ve věku 75 
a více let,“ přiblížil řeč čísel rad-
ní Ivan Vrba. 

Do nového 21. století Frýdek-
-Místek vstupuje nejen se zce-
la pozměněnou věkovou struk-
turou, ale současně i s předpo-
kladem hlubšího procesu dal-
šího stárnutí. Zcela mimořádné 

JUBILANTI: Radnice každoročně pozývá občany, kteří dovrší 70 a 
75 let, na kulturní akce do Národního domu.  Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místecká radnice dlouho-
době věnuje pozornost zvyšování kva-
lity života našich seniorů, jejichž po-
čet, jak vyplývá i z výše zveřejněné 
demografické analýzy, bude neustá-
le narůstat. Že nejde jen o proklamo-
vaná slova, ale konkrétní počiny, do-
kazuje i vynikající pátá příčka, kterou 
Frýdek-Místek obsadil v celorepubliko-
vém hodnocení statutárních měst a je-
jich vstřícnosti ke stáří.

Výzkum pod názvem Město přátel-
ské k seniorům, který se inspiroval stu-
dií Světové zdravotnické organizace, vyzněl pro Frýdek-Místek skuteč-
ně velice dobře. I my totiž věříme tomu, že to, aby senioři zůstali co nej-
déle aktivní, lze ovlivnit vytvořením adekvátního prostředí. Když vidíme, 
jak se u nás senioři dokážou při nejrůznějších příležitostech, které jim 
nabízíme, bavit, je jasné, že naše snaha padá na velmi úrodnou půdu. 

Občanské sdružení CAKTIS (Centrum pro aktivní stárnutí) sle-
dovalo ve výzkumu několik kategorií, které daly dohromady celko-
vý žebříček. Frýdek-Místek skončil v součtu pátý, ale vůbec nejlé-
pe si vedl v oblasti bydlení, kde byl sledován počet vyčleněných 
sociálních bytů a návazné služby. Frýdek-Místek má vůbec nejvíce 
sociálních bytů na 1000 obyvatel starších 65 let. I proto jsme v ka-
tegorii věnované bydlení zaujali první místo spolu s Karvinou. Hod-
ně bodů jsme také posbírali v hodnocení účasti seniorů na spole-
čenském životě města, kdy se výzkum zabýval například vstupy 
do budov, poskytováním městských prostor pro kluby důchodců a 
různými dalšími seniorskými aktivitami. Na špici jsme také v oblas-
ti dopravy, kde je samozřejmě dominantním tématem městská hro-
madná doprava.   Ivan Vrba

Město přátelské k seniorům

ve městě Frýdek-Místek napří-
klad 125 občanů ve věku 90 a 
více let, v roce 2020 jich má být 
300, v roce 2030 téměř 500 a v 
roce 2040 již více než 660. 

„Plánování rozvoje města již 
dnes tuto skutečnost zohled-
ňuje, a to zejména postupným 
zvyšováním počtu míst v zaří-
zeních pro seniory, v domech 
zvláštního určení, zvyšová-
ním kapacity sociálních služeb 
směrem ke službám pro seni-
ory, ale také růstem aktivit v 
oblasti vzdělávání, kulturního, 
sportovního a zájmového vyži-
tí našich seniorů,“ uzavírá rad-
ní Ivan Vrba.  (pp)

Věkové složení obyvatel města Frýdku-Místku v roce 2008 a prognóza pro roky 2020, 2030 a 2040 
(model vysoké varianty ČSÚ)

„Mnohem závažnější nejen 
z pohledu samotného proce-
su stárnutí populace, ale přede-
vším z důvodu úplně jiné situa-
ce v oblasti zabezpečování slu-
žeb pro starší občany, bude ra-
zantní nárůst občanů ve věko-
vých skupinách nad 64 let,“ upo-
zorňuje radní Ivan Vrba. Jestliže 
dnes (k 31. 12. 2008) je těchto 
nejstarších občanů 7 645, tak v 
roce 2020 jich už bude více než 
9 tisíc, v roce 2030 téměř 10 tisíc 
a v roce 2040 již více než 11,5 
tisíc, tzn. o téměř 4 tisíce více 
než nyní. To znamená navýše-
ní jejich počtu o více než polovi-
nu současného stavu. Dnes žije 

je ubývání zastoupení nejmladší 
populace, a to především do 10 
let, která ve sledovaném 38-le-
tém období zmenšila své za-
stoupení v populaci o 47 % . Na-
opak ve stejném období se po-
čet obyvatel nad 70 let zvýšil o 
téměř 43 %.

Ke konci roku 2008 mělo 
město Frýdek-Místek 8 512 
dětí a občanů ve věku 65 a 
více let 7 646 z celkového po-
čtu 60 422 občanů. Při posled-
ním sčítání lidu v roce 2001 
mělo město 11 tisíc dětí a nej-
starších občanů bylo 6 225, 
když celkem bylo sečteno 61 
394 obyvatel. A při sčítání lidu 
v roce 1991 bylo dětí napoč-
teno dokonce přes 15 tisíc (15 
284) a občanů na 65 let pouze 
5 716 při celkovém počtu oby-
vatel 65 029. 

Předpokládá se, že počet 
obyvatel se bude až do roku 
2020 mírně zvyšovat, ale ne-
měl by přesáhnout hodnotu 
61 tisíc. V dalších létech bude 
docházet ke snižování počtu 
obyvatel a v roce 2040 by v 
našem městě mělo žít 57 až 
58 tisíc obyvatel. 
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AQUAPARK NA OLEŠNÉ
Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz

KRYTÝ AQUAPARK OLEŠNÁ - Otevírací doba
 Bazén Wellness 
pondělí 12 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená
úterý 10 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená
středa 10 – 21 hod 14 – 21 hod  Ženy
čtvrtek 10 – 21 hod 14 – 21 hod  Muži
pátek 10 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená
sobota  09 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená
neděle a svátky 09 – 21 hod 14 – 21 hod  Smíšená

Ceník bazén nebo wellness
 Pondělí – Pátek Sobota – Neděle

 1 hod. 2 hod. 1hod. 2hod.
dospělí  70 Kč 110 Kč 100 Kč 160 Kč
děti od 3 do 15 let, studenti, osoby nad 65 let, ZTP, ZTP/P + doprovod
 45 Kč 85 Kč 70 Kč 130 Kč
děti od 1 do 2 let vč. zdarma zdarma zdarma zdarma
Doplatek za každých dalších započatých 15 min.
  10 Kč 10 Kč 15 Kč 15 Kč

Rodinné vstupné
  Pondělí – Pátek Sobota – Neděle
  1 hod. 2hod. 1hod. 2hod.
2 rodiče + dítě do 15 let nebo 1 rodič + 2 děti do 15 let
 160 Kč 260 Kč 200 Kč 320 Kč
Doplatek za každých dalších započatých 15 min.  10 Kč/osoba

Organizované skupiny nad 15 osob 10% sleva!
Ceník abonentní vstupenky – krytý 

 Po-Pá Sobota – Neděle
dospělí 0,80 Kč/min 1,15 Kč/min
děti od 3 roku do 15 let, studenti, osoby od 65 let, ZTP
 0,55 Kč/min 0,85 Kč/min

Ceník čipového náramku
Cena čip. náramku - 150,00 Kč;        Min. výše prvního nabití - 300,00 Kč

Ceník organizovaného plavání a saunování
 Pondělí – Pátek Sobota – Neděle
 1 hod. 2 hod. 1hod. 2hod.    
pronájem baz. části 5 500,-Kč 10 000 Kč 7 000,-Kč 12 000,-Kč
pronájem wellness 2 000,-Kč 3 500 Kč 2 500,-Kč 4 500,-Kč
pronájem wellness mimo provozní dobu
 1 500,-Kč 2 500 Kč 2 000,-Kč 3 500,-Kč

- účtování po minutách (na krytém 
AP – při odchodu odečtena doba 
přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny (vstupné na 
abonentku je levnější než jednorá-
zové vstupné)
- žádné fronty (abonent se nezdr-
žuje ne recepci platbou za vstup a 
rovnou vstupuje přes turniket, až 
do naplnění kapacity bazénu)
- abonentka je použitelná pro návště-
vu letního i krytého aquaparku, sau-
nového provozu i k zaplacení občer-
stvení u baru v krytém aquaparku

HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY
- 1 abonentka je určena pro vstup 
1 osoby do prostoru bazénu i well-
nes, nebo letního areálu

UPOZORNĚNÍ
- Zneužití abonentky bude postihová-
no dle provozního řádu aquaparku.
- V případě, že je kapacita krytého 
bazénu naplněna, abonent vyčká 
na výzvu recepční, nebo oprávně-
ného zaměstnance ke vstupu. Abo-
nentní čip vás v tomto případě ne-
opravňuje k přednostnímu vstupu.
- Při vrácení abonentního čipu vám 
bude vyplacena hotovost 75 Kč.

LETNÍ AQUAPARK OLEŠNÁ - Otevírací doba
 * květen  červen červenec srpen * září 
pondělí - neděle 10-18 h. 9-19 h. 9-20 h. 9-20 h. 10-18 h.

**Večerní koupání
pondělí - neděle X X 2030 - 2200 2030 - 2200 X
* Přesné datum zahájení a ukončení sezóny může ovlivnit nepříznivé počasí. 
* Přesné datum zahájení a ukončení sezóny bude vyhlášeno v závislosti na pod-
mínkách.   ** Večerní koupání může být ukončeno z důvodu nepřízně počasí.

Změny otevírací doby jsou provozovatelem vyhrazeny.

Ceník vstupného
 celodenní Od 16.00 hod večerní 
dospělí  80 Kč 70 Kč 55 Kč
děti od 3 do 15 let, studenti, osoby nad 65 let, ZTP, ZTP/P + doprovod
 55 Kč 45 Kč 55 Kč
děti do 2 let včetně zdarma zdarma zdarma
Rodinné vstupné (2 rodiče + dítě do 15 let nebo 1 rodič + 2 děti do 15 let)
 celodenní Od 16.00 hod večerní 
 190 Kč 160 Kč 140 Kč

Organizované skupiny nad 15 osob 10% sleva!
Ceník abonentní vstupenky – letní

 celodenní Od 16.00 hod večerní 
dospělí 70 Kč 55 Kč 45 Kč
děti od 3 roku do 15 let, studenti, osoby od 65 let, ZTP
 45 Kč 35 Kč 45 Kč
POZOR – vstupné se započítává při každém opětovném příchodu 

do areálu letního aquaparku Olešná
Ceník čipového náramku

 Cena čipového náramku - 150 Kč;        Min. výše prvního nabití - 300 Kč
Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceník je platný od 1.5.2009

Po Baníku Ostrava, Jab-
lonci a pražské Spartě se ve 
Stovkách představí další pr-
voligový fotbalový klub. Roz-
hodl o tom výsledek úvod-
ního kola Ondrášovka Cupu 
(nový název Poháru ČMFS), 
kdy naši muži na hřišti diviz-
ního Rýmařova nezaváhali a 
mohou se tak těšit na 2. kolo 
a souboj s 1. FC Brno.

Valcíři začali v Rýmařově za 
slunečného počasí aktivněji. Prv-
ní střelu sice vyslal na naši bran-
ku ve 4. minutě domácí mladík 
Hapka, ale mířil vedle pravé tyče 
Prepslovy branky. Na druhé stra-
ně se o chvíli později zastřeloval 
Chýlek, taktéž jemu střela nevy-
šla. První změnu skóre přinesla 
až 8. minuta. To rozhodčí Viščor 
posoudil střet Macečka s branká-
řem Šulákem jako faul a píska-
la se velice přísná penalta. K její 
exekuci se postavil kapitán Ně-
mec a přesně mířenou střelou k 
tyči nedal Šulákovi šanci – 0:1. 
Domácí hráče gól nezlomil a na-
opak to byli oni, kteří vzápětí On-
druškovou bombou vystrašili po-
četnou skupinu hostujících fa-
noušků. Další změnu skóre při-
nesla 15. minuta. Centr Němce 
si ideálně zpracoval novic v na-
šem dresu Soukup a špičkou po-
sunul míč podél vyběhnuvšího 
gólmana Rýmařova – 0:2. Naši 
muži v těchto chvílích na hřišti 

Fotbalisty prověří ligové Brno
JISKRA RÝMAŘOV 1:4 (0:3) FOTBAL F-M

dominovali. Ve 23. minutě to byl 
opět Soukup, který udělal kličku 
Šulákovi, ale následný centr, mí-
řený na Macečka, odvrátili domá-
cí zadáci na rohový kop. Ve 35. 
minutě již Soukupovi klička vyšla. 
To jej krásně kolmicí vybídl Ca-
bák, velkolosinský snajper udělal 
Šulákovi kličku po pravé ruce a 
levačkou nezadržitelně skóroval 
do prázdné rýmařovské branky 
– 0:3. Ve 37. minutě ještě chytil 
Prepsl tutovku aktivnímu Hapko-
vi a na druhé straně se zase za-
skvěl Šulák proti Literákovi, když 
mu dělovku vyškrábl na břevno.

Po změně stran se naši hráči 
ze hřiště jako by na dvacet minut 
vypařili. Domácím narostla kříd-
la, v 52. minutě z dvaceti met-

rů napřáhl Ivo Krajčovič, který u 
nás před časem působil – 1:3. 

Trenéra Machalu výkon jeho 
svěřenců rozhodně nenechával 
klidným. Neustálým povzbuzová-
ním nabádal valcíře k aktivní hře. 
V 72. minutě dorazila do Rýma-
řova průtrž mračen, ale rozhod-
čí Viščor nechal zápas pokračo-
vat. Už o minutu později domá-
cí obrana nechala zcela osamo-
ceného Soukupa, který křížnou 
střelou zužitkoval vynikající Ca-
bákovou přihrávku – 1:4.

Sestava: Prepsl - Švrček, Hr-
dlička, Staněk, Prokeš - Chýlek 
(88. Křiva), L. Němec, Cabák 
(79. Cesnek), Literák - Maceček 
(82. Papřok), Soukup. Trenér: 
Oldřich Machala.

SVÁTEK SE SPARTOU: Před rokem byli ve Frýdku-Místku k vidění 
brankář Blažek, Kladrubský a další sparťanská esa, letos přijedou Br-
ňané.   Foto: Petr Pavelka

Fotbalisté Frýdku-Místku 
ještě před pohárovým zápa-
sem posílili. V Praze byl za-
registrovat čerstvě dohodnu-
té transfery sportovní ředitel 
klubu Radomír Myška. 

K brankářskému duu Lužný-
-Dittert nakonec přibyl opět ba-
níkovský Ondřej Prepsl, který do 
Stovek přichází na hostování s 
možnou opcí. Stejně tak přichá-
zí útočníci Petr Soukup z diviz-
ních Velkých Losin, Karel Mace-
ček z Třince a záložník Petr Má-
lek z Hranic na Moravě. „Potěši-

Nové posily fotbalistů,
permanentky v prodeji

telnou zprávou je, že se nám po-
dařilo domluvit s Baníkem Ostra-
va na přestupu obránců Michala 
Švrčka a Zdeňka Staňka,“ sdě-
lil Radomír Myška, který připo-
míná fanouškům, že na sekre-
tariátu klubu Fotbal Frýdek-Mís-
tek ve Stovkách jsou už v prode-
ji permanentní vstupenky na se-
zonu 2009/2010 v ceně 300 Kč. 
Permanentky jsou platné i na 
pohárové zápasy a jako bonus 
k nim obdržíte bonusovou kartu 
na slevu pohonných hmot u vy-
braných čerpacích stanic.

Přípravné střetnutí v Třin-
ci 22. července naši fotbalisté 
nezvládli. Domácí je po celý 
zápas přehrávali a o své vý-
hře rozhodli prakticky za pat-
náct minut. 

První změnu skóre přinesla 
9. minuta, kdy si Szmek zpraco-

Tak tohle se nepovedloTak tohle se nepovedlo
FOTBAL TŘINEC – FOTBAL F-M 5:0 (4:0)

val centr z levé strany. Jeho prv-
ní ránu ještě Prepsl vyrazil, ale 
z dorážky již byl Szmek v osob-
ním souboji s Hrdličkou důraz-
nější – 1:0. O chvíli později to 
byl opět vytáhlý forward Třin-
ce, tentokráte mířil nad hostují-
cí branku. Ve 14. minutě napřá-

hl z dálky Eismann a jeho tečo-
vaná střela překvapila branká-
ře Prepsla – 2:0. V 16. minutě 
se musel hodně stydět obrán-
ce Staněk, se kterým si na hra-
nici velkého vápna pohrál Sz-
mek a přesnou střelou nedal na-
šemu brankáři šanci – 3:0. Do-
konale k.o. přišlo ve 24. minu-
tě. To naši obranou vyškolil na 
levé straně exligový Eismann a 
po jeho centru vstřelil nikým ne-
krytý Szmek svůj hattrick. Val-
cíři se na polovinu domácího 
družstva dostávali jen sporadic-
ky a Bruka prakticky za celý zá-
pas příliš neohrozili. Na začát-
ku druhé půle jim ještě stačil po 
rychlé akci vstřelit pátý gól Eis-
mann. Generálka na pohár se 
tak příliš nepovedla.

Sestava: Prepsl (69. Luž-
ný) - Švrček, Staněk, Hrdlička, 
Literák - Kořínek (46. Cesnek), 
Cabák (62. Juřica), L. Němec 
(59. Papřok), Křiva (46. Pro-
keš) - Soukup (82. Cabák), Ma-
ceček (46. Chýlek). Trenér: Ol-
dřich Machala.
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šachy

fotbal mládeže

Zápasy fotbalistů
sobota (1. 8.) - 10.15 h

(hř. Stovky)
Fotbal FM - Slavia Orlová

neděle (2. 8.) - 10.00 h
Frýdlant - Fotbal FM „B“ 

neděle (9. 8.) - 1. kolo MSFL
Dosta Bystrc - Fotbal FM

DOROST
1. FC Valašský starší dorost 
– mladší dorost A 2:2 (0:1)

4´ Chlebek I., 75´ Blažek
Sestava: Vodák (46. Pagáč) 

- Pruchnický, Musiol, Ševčík, 
Kozel (46. Novák) - Laštovička, 
Teplý, Kaňok, Šigut (46. Borák) - 
Chlebek I., Blažek. Trenéři: Ro-
man Vojvodík a Karel Zrůnek.

Utkání, hrané za úmorného 
vedra, a ještě k tomu na umělé 
trávě, donutilo kluky, aby si hráb-
li opravdu na dno svých sil. Pro-
ti staršímu soupeři ovšem nepro-
dali kůži zadarmo a byli jim více 
než rovnocenným soupeřem. 
„Musíme opět kluky pochválit za 
bojovnost a nasazení. Do zápa-
su jsme nastoupili z plné přípra-
vy a kluci utkání zvládli výborně,“ 
shodli se oba trenéři.
1. FC Valašský mladší dorost 

– mladší dorost B 0:6
Třinec ml. dorost B

– ml. dorost A 2:3 (1:1)
Chlebek I., Blažek, Teplý z PK

Vyrovnané utkání, ve kterém 
nevyhrálo lepší družstvo, ale 
šťastnější. „Ročník 1994 předvá-
děl opravdu hezký fotbal a naši 
hráči měli s jejich hrou obrovské 
problémy,“ řekl trenér mladšího 
dorostu „A“ Roman Vojvodík.

ŽÁCI
FC Vealdstone (Anglie) – 

starší žáci A 7:3 (3:1) 
Paleček, Kučák, Burda

FC Hlučín - starší žáci A 1:3 (0:1) 
11´ Burda 0:1 (Sušovský),

38´ Sušovský 0:2 (Glembek), 

70´ Kučák 1:3 (Macíček)
Sestava: Hill (36. Lacina) - 

Rusina (36. Pavlíček), Pavlíček 
(26. Glembek), Rimel, Papaj 
(58. Kučák) - T. Vyvijal (51. Švá-
bek), Celba (37. Rusina), Mací-
ček, Sušovský - Kučák (36. Pa-
leček), Burda (36. Petroš). 

FC Hlučín - mladší žáci A 
6:0 (4:0)

starší žáci B - FC Hlučín B 1:1 
Matula

mladší žáci B - FC Hlučín B 
2:0 (0:0) 

A. Vojkovský, Urbiš z PK
Sestava: Uher - Mrkvička, J. 

Hruška, Wojčik - Garba, Otipka, 
Šponiar, Žižka, Urbiš - A. Vojkov-
ský, Šnyta. Střídali: Krištof, Smí-
tal, Kaňok, Moudene, Jirát. Trené-
ři: Ján Šponiar a Radomír Chýlek.

starší žáci A - starší žáci B 
6:2 (2:0) 

Celba 3, Sušovský 2, Petroš – 
vlastní, Žejdlík.

Sestava FM A: Hill - Rusi-
na (36. Paleček), Pavlíček (57. 
Rusina ), Rimel, Papaj - T. Vy-
vijal (57. Kučák), Celba, Petroš, 
Sušovský - Kučák (36. Burda), 
Glembek. Trenéři: Radomír Hla-
váč a Robert Schedling.

Sestava FM B: Střalka (36. 
Lacina) - Farský, Murín, Fojtík, 
Pánek - Jandek, Dosoudil, Wal-
der, Curylo - Žejdlík (36. Pikna), 
Matula.
mladší žáci A - mladší žáci B 

8:0 (4:0) 
Skokan 2, Jirát 2, Krischke 2, 

Janošec, Uhlíř.

Ve výpravě atletické juni-
orské reprezentace České re-
publiky na mistrovství Evropy 
juniorů v Novém Sadu v Srb-
sku mezi nominovanými ne-
chyběl člen atletického oddílu 
TJ Slezan Frýdek-Místek Ro-
man Říha. 

Všichni drželi Romanovi pal-
ce, aby ve své disciplíně 10000 
metrů chůze ještě vylepšil svůj 

Atlet Slezanu na mistrovství Evropy
skvělý výkon z mistrovství ČR 
43:44 minuty, kterým vytvořil 
nový rekord mistrovství a vybo-
joval nejen titul mistra ČR, ale 
také letenku do Srbska. Tam 
panovala obrovská vedra, což 
zrovna není počasí, které Ro-
manovi vyhovuje, přesto se ve 
svém závodě dlouho držel v prv-
ní desítce, aby nakonec obsadil 
solidní 12. místo v čase 45:40.35 

minuty. Mistrovství jasně domi-
novali ruští chodci, kteří obsadi-
li první tři místa. Takže přestože 
dosažený čas určitě není podle 
představ (ten rekordní by stačil 
na osmé místo), 12. místo v Ev-
ropě je jednoznačně další velký 
úspěch Romana i slezanské at-
letiky. Romanovi blahopřejeme 
a děkujeme za výbornou repre-
zentaci oddílu i města.

Severomoravský tenisový 
svaz zveřejnil konečné výsled-
ky soutěže družstev dětí do 9 
let v babytenise pro rok 2009. 
Frýdecko-místecký TK TEN-
NISPOINT obsadil ve vyrovna-
né skupině „B“ čtvrtou příčku.

Družstvo se opíralo o trojici zku-
šených hráčů – Pavelka, Unger-
sböcková, Vlček, další, kteří si vy-
sloužili důvěru kapitána týmu Leo-
na Ungersböcka pro jednotlivé zá-
pasy, především sbírali zkušenosti 
pro další rok. Patrik Pavelka nena-
šel během svých 14 zápasů pře-
možitele, postupně začala pravi-
delně sbírat body i Valerie Unger-
sböcková a Tomáš Vlček. Když se 
přidal někdo z týmu v zápasech 
níže nasazených, mohlo družstvo 
pomýšlet na plný bodový zisk.

Babytenis tenisových družstev
TC OV N.Ves (JT OV) - TK TENNISPOINT 8: 4
TK TENNISPOINT - TK SC OSTRAVA 5: 7
TK Havířov - TK TENNISPOINT FM 5: 7
TK TENNISPOINT - SKT Frýdlant n. O. 6: 6 (54:45)
SK ten. Biocel Vratimov - TK TENNISPOINT 4: 8
TK TENNISPOINT - TK POPS Stěbořice 7: 5
TK TENNISPOINT - TK Buly Aréna Kravaře 6: 6 (46:50)

Konečná tabulka:
1. TC OV N.Ves (JT OV) 6 1 65:19 440:234 13
2. SK ten. Biocel Vratimov 5 2 47:37 352:333 12
3. TK Buly Aréna Kravaře 4 3 45:39 362:335 11
4. TK TENNISPOINT FM 4 3 43:41 343:311 11
5. SKT Frýdlant n. O. 3 4 43:41 326:317 10
6. TK SC OSTRAVA 3 4 42:42 344:343 10
7. TK Havířov 2 5 28:56 272:395 9
8. TK POPS Stěbořice 1 6 25:59 213:393 8

Soupiska:
Jakub Baran, Patrik Pavelka, Patrik Lapiš, Valerie Ungersböcko-

vá, Anna Vroblová, Tomáš Vlček, Kristýna Kožušníková, Klára Mar-
ková, Cyril Šlachta, Nikol Stepková, Stanislav Paško, Marek Pacák. 

Nelekejte se, opravdu nejde 
o zvěřinec ani pohádkové bytos-
ti, ale o názvy tří pódiových skla-
deb, které v letošním školním 
roce nacvičily gymnastky ze Zá-
kladní školy Jiřího z Poděbrad. 

V soutěži ASŠK postoupily 
z 1. místa krajského kola mlad-
ší žákyně se skladbou „Kuře-
cí dvorek“, nacvičenou pod ve-
dením trenérky Aleny Bařinové. 
Na republikovém finále v Opavě 
pak získaly krásné 2. místo. 

Také starší žačky postoupily 
se skladbou trenérky Pavly Raš-
kové „Vodníci“ na „republiku“ a 
získaly ve své kategorii 3. místo.

„Žáby“ je název další skladby 
starších žaček, se kterou se spo-

Kuřátka, žabky a vodníci?

lu s „Kuřátky“ zúčastnily soutěže 
ČASPV a dotáhly to také až na 
republikové finále do Brna. Tam 
byly „Žáby“ odměněny prvním ze 
čtyř pohárů a jejich skladba měla 
podle poroty vše, co má správná 
skladba mít! Holkám blahopřeje-
me a těšíme se zase po prázdni-
nách.  A. Bařinová

V měsíci srpnu vyjedou na 
led postupně všichni hokejis-
té HC Frýdek-Místek. Úplně 
první, kdo se postaví na led, 
bude „A“ mužstvo, které však 
svou přípravu v prvním srp-
novém týdnu zahájí v Ostra-
vě na ledě ČEZ Arény. Až od 
pondělí 10. srpna se svěřenci 
Tomáše Špačka začnou peč-
livě připravovat již v domácí 
Víceúčelové sportovní hale. 

Ke svému prvnímu přípravné-
mu utkání se vydají naši hráči ve 
čtvrtek 13. srpna na led do Pros-
tějova. Naše hokejisty tak čeká 
první zkouška na ledě jednoho ze 
soupeřů v II. lize. Hned v úterý 18. 
srpna se hokejisté Prostějova pod 
vedením Aleše Flašara (bývalé-
ho trenéra druholigových hokejis-
tů Frýdku-Místku) představí ve Ví-
ceúčelové sportovní hale, a to od 
18 hodin. O dva dny později, tj. ve 
čtvrtek 20. srpna, přivítají opět od 
18 hodin svěřenci Tomáše Špač-
ka na domácím ledě soupeře z 
Nového Jičína. Jičínští hráči skon-
čili v loňské sezóně na 11. místě a 
v předkole play off byli vyřazeni ho-
kejisty ze Vsetína. Po těchto třech 
zápasech budou mít naši hráči 
zase chvíli na dopilování herních 
nedostatků a ve čtvrtek 27. 8. přiví-
tají ve Frýdku-Místku hráče z Pře-
rova. Přerovští skončili minulý roč-
ník 2008/2009 na konečném 10. 
místě a v předkole narazili na sou-
peře z Uničova, který byl nad jejich 
síly. Tento zápas rovněž začíná v 
18 hodin. Po třech domácích zá-
pasech se naše „A“ mužstvo vydá 
na odvetu do Nového Jičína, a to v 

V srpnu vyjedou hokejisté na led
úterý 1. září, kde budou chtít pod 
velením Tomáše Špačka určitě 
uspět. K poslednímu přípravnému 
zápasu odcestuje mužstvo ve čtvr-
tek 3. září do Přerova, kde zakončí 
sérii přípravných zápasů.

K prvnímu mistrovskému utká-
ní odcestují hráči Frýdku-Místku v 
sobotu 12. září na led do nedale-

ké Orlové, kde zahájí své druho-
ligové působení. Domácím divá-
kům se představí hned ve středu 
16. září, kdy k nám zavítá celek z 
Uničova. Vedení HC Frýdek-Mís-
tek a samotní hráči věří, že je při-
jdete povzbudit i v letošní sezó-
ně, která je pro naše hráče po 
delší době opět druholigová.

DALŚÍ SEZONA SE BLÍŽÍ: Frýdek-Místek v minulém ročníku vybo-
joval druholigovou příslušnost.   Foto: Petr Pavelka

Družstva v Moskvě
V Moskvě se ve dnech 12.-18. 

července uskutečnil mezinárod-
ní šachový turnaj družstev „Bílá 
věž“, kde měla Beskydská ša-
chová škola tým ve složení: To-
máš Pavelek (6,0 b.), Jakub Szot-
kowski (4,0 b.), Tomáš Chromík 
(1,5 b.) a Klára Zemková (2,5 b.). 
Celkově obsadili v sedmikolovém 
turnaji pěkné 8. místo. 

ME v rapid šachu
V Pardubicích v rámci 20. 

ročníku CZECH OPEN probí-
hal ve dnech 23.-24. července 
turnaje v rapid šachu. V turnaji 
hráčů s ELO 2000 a méně („ME 
amatérů“) startovali Jakub Lang-
ner a Karolína Langnerová. Ja-
kub skončil na 21. místě (nasa-
zen č. 32) a Karolína na 48. mís-
tě (nasazena č.33).



8 Červenec 2009Inzerce, informace

PIZZERIE QUATRO
ROZVOZ PIZZY, JÍDEL I MENU AŽ DO DOMU
Tel:. 558 43 10 16, 800 33 33 60 * ROZVOZ NAD 300 Kč ZDARMA

Druh práce: rozpočtář – analytik 
v oblasti daně z přidané hodnoty
Místo výkonu práce: Město Frý-
dek-Místek 
Platová třída: 9 (platový stu-
peň podle délky uznané praxe 
v souladu s nařízením vlády č. 
564/2006 Sb., o platových po-
měrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě; mož-
nost postupného přiznání osob-
ního příplatku dle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů)
Pracovní poměr: doba neurčitá

Požadované předpoklady:
1. minimálně středoškolské 

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na místo
rozpočtáře – analytika Magistrátu města Frýdku-Místku, finanční
odbor, oddělení rozpočtu, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek 

vzdělání ekonomického směru 
2. obecné předpoklady dle 

ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územně samo-
správných celků

3. občanská bezúhonnost do-
ložená výpisem z Rejstříku tres-
tů ne starším než 3 měsíce 

4. časová flexibilita, komuni-
kativnost, kreativita, schopnost 
týmové práce

5. znalost problematiky územ-
ně samosprávných celků výhodou

6. znalost legislativy:
- zákon č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů

- zákon č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, ve znění pozděj-
ších předpisů

- vyhláška č. 323/2002 Sb., 
o rozpočtové skladbě, ve znění 
pozdějších předpisů 

- zákon č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů

7. uživatelská znalost práce s 
PC – Word, Excel, Power Point, 
elektronická pošta.

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul ucha-
zeče
b) datum a místo narození
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu 
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit 
mj. tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uve-
dou údaje o dosavadních za-
městnáních a o odborných zna-
lostech a dovednostech 

- ověřená kopie dokladu o 
nejvyšším dosaženém vzdělání.

Zaslané materiály budou 
uchazeči vráceny spolu s písem-
ným vyrozuměním o výsledku vý-
běrového řízení, pokud s ním ne-
bude uzavřen pracovní poměr. 

Přihlášky s požadovanými do-
klady zasílejte v zalepené obálce s 
označením „Výběrové řízení – ne-
otvírat“ a s uvedením adresy poda-
vatele do 17. 8. 2009 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku

finanční odbor
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek
V přihlášce uveďte i číslo te-

lefonu, popř. e-mailovou adresu, 
abychom Vás mohli aktuálně in-
formovat o přesném datu a hodi-
ně výběrového řízení.
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Středisko volného času Klíč, pří-
spěvková organizace vyhlašuje 
výběrové řízení:
Pracovní pozice: Pedagog vol-
ného času
Typ pracovního úvazku: Hlavní 
prac. poměr, plný prac. úvazek
Místo práce: Frýdek-Místek
Předpoklád. nástup: 1. 10. 2009

Náplň práce
• výchovná a vzdělávací činnost 
pro zájmové vzdělávání a volno-
časové aktivity pro děti, mládež 
a dospělé zájemce
• organizace a koordinace do-
hodnutých programů a akcí
• administrativa spojená s činností
• public relations a marketing

Požadujeme
• úplné středoškolské vzdělá-
ní nebo vysokoškolské vzdělání 
(pedagogického směru výhodou)
• trestní bezúhonnost
• znalost problematiky zájmového 
vzdělávání a volnočasových aktivit
• znalost pedagogických a psy-
chologických zásad volnočaso-
vých aktivit a jejich použití v praxi
• časovou flexibilitu
• samostatnost
• manažerské schopnosti
• organizační zdatnost
• komunikativnost
• kreativitu
• znalost práce na PC (MS Win-
dows, MS Word, MS Excel, in-
ternet, e-mail)
• schopnost vést lidi a pracovat 
v týmu
• základní ekonomické znalos-
ti (sestavení rozpočtu a vyúčto-
vání akcí)
• právní vědomí

Výhodou
• zkušenosti či studium v oblasti 
využívání volného času
• zkušenosti z prací na projektech
• znalost cizího jazyka
• zájem o sebevzdělávání a 
osobní rozvoj
• řidičský průkaz

Nabízíme
• zajímavou a tvořivou práci v orga-
nizaci s tradicí a dobrým jménem
• práci v týmu
• možnost seberealizace a osob-
ního rozvoje
• platové ohodnocení dle naříze-
ní vlády č. 564/2006 Sb., o pla-
tových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách ve znění 
pozdějších předpisů

Přihlášky do výběrového
řízení zasílejte pouze
písemně na adresu:

Středisko volného času Klíč, pří-
spěvková organizace
Pionýrů 752
738 01 Frýdek-Místek
S přihláškou zašlete strukturo-
vaný životopis a motivační do-
pis, ve kterém odpovíte na ná-
sledující otázky:
1. Proč chcete pracovat ve stře-
disku volného času?
2. V čem vidíte potřebnost stře-
disek volného času a v čem vi-
díte úskalí?
3. Jaké jsou vaše dosavadní zkuše-
nosti v práci s lidmi ve volném čase?
4. Vypracujte stručnou koncepci 
aktivit, které byste chtěl(a) a by-
l(a) schopen(a) realizovat.
Obálku označte nápisem: „VÝBĚ-
ROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“
Uzávěrka přihlášek je 24. 8.
Přihlášky, které nebudou obsa-
hovat veškeré výše uvedené ná-
ležitosti nebo budou doručeny 
po uzávěrce, budou vyřazeny.
Kontakt
Středisko volného času Klíč, pří-
spěvková organizace
Patrik Siegelstein, zást. ředitele
Pionýrů 752, Frýdek-Místek
Telefon: 732 646 125
E-mail: patrik@klicfm.cz
Vyhrazujeme si právo na zákla-
dě dodaných písemných materiálů 
uchazeče nepozvat k výběrovému 
řízení, případně nevybrat žádného 
z účastníků výběrového řízení.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO PEDAGOGA VOLNÉHO ČASU

Opětovně ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku nabízíme zá-
jmovým organizacím prezentaci v přehledu aktivit pro děti a mládež 
na další školní rok. Pokud máte zájem o zveřejnění vaší nabídky, za-
šlete co nejdříve na e-mail: pavelka.petr@frydekmistek.cz tyto údaje: 

Nabídka volnočasových aktivit
pro děti na šk. rok 2009/10

Název organizace:
Adresa:
Telefon:
E-mail:, Web:
Název kroužku:

Stručná charakteristika:
Věková kategorie:
Cena:
Místo (kde se činnosti vykonává): 
Termín, čas a způsob přihlášení:

Pomáháme lidem ohrože-
ným závislostí na alkoholu, 
jiných návykových látkách a 
hráčských aktivitách a jejich 
blízkým osobám.

Jsme členy celosvětové orga-
nizace Modrý kříž založené roku 
1877 v Bernu ve Švýcarsku. V 
České republice Modrý kříž za-
hájil svoji činnost v roce 2003. 
Sociální práce byla realizována 
do konce roku 2007 pouze dob-
rovolníky. Následná péče pro lidí 
závislé na alkoholu je v České 
republice průkopnickou sociál-
ní službou, což obnáší obrovské 
úsilí v získání odborné veřejnos-
tí a klientely pro léčbu závislosti.

Modrý kříž ve Frýdku-Místku
Modrý kříž je jedinou nestátní 

neziskovou organizací v Morav-
skoslezském kraji, která se za-
bývá pomocí lidem závislým na 
alkoholu a následnou péčí.

Moravskoslezský kraj je kra-
jem s vysokým procentem neza-
městnaných a také s vysokým 
procentem lidí závislých. V Čes-
ké kultuře se pití piva považuje za 
zvyk, kterému všichni holdují, a tu-
díž nevyvolává v lidech něco ne-
gativního. Tímto postojem se Češi 
zařadili ve světovém řebříčku na 
jedno z prvních míst v pití piva. 

V současné době máme dvě 
fungující poradny ve městech 
Karviná od roku 2005 a ve Frýd-

ku-Místku od ledna 2009. Sídlí-
me v městské části Místek v bý-
valém hotelovém domě na ulici 
Malý Koloredov 811.

Po velmi krátké době fungování 
a prezentování poradny nás zača-
li kontaktovat první klienti. Nyní se 
klientela skládá z lidí, kteří se o naší 
poradně mohli dovědět prostřed-
nictvím úřadů, církevních organiza-
cí, lékařů, webu a dalších již námi 
oslovených organizací. V součas-
né době máme v poradně klienty 
ve věku od 35 do 50 let z Frýdku-
-Místku a jeho okolí. Klientela zahr-
nuje rovněž různé sociální vrstvy, 
od lidí, kteří žijí v azylovém domě, 
až po širokou veřejnost.

Potřebným občanům nabízí-
me v první řadě odborné poraden-
ství, kde poskytujeme klientům in-
formace přispívající k řešení jejich 
nepříznivé situace. Jedná se o po-
radenství pro rodinné příslušníky, 
ale rovněž pro uživatele návyko-
vých látek. Dále nabízíme zpro-
středkování služeb z oblasti psy-
chologie a psychiatrie a ostatních 
služeb poskytujících pomoc v ob-
lasti léčby závislosti, se kterými 
jsme v úzkém kontaktu.

Rovněž nabízíme klientům 
„individuální psychoterapii“, což 
je léčebná metoda, která je ve-
dena formou rozhovoru mezi kli-
entem a terapeutem. Na tom-
to základě se postupně odhalu-
jí a léčí příčiny klientových potíží.

V neposlední řadě poskytuje-
me „svépomocné skupiny“ s od-
borným vedením vyškoleného te-
rapeuta. Tato služba nabízí klien-
tům vzájemnou podporu na zá-
kladě sdílených zkušeností. Po-
máhá zmírnit odcizení, izolaci, 
navozuje změny chování, posi-
luje sebevědomí a dodává nadě-

ji. Naše služba je bezplatná, a to 
díky dotacím, které máme z mi-
nisterstva práce a sociálních věcí 
a také rovněž od Statutárního 
města Frýdek Místek. Jsme také 
vděční za každého dobrovolné-
ho dárce, který jakýmkoliv způso-
bem přispěje na tuto službu. 

Patříte mezi ty, kteří chtějí 
svůj problém se závislostí nějak 

řešit, nebo ty, kteří žijí s osobou 
závislou a neví, jak jí pomoci?

Neodkládejte řešení vaší si-
tuace na zítřek, ale kontaktujte 
nás v co nejbližší době. Pracov-
níci Modrého kříže se postarají o 
každého, který se rozhodne při-
jmout nabídku pomoci.

JE ČAS PRO ZMĚNU!!!
Mgr. Jan Czudek, ředitel

Taneční škola Just Dan-
ce pořádá na Hukvaldech ve 
dnech 14.-23. 8. Letní školu 
tance, která je určena jak pro 
zcela začínající tanečníky, tak 
i pro zkušené tanečníky a ta-
nečnice. 

Taneční program je zaměřen 
na výuku disco dance, hip hopu, 
moderního tance, aerobicu, ta-
neční akrobacie a všeobecné 
taneční přípravy. Kromě taneč-
ních hodin je v programu také 
kondiční příprava, posilování a 
pohybová průprava. 

Ve volném čase čeká na 
všechny spoustu soutěží, her 
a další doprovodný program. A 
hlavně skvělá zábava a legrace.

Taneční výuka bude probíhat 
na ZŠ Hukvaldy, kde je k dispozi-

Prázdniny s taneční školou
ci několik sálů a místností. Ubyto-
vání ve třídách ZŠ Hukvaldy.

Cena 3500 Kč zahrnuje plnou 
penzi, pitný režim, nájmy, výu-
kové tréninky, program pro vol-
ný čas, dozor trenérů a spoustu 
překvapení.

Bližší informace na www.ts-

justdance.cz nebo na tel. čísle 
607 946 143 – J. Šodková.

Prožijte léto s tancem!
Hlaste se co nejdříve na tel. 

čísle 607 946 143 nebo na e-
mailové adrese j.sodkova@se-
znam.cz. Neváhejte, zůstávají 
poslední volná místa!

Na internetových stránkách města lze nalézt informaci
o stavu žádosti o vydání řidičského průkazu:

http://www.frydek-mistek.cz/sekce/sekce_zpravy_detail.php?id=4084&prilohy_id=0&sekce_id=314&
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3. 8. – MALOVÁNÍ
V SOKOLÍKU

Organizátor: Spolek přátel Frýd-
ku-Místku, o.s.
Místo: Areál Sokolík v Místku
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (prů-
běžná akce)
Kontakt: Helena Železníková, 
Telefon: 774 311 111, E-mail: 
pratele@pratelefm.org 
Informace: Tradiční a netradiční 
výtvarné techniky.

4. 8. – MALOVÁNÍ
V SOKOLÍKU

Organizátor: Spolek přátel Frýd-
ku-Místku, o.s.
Místo: Areál Sokolík v Místku
Čas: 9 - 12 h (průběžná akce)
Kontakt: Helena Železníková, 
Telefon: 774 311 111, E-mail: 
pratele@pratelefm.org 
Informace: Tradiční a netradiční 
výtvarné techniky.
5. 8. – KOREJSKÉ TAEKWON-

DO ITF A SEBEOBRANA
Organizátor: Škola TaeKwon-
Do ITF Frýdek-Místek
Místo: Hřiště u 8. ZŠ, ČSA 570, 
Místek (v případě deště tělocvična)
Čas: 9 – 11 h (sraz v 9 hodin u tělo-
cvičny 8. ZŠ od ulice 17. listopadu)
Kontakt: Miroslav Sýkora, Te-
lefon: 603 710 604, E-mail: 
tkdfm@taekwondo.cz
Informace: S sebou si vezměte 
bílé tričko, sportovní mikinu, tep-
láky či šustky, obuv na ven i pře-
zutí do tělocvičny.
6. 8. – TURNAJ VE FOTBÁLKU
Organizátor: Filadelfie, o.s.
Místo: U-kryt Slezská, Frýdek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin (přihla-
šování dvojic do 9:20 hodin)
Kontakt: Martin Dubčák, Tele-
fon: 558 435 637, E-mail: info@
filadelfie.cz
Informace: Turnaj dvojic ve stol-
ním fotbale. Věkové kategorie: 
7-12 let a 13-18 let
7. 8. – NAUČNOU STEZKOU 

FRÝDECKÝM LESEM NA 
BEZRUČOVU VYHLÍDKU

Organizátor: TJ VP Frýdek-Mís-
tek – Oddíl pěší turistiky
Místo: Frýdecký les, Bezručova 
vyhlídka
Čas: 8:00 – 14:50 hodin (Sraz: v 
8:00 hodin na nádraží ČD. Návrat: 
v 14:50 hodin na nádraží ČD)
Kontakt: Jaromír Maršálek, Te-
lefon: 776 252 014, E-mail: 
marsalek.jaromir@centrum.cz
Informace: Turistická vycházka 
podél řeky Ostravice, Frýdec-
kým lesem na Bezručovu vyhlíd-
ku. Hry a soutěže. Opékání pár-
ků. S sebou si vezměte vhodné 
oblečení a obuv, svačinu a pití.

10. 8. – AKTIV DAY
Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Sraz: V 9:30 hodin v SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:30 – 12:30
Kontakt: Patrik Siegelstein, Te-
lefon: 732 646 125, E-mail: pa-
trik@klicfm.cz
Informace: Přijďte se naučit zá-
klady moderních tanců s taneč-
ní skupinou AKTIV. S sebou 
si vezměte vhodné oblečení a 

PRÁZDNINY VE MĚSTĚ – KOMPLETNÍ PROGRAM NA SRPEN
obuv, svačinu a pití.
12. 8. – O KRÁLE A KRÁLOV-

NU FRÝDKU-MÍSTKU
Organizátor: Beskydská šacho-
vá škola
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místek
Čas: 8:00 – 13:00 hodin
Kontakt: Antonín Surma, Tele-
fon:558 637 670, 728 855 086, 
E-mail: a.surma@chessfm.cz
Informace: Kategorie: A) hráči 
narození 1991 a mladší, B) hráči 
narození 1995 a mladší, C) hráči 
narození 1999 a mladší.

13. 8. – DOPOLEDNE
REKORDŮ

Organizátor: Filadelfie, o.s.
Místo: U-kryt Slezská, Frýdek
Čas: 9 – 12 h (průběžná akce)
Kontakt: Martin Dubčák, tel: 558 
435 637, e-mail: info@filadelfie.cz
Informace: Čekají vás netradiční 
disciplíny. Není důležitá jen síla 
nebo mrštnost, ale i inteligence 
či trpělivost. Bližší informace na 
www.filadelfie.cz.
17. 8. – COUNTRY TANEČKY 
Organizátor: Středisko volné-
ho času Klíč, příspěvková orga-
nizace
Místo: SVČ Klíč, budova B, Pio-
nýrů 764, Místek
Čas: 9:00 – 11:30 hodin
Kontakt: Renata Bortlíčková, tel: 731 
080 964, E-mail: renata@klicfm.cz
Informace: Naučíte se kroky a figu-
ry country tanců. S sebou si vez-
měte sportovní oblečení (děvčatům 
doporučujeme i sukni), sportov-
ní obutí do klubovny, svačinu a pití.

18. 8. – AUTOBUSOVÝ
VÝLET DO OPAVY

Organizátor: Středisko volné-
ho času Klíč, příspěvková orga-
nizace
Sraz: V 9:00 hodin před SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 – 13:00 hodin
Kontakt: Alena Fabíková, tel: 732 
383 131, e-mail: alena@klicfm.cz
Informace: Podíváme se do Opa-
vy, kde navštívíme zábavnou in-
teraktivní výstavu Ilustrátor Zde-
něk Burian. Produkce obrazů to-
hoto známého malíře pravěku 
jsou dětem přibližovány zajímavý-
mi hrami a soutěžemi. Dozvíte se 
zajímavosti ze života Zdeňka Bu-
riana, seznámíte se s jeho tvor-
bou, složíte si kostru dinosaura, 
obří puzzle a zažijete mnoho dal-
šího. S sebou si vezměte svačinu 
a pití, pláštěnku, vhodné obleče-
ní a obutí, malé kapesné, průkaz-
ku zdravotní pojišťovny. Na akci 
je nutno se předem přihlásit. Při-
hlášky získáte osobně v SVČ Klíč 
FM nebo na webu www.klicfm.cz.

19. 8. – MALÝ STRÁŽNÍK
Organizátor: Městská policie 
Frýdek-Místek
Místo: Sady Svobody, Frýdek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Lenka Biolková, Tele-
fon: 558 631 481, E-mail: biolko-
va.lenka@frydekmistek.cz
Informace: Vyzkoušíte si fyzic-
ké a psychické testy pro „malé 
strážníky“, seznámíte se s prací 
městské policie. Za nepříznivé-
ho počasí se akce nekoná.

20. 8. – AUTOBUSOVÝ VÝ-
LET NA RANČ ČELADNÁ

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Sraz: V 9:15 hodin před SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Alena Fabíková, tel: 732 
383 131, e-mail: alena@klicfm.cz
Informace: Výlet na ranč ke ko-
ním. Pojeďte s námi navštívit 
ranč, prohlédnout si stáje, se-
známit se s životem koní a pro-
jet se na koni v kryté hale ran-
če. S sebou si vezměte svačinu 
a pití, pláštěnku, vhodné obleče-
ní a obutí, malé kapesné, průkaz-
ku zdravotní pojišťovny. Na akci 
je nutno se předem přihlásit. Při-
hlášky získáte osobně v SVČ Klíč 
FM nebo na webu www.klicfm.cz.

21. 8. – MLADÍ HASIČI
Organizátor: Sbor dobrovolných 
hasičů Lískovec
Místo: Hasičská zbrojnice v Lís-
kovci (Dojezd MHD č. 5)
Čas: 9 – 12 h (průběžná akce)
Kontakt: Šárka Čerňáková, tel: 
605 249 385, e-mail: sarka.cer-
nakova@seznam.cz
Informace: Ukázky z činnosti 
mladých hasičů, soutěže s pou-
žitím hasičského nářadí a náčiní. 
V případě nepříznivého počasí 
akce proběhne v klubovně a ve 
zbrojnici. Děti předškolního věku 
se mohou zúčastnit pouze v do-
provodu dospělé osoby.

25. 8. – DOPOLEDNE
PLNÉ HER

Organizátor: TOM 19070 KAM, 
Frýdek-Místek
Místo: SVČ Klíč, budova B, Pio-
nýrů 764, Místek
Čas: 8:30 – 13:00 hodin
Kontakt: Jiří Šnapka, Tele-
fon: 737 117 491, E-mail: jiri.
snapka@seznam.cz
Info: Čekají vás deskové a karet-
ní hry v klubovně a míčové hry na 
hřišti. S sebou si vezměte sportov-
ní oblečení, přezůvky, svačinu a pití.

25. 8. – SEBEOBRANA
Organizátor: TaeKwon-Do ITF 
JOOMUK

Místo: Tělocvična 11. ZŠ na ulici 
J. z Poděbrad ve Frýdku (zelená 
za sokolovnou)
Čas: 9 – 12 h (průběžná akce)
Kontakt: Jozef Juhás, Telefon: 
605 807 148, E-mail: jozef.ju-
has@seznam.cz
Informace: Nauč se základům se-
beobrany. Poznej své pohybové 
schopnosti v rozvoji umění sebe-
obrany. Akce je určena dětem od 
7 let. S sebou si vezměte sportov-
ní oblečení a obuv, svačinu a pití.

26. 8. – SEBEOBRANA
Organizátor: TaeKwon-Do ITF 
JOOMUK
Místo: Tělocvična 11. ZŠ na ulici 
J. z Poděbrad ve Frýdku (zelená 
za sokolovnou)
Čas: 9 – 12 h (průběžná akce)
Kontakt: Jozef Juhás, tel.: 605 807 
148, e-mail: jozef.juhas@seznam.cz
Informace: Nauč se základům se-
beobrany. Poznej své pohybové 
schopnosti v rozvoji umění sebe-
obrany. Akce je určena dětem od 
7 let. S sebou si vezměte sportov-
ní oblečení a obuv, svačinu a pití.

26. 8. – DOPOLEDNE HER
A SOUTĚŽÍ

Organizátor: Městská knihovna 
Frýdek-Místek
Místo: Městská knihovna, Hlav-
ní 111, Místek
Čas: 9 – 12 h (průběžná akce)
Kontakt: Barbora Veličková, tel: 
558 644 353, e-mail: velicko-
va@mkmistek.cz
Informace: Soutěže, výtvarné 
dílny, hry pro děti.

27. 8. – MNOHO TVÁŘÍ
ZÁBAVY

Organizátor: Junák – Svaz skau-
tů a skautek ČR, Středisko 8. 
pěší pluk
Místo: Skautská klubovna na uli-
ci 28. října 781, Místek (vedle re-
staurace Golf)
Čas: 9:00 – 12:00 hodin a 14:00 
– 17:00 hodin (průběžná akce)
Kontakt: Kristýna Žížala Johno-
vá, Telefon: 777 896 758, E-
mail: kristaj@seznam.cz
Informace: Můžete si vyzkoušet 
svou zručnost, výtvarný cit, zahrát 

si drobné hry, zasoutěžit, navštívit 
lanové průlezky, podívat se do klu-
bovny. S sebou si vezměte spor-
tovní oblečení a obuv, svačinu a pití.

28. 8. – MNOHO TVÁŘÍ
ZÁBAVY

Organizátor: Junák – Svaz 
skautů a skautek ČR, Středisko 
8. pěší pluk
Místo: Skautská klubovna na uli-
ci 28. října 781, Místek (vedle re-
staurace Golf)
Čas: 9:00 – 12:00 hodin a 14:00 
– 17:00 hodin (průběžná akce)
Kontakt: Kristýna Žížala Johno-
vá, Telefon: 777 896 758, E-
mail: kristaj@seznam.cz
Informace: Můžete si vyzkoušet 
svou zručnost, výtvarný cit, zahrát 
si drobné hry, zasoutěžit, navštívit 
lanové průlezky, podívat se do klu-
bovny. S sebou si vezměte spor-
tovní oblečení a obuv, svačinu a pití.

28. 8. – AUTOBUSOVÝ VÝ-
LET NA RANČ ČELADNÁ

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Sraz: V 9:15 hodin před SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9:00 – 12:00 hodin
Kontakt: Alena Fabíková, tel: 732 
383 131, e-mail: alena@klicfm.cz
Informace: Výlet na ranč ke ko-
ním. Pojeďte s námi navštívit 
ranč, prohlédnout si stáje, se-
známit se s životem koní a pro-
jet se na koni v kryté hale ran-
če. S sebou si vezměte svačinu 
a pití, pláštěnku, vhodné obleče-
ní a obutí, malé kapesné, průkaz-
ku zdravotní pojišťovny. Na akci 
je nutno se předem přihlásit. Při-
hlášky získáte osobně v SVČ Klíč 
FM nebo na webu www.klicfm.cz

31. 8. – PRÁZDNINOVÉ
TRIČKO

Organizátor: Středisko volného 
času Klíč, příspěvková organizace
Místo: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místek
Čas: 9 – 12 h. (průběžná akce)
Kontakt: Ivana Kulhánková, tel: 731 
167 010, e-mail: iva@klicfm.cz
Informace: Vyrobíte si bezva 
tričko do školy. S sebou si vez-
měte svačinu a pití.

RAFTY NA OSTRAVICI: 23. července se uskutečnila jedna z nejatraktivnějších akcí programu. Leh-
ce adrenalinové dobrodružství děti vždy láká, a nejinak tomu bylo letos. „Počasí přálo až moc. Chyti-
li jsme jeden z nejparnějších dní, takže to bylo pro všechny docela fyzicky náročné. Musím dát vždyc-
ky dohromady partičku alespoň dvaceti nadšenců, jinak by se to nedalo zvládnout. Jde o bezpečnost 
a taky transport raftů zpod jezu zase zpátky v tom vedru není žádná legrace,“ hodnotil za pořádající 
Sportovní klub cvičení a pobyt v přírodě Oldřich Chrostek.                 Foto: Petr Pavelka
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Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlašuje veřejnou soutěž o 
nejlepší ideový návrh, symbolizu-
jící společnou Evropu, do uvolně-
ného prostoru podstavce na ná-
městí Evropy v Místku. Jedná se 
o prostor před bývalým Kinem Pe-
tra Bezruče, kde v červnu tohoto 
roku byla odstraněna socha Euro-
py hukvaldského rodáka žijícího v 
Německu, Ladislava Dryaka. 

Záměrem Statutárního měs-
ta Frýdek-Místek je důstojně za-
plnit uvolněný prostor podstav-
ce po soše s cílem zapojit širo-
kou veřejnost. Veřejné soutě-
že se může zúčastnit každý ob-
čan bez ohledu na místo trva-
lého pobytu. Do konce října to-
hoto roku vybere Rada města 
Frýdku-Místku tři nejlepší návr-
hy. Tyto tři nejlepší návrhy bu-
dou finančně ohodnoceny, a to
8 000 Kč za první místo v soutěži, 
za druhé místo 6 000 Kč a za tře-
tí místo 4 000 Kč. Podle vítězné-
ho námětu bude vytvořeno dílo, 
které bude umístěno na uvolně-
ný podstavec. Rozměry toho-

Statutární město Frýdek vyhlašuje
veřejnou soutěž v prostoru Náměstí Evropy

to podstavce jsou 1 500 x 1 130 
x 800 mm (délka x šířka x výš-
ka v mm). S článkem uveřejňuje-
me fotografii a dva výkresy, pů-
dorys a řez řešeného prostoru. 
Způsob zpracování návrhu není 
předepsán. Své návrhy s uvede-
ním jména, bydliště a telefonního 
čísla je možno zasílat poštou na 
adresu Magistrát města Frýdku-
Místku, oddělení územního roz-
voje odboru územního rozvoje a 
stavebního řádu, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek nebo po-
dat osobně v budově magistrátu, 
Radniční 1148, 3. patro, kance-
lář č. 410, paní Haně Windischo-
vé, nebo zaslat elektronicky na 
adresu windischova.hana@
frydekmistek.cz. 

Případné dotazy vám rádi 
zodpoví zaměstnanci odděle-
ní územního rozvoje, paní Hana 
Windischová na tel. 558 609 276 
nebo Ing. arch. Zuzana Břacho-
vá na tel. 558 609 275. 

Uzávěrka příjmu návrhů 
uvedeným způsobem je 30. 
září 2009. 

Právní podmínky soutěže
1. Tato soutěž se řídí ustanoveními § 847 - 849 občanského 

zákoníku. Tato soutěž není obchodní veřejnou soutěží dle ob-
chodního zákoníku ani soutěží o návrh dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ani architektonickou soutěží ve 
smyslu Soutěžního řádu České komory architektů.

2. Soutěžící účastí v soutěži souhlasí s uveřejněním svých ná-
vrhů a s uvedením jejich jména na webových stránkách vyhlašo-
vatele a ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku, popřípadě s ji-
ným způsobem veřejné prezentace.

3. V souladu s ust. § 61 autorského zákona je vyhlašovatel 
oprávněn využít oceněné návrhy pro účely výše uvedené. 

4. Vyhlašovatel nehradí žádné náklady spojené s účastí v soutěži.
Statutární město Frýdek-Místek předem děkuje za iniciativu a 

účast v této soutěži. Těšíme se na Vaše návrhy a doufáme, že se 
nám společnými silami podaří dotvořit další část našeho města ke 
spokojenosti všech jeho obyvatel i návštěvníků.

(Pokračování ze strany 2)
Do konce července měla být 

hotova také zámková dlažba v 
okolí Penny marketu v hodno-
tě přesahující čtyři milion korun. 

„Jsme rádi, že jsme i v letošním, 
ekonomicky obtížném roce doká-
zali pokračovat ve zvelebování 
jednotlivých částí města,“ říká ná-
městek primátora Petr Cvik.  (pp)

Ve městě přibývají nové chodníky

U PENNY MARKETU: Jedna z lokalit, kde se budují nové chodníky. 
  Foto: Petr PavelkaKompletní dokumentace v PDF formátu na www.frydekmistek.cz
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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. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 13,26 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2 (II.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) objekt bez čp./če. (ul.Hlavní) 
- nebytový prostor o výměře 33,82 m2

4) objekt bez čp./če. – křížový podchod 
- nebytový prostor o výměře 24,90 m2 (směr Ostravská)
5) Objekt čp. 6, náměstí Svobody
- nebytové prostory o výměře 33,18 m2 (III.NP)

6) Objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytové prostory o výměře 44 m2 (IV.NP)
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
2) objekt čp.549 (ul. Růžový pahorek) 
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
3) Objekt čp. 604, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2

(III.NP, VII.NP a VIII.NP)
4) Objekt čp. 606, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (II.NP)

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíž-
dí mobilní sběrna, a na sběrné 
dvory může občan města Frý-
dek-Místek bezplatně přinést 
tyto nebezpečné odpady, vel-
koobjemové odpady a elektro-
zařízení: - nebezpečné odpady 
a ostatní odpady: mazací a mo-
torové oleje, olejové filtry, zbyt-
ky barev, laků, ředidel, televizo-
ry, obrazovky, monitory, počíta-
če, autobaterie a monočlánky, 
použité obaly od postřiků a jiné 
chemikálie, prošlé a nepotřebné 
léky, lednice, mražáky, zářivky, 
výbojky, sporáky, pračky, rádia.

Velkoobjemové odpady: skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní - nerozebrané!!!

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
lednice, mrazničky, sporáky, 

pračky, mikrovlnné trouby, frito-
vací hrnce, vařiče, myčky nádobí, 
vysavače, žehličky, váhy, zářivky, 
výbojky, monitory, tiskárny, televi-
zory, rádia, videorekordéry, tele-
fony a ostatní domácí spotřebiče

Mobilní sběrna
U Kina P. Bezruče 18. 8. - 20. 8.
U krytého bazénu 25. 8. - 27. 8.
Park. u Kauflandu 4. 8. - 6. 8.
Parkoviště u Billy 11. 8. - 13. 8.
Provoz:  Út, St, Čt 10.00-18.00 

Sběrné dvory:
Svazarmovská, Pod estakádou
Provoz:  Po-Pá 8.00-18.00,
 So 8.00-14.00

Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka a.s., tel. 558 627 047, 
558 438 330, 558 636 251.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tel_seznam.php
Na tomto odkaze naleznete praktický přehledný seznam úřadu s telefonickými

kontakty na jednotlivé osoby, včetně umístění a čísla kanceláře.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tiskopisy/index.php
Na tomto odkaze naleznete tzv. životní situace, které je Magistrát města

Frýdku-Místku kompetentní řešit, s návody, jak v daných záležitostech postupovat.

T - Tekuté odpady

Statutární město Frýdek-
-Místek vyhlašuje prodej níže 
uvedených nemovitostí formou 
nabídkového licitačního řízení:

- objekt bez č.p./č.e. na pozem-
ku p.č. 3151/33 zast. plocha a ná-
dvoří a pozemek p.č. 3151/33 za-
stavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 51 m2 včetně součástí a pří-
slušenství, k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek. Nejnižší nabídková 
cena činí 334.120 Kč

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 16. 9. 2009 ve 
13.00 hod. v zasedací síni v bu-
dově Magistrátu města Frýdek-
-Místek, ul. Radniční 10, Frýdek-

Nabídkové licitační řízení
-Místek. Účastník nabídkového 
licitačního řízení se před jeho ko-
náním prokáže platným občan-
ským průkazem a dokladem o 
zaplacení jistiny. Jistina je stano-
vena ve výši 33.412 Kč. Jistinu 
je nutno uhradit na účet Statutár-
ního města Frýdek-Místek vede-
ný u Komerční banky, a.s., a to 
na číslo účtu 6015-28781/0100, 
VS 36133999, nejpozději v den 
nabídkového licitačního řízení.  
Prohlídka objektu je dne 10. 9. 
2009 v 9.00 hodin.

Bližší informace na odboru 
správy obecního majetku MMFM, 
tel. 558 609 174, 558 609 176.

Statutární město Frýdek-
-Místek vyhlašuje prodej níže 
uvedených nemovitostí formou 
nabídkového licitačního řízení:

- objekt bez č.p./č.e. na po-
zemku p.č. 3151/24 zast. plo-
cha a nádvoří a pozemek p.č. 
3151/24 zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře 115 m2 včetně 
součástí a příslušenství (včetně 
garáže), k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek. Nejnižší nabídková 
cena činí 492.430 Kč.

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 16. 9. 2009 ve 
13.00 hod. v zasedací síni v bu-
dově Magistrátu města Frýdek-
-Místek, ul. Radniční 10, Frý-
dek-Místek. 

Nabídkové licitační řízení
Účastník nabídkového lici-

tačního řízení se před jeho ko-
náním prokáže platným občan-
ským průkazem a dokladem o 
zaplacení jistiny. Jistina je sta-
novena ve výši 49.243 Kč. Jisti-
nu je nutno uhradit na účet Sta-
tutárního města Frýdek-Mís-
tek vedený u Komerční banky, 
a.s., a to na číslo účtu 6015-
28781/0100, VS 36133998, 
nejpozději v den nabídkového 
licitačního řízení. 

Prohlídka objektu je dne 10. 
9. 2009 v 9.15 hodin.

Bližší informace na odbo-
ru správy obecního majetku 
MMFM, tel. 558 609 174, 558 
609 176.

Tyto odpady vznikají zejmé-
na v čistírnách odpadních vod 
jako čistírenské kaly, dále pak 
v úpravnách uhlí jako kaly uhel-
né a konečně v petrochemic-
kém průmyslu a rafinériích mi-
nerálních olejů jako ropné kapal-
né odpady. Podobně je tomu v 
automobilovém průmyslu, v prů-
myslu barev a laků apod. Z cha-
rakteru vzniku kapalných odpa-
dů vidíme, že jde převážně o od-
pady patřící do sféry průmyslo-
vých odpadů. Čistírenské kaly 
lze zpracovat také například 

kompostováním, ostatní kapalné 
odpady lze pouze spalovat nebo 
zpracovat jiným tepelným způ-
sobem (pyrolýzou). 

Převážná většina tekutých 
odpadů patří mezi odpady ne-
bezpečné, a proto s nimi musí-
me podle toho zacházet.

Mezi nejčastější tekuté odpa-
dy, které produkují občané měs-
ta Frýdek-Místek a odevzdávají 
je ve sběrných dvorech, eventu-
álně v mobilní sběrně Frýdecké 
skládky, a.s. či při svozech ne-
bezpečného odpadu, patří: ole-

je, barvy, ředidla, emulze, kyse-
liny, saponáty a jiné čisticí pro-
středky. Tyto odpady se převe-
zou na Panské Nové Dvory a 
po shromáždění dostatečného 
množství se převážejí ke koneč-
né likvidaci do firem majících po-
volení s těmito odpady nakládat, 
shromažďovat a likvidovat. 

Každý občan Frýdku-Míst-
ku může tyto odpady bezplatně 
odevzdat na určených místech 
Frýdecké skládky, a.s. (odběrná 
místa i s otevírací dobou nalez-
nete na www.fmskladka.cz)

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlašuje prodej níže uvede-
ných nemovitostí formou nabíd-
kového licitačního řízení:

- garáž bez č.p./č.e. na po-
zemku p.č. st. 252 a pozemek 
p.č. st. 252 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 98 m2, k.ú. 
Skalice u Frýdku-Místku, obec 

Frýdek-Místek. Vyvolávací cena 
činí 245.000 Kč

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 16. 9. 2009 ve 
13.30 h. v zasedací síni v bu-
dově Magistrátu města Frý-
dek-Místek, ul. Radniční 10, Frý-
dek-Místek. 

Účastník nabídkového licitač-
ního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským 
průkazem a dokladem o zapla-
cení jistiny. Jistina je stanove-
na ve výši 24.500 Kč. Jistinu je 
nutno uhradit na účet Statutární-
ho města Frýdek-Místek vedený 
u Komerční banky, a.s., a to na 
číslo účtu 6015-928781/0100, 

Nabídkové licitační řízení

S účinností od 20. 7. 2009 
bylo zrušeno místo pro odkládá-
ní pytlů od zahrádkářů, a to ve 
Skalici-Kamenci vedle č.e. 158. 
Ostatní místa (Skalice-Kamenec 
– hlavní brána zahrádkářů, vedle 
č.e. 120, vedle č.e. 72, vedle č.p. 
180) zůstávají zachována.

Zrušení místa pro
odkládání pytlů

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlašuje prodej níže uvede-
ných nemovitostí formou nabíd-
kového licitačního řízení:

- bytová jednotka č. 232/1 
v budově č.p. 232 na pozem-
ku p.č. 403 zastavěná plocha a 
nádvoří včetně podílu o velikosti 
3357/33540 na společných čás-
tech budovy č.p. 232 a pozem-
ku p.č. 403 zast.pl. a nádv., k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Havlíčkova) za celkovou vyvolá-
vací cenu 500.000 Kč

- bytová jednotka č. 232/2 
v budově č.p. 232 na pozem-
ku p.č. 403 zastavěná plocha a 
nádvoří včetně podílu o velikosti 
3357/33540 na společných čás-
tech budovy č.p. 232 a pozem-
ku p.č. 403 zast.pl. a nádv., k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Havlíčkova) za celkovou vyvolá-
vací cenu 500.000 Kč

- bytová jednotka č. 232/6 
v budově č.p. 232 na pozem-

Nabídkové licitační řízení 
ku p.č. 403 zastavěná plocha a 
nádvoří včetně podílu o velikosti 
3357/33540 na společných čás-
tech budovy č.p. 232 a pozem-
ku p.č. 403 zast.pl. a nádv., k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Havlíčkova) za celkovou vyvolá-
vací cenu 500.000 Kč

- bytová jednotka č. 232/8 
v budově č.p. 232 na pozem-
ku p.č. 403 zastavěná plocha a 
nádvoří včetně podílu o velikosti 
3408/33540 na společných čás-
tech budovy č.p. 232 a pozem-
ku p.č. 403 zast.pl. a nádv., k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Havlíčkova) za celkovou vyvolá-
vací cenu 500.000 Kč

- jednotka (nebytový pro-
stor) č. 1752/12 v budově č.p. 
1751,1752,1753 na pozemcích 
p.č. 3482/26,3482/27,3482/28 
vše zastavěná plocha a ná-
dvoří včetně podílu o veli-
kosti 1242/234879 na spo-
lečných částech budovy č.p. 

1751,1752,1753 a pozemcích 
p.č. 3482/26, 3482/27, 3482/28 
zast.pl. a nádv., k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (ul. Jose-
fa Suka) za celkovou vyvoláva-
cí cenu 125.805 Kč

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 16. 9. 2009 ve 
13.45 hod. (jednotky – nebytové 
prostory) a ve 14.15 hod. (byto-
vé jednotky) v zasedací síni od-
boru správy obecního majetku 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku, ul. Radniční 10. Účastník na-
bídkového licitačního řízení se 
před jeho konáním prokáže plat-
ným občanským průkazem a do-
kladem o zaplacení jistiny. Výše 
jistoty je stanovena na 10% z vy-
volávací ceny a je splatná nej-
později v den licitačního řízení na 
účet Statutárního města Frýdek-
-Místek, č.ú. 6015-928781/0100, 
var. symbol 31121111. Bližší in-
formace – Magistrát města F-M, 
tel.: 558 609 172, 558 609 171.

VS 36133112, nejpozději v den 
nabídkového licitačního řízení. 

Bližší informace na odbo-
ru správy obecního majetku 
MMFM, tel.: 558 609 174, kde je 
možno domluvit prohlídku.
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V oblasti územního rozvoje a životního prostředí chceme:V oblasti územního rozvoje a životního prostředí chceme:
udržet kvalitní péči o zeleňudržet kvalitní péči o zeleň

PARK POD ZÁMKEM: Za úpravu tohoto prostoru získalo město ocenění odborníků, ocenění veřejnosti 
pak představuje vysoká návštěvnost akcí v této lokalitě. Lidé se zde zkrátka cítí dobře. Foto: Petr Pavelka

V Programovém prohláše-
ní Rady města Frýdku-Místku 
pro období 2006-2010 je kro-
mě závazku udržet kvalitní péči 
o zeleň také deklarována sna-
ha pokračovat v rekonstrukcích 
a úpravách dětských hřišť, her-
ních prvků na sídlištích a v par-
cích, včetně jejich úprav. „Na-
ším cílem je podpora aktivní-
ho využívání volného času, 
zlepšení podmínek pro kultur-
ní, sportovní a další zájmové 
aktivity s důrazem zejména na 
sídliště. Posledním počinem v 
tomto směru bylo nové dětské 
hřiště na ulici Marie Majerové, 
které se stalo už desátým ve 
městě, které bylo vybudováno 
podle přísných norem Evrop-
ské unie,“ řekl náměstek pri-
mátora Michal Pobucký, který 
má ve městě zeleň na staros-
ti. Stejně kvalitní hřiště už byla 
vybudována například v parku 
na ulici Puškinova, v Janáčko-
vě parku, v parku Svobody – u 
Sokolovny, na sídlišti Slezská 
na ulici Dobrovského, na síd-
lišti Anenská na ulici J. Lohre-
ra, v Sadech B. Smetany, na 
ulici Dr. A. Vaculíka poblíž re-
staurace Veranda, Nad Lipinou 
a také za frýdeckou nemocnicí.

Stálé zlepšování životního 
prostředí ve městě je úkolem 
odboru životního prostředí a ze-

O Frýdku-Místku se určitě dá hovořit jako o městě zeleně, už 
proto, že se řadí k městům s největší výměrou veřejné zeleně a 
zeleně celkem na obyvatele. Frýdek-Místek se může pochlubit jak 
množstvím zeleně, tak počtem svých parků a systémem městské 
zeleně, který umožňuje procházet zelenými plochami napříč ce-
lým městem. Velký význam má i vybavenost ploch zeleně pro hry 
dětí – dětská hřiště pro nejmenší i pro sportovní aktivity. Město 
Frýdek-Místek získalo před lety v renomované evropské soutěži 
Entente Florale bronzovou plaketu a vysokou laťku se snaží držet.

mědělství. Ten loni zadal zakáz-
ku na zpracování projektů revi-
talizace parků ve městě. „Na 
základě zpracovaných projektů 
byly v prvním pololetí letošního 
roku započaty práce na realiza-
ci této studie. Práce se soustře-
ďují především na Sady B. Sme-
tany a Sady Svobody. Loni na 
podzim bylo započato s výsad-
bou dřevin ve městě, která byla 
dokončena na jaře 2009. Za tu 
dobu bylo vysazeno celkem 330 
vzrostlých stromů na různých lo-
kalitách ve městě,“ uvedl Jaro-
slav Zezula, vedoucí odboru ži-
votního prostředí a zeměděl-
ství. Byla také zadána další stu-
die výsadeb stromů, která má 
být dokončena tak, aby se už 
na podzim mohlo ve výsadbách 
dřevin pokračovat.

Občané oceňují také přístup 
města k městským hřbitovům, 
kdy se radnice snaží o zlepše-
ní jejich vzhledu a vybavenos-
ti. Loni byla například zpraco-
vána projektová dokumenta-
ce „Rekonstrukce chodníků na 
veřejném pohřebišti ve Frýd-
ku“ a byla zrealizována část I. 
etapy, letos se pokračuje. Ješ-
tě do konce roku bude reali-
zována také vodovodní přípoj-
ka pro evangelický a katolický 
hřbitov v Lískovci.

„Věnujeme se také příměst-

KVĚTINOVÉ ZÁHONY: Zákoutí, které potěší každé oko.
Foto: Petr Pavelka

KRUHOVÉ OBJEZDY: Zeleň lze citlivě zakomponovat všude.
Foto: Petr Pavelka

NOVÉ HŘIŠTĚ: K péči o zeleň patří i vybavenost umožňující dětem hrát si v přírodě. Foto: Petr Pavelka

ským lesům. Loni v září jsme 
slavnostně otevřeli Naučnou 

stezku Okolí Morávky,“ připo-
mněl další oblast spadající pod 

péči o zeleň náměstek primáto-
ra Michal Pobucký.  (pp)
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Čtvrtek 6. srpna v 19 h. – Frýdecký zámek 
KAJKERY

Koncert frýdecko-místecké folkrocko-
vé skupiny. Theodor Kára Barczi – zpěv, 
perkuse, harmonika. Martin Babuš Czer-
ný – elektrické kytary, zpěv. Tomáš Bobr 
Pyško – akustická kytara. David Blue Bře-
zovják – baskytary, zpěv. Pavel Bjolek – 
bicí, perkuse. Vstupné: 100 Kč
Středa 26. srpna v 18 h. – Frýdecký zámek

ŽALMAN A SPOL.
Koncertní vystoupení legendární folkové 
skupiny. Vstupné: 150 Kč
V případě nepříznivého počasí se koncer-
ty konají v Nové scéně Vlast.
Divadelní předplatné sezóna 2009/2010

SKUPINA A 2009/10
Pátek 25. září v 19 hodin 

Divadelní společnost Josefa Dvořáka Praha
Pavel Fiala – Josef Dvořák
S PYDLOU V ZÁDECH

Tato hra měla premiéru v Divadle Semafor 
4. 6. 1981 a dočkala se téměř 500 repríz. 
Nyní po mnoha letech se legendární insce-
nace vrací na divadelní prkna. Postavička li-
dového chytráka, který se zaplétá v šachové 
partii mocných, poskytuje Josefu Dvořákovi 
prostor pro řadu brilantních klaunských čísel.
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, 
Rostislav Trbík, Karel Gult, Veronika Ba-
jerová aj. Režie: Josef Dvořák

Úterý 20. října v 19 hodin
Divadlo Radka Brzobohatého Praha

James Goldman
LEV V ZIMĚ

Historická hra s humorným nadhledem. Na za-
čátku 12. století se anglický král Jindřich II. a 
jeho manželka Eleonora Aquitanská musí roz-
hodnout, který z jejich tří synů bude vládnout.
Každý z nich chce trůn získat. Královna 
je ochotna království rozdělit, král usiluje 
o to, aby království zůstalo jednotné. Blíží 
se zima a začíná rodinná válka o trůn, kte-
rou vyhraje ten nejsilnější a nejschopněj-
ší. Filmová verze získala tři Oscary.
Hrají: Radoslav Brzobohatý, Hana Ma-
ciuchová, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, 
Irena Máchová, Petr Vágner aj.
Režie: Roman Štolpa

Neděle 8. listopadu 
Bratislavské hudobné divadlo

R. Geri, C. Kubiš, M. a S. Kohútek
DON QUIJOTE PODLA SANCHA

Flamengo muzikál, španělské rytmy, svě-
toznámý námět o muži, který bojoval s vě-
trnými mlýny, miloval život, lidi a sprave-
dlnost. Zajímavé zpracování je vtipným 
nadhledem na život Dona Quijota očima 
jeho sluhy Sancha Panzy. 
Živá hudba na jevišti, temperamentní ta-
nec a herecký koncert.
Hrají: Ivan Vojtek/Jozef Benedik, Ma-
túš Kohútik, Zuzana Čorejová, Miroslava 
Hardošová, Radomír Miliš, Los Remedios
Režie: Pavol Uher
Choreografie: Ramón Martínez
Divadlo Palace Theatre Praha – prosinec

Peter Shaffer
VEŘEJNÉ OKO

Komorní komedie. Příběh, který na první 

pohled vypráví o velmi nečekaném a nety-
pickém manželském trojúhelníku, je však 
při hlubším pohledu především něžným 
příběhem o lásce, bláznovství a moudrosti. 
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Jirešová a On-
dřej Čermák. Režie: Ondřej Zajíc

Studio Dva Praha – leden 2010
Miro Havran

VŠE O MUŽÍCH
Aneb jak muži vidí sami sebe, za co se 
stydí a nestydí, jak to dopadá, když se 
testosteron smíchá s city. Tragikomedie o 
mužích pro ženy, aby je opět nepochopily.
Hrají: Maroš Kramár, Michal Slaný a Filip Bla-
žek. Režie: Jana Janěková. Česká premiéra

Divadlo Sem Tam Fór Slavičín
– únor 2010
Ray Cooney

1+1=3 – JEDEN A JEDNA JSOU TŘI
John Brown je taxikář, který léta utajuje sku-
tečnost, že má dvě manželky. Vše klape dle 
přísně dodržovaného harmonogramu, který 
jednoho dne poruší a tím roztočí kolotoč lží, 
do kterých se stále více zamotává. 
V okamžiku, kdy je celá situace neúnos-
ná, se ke všemu přiznává a poprvé říká 
pravdu – nikdo mu nevěří.
Hrají: Jan Julínek, Pavel Studeník, Milan 
Janček, Lea Koncerová Jana Žáčková aj.
Režie: Jan Julínek

Středa 10. března 2010 v 19 hodin
Divadelní společnost Háta Praha

Ken Ludwig
DNES HRAJEME CYRANA

Komedie vypráví o všedních věcech ne-
všedního divadelního života.
Hrají: Ivana Andělová/Olga Želenská, 
Adéla Gondíková/Lucie Zedníčková, Lu-
mír Olšovský/Zbyšek Pantíček, 
Vladimír Čech/Petr Gelnar, Michal Hruš-
ka/ Filip Tomsa. Režie: Lumír Olšovský

SKUPINA B 2009/10
Středa 30. září v 19 hodin

Divadlo Na Fidlovačce Praha
Eric Emmanuel Schmidt

ZÁHADA
Hra sice začíná velice dramaticky, ale 
vzápětí pokračuje v žánru duchaplné kon-
verzační komedie. Erik Larsen se vypra-
vil na opuštěný ostrov v Norském moři 
za nositelem Nobelovy ceny za literaturu 
Abelem Norkem, aby s ním udělal inter-
view o jeho poslední knize Zapřená láska. 
Profesní rozhovor se změní v osobní sou-
boj dvou mužů s odlišným pohledem ne-
jen na lásku, sexualitu, ale na život vůbec.
Hrají: Otakar Brousek ml. a Tomáš Töpfer
Režie: Ondřej Brousek

Středa 21. října v 19 hodin
Divadlo Bolka Polívky a Divadelní

spolek Frída Brno
Callie Khouri

JAKO THELMA A LOUISE
Strhující příběh dvou žen, které procházejí 
na své cestě autem téměř mužským světem.
Prožívají při tom všechny zážitky a emo-
ce, které jim tato cesta přináší – přátelství, 
lásku, tužby, smrt, svobodu a vášeň. Utí-
kají spolu, aby se alespoň na chvíli uvolni-
ly ze svého stereotypního života. Útěk je 
navždy změní a spojí.
Hrají: Bára Munzarová, Marika Procház-
ková, Martin Trnavský, Radim Novák, 
Václav Trnavský. Režie: Jakub Nvota
Česká premiéra

Středa 25. listopadu v 19 hodin
Divadlo Na prádle Praha

D. Margulies
VEČEŘE S PŘÁTELI

Satirická komedie poprvé uvedena v New 
Yorku v roce 1999, ověnčená řadou cen 
včetně té nejprestižnější – Pulitzerovy ceny. 
Dva manželské páry jsou od studií neroz-
lučnými přáteli, společně prožívali svatbu, 
narození dětí, dovolené. Odchod Toma od 

Beth zasáhne celou čtveřici. V sérii konfron-
tací vycházejí najevo nečekané souvislosti.
Hrají: Milena Steimasslová, Daniel Rous, 
Kateřina Březinová, František Kreuzmann 
Režie: Petr Hruška

Pátek 29. ledna 2010 v 19 hodin
Intimní divadlo Dáši Bláhové

Alma de Groen
MRCHY ANEB ŘEKNI MI PRAVDU

O SVÉ LÁSCE
Krimikomedie ze světa žen, kterému by 
mohli muži rozumět. Pomalu odkvétající 
ženy poodhalují pravdy, životní peripetie, 
zklamání, Pyrrhova vítězství v rodinách i v 
profesi každé z nich.
Hrají: Dana Batelková, Nina Divíšková, 
Lenka Skopalová, Dáša Bláhová
Režie: Irena Žantovská

Komorní scéna Aréna Ostrava
– únor 2010

Sean O´Casey – Jiří Krejčík
PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY

Původně „penziónová“ fraška Bedtime Sto-
ry, kterou Jiří Krejčík osobitě upravil a široko 
daleko proslavil, hlavně díky filmové adap-
taci a inscenaci Činoherního klubu, která se 
zde hrála neuvěřitelných šestnáct let.
Hrají: Michal Čapka, Lucie Finková, Dana 
Fialková, Josef Kaluža, Tereza Dočkalo-
vá, Albert Čuba, Michal Moučka, René 
Šmotek. Režie: Ivan Krejčí

Čtvrtek 25. března 2010
Kašpar – Divadlo v Celené Praha

Edmont Rostand
CYRANO

Svůj širák odhazuji v dáli a s grácií… Cyrano, 
hrdý básník a skvělý šermíř, pohledný Kristi-
án a krásná Roxana, gaskoňští kadeti, lstivý 
pan de Guiche, vojenské ležení v Arrasu, to 
vše v příběhu, který rozhodně nezestárnul.
Hrají: Martin Hoffmann, Jitka Čvančaro-
vá, Marko Igonda, Tomáš Karger, Zuza-
na Onufráková, Lukáš Jůza, Jan Janov-
ský, Pavel Lagner. Režie: Jakub Špalek

Sobota 17. dubna 2010 v 19 hodin
Radošinské naivné divadlo 

Stanislav Štepka
MÁM OKNO

Barvitý příběh o vesnickém dědovi, který 
chce vždy a všude vidět a vnímat okolní 
svět, žít naplno se vším, co život přináší, 
ale i vtipná a bizarní setkání s rodinou a 
okolím, kteří se na jeho svérázný způsob 
života dívají s nedůvěrou a podezřením.
Hrají: členové RND. Režie: Ondrej Spišák 
Slovenská premiéra

MIMO PŘEDPLATNÉ 2009/10
Čtvrtek 8. října v 19 hodin
Divadlo Járy Cimrmana

Jára Cimrman/Zdeněk Svěrák/Ladislav 
Smoljak

ČESKÉ NEBE
Cimrmanův dramatický kšaft. Hra byla no-
minována na cenu Alfréda Radoka 2008
Osoby a obsazení:
Jan Ámos Komenský – Ladislav Smoljak/
Zdeněk Svěrák
Jan Hus – Bořivoj Penc/Jaroslav Weigel
Svatý Václav – Petr Brukner/Petr Reidinger
Praotec Čech – Jan Hraběta/Jan Kašpar
Karel Havlíček Borovský – Genadij Ru-
mlena/Robert Bárta
Babička – Miloň Čepelka/Marek Šimon
Radecký – Václav Kotek/Bořivoj Penc
Miroslav Tyrš – Michal Weigel/Zdeněk Škrlant
Režie: Ladislav Smoljak

Úterý 24. listopadu v 19 hodin
Divadlo Sklep Praha

BESÍDKA
Pásmo nejnovějších scének, skečů, pís-
ní a tanců.
Hrají: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří 
Fero Burda, František Váša, Lenka Ande-
lová, Jana Hanáková, Tereza Kučerová, 
Hana Navarová, Jiří Podzimek aj.

Divadlo Ungelt Praha – květen 2010
Keith Waterhouse

JEFFRYMU JE ŠOUFL
Tragikomický příběh o slavném britském žur-
nalistovi a alkoholikovi Jeffrey Bernardovi.
V Londýně v této hře exceloval Peter O´-
Toole. Divadlo Ungelt ji uvádí s Oldřichem 
Kaiserem. Dále hrají: Karolína Kaiserová, 
Rostislav Novák, Jaroslav Hanuš. Režie: 
Julek Neumann. Česká premiéra

XLVI. CYKLUS KONCERTŮ 
2009-2010

Koncerty Kruhu přátel hudby
Při Národním domě Frýdek-Místek

1. koncert
Pondělí 21. září v 19.00 hodin – Národní dům
JAROSLAV SVĚCENÝ – housle a prů-

vodní slovo
MARKÉTA CIBULKOVÁ – klavír

Program: A. Dvořák, J. Suk, J. Svěcený, 
B. Smetana, L. Janáček, J. S. Bach, M. 

Hess, A. Piazolla
2. koncert

Čtvrtek 15. října v 18.00 hodin – Bazilika 
Navštívení Panny Marie ve Frýdku
Svatováclavský hudební festival

ČEŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ
ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO
Simona Houda-Saturová – soprán
Petr Fiala – dirigent

3. koncert
Sobota 14. listopadu v 19.00 hodin

– Národní dům
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ

MORAVSKÝCH UČITELŮ
Program: L. Janáček, B. Martinů, B. Foerster

4. koncert
Čtvrtek 3. prosince v 19.00 hodin – 

chrám sv. Jana a Pavla v Místku
BONI PUERI

Adventní koncert
5. koncert

Březen 2010 – Národní dům
JARNÍ KONCERT SYMFONICKÉHO 

ORCHESTRU F-M
6. koncert

duben 2010 – Národní dům
BRNĚNSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO

Účinkují: Michal Hrubý, Michal Hutyra, 
Martin Lindtner, Martin Wiesner

7. koncert
Květen, červen 2010

(v jednání)
Změna programu vyhrazena!

ZÁMECKÉ KONCERTY
RYTÍŘSKÝ SÁL FRÝDECKÉHO ZÁMKU

(začátky koncertů vždy v 19 hodin)
1. koncert 

Úterý 13. října v 19.00 hodin
MARTIN VOJTÍŠEK – klavírní recitál

Program: F. Chopin
2. koncert
Prosinec 

KONCERT TANCŮ ČTYŘ STOLETÍ
Účinkují: Moravskoslezské komorní sdružení
Romana Pabjanová, Petra Šolcová – 
housle, Vladimír Liberda – viola, Ilona Ku-
čerová – violoncello, Karin Ulrichová a 
Jan Krejčíř – tanec, Anna Cónová a Miro-
slav Rataj – průvodní slovo
Program: W. A. Mozart, J. Suk, O. Ne-
dbal, Ch. Gounod, K. D. z Dittersdorfu, G. 
Bizet, P. I. Čajkovskij, B. Smetana

3. koncert
Leden 2010

JAN ROKYTA – cimbál 
ALFRED STREJČEK – recitace

Program: Petr Bezruč
4. koncert

Březen 2010
JANA NOVÁKOVÁ – housle
VÁCLAV VONÁŠEK – fagot

PETR NOVÁK – klavír
5. koncert

Duben 2010
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NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,

www.kinovlast.cz, vlast@kulturafm.cz

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

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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
Provoz. doba o letních prázdninách: 900 - 1400 

KLUB NEZBEDA

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

Mobil: 739 511 380 
web: kmbroucci.blog.cz

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

frýdeckým zámkem
v út a pá: 9-12, 13-17

ve st a čt 13-17, v so 9-12
773 993 112, www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních
současných malířů a grafiků

GALERIE POD SVÍCNEM

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Mírně erotická výstava
místních i přespopolních výtvarníků

s názvem Ze šuplíčku.

KOUZELNÝ KOUTEK
J. V. Sládka 37 (1. patro), Místek
http://kouzelny.koutek.sweb.cz

e-mail: kouzelny.koutek@seznam.cz
mobil: 737 518 840

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic
otevřeno duben-říjen 

v pátek 9-17 h., sobota 9-12 
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.

Info: www.vcelaricifm.cz,
603 542 619

Muzea v Chlebovicích

JARNÍ KONCERT ŽENSKÉHO
PĚVECKÉHO SBORU BOHUSLAVA

MARTINŮ FRÝDEK-MÍSTEK
6. koncert

Květen 2010
PUELLA TRIO

Účinkují: Terezie Fialová – klavír, Lenka Ma-
tějáková – housle, Markéta Vrbková – violon-
cello. Program: A. Dvořák, P. Eben, B. Martinů

KONCERTY PRO MLÁDEŽ
1. koncert

Pondělí 21. září v 19.00 hodin
– Národní dům

JAROSLAV SVĚCENÝ
– housle a průvodní slovo

MARKÉTA CIBULKOVÁ – klavír
Program: A. Dvořák, J. Suk, J. Svěcený, 
B. Smetana, L. Janáček, J. S. Bach – M. 
Hess, A. Piazolla

2. koncert
Čtvrtek 3. prosince v 19.00 hodin

– chrám sv. Jana a Pavla
BONI PUERI

Adventní koncert
3. koncert

duben 2010 – Národní dům
BRNĚNSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO

Účinkují: Michal Hrubý, Michal Hutyra, 
Martin Lindtner, Martin Wiesner

4. koncert
Květen 2010 v 19.00 hodin – frýdecký zámek

PUELLA TRIO
Účinkují: Terezie Fialová – klavír, Lenka Ma-
tějáková – housle, Markéta Vrbková – violon-
cello. Program: A. Dvořák, P. Eben, B. Martinů
Prémiový koncert pro všechny abonenty:
Pátek 30. října v 19.00 h. – Národní dům

KONCERT SYMFONICKÉHO
ORCHESTRU FRÝDEK-MÍSTEK
Program: „Z melodie do melodie“

Ceny předplatného:
PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA A

7 představení
Cena: 2.450 Kč a 2.100 Kč (důchodci a ZTP)
KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY 

PŘI NÁRODNÍM DOMĚ
7 koncertů

560 Kč, 350 Kč (důchodci, děti)
PŘEDPLATITELSKÁ SKUPINA B

7 představení 
Cena: 2.450 Kč a 2.100 Kč (důchodci a ZTP)

KONCERTY PRO MLÁDEŽ
4 koncerty

200 Kč (děti, studenti)
ZÁMECKÉ KONCERTY

6 koncertů
480 Kč, 300 Kč (důchodci, děti)

1. – 2. 8.v 18.00 h.
ZTRACENÝ POKLAD TEMPLÁŘ-

SKÝCH RYTÍŘŮ II./Dánsko 
Pokračování filmu o partě dětí, která chtě-
la odhalit tajemství starého hradu.

1. – 2. 8. ve 20.00 h. a 3. 8. v 17.30 h.
STAR TREK/USA, Německo 

Rodí se nová skvělá posádka, děj kultovní 
sci-fi ságy se dočkal svého počátku. Bitvy 
ve vesmíru ve stylu představ druhé půle 
dvacátého století...
6., 11. – 12.8. v 17.00 a ve 20.00 h., 7. - 

9.8. ve 20.00 h. a 10.8. v 17.00 h.
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ 

KRVE/USA 
Harry Potter se i tentokrát bude muset po-
stavit přisluhovačům lorda Voldemorta a 
zjišťuje, že nepřátelé jsou mnohem blíž, 
než by kdy vůbec čekal.

7. – 9. 8. v 18.00 h.
NOC V MUZEU 2/USA 

Opět se setkáváme s hlídačem, kterému 
se jeho muzeální exponáty vymykají z ru-

kou – když v noci obživnou.
14. – 16. 8. v 16.00 h.

CRAZY GANG NA PONORCE/Norsko 
Napínavé dobrodružství nebojácné trojice 
kamarádů, kteří se rozhodnou přelstít ma-
zané zločince a zachránit poklad z poto-
pené ponorky.

14. – 16. 8. v 18.00 a ve 20.00 h.
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY/Itálie, ČR 

Příběh moderní ženy, o nevěře a žárlivos-
ti po česko-italsku podle románu Micha-
la Viewegha.

21. – 23. 8. v 16.00 h.
CRAZY GANG A ROCK‘N ROLL/Norsko 
Egon, který má zrovna v dětském domo-
vě domácí vězení, by se chtěl stát rock-
ovou hvězdou. A tak s kamarády vytvoří 
hudební skupinu „Dynamiti“ a přihlásí se 
do soutěže. 

21. – 23. 8. v 18.00 h.
ZNOVU 17/USA 

Sedmatřicetiletý Mike je přesvědčen, že 
se v sedmnácti špatně rozhodl pro životní 
kariéru. Dostane šanci si vše zopakovat...

21. – 23. 8. ve 20.00 h.
DVOJÍ HRA/USA, Německo 

Příběh dvou špionů, kteří chtěli hrát sami 
pro sebe. V hlavních rolích Clive Owen a 
Julia Roberts.

28. – 31. 8. v 18.00 h.
CRAZY GANG A ZÁHADA STŘÍBRNÉ-

HO DOLU/Norsko 
Velká klukovská legrace z Norska o pá-
trání v dole. 

28. – 31. 8. ve 20.00 h.
SYNECDOCHE, NEW YORK/USA 

Životní příběh divadelního režiséra jako 
jeho vlastní inscenace.

FILMOVÝ KLUB FRÝDEK-MÍSTEK 
3. 8. ve 20.00 h.

Nejúspěšnější filmy Projektu 100 2009 
– FARMA ZVÍŘAT/VB

Animovaný film podle knihy George Or-
wella. Ceny BAFTA – nominace – nejlep-
ší animovaný film.

10. 8. ve 20.00 h.
Nejúspěšnější filmy Projektu 100 2009 

– REKVIEM ZA SEN/USA
Čtveřice lidí, jimž osud nepřál štěstí, se 
točí v bludném kruhu bezmoci a bezna-
děje ve třech ročních obdobích. Skvělé 
herecké výkony, originálně pojatá režie a 
samozřejmě výjimečná atmosféra. 
Ocenění: Oscar, Zlaté glóby – nomina-
ce – nejlepší herečka v hl. roli E. Burstyn.

17. 8. ve 20.00 h.
Nejúspěšnější filmy Projektu 100 2009 

– ANTÉNA/Argentina
Surrealistický příběh s okázalou inspirací 
v němých filmech. Ocenění: Ceny Asocia-
ce argentinských film. kritiků – režie, střih, 
zvuk a další.

24. 8. ve 20.00 h.
MALÁ MISS SUNSHINE/USA

HIT festivalu Sundance. Neobyčejný 
film, který s nadsázkou portrétuje neleh-
ký rodinný život i děsivé dětské soutěže 
krásy. Ocenění: 2007 – 2 Oscary – Alan 
Arkin – VR, scénář, dalších 41 cen a 48 
nominací.

31. 8. ve 20.00 h.
VICKY CRISTINA BARCELONA/USA, 

Španělsko
Úžasné herecké výkony Javiera Barde-
ma, Penélopy Cruz a Scarlett Johansson 
ve šťavnaté a lehké komedii.
Ocenění: Oscar – 2009 – Penélope Cruz 
a dalších 19 cen a 23 nominací.

BIJÁSEK 
7. 8. v 10.00 h.

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ – 
Trápení medvídka Brumly/ČR

21. 8. v 10.00 h.
PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ – 

O studánce s živou vodou/ČR

Prázdninový program: 
výlety * pobyt * stanování * etapové hry * 

prožitkové programy
Bližší informace a aktuální týdenní pro-
gram bude vždy vyvěšen v okně klu-

bovny a uveden na webových stránkách 
(viz naše aktivity) .

VŠEM DĚTEM PŘEJEME POHODOVÉ 
A BEZPEČNÉ PRÁZDNINY!

V srpnu bude
v KM Broučci zavřeno!!!

Přejeme všem maminkám a jejich dětem 
příjemné prožití prázdnin a dovolených.

Dětský koutek zavřel svá vrátka 26.6., 
přejeme pěkné prázdniny.

Informace o hlídání během prázdnin
telefonicky nebo emailem.

Filmový plakát
Do 28. srpna

NOVINKY:
Štěpán Krhut

Roman Schmucker
Karel Demel

Stálé expozice:
- BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

- ZÁMECKÝ OKRUH
- FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

- FRÝDEK A MÍSTEK
- PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
HOUBY ZBLÍZKA

VLADIMIR KLEIN – SKLO
Touto výstavou ukazujeme autora jako 

představitele ateliérové sklářské tvorby. Au-
tor vedle tavené plastiky dosahuje sochař-
ského výrazu i tvarováním skleněného blo-
ku za studena, opracováním vidiovým dlá-
tem, řezáním diamantovou pilou nebo vod-
ním paprskem, broušením a leštěním, tech-
nikami užívanými v kamenosochařství.

Potrvá do 30. srpna 2009.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE

ZPÍVÁNÍ POD LÍPOU 2009
Cyklus letních koncertů na nádvoří frý-

deckého zámku
Čtvrtek 6. srpna v 19 hodin

KAJKERY
Koncert frýdecko-místecké

folkrockové skupiny
Theodor Kára Barczi

– zpěv, perkuse, harmonika
Martin Babuš Czerný

– elektrické kytary, zpěv
Tomáš Bobr Pyško – akustická kytara

David Blue Březovják – baskytary, zpěv
Pavel Bjolek – bicí, perkuse
Středa 26. srpna v 18 hodin

ŽALMAN A SPOL
Koncertní vystoupení legendární

folkové skupiny

Od 3. do 21. srpna bude v Broučcích pro-
bíhat prázdninové hlídání dětí z mateř-
ských škol, které jsou o prázdninách za-
vřeny. Cena je 120 Kč/den (v ceně není 
započítán oběd). Přihlásit své děti může-
te osobně v KM Broučci. Informace na tel. 
737 410 114.
Od září připravujeme výuku českého ja-

zyka pro cizince!
Kurz bude bezplatný v rámci projek-

tu Slova nejsou důležitá II., který napo-
máhá integraci cizinců do české spo-
lečnosti. Nabízíme také možnost hlídá-
ní dětí v době výuky.

Mezinárodní festival
Muzikantské žně

folk, country, bluegrass,
blues, jazz aj. hudba
areálu fotbalového
hřiště TJ Slezan

od 14. do 15. srpna
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