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Vážení spoluobčané,
Úřad vlády České republiky začal v 

těchto dnech distribuovat výtisky pub-
likací „Smlouva o Ústavě pro Evropu“, 
„Ústava pro Evropu“ a „Průvodce pro 
občany (Ústava pro Evropu)“.

Náš úřad obdržel 140 kusů těch-
to výtisků, které dále rozdělíme mezi 
všech 37 obcí náležejících do správní-
ho obvodu města Frýdek-Místek.

Pro vás, kteří budete mít zájem se 
blíže seznámit s textem těchto dokumentů, jsou publikace při-
praveny k prostudování ve všech střediscích Beskydského infor-
mačního centra (Místek, Frýdek i Ostravice), v knihovně na ul. 
Jiráskova, ul. Hlavní, na ZŠ J. z Poděbrad i v Lískovci, Chlebovi-
cích, Skalici a Nové Osadě a také na „Informacích“ a „Podatelně“ 
našeho městského úřadu na ulici Radniční i na ulici Palackého. 
Po jednom výtisku obdrží také všechny kluby zastupitelů města 
Frýdku-Místku. Text je samozřejmě dostupný i na internetových 
stránkách – www.euroskop.cz.

Doba letošních letních dovolených a školních prázdnin je u kon-
ce. Ráda bych proto se začínajícím novým školním rokem popřála 
žákům, studentům, pedagogům i ostatním zaměstnancům škol na 
všech typech škol, aby se jim nadcházející školní rok vydařil podle 
jejich představ!           Eva Richtrová 

Příznivci kolečkových 
sportů ve Frýdku-Místku se 
mohou od pondělí 22. srpna 
těšit z nového areálu, který 
je určen vyznavačům BMX, 
in line bruslení a skatebo-
ardingu. Radnice jej vybu-
dovala pod mostem vedle 
stadionu TJ Slezan.

„Výhodou nové lokality areálu 
uprostřed města je jeho snadná 
dostupnost a ochrana sportují-

Měs to otevřelo areál pro kolečkové sporty
cích před deštěm,“ říká místosta-
rosta Frýdku-Místku Petr Cvik a 
hned při slavnostním otevření se 
ukázalo, jak je „střecha nad hla-
vou“ výhodná. Rozpršelo se, ale 
okolo stovky těch, kteří si otevře-
ní areálu nenechali ujít, se mohli 
nadále nerušeně oddávat své 
adrenalinové zábavě. Místosta-
rosta jim navíc slíbil, že ještě do 
podzimu se město vynasnaží, 
aby areál získal osvětlení, které 

by umožnilo provoz i v kratších 
dnech v závěru roku, kdy se již 
poměrně brzy stmívá. 

Areál v hodnotě více než 
čtyři sta tisíc korun vznikl rekon-
strukcí původních kovových pře-
kážek, které byly k dispozici za 
víceúčelovou sportovní halou. 
„Inovované překážky mají dře-
věných povrch, což snižuje hluč-
nost a zlepšuje jízdní vlastnosti. 
Rekonstruované překážky byly 
doplněny novými díly, které jsou 
celé ze dřeva. Vznikla tak nová 
dráha, která pro jezdce pravidel-
ně navštěvující areál představu-
je příjemnou změnu a je motivací 
pro nácvik nových prvků,“ přiblížil 
rekonstrukci Milan Brzý, vedoucí 
oddělení mládeže a tělovýchovy 
Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek. Ten věří, že si mládež bude 
areálu považovat a vezme jej za 
svůj, protože na tvorbě dráhy a 
stavbě dřevěného povrchu are-
álu se podíleli i dobrovolníci z 
řad samotných jezdců. Největší 
výhodou nového místa je ochra-
na před deštěm, který nedopa-
dá na povrch jízdní dráhy, čímž 
dochází ke zvýšení bezpečnosti 
jezdců. Kdo sledoval hemžení v 

areálu v úvodní den a exhibič-
ní kousky několika závodníků, 
mimo jiné Jana Janečky a Jana 
Martínka z Frýdku-Místku, kteří 
se umístili na třetím a čtvrtém 
místě na mistrovství světa ve 
freestyle BMX, pochopil, že se 
jedná o sport pro tvrdé chlapy, 
kdy se za nacvičeným prvkem 
skrývají hodiny dřiny a bezpočet 
pádů. Ne nadarmo místostaros-
ta Petr Cvik popřál jezdcům před 
přestřižením slavnostní pásky 
hlavně hodně zdraví. „Celý are-
ál je oplocen ze tří stran a bude 
volně přístupný všem zájemcům 
o aktivní trávení volného času. 
Na ploše 570 metrů čtverečních 

jsou opravené původní pře-
kážky, pořízené v předchozích 
letech, i nové díly, ve druhé eta-
pě napřesrok chceme dobudo-
vat podobnou plochu s menšími 
překážkami pro méně zdatné a 
začínající jezdce,“ uzavřel mís-
tostarosta Petr Cvik.

Město Frýdek-Místek na reali-
zaci první etapy získalo 110 tisíc 
korun z projektu Občanská vol-
ba Plzeňského Prazdroje a nyní 
ze stejného grantového progra-
mu žádá částku 150 tisíc korun 
pro etapu druhou. Jestli uspěje, 
záleží i na občanech, kteří musí 
tomuto záměru dát najevo dosta-
tečnou podporu.       (pp)

NA RAMPĚ: Ráj pro vyznavače BMX i dalších kolečkových sportů. 
Foto: Petr Pavelka

VELKÁ SLÁVA: Symbolickou pásku přestřihla starostka Eva Rich-
trová s místostarostou Petrem Cvikem.  Foto: Petr Pavelka

Devatenáct veřejně pro-
spěšných projektů z celko-
vých 51 přihlášených vybra-
la do veřejného hlasování 
Rada reprezentantů, kde frý-
decko-místeckou radnici 
reprezentuje starostka Eva 
Richtrová, ve čtvrtém roční-
ku Občanské volby. 

Letos se o granty Plzeňské-
ho Prazdroje poprvé ucházely 
organizace a sdružení nejen z 
Frýdecko-Místecka, ale také 
z Třinecka a Jablunkovska. 
O to víc by se měli místní lidé 
snažit, aby Plzeňský Pra-
zdroj, který provozuje největší 
moravský pivovar Radegast, 
přidělil z vyhrazených dvou 
milionů korun co největší 
finanční prostředky na místní 
projekty. „Nyní už skutečně 
záleží jen na občanech, které 
projekty vyberou jako nejzají-
mavější a dají jim svůj hlas,“ 
upozorňuje starostka Eva 
Richtrová. Ta spolu s další-
mi členy Rady reprezentantů 
musela konstatovat vysokou 

O přízeň občanů usiluje 19 projektů
úroveň zaslaných projektů, z 
nichž většina byla dílem zku-
šených žadatelů. 

Žadatelé posílali své pro-
jekty do čtyř kategorií – Sport, 
Zdravotnictví a sociální péče, 
Kultura, Vzdělávání a ekologie. 
Nejvíce žádostí se sešlo v kate-
gorii Sport – šestnáct projektů, 
naopak nejméně projektů bylo 
opět v kategorii Vzdělávání a 
ekologie – pouhých sedm. 

Samotné hlasování veřej-
nosti vypukne první zářijový 
den. Všechny projekty se 
budou postupně představovat 
na stránkách tisku, ve zpra-
vodaji přineseme podrobnosti 
o těch, které se týkají přímo 
města. Každý hlasující bude 
mít možnost zaslat svůj hlas 
vybraným projektům SMS 
zprávou, ale z jednoho mobil-
ního telefonu vždy jednu SMS 
na jeden projekt. Hlasování 
potrvá do 11. listopadu a od 1. 
listopadu, kdy vyjde speciální 
příloha Deníku s hlasovacím 
lístkem, mohou čtenáři posílat 

své hlasy na otištěných kupó-
nech. Každý stý SMS hlasující 
bude odměněn dárkem značky 
Radegast a majitelé dvace-
ti vylosovaných hlasovacích 
kupónů budou mít příležitost 
zúčastnit se i se svým partne-
rem Slavnostního večera pře-
dávání grantů Občanské volby. 

„Tento dárcovský program 
naplňuje jednu ze základních 
součástí filozofie Plzeňského 
Prazdroje, kterou je motivace 
zdravého rozvoje regionu, s 
nímž je firma spjata. Protože lidé 
sami dobře vědí, co je pro ně 
nejlepší, nabízíme jim příležitost 
zapojit se do rozhodování i 
ovlivňování věcí veřejně pro-
spěšných. Systém rozdělování 
peněz jednotlivým projektům je 
každoročně naprosto prokaza-
telný, transparentní,“ říká Michal 
Kačena, ředitel firemních vzta-
hů a komunikace společnosti 
Plzeňský Prazdroj. Věříme, že 
občané Frýdku-Místku dokážou 
poslat svými hlasy místní projek-
ty mezi vyvolené.       (pp)
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krátce
Památky zdarma 

V rámci „Dne otevřených dveří 
památek 2005“, který proběhne 
v neděli 11. září, budou zdarma 
zpřístupněny veřejnosti od 13 do 17 
hodin památkové objekty ve Frýd-
ku-Místku a okolí. Jedná se o Evan-
gelický kostel, Kostel sv. Jošta, 
Baziliku Navštívení Panny Marie, 
Kostel Všech svatých v Sedlištích, 
farní kostel sv. Jana a Pavla, Kostel 
sv. Jana Křtitele, Muzeum Beskyd 
F-M – frýdecký zámek.

Zahladí škody
Rada města souhlasila s čerpá-

ním rezervy na zahlazování násled-
ků hornické činnosti společností 
OKD. Stotisícová částka je určena 
na zahlazení důlních škod vzniklých 
na nemovitostech fyzických osob 
umístěných v katastrálním území 
Chlebovice a k realizaci bylo zapo-
třebí souhlasné stanovisko města.

Návštěva Bosny
Na přelomu srpna a září stráví 

několik dní v družebním městě 
Gradačac v Bosně a Hercegovině 
radní Jiří Zaoral s místostarostou 
Ivanem Vrbou. V tyto dny se zde 
totiž koná 32. Mezinárodní veletrh 
zemědělského a potravinářského 
průmyslu, na který bylo město 
partnerskou stranou srdečně 
pozváno. Návštěva bude využita 
i k předání oficiální deklarace o 
přátelství mezi oběma městy.

Hendi odpoledne
V areálu Jezdeckého klubu FM 

pod Štandlem se koná v sobotu 10. 
září již třetí ročník Hendi odpoledne, 
v rámci kterého si děti handicapo-
vané i ostatní budou moci zasou-
těžit, zhlédnout kulturní program a 
projet se na koníčkách. Začátek je 
ve 14 hodin a vstup zdarma.

Zájemci o jógu
Škola jógy Karakal sděluje 

všem příznivcům, že pravidelné 
týdenní kurzy jógy budou zahá-
jeny v týdnu od 19. září. Budou 
otevřeny kurzy v úrovních pokro-
čilosti začátečníci až nároční (1.-
5. ročník) i kurzy zaměřené na 
relaxační techniky, páteř a učitele 
jógy. Novinkou tohoto školního 
roku bude kurz jógy pro seniory, 
který bude otevřen ve spolupráci 
s městským úřadem. Srdečně 
zveme všechny zájemce k zápisu, 
který proběhne v pondělí 12. září 
od 16 do 18 hodin v Jógovém sále 
9. ZŠ na ulici El. Krásnohorské. 

Kurzy pro seniory
Svaz důchodců České repub-

liky Frýdek-Místek oznamuje, že 
se 13. září od 14 hodin uskuteční 
ve velkém sále Národního domu 
členská schůze s vystoupením 
souboru Radost. Připravují se 
také kurzy počítačů a výuky jazy-
ků. Angličtina pro začátečníky 
bude každé úterý, pro pokročilé 
buď v pondělky nebo středy, na 
říjen se chystá i němčina, za 
předpokladu naplnění dostateč-
ným počtem zájemců.       (pp)

Město Frýdek-Místek se 
spolu s Úřadem práce v 
Bruntále zapojilo do projektu 
„Posílení postavení dlouho-
době nezaměstnaných žen na 
pracovním trhu“, který vznikl 
v rámci programu Evropské 
unie PHARE 2003. 

„Projekt má podpořit ženy v 
produktivním věku, ale taky třeba 
maminky, které končí rodičov-
skou dovolenou a mají problém 
se zpátky včlenit do zaměstnání. 
V našem regionu je takových 
případů mnoho, ale úřad práce 
ženy ani žádnou jinou skupinu 
nezvýhodňuje. Tento program 
se naopak zaměří právě na onu 
cílovou skupinu, vybere určitý 
počet zájemkyň a bude s nimi 
pracovat,“ charakterizoval záměr 
místostarosta Ivan Vrba. Frý-
dek-Místek je sice partnerem 

Nezaměstnané ženy dostanou šanci
společnosti Euro service group 
s.r.o., která je příjemcem grantu 
a realizátorem projektu, avšak 
radnici tato spolupráce nic nestojí. 
„Naším úkolem bylo pouze zpří-
stupnit na obou budovách měst-
ského úřadu dotazníky nezaměst-
naným ženám. Informace budou 
realizačnímu týmu sloužit k vypra-
cování statistik a snadnější orien-
taci v potřebách nezaměstnaných 
žen. Uchazečky v něm najdou 
také kontaktní adresy,“ upřesnila 
tisková mluvčí frýdecko-místecké 
radnice Kateřina Šimůnková.

Na základě pohovorů bude 
vybráno čtyřicet žen z Frýdku-
-Místku a Bruntálu, které pak 
absolvují řadu kurzů, naučí se 
rozvíjet základní dovednosti, jako 
je práce s počítačem, jazyky a 
podobně. Dotazníky budou veřej-
nosti k dispozici již v září.     (pp)

Pečovatelská služba ve 
Frýdku-Místku zahájila začát-
kem května provoz půjčovny 
kompenzačních pomůcek. Mezi 
zákazníky se stala velice rychle 
populární a většina pomůcek 
je již nyní rozpůjčena. 

„Jedná se o zařízení, které by 
mělo sloužit především lidem, kte-
ří se vrátí z nemocnice a potřebují 
nutně na krátkou dobu například 
invalidní vozík nebo nástavec na 
WC. Ne při každé diagnóze totiž 
lékaři takovéto pomůcky předepi-
sují, a když ano, může nějakou 
dobu trvat, než je pacient obdrží,“ 
vysvětlila Kateřina Šimůnková, 
tisková mluvčí radnice.

Půjčovna na Sadové uli-
ci ve Frýdku (přímo v domě s 
pečovatelskou službou) nabízí 
zdravotní pomůcky za opravdu 
nízkou cenu. „Ceník jsme sesta-
vovali tak, aby této služby mohli 
využívat i sociálně potřební lidé,“ 
upřesnila ředitelka pečovatelské 
služby Jaroslava Najmanová. 
Mimořádný zájem občanů potvr-
zuje i seznam momentálně roz-
půjčovaných věcí. „V současné 
době je téměř všechno pryč. Pro-

O zdravotní pomůcky je zájem
to doporučuji zájemcům, aby si k 
nám pro jistotu předem zavolali a 
zjistili si, co máme na skladě a co 
ne,“ radí Najmanová a zároveň 
uklidňuje klienty, kteří mají oba-
vu, že se na ně nedostane: „V 
červenci jsme získali od minister-
stva zdravotnictví dotaci sto tisíc 
korun, takže jsme objednali další 
invalidní vozíky, toaletní křesla a 
chodítka. Měli jsme totiž dostatek 
času zjistit, po čem je největší 
poptávka, tak doufám, že brzy 
uspokojíme alespoň částečně 
potřebu dalších lidí.“ 

Konkrétní věc si může zájem-
ce půjčit na jeden měsíc a podle 
potřeby smlouvu prodloužit. Inva-
lidní vozík a polohovací postel si 
lze pronajmout na tuto dobu za 150 
korun, dvoukolové či kloubové sklá-
dací chodítko za 70 korun, vanový 
zvedák za 300 korun na měsíc. 
Kromě těchto pomůcek nabízí půj-
čovna také například stolky s krmicí 
deskou, antidekubitální matrace, 
sedačku do vany a další.

Bližší informace vám telefonic-
ky sdělí paní Hořínková na čísle 
558 630 816 od pondělí do pátku v 
době mezi 7.00 -15.00 hod.   (pp)

SKALICKÝ KULTURNÍ DŮM ČEKAJÍ ZMĚNY: Město se rozhod-
lo pro investici do skalického kulturního domu. Budova se dočká za 
asi 750 tisíc korun nového nátěru a opravy fasádní břízolitové omítky. 
„Zvolili jsme teplé barvy, laděné do okrových tónů,“ prozradila vedoucí 
odboru správy obecního majetku Hana Kalužová. Firma, která zakáz-
ku provádí, práce dokončí v září tak, aby byl „nový“ kulturní dům při-
praven na oslavy 700 let založení Skalice.  Foto: Petr Pavelka

Ve velké zasedací síni Měst-
ského úřadu Frýdek-Místek 
dnes proběhl seminář ke gran-
tovým schématům Moravsko-
slezského kraje v rámci Společ-
ného regionálního operačního 
programu České republiky na 
léta 2004-2006. Ve spolupráci 
s městem jej připravil Region 
Beskydy a Beskydské infor-
mační centrum.

„Seminář byl určen zástup-
cům obcí, neziskových organi-
zací a dalších subjektů. Řeč byla 
o regionální podpoře podnikání, 
rozvoji lidských zdrojů v regio-
nech a rozvoji cestovního ruchu. 
Prostřednictvím poradenské 
organizace jsme předali některé 
zkušenosti s přípravou žádostí 
o prostředky z fondů Evropské 
unie,“ přiblížil předseda Regionu 
Beskydy Petr Rafaj. 

Účastníci semináře byli 

Seminář o možnostech financování z EU

seznámeni s jednotlivými gran-
tovými schématy, dočkali se 
mnoha užitečných rad i zveřej-
nění nejčastějších chyb žada-
telů o dotaci. Lidé z bankovní-
ho sektoru vysvětlovali možné 
způsoby financování, protože 
žadatelé o dotaci potřebují 
zdroje pro prvotní financování 
projektů. Zástupce poradenské 
agentury dodával přítomným 
odvahu k projektům a zdůraz-
ňoval obecné pravidlo v této 
sféře – kdo je připraven, není 
zaskočen. „Kvalitních zámě-
rů a projektů není nikdy dost. 
Snažit by se měl nejen veřejný 
a neziskový sektor, ale i pod-
nikatelé,“ podotkl Petr Rafaj, 
jenž ocenil město Frýdek-Mís-
tek, které pomáhá s osvětovou 
činností v oblasti financování 
místních záležitostí z peněz 
Evropské unie.      (pp)

SEMINÁŘ O PENĚZÍCH: Jak dostat peníze z EU, s mohli zájemci 
dozvědět na frýdecko-místecké radnici.  Foto: Petr Pavelka

Město Frýdek-Místek prezen-
tovalo v rámci regionu severní 
Moravy a Slezska svou turis-
tickou nabídku v Polsku. Ve 
spolupráci s Beskydským infor-
mačním centrem se informace 
o našem městě předávaly na 
akci Český den, která se usku-
tečnila 21. srpna v Krakově.

„Akce byla pořádána Česko-
polskou obchodní komorou ve 
spolupráci s Českým centrem ve 
Varšavě, agenturou CzechTourism 
a Destinačním managementem 
Moravsko-Slezským. Místem koná-
ní byl Rynek Glówny v Krakově,“ 

Prezentace města v KrakověPrezentace města v Krakově
sdělil ředitel Beskydského infor-
mačního centra Richard Žabka. 
Podle něj bylo hlavním cílem nalá-
kat polské turisty ke strávení krásné 
dovolené v beskydském regionu. 
Nemalou měrou k tomu pomohly 
i kulturní a folklórní doprovodné 
akce, které byly hojně vyhledáva-
nou součástí Českého dne.

„Návštěvnost jednotlivých stán-
ků byla obrovská a zájem byl pře-
devším o horské oblasti, což nás 
potěšilo. Pořadatelům vyšlo i krásné 
počasí, takže nám propagace naše-
ho regionu vyšla se vším všudy,“ 
radoval se Richard Žabka.         (pp)

STÁNEK V KRAKOVĚ: Prezentace v Polsku se vydařila.   Foto: Archiv BIC
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městská policieParkoviště u polikliniky dozná výrazných změn
Vzhledem k neustálému odli-

vu nájemců na městské tržnici 
přistoupilo vedení společnosti 
TS a. s. v jarních měsících 
letošního roku k radikálnímu 
řešení. Rozhodlo využít neza-
plněnou plochu ekonomičtěj-
ším způsobem, a proto zadalo 
zpracování projektové doku-
mentace na rozšíření stávající 
plochy přilehlého parkoviště 
právě v prostorách tržnice. 

Po předložení zadaného pro-
jektu a nezbytných schvalovacích 

procesech přikročila společnost 
TS a. s. v těchto dnech konečně 
k vlastní realizaci, která bude spo-
čívat v postupném odstraňování 
stánků. První řada od parkoviště je 
již odstraněna a uvolněné prostory 
poslouží k parkování. „Souběžně 
budou v nejbližších dnech pro-
vedeny nutné úpravy spojené s 
rozšířením vjezdu z ulice 8. pěšího 
pluku. V závěrečné fázi bude stá-
vající parkovací zařízení – závora 
– z parkoviště U Staré pošty pře-
sunuto do vjezdu na parkoviště u 

polikliniky s tím, že na původním 
místě jej nahradí parkovací auto-
mat,“ vysvětlil ředitel společnosti 
TS a. s. Jaromír Kohut.

S těmito úpravami dojde k řadě 
změn v systému úhrady parkov-
ného. Místní obyvatelé bydlící v 
předmětné obytné zóně budou 
osloveni za účelem zakoupení 
parkovací karty, totéž se týká 
právnických subjektů, které mají v 
dané lokalitě sídlo, případně jejich 
zaměstnanců. Ti si budou moci v 
průběhu parkovacího času pomocí 
zmiňované karty sami regulovat 
závoru. Samostatnou kapitolou je 
zásobování, kde režim bude fun-
govat stejně jako u fyzických osob. 
To znamená, že při vjezdu si řidič 
pomocí tlačítka vyzvedne parko-
vací lístek a u výjezdu jej předloží 
obsluze. Zásobování bude mít 
možnost pohybovat se v lokalitě 
jednu hodinu zdarma, při započetí 
další hodiny se režim řídí standard-
ními pravidly jako u fyzických osob. 
„Podobný režim se bude týkat i 
trhovců, kterým bude u výjezdu 
poskytnuta sleva z parkovného,“ 
objasnil Jaromír Kohut.

Úpravy technického charak-
teru byly započaty v průběhu 
měsíce srpna a jejich ukončení je 
v plánu do 10. září 2005. Vedení 
společnosti si je vědomo možných 
komplikací v úvodním zkušebním 
provozu, proto na dobu nezbyt-
ně nutnou připravuje zároveň 
posílení zařízení výběrčím, který 
bude prozatímně řidiče při vjezdu i 
výjezdu seznamovat se systémem 
a pomůže jim v případných pro-
blémových situacích. „S úpravou 
jsou samozřejmě spojené nemalé 
náklady, nicméně mohu všechny 
řidiče ubezpečit, že v žádném 
případě nedojde k úpravě cen par-
kovného. Ty zůstanou v nezměně-
né cenové hladině jako doposud, 
jak je běžné na všech parkovištích 
na území celého města, které 
jsou v naší správě. Věříme, že 
rozšíření parkoviště u polikliniky 
o zhruba dvacet míst přispěje k 
vyšší spokojenosti občanů a všem 
řidičům děkujeme za trpělivost 
při zavádění nové technologie,“ 
doplnil ředitele Jaromíra Kohuta 
místostarosta Petr Cvik, předseda 
představenstva TS a. s..       (pp)

U STARÉ POŠTY: Závora se přestěhuje k poliklinice. Foto: Petr Pavelka

Městský úřad Frýdek-Mís-
tek spolu s městskou policií 
a hasiči monitoroval situaci 
na řece Ostravici, která se v 
předposledním srpnovém týd-
nu musela vypořádat s mimo-
řádně vydatnými srážkami.

Meteorologové předpokládali 
srážky pouze okolo 10-15 mili-
metrů, nakonec však na většině 
území povodí spadlo okolo 100 
milimetrů. To se projevilo na zved-
nuté hladině řek v Povodí Odry. 
Také Ostravice měla ve středu 24. 
srpna mimořádně plné koryto, ale 
odpoledne se již situace uklidnila. 
„Třetí povodňový stupeň, který 
znamená ohrožení, jsme zazna-
menali jen asi patnáct minut, 
takže jsme nemuseli vyhlašovat 
nějaká opatření směrem k obča-
nům,“ vysvětlila Alena Kacířová, 
vedoucí odboru životního prostře-
dí a zemědělství, který podobné 
situace řeší do doby, než zased-
ne povodňová komise. Ta byla 
pouze aktivizována, ale vzhledem 
k příznivému výhledu se nakonec 
sejít nemusela. „Srážky ustáva-
ly, předpověď byla dobrá, jen 
městská policie byla pověřena, 
aby ještě situaci hlídala, všichni 
ostatní byli na telefonu,“ přiblížila 
Alena Kacířová. Podle ní nástup 
velké vody zaskočil všechny, 
meteorology, pracovníky Povodí 
Odry i úřady, protože nebyly žád-
né informace, které by nasvěd-
čovaly, že mohou přijít problémy.
1. povodňový stupeň, který 
vyžaduje zvýšenou pozornost, 
však brzy přešel v 2. stupeň, kdy 
už musely být příslušné složky v 

Město bylo v pohotovosti
kvůli zdivočelé Ostravici

pohotovosti. „Byl to rozdíl oproti 
devadesátému sedmému, kdy 
pršelo vytrvale. Tentokrát přišel 
přívalový déšť a vše se odbylo 
strašně rychle. Lidé vždycky v 
takových případech hledají viní-
ka, ale skutečnost je taková, že 
povodeň je přírodní jev, za který 
nikdo nemůže. Přesvědčil se nyní 
o tom Český Těšín, kde problémy 
s vodou nikdy nemívali, stejně 
jako alpské země. I tak precizní 
národ jako jsou Švýcaři byl pře-
kvapen. Podobných mýtů je více. 
Řada lidí si třeba myslí, že stoletá 
voda může přijít jenom jednou za 
sto let, ale tak to není,“ vysvětluje 
Alena Kacířová.

Kromě Ostravice zlobila rov-
něž Olešná. Prostřednictvím stej-
nojmenného toku do přehrady 
přitékalo a současně odtékalo 24 
kubíků za vteřinu, protože nádrž 
už byla zcela plná, podobně jako 
Baška. Perfektně svou funkci 
ovšem splnily Šance, které měly 
dostatečnou rezervu a odpouš-
těly pouze zanedbatelné dva 
kubíky za vteřinu. Důsledky velké 
vody jsou ve Frýdku-Místku zane-
dbatelné. Hasiči se sice zapotili, 
ale lidé by si měli uvědomit, že 
ochrana jejich majetku je přede-
vším na nich. „Vlastníci nemo-
vitostí se nemohou spoléhat na 
úřady. Není to tak, že nám někdo 
zavolá, ať mu dovezeme pytle, 
že mu teče do garáže. Když lidé 
zaznamenali v minulosti s vodou 
problémy, měli by se podle toho 
zachovat a připravit se, kdyby se 
situace opakovala,“ radí Alena 
Kacířová.        (pp)

OSTRAVICE SE UKÁZALA: Během pár hodin se voda vylévala z koryta.
Foto: Petr Pavelka

Řídil bez dokladů
4. 8. krátce před devátou moto-

rizovaná hlídka Městské policie 
Frýdek-Místek znovu přistihla dal-
ší osobu řídící motorové vozidlo, 
která již má soudním rozhodnutím 
zákaz této činnosti. Poté, co kolem 
hlídky projel na křižovatce třiačtyři-
cetiletý řidič, strážníci jej ze svých 
místních znalostí poznali, jako 
osobu s výše uvedeným omeze-
ním. Řidič byl hlídkou zastaven 
téměř ihned po identifikaci na ulici 
Podpuklí, kde byl předán kolegům 
z Policie České republiky k došet-
ření záležitosti. 

Vloupání do stánku
10. 8. ve dvě v noci byl na 

ulici Ostravská zjištěn podezřelý 
pohyb a následně přistižen šest-
náctiletý R. G. z Frýdku-Místku ve 
společnosti dvou osob při pokusu 
o vloupání do stánku poštovní 
novinové služby. Dvě osoby stihly 
utéct, ale všichni jsou podezřelí ze 
spáchání trestného činu pokusu 
krádeže vloupáním. Vše došetřu-
je Policie České republiky.

Šperhák místo klíče
11. 8. v podvečer na ulici Sado-

vá městští strážníci na základě 
telefonického oznámení přistihli 
čtyřlístek mladíků ve věku 19-22 
let, jak se dobývají do osobního 
vozidla bez registrační značky. 
Před policisty neutíkali, protože 
si zřejmě mysleli, že vlamovat se 
šperhákem do vraku asi není nic 
špatného. Chvíli dokonce tvrdili, 
že je nepojízdný vůz jejich, ale 
vlastnictví nemohli prokázat.

Zloději-recidivisté
18. 8. v půl jedenácté dopoled-

ne řešila hlídka městské policie 
drobnou krádež v supermarketu 
Billa. Figuroval v ní pro strážníky 
starý známý – dvacetiletý P. Š., 
který se pracovníkům ostrahy legi-
timoval falešným občanským prů-
kazem, takže si ke krádeži připsal 
další vroubek vůči paragrafům. O 
den později strážníci museli do 
Tesca, kde šestadvacetiletý R. 
B. z Frýdku-Místku hodlal ukrást 
cigarety v hodnotě 5024 korun. 
Protože pětitisícová hranice je 
hranice trestného činu, přepočítal 
se poberta vlastně dvakrát.

Žena v květináči
25. 8. po osmé hodině večer 

zjistila hlídka strážníků Městské 
policie Frýdek-Místek na ulici 
Staroměstská osmapadesátile-
tou I. P. z Frýdku-Místku v silně 
podnapilém stavu poté, co si 
ustlala ve velkém květináči před 
zahradnictvím Krhut. Nutno 
dodat, že tato žena je známa 
všem strážníkům (i řadě občanů) 
ve městě jako osoba bez střechy 
nad hlavou, mající velmi kladný 
vztah k alkoholu. Protože stav 
podnapilosti I. P. byl tentokrát 
závažný, bylo přistoupeno, zda-
leka ne poprvé, k jejímu převozu 
na frýdeckou záchytku.       (pp)

Od 29. srpna probíhají práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace 
na ulici El. Krásnohorské, což si vyžádá úplnou uzavírku komunikace. 
Práce budou postupovat po etapách:
1. od ul. Puškinova po ul. 2. května
2. od ul. 2. května po ul. Tolstého a úsek od ul. Lískovecká po ul. Puškinova
3. od ul. Tolstého po zatáčku pod parkovištěm u nemocnice, dům čp. 250
Průjezd na sídliště „K Hájku“ a dopravní obslužnost ul. Jánského 
zůstanou zachovány.
Dílo by mělo být dokončeno nejpozději 20. 12. 2005.
Autobusy MHD budou mít do 11. 9. 2005 průjezd zajištěn. Od 12. 9. 
2005 dojde k úpravě vedení linek č. 1, 5, 9, 10, 11 a zastávka „Frý-
dek, Rozcestí u školy“ bude zrušena. 
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Do akce Slunce do škol 
je zapojena skalická základ-
ní škola, která v roce 2003 
využila dotace ve výši 80 tisíc 
korun na pořízení demonstrač-
ního fotovoltaického systému 
s podporou Státního fondu 
životního prostředí ČR.

Účelem tohoto programu je 
především demonstrace mož-
ností získávat energii ze sluneč-
ního záření pro žáky a studenty 
základních a středních škol jako 
součást osvěty. Veškerá vyro-
bená energie se v rámci mož-
ností spotřebovává v budovách 
škol a děti si při této příležitosti 
uvědomí, že prakticky veškerá 
energie na Zemi pochází ze 
Slunce. „Lidé dosud dokázali 
využívat pouze energii přemě-
něnou rostlinami v organický 
materiál (dřevo), případně dále 
přeměněnou v jiné formy (uhlí, 
ropa). Ale uhlí a ropa jsou mate-
riál, který velmi pomalu vznikal 
na zemi miliony let a pouze díky 
této dlouhé době, po kterou se 
ukládal, se může zdát, že je 
tohoto materiálu hodně. Jakmile 

Ve Skalici zkoumají žáci Slunce

ZŠ VE SKALICI: Elektřina ze Slunce.  Foto: Petr Pavelka

Život na každé škole je velmi 
pestrý, a proto i na „Osmičce“ 
nebude tento školní rok jen dal-
ším v řadě. Stejně jako pro řadu 
dalších bude i pro naši školu 
rokem „0“ v tvorbě školního 
vzdělávacího programu, doku-
mentu, který umožní škole co 
nejlépe využít svých předností 
ve prospěch našich žáků.

Významný bude rok „1“ v pro-
jektu VIP – Kariéra. Naše účast v 
tomto projektu nám umožní díky 
strukturálním fondům EU zřídit na 
škole poradenské pracoviště Insti-
tutu pedagogicko psychologic-
kého poradenství. Jsme jedinou 
školou v okrese a jednou z osmi 
škol v našem kraji, kde tedy bude 
od září působit školní psycholog. 
Bude jím Mgr. René Gavlas, který 
má zkušenosti s poradenskou a 
diagnostickou činností ve Stře-
disku výchovné péče pro děti a 
mládež ve Frýdku-Místku.

Sám o své budoucí práci říká: 
„Mojí vnitřní vizí byla již dlouho 
práce s dětmi a mládeží přímo 
ve školním prostředí. Jsem pro-
to velmi rád, že mám možnost 
uskutečnit tyto plány a cíle na 8. 
ZŠ ve Frýdku-Místku. Smyslem 
mé činnosti na škole bude přede-
vším vycházet vstříc dětem, které 
si neví rady se svými problémy, 
mají obtíže při adaptaci do třídního 
kolektivu nebo kolektivu vrstevní-
ků, mají problémy doma s rodiči, 
sourozenci, problémy výchovné 
a výukové nebo se chtějí poradit 
v otázkách závislosti na drogách, 
alkoholu, hazardních hrách a 
podobně. Samozřejmě předpoklá-
dám i úzkou spolupráci s rodiči a 
učiteli. Vzhledem k narůstajícímu 
počtu problémů a rizikových fakto-
rů mezi dětmi se domnívám, že je 

však jednou toto palivo dojde, 
lidstvo nemůže čekat další mili-
ony let na vytvoření dalšího,“ 
vysvětlují ekologové a zastánci 

většího využití záření Slunce, 
které nás zásobuje v každém 
okamžiku velikým množstvím 
energie.                          (pp)

Osmička v roce 0,1,2,3, …36
velmi potřebné se těmito otázkami 
zabývat již v raném školním věku. 
Je to doba, kdy se děti rozvíjejí a 
získávají sociální zkušenosti, které 
využijí v dalším životě.“

Jsme rádi, že se nám podařilo 
do projektu vstoupit a získat tak 
fundovaného a zapáleného spo-
lupracovníka. Věříme, že naše 
společná snaha přinese další 
zlepšení školního klimatu, zkva-
litní vzájemné kontakty s rodiči 
a rovněž významně přispěje k 
úspěšné přípravě školního vzdě-
lávacího programu.

Rokem „2“ bude realizace dru-
hého projektu z oblasti informati-
ky a výpočetní techniky s názvem 
„Komunikace trochu jinak…“. Po 
úspěšných „Dílnách praktické 
informatiky“ se letos naše Infor-
mační centrum zaměří na inter-
netovou komunikaci mezi školami 
nejen našeho kraje, ale, jak pevně 
věříme, i škol na polské a sloven-
ské straně Euroregionu Beskydy. 
Od září můžete sledovat průběh 
projektu na www.osmicka.cz.

Rokem „3“ bude úspěšné zavr-
šení tříletého mezinárodního pro-
jektu „Shaking hands“, ve kterém 
se naše děti i učitelé seznamují se 
školním prostředím dětí z Anglie, 
Španělska a Portugalska.

Chtěli bychom ještě touto 
cestou poděkovat všem rodičům, 
bývalým žákům i dalším partne-
rům za podporu i ocenění pro 
naše žáky a učitele při oslavách 
„půlkulatin“ Osmičky. Naše podě-
kování patří také zřizovateli, měs-
tu Frýdek-Místek. Díky stavebním 
úpravám vstoupí „Osmička“ do 
36. roku své úspěšné historie v 
mnohem hezčím „kabátě“.

PaedDr. Marie Rojková,
ředitelka školy

Sraz po 50 letech
Sraz po 50 letech žáků 

8.B z roku 1955 třídy pana 
uč. Františka Urbance ze 

školy „Pod Sovou“ se koná 
v pátek 23. září v 17 hodin 
v Lidovém domě v Místku.

Šikovné a zručné děti ze 
zemí Visegrádské čtyřky se 
19. září setkají na již 3. ročníku 
Mezinárodních dílen lidových 
řemesel a lidové kultury – Inter-
national Workshops of Folk 
Craft and Folklore. Jedná se o 
mezinárodní setkání 40 žáků 
základních škol z Česka, Pol-
ska, Slovenska a Maďarska. 

Po Polsku a Slovensku je Čes-
ká republika, respektive město 
Frýdek-Místek, dalším pořadate-

Mezinárodní dílny lidových řemesel
lem tohoto tvůrčího programu, v 
němž je hlavní myšlenkou pozná-
vání kultury a národních tradic jed-
notlivých zúčastněných zemí žáky 
základních škol a další předávání 
těchto vědomostí a zkušeností. 

Mezinárodní dílny lidových 
řemesel a lidové kultury jsou rea-
lizovány formou týdenního setkání 
dětí, při němž se seznámí s naším 
regionem, prakticky si vyzkouší 
lidové techniky apod. „Po návratu 
domů děti prezentují získané vědo-

mosti a dovednosti prostřednictvím 
navazujících výstav ve svých ško-
lách. Mezinárodní dílny lidových 
řemesel a lidové kultury budou 
slavnostně zahájeny českým 
národním večerem s bohatým 
kulturním programem. Účastníky 
přivítají oficiální zástupci Frýdku-
Místku,“ uvedla tisková mluvčí rad-
nice Kateřina Šimůnková. „Svůj“ 
národní večer si postupně připraví 
každá země, aby se děti lépe 
seznámily s tradicemi jiných náro-
dů. Naplánované jsou také výlety 
do okolí Frýdku-Místku, Ostravy a 
na Pustevny. „Mezinárodní setká-
ní bude ukončeno závěrečnou 
výstavou prací vyrobených v rámci 
jednotlivých praktických dílen. Děti 
budou mít také každý den přístup 
na internet a kdykoliv budou chtít, 
mohou svým nejbližším domů 
poslat zprávu o tom, jak setkání 
probíhá,“ doplnila vedoucí odboru 
školství, kultury, mládeže a tělový-
chovy Ilona Nowaková.

Setkání potrvá do 25. září a 
proběhne na Ostravici v Pen-
zionu Sluníčko a částečně i na 
Základní škole Frýdek-Místek, 
1. máje 1700. Mezinárodní dílny 
lidových řemesel a lidové kultury 
jsou zčásti finančně podpořeny 
z Visegrádského fondu.       (pp)

Do velmi nepříjemné situa-
ce se dostalo město, vedení 
Základní školy Frýdek-Místek, 
Pionýrů 400, a potažmo její 
žáci a rodiče vinou odvolání 
společnosti ORZO security, 
která podala námitky proti 
rozhodnutí zadavatele v sou-
vislosti s přidělením zakázky 
na rekonstrukci instalace.

Protože se jedná o časově 
náročnou zakázku v objemu 
devět milionů korun, město při-
pravilo výběrové řízení tak, aby 
ji vítězná firma mohla realizovat 
v průběhu prázdnin. Ty dokon-
ce začaly místním školákům 
dříve, aby se získal prostor pro 
přípravu rekonstrukce. „Jenže 
společnost ORZO security 
podala proti výsledku výběrové-
ho řízení námitky, kterým rada 
města nevyhověla, protože byly 
bezpředmětné. Ze zákona však 
město nesmí uzavřít smlouvu s 
vítěznou firmou do šedesáti dní 

Komplikace rekonstrukce na ZŠ Pionýrů
od okamžiku uplatnění námitky. 
Lhůta uplyne 5. září,“ informo-
val vedoucí investičního odboru 
Jan Kaspřík. 

Firma, která se odvolala, byla 
vyřazena ze soutěže komisí pro 
otevírání obálek, protože nespl-
nila potřebné požadavky, zejmé-
na neposkytla údaje a informace 
o kvalifikaci v rozsahu stanove-
ném žadatelem. Zástupci rad-
nice jsou navíc přesvědčeni, že 
firma se odvolávala naprosto 
účelově. „Nutno konstatovat, že 
vzhledem ke zcela jednoznač-
ným důvodům, vedoucím zada-
vatele k vyloučení uchazeče ze 
zadávacího řízení, považujeme 
postup této společnosti za zneu-
žití práva uchazeče na odvolání,“ 
sdělila starostka Eva Richtrová.

Praktický dopad vzniklých 
obstrukcí je velmi nepříjemný. 
120 dětí z 1.-3. třídy bude muset 
ze začátku nového školního roku 
fungovat v provizoriu v objektu 

bývalé Střední zdravotní školy.  
Tam i zpět je budou vozit auto-
busy. „Velice nás vzniklá situace 
mrzí, ale jsme proti podobným 
praktikám firem vcelku bez-
branní. Snažili jsme se ale vše 
nachystat tak, aby žáky i rodiče 

mimořádná situace co nejmé-
ně obtěžovala a nepodepsala 
se na kvalitě výuky v první fázi 
školního roku. Rekonstrukce 
elektroinstalace je zde nezbytná 
a nemohli jsme ji odložit,“ řekl 
místostarosta Petr Cvik.       (pp)

MÍSTOSTAROSTA S ŘEDITELKOU: Petr Cvik a Libuše Zárubová 
museli vyřešit nepříjemnou situaci.   Foto: Petr Pavelka
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Cestovní doklady
O jaké cestovní doklady lze 
požádat?

a) o cestovní pas, přičemž
- cestovní pas se strojově čitel-

nou zónou se vydává ve lhůtě 30 
dnů a s dobou platnosti na deset 
let (dětem do 15 let na pět let)

- pokud občan žádá o vydání 
cestovního pasu ve lhůtě kratší 
než 30 dnů, lze vydat cestovní 
pas bez strojově čitelné zóny, s 
dobou platnosti na jeden rok

-  cestovní pasy se vydávají s 
územní platností do všech států světa

- platnost cestovního pasu 
nelze prodloužit

b) o cestovní průkaz, přičemž
- cestovní průkaz je ces-

tovním dokladem k jednotlivé 
cestě s územní a časovou plat-
ností omezenou účelem cesty a 
vydává se v odůvodněných pří-
padech, například při ztrátě ces-
tovního dokladu občanovi, který 
nemá jiný cestovní doklad

c) o jiné cestovní doklady, a to
- na základě mezinárodní 

smlouvy, přičemž podmínky pro 
vydávání těchto cestovních dokla-
dů stanoví mezinárodní smlouvy; 
příkladem mohou být cestovní 
přílohy, které se používají v rámci 
malého pohraničního styku s Pol-
skou republikou pro cestování dětí
Kam se obrátit?

a) v České republice 
- na obecní úřad obce s rozší-

řenou působností příslušný pod-
le místa trvalého pobytu občana 

- v Praze na úřad městské 
části Prahy 1 až 22

- v Brně, Ostravě a Plzni na 
magistráty těchto měst

- na kterýkoliv obecní úřad 
obce s rozšířenou působností 
mimo místo trvalého pobytu obča-
na nebo kterýkoliv matriční úřad

- jde-li o cestovní pas bez stro-
jově čitelné zóny vydávaný ve lhů-
tě kratší než 30 dnů, doporučuje se 
podat žádost o jeho vydání přímo 
u obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností (magistrátu, úřadu 
městské části Prahy 1 až 22), pod-
le místa trvalého pobytu občana

b) v zahraničí 
- na zastupitelský úřad, jde-li 

o vydání cestovního pasu obča-
novi, který se trvale či dlouho-
době zdržuje v zahraničí nebo 
o vydání cestovního průkazu v 
případě ztráty či odcizení ces-
tovního pasu v zahraničí

c) na Městském úřadě 
Frýdek-Místek 

- na zaměstnance oddělení 
evidence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů, 
které naleznete buď v budově 
Palackého 115 na přepážkových 
pracovištích ve 2. NP nebo v 
budově Radniční 1148 v kance-
láři č. 219 v úředních hodinách, 
které jsou stanoveny takto:

Odbor vnitřních věcí vyřizuje pasy a občanské průkazy
pondělí od 8.00 do 17.00 h
středa od 8.00 do 17.00 h
čtvrtek od 8.00 do 15.00 h.

Kdo podává žádost?
a) občan starší 15 let, ovšem 

do doby zletilosti, tj. do 18 let věku, 
musí připojit k žádosti o vydání ces-
tovního dokladu písemný souhlas 
zákonného zástupce s jeho ověře-
ným podpisem. Ověření podpisu 
se nevyžaduje, jestliže zákonný 
zástupce vyjádří svůj souhlas a 
žádost podepíše před orgánem, 
u kterého podává žádost. Souhlas 
zákonného zástupce se nevyžadu-
je, pokud je jeho opatření spojeno 
s překážkou těžko překonatelnou

b) zákonný zástupce za 
občana mladšího 15 let; místo 
zákonného zástupce může podat 
žádost pěstoun, osoba, které byl 
občan mladší 15 let svěřen do 
výchovy, anebo ředitel zařízení pro 
výkon ústavní výchovy, které peču-
je na základě soudního rozhodnutí 
o občana mladšího 15 let. Tyto 
osoby připojují k žádosti souhlas 
zákonného zástupce s jeho ově-
řeným podpisem. Souhlas zákon-
ného zástupce se nevyžaduje, 
pokud je jeho opatření spojeno s 
překážkou těžko překonatelnou

c) zákonný zástupce obča-
na, který je zbaven způsobi-
losti k právním úkonům nebo 
jehož způsobilost k právním 
úkonům je omezena

d) Úřad pro mezinárodně 
právní ochranu dětí, jde-li o osvo-
jení nezletilého občana do ciziny; 
je-li nezletilý starší 15 let, dává tento 
úřad k jeho žádosti souhlas

e) zplnomocněný zástupce něk-
teré z výše uvedených osob, které 
jsou oprávněny k podání žádosti.
Co potřebujete předložit?

a) vyplněnou žádost na přede-
psaném tiskopise (již u podání 
musí být žádost podepsána 
občanem, jemuž má být ces-
tovní doklad vydán; podpis se 
nevyžaduje, pokud občanovi v 
jeho provedení brání těžko pře-
konatelná překážka; podpisem 
občana se rozumí vlastní rukou 
občana provedené písemné 
vyjádření jeho jména i příjmení)

b) doklady, jimiž se ověřují úda-
je, které občan uvedl na žádosti, 
například platný občanský průkaz 
nebo jiné doklady (rodný list, odda-
cí list, doklad o státním občanství 
České republiky a podobně); má-li 
být občanovi vydán první cestovní 
pas, je nezbytné k žádosti před-
ložit doklad o státním občanství 
České republiky (občanský prů-
kaz, osvědčení nebo potvrzení o 
státním občanství České republiky)

c) doklady prokazující opráv-
něnost k podání žádosti zákon-
ným zástupcem, například

- občanský průkaz rodiče, v 
němž je zapsáno dítě mladší 15 let

- rodný list dítěte

- rozhodnutí soudu o ustano-
vení opatrovníka občanovi, který 
byl zbaven způsobilosti k práv-
ním úkonům, a tak dále

d) doklady prokazující opráv-
něnost k podání žádosti pěstou-
nem, osobou, které byl občan 
mladší 15 let svěřen do výchovy, 
anebo ředitelem zařízení pro 
výkon ústavní výchovy, které 
pečuje na základě soudního roz-
hodnutí o občana mladšího 15 
let, tj. příslušné rozhodnutí soudu

e) odůvodnění žádosti o 
vydání cestovního pasu, pokud 
již jste držitelem platného ces-
tovního pasu a potřebujete další 
cestovní pas (více cestovních 
pasů) k cestám do zahraničí

f) doklad ověřující údaje k dítěti 
mladšímu 15 let, které má být zapsá-
no do cestovního dokladu rodiče

- rodný list dítěte
- doklady prokazující státní 

občanství České republiky dítěte
- popřípadě podklady pro zjiš-

tění jeho státního občanství
g) doklad prokazující získání 

vysokoškolského titulu, pokud není 
zapsán v občanském průkazu

h) jednu průkazovou fotografii, 
jde-li o vydání cestovního pasu 
se strojově čitelnou zónou; v 
ostatních případech 2 fotografie

i) plnou moc, pokud žádost 
podává zplnomocněný zástupce. 

Poznámka: Při převzetí cestov-
ního dokladu se vyžaduje osobní 
přítomnost občana, jemuž se ces-
tovní doklad vydává, nebo zákon-
ného zástupce anebo osoby, která 
podala žádost místo zákonného 
zástupce (např. pěstouna), u úřa-
du, který předává cestovní doklad. 
Převzetí cestovního dokladu 
zplnomocněným zástupcem je 
vyloučeno. Cestovní doklad lze 
převzít u obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností příslušné-
ho podle místa trvalého pobytu 
občana, u obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností mimo místo 
jeho trvalého pobytu, u kteréhoko-
liv matričního úřadu a v zahraničí 
u zastupitelského úřadu. Cestovní 
doklad lze vydat až po zaplacení 
správního poplatku (viz. „Správní 
poplatky“).

Změny a doplnění údajů 
do cestovních dokladů (zapi-
sování dětí a titulů)
Jaké změny lze v cestovních 
dokladech provést?

V cestovních dokladech lze 
provést změny údajů o

a) časové platnosti cestovní-
ho průkazu

b) dítěti (státním občanu České 
republiky) mladším 15 let zapsa-
ném v cestovním pasu nebo 
cestovním průkazu rodiče, např. 
změna jména či příjmení dítěte.

V cestovních dokladech lze 
provést doplnění údajů o

a) dítěti (státním občanu Čes-

ké republiky) mladším 15 let do 
cestovního pasu nebo cestovní-
ho průkazu rodiče

b) titulu (označení absolventa 
vyšší odborné školy, akademic-
ký titul, stavovské označení, jiný 
titul absolventa vysoké školy, 
označení „docent“ nebo „profe-
sor“) nebo vědecké hodnosti 
Kam se obrátit?

a) v České republice 
- na obecní úřad obce s rozší-

řenou působností příslušný pod-
le místa trvalého pobytu občana

- v Praze na úřad městské části 
Prahy 1 až 22

- v Brně, Ostravě a Plzni na 
magistráty těchto měst

- na kterýkoliv obecní úřad obce 
s rozšířenou působností mimo 
místo trvalého pobytu občana 
nebo kterýkoliv matriční úřad

b) v zahraničí 
- na zastupitelský úřad České 

republiky
c) na Městském úřadě 

Frýdek-Místek 
- na zaměstnance oddělení 

evidence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů, 
které naleznete buď v budově 
Palackého 115 na přepážkových 
pracovištích ve 2. NP nebo v 
budově Radniční 1148 v kance-
láři č. 219 v úředních hodinách, 
které jsou stanoveny takto:

pondělí od 8.00 do 17.00 h
středa od 8.00 do 17.00 h
čtvrtek od 8.00 do 15.00 h.

Co potřebujete vědět a 
předložit?

a) žádost o provedení změn 
údajů a zapsání dítěte do cestov-
ního dokladu mohou podat osoby, 
které jsou oprávněny podat žádost 
o vydání cestovního dokladu

b) vyplněnou žádost na pře-
depsaném tiskopise

c) doklad o požadované změ-
ně údajů nebo doklad ověřující 
údaje o dítěti, tj. jeho rodný list a 
doklad o státním občanství České 
republiky dítěte, popř. podklady 
ke zjištění jeho státního občanství

d) doklad o získání požado-
vaného titulu, není-li již zapsán v 
dosavadním občanském průkazu

e) platný cestovní doklad, v 
němž má být změna provedena.

Poznámka: Změny a doplně-
ní údajů v cestovních dokladech 
se provádí zpravidla na počká-
ní, pokud žádost byla podána u 
obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností příslušného podle mís-
ta trvalého pobytu občana. Změny 
či doplnění údajů mohou být pro-
vedeny po zaplacení správního 
poplatku (viz. „Správní poplatky“).
Kdy je cestovní doklad 
neplatný?

a) po uplynutí doby platnosti v 
něm uvedené

b) ohlášením ztráty nebo 
odcizení cestovního dokladu

c) pokud držitel cestovního 
dokladu pozbyl státní občanství 
České republiky, úmrtím nebo 
nabytím právní moci rozhodnutí 
soudu o prohlášení držitele ces-
tovního dokladu za mrtvého

d) pokud orgán příslušný k vydá-
ní cestovního dokladu rozhodne, že

- jeho držitel podstatně změ-
nil svou podobu

- obsahuje nesprávné údaje nebo 
neoprávněně provedené změny

- je poškozen tak, že zápisy 
v něm jsou nečitelné nebo byla 
porušena jeho celistvost. 

Jaké jsou správní poplatky?
Správní poplatek se hradí 

v hotovosti, a to za:
a) vydání cestovního pasu 

se strojově čitelnou zónou (s 
dobou platnosti pasu 10 let, u dětí 
ve věku do 15 let 5 let)
- občanům starším 15 let 200,- Kč
- občanům mladším 15 let 50,- Kč

b) vydání cestovního pasu 
bez strojově čitelné zóny v 
kratší lhůtě než 30 dnů (s dobou 
platnosti na 1 rok)
- občanům starším 15 let 600,- Kč
- občanům mladším 15 let 600,- Kč

c) vydání cestovního prů-
kazu 200,- Kč

d) provedení změny v ces-
tovním dokladu včetně pro-
dloužení doby platnosti, zapsání 
dítěte, popřípadě titulu

- za zápis každého dítěte, 
zápis titulu 50,- Kč

(pokračování na str. 6)

NA RADNICI: Pracoviště v hlavní budově městského úřadu.
Foto: Petr Pavelka
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Odbor vnitřních věcí vyřizuje pasy a občanské průkazy
Občanské průkazy

Kdo musí mít občanský průkaz?
Občan České republiky, který 

dosáhl věku 15 let a má trvalý 
pobyt na území České republiky.

Upozornění: Občan, který 
byl rozhodnutím soudu zbaven 
způsobilosti k právním úkonům, 
může mít občanský průkaz jen 
v případě, že o jeho vydání 
požádá soudem ustanovený 
opatrovník.
Kam se obrátit se žádostí?

a) v České republice
- na obecní úřady obcí s rozší-

řenou působností
- v Praze na úřad městské 

části Prahy 1 až 22 
- v Brně, Ostravě a Plzni na 

magistráty těchto měst
- na kterýkoliv obecní úřad obce 

s rozšířenou působností nebo mat-
riční úřad (v územně členěných 
statutárních městech úřad měst-
ského obvodu nebo úřad městské 
části pověřený vedením matrik)

Poznámka: Vyhotovený občan-
ský průkaz si může občan převzít u 
matričního úřadu nebo u obecního 
úřadu obce s rozšířenou působ-
ností, který uvedl v žádosti. Jinak je 
povinen převzít občanský průkaz u 
příslušného obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností.

b) na Městském úřadě Frý-
dek-Místek 

- na zaměstnance oddělení 
evidence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů, 
které naleznete buď v budově 
Palackého 115 na přepážkových 
pracovištích ve 2. NP nebo v 
budově Radniční 1148 v kance-
láři č. 219 v úředních hodinách, 
které jsou stanoveny takto:

pondělí od 8.00 do 17.00 h
středa od 8.00 do 17.00 h
čtvrtek od 8.00 do 15.00 h.

Co vše je možné vyřídit?
Obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností a matriční úřady:
a) přijímají žádosti o vydání 

občanského průkazu 
b) předávají občanům vyho-

tovené občanské průkazy 
c) přijímají občanské průkazy 

do úschovy po dobu dlouhodo-
bého pobytu občana v zahraničí 
(příslušné podle místa trvalého 
pobytu občana)

d) přijímají občanské průkazy 
po osobách zemřelých 

e) přijímají občanské průka-
zy občanů, kteří byli zbaveni 
způsobilosti k právním úkonům 
(příslušné podle místa trvalého 
pobytu občana)

f) přijímají občanské průkazy 
občanů, kteří ukončili trvalý pobyt 
na území České republiky nebo 
pozbyli státní občanství (přísluš-
né podle místa trvalého pobytu)

g) přijímají nalezené občan-
ské průkazy 

h) přijímají hlášení o ztrátě, 

odcizení, poškození, zničení a 
zneužití občanského průkazu.

Upozornění: Odcizení a nález 
občanského průkazu je možno 
ohlásit též Policii České republiky.
Co potřebujete předložit?

Vždy vyplněnou Žádost o 
vydání občanského průkazu a 
doklady stanovené zákonem 
(viz níže), přičemž žádost musí být 
podepsána občanem, jemuž má být 
občanský průkaz vydán; podpis se 
nevyžaduje, pokud občanovi v jeho 
provedení brání těžko překonatelná 
překážka; podpisem občana se 
pro účely vydání občanského prů-
kazu rozumí vlastní rukou občana 
provedené písemné vyjádření jeho 
jména i příjmení, popřípadě pouze 
příjmení. K dalším dokladům stano-
veným zákonem (doklady musí být 
předloženy v originále, ověřeném 
opise nebo ověřené kopii) patří

a) k vydání prvního 
občanského průkazu při 
dovršení věku 15 let

- rodný list
- 1 fotografie
- doklad o státním občanství 

České republiky
- popřípadě další doklady osvědču-

jící skutečnosti zapisované do občan-
ského průkazu na žádost občana 
nebo potřebné k odstranění zjištěných 
rozporů v údajích na žádosti s údaji 
v evidenci obyvatel nebo v evidenci 
občanských průkazů

Upozornění: Za občana mladší-
ho 15 let žádá o vydání občanského 
průkazu jeho zákonný zástupce nej-
dříve 60 dnů před dovršením 15 let 
věku takového občana, nejpozději v 
den dovršení 15 let jeho věku.

b) k vydání občanského 
průkazu při skončení jeho plat-
nosti nebo náhradou za dosud 
platný průkaz

- dosavadní občanský průkaz
- 1 fotografie
- popřípadě další doklady 

osvědčující skutečnosti zapiso-
vané do občanského průkazu na 
žádost občana, nebo potřebné k 
odstranění zjištěných rozporů v 
údajích na žádosti s údaji v evi-
denci obyvatel nebo v evidenci 
občanských průkazů

c) k vydání občanského 
průkazu při změně údaje

- dosavadní občanský průkaz
- 1 fotografie
- doklad o změně nebo doklad 

potvrzující nový údaj (např. oddací 
list, pravomocné rozhodnutí soudu 
o omezení způsobilosti k právním 
úkonům, pravomocné rozhodnutí 
soudu o uložení trestu zákazu 
pobytu, doklad o získání akade-
mického titulu) 

- popřípadě další doklady osvědču-
jící skutečnosti zapisované do občan-
ského průkazu na žádost občana 
nebo potřebné k odstranění zjištěných 
rozporů v údajích na žádosti s údaji 
v evidenci obyvatel nebo v evidenci 

občanských průkazů
d) k vydání občanského 

průkazu náhradou za ztrace-
ný, odcizený nebo zničený 
(občan nemůže předložit dosa-
vadní občanský průkaz)

- rodný list nebo rodný a křestní list
- 1 fotografie
- doklad o rodném čísle, jest-

liže není rodné číslo uvedeno na 
jiném předkládaném dokladu

- potvrzení o občanském průka-
zu (toto potvrzení je občanovi vydá-
no při nahlášení ztráty, odcizení 
nebo zničení občanského průkazu) 

- popřípadě další doklady osvědču-
jící skutečnosti zapisované do občan-
ského průkazu na žádost občana 
nebo potřebné k odstranění zjištěných 
rozporů v údajích na žádosti s údaji 
v evidenci obyvatel nebo v evidenci 
občanských průkazů

e) k vydání občanského 
průkazu po ukončení trvalého 
pobytu v cizině nebo po naby-
tí státního občanství

- rodný list nebo rodný a křestní list
- 1 fotografie
- doklad o rodném čísle, jest-

liže není rodné číslo uvedeno na 
jiném předkládaném dokladu

- doklad o státním občanství 
České republiky

- doklad o rodinném stavu, 
jde-li o občana, který žije nebo žil 
v manželství

- popřípadě další doklady osvědču-
jící skutečnosti zapisované do občan-
ského průkazu na žádost občana 
nebo potřebné k odstranění zjištěných 
rozporů v údajích na žádosti s údaji 
v evidenci obyvatel nebo v evidenci 
občanských průkazů

f) k vydání občanského prů-
kazu pro občana zbaveného 
způsobilosti k právním úkonům 
předkládá opatrovník

- rodný list nebo rodný a 
křestní list občana

- 1 fotografie občana 
- doklad o rodném čísle občana, 

jestliže není rodné číslo uvedeno 
na jiném předkládaném dokladu

- doklad o rodinném stavu, 
jde-li o občana, který žije nebo 
žil v manželství

- rozhodnutí soudu o zbave-
ní občana způsobilosti k práv-
ním úkonům, popřípadě další 
doklady osvědčující skutečnosti 
zapisované do občanského prů-
kazu na žádost občana, nebo 
potřebné k odstranění zjištěných 
rozporů v údajích na žádosti s 
údaji v evidenci obyvatel nebo v 
evidenci občanských průkazů 

- svůj občanský průkaz a doklad 
o ustanovení opatrovníkem

Občan, jemuž soud zrušil 
rozhodnutí o zbavení způso-
bilosti k právním úkonům, je 
povinen před vydáním občan-
ského průkazu předložit 

- toto rozhodnutí
- rodný list nebo rodný a křestní list

- 1 fotografii
- doklad o rodném čísle (jest-

liže není rodné číslo uvedeno na 
jiném předkládaném dokladu)

- doklad o rodinném stavu (jde-
li o občana, který žije nebo žil v 
manželství)

- dosavadní občanský průkaz, 
pokud mu byl vydán

- popřípadě další doklady osvědču-
jící skutečnosti zapisované do občan-
ského průkazu na žádost občana 
nebo potřebné k odstranění zjištěných 
rozporů v údajích na žádosti s údaji 
v evidenci obyvatel nebo v evidenci 
občanských průkazů

Poznámka: Předkládá-li občan 
k doložení údajů zapisovaných do 
občanského průkazu rozhodnutí 
cizozemského soudu, je povinen 
předložit též rozhodnutí Nejvyš-
šího soudu České republiky o 
uznání rozhodnutí cizozemského 
soudu na území České republiky, 
jestliže je toto uznání podle zvlášt-
ního právního předpisu potřebné. 
V případě, že občan získal vyšší 
odborné vzdělání, vysokoškolské 
vzdělání a příslušný titul v zahra-
ničí, je povinen předložit doklad o 
uznání vysokoškolského vzdělání 
a příslušného titulu. Stejnou povin-
nost má i občan, který žádá o zápis 
vědecké hodnosti získané v zahra-
ničí. Předkládá-li občan k doložení 
údajů zapisovaných do občanské-
ho průkazu doklad vystavený orgá-
nem cizího státu, je povinen před-
ložit výpis z matriční knihy Úřadu 
městské části Brno-střed (zvláštní 
matrika), pokud mezinárodní 
smlouva, kterou je Česká republika 
vázána, nestanoví jinak. (Výjimka 
na základě Smlouvy mezi Českou 
republikou a Slovenskou republi-
kou o úpravě některých otázek na 
úseku matrik a státního občanství: 
smluvní strany uznávají platnost 
rodných, oddacích a úmrtních listů 
svých státních občanů vystavených 
orgány druhé smluvní strany o mat-
ričních událostech, ke kterým došlo 
před 1. lednem 1993).

Upozornění: Žádost a dokla-
dy může za občana předložit i jím 
pověřený zástupce (není požado-
vána plná moc), při přijetí vyplněné 
žádosti se občanovi vrátí předložené 
doklady; dosavadní občanský prů-
kaz nebo potvrzení o občanském 
průkazu odevzdá občan při převzetí 

nového občanského průkazu, vyho-
tovený občanský průkaz je občan 
povinen převzít osobně. 
Které nepovinné údaje se zapi-
sují do občanského průkazu se 
strojově čitelnou zónou?

Na žádost občana lze do 
občanského průkazu zapsat

- označení absolventa vyšší 
odborné školy

- akademický titul
- jiný titul absolventa vyso-

ké školy (dále jen “titul”) nebo 
vědecká hodnost; získal-li občan 
více titulů nebo vědeckých hod-
ností, lze zapsat všechny, a to v 
pořadí, které si určí občan

- jméno, popřípadě jména, 
příjmení a rodné číslo manžela; v 
případě, že nemá přiděleno rodné 
číslo, uvádí se datum narození

- jméno, popřípadě jména, 
příjmení a rodné číslo dítěte do 
nabytí zletilosti (18 let); v přípa-
dě, že nemá přiděleno rodné 
číslo, uvádí se datum narození.

Upozornění: Nelze-li všechny 
požadované nepovinné údaje 
zapsat z důvodu nedostatku mís-
ta na občanském průkazu, určí 
občan, které z nich se zapíší.
Kdy končí platnost dosavad-
ních občanských průkazů?

Státní občané České republi-
ky jsou povinni provést výmě-
nu občanských průkazů bez 
strojově čitelných údajů
a) vydaných do 31. prosince 1994 
nejpozději do 31. prosince 2005
b) vydaných do 31. prosince 1996 
nejpozději do 31. prosince 2006
c) vydaných do 31. prosince 1998 
nejpozději do 31. prosince 2007
d) vydaných do 31. prosince 2003 
nejpozději do 31. prosince 2008,

s tím, že žádost bude vždy nut-
né podat nejpozději do 30. listo-
padu daného roku.
Jaké jsou správní poplatky?

Správní poplatek
- za vydání občanského prů-

kazu za průkaz poškozený, zni-
čený, ztracený, odcizený nebo za 
průkaz obsahující neoprávněně 
provedené zápisy, anebo 

- za vydání občanského průkazu 
na žádost občana z důvodu zápisu 
nepovinně zapisovaných údajů (jed-
ná se o zápis titulu, zápis manžela a 
zápis dítěte) , popřípadě z jiného osob-
ního důvodu občana činí 100,- Kč.

PŘEPÁŽKOVÉ PRACOVIŠTĚ: Větší počet úředníků je k dispozici na 
Palackého ulici.    Foto: Petr Pavelka
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krátce
Fotbalistům vyšel úvod
Fotbalisté Frýdku-Místku zahá-

jili úspěšně novou sezonu. Nejdří-
ve přivezli tři body z Dětmarovic a 
po dalších sahali v domácím pro-
středí s Fulnekem. I když se nako-
nec museli spokojit jen s bodem 
po remíze 1:1, vypadá to, že by 
mohli hrát v soutěži důstojnou 
roli. Trenér Karel Orel se ukazuje 
jako ambiciózní, nezaskočíte jej 
ani otázkami na případný postup. 
I když říká, že na podobné spe-
kulace je ještě velice brzy, věří v 
kvalitu svého kádru. Konkrétní cíle 
chce tým vyhlásit až po skonče-
ní podzimu, kdy už bude jasněji, 
jakou kvalitu se ve Frýdku-Místku 
podařilo dát dohromady.

Výhra s exligisty
Divizní fotbalisté Frýdku-Míst-

ku zajížděli ve středu 24. srpna 
k přátelskému utkání do Opavy. 
Po bezbrankovém prvním polo-
čase nakonec zvítězili hosté 0:1, 
když branku v 60. minutě vstřelil 
Němec po centru Žáčka. Pak 
mohli domácí vyrovnat, ale střela 
jejich hráče skončila na tyči. Stej-
ně dopadl v 79. minutě Polášek, 
když jeho křižná střela jen lízla 
brankovou konstrukci. „I když 
Opava klesla až do krajského pře-
boru, stále má ve svém kádru vel-
mi zkušené borce. V zápase byly 
šance na obou stranách,“ řekl po 
utkání trenér Frýdku Karel Orel.

Mistrovství v beachi
Protože Přemysl Kubala se 

teprve zotavuje ze zranění rame-
na, byl jediným reprezentantem 
Frýdku-Místku na republikovém 
mistrovství v plážovém volejbale 
Filip Hanák. Ten s partnerem 
Michalem Provazníkem obsadil 
9.-12. příčku. Michal Bíza, který v 
sezoně hrál s Přemyslem Kuba-
lou, nastoupil tentokrát s Igorem 
Stejskalem, ale ve finále se muse-
li sklonit před bratry Benešovými. 
Bíza, řečený Bizon, se obával, že 
si z něj kvůli tomu bude Přemysl 
Kubala utahovat, ale i on si musel 
vyslechnout své. „Tím, že vyhráli 
Benešové, má ten titul opravdu 
už kdekdo. Jen Přema pořád nic,“ 
smál se Filip Hanák. 

Frýdek posiluje
Velmi výrazného posílení 

doznal kádr divizního mužstva 
mužů Fotbal Frýdek-Místek. 
Po dlouhých tahanicích jsou 
už trenéru Karlu Orlovi k dis-
pozici Michal Chlebek a Jakub 
Myšinský z Opavy. Oba odcho-
vanci Frýdku-Místku se vracejí 
po několika letech. Chlebek 
se může pochlubit i několika 
ligovými starty za SFC Opava. 
Třetí výraznou posilou je útočník 
Přemysl Krpec, který přichází na 
hostování z ligového FC Baník 
Ostrava a naposledy hostoval v 
druholigových Vítkovicích.   (pp)

Bruslařský klub Frýdek-Mís-
tek stojí na prahu své čtvrté 
sezony, kdy po třech letech 
výchovy nejmenších krasobrus-
lařů posouvá svou činnost smě-
rem k výkonnostnímu sportu. 

„Krasobruslení je pro rodiče vel-
ká finanční i časová zátěž, a proto 
jsme s ohledem na zjištěné schop-
nosti dětí u některých nedoporučili 
na ledě pokračovat. Zůstalo nám 
zhruba dvacet dětí ve věku od 
šesti do devíti let, které mají před 
sebou závodění, protože od šesti 
let začíná první závodní kategorie. 
V přípravce máme momentálně 
asi patnáct dětí, které jsou naší 
další základnou. Do ní bereme 
všechny děti, které se chtějí naučit 
bruslit. Dáváme jim základy brus-
lení a později se rozhodne, zda 
budou schopné závodit,“ vysvětlila 
filozofii trenérka Monika Brzá. Ta si 
pochvaluje podmínky pro suchou 
přípravu, výborný realizační tým, 

Krasobruslaři se chystají závoditKrasobruslaři se chystají závodit

BUDOUCÍ NADĚJE?: Krasobruslení potřebuje zapálenost dětí i rodičů.
Foto: Petr Pavelka

jenom si posteskne nad vysokou 
cenou za pronájem ledové plochy 
ve víceúčelové sportovní hale. 
„Potřebovali bychom více ledu, 
ale už tak je to pro nás finančně 
neúnosné. Přitom máme možnost 
srovnání, co a za jaké peníze nabí-
zejí jiné haly, takže s optimismem 
hledíme směrem k aktivitě měs-
ta, které chce do stavu haly nyní 
investovat,“ řekla Monika Brzá.

Děti čekají 24. září testy 
výkonnosti, které jsou měřítkem 
pro to, aby mohly závodit. Již v 
červenci absolvovali čtyři frýdec-
ko-místečtí závodníci soustředě-
ní v Karviné, kde pod vedením 

ruského trenéra proběhl letní 
kemp s veškerým potřebným 
zázemím. Nejvíce se očekává 
od tří závodnic, které již závodily 
loni a získaly tak určité zkuše-
nosti. Mezi naděje patří Blanka 
Hünerová, Sandra Guňková a 
Terezie Šostá. Zhruba dvanáct 
dalších by mělo začít závodit od 
letošní sezony. A kdo ví – třeba 
nám ve Frýdku-Místku vyroste 
jednou olympionik. „Povést by se 
to mohlo, ale záleží na spoustě 
okolností. Absolutním základem 
je podpora rodičů, kteří všich-
ni mají můj velký obdiv,“ řekla 
Monika Brzá.       (pp)

Házenkáři Frýdku-Místku se 
připravují na novou sezonu. 
Společná liga se Slováky skon-
čila, a tak budou od září nastu-
povat výhradně proti českým 
soupeřům v Extralize ČR. Tato 
skutečnost způsobila v Čechách 
obrovský odliv hráčů, který se 
nevyhnul ani Frýdku-Místku.

V soutěžním ročníku 2005/2006 
bude klub spoléhat především na 
vlastní mladé talentované hráče 
– odchovance klubu, kteří jsou 
doplněni zkušenými hráči (se 
zkušenostmi z HIL, 1. a 2. ligy - z 
B týmu). Pokud se podaří nalézt 
generálního sponzora, uvažuje se 
o dalším doplnění. Za dané situace 
však má frýdecko-místecká háze-
ná jediný cíl a tím je udržení se v 
soutěži. Až mistrovské zápasy 
ovšem ukážou, jaké jsou skutečné 
ambice, protože kromě Karviné 
většina klubů notně ztratila na síle.

Svěřenci Lubomíra Kavky po 
dvou týdnech náročné fyzické 
přípravy a po třech herních trénin-
cích v hale nastoupili k prvnímu 
hernímu testu v Kopřivnici. Nově 
utvořený celek, který nebyl zda-

Házenkáři v nových podmínkách
leka kompletní, dokázal v Kop-
řivnici vyhrát 20:27. „Adamčík, 
Mazur a Pavlíček měli plánovanou 
dovolenou, Petrovský se připra-
voval s juniorskou reprezentací 
na blížící se mistrovství světa v 
Maďarsku, chyběli také Oulehla, 
Alexovič a Messing. K dispozici 
pro kopřivnický test tak zbylo jen 
jedenáct hráčů, včetně brankářů. 
Kopřivnice nastoupila až na dvě 
výjimky kompletní a první poločas 
přinesl velmi vyrovnaný souboj. 
Jen zhruba deset minut vydržel na 
ploše náš Radek Lukeš, zraněné 
koleno mu zřejmě na jistý čas další 
starty nedovolí. Do druhé části hry 
nasadili domácí hodně omlazenou 
sestavu a náš celek začal získávat 
převahu, vyjádřenou i střelecky. 
Dobrá muška Vaculy a několik 
rychlých brejků nám nakonec při-
nesly zaslouženou výhru,“ přiblížil 
první zápas Lubomír Kavka. 

Na turnaji v Kopřivnici Frý-
dek-Místek prohrál všechny tři 
zápasy, i když vždy po těsném 
výsledku (dvakrát o dvě bran-
ky, jednou o gól), a tak skončil 
poslední.        (pp)

PŘÍPRAVA: Házenkáři Frýdku-Místku mají po úspěšných letech 
jen skromné cíle.   Foto: Petr Pavelka

10.-11. září se ve Frýdku-Místku 
uskuteční již 21. ročník Memoriálu 
E. Kučery, turnaje starších žaček ve 
volejbale, který má u nás už dlouhou 
tradici. Loni se poprvé nastěhoval 
do haly 6. ZŠ a zúčastněná družstva 
nešetřila chválou na adresu sportov-
ního zařízení stejně jako na organi-
zátorské zabezpečení.

I díky výborné pořadatelské 
pověsti se letos ve Frýdku-Míst-
ku představí 16 velmi kvalitních 
družstev: Brno, Šternberk, Slávie 
Uherské Hradiště, Púchov, Žilina 
A, B, Kralupy nad Vltavou, Přimě-
tice, Jihlava, Lanškroun, Přerov, 
Ostrava, Nový Jičín, KCM severní 
Moravy a dva domácí celky. Sokol-
ky obhajují 2. místo, ale netají se 
tím, že by chtěly celý turnaj vyhrát. 
Starší žákyně vede Dana Górecká 
s Marcelou Borákovou.

V sobotu turnaj začne již v 8 
hodin, v neděli ve stejnou hodi-
nu s předpokládaným koncem 
ve 13:00.        (pp)

Memoriál 
E. Kučery

Od 5. srpna běží ve víceú-
čelové sportovní hale sezóna 
2005/06 pro HC Frýdek-Místek 
a krasobruslařský klub. 

Hokejové žákovské kategorie 
od 3. do 9. třídy zde hrají nejvyšší 
žákovskou ligu v České republi-
ce, dorost pak 2. nejvyšší ligu v 
republice. Junioři a muži soutěží 
v regionálním přeboru ČR. 

Příznivci hokeje už si mohli 
vychutnat mezinárodní turnaj 
5. tříd, tentokrát se soupeřem 
ze Slovenska. Od 1. září dále 
začíná trénovat přípravka lední-
ho hokeje a zhruba od poloviny 
září mohou občané navštěvovat 
tradiční bruslení pro veřejnost.

Víceúčelová sportovní hala 
nabízí také možnost pronájmu 
ledové plochy za cenu 2000,-
/hod. Bližší informace zodpoví 
paní Záškodná na tel. čísle 558 
631 351.         (pp)

V hale začala 
sezóna ledu

PŘÍPRAVA SOKOLEK: Polské 
soupeřky z Pszczyny frýdec-
ko-místecké volejbalistky příliš 
neprověřily. Foto: Petr Pavelka

4.9. 9,00 4+5.tř. HC Orlová
10.9. 10,00 8+9.tř. TJ Nový Jičín
11.9. 9,00 6+7.tř. TJ Nový Jičín
18.9. 9,00 4+5.tř. HC Vítkovice
24.9. 10,00 8+9.tř. SK Karviná
24.9. 17,00 muži TJ H.Benešov
25.9. 9,00 6+7.tř. SK Karviná
28.9. 12,00 4+5.tř. HC Opava

Hokejový klub pořádá kaž-
dé pondělí a čtvrtek v 17,00 
a v sobotu v 7,15 nábor žáků 
ročníku 1996 a mladších do 
hokejové přípravky.

Tréninky přípravky: 
pondělí v 17,15
čtvrtek v 17,15
sobota v 7,30

Mistrovská utkání
a další akce HC
Frýdek-Místek
ve víceúčelové 
sportovní hale

v září 2005
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TJ Důl Staříč Frýdek-Místek
Oddíl JUDO

K. H. Máchy 1619
Tel: 608 821 513

Judo, sebeobrana, závody, 
soustředění
Věk: 8-15 let

Tréninky: ZŠ E. Krásnohorské 139
Po 16.30 -18.00 hod
Čt 17.00 - 19.00 hod.

Přihlášení: Osobně od 12. 9. 

Sportovní klub policie
Oddíl házené
Pionýrů 2069

Tel: 603 979 339
sportovní oddíl házené

pro chlapce
Věk: roč. 1996 a starší

Tréninky: ZŠ Pionýrů 40, 
SOUT Pionýrů 2069, ZŠ Jiřího z 

Poděbrad 3109
Přihlášení: září 2005
(telefonicky, osobně)

Lok Yiu Wing Chun Kung Fu
B. Václavka 2783

Tel: 603 212 945, 776 212 945
Web: www.wingchunmorava.com 

škola bojového umění
Věk: děti od 7 let,
dospělí od 15 let

Přihlášení: září 2005
 telefonicky, osobně

Como-3 gym
Střelniční 347

Tel: 608 753 906
Web: www.como-3.com

Thajský box, K1
bojový sport

Věk: 5 až 99 let
Místo: sklady restaurace RÁJ
Přihlášení: nábor celoročně

Vaness models Blanky Somrové
J. Čapka 3097

Tel: 603 548 968
E-mail: vanessmodels@applet.cz
Modelingová agentura Vaness 

models Blanky Somrové, zabývající 
se přípravou manekýnek a mane-
kýnů formou pravidelných tréninků 

+ pohybová průprava a výuka 
základů společenského chování 

Věk: 5-18 let
Místo: La Brisa, Frýdek-Místek
Přihlášení: telefonicky, mailem 
či písemně po celé září a dále 

kdykoliv v průběhu roku.

Škola Taekwon-Do ITF
Frýdek-Místek
ČSA 570 (8.ZŠ)

Tel: 603 710 604, 558 432 013
Web: www.tkdfm.taekwondo.cz 
korejské bojové umění sebeo-

brany TaeKwon-Do ITF
pro děti pohybová přípravka 
na 8.ZŠ, základy korejského 

bojového umění sebeobrany s 
možností absolvovat zkoušky 

pod dohledem korejského Mistra 

Hwang Ho Konga, VIII.Dan, mož-
nost začlenění dětí do sportovních 

tříd TaeKwon-Do ITF na 8.ZŠ 
(2. třída, 3. třída - výuka je v tom 
případě zdarma!!!), pro dospělé 
další skupiny podle barevných 
pásů, Závodní tým připravující 

se na Mistrovství ČR a mezinár. 
soutěže, výuku vedou absolventi 
FTVS UK Praha, reprezentanti 
ČR a medailisté ME a MS včetně 

Mistra světa Michala Košátka, II.Dan
Věk: 6-x let bez požadavků na 
fyzickou kondici, zájemci z řad 

dospělých se mohou dále zdokona-
lovat nejen v Taekwon-Do ITF, ale 
také v Hapkido a v boji proti noži

Místo: Frýdek-Místek (zejména 8. 
ZŠ, 6. ZŠ, Gymnázium P. Bezruče)

Přihlášení: Nejlépe od září 
odpoledne a v podvečer na 
8. ZŠ, případně tel. 603 710 
604, e-mailem na tkdfm@

taekwondo.cz 

Dětský folklorní
soubor Ondrášek

Plavební 114, Staré Město
738 01 Frýdek-Místek 

Tel: 605 557 167
tanec, zpěv, seznamování se s 

folklorními tradicemi regionu
Věk: 6-10 let

Místo: Mateřská škola Beruška 
Frýdek

Přihlášení: 7.9. (a další středy) 

Souhrn nabídek zájmových aktivit pro školní rok 2005/2006
v 16 hod. na zkouškách souboru

FEDÍK
Klub Fedík

Panské Nové Dvory 2412
Tel: 608 949 999, 558 638 455
Web: www.fedd.frydecko-mistecko.cz

mezinárodní spolupráce, klub 
pomáhá při realizaci mezinárodní-
ho festivalu FEDD, kulturní akce

Věk: od 12 let
Přihlášení: září 2005, 

Klub Fedík - taneční skupina
základy moderního tance, hip-

hop, disco tance aj.
Věk: I. kat.: 10-15 let,

II. kat.: 15 - 18 let

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ A KRÁSU
pro děti s vadným držením těla 

a plochonožím
ZŠ Pionýrů 400, Frýdek-Místek (6.ZŠ)

Tel.: 724 078 935
E-mail: pavlazurkova@post.cz
Cvičení a hry zaměřené na nápra-
vu vad s využitím velkých a malých 

balančních míčů, tyčí, elast. lan,
trampolínky, masážních a 

balančních podložek.
Věk: 6-14 let

Přihlášení: telefonicky v průbě-
hu září a dále kdykoli

HC Frýdek-Místek
Víceúčelová sportovní hala

Na příkopě 3162

738 01Frýdek-Místek
Tel.: Bystroň Jaroslav - 558 630 
622, 776 049 988, Kurajský Mar-
tin - 558 630 622, 603 785 852
V našem oddíle se mladí chlapci 
zpočátku učí základům bruslení, 
tzv.bruslařské abecedě, později 
základům a pravidlům hokejové 
hry. V rámci Moravskoslezského 
kraje se již od třetí třídy zúčastňují 

pravidelné soutěže v minihokeji, od 
čtvrté třídy již hrají normální hokej 
na celé ploše. Všechna žákovská 

družstva HC Frýdek-Místek hrají ve 
svých kategoriích nejvyšší soutěž v 

ČR - žákovskou ligu.
Věk: r. 1996 a mladší 

Přihlášení: Každé pondělí a 
čtvrtek v 17,00 hod a v sobotu 

v 7,15 hod. před tréninkem 
přípravky HC Frýdek-Místek ve 
Víceúčelové sportovní hale u 

přítomných trenérů. 

BABY CLUB KENNY
Poštovní 604, Třinec 1, 739 61

Centrum BC Kenny ve FM 
- Dům pokojného stáří, Mari-

ánské náměstí 1278
Tel.: 736 520 414

Web: www.kenny.cz
Péče o dítě a manipulace s dítětem

Výuka nastávajících rodičů a 
rodičů s dětmi od narození do 
5. měsíců jak o dítě správně 
pečovat a manipulovat s ním 

Renault Mégane Sedan
U‰etfiíte aÏ 110 000 Kã

Obrázek je pouze ilustrativní. Pfiitomnost v˘bavy záleÏí na zvolené verzi vozu.

Komfortní sedan s objemem kufru aÏ 520 l a s v˘konn˘mi motory je nyní
exkluzivnû nabízen se slevou aÏ 110 000 Kã
ZÁKLADNÍ V¯BAVA: 6x airbag, ABS + EBV, palubní poãítaã, karta Renault místo klíãe, 
el. ovládání skel pfiedních dvefií, integrovaná záklopka palivové nádrÏe

Cena jiÏ od 335 000 Kã

Megane 3 dv již od 350 000 Kč, Megane 5 dv již od 365 000 Kč, Megane combi Grandtour již od 399 900 Kč (Možnost odpočtu DPH)
AKCE Laguna: SLEVA 100 000 Kč nebo 120 000 Kč na výbavu vozu. Cena již od 509 000 Kč, Laguna combi Grandtour již od 539 000 Kč 

vč. DPH (Možnost odpočtu DPH), Scenic již od 439 900 Kč vč. DPH (Možnost odpočtu DPH).
Váš Renault partner Auto Rytur s.r.o., Příborská 89, 739 42 Zelinkovice, FRÝDEK-MÍSTEK, Najdete nás 1,5 km z Frýdku-Místku směr Příbor

Bruslení veřejnosti - září 2005
sobota 10.9. 08:30 – 09:30  hod. bruslení rodičů s dětmi

neděle 11.9. 17:00 – 18:30 hod. veřejné bruslení

středa  14.9. 16:15 – 17:30 hod. veřejné bruslení

sobota 17.9.  08:30 – 09:30  hod. bruslení rodičů s dětmi

neděle 18.9. 17:00 – 18:30 hod. veřejné bruslení

středa  21.9. 16:15 – 17:30 hod. veřejné bruslení

sobota 24.9.  08:30 – 09:30  hod. bruslení rodičů s dětmi

neděle 25.9. 17:00 – 18:30 hod. veřejné bruslení

středa  28.9. 16:15 – 17:30 hod. veřejné bruslení

Iniciativa Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko 
Společný technický sekretariát
informuje o možnosti předkládání  žádostí o spolufinancovaní projektů v rámci  „Iniciativy Společenství 

INTERREG IIIA Česká republika - Polsko pro období 2004-2006.“
Bližší informace o programu naleznete na www.interreg3a.cz a www.strukturálni-fondy.cz, kde je ke 

stažení mj. Příručka pro žadatele a konečného příjemce.
Informační semináře pro žadatele:
1. 9. 2005   v 10:00 hod - Ostrava  (Krajský úřad, 28. října 117, místnost zastupitelstva kraje)              
2. 9. 2005  v 10:00 hod -  Olomouc (budova RCO, Jeremenkova 40b, sál Centaurus)             
Termín pro příjem žádostí je stanoven do 30. září 2005, 14:00 hod 
Žádosti budou přijímány ve Společném technickém sekretariátu v Olomouci (poštou a osobně),
Centrum pro regionální rozvoj ČR, Společný technický sekratriát, Jeremenkova 40B, 779 00 Olomouc
a v pobočkách Centra pro regionální rozvoj ČR v Hradci Králové a Ostravě 
(pouze osobně) (kontakty na www.crr.cz).
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Turistika a kluby volného času
KAM I. a II. pátek 6-11 let    450 Kč rok
T.O.R. čtvrtek 6-11 let    450 Kč
Deskové hry   30 Kč/ 2h
Lavina pátek  6-15 let 450 Kč
Taneční
Mažoretky I.přípr. pondělí 6-14 let 650 Kč
Maž. II.pokr.malé úterý 6-12 let 650 Kč
Horolezectví
Horský klub I. čtvrtek 6-18 let 450 Kč
Horo přípravka středa od 8  450 Kč
Horo mrňata středa 5-8 let 450 Kč
Cyklistika
Cyklistika Frýdlant  od 10 let 400 Kč
Cykloturistika SMTu pondělí  6-13 let 450 Kč
Stolní tenis Frýdlant n.O. 400 Kč
Kytara
trampská + zpěv pondělí od 12 let 700 Kč

začátečníci i pokročilí

Zájmové útvary na 9.ZŠ
Šikovné ruce Mgr.H.Štochlová 450,- Kč 
Šikovné ruce Mgr.M.Sysalová 450,- Kč 
Keramika Mgr.J.Kavečková 450,- Kč
Keramika Mgr.A.Hrabcová 450,- Kč
Keramika Mgr.O.Lahnerová 450,- Kč
Angličtina 1.tř. Mgr.V.Kurečková 400,- Kč
Angličtina 2.tř. Mgr.V.Kurečková 400,- Kč
Angličtina 3.tř. Mgr.V.Kurečková 400,- Kč
Sborový zpěv Mgr.Z.Poledníková 400,- Kč
Hud.-taneční Mgr.T.Krajčová 200,- Kč/II.p.
Termín schůzek bude upřesněn dle rozvrhu dětí.

Zájmové útvary na 1.ZŠ
Marťani (1.ZŠ) středa 10-15 let 400 Kč
Turist.přípravka středa 6-10 let 400 Kč

Kurzy SMTu
Kytara dospělí A.Žáček 10 měs.   800,- Kč
Tai-či P.Lišková 10 měs. 30,-/ os.lekce

Stanice mladých turistů tř. Pionýrů 764, Frýdek-Místek
Paličkování Mgr.J.Kolofíková 30,-/ os.lekce
Kairos M.Kuča 10 měs. 30,-/ os.lekce

Znovu zveme děti a jejich učitelky z MŠ na 
zábavné lekce na Stanici.

Lekce MŠ P.Kozáková 20,- Kč 

Nabízíme organizacím a skupinám využití lano-
vého centra v Ekologickém středisku Hatě.

Adrenalinové sporty M.Gavlas 
-nízké lana 50,- Kč/h
-vysoká lana 800,- Kč skupina (min.5 osob)

Stanice mladých turistů
je provozovatelem TZ Višňovka

ve Vyšních Lhotách. Tato základna je využívána 
školami a kolektivy k výletům, víkendovým akcím, 
školám v přírodě, táborům apod.

V případě zájmu volejte A.Kubalákovou.

Jak se stát členem:
odevzdat řádně vyplněnou přihlášku a včas 

zaplatit zápisné (nejlépe na 1.schůzce),
- možno platit 2x ročně 
- den a termín schůzek bude upřesněn dle potřeb 

dětí a vedoucích
Informace:
- veškeré informace získáte přímo na Stanici 

mladých turistů nebo na  Dni otevřených dveří 
ve středu 7. září od 15 hodin.
- e-mail: smtu.fm@worldonline.cz 
- v ceně zápisného není zahrnuto úrazové pojištění
- pokud člen ukončí během školního roku docház-

ku, zápisné se nevrací
Naši členové využívají zdarma krytý bazén 

každé 2. a 4. pondělí v měsíci od 17 do 18 hodin
Jaro, léto, podzim, zima

se Stanicí vždycky prima!
Soutěže, tábory, výlety,
přijď mezi nás také TY.

v souladu s jeho potřebami a 
psychomotorickou vyspělostí.
Místo: Dům pokojného stáří, 

Mariánské náměstí 1278
Přihlášení: Telefonicky co 

nejdříve, zájemci budou pozváni 
na první lekci zdarma.

Plavání novorozenců, kojen-
ců, batolat a dětí do 8 let
Pro rodiče s dětmi do 4 let 
radostná hra za doprovodu 

písniček s výukou základních 
plaveckých dovedností, pro děti 
od 4 let výuka ZPD, plaveckých 
pohybů a plaveckých způsobů.

Věk: 0-8 let
Místo: 0-9. měs - Dům pokoj-
ného stáří, Mariánské náměstí 

1278, 9. měs. - 8 let - Bazén při 
11. ZŠ na Slezské ve Frýdku
Přihlášení: Telefonicky co 

nejdříve, zájemci budou pozváni 
na informativní schůzku.
Programy a cvičení pro 

rodiče s dětmi
Program rozvíjející psychomoto-
rický vývoj dítěte, otužilost, fyzic-
kou zdatnost, koordinaci pohybů, 
rovnováhu, zručnost, rozumový 

vývoj a řeč hravou formou.
Věk: 2. měsíce - 4 roky

Místo: Dům pokojného stáří, 
Mariánské náměstí 1278

Přihlášení: Telefonicky co 
nejdříve,zájemci budou pozváni 

na informativní schůzku.
Miniškolička

Tříhodinový program pro děti 
od 1 roku do 4 let, umožňující 

rodičům vyřídit si vše potřebné.
Věk: děti od 1 roku do 4 let bez rodičů

Místo: Dům pokojného stáří, 
Mariánské náměstí 1278

Přihlášení: Telefonicky co 
nejdříve, zájemci budou pozváni 

na informativní schůzku.

4. oddíl skautů Místek,
„MÍSTECKÁ ČTVERKA“

Skautská klubovna, ul. 28. října 
(naproti autobusové zastávky 

Riviéra - kotelna)
Martin Hapala, tel. 775 656 597, 
email: m.hapala@centrum.cz
Rostislav Přidal, tel. 604 311 

569, email: rpridal@gmail.com
Web: www.ctverka.net

Aktivity: kromě pravidelných 
schůzek 1x týdně (forma příprav 

na větší akce), výpravy do přírody, 
v létě na 2-3 týdenních táborech, 

horolezectví, jachting, lanové 
stavby, výpravy do jeskyň nejen 
na jižní Moravě a mnoho dalších 
adrenalinových aktivit různoro-

dého zaměření, v zimě pořádání 
zimních týdenních táborů v 

horských chatách v Beskydech
Věk: 

I. kat. - skauti: 9 - 15 let
II. kat. - roveři: 15 - 18 let

Přihlášení: po telefonické či 
emailové domluvě.

Filadelfie
J. z Poděbrad 3109 Frýdek-Místek

Tel.: 558 435 637
Web: www.filadelfie.cz

E-mail: u-kryt@seznam.cz
U-KRYT

Souhrn nabídek zájmových aktivit pro školní rok 2005/2006
nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež
(kryt pod 11 ZŠ)

VSTUP ZDARMA
Otevírací doba:

13-18 let
PO: 14:00-19:00
ÚT: 14:00-18:00
ST: 14:00-19:00

PÁ: 18:00-20:30 klub 
POD POVRCHEM

6-12 let
ČT: 14:00-19:00
PÁ: 14:00-17:00

POD POVRCHEM
září 2005

2.9. “Muži jsou z Marsu, ženy 
jsou z Venuše”

9.9. Filmová čajovna
16.9 FREE- příprava na klubáč

23.9. Příchod na svět ( klub 
pro dívky, diskuse s bc. Ivanou 

Grussmannovou o porodu)
30.9. Klubový večer

27.10. BENEFIČNÍ KONCERT 
EVY HENYCHOVÉ

Radioklub Frýdek-Místek 
/OK2KQQ/

ul. Malý Koloredov 811, 
P.O.BOX 51

738 02 Frýdek-Místek
Tel: 603 498 882

Web: http://www.qsl.net/ol7q
Radiotechnický kroužek

základy radiotechniky, komuni-
kační prostředky dneška, amatér-

ská radiokomunikační služba
Věk: od 10 let

Tréninky: Malý Koloredov 811
Přihlášení: telefonicky 

ŠKOLA TAEKWON-DO ITF 
JOOMUK F-M
Na Aleji 2715

738 01 Frýdek-Místek
Tel: 558 624 665 / 605 807 148
E-mail: jozef.juhas@seznam.cz
Web: www.taekwondo.cz/joomuk

Taekwon-Do ITF Joomuk
Škola moderního korejského 
umění sebeobrany. Žáci se 
učí jednotlivé techniky podle 
obtížnosti pro cvičení sestav 
- Tulu, sportovní boj - Matso-
gi, speciální techniky - Tki, 

silové přerážení - Wirok, zásady 
Taekwon-Do je zdvořilost, čest-
nost, vytrvalost, sebeovládání, 

nezkrotný duch.
Věk: cvičení pro děti a mládež od 6 let

Tréninky: ZŠ TGM - út, čt 
15,30, ne 17,30, ZŠ J. z Podě-

brad, po, st 18.00, čt 17,30
Cena: 250-300 měsíčně

Přihlášení: osobně v rámci 
tréninku

Národní dům 
Palackého 134, 738 02 F-M

Tel.: 558 432 011, 777 728 094
Web: www.kulturafm.cz

Jazykové kurzy 
angličtina, němčina, francouz-

ština, italština
Výuka 1x týdně 2 vyučovací 

hodiny
Věk: 14 let a výše (studenti)

Cena: po 20% slevě 2.640 Kč 
na školní rok

Místo: učebny - Národní dům
Přihlášení: uzávěrka přihlášek 
do 12. 9. 2005, platba a zápisy 

14. 9 a 15. 9. 2005 od 10.00 
do 17.00 hod. a 16. 9. 2005 od 

9.00 do 12.00 hod.
TANEČNÍ HIP HOP pro volný 

čas a zábavu
Vhodné pro začátečníky. Určen 

těm, kteří se chtějí naučit 
skvělé taneční vazby a bavit se 
tancem. Kurz probíhá 1x týdně 

každé pondělí od 15.00 do 
16.00 hod.

Věk: 7-15 let
Cena: 300 Kč za 10 lekcí 1x 

týdně 1 hodina
Místo: Národní dům - sál

Přihlášení: uzávěrka přihlášek 
do 13. 9. 2005, platba kurzů 13. 

9. a 14. 9. 2005 od 16.00 do 
18.00 hodin v přístavbě Národ-
ního domu - vchod zahradou. 
Zahájení kurzu v pondělí 19. 

9.2005 v 15.00 hodin - velký sál
TANEČNÍ PRO PÁRY

HOBBY DANCE
speciální taneční kurz, ve 

kterém se učí latinskoamerické 
a speciální párové tance (salsa, 
merenge, mambo, tango argen-
tino..). Přijďte páry i jednotlivci!

Věk: 7-20 let
Cena: 900 Kč za 10 lekcí 1x 

týdně 3 vyučovací hodiny
Místo: Národní dům - sál

Přihlášení: uzávěrka přihlášek 

do 13. 9. 2005, platba kurzů 13. 9. 
a 14. 9. 2005 od 16.00 do 18.00 

hodin v přístavbě Národního domu 
- vchod zahradou. Zahájení kurzu 

v pondělí 19. 9. 2005 v 15.00 hodin 
- velký sál a pak každou středu od 

17.30 do 19.45 hodin.
PŘEDSOUTĚŽNÍ A SOUTĚŽNÍ 

MODERNÍ TANEC
tanec ve stylech disco, free styl, 

show dance, hip hop…
Věk: 7-10 let, 11-15 let

Cena: 7-10 let - 1 000 Kč za 10 
lekcí 2x týdně po 2 vyučovací hodi-
ny, 11-15 let - 1 250 Kč za 10 lekcí 
2x týdně 2 a 3 vyučovací hodiny

Místo: Národní dům - sál
Přihlášení: uzávěrka přihlášek 

do 13. 9. 2005, platba kurzů 13. 9. 
a 14. 9. 2005 od 16.00 do 18.00 

hodin v přístavbě Národního domu 
- vchod zahradou. Zahájení kurzu 

v pondělí 19. 9. 2005 v 15.00 hodin 
- velký sál a pak každou středu od 

17.30 do 19.45 hodin.
TANEČNÍ DISKO DANCE

pro volný čas i zábavu všech 
věkových kategorií

Věk: 7-20 let
Cena: 300 Kč za 10 lekcí 1x 

týdně 1 hodinu
Místo: Národní dům - sál

Přihlášení: uzávěrka přihlášek 
do 13. 9. 2005, platba kurzů 13. 9. 
a 14. 9. 2005 od 16.00 do 18.00 

hodin v přístavbě Národního domu 
- vchod zahradou. Zahájení kurzu 

v pondělí 19. 9. 2005 v 15.00 hodin 
- velký sál a pak každý čtvrtek od 

16.00 do 17.00 hodin.
JÓGA PRO DĚTI

podporuje zdravý tělesný vývoj, 
rozvíjí tvořivost, představivost, 

soustředění. Dají se snížit 
úzkosti, deprese a dokonce i 
zlepšovat školní prospěch. 

Věk: 7-11 let 
Cena: 300 Kč za 10 lekcí 1x 

týdně 1 hodinu
Místo: Národní dům - učebna
Přihlášení: uzávěrka přihlášek 
do 30. 9. 2005, platba kurzů 

3. 10. 2005 od 15.00 do 18.00 
hodin v přístavbě Národního 

domu - vchod zahradou. Zahá-
jení kurzu v pondělí 10. 10. 2005 

v 15.00 hodin - učebna č. 1.

Bruslařský klub Frýdek-Místek
Na Příkopě 3162, 738 01 

Frýdek-Místek
Tel.: 603 578 315

Web: www.sweb.cz/bkfm
Kurz bruslení na ledě

Výuka bruslení na ledě v rozsa-
hu 2 hod týdně + tréninky mimo 

led rovněž v rozsahu 2 hod 
týdně (celkem 4 hod týdně)

Věk: 4-6 let
Cena: 600,- Kč/měsíc (září - březen)
Místo: Víceúčelová sportovní 

hala Frýdek-Místek
Přihlášení: 8. nebo 15. září 

2005 v 16:30 na místě.
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kurz i se stravováním a náhradou cestovného první živnostenský 
list konzultační podpora (v oblasti účetnictví a daní, práva, úvěrů, reklamy apod.) využití PC, internetu, kopírky  
pravidelná setkání se zajímavými lidmi a informacemi pro další úspěchy ve Vašem podnikání.

prezentace projektu v 9.00 a ve 14.00 hodin, individuální konzultace od 9.00 do 14.30 hodin, v zasedací místnosti firmy
AMBRA-Consulting, s.r.o., Zámecké nám. 44, Frýdek-Místek.

Kontaktujte nás na telefonicky nebo mailem:
tel.: 602 709 975 nebo 608 877 454, consulting@ambra.cz

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Evropské unie a českého státního rozpočtu. Za obsah tohoto dokumentu je 
výhradně odpovědná společnost Ambra-Consulting, s.r.o. a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie.

Dovolená
na Slovensku
Hory - Termály

od 1750,- Sk / týden

00420 902 900 282
www.hotel-lesak.sk
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Obec Skalice slaví 700. výročí svého založení - V.

Ve frýdecko-místeckých školách ve středu 1. září usedlo do školních 
lavic 6 285 žáků. Do mateřských škol nastoupilo 1 596 dětí. Po dobu čtyř 
měsíců začal zkušebně jezdit ve Frýdku-Místku školní autobus, který ve 
třech spojích denně zajišťuje bezpečnou dopravu bývalých školáků zruše-
né ZŠ na Cihelní ulici. Za plného provozu se rozběhly bezbariérové úpra-
vy křížení ulic Bruzovská, Revoluční, Radniční a T. G. M. 3. září se sešli 
poblíž nádraží v Lískovci členové Svazu bojovníků za svobodu, představi-
telé i obyvatelé našeho města, aby vzpomněli u zdejšího památníku čtyři 
zavražděné odbojáře. Páteční podvečer v Galerii Langův dům představil 
svět krychle, kterou ztvárnil brněnský sochař Tomáš Medek. Restaurace 
U Toma na Olešné se stala místem setkání předsedů a členů osadních 
výborů Zastupitelstva města Frýdku-Místku se starostkou města. V Galerii 
Krásno vystavují své obrazy Anna Strachotová, Světla Žvaková a Mar-
ta Vinárková. V areálu Olešná shořel opuštěný dřevěný stánek. Škoda 
dosáhla 200 000 Kč. V zrekonstruovaných prostorách budovy městského 
úřadu na ul. Radniční 1149 začíná 6. září působit odbor sociálních služeb 
a zdravotnictví, jenž dosud sídlil v Místku na ul. Palackého. 8. září jsme 
mohli darovat krev na transfuzním oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku 
v rámci akce Daruj krev s Českým rozhlasem. Každý dárce obdržel malou 
pozornost. Do Frýdku-Místku se sjeli herci a zpěváci, aby se zúčastnili 
turnaje Amfora Tenis Tour 2004. Nasazení jednotlivých párů vylosovala v 
restauraci Středověk starostka Eva Richtrová. Probíhající opravy komuni-
kací a mostů ve směru na Ostravu prověřovaly trpělivost řidičů. Zácpy aut 
při vjezdu a výjezdu z města umocnilo ještě sčítání vozidel, které zadalo 
ministerstvo dopravy, aby zjistilo potřebu dálnic v regionu. 10. září do klu-
bu Stoun zavítala kapela Laura a její tygři. Na náměstí Svobody se konala 
dopoledne 11. září akce Děti, mládež, volný čas. Byla zaměřená na nábor 
dětí a mládeže do zájmových, sportovních a kulturních aktivit Domu dětí a 
mládeže ve Frýdku-Místku. Klub filmových amatérů zval veřejnost do Nové 
scény Vlast ke zhlédnutí soutěžních filmů v rámci přehlídky Beskydský ješ-
těr. Hlavní cenu obdržel filmař PhDr. Eduard Mocek za film Ponašimu a 
pomyslný bronz patřil dalšímu filmaři z našeho města - Bohumilu Cihlovi. 
V rámci Dnů evropského dědictví mohli návštěvníci vstoupit zdarma 12. 
září do expozic Muzea Beskyd, které připravilo program Hudba probouzí 
památky. Ke 150. výročí narození Leoše Janáčka koncertovala tu se svý-
mi sólisty cimbálová muzika Gajdušek z Hukvald. Po celé odpoledne byly 
zpřístupněny kostely včetně evangelického kostela a kostelíka sv. Jošta. 
15. oslavil jubileum 85 let Jaroslav Vostradovský, bývalý vojenský dirigent 
místecké hudby, učitel hudby a ředitel hudební školy (pozdější LŠU), do 
roku 1999 dirigent Velkého dechového orchestru Válcoven plechu.   (an)

O Lipce na Skalické Hůrce, opředené pověstmi, ani mnozí místní nevědí
Ani mnozí Skaličané nevědí, 

které místo ve Skalici má název U 
Lipky. Je to vrchol kopce, který je 
znám pod názvem Skalická Hůrka, 
ve výšce 429 metrů nad mořem, 
široko daleko viditelný. Měl velký 
význam v historii českého národ-
ního obrození na Těšínsku.

Byl opředen četnými pověstmi 
velmi starého původu. Do nitra 
Skalické Hůrky byli umístěni rytíři, 
kteří přijdou naší vlasti na pomoc, 
až jí bude nejhůře. Stejně zajímavá 
je pověst, že na Skalické Hůrce 
stojí stará hruška, tvořící protějšek 
hruškám u Těšína na výšině Bob-
recké a na výšině Pština u Ratiboře 
v tehdejším Pruském Slezsku. 
Přesto, že tyto tři hrušky stojí v 
trojúhelníku několik desítek kilome-
trů od sebe vzdáleny, lze od jedné 
vidět obě další. K těmto hruškám 
se pojila i další pověst, že mezi nimi 
bude svedena poslední vojna svě-
ta, při které Těšín bude rozbořen 
a zůstane v rozvalinách. Pověst o 
hrušce ve Skalici se v lidové tradici 
udržela a písemně ji zaznamenal K. 
J. Bukovanský a František Sláma 
ve svých Slezských pohádkách a 
pověstech z roku 1893.

Tyto staré pověsti a příjemné 
prostředí lákaly na Skalickou 
Hůrku mnoho zvědavců, kteří 
si přicházeli ověřit rozšířenou 
pověst, známou daleko po Slez-
sku. Byli mezi nimi i studenti a 
profesoři z Těšína, kněží i učitelé 
a mnoho učených lidí. Skalice 
přitahovala kouzlem legendární 
hrušky a později i slovanské lípy.

Že šlo o místo památné a zná-
mé, dosvědčuje skutečnost, že zde, 
nedaleko místa legendární hrušky, 
zasadil roku 1869 skalický kaplan 
Antonín Poledník lipku. Z jakých 
pohnutek tak učinil? O Antonínu 
Poledníkovi víme, že byl uvědo-
mělý český národopisec. Narodil 
se 31. května 1843 v Kaňovicích. 
Jako student gymnázia v Těšíně 
se zúčastňoval života v českých 
literárních studentských spolcích. 
Byl znamenitý češtinář, spisovatel 
a básník. Svá studentská léta pro-
žil v období, ve kterém se jednalo 
o obnovení korunovace českého 
krále. V celém národě vznikalo 
hnutí pro obnovu českého státu 
Koruny české čili Svatováclav-
ské. Požadovalo se, aby se císař 
František Josef I. nechal v Praze 
korunovat za českého krále. Císař 
říjnovým diplomem z roku 1862 
slíbil tak učinit, slovo však nedo-
držel a rozpoutal tak vlnu odporu 
pro jeho zradu. České radikální a 
opoziční kruhy toho využily k živení 
protirakouského, protihabsburské-
ho a protiněmeckého odporu. Na 
mnoha památných kopcích byla 
pořádána velká shromáždění lidu 
pod širým nebem, kterým se říkalo 
tábory lidu. Volalo se zde po usku-
tečnění státoprávních a jazyko-
vých požadavků českého národa. 
Podobná shromáždění se konala 

i od počátku 19. století na Skalic-
ké Hůrce, zpočátku jako protestní 
akce, později i jako příjemné výlety 
do přírody.

Z historických pramenů se doví-
dáme, že první větší shromáždění 
se zde konalo v roce 1848 u pří-
ležitosti zrušení roboty.

Osudy lipky nám přiblíží i pár 
letopočtů:
1869 - zasazení lipky vlaste-
neckým knězem P. Antonínem 
Poledníkem 
1872 - tábor venkovského lidu 
na památku říjnového diplomu 
a prvních voleb do Zemského 
sněmu slezského
1888 - tábor lidu ke 40. výročí 
zrušení roboty
1910 - louku u lipky začal užívat 
jako hřiště fotbalový klub
1914 - od svého vzniku konal zde 
své zkoušky Skalický smíšený sbor
1912-1916 - se zde konaly spo-
lečné výlety s hojnou účastí mlá-
deže, scházeli se zde ze širokého 
okolí vlastenečtí učitelé, kněží a 
ostatní uvědomělí občané
1917 - byla lipka sťata, pravděpo-
dobně občany německé národnosti
1918 - na pozemku Leopolda Moško-
ře byly vysázeny nové dvě lipky

Za Rakouska až do roku 1918 se 
zde konaly každoročně Svatoján-
ské ohně, smažení vaječiny i škol-
ní výlety žáků skalické i okolních 
škol. Oblíbené byly Slavnostní 
selské dožínky na ukončení žní.
1919 - vatra M. Jana Husa
1921 - veřejné cvičení tělocvič-
né jednoty Orel
1922 - vatra K. H. Borovského
1929 - veřejné cvičení Dělnické 
tělovýchovné jednoty
1931 - Dětský den Sokola 
1932 - oslava 100. výročí naro-
zení Dr. Miroslava Tyrše
1934 - vatra u příležitosti 50. 
výročí českého hasičstva
1937 - vatra u příležitosti sedm-
desátin básníka Petra Bezruče
1960 - vysazení nové lipky 28. října
1962 - lipka usychá - poškození kůry
1963 - v dubnu vysazena nová 
lipka, v červnu vandalsky zničena
1964 - zasazení nové lipky v den 
svátku vzniku republiky 28. října

Legendární místo na Skalic-
ké Hůrce již ztratilo svůj původní 
význam. Lipka, ač trochu zapome-
nutá a utiskovaná okolním lesem, 
však roste dál a snad alespoň těm, 
kteří zde zabloudí při nedělní pro-
cházce, připomene kus historie.

ARCHIVNÍ SNÍMEK: Lipka vysazená roku 1869 kaplanem Anto-
nínem Poledníkem.
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Sběr nebezpečných a velko-
objemových složek komunálního 
odpadu je zajištěn pomocí mobilní 
sběrny, která parkuje vždy v úte-
rý, středu a čtvrtek na vybraných 
parkovištích. Pracovníci Frýdecké 
skládky a.s., odeberou od občanů 
města Frýdek-Místek bezplatně 
přinesené nebezpečné, ale i velko-
objemové odpady. 

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

obrazovky, monitory,
- rádia, počítače, lednice, 

mražáky, sporáky, pračky,
- zbytky barev, laků, ředidel, 

autobaterie a monočlánky, 
- zářivky a výbojky, prošlé a 

nepotřebné léky

Velkoobjemové odpady
- skříně a ostatní nábytek
- matrace a koberce

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

parkoviště u Kina P. Bezruče:
 13. 9. - 15. 9.
parkoviště u krytého bazénu: 
20. 9. - 22. 9.
parkoviště u Mariánského kostela:

30. 8. - 1. 9. (dnem 1. 9. 2005 
se ruší toto stanoviště!)

parkoviště u Kauflandu: 27. 9. - 
29. 9. (mimo den svátku; nově vznik-
lé stanoviště, nahrazuje zrušené sta-
noviště u Mariánského kostela)

parkoviště naproti zastávce 
Na Veselé: 6. 9. - 8. 9.

S účinností od 1. 7. došlo ke 
změně provozní doby mobilní sběr-

ny -  sběrna bude přistavena vždy v 
době od 10 do 18 h.

Se svými náměty a připomín-
kami se můžete obrátit na Frý-
deckou skládku, a.s.
Tel.: 558 627 047, 558 636 251

nebo Městský úřad Frýdek-
Místek, odbor životního prostředí 
a zemědělství, Palackého 115.

Tel.: 558 609 489

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí
o výměře 33,75 m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 50,64 m2

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

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

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

(IV.NP - kanc. č. 406, soc. zařízení samostatné)
- nebytové prostory o výměře 43 m2

(III.NP - kanc. č. 306)
- nebytové prostory o výměře 43 m2

(V.NP - kanc. č. 506)
4) Objekt čp. 811 - budova „A“, ul. Malý Koloredov 

- nebytové prostory o výměře 114,02 m2 (I.NP - 
kanc. č. 17-25)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 25,34 m2 a 7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP) 
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 37 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 49 m2

3) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 206,84 m2 (I.PP)
4) Objekt čp. 1146, ul. Radniční
- nebytový prostor o výměře 42,42 m2 (II.NP)
5) Objekt čp. 591, ul. Národních mučedníků

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

Město Frýdek-Místek, odbor 
životního prostředí a zemědělství, 
který má v kompetenci nakládání 
s komunální odpadem, připravil ve 
spolupráci s Frýdeckou skládkou, 
a. s., zajišťující svoz komunálního 
odpadu na území města Frýdku-
Místku, harmonogram svozu objem-
ného odpadu v roce 2005, tzv. 
podzimní úklid, a to formou přista-
vení velkoobjemových kontejnerů. 
V letošním roce na podzim budou 
velkoobjemové kontejnery přistave-
ny na 50 svozových místech, jak je 
uvedeno v harmonogramu.

Přistaveny budou vždy 
dopoledne uvedeného dne, 
nejpozději do 10. hod., a vyve-
zeny budou následující den 
opět dopoledne, nejpozději do 
10. hod. Na každém stanovišti 
bude kontejner umístěn v měsíci 
říjnu dvakrát (dle rozpisu v har-

Chystá se podzimní úklid
monogramu). Upozorňujeme, že 
odpad smí být odkládán pouze 
do kontejnerů. Jakékoliv odklá-
dání odpadu mimo kontejner 
bude považováno za odkládání 
odpadu mimo vyhrazené místo 
dle ust. § 47 odst. 1 písm. h) 
zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, s možností udělení 
pokuty až do výše 50 000,- Kč. 
V době konání svozu bude Měst-
ská policie Frýdek-Místek provádět 
pravidelné kontroly konkrétních 
stanovišť a bude sankcionovat na 
místě ty, kteří se dopustí přestupku 
proti veřejnému pořádku, tj. odloží 
odpad mimo kontejner. 

Pro informace se můžete obrá-
tit na odbor životního prostředí 
a zemědělství, tel. 558 609 489 
nebo přímo na Frýdeckou skládku, 
a. s., tel. 558 623 546.

HARMONOGRAM SVOZU:
Datum přist. Místo přistavení
3.10. a 17.10. Frýdek, Pánské Nové Dvory - u pana Kalety
 Frýdek, ul. K Hájku - u obchodu
 Frýdek, ul. Bruzovská - u vodárny
 Místek, ul. Kollárova - u pečovatelských domů
 Místek, ul. Fibichova - poblíž gymnázia
 Místek, ul. Pionýrů - u č. p. 803-805
4.10. a 18.10. Frýdek, ul. K Lesu - naproti kříže
 Frýdek, ul. Vršavec - u lesa
 Frýdek, ul. Mánesova-Žižkova - u pivnice
 Místek, ul. Pavlíkova - u sběrných nádob na separ. odpad
 Místek, ul. Myslbekova - u rozvodny
 Místek, ul. Stará Riviéra - U Žida
5.10. a 19.10. Frýdek, ul. Slezská - na parkovišti
 Frýdek, ul. Černá cesta - u obchodu
 Frýdek, ul. Křižíkova - autobusové stanoviště VP
 Frýdek, ul. Olbrachtova - u břízy, naproti č. p. 107
 Frýdek, ul. J Hakena - u večerky Maják
 Frýdek, ul. Tolstého - u telefonní budky
6.10. a 20.10. Frýdek, ul. I. P. Pavlova - vedle č. p. 284
 Frýdek, ul. Nad Mostárnou - u lávky
 Frýdek, ul. J. Skupy - za kulturním domem
 Frýdek, ul. Cihelní - u bývalé 10. ZŠ
 Frýdek, ul. Klicperova - u popelnic
 Frýdek, ul. Slunečná - naproti č. p. 290
10.10. a 24.10. Místek, ul. Hálkova-Březinova - u výměníku
 Místek, ul. ČSA - u č. p. 1935 (na parkovišti)
 Místek, ul. Anenská - poblíž č. p. 632
 Frýdek, ul. Novodvorská-Čapkova
 Místek, ul. Bezručova - u betonových zábran
 Místek, ul. K Olešné - u č. p. 1332
11.10. a 25.10. Místek, ul. J. Trnky - u restaurace Morava
 Místek, ul. Dr. Vaculíka - na konci parkoviště za 8. ZŠ
 Místek, ul. Frýdlantská - u věžáků
 Lysůvky, u paní Konečné
 Zelinkovice, poblíž mateřské školy
 Chlebovice, u transformátoru
12.10. a 26.10. Místek, ul. Z. Štěpánka - za restaurantem
 Frýdek, ul. M. Chasáka - u domu č. p. 3149
 Frýdek, ul. Pekařská - naproti domu č. p. 3057
 Místek, ul. Beethovenova - na parkovišti
 Frýdek, Pánské Nové Dvory - u hasičské zbrojnice
 Místek, ul. Palkovická - u podchodu
13.10. a 27.10. Lískovec, u hasičské zbrojnice
 Skalice, u kulturního domu
 Skalice - Kamenec, na rozcestí
 Skalice, u kostela
 Místek, ul. Polní - u hřiště
 Místek, ul. Kolaříkova - naproti domu č. p. 1589
 Místek, ul. Spořilov - za domem č. p. 1612
 Místek, ul. Čelakovského - bývalá prodejna 

Hrobová matrika je umístě-
na v budově Městského úřadu 
Frýdek-Místek (odbor sociál-
ních služeb a zdravotnictví), 
na ul. Radniční 1149, přízemí, 
kancelář č. 110, tel. 558 609 
370 nebo 731 196 551.

Hrobová matrika má v kom-
petenci:

• pronájem hrobových míst,
• vedení evidence souvise-

jící s nájmem hrobových míst 
- vedení matričních knih,

• výběr úhrad za nájem hro-
bových míst a služby spojené 
s nájmem.

V případě uzavření, pro-
dloužení nebo ukončení smlouvy 
o nájmu hrobového místa je nutno 
se osobně dostavit do kanceláře 
hrobové matriky. S sebou je nutno 
si vzít průkaz totožnosti a uzavře-
nou smlouvu (pokud taková exis-
tuje). V případě přechodu nájmu 
na dědice také usnesení soudu s 
doložkou nabytí právní moci. 

Hrobová matrika nesídlí na hlavní budově

SÍDLO HROBOVÉ MATRIKY: Budova odboru sociálních služeb a 
zdravotnictví.                      Foto: Petr Pavelka

Hrobová matrika, kterou 
vede společnost TS a. s. , se 
sídlem Frýdek-Místek, 17. listo-
padu 910, má s účinností od 1. 
2. 2005 stanoveny následující 
úřední hodiny:

Po, St 8.00 - 17.00 hod.

Út, Pá 7.00 - 14.00 hod.
Čt 7.00 - 15.00 hod.
Polední přestávka
 12.00 - 12.30 hod.



Kultura 13 Srpen 2005

Stylově ohňostrojem začaly 
v sobotu 27. srpna Frýdecké 
slavnosti, které již devátým 
rokem přinášejí vzruch na konci 
prázdnin. Město Frýdek-Místek 
spolu se společností Durandal a 
uměleckou agenturou Gryff při-
pravilo pro „měšťany“ báječnou 
podívanou v novém parku Pod 
Zámkem. A lidé si opravdu uží-
vali, večerního programu i celo-
denní následné nedělní akce.

Kromě světel na obloze 
stejně intenzivně blikaly večer 
i blesky fotoaparátů vedle svítí-
cích mobilních telefonů – každý 
si chtěl zvěčnit trochu historic-
ké atmosféry na památku. Rytí-

Frýdecké slavnosti lákaly návštěvníky i ve tmě

FRÝDECKÉ SLAVNOSTI 2005: První část programu se odbývala v sobotu večer a našla si i v tuto 
dobu spoustu diváků.      Foto: Petr Pavelka

ři si zapálili louče a sešikovali 
se na historickém frýdeckém 
náměstí, aby se pak za halas-
ného bubnování vydali na při-
pravené pódium. To na začát-
ku opanovaly břišní tanečnice 
a pak teprve mohli předvést, co 
ve zbroji dovedou, rytíři a šer-
míři. Večerní ohňový průvod a 
rytířský turnaj byl jen tréninkem 
na neděli pod heslem „Sláva 
rytířům aneb Frýdecká rytíř-
ská klání“. Celodenní bohatý 
program s historickou témati-
kou přinesl i v dešti například 
sokolníky, historický jarmark, 
rytířské hry, dobové hudební a 
taneční skupiny, rytířská klání 

a souboje, nejrůznější před-
stavení, historickou střelnici 
a katovnu i dobové taverny s 

občerstvením. Kdo se teprve 
vracel z dovolené, může se pře-
svědčit, že koncem srpna najde 

vždy dostatek zábavy i doma, 
na webových stránkách města 
www.frydekmistek.cz.      (pp)

Výstavou Ohlédnutí Elišky 
Servátkové-Rosenfeldové, která 
bude zahájena v Muzeu Beskyd 
ve čtvrtek 8. září v 17 hodin, si 
kulturní veřejnost připomene 
nejen nedávné životní jubileum 
významné autorky, ale i její oso-
bitý výtvarný přínos regionu. Nad 
výstavou převzalo záštitu Město 
Frýdek-Místek a Pobeskydský 
klub přátel výtvarného umění. 

Své devadesátiny si při-
pomněla Eliška Servátková
18. července při slavnostním 
přijetí na frýdecko-místecké 
radnici. Přesto, že se narodila v 
Cieszyně, osudy její rodiny i její 
jsou svázány v dobrém i zlém 
hlavně s Frýdkem a Beskyda-
mi. „Naznačila to i tím, že se 
vrací v titulu výstavy ke svému 
rodnému jménu, kterým připo-
míná nejen postavu svého otce 
ing. V. Rosenfelda, který patří k 
významným osobnostem bes-
kydského lesnictví, ale i složité 
osudy rakouských rodin po 
vzniku republiky a během vál-
ky,“ vysvětlil výtvarný kritik Karel 
Bogar. O tom všem vypovídá i 
připravovaný katalog výstavy, 
doplněný bohatou obrazovou 
dokumentací, který vychází za 
přispění Města Frýdku-Místku, 
městské akciové společnosti 
Distep a dalších sponzorů. 

„Koncepce výstavy by měla 

Ohlédnutí Elišky Servátkové 
především zdůraznit, že autorka 
je v současné době na vrcholu 
svých tvůrčích sil. Její současná 
tvorba, převážně zaměřená na 
olejomalbu, ale i na drobnější 
štětcové studie, vychází z aktu-
álních, takřka každodenních 
zážitků a zároveň se velmi čas-
to vrací ke starším námětům. 
Ty nově interpretuje, poučena 
léty odstupu, barva je svěžejší, 
zkratka razantnější, zkrátka jde 
o nové uchopení staršího námě-
tu jak po formální, tak po obsa-
hové stránce. Tyto nové práce 
a náměty budou prolínat vlast-
ně celou výstavou,“ přibližuje 
expozici Karel Bogar. Slibuje, 
že se současně bude jednat i o 
malou retrospektivu, ve které by 
se diváci měli po deseti letech 
setkat s ukázkami keramické 
tvorby Elišky Servátkové, s níž 
se vlastně do výtvarného pově-
domí Frýdku-Místku a Ostravska 
dostala hned po válce. Chybět 
nebude ani soubor grafiky, kte-
rá je v současné době uzavře-
nou etapou její tvorby. „Přesto 
je pro autorku stálým zdrojem 
inspirace a přátelé jejího umění 
zde jistě naleznou i neznámé 
a pozapomenuté práce. Výběr 
artefaktů, vzhledem k prosto-
rám omezený, bude zaměřen 
také na kvaše, akvarely, které 
vznikaly zhruba od padesátých 
let a jsou dnes východiskem 
pro tvorbu autorky motivovanou 
především jejím milým městem 
a Beskydami. Alespoň několika 
ukázkami se autoři výstavy chtě-
jí zaměřit na práce z cest, které 
by si zasloužily samostatnou 
výstavu, ukázky portrétní tvorby 
a tradičních květinových motivů, 
které – hlavně v poslední době 
– tvoří významnou část tvorby 
Elišky Servátkové a jsou známé 
i svým originálním skladebním 
pojetím,“ láká na mimořádný 
kulturní zážitek, který budou 
moci návštěvníci muzea zažívat 
do 9. října, Karel Bogar.       (pp)

Tak už to v galerii Pod 
Svícnem chodí – vernisáž 
spojená s „dernisáží“. Jeden 
takový kolotoč se zde usku-
tečnil v pátek 26. srpna, kdy 
výstava obrazů Soni Janoš-
cové nahradila fotografické 
práce Milana Biegoně a Mar-
ka Malůška. 

Soňa Janošcová o své výsta-
vě obrazů Krajina řekla: „Během 
pěti let studia jsem od expresivní 
figurální malby pozvolným abs-
trahováním dospěla ke „krajině“, 

Vernisáž spojená s dernisáží
která se také stala 
tématem mé závě-
rečné práce. Je to 
krajina, která mě v 
různých svých sku-
tečných podobách a 
proměnách zasahu-
je, ale také krajina 
vnitřní, kterou nosíme 
ve svém nitru. Jde mi o způsob 
sdělení, podělit se o zážitky a 
pocity, které jsou blízké všem 
lidem pří svých toulkách po kra-
jině. Velkou motivací a inspirací 

je pro mne beskydská krajina, 
místo mého rodiště. Zvolila jsem 
abstraktní formu vyjádření tech-
nikou malby, koláže, rezerváže.“ 
Ke svému stylu se dopracovala 
přes studium učitelství výtvarné 
výchovy a výtvarné tvorby pro 
SŠ v Ostravě a v Ateliéru malby 
u akademického malíře Daniela 
Balabána.                            (pp)

Občanské sdružení TAM
pořádá Talent 2005 – XI. ročník pěvecké soutěže

v kategorii do 15 let
Kino Petra Bezruče, čtvrtek 29. září 2005,
dopoledne semifinále, odpoledne finále

XI. ročník je již uzavřen, XII. ročník soutěže otevřou meziškolní 
výběrová kola konaná ve vybraných základních školách na 

přelomu května a června 2006. Přihlášky prostřednictvím učite-
lek hudební výchovy nebo telefonicky, mailem, či poštou (tel.: 

558 645 104, mail asi@f-m.cz, Sv. Čecha 1498, Frýdek-Místek).
StounTalent 2005 – XI. ročník pěvecké soutěže v kategorii do 21 let

startovné 200,- Kč, v ceně CD s hudebním podkladem
Místo: výběrové kolo: Studio ASI, suterén ředitelství VP F-M, 

čtvrtek 15. září 2005, 16-18 hod.
Soutěž: HK Stoun, koncem října 2005

Přihlášky telefonicky, mailem, či poštou
na výše uvedený kontakt do 14. září 2005. 

Ing. Michal Smolán, pořadatel
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

1. až 4. září v 19.00 hod.
SIN CITY - MĚSTO HŘÍCHU /USA/
Nejslavnější komiksová adaptace s 

hvězdným hereckým obsazením - B. Wil-
lis, M. Rourke, Clive Owen v hl. rolích.

Mládeži do 15 let nevhodný, 125 min
5. až 6. září v 19.00 hod.
VÁLKA SVĚTŮ /USA/
Obří mimozemské stroje chtějí vyvraž-

dit celou lidskou rasu. Tom Cruise a malá 
Dakota Fanning v adaptaci klasického 
díla H. G. Wellse.

Mládeži do 12 let nevhodný, 117 min
7. až 8. září v 19.00 hod.
STAR WARS: EPIZODA III - POMS-

TA SITHŮ /USA/
Nejakčnější a nejvydařenější část, kte-

rá je důstojným zakončením ságy Hvězd-
ných válek. V hl. roli Ewan Mc Gregor.

Mládeži do 12 let nevhodný, 140 min
9. až 14. září v 19.00 hod.
MR. and MRS. SMITH /USA/
Brad Pitt a Angelina Jolie v zábavném 

a svižném akčním thrilleru.
Mládeži přístupný, 120 min
15. až 18. září v 19.00 hod.
PŘÍŠERNÁ TCHYNĚ /USA/
Jennifer Lopez, Jane Fonda v hl. rolích 

romantické komedie na vděčné zábavné téma.
Mládeži do 12 let nevhodný, 102 min
19. září v 19.00 hod.
ZOSTANE TO MEDZI NÁMI /SR, ČR/
Milostné drama řešící vztah jedné ženy 

a dvou mužů, hrají T. Hanák, M. Dlouhý a 
Danica Jurčová.

Mládeži do 15 let nevhodný, 90 min
20. až 21. září v 19.00 hod.
BATMAN ZAČÍNÁ /USA/
Batman - maskovaný bojovník, který 

používá svoji sílu, inteligenci a řadu svých 
technických vymožeností k boji proti zlověst-
ným silám, které ohrožují město Gotham...

Mládeži do 12 let nevhodný, 134 min
22. až 25. září v 17.00 hod.

KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU /USA/
Johny Depp v hl. roli nové adaptace 

knížky Roalda Dahla.

Velkolepá přehlídka barevných vizí z bizarní-
ho světa plného sladkých vynálezů a čokoládo-
vých skřítků. Film je uváděn v českém znění !!!

Mládeži přístupný, 105 min
22. až 25. září v 19.00 hod.
FANTASTICKÁ ČTYŘKA /USA/
Populární komiksoví superhrdinové se 

představují v akční komedii.
Mládeži přístupný, 106 min
26. až 28. září v 19.00 hod.
3:15 ZEMŘEŠ /USA/
Příběh o nemovitosti ovládané zlem v 

městečku Amityville.
Mládeži do 12 let nevhodný, 90 min
30. září v 17. a 19.00 hod.
KUNG - FU MELA /Hongkong, Čína/
Nejlepší kung-fu film všech dob. Dynamic-

ky, moderně natočený film je přehlídkou klasic-
kých situací a citací z legendárních děl žánru.

Mládeži přístupný, 99 min

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

1. září - 30. září 2005
chodby Národního domu
ARCHITEKTURA OHNĚ - IGNIS BRU-

NENSIS 2005
Fotografie Boleslava Kaňky z Řepišť

AKCE NÁRODNÍHO DOMU
Pátek 9. září 2005 v 19.00 hodin 
JABLÚČKO A SAKURA
Yukiko Sawa (Japonsko) - klavír
Facies musicae - čtrnáctičlenné komor-

ní vokální seskupení z Kopřivnice
Středa 14. září 2005 v 19.00 hodin 
MIROSLAV DONUTIL
Celovečerní zábavný pořad 
„Cestou, necestou“
Pátek 16. a sobota 17. září 2005 
BESKYDSKÝ JEŠTĚR
KLUB FILMOVÝCH AMATÉRŮ
Přehlídka amatérské filmové tvorby
Čtvrtek 29. září 2005 v 19.00 hodin 
Těšínské divadlo
Richard Kalinoski
MĚSÍČNÍ BĚS
Pro předplatitele Frýdek-Místek - sk. FMA
Pátek 30. září 2005 v 19.00 hodin 
Divadlo Bez zábradlí
Terrence McNally
FRANKIE A JOHNY VE SVITU LUNY
Vtipná, optimistická, ale zároveň závaž-

ná výpověď o hledání lásky a sbližování 
dvou osamělých lidí.

Hrají: Barbora Hrzánová a Radek Holub
Režie: Oto Ševčík
Předplatitelská skupina B

FILMOVÝ KLUB
5. září v 19.00 hod.
PÁD TŘETÍ ŘÍŠE /2004-SRN/
Režie: Oliver Hirschbiegel
Historický životopisný válečný film pojedná-

vá o posledních deseti dnech Adolfa Hitlera.
Mládeži do 12 let nevhodný, 150 min
6. září v 19.00 hod.
SLUNEČNÍ STÁT /2005-ČR/ 
Režie: Martin Šulík
Hořká komedie o čtyřech kamarádech a 

jejich neúspěších v nepřetržité řadě úspěchů. 
Příběh se odehrává v ostravském regionu a 
plně zobrazuje současnou dobu na Ostravsku.

V hl. rolích O. Navrátil, Igor Bareš, Ivan 

Martinka, Luboš Kostelný a další.
Mládeži do 15 let nevhodný, 95 min
12. září v 19.00 hod.
MELINDA a MELINDA /2004-USA/
Režie: Woody Allen
Nenápadná inteligentní komedie pod-

barvená poklidným soundtrackem z jaz-
zového či klasického repertoáru pojedná-
vá o partnerství, manželství a sexu.

Mládeži do 12 let nevhodný, 100 min
13. září v 19.00 hod.

SVĚRACÍ KAZAJKA /2005-USA,VB, Něm./
Režie: John Maybury
Adrien Brody v hl. roli fantastického 

psychothrilleru, v němž svádí zápas o 
svou minulost, přítomnost a budoucnost.

Mládeži do 12 let nevhodný, 100 min
19. září v 19.00 hod.
HLAS MOŘE /2004-Španělsko/
Režie: Alejandro Amenábar
Javier Bardem v hl. roli ve strhujícím psy-

chologickém dramatu podle skutečného příbě-
hu. Nejúspěšnější světový titul loňského roku.

Mládeži do 15 let nevhodný, 125 min
26.září v 19.00 hod.
NA DOTEK /2004-USA/
Režie: Mike Nichols
Julia Roberts, Natalie Portman, Jude Law, 

Clive Owen ve filmové adaptaci úspěšné diva-
delní hry anglického dramatika Patrika Marbera.

Mládeži do 15 let nevhodný, 105 min
27. září v 19.00 hod.
ONG BAK /2003-Thajsko/
Režie: Prachya Pinkaew
První thajský snímek v české distribuci 

- poměrně drsný film osciluje na pomezí 
akční podívané a milé naivity.

Mládeži do 12 let nevhodný, 105 min
DĚTSKÁ FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ
23. září v 10.00 hod.
DÁŠENKA I /ČR/
Pásmo veselých pohádek o Dášen-

ce, pohádky Bububu, Medicína a nesmí 
scházet i Krtek a ježek.

Mládeži přístupný, 65 min
23. září v 13.30 hod.
ROBOTI /USA/
Komediálně laděný sci-fi příběh ze 

světa robotů uváděný v českém znění!
Mládeži přístupný, 90 min

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

obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. 
Historicko-etnografická část prezentuje nyní 
na 800 sbírkových předmětů, dokumentují-
cích tradiční zemědělství, řemesla, obchod, 
železářství a další. Řada originálních přístrojů, 

hracích skříní a dalších předmětů dokládá 
zábavu a využití volného času od poloviny 
19. století. V přírodovědné části expozice, v 
níž jsou prezentovány typické biotopy Pobes-
kydské pahorkatiny a MS Beskyd, je vystave-
no 200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých 
zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů a hornin 
a přibližně 100 herbářových položek. K nej-
cennějším exponátům patří zkamenělina dru-
hohorní cykasové rostliny benetitového typu 
a dva dermoplastické preparáty savců - losa 
evropského a medvěda hnědého.

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém zám-

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

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

bory. Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil 
k nejznámějším a k nejnavštěvovanějším 
mariánským poutním místům ve Slezsku.
Výstava Piety byla předčasně ukončena z 
důvodu rekonstrukce sakristie.

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň 

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

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu 

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

Výstavy:
MODELY SPECIÁLNÍCH VOZIDEL - 

od sanitky po obrněný transportér
Prezentace sbírek i vlastních výrobků 

modelářů a zájemců o historii automobi-
lové dopravy. Autojeřáby, auta nákladní, 
hasičská, policejní, vojenská, sanitní, aj., 
stavební stroje a další vozidla budou na 
výstavě doplněna fotografiemi, technickou 
dokumentací a videozáznamem.

Autorem scénáře je František Pavelčík 
a dále spolupracovali: Josef Jendřišak, 
Václav Langer, Jiří Pavelka, Marek Kassa, 
Jaromír Krejčí, MUDr. Dalibor Chaloupka, 
Zdeněk Kroček, Ludovít Holan, Regionální 
muzeum v Kopřivnici o.p.s., RK MODEL 
Brno, Hasičský záchranný sbor Morav-
skoslezského kraje, územní odbor Frýdek-
Místek, Sbor dobrovolných hasičů Dobrá. 

Potrvá do 6. listopadu 2005.
OHLÉDNUTÍ ELIŠKY SERVÁTKO-

VÉ-ROSENFELDOVÉ
Výstava je uspořádána k devadesátinám 

keramičky, grafičky a malířky. Výstava Elišky 
Servátkové je další dílčí rekapitulací její boha-
té tvůrčí činnosti, kterou věnovala městu 
Frýdku-Místku a kraji, ve kterém žije. Výběr 
prací na výstavě mapuje celé její dílo od 
tvůrčích počátků ve čtyřicátých letech až do 
současnosti. Návštěvník se po létech setká s 
výběrem její keramiky, vybraným souborem 
grafiky, hlavně pracemi z raného období. 
Novinkou bude menší výběr portrétní tvorby, 
doplněný květinovými motivy. Další novin-
kou bude výběr prací z cest, které většinou 
nebyly doposud vystaveny. Pamatováno je i 
na výběr současné malířské tvorby, zaměře-
né hlavně na práce vzniklé po roce 2000. 
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STANICE MLADÝCH TURISTŮ
Pionýrů 764, Frýdek-Místek

tel.: 558 435 067, 558 647 694
e-mail: smtu.fm@worldonline.cz

http://smtu.fm.web.worldonline.cz

HUDEBNÍ KLUB STOUN

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

Tel.: 558 435 401, 558 437 336
e-mail:lidovydum.fm@centrum.cz

http://www.webpark.cz/katolicke-domy/Mis-
tek/Mistek.htm

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

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

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

Národních mučedníků 591
telefon: 558 434 154, 558 434 525, 558 628 240
www.ddmfm.cz, e-mail:info@ddmfm.cz

GALERIE KRÁSNO

Patronát nad výstavou převzalo Město 
Frýdek-Místek a Pobeskydský klub přátel 
výtvarného umění ve Frýdku-Místku. 

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 8. září 2005 
v 17.00 hodin v Rytířském sále frýdeckého 
zámku. Výstavu zahájí ředitelka Muzea Bes-
kyd PhDr. Zuzana Břízová a starostka Města 
Frýdku-Místku Eva Richtrová. O autorčině díle 
promluví autor výstavy PhDr. Karel Bogar. 

Potrvá do 9. října 2005.
PROGRAMY, KONCERTY
11. září ve 13,00 - 17,00 hodin - frý-

decký zámek
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Vstup do expozic a výstav zdarma!
18. září ve 13,00 - 17,00 hodin - nádvo-

ří frýdeckého zámku
AUTOMOBILOVÁ SHOW
Ludovít Holan předvádí své automobi-

lové modely na nádvoří zámku.
Součást výstavy „Modely speciálních vozidel“.
25. září v 15,00 hodin - zámecký klub
POETICKÉ ODPOLEDNE S JINDŘI-

CHEM ZOGATOU
V cyklu „Nedělní chvilka poezie“
Účinkuje Místecká Viola
Návštěvníci si mohou prohlédnout 

výstavu obrazů Elišky Servátkové.
BESKYDSKÁ MUZEJNÍ A VLASTI-

VĚDNÁ SPOLEČNOST
8. září v 15,00 hodin - přednáškový sál 

v Zeleném domě
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů minerálů 

a hornin, výměna materiálu, poraden-
ská služba, videoprojekce. Schůzek se 
mohou zúčastnit všichni zájemci z řad 
veřejnosti - dospělí i mládež.

8. září v 17,00 hodin - přednáškový sál 
v Zeleném domě

FRÝDEK A MÍSTEK NA STARÝCH 
FOTOGRAFIÍCH

Proměny města od konce 19. století pro-
střednictvím dobových fotografií a pohlednic. 
Přednáška bude doplněna videoprojekcí a 
malou studijní výstavou fotografické techniky.

15. září v 17,00 hodin - přednáškový 
sál v Zeleném domě
FRÝDECKÝ ZÁMEK, JAK JEJ NEZNÁTE

Prvopočátky frýdeckého hradu, stavební 
proměny, dosavadní výsledky archeologic-
kého a stavebně historického průzkumu, frý-
decký zámek na starých mapách, podzemí 
zámku a další. Doplněno studijní výstavou.

24. září v 8,00 hodin - sraz u mostu přes 
řeku Morávku ve Starém Městě u Frýdku
POJĎTE S NÁMI PROTI PROUDU BAŠTICE

Historicko-archeologická vycházka 
ze Starého Města u Frýdku do Bašky. 
Pravěké nálezy, zaniklé plavební kaná-
ly, zaniklé hamry a železná huť v Bašce, 
drobné středověké opevnění v Bašce a 
další. Nazpět do Frýdku-Místku vlakem 
nebo autobusem (kolem 13. hodiny).

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

Olina Francová
Šamani aneb všichni jsme Afričané

Výstava smaltů potrvá do 9. září

Pátek 16.9.2005
KAMIKADZE ARMAGEDON
Techno - párty
Velký sál KD,20.00 - 06.00 hodin.

KD VÁLCOVEN PLECHU

2. 9. - HITY ZE ZÁHROBÍ SPECIÁL !!!
OTVÍRÁK STOUNU SE SKVĚLÝMI HITY A ZNÁMÝM DJ KOMÁREM + SOUTĚŽE!
3. 9. - ROCKOTÉKA
OPĚT JE ZÁŘÍ A DJ DR. H.V POŘADU PLNÉM DOBRÉ HUDBY 
5. 9. - IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A HITY MINULÉ ÉRY VÁS ZVEDNOU ZE ŽIDLÍ 
9. 9. - METALOVÁ VICHŘICE
DJ JŮRA A METALOVÉ PECKY S VIDEOPROJEKCÍ 
10. 9. - HIP-HOP PÁRTY
Live: Opcz, Sektor III, Djs:Hoola, Daniel, Breakdance show 
12. 9. - IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
DJ KLEGA A NESMRTELNÉ HITY DOBY LIDOVÝCH MILICÍ 
16. 9. - ETNO WORLD MUSIC nO.1
NOVÁ AKCE! NÁZEV OBSAHUJE VŠE A KVALITU ZAJISTÍ DJ A MODERÁTOR 
RÁDIA HEY 105kG
17. 9. - TANKER 
PRVNÍ UCELENÝ DVOUHODINOVÝ KONCERT MÍSTNÍ METALOVÉ PARTIČKY SE 
SKVĚLÝM ŽENSKÝM VOKÁLEM
19. 9. - IN MEMORIAM EXIT PÁRTY (RETRO)
DJ KLEGA A HITY DOBY RUDÝCH ŠÁTKŮ 
23. 9. - WHIZZ nO.4
Oli + SMario (mtkbros.org), Rippa (btb), Pierdus (btb), Local Heroes
24. 9. - ROCKOTÉKA
DJ JURA A VEČER PLNÝ SKVĚLÉ MUZIKY
26. 9. - IN MEMORIAM EXIT PÁRTY (RETRO)
STARÝCH A OSVĚDČENÝCH HITŮ NENÍ NIKDY DOST A DJ KLEGA TO DOBŘE VÍ...
27. 9. - HITY ZE ZÁHROBÍ SPECIÁL!!!
ZÍTRA JE SVÁTEK A VE STOUNU SE PAŘÍ DO 4, AKCE, SOUTĚŽE A DOBRÁ PAŘBA
28. 9. - KOLLERBAND
KONCERT MĚSÍCE! FRONTMAN SKUPINY LUCIE DAVID KOLLER A SPOUSTA 
SKVĚLÝCH MUZIKANTŮ V NOVÉ KAPELE!!!
29. 9. - POHODOVÁ ROKOŠKA
KLIDNÝ POPÍK K TANCI, SKLENIČCE A VSTŘEBÁNÍ VČEREJŠÍHO ZÁŽITKU HRA-
JE DJ PATRICK
30. 9. - SUPERCROO!!!
HIP-HOPOVÁ PECKA CO MÁ JASNÝ NÁZOR NA SUPERSTAR!! (PÍÍÍP)

OTEVŘENO:
PONDĚLÍ 18:00 - 24:00, PÁTEK A SOBOTA 18:00 - 04:00

ZAČÁTKY AKCÍ V 19:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00, ZAČÁTKY KIN VE 20:00 ADRE-
SA: HUDEBNÍ KLUB STOUN, JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 558 62 62 13 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ WWW.STOUN.F-M.CZ 

Centrum pro mentálně postiženou mlá-
dež Frýdek-Místek připravilo výstavu pod 
názvem „ŽIVOT, RADOST, FANTAZIE“, 
která se uskuteční ve dnech od 2. 9. 2005 
do 30. 9. 2005. Výstava představí výrobky 
zhotovené v ústavních dílnách, jedná se o 
vyrobené koše, keramiku, koberce, výšiv-
ky a jiné dekorativní a užitné předměty.

u kostela sv. Jana a Pavla v Místku
Tel.: 558 436 024, 732 471 892

Provoz galerie: Po-Pá od 9-17.30 
hodin, sobota od 9-12 hodin

Seniorklub:
1. 9. - v 16.00 hod. - „Podvečer o Belgii“ - 
promítání se slovním doprovodem (p. Síkora)
22. 9. - Zájezd Klubu seniorů na Raduň a okolí

NÁRODNÍ PROGRAM POČÍTAČOVÉ 
GRAMOTNOSTI (NPPG)
- vzdělávací program vyhlášený Minister-
stvem informatiky
- kurzy probíhají v DDM na ulici Pionýrů 
752 v Místku
- kurz 1: Základy práce s PC, kurz 2: 
Základy práce s textovým editorem, kurz 
3: Internet a elektronická pošta, kurz 4: 
Portál veřejné správy
- doba trvání jednoho kurzu: 2 - 3 hodiny
- cena za 1 kurz: 100,- Kč (zbytek hradí 
Ministerstvo informatiky)
- absolvent všech modulů získává osvěd-
čeni od Ministerstva informatiky ČR

- Informace a přihlášky: Patrik Siegels-
tein, telefon: 558 434 154, 732 646 125
- zářijové termíny: informace telefonicky, 
osobně v DDM, nebo na www.ddmfm.cz

8. 9. - ZÁPIS DO KROUŽKŮ ORIEN-
TÁLNÍHO TANCE PRO DĚTI
- DDM Místek, 15:30 hodin

15. 9. - DEN PRO SVĚTLUŠKU
- celostátní sbírka na podporu nevido-
mých a slabozrakých

15. 9. - DEN BEZ ÚRAZU
- soutěže a hry pro děti na téma prevence 
dětských úrazů
- zároveň se můžete seznámit s nabídkou 
aktivit DDM FM pro děti i dospělé
- DDM Místek, 13:00 hodin

16. 9. - DĚTI, MLÁDEŽ, VOLNÝ ČAS
- prezentace organizací, které se věnují 
práci s dětmi a mládeží ve volném čase
- informace, přihlášky, nabídky, ukázky 
činnosti apod.
- Náměstí Svobody v Místku, 13:00 - 17:00 h

7. 9. - Den otevřených dveří na Stanici 
mladých turistů od 15-18 h

16. 9. - Děti, mládež a volný čas 
(Místecké náměstí - pátek odpoledne)
17. 9. - Mezinárodní mistrovství v turis-

tickém závodě mládeže - prostory SMTu 
a ekologického střediska Hatě

5.9.- Začínáme po prázdninách
Slavnostní otevření Broučků s pohádkou pro děti.
10.9. - Akce Mateřských center v Tesco
Přijďte si s dětmi vyrobit něco pěkného 
dopoledne do Tesco a podpořit Mateřská 
centra na Moravě.
12.9. v 10. 00 h. - Maňásková pohádka
13.9. v 10.00 h. - Přednáška o úrazo-
vém pojištění dětí
19.9. v 10.00 h. - Maňásková pohádka 
20.9. v 10.00 h. - Rady o kojení
Přednáška p. Vojkovské 
26.9. v 10.00 h. - Maňásková pohádka 
3.10. - 14.10. - Burza dětského oblečení
a obuvi.
3.10. Příjem oblečení 
14.10. Vyúčtování a výdej oblečení

1. září 
Rozloučení s prázdninami a přivítání 

nového školního roku (prožitkový 
program, hry, soutěže, anketa) 

6. září
 Hrátky s papírem

- mramorování, batikování
9. září

Sportovní odpoledne
- etapové hry na hřišti 
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