
ZPRAVODAJZPRAVODAJ
R a d y  m ě s t a  F r ý d k u - M í s t k u
Srpen 2006 č. 16 Ročník XVI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek• • • •

slovo primátorky

Po návštěvě Kolína radnice viděla i provoz v Žilině

Vážení spoluobčané,
letošní čas prázdnin a dovolených se 

naplnil. Vracíme se zpět k našim povin-
nostem, ať už v zaměstnání nebo ve ško-
le, a já doufám, že je to návrat s novými 
silami a plný nových poznání a zážitků.

Na rozdíl od minulých let byly i prázdniny 
v našem městě velmi bohaté na nové akti-
vity, které bychom chtěli opakovat každo-
ročně. Od 2. 7. až do 30. 8. to byly přede-
vším akce pod názvem Prázdniny ve městě, kterých se mohly zúčastnit 
všechny děti, které projevily zájem. Čekala na ně filmová představení, 
různé výlety, možnost vyzkoušet si tenis, sálovou kopanou, stolní tenis, 
florbal, taekwon-do, šachovou hru, raftování, bruslení nebo zvukovou 
střelbu. Děti se mohly zúčastnit hasičského dne, prohlédnout si mode-
ly letadel na letišti, absolvovat orientační běh s mapou nebo se něco 
dozvědět o práci policie, seznámit se s hudebními nástroji, počítačem, 
včelařením, malováním i modelováním, luštit křížovky apod. Z široké 
nabídky si tedy mohl vybrat každý. Tyto akce se dětem líbily a já chci 
poděkovat všem, kteří zajímavý program pro ně připravili.

Stejně tak jsme si mohli vybrat i my dospělí z akcí Veselého léta, 
které nabídlo přehlídky dechových hudeb i jazzových skupin, možnost 
zacvičit si v rytmu aerobiku a další akce, které připravilo Beskydské 
informační centrum a Region Beskydy. Také jim paří poděkování.

Letní prázdniny jsou každoročně také dobou oprav a údržby v 
budovách našich škol. V letošním roce to byly investice do mateřských 
škol na ul. Sv. Čecha, ul. F. Čejky, ul. Anenská, ul. Třanovského, ul. J. 
Božana i v MŠ Lysůvky. Finanční objem provedených prací je téměř 
6,5 milionu korun. Dalších 12,5 milionu jsme investovali do základních 
škol na ul. Škarabelova, ul. TGM, ul. J. Čapka, ul. Pionýrů, ul. ČSA, ul. 
J. z Poděbrad, ul. E. Krásnohorské i ZŠ Lískovec. Připravována je také 
oprava MŠ na ul. Olbrachtova. Kromě finančních prostředků z rozpočtu 
našeho města další práce provedly školy ze svých prostředků.

Od 4. září se školní rok 2006/2007 rozběhne naplno a snad každý 
pozná, co se zrovna v „té jeho škole“ přes prázdniny vylepšilo. Přeji 
všem učitelům a 
dalším zaměst-
nancům škol, aby 
se jim práce daři-
la, dětem v mateř-
ských i základních 
školách přeji, aby 
se jim ve škole 
líbilo, naučily se 
mnoho nového a 
aby rodiče mohli 
být s jejich výsled-
ky spokojeni.

Eva Richtrová

V ŽILINĚ: Primátorka Eva Richtrová konzultuje získané informace s 
Alenou Kacířovou, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. 

VESELÉ LÉTO: I s podporou Evropské unie se poda-
řilo potěšit všechny generace. Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místecká radnice 
chce být maximálně připrave-
na na důsledky vybudování 
automobilového závodu v 
Nošovicích, a proto po náv-
štěvě Kolína využila také 
možnosti zhlédnout provoz ve 
slovenském závodě v Žilině.

„Primátorka Eva Richtrová, 
náměstkové Ivan Vrba a Miroslav 
Dokoupil a zástupci některých 
odborů magistrátu přijali pozvání 
na exkurzi iniciovanou společ-
nostní Hyundai a zavítali do jejího 
dceřiného závodu Kia motors. Asi 
stočlennou skupinu, kterou tvořili 
také starostové okolních obcí a 
další úředníci, by měly v budouc-
nu následovat výpravy občanů, 
kteří pobývají v okolí nošovické 
průmyslové zóny. Smyslem při-
pravovaných exkurzí je rozptýlit 
obavy lidí a ubezpečit je, že 
automobilka v Nošovicích jednou 
bude stejně jako v Žilině splňovat 
vysoké nároky na životní prostředí 
a ke svému okolí bude maximál-
ně šetrná,“ sdělila tisková mluvčí 

frýdecko-místeckého magistrátu 
Kateřina Piechowicz. Že z hledis-
ka ekologie skutečně mohou být 
občané klidní, potvrzuje primátor-
ka Eva Richtrová: „Jsem technik, 
navštívila jsem mnoho závodů 
i lisoven, ale s tak neskutečnou 
čistotou jsem se ještě nesetkala. 
Kdo viděl ty bílé podlahy, musel 
se ubezpečit, že vliv na životní 
prostředí bude skutečně minima-
lizován na nejnižší hranici. Bylo 
to až neuvěřitelné a některým to 
poopravilo názor na to, v jakém 
režimu mohou být provozovány 
technologie těžšího průmyslu.“

Účastníci exkurze byli nejprve 
seznámeni s chodem automo-
bilky prostřednictvím odborné 
prezentace. Dozvěděli se, že na 
konci roku by zde mělo praco-
vat již kolem dvou tisíc zaměst-
nanců, ale jejich počet má do 
budoucna stále stoupat. Pracov-
níky získala Kia ve spolupráci s 
úřadem práce a společnost si je 
pak sama proškolila. Spoustu pří-
ležitostí zde našli a najdou také 

absolventi technických oborů 
vysokých škol. Návštěvníky pak 
čekala prohlídka závodu, který 
však pro jeho rozlehlost nebylo 
možno prozkoumat celý. Vel-
mi pozitivně působilo pracovní 
prostředí zaměstnanců. „Samo-
zřejmostí byla nejen maximální 
čistota, ale také odpočinkové 
zázemí, stravovací místnosti a 
zeleň kolem výrobních hal. Byli 
jsme překvapeni okolím továrny 
a také tím, že i do tak citlivého 
prostředí, jako jsou hory, mohl 
tento gigant poměrně nenásilně 
zapadnout,“ doplnil primátorku 
náměstek Ivan Vrba.

Vedení města si pochvaluje, 
že návštěva Kolína i Žiliny byla 
velmi přínosná. „Udělali jsme si 
představu, jak se příchod Hyundai 
promítne do každodenního života 
občanů našeho regionu, a věříme, 
že vše bude v nejlepším pořádku. 
Jsme připraveni se postarat o to, 
aby pro Frýdek-Místek nošovická 
zóna neznamenala žádné větší 
komplikace,“ řekla primátorka. (pp)

Poslední srpnový víkend zno-
vu patřil Frýdeckým slavnostem, 
a protože ty už mají v příhodném 
prostředí v historickém centru v 
Parku pod zámkem svou tradi-
ci, přišly se na rytíře a žoldnéře 
podívat davy měšťanů.

Statutární město Frýdek-Místek 
zábavu svěřilo společnosti Duran-
dal a umělecké agentuře Gryff. 
Vše začalo ohňovým průvodem, 
a protože se jeho aktéři nemuseli 
obávat, že jim zažehnuté louče 
skropí nevítané dešťové kapky, při-
šlo se na ně podívat okolo osmi set 
lidí. Mnoho jich průvod z náměstí 
oželelo, jen aby zaujali výhodná 
místa před jevištěm. Na něm a 
před ním pak rytíři ve zbroji i šermíři 
předvedli, co čeká návštěvníky na 
druhý den v neděli, kdy se roman-
tika historie ukázala v plném světle. 

Rytíři přilákali davy měšťanů Rytíři přilákali davy měšťanů 

Večerní vystoupení si nenechala 
ujít ani primátorka města Eva Rich-
trová. „Vždycky mě potěší, když si 
můžeme ověřit, že naše aktivity 
lidé vítají. Vůbec jsem nečekala, že 
zájem může být až tak veliký. Když 
se vydaří počasí, je příjemné takto si 
navečer vyjít za zábavou,“ hodnotila 
vydařený start Frýdeckých slavností 

primátorka.
V neděli už 

si mohli přijít na 
své i ti, kteří po 
setmění musí být 
již v posteli. Po 
celý den je čekal 
v parku zajímavý 
program s kolo-
ritem historické-
ho jarmarku se 
spoustou kulis a 
dobových kos-

SOUBOJE: Ochotníci se postarali o dobrou zábavu. Foto: Petr Pavelka

týmů. Představily se historické 
hudební a taneční skupiny, neu-
stále byly k vidění barbarské nebo 
šermířské souboje, nechyběly 
vtipné divadelní kusy a rytířské hry 
pro děti i dospělé. Kdo chtěl, mohl 
si zastřílet z kuše, luku nebo pra-
ku, hodit si pro štěstí podkovou na 
cíl, pohánět kolo nebo se maso-
chisticky nechat týrat v katovně. 
Velkým hitem byli sokolníci, kteří 
představili množství dravců. K 
některým nebylo radno se vůbec 
přibližovat, ale s ochočenou sovou 
se mohli všichni klidně nechat 
vyfotografovat. „Rytířské slavnosti 
vždycky připomenou tradiční hod-
noty a ve specifické atmosféře 
osvěží lidskou pospolitost, takže i 
proto pro ni najdeme v kalendáři 
určitě místo i napřesrok,“ ujistila 
primátorka Eva Richtrová. (pp)

KATOVNA: Je libo skřipec nebo pár ran na záda?
 Foto: Petr Pavelka
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krátce
Stavební úřad bude uzavřen

V důsledku semináře staveb-
ních úřadů k novému stavební-
mu zákonu ve dnech 4.-6. října 
bude Stavební úřad Magistrátu 
města Frýdku-Místku pro veřej-
nost uzavřen.

Poradna občanům
14. září opět zahájí činnost 

Česká obchodní inspekce 
poskytováním bezplatné pora-
denské služby spotřebitelům 
- občanům města Frýdek-Místek 
- každý lichý čtvrtek dopoledne 
(9-13 h), v budově Radniční č. p. 
10 ve Frýdku.

Pietní akt
V pátek 1. září ve 14 hodin 

u pomníčku v Lískovci proběh-
ne pietní vzpomínková akce k 
63. výročí hromadné popravy 
našich občanů v Lískovci. Tuto 
vzpomínku pořádá Okresní 
výbor Českého svazu bojovníků 
za svobodu Frýdek-Místek ve 
spolupráci s radnicí.

Honební společenstvo
má valnou hromadu

Honební společenstvo Lís-
kovec-Sviadnov-Žabeň zve na 
mimořádnou valnou hromadu, 
která je svolána zástupci Statutár-
ního města Frýdek-Místek a usku-
teční se v pátek 15. září v 16 hodin 
v Kulturním domě v Lískovci. 

Hasičský úspěch
Na mimořádné valné hromadě 

frýdeckých dobrovolných hasičů 
bylo veřejně poděkováno Kamilu 
Bezručovi za 2. místo v kategorii 
jednotlivců, v disciplíně 100 met-
rů s překážkami, na Mistrovství 
České republiky ve hře Plamen 
a dorostu Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska. Za vzornou 
reprezentaci města poděkovala 
i primátorka Richtrová.

Zájemci o jógu
Škola jógy Karakal zahájí pra-

videlné týdenní kurzy jógy v týd-
nu od 18. září. Ve spolupráci s 
Magistrátem města Frýdku-Míst-
ku budou opět pokračovat kurzy 
pro seniory, probíhat budou také 
kurzy zaměřené na páteř a velmi 
oblíbený kurz o psychohygieně 
a relaxačních technikách. Všich-
ni noví zájemci i tradiční příznivci 
jsou očekáváni u zápisu, který 
proběhne v úterý 12. září od 
16 do 18 hodin v Jógovém sále
9. ZŠ na ul. E. Krásnohorské. 

Ostravička a dožínky
V neděli 20. srpna se už 

popáté uskutečnily Dožínky - 
prastará tradice všech zeměděl-
ců, oslava spojována s bohatým 
pohoštěním, tancem, veselím a 
přáním dobré úrody i v příštím 
roce. Hlavní část programového 
odpoledne ve Fryčovicích tvořilo 
vystoupení Dětského folklórního 
souboru Ostravička z Frýdku-
-Místku. (pp)

V pátém ročníku dárcovské-
ho programu Občanská volba 
společnosti Plzeňský Prazdroj 
vybrala Rada reprezentantů, 
kde město zastupuje primátor-
ka Eva Richtrová, devatenáct 
projektů, které postupují do 
občanského hlasování. 

„Celkem bylo přihlášeno 
rekordních 71 projektů. Je to 
dáno i tím, že se neustále rozši-
řuje teritorium. Přibylo dokonce 
i Ostravsko, takže o dva miliony 
korun, které budou rozděleny, 
bude zase větší souboj. Nyní 
záleží již jen na občanech, kte-
ré projekty je zaujmou a kterým 
dají svůj hlas. Snad se dostane 
i na frýdecko-místecké,“ doufá 
primátorka Eva Richtrová.

Projekty Občanské volby
Žadatelé posílali své projekty 

do tří kategorií - Sportování a 
kultura ve volném čase, Zdravot-
nictví a sociální péče a Vzdělá-
vání a ekologie. Nejvíce žádostí 
se sešlo v kategorii Sportování 
a kultura ve volném čase, kde o 
přízeň bojuje Beskydská šacho-
vá škola se svým 28. ročníkem 
Turnaje šachových nadějí a 
frýdecko-místecké umělecké 
sdružení Famus, které je pořa-
datelem Muzikantských žní, fes-
tivalu folku, country, bluegrassu 
a jiných alternativních žánrů. 
Nemocnice ve Frýdku-Místku 
žádá o příspěvek na polohovací 
postele a Pečovatelská služba 
Frýdek-Místek na rehabilitační a 
kompenzační pomůcky. (pp)

V rámci „Dnů evropského 
dědictví 2006“ budou v neděli 
10. září zdarma zpřístupněny 
veřejnosti památkové objekty 
ve městě a okolí. 

Od 13 do 17 hodin bude možno 
navštívit Evangelický kostel, kostel 
sv. Jošta, kostel sv. Jana Křtitele, 
Baziliku Navštívení Panny Marie, 
farní kostel sv. Jana a Pavla, Muze-
um Beskyd, frýdecký zámek a kos-

Památky budou zpřístupněny
tel Všech svatých v Sedlištích.

V rámci doprovodných akcí 
bude zpřístupněna nově opra-
vená věž farního kostela sv. 
Jana Křtitele ve Frýdku (vstup 
od budovy bývalé Zdravotnické 
školy) a taktéž bude otevřena 
nově opravená kaple bývalého 
špitálku, tzv. kaplanka na ul. 
Dolní ve Frýdku (naproti budovy 
bývalé Zdravotnické školy). (pp)

Podtitul „Nebuďte lamy, 
zkuste hlavolamy“ vybízel děti 
k další akci v rámci Prázdnin 
ve městě, které zorganizoval 
frýdecko-místecký magistrát 
ve spolupráci s Domem dětí 
a mládeže.

Akce Klíč od Karamelové 
věže zvala do parku B. Smetany, 
kde junáci připravili podél řeky 
Ostravice několik stanovišť, na 
nichž děti plnily různé úkoly a 
sbíraly těstoviny na šňůrku, aby 
jim v závěru byla spravedlivě 
„vyměřena“ sladká odměna. Čím 
delší řetízek, tím bylo setkání s 
Karamelovou věží příjemnější. 

Klíč od Karamelové věže

HLAVOLAMY: A pak že se zápalkami se hrát nemá.   Foto: Petr Pavelka

Účastníci si nejen lámali hlavy, 
ale museli projevit i trochu obrat-
nosti na laně nebo při stavění 
stanu. Těsně před cílem si pak 
mohli poskládat puzzle, ověřit si 
znalosti dopravních značek nebo 
si jen tak něco namalovat. „Děti 
se pouštěly do všeho, sladkosti 
byly pro ně dostatečnou moti-
vací,“ hlásili pořadatelé, kteří se 
mládeži věnovali šest hodin. Kdo 
přišel, měl o zábavu postaráno. 
„Byla to jedna z nejpřipraveněj-
ších akcí, určitě se nikdo nenu-
dil,“ pochválil pořadatele Martin 
Sysala, který se na radnici věnuje 
neziskovým organizacím.     (pp)

Prázdniny ve městě plné 
akcí pro vyplnění volného 
času dětí a mládeže nabíd-
ly také lehce adrenalinovou 
zábavu - projížďku na raftech. 
Pravda, Ostravice není pro 
fajnšmekry, ale i tak to byl 
pro mnohé velký zážitek.

„Jezdili jsme na klidné vodě, 
ale sjížděli jsme i jezy, samo-
zřejmě děti vždy v doprovodu 
zkušených instruktorů, o bez-
pečnost bylo postaráno,“ ujistil 
nás za pořadatele Olin Chros-

Adrenalinové Prázdniny ve městě
tek ze Sportovního klubu Cvi-
čení a pobyt v přírodě. A děti? 
„Bylo to úplně v pohodě. Jen 
se to tak zhouplo, jako když 
jedete na saních, moc jsme se 
nebály,“ líčily svorně, ačkoliv 
většina z nich seděla v lodi a 
s pádlem v ruce vůbec poprvé. 
I to bylo smyslem letošních 
Prázdnin ve městě. Aby si děti 
vyzkoušely co možná nejvíce 
činností a třeba našly tu, které 
se budou více věnovat i ve škol-
ním roce. (pp)

NA JEZU: Nevymácháme se?  Foto: Petr Pavelka

Peníze a úsilí vynaložené na 
vybudování chlebovické prů-
myslové zóny nebyly marné. 
Odbor územního rozvoje hlásí, 
že obavy o nenaplnění průmys-
lové zóny se ukázaly jako neo-
podstatněné, naopak poptávka 
natolik převyšuje nabídku, že 
by nebyl problém podobnou 
zónu naplnit i několikrát.

„Změna územního plánu 
Frýdku-Místku, v rámci které byly 
vytipovávány plochy pro průmys-
lové zóny, proběhla v roce 1998. 
Jednou ze zón byla Průmyslová 
zóna Chlebovice o celkové ploše 
zhruba dvanáct hektarů. Město 
Frýdek-Místek v roce 2000 zača-
lo realizovat přípravu této zóny a 
o dva roky později byla získána 
dotace z programu Ministerstva 
průmyslu a obchodu ve výši 11 
milionů na přípravu zóny. Celko-
vé náklady dosáhly 98 milionů, 
přibližně třetina šla na výkupy 
pozemků, další třetina představu-
je stavební náklady a podobnou 
sumu spolkla i kanalizace,“ vrací 
se k počátkům zóny náměstek 
primátorky Miroslav Dokoupil.

Zájem o zónu převyšuje nabídku
Žhavá současnost chlebovické 

zóny vypadá tak, že zde funguje 
výrobní závod německé společ-
nosti BLANCO CZ spol. s.r.o., která 
vyrábí nerezové zařízení a vybave-
ní provozů ve veřejném stravování, 
nerezové zařízení a mobiliáře pro 
zdravotnictví a ostatní průmyslové 
díly z nerezu dle zadání zákazníka 
se zhruba stovkou zaměstnanců. 
Společnost již odkoupila i další 
pozemky a hodlá svou investici 
rozšířit o 2. a 3. etapu, čímž dojde 
k dalšímu nárůstu zaměstnanosti. 
Rada města Frýdku-Místku navíc 
už schválila nájemní smlouvu na 
zbývající volnou plochu zóny, a 
to s korejskou společností Hanil 
E-Hwa Company, která vyrábí 
interiérové komponenty z textilu 
a plastu pro automobily. „Tato 
společnost je významným subdo-
davatelem korejské automobilky 
Hyundai Motor Company, která 
postaví nový závod v Nošovicích, 
a Kia Motors Slovakia, s.r.o., kte-
rá již vyrábí automobily nedaleko 
Žiliny. V Chlebovicích v budouc-
nu zaměstná tři stovky lidí,“ uvedl 
náměstek primátorky. (pp)

Tak už je to potvrzeno i ofici-
álně. Obyvatelé sídliště Slezská 
ve Frýdku-Místku se již mohou 
začít těšit na zcela nové místo 
pro nákupy. Na místě někdejší-
ho nedostavěného torza vyros-
te moderní prodejna potravin 
společnosti Tesco Stores ČR, 
která nyní v České republice 
provozuje 76 obchodů.

„Novou prodejnu potravin 
vybudujeme během sedmi měsí-
ců na místě původního torza, 
které vzniklo před několika desít-
kami let a chátralo. Torzo bylo 
odstraněno v průběhu července 
a srpna a v současné době probí-
há příprava stavebního prostoru,“ 
sdělil Radovan Kvapil, projektový 
manažer společnosti Skanska.

Obyvatelé nedalekého sídliš-
tě tak budou mít v docházkové 
vzdálenosti moderní obchod s 
potravinami a dalším sortimentem. 
Nový obchod nabídne přibližně 24 
pracovních míst, přičemž nábor 
pracovníků bude zahájen v první 
polovině září. Nový objekt prodejny 
bude jednopodlažní s plochou stře-

chou. Vizuálně bude prodejna plně 
odpovídat standardům společnosti 
Tesco Stores ČR. Průčelí objektu, 
kde bude zastřešený vstup do pro-
dejny, bude situováno směrem k 
parkovišti, které nabídne celkem 
51 míst. V průběhu stavby budou 
upraveny také okolní komunikace. 
„Vznikne nový odbočovací pruh 
pro levé odbočení k prodejně, zvý-
šený dělící ostrůvek na Slezské uli-
ci a nový přechod pro chodce. Na 
závěr stavby bude v okolí objektu 
vysázena zeleň.,“ sdělil náměstek 
primátorky Petr Cvik.

První zákazníky prodejna při-
vítá v únoru roku 2007. Dá tak 
zapomenout na osud objektu, 
který koncem osmdesátých let 
měl být centrem služeb, ale dlou-
há léta nabízel jen neutěšený 
pohled na skelet budovy. „Jsme 
si vědomi toho, že stavební 
činnost v hustě obydlené části 
města může vyvolat některé 
dílčí komplikace. Uděláme ale 
všechno pro to, aby stavba nijak 
nenarušila kvalitu života v místě,“ 
ujišťují stavebníci. (pp)

Tesco na Slezské potvrzeno
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městská policieKamery pomáhají k čistotě ve městě Chyceni při činu
6. 8. půlhodinu po poledni na 

základě telefonické žádosti Poli-
cie ČR o výpomoc zadržela hlídka 
strážníků Městské policie Frýdek-
-Místek na ulici Pionýrů dvě oso-
by ve věku 42 a 43 let chvíli po 
spáchání trestného činu krádeže. 
Uvedení pachatelé si chtěli odvézt 
z ulice Anenská stavební materiál 
v přívěsném vozíku. Obě osoby 
byly předány na místě kolegům z 
Policie České republiky k dalšímu 
šetření případu.

Podroušený přijel
pro svého psa

6. 8. si na služebnu Městské 
policie Frýdek-Místek přijel vyzved-
nout odchyceného psa dvaatřiceti-
letý muž. Na tom by nebylo nic tak 
zvláštního, až na skutečnost, že 
uvedený muž byl zjevně v podna-
pilém stavu a opravdu ke služebně 
dorazil v motorovém vozidle. „Když 
mu bylo sděleno, že pes byl již pře-
dán jeho matce, jmenovaný nevá-
hal do vozidla usednout podruhé 
a jet ke své matce,“ sdělil Dalibor 
Volný, zástupce ředitele městské 
policie. Strážníky bylo zjištěno jeho 
motorové vozidlo již zaparkované 
na ulici Bruzovská, kde podnapilý 
řidič přiznal hlídce strážníků, že 
vozidlo řídil a před jízdou požíval 
alkohol. Vzhledem k tomu, že 
orientační dechová zkouška byla 
u řidiče pozitivní, věc si na místě 
převzali republikoví kolegové.

Kamery pomohly
21. 8. v půl sedmé ráno byl 

na ulici Lískovecká kamerovým 
systémem zjištěn silně podnapilý 
muž, třicetiletý L. S. z Lískovce, 
který spal na zemi v blízkosti 
komunikace tak nešťastně, že mu 
vyčnívaly nohy přímo do vozovky. 
Strážníci Městské policie Frýdek-
-Místek se jej snažili probudit a 
nasměrovat domů, ale probuzený 
muž se stal pro hlídku strážníků 
svou agresivitou nebezpečný, 
s výmluvou, že čeká na vozidlo 
taxislužby. „Strážníci tedy agresiv-
ního opilce nechali převézt hlídkou 
Policie České republiky k vystříz-
livění na protialkoholní záchytnou 
stanici, kde snad muži došlo, že 
se strážníkům jednalo pouze o 
jeho bezpečnost a bezpečnost 
ostatních účastníků silničního 
provozu,“ doufá Dalibor Volný, 
zástupce ředitele městské policie.

Chtěl do kostela
22. 8. se frýdecko-místečtí 

městští strážníci docela zapotili, 
než se jim po delší snaze a použití 
donucovacích prostředků podařilo 
ve spolupráci s hasiči dostat z 
balkónu kostela Římskokatolické 
farnosti ve Frýdku na Mariánském 
náměstí šestadvacetiletého muže 
z Frýdku-Místku, který se snažil 
do tohoto objektu vloupat. Muž byl 
poté předán k dalšímu šetření pří-
slušníkům Policie České republiky 
spolu s usvědčujícím záznamem z 
kamerového systému. (pp)

Celoevropská akce Evrop-
ský týden mobility, jejímž 
smyslem je poukázat na nega-
tivní dopady automobilové 
dopravy a pokusit se přesvěd-
čit lidi, že existují i k životnímu 
prostředí šetrnější způsoby 
cestování, zanechá svou sto-
pu také ve Frýdku-Místku.

Radnice se k akci hlásí, takže 
například chystá den otevřených 
dveří na frýdecko-místecké měst-
ské policii. „Zájemci budou moci 
nahlédnout do našeho kame-
rového centra a na dispečink. 
Pravděpodobně současně bude 
probíhat také informativní měře-
ní rychlosti státní policií. Přesný 
termín a místo ještě upřesníme,“ 
uvedl ředitel městské policie 
Václav Buček. Na úterý 19. září 
plánuje magistrát ve spolupráci 
s městskou policií a technickými 

Hromadná cyklojízda městem,Hromadná cyklojízda městem,
ale také škola smyku a trenažérale také škola smyku a trenažér

službami TS a.s. hromadnou 
cyklojízdu městem. „Téhož dne 
si mohou zájemci u Víceúčelové 
sportovní haly vyzkoušet trenažér 
nárazu Bum-bác. Otrlejší tu čeká 
od 25. září i takzvaná jízda smyku 
na speciálních fóliích,“ prozradila 
lákadla pro šoféry tisková mluvčí 
radnice Kateřina Piechowicz.

Další akcí bude ve středu 
20. září na parkovišti u Kau-
flandu cvičný zásah integrova-
ného záchranného systému u 
simulované dopravní nehody a 
zdarma zde bude probíhat také 
sběr autovraků. Na závěr akce 
magistrát připravuje ve spolu-
práci s Domem dětí a mládeže 
Den bez aut na místeckém 
náměstí. Přesný harmonogram 
akcí bude sdělen na webových 
stránkách města i v příštím čísle 
zpravodaje. (pp) 

K 1. dubnu došlo k orga-
nizační změně u Městské 
policie Frýdek-Místek. Bylo 
kolem toho hodně vzruchu, 
ale už vyhodnocení prvních 
tří měsíců ukazuje, že měla 
svůj smysl. Činnost policie 
nekolabovala ani poté, co 
po zavedení změny došlo k 
enormnímu zvýšení absence, 
která ještě byla důsledkem 
nespokojenosti jisté části 
strážníků.

„Veřejný pořádek byl ve sledo-
vaném období zajištěn. Dokazuje 
to fakt, že za toto období není evi-
dována žádná stížnost na to, že 
by hlídka nepřijela k některému 
případu,“ poukázala primátorka 
Eva Richtrová. Největším příno-
sem je skutečnost, že v nočních 
hodinách není nyní k dispozici 
jen jedna motorizovaná hlídka, 
ale stabilně dvě, takže jejich čin-

První výsledky nové koncepce
nost lze operativně koordinovat. 
„Dalším pozitivem organizační 
změny, která dostala do ulic více 
strážníků přes den, je zajištění 
bezpečnosti přecházejících dětí 
na přechodech pro chodce ve 
dnech školního vyučování. Mohli 
jsme obsadit více přechodů pro 
chodce v ranních hodinách. Sou-
časně bylo možno zajistit účast 
hlídky na mobilním dopravním 
hřišti při výuce dopravní výchovy 
a zároveň se věnovat proble-
matice záškoláctví,“ říká ředitel 
městské policie Václav Buček.

Nezanedbatelným poznatkem 
je zlepšení situace v platbách 
na placených parkovištích, což 
jde znovu na vrub zvýšenému 
počtu hlídek v ulicích v denních 
hodinách. V červnu se například 
vybralo na parkovištích o 63 tisíc 
korun více než ve stejném měsí-
ci loňského roku. (pp) 

Frýdecko-místecká radni-
ce se snaží o co nejtěsnější 
spolupráci městské policie 
se státní. Primátorka Eva 
Richtrová, coby velitelka 
městské police, a její ředitel 
Václav Buček se scházejí s 
vedením Okresního ředitel-
ství Policie ČR, pořádkové 
služby Policie ČR i doprav-
ním inspektorátem.

„Spolupracujeme zejména 
u hledaných a pohřešovaných 
osob, u odcizení motorových 
vozidel a registračních značek, 
při zjišťování totožnosti provo-
zovatele motorového vozidla, 
kterým byl na území města 
spáchán přestupek, a podob-
ně,“ vysvětlil ředitel městské 
policie Václav Buček. Podle 
něj však dochází ke konzulta-
cím i u závažnější trestné čin-

Městská policie spolupracuje
se státní v mnoha oblastech

nosti, jako je například série 
loupežných přepadení nebo 
vykrádání vozidel v některých 
lokalitách. „Pravidelně posky-
tujeme kamerové záznamy z 
dopravních nehod, nebo obráz-
ky svědčící o pohybu osob v 
lokalitě spáchání trestného 
činu,“ uvedl Václav Buček.

Městská a státní policie také 
dvakrát ročně provádí na úseku 
veřejného pořádku komplexní 
uzávěru města se zaměřením 
na odcizená vozidla, hleda-
né osoby, dodržování věkové 
hranice při podávání alkoholu 
ve vytipovaných zařízeních a 
kontrolu řidičů. „Máme také spo-
lečné akce v oblasti prevence 
kriminality, kdy jsou prováděny 
přednášky pro seniory i pro mlá-
dež,“ doplnila primátorka Eva 
Richtrová. (pp)

OPRAVA POVRCHU: Kromě oprav stovek metrů chodníků 
ve městě v současnosti probíhá například také rekonstrukce 
ulice E. Krásnohorské a na ni navazujících komunikací u frý-
decké nemocnice. Foto: Petr Pavelka

KAMEROVÝ SYSTÉM: Investice, která městu pomáhá.
Foto: Petr Pavelka

Kamerový systém městské 
policie může odhalit mnohé. 
Pomáhá také při udržování 
čistoty ve městě, protože ne 
každý se zbavuje odpadu, jak 
zákon ukládá.

Odbor životního prostředí a 
zemědělství ve spolupráci s Měst-
skou policií Frýdek-Místek monito-
ruje problémová místa, na kterých 
dochází ke znečišťování veřejného 
prostranství neoprávněným odklá-
dáním odpadu. „Kamera byla v 
poslední době umístěna na ulici 
Revoluční a na místeckém náměs-
tí a díky tomu byly odhaleny dvě 
společnosti, které se dopouštějí 
znečišťování veřejného prostran-
ství. S nimi bylo zahájeno správní 
řízení,“ potvrdil přínos kamer v této 
oblasti náměstek primátorky Petr 
Cvik. Radnice je ráda, že podni-

katelé, kteří mají likvidaci odpadů 
zajištěnou, se sami zapojují do 
monitorování problémových lokalit, 
umožňují umístění mobilní kamery 
ve svých provozovnách a napo-
máhají odhalování osob, které 
veřejné prostranství znečišťují. „Je 
to v jejich zájmu. Podle zpětných 
ohlasů došlo v místech, kde byly 
umístěny kamery, ke zlepšení situ-
ace,“ řekl náměstek primátorky.

Odbor životního prostředí a 
zemědělství si ve spolupráci s 
Frýdeckou skládkou posvítil na 
podnikatelské subjekty, jak mají 
zajištěno využití nebo odstraňo-
vání odpadů. Na některých sta-
novištích bylo zcela odstraněno 
odkládání odpadů mimo sběrné 
nádoby. To je ovšem nešvar, 
který se v některých lokalitách 
týká i řadových občanů. (pp)
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Školství je jednou z oblastí, 
kterou má na starosti náměs-
tek primátorky Petr Cvik. Má na 
konci volebního období dosta-
tek argumentů pro tvrzení, že 
školství bylo pro současné 
vedení města prioritou?

„Školství naší prioritou beze-
sporu bylo. Prokazatelně posílá-
me historicky nejvíce peněz do 
škol na provoz, takže se ředitelé 
o tuto položku nemusí starat a 
mohou se věnovat jiným věcem. 
Co se týče každoročních inves-
tic, tak byly rekordně velké a na 
školách je to vidět.“
Z kterých máte největší radost?

„Stěžejní bylo, že se nám 
podařilo prosadit renovaci 4. ZŠ, 
která byla dlouhé roky předchůd-
ci slibována, významné je vybu-
dování nových tělocvičen 6. a 7. 
základní školy. Jinak jsme postu-
povali tak, že ředitelé škol stano-
vili své priority a my jsme se jim 
snažili v rámci možností vyhovět. 
Vše je o financích, my se nyní 
snažíme získat větší finanční 
prostředky z projektu Evropské 
unie, které by mimo jiné mohly 
pomoci k dalším výměnám oken 
a podobně. Když už se dívám do 
budoucna, přál bych si, aby kaž-
dá škola ve městě měla i kvalitní 
venkovní sportoviště. Nové hřiště 
momentálně stavíme u 7. ZŠ, 
řešíme problém s pozemky na 
hřiště, které vznikne u 5. a 9. ZŠ, 
a postupně chceme, aby všech-
ny školy měly důstojný sportovní 
stánek pro svou činnost.“
Jak hodnotíte úroveň škol, mají 
občané dostatečně pestrou 
nabídku základního školství?

„Myslím si, že se školy dopro-
filovaly, každá má nějaké zamě-
ření. Na druhou stranu je třeba 
říct, že každá jednotlivě poskytuje 
vysoký standard výuky. Máme 
kvalitní ředitele, kterým bych 
chtěl za jejich práci a spolupráci 
s radnicí poděkovat. Pomohly 
nám i výjezdní zasedání, kde 
jsme s řediteli mohli probírat jejich 
problémy v uvolněné atmosféře 
a kde jsme si navzájem předali 
mnoho zkušeností. Lidé určitě 
mají dostatečně širokou nabídku 
pro své děti, podporovali jsme i 
alternativní výuku, například doto-
váním projektu Začít spolu, který 
je úspěšný na 1. ZŠ.“
Školy jsou však dnes institu-
cí, která vyplňuje dětem čas i 
mimo vyučování. Co se nejví-
ce osvědčilo?

„Posíláme milion korun na 
kroužky z Centra sportu. Tento 
projekt je úspěšný, rozrůstá se, 
je o něj zájem. Proto bych byl 
rád, kdyby na něj do budoucna 
navazovaly další aktivity. Bude-
me mít spoustu sportovních zaří-
zení a možností a byla by škoda, 
kdyby zde děti nemohly vyvíjet 
činnost, třeba i o víkendech, kdy 
se nudí.“
A jiné volnočasové aktivity?

„Snažíme se, aby spektrum 
zájmových kroužků a činností 

„Školství je pro nás prioritou,“
ujišťuje náměstek primátorky Petr Cvik

REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ: Náměstek primátorky 
Petr Cvik přihlíží zahájení stavby na Základní škole Frýdek-Místek, 1. máje 
1700. „Hřiště bylo v nevyhovujícím stavu, a proto bude vybudována běžec-
ká dráha s umělým povrchem a vnitřní víceúčelové hřiště. Vybavený areál 
umožní efektivní výuku tělesné výchovy školy a rovněž se stane místem 
pro činnost školních družin, sportovních kroužků a podobně,“ sdělil k dílu, 
které má být hotovo do poloviny října, Petr Cvik.        Foto: Petr Pavelka
bylo co nejširší. I proto jsme na 
letní měsíce připravili akci Prázd-
niny ve městě, která dětem kaž-
dý den zajišťovala jinou aktivitu. 
Na tento projekt máme velmi 
kladnou odezvu a chtěli bychom 
jej příště ještě zdokonalit.“
Prozatím jsme se bavili spíše 
o pozitivech. Jaký nejhorší 
okamžik jste ve funkci, co se 
týče školní oblasti, prožil?

„Nejbolestivější, ale nezbytný 
krok bylo zrušení 10. ZŠ. I nepo-
pulární kroky k funkci patří, toto 
rozhodnutí už se mělo udělat dří-
ve. Historicky byla zrušena jedna 
škola v Místku a jedna ve Frýdku, 
kapacitně je to nyní v pořádku 
a v nejbližší době není třeba do 
sítě škol žádný další významnější 
zásah, to mohu rodiče ujistit.“

A kde má město ve školství 
ještě rezervy?

„Spoustu práce budeme mít 
ještě s mateřskými školkami. 
Řešili jsme nejbolavější místa, 
ale osobně jsem se nevyrovnal s 
rozhodnutím svého předchůdce, 
který prosadil sloučení mateřinek 
se základními školami. Pokud 
tím chtěl někdo ušetřit, tak to 
bylo nešťastné, školky podle 
mě potřebují více samostatnosti. 
Také mě mrzí, že minutu před 
dvanáctou padl projekt vysoké 
školy ve městě, byla by určitě 
přínosem. Nyní ale probíhají 
další námluvy, je tu prostor pro 
vznik jedné soukromé školy, což 
dokumentuje, že Frýdek-Místek 
táhne a mohou mu přibýt ve 
školství další alternativy.“  (pp)

Za podpory frýdecko-mís-
tecké radnice se v polovině 
září uskuteční „Debatní dílna“ - 
víkendový seminář debatování 
pro děti a mládež a jejich učite-
le. O co jde? „Debatování” je 
zájmovou mimoškolní činností 
rozvíjející přitažlivou formou 
dovednosti kritického myšlení, 
argumentace a rétoriky, pro-
hlubující znalosti účastníků a v 
konečném důsledku podporu-
jící toleranci a kritickou úctu k 
názorům druhých.

„Debatování je také moderní 
vyučovací metoda založená na 
principech problémového vyu-
čování, skupinové a individuální 
práce a sdílení odpovědnosti za 
výsledek vzdělávání mezi uči-
telem a žákem. A v angličtině je 
zdaleka nejúčinnější metodou 
osvojení dovednosti aktivně 
komunikovat v angličtině. Jednou 
z mála, které doopravdy fungují!“ 
tvrdí René Brinda z frýdecko-mís-
teckého debatního klubu.

Akce v rekreačním středisku 
Skalka na Ostravici je určena 
mládeži od 13 do 19 let a jejich 
pedagogům. Cílem je seznámit 
zájemce s touto činností a připravit 
účastníky tak, aby dokázali založit 
debatní klub, samostatně se připra-
vovat na debatní soutěže a těchto 

Seznamte se s debatováním
soutěží se úspěšně účastnit. 

„Účastníci se seznámí se 
sebou navzájem, hlavně však s 
debatováním. Vysvětlíme teore-
ticky, vyzkoušíme si prakticky. 
Debatování jako takové je hrou, 
tomu odpovídají metody,“ přib-
ližuje Brinda.

Akce 15.-16. září je vhodná 
pro žáky 7.-9. tříd ZŠ a odpo-
vídajících ročníků víceletých 
gymnázií a žáky I.-III. ročníků 
středních škol. Ideální je sku-
pina 3, 6, nebo 9 dětí a učitel. 
Přihlášky je možno podat do 
8. září elektronicky rdl@deba-
tovani.cz, také telefonicky na 
čísle 776 830 370.      (pp)

Frýdecko-místecká mateř-
ská škola Beruška se ve 
spolupráci s místním úřa-
dem práce snaží zvýšit šance 
nezaměstnaných maminek s 
dětmi najít si další uplatnění. 
Za peníze Evropské unie zde 
probíhají rekvalifikační kurzy.

„Vidím každý den maminky, 
které se bezvadně starají o své 
děti a často s přehledem zvládají 
náročné povinnosti při zajišťo-
vání chodu svých rodin. Přesto 
mají při návratu do práce značné 

V mateřince Beruška se vzdělávají maminky
problémy, které jim tento projekt 
může pomoci překonat,“ říká Juli-
ana Gardošová, ředitelka mateř-
ské školky a manažerka projektu. 
Problémy se znovuzačleněním 
této skupiny na pracovním trhu 
přiznává i úřad práce, podle 
kterého zaměstnavatelé neradi 
upravují pracovní podmínky tak, 
aby se péče o dítě dobře sklou-
bila se zaměstnáním. 

Co kurz jeho účastnicím 
přinese? Přes dvě stě hodin, 
během nichž poznají maminky 

Rada města Frýdku-Místku se 
o prázdninách zabývala požadav-
kem rodičů žáků Základní školy 
Frýdek-Místek, Komenského 
402, kteří se na magistrát obrá-
tili s žádostí o realizaci dostav-
by, která by spojovala stávající 
budovy 1. a 2. stupně. 

Rodiče upozorňovali představi-
tele města, že se jedná o letitý pro-
blém, protože o realizaci dostavby 
bylo požádáno již v letech 1967 a 
1990. Přijaté stanovisko radních 
problematiku rodičům dále přib-
ližuje. Zásadní je, že někdejší vůle 
radnice problém řešit měla návaz-
nost na získání dotace z minister-
stva školství, která ovšem městu v 
roce 1995 přiznána nebyla. Město 
tehdy nezamýšlelo uvolnit vlast-
ní finanční prostředky, které by 
přesahovaly deset milionů korun. 
Přesto se právě 4. ZŠ výrazných 
investic v posledních letech dočka-

Ne všechny požadavky lze uspokojit
la. V roce 2000 došlo ke generál-
ní opravě střech obou budov a 
výměně nevyhovujících stropů v 
hodnotě téměř 16 milionů korun, 
předloni byla realizována oprava 
fasád obou budov společně s 
výměnou oken a zateplení v obje-
mu přes 12 milionů korun. „Škola 
prošla významnými stavebními 
rekonstrukcemi, které jí mohou 
mnohé další jen závidět,“ připo-
mněla primátorka Eva Richtrová 
rodičům v dopise, kde vysvětlo-
vala, že realizace projektu z roku 
1995 je v dnešních podmínkách 
nedůvodná a neekonomická. To 
ale neznamená, že problém nemá 
řešení. „Je snahou města i zde 
řešit problematiku školního hřiště 
a prostorově to lze udělat tak, aby 
byl při této příležitosti realizován 
také bezproblémový přesun žáků 
mezi oběma budovami,“ řekla pri-
mátorka Richtrová. (pp)

4. ZŠ V PLNÉ KRÁSE: Nové střechy, fasády, okna.   Foto: Petr Pavelka

své silné a slabé stránky, zlepší 
svou sebereprezentaci a lépe 
odhadnou své další možnosti. 
Na závěr kurzu dokonce každá 
přijde se svým podnikatelským 
záměrem, který bude moci zku-
sit realizovat. Spojení úřadu prá-
ce s mateřskou školou spočívá 
i v tom, že během absolvování 
kurzu mají maminky zajištěno 
hlídání. Zájemkyně se mohou 
přihlašovat až do konce listopa-
du. Prvních patnáct maminek se 
do kurzu již pustilo. (pp)

na funkci ředitele přísp. organizace
„Základní škola Frýdek-Mís-
tek, 1. máje 1700“

Požadavky:
1. vzdělání vysokoškolské, magis-

terské pedagogického směru, splnění 
předpokladů dle zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících a 
o změně některých zákonů 

2. znalost problematiky řízení, 
znalost obecně závazných práv-
ních předpisů z oblasti školství

Písemně zašlete:
- přihlášku (uveďte kontaktní 
adresu, telefon, případně e-mail)
- ověřené kopie dokladů o 
dosaženém vzdělání
- strukturovaný životopis, ve kte-
rém se uvedou údaje o dosavad-
ních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech
- koncepci rozvoje školy (maxi-

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK 
v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

konkurzního řízení a konkurzních komisích, veřejně oznamuje
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

málně 5 stran strojopisu)
- výpis z evidence Rejstříku 
trestů (ne starší tří měsíců) nebo 
doklad o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o způsobi-
losti k vykonávané funkci

Ke konkurznímu řízení budou 
přijaty pouze přihlášky doložené 
kompletními doklady (přihlášku, 
životopis a koncepci rozvoje školy 
vlastnoručně podepište).

Předpokládaný nástup do 
funkce: leden 2007

Přihlášky podejte do 4. 9. 
2006 na adresu: 
MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-
-MÍSTKU, odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy, Radniční 
čp. 1148, 738 22 Frýdek-Místek, 
k rukám Ing. Ilony Nowakové.

Obálku označte textem: „kon-
kurzní řízení - neotvírat“



5 Srpen 2006Živnostenský úřad

rozhovor
Yvetta Králová 

vede živnostenský 
úřad již několik let 
a tvrdí, že zejména 
změny po vstupu 
do EU znamenají 
pozvolné odbourá-
vání byrokratické 
zátěže cestou stan-
dardizace, spočíva-
jící zejména v nasta-
vení jednotných 
procedur vyžadující 
standardní doku-
menty a prováděné 
dle jednotného sché-
matu. Která změna 
byla v tomto směru 
nejdůležitější?

„Podnikatelé živnostníci se od 1. srpna tohoto roku mohou 
registrovat k podnikání, případně provést změny v registraci, 
prostřednictvím jednotného formuláře na jednom místě pro-
střednictvím centrálního registračního místa, kterým je živ-
nostenský úřad. To je možno považovat za přelomový posun 
v komunikaci veřejné správy s občanem – klientem.“

Co centrální registrační místo vlastně zajišťuje?
„Zjednodušuje administrativu, obíhají informace, niko-

liv podnikatel. Podnikatel na jednom místě sdělí informa-
ce, které pracovníci živnostenského úřadu rozdistribují 
dalším institucím – okresní správě sociálního zabezpeče-
ní, finančnímu úřadu, úřadu práce a zdravotním pojišťov-
nám. Podnikatel je již nemusí obcházet jednotlivě. Musím 
říct, že i když mají podnikatelé stále možnost volby, od 
prvních dnů plně využívají této nové služby.“

Vztah mezi živnostníky a úřadem je tedy více 
partnerský, přesto jste také dozorový orgán. Jaké 
prohřešky nejčastěji řešíte?

„Podnikatelé zapomínají na oznamovací povinnosti při 
změnách v osobních údajích, v údajích o firmě,  při zahájení a 
ukončení provozovny nebo při přerušení či pokračování pro-
vozování živnosti. Například u menších subjektů je patrné, že 
nestačí sledovat legislativu, nemohou si dovolit zaměstnávat 
příslušné režijní pracovníky nebo platit externí služby a pak 
snáze opomenou některé povinnosti. Ve většině případů se 
nejedná o úmysl, spíše jde o nedostatky z nevědomosti.“

Zejména malí podnikatelé to skutečně nemají jed-
noduché. Jak se to projevuje na jejich počtu?

„K 30. červnu jsme registrovali zhruba 17,5 tisíce živ-
nostníků ve správním obvodě Frýdek-Místek.  V posledních 
letech jsme nezaznamenali rapidní úbytek, ani enormní 
nárůst. A to ani po zavedení minimální daně, ta jen pročisti-
la řady aktivních živnostníků, kteří se podnikáním skutečně 
živí, od těch, kteří měli živnostenský list třeba jen na malý 
přivýdělek a nebo už třeba ani nevykazovali činnost.“

Bude se administrativa podnikatelům dále zjed-
nodušovat?

„Pozvolna se naplňuje strategický záměr Evropské rady 
přijatý v Lisabonu 2000 redukovat administrativní břemeno, 
snížit čas, výdaje a náklady, které vyžaduje vstup do podniká-
ní. Jasně formulované klíčové doporučení zavést v členských 
státech EU jednotná kontaktní místa, pro které se vžil název 
One Stop Shops, se v ČR postupně rozvíjí využíváním infor-
mačních technologií, on-line službami, elektronickou komu-
nikací i dálkovým přístupem k datům. Mimo CRM (centrální 
registrační místa) je součástí strategie i vznik hospodářského 
registru, který bude jednotnou evidencí všech typů ekono-
mických jednotek a všech typů podnikání. Aktivní využívání 
sdružených dat významně urychlí mnohé procedury.“

Co bude hospodářský registr obnášet?
„Zahrne všechny stávající agendy, které vedou primár-

ní evidence ekonomických jednotek. Propojením dojde k 
optimalizaci datových toků mezi úřady, které budou pro-
bíhat výhradně v elektronické podobě. Státní instituce 
nebudou požadovat po podnikateli informace, které již v 
databázi nějaké jiné státní instituce existují. Nezanedba-
telným efektem bude v horizontu několika následujících 
let úspora veřejných financí i vynaložených nákladů na 
straně podnikatelských subjektů. “         (pp)

YVETTA KRÁLOVÁ: Vedoucí 
živnostenského úřadu.

Foto: Petr Pavelka

Odbor se člení na: 
a) oddělení registrační
b) oddělení správní 
c) oddělení kontrolní
Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odbo-

ru trvale svěřeny
oddělení kontrolní vyřizuje stížnosti, oznámení a pod-

něty související s podnikáním;
Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním 

orgánům města 
Zabezpečuje účast ve zkušební komisi pro ověřování 

odborné způsobilosti řidiče taxislužby pro území města 
Frýdek-Místek.

Vztah k rozpočtu města
- zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými roz-

pisem rozpočtu města na příslušný rok;
- pověřená osoba plní úkoly správce rozpočtu pro ORJ 05;
Úkoly v přenesené působnosti
- vykonává činnosti v rozsahu zákona o živnostenských 

úřadech stanovené zákonem o živnostenském podnikání
- vykonává činnosti a plní úkoly jako centrální regis-

trační místo (CRM) pro osoby podnikající na základě živ-
nostenského oprávnění:

- přijímá přihlášky k daňové registraci nebo oznámení 
dle zákona o správě daní a poplatků

- přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního 
zabezpečení od fyzických osob 

- přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst 
nebo jejich obsazení

- přijímá oznámení a hlášení vůči zdravotním pojišťovnám v 
rozsahu zvláštního předpisu o veřejném zdravotním pojištění

- provádí živnostenskou kontrolu
- provozuje živnostenský rejstřík
- eviduje a vydává osvědčení o zápisu do evidence země-

dělského podnikatele v rozsahu zákona o zemědělství 
- je dotčeným orgánem státní správy v územním a sta-

vebním řízení dle stavebního zákona
- zabezpečuje vyměření a výběr správních poplatků
- zpracovává návrhy k Tržnímu řádu, zejména vynětí 

či zařazení tržního místa do nařízení města v součinnosti 
s odborem územního a ekonomického rozvoje, odborem 
správy obecního majetku a odborem dopravy a silničního 
hospodářství, příp. navrhuje další změny a zároveň se 
podílí na monitoringu dodržování tohoto nařízení

- vydává potvrzení o vyřazení z evidence samostatně 
hospodařícím rolníkům

- vydává sdělení v důsledku udělení či neudělení sou-
hlasu s pronájmem nebytových prostor

- plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy
oddělení registrační
- přijímá ohlášení živnosti a žádost o koncesi, posuzuje 

splnění podmínek stanovených živnostenským zákonem 
- registruje ohlašovací živnosti volné, řemeslné, váza-

né a rozhoduje o koncesi jako orgán I. stupně
- rozhoduje o nevzniku oprávnění a nesplnění podmí-

nek pro vznik živnostenského oprávnění
- přijímá a předává příslušným orgánům oznámení 

nebo přihlášku k daňové registraci, k zahájení samostat-
ně výdělečné činnosti, k důchodovému pojištění, k nemo-
censkému pojištění, k vzniku nebo obsazení volného pra-
covního místa a k veřejnému zdravotnímu pojištění

- žádá u příslušných orgánů o potvrzení bezúhonnosti 
(RT) a bezdlužnosti vůči státu (FÚ, OSSZ)

Oddělení registrační se především zabývá registra-
cí ohlašovacích živností volných, řemeslných, vázaných 
a rozhoduje o koncesi, provozuje živnostenský rejstřík 
v působnosti svého správního obvodu a zabezpečuje 
veškeré související úkony, kterými jsou žádosti o změ-
ny vydaných živnostenských průkazů, jejich duplikáty, 
osvědčení a další změny vyplývající z oznamovacích 
povinnost, např. u odpovědných zástupců, apod.

Také zde klient získá informace o podmínkách pro 
vstup do podnikání fyzických i právnických osob, a to pro 
tuzemské i zahraniční subjekty. Seznámí se s všeobec-
nými i zvláštními podmínkami, s typy reglementovaných 

živnosti a koncesí, jejich rozsahem, dozví se, jaké pod-
klady jsou potřeba pro ohlášení živnosti, včetně úhrady 
správních poplatků. 

Jednotné registrační formuláře je možno si opatřit pří-
mo na oddělení nebo informacích hlavní budovy ve Frýd-
ku, příp. jsou k dispozici na webových stránkách města 
spolu s dalšími užitečnými informacemi.

oddělení správní
- vede správní řízení ve věcech a podle živnostenské-

ho zákona, příp. souvisejících zvláštních předpisů a podle 
zákona o správním řízení 

- rozhoduje o pozastavení a zrušení živnostenského 
oprávnění jako orgán I. stupně 

- eviduje, vybírá a vymáhá pokuty uložené živnosten-
ským úřadem, přičemž postupuje podle zákona o správě 
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (výkon 
rozhodnutí peněžitých plnění exekucí) 

- eviduje a vydává osvědčení zemědělským podnika-
telům, včetně změn

- vydává potvrzení o vyřazení z evidence samostatně 
hospodařícím rolníkům (SHR)

Oddělení správní pracuje v oblasti kontrolních zjištění, 
jejich prostřednictvím dozoruje, zda jsou dodržovány záko-
nem stanovené povinnosti a zákonné podmínky související 
s podnikáním. Za jejich porušení ukládá sankce a opatření v 
rámci správních řízení, peněžitá plnění vybírá nebo exekučně 
vymáhá. Z úřední povinnosti pozastavuje provozování živ-
nosti, případně ruší oprávnění podnikat, zejména pro ztrátu 
bezúhonnosti, pro překážky provozování živnosti, jako je 
např. konkurs, neplní-li živnostník závazky vůči státu v oblas-
ti povinných plateb, porušuje-li živnostenský zákon nebo 
zvláštní právním předpisy, nedodržuje-li stanovené podmínky 
u koncesí, atd. Na požádání vydává výpis z živnostenského 
rejstříku za úplatu z veřejně či neveřejné části. 

oddělení kontrolní
- provádí živnostenskou kontrolu podle zákona o živ-

nostenském podnikání a zákona o státní kontrole
- provádí dozor nad dodržováním některých ustanove-

ní zákona o ochraně spotřebitele, zákona o spotřebních 
daních a dalších zvláštních předpisů

- rozhoduje o neoprávněném podnikání, ukládá sank-
ce a blokové pokuty za nedodržování zvláštních předpisů 
souvisejících s podnikáním jako orgán I. stupně 

- přijímá oznámení o přerušení a pokračování provo-
zování živnosti

- přijímá oznámení o zahájení a ukončení provozování 
živnosti v provozovně

Oddělení kontrolní provádí především státní živnos-
tenskou kontrolu, ale plní i další úkoly stanovené zvlášt-
nímu právními předpisy, např. vyplývající ze zákona na 
ochranu spotřebitele nebo zákona o spotřebních daních, 
samostatně nebo v součinnosti s jinými dozorovými orgá-
ny veřejné správy. Vyplývá-li z kontrolního zjištění (pro-
tokolu) porušení zákona, ukládá na místě ve zkrácením 
řízení blokové pokuty, zahájí správní řízení a rozhodne 
o uložením pokuty, sankce, opatření či o pozastavení 
provozované činnosti z úřední povinnosti. Nejedná-li se 
o trestnou činnost, postihuje subjekty neoprávněné pod-
nikání v rámci správních deliktů.

V oblasti samostatné působnosti spolupracuje s měst-
skou policií a dalšími kompetentními pracovníky městské-
ho úřadu při dozorování nařízení obce Tržní řád. Vyřizuje 
podněty ke kontrolní činnosti, které se ve většině případů 
týkají porušování ochrany spotřebitele a z velké části jsou 
postupovány podle kompetencí České obchodní inspek-
ci. Vyřizuje stížnosti a řeší přestupky v oblasti podnikání.

Přestupky a správní delikty,
které odbor projednává v 1. stupni

- projednává správní delikty podle zákona o živnosten-
ském podnikání
- projednává správní delikty podle zákona o státní kontrole
- projednává přestupky na úseku podnikání 
- projednává správní delikty podle zákona o zemědělství
- projednává přestupky podle zákona o spotřebních daních

(Pokračování na straně 6)

Živnostenský úřad přechází na službu



6 Srpen 2006Inzerce

Odbor sociálních služeb a 
zdravotnictví Magistrátu města 
Frýdku-Místku oznamuje všem 
žadatelům o dotace a příspěvky 
z charitativního fondu statutární-
ho města Frýdek-Místek termín 
uzávěrky žádostí: pátek 29. 9. 
2006, včetně. 

Charitativní fond je určen k 
tomu, aby pomáhal vyřešit nebo 
alespoň zmírnit těžkou životní 
situaci zdravotně postižených 
a sociálně potřebných občanů, 
kteří se ocitli v mimořádně obtíž-
ných poměrech.
Finanční prostředky charitativní-
ho fondu je možno poskytovat:

• V těch případech, kdy vznik-
lou potřebu nelze finančně zabez-
pečit jiným způsobem - např. 
pomocí darů, dávkami z odboru 
sociální péče nebo dotacemi.

• Na podporu činnosti a 
poslání neziskové organizace, 
pro které byla zřízena.

Prostředky z dotací není mož-
no použít na:

a) zájezdy

Dotace z charitativního fondu 
b) kulturní akce
c) mzdy
O poskytnutí dotace si 

mohou požádat:
• zdravotně postižení a soci-

álně potřební občané města 
Frýdek-Místek, a to ke zmírně-
ní náročných životních situací, 
nebo žijící v mimořádně nepříz-
nivých sociálních podmínkách 

• neziskové organizace (např. 
nadace, občanská sdružení, cír-
kevní a charitativní organizace) 

Bližší informace vám budou 
poskytnuty na Odboru soci-
álních služeb a zdravotnictví 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku, Radniční 1149, 2. poschodí., 
dv. č. 210., p. Ludmila Mertová, 
mertova.ludmila@frydekmis-
tek.cz, tel.: 558 609 314

Příslušný formulář pro podá-
ní žádosti o poskytnutí dotace 
z charitativního fondu je možno 
vyzvednout rovněž na této adre-
se nebo na internetových strán-
kách statutárního města Frýdek-
-Místek www.frydekmistek.cz

(Pokračování ze strany 5)
Věci, ve kterých je odbor 

odvolacím orgánem nebo ve 
kterých rozhoduje na základě 

mimořádných opravných 
prostředků (včetně přestupků 

a správních deliktů)
- rozhoduje o obnově řízení
- provádí nové řízení ve věci
Základní legislativní doku-

menty
1. Zákony vztahující se k 

živnostenskému podnikání:
• Zákon č. 141/1961 Sb., 

trestní řád, ve znění pozdějších 
předpisů

• Zákon č. 140/1961 Sb., 
trestní zákon, ve znění pozděj-
ších předpisů

• Zákon č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění poz-
dějších předpisů

• Zákon č. 500/2004 Sb., o 
správním řízení (správní řád), ve 
znění pozdějších předpisů

• Zákon č. 501/2004, kterým 
se mění některé zákony v sou-
vislosti s přijetím správního řádu

• Zákon č. 116/1990 Sb., o 
nájmu a podnájmu nebytových pro-
stor, ve znění pozdějších předpisů

• Zákon č. 328/1991 Sb., o 
konkursu a vyrovnání, ve znění 
pozdějších předpisů

Živnostenský úřad přechází na službu
• Zákon č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání, ve 
znění pozdějších předpisů

• Zákon č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve znění poz-
dějších předpisů

• Zákon č. 552/1991 Sb., o 
státní kontrole, ve znění pozděj-
ších předpisů

• Zákon č. 570/1991 Sb., o 
živnostenských úřadech, ve 
znění pozdějších předpisů

• Zákon č. 337/1992 Sb., o 
správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů

• Zákon č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Zákon č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech sou-
visejících s právem autorským, 
ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 353/2003 Sb., o 
spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů

• Zákon č. 18/2004 Sb., o 
uznávání odborné kvalifikace a 
jiné způsobilosti státních příslušní-
ků členských států Evropské unie, 
ve znění pozdějších předpisů

• Zákon č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích

2. Nařízení vlády vztahující se 
k živnostenskému podnikání:

• Nařízení vlády č. 140/2000 
Sb., kterým se stanoví seznam 
oborů živností volných, ve znění 
pozdějších předpisů

• Nařízení vlády č. 469/2000 
Sb., kterým se stanoví obsa-
hové náplně jednotlivých 
živností, ve znění pozdějších 
předpisů 

Nařízení vlády č. 209/2001 
Sb., kterým se stanoví seznam 
živností, jejichž výkon je pod-
nikatel povinen zajistit pouze 
fyzickými osobami splňujícími 
odbornou způsobilost stano-
venou tímto nařízením.

3. Zákon č. 18/2004, o 
uznání odborné kvalifikace, 
který se vztahuje na uznání 
odborné kvalifikace a jiné 
způsobilosti státních pří-
slušníků členských států 
EU u živnosti řemeslných a 
vázaných.

Počítačový kurz jen za 100,-Kč,
zbývající část za Vás uhradí Ministerstvo informatiky ČR 

v rámci projektu Národní Program Počítačové Gramotnosti.
Podpora počítačové gramotnosti je jednou z priorit Minister-

stva informatiky s cílem umožnit široké veřejnosti naučit se zákla-
dům práce s počítačem a internetem a pomoci překonat strach z 
nových technologií.

Strach z počítačů je zbytečný
Kurzů Národního programu počítačové gramotnosti, které jsou 

financovány z rozpočtu Ministerstva informatiky ČR s cílem zvýšit 
znalost práce s moderními informačními a komunikačními tech-
nologiemi, se nejvíce účastní absolventi ve věku od 40 do 61 let. 
Ekonomové, kteří se zabývají vlivem informačních technologií na 
výši mezd, docházejí k závěrům, že pracovníci, kteří při své práci 
využívají počítač, dosahují zhruba o 10 - 15 procent vyšších mezd 
než pracovníci, kteří ho nepoužívají. 

Na rozdíl od řady komerčních vzdělávacích kurzů je Národ-
ní program počítačové gramotnosti dostupný široké veřejnosti. 
Uchazeči za dvouhodinový kurz zaplatí pouze 100,- Kč. Kurzy 
jsou realizovány v moderních počítačových učebnách s profe-
sionálními lektory. Každý účastník obdrží příručku s probíranou 
látkou a pracuje na samostatném počítači. Po absolvování všech 
kurzů získává certifikát.  

Cílem kurzů je seznámit účastníky se základy práce na PC, 
s vytvářením textů v počítači, naučit účastníky využívat interne-
tových informačních zdrojů a elektronickou poštu a představit 
komunikaci s úřady prostřednictvím internetu.

Pro informace a přihlášení se do kurzů volejte 558 647 546 od 
7:30 do 14:00 nebo 603 384 101 od 14:00 do 17:00 hodin. Případ-
ně navštivte AKADEMII J. A. KOMENSKÉHO, Brožíkova 40,
Frýdek-Místek (AJAK F-M je smluvím partnerem fy EDUCO CENT-
RUM s.r.o. - oficiální partner MI ČR v rámci projektu NPPG 2006).
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Hokejový a krasobruslař-
ský oddíl spojily síly a připra-
vily v rámci Prázdnin ve měs-
tě hry a soutěže na bruslích 
pro všechny děti, které chtěly 
prožít jeden z prázdninových 
dní zase trochu jinak.

Ve víceúčelové sportovní 
hale si mohly vyzkoušet novou 
ledovou plochu, střelbu hokej-
kou i svou obratnost na různých 
překážkách. Za jejich zdolání se 
dočkaly odměny. „První veřejnou 
příležitost v sezoně vyjet na led 
využilo asi padesát dětí, nejprve 
jsme soutěžili a pak jsme jim na 
ledě dali volnost,“ řekl za pořa-
datele Milan Brzý z odboru škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, kte-
rý je ovšem současně také spjat 
s krasobruslařským klubem. 

Protože počasí bylo tentokrát 
shovívavé, bruslilo se také před 
halou, samozřejmě na in-line 

Prázdniny ve městě na bruslích

bruslích a ve spořejším oblečení, 
než bylo nutné v hale. I tady se 
střílelo na branku, dokonce na 
brankáře s profesionální výstrojí, 
děti si mohly dát závod s kama-
rádem ve slalomu nebo si prostě 
jen zkusit, kdo je rychlejší. „Jsem 
přesvědčený, že pokud půjdeme 
do Prázdnin ve městě napřesrok 

znovu, bude se jednotlivých akcí 
zúčastňovat ještě větší počet 
dětí. Z prvního ročníku budou 
mít zážitky, které si navzájem po 
prázdninách povykládají, a v příš-
tím roce už by se zábavou tohoto 
typu mohly počítat,“ hodnotí letoš-
ní Prázdniny ve městě náměstek 
primátorky Petr Cvik. (pp)

Milí rodiče a příznivci ledních sportů,
Bruslařský klub Frýdek-Místek pořádá nábor nových členů 

- malých dětí ve věku 4-6 let do kurzu bruslení, jehož cílem je naučit 
děti správným pohybovým návykům a základům bruslení, aby se v 
budoucnu mohly věnovat krasobruslení, lednímu hokeji nebo využít 
u nás získaných dovedností v jiném sportu.

Nábor se uskuteční ve dnech 7. a 14. 9. 2006 v 15:45 nebo 
dne 12. 9. 2006 v 16:45 na ledě Víceúčelové sportovní haly ve 
Frýdku-Místku (sraz u vrátnice haly).

Další informace získáte na webových stránkách klubu: www.
sweb.cz/bkfm, případně na telefonním čísle 603 578 315.

Boty s bruslemi a oblečení na led vezměte prosím dětem s se-
bou! Můžete však přijít i bez bruslí a poradit se s námi.

Rádi Vás přivítáme! Bruslařský klub Frýdek-Místek

TEREZIE ŠOSTÁ - 9 LET: Histo-
ricky první závodnice BK Frýdek-
-Místek.

ANNA RYKALOVÁ - 7 LET: V 
loňské sezoně nejmladší závod-
nice klubu.

Volejbalový oddíl TJ Sokol 
Frýdek Místek nabízí děvča-
tům, která navštěvují 5. třídy 
ZŠ, místo pobíhání po sídlištích 
možnost sportovního vyžití ve 
své volejbalové přípravce.

Tato přípravka se zaměřením 
na všeobecný rozvoj pohybu a 
rychlosti (gymnastika, atletika, 
hry, soutěže, atd.), bude pro-
bíhat od 11. 9. v tělocvičně 11. 

Rodiče a děvčata pozor!
ZŠ Jiřího z Poděbrad - vchod od 
parku, vždy v pondělí od 15 do 
16.30 h a ve středu od 15.45 do 
17.00 h. Vedením přípravky jsou 
pověřeni trenéři mládeže s dlou-
hodobými zkušenostmi.

V případě dotazů a nejasnos-
tí můžete kontaktovat p. Podolu 
na tel. čísle 602 583 041.
Přijďte mezi nás. Volejbalový 

oddíl TJ Sokol F-M

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
Neděle 3. 9. 16:00 - 17:30  veřejné bruslení
Středa 6. 9.  16:00 - 17:30  veřejné bruslení
Neděle 10. 9.  16:00 - 17:30  veřejné bruslení
Středa 13. 9.  16:00 - 17:30  veřejné bruslení
Neděle 17. 9. 16:00 - 17:30  veřejné bruslení
Sobota 23. 9.  08:30 - 09:30  veř. bruslení rodičů s dětmi
Neděle 24. 9. 16:00 - 17:30  veřejné bruslení
Středa 27. 9.  16:00 - 17:30  veřejné bruslení
Sobota 30. 9.  08:30 - 09:30  veř. bruslení rodičů s dětmi

Sobota 9. 9. 10,00 h 6+7.tř - HC Vítkovice
Neděle 10. 9. 9,00 h 4+5.tř. - TJ Nový Jičín

Sobota 16. 9. 10,00 h 8+9.tř. - TJ Nový Jičín
Úterý 19. 9. 15,00 h 6+7.tř. - HC Slezan Opava

Sobota 23. 9. 10,00 h 8+9.tř. - HC Orlová 
Sobota 14,00 h 3.tř. - HC Krnov

Neděle 24. 9. 9,00 h 4+5tř. - SK Karviná
Neděle 13,30 h junioři - HC Uherské Hradiště

Pátek 29. 9. 18,30 h junioři - SK H.Slavia Třebíč
Sobota 30. 9. 10,00 h 6+7.tř. - HC Sareza Ostrava

Rozpis mistrovských utkání HC F-M

HC Frýdek-Místek pořádá 
každé pondělí a čtvrtek v 17,00 
h a v sobotu v 7,15 h nábor 
do přípravky. Jedná se hlavně 
o děti ročníku 1996 a mladší. 
Přijďte mezi nás.

Bližší informace vám podá 
manažer oddílu p. Bystroň (776 
049 988) nebo hlavní trenér mlá-
deže p. Kurajský (603 785 852).
Také je najdete na internetových 
stránkách hokejového klubu - 
www.hcf-m.cz

V místeckém kině Petra Bez-
ruče se ve dnech 21.-24. září 
uskuteční Mistrovství Evropy 
Masters v bench pressu, které je 
pořádáno ve spolupráci s Čes-
kým svazem silového trojboje.

„Akce se účastní okolo dvou 
stovek závodníků z přibližně dva-
cítky zemí z celé Evropy. Věříme, 
že tato akce zviditelní město Frý-
dek-Místek, které už má s vrchol-
nými akcemi v silových sportech 
řadu zkušeností,“ sdělil za pořa-
datele Vladimír Mati. (pp)

ME v bench pressu

SVALY VE MĚSTĚ: Frýdek-Místek má už s vrcholnými akcemi 
silných mužů zkušenosti. Foto: Petr Pavelka

Příprava házenkářů
Před zahájením bojů o body v 

extralize mají napilno naši extrali-
goví házenkáři. Série přípravných 
utkání pokračovala soubojem s 
Považskou Bystricou a s Kop-
řivnicí. Slováky přivítali doma a 
ve vyrovnaném souboji zvítězili 
28:23. Na palubovce v Kopřivni-
ci pak byli jednoznačně lepším 
týmem a výsledkem byla až neče-
kaně vysoká výhra 39:22.

Jasný - 5. místo 
Početná výprava šachistů Frýd-

ku-Místku z Beskydské šachové 
školy reprezentovala ve dnech 
11.-20.srpna ve Starém Městě na 
mezinárodním šachovém turnaji 
„FIDE OPEN Staré Město 2006. 
V turnaji startovalo celkem 176 
hráčů z 12 zemí, z toho dva vel-
mistři a šest mezinárodních mistrů. 
Stanislav Jasný v této konkurenci 
obsadil vynikající 5. místo.       (pp)

krátce
VÝSLEDKY MLÁDEŽE FOTBAL FM

FC Vsetín - st. dorost A 1:4
branky: Vyvial 2, Pařenica, 
Mach
FC Vsetín - ml. dorost A 1:0
FC Bílovec - st. dorost B 1:2
branky: Gross, Kozel
FC Bílovec - ml. dorost B 0:3
branky: Pešek, Plasgura, Ondra
st. žáci A - Třinec A 1:1
branka: Kubica

Baník Ostrava B - st. žáci A 4:0
ml. žáci A - Třinec A 1:0
branka: Němec
Baník Ostrava B - ml. žáci A 1:2
branky: Boráň, Němec
Poruba - st. žáci B 0:6
branky: Plešek 3, Tobiáš, Kubá-
sek, Teplý
Poruba - ml. žáci B 1:0
Řepiště - st. žáci C 5:0

NEJMLADŠÍ TENISTÉ: Patrik Pavelka a Kristýna Sojková (uprostřed) z 1. ČTK Frýdek-Místek nasbí-
rali první turnajové výhry na kurtech STK Frýdlant. Foto: Petr Pavelka

IN-LINE: Kdo je rychlejší? Foto: Petr Pavelka
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Souhrn nabídek zájmových aktivit pro školní rok 2006/2007
Junák - svaz skautů a skautek ČR
středisko Kruh Frýdek-Místek

Pavel Kika, Okružní 2858,
Frýdek-Místek, 738 01
Tel.: 558 624 102
E-mail: p.kika@seznam.cz
Web: www.skaut.cz/frydek
Věk: 7-11 let - světlušky a vlčata, 
11-15 let - skautky a skauti, od 15 
let - roveři a rangers
Místo: Skautský dům, Kostikovo 
nám. 638, Frýdek
Přihlášení: Zájem nahlaste na uve-
dený kontakt a počátkem září budete 
informováni o konkrétním termínu.

Debatní klub mládeže
Frýdek-Místek

René Brinda, Nová 1007, Příbor, 742 58
Tel.: 776 830 370
E-mail: rdl@debatovani.cz
Web: www.debatovani.cz
Volnočasová aktivita, jejímž cílem 
je učení. Zábavné učení. Učíme se 
argumentovat a chápat příčiny a sou-
vislosti dění u nás i ve světě. Účast-
níme se celostátních „debatních tur-
najů“. Debatujeme česky i anglicky 
(takže také ideální a bezprecedentně 
levný kurz anglické konverzace na 
úrovni, o které se vám ve standard-
ních kurzech nesnilo).
Věk: 13-19
Cena: Členské příspěvky Asocia-
ce debatních klubů = 100,- Kč/rok 
+ náklady účasti na soutěžích 
(doprava, ubytování...)
Místo: Scházíme se v budově 
gymnázia Cihelní 410 (býv. 10. 
ZŠ), 1x týdně 
Přihlášení: Přijít může, kdo chce, kdy 
chce. Nejlépe v září, ale není podmín-
kou. 15. a 16. září pořádáme na Ostra-
vici (chata Skalka) začátečnický „mini-
kemp“ pro děti a mládež 13-19 let.

Škola Taekwon-Do ITF
Frýdek-Místek

ČSA 570 (8. ZŠ), Frýdek-Místek
Tel.: 603 710 604, 558 432 013
E-mail: tkdfm@taekwondo.cz 
Web: www.tkdfm.taekwondo.cz 
pro děti pohybová přípravka na 8. 
ZŠ středy a pátky, další tréninky 
pondělky, úterky, čtvrtky - korejské 
bojové umění sebeobrany s mož-
ností absolvovat zkoušky a semináře 
vedené korejským instruktorem Mis-
trem Hwang Ho Yonga, VIII.Dan, pro 
dospělé další skupiny podle barev-
ných pásů. Závodní tým připravující 
se na Mistrovství ČR a mezinárodní 
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.
Cena: 0-300 Kč měsíčně, žáci 8. 
ZŠ pouze 150,- Kč
Místo: Frýdek-Místek (zejména 8. 
ZŠ, 6. ZŠ, Gymnázium P. Bezruče)
Přihlášení: nejlépe od září přímo 
na trénincích na 8. ZŠ osobně, pří-
padně tel. 603 710604, e-mailem 
na tkdfm@taekwondo.cz , velká 
náborová exhibiční show proběhne 
19. října 2006 ve Frýdku-Místku!!!

TOM 19070 KAM
Jeronýmova 423, Frýdek-Místek
Tel.: 737 117 491
E-mail: snapkaj@seznam.cz
Web: www.kamaci.wz.cz
oddíl s různorodým zaměřením
Věk: 7-12 let
Místo: SMTU, Pionýrů 764, F-M
Přihlášení: Každý pátek 15-19 
hodin na SMTU, Pionýrů 764, F-M

TJ voltiž Frýdek-Místek
Staříč 587, 739 42 Frýdek-Místek 

Tel.: 777 944 377
E-mail: tjvoltizfm@seznam.cz,
 xmichaelax@seznam.cz
Web: www.voltizfm.wz.cz
gymnastické cvičení na koni
Věk: 6-18 let
Cena: 200 Kč/měsíc
Místo: Jízdárna na Panských 
Nových dvorech, tělocvična Soko-
lovna ve Frýdku (od září)
Přihlášení: Telefonicky nebo na 
jízdárně každé úterý od 15:30, ve 
školním roce také každou středu v 
Sokolovně ve Frýdku od 18 h.

Filadelfie
J. z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek
Tel.: 558 435 637, 777 808 227
E-mail: u-kryt@seznam.cz
Web: www.filadelfie.cz
U-kryt je pro děti dvou věkových sku-
pin: 6-12 a 13-18 let. Můžeš přijít a 
odejít kdykoli během otevírací doby. 
Nemusíš žádat o členství, pravidelně 
docházet, platit členské příspěvky. 
U-kryt ti nabízí vybavení pro trávení 
volného času - k dispozici je stolní 
fotbal, biliár, ping pong, florbal, různé 
stolní hry. Můžeš také využít hudební 
a počítačovou dílnu. Probíhají tady 
různé koncerty, besedy, videoprojek-
ce, víkendové pobyty, soutěže a jiné 
programy. Nabízíme ti pomoc v pro-
blémových situacích - pokud k nám 
budeš mít důvěru, můžeme ti poradit 
ve věcech, které tě tíží.
Věk: 6-12 let, 13-18 let
Místo: U-kryt (kryt pod 11. ZŠ, 
vchod od parku), J. z Poděbrad 
3109, Frýdek-Místek 738 01
OTEVÍRACÍ DOBA:
6-12 let - čtvrtek 14:00-19:00, 
pátek 14:00-17:00
13-18 let - pondělí, středa 14:00-
19:00, úterý 14:00-18:00, pátek 
18:00-20:30 (klub POD POVRCH)

Country club VIRGINIA
Staré Město 134, Frýdek-Místek
Tel.: 558 632 129, 723 938 718  
E-mail: ccvirginia@atlas.cz
Web: www.mujweb.cz/www/ccvirginia
taneční kroužek ve stylu country
Věk: 10 a výše
Místo: Národní dům v Místku, kaž-
dý pátek od 18 do 20 h
Přihlášení: telefonicky nebo na tréninku

Lok Yiu Wing Chun Kung Fu
B. Václavka 2783, Frýdek-Místek
Tel.: 603 212 945, 776 212 945
Web: www.wingchunkungfu.cz/thx 
škola bojového umění
Věk: děti od 7 let, dospělí od 15 let
Místo: B. Václavka 2783, F-M
Přihlášení: od září 2006, telefo-
nicky, osobně

ZO Českého svazu včelařů 
Frýdek-Místek

4. května 209, Frýdek-Místek 738 01
Tel.: 603 542 619
E-mail: vcelarifm@seznam.cz
Web: www.vcelaricifm.wz.cz
včelaření v teorii a praxi, rozšiřová-
ní znalostí o přírodě, pobyty
Věk: od 7 let
Místo: Dům včelařů Fojtství Chle-
bovice
Přihlášení: telefonicky, e-mailem

Como-3 gym
Střelniční 347, Frýdek-Místek
Tel.: 608 753 906
E-mail: como-3@seznam.cz
Web: www.como-3.com
Thajský box - bojový sport
Věk: 6-99 let
Cena: 300,- až 600,- měsíčně
Místo: Kulturní dům Válcoven ple-
chu Frýdek-Místek
Přihlášení: nábor nonstop po celý rok

TJ Důl Staříč Frýdek-Místek
K. H. Máchy 1619, Frýdek-Místek
Tel: 608 821 513
E-mail: judofm@atlas.cz

Tréninky judo, sebeobrana, účast na 
turnajích v celé ČR i okolních státech
Věk: 8 let a více
Cena: 200 Kč měsíčně
Místo: Tělocvična 9. ZŠ, ul. E. 
Krásnohorské 139
Přihlášení: Od 11. září každé 
pondělí a čtvrtek 16:30-18:00. 
Osobně, telefonem, e-mailem.

BABY CLUB KENNY
Poštovní 604, Třinec 1, 739 61
Centrum BC Kenny ve FM - 
Dům pokojného stáří, Mariánské 
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 manipulo-
vat s ním v souladu s jeho potřebami 
a psychomotorickou vyspělostí.
Místo: Dům pokojného stáří, Mari-
ánské náměstí 1278
Přihlášení: Telefonicky co nej-
dříve, zájemci budou pozváni na 
první lekci zdarma.
Plavání novorozenců, kojenců, 
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, plavec-
kých pohybů a plaveckých způsobů.
Věk: 0-8 let
Místo: 0-9. měs. - Dům pokojného 
stáří, Mariánské náměstí 1278, 9. 
měs.-8 let - Bazén při 11. ZŠ na 
Slezské ve Frýdku
Přihlášení: Telefonicky co nej-
dříve, zájemci budou pozváni na 
informativní schůzku, která se 
bude konat první týden v září.

Programy a cvičení
pro rodiče s dětmi

Program rozvíjející psychomotoric-
ký vývoj dítěte, otužilost, fyzickou 
zdatnost, koordinaci pohybů, rov-
nováhu, zručnost, rozumový vývoj 
a řeč hravou formou.
Věk: 2 měsíce-4 roky
Místo: Dům pokojného stáří, Mari-
ánské náměstí 1278
Přihlášení: Telefonicky co nej-
dříve, 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
Místo: Dům pokojného stáří, Mari-
ánské náměstí 1278
Přihlášení: Telefonicky co nej-
dříve, zájemci budou pozváni na 
informativní schůzku.

Dětský folklorní soubor 
Ondrášek

Ing. Zdeňka Juršová, Plavební 
114, Staré Město, Frýdek-Místek
Tel.: 605 557 167, 736 407 021
Soubor tvoří malí tanečníci, 
zpěváčci a muzikanti, kteří se 
prostřednictvím tanečních her a 
radosti z melodie a pohybu učí 
poznávat a rozvíjet tradice našeho 
regionu. Rádi uvítáme nové taneč-
nice a tanečníky, jakož i muzikanty 
- flétničky, housle, violoncella. 
Věk: od 10 let
Místo: MŠ Beruška, Nad Lipinou, 
Frýdek-Místek. Zkoušíme každou 
středu od 16-18 h., od 13. 9. 2006 
Dětský aerobikový klub Flash 

TJVP F-M
Tel.: 724 123 424
Web: www.flashtjvp.wz.cz
Věk: 6-15 let
Místo: Tělocvična 5. ZŠ
Přihlášení: Zápis 29. 9. v 16:00 
na 5. ZŠ

Sdružení Klubko
Tel: 731 40 99 53
E-mail: klubko@post.cz
Web: klubkofm.cz

Turistický oddíl Krok
zájmový oddíl pro kluky a holky

Věk: od 8 let.
Místo: Sokolovna Staré Město, ul. 
Jamnická 271 (za Slezskou, vedle 
silničního mostu do Starého Města)
Přihlášení: v klubovně v úterý 5. a 
12. 9. od 16 h.
Středoškolský dobrovolnický klub
realizace akcí pro děti, seniory, v 
uprch. táboře apod. Schůzky co 14 
dnů. Další informace naleznete na 
www.klubkofm.cz
Místo: Dobrovolnické centrum 
ADRA, Radniční 1242
Přihlášení: DC ADRA ve středu 
13. 9. od 17 h. 

Sbor dobrovolných hasičů 
Lískovec

Lískovec, K Sedlištím 370
Tel.: 605 249 385 (Čerňáková)
E-mail: sarka.cernakova@seznam.cz
Mladí hasiči
Celoroční činnost v kolektivu Mla-
dých hasičů je zaměřena na získá-
vání vědomostí, dovedností v oblasti 
požární ochrany. Děti jsou zapojeny 
do celoroční hry Plamen, ve které si 
kromě schůzek a celoroční činnos-
ti, která je členěná do čtyř okruhů 
(soutěžní, společenská, vědomost-
ní, sportovní), také zasoutěží v dis-
ciplínách: požární útok s vodou a 
CTIF, štafeta 4x60m, CTIF a štafeta 
požárních dvojic, závod požárnické 
všestrannosti. U některých dětí a 
mládeže tento zájem přetrval do 
profesní podoby formou studia či 
zapojení se do výjezdových jedno-
tek dobrovolných hasičů.
Věk: 6-15 let 
Cena: členský příspěvek pro r. 
2006: 150,- Kč
Místo: Sbor dobrovolných hasičů 
Lískovec - hasičská zbrojnice
Přihlášení: Podáním přihlášky, 
kterou si lze vyzvednout v místě 
konání schůzek v době od 15.30 
do 18.00 h. každý pátek a tuto vypl-
něnou a podepsanou zákonným 
zástupcem předat v termínu do 8. 
9. 2006 (nejpozději do 15. 9. 2006), 
popř. telefonicky na těchto číslech: 
605 249 385 - Šárka Čerňáková, 
604 349 015 - Dana Straková.

SLPT Ostravica, dětská část 
MALÁ OSTRAVICA

Lískovec 305, Frýdek-Místek, 739 30
Tel.: 776 868 717
E-mail: ostravica@seznam.cz
Web: www.ostravica.com
Nejmladší taneční skupina
Děti se formou her, říkadel, písní a 
tanečních variací seznamují s folk-
lórem našeho regionu - horalského 
Lašska a připravují se na postupný 
vstup mezi starší děti. Zkoušky 
se konají 2x týdně po 1,5 hodině. 
Vystupují nepravidelně během 
celého roku, buď samostatně nebo 
v programech celé Malé Ostravice, 
případně celého SLPT Ostravica.
Věk: 4-7 let
Cena: 600,- Kč/školní rok
Místo: MŠ na ulici Lískovecká ve 
Frýdku. 
Přihlášení: 6. 9. 2006 v 15.30 h. 
v MŠ Lískovecká. S sebou cvičky, 
tepláčky nebo sukničku, tričko, 
svačinku, pití. 
Střední skupina
Repertoár souboru tvoří říkadla, 
písně a tance z Lašska a morav-
skoslezského pomezí zpracované 
v tanečních pásmech. Lidový odkaz 
svých předků předává Malá Ostravi-
ca na svých vystoupeních v domo-

vech důchodců, lázních, jarmarcích, 
na přehlídkách dětských folklorních 
souborů a festivalech pořádaných 
doma i v blízkém zahraničí.
Věk: 8-10 let 
Cena: 800,- Kč/ školní rok
Místo: Kulturní dům v Lískovci, 
Po, Čt - 16-18 h.
Přihlášení: Po v 17. 30 h. Kultur-
ní dům v Lískovci. Týká se pouze 
chlapců 
SLPT Ostravica, MALÁ OSTRA-
VICA - nejstarší skupina
Děti v této skupině se učí zákla-
dům párového tance a připravují 
se na vstup do dospělé skupiny 
SLPT Ostravica. 
Věk: 11-15 let
Cena: 800,- Kč/ školní rok
Místo: Kulturní dům v Lískovci.
Út 17-19 h. Pá 16-18 h.
Spolek přátel Frýdku-Místku, o.s.
Hlavní třída 109, Frýdek-Místek
Tel.: 558 431 013, 774 311 111
E-mail: sokolikfm@seznam.cz
Web: www: http://sokolik.802.cz
Ochotnické divadlo Koupelna
Ochotnické divadlo vedené studenty 
(např. JAMU, VŠUP) se zaměřuje na 
netradiční divadelní žánry. Na veřej-
nosti se již několikrát prezentovalo, 
např. ve Frýdku-Místku na Sv. Jan 
Session, v Uherském Hradišti apod. 
Velký úspěch slavil projekt Kočovné 
divadlo, jenž zhlédly stovky diváků na 
Moravě. Divadlo je otevřeno novým 
ochotníkům, kteří mají zájem aktivně 
se zapojit do přípravy nových her.
Věk: Studenti a mládež bez ome-
zení věku.
Místo: Divadlo Sokolík, Hlavní třída 
109, Frýdek-Místek. Schůzky se 
obvykle konají jednou týdně v neděli 
odpoledne v rozsahu 3 hodin.
Přihlášení: Přihlášky přijímáme 
průběžně po celý rok. Doporučuje-
me přihlásit se však v září, kdy se 
začíná s přípravou nové hry.
Zkušební prostory pro začínající 
umělce a ochotníky
Malý univerzální sál s možností 
přípravy představení a zkoušek.
Věk: Neomezen s preferencí mládeže.
Cena: Dle rozsahu zkoušek, 
obvykle cca 600 Kč / měsíc.
Místo: Divadlo Sokolík, Hlavní tří-
da 109, Frýdek-Místek.
Přihlášení: Do vyčerpání kapaci-
ty, osobně v Divadle Sokolík, nebo 
telefonicky na tel. 774 311 111.
SK Taekwondo Frýdek-Místek

Kozlovice 200, 739 47
Tel.: 604 256 521
E-mail: taekwondofm@centrum.cz
Web: www.sktkd.info
TAEKWONDO WTF
Věnujeme se bojovému sportu 
Taekwondo WTF, jenž je i olympij-
skou disciplínou. Tréninky jsou situo-
vány k rozvoji pohybových dovedností 
a prokládány prvky sebeobrany.
Věk: 5-12, 13 a výš
Cena: 250 Kč/měsíc
Místo: 11 ZŠ Jiřího z Poděbrad, 
úterý, čtvrtek od 17:15-18:15 h.
Přihlášení: říjen 2006 v místě tré-
ninku, telefonicky, e-mailem

Volejbal dívek
TJ Sokol Frýdek-Místek
Novodvorská 667,Frýdek-Místek
Tel: 558 630 192
E-mail: goreckad@spsfm.cz
PaedDr. Danuše Górecká,
tel.: 723 017 314, 
Věk: dívky od 5. třídy do 9. třídy
Místo: tělocvična 11. ZŠ Jiřího z 
Poděbrad 3109, Frýdek-Místek
Přihlášení: telefonicky, e-mailem 
nebo osobně na tréninku
od září ÚT, ČT, PÁ od 15 h. do 17 h. 
PO od 15 do 16,30, ST 15,45-17,15h.
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

Místek, parkoviště u kryt. bazénu:
 5.9. - 7.9.
Frýdek, parkoviště u Kauflandu:  
 12.9. - 14.9.
Frýdek, parkoviště u Billy:
 19.9. - 21.9.
Místek, parkoviště u kina P. Bezruče:
 26.9. - 27.9.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Dochází ke změně místa 

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

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

(III.NP) - 3 kanceláře+WC
6) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2 + WC 1,9 m2 
směr Ostravská 
7) objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytový prostor o výměře 19,97 m2 (III.NP)

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

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

Ve Zpravodaji Rady měs-
ta Frýdku-Místku č. 13 odbor 
životního prostředí a zeměděl-
ství otiskl článek s názvem „Za 
odkládání odpadů mimo nádoby 
hrozí pokuta!“, ve kterém upo-
zorňoval na odkládání odpadů 
mimo nádoby. 

Vzhledem k tomu, že se odklá-
dání odpadů mimo sběrné nádo-
by, zejména v igelitových pytlích 
před brankami rodinných domů, 
rozšířilo, a to hlavně v místní 
části Chlebovice, Zelinkovice a 
Lysůvky, znovu upozorňujeme, 
že město Frýdek-Místek zavedlo 
obecně závaznou vyhláškou č. 
15/2005 systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních 
odpadů vznikajících na území 
města Frýdku-Místku a občané 
jsou povinni dle ust. § 17 odst. 
4 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „zákon o 
odpadech“) odkládat komunální 
odpad na místech k tomu urče-

Za odkládání odpadů mimoZa odkládání odpadů mimo
určené nádoby hrozí pokuta!určené nádoby hrozí pokuta!

ných a ode dne, kdy tak obec 
stanoví obecně závaznou vyhláš-
kou, komunální odpad odděleně 
shromažďovat, třídit a předávat k 
využití a odstraňování podle sys-
tému stanoveného obcí, pokud 
odpad sami nevyužijí v souladu 
se zákonem o odpadech a zvlášt-
ními právními předpisy. To v praxi 
znamená, že je třeba odpady třídit 
a také odkládat pouze do sběr-
ných nádob k tomu určených, tj. 
žlutých, modrých a zelených kon-
tejnerů, ze kterých tyto komodity 
sváží Frýdecká skládka, a. s., se 
kterou má statutární město Frý-
dek-Místek uzavřenu smlouvu na 
svoz odpadu ve městě.

Občané, kteří odkládají 
odpady mimo nádoby nebo je 
odloží, byť jen na krátkou dobu, 
před branku u svého rodinného 
domu, tak porušují platné právní 
předpisy České republiky, a to 
ust. § 47 odst. 1 písm. h) zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a 
vystavují se tak možnosti posti-
hu za toto protiprávní jednání.

Zrušení pracoviště oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů

ve 2. NP budovy Radniční 1148
Nařízením Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 

o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních 
pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy musí 
cestovní pasy a cestovní doklady splňovat minimální bezpečnost-
ní normy, tzn. že musí obsahovat bezkontaktní čip obsahující bio-
metrické prvky, konkrétně biometrické zobrazení obličeje (od 1. 
září 2006) a digitální zpracování otisků prstů (od 1. května 2008).
V souvislosti s tímto dojde k přechodu na nový systém zpracování 
žádostí o cestovní pasy včetně systému pro sběr biometrických 
údajů. Nový systém zpracování žádostí o cestovní pasy se dá 
provádět pouze na pracovišti, které je vybaveno zařízením pro 
snímání biometrických prvků. 

Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestov-
ních dokladů Magistrátu města Frýdku-Místku se skládá ze dvou 
pracovišť, a to pracoviště v budově Palackého 115 (Místek) a pra-
coviště v budově Radniční 1148 (Frýdek). Jelikož nové pracoviště 
pro zařízení pro snímání biometrických údajů je umístěno pouze 
na pracovišti v budově Palackého 115 (Místek), bude od 1. října 
2006 zrušeno pracoviště v budově Radniční 1148 (Frýdek).

Veškeré úkony týkající se oddělení evidence obyvatel, občan-
ských průkazů a cestovních dokladů budou prováděny pouze na 
pracovišti v budově Palackého 115 (Místek). 

Úřední hodiny: po a st 08:00 - 17:00, čt 08:00 - 15:00
Pokud potřebujete bližší informace k danému tématu, obracej-

te se na tel. 558 609 456 nebo 558 609 455, popřípadě na e-mai-
lovou adresu: machkova.vladimira@frydekmistek.cz

Statutární město Frýdek-Místek informuje
o záměru pronajmout níže uvedené nemovitosti

za účelem realizace dostaveb:
- části pozemků p.č. 5219/2 ostatní plocha - neplodná půda o 
výměře 55 m2, p.č. 59/1 zastavěná plocha a nádvoří - zboře-

niště o výměře 129 m2, p.č. 59/2 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 141 m2 a p.č. 61/12 ostatní plocha - zeleň o výměře 441 

m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (U Staré pošty).
- pozemky p.č. 2966 zastavěná plocha - zbořeniště o výměře 

201 m2, p.č. 2967 zahrada o výměře 228 m2, p.č. 2968 zastavě-
ná plocha - zbořeniště o výměře 238 m2 a p.č. 2969 zahrada o 
výměře 227 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (Těšínská).
Písemné žádosti zasílejte na Magistrát města Frýdku-Místku, 

odbor správy obecního majetku, a to nejpozději do 30. 9. 2006.

50/1976 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů

Jiné požadavky:
Předpokládá se znalost 
a) práce s PC (Word, Outlook, 
práce s internetem)
b) řidičský průkaz B
c) zákon č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, nový sta-
vební zákon č. 183/2006 Sb.
d) osvědčení o odborné způso-
bilosti výhodou

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

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje
výběrové řízení na místo úředníka Magistrátu města Frýdku-Místku

Druh práce: právník stavební-
ho úřadu
Místo výkonu práce: Magis-
trát města Frýdku-Místku, Rad-
niční 1148
Platová třída: 10
Doba výkonu práce: na dobu 
neurčitou

Požadované předpoklady:
1. obecné předpoklady dle § 4 záko-
na č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územně samosprávných celků
2. vysokoškolské vzdělání - práv-
nická fakulta
3. občanská bezúhonnost dolože-
ná výpisem z evidence rejstříku 
trestů ne starší než 3 měsíce
4. znalost problematiky zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve zně-
ní pozdějších předpisů a zákona č. 

číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno doložit 

tyto doklady:
- ověřenou kopii dokladu o 
nejvyšším dosaženém vzdělá-
ní dle bodu 2
- výpis z evidence rejstříku trestů 
dle bodu 3
- životopis s uvedením údajů o 
dosavadním zaměstnání a o odbor-
ných znalostech a dovednostech
Přihlášky s požadovanými dokla-
dy zasílejte do 5. září 2006 na 
adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
sekretariát tajemníka
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Pozn.: Pokud zájemce nebude 
mít k dispozici výpis z eviden-
ce rejstříku trestů v termínu do 
5. září 2006, postačí k tomuto 
datu předložit písemnou žádost 
o poskytnutí tohoto dokumentu. 
Originál dokumentu bude doda-
tečně předložen při samotném 
výběrovém řízení.

Druh práce: úředník stavební-
ho úřadu
Místo výkonu práce:  Magistrát 
města, Radniční 1148
Platová třída: 9
Doba výkonu práce: na dobu 
neurčitou

Požadované předpoklady:
1. obecné předpoklady dle § 4 záko-
na č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územně samosprávných celků
2. min. středoškolské vzdělání, 
a to střední průmyslová škola 
stavební nebo vysokoškolské 
vzdělání - stavební fakulta
3. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z evidence rejs-
tříku trestů ne starší než 3 měsíce
4. znalost problematiky zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve zně-
ní pozdějších předpisů a zákona č. 
50/1976 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů
Jiné požadavky:

Předpokládá se znalost 
a) práce s PC (Word, Outlook, 
práce s internetem)
b) řidičský průkaz B
c) zákon č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, nový sta-
vební zákon č. 183/2006 Sb.
d) osvědčení o odborné způso-
bilosti výhodou

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

tyto doklady:

- ověřenou kopii dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání dle 
bodu 2
- výpis z evidence rejstříku trestů 
dle bodu 3
- životopis s uvedením údajů o 
dosavadním zaměstnání a o odbor-
ných znalostech a dovednostech
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte do 5. září 2006 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
sekretariát tajemníka
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
Pozn.: Pokud zájemce nebude 
mít k dispozici výpis z eviden-
ce rejstříku trestů v termínu do 
5. září 2006, postačí k tomuto 
datu předložit písemnou žádost 
o poskytnutí tohoto dokumentu. 
Originál dokumentu bude doda-
tečně předložen při samotném 
výběrovém řízení.

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje
výběrové řízení na místo úředníka Magistrátu města Frýdku-Místku
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Souhrn nabídek zájmových aktivit pro školní rok 2006/2007Souhrn nabídek zájmových aktivit pro školní rok 2006/2007
VÝTVARNÁ VÝCHOVA A ESTETIKA

Název ZÚ Věk Cena
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 8 - 11 400,-
VÝTVARNÁ VÝCHOVA (příprava na talent. zk.) 10 - 15 400,-
GRAFIKA PRO KAŽDÉHO 10 - 18 450,-
MOZAIKA (batika, dekorační předměty, doplňky …) 8 - 15 400,-
KERAMIKA (začátečníci, pokročilí) 7 - 18 450,-
PALIČKOVÁNÍ od 9+ dosp. 350,-
ŠITÍ 9 - 15 400,-
KOŠÍKÁŘSKÝ KROUŽEK (pletení z pedigu, proutí) 9 - 18 500,-
TEXTILNÍ TECHNIKY (tkaní na rámu, šití, textilní doplňky …)
 10 - 18 450,-

TANEC, SPORT A POHYB
Název ZÚ Věk Cena
AEROBIK MLADŠÍ 7 - 10 450,-
AEROBIK STARŠÍ 11 - 15 450,-
JÓGA PRO DĚTI 5 - 10 400,- 
MÍČOVÉ SPORTY od 9 400,- 
BATŮŽEK (malí turisté) 4 - 6 400,-
MALÍ SPORTOVCI 4 - 6 400,- 
(CYKLO)TURISTIKA od 9 350,- 
KUNG-FU od 9 400,- 
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI od 2 let 400,-/ pár
PILATES (jednotlivý vstup: 40,- Kč) dospělí 500,- 
ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK (jednot. vstup: 40,- Kč) dospělí 500,-
AKTIV - MODERNÍ TANEC (začátečníci, pokročilí) od 9 450,-
DISKOTANCE (začátečníci, pokročilí) od 12 450,- 
LATINSKO-AMERICKÉ TANCE od 9 450,-
ORIENTÁLNÍ TANEC od 9 350,-

VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
Název ZÚ Věk Cena
PRÁCE S PC (MS Windows, Word, Excel, internet, E-mail …)
 od 8 550,-
PROGRAMOVÁNÍ - začátečníci, pokročilí (C#, Visual Studio .NET)
 od 10 550,-
WEB - tvorba webových stránek (HTML, PHP, MySQL)
 od 10 550,-
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE (fotografování, úpravy a prezentace fotografií)
 od 12 550,-
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA od 10 550,-
PRÁCE S PC PRO RODIČE S DĚTMI  300,- PÁR
HRY S PC (pro členy jiných PC kroužků: 200,- Kč)  500,-
POČÍTAČE PRO PŘEDŠKOLÁKY 5 - 7 400,-
POČÍTAČ PRO KAŽDÉHO (začátečníci, pokročilí) dospělí 1 400,- 

TECHNIKA
Název ZÚ Věk Cena
LETECKOTURISTICKÝ KROUŽEK od 9 400,- 
PLASTIKOVÝ MODELÁŘ od 9 400,- 
ELEKTROKUTIL od 9 400,-

HUDBA A JAZYKY
Název ZÚ Věk Cena
KYTARA (začátečníci, pokročilí) od 8 450,-
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ (začátečníci, pokročilí)
 5 - 7 450,-
ANGLIČTINA (začátečníci, mírně pokročilí) dospělí 1 200,-
ITALŠTINA (začátečníci, pokročilí) od 13, dospělí 800,-

PRO PŘEDŠKOLÁKY
Název ZÚ Věk Cena
KLUBÍČKO (dopolední program, 1 x týdně 4 hodiny) 3 - 6 400,-
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ (začátečníci, pokročilí)
 5 - 7 450,-
SRDÍČKO (výtvarná výchova) 5 - 7 400,-
JÓGA PRO NEJMENŠÍ 5 - 8 400,-
POČÍTAČE PRO PŘEDŠKOLÁKY 5 - 7 400,-

KLUBY
Název ZÚ Věk Cena
 AMOS (pro všechny, kteří mají zájem pracovat s dětmi, vzdělávat se. 
Na konci obdržíte osvědčení o praxi, které lze použít jako přílohu k 
přihláškám na pedagogické školy) 14 - 25 200,-

ŠACHY A DESKOVÉ HRY
Název ZÚ Věk Cena
ŠACHOVÉ KROUŽY 5 - 18 R 800,-
ŠACHOVÝ KLUB  R 300,-
GO (a další deskové hry) od 12 300,-  

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
OSTATNÍ

Název ZÚ Věk Cena
 VAŘÍME A VYDÁVÁME KUCHAŘKU 8 - 15 400,-
REDAKCE (vydáváme noviny) od 10 350,-
VĚŠTÍRNA od 11 300,-
FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK (fotografování, vyvolávání filmů …)
 od 10 300,-

PRO DOSPĚLÉ
Název ZÚ Věk Cena
POČÍTAČ PRO KAŽDÉHO(začátečníci, pokročilí)
 dospělí 1 400,-
JEDNODENNÍ POČÍTAČOVÉ KURZY (různé) dospělí od 100,-
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE dospělí 700,-
PILATES (jednotlivý vstup: 40,- Kč) dospělí 500,-
ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK dospělí 500,-
ANGLIČTINA (začátečníci, mírně pokročilí) dospělí 1 200,-
ITALŠTINA (začátečníci, pokročilí) dospělí 800,-
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ dospělí 500,-/5 lekcí
KOŠÍKÁŘSKÝ KROUŽEK (pletení z pedigu, proutí)
 dospělí 600,-/10 lek.
TEXTILNÍ TECHNIKY (tkaní na rámu, šití, textilní doplňky …)
 dospělí 600,-/10 lek.

KOMPLETNÍ NABÍDKU 
VČETNĚ POPISU KROUŽKŮ 

ZÍSKÁTE V DDM FM A NA 
INTERNETOVÝCH STRÁN-
KÁCH WWW.DDMFM.CZ.

Dům dětí a mládeže, Frýdek-
-Místek, příspěvková organizace

Pionýrů 752
738 02  Frýdek-Místek

Telefon: 558 434 154, 558 434 
525, 558 637 670

http://www.ddmfm.cz,
e-mail: info@ddmfm.cz

Ceny kroužků jsou uvedeny na 
pololetí (pokud není uvedeno jinak)
Kroužky se zpravidla scházejí 

1x týdně a předpokládaný počet 
schůzek je 30 za školní rok.

Kroužky jsou otevřeny po zapsá-
ní stanoveného počtu členů.
Kroužky začínají pracovat v 
průběhu září a října 2006.

ZMĚNY VYHRAZENY 

Turistika a kluby volného času
KAM I. a II. - SMTu pátek 6 - 11 let 500 Kč/r
T.O.R. - SMTu čtvrtek 6 - 11 let 500 Kč
Lavina pátek 6 - 15 let 500 Kč
Taneční
Mažoretky I. přípr. pondělí 6 - 14 let 600 Kč
Maž. II. pokr. malé úterý 6 - 12 let 600 Kč
Horolezectví
Horský klub I. čtvrtek 6 - 18 let 500 Kč
Horo přípravka středa od 8 let 500 Kč
Horo mrňata středa 5 - 8 let 500 Kč
Cyklistika
Cykloturistika SMTu pondělí 6 - 13 let 500 Kč
Stolní tenis Frýdlant n. O. 400 Kč
Kytara
trampská+zpěv pondělí od 12 let 600 Kč
začátečníci i pokročilí
Zájmové útvary na 9. ZŠ
Šikovné ruce I. stup. Mgr. H. Štochlová 500 Kč
Šikovné ruce Mgr. M. Sysalová 500 Kč
Němčina I. stup. Mgr. J. Kavečková 400 Kč
Angličtina 4.-5. tř. Mgr. A. Hrabcová 400 Kč
Angličtina 1.,2. a 3. tř. Mgr. V. Kurečková 400 Kč
Vaření I. stup. Mgr. J. Kavečková 450 Kč
Počítače 2. - 5. tř. Mgr. P. Babiš 400 Kč
Dramatický krouž. I. stup. Mgr. E. Majerová 400 Kč
Keramika II. stup. Mgr. O. Lahnerová 500 Kč
Mladí češtináři II. stup. Mgr. p. Karásková 400 Kč
Hudebně - dramatický II. stup.
 Mgr. p. Míčková 400 Kč
Konverzace AJ 6.-7. tř. Mgr. p. Kanioková 400 Kč
Biologický kroužek II. stup. Mgr. p. Nováková 450 Kč
Výtvarný kroužek II. stup. Mgr. p. Bret 500 Kč
Matematika jinak II. stup. Mgr. p. Benešová 400 Kč
Zájmové útvary na 1. ZŠ
Marťani (1. ZŠ) středa 10 - 15 let 400 Kč
Koloušci středa 6 - 10 let 400 Kč
Zájmové útvary na 5. ZŠ
Turistický Mgr. P. Buchtová 400 Kč
Keramický Mgr. N. Baranová 500 Kč
Aerobik Mgr. M. Veselková 400 Kč
Sborový zpěv Mgr. J. Dvorská 400 Kč
Aerobik Mgr. M. Chlebková 400 Kč
Kopaná - vybíjená Mgr. p. Martínek 400 Kč
Zdravé pískání Mgr. p. Klímánek 400 Kč
Dramatický Mgr. p. Boháčová 400 Kč
Sborový zpěv Mgr. p. Žídková 400 Kč
Vaření R. Bortlíčková 450 Kč

STANICE MLADÝCH TURISTŮ
tř. Pionýrů 764, 738 01  Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Turistický - Šmejdilci R. Bortlíčková 400 Kč 
Dramatický Mgr. H.Stonavská 400 Kč
Kurzy SMTu
Kytara dospělí A. Žáček 10 měsíců 800 Kč
Tai-či P. Lišková 10 měsíců 30 Kč/lekce
Paličkování J. Kolofíková 10 měsíců 30 Kč/lekce
Kairos L. Vávrová 10 měsíců 30 Kč/lekce
Ang. pro děti od 1 do 6 let s maminkami
 600 Kč/ pololetí
Hrátky s ang. pro školáky (začat. i pokroč.)
 500 Kč/ rok
Ang. pro dospělé začátečníky (2 vyuč h)
 800 Kč/ pololetí vše Mgr. M. Baierová
Speciální činnosti
Deskové hry Bc. J. Šnapka 30 Kč/ 2 h
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 ve středisku Hatě
Adrenalínové sporty Bc. M. Gavlas
- nízká 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, víkendo-
vým akcím, školám v přírodě, táborům apod.

Provozovatelem LT základny Vigantice u Rož-
nova pod Radhoštěm.

Přímo v areálu se nachází koupaliště.
V případě zájmu volejte A. Kubalákovou nebo 

H. Valáškovou.

Jak se stát členem:
odevzdat řádně vyplněnou přihlášku a do 20. 10. 
zaplatit úhradu za zájmové vzdělání; den a termín 
schůzek bude upřesněn dle potřeb dětí a vedoucích
Informace:
Veškeré informace získáte přímo na Stanici mla-
dých turistů nebo na Dni otevřených dveří v úterý 
12. září od 15 hodin
e-mail: smtu.fm@tiscali.cz
Pokud člen ukončí během školního roku docházku, 
úhrada se nevrací.
Naši členové využívají zdarma krytý bazén každé
2. a 4. pondělí v měsíci od 17 do 18 hodin
Kontakt: 558 435 067 nebo 558 647 694
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Město v minulém století XI.
Pendreky na Wilsonce

O čem psali kronikáři před deseti letyO čem psali kronikáři před deseti lety
Obnovení slávy vyhlášené kavárny RadhošťObnovení slávy vyhlášené kavárny Radhošť

Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (23.)

Po významných osob-
nostech věd lékařských a 
veterinárních najdeme poblíž 
Nemocnice ve Frýdku-Místku 
ulice nesoucí jména I. J. Peši-
ny, Dr. Janského, J. E. Purky-
ně a I. P. Pavlova. Bohužel, 
žádná z těchto věhlasných 
postav neměla s Frýdkem-

Na obnovenou slávu kavár-
ny Radhošť před deseti roky 
byli zvědavi nejen pamětníci. V 
sobotu 5. října 1996 otevřela své 
dveře po náročné rekonstruk-
ci secesní Kavárna-restaurant 
Radhošť. Slavnostního otevření 
se zúčastnili představitelé měs-
ta, podniků, škol i hosté, kteří 
chovají vřelý vztah k našemu 
městu. K těmto osobnostem 
patří skladatel a dirigent Miloš 
Machek, ředitel Státní konzer-
vatoře Brno Evžen Zámečník, 
televizní hlasatelka Michaela 
Dolinová, také muzikant Felix 
Slováček, moderátor Jan Vala.

Program zahájilo Kubínovo 
kvarteto. Symbolický klíč předal 
novému šéfovi kavárny Davidu 
Zounovi osmaosmdesátiletý býva-
lý kavárník Karel Walter. Ke krás-
né atmosféře přispělo jazzové trio 
J. Urbánka. Celé galaodpoledne 
natáčel štáb režisérky Haliny Paw-
lowské pro televizní pořad V žitě.

Od doby, kdy kavárnu pro-

vozovaly Beskydské hotely a 
restaurace, prošla mnoha změ-
nami. Její dlouhodobé uzavření 
veřejnost vnímala negativně. 
Pamětníci stále vzpomínali zašlou 
chloubu Frýdku. Secesní archi-
tektura městského domu č. p. 
1147 postaveného r. 1901 podle 
plánu stavitelů O. Neumanna a 
A. Barona byla obnovena včetně 
krásného secesního interiéru, kte-
rý navrhl věhlasný vídeňský archi-
tekt Hassmann. Objekt má dvě 
části. Starší secesní s kavárnou 
„Habsburk“ byla postavena pro 
frýdeckou městskou spořitelnu. 
Sloužila také jako sídlo frýdecké-
ho okresního hejtmanství. Dru-
há část, ve které sídlí Magistrát 
Frýdek-Místek, byla postavena 
v odlišném funkcionalistickém 
slohu městským stavitelem 
Grundlem o 30 let později. Dům 
je součástí zástavby historického 
jádra města. Je zapsán v Ústřed-
ním seznamu kulturních památek 
ČR pod č. 3098.

Stavební povolení k provedení 
rekonstrukce Kavárny Radhošť bylo 
vydáno 23. srpna 1995. Celou akci 
měl na starosti odbor investic MěÚ 
Frýdek-Místek pod vedením Ing. 
Petra Jonase. Realizoval ji Stavební 
podnik Opava, a. s., podle projektu 
Ing. arch. Bedřicha Kaspříka.

Předmětem díla bylo provedení 
rekonstrukčních prací v kavárně - 
mimo jiné vyzdění nových příček, 
zhotovení a osazení atypických 
dřevěných oken, provedení nových 
omítek včetně restaurování štuko-
vých omítek v sále a ve vstupech, 
provedení nové elektrické instala-
ce, nových obkladů, vybudování 
nové kuchyně. Interiér byl vybaven 
nábytkem, sametovými závěsy 
a záclonami, byly namontovány 
atypické dřevěné dveře, obklady, 
mříž hlavního vstupu a položeny 
koberce. Kolaudace byla provede-
na 17. září 1996. Obnova interiéru 
a exteriéru si vyžádala celkem více 
než 16 milionů korun. 

Anna Nováková

Těsně před koncem minu-
lého století vznikla zajímavá 
výstava současných i historic-
kých fotografií města Frýdek-
-Místek naším stoletím, z níž se 
nakonec stala stálá expozice v 
hlavní budově radnice. V tomto 
seriálu vám chceme přiblížit také 
některé střípky z historie, které u 
této příležitosti byly poskládány 
v zajímavou mozaiku.

Přestože Masarykova návštěva, 
o níž jsme psali minule, evokovala 
spíše radostné pocity a iluzi rozkvě-
tu, skutečnost byla jiná. Obyvatelé 
Frýdku a Místku se o tom mohli 
přesvědčit už o pár dní později a 
někteří doslova na vlastní kůži.

Snížení mezd v textilním prů-
myslu vedlo frýdecké a místecké 
textiláky ke stávce. Nepokoje a 
napětí v ulicích obou měst byly 
patrné po celé léto a na neděli 27. 
srpna textiláci svolali na frýdecké 
náměstí nepovolenou manifestaci. 
Když se shromáždila asi tisícovka 
lidí, vylezla na kašnu komunistic-
ká aktivistka Čižimská a jala se 
řečnit. V tom se přiblížila četnic-
ká patrola a Čižimská se musela 
ukrýt v davu. Četnický kapitán 
Skácel přítomné vyzval k rozcho-
du. Dělníci se k tomu neměli, a tak 

Skácel zatýká. Zadrží 24 osob a 
jeho lidé dav vytlačí. Manifestující 
ustoupí za zpěvu Internacionály.

V pondělí se městem roznáší 
zvěst, že dva tucty zatčených z 
předcházejícího dne budou násilím 
osvobozeny z budovy okresního 
soudu. Už odpoledne vznikají 
před soudem hloučky a počet lidí k 
večeru povážlivě narůstá. Poslední 
posilou jsou chlapi z Lipiny, kteří k 
obležené budově dorazí po odpo-
lední směně. Četníci jsou v poho-
tovosti. Opakovaně vyzývají nespo-
kojence k odchodu, opakovaně je 
nikdo neposlouchá. V tom zhasínají 
na Wilsonově třídě pouliční světla 
a rozhostí se tma. Četníci jdou do 
útoku. V rukách se jim objevují 
pendreky a padají rány do hučící-
ho davu. Tři demonstranti jsou 
zatčeni. Pod tíhou četnických ran 
dělníci prchají. Nazítří jsou všichni 
zadržení z nedělního a pondělního 
shromáždění převezeni k soudu do 
Moravské Ostravy. Mezi zatčenými 
je i frýdecký radní Korbáš. Vstupuje 
do protestní hladovky. Ale hlado-
vět prý rozhodně dlouho nebude. 
Je pevně přesvědčen, že už brzy 
nastane komunistický převrat a 
časy se změní.    Martin Červenka 

(autor je dramaturg ČT)

Pro osvěžení paměti chceme 
v tomto seriálu připomenout 
některé materiály ze zpravo-
dajů vydávaných v době, kdy 
bylo vedení frýdecko-místec-
ké radnice v jiném složení. 
Budou dokazovat, že i perio-
dikum zpravodaje má již jistou 
historii a že některé současné 
kroky vedení města jen nava-
zují na předchozí rozhodnutí.

(č.7/1997) Na místě bývalého 
rozestavěného kina pod Frý-

Místo kina vznikne ve Frýdku 
obchodní centrum

deckým náměstím se připravuje 
výstavba obchodního centra 
„Kaufland“.

Původní objekt kina město 
prodalo firmě OMMA, která však 
nezískala dostatečné finanční 
prostředky na dokončení stavby 
a objekt i pozemky postoupila 
firmě Kréta, s.r.o. se sídlem v 
Praze. Nový majitel přistoupil k 
demolici rozestavěného kina, na 
jehož místě by mělo brzy vyrůst 
obchodní centrum. Odbor územ-
ního rozvoje a investic městské-
ho úřadu vypracoval regulační 
podmínky pro výstavbu objektu. 

Firmě Stavoinvesta, která inves-
tora zastupuje, předal odbor 
podmínky s tím, že v souladu 
s nimi budou vypracovány tři 
variantní studie zpracované růz-
nými architekty. Tyto dostane k 
posouzení a vyjádření Památko-
vý ústav v Ostravě, Okresní úřad 
F-M a odbor územního rozvoje a 
investic MěÚ ve F-M.

Předpokladem pro realizaci 
některé z variant bude dodržení 
regulačních podmínek, zpraco-
vaných pro dostavbu v městské 
památkové zóně Frýdek. odbor 

územního rozvoje a investic

CO SE PSALO VE ZPRAVODAJI

-Místkem nic společného. 
Ulice nazvaná po Ignáci 

Josefu Pešinovi vede místy, 
kde prý měl řeznictví pan Furch. 
Ten byl také chovatelem koní. 
Po znárodnění tu byla zřízena 
veterinární ambulance. A snad 
právě proto tato ulice nese 
jméno významného českého 

anatoma - veterináře - naroze-
ného 1. dubna 1766 v Kostelci 
v Čechách, který se stal v roce 
1798 ředitelem zvěrolékařského 
ústavu ve Vídni. Zde také 24. 
února 1808 zemřel. Byl autorem 
mnoha odborných publikací.

Největší český přírodovědec 
19. stol., též národní buditel a 
filozof, Jan Evangelista Purkyně 
se narodil 17. prosince 1787 v 
Libochovicích, zemřel 28. čer-
vence 1869 v Praze. Badatel 
světového významu byl profeso-
rem fyziologie ve Vratislavi a v 
Praze. Jeho vědecké práce při-
nesly nové poznatky do mnoha 
oborů biologie.

Objevitel čtyř základních 
krevních skupin Jan Janský se 
narodil v Praze 3. dubna 1873. 
Svůj objev zveřejnil v roce 1907. 
Světové prvenství objevu bylo 
uznáno až v roce 1921. Ve stej-
ném roce 8. září však Dr. Janský 

I. P. PAVLOVA: Také jedna z ulic poblíž frýdecké nemocnice.
Foto: Petr Pavelka

umírá. Do té doby se věnoval 
zejména psychiatrii a neurologii, 
od roku 1914 působil jako profe-
sor na pražské univerzitě.

Ruský lékař Ivan Petrovič 
Pavlov (1849-1936) zasvě-
til život fyziologii, především 
výzkumu fyziologie trávení a 

podmíněných reflexů. V roce 
1904 získal Nobelovu cenu. 
Jeho metody výzkumu a výsled-
ky ovlivnily vývoj teoretické i 
praktické medicíny v oblastech 
funkcí vyšší nervové činnosti a 
centrální nervové soustavy. 

Anna Nováková

DR. JANSKÉHO: Symbolicky naproti nemocnice.    Foto: Petr Pavelka

VÍTE, KDE TO JE? Pokud poznáváte toto místo, zřejmě v okolí 
místeckého náměstí, dejte vědět kronikářce Anně Novákové. V 
rohovém domě svého času bylo zakázkové krejčovství. Ozvat se 
můžete i e-mailem na novakova.anna@frydekmistek.cz.
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ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor-garáž nacházející se v suterénu 

domu č. p. 829, ul. Hlavní, k.ú. Místek na základě výsledku 
„dražby výše nájemného“ (dále jen „Dražba“) v souladu s 

„Postupem při pronájmu garáží nacházejících se v objektech 
ve vlastnictví města Frýdek-Místek“, který byl schválen Radou 

města Frýdek-Místek dne 8. 10. 2001.
Den konání „Dražby“: 11. 9. 2006

Místo konání „Dražby“: Magistrát města Frýdek-Místek, ul. 
Radniční 1148, malá zasedací síň, II. NP

Hodina konání „Dražby“: 13:00 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 829, ul. Hlavní, k.ú. Místek.

Celková plocha garáže je 17,80 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního 
nájemného na 1 m2 plochy garáže a činí 700,- Kč/m2/rok.
Prohlídku garáže možno domluvit na tel. č. 558 609 174.

Účastníkem dražby může být pouze fyzická osoba, která 
nejpozději do okamžiku zahájení zápisu účastníků k dražbě 
uhradila zálohu na úhradu nákladů dražby na účet města ve 

výši 5.000,- Kč a která nejpozději při zápisu účastníka k dražbě 
předložila doklad o zaplacení zálohy na úhradu nákladů dražby 

(kauce) nebytového prostoru, který je předmětem dražby
(č.ú.: 6015-928-781/0100, VS 325 980 005).

Další informace je možné získat na tel. č. 558 609 174 nebo 
osobně na Magistrátu města Frýdek-Místek, odboru správy 

obecního majetku, III. NP, dveře č. 311.
„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v objektech ve 
vlastnictví Statutárního města Frýdek-Místek“ je zveřejněn na 

úřední desce umístěné v budově Magistrátu města Frýdek-Místek.

Goodwill – vyšší odborná škola sklízí 
úspěch u studentů. Do prvního ročníku stu-
dia se přihlásilo 356 studentů a přijato jich 
bylo 172. Větší počet nebylo možné přijmout 
z důvodu nedostatečné ubytovací kapacity, 
kterou musí vedení školy urychleně řešit, jelikož 
v příštím školním roce bude zahájeno bakalářské studium. Goodwill 
– vyšší odborná škola je svou kvalitou známá nejen v Moravsko-
slezském kraji, ale v celé České i Slovenské republice. Škola patří 
mezi první v republice, která získala Certifikát vysoké kvality EVOS 
a evropský Certifikát kvality řízení jakosti ISO 9001:2001, což při-
spělo k tomu, že zájem o studium projevili studenti z ostatních zemí 
EU. Studijní program Cestovní ruch byl novou akreditační komisí 
ministerstvem školství schválen a inovován v květnu 2006 a při-
pravuje se inovace oboru zahraniční obchod. Škola tak reaguje na 
požadavky praxe, pro kterou vychovává nové specialisty, z nichž 
více než 80 % získá zaměstnání ihned po ukončení studia. Good-
will – vyšší odborná škola pořádá pro studenty navíc různé kurzy, 
např. Kurz letušek, Animátorů, Průvodců, a nabízí studentům řadu 
sportovních a kulturních aktivit.

GOODWILL - vyšší odborná škola, s.r.o.GOODWILL - vyšší odborná škola, s.r.o.
potvrzuje svoji kvalitupotvrzuje svoji kvalitu
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Festiválek sv. Jan session s vyhlídkouFestiválek sv. Jan session s vyhlídkou

Festiválek sv. Jan session znamená pohodu.

I přičiněním frýdecko-mís-
teckého magistrátu bude tra-
diční festiválek sv. Jan ses-
sion, který se dvakrát ročně 
koná ve Frýdku, letos na 
podzim obohacen o novou 
atraktivitu. Po dlouholetých 
opravách bude totiž pro 
veřejnost zpřístupněna věž 

kostela sv. Jana Křtitele, ze 
které je nádherný panorama-
tický výhled na Frýdek-Mís-
tek a okolí. 

„Slavnostní otevření spojené 
s vernisáží interaktivní výsta-
vy Kámen a Slovo se chystá 
na pátek 15. září v 19 hodin a 
bude příspěvkem k populari-

zaci kulturního dědictví v rámci 
probíhajících Dnů evropského 
kulturního dědictví. Pozorní oby-
vatelé či návštěvníci Frýdku si již 
určitě všimli, že na věži po dlou-
hých patnácti letech měří čas 
a odbíjejí věžní hodiny, jejichž 
restaurovaný stroj si bude mož-
né rovněž ve věži prohlédnout,“ 

pozývá na akci za tým pořadate-
lů Miroslav Přikryl.

Hlavní koncertní program 
festiválku začne v sobotu 16. 
září v 16 hodin na farní zahradě 
u kostela sv. Jana Křtitele ve 
Frýdku. „Obsazení vystupujících 
bude opět mezinárodní. Sloven-
ský Longital, dříve Dlhé Diely, 
se svou fúzí elekronických a 
akustických nástrojů a snovými 
texty ve slovenštině, nebo brit-
sko-slovenská kapela Heaven´s 
Shore, hrající jak keltské jigy, tak 
energický britpop, budou určitě 
lákadly,“ vyjmenoval Přikryl, 

podle kterého i domácí zástupci 
slibují přitažlivou podívanou. Při-
pomíná, že novým a recenzenty 
obdivovaným objevem české 
scény na pomezí popu a folku je 
krnovsko-pražská kapela Bratři 
Orffové, která zahraje ve Frýdku 
poprvé. Ke slyšení budou i zají-
mavé písničkářky jako výrazná 
autorka Katka Šarközi nebo 
mladá frýdecká rodačka Hana 
Kopřivová. Po dvaadvacáté 
hodině se program přesune do 
kostela sv. Jana Křtitele, kde 
kapela Heaven´s Shore povede 
večer chval. (pp)

Oslavy seniorů
Krajská rada Svazu důchod-

ců České republiky pořádá 
oslavy mezinárodního Dne seni-
orů. Hodnotný kulturní program 
se připravuje na 7. října od 14 
hodin v místeckém Národním 
domě. Vystoupí pěvecký soubor 
Radost z Frýdku-Místku, náro-
dopisný soubor Pilky ze Lhotky 
pod Ondřejníkem s cimbálov-
kou Vojtek z Ostravy a dětská 
dechovka Radost z Dobré. Na 
tuto akci zveme všechny seniory 
z Moravskoslezského kraje. Nad 
oslavou převzal záštitu europo-
slanec MUDr. Jiří Maštálka.

Výročí dechovky
Společnost pro dechovou 

hudbu ve Frýdku-Místku - velký 
dechový orchestr Válcovny ple-
chu, bude dne 20. října v KD VP 
Frýdek-Místek oslavovat 145. 
výročí od založení Karlohutní 
závodní hudby v Lískovci pro-
vedením slavnostního koncertu 
od 18 hodin. Všichni zájemci o 
hru na dechové nástroje v tomto 
orchestru mohou přijít na zkouš-
ky, které probíhají každé pondělí 
od 17 hodin v KD VP F-M

KDY, KDE, CO FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ S MAJDOU
Agentura Pragokoncert připra-

vila pro děti z Frýdku-Místku a okolí 
vystoupení Magdaleny Reifové s 
novým programem „FRANTIŠKO-
VO ČAROVÁNÍ S MAJDOU“. 

Oba protagonisty děti znají 
z televizní Kouzelné školky a 
budou mít možnost vidět Majdu 
s Františkem „naživo“, mimo 
televizní obrazovku. 

Vystoupení je připraveno na 
sobotu 7. 10. 2006 od 14:30 
h do sálu Kina P. Bezruče ve 
Frýdku-Místku.

Během představení si děti 

budou s Majdou a Františkem 
zpívat a povídat o kamarádech, 
zvířátkách, moři, létání, zahrají si 
na piloty, školku, a taky se dozví 
„kampak teče voda z vany“. 

Předností tohoto vystoupe-
ní je aktivní zapojení dětí (a to 
nejen v prvních řadách) a spous-
ta překvapení. 

Vstupenky na toto kouzelné 
dopoledne můžete zakoupit v 
předprodeji:

Nová scéna Vlast - 558 438 083
Pokladna Kina P. Bezruče - 

558 431 555

Magdalena Reifová a František

Společnost pro dechovou 
hudbu ve Frýdku-Místku - VDO 
Válcovny plechu a mažoretky 
Bystroušky se zúčastnily 16. 
setkání dechových hudeb v 
německém Thumu.

„V listopadu loňského roku 
jsme obdrželi pozvání od Jugend-
sblasorchester Der Stadt Thum/
Erzgeb E.V. k účasti v Thumu, 
kde jsme již byli před dvěma lety. 
Opětovného pozvání na jeden z 
největších festivalů dechových 
mládežnických hudeb v Evropě si 
velmi ceníme. Stravování a uby-
tování hradí pořadatel, dopravní 
náklady sponzorovalo mimo jiné 
Město Frýdek-Místek,“ vysvětlil 
předseda Alois Piskoř. Muzikanti 
se po zajištění potřebných admi-
nistrativních formalit dali pilně 
do práce a nacvičovali program. 
Před odjezdem vše dopilovali na 
dvou generálních zkouškách a 
vše si ještě ověřili po příjezdu ve 
školní třídě, kde byli ubytováni.

16. setkání orchestrů v Thu-
mu se zúčastnilo 32 orchestrů a 
šest mažoretkových skupin. Náš 

Dechovka a mažoretky v Thumu

orchestr byl sestaven převážně 
z mladých hudebníků LDHM z 
Hukvald, ZUŠ FM a Brušperk, 
Konzervatoře LJ Ostrava a diri-
goval jej osmnáctiletý Jan Mareš 
z Rychaltic. „V programu jsme 
předvedli české koncertní sklad-
by - Ukvalské písně, Ve Frýdku 
trubili, Trumpety v náladě, Večer-
ní rej, Veselí kováři, Slovácký 
tanec č. 8 a další,“ přiblížil reper-
toár Alois Piskoř. „Ubytování jsme 
měli zajištěno ve třídách střední 
školy v Ehrenfriedersdorfu, stra-
vování ve Slavnostním stanu, 
kde neustále vystupovaly po 45 
minutách převážně mládežnické 
orchestry a mažoretkové skupi-
ny. Celá akce byla velmi dobře 
organizačně zajištěna. My jsme 
zahráli dobře, mažoretky se líbi-
ly, kolektiv hudebníků a mažore-
tek se utužil, byly navázány nové 
kontakty mezi orchestry. Škoda, 
že nemáme již použitelné stej-
nokroje a nové hudební nástroje, 
jako měly ostatní orchestry. Byl 
to ohromný nezapomenutelný 
zážitek,“ hodnotil předseda. (pp)

Nové kurzy pro všechny generace
Zápisy do všech kurzů: středa 
13. 9. v 16.00 střední zdravot-
nická škola ve F-M (skleník)
Rekreační tance pro volný čas a 
zábavu:
Pondělí 15.00 - 16.00 - HIP HOP 
na skleníku pro všechny
Pondělí 18.00 - 19.00 - cvičení pro 
ženy a dívky ve cvičebním stylu PILA-
TES a POVER BALL na skleníku
Úterý 18.00 - 19.30 - moderní 
tanec pro ženy v ND
Středa 15.00 - 16.00 - disco na 
skleníku pro všechny
Čtvrtek 14.30 - 15.30 - disco 
dance v Národním domě
Čtvrtek 15.30 - 16.30 - HIP HOP 
v Národním domě
Taneční pro dospělé v sobotu od 
4. 11. v Národním domě.
BABY BALET - první ročník 
baletu pro děti od 4 do 8 let vždy 
v úterý od 16.00 na skleníku.
Soutěžní tanec, reprezentace a 
přípravka v moderních tanečních 
stylech disco, hip hop a show, vždy v 
pondělí a ve středu od 16.00, soutěž-
ní párový tanec ve středu od 18.00.
Těší se na Vás kolektiv profesio-
nálních lektorů.
Informace: www.tspalas.com, 
tel: 607 946 143, 604 503 817.

Naučte se tančit Dialog s říší rostlin
Vítej

a přistup blíž,
možná že hned, možná po chvíli

a možná jen z veliké dálky
uslyšíš jejich smích,

ucítíš sladkou vůni květů -
a necháš si vyprávět příběh plný 

podobenství…
Příběh o proměnách Stvoření,

příběh o naplněné číši uplynulého léta
či příběh o magii barev a čísel.

Otevři tedy 
své vědomí

a vejdi
do
o
b
r
a
z
u

Eva Banetková,
středa 6. září v 17.00

v Galerii Librex

Místecká Galerie Krásno 
u Kostela sv. Jana a Pavla 
představí výtvarnou tvorbu 
paní Mgr. Mileny Jursové. 
Její výstava kreseb tužkou s 
názvem „Černobílé předsta-
vy“ bude zahájena vernisáží 
ve čtvrtek 7. září v 17 hodin a 
potrvá přesně měsíc.

„Paní Mgr. Milena Jursová je 

Černobílé představy v Krásnu
absolventkou výtvarné výchovy 
na Pedagogické fakultě Ostrava. 
Dále vyučovala výtvarnou výcho-
vu na základní škole. Vyzkoušela 
různé techniky - koláže, mozaiky, 
perokresby, malby na sklo, vyře-
závání a kresby tužkou. Nejvíce 
ji zaujalo dekorativní kreslení a 
malba na velké formáty,“ prozra-
dily galeristky Krásna. (pp)
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

4. září 2006 v 19.00 hodin 
HANA HEGEROVÁ
Doprovází: Petr Malásek, Robert Bal-

zar, František Kop, Zdeněk Fišer
Recitál u příležitosti 75. narozenin.
Program: Bože můj, já chci zpět, 

Levandulová, Černá Jessie, Lásko pro-
kletá, Mapa lásky, Potměšilý host, Maest-
ro tango, Co mi dáš.

Vstupné: 380, 350, 330 a 300 Kč
KURZOVNÍ ČINNOST - ZAHÁJENÍ 

ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2006
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY
Je určeno ženám všech věkových kate-

gorií. Lekce jsou zaměřeny na protažení 
a posílení svalových partií. Cvičení probí-
há pod vedením zdravotní sestry každou 
středu od 18:00 do 19:30 hodin. Kurzovné 
na 12 lekcí činí 480 Kč. Zahájení: středa 
13. 9. v 18:00 hodin. Platba kurzu proběh-
ne v den zahájení hodinu před začátkem v 
přístavbě Národního domu - vchod zahra-
dou. Přihlášky obdržíte ve vrátnici Národní-
ho domu a odevzdejte nejpozději do 11. 9. 

Informace na tel. číslech 558 438 083 
nebo 775 222 709 Kateřina Kubalová.

KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ
Lekce jsou zaměřeny na zpevňování a for-

mování svalových skupin. Zacvičit si můžete 
každé pondělí od 18:00 do 19:30 hodin. 
Kurzovné na 12 lekcí činí 480 Kč. Zahájení: 
pondělí 11. 9. 2006 v 18:00 hodin. Platba 
kurzu proběhne v den zahájení hodinu před 
začátkem vchod z ulice Palackého přes vrát-
nici. Přihlášky odevzdejte nejpozději do 7. 9. 
2006. Informace na tel. číslech 558 438 083 
nebo 775 222 709 Kateřina Kubalová.

AEROBIK - BODY STYLING
Zpevňuje naši postavu a tím přispívá 

ke správnému držení těla, udržuje kondici, 
zeštíhluje naše tělo a podporuje dobrou nála-
du. Zahrnuje: 20 min. jednoduchá sestava, 
30 min. posilování a 10 min. protažení. Zacvi-
čit si můžete každý čtvrtek od 19:00 do 20:00 
hodin. Kurzovné na 12 lekcí činí 480 Kč s 
možností placení jednorázových vstupů. 

Zahájení: čtvrtek 14. 9. 2006 v 19:00 
hodin. Platba kurzu proběhne v den zahá-
jení hodinu před začátkem v přístavbě 
Národního domu - vchod zahradou. Při-
hlášky obdržíte ve vrátnici Národního domu 
a odevzdejte nejpozději do 12. 9. 2006. 
Informace na tel. číslech 558 438 083 nebo 
775 222 709 Kateřina Kubalová.
MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY

Výuka latinskoamerických tanců, Sal-
sy, Merenge, Samby, Swingu, Rock and 
rollu, Flamenga apod. s kvalitní pohybo-
vou průpravou. Kurz bude probíhat každé 
úterý od 18:00 do 19:30 hodin. Kurzovné 
na 10 lekcí činí 700 Kč. 

Zahájení: úterý 19. 9. v 18:00 hodin. Plat-
ba kurzu proběhne v den zahájení hodinu 
před začátkem - vchod z ulice Palackého 
přes vrátnici do 1. patra. Přihlášky obdržíte 
ve vrátnici Národního domu a odevzdejte 
nejpozději do 15. 9. 2006. Informace na 

tel. číslech 558 438 083 nebo 775 222 709 
Kateřina Kubalová.

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
Skupinová výuka tance pro tanečnice 

bez rozdílu věku i hmotnosti. Přispívá ke 
zpevnění a tvarování těla, napravuje jeho 
špatné držení, uvolňuje ztuhlou páteř a 
klouby, působí proti stresu a napětí, atd. 
Kurzovné na 10 lekcí: začátečníci 700 Kč, 
mírně pokročilí a pokročilí 650 Kč. Zahájení: 
pondělí 2. 10. a úterý 3.10. dle zaplacené 
skupiny. Zájemci získají přihlášky ve vrátnici 
Národního domu a odevzdají nejpozději do 
22.9. Platba kurzu proběhne 25. 9. v Nové 
scéně Vlast od 13:30 do 17:00 hodin, kde si 
zájemci vyberou zároveň termín a hodinu. 
Informace na tel. číslech 558 438 083 nebo 
775 222 709 Kateřina Kubalová.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE PRO DĚTI

Výuka orientálního tance pro dívky od 
9 do 14 let. Kurz bude probíhat každé úte-
rý od 15:00 do 16:00 hodin v Národním 
domě (vchod přes vrátnici do 1. patra) 
Kurzovné na 10 lekcí činí 400 Kč. 

Zahájení: 3. 10. v 15:00 hodin. Zájem-
ci získají přihlášky ve vrátnici Národního 
domu a odevzdají nejpozději do 22. 9. 
Platba kurzu proběhne 25. 9. v Nové scé-
ně Vlast od 13:30 do 17:00 hodin. 

Informace na tel. číslech 558 438 083 
nebo 775 222 709 Kateřina Kubalová.

DISCO DANCE
Taneční výuka pro všechny, kteří se chtě-

jí naučit něco z taneční zábavy. Výuka pro 
všechny bez rozdílu věku s profesionálními 
tanečníky. Kurz bude probíhat každý čtvrtek 
od 14:30 do 15:30 hodin. Kurzovné na 10 
lekcí činí 400 Kč. Zahájení: čtvrtek 14. 9. v 
14:30 hodin. Platba kurzu proběhne v den 
zahájení hodinu před začátkem v přístavbě 
Národního domu - vchod zahradou. Při-
hlášky obdržíte ve vrátnici Národního domu 
a odevzdejte nejpozději do 12. 9. Informace 
na tel. čísle 558 438 083 nebo 775 222 709 
Kateřina Kubalová.

HIP HOP
Pro volný čas i zábavu. Pro ty, kteří se 

chtějí naučit skvělé taneční vazby a bavit se 
tancem. Pro děti od 6 let. Kurz bude probí-
hat každý čtvrtek od 15:30 do 16:30 hodin. 
Kurzovné na 10 lekcí činí 400 Kč. Zahájení: 
čtvrtek 14. 9. v 15:30 hodin. Platba kurzu 
proběhne v den zahájení hodinu před začát-
kem v přístavbě Národního domu - vchod 
zahradou. Přihlášky obdržíte ve vrátnici 
Národního domu a odevzdejte nejpozději do 
12. 9. Informace na tel. čísle 558 438 083 
nebo 775 222 709 Kateřina Kubalová.

POWERJOGA
Cvičební styl založený na opakování 

základních jogových pozic (ásan), které 
jsou dynamicky řazeny za sebou s prvotním 
zaměřením pozornosti na dech. Je vhodná 
jako prevence bolesti páteře, kompenzace 
jednostranného zatížení, ovlivnění svalové 
nerovnováhy, zlepšuje flexibilitu, zachová-
vá přirozenou hybnost kloubů, tvaruje pro-
blémové partie. Obnovuje průtok energie 
tělem, správnou funkci vnitřních orgánů a 
metabolických procesů v těle. Pod vedením 
fyzioterapeutky bude probíhat každé pondělí 
od 19:30 do 20:30 hodin. Kurzovné na 12 
lekcí činí 550 Kč. Zahájení: pondělí 18. 9. v 
19:30 hodin. Platba kurzu proběhne v den 
zahájení hodinu před začátkem - vchod z 
ulice Palackého přes vrátnici do 1. patra. Při-
hlášky obdržíte ve vrátnici Národního domu 
a odevzdejte nejpozději do 15. 9. Informace 
na tel. číslech 558 438 083 nebo 775 222 
709 Kateřina Kubalová.

JAZYKOVÉ KURZY
pro mládež a dospělé učební období 06/07
angličtina 1. - 4. ročník, francouzština

1. a 2. ročník, němčina 1. a 4. ročník, 
italština 1. ročník

Kurzy probíhají 90 minut 1x týdně v 
učebnách Národního domu v Místku.

Kurzovně září-červen 3.500 Kč,
studenti 20 % sleva (denní studium po 

předložení potvrzení ze školy)
Zájemci získají přihlášky ve vrátnici Národ-

ního domu a odevzdají nejpozději do 12. 9. 
Zápis a prodej míst do kurzů se uskuteční:
ve středu 13. 9. čtvrtek 14. 9. od 9.00 do 
17.00 hodin
a v pátek 15. 9. od 8.00 do 11.00 hodin v 
Národním domě - 1. poschodí.

Informace na tel. čísle 558 432 011 
nebo 777 728 094 H. Janáčková.

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
začátečníci - podzim 2006

Taneční kurzy budou probíhat v sále Národ-
ního domu od září do prosince v termínech:
středa 17.00 a 19.30 hodin - zahájení 6. 9.
vede taneční mistr B. Gebauer s partnerkou
čtvrtek 17.00 hodin - zahájení 7. 9.
neděle 16.00 a 18.30 hodin - zahájení 10. 9.
vede taneční mistr J. Macura s partnerkou.
Kurzovné 1 000 Kč za 48 vyučovacích hodin.

Doprodej posledních volných míst. Při-
hlášené páry mají přednost.

Informace na tel. číslech: 558 432 011 
nebo 777 728 094 H. Janáčková

1. až 3. září v 17.00 h
GARFIELD 2 /USA/
Tentokrát se Garfield vydává se svým 

pánem do Velké Británie. Náhodou se 
připlete ke královskému paláci, do míst 
určených pro kocoura královské rodiny.

1. až 3. září v 19.00 h
ŽENA MÉHO MUŽE /FR/
Catherine žije již 25 let ve zdánlivě pev-

ném svazku s Bernardem. Jejich soužití je 
bezproblémové až do chvíle, kdy žena zjis-
tí, že má její muž mimomanželský vztah.

4. až 6. září v 19.00 h
ODVAHA MILOVAT /FR/
Dívka, která touží být popovou zpěvač-

kou, potká mezi pařížskými pouličními uměl-
ci talentovaného italského zpěváka. Začnou 
spolu vystupovat a postupně se propracují 
mezi hvězdy pařížské klubové scény.

7. až 10. září v 19.00 h
POSEIDON /USA/
V obrovské zaoceánské lodi, převráce-

né mohutnou vlnou kýlem vzhůru, se sku-
pinka cestujících pokusí najít vlastní cestu 
k hladině a zachránit si tak život. 

8. až 9. září v 17.00 h
DIVOČINA /USA/
Film je příběhem zvířat z newyorské 

zoo, která se poté, co je jedno z nich 
omylem odvezeno do divočiny, vydávají 
na nebezpečnou záchrannou výpravu.

11. až 13. září v 19.00 h
ŠIFRA MISTRA LEONARDA /USA/
Vražda v Louvru a návod v Da Vinciho mal-

bách vede k odhalení náboženského tajem-
ství, které by mohlo otřást křesťanstvím od 
základů. V hlavních rolích Tom Hanks, Jean 
Reno, Audrey Tautouová a Ian McKellen.

14. až 15. září v 19.00 h
TAJEMSTVÍ OCEÁNU /VB, SRN/ 
Dokument Tajemství oceánu vás 

zavede do mořských hlubin, od těch nej-
mělčích korálových útesů až k pustým 
břehům Antarktidy. 

16. až 17. září v 19.00 h
ANGEL-A /FR/
Pařížský gangster-smolař s dluhy a 

krásná neznámá, na stejném místě ve stej-
nou dobu, jsou rozhodnuti skočit z mostu. 
Muž se ji však rozhodne zachránit.

18. až 20. září v 17.00 h
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU /ČR/
Letní komedie podle bestselleru Micha-

la Viewegha.
25. až 26. září v 19.00 h
SATAN PŘICHÁZÍ /USA/
Remake klasického filmového hororu 

z roku 1976 o příchodu Antikrista do nic 
netušící rodiny. Tentokrát se natáčelo v 
Dublinu a v České republice. 

29. září v 19.00 h
LEMRA LÍNÁ /USA/
Třicetiletý flákač využívá své rodiče k 

tomu, aby se vyhnul nechtěnému zájmu 
žen. Když ale potká dívku snů, podezří-
vá rodiče, že mu ji nastrčili do cesty, aby 
konečně vylétl z rodného hnízda. 

30. září v 17.00 h
AUTA /USA/
Vtipná rodinná animovaná komedie ze 

světa autíček.

AKCE NÁRODNÍHO DOMU
7. září 2006 v 16.00 hodin
Divadlo Spejbla a Hurvínka

HURVÍNEK A KOUZELNÍK
Loutková revue nejen pro nejmenší diváky.
V divadle se jednoho dne objeví kou-

zelník s čarovným kufrem plným kouzel, 
která překvapí nejen Hurvínka, ale i zvě-
davou Máničku. Divadelní scéna se pro-
mění v cirkus, ve kterém se potuluje zma-
tený klaun, pštros na nejistých nožkách, 
či početná rodina rozverných myší. Kouz-
lení nezvaného hosta nakonec vytrhne z 
příjemného lenošení i pana Spejbla.

Režie: Helena Štáchová a Dušan Soták
Vstupné: 160 Kč
10. září 2006 19.00 hodin
Divadlo Járy Cimrmana
Ladislav Smoljak

VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ KNIHY
Detektivka
Osoby a obsazení: učitel: Ladislav 

Smoljak/Zdeněk Svěrák, ředitel: Jan Hra-
běta/Ladislav Smoljak, inspektor: Pavel 
Vondrouška/Jaroslav Weigel, zemský 
školní rada: Miloň Čepelka/Václav Kotek
Hudba: Bedřich Smetana
Režie: Ladislav Smoljak
Vstupné: 350 a 300 Kč

FILMOVÝ KLUB
4. září v 19.00 h

TOYEN /ČR/
Film zobrazuje svět Toyen a Jindřicha 

Heislera, předních evropských surrealis-
tů. V kulisách z fragmentů bytů, hotelů, 
kaváren a ulic budeme sledovat, jak je 
tato dvojice svázána neviditelnou pupeční 
šňůrou tvorby a emoce.

5. září v 19.00 h
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MUZEUM BESKYD
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN

A TOU NOCÍ NEVIDÍM ANI JEDINOU 
HVĚZDU /SRN/

Intimní snímek natočený podle posledních 
dopisů, které Božena Němcová adresovala 
z Litomyšle svým přátelům a dětem. 

11. září v 19.00 h
ČAS, KTERÝ ZBÝVÁ /FR/

Úspěšný třicetiletý fotograf Romain si 
užívá život plnými doušky do té doby, než 
zjistí, že je nevyléčitelně nemocný a že 
mu zbývá jen pár měsíců života. 

12. září v 19.00 h
CHAČIPE /ČR/

Život v dětském domově objevuje Miro-
slav Janek prostřednictvím hry. Nechává 
děti, aby samy filmovaly prostředí, ve kte-
rém žijí. Animují, natáčejí scénky, experi-
mentují s filmovým materiálem. 

18. září v 19.00 h
GRBAVICA /Rakousko -Německo -Bos-
na a Hercegovina - Chorvatsko/

Grbavica je příběh ze současného 
Sarajeva. Svobodná matka Esma chce 
své dvanáctileté dceři Saře splnit přání a 
poslat ji na školní výlet. Doklad o tom, že 
byl Sařin otec válečný hrdina, by ji oprav-
ňoval k získání slevy. Esma však žádný 
doklad neshání a dotazům na něj se vyhý-
bá. Raději za výlet zaplatí plnou cenu. 

19. září v 19.00 h
V ZAJETÍ RYCHLOSTI /USA, Nový Zéland/

Životní příběh Novozélanďana Burta 
Munroa (Anthony Hopkins), který strávil 40 let 
upravováním svého motocyklu Indian Scout z 
roku 1920, aby s ním překonal světový rych-
lostní rekord na solných jezerech v Utahu. 

25. září v 19.00 h
BRATŘI /Dánsko/

Při misi v Afghánistánu je sestřelen 
vrtulník a Michael prohlášen za mrtvého. 
O jeho rodinu se stará jeho mladší bratr. 
Po utrpení v afghánském vězení se ale 
náhle Michael vrací domů.

26. září v 19.00 h
KUKUŠKA /RUS, FIN/

Alexandr Rogožkin, režisér filmů Svéráz 
národního lovu a Svéráz národního rybolovu, 
natočil zajímavou „mezinárodní“ tragikomedii 
z laponsko-rusko-finského pomezí. Finský 
ostřelovač Weiko a ruský kapitán Ivan se ocit-
nou za války u sličné Laponky Anny. 

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
MOTOCYKLY MALÉ I VELKÉ
Výrobky modelářů, unikátní exponáty 

sběratelů, dokumentace, fotografie, vítězné 
trofeje a ocenění. Zvláštní místo na výstavě 

1. 9. pátek PEARL HARBOR 
1. DnB PARTY SEZÓNY, MKT BROS, PICKFICK, BEATY, NEXU (CYBERFIRE.CZ), 
VIDEOPROJEKTION, SPECIAL SOUND & LIGHTS
2. 9. sobota ROCKOTÉKA
1. ROCKOTÉKA SEZÓNY A DJ JACOBO VÁM NASERVÍRUJE NEJLEPŠÍ POPROCK-
OVÉ PECKY
4. 9. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO) 
TIBBI & SIBI A STARÉ, OSVĚDČENÉ OLDYNY
8. 9. pátek 15. NAROZENINY RÁDIA KISS MORAVA
OPRAVDU NAŠLAPANÝ VEČER PLNÝ TANEČNÍ MUZIKY, MODERÁTORŮ Z KISSU 
A SPOUSTY SOUTĚŽÍ, ÚČAST NUTNÁ! 
9. 9. sobota MŇÁGA A ŽĎORP
OPĚT STARÁ DOBRÁ MŇÁGA A TURNÉ K DESCE „DUTÝ ALE FREE“ 
11. 9. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
NESMRTELNÉ HITY, DÝDŽEJKY TIBBI & SIBI VÁM ZARUČÍ SKVĚLOU ZÁBAVU A SOUTĚŽE
15. 9. pátek FUCKING DANCING & B-GIRLS
NOVÁ AKCIČKA! DJ DANIELL A VEČER PLNÝ HIP-HOPU, RnB, TANEČNÍ MUZIKY, WEL-
COME DRINK V CENĚ 60,- Kč GRÁTIS, HOLKY VSTUP ZDARMA, B-GIRLS = BFS CRŮ!!!
16. 9. sobota ROCK PRINCESS NIGHT VOL. 1
TANKER (ART M), SARAPHIS (MELODIC M), FINAL FICTION (NU-ROCK), NATHA-
NIA (SPEED MELODIC), NO COMMENT (POP HARD ROCK)
18. 9. pondělí TÝDEN DROGOVÉ NEZÁVISLOSTI
VEČERNÍ PROGRAM RK 130
19. 9. úterý TÝDEN DROGOVÉ NEZÁVISLOSTI
VEČERNÍ PROGRAM DOWNBELOW
20. 9. středa TÝDEN DROGOVÉ NEZÁVISLOSTI
VEČERNÍ PROGRAM SLEPÍ KŘOVÁCI
21. 9. čtvrtek TÝDEN DROGOVÉ NEZÁVISLOSTI
VEČERNÍ PROGRAM HIP-HOP PARTY DJ LOWA, OPCZ
22. 9. pátek WICKED VOL. 1
NEW DnB PARTY!!! DJs: PHILIP T.B.C. (shadowbox, PHA), Wenia (messarosh rec.), 
MKTbros, Pickfick, MC TWEETY TWIZTA (cyberfire)
23. 9. sobota ROCKOTÉKA - DJ JŮRA A JEHO SUPER SONGY
25. 9. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY ZE ZÁHROBÍ (RETRO)
BUDOVATELSKÉ HITY V PODÁNÍ DÝDŽEJEK TIBBI & SIBI
27. 9. středa HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL
ZÍTRA SE NEJDE DO PRÁCE, TAK PŘIJDTE ZAPAŘIT NA HITY
28. 9. čtvrtek SVÁTEČNÍ ROCKOTÉKA - DJ DR. H A SUPER SONGY
29. 9. pátek H16 & HIP-HOP PÁRTY
KULTOVNÍ RAPERY Z BLAVY PODPOŘÍ OPCZ, SEKTOR3 & DJs LOWA A HOOLA
30. 9. sobota ROCKOTÉKA - DJ JŮRA A JEHO SUPER SONGY

GALERIE LIBREX

GALERIE KRÁSNO
od 7. září - Milena Jursová
Černobílé představy

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

Lidový dům v Místku ve spolupráci s 
MSKA pořádá dne 12. 9. 2006 v 17.30 
h ve velkém sále Lidového domu před-
nášku “Odpuštění a smiřování nejen v 
manželství” - Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý.

Jaroslav Pešat
Fotografie zvířat, která jen tak nepotkáte

od 6. září - Eva Banetková
Dialog s říší rostlin

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

GALERIE POD SVÍCNEM

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

Barbora Štefková a Jarka Rybová
Grafika, keramika

Jindřich Zeithamml
Grafika, akvarel, bronz

9. 9. - Závod dobrodruhů - Ekologické 
středisko Hatě

informace Martin Gavlas
12. 9. - Den otevřených dveří na Stani-

ci mladých turistů 15-18 hodin
28. 9. - Jednodenní výlet do ZOO 

Lešná (státní svátek)
V případě nenaplnění autobusu ZOO Ostrava.

informace Pavla Kozáková
28. 9. - Program v lanovém centru Hatě

informace Martin Gavlas

zaujímá historie Masarykova okruhu v Brně. 
Autorem scénáře je František Pavelčík a dále 

spolupracovali: ak.sochař Miroslav Rybička, 
Zdeněk Zavřel, MUDr. Dalibor Chaloupka, 
Tomáš Rajdus, Pavel Szostek, František Tofel, 
Dalibor Tyrala, Hornet Team Ostrava, PD Mod-
el Zlín, Technické muzeum Brno.

Potrvá do 17. září 2006.
ART COLLEGIUM
Fotoklub Art Collegium Frýdek-Místek 

připravil výstavu k 15. výročí založení. 
Členové sdružení se věnují především do-
kumentární fotografii, ale také se mezi jejich 
díly objeví krajina, portrét či akt. Fotoklub za 
dobu své existence dosáhl úspěchů jak v 
kategorii jednotlivců, tak kolektivů, např. 
na Národní přehlídce amatérské fotografie 
ve Svitavách v roce 2002 získal vítězství 
v kategorii kolektivů a zároveň 2. místo 
získal ing. A. Čapla v kategorii jednotlivců. 
Fotoklub také pořádá fotosoutěž pro mladé 
autory do 25 let z Frýdku-Místku a okolí (v 
letošním roce proběhne již její 8. ročník).

Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek
7. září v 17 hodin ve výstavních síních frý-
deckého zámku. Po skončení vernisáže 
se uskuteční beseda s fotografy.

Potrvá do 8. října 2006
PROGRAMY, KONCERTY

Neděle 10. září 13,00 - 15,00 - areál 
frýdeckého zámku

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
• výstava „Motocykly malé i velké“
• výstava fotografií ART COLLEGIUM
• stálé expozice
VSTUP ZDARMA !!!

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Sobota 9. září 7,32 hodin
odjezd vlakem z Frýdku do Českého Těšína, 
platný pas nebo občanský průkaz s sebou

POJĎTE S NÁMI DO ČESKÉHO 
TĚŠÍNA - CIESZYNA

Další historicko-vlastivědná vycházka 
do Českého Těšína a Cieszyna. Nejstarší 
dům v Českém Těšíně, moderní ar-
chitektura, Góra Zamkowa, švédské 
pohřebiště na Pastwiskach, židovský 
hřbitov, Stary Targ, kde stávala těšínská 
katovna, Ondráškova díra, zámeček v 
Błogocicích a další. Délka trasy 7-8 km, 
ukončení vycházky kolem 17. hodiny.

Čtvrtek 14. září 16,00 hodin
sraz na 1. nádvoří frýdeckého zámku
POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU
Další z vycházek za historií města, ten-

tokráte židovský obecný dům a škola, kde 
je frýdecký Landek, okolí Mariánského 
kostela, kaple P. Marie Lurdské, Masa-
rykova třída, Hauckova vila, kde stával 
Waldschlöschen a další. Délka trasy 5 km, 
ukončení vycházky kolem 19. hodiny.

Čtvrtek 21. září 17,00 hodin - 
přednáškový sál v Zeleném domě

JAK SE ŽIJE U NAŠICH SOUSEDŮ
Na návštěvě v Hückeswagenu, památk-

ová rezervace Blankenberg, pěšky po 
německém venkově, park v Anrychowě, 
procházka Krakowem, květinové zahrady 
v okolí Bielsko - Białe a další. Přednáška, 
doplněno video a data projekcí.

Úterý 26. září 2006 16,00 hodin - 
přednáškový sál v Zeleném domě

ČESKOSLOVENSKÁ ZEĎ
Přednáška k 68. výročí zářijové 

mobilizace v roce 1938. Předválečná 
opevnění na hranicích i ve vnitrozemí 
Československé republiky, betonové pe-
vnosti na Ostravsku a Opavsku prvore-
publiková armáda a její výzbroj. Doplněno 
video a data projekcí. Připraveno ve spo-
lupráci se Společností pro historii Moravy 
a Slezska.

4. 9. 
Otevření Broučků

O prevenci problémů v kojení. Přednáška 
je určena těhotným maminkám.

12. 9. v 10.00 h
Ukázka drobných dřevěných hraček

S možností zakoupení
15. 9.

Výtvarka pro děti 
Prstové barvy
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Křižíkova 1377
738 01 Frýdek-Místek

Letní cenová nabídka!!!
180 Kč / hodina

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

      Také Vás zveme 

k posezení

           do restaurace.

• rodinné oslavy

• rauty

• svatby

• každý pátek hudba
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