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V několika bodech, které 
se týkaly dalších změn tváře 
města, si frýdecko-místečtí 
zastupitelé vyměnili názory. 
Velká diskuse se rozpoutala 
nad novou podobou okraje 
místeckého náměstí, kde 
přibude vodní prvek.

Někteří opoziční zastupitelé 
kritizovali vybraný model kaš-
ny a volali po rozšíření výběru 
i okruhu posuzovatelů. „Nemá 
smysl se vracet zase na začá-
tek, jen shoda v mechanismu, 
jak vybírat, by byla problém, 
natož pak znovu vybírat dílo. 
Víme přece, jak rozporuplné 
reakce vzbuzuje například 
socha býka před Kinem Petra 
Bezruče,“ řekl Jaroslav Chý-
lek. „Kdybychom ve všech 
případech podlehli takovým 
tlakům, přešlapovali bychom 

Tvář města se proměňuje

Vážení spoluobčané,
v pondělí 19. září proběhlo již 21. 

zasedání Zastupitelstva města Frýd-
ku-Místku. K jedné jeho části bych se 
dnes chtěla vyjádřit, protože je ko-
mentována nejen v našem regionál-
ním tisku, ale zájem o zveřejnění 
projevila i Česká televize.

Opozice ústy ing. Svojáka nás 
obvinila z toho, že výběrové řízení 
na šéfredaktora (pozn. Zpravo-
daje Rady města Frýdku-Místku) 
neproběhlo v souladu se zákonem a bylo předem zmanipulováno.

Je to velmi závažné obvinění, které se nezakládá na pravdě, 
proto k němu dávám své stanovisko:

Město Frýdek-Místek žádné výběrové řízení na šéfredaktora 
nevypsalo, tedy takovéto výběrové řízení nemohlo proběhnout 
a tedy nemohlo být netransparentní a zmanipulované. V sou-
vislosti se zamýšlenou změnou formy vydávání Zpravodaje 
od 1. 1. 2005 – přechod na celobarevné vydání 2x měsíčně 
– město zadalo v r. 2004 zakázku města na „zajištění obsa-
hové náplně a grafického zpracování Zpravodaje Rady města 
Frýdku-Místku na r. 2005 a 2006“. Město postupovalo v souladu 
se všemi právními předpisy České republiky. Všechna další 
obvinění opozice se pak nabalují na tento rozdílný pohled na to, 
co vlastně bylo vypsáno.

Co mě však překvapilo, je skutečnost, že po téměř třech letech to-
hoto volebního období členové opozice nevědí, že jakákoliv výběrová 
komise vyhodnotí pořadí uchazečů a předloží k rozhodnutí radě města.

Tím mohu vyvrátit tvrzení opozice, že výběrová komise, kde 
jsem byla předsedou, vybrala vítěze. 

Chápu, že opozice hledá téma, ze kterého by mohla vyrobit kauzu, 
ale v tomto případě marně. A z ohlasů Vás, občanů, vím, že na rozdíl 
od opozice současnou formu zpravodaje, díky níž máte aktuální infor-
mace o tom, co se ve městě děje, každých 14 dní, velmi oceňujete.      

Eva Richtrová

neustále na místě. Vezmě-
te si Kaufland, aquapark, ty 
věci jsme prosadili a nesli 
riziko, jaký to bude mít ohlas. 
Nemohu přijmout, že někdo 
něco napadne a já se zase 
vrátím v postupu na začátek. 
Kašnu jsme řádně vybrali, 
někdo kolem ní projde, někdo 
se zastaví, je to věc názoru. 
Veškeré vracení se by vedlo 
pouze k tomu, že by tam zase 
nebylo nic. Shoda se nena-
šla už v minulém období při 
vlastní rekonstrukci místecké-
ho náměstí,“ připomněl mís-
tostarosta Miroslav Dokoupil. 
Město chce menší prvek před 
knihkupectvím dovést k reali-
zaci, na velkou kašnu přímo 
na náměstí vypíše architekto-
nickou soutěž. „To už nechá-
me na další volební období, 

protože v tomto bychom to 
již nestihli. Očekávám velkou 
veřejnou diskuzi a chci jí dát 
větší prostor už proto, že je to 
místo, kde lidé bydlí a budou 
se na to ze svých oken dívat,“ 
uvedl Miroslav Dokoupil.
K debatě o roli města v umě-
leckých dílech na jeho území 
prohlásil, že se na ně nelze 
dívat jinak než na luxus v tom 
kontextu, že město například 
neustále řeší inženýrské sítě v 
okrajových částech. „Jsme ale 
toho názoru, že město by moh-
lo mít svou galerii, tím se ještě 
zkusíme zabývat. Jisté mož-
nosti se rýsují v souvislosti s 
využitím budovy bývalé střed-
ní zdravotní školy, která se 
nachází v městské památkové 
zóně,“ doplnil jej místostarosta 
Petr Cvik. Zastupitelstvo také 

NA ZASTUPITELSTVU: Vedení města předložilo zastupitelstvu k 
rozhodnutí řadu důležitých materiálů a informovalo o své činnosti.

Foto: Petr Pavelka
schválilo změny v regulačním 
plánu této zóny s ohledem na 
plánovanou výstavbu. „Je v 
zájmu města, aby tyto proluky 
byly zastavěny. Neustupujeme 
investorům, ale hledáme kom-

promis a musíme uznat všech-
ny oprávněné námitky,“ řekl 
na zastupitelstvu místostarosta 
Dokoupil. O konkrétních plá-
nech v této lokalitě vás budeme 
informovat v příštím čísle.   (pp)

Během 21. zasedání Zastupi-
telstva města Frýdku-Místku, které 
proběhlo dne 19. 9. 2005, zaznělo 
z úst členů opozice obvinění, že 
„výběrové řízení na šéfredaktora 
Zpravodaje Rady města Frýdku-
Místku“ neprobíhalo korektně. Pro-
tože se jedná o obvinění, které se 
nezakládá na pravdě, vydáváme 
následující oficiální stanovisko:

1) V žádném případě se 
nejednalo o výběrové řízení na 
šéfredaktora. Nejednalo se ani o 
výběrové řízení, ale slovy zákona 
o zadání zakázky města Frýd-
ku-Místku „zajištění obsahové 
náplně a grafického zpracování 
Zpravodaje Rady města Frýdku-

Oficiální stanovisko města Frýdku-Místku
Místku v letech 2005 a 2006“.

2) Město Frýdek-Místek 
musí, dle Směrnice rady města 
č.1/2004, dodávky, služby nebo 
stavební práce, při nichž předpo-
kládaná cena předmětu zakázky 
nepřesáhne 2 miliony korun bez 
DPH, zadat transparentním a 
nediskriminačním způsobem za 
cenu obvyklou v místě plnění. 
Cenou obvyklou se rozumí cena 
zjištěná od nejméně tří dodava-
telů na základě písemné výzvy 
nebo výzvy zaslané elektronic-
kou formou k podání informace o 
ceně zakázky.

3) Město Frýdek-Místek postu-
povalo v souladu se všemi práv-

ními předpisy ČR, a to zejména 
v souladu se zákony č. 128/2000 
Sb., o obcích, č. 40/2004 Sb., 
o veřejných zakázkách a č. 
121/2000 Sb., autorský zákon.

4) Dle výše uvedených práv-
ních norem město nepožadova-
lo a ani nemá povinnost vyžádat 
si po jakémkoliv uchazeči o ten-
to typ zakázky živnostenský list, 
výpis z obchodního, trestního či 
jiného rejstříku.

Toto oficiální stanovisko 
schválila Rada města Frýd-
ku-Místku na své 77. schůzi, 
konané dne 27. 9. 2005.

Ing. Eva Richtrová,
starostka města 

Stále více se ukazuje, že 
dvě průmyslové zóny, do 
jejichž zřízení vložilo město 
nemalé peníze a úsilí, nejsou 
pro Frýdek-Místek zbytečným 
přepychem. V Chlebovicích 
působí společnost BLANCO 
CZ, v lískovecké zóně se jako 
první objevil italský investor 
VIROPLASTIC CZ. Nyní zde 
přibudou další.

Za okrajem zastavěné části 
Frýdku směrem na Lískovec 
vznikla po Chlebovicích již 
druhá průmyslová zóna ve 
Frýdku-Místku, nazvaná Prů-
myslová zóna Lískovecká. Již 

Zóna Lískovecká se rozrůstá
od roku 2004 zde úspěšně 
funguje italský investor VIRO-
PLASTIC CZ, který se zaměřu-
je na výrobu plastových obalů 
a víček. Ale už v příštím roce 
se zóna o ploše asi osm hek-
tarů rozroste o další výrobní 
závody. Vedle výrobní haly 
italské společnosti město pro-
najalo pozemek společnosti 
Ekomor s.r.o., která vyrábí a 
dodává zařízení pro povrchové 
úpravy kovu. Nájemní smlouvu 
na pozemky na druhé straně 
silnice již s městem podepsala 
také likérka Kwaczek a dále se 
chystá podpis nájemní smlouvy 

se společností Zanap Frýdek-
Místek s.r.o. specializující se 
na zámečnickou výrobu a výro-
bu ocelových konstrukcí. „V 
současné době jsou pozemky 
pronajaty a je na investorech, 
aby vyřídili veškerou dokumen-
taci potřebnou pro zahájení 
územního a stavebního řízení. 
Teprve pak mohou realizovat 
stavbu. Podle odhadu by se 
mělo se stavebními pracemi 
začít nejdříve v příštím roce,“ 
vysvětlil místostarosta Miroslav 
Dokoupil. Společnostem bude 
po dokončení stavby nabídnut 
pozemek ke koupi.       (pp)



Zpravodajství 2 Září 2005

krátce
Nová zastupitelka

Jarmila Kožušníková (ČSSD) 
se stala novou zastupitelkou města 
Frýdku-Místku. V pondělí 19. září 
složila na 21. zasedání Zastupitel-
stva města Frýdek-Místek slavnost-
ní slib. Zaujala tak místo po Janu 
Roháčovi, který na svou funkci 
rezignoval. Důvodem bylo jeho 
vysoké pracovní vytížení a nevy-
hnutelné služební cesty do zahra-
ničí. Jarmila Kožušníková praco-
vala 38 let v chemické laboratoři ve 
VÚHŽ Dobrá, nyní je v důchodu.

Týden s kronikou 
Odbor školství, kultury, mlá-

deže a tělovýchovy zve zájemce 
o nahlédnutí do městské kroniky v 
kanceláři č. dveří 210 v budově na 
ul. Radniční 10. Týden s Kronikou 
města Frýdku-Místku je připraven 
pro veřejnost i pro školní kolektivy 
od pondělí 17. do 21. října 2005 v 
čase od 8 do 16 hodin, po domlu-
vě s kronikářkou A. Novákovou i 
jindy. Kontaktní telefon 558 609 
218, e-mail: novakova.anna@
frydekmistek.cz 

Poděkování městu
Společnost přátel národů 

východu regionu Beskydy v těchto 
dnech srdečně poděkovala městu 
Frýdek-Místek za pomoc při reali-
zaci ozdravných pobytů zdravotně 
postiženým dětem z Černobylské 
zóny Ukrajiny. „Poskytnutá pomoc 
značně pomohla k naplnění kvalit-
ního programu ozdravného pobytu 
a přispěla k posílení jejich zdravot-
ního stavu,“ poděkoval předseda 
společnosti Jan Herec.

Nová trhací mapa
Beskydské informační centrum 

připravilo pro turisty příjemné pře-
kvapení v podobě nové trhací mapy 
Frýdku-Místku ve formátu A3. „Není 
to úplná novinka, trhací mapa už 
tady jednou byla, ale menšího roz-
měru. Zájemci ji o nás získají zdar-
ma. Je to praktická záležitost hlav-
ně pro ty, kteří si nechtějí pořizovat 
drahou skládací mapu,“ prozradil 
ředitel centra Richard Žabka. Mapa 
vyšla v celkem dvacetitisícovém 
nákladu a finančně ji ze 70 procent 
pokryli místní podnikatelé, kteří na 
jejích okrajích inzerují.

Den pro seniory
U příležitosti Mezinárodního dne 

seniorů byla naplánována na pátek 
30. září od 14 hodin akce Den seni-
orů. Národní dům bude praskat jako 
vždy při podobných příležitostech ve 
švech, na důchodce čeká kompo-
nované společenské odpoledne s 
kulturním programem a vystoupením 
školáků. Radnice chce touto ces-
tou symbolicky vyjádřit díky za vše 
záslužné, co ve svém životě udělali.

Penzion pro důchodce ve 
Frýdku-Místku vybudoval pro 
své obyvatele speciální bezba-
riérovou místnost, která zlepší 
přímou obslužnou péči. Vanu s 
bočním vstupem budou využí-
vat senioři, pro které se stalo 
využití koupelnového jádra v 
jejich bytech z důvodu tělesné-
ho omezení nemyslitelné.

„Jedná se o investici za zhru-
ba čtvrt milionu korun, na kterou 
jsme získali dotaci. Chtěl bych ústy 
seniorů poděkovat všem, kteří se 
podíleli na realizaci tohoto prosto-
ru, který je významným krokem ke 
zlepšení naší péče. Máme u nás 
okolo dvou set seniorů a přibývá 
těch, kteří například po operaci 
krčku nebo mozkové mrtvici potře-
bují takovouto speciálně konstruo-
vanou vanu,“ uvedl ředitel Jaroslav 
Chlebek. Ten odhadl počet klientů, 
kteří budou zařízení využívat, na 
dvě desítky, počet se však může 
zvyšovat vzhledem k tomu, že 
obyvatelstvo penzionu stárne a 
zhoršuje se jeho zdravotní stav.

„Snažíme se, aby i v čase, kdy 
se začnou projevovat u seniorů 

V penzionu přibylo 
důležité zařízení

zde bydlících zdravotní problémy 
a nejsou už zcela soběstační, 
nemuseli hned do jiného zařízení. 
Proto podporujeme zlepšování 
vybavení,“ vysvětlil místostarosta 
Ivan Vrba. Jaroslav Chlebek jej 
doplnil, že Penzion pro důchod-
ce Frýdek-Místek je městské 
zařízení sociálních služeb pro 
staré a invalidní občany, jejichž 
celkový zdravotní stav nevy-
žaduje komplexní péči a umož-
ňuje vést poměrně samostatný 
způsob života za předpokladu, 
že jim budou poskytnuty služby 
potřebné vzhledem k jejich věku 
a zdravotnímu stavu. „Snažíme 
se u nás udržet obyvatele co nej-
déle, protože zde mají vytvořeno 
své přirozené prostředí. Mají svůj 
byt, zařízený svými věcmi a ná-
bytkem, v domovech důchodců 
už je to něco jiného. Nicméně, 
když už jde o zcela imobilního 
člověka, ve spolupráci s rodinný-
mi příslušníky již zajišťujeme jeho 
přechod do zařízení, kde nechybí 
polohovací postele, prádelny, 
noční služba a podobně,“ řekl 
Jaroslav Chlebek.                 (pp)

RADOST Z VANY: Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnil i mís-
tostarosta Ivan Vrba s Jarmilou Kozlovou z odboru sociálních služeb 
a zdravotnictví (oba vpravo).   Foto: Petr Pavelka

V některých sdělovacích 
prostředcích se objevily zprá-
vy o neplatnosti některých 
občanských průkazů. Rad-
nice by chtěla občany, kteří 
mají občanské průkazy vyda-
né od 1. ledna 2005, uklidnit, 
že tyto občanské průkazy 
jsou platné a není důvod pro 
jejich výměnu. 

„Občanské průkazy vydané od 
1. ledna 2005 do 31. srpna 2005 
jsou platné a není důvod pro jejich 
výměnu. Přestože mají drobnou 
chybu ve francouzském textu, 
jsou notifikované, což znamená, 
že je možné používat je k cestám 
do států Evropské unie,“ uvedla 
tisková mluvčí frýdecko-místecké 

Občanky jsou v pořádku
radnice Kateřina Piechowicz.

Od 1. září 2005 byly uznané 
(notifikované) občanské průkazy 
s opraveným francouzským tex-
tem. Státní tiskárna cenin však 
toto nerespektovala a vydávala 
zhruba jeden týden občanské 
průkazy s chybným francouz-
ským textem. Občanské průkazy 
vydané od 1. září 2005 je tedy 
nutné vyměnit. „Naštěstí se 
tento druhý problém Městského 
úřadu Frýdek-Místek netýká, 
protože od 1. září 2005 jsme 
žádné hotové občanské prů-
kazy pro jejich výdej občanům 
neobdrželi, tudíž jsme ani žád-
né neplatné průkazy nevydali,“ 
vysvětlila tisková mluvčí.    (pp)

Třicet ekonomů z celé repub-
liky zaměřených na nezisko-
vý sektor podniklo ve čtvrtek 
odbornou exkurzi do aquaparku 
na Olešné v rámci 6. mezinárod-
ní vědecké konference Veřejná 
ekonomika a správa 2005.

Hosty přivítal osobně místosta-
rosta Miroslav Dokoupil, který je 
provedl areálem a seznámil je s 
chystanou výstavbou krytého rela-
xačního centra. „Jsme rádi, že aqua-
park stojí. Vysoká návštěvnost nám 
v této první sezoně ukázala, jakou 
službu jsme občanům udělali,“ řekl 
mimo jiné Miroslav Dokoupil, který 

Ekonomové navštívili aquapark

NA AQUAPARKU: Místostarosta Miroslav Dokoupil diskutuje na 
městském zařízení s ekonomy.

návštěvníky seznámil jak s technic-
kými, tak finančními záležitostmi, 
na které se ohledně aquaparku 
dotazovali. Vysvětlil jim také smysl 
vysoké investice a záměr města 
vyhovět konečně po letech potřebě 
lidí, kteří neustále museli za kou-
páním dojíždět. „Chladné počasí 
bohužel ani otužilcům nedovolilo 
otestovat vodní atrakce, a tak se 
potěšili alespoň malým občerstve-
ním a výhledem na Beskydy, který 
je ze schůdků od tobogánu velice 
působivý,“ sdělila tisková mluvčí 
Městského úřadu Frýdek-Místek 
Kateřina Piechowicz.        (pp)

Beskydský ještěr oslavil 25 let

ZAHÁJENÍ: Radní Eliška Brožová 
promluvila za město k zúčastně-
ným, ale vytrvala i v roli diváka.

V Nové scéně Vlast probě-
hl pod záštitou starostky Evy 
Richtrové již 25. ročník sou-
těže neprofesionální filmové 
tvorby. Časový úsek dosta-
tečně dlouhý na to, aby se na 
první ročník a tehdejší techni-
ku vzpomínalo s nostalgií.

„Když přišlo video, rozhodl 
jsem se, že dál už filmovat nebu-
du. Zatloukl jsem do zdi pořádný 
hřebík a na něj svou osmičku (8 
mm film) pověsil. Po čase mi to 
ale stejně nedalo a koupil jsem 
videokameru. Zvláště když jsem 
viděl, jak ostatní filmaři postupně 
na video přecházejí. Ono jim stej-
ně nic jiného nezbývalo. Filmy se 
přestaly prodávat, a tak bylo na 

každém z nás, zda skončí nebo 
přejde na jinou techniku. Tvorba 
na video byla zpočátku téměř 
stejná jako na film. Jenže mnoho 
autorů začalo točit až neúměrně 
dlouhé filmy. Krátký nebo dlouhý 
film přišel na stejné peníze, už se 
nemuselo šetřit, ale chudák divák 
to musel přetrpět. S příchodem 
videa se začalo objevovat také 
mnohem více hraných filmů, než 
tomu bylo u celuloidového filmu. 
Jak se technika stávala ceno-
vě přístupnější, začali přibývat 
autoři, což bylo dobře,“ vzpomíná 
například Bohuslav Cihla. 

„Při mých filmových začátcích 
mne zaujalo to, že jsme si všechno 
dělali sami, včetně vyvolání filmů, 

stříhání a později také ozvučování. 
Provádělo se to pomocí různých 
magnetofonů-synchronizátorů a 
později i nalepováním magnetické 
stopy. To vše amatérsky, jak se říká 
na koleně. Právě to nás všechny 
sdružovalo. Jeden míchal vývojku, 
druhý ovládal techniku zvuku, jiný 
zase vymyslel lepší složení lepidla 
k lepení filmů, případně magnetické 
stopy. Prostě jsme se tak vzájemně 
doplňovali a tvořili tím bezvadný 
kolektiv,“ přidává svou vzpomínku 
nestor Karel Hlosta. 

Od pátku do sobotního podve-
čera probíhala přehlídka, kterou 
zahájila za město Frýdek-Místek 
radní Eliška Brožová. Tříčlenná 
porota, kterou tvořili teoretik a pub-

licista Emil Pražan, dramaturgové z 
ČT Ostrava Naděžda Urbášková a 
Jaromír Šlosar, rozdala celkem 15 
cen včetně ceny diváků. Ti mohli na 
letošním ročníku přehlídky zhléd-
nout 28 snímků v souhrnném čase 
5,5 hodin.     (pokračování na str. 3)
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městská policie

(pokračování ze str. 2)
Porota udělila dohromady šest 

čestných uznání. Třetí místo zís-
kal snímek s názvem Jana autora 
Jiřího Beneše ze Dvora Králo-
vé nad Labem, na pomyslném 
druhém stupínku se umístil film 
Miroslava Trudiče z Náchoda Žít 
navěky, prvenství vydobyl Miro-
slav Černý z Ivančic se snímkem 
Špargl čili chřest. Kromě toho 
byla udělena také Cena poroty. 

Reakce na křik
17. 9. v půl jedenácté večer 

zakročovala hlídka Městské poli-
cie ve Frýdku-Místku na třídě
T. G. Masaryka poté, co uslyšela z 
ulice Sadová křik mladé dívky. Po 
doběhnutí na místo, na autobuso-
vé zastávce městské hromadné 
dopravy, strážníci zjistili, že došlo 
k fyzickému napadení devate-
náctiletého L. P. z Frýdku-Místku, 
který byl na místě se svou přítel-
kyní, silně podnapilým o sedm let 
starším M. K., rovněž občanem 
města. Pachatel byl však v tako-
vém stavu, že zřejmě nedomyslel 
své jednání. K strážníkům klidně 
přišel dobrovolně a až po podání 
vysvětlení všech osob se jim snažil 
najednou utéct. „Agresivnímu 
mladíkovi nepřekážel v napadení 
ani fakt, že poškozený má berle 
a je po náročné operaci nohy. Pro 
důvodné podezření ze spáchání 
trestného činu jsme jej předali Poli-
cii České republiky k dořešení,“ 
sdělil zástupce ředitele Městské 
policie ve Frýdku-Místku Dalibor 
Volný.

Pomáhali domů
24. 9., tedy v sobotu, strážníci 

zaregistrovali na území města 
u občanů celkem deset případů 
silné podnapilosti. Nejčastěji se 
jednalo už o ty případy, kdy dotyč-
ný jedinec nebyl schopen chůze a 
mnohdy i komunikace. Všem těm-
to podnapilým strážníci poskytli 
pomoc ve formě informace, kde se 
nachází jejich bydliště a nasměro-
vali je správným směrem.

Bouchal a utíkal
26. 9. v půl desáté večer se na 

čtvrtý pokus podařilo hlídce frý-
decko-místecké městské policie 
dopadnout pachatele protiprávní-
ho jednání narušování občanské-
ho soužití na ulici Lískovecká, po 
předchozích třech telefonických 
oznámeních žadatelky o pomoc. 
Žena ve všech případech uvádě-
la svého bývalého přítele, který 
ji v uplynulých 19 hodinách, po 
předchozí roztržce, neustále 
obtěžoval boucháním na dveře, 
přičemž se mu vždy podařilo 
utéct. Šestadvacetiletý J. T. ze 
Soběšovic byl nakonec přece 
jen přistižen a s ohledem na jeho 
stav opilosti a zřejmou neochotu 
od svého jednání upustit byl mla-
dík převezen na záchytku.    (pp)

Beskydský ještěr oslavil 25 let

Odnesl si ji frýdecko-místecký 
autor Eduard Mocek za film Kam 
to kráčím. Mocek se tak ve stejný 
den mohl pochlubit hned dvěma 
trofejemi. Získal totiž i cenu divá-
ků za film Playboy Ferda. Jedno-
značným vítězem celého ročníku 
se stal Petr Baran z Brna za film 
Boga. „Můj film už získal na fes-
tivalech několik ocenění, doufal 
jsem, že neodejdu s prázdnou,“ 
připustil Baran.                     (pp)

VÍTĚZOVÉ: Amatérští filmaři, jejichž práce se dočkala uznání.

Od poloviny července pro-
chází Křížový podchod v Místku 
plánovanou rekonstrukcí. Měs-
to do něj investuje 21,5 milionu 
korun a 7,1 milionu právě získa-
lo z ministerstva financí v rámci 
programu Podpora rozvoje a 
obnovy regionální struktury. 
Stavební firma by měla dílo 
odevzdat do konce roku.

„Rekonstrukcí stávajícího 
objektu podchodu, který zajišťu-
je pěší komunikaci pod silně 
zatíženým dopravním tahem, 
dojde ke změně jeho využití. 
Prodejní prostory budou zruše-
ny, podchod bude sloužit pou-
ze jako komunikační prostor,“ 
sdělil místostarosta Miroslav 
Dokoupil. 

Ve dvou výstupních tělesech 
bude doplněn veřejnými zácho-
dy a až v nadzemní části budou 
umístěny prodejny a hygienické 
zařízení pro zaměstnance. Pod-
chod bude doplněn o výtahy do 
stávajících výtahových šachet, v 

Město získalo na podchod dotaci
současné době nejsou totiž rampy 
provedeny tak, aby mohly sloužit 
k bezbariérovému přístupu.

Ve výstupním objektu směr 
„Ještěr“ bude v podzemním 
podlaží vybudováno veřejné 
WC ženy, místnost obsluhy a 
technická místnost. Ve výstup-
ním objektu směr „kostel“ bude 
v podzemním podlaží vybudo-
váno veřejné WC muži a bezba-
riérové WC, místnost obsluhy a 
technická místnost. Směrem na 
náměstí budou v podzemním 
podlaží vybudovány sklady a 
technická místnost. Ve všech 
třech těchto výstupech bude v 
nadzemním podlaží vybudová-
na prodejna a WC pro obsluhu. 
Výstup směrem na ulici Janáč-
kova bude mít pouze schodiště.

Veškeré prostory budou nepře-
tržitě sledovány kamerovým sys-
témem. Podchod bude vybaven 
osmi stacionárními kamerami, 
které budou napojeny na služeb-
nu městské policie.                (pp)

ŽÁDNÉ OBCHODY: Rekonstrukce mění účel podchodu.
Foto: Petr Pavelka

Na posledním zasedání frý-
decko-místeckého zastupitel-
stva se objevil dotaz na sledo-
vání kvality pískovišť ve městě, 
a proto nyní ve zpravodaji při-
nášíme základní informace, jak 
město v této oblasti postupuje.

Kvalita písku v pískovištích 
venkovních hracích ploch je 
stanovena zákonem, hygienické 
limity jsou ošetřeny vyhláškou, 
kde jsou rovněž specifikovány 
požadavky na chemické složení 
písku a jeho mikrobiální kvalitu. 
„Na území města Frýdku-Míst-
ku máme ve správě a údržbě 
160 pískovišť o celkové výměře 
zhruba 2360 metrů čtverečních. 
Údržbu pískovišť a výměnu pís-
ku provádí společnost TS a.s. 
Náklady na jednu výměnu písku 
ve všech pískovištích ve městě 
přesahují milion korun. Vzhle-
dem k uvedeným nákladům a 
výši schváleného rozpočtu pro-
vádíme výměnu písku jednou 
ročně v období březen až květen. 
Na dodávaný písek je vystaven 
atest, který vyhovuje stanove-

Zastupitele zajímal i písekZastupitele zajímal i písek
ným hygienickým limitům,“ sdělil 
Petr Kulatý z odboru životního 
prostředí a zemědělství. 

Počet nevyhovujících, nevy-
užívaných a duplicitních pískovišť 
se postupně snižuje. „Vzhledem 
k tomu, že většina pískovišť byla 
vybudována v období masivní 
bytové výstavby a většího počtu 
malých dětí, nyní postupně počet 
pískovišť redukujeme, abychom 
mohli zajistit na ponechaných 
pískovištích častější výměnu 
písku. Rekonstrukce a likvidace 
pískovišť se provádí na základě 
požadavků občanů, velikosti síd-
liště, využívání, lokality a s ohle-
dem na rovnoměrně rozloženou 
docházkovou vzdálenost,“ vy-
světlil místostarosta Petr Cvik.

Kontrola pískovišť se pro-
vádí jako součást kontroly dět-
ských prvků a spolupracuje na 
ní odbor životního prostředí a 
zemědělství s městskou akci-
ovou společností TS. Ta sama 
o sobě provádí vizuální kontrolu 
stavu desek a písku minimálně 
čtyřikrát ročně.        (pp)

Hovory s občany
Vedení města Frýdek-Mís-

tek pořádá ve spolupráci s 
Osadním výborem Lískovec 
ve čtvrtek 6. října v 18 hodin 
Setkání s občany Lískovce, 
které se uskuteční v sále tam-
ního kulturního domu. Místosta-
rosta Ivan Vrba spolu s dalšími 
zástupci města bude opět 
připraven zodpovědět dotazy 
veřejnosti týkající se života v 
městské části Lískovec.

ZÁKROK POLICISTŮ: Strážníci bojují proti zakládání černých skládek 
na Lískovecké ulici. Situace se zlepšuje.      Foto: Archiv MP

Rada města Frýdku-Místku 
se snaží řešit nešvar zakládání 
černých skládek. I když je jas-
né, že na odlehlejších místech 
nelze problém zcela vyřešit, 
alespoň v exponovanějších 
částech města by mělo být vše 
v pořádku. V poslední době byl 
největší problém s ulicí Lísko-
vecká, kde stanoviště mobilní 
sběrny vedlo k tomu, že zde 
lidé začali odkládat odpad zce-
la mimo stanovený režim.

Na Lískoveckou ulici se proto 
zaměřila městská policie, na mís-
tě byla instalována informační 
tabule, místo začalo být syste-
maticky sledováno kamerovým 
systémem, takže odklízení neo-
právněně uloženého odpadu 
bylo, většinou přímo s původci, 
bezodkladně vyřešeno. „Byla 
vytipována náhradní lokalita pro 
mobilní sběrnu a po zveřejnění 
informace ve zpravodaji bylo sta-
noviště přemístěno na parkoviště 
u Kauflandu pod objekt Policie 
ČR. V září už jsme pak odkládání 
odpadů na parkovišti na ulici Lís-
kovecká nezaznamenali,“ sdělil 
místostarosta Petr Cvik. 

Radnice řeší černé skládky
Přijatá opatření tím ovšem 

nekončí. Aby se systém naklá-
dání s odpady ve městě dále 
zlepšil, má odbor životního pro-
středí a zemědělství speciálního 
pracovníka, jenž koordinuje práci 
všech složek, které se mohou na 
zlepšení stavu podílet. Městská 
policie bude nadále využívat své 
nové kamerové centrum, Frý-
decká skládka aktivně sleduje 
místa, kde dochází k přeplňování 
kontejnerů, a pátrá po původcích 
odpadů mimo sběrné nádoby.

„Chceme vybudovat ve měs-
tě alespoň jeden stabilní sběrný 
dvůr s otvírací dobou ve všední 
dny i o sobotách, s provozem 
do večerních hodin. V sou-
časné době máme vytipovány 
dvě vhodné lokality, o kterých 
jednáme,“ přiblížil další záměr 
města Petr Cvik, který podo-
tkl, že z posíleného rozpočtu 
odboru životního prostředí a 
zemědělství by mělo být pokryto 
další zlepšení služeb, například 
pořízení nových odpadkových 
košů či zajištění biologicky roz-
ložitelného odpadu ze zahrad od 
občanů.         (pp) 
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Projekt pod názvem Překo-
návejme hranice - podporuj-
me vzájemnou důvěru přináší 
česko-německé vzájemné 
výměnné pobyty studentů. V 
květnu jsme se jako hostitelé 
ukázali my, v polovině září se 
studenti obchodní akademie 
vrátili z německého Gelnahau-
senu. Tento výměnný pobyt byl 
finančně podpořen z Česko-
německého fondu budoucnosti, 
některými rodiči a sponzory.

„Spolupráce bude pokračovat 
i v příštím roce formou odbor-
ných stáží studentů obou škol 
ve svých zemích,“ ujistila hlavní 
organizátorka výměnných poby-
tů Marta Michaláková. 

A jak se pobyt v německých 
rodinách líbil samotným studen-
tům, kteří se účastnili výuky v 
německé škole a absolvovali 
množství dalších aktivit? „Rodiny 
nám obstarávaly jídlo a střechu 
nad hlavou, ale také částečně 
zajišťovaly náš program. Strávili 
jsme více času v rodinách, což 
nás donutilo více konverzovat 
pouze s Němci bez jakékoli pomo-
ci Čechů. Díky tomu jsme se jistě 
zdokonalili v němčině,“ pochva-
luje si Eva Mohelníková, z 2. C 
Obchodní akademie Frýdek-Mís-
tek. Ta vzpomíná na zájem míst-
ních novin o toto setkání a výlet na 
proslulé frankfurtské letiště, které 
je sedmé největší na světě. Lituje, 
že promokla akce zvaná „Kinzig-
tal total“, která znamená uzavření 
několikakilometrové cesty, aby 
zde mohli strávit lidé den na kole 
nebo kolečkových bruslích. „Snad 
nejlépe strávený den byl na umě-

Studenti překonávají hranice

STUDENTSKÉ VÝMĚNY: Setkání mládeže navštěvuje pravidelně i 
starostka Eva Richtrová, vedle ní (zcela vpravo) hlavní organizátorka 
Marta Michaláková.    Foto: Petr Pavelka
lé stěně ve Frankfurtu. Tam jsme 
se zdrželi celé dopoledne. Na 
odpoledne jsme měli zajištěnu 
projížďku celým městem, zakon-
čenou vyhlídkou z vysoké věže,“ 
říká Eva, která si vyzkoušela se 
svými vrstevníky i bobovou dráhu 
a sjíždění řeky na kánoi. 

Téměř tisíc kilometrů dlouhé 
cesty do Hessenska nelituje ani 
Tomáš Chalupa. „Nejvíce se mi 
líbil Hexenturm, kde se prová-
děly procesy s čarodějnicemi. 
Úterý nám posloužilo k tomu, 
abychom využili to, co jsme se v 
pondělí naučili, neboť jsme opět 
lozili po horolezeckých stěnách, 
tentokráte ale v horách. Původně 
jsme měli jít přímo na skály, ale 
nemohli jsme, jelikož skály byly 
mokré od dešťů z předchozích 
dnů. Bylo to náramně zábavné. 
Nejvíce se mi zamlouvala stěna 
s pravoúhlým převisem. Když 
jsme skončili s horolezením, 

tak jsme jeli na nejvyšší kopec v 
okolí, kde byla sáňkařská i bobo-
vá dráha. Jezdit na těchto atrak-
cích bylo prostě super, zvlášť 
tehdy, když člověk nemusel moc 
brzdit,“ nechal se slyšet další ze 
studentů obchodní akademie.

Rozlučka na takovýchto akcích 
vždycky dokumentuje jejich smy-
sl. Studenti si vyměňují e-maily, 
ICQ a slibují si pokračování svých 
kontaktů. Tím se i dále zdokonalí 
ve svých jazykových znalostech. 
„Výměnné pobyty jsou super věc, 
zvlášť tehdy, když se sejdou skvělí 
lidé jak z jedné, tak z druhé země. 
Poté vznikají nezapomenutelné 
zážitky a dlouhotrvající přátelství. 
Myslím, že když to takhle půjde 
dál, tak to bude to nejlepší, co mla-
dé lidi může potkat,“ říká Tomáš 
Chalupa. Petr Strakoš jej doplnil, 
že někteří němečtí přátelé plánují, 
že do Čech zavítají už o letošních 
podzimních prázdninách.        (pp)

Mimořádně spokojené 
odjížděly děti ze zemí Vise-
grádské čtyřky, které v týdnu 
od 19. do 25. září hostil Frý-
dek-Místek v rámci 3. ročníku 
Mezinárodních dílen lidových 
řemesel a lidové kultury - 
International Workshops of 
Folk Craft and Folklore. 

Projekt se před dvěma lety 
rozjel na Slovensku, loni pokračo-
val v Polsku a letos se hostitelské 
úlohy zhostila česká strana. „Prv-
ní ročník byl asi nejtěžší, nevěděli 
jsme, do čeho jdeme, ale hlavní 
myšlenkou od začátku bylo, aby 
děti poznávaly kulturu a národní 
tradice jiných národů a předávaly 
je pak dál,“ říkali zástupci sloven-
ské strany, kteří položili základní 

kámen této spolupráci.
„Všem vám přeji, abyste si 

odsud z Frýdku-Místku a okolí 
odnesly nádherné zážitky, na 
základě kterých byste se k nám 
ještě někdy vrátily,“ promluvila k 
dětem starostka města Eva Rich-
trová. Hostitelskou školou se ve 
Frýdku-Místku stala ZŠ, 1. máje. 
Na „sedmičce“ se skupinky stří-

Mezinárodní  dílny  lidových  řemesel

PŘIVÍTÁNÍ: Starostka Eva Rich-
trová promluvila k dětem, které 
spojuje zájem o lidové umění. 

Foto: Petr Pavelka

daly při pečení chleba, batikování 
a v keramické dílně. Proběhla 
zde i mezinárodní soutěž a spor-
tovní olympiáda v netradičních 
disciplínách. Rozsáhlé sportovní 
vyžití měly děti k dispozici i na 
Sluníčku v Ostravici, kde byly 
ubytované. Odsud vyjely napří-
klad do rožnovksého skanzenu, 
na Pustevny, Hukvaldy nebo k 
prohlídce cvičné štoly ve Staříči 
a aquaparku na Olešné.

„Děti poznaly zdejší region, a 
i když věkové rozpětí zúčastně-
ných bylo poměrně velké, neva-
dilo to - všichni byli spokojeni a 
rozuměli si. Velmi povedené byly 
jednotlivé národní večery, kde se 
všichni velmi dobře bavili,“ zhod-
notil týden Martin Sysala, organi-
zátor za městský úřad.         (pp)

VÝTVORY DĚTÍ: Řezby, malování na sklo.  Foto: Petr Pavelka

Již třetím rokem pracují 
Speciální školy na ulici Pio-
nýrů 767  ve Frýdku-Místku 
na projektu „Okno do mého 
světa“. Uvedený projekt je 
součástí mezinárodního pro-
gramu Socrates-Comenius1-
Partnerství škol, který si klade 
za cíl rozvíjet spolupráci mezi 
školami jednotlivých států 
Evropské unie i mimo ni. 

Na projektu spolupracují naše 
Speciální školy s Don-Bosco-
Schule z německého Geldernu, 
Arvalee Special School ze seve-
roirského Omaghu a s Jarve Kool 
z estonského Voru. Na studijní 
návštěvě ředitelů uvedených škol, 
která se konala od 13. do 17. září 
v Praze, se zástupci partnerských 
škol dohodli na projektových akti-
vitách tohoto školního roku. V 
období od září do listopadu 2005 
tak vznikne společné CD s písně-
mi, které nahrají žáci jednotlivých 
škol, a také budeme pracovat na 
společném zpěvníku. V adventním 

Projekt Okno do mého světa 
čase  vytvoří žáci vánoční pozdra-
vy, které si mezi sebou vzájemně 
vymění. Po novém roce se pak 
budeme věnovat realizaci další 
projektové aktivity, která nese 
název „Příprava na život“. Vznik-
ne tak společné portfolio mapující 
všechny aktivity spolupracujících 
škol, které vedou žáky k přípravě 
na praktický život po ukončení 
školní docházky.

Studijní návštěvu ředitelů 
využili organizátoři z našich Spe-
ciálních škol také k seznámení 
partnerů s politickým systémem 
České republiky, k čemuž přispě-
la nejvíce návštěva Senátu České 
republiky a následná beseda. K 
popularizaci našeho školství při-
spěla návštěva Pedagogického 
muzea J. A. Komenského. Pro 
zahraniční přátele jsme připravili 
bohatý program s cílem seznámit 
je s historií a současností našeho 
krásného hlavního města. Přísluš-
níci zahraničních delegací tak měli 
možnost navštívit Pražský hrad, 

Královské zahrady pod Pražským 
hradem, Staré Město, Malou Stra-
nu,  Karlův most, Trojský zámek, 
botanickou zahradu, skleník Fata 
Morgána a Břevnovský klášter. 
Návštěva představení Vodní 
show Křižíkovy fontány a muzi-
kálové představení Tři Mušketýři 
v divadle Broadway byly ukázkou 
současného kulturního dění naše-
ho hlavního města.

Studijní návštěva ředitelů v 
naší republice byla přínosem 
pro rozvoj našeho projektu, pro 
popularizaci naší krásné repub-
liky a našeho hlavního města 
Prahy. Také byla tato návštěva 
důležitá pro další prohloubení 
osobních přátelských vztahů.

Všichni se těšíme na tento 
rok naší spolupráce, na plnění 
projektových aktivit a na návště-
vu Estonska a Německa, které 
se uskuteční ve druhém pololetí 
tohoto školního roku.

PaedDr. Ilja Maloušková, 
ředitelka Speciálních škol  

I letos proběhl 12. a 13. 
září pod záštitou občanské-
ho sdružení Život dětem 
již tradiční Srdíčkový den. 
Sdružení pečující o nemocné 
a postižené děti v celé repub-
lice připravilo pro zájemce a 
lidi s dobrým srdcem ochot-
né přispět potřebným dětem 
magnetky a přívěsky s logem 
srdíčka v minimální ceně dva-
ceti pěti korun.

Do charitativní akce se zapo-
jily také děti z frýdecko-místecké 
11. základní školy. „Letos se 

všem magnetky moc líbily, jsou 
na nich hezké obrázky psů a 
koček,“ uvedla Petra Burianová, 
která se spolužačkami srdíčka 
prodávala a podotkla: „Díky tomu 
se magnety dobře prodávaly, 
někteří si kupovali i více kousků.“ 
Žáci a učitelé ze základní školy 
Jiřího z Poděbrad  přispěli občan-
skému sdružení Život dětem 
vysokou částkou sedm tisíc pět 
set korun. Finanční prostředky 
budou použity na zakoupení pří-
strojové techniky do nemocnic v 
celé republice.        (rs)

Srdíčkové magnetky 
navrátí život dětem
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Ing. Lukáš Roubal - SOUDNÍ ZNALEC
Ceny a odhady motorových vozidel, strojů a zařízení,

zemědělské a manipulační techniky,
výpočetní techniky a elektroniky.

Ocenění pro účely prodeje, darování, dědického řízení,
náhrady škody, vkladu majetku do podnikání atd.

Kontakt: 603 481 029

Pod odbor vnitřních věcí patří také evidence obyvatel
(Pokračování z minulehé čísla)

Zvláštní matrika
Zvláštní matriku vede Magis-

trát města Brna. Do této matriky 
se zapisuje narození, uzavření 
manželství a úmrtí státních obča-
nů ČR, k nimž došlo v cizině. 
Podklady k provedení zápisu 
se zasílají zvláštní matrice pro-
střednictvím matričního úřadu v 
ČR nebo prostřednictvím zastu-
pitelského úřadu ČR v cizině. 
Zde také získáte informace o 
dokladech potřebných pro zápis. 
Na základě provedeného zápi-
su vydá zvláštní matrika rodný, 
oddací nebo úmrtní list. Prvopis 
matričního dokladu se vydává 
zdarma, za druhopis zaplatíte v 
hotovosti poplatek ve výši 100 
Kč za každou započatou stranu.

Evidence obyvatel
Evidence občanů

Evidence občanů je vedena 
v informačním systému, jehož 
správcem je Ministerstvo vnitra. 

V evidenci obyvatel se vedou 
údaje o

a) státních občanech ČR
b) cizincích s povolením poby-

tu nebo s povolením k přechod-
nému pobytu anebo s povole-
ním k trvalému pobytu na území 
České republiky a cizincích, kteří 
na území České republiky pobý-
vají na základě uděleného dlou-
hodobého víza, podle zvláštního 
právního předpisu

c) cizincích, kterým byl udělen 
azyl na území České republiky

Poskytnutí osobních údajů 
z informačního systému

Občanovi staršímu 15 let 

budou poskytovány z evidence 
občanů osobní údaje k jeho oso-
bě na základě písemné žádosti 
opatřené úředně ověřeným pod-
pisem. Úředně ověřený podpis 
se nevyžaduje, pokud občan 
žádost podepíše před orgánem 
příslušným k poskytování údajů a 
předloží občanský průkaz.

Správní poplatky
Za poskytnutí osobních údajů z 

informačního systému zaplatí občan 
správní poplatek ve výši 50,- Kč.
Ověřování shody opisů nebo 
kopií listin a pravosti podpi-

sů na listinách
Kam se obrátit?

a) v České republice
- na kterýkoli obecní, městský, 

obvodní úřad nebo úřad města 
(městského obvodu, městské 
části), který vede matriku

- na krajský úřad
- na obecní, úřad městské 

části nebo městského obvodu, 
který byl pověřen ověřováním

b) na Městském úřadě Frý-
dek-Místek 

- na zaměstnance oddělení 
matriky, které naleznete v budo-
vě Palackého 115 v kanceláři 
č. 153 nebo na zaměstnance 
oddělení evidence obyvatel, 
občanských průkazů a cestov-
ních dokladů, které naleznete v 
budově Radniční 1148 v kance-
láři č. 219, v úředních hodinách, 
které jsou stanoveny takto:

Pondělí od 8.00 do 17.00 h
Středa od 8.00 do 17.00 h
Čtvrtek od 8.00 do 15.00 h.

Co potřebujete vědět a předložit?
a) musíte se dostavit osobně

b) ověření shody opisu nebo 
kopie s listinou (vidimaci) a ově-
řování pravosti podpisu (legaliza-
ci) provádí pověřený pracovník v 
úředních místnostech úřadu

c) průkaz totožnosti (občanský 
průkaz nebo jiný platný úřední 
průkaz vydaný státním orgánem).

Správní poplatky
(hradí se v hotovosti)

- za ověření každého podpisu 
(tzv. legalizace) 30,- Kč

- za ověření opisu za kaž-
dou i započatou stranu (tzv. 
vidimace) 30,- Kč.

Potvrzení o skutečnostech 
zapsaných v matrice

Pokud potřebujete potvrdit 
nebo ověřit osobní údaje, které 
obsahují matriční knihy (matri-
ky), obraťte se na městský nebo 
obecní úřad, u něhož je zápis, o 
který se jedná, proveden.

Co potřebujete předložit?
- písemnou žádost fyzické 

osoby, případně orgánu (soudu 
nebo notářství), ve které bude 
uvedeno, k jakému účelu žadatel 
potvrzení potřebuje nebo které-
mu orgánu má být předloženo.

Poznámka: Potvrzení je vydáno 
po zjištění právního zájmu žadatele, 
případně po předložení plné moci.

Správní poplatek
(hradí se v hotovosti)

Správní poplatek za jedno 
potvrzení činí 50 Kč.
Vydávání matričních dokladů, 
jejich druhopisů a nahlížení 

do matrik
Vydávání matričních dokladů

Matriční úřad, který prove-
dl zápis o narození, uzavření 
manželství nebo úmrtí, vydá obča-
novi prvopis rodného, oddacího a 
úmrtního listu. Prvopis zašle do 
vlastních rukou na doručenku 
nebo jej vydá po předložení plat-
ného průkazu totožnosti. Správní 
poplatek se neplatí.

Vydávání druhopisů a 
nahlížení do matrik

Pokud jste ztratili rodný, odda-
cí nebo úmrtní list a potřebujete 
vydat jeho druhopis, obraťte se 
na matriční úřad, u něhož je zápis 
o narození, uzavření manželství 
nebo úmrtí proveden nebo u 
něhož je matriční kniha uložena.

Co potřebujete předložit?
- ústní či písemnou žádost 

o vydání druhopisu požadova-
ného dokladu nebo písemnou 
žádost o povolení nahlédnout do 
matriky, průkaz totožnosti, 

- doklady, kterými žadatel 
prokáže, že se zápis týká jeho 
nebo členů jeho rodiny.

právní poplatky
(hradí se v hotovosti)

- za každý zápis při nahléd-
nutí do matriky 20,- Kč

- za každou započatou strán-
ku při vydání výpisu z matriky 
100,- Kč.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

telefon: 558 434 154, 558 434 525, 
558 628 240

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

NÁRODNÍ PROGRAM POČÍTA-
ČOVÉ GRAMOTNOSTI (NPPG)

- vzdělávací program vyhlá-
šený Ministerstvem informatiky

- kurzy probíhají v DDM na 
ulici Pionýrů 752 v Místku

- kurz 1: Základy práce s PC, 
kurz 2: Základy práce s texto-
vým editorem, kurz 3: Internet a 
elektronická pošta, kurz 4: Por-
tál veřejné správy

- doba trvání jednoho kurzu: 2-3 h
- cena za 1 kurz: 100,- Kč (zby-

tek hradí ministerstvo informatiky)
- absolvent všech modulů zís-

kává osvědčeni od Ministerstva 
informatiky ČR

- Informace a přihlášky: Patrik 
Siegelstein, telefon: 558 434 
154, 732 646 125

- zářijové termíny: informa-
ce telefonicky, osobně v DDM, 
nebo na www.ddmfm.cz

1. 10.
DRAKIÁDA

- soutěž o nej... nej... nej... draka
- Letiště Bahno v Místku, pre-
zence: od 13:00 hodin

4. 10.
ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ

- zápis do kurzu
- DDM FM, Pionýrů 752 v 17:00 h

14. - 16. 10.
POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ - 

LT BRÁNA ATLANTIDY A LT 
PALETA NÁPADŮ
- TZ Višňovka, Vyšní Lhoty
- informace a přihlášky: Ivana 
Sošková, telefon: 558 434 154, 
731 167 010

15. - 16. 10.
POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ - 

LT ORIENT EXPRESS
- Hotel Petr Bezruč, Malenovice
- informace a přihlášky: Patrik 
Siegelstein, 558 434 154, 732 
646 125

22. 10.
DOPOLEDNE PRO DOVED-

NÉ RUCE
- uděláte si drobné dekorativní 
předměty a vtipné dárky z mušlí, 
kamínků a přírodnin
- půjdeme se koupat na bazén
- DDM, Pionýrů 752, 9:00 - 
13:00 hodin

26. 10.
VÝLET - OSTRAVA - MINI UNI
- výlet s prohlídkou miniatur skvos-
tů světové architektury a návště-
vou Slezskoostravského hradu
- cena: 150,- Kč
- přihlášky a informace: Olga 
Sošková, telefon: 558 434 154, 
732 646 127

PRÁZDNINY S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po internetu …
- cena: 25,- Kč/2 hodiny

- DDM Místek, 9:00 - 11:00 a 
11:00 - 13:00 hodin

27. 10.
PRÁZDNINY S POČÍTAČEM

- přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po Internetu …
- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 - 11:00 a 
11:00 - 13:00 hodin

31. 10.
HALLOWEEN

- přijďte s námi oslavit svátek všech 
duchů a strašidel. Dostanete amu-
let na ochranu před zlými silami, 
vyvěštíme váš osud a seznámíme 
vás s vaším osudovým číslem
- cena: 15,- Kč
- DDM, Pionýrů 752, od 17:00 h

ŠACHY
7. 10.

MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE - 
2. KOLO
- DDM, Pionýrů 752, 15:30 - 
18:30 hodin

21. 10.
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE - 
3. KOLO
- DDM, Pionýrů 752, 15:30 - 
18:30 hodin

14. - 16. 10. Orientační závod - loděnice Olešná, pořádá oddíl KAM, 
informace A. Kubaláková
19. 10. Vyrábíme z přírodnin - besídka na SMTu, informace Pavla 
Kozáková
26. 10. Prázdninový výlet - „Za poznáním, za koupáním“, výlet vlakem 
do Frýdlantu n.O., návštěva Horské služby a Sport relax centra, infor-
mace Pavla Kozáková
26. - 29. 10. Podzimní Praha - zájezd pro rodiče s dětmi, doprava 
vlastním automobilem, nocleh v tělocvičně ZŠ, strava vlastní, infor-
mace A. Kubaláková

V Ekologickém středisku Hatě začínají od 3. 10. 2005 výukové pro-
gramy pro školy.
Délka programů je 3-4 hodiny. Kontakt, informace Martin Gavlas
558 435 067 nebo 604 369 111.
Na SMTu začínají dopolední lekce pro mateřské školy. Informace 
Pavla Kozáková 558 435 067 nebo 724 052 072.
Upozorňujeme všechny zájemce: začíná sběrová soutěž ZACHRAŇ 
STROM!
Uzávěrka v tomto školním roce je 20. 4. 2006. Slavnostní vyhodno-
cení proběhne v sobotu 22. 4. 2006 na oslavách Dne Země v sadech 
Bedřicha Smetany.

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
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Sběr nebezpečných a velkoobje-
mových složek komunálního odpadu 
je zajištěn pomocí mobilní sběrny, 
která parkuje vždy na vybraných 
parkovištích.

V nejbližší době je možno tyto 
odpady odevzdat na těchto místech: 
parkoviště u Kina P. Bezruče: 
11.10. - 13.10.
parkoviště u krytého bazénu: 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
18.10. - 20.10.
parkoviště u Kauflandu:
25.10. - 27.10.
parkoviště naproti zastávky Na 
Veselé: 4.10. - 6.10.
provozní doba mobilní sběrny je 
vždy úterý, středa, pátek (dle har-
monogramu).

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

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

Se svými náměty a připomín-
kami se můžete obrátit na Frý-
deckou skládku, a.s.

Tel.: 558 627 047, 558 636 251
nebo Městský úřad Frýdek-

Místek, odbor životního prostředí 
a zemědělství, Palackého 115.

Tel.: 558 609 489

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odbor územního a ekonomického rozvoje
oznamuje zahájení projednávání návrhu zadání

změny č. 1 regulačního plánu
Městské památkové zóny Frýdek

Městský úřad Frýdek-Místek, odbor územního a ekonomického 
rozvoje, jako pořizovatel regulačního plánu Městské památko-
vé zóny Frýdek, dle § 13 zákona č. 50/1976 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s 

ustanovením § 31 tohoto zákona
zahajuje projednávání návrhu zadání změny č. 1 regulač-

ního plánu Městské památkové zóny Frýdek
dle ust.§ 20, odst.2,3,4 zák.č.50/1976 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ stavební zákon“).
Ve smyslu ustanovení § 31 odst. 2 stavebního zákona vzhle-
dem k jednoduchosti zadávané změny, efektivnosti a hospo-
dárnosti (zejména s ohledem na skutečnost, že předmětnou 

změnou nedojde k zásadním změnám urbanistické koncepce) 
je v zadání navrženo spojení zpracování a projednání 

konceptu a návrhu změny č. 1 regulačního plánu (dále jen 
„RP“) Městské památkové zóny Frýdku (dále jen „MPZ“).

Návrh zadání změny č. 1 RP MPZ Frýdek bude dle §20, odst. 
2 stavebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí po 

dobu 30 dnů na městském úřadě, ul. Radniční 1148, 738 22 
Frýdek-Místek, na odboru územního a ekonomického rozvoje, 
4. NP, v pondělí a středu od 8,00 do 17,00 hod, v úterý a pátek 

od 8,00 do 13,30 hod, ve čtvrtek od 8,00 do 15,00 hod.,
ode dne 5. 10. 2005 do 3. 11. 2005

Dle ustanovení §20 odst.2, stavebního zákona, může každý 
(občané, fyzické a právnické osoby) uplatnit své podněty do 

15 dnů od posledního dne vystavení, tj. do 18. 11. 2005.
Dle ustanovení §20, odst.3, stavebního zákona, sdělí 

dotčené orgány státní správy svá stanoviska do 30 dnů 
od obdržení návrhu zadání.

Ke stanoviskům a podnětům podaným po stanovených 
lhůtách se nepřihlíží.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ návrhu zadání změny č. 1 RP 
MPZ Frýdek, jehož součástí bude v souladu s §20, odst.2 

stavebního zákona odborný výklad, se uskuteční
dne 19. 10. 2005 v 16,00 hod

v budově městského úřadu, ul. Radniční 1148, 738022 Frý-
dek-Místek, ve velké zasedací síni (2.NP).

Den  Místo 
8.10. a 22.10. Frýdek, ul. Lískovecká - na parkovišti
 Frýdek, ul. Černá cesta - u obchodu
 Frýdek, ul. Zátiší - naproti domu č. p. 1787
 Frýdek, ul. Klicperova - na parkovišti
 Frýdek, ul. Vršavec - na parkovišti poblíž domu č. p. 3244
15.10. a 29.10. Místek, ul. Hálkova - u výměníku
 Místek, ul. Kollárova - na parkovišti u parku
 Místek, ul. Pod Puklí - u podchodu
 Místek, ul. Polní - u hřiště
 Místek, ul. Ke Splavu - na parkovišti u mateřské školky

Odbor ŽPaZ

Sběr trávy, listí a větví
Městský úřad Frýdek-Místek, 

odbor životního prostředí a země-
dělství, ve spolupráci s Frýdeckou 
skládkou, a. s., připravil na měsíc 
říjen sběr biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu, tj. trávy, listí 
a větví od občanů. Jedná se o zku-
šební projekt, kdy bylo vytipováno 
celkem 10 míst, kde bude každou 

sobotu v měsíci říjnu, mimo 1. 10., 
v době od 9 do 13 hodin přistaven 
velkoobjemový kontejner a občané 
do něj budou moci dát biologicky 
rozložitelný komunální odpad. U 
každého kontejneru bude obsluha, 
která odmítne převzít jakýkoliv jiný 
druh odpadu. Harmonogram přista-
vení kontejnerů bude následující:

Odbor územního a ekono-
mického rozvoje Městského 
úřadu Frýdek-Místek informuje 
vlastníky kulturních památek, 
které se nacházejí na území 
MPZ Frýdek a MPZ Místek, o 
možnosti požádat o finanční pří-
spěvek z Programu regenerace 
městských památkových rezer-
vací a městských památkových 
zón pro rok 2006. 

Příspěvek je určen výhradně na 
podporu akcí, které mají charakter 
památkové obnovy nemovitých 
kulturních památek (např. obno-
va střechy, fasády, výplní otvorů, 
umělecko řemeslných prvků), nel-
ze použít na modernizaci objektů.

Pro podání žádosti je nutno 
splnit následující požadavky:

1. objekt je zapsán v Ústředním 
seznamu kulturních památek ČR

2. obnova musí probíhat pod-
le zákona č. 20/1987 Sb. o stát-
ní památkové péči a zákona č. 
50/1976 Sb. (stavební zákon)

3. obnova (nebo její etapa) musí 
být dostatečně připravena tak, aby 
mohla být provedena v roce 2006

4. připravenost akce (datum 
vydání závazného stanoviska 
orgánu státní památkové péče a 

STÁTNÍ DOTACE NA OBNOVU PAMÁTEKSTÁTNÍ DOTACE NA OBNOVU PAMÁTEK
datum vydání stavebního povolení 
nebo ohlášení stavebních úprav)

5. akce obnovy většího rozsahu 
(s celkovými ročními náklady nad 1 
milion Kč) je potřeba doložit propoč-
tem (odhadem nákladů projektanta), 
jinak nebude akce započtena

Anketní dotazník akce obno-
vy připravované pro rok 2006 je 
možno vyzvednout na Městském 
úřadě Frýdek-Místek, na odboru 
územního a ekonomického rozvo-
je, Radniční 1148. Tiskopis je mož-
no získat i na internetových strán-
kách města Frýdku-Místku – www.
frydekmistek.cz (radnice/tiskopisy, 
pokyny, materiály/odbor územního 
a ekonomického rozvoje).

Informace žadatelům poskytne 
ing. Marta Axmanová, OÚER MěÚ 
F-M, tel. 558 609 280, nebo e-mail: 
axmanova.marta@frydekmistek.cz

Řádně vyplněnou žádost 
odevzdávejte osobně na odboru 
územního a ekonomického roz-
voje (kancelář č. 404) Městské-
ho úřadu Frýdek-Místek, nebo 
zasílejte na adresu: Městský úřad 
Frýdek-Místek, odbor územního a 
ekonomického rozvoje, Radniční 
1148, 738 22 Frýdek-Místek, nej-
později do 7. listopadu 2005.

Kdokoli z nás či našich blíz-
kých se může stát nejen zachrán-
cem, ale i tím, kdo potřebuje 
pomoc, tedy postiženým. Proto 
je nutno, aby v rozhodujícím oka-
mžiku byl nablízku někdo, kdo 
je morálně i odborně připraven 
svým jednáním zachránit život. K 
poskytování první pomoci je třeba 
mít ochotu, odvahu a znalosti. 
Ochota bývá vrozená, odvaha se 
zvyšuje nabytými znalostmi. První 
pomocí se rozumí soubor výkonů, 
které mohou sloužit k záchraně 
života, omezení komplikací úra-
zů či náhlého onemocnění, nebo 
snížení bolesti, utrpení a stresu 
postižených. Postupy laické první 
pomoci nepředpokládají používá-
ní přístrojů a pomůcek. Zachránce 
by si měl v kritické situaci poradit, 
i když nad postiženým stojí s holý-
ma rukama.

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Frýdek-Místek 
společně s odborem sociálních 
služeb a zdravotnictví Městského 
úřadu Frýdek-Místek a Pečova-
telskou službou Frýdek-Místek, 
příspěvkovou organizací, připravil 
pro seniory a zdravotně postižené 
občany Frýdku-Místku pod 
názvem „Zvýšení zdravotního 
uvědomění obyvatelstva Frýd-
ku-Místku v oblasti poskytová-
ní první pomoci“ soubor vzdě-
lávacích akcí, které proběhnou v 
říjnu a listopadu letošního roku. 

Tým lektorů ČČK, kteří jsou 
nositeli příslušných odborných 
akreditací a certifikátů, usku-
teční v jednotlivých Domech s 
pečovatelskou službou školení 
vybraných témat vždy v rozsahu 

První pomoc v domácnostech seniorů
tří hodin, rozdělených do dvou 
devadesátiminutových samostat-
ných bloků přednášek a praktic-
kých demonstrací. Vzdělávání v 
Domech s pečovatelskou službou 
se mohou zúčastnit členové míst-
ních klubů důchodců. V klubovně 
Domu s pečovatelskou službou 
na ulici Sadová proběhne 1. část 
vzdělávacího programu ve středu 
19. října 2005 od 14:30 hod., 2. 
část se uskuteční ve středu 9. 
listopadu také od 14:30 hod.. V 
klubovně Domu s pečovatelskou 
službou na ul. 17. listopadu 147 
se uskuteční 1. část vzdělávání 
ve čtvrtek 13. října 2005 od 14:30 
hod., 2. část bude realizována ve 
čtvrtek 3. listopadu od 14:30 hod. 
Akce proběhnou také v Domech 

s pečovatelskou službou na ulici 
Zámecká, Těšínská a Na Aleji 
82. Všichni ostatní zájemci z řad 
důchodců – občanů Frýdku-Míst-
ku, budou mít možnost zúčastnit 
se vzdělávacího programu v 
budově Komerčního centra Frý-
dek-Místek, 8. pěšího pluku 1975, 
a to ve čtvrtky dne 20. října a 10. 
listopadu, vždy od 14:30 hod.

Rádi zodpovíme Vaše případ-
né dotazy. Kontaktní telefonická 
spojení: 558 434 850 – Oblastní 
spolek ČČK Frýdek-Místek, 558 
647 268 – Pečovatelská služba 
Frýdek-Místek, p.o, 558 609 
311 – odbor sociálních služeb a 
zdravotnictví MěÚ F-M.

Organizátoři projektu se těší 
na Váš zájem a bohatou účast!!!
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Škola života při OO SPMP 
ve Frýdku-Místku pod záštitou 
Města Frýdek-Místek úspěš-
ně uspořádala devátý ročník 
celostátní sportovní olympiády 
v lehké atletice s mezinárodní 
účastí pro mládež s mentálním 
postižením, o putovní pohár. A 
vzhledem k jeho průběhu jsou 
opravdu všichni zvědavi, co 
pořadatelé vytáhnou v příštím 
jubilejním ročníku.

Plné tribuny atletického stadio-
nu TJ Slezan při tomto klání jsou 
již pravidlem, protože olympijskou 
atmosféru zajišťují některé ško-
ly, tentokrát však nechybělo ani 
slavnostní zapálení „olympijského 

Olympiáda mentálně postižených
s ohněm, slibem i hejnem holubů

OLYMPIÁDA: Nechyběl slib sportovců, ani zapálení olympijského ohně.  Foto: Petr Pavelka

ohně“ a slib sportovců pronesený 
ve třech světových jazycích. A to 
ještě kromě češtiny, polštiny a 
němčiny mohla zaznít také slo-
venština, kdyby slovenská strana 
na poslední chvíli neodřekla svou 
účast. Když už si všichni mysleli, 
že kolorit akce je dokonán, roz-
letěly se nad stadionem stovky 
holubů. Po tomto aktu zůstala 
většina přítomných opravdu „paf“.

I když i starostka Frýdku-Místku 
Eva Richtrová sportovcům zdůraz-
ňovala olympijské heslo o tom, že 
je důležité se zúčastnit, nenašel 
se nikdo, kdo by nedal do souboje 
všechnu svou energii, aby v některé 
z disciplín získal ocenění. Sportovní 

disciplíny akce už mají svou tradici: 
hod kriketovým míčkem na dálku, 
skok do dálky, běh na padesát 
metrů, štafetový běh na 5x80 metrů 
a přetahování lanem. Pořadatelé 
poděkovali za podporu městu i dal-
ším sponzorům, ale nezapomněli 
ocenit i mimořádně příznivé počasí. 
Olympiáda se zkrátka vydařila se 
vším všudy.          (pp)

Extraligové volejbalistky 
Sokola Frýdek-Místek těsně 
před zahájením mistrovské 
soutěže ladily formu v zahra-
ničí. Z Francie dovezly vynika-
jící druhé místo, když ve finále 
prohrály s mistrovským cel-
kem Polska, poslední turnaj v 
Bratislavě dokonce vyhrály.

18. ročník mezinárodního 
volejbalového turnaje v Bratislavě 
nezačal pro Sokol Frýdek-Místek 
příliš povzbudivě, když prohrál s 
maďarským celkem 0:2. I když 
pak v základní skupině přišly 
výhry 2:0 nad Slovinkami a 2:1 
nad domácím béčkem, utrápená 
vítězství nesvědčila o dobré poho-
dě. „Nehráli jsme dobře, těžko 
jsme hledali optimální sestavu, 
jako by byly holky unavené nároč-
ným programem, chyběla ener-
gie. Do druhého dne jsme se ale 
skutečně dobře vyspali,“ napoví-
dá asistent trenérky Krempaské 
Richard Pavelka, že druhý den 
turnaje zastihl sokolky v mnohem 
lepším rozpoložení. Sokol, který 
skončil v základní skupině na 
druhém místě, čekal semifinálový 
zápas s vítězem druhé skupiny 
– VK UK Bratislava „A“. To je 
několikanásobný mistr Slovenska 

Sokol ladil formu v zahraničí
a tradiční vítěz turnaje. Přišel však 
pro všechny neočekávaný výsle-
dek, Frýdek-Místek s Bratislavou 
vyběhl 3:0. „To už jsme byli jiný 
tým, začali jsme fungovat jako 
družstvo,“ poznamenal Richard 
Pavelka. Ve druhém semifinále 
vedly Maďarky nad Polkami 2:1, 
ale nakonec je Polky doslova 
překřičely a po výsledku 3:2 šly 
do finále ony. Sokol šel tak do 
rozhodujícího zápasu s tím, že 
Polky musí dostat pod tlak, aby 
se nedostaly „ke slovu“. Povedlo 
se a i finálového soupeře frýdec-
ko-místecké volejbalistky zdolaly 
bez ztráty setu, takže mohly 
před začátkem sezony získat 
potřebné sebevědomí. „S oběma 
turnaji jsem spokojena výkonem 
i výsledkem. Znovu se ukázalo, 
že ve Frýdku bojuje celý kolektiv, 
nemáme nějakou výraznější indi-
vidualitu, ale hrajeme jako tým. 
Rýsuje se nám sestava a udělali 
jsme si jasno i v různých eventu-
alitách střídání. V Bratislavě jsem 
byla velmi potěšena, že když 
holky vycítily velkou šanci poprvé 
vyhrát velký mezinárodní turnaj, 
projevily velkou chuť po vítězství,“ 
zhodnotila turnajový přínos tre-
nérka Táňa Krempaská.         (pp)

MLÁDEŽNICKÉ JUDO: Turnaj O pohár starostky města zahájil místostarosta Petr Cvik.    Foto: Petr Pavelka

Šachisté mají za sebou další 
vynikající sezonu. Na pokraji 
nové se vždycky frýdecko-
místecký šach zabývá otázkou, 
zda je reálné minulé výsledky 
obhájit, ale laťka stále stoupá. 

„Věděli jsme, že jen těžko 
budeme překonávat skvělé spor-
tovní výsledky sezóny 2003/2004, 
ale, ač to zní neuvěřitelně, poved-
lo se nám to,“ mohl oznámit 
svým partnerům na začátku září 
ředitel Beskydské šachové školy 
Antonín Surma. Výčet úspěchů 
sezony 2004/2005 začíná u sku-
tečnosti, že Beskydská šachová 
škola v soutěžích družstev získala 
mistrovský titul v Extralize dorostu 
a vyhrála Mistrovství ČR mladších 
i starších žáků. „Družstva složená 
z našich hráčů vybojovala vítěz-
ství na MČR škol ve všech třech 
věkových kategoriích: 1.-5. třída 
6.ZŠ F-M, 6.-9. třída 6.ZŠ F-M, 
střední školy Gymnázium P. 
Bezruče. Naprostou převahu v 
soutěžích družstev dokumentuje 
i zisk 2. místa Soukromého gym-
názia F-M na MČR škol 6.-9. třída 
a zisk 3. místa „B“ družstva BŠŠ 
na MČR družstev mladších žáků,“ 
vypočítává kolektivní úspěchy 
Antonín Surma.

Úspěchy však sklízí i jednot-
livci. V mistrovských soutěžích 
jednotlivců byli na základě svých 
výkonů nominováni na červenco-
vé Mistrovství světa mládeže ve 
Francii Karolína Langnerová, Jiří 
Kočiščák a Jan Krejčí. Na zářijové 

Další skvělá sezona šachistů
Mistrovství Evropy mládeže 2005 
v Srbsku pak Tomáš Pavelek a na 
srpnové Mistrovství Evropské unie 
2005 v Rakousku Tomáš Pavelek, 
Jiří Kočiščák a Jan Krejčí.

Na Mistrovství ČR mládeže 
2005 dokázali vyhrát své katego-
rie tito hráči: D8 - Vendula Nová-
ková, H12 - Jiří Kočiščák, H14 
- Jan Krejčí, 2. místo vybojovali 
v H8+H10 Tomáš Pavelek, D12 
- Karolína Langnerová a 3. místo 
získal v H14 Matěj Konštacký.

Zajímavé srovnání oddílů 
pečujících o mládež podle Účasti 
na mistrovských akcích v sezó-
ně 2004/2005 sestavila Komise 
mládeže Šachového svazu Čes-
ké republiky. Jednoznačně vede 
Frýdek-Místek (313 bodů) před 
Starým Městem (117 bodů) a 
Libercem (104 body).

„Úspěšní jsme byli nejen na 
sportovním poli, ale také v pro-
pagaci šachové hry na veřej-
nosti. Podařilo se nám otevřít 
šachové kroužky na mnoha 
základních a mateřských ško-
lách a přiblížit královskou hru 
dalším zájemcům. Našim čle-
nům děkuji za skvělou repre-
zentaci, rodičům za podporu 
svých dětí, naší šachové školy a 
všem trenérům za skvěle odve-
denou práci. Jsem přesvědčen 
o tom, že i v nastávající sezóně 
2005/06 dokážeme navázat na 
sportovní úspěchy z let minulých 
a naše činnost bude ještě pest-
řejší,“ věří Antonín Surma.  (pp)

hokej ve VSH
Mistrovská utkání a akce HC Frýdek-Místek ve víceúčelové

sportovní hale v první polovině října 2005:
NE 2.10. 9,00 4+5.tř. - HC Sareza Ostrava
 13,30 junioři - HC Bohumín
PÁ 7.10. 18,30 dorost - HC Žďár n.Sázavou
SO 8.10. 10,00 8+9.tř. - HC Kopřivnice
 14,00 3.tř. - HC Kopřivnice
 17,00 muži - HC Kopřivnice
NE 9.10. 9,00 6+7.tř. - HC Kopřivnice
 13,30 dorost - HK Šumperk
 19,15  junioři - HC Studénka
SO 15.10. 10,00 8+9.tř. - HC Havířov
NE 16.10. 9,00 4+5.tř. - HC Třinec
 13,30  dorost - HC Prostějov

Hokejový klub pořádá každé pondělí a čtvrtek v 17,00 a v sobotu v 
7,15 nábor žáků ročníku 1996 a mladších do hokejové přípravky.
Tréninky přípravky: pondělí v 17,15 čtvrtek v 17,15 sobota v 7,30

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI - ŘÍJEN
sobota 1.10. 8:30 – 9:30 h.
veřejné bruslení rodičů s dětmi
neděle 2.10. 16:00 – 17:30 h.

veřejné bruslení
středa 5.10. 16:15 – 17:30 h.

veřejné bruslení
sobota 8.10. 8:30 – 9:30 h.
veřejné bruslení rodičů s dětmi
neděle 9.10. 16:00 – 17:30 h.

veřejné bruslení
středa 12.10. 16:15 – 17:30 h.

veřejné bruslení
sobota 15.10. 8:30 – 9:30 h.
veřejné bruslení rodičů s dětmi
neděle 16.10. 16:00 – 17:30 h.

veřejné bruslení
středa 19.10. 16:15 – 17:30 h.

veřejné bruslení
sobota 22.10. 8:30 – 9:30 h.
veřejné bruslení rodičů s dětmi
neděle 23.10. 16:00 – 17:30 h.

veřejné bruslení
středa 26.10. 16:15 – 17:30 h.

veřejné bruslení
sobota 29.10. 8:30 – 9:30 h.
veřejné bruslení rodičů s dětmi
neděle 30.10. 16:00 – 17:30 h.

veřejné bruslení
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Pozemek p.č. 3482/62 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 329 m2, část budovy č.p. 612 na 
pozemku p.č. 3482/62 zastavěná plocha a nádvoří, 
část pozemku p.č. 3482/1 ostatní plocha - zeleň o 
výměře 80 m2, část pozemku p.č. 3482/63 ostatní 
plocha - jiná plocha o výměře 60 m2, vše v k.ú. Mís-
tek (ul. Frýdlantská – prostor mezi Kinem P. Bezru-
če a obchodním domem)

Město Frýdek-Místek informuje o záměru pronajmout
níže uvedené nemovitosti za účelem realizace dostaveb

Část pozemku p.č. 2981 zastavěná plocha a nádvo-
ří o výměře 450 m2 v k.ú. Frýdek (tř. T.G.Masaryka – 
dostavba MPZ Frýdek – v blízkosti kavárny Radhošť)

Písemné žádosti zasílejte na Městský úřad Frý-
dek-Místek, odbor správy obecního majetku, a to 
nejpozději do 31. 10. 2005. V žádosti uveďte, zda 
jste již byli investorem podobné výstavby a jakou 
podnikatelskou činností se zabýváte.

ZÁMĚR 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 nacházejí-
cích se v objektech ve vlastnictví Města Frýdek-Místek“, který byl schválen 

Radou města Frýdek-Místek dne 8. 10. 2001.
Den konání „Dražby“: 17. 10. 2005

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

Hodina konání „Dražby“: 15:00 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.
Prohlídka garáže se uskuteční 14. 10. 2005

ve 9:15 hodin na místě samém.
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), přičemž zaplacení kauce se vyžaduje jednotlivě 
vždy ke každé garáži – nebytovému prostor, 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 

MěÚ Frýdek-Místek, odboru správy obecního majetku, III. NP, dveře č. 311.
„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v objektech ve vlastnictví 
Města Frýdek-Místek“ je zveřejněn na úřední desce umístěné v budově 

MěÚ Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, v I. NP (u vrátnice).
ZÁMĚR MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK

pronajmout nebytový prostor - garáž nacházející se v 
suterénu domu č.p. 120, ul. Pod Školou, k.ú. Frýdek 
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“: 17. 10. 2005
Místo konání „Dražby“: MěÚ Frýdek-Místek,

ul. Radniční 1148
- malá zasedací síň, II. NP

Hodina konání „Dražby“: 14:30 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 120, ul. Pod 

Školou, k.ú. Frýdek.
Celková plocha garáže je 14,85 m2.

Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního 
ročního nájemného na 1 m2 plochy garáže a činí

700,- Kč/m2/rok.

ZÁMĚR 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“: 17. 10. 2005

Místo konání „Dražby“: MěÚ Frýdek-Místek, ul. Radniční 
1148

- malá zasedací síň, II. NP
Hodina konání „Dražby“: 14:00 hodin

Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 829, ul. Hlavní, 
k.ú. Místek.

Celková plocha garáže je 18,70 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního 
ročního nájemného na 1 m2 plochy garáže a činí

700,- Kč/m2/rok.

Prohlídka garáže se uskuteční 14.10.2005 v
11:00 hodin na místě samém.

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), přičemž zaplacení kauce se 

vyžaduje jednotlivě vždy ke každé garáži – nebytovému 
prostor, který je předmětem dražby (č.ú.: 6015-928-

781/0100, VS 325 980 002).
Další informace je možné získat na tel. č. 558 609 174 

nebo osobně na MěÚ Frýdek-Místek, odboru správy 
obecního majetku, III. NP, dveře č. 311.

„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v objek-
tech ve vlastnictví města Frýdek-Místek“ je zveřejněn na 

úřední desce umístěné v budově MěÚ Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 1148, v I. NP (u vrátnice).

Prohlídka garáže se uskuteční 14. 10. 2005 ve 9:00 
hodin na místě samém.

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), přičemž 
zaplacení kauce se vyžaduje jednotlivě vždy ke každé 
garáži – nebytovému prostor, který je předmětem draž-

by (č.ú.: 6015-928-781/0100, VS 325 980 001).
Další informace je možné získat na

tel. č. 558 609 174 nebo osobně na MěÚ Frýdek-
Místek, odboru správy obecního majetku, III. NP, dveře 

č. 311.
„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v objek-
tech ve vlastnictví Města Frýdek-Místek“ je zveřejněn na 

úřední desce umístěné v budově MěÚ Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 1148, v I. NP (u vrátnice).

ZÁMĚR MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor - garáž nacházející se v suterénu domu č.p. 
3034, ul. Hasičská, k.ú. Frýdek na základě výsledku „dražby výše nájem-

ného“ (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“: 17. 10. 2005

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

Hodina konání „Dražby“: 13:30 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 3034, ul. Hasičská, k.ú. Frýdek.

Celková plocha garáže je 17,52 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního nájemného na 

1 m2 plochy garáže a činí 700,- Kč/m2/rok.
Prohlídka garáže se uskuteční 13. 10. 2005

ve 9:15 hodin na místě samém.
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), přičemž zaplacení kauce se vyžaduje jednotlivě 
vždy ke každé garáži – nebytovému prostor, který je předmětem dražby 

(č.ú.: 6015-928-781/0100, VS 325 980 004).
Další informace je možné získat na tel. č. 558 609 174 nebo osobně na 

MěÚ Frýdek-Místek, odboru správy obecního majetku, III. NP, dveře č. 311.
„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v objektech ve vlastnictví Města 
Frýdek-Místek“ je zveřejněn na úřední desce umístěné v budově MěÚ Frýdek-

Místek, ul. Radniční 1148, v I. NP (u vrátnice).

ZÁMĚR MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor - garáž nacházející se v suterénu domu 
č.p. 3036, ul. Hasičská, k.ú. Frýdek 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“: 17. 10. 2005

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

Hodina konání „Dražby“: 13:00 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 3036, ul. Hasičská, k.ú. Frýdek.

Celková plocha garáže je 18,16 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního nájemného na

1 m2 plochy garáže a činí 700,- Kč/m2/rok.
Prohlídka garáže se uskuteční 13. 10. 2005

ve 9.00 hodin na místě samém.
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), přičemž zaplacení kauce se vyžaduje jednotlivě 
vždy ke každé garáži – nebytovému prostor, který je předmětem dražby 

(č.ú.: 6015-928-781/0100, VS 325 980 003).
Další informace je možné získat na tel. č. 558 609 174 nebo osobně na 

MěÚ Frýdek-Místek, odboru správy obecního majetku, III. NP, dveře č. 311.
„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v objektech ve vlastnictví 
Města Frýdek-Místek“ je zveřejněn na úřední desce umístěné v budově 

MěÚ Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, v I. NP (u vrátnice).

ZÁMĚR MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor - garáž nacházející se v 
suterénu domu č.p. 146, ul. 17. listopadu, 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“: 7. 11. 2005
Místo konání „Dražby“: MěÚ Frýdek-Místek,

ul. Radniční 1148
- malá zasedací síň, II. NP

Hodina konání „Dražby“: 13:00 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 146, ul. 17. 

listopadu, k.ú. Místek.
Celková plocha garáže je 25 m2.

Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního 
nájemného na 1 m2 plochy garáže a činí 700,- Kč/m2/rok.

Prohlídka garáže se uskuteční 4. 11. 2005
ve 14:00 hodin na místě samém.

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), přičemž 
zaplacení kauce se vyžaduje jednotlivě vždy ke každé 
garáži – nebytovému prostor, který je předmětem draž-

by (č.ú.: 6015-928-781/0100, VS 325 980 006).
Další informace je možné získat na tel. č. 558 609 174 

nebo osobně na MěÚ Frýdek-Místek, odboru správy 
obecního majetku, III. NP, dveře č. 311.

„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v objek-
tech ve vlastnictví Města Frýdek-Místek“ je zveřejněn na 

úřední desce umístěné v budově MěÚ Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 1148, v I. NP (u vrátnice).
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Pronajmu
nebytové prostory 

k podnikání
ve Frýdku
130 m2, 40 m2

a 25 m2

Prodám papírenské 
zboží za 30%
prodejní ceny.

Telefon:
558 630 487

Pro inzerci volejte
603 249 743
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Zastupitelstvo města Frýdku-
Místku vydává dne 19. 9. 2005 
podle ustanovení § 13 b odst. 
2 zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání, ve zně-
ní pozdějších předpisů, a v soula-
du s ustanoveními § 10 písm. d) 
a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Základní ustanovení

Touto vyhláškou se upravu-
je povinnost trvalého označo-
vání všech psů chovaných na 
území města Frýdku-Místku dle 
zvláštního zákona1). 

Čl. 2 - Chovatel
Chovatelem je každá práv-

nická nebo fyzická osoba, která 
drží nebo chová psa nebo psy, 
trvale nebo dočasně, a která má 
trvalý pobyt nebo sídlo na území 
města Frýdek-Místek.
Čl. 3 - Trvalé označování
1) Každý chovatel2) psa cho-

vaného na území města Frýdku-
Místku je povinen nechat psa, kte-
rý je starší 6 měsíců, trvale označit 
mikročipem, který odpovídá ISO 
standardu3) vydanému Evropskou 
unií nebo tetováním. Označení psa 
mikročipem provede na žádost 
chovatele veterinární lékař určený 
městem Frýdek-Místek. Označení 
psa tetováním provede na žádost 
chovatele odborně způsobilá oso-
ba určená městem Frýdek-Místek.

2) Od veterinárního lékaře, 
který mikročip aplikoval, nebo 
odborně způsobilé osoby, kte-
rá provedla tetování psa, si k 
doložení trvalého označení cho-

NEJLEPŠÍ PŘÍTEL: Psí miláčkové budou čipováni.  Foto: Petr Pavelka

Obecně závazná vyhláška
č. 12/2005, o trvalém označování psů

vatel vyžádá doklad o označení 
psa, na němž je uvedeno regis-
trační číslo mikročipu nebo vyte-
tované číslo. U psů s průkazem 
původu lze toto potvrzení nahra-
dit stejnopisem průkazu původu. 

3) Psi, kteří budou odchyceni 
na území města Frýdek-Místek 
a nebudou označeni mikroči-
pem ani tetováním, budou auto-
maticky označeni mikročipem. 

4) Označování psů bude 
prováděno na náklady města 
Frýdek-Místek.

Čl. 4
Evidence

1) Každý chovatel psa předloží 
doklad o označení psa, na němž je 
uvedeno registrační číslo mikroči-
pu nebo číslo tetování, finančnímu 
odboru MěÚ Frýdek-Místek, a to 
nejpozději do 15 dnů od označení 
psa mikročipem či tetováním. 

2) Chovatel je povinen finanč-
nímu odboru MěÚ Frýdek-Místek 
ohlásit nejpozději do 15 dnů ukon-
čení chovu psa na území města 
Frýdek-Místek (např. prodej, daro-
vání, utracení nebo jeho uhynutí).

Čl. 5
Přechodná ustanovení

1) Chovatel, který před účin-
ností této vyhlášky nechal psa 
trvale označit nebo ho před účin-
ností této vyhlášky nabyl trvale 
označeného, je povinen do 30 
dnů od účinnosti této vyhlášky 
předložit doklad o označení psa, 
na němž je uvedeno registrační 
číslo mikročipu nebo číslo tetová-
ní, finančnímu odboru MěÚ Frý-
dek-Místek. V takovém případě 
se má za to, že podmínky trva-
lého označení psa podle článku 
3 odst.1 splňuje i v případě, že 

Zastupitelstvo města Frýdku-
Místku vydává dne 19. 9. 2005 
podle ustanovení § 14 zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, a v 
souladu s ustanoveními § 10 písm. 
d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, 
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 

12/2003, o místním poplatku ze psů, 
ze dne 15. 12. 2003 se mění takto:

1. Čl. 5 se zrušuje.
2. Dosavadní články 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12,13 a 14 se označují jako 
články 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 a 13.

3. Čl. 6 zní:
Sazby poplatku
(1) Poplatek činí za kalendářní 

rok: (Za prvního psa/Za druhého a 
každého dalšího psa téhož držitele)

a) za psa poplatníka, který 
má trvalé bydliště v obytných 
domech1/ v obvodu m.č. Frýdek 
a Místek (mimo Panské Nové 
Dvory6/) 1.200,- Kč/1.800,- Kč

b) za psa poplatníka, který 
má trvalé bydliště: 

- v rodinných domcích1/ v 
obvodu m.č. Frýdek a Místek 
(mimo okrajové části2/)

- v obytných domech1/ v obvo-
du m.č. Lískovec, Zelinkovice, 
Lysůvky, Chlebovice, Skalice a 
Panské Nové Dvory 6/

- který je celoročně umístěn 
jako hlídací na pozemku držite-
le psa nebo je určen k hlídaní 
objektu 400,- Kč/600,- Kč

c) za psa poplatníka, který 
má trvalé bydliště v rod.domcích 
1/ v obvodu m.č. Frýdek a Místek 
- okrajové části 2/ m.č. Lískovec, 
Zelinkovice, Lysůvky, Chlebovi-

použitý mikročip neodpovídá sta-
novenému ISO standardu. 

2) Chovatel psa, který nebyl 
před účinností této vyhlášky 
trvale označen mikročipem nebo 
tetováním, je povinen nechat psa 
trvale označit podle čl. 3 odst.1 
nejpozději do 6 měsíců ode dne 
účinnosti této vyhlášky.

Čl. 6
Kontrola dodržování

Kontrola dodržování vyhlášky 
vyplývá z platné právní úpravy4).

Čl. 7
Sankce

Porušení vyhlášky lze 
postihnout podle platných 
právních předpisů5).

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účin-
nosti dne 1. 1. 2006. 

1) § 13b odst.1 písm.c) záko-
na č.246/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů

2) § 3 písm.k) zákona 
č.246/1992 Sb., na ochranu zví-
řat proti týrání, ve znění pozděj-
ších předpisů

3) ISO 11784, ISO 11785
4) zákon č.553/1991 Sb., o 

obecní policii, zákon o Policii 
České republiky č. 283/1991, oba 
ve znění pozdějších předpisů

5) §46 odst. 2 zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, § 
58 odst. 4 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, oba ve znění poz-
dějších předpisů
Ing. Eva Richtrová, starostka
Mgr. Ivan Vrba, místostarosta

Obecně závazná vyhláška č. 13/2005, měnící 
vyhlášku o místním poplatku ze psů

ce, Skalice a Panské Nové Dvo-
ry 6/ 100,- Kč/150,- Kč

d) za psa, jehož držitelem je 
poživatel invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého 
důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmu, poživatel sirotčí-
ho důchodu a důchodu, u kterého 
dochází k souběhu dvou důcho-
dů, a to starobního a vdovského, 
starobního a vdoveckého, invalid-
ního a vdovského, invalidního a 
vdoveckého, přičemž nemá jiný 
zdroj příjmů a má trvalé bydliště v 
m.č. Frýdek a Místek a v obytných 
domech1/ v obvodu m.č. Lískovec, 
Zelinkovice, Lysůvky, Chlebovice, 
Skalice a Panské Nové Dvory6/ 
200,- Kč/300,- Kč

(2) V případě držení psa po 
dobu kratší než jeden rok se pla-
tí poplatek v poměrné výši, která 
odpovídá počtu i započatých 
kalendářních měsíců. 

(3) Při změně místa trvalého 
pobytu nebo sídla platí držitel 
psa poplatek od počátku kalen-
dářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém změna 
nastala, nově příslušné obci. Pro 
výpočet poměrné výše poplatku 
platí odstavec (1).

4. V čl. 8 písm. e) se číslo „2“ 
nahrazuje číslem „1“.

Čl. 2
1) Ostatní ustanovení obecně 

závazné vyhlášky č. 12/2003, o 
místním poplatku ze psů ze dne 
15. 12. 2003, se nemění.

2) Tato obecně závazná 
vyhláška nabývá účinnosti 
dnem 1. 1. 2006.

6/ Panské Nové Dvory jsou 
totožné s k.ú. Panské Nové Dvory

Ing. Eva Richtrová, starostka
Mgr. Ivan Vrba, místostarosta
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název před r. 1939 za okupace po osvobození v současnosti    
Masarykovo nám. nám. Ad. Hitlera Masarykovo nám. Zámecké nám.
tř. Wilsonova tř. Herm. Gőringa tř. Rudé armády tř. T. G. Masaryka
Revoluční tř. Dr. Goebbelse  Revoluční Revoluční
sady Svobody Sad Horst Wessel sady Svobody sady Svobody
Legionářská Schlageterova Legionářská Legionářská
Žižkova Rud. Junga Žižkova Žižkova
Radniční Georga Schőnerera Radniční Radniční
Husova W. Januschkeho  Husova Husova
Kollárova P. Rossegera Mánesova Mánesova
Rašínova Konrada Henleina Rašínova Jana Švermy 
Benešova tř. 14. března Leninova Hlavní
Pekařská Pluk. Stoewera Pekařská Pekařská
Nádražní tř. Viktoria Jeremenkova Nádražní
Jeronýmova Lutherova Jeronýmova Jeronýmova
Havlíčkova Dr. Todta El. Krásnohorské El. Krásnohorské
Jiráskova Goetheho Jiráskova Jiráskova
Hynka Pánka Preisse Tolstého Tolstého
Lubojackého Dr. Hradetschneho Lubojackého Lubojackého
Novodvorská ul. SA Nár. mučedníků Nár. mučedníků
Sadová Friesů Sadová Sadová
Petrova Schillerova Dr. Petra Dr. Petra
Bezručova Moritze Rohrmanna Molotovova Josefa Kavky
Jana Skarabely Dr. Otta Jana Skarabely Škarabelova
Findinského Findinského 2. května 2. května
Tvrdého Fichteho J. K. Tyla J. K.Tyla
Křížkovského Dr. Körnera Dr. Vančury Dr. Vančury
Mozartova Mozartova Josefa Hory Josefa Hory
Jana Čapka Eichendorfova Jana Čapka Jana Čapka
Tyršova Felixe Dahna Tyršova Dr. M. Tyrše
Sokola Tůmy Jahnova Sokola Tůmy Sokola Tůmy
Jiřího z Poděbrad Ullricha Huttena Jiřího z Poděbrad Jiřího z Poděbrad
Křižíkova Hohenegerova  Křižíkova Křižíkova
Polachova Polachova Svatoplukova Svatoplukova
Pešatova Pešatova Přemyslovců Přemyslovců
Divišova Hassnerova Divišova Divišova
Sokolská tř. Dr. Leye Sokolská Sokolská

Záměr redakční rady Zpravo-
daje RM zveřejňovat postupně 
historii ulic má přinést objas-
nění i těch názvů, které nejsou 
běžně známé. Navzdory snaze 
poskytnout o jménech ulic co 
nejvíce zajímavých informací, 
budou některá sdělení skoupá, 
jiná zase obsáhlejší. Mezi oby-
vateli se jistě najdou pamětníci 
a možná i potomci význačných 
osobností spojených názvem 
ulic s naším městem. Bude-li mít 
někdo z občanů zájem přispět 
svými poznatky k některému 
pojmenování, uvítáme je. 

V úvodní části se vracíme do 
historie roku 1945, kdy plénum 

Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (1.)

TŘÍDA TGM: Předtím tř. Rudé armády, ale i tř. Herm. Gőringa a před 
válkou tř. Wilsonova.    Foto: Petr Pavelka

Městského národního výboru 
ve Frýdku-Místku odhlasovalo 
23. srpna 1945 nové pojmeno-
vání ulic (sadů) v takovém zně-
ní, aby se už nevyskytl stejný 
název ulice ve Frýdku i Místku, 
aby se jména vrátila ke vžitým 
původním názvům. 

Po zveřejnění některých 
pojmenování ve frýdecké 
městské části bychom rádi 
uvedli příště pojmenování 
vztahující se k místecké části 
města. Současný název někdy 
nelze přesně určit, protože 
město prošlo rozsáhlými sta-
vebními přeměnami, kdy mno-
hé ulice změnily směr, někte-
ré zmizely, a tak na nynější 
názvy bychom ve srovnání s 
názvy před rokem 1939 měli 
pohlížet spíš jako na orientač-
ní, ne zcela odpovídající jejich 
původnímu umístění. 

Některá pojmenování v prů-
běhu let doznala dalších změn. 
Např. Masarykovo náměstí od 
prosince 1953 neslo jméno Kle-
menta Gottwalda. Od 1. června 
1991 ho známe jako Zámec-
ké náměstí. Podobně změnily 
název i jiné ulice, náměstí a 
sady ve Frýdku-Místku.

Anna Nováková,
kronikářka města

Od 1. října krajská redakce Deníku upozorňuje, že v novinových stán-
cích již nekoupíme Moravskoslezský deník, ale deník s regionálním zpra-
vodajstvím - u nás Deník frýdecko-místecký a třinecký. Přílohou úterního 
vydání zůstává FRÝDECKO-MÍSTECKO. 2. října se konalo v kulturním 
domě VP na Heydukově ulici neoficiální mistrovství Moravy v tanečním sty-
lu BREAK DANCE. V prostorách Nové scény Vlast byla zahájena výstava 
nazvaná Jára Cimrman, světoběžník a vynálezce. Vernisáže se zúčastnili 
členové Divadla Járy Cimrmana včetně ředitele Zdeňka Svěráka, kteří o 
den dříve uvedli představení Vyšetřování ztráty třídní knihy. Filmový klub 
navázal na předcházející program Nové scény Vlast malou přehlídkou 
Cimrmanovských filmů od 4. do 6. října. 4. října započala celostátní akce 
Týden knihoven. Asociace debatních klubů a Debatní klub při Čtyřletém 
a osmiletém gymnáziu, s.r.o., zvaly 6. října studenty, učitele a širokou 
veřejnost ke zhlédnutí soutěžní debaty na téma Mírové soužití západní 
civilizace a islámského světa je možné. Studentům z Frýdku-Místku opo-
novali studenti olomouckého gymnázia. Setkání s hercem Ladislavem 
Chudíkem, houslistou Bohumilem Smejkalem a klavíristou Vladimírem 
Hollým, uspořádané jako večer vyprávění, poezie a hudby, se konalo ve 
velkém sále Lidového domu. Odbor sociálních služeb a zdravotnictví pod 
záštitou starostky Evy Richtrové připravil 7. října v Národním domě oslavu 
Dne seniorů. Během bohatého programu se vystřídali na pódiu účinku-
jící ze souboru Ondrášek, romští tanečníci break-dance z Pramínku a k 
tanci zahrála mládežnická kapela Radost z Dobré pod vedením Antonína 
Hradílka. Svaz důchodců na akci pozval asi 150 seniorů, kteří vychutnali i 
lákavé nabídky rautového stolu. Na Zámeckém náměstí jsme mohli nav-
štívit speciální autobus, v němž tým zdravotníků na přání bezplatně měřil 
krevní tlak, hladinu krevního cukru a cholesterolu. Na základě zjištěných 
výsledků lékař vyhodnotil daný stav a doporučil, co můžeme udělat pro 
své zdraví, a to nejen u příležitosti konání Světového dne srdce. Muzeum 
Beskyd a Národní památkový ústav se svým pracovištěm v Brně připravily 
v muzejních síních frýdeckého zámku výstavu předmětů a kosmetických 
pomůcek našich předků. Výstavu Osobní hygiena na šlechtických sídlech 
můžeme navštívit až do 20. března příštího roku. 8. října končil Týden s 
kronikou uspořádaný pro veřejnost odborem školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy města F-M. 9. října se uskutečnil v bazilice minor koncert, na 
němž vystoupili sólisté Národního divadla moravskoslezského z Ostravy 
spolu se Symfonickým orchestrem F-M a dirigentem J. Javůrkem. Na 
programu byla Dvořákova Stabat Mater. Za spolupráce odboru ŠKMaT 
s firmou Idea Impo, s. r. o., se uskutečnila akce Hezké sobotní odpoled-
ne u Zámeckého náměstí. Prezentovaly se tu Centrum pro mentálně 
postiženou mládež, klub Nezbeda a další organizace, které tu předvedly 
ukázky svých činností a nabídly vlastní výrobky. Členové Divadla DUO 
zahráli 10. října v Rytířském sále Zvíkovského raráška. 13. října členové 
Divadla Semafor uvedli vzpomínkové představení na J. Šlitra Osmdesát 
svíček na ztraceným dortu. Z rodinného domu u Olešné zůstalo po požáru 
ve večerních hodinách jen torzo. Do kina s Hankou - tak zvala ČSSD v 
rámci předvolební kampaně zdarma širokou veřejnost 15. října v 15.30 
hod. do Kina P. Bezruče na zhlédnutí animovaného filmu SHREK 2. GLD 
zvala na vernisáž obrazových cyklů koček a ptáků výtvarníka Lubomíra 
Typlta. Odborný seminář ve velkém sále kulturního domu VP pořádal OV 
KSČM ve Frýdku-Místku za účasti předsedy KSČM Miroslava Grebeníč-
ka. Na Den otevřených dveří zvalo vedení a. s. Frýdecká skládka.      (an)

TÝDEN S KRONIKOU: Školáci a studenti se seznamovali s kro-
nikářskou prací.                  Foto: Petr Pavelka

10. září tohoto roku oslavila 
Skalice sedmisté výročí od první 
písemné zmínky v roce 1305 v 
listině vratislavského biskupství. 
Celá obec žila přípravami již mno-
ho týdnů předem, do práce se 
zapojily mnohé organizace, spol-
ky i řada ochotných občanů.

I přes malé technické problé-
my se oslavy vydařily. Do prostor 
Skalického muzea, školy, kostela, 
hasičské zbrojnice, myslivecké 
chaty, sportovního zařízení míst-
ního Sokola a posléze i do areálu 
oslav u kulturního domu zamířily 
stovky návštěvníků ze Skalice i 
okolí a jejich pochvala byla tou 
nejlepší odměnou všem, kteří se 
na přípravě i průběhu oslav podí-
leli. Bylo to Vlastivědné sdružení 

Skaličanů, osadní výbor, spolky 
hasičů, zahrádkářů, myslivců i 
tělovýchovná jednota Sokol.

Ráda bych jistě jménem všech 
skalických občanů a návštěvní-
ků oslav poděkovala nejen těm, 
kteří pěknou a důstojnou oslavu 
připravili, všem účinkujícím - sou-
boru Ostravička, hudební skupině 
Radost z Dobré, dětem skalické 
školy, vypravěči Voznicovi, skupi-
ně Kati i hudební skupině Proxima 
z Ostravy, ale také štědrým spon-
zorům, bez jejichž přispění by byly 
oslavy mnohem skromnější. Patří 
mezi ně Městský úřad ve Frýdku-
Místku, firma BEZAN pana Zaba-
víka, pivovar Radegast Nošovice, 
Potraviny pana Sobka, firma 
GALA dřevo paní Zahradníkové, 

textilní závod Slezan, květinářství 
paní Jursové, manželé Berta a 
Augustin Sklářovi, pan Zdeněk 
Stříž a manželé Matusikovi. Velký 
dík patří také zastupitelstvu měs-
ta Frýdku-Místku v čele s paní 
starostkou Evou Richtrovou za 
příkladnou vstřícnost při realizaci 
našich požadavků, a to nejen v 
rámci oslav.

Skalice zásluhou radnice v 
posledních letech zkrásněla. 
Budovy školy, pošty a kulturního 
domu dostaly nový kabát i vnitřní 
úpravy, přibývají nové chodníky 
u silnice i autobusové čekárny, 
mizí zanedbané prostranství před 
kostelem, náš svatostánek se 
náročně opravuje, technické služ-
by vzorně udržují a upravují místní 

hřbitov, radnice nezapomíná na 
údržbu obecních cest, veřejného 
osvětlení a zeleně, finančně pod-
poruje činnost klubu důchodců, 
osadního výboru i dalších organi-
zací a zájmových sdružení.

Jsme rádi, že jsme se jako 
okrajová místní část města Frýd-

ku-Místku stali jeho rovnocennou 
součástí, a věříme, že tomu bude 
tak i nadále. V obecní kronice 
bude pro další generace zapsá-
na nová radostná kapitola v dlou-
hé historii života obce Skalice.

Věra Pánková,
kronikářka Skalice

Okrajová Skalice není „na okraji“
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Po delší odmlce se v místec-
ké galerii Librex představil se 
svými fotografiemi Ivan Korč, 
který v minulosti okupoval ten-
to výstavní prostor výhradně 
svými výtvory. Možná i proto 
se tu při vernisáži sešlo oprav-
du hodně lidí, a to ještě některé 
mohla odradit zvací sms zprá-
va s neoficiálním nepublikova-
telným názvem výstavy.

Ten parodoval výrok jistého 
žurnalisty na adresu bohém-
ského fotografa, ale pro oficiální 
potřebu byl zkulturněn na pouhé 
„Vše, co mám rád“. Podle obsa-
hu výstavy si tedy buďte jisti, 
že Ivan Korč má docela kladný 
vztah k ovoci, zejména když 
je konzumují ženy inspirované 
vyhnáním Evy z ráje, miluje, 
když se někdo odváže tak, že 
skáče metr vysoko, ukázal i svou 
slabost pro věci mezi nebem a 
zemí a hygienu slabšího pohlaví. 
Zlatým hřebem byla fotografie, 
myšlená jako pocta zesnulému 
kamarádovi, kde fotograf Ivan 
Korč naaranžoval smrtku do 
podoby, že někteří přítomní muži 
s potřebnými věkovými křížky 
začali rozjímat nad okamžitým 
odchodem z tohoto světa nebo 
se přinejmenším na tento oka-

Ivan Korč zase provokoval

mžik začali alespoň trochu těšit. 
Protože však šlo o výtvor mimo-
řádně odvážný, byl před zraky 
návštěvníků ukryt pod „oponou“. 

„Korč je velký průser, ale 
aspoň nás burcuje a motivuje, 
abychom přemýšleli o tom, že 
konečně můžeme dělat i takové 
věci. To je pro něj nakonec jedi-
né opodstatnění, že vůbec dý-
chá,“ zaznělo v úvodním proslo-
vu z úst vanoucích po citronové 
ledové tříšti, rumu a vodce. 

Po Ivanovi Korčovi v Librexu 
bude své fotografie prezentovat 
Fedor Gabčan, pedagog vyuču-
jící fotografii na Střední umělec-
ké škole v Ostravě.              (pp)

IVAN KORČ: Já si vyskočím, já si 
poskočím...   Foto: Petr Pavelka

IVAN KORČ: Tak vás tady vítám...    Foto: Petr Pavelka

Galerie Langův dům, pod-
porovaná Městem Frýdek-Mís-
tek, se v sezoně vždy snaží 
představit zástupce slovenské 
umělecké scény, a tak až do 
21. října patří Mariánu Mudro-
chovi, který zde představuje 
„kresby, ktoré už nakreslil“.

Jeho expozice není žádným 
festivalem barev, spíš ukazuje 
půvab černé i roušky tmy, která 
vždy může něco skrývat, když 
nic jiného, tak alespoň světélko 
naděje. V jeho práci divák nalé-
zá sugestivitu, spiritualitu i jistou 
křehkost zdánlivě triviálních děl, za 
nimiž ovšem mimo jiné stojí moře 
času, veličiny nezbytné pro medi-
taci, k níž jako by autor vybízel. 
Však si zkuste vzít pořádně velký 
papír a šráfovat a šráfovat. Experi-
menty nejsou Mariánu Mudrochovi 
cizí, pro navození atmosféry nevá-

Hlas ticha Mariána Mudrocha

FASCINACE ČERNOU: Díla, která potřebují doplňky.  Foto: Petr Pavelka
há například zabarvovat dýmy, 
nezapře ani svou přízeň k fotogra-
fii. Možná právě fotokomora je tím 
pravým místem, kde lze spatřovat 
původ fascinace autora černou 
barvou, z níž vystupují nenápadné 
křivky, které za pár sekund narýsu-
jí jasnou realitu. 

Marián Mudroch se zajímá o 
východní kulturu, často staví ved-
le sebe dematerializovanou ideu 
a její materializovaný odraz. Pří-
kladem je například stoleček před 
kresbou odrážející právě jeho 
půdorys a nebo neónový nápis 
tma před totálně černou plochou.

Místecká Galerie Krásno 
se v poslední době věnuje 
mládežnickým výtvorům. 
Po výstavě Život, radost, 
fantazie Centra pro men-
tálně postiženou mládež 
Frýdek-Místek zde od říj-
na budou vystavovat děti 
ze Speciální školy, Třinec, 
Jablunkovská 241.

Tato třinecká škola poskytuje 
výchovu a vzdělávání žákům se 
speciálními vzdělávacími potře-
bami na Třinecku a Jablunkov-
sku. Škola má deset součástí 
a čtyři odloučená pracoviště. 
Zahrnuje základní školu prak-
tickou, speciální základní školu 
při nemocnici a mateřské školy. 
Přestože žáci vyžadují zvláštní 
péči, v oblasti výtvarné výchovy 

dosahují často nadstandardních 
výsledků.

Žáci se zúčastňují mnohých 
soutěží městských, republiko-
vých a mezistátních v rámci 
projektu Comenius – Socrates, 
do něhož je škola již třetím 
rokem zapojena. Mezi největší 
úspěchy žáků a také pedagogů 
patří 1. místo v soutěži o plakát 
projektu Comenius – Socrates 
pro rok 2004/2005 vyhlášené 
Národní agenturou Comenius 
– Socrates v Praze.

Výstavka výtvarných prací 
žáků pod názvem „Vidíme svět 
barevně“ bude v prostorách 
Galerie Krásno u Kostela sv. 
Jana a Pavla zahájena vernisáží 
dne 6. října v 16 hodin a potrvá 
do poloviny listopadu.          (pp)

Eva Henychová, zpěvačka, 
kytaristka, jedinečná písnič-
kářka a šansoniérka, schop-
ná oslovit mladou generaci, 
se chystá vystoupit se svým 
recitálem 27. října v klubu 
U-kryt u Základní školy J. z 
Poděbrad 3109.

Písně Henychové jsou osob-
ní výpovědí člověka, který umí 
nahlédnout hluboko pod povrch 
skutečností všedního života. 
Většina lidí si ji pamatuje, když 
v jedenácti letech zaujala v 

Henychová přinese kytaru do U-krytu
jedné z hlavních rolí v dětském 
seriálu „My holky z městečka“. 
Po maturitě na gymnáziu byla 
přijata na Konzervatoř Jarosla-
va Ježka v Praze, kde vystu-
dovala současně dva obory 
– kytaru a zpěv. Nyní vystupuje 
po celé republice, vyhledává 
zejména prostory menších 
klubů, čajoven, hradů, zámků, 
kostelů a kaplí, kde její něžná 
hudba s texty provokujícími 
k přemýšlení nejlépe vyzní. 
Uskutečnila také několik cest 

k českým krajanům do zahra-
ničí – byla například v Polsku, 
Chorvatsku, Rakousku, Belgii, 
Španělsku. Specifická prostře-
dí vyhledává, klidně zahraje 
třeba i ve věznicích. Zní to 
neuvěřitelně, ale již na podzim 
roku 2003 oslavila svůj tisící 
koncert, což je vzhledem k její-
mu mládí ohromující číslo. Na 
svém kontě má tři alba, Svítá-
ní (1996), Za stěnou z papíru 
(2000) a loňskou novinku s 
názvem Všechno je jinak. 

Určitě i mladší posluchači 
ocení její úžasnou schopnost 
komunikace s divákem a sku-
tečnost, že Henychová zpívá 
své vlastní texty, a ne son-
gy s pochybným poselstvím 
autorů, kteří interpretům nutí 
své názory. A co pokládá ona 
sama za svůj největší úspěch? 
„Na poli hudebním je to určitě 
vítězství na Portě v roce 1991, 
kterým se odstartovala má 
kariéra písničkářky, vítězství 
Zahrádky písničkářů v rámci 
festivalu Zahrada, vydání tří 
desek, vystupování po Evropě 
a zkrátka a dobře to, že je mi 
můj koníček prací,“ pochvaluje 
si Eva Henychová. Spokojená 
je i se svým posledním albem: 
„Myslím, že všechno se dá 
vylepšit, všechno se dá udě-
lat jinak a snad i lépe. V rámci 
možností jsem se svým třetím 
CD spokojená, co jsem chtěla 
svým posluchačům sdělit, je 
zdokumentováno. Deska je 
to dost odlišná od těch dvou 
předchozích, zrcadlí se v ní 
můj názorový posun a mé 
přátelství s muzikanty z trochu 
jiného hudebního světa. Mož-
ná to některé mé posluchače 
odradí, ale možná tím oslovím 
zase jiné.“                        (pp)

EVA HENYCHOVÁ: Písničkářka schopná oslovit mladou generaci. 
Foto: Ota Nepilý
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

24. září 2005 - 30. listopadu 2005 - 
chodby Národního domu
Fotoklub Český Těšín - výstava fotografií

Pondělí 3. října 2005 v 19.00 hodin
Divadlo Járy Cimrmana Praha
J.Cimrman, Z.Svěrák, L.Smoljak
CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY

Osvětový večer s jednoaktovou operou J. 
Cimrmana „Úspěch českého inženýra v Indii“

Hrají: Jan Hraběta/Bořivoj Penc, 
Zdeněk Svěrák/Jaroslav Weigel, Miloň 
Čepelka/Ladislav Smoljak, Petr Brukner/
Genadij Rumlena

Režie: Ladislav Smoljak
Mimo předplatné 
Pondělí 17. října 2005 v19.00 hodin - 

kostel sv. Jana a Pavla
ITALSKÉ KONCERTY Z PODLINCE

Paolo Bacchin - barokní trubka (Itálie), Sola-
mente naturali, um. vedoucí Miloš Valenta.

Tento prestižní koncert proběhne 
v rámci II. ročníku Svatováclavského 
hudebního festivalu.

Úterý 18. října 2005 v 16.30 hodin - 
restaurace Národního domu

Klub filmových amatérů Frýdek-Místek
PODVEČER S VIDEOKAMEROU

Hraná tvorba mladých autorů aneb ohléd-
nutí za filmovým festivalem PAF Praha.

Čtvrtek 20. října 2005 v 18.00 hodin - 
kino Petra Bezruče
25. jubilejní velká módní přehlídka agen-
tury Vaness models Blanky Somrové

LETEM MÓDNÍM SVĚTEM - kolekce 
podzim-zima 2005

Moderátor večera: Radek Erben
Čeká vás zajímavá podívaná se zají-

mavými hosty večera.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
MODELY SPECIÁLNÍCH VOZIDEL - 

od sanitky po obrněný transportér
Prezentace sbírek i vlastních výrobků 

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

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

Potrvá do 6. listopadu 2005.
OHLÉDNUTÍ ELIŠKY SERVÁTKOVÉ - 
ROSENFELDOVÉ

Výstava je uspořádána k devadesáti-
nám keramičky, grafičky a malířky. 

Výstava Elišky Servátkové je další dílčí 
rekapitulací její bohaté tvůrčí činnosti, kte-
rou věnovala městu Frýdku-Místku a kra-
ji, ve kterém žije. Výběr prací na výstavě 
mapuje celé její dílo od tvůrčích počátků 
ve čtyřicátých letech až do současnosti. 
Návštěvník se po létech setká s výběrem 
její keramiky, vybraným souborem grafiky, 
hlavně pracemi z raného období. Novin-
kou je menší výběr portrétní tvorby, dopl-
něný květinovými motivy. Další novinkou 
výběr prací z cest, které většinou nebyly 
doposud vystaveny. Pamatováno je i na 
výběr současné malířské tvorby, zaměře-
né hlavně na práce vzniklé po roce 2000. 

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

Potrvá do 9. října 2005.
LITERÁRNÍ TRADICE V POBESKYDÍ

Výstava je uspořádána při příležitosti 
100. výročí narození básníka a překladatele 
Óndry Łysohorského a také výročí známěj-
ších i méně známých spisovatelů a básníků 
Pobeskydí - J. Kaluse, V. Martínka, K. Fiži 
Tošanovského, J. Olšáka a dalších osob-
ností. Výstava chce také připomenout jejich 
následovníky - naše současníky.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 20. října v 
17. hodin v Rytířském sále frýdeckého zámku 
za literárního doprovodu Místecké Violy.

Potrvá do 27. listopadu.
PROGRAMY, KONCERTY
Čtvrtek 6. října 17,00 hodin - Rytířský 

sál frýdeckého zámku
Koncert pro seniory města Frýdku-

Místku nazvaný
HVĚZDA VYCHÁZÍ
Účinkují: Julie Meixnerová - zpěv, 

Pavel Motloch - klavírní doprovod.
Pořádá Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 

a Svaz důchodců České republiky, městská 
organizace Frýdek-Místek. Návštěvníci 
koncertu si v přestávce mohou prohléd-
nout výstavu Elišky Servátkové.

Neděle 9. října 15,00 hodin - výstavní 
síně frýdeckého zámku

DERNIÉRA VÝSTAVY ELIŠKY SER-
VÁTKOVÉ

za účasti autorky
BESKYDSKÁ MUZEJNÍ A VLASTI-

VĚDNÁ SPOLEČNOST

Čtvrtek 6. října 17,00 hodin - přednáš-
kový sál v Zeleném domě

KDE VLASTNĚ STÁVALA JAMNICE?
Přednáška o nejstarší minulosti Frýd-

ku - spory o lokaci trhové vsi Jannutha, 
kudy vedl Jamnický úvoz, ležela opevně-
ná osada na předměstí města, nejstarší 
frýdecké osídlení na Těšínské ulici. Dopl-
něno videoprojekcí a výstavou archeolo-
gických nálezů. Připraveno ve spolupráci 
s Českou archeologickou společností, 
pobočkou pro severní Moravu a Slezsko.

Čtvrtek 13. října 17,00 hodin - přednáš-
kový sál v Zeleném domě

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a 

minerálů, doplněné výměnou poznatků 
a materiálu, poradenská služba, video-
projekce. Schůzek se mohou zúčastnit 
všichni zájemci z řad veřejnosti - dospělí i 
mládež. Vstupné na akce se neplatí.

Čtvrtek 13. října 17,00 hodin - přednáš-
kový sál v Zeleném domě

KOČKA - DOMÁCÍ TYGR
Na každém kroku potkáváme kočky 

domácí - elegantní šelmy, které nezapřou 
duši divokého tygra. Obyčejné přítulné 
Mícy, s láskou chované a krmené, a také 
bezpočet toulavých zdivočelých koček, kte-
ré vskrytu žijí na ulicích Frýdku-Místku. Tato 
vysoce inteligentní zvířata mnohdy strádají 
díky agresi surových lidí. Zámecká videoté-
ka, doplněná besedou, věnovaná kočkám.

Neděle 16. října 5,52 hodin
Odjezd autobusem ČSAD z Místku 

(linka 860 331), vysednout na zastávce 
Staré Hamry - Velký potok (6.34 hod.). 
Jen za příznivého počasí.

POJĎTE S NÁMI PROTI PROUDU 
VELKÉHO POTOKA

Přírodovědná a archeologická vycházka, 
délka trasy 14 km. Hutě pod Smrkem, osa-
da Velké, potok Kyčerov (vodní nádrž - Vel-
ký klaus), potok Velký (zaniklá skelná huť, 
zaniklá osada), Čeladenský potok (zaniklá 
šachta), Samorostlý (stopy po pokusech 
těžby zlata, hájovna), potok Panský. Zpět 
na Staré Hamry - Samčanku (občerstvení 
- oběd). Nazpět autobusem (odjezd v 15.47 
hod.). Akci vedou manželé Poláškovi.

Čtvrtek 27. října 17,00 hodin - přednáš-
kový sál v Zeleném domě

Vydra říční
Vzácného a ohroženého živočicha při-

bližuje unikátní výstava, kterou připravil 
Český nadační fond pro vydru v Třeboni. 
Prohlídka výstavy bude doplněna bese-
dou a projekcí videosnímku.

30. září 2005 - 31. října 2005 
Fedor Gabčan - výstava fotografií z let 1968-89

Neděle 2. října 2005 v 15.00 hodin 
Divadlo Špilberk Brno
KŮZLÁTKA A VLK

Známá pohádka o neposlušných kůzlátkách.

Neděle 9. října 2005 v 15.00 hodin 
Liduščino divadlo Praha
KDO ZACHRÁNÍ PRINCEZNU
Původní, klasická, činoherní pohádka 

se scénickou hudbou.

 Neděle 9. října 2005 v 19.00 hodin 
SPIRITUÁL KVINTET
Koncert legendární skupiny.

 Středa 12. října 2005 v 19.00 hodin 
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Václav Kliment Klicpera v úpravě 

Josefa Dvořáka
„HADRIÁN Z ŘÍMSŮ“
Hrají: Josef Dvořák, Karel Gult, Hana 

Ulrychová, Dagmar Schlehrová…
Režie: František Filip
Hudba a texty písní: Ivan Mládek
Předplatitelská skupina A 
13. října 2005 v 19.00 

ANTARKTIDA - stavba české polární stanice
Beseda a promítání Hynka Adámka 

(stálého spolupracovníka časopisu Natio-
nal Geographic).

Neděle 16. října 2005 v 15.00 hodin 
Divadlo Špilberk Brno
LEDOVÉ POHÁDKY

Úterý 18. října 2005 v 19.00 hodin
Studio Dva Praha

Lucille Fletcher: Promiňte, omyl! Andrzej 
Malezska: Jašek

ŽENY MEZI NEBEM A ZEMÍ
Strhující dramatické portréty dvou 

naprosto rozdílných žen - jedné, která 
je odhodlaná navzdory všemu milovat a 
druhé, se kterou žít je peklo.
Hrají: Barbora Kodetová a Anna Šišková

Režie: Patrik Hartl
Předplatitelská skupina B

Pátek 21. října 2005 v 19.00 hodin 
Čechovo prozatímně osvobozené 

divadlo - František Ringo Čech
NA BRUSEL VÁVRO …
Vlastenecká komedie ze současnosti se 

zpěvy a tanci. Autor nám humornou formou 
sobě vlastní ukazuje nejen svět boháčů a 
podnikatelů, ale i nás, obyčejných lidí.

Hrají: František Ringo Čech, Jaroslav 
Sypal, Petr Martiňák, Jiří Helekal, Michal 
Gulyáš, Uršula Kluková a Jana Zenahlíková.

Režie: F. R. Čech
Předplatitelská skupina C

Sobota 22. října 2005 v 18.00 hodin 
ING IV. aneb Intelektuálně Nevy-

vážená Galasuperšou
Hraje DS Čtyřlístek Frýdek-Místek ING 

kolektiv

Neděle 23. října 2005 v 15.00 hodin
Divadlo V batohu 
AFRICKÁ POHÁDKA
Dobrodružně a humorně laděná lout-

ková pohádka.
Vstupné: 30 Kč

Středa 26. října 2005 v 19.00 hodin 
„JARMILA ŠULÁKOVÁ A FLERET“
Spojení valašského folklóru a rocku. 
Čtvrtek 27. října 2005 v 19.00 hodin 
Těšínské divadlo
Richard Kalinoski
MĚSÍČNÍ BĚS

Pro předplatitele Frýdek-Místek - sk. FMA

FILMOVÝ KLUB
Pondělí 3. října v 19.00 hod.
OBČANSKÁ VÝCHOVA - SRN 2004



Programová nabídka 14 Září 2005

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

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

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

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

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

GALERIE KRÁSNO

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

Pátek 14. 10.
ANTISTATIC CATER PILLAR
Vystoupí: Dj. Mario Ranieri (A), Hifi Princess 

(CAN), Max Brown (A), Michaela Salačová 
(CZ), Boss (SK) a další. Techno-párty

Velký sál KD.

KD VÁLCOVEN PLECHU

Výstava prací žáků speciální školy Třinec
6. 10. 2005 - 16. 11. 2005, výstava bude 
zahájena vernisáží dne 6. 10. 2005 v 16 h.

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

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

13. 10. 2005 v 17.00 hod. - malý sál LD
Setkání členů literárního klubu PB
18. 10. 2005 v 17.30 hod. - malý sál LD
Přednáška P. Doc. Petra Chalupy, Th.D. 
- Stav mezi Starým a Novým zákonem
(ve spolupráci s Moravskoslezskou křesťan-
skou akademii)
20. 10. 2005 v 16.00 hod. - malý sál LD
Literární podvečer - Pohledy na svět a 
náš kraj očima básnířky a hudebnice Libu-
še Karasové

3.10. - 14.10. 
Burza podzimního a zimního dětského 
oblečení a obuvi
3.10. Příjem oblečení 
14.10. Vyúčtování a výdej oblečení
10.10. v 10. 00 hod.
Maňásková pohádka 
11.10. v 9.30 hod.
Výlet do jízdárny pod Štandlem
Sraz na místě. 
17.10. v 10.00 hod.
Maňásková pohádka
21.10. 
Výtvarka pro děti s Hankou - přišel podzim
Přineste si listí, kaštany, žaludy a co 
najdete v parku.
24.10. v 10.00 hod.
Maňásková pohádka 
25.10. v 10.00 hod.
Proč mně můj muž nerozumí?
Přednáška p. Grossmannové o rozdílech 
v myšlení a komunikaci mezi partnery.
31.10. v 10.00 hod.
Maňásková pohádka 
Připravujeme dopolední kurzy angličtiny 
pro maminky!
Vždy v úterý v 9.15 hod. začátečníci, v 
10.15 hod. mírně pokročilý.
Začínáme 18.10. Cena za 5 lekcí je 150 Kč.

Režie: Hans Weingartner
Příběh dvojice mladých Němců, kteří svým 

svérázným způsobem bojují proti hromadění 
bohatství, snímek věrohodně zachycuje život 
a názory určité části dnešní mládeže.

Mládeži do 12 let nevhodný, 130 min
Úterý 4. října v 19.00 hod.
HOTEL RWANDA - VB, Jižní Afrika, 

Itálie - 2004
Režie: Terry George
Don Cheadle v hl. roli provozního hote-

lu, který svým postojem zachrání 1250 lidí 
v době děsivé genocidy milionů lidí v roce 
1994 v africké Rwandě.

Mládeži do 15 let nevhodný, 122 min
Pondělí 10. října v 19.00 hod.
KREV ZMIZELÉHO - ČR 2005
Režie: Milan Cieslar
Vilma Cibulková, M.Huba, Ester Geis-

lerová, Igor Bareš, Vl. Dlouhý v hl. rolích 
výpravné historické ságy.

Mládeži do 15 let nevhodný, 126 min
Úterý 11. října v 19.00 hod.
ŽIVOT POD VODOU - USA 2004
Režie: Wes Anderson
Bill Murray odhaluje nejtemnější záha-

dy oceánu a občas i lidských duší. Uvede-
ná komedie je nabita množstvím gagů a 
barvitých detailů z mezilidských vztahů.

Mládeži přístupný, 119 min 
Pondělí 17. října v 19.00 hod
FILMOSTRADA 2005
PŘÍBĚH MODRÉ PLANETY - Fran-

cie, Itálie 2004
Režie: Claude Nuridsany
Po šesti letech usilovné práce přicházejí autoři 

úspěšného snímku Mikrokosmos k makrokos-
mu a zkoumají základní otázky geneze světa 
a geneze člověka. Pravdivý příběh nás všech 
vypráví o čase, hmotě, zrození, lásce a smrti.

Mládeži přístupný, 80 min 
Pondělí 24. října v 19.00 hod.
EROS - VB,USA 2004
Režie: Michelangelo Antonioni, Steven 

Sodergergh, Kar Wai Wong
Třídílný snímek o lásce a sexualitě od 

tří režisérů, z prostředí tří různých kultur.
Mládeži do 15 let nevhodný, 104 min
Úterý 25. října v 19.00 hod.
KOUSEK NEBE - ČR 2005
Režie: Petr Nikolaev
Jakub Doubrava, Petr Forman, Táňa 

Pauhofová, Zuzana Stivínová v hl. rolích 
milostného dramatu za zdmi vězení.

Mládeži přístupný, 88 min
Pondělí 31. října v 19.00 hod.
NAPOLA - SRN 2003
Režie: Dennis Gansel
Věrohodný obraz z jedné nacistické 

střední školy v roce 1942.
V hl. rolích Max Riemelt, Tom Schilling a další.

Mládeži do 12 let nevhodný, 110 min  
DĚTSKÁ FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ
Pátek 21. října v 10.00 hod.
DÁŠENKA II - ČR
Pásmo veselých krátkých filmů, obsahují-

cí mimo jiné snímky Krtek a raketa, Čarovná 
rybí kostička, další příběhy Dášenky apod.

Mládeži přístupný, 65 min 
Pátek 21. října v 13.30 h
a sobota 22. října v 15.30 hod.
MADAGASKAR /USA/
Animovaná rodinná komedie o čtveřici 

zvířat ze zoologické zahrady v newyor-
ském Central Parku.

Film je uváděn v českém znění!!
Mládeži přístupný, 87 min 

3. a 4. října
Klubovna uzavřena - čerpání náhradního 

volna za pobyt
7. října

Tvořivé odpoledne - obrázky z lisova-
ných listů a suchých plodů

12. října
Sportovní odpoledne - návštěva plavec-

kého bazénu
14. října

Podzimní výprava do Dobré a na chatu 
Kabourku 
18. října

Kudy kam? - orientační hra v okolí 
klubovny
20. října

Nezbednická čajovna - povídaní a prožit-
kové hry u dobrého čaje

26. a 27. října
Drakiáda - pouštění draků a soutěž v 

létání vlaštovek

Sobota 1. až neděle 2. října v 19.00 hod.
VINCI /Polsko/
Vtipná inteligentní kriminální komedie, 

která se obejde bez násilí, bez honiček, 
beze střelby, na motivy případu loupeže 
Mony Lisy z Louvru v roce 1911.

Mládeži do 12 let nevhodný, 116 min
Pondělí 3. až středa 5. října v 19.00 hod.

RUKOJMÍ /SRN, USA/
Bruce Willis jako elitní vyjednavač 

v akčním thrilleru má jen jednu noc na 
záchranu rukojmí.

Mládeži do 15 let nevhodný, 114 min
Čtvrtek 6. až neděle 9. října v 19.00 hod.

OSTROV /USA/
Velkolepá sci-fi podívaná o dvojici klo-

nů prchajících z tajné laboratoře, kde je 
vytvořili coby živé zásobárny orgánů.

V hl. rolích Ewan McGregor a Scarlett 
Johansson.

Mládeži do 12 let nevhodný, 140 min 
Pondělí 10. až úterý 11. října v 19.00 hod.

HLAS SMRTI /Kanada, VB/
Život úspěšného architekta (M.Keaton) tra-

gicky změní smrt jeho ženy. Když od ní přijme 
podivný vzkaz „ze záhrobí“, otevře tak dveře 
do jiného světa. Mrtví se ho pokusí zmocnit.

Mládeži do 15 let nevhodný, 98 min
Středa 12. až čtvrtek 13. října v 19.00 hod.

ROMÁN PRO ŽENY /ČR/
Repríza úspěšné romantické komedie 

režiséra Filipa Renče podle známé knihy 
Michala Viewegha s Markem Vašutem, Simo-
nou Stašovou a Zuzanou Kanócz v hl. rolích.

Mládeži do 15 let nevhodný, 95 min 
Pátek 14. až neděle 16. října v 19.00 hod.
Sobota 15. až neděle 16. října v 17.00 hod.

MŮJ AUŤÁK BROUK /USA/
Hrdinou filmu je Volkswagen „brouk“ 

jménem Herbie obdařený rozumem a 
chutí závodit. Milá podívaná s kvalitním 
retro-rockovým soundtrackem.

Film je uváděn v českém znění!!
Mládeži přístupný, 101 min

Pondělí 17. až středa 19. října v 19.00 hod.
UTRŽENÝ ZE ŘETĚZU /Francie, USA/

Hongkongský mistr bojových umění Jet 
Li ztvárňuje muže, jenž byl vychován jako 
pes. Koprodukční snímek šikovně spojuje 
akční nářez s komorním dramatem. Film 
poskytne nevšední podívanou!

Mládeži do 15 let nevhodný, 103 min.
Pátek 21. až neděle 23. října v 17.00 hod.

VALIANT /VB/
Britská pohádka vypráví příběh holuba, 

který se nechá naverbovat do speciální 
armádní letky doručující tajné zprávy.

Film je uváděn v českém znění!
Mládeži přístupný, 76 min 

Pátek 21. až neděle 23. října v 19.00 hod.
MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA /USA/

Nicole Kidmanová, Shirley Mac Lei-
neová v hl. rolích romantické komedie na 
motivy úspěšného amerického televizní-
ho seriálu Očarovaný.

Mládeži přístupný, 102 min
Pondělí 24. až středa 26. října v 19.00 hod.

LEGENDY Z DOGTOWNU /USA/

Strhující film s mladými herci z počátku 
skateboardingu v 70. letech. Sportovní, 
životopisný příběh tří kamarádů, kteří 
řáděním ve vypuštěných bazénech změ-
nili tenhle sport jednou provždy.

Mládeži přístupný, 104 min
Čtvrtek 27. až neděle 30. října v 19.00 hod.

NESVATBOVI /USA/
Nejvtipnější film, který k nám letos z USA 

dorazil - eskapády dvou kamarádů, kteří nav-
štěvují cizí svatby s cílem sbalit tam jakoukoliv 
holku, která se nechá. V hl. rolích romantické 
komedie Owen Wilson a Vince Vaughin.

Mládeži do 12 let nevhodný, 119 min 
Pátek 28. až neděle 30. října v 17.00 hod.

BIBI BLOCKSBERG: TAJEMSTVÍ 
MODRÝCH SOV /Německo/

Německá pohádka o malé čarodějnici 
v prázdninové škole pro neposlušné žáky 
uváděná v českém znění!

Mládeži přístupný, 119 min 
Pondělí 31. října až 1. listopadu v 19.00 hod.

Mr. and Mrs. Smith /USA/
Repríza akční podívané a zároveň i 

romantické komedie s Brad Pittem a Ange-
linou Joeliovou v hl. rolích, kteří představují 
manželskou dvojici - špičkových zabijáků.

Mládeži do 12 let nevhodný, 120 min

Marián Mudroch - Hlas ticha
(Kresby, které som už nakreslil)

Výstava potrvá do 21. října
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