
Občané Frýdku-Místku se
konečně dočkají toho, že se
v horkých letních měsících
budou moci vykoupat a nebu-
dou muset za vodními rado-
vánkami dojíždět do okolních
měst či obcí. Na Olešné totiž
začalo město Frýdek-Místek
budovat sportovní a rekreační
oddechovou zónu, jejíž domi-
nantou bude moderní aqua-
park.

„Jsme všichni rádi, že se nám
daří realizovat to, co máme
v programovém prohlášení rady
města, tedy vybudovat pro ob-
čany Frýdku-Místku a nejenom
pro ně kvalitní vodní areál,“ nes-
krýval spokojenost místostaros-
ta města Frýdku-Místku JUDr.
Miroslav Dokoupil (KSČM), kte-
rý má na starosti investiční akce.
Slavnostní výkop spolu s ním
v pátek 18. června provedl i mís-
tostarosta Mgr. Petr Cvik
(ČSSD), který má v gesci spor-
tovní vyžití ve městě. „Konečně
se naši občané dočkají a po
mnoha letech, kdy museli za po-
dobnými vodními atrakcemi  do-
jíždět do okolních měst či obcí,
se budou moci v letních měsí-
cích osvěžit a zarelaxovat ve
Frýdku-Místku,“ komentoval za-
čátek stavebních prací Cvik, je-
muž se líbí i vybraná lokalita. „Ve
finále jsme posuzovali dvě vari-
anty - místo u víceúčelové spor-

tovní haly a areál na Olešné. Po
pečlivém  posouzení kladů a zá-
porů se rada nakonec rozhodla
pro Olešnou a já si myslím, že je

to dobrá volba. Ta zeleň všude
okolo, výhled na Lysou horu, vy-
budované zázemí a možnost
dalšího rozvoje sportovních akti-

vit, to vše zaručuje kvalitní odpo-
činek v pěkném prostředí,“ dodal
Petr Cvik (více k tématu na stra-
ně 11). (jam)

Vážení 
spoluobčané,
v současné
době má naše
město pode-
psány „Dekla-
race o partner-
ství“ s městem
Ames (Iowa,
USA) z roku
1996, Bialsko-
Biaľou (Polsko) z r. 1999 a Jal-
tou (Krym, Ukrajina) z r. 2001.
Ráda bych vás informovala o
současných aktivitách Rady
města Frýdku-Místku, které
směřují k rozšíření partner-
ských vztahů města Frýdku-
Místku s jinými městy Evro-
py.

V letošním roce jsme začali
jednat s městy, která projevila
zájem o navázání partnerství -
Gradačacem (Bosna a Herce-
govina), Urjupinskem (Ruská
federace) a Mysľowicemi (Pol-
sko). V pondělí 14. června nav-
štívila naše město 4členná de-
legace představitelů města
Mysľowice. Při tomto setkání
byla podepsána společná „De-
klarace o partnerství mezi
městy Frýdek-Místek a Mysľo-
wice“. Obě města v ní potvrzu-
jí vůli k vzájemné spolupráci,
navázání užších kontaktů pře-
devším mezi školami obou re-
gionů, ale také v oblastech kul-
tury, sportu a turistiky. Vý-
znamná bude také možnost
výměny zkušeností při získá-
vání finančních prostředků
z fondů Evropské unie. Po pro-
jednání a schválení těchto zá-
měrů na jednání zastupitelstva
města by mohla být podepsá-
na „Smlouva o partnerství“.

S podobným obsahem jsou
připravovány k podpisu i dekla-
race s městy Urjupinsk a Gra-
dačac.

Předpokládáme, že k jejich
podpisu by mohlo dojít ještě
v letošním roce při vzájemných
setkáních zástupců obou
měst.

Rada města bude v zámě-
rech spolupráce s dalšími
městy Evropy pokračovat s cí-
lem zapojit do této spolupráce
co nejvíce zájemců.

Protože se blíží prázdniny a
s nimi i čas dovolených, chtěla
bych vám popřát jejich příjem-
né prožití, ať už je strávíte
v České republice nebo v za-
hraničí!

Ing. Eva Richtrová
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Na červnovém zasedání zastupitelstva města oznámil Ing. Ja-
roslav Chýlek (levý snímek) svou rezignaci na funkci radního. 
Jako důvod uvedl, že se mu nepodařilo skloubit jeho pracovní po-

vinnosti s povinnostmi člena rady, navíc si bude od září rozšiřo-
vat své ekonomické vzdělání. 

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku hlasováním zvolilo jeho
stranického kolegu, pana Jiřího Zaorala (ČSSD, pravý snímek).

TEXT A FOTO: Jana Alžběta Mikulíková

Zvolen nový radní

Konečně se dočkáte,
na Olešné vyrůstá nový aquapark!
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Několika slovy se vracíme
k letošnímu středoevropskému
veletrhu cestovního ruchu -
Holiday World 2004, který pro-
běhl v únoru v Praze. V expo-
zici Euroregion Beskydy byl
tehdy poprvé oficiálně předsta-
ven předsedou Regionu Bes-
kydy Ing. Petrem Rafajem
maskot sdružení - ledňáček.

Pro návštěvníky byl připra-
ven soutěžní kvíz o hlavní ce-
nu „Víkendový pobyt s polo-
penzí v horském hotelu Ebeka
v Beskydech“. Během výstavy
bylo rozdáno celkem 800 kusů
soutěžních anketních lístků,
které posloužily k vyhodnocení
znalostí a zájmu o Beskydy.
Aktivně se zúčastnilo celkem
183 osob, z nichž celkem 99
již někdy navštívilo Beskydy.
Nedělního slosování o hlavní
cenu se výherce nezúčastnil,
proto jej Sdružení Region Bes-

kydy kontaktovalo a certifikát k
převzetí ceny mu slavnostně
předal sekretář Regionu Bes-
kydy Ing. arch. Petra Schnir-
chová v pátek 28. května, kdy
nastupoval i se svou paní k ví-
kendovému pobytu na Bílou.
Vítězem se stal Luděk Knoflí-
ček z Prahy, který se po celý
svůj život věnoval novinám,
které mu učarovaly - nejprve
jako grafik, poté si doplnil
vzdělání a pracoval jako novi-
nář. Kromě toho se stále aktiv-
ně věnuje otužování a s tím
spojenému plavání v ledové
vodě, např. ve Vltavě. „Příroda
v Beskydech se mně i mé že-
ně moc líbila, počasí také přá-
lo, jen nás mrzelo, že jsme si
z pracovních důvodů pobyt ne-
mohli prodloužit. Rádi se ale
k vám do Beskyd opět podívá-
me,“ pochvaloval si výhru
Knoflíček. (hw)

FOTO: archiv TS, a. s.

Ve městě jezdí stroj na
sběr psích exkrementů

Od června funguje v našem městě sběr psích exkrementů po-
mocí speciálního stroje. Ten může sloužit rovněž ke sběru ostat-
ních drobných nečistot. Agregát na vysávání a dezinfekční postřik
je umístěn na čtyřkolovém podvozku opatřeném širokými nízko-
tlakými pneumatikami s minimálním tlakem na podloží, což umož-
ňuje jeho použití především v travnatých a parkových plochách.
K dispozici je pětadvacetilitrová nádrž na smetky a samozřejmě
nádrž na dezinfekci o objemu 5 litrů. Stroj byl pronajat Technickým
službám, a.s., jejichž pracovníci projíždějí každý den celé město.

V zimních měsících budeme moci stroj využívat také na odhr-
nování sněhu, neboť stroj je doplněn o širokou radlici. (jam)

Město Frýdek-Místek na-
startovalo přípravu nového
propagačního filmu. Doprovod
mluveným slovem bude mimo
našeho mateřského jazyka i
v němčině a angličtině. Na
VHS a CD bude prezentováno
jednak město Frýdek-Místek
jako centrum Regionu Besky-
dy a také sdružení Region
Beskydy. Film bude tématicky
členěn na 2 části - historie a
kultura a sport a rekreace.

„Záměrem filmu je propago-
vat beskydský region a naše

město s důrazem na turistický
ruch. Budeme jej využívat na
důležitých akcích města, vele-
trzích a podobných příležitos-
tech,“ informovala Ing. arch.
Petra Schnirchová z oddělení
ekonomického rozvoje naše-
ho úřadu. Náklady na výrobu
filmu, který bude dokončen do
konce tohoto roku, čítají 114
tis. Kč. Na část o Regionu
Beskydy se ale městu podaři-
lo získat nemalou dotaci ve
výši osmdesát tisíc korun. 

(jam)

Výherce ankety v Beskydech 

Nový propagační film
Hlasy do historicky prvních českých voleb do Evropského parla-
mentu, jež proběhly v pátek 11. a sobotu 12. června, se sčítaly
nezvykle až 13. června od 22.00 hodin. Členové volebních ko-
misí se nenechali ovlivnit únavou a platné hlasy Frýdecko-Mís-
teckých sečetli s takovým výsledkem: 25,23 % oprávněných vo-
ličů hlasovalo pro kandidáty Občanské demokratické strany;
22,85 % získala Komunistická strana Čech a Moravy; 12,84 %
voličů dalo svůj hlas KDU-ČSL; 10,36 % bylo pro kandidáty SNK
a Evropské demokraty a Českou stranu sociálně demokratickou
volilo 10,08 %. Účast všech oprávněných voličů činila pouhých
29,28 %. TEXT A FOTO: Jana Alžběta Mikulíková

Volby do Evropského
parlamentu ve F-M

Frýdecké
slavnosti 2004

Již tradičně patří závěr prázdnin ve Frýd-
ku historii a romantice. Slavnosti, které po-
řádá město Frýdek-Místek na zámku a v zá-
meckém parku, se staly za ta léta cílem nejen
mnoha místních měšťanů a lidí z blízkého oko-
lí, ale také návštěvníků z Polska, Čech i jižní
Moravy. I když se téma slavností každoročně
mění, filozofie zůstává zachována - návrat
k tradičním lidským a kulturním hodnotám,
poohlédnutí do historie a zachování vazeb
současnosti s minulostí města ležícího na hra-
nici Moravy a Slezska. I tento rok se návštěv-
níci mají jistě na co těšit. 

V neděli 29. srpna v době od 10.30 do
18.00 hodin opět ožije nádvoří a areál zá-
meckého parku historickým tancem, písnička-
mi, tradičním jarmarkem, rytíři a šermíři.

Slavnost bude zahájena salvou z mušket
a kanónů již v sobotu 28. srpna v 21.00 ho-
din na Zámeckém náměstí. Pod tajemnou
rouškou večera a v záři ohňů zahájí blok
produkcí poutavý průvod všech účinkují-
cích za svitu pochodní a hřmění bubnů.  

Sněženka vypisuje
dodatečný zápis

Mateřská škola Sněženka
Frýdek-Místek vyhlašuje doda-
tečný zápis ve dnech 16. - 17.
srpna, vždy od 10.00 do 16.00
hodin. Děti jsou přijímány na
všech třech pracovištích mate-
řinky - na ul. Josefa Lady 1790,
ul. Svatopluka Čecha 170 a ul.
8. pěšího pluku 821.

Odstávka 
teplé užitkové vody

DISTEP, a.s., oznamuje
svým odběratelům, že v obdo-
bí od 26. července do 6. srpna
včetně, bude ve Frýdku-Místku
přerušena dodávka teplé užit-
kové vody. V tomto termínu bu-
dou provedeny nezbytné opra-
vy tepelného zařízení. Doporu-
čujeme v tomto období nepou-
žívat kohoutky pro teplou vodu,
protože z nich poteče pouze
neohřátá užitková voda, kterou
nelze používat jako pitnou! Na-
víc by se zbytečně zvyšoval
stav spotřeby teplé užitkové
vody na bytovém vodoměru.

Prázdniny v pohybu  
Místní atletický oddíl pořádá

v termínu od 12. do 16. 7. ve
sportovním areálu na hřišti TJ
Slezan týdenní příměstský tá-
bor Prázdniny v pohybu. Ten je
určen pro děvčata a chlapce
narozené v letech 1991 až
1997. Jde o každodenní spor-
tovní vyžití od 9 do 18 hodin s
obědem, pitným režimem, sva-
činou. Program je zaměřený
na všeobecné sportování - at-
letika, míčové hry, návštěva
koupaliště, výlety do hor. Po-
byt bude ukončen sportovní
olympiádou. O děti se starají
během celého týdne kvalifiko-
vaní trenéři atletiky. Bližší infor-
mace každé odpoledne v areá-
lu stadionu nebo na telefonech
723 973 856.

Zápis do kurzu plavání
Baby club Kenny organizuje

besedu s rodiči a zápis do
prázdninových kurzů plavání
kojenců do 6 měsíců věku a
cvičení rodičů s dětmi od 2 mě-
síců do 4 let věku dítěte. Zápis
proběhne v pátek 2. července
v 16.00 hodin v centru Baby
clubu Kenny (Dům pokojného
stáří u Mariánského kostela).
Bližší informace na tel. čísle
736 520 414.

Ozdravné pobyty pro
alergiky

Sdružení na pomoc alergic-
kým a oslabeným dětem Po-
beskydí Frýdek-Místek upozor-
ňuje, že má poslední volná
místa na srpnové ozdravné po-
byty v Chorvatsku na Makar-
ské Riviéře. Hlásit se mohou
nejen alergici a diabetici, ale
také starší a jinak oslabení lidé.
Bližší informace získáte na te-
lefonním čísle 558 431 901 ne-
bo 605 373 054 (pí Helena Ha-
vláková).
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V rámci celostátního projektu
„Včasný záchyt a prevence ra-
koviny tlustého střeva a koneč-
níku“ jsme ve Frýdku-Místku
19. května uvítali dalšího vý-
znamného hosta, předního
pražského psychiatra MUDr.
Radkina Honzáka, CSc. na
vzdělávací přednášce pro širo-
kou zdravotnickou veřejnost.
Tématem přednášky byla „De-
prese a úzkost“ provázející
onemocnění zažívacího traktu.
Mimořádná účast 140 zdravot-
níků z Frýdecko-Místecka, No-
vojičínska a Ostravy v konfe-
renčních prostorách hotelu
Centrum svědčí o zájmu a o
potřebě řešení rakoviny tlusté-
ho střeva a konečníku, která je
v příčinách úmrtí v České re-
publice stále na prvním místě
na světě. Váhu odborné akci
svou přítomností dodal doc.
MUDr. Václav Jirásek, CSc.,
který se účastnil velmi přínosné
diskuse po ukončení semináře
v užším kruhu gastroenterolo-
gů a psychiatrů. Význam mi-

mořádné akce též dokresluje
účast starostky Frýdku-Místku
Ing. Evy Richtrové, která před-
nášející neformálně uvítala a
pozvala k opakované návště-
vě.

„Programem prevence rako-
viny tlustého střeva a konečníku
se zabýváme již od roku 1995.
Dvakrát ročně ve Frýdku-Místku
pořádáme semináře s předními
odborníky z oboru, spolupracu-
jeme s Nadací Dagmar a Václa-
va Havlových Vize 97, která ten-
to preventivní program považu-
je za nejvýznamnější. Za pomo-
ci státních i nestátních organiza-
cí, z nichž bych jmenoval Rotary
Club Ostrava a Plzeňský Pra-
zdroj, se nám během uplynu-
lých let podařilo vybudovat vel-
mi dobře vybavené pracoviště
digestivní endoskopie v Místku,
ve kterém provádíme stěžejní
výkon v preventivním programu
a to endoskopické vyšetření
tlustého střeva a konečníku -
kolonoskopii,“ řekl MUDr. Karel
Paiger, CSc. (vfn) Doc. MUDr. Václav Jirásek, CSc. s MUDr. Radkinem Honzákem, CSc. FOTO: Vlastimil Nohejl

Lékaři diskutovali o rraakkoovviinněě

Na březnovém zasedání
zastupitelů dostala starostka
města Ing. Eva Richtrová
úkol - nechat zpracovat eko-
logický audit na dřívější vo-
jenský areál v Místku. V sou-
vislosti se schvalováním da-
rovací smlouvy, jejímž před-
mětem bylo právě nabytí bý-
valých kasáren (nemovitostí
včetně příslušenství) se totiž
zastupitelé chtěli přesvědčit,
že pozemky, na nichž leží,
nejsou ekologicky zatíženy.
Ministerstvem obrany ČR
předložený ekologický audit
byl nedostatečný. Zastupitel-
stvo tedy sice rozhodlo uza-
vřít darovací smlouvu mezi
ministerstvem obrany a měs-
tem Frýdek-Místek, ale za té

podmínky, že starostka zadá
zpracování ekologického au-
ditu tak, aby zjistil míru a roz-
sah zatížení starou ekologic-
kou zátěží, případně vyčíslil
náklady na její odstranění.
Závěrečná zpráva se starost-
ce dostala na stůl v polovině
června. „Audit se zaměřil na
hydrogeologický průzkum,
průzkum znečištění půd a
znečištění staveb. Dle zprávy
ekologická zátěž území není
dramatická. Výsledky průzku-
mů a analýz dokumentovaly
pouze ojedinělou přítomnost
znečištění v poměrně nevý-
znamných koncentracích,“
okomentovala výsledky audi-
tu starostka města. Přece jen
ale auditoři preventivně do-

poručují kontrolní rozbor vody
v případě budování studny
pro pitnou vodu. Co se týče
kontaminace zeminy, nejvíce
je zatíženo okolí čerpací sta-
nice pohonných hmot v auto-
parku. „Znečištění nemá ni-
kde charakter akutního rizika,
které by vyžadovalo okamžitá
opatření. Veškeré nápravy
proto budou moci být prová-
děny postupně podle způso-
bu nového využití areálu či je-
ho dílčích částí,“ dodala sta-
rostka, jež do doby vypraco-
vání auditu podpis darovací
smlouvy ze strany města Frý-
dek-Místek odložila. Počát-
kem července proběhne jed-
nání o předání areálu městu
Frýdek-Místek. (jam)

Starostka nechala zpracovat
nový ekologický audit

Na tři nejhezčí česká děvčata, která zvítězila v letošním roční-
ku Miss ČR, se 14. června mohli Frýdecko-Místečtí přijít na
vlastní oči podívat do elektro prodejny na Radniční ulici. Miss
Jana Doleželová, vicemiss Edita Hortová a Michaela Wostlová
tam s profesionálními úsměvy rozdávaly od 15. hodiny své 
podpisy. (jam)

FOTO: Vlastimil Nohejl

„Missky“ rozdávaly autogramy

Broušený pohár pro dechovku
Lašská dechová hudba mladých z Hukvald získala na začátku

června v soutěži orchestrů a mažoretek broušený pohár v němec-
kém Thumu. Jednalo se o 14. soutěžní festival dechových hudeb
a 3. saský ročník mažoretek o pohár Svobodného tisku, kterého
se zúčastnily 21 orchestrů a 17 mažoretkových skupin z Němec-
ka, Švédska a České republiky.

Lašská dechová hudby mladých se přihlásila do A skupiny pro
začínající orchestry a od poroty obdržela za přednes 5 soutěžních
skladeb 81,33 bodů, čímž získala ve své skupině broušený pohár.
„Mimo soutěžní vystupování jsme účinkovali každý den pro takřka
5 tisíc milovníků dechové hudby, z nichž většina byla mladých.
Festival v Thumu je největší prezentací české mládežnické de-
chové hudby v Německu. U nás v republice pro pořádání podob-
ně velkých festivalů údajně nemáme dostatečnou prostorovou ka-
pacitu,“ sdělil Zpravodaji předseda Společnosti pro dechovou hud-
bu ve Frýdku-Místku Alois Piskoř. (vfn)

Zlevněné jízdné
Žáci, studenti a učni budou

moci od září opět využít slevu
na jízdné. Vyplývá to z usnese-
ní vlády, kterým bylo rozhod-
nuto o kompenzaci rušené so-
ciální dávky „příspěvek na do-
pravu“ znovuzavedením zlev-
něného žákovského jízdného.
Aby mohl žák slevu uplatnit, je
povinen vyřídit si průkaz na
slevu jízdného. ČSAD Frýdek-
Místek, a. s., doporučuje vyřídit
si průkazy s předstihem v prů-
běhu měsíce srpna, aby nedo-
cházelo ke zbytečnému čeká-
ní, pokud by zájemci necháva-
li vyřízení až na počátek 
září. (jam)

Opravy školských
zařízení

Prázdniny jsou již za dveřmi
a mnohé školy a mateřinky
mají konečně možnost ve
svých objektech udělat rozsáh-
lejší rekonstrukce. Radní naše-
ho města na počátku června
rozhodli o zhotovitelích oprav v
MŠ na ul. 8. pěšího pluku, v
MŠ Sněženka a ZŠ ve Skalici.
V obou mateřských školách
bude po prázdninách oprave-
ná školní kuchyně, základní
škola ve Skalici si vyžádala ge-
nerální opravu elektroinstala-
ce. Náklady na výše uvedené
veřejné zakázky přesahují dva
a půl milionu korun. (jam)

Neplatí za školku
Rodiče devíti dlouhodobě

nemocných dětí byli osvoboze-
ni od placení příspěvků do ma-
teřinek. K tomu ale museli do-
ložit lékařské potvrzení a žá-
dost adresovat na odbor škol-
ství, kultury, mládeže a tělový-
chovy. Požadované formality
byly splněny a tak radní města
Frýdku-Místku na svém červ-
novém jednání o osvobození
od poplatku rozhodli. Nutno
podotknout, že uvedené zvý-
hodnění na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů mateř-
ských škol lze požadovat nej-
déle na dobu 3 měsíců ve škol-
ním roce. (jam)
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Operační program průmysl a podnikání 
bude v letech 2004 - 2006 realizován 11 pro-
gramy podpory. Prostřednictvím OPPP se ote-
vírá příležitost pro české podnikatele získat
prostředky ze strukturálních fondů Evropské
unie.

Programy Forma podpory

1. Prosperita Dotace
2. Reality Dotace
3. Školící střediska Dotace
4. Klastry Dotace
5. Start Úvěr
6. Kredit Úvěr
7. Rozvoj Dotace
8. Marketing Dotace
9. Inovace Dotace i úvěr

10. Úspory energie Dotace
11. Obnovitelné energie Dotace

Realizací OPPP je pověřeno Ministerstvo průmys-
lu a obchodu

www.mpo.cz
Implementaci OPPP zajišťuje agentura Czech-
Invest

www.czechinvest.org
ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvo-
jovou bankou

www.cmzrb.cz
Českou energetickou agenturou

www.ceacr.cz
a agenturou CzechTrade

www.czechtrade.cz

V sobotu 29. května ožil
park u Sokolovny ve Frýdku.
Občanské sdružení levicového
klubu žen Růže 92 připravilo
pestré odpoledne plné her pro
děti i rodiče při příležitosti Me-
zinárodního dne dětí a Roku
rodiny.

Zasoutěžit si do pohádkové
říše přišlo 130 dětí. Plnily úkoly
pohádkových postav - Popelky,
pejska a kočičky, perníkové
chaloupky, kohoutka a slepič-
ky, lovily zlatou rybku a osvo-
bozovaly žabku carevnu. Ty
nejmenší soutěžili společně
s rodiči v dovednosti a zruč-

nosti. Velkou senzací byla pří-
tomnost strážníků městské po-
licie, kteří si pro děti připravili
vědomostní test, takže soutěží-
cí mohli ukázat, jak dobře znají
dopravní značky a jestli se cho-
vají bezpečně na silnicích.

Velmi očekávaná byla sou-
těž o dětskou superstar. Zpě-
váci jednotlivci i ve dvojici zaz-
pívali písničky různých žánrů.
Příjemné odpoledne ukončil
koloběžkový závod. Veškerá
píle a snaha dětí byla oceněna
sladkostmi a pěknými věcnými
cenami.

LKŽ Růže 92 Frýdek-Místek

Pětasedmdesátníci slavili
Na červnovém setkání jubilantů v Národním domě se tentokrát

sešli ti, kteří v letošním roce oslaví 75 let života. Mimo keramické-
ho hrnečku jim pracovníci našeho městského úřadu připravili milý
program. Zahájení se ujala starostka města Ing. Eva Richtrová
a předala slovo ostravskému herci Pavlu Handlovi, moderátorovi
slavnostního odpoledne. Vrcholem programu bylo vystoupení ope-
retních sólistů Michaely Rácové a Zdeňka Krulikovského za klavír-
ního doprovodu profesora Janáčkovy konzervatoře Jiřího Šimáčka.
V jejich podání zazněly melodie slavných operet a muzikálů.

Z 362 pozvaných se slavnostní akce zúčastnila přibližně
polovina. Neobdarovaní jubilanti nebo jejich příbuzní si u nás
ještě mohou vyzvednout keramickou pozornost, a to do 
10. července u paní Idy Káňové (bývalé Kořené), Radniční 1148,
2. patro, dveře č. 214. (jam)

Občanská volba opět ve F-M
Plzeňský Pra-
zdroj, a. s. v čer-
vnu vyhlásil další
ročník Občanské

volby. Známý
pivovar každo-
ročně věnuje
nemalé finanč-
ní prostředky
na podporu
nejpotřebněj-
ších a nejzají-
mavějších pro-

jektů směřujících ke zkvalitně-
ní života  ve Frýdku-Místku.
„Občanská volba získala pres-
tižní ocenění za nejlepší spon-
zorský  projekt. Tento program
považuji za velmi prospěšný.
Letos jde již o třetí ročník, kte-
rý s sebou přináší některá no-
vá pravidla. Nově mohou na-

příklad občané hlasovat také
prostřednictvím SMS zpráv,“
uvedla pro Zpravodaj starost-
ka města Ing. Eva Richtrová,
která stejně jako v předešlých
ročnících zasedá v radě repre-
zentantů. Rada je složená
z významných osobností na-
šeho regionu a jejím hlavním
úkolem je vybrat z přihláše-
ných projektů ty, které se bu-
dou ucházet o přízeň občanů.
V tomto ročníku také nově vy-
bere jeden vítězný projekt stej-
ně jako  zaměstnanci pivova-
ru.  Přehled těch, které rada
reprezentantů doporučí k hla-
sování, vám bude i s hlasova-
cím lístkem předložen ve vy-
braných novinách včetně na-
šeho Zpravodaje (příští - záři-
jové číslo).

Letos bude Plzeňský Pra-
zdroj rozdělovat 2 miliony ko-
run v těchto čtyřech kategori-
ích: Sport ve volném čase,
Kultura ve volném čase,
Zdravotnictví a sociální péče,
Vzdělávání a ekologie. Bližší
informace včetně přihlašova-
cího formuláře naleznete na
www. prazdroj.cz pod odka-
zem Sponzoring-Dobrý sou-
sed, Občanská volba Frýdek-
Místek. Vyplněný formulář
zasílejte na adresu Ami com-
munication, Radka Rocho-
vanská, Kollárova 3, 709 00
Ostrava - Mar. Hory s ozna-
čením Občanská volba ne-
bo na e-mailovou adresu: 
rochovanska@amimp.cz.
Uzávěrka je už 19. červen-
ce! (jam)

Neudržované pozemky
na území města 

Na základě četných dotazů a stížností ob-
čanů města na nepokosené pozemky na úze-
mí města Frýdku-Místku odbor životního pro-
středí a zemědělství sděluje, že všechny po-
zemky ve vlastnictví města Frýdku-Místku
jsou již pokoseny. Ostatní neudržované po-
zemky jsou ve vlastnictví jiných subjektů. Na-
příklad mimoúrovňové křížení u Tesca patří
Ředitelství silnic a dálnic ČR, plochy kolem
Středního odborného učiliště na ul. T. G. Ma-
saryka patří ČR - Úřadu pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových apod. V příštím vy-
dání Zpravodaje vás s touto problematikou
seznámíme blíže. OŽPaZ

Mezinárodní spolupráce
speciálních škol

Speciální školy na ulici Pionýrů 767 ve Frýdku-
Místku již rok úspěšně spolupracují v rámci akti-
vit Sokrates-Comenius 1 se třemi zahraničními
školami na společném projektu „Windows on my
world - Okno do mého světa“. Cílem projektu, na
kterém se podílí Heatherbank Special School ze
severoirského Omaghu, Don-Bosco-Schule z ně-
meckého Geldernu a Jarve Kool z estonského
Voru, je společné hledání odpovědí na otázky:
Kdo jsme? Kam patříme? Kam směřujeme? Pro-
jektové aktivity slouží nejen k lepšímu sebepo-
znávání, ale také k poznávání irské, německé a
estonské národní kultury a mentality.

V prvním roce spolupráce děti z uvedených
škol společně ozdobily Vánoční strom Comenius
a vytvořily společnou Vánoční knihu, která obsa-
huje typické vánoční zvyky a fotodokumentaci vá-
noční atmosféry ze všech 4 kooperujících ško-
lách.

Zástupci partnerských škol se sešli na schůz-
ce 4. - 9. května ve městě Voru v Estonsku. „Na
tuto schůzku jsme přivezli výtvarné práce našich
žáků jako pozdravy pro své přátele. Děti vyrobily
keramická sluníčka, které vychází ze společného
projektového loga a připravily drobné upomínko-
vé dárečky,“ řekla Zpravodaji ředitelka Speciál-
ních škol PaedDr. Ilja Maloušková. V rámci pro-
jektu žáci speciálních škol začali pracovat na prv-
ním anglicko-česko-estonsko-německém slovní-
ku a připravují také společné multimediální CD,
na kterém se představí všechny čtyři spolupracu-
jící školy. (vfn)

Zastupitelé schválili
prodej domu charitě
Dům na ulici K Hájku, který dříve místním

sloužil jako mateřská škola, hodlá město
prodat Charitě Frýdek-Místek. Ta má nemo-
vitost pronajatou za účelem zřízení a provo-
zování ústavu pro mentálně postižené muže
a ženy, a to již od září roku 2000. Prozatím
však došlo jen k částečné rekonstrukci do-
mu a nepodsklepený, zčásti dvoupodlažní
objekt ještě vyžaduje mnohé úpravy. Vedení
frýdecko-místecké charity tedy město
v březnu požádalo o odkoupení domu i s po-
zemkem dle znaleckého posudku, aby ne-
zhodnocovalo cizí majetek. „Z naší strany te-
dy byly vytvořeny všechny podmínky pro to,
aby charita svůj záměr realizovala již ve
svém vlastním objektu,“ uvedl místostarosta
Mgr. Ivan Vrba a dodal, že majetkový výbor
návrh projednal a zastupitelům doporučil
prodej domu za kupní cenu 3 389 685 Kč
schválit. Zastupitelstvo prodej domu 21.
června schválilo. (jam)

Dohoda by měla 
vše narovnat

Rada města v červnu rozhodla o narovnání
mezi městem Frýdek-Místek a společností Ví-
ceúčelová sportovní hala, s.r.o. Připomínáme,
že město se stalo 18. února na základě dražby
vlastníkem víceúčelové haly. V období od 19.
února do 31. března, kdy ještě hala nebyla za-
psána v listu vlastnictví města Frýdek-Místek a
nedošlo k jejímu faktickému předání, probíhal
provoz haly dál. Společnost Víceúčelová spor-
tovní hala v tomto období získala nějaké příjmy
z nájemného a naopak měla s provozem haly
výdaje za energii, služby apod. Uzavřená do-
hoda narovná vztahy mezi oběma účastníky a
město se může začít soustředit na postupnou
rekonstrukci zchátralé haly. (jam)

Den dětí u Sokolovny

Uzávěrka inzerce 
do záříjového čísla 

je ve středu 18. srpna.
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k. ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí o výměře

55,34 m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 73,66 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 34,67 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 45,95 m2 (I.NP -

kanc.č. 25)
- nebytové prostory o výměře 15,66 m2 (II.NP -

kanc.č. 40)
- nebytové prostory o výměře 26,5 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 15,08 m2 (II.NP -

kanc.č. 34)
- nebytové prostory o výměře 14,43 m2 (I.NP -

kanc.č. 35)
- nebytové prostory o výměře 14,58 m2 (III.NP -

kanc.č. 52)
- 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 43 m2 (IV.NP -

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

kanc. č. 506)
- nebytové prostory o výměře 20 m2 (V.NP -

kanc. č. 502)
4) křížový podchod
- prodejní box o výměře 12,24 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 13,40 m2 (směr ul. Frýd-

lantská)
- prodejní box o výměře 12,20 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 12,70 m2 (směr Ještěr)
- prodejní box o výměře 11,43 m2 (směr ul. Ja-

náčkova)
- prodejní box o výměře 12,70 m2 (směr ul. Frýd-

lantská)
- prodejní box o výměře 18,95 m2 (střed, směr

ul. Janáčkova)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 74,28 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 35,12 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 50 m2 (I.NP - sklad)
- nebytové prostory o výměře 28,3 m2 (II.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)
- nebytové prostory o výměře 33,24 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)

7) Objekt - zastávka MHD, ul. Frýdlantská
- prodejna PNS nacházející se v přístřešku za-

stávky MHD o výměře 6,25 m2

k. ú. Frýdek

1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- kanceláře (II.NP, IV.NP, V.NP)

2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 37,48 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 154,95 m2

(I. a II.NP)

3) Objekt čp. 637, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 150 m2 (sklepní

prostory)

4) Objekt čp. 2322, ul. T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 31,7 m2 (I.NP)

5) Objekt čp. 1344, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 76 m2

6) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 49 m2

7) Objekt čp. 606, ul. Sadová
- nebytové prostory o výměře 18,40 m2 (II.NP)

8) Objekt čp. 3162 (Víceúčelová sportovní hala),
ul. Na Poříčí
- část nemovitosti (reklamní plochy - průčelí)
- nebytový prostor o výměře 77 m2 (3 x 25,6 m2)

k. ú. Skalice
1) Objekt čp. 61 (Kulturní dům)
- nebytové prostory o výměře 11,63 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 10,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 18,6 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 17,33 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 20,22 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 19,04 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 22,07 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 114,21 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 24,75 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 40,6 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 63,86 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 129,33 m2 (III.NP)

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

14. 5. kříženec černý (pes) Lipová

18. 5. kříženec dlouhosrstý černý (pes) Jana Opletala

27. 5. NO štěně (pes) Skalice

27. 5. jezevčík černý (pes); nový majitel Obchodní

28. 5. kříženec belgického ovčáka (pes) Na poříčí

5. 6. kříženec větší, černý (pes) Skalice

7. 6. kříženec labradora (pes) Na Vyhlídce

12. 6. kříženec šedohnědý (štěně, pes); nový majitel Nová Osada

17. 6. kříženec baseta (pes) Revoluční

18. 6. kříženec černobílý (pes) Riviéra

Kontaktní tel. číslo do útulku v Sedlištích: 558 636 200, pan Jan Ondračka
Úřední hodiny: PO - ST, PÁ: 16.00 - 18.00 hod.

Branný závod 
o putovní pohár

V úterý 25. května se v pro-
storách poradenské místnosti
Okresního ředitelství Policie
ČR ve Frýdku-Místku uskuteč-
nilo setkání preventistů základ-
ních škol. Akci připravilo oddě-
lení sociální prevence odboru
sociálních služeb a zdravotnic-
tví Městského úřadu ve Frýd-
ku-Místku ve spolupráci s poli-

cisty, kteří se zabývají preven-
cí a Renarkonem, o.p.s. Cílem
setkání bylo najít společnou
cestu v problematice návyko-
vých látek. Velkým přínosem
celé akce bylo vystoupení Pav-
la Matuly z Renarkonu a kpt.
Miloše Vaněčka z pražské Ná-
rodní protidrogové centrály.

npor. Mgr. Jana Posová

4. ročník branného závodu o putovní pohár ředitele Okresního
ředitelství policie ČR ve Frýdku-Místku se konal poslední květ-
nový den. Nejlépe si v závodě vedla 8. základní škola z Frýd-
ku-Místku, jako druhá ZŠ z Dolních Domaslavavic a třetí ZŠ
Sedliště. Na snímku vítězové Petra Křivová, Marek Dyba 
a Patrik Bystroň. Text a foto: npor. Mgr. Jana Posová

FOTO: archiv MŠ

Hledání pokladu, zábavné
soutěže, koloběžkové závody
nebo skoky v pytlích - všech-
ny tyto aktivity mají děti rády
a také letos patřily k dětským
radovánkám.

Vyzkoušet si neprůstřelnou
vestu, nechat si sejmout otis-
ky prstů, vyhledat detektorem
kovů v alobalu zabalené bon-
bony a prohlédnout si policej-

ní výstroj a výzbroj -na tohle
všechno se mohly těšit děti
z Mateřské školy Slezská
2011 při 2. ZŠ „U Gustíčka“.
Účastnily se totiž Dne dětí,
které pro ně připravili policisté
z referátu cizinecké a pohra-
niční policie v malebném pro-
středí oddechové zóny obce
Bílá 2. června. 

MŠ Slezská

Den dětí trochu jinak
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Kompletní sluÏby v oblasti

vodo - topo - plyn
s bezplatnou konzultací

n a b í z í

firma KUPâA Tomá‰
739 03 PrÏno ãp. 5

Volejte ihned 558 675 999
nebo 602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·

NATùRAâSTVÍ 
CHROMEC

Provádíme:
• nátěry oken, dveří,

kuch. linek
• v lesku, matu i fládru
• malířské práce

Od 
18.00 hodin 

� 558 626 112

Mobil: 606 343 947

Vejmelka Jifií - LESK
soukromá úklidová firma se sídlem 

na T.G.M. 602 ve Frýdku

n a b í z í  m i m o  j i n é :
❖ trvalé komplexní úklidy nemocnic a jiných

zdravotnických zařízení, škol, domovů
důchodců, bank, bytů a lázeňských zařízení;

❖ komplexní úklidy průmyslových podniků
a firem;

❖ čištění GRAFITTI.

558 621 614
E-mail: lesk@vejmelka.cz

www.vejmelka.cz

Firma KOCIÁN & MECNER
◆◆◆◆ MALÍŘSTVÍ ◆◆◆◆

◆◆◆◆ NATĚRAČSTVÍ ◆◆◆◆

◆◆◆◆     NÁSTŘIKY◆◆◆◆

ŽALUZIE ◆◆◆◆     TĚSNĚNÍ

KONZULTACE ZDARMA

Najdete nás 

v budovû Hutního projektu na

ul. 28. fiíjna

po–pá 8.00–15.00 

☎ 558 877 144, 723 052 143

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

Velká letní sleva!!!
PRO STUDENTY SLEVA, DLOUHODOBÉ SPLÁTKY

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu)

Zahájení každé pondělí 
v 17.00 hod.

Informace: tel.: 724 200 040

CARAADD
A, B, C, D, E

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ A LODŽIÍ
• rámový i bezrámový systém

• zimní zahrady
737 241 395 (8–15 h.) 

737 241 396 (po 15 h.)
✆

Fa EUROSTRIP
Vám zajistí:

❐ žaluzie
❐ předokenní rolety
❐ švédské těsnění

oken (do drážky)
❐ shrnovací dveře +

stěny (dřevěné, 
plastové, koženkové)

❐ obložení zárubní
❐ čalounění dveří
❐ bezpečnostní,

tepelně izolační,
reflexní folie
LLUMAR

❐ montáž izolačních
dvojskel do
stávajících oken

❐ autodoprava
❐ nízké ceny
❐ krátké dodací lhůty

558 734 753
602 774 849
607 644 211✆

���� 558 436 236 (po 19. hod.)
603 745 292, 604 145 641

BAZAR
u kfiiÏovatky k Intersparu
VYKUPUJEME
ZA HOTOVÉ

v‰e nevyuÏité, co vám doma pfiekáÏí:
- BTV, vûÏe, telefony, elektro-

niku,.
- fotoaparáty, dalekohledy,

kamery, mikroskopy, optiku
- elektromotory, náfiadí, stro-

je, kamna, pfievodovky
- potfieby sportovní, rybáfi-

ské, posilovací, pracovní
obuv, invalid. vozíky

- plynovky, vzduchovky, no-
Ïe, ‰avle, pfiedovky, ku‰e

- kola, motokola, elektrické
kolobûÏky

ZVE VÁS CENTRUM LEVNÉHO
NÁKUPU

Po-Pá 10.00-17.00
Fr˘dek-Místek, Dobrovské-
ho 1950 tel. 558 622 695

KNIHAŘSTVÍ
PASPARTOVÁNÍ

➬ organizuje kurzy 
pro nastávající rodiče 

(po 30. týdnu těhotenství)
➬ Seznámí se v nich s péčí 

o dítě, nejčastějšími problémy 
a prakticky si vyzkouší chová-
ní, koupání i oblékání dítěte.

➬ Kurz zahrnuje 3 lekce 
po 2 hodinách

➬ Informace na telefonu:

736 520 414

HLEDÁM 
☞ učitele 

pro konverzaci 
v angličtině

☎ 777 250 322
558 631 535
558 679 371
604 556 181



Muzikant z ukrajinského souboru Koleso doprovází své tanečníky na akordeon.
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Přátelská atmosféra se roz-
hostila už na samém začátku fes-
tivalu ve středu 16. 6. na sezna-
movacím večírku. Velice spon-
tánní tanečníci brazilského sou-
boru Andancas roztančili celé ná-
dvoří 7. základní školy. A protože
byli všichni v civilu, nebylo vůbec
poznat, jestli je můj tanečník
zrovna Chorvat, Ukrajinec, Slo-
vák nebo Mexičan. Přátelství by-
la navázána, a tak se každý těšil
na čtvrteční koncert muzik a zpě-
váků jednotlivých souborů. A by-
lo co poslouchat, muzikanti se
předváděli, jak mohli. Opět nám
brazilští tanečníci předvedli, že i
na koncertu muzik se dá tancovat
a při vystoupení svých muzikantů
rozvlnili každý kout nádvoří frý-
deckého zámku. Určitě se shod-
neme na tom, že zaujala spousta
vynikajících hudebníků, mezi kte-
rými excelovala vedoucí gruzín-
ského souboru Ševardeni svým
nasazením a mistrovským výko-
nem na buben.

Během pátku a soboty měli
možnost obyvatelé Frýdku-Míst-
ku a okolí sledovat na náměstí
Svobody ve svých tanečních,
muzikantských a pěveckých blo-

cích všechny účastníky festivalu.
Nadchli nás plzeňský soubor
Mladinka, domácí Ostravička,
čtyři srdnatí mladí hudebníci
z Oravské Polhory, perfektně
secvičené a usměvavé děti
ukrajinského souboru Koleso
z Dněpropetrovska, pestroba-
revné kroje mexického souboru
Tonalamatl, příjemně působili
pod nočními reflektory brazilští
tanečníci v rytmu samby a exo-
ticky zapůsobily tance portori-
kánského souboru Guamani-
que. Počasí nás nezklamalo ani
při tradičním sobotním průvodu
souborů městem. Avšak odpo-
ledne se nad místeckým náměs-
tím začalo na zpěváky a taneční-
ky souborů Ostravica, Ondrá-
šek, Jackové, Grunik, Oldrzy-
chowice a Hájenka mračit. Ko-
lem 19. hodiny nás prudký déšť
vyhnal do Národního domu.
Z časových důvodů se program
malinko omezil, ale dál se pří-
jemná atmosféra rozhostila i ta-
dy díky vystoupení souborů Dy-
leň z Karlových Varů, Ševardeni
z Gruzie, Varaždin z Chorvat-
ska, Cifra z Uherského Hradiště
a skvělého souboru z Mexika.

Skončilo se při společném muzi-
círování zase až po půlnoci.

Každý si za těch pár dnů mohl
vybrat to, co je mu blízké. Velice
dobrou úroveň měl, jako každo-
ročně, GALAKONCERT v kině
Petra Bezruče, kde se předvedli
účastníci s tím nejlepším, co umí.
Myslím, že se to všem povedlo a
zcela zaplněné hlediště i scho-
diště je odměňovalo bouřlivým
potleskem.

Poděkování za nádherné zá-
žitky patří nejen prezidentce fes-
tivalu paní Evě Gerykové, man-
želům Novákovým a paní učitel-
ce Kulichové, ale i všem ostat-
ním, personálu kuchyně 7. ZŠ,
průvodcům souborů a hlavně
maminkám a tatínkům dětí Ostra-
vičky, kteří se v rolích kuchařů,
pekařů, taxikářů, stavařů, uklíze-
čů, atd. přičinili o zdárný průběh
krásných pěti dnů 10. mezinárod-
ního festivalu.

V jeho průběhu navštívilo naše
město mnoho zvědavců a milov-
níků folklóru. Moc mě potěšilo,
když jsem slyšela například od
osmnáctiletých mladíků z Ostra-
vy: „To je bomba, tady na ná-
městí slyšíš z každého rohu jinou
řeč a máš možnost si se všemi
povykládat“. A to je právě ta hlu-
boká myšlenka celého festivalu.
Spojení v podstatě obtížně spoji-
telných národností právě při tanci
a hudbě. Možnost vidět v přímém
přenosu to, na co je každý národ
hrdý a čeho si hluboce váží. Po-
odhalit kořeny národního folklóru
mnoha zemí a různých oblastí
z Čech, Moravy a Slezska.

Myslím si, že Ostravička jako
hlavní pořadatel může být prá-
vem hrdá, že při svých vystoupe-
ních ve světě zaujala ostatní na-
tolik, že přijali pozvání k nám, aby
na oplátku předvedli své umění
právě u nás. Akce proběhla za
velké podpory města Frýdku-
Místku (dotace 400 000 Kč).
„Myslím si, že to byla nádherná
podívaná. Peníze byly smyslu-
plně vynaložené na střetávání
odlišných kultur z takřka celého
světa,“ uzavřel místostarosta
Mgr. Petr Cvik.

Martina Baronová

Nad výkonem nejexotičtějších účastníků festivalu - Brazilců
(horní snímek) a Mexičanů (dolní snímek) se všem divákům
tajil dech.

Člen místního souboru Ostravica Jakub Dvorský si prohlíží
mexické propriety ve stánku.

Děti z nedalekého slovenského souboru Hájenka.

Město roztančil jubilejní 10. mezinárodní folklorní festival

FOTO: Jana Alžběta Mikulíková

„Uf, a je konec“ - zaslechla jsem pár hodin po půlnoci. To za-
čal úklid po oficiálním ukončení 10. mezinárodního folk-

lorního festivalu ve Frýdku-Místku. Na jedné straně zněl ten po-
vzdech s úlevou, že je to za námi a na druhé straně jsem v něm
cítila trochu smutku nad tím, že něco tak krásného skončilo.
Opravdu byl ten letošní desátý festival v něčem jiný - byl prostě
VELKOLEPÝ. Spojení národů ze tří kontinentů - Asie, Evropy
a Ameriky se báječně povedlo.
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Frýdek-Místek, � 724 078 935
Inf. a zápis do konce září, zahájení 5. října 
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JAZYKOVÉ KURZY PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

Angličtina - Němčina - Francouzština - Italština
Kurzy probíhají 1x týdně 2 vyučovací hodiny v učebnách Národního domu.

TANEČNÍ PŘÍPRAVKA PRO SOUTĚŽNÍ TÝM
Pro děti od 6 do 15 let. Taneční škola se zaměřuje na soutěžní tance - styly show

a disko tance, plesové kombinace a speciální párové tance - mambo, salsa, swing,
tango argentino. Výuku vede majitel taneční školy Palas Josef Macura s Mgr. Ja-
nou Šodkovou.

TANEČNÍ
pro mládež - začátečníci podzim 2004
Taneční kurzy budou probíhat v sále Národního domu
od září do prosince. Poslední volná místa:

Neděle 16.00 -18.30 hodin (7 volných míst)
Neděle 18.30 -21.00 hodin (6 volných míst)

Kurzovné za 12 lekcí + 2 prodloužené činí 900 Kč. Platba kurzů v Národním do-
mě 1. poschodí-v červenci a srpnu každé pondělí - čtvrtek od 8.00 do 13.00 hodin.

KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ
Kombinace aerobního a posilovacího cvičení. Lekce jsou určeny na zpevňová-

ní a formování všech svalových skupin. Zacvičit si můžete 2x týdně v pondělí a ve
čtvrtek nebo 1x týdně v pondělí nebo ve čtvrtek.

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Cvičení probíhá 1x týdně každou středu pod vedením zdravotní sestry.

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANEC
PRO MAMINKY
nabízí: lépe prožívat těhotenství, zmírní potíže se zady, zlepší zažívací potíže,

intenzivní kontakt s miminkem, pozitivní vliv na psychiku, atd. Kurz probíhá 
1x týdně.

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANEC
je jedinečným nástrojem pro formování těla. Základní technika spočívá ve správ-

ném držení těla, dýchání, ovládání bránice a práci břišního a hýžďového svalstva.

Přihlášky získáte ve vrátnici Národního domu od 7. července.
Informace na tel. čísle 558 432 011 (pí Helena Janáčková)

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 - 22. 7. 2004
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. 120, ul. Pod Školou, k. ú. Frý-
dek.

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.

Prohlídka garáže se uskuteční 20. 7. 2004 v 15.15 hodin na místě sa-
mém.

Účastníkem dražby může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým byd-
lištěm na území města Frýdku-Místku. Při zápisu účastníka k dražbě je
účastník povinen předložit průkaz totožnosti, malý technický průkaz vozid-
la, se kterým hodlá v garáži parkovat, popř. smlouvu o užívání služebního
vozidla k soukromým účelům.

Účastníkem dražby nemůže být fyzická osoba, která v předcházejících 
3 letech přede dnem konání dražby užívala byt nebo nebytový prostor ve
vlastnictví města Frýdek-Místek bez právního důvodu, nebo byla dlužníkem
vůči městu Frýdek-Místek. Splnění této podmínky potvrdí účastník dražby
podpisem čestného prohlášení při zápisu k dražbě.

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 5000 Kč, a která nejpozději při zápi-
su účastníka k dražbě předložila doklad o zaplacení zálohy na úhradu ná-
kladů dražby (kauce), přičemž zaplacení kauce se vyžaduje jednotlivě vždy
ke každé garáži - nebytovému prostoru, který je předmětem dražby (č.ú.:
6015-928-781/0100, VS 325980002).

Účastníkem dražby může být pouze fyzická osoba, která nejpozději při
zápisu účastníků k dražbě podepíše dohodu o úhradě nákladů dražby, je-
jíž vzor tvoří přílohu č. 1 tohoto postupu.

Další informace je možné získat na tel. č. 558 609 174 (184) nebo osob-
ně na MěÚ Frýdek-Místek, odboru správy obecního majetku, III. NP, dveře
č. 311.

„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v objektech ve vlastnic-
tví města Frýdek-Místek“ je zveřejněn na úřední desce umístěné v budově
MěÚ Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, v I. NP (u vrátnice). OSOM

Záměr města Frýdek-Místek
pronajmout nebytový prostor-garáž nacházející se v suterénu domu 

č. p. 3033, ul. Hasičská, k. ú. Frýdek na základě výsledku „dražby výše ná-
jemného“ (dále jen Dražba) v souladu s „Postupem při pronájmu garáží na-
cházejících se v objektech ve vlastnictví města Frýdek-Místek“, který byl
schválen Radou města Frýdek-Místek dne 8. 10. 2001.

Den konání Dražby - 22. 7. 2004
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. 3033, ul. Hasičská, k. ú. Frý-
dek.

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 19. 7. 2004 v 17.15 hodin na místě sa-
mém.

Účastníkem dražby může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým byd-
lištěm na území města Frýdku-Místku. Při zápisu účastníka k dražbě je
účastník povinen předložit průkaz totožnosti, malý technický průkaz vozid-
la, se kterým hodlá v garáži parkovat, popř. smlouvu o užívání služebního
vozidla k soukromým účelům.

Účastníkem dražby nemůže být fyzická osoba, která v předcházejících 
3 letech přede dnem konání dražby užívala byt nebo nebytový prostor ve
vlastnictví města Frýdek-Místek bez právního důvodu, nebo byla dlužníkem
vůči městu Frýdek-Místek. Splnění této podmínky potvrdí účastník dražby
podpisem čestného prohlášení při zápisu k dražbě.

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 zá-
pisu účastníka k dražbě předložila doklad o zaplacení zálohy na úhradu ná-
kladů dražby (kauce), přičemž zaplacení kauce se vyžaduje jednotlivě vždy
ke každé garáži - nebytovému prostoru, který je předmětem dražby (č.ú.:
6015-928-781/0100, VS 325980001).

Účastníkem dražby může být pouze fyzická osoba, která nejpozději při
zápisu účastníků k dražbě podepíše dohodu o úhradě nákladů dražby, je-
jíž vzor tvoří přílohu č. 1 tohoto postupu.

Další informace je možné získat na tel. č. 558 609 174 (184) nebo osob-
ně na MěÚ Frýdek-Místek, odboru správy obecního majetku, III. NP, dveře
č. 311.

„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v objektech ve vlastnic-
tví města Frýdek-Místek“ je zveřejněn na úřední desce umístěné v budově
MěÚ Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, v I. NP (u vrátnice). OSOM

Národní dům připravuje tyto kurzy:



Městský úřad Frýdek-Místek,
odbor životního prostředí a ze-
mědělství, oznamuje všem ob-
čanům, že v měsíci červnu
2004 byly na hřbitovech na
území města Frýdku-Místku in-
stalovány úřední desky. Zatím-
co na hřbitovech v Chlebovi-
cích, Lysůvkách, Skalici a obou
hřbitovech v Lískovci byly insta-
lovány po 1 kuse, na centrálním
hřbitově ve Frýdku byly úřední
desky nainstalovány na třech
místech, a to u vstupní brány u
obřadní síně, u hlavní vstupní
brány z ul. Slezská (u zastávky
MHD) a asi 60 m za vstupní
bránou u zahradnictví. Jedna
úřední deska se v letních měsí-
cích umístí ještě do spodní čás-
ti frýdeckého hřbitova poblíž
vsypové loučky.

Na těchto úředních deskách
se dočtete, kdo je provozovate-
lem a kdo správcem hřbitova a
dále jsou zde vyvěšeny infor-

mace týkající se pronájmu hro-
bových míst. V ocitované části
zákona se dozvíte zejména o
svých právech a povinnostech
coby nájemce hrobového mís-
ta, ale také o právech a povin-
nostech provozovatele hřbito-
va, jako např. kdy, na jakou do-
bu a jakou formou vzniká ná-
jem, jaké jsou možnosti odstou-
pení od smlouvy, kdo provádí
údržbu hrobového místa, na ko-
ho přechází nájem apod.

Kromě toho je zde zveřejně-
na výzva všem, kteří dosud ne-
mají uzavřenou nájemní smlou-
vu v písemné formě, aby se do-
stavili na hrobovou matriku, kte-
rá se nachází v areálu TS, a.s.,
se sídlem Frýdek-Místek, tř. 17.
listopadu 910, pí Jarmila Hege-
rová, telefon 558 435 275,
558 431 972-3, 777 791 386, v
pondělí - pátek od 6.00 do
14.00 hod. k uzavření smlouvy
o nájmu hrobového místa. 

Největší část úřední desky
zabírá seznam dosavadních
uživatelů hrobových míst, kteří
nemají uzavřenou nájemní
smlouvu v písemné formě a kte-
ří se na jimi uvedené adrese ne-
vyskytují, např. z důvodů pře-
stěhování, změny příjmení
apod. Prosíme všechny, kteří
mají informace vedoucí k nale-
zení nezastižených uživatelů
hrobových míst uveřejněných
v těchto seznamech (případně
jejich rodinných příslušníků),
aby nám je sdělili na výše uve-
dené kontaktní místo. Upozor-
ňujeme, že v případě, že v se-
znamu uvedení uživatelé hro-
bových míst neuzavřou nájem-
ní smlouvu v písemné formě, je-
jich dosavadní užívací právo
k hrobovému místu zaniká
dnem 1. 7. 2004 a po tomto da-
tu může být hrobové místo pro-
najato dalšímu nájemci. 

Ing. Šárka Gilarová, OŽPaZ
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1. května 2004 nabyl účinnosti zákon č.
167/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozděj-
ších předpisů, a některé související zákony. Tento
zákon má přímou vazbu na přistoupení ČR k Ev-
ropské unii. Nově upravuje zejména podmínky živ-
nostenského podnikání občanů členských států
Evropské unie (Belgie, Česká republika, Dánsko,
Estonsko, Francie, Finsko, Nizozemí, Irsko, Itálie,
Kypr, Lucembursko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko,
Malta, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švéd-
sko, Velká Británie), Evropského hospodářského
prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švý-
carské konfederace. Změny se však dotknou
všech subjektů, které na území ČR podnikají nebo
podnikat hodlají.

Podstatná změna nastala v prokazování všeo-
becných podmínek provozování živnosti u odpo-
vědného zástupce. Tato osoba již kromě výpisu z
rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, nedokládá
doklad o daňových nedoplatcích, tzv. doklad o
bezdlužnosti. Naopak fyzická osoba, která na úze-
mí ČR podnikala nebo podniká, a to nejen podle
živnostenského zákona, ale také podle jiných
zvláštních předpisů, musí k ohlášení živnosti dolo-
žit doklad o tom, že nemá nedoplatky na platbách
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti. Tento doklad vysta-
ví Okresní správa sociálního zabezpečení podni-
kateli, který zahájil činnost a kterému vznikla da-
ňová povinnost. Nadále trvá prokazování bezdluž-
nosti, ale opět u již zmiňovaných podnikajících
subjektů, potvrzením z příslušného finančního úřa-
du o tom, že nemá daňové nedoplatky. V obou pří-
padech potvrzení nesmí být starší 3 měsíců.

Zrušena byla povinnost pracovněprávního vzta-
hu mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem.
Odpovědný zástupce je podle nové právní úpravy
k podnikateli ve vztahu smluvním. Při uzavírání to-
hoto vztahu lze vycházet z obchodního zákoníku,
občanského zákoníku, ale také ze zákoníku práce.
K uzavírání smluvního vztahu bude tedy docházet
i mezi manžely. Významným momentem, zejmé-
na pro osoby plnící funkci odpovědného zástupce,
je skutečnost, že i odpovědný zástupce může živ-

nostenskému úřadu oznámit ukončení výkonu své
funkce. Musí však prokázat, že o ukončení výko-
nu své funkce předem písemně informoval podni-
katele. Do účinnosti této novely mohl ukončení vý-
konu funkce odpovědného zástupce oznamovat
pouze podnikatel. 

Rozšířily se také možnosti v prokazování od-
borné způsobilosti u živností řemeslných, váza-
ných a koncesovaných. Státní příslušník členské-
ho státu Evropské unie, jímž je také občan České
republiky, může prokázat odbornost dokladem o
uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím
orgánem, kterým je Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu ČR. U některých vyznačených živností mo-
hou státní příslušníci členských států EU a občané
ČR dokládat živnostenskému úřadu odbornost dle
zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvali-
fikace. Změna také nastala v prokazování praxe u
živností vázaných. Praxe se nevyžaduje u fyzické
osoby, která příslušnou živnost již provozovala ne-
bo pro ni byla ustanovena jako odpovědný zá-
stupce alespoň po dobu poloviny délky zákonem
požadované praxe.

V živnostenských oprávněních, dle nové právní
úpravy, již nebude uváděno „obchodní jméno“ 
(křestní jméno, příjmení včetně dodatku). V koneč-
ném důsledku to znamená, že kromě fyzické oso-
by zapsané v obchodním rejstříku, nebude možné
vedle jména a příjmení zaregistrovat v živnosten-
ském rejstříku dodatek, tudíž jej nebude možno ani
uvést v živnostenském listě. Nic však nebrání jej i
nadále užívat v obchodních vztazích jako údaj „na-
víc“ v souladu s obchodním zákoníkem. 

Podnikatelé s živnostenským oprávněním k pro-
vozování živnosti „Montáž, opravy a rekonstrukce
chladících zařízení a tepelných čerpadel a “Kam-
nářství„ jsou povinni do 1. 5. 2005 oznámit živno-
stenskému úřadu, že hodlají tyto řemeslné živ-
nosti provozovat. Pokud oznámení ve stanovené
lhůtě neprovedou, živnostenské oprávnění mar-
ným uplynutím lhůty zanikne.

Došlo-li ze zákona ke změně názvu živnosti,
sloučení či přeřazení živnosti, živnostenský úřad
vydá podnikateli nový průkaz živnostenského
oprávnění na základě jeho žádostí nebo při ohlá-
šení změny. Živnostenský úřad

Jak změnila „Euronovela“ podmínky
živnostenského podnikání ?

Sběr nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpa-
du je zajištěn pomocí mobilní sběrny, která parkuje vždy v úterý, stře-
du a čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin na vybraných parkovištích. Pra-
covníci Frýdecké skládky, a.s., odeberou od občanů města Frýdek-Mís-
tek bezplatně přinesené nebezpečné, ale i velkoobjemové odpady.

Parkoviště u kina P. Bezruče - Místek 1.7 a 27.7. - 29.7.
Parkoviště u krytého bazénu - Místek 7.7. - 8.7.
U Mariánského kostela - Frýdek 13.7. - 15.7.
Naproti zastávce na Veselé - Frýdek 20.7. - 22.7.
Se svými náměty a připomínkami se můžete obrátit na Frýdeckou
skládku, a.s., tel.: 558 627 047, 558 636 251 nebo na odbor ŽPaZ,
tel.: 558 609 489. OŽPaZ

Nebezpečné odpady
- mazací a motorové oleje,
- olejové filtry, televizory, obra-

zovky, monitory,
- rádia, počítače, lednice, mra-

žáky, sporáky, pračky,
- použité obaly od postřiků a ji-

né chemikálie,

- zbytky barev, laků, ředidel,
autobaterie a monočlánky,

- zářivky a výbojky, prošlé a
nepotřebné léky

Velkoobjemové odpady
- skříně, ostatní nábytek, ko-

berce, matrace

Harmonogram sběru odpadu ve F-MÚřední desky na hřbitovech

Evidovaná nezaměstnanost
a volná pracovní místa

K 31. 5. 2004 úřad práce
evidoval 16235 uchazečů o za-
městnání (v roce 2003 15631),
což je o 601 méně než v minu-
lém měsíci. Míra nezaměstna-
nosti činila 14,70 % (v roce
2003 14,00 %) a v porovnání
s předcházejícím měsícem po-
klesla o 0,54% bodu.

Úřad práce evidoval 8163
žen, což je 50,3 % z celkového
počtu evidovaných uchazečů
o zaměstnání.

Při srovnání s minulým mě-
sícem se počet absolventů a
mladistvých snížil o 273 (t.j. o
15,7 %) a na konci května úřad
práce evidoval v této skupině
1461 osob (ve srovnání se
stejným obdobím roku 2003 to
je o 17,0 % méně).

Pokles o 52 osob oproti mi-
nulému měsíci byl zazname-
nán v kategorii uchazečů
se ZPS, kterých bylo evidová-
no ke konci května 2590.
V průběhu května 2004 požá-
dalo o zprostředkování za-
městnání 1036 nových ucha-
zečů (oproti stejnému období
loňského roku to je o 32 osob
méně). Největší počet z nich
představovali zaměstnanci z
odvětví veřejná správa, což by-
lo způsobeno omezením potře-
by celních pracovníků v souvis-
losti se vstupem ČR do EU.
Z nově zaregistrovaných ucha-
zečů o zaměstnání 62 ukončilo
samostatně výdělečnou čin-
nost. Vyřazeno bylo 1637 UoZ
(oproti stejnému období loň-
ského roku to je o 227 osob ví-
ce) - z tohoto počtu bylo pro
1248 vyřazených důvodem
ukončení evidence nástup do
zaměstnání (v květnu 2003 na-
stoupilo do zaměstnání o 155
UoZ méně). Nejvíce vyřaze-
ných uchazečů našlo uplatnění
především v odvětvích staveb-
nictví a služby. Z hlediska pra-
covních příležitostí evidoval
úřad práce k 31. 5. 2004 cel-

kem 315 volných míst s mís-
tem výkonu práce v okrese
Frýdek-Místek, což je o 25 vol-
ných míst méně než ve stej-
ném období roku 2003 a o 47
volných míst méně než ke kon-
ci předcházejícího měsíce. Na
1 volné pracovní místo připa-
dalo 51,5 uchazečů - pro srov-
nání ke stejnému datu minulé-
ho roku na 1 volné pracovní
místo připadalo 46 UoZ.

Pro dělníky bylo nabízeno
224 vhodných volných míst
(o 33 méně než v r. 2003) a pro
TH pracovníky a ostatní 91
vhodných volných míst (o 8 ví-
ce než v r. 2003). Pro občany
se změněnou pracovní schop-
ností bylo v nabídce úřadu prá-
ce 21 vhodných volných míst
(o 7 více než v r. 2003), pro ab-
solventy a mladistvé 52 vhod-
ných volných míst (o 16 více
než v r. 2003).

V květnu 2004 zaměstnava-
telé hlásili úřadu práce nejvíce
volných pracovních míst v děl-
nických profesích, zejména
v profesích pomocný dělník,
číšník - servírka, kuchař a pro-
davač.

V rámci aktivní politiky za-
městnanosti bylo vytvořeno a
obsazeno v měsíci květnu
2004 celkem 248 nových pra-
covních míst. Z tohoto počtu
bylo 18 absolventských míst,
46 společensky účelných pra-
covních míst pro uchazeče o
zaměstnání ohrožené dlouho-
dobou nezaměstnaností, 183
míst na provádění veřejně pro-
spěšných prací a 1 pro samo-
statně výdělečnou činnost.

Během měsíce května zahá-
jilo rekvalifikaci 140 uchazečů
a na konci měsíce navštěvova-
lo některý z probíhajících re-
kvalifikačních kurzů pořáda-
ných úřadem práce celkem
426 UoZ (z toho 204 absolven-
tů a mladistvých a 22 osob
se ZPS). Ing. Libor Černý, ÚP
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Stavba aquaparku na Olešné byla zahájena
V pátek 18. června byla za-

hájena výstavba prvé části Re-
kreačního komplexu Olešná,
ve městě již dostatečně známá
pod názvem Aquapark. Tato
mnohokrát diskutovaná a ně-
kterými občany dlouho očeká-
vaná, jinými zase odmítaná
stavba se tedy dočká realizace.

Stavba byla po komunálních
volbách v roce 2002 zařazena
do priorit města v „Programo-
vém prohlášení rady města na
období let 2002 až 2006“.

První články o připravova-
ném Aquaparku se v novinách
objevily v květnu r. 2003. Po
mnoha jednáních byla na zá-
kladě důkladné analýzy vybrá-
na radou města v srpnu loň-
ského roku jako nejvhodnější
lokalita rekreační oblast pře-
hrady Olešná.

Po tomto rozhodnutí byla
městem určena pracovní sku-
pina, která se zabývala veli-
kostí a vybavením areálu, na
základě jejího doporučení pak
byla vypracována nejdříve
územně-plánovací dokumenta-
ce a následně dokumentace
stavby potřebná pro stavební

povolení. V této chvíli je připra-
vována k realizaci otevřená
část areálu, na krytý areál bu-
de projektová dokumentace
dokončena teprve koncem to-
hoto roku. Pořadí dokončování
staveb vychází z doporučení
odborníků - provoz krytého
areálu časem naváže na běží-
cí provoz otevřených bazénů.

Zhotovitelem stavby je vítěz
obchodní veřejné soutěže - ak-
ciová společnost IMOS Brno,
jejíž nabídka byla cenově nej-
nižší - 128,99 mil. Kč bez DPH.
Reference této společnosti
z dosavadní výstavby obdob-
ných areálů jsou zárukou, že
stavba bude provedena ve vel-
mi dobré kvalitě.

Staví společnost Sportplex
Frýdek-Místek, která je plně ve
vlastnictví města a kontrola je-
jího hospodaření je zajištěna
tzv. „ovládací smlouvou“. Spo-
lečnost rovněž usiluje o získá-
ní státní dotace z programu mi-
nisterstva pro místní rozvoj pro
podporu drobného podnikání.
Je proto možné, že město bu-
de výstavba stát ještě méně,
než je zde uvedeno.

A snad na závěr, co a kdy
nás to vlastně čeká.

Bude se jednat o soustavu
tří nerezových venkovních ba-
zénů s vodou dohřívanou na
teplotu 23 - 26 °C. Čtyři pla-
vecké dráhy o délce 50 metrů
s vodní plochou 576 m2 budou
doplněny relaxační částí s vod-
ní plochou 1015 m2, dále dět-
ským bazénem a dojezdovým
bazénem tobogánů a skluza-
vek.

Dva tobogány evropské kva-
lity o délce 80 m s plošinou ve
výšce 7,6 m, doplněné šest-
náctimetrovou čtyřdráhovou
skluzavkou budou zajímavou
atrakcí i dominantou areálu.

Ve velkém bazénu jsou pro
větší děti a dospělé připraveny

další atrakce, jako je vodopád,
vodní hřib, chrlič, vodní dělo,
proudový kanál, masážní trys-
ky, lehátka, vodní ježek, perlič-
ková koupel, šplhací síť. Dětský
bazének je kromě malé sklu-
zavky doplněn ještě atrakcemi
- ostrůvkem a vodním ježkem.

Pro další sportovní aktivity
bude areál od počátku vybaven
plážovým hřištěm, pro návštěv-
níky s permanentkou pak bude
přístupna přes samoobslužný
turniket rovněž vnější travnatá
plocha a volná plocha přehrad-
ní nádrže pro vodní sporty.

Skloubení výhledu na pohoří
Beskyd, možnost využívání
volné vodní plochy a navazují-
cí chráněné krajinné prvky jsou
jedinečné v okolí.

Ceny vstupenek bude určo-
vat město a budou proto určitě
přijatelné, po rozhodnutí o výši
vstupného podáme včas infor-
maci o ceně denních i perma-
nentních vstupenek.

Původně jsme se měli v ba-
zénech koupat již v druhé po-
lovině letošní letní sezony. Pro
postupná zdržení při projedná-
vání akce však to již nebude
možné. Předpokládáme, že
provoz bude zahájen na začát-
ku letní sezony 2005. Ohříva-
ná voda umožňuje provoz ta-
kovýchto areálů v případě
dobrého počasí od počátku
května až do konce září, tak ať
nám to počasí v příštím roce
vyjde.

Ing. Jan Kaspřík

Na zahájení stavby aquaparku v rekreační zóně Olešná se 18. června osobně podíleli i místosta-
rostové našeho města. JUDr. Miroslav Dokoupil, který má na starosti investice a Mgr. Petr Cvik (na
fotografii), zodpovídající mimo jiné za oblast sportu, nasedli do bagru a vyzkoušeli si ovládání stro-
je, kterým bude vykopán základ pro bazén. FOTO: archiv

Výsledky ankety
Zpravodaje

Děkujeme všem čtenářům Zpravodaje, kteří vyplnili a odevz-
dali anketní lístek, který byl součástí květnového vydání našeho
měsíčníku.

Zpět do redakce se nám vrátilo 93 anketních lístků, přičemž o
své názory se více podělili čtenáři z Frýdku. Za podnětné připo-
mínky ke Zpravodaji děkujeme i čtenářům, kteří nesdělili své
jméno a adresu.

Nejčastějším zdrojem informací o dění ve městě je pro čtená-
ře právě Zpravodaj Rady města Frýdek-Místek, dále je to denní
tisk a Beskydské informační centrum. Až na 4. místo responden-
ti zařadili městské webové stránky - www.frydekmistek.cz.

Zpravodaj by měl podle většiny účastníků ankety obsahovat
více informací z celého města i radnice, na více stránkách a

s větším množstvím fotografií. A to vše pokud možno v barevném
provedení. Jako problém byla uvedena také neaktuálnost Zpra-
vodaje, čtenáři by raději častější vydávání, nežli jednou měsíčně.

Čtenáři hodnotili také dosavadní úroveň Zpravodaje - nej-
častější známkou byla „dvojka“, shodně co do počtu bylo také
„jedniček“ a „trojek“. Redakce obdržela za svou práci i několik
nedostatečných. Celkový průměr dosáhl hodnoty 2,27. 
S tímto výsledkem nejsme příliš spokojeni, proto chystáme ně-
které změny, které by se široké čtenářské obci mohly zamlou-
vat. 

V pátek 11. června proběhlo losování všech anketních lístků,
na kterých byla vyplněna úplná adresa. Deset čtenářů, které za
sdělení svých názorů prostřednictvím ankety odměníme upomín-
kovými předměty Frýdku-Místku vylosovala paní Martina Tkadle-
cová z Baby clubu Kenny. Ceny si vyzvednou Jarmila Pokorná,
pí Juřinová, Jiří Šrubař, Emilie Krpcová, Andrea Hartlová, Alena
Petrželová, Vladimír Pokorný, Bohumila Růžičková, Jiří Peřina a
František Brotánek. Redakce

Nová Sagena
Zdravotnické zařízení Sa-

gena otevřelo ve Frýdku svou
druhou provozovnu. Na rozdíl
od prvního pracoviště na ul.
Sadové, které klientům slou-
žilo jako rehabilitační cent-
rum, se bude zabývat posky-
továním odborné péče při po-
tížích pohybového aparátu,
při cukrovce a interních ne-
mocech vůbec. „První pacien-
ty přivítáme 12. července. Po-
těšující je určitě i naše ordi-
nační doba, od sedmi patnác-
ti až do dvaceti hodin,“ uvedl
manažer zařízení Aleš Kubí-
ček. (jam)

Místostarosta JUDr. Miroslav Dokoupil prochází kolem vykluče-
ných pařezů. V polovině října bude v těchto místech nerezový
padesátimetrový bazén se čtyřmi plaveckými dráhami a další
atrakce vnější části aquaparku. FOTO: Vlastimil Nohejl



Čísla, která provázela le-
tošní Bambiriádu, jsou vskut-
ku překvapivá. Na akci pro
všechny děti, které si chtějí
zasoutěžit a vyzkoušet třeba i
něco netradičního se podíle-
lo na dobrovolných 60 pořa-
datelů, vystavovatelů na
stáncích bylo 180 a na pódiu
se předvedlo dokonce 320
vystupujících.

V pořadí již třetí frýdecko-
místecká Bambiriáda byla v pá-
tek 21. května zahájena místos-
tarostou města Mgr. Petrem
Cvikem. „Akce podobného dru-
hu mají obrovský význam, pro-
tože nabízejí dětem možnost
vybrat  si, jak smysluplně strávit
volný čas. Jsem rád, že se na-
še město tímto připojilo k celo-
státní prezentaci institucí pracu-
jících s dětmi,“ uvedl Bambiriá-
du místostarosta Mgr. Petr
Cvik. Mimo dětských organiza-
cí a škol se na pestrosti dvou-
denní zábavy podíleli i profesio-
nální hasiči a městská policie.A
jak akci zhodnotil její hlavní ko-
ordinátor? „Bambiriáda splnila
své cíle, kterými bylo vzájemné
setkání organizátorů volnoča-
sových aktivit v našem regionu
a prezentace jejich činnosti. By-
la bohužel poznamenána ne-
přízní počasí, která se projevila

hlavně v sobotu, kdy se zvažo-
valo i o předčasném ukončení
akce. Naštěstí se počasí po-
zději zlepšilo a dovolilo nám za

improvizovaných podmínek
Bambiriádu dokončit,“ řekl Mgr.
Martin Sysala a dodal, že letos
poprvé se uskutečnilo i setkání
dětí s regionálními politiky a zá-
stupci městského úřadu - což
bylo oběma stranami kladně
přivítáno. K zajímavým expozi-
cím patřily např. tradiční lanové
a horolezecké aktivity. „Chtěl
bych poděkovat všem zúčast-
něným za pěknou a často i ná-

ročnou prezentaci, organizač-
ním partnerům a také vedení a
zaměstnancům středního uči-
liště technického a střední od-
borné a vyšší odborné škole po-
žární ochrany, kteří nám, pořa-
datelům, vyšli při organizaci
Bambiriády maximálně vstříc,“
zakončil Sysala. Město Frýdek-
Místek na akci přispělo 100 000
korunami.

(jam)
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Na účastníky letošní Bambiriády čekala spousta úkolů. Jedním z nich bylo i sestavení vlajky 
Evropské unie z mnoha dílů. FOTO: archiv

Zlatá 
Mateřinka

Nadační fond MATEŘINKA
vyhlásil 2. ročník ankety Zlatá
Mateřinka o nejlepší učitelku
mateřské školy. Cena se udě-
luje za výrazné působení v ob-
lasti předškolního vzdělávání -
za kreativní práci s dětmi, pe-
dagogický cit, laskavost a
hlavně velké srdce. Pokud
znáte skvělou učitelku, která si
takové ocenění zaslouží, stačí
jen vyplnit přihlášku. Ta byla
publikována v Učitelských no-
vinách č. 22/2004 nebo je
k dispozici na internetu
http://materinka.kpnqwest.cz.
Anketa se koná ve spolupráci
se Zlatým Amosem (obdobná
anketa pro ZŠ a SŠ) a záštitu
nad ní převzala ministryně
školství Petra Buzková. Uzá-
věrka přihlášek je 30. září
2004. (vfn)

O snech 
s Freudem

Chodby Národního domu
v první polovině června zdobi-
lo několik desítek obrázků
účastníků celostátní výtvarné
soutěže „Můj sen“. Letošního
již 8. ročníku se zúčastnilo ví-
ce než 300 výtvarníků ve věku
3-26 let z celé České republi-
ky, své práce zaslali také mla-
dí lidé z Polska a Slovenska.
„Soutěžilo se v několika kate-
goriích,“ sdělila pro Zpravodaj
Mgr. Marie Šupová z příbor-
ské Společnosti Sigmunda
Freuda, která akci zorganizo-
vala. Ocenění získali také žá-
ci místecké Speciální školy.
„Sen je ukazatel směru, po-
kud si jej umíme správně pře-
číst,“ řekla na vernisáži PhDr.
Jana Řeháková, která připo-
menula soubor Freudových
přednášek Výklad snů z roku
1900. (vfn)

Překvapivá čísla Bambiriády 2004

První studentky Vysoké školy Jana Amose Komenského stu-
dující ve Frýdku-Místku budou po úspěšně vykonaných státních
závěrečných zkouškách a obhajobě bakalářské práce 2. čer-
vence slavnostně promovány v Betlémské kapli v Praze. Ab-
solventky chtějí pokračovat ve dvouletém navazujícím magis-
terském studiu. FOTO: archiv školy

Senioři, kteří mají chuť se dále vzdělávat, se mohou přihlásit do
Seniorgymnázia, jehož garantem je místní Muzeum Beskyd. „Kaž-
doročně připravujeme speciální učební plán, který obsahuje bloky
velmi zajímavých přednášek z oblastí přírodovědné, ekologické,
muzejní, zdravotnické, historické, psychologické i sportovní,“ vy-
jmenovala vedoucí Seniorgymnázia Anna Volná a dodala, že lek-
tory přednášek jsou vyučující Ostravské univerzity, Vysoké školy
báňské-Technické univerzity Ostrava a další odborníci. 1. ročník
ve školním roce 2004/2005 bude zahájen 16. září v zámeckém
klubu Muzea Beskyd ve Frýdku. Školné činí 250 Kč. Přihlášky mo-
hou zájemci podat písemně nebo telefonicky na adresu Muzeum
Beskyd, Hluboká 66, 738 00 Frýdek-Místek. Bližší informace na
tel. 558 628 001 (kl. 37). (jam)

Senioři, přihlaste se
do Seniorgymnázia!

Lískovecká škola
získala titul

Ve dnech 14. a 15. června se
žáci 8. třídy ZŠ v Lískovci Jan
Soukup a Silvie Kašíková zú-
častnili slavnostního setkání žá-
ků a učitelů škol České republi-
ky, které byly za svou celoroční
práci oceněny titulem EKO-
ŠKOLA roku 2004. Akce se ko-
nala ve Velkém zrcadlovém sá-
le Ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy ČR v Praze.

Do soutěže o titul Ekoškola
2004 byl zaslán krátkodobý pro-
jekt Slavnost lískových oříšků a
dlouhodobý projekt Děti učí děti
poznávat a chránit přírodu. Ten-
to projekt byl rovněž oceněn
v soutěži O nejlepší ekologický
projekt. Marie Stratilová

Filmové léto na Zámeckém náměstí
I v letošním roce do našeho města zavítá Kinematograf bra-

tří Čadíků. Brněnská společnost provozující pojízdné kino po
celé naší republice bude promítat celkem 4 filmy na Zámeckém
náměstí ve Frýdku a to ve dnech 16. až 19. srpna. Vidět bu-
dete moci Kruté radosti, Pánskou jízdu, Mazaného Filipa ane-
bo Musím tě svést. (jam)
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Velkého úspěchu dosáhli mláde-
žníci fotbalového klubu FK Frýdek-
Místek na mezinárodním turnaji ve
francouzském Estaires. Starší žáci
svou kategorii vyhráli, jejich mladší
kolegové skončili na turnaji druzí.

Kvalitně obsazený turnaj
K velmi dobré propagaci města Frýd-

ku-Místku a fotbalového klubu FK Frý-
dek-Místek přispěli svými vynikajícími
výsledky mladí fotbalisté, kteří se ve
dnech 29. - 30. května zúčastnili tradič-
ního mezinárodního turnaje Aliboron
Cup ve francouzském městečku Estai-
res. „Turnaj byl obsazen kvalitními druž-
stvy z francouzských regionů. Dále také
týmy z Belgie, Německa, Anglie, Lu-
cemburska, Nizozemí, Maďarska, Dán-
ska a Česka. Zpestřením byla také
účast nejvzdálenější výpravy z ostrova
Réunion v Indickém oceánu vedle Ma-
dagaskaru,“ řekl po svém návratu mí-
stopředseda FK Břetislav Bortlíček.

Z Francie s pěti poháry

V kategorii třináctiletých fotbalistů
získalo družstvo Frýdku-Místku vedené
trenéry Tomášem Chlebkem a Karlem
Kohutem celkem pět pohárů. Kromě pu-
tovního poháru určeného pro vítěze to
byl pak pohár za 1. místo, pohár za nej-
lepší obranu ve své kategorii, pohár pro
nejlepšího trenéra a pohár za účast.

Ze skupiny jako první

Fotbalisté Frýdku byli vylosováni do
skupiny D společně s francouzskými tý-
my Templeuve a St. Etienne. Čtvrtým
družstvem byl TSV Norf z Německa. Na
úvod čekal frýdecko-místecké borce
Templeuve. Zpočátku zápasu to bylo
oťukávání obou soupeřů, ale postupem

času získával Frýdek stále více ze hry
a odpovědným výkonem všech řad tak
po brance Lukáše Chlebka vstoupil ús-
pěšně do turnaje. Ve druhém utkání dne
čekal na mladé valcíře tým St. Etienne
du Rouvray. „Utkání bylo z obou stran
velmi opatrné. Nikdo nechtěl udělat
chybu. Soupeře jsme na naší polovinu
hřiště moc nepustili, jenže ani Chýlek,
ani Kozel své velké šance nedali. Zápas
sice skončil bezbrankovou remízou, ale
kluci zahráli velice dobře,“ pochválil své
svěřence trenér Tomáš Chlebek. Třetí,
rozhodující utkání ve skupině, odehráli
fotbalisté Frýdku-Místku až na druhý
den ráno. Jejich soupeřem byl německý
TSV Norf. Za mírného deště a na kluz-
kém terénu byl k vidění útočný fotbal
se spoustou osobních soubojů.
„Kluci byli o něco rychlejší,
přesto ale vyrobili na začátku
střetnutí jedinkou hrubku na
turnaji, z které se Němci uja-
li vedení. Nakonec jsme
brankami Lukáše Chlebka
a Radima Přasličáka vývoj
střetnutí otočili,“ připomíná si ner-
vy drásající duel Chlebek. „Zápasy ve
skupinách se hrály pouze 1 x 25 minut,
takže bychom chtěli kluky ještě jednou
pochválit, že po obdržené brance stači-
li dvěma góly otočit skóre zápasu,“ řekl
trenér Kohut. Frýdek-Místek tak postou-
pil do čtvrtfinále z první příčky s celko-
vým počtem 10 bodů (na tomto turnaji
se udělovaly 4 body za vítězství, 2 body
za remízu a 1 bod za prohru) a skó-
rem 3:1.

Konečně prolomili prokletí

V nejdůležitějším zápase na turnaji
nastoupil Frýdek proti druhému muž-
stvu ze skupiny A francouzskému Dour-
ges. Jen úspěšný výsledek zaručoval
další dvě utkání na turnaji. Porážka by

naopak znamenala okamžitý konec,
a to si nadějní fotbalisté českého týmu
nechtěli připustit. „I v tomto střetnutí klu-
ci poctivě pracovali, hráli kombinačně
a často zaměstnávali francouzského
brankáře. Po brankách Lukáše Chlebka
a Radka Juřici jsme nakonec zvítězili
2:0. Po závěrečném hvizdu rozhodčího
jsem si strašně oddechl, jelikož jsem
v minulosti se svými družstvy na tomto
turnaji vždy vypadl ve čtvrtfinále na po-
kutové kopy,“ radoval se ze zvládnuté-
ho utkání Chlebek.

Vyřadili nejlepší tým turnaje

V semifinále se Frýdek utkal s jedním
z nejlepších týmů na turnaji francouz-

ským Bergues. Právě s tímto muž-
stvem prohráli frýdecko-místečtí
hráči v minulém roce 1:0 ve fi-
nále. „Loňskou finálovou po-
rážkou od Bergues jsme přišli
o zisk putovního poháru. Tým,

který zvítězí třikrát za sebou, si
jej může ponechat, a právě Fran-

couzi nám ten poslední krůček zka-
zili. Už proto jsme chtěli letos uspět
a vrátit jim tak loňskou porážku,“ řekl
Bortlíček. Na základě zkušeností stano-
vili trenéři taktiku hrát zodpovědně ze-
zadu a pokoušet se o rychlé protiútoky.
Také soupeř hrál velmi pozorně a tak
utkání skončilo spravedlivou remízou
0:0. Na řadu přišly pokutové kopy, které
se kopaly ve vynikající atmosféře. Tu vy-
tvořila kromě domácích příznivců i po-
četná skupina rodičů, která přijela své
ratolesti povzbudit autobusem. Pevnější
nervy prokázali nakonec hráči Frýdku.
Úspěšnými exekutory byli postupně Filip
Vojkovský, Martin Konečný, Filip Korne-
ta a David Smítal. Brankář Klesniak bra-
vurně nohama chytil penaltu ve druhé
sérii. Po ní se už Francouzi na nic ne-
zmohli a ještě jednou přestřelili.

A nakonec finálová radost
Ve finále se Frýdek-Místek utkal

s neznámým nováčkem na turnaji
Randers Freja z Dánska. Z počátku se
jevilo střetnutí jako jednoduché. Chle-
bek během pěti minut šel dvakrát sám
na brankáře, jenže své šance nepro-
měnil. S postupem času přibývala na
kopačky našich hráčů nervozita. Tre-
néři se proto sérií střídání snažili něco
změnit. Ve 22. minutě zamířil nezadr-
žitelně do sítě Dánů Filip Korneta. Od
této chvíle již Frýdek svému soupeři
nic nedovolil a po posledním hvizdu
rozhodčího propukla na hřišti extáze
radosti, nadšení a úlevy. Tradičním
„Hoši děkujem“ se s hráči pozdravili
fanoušci z řad rodičů a vše se schylo-
valo k slavnostnímu ukončení turnaje.
Kapitán Lukáš Chlebek převzal z ru-
kou starostky města Estaires a prezi-
denta pořádajícího klubu pohár pro ví-
těze. Že si jméno Frýdek-Místek zapa-
matuje mnoho fanoušků ve Francii
i hráčů z jiných zemí se výprava mo-
hla přesvědčit při odjezdu. Při loučení
se z klubka hráčů z dalekého Réunio-
nu ozvalo Frýýýýdek Mistek..Frýýýý-
dek Mistek. „Chtěli bychom moc po-
děkovat zastupitelům města za po-
skytnutou dotaci na tento mezinárodní
turnaj. Dále pak trenérům a hráčům za
úspěšný výsledek, vedení fotbalového
klubu a rodičům za všestrannou pod-
poru. Ústy předsedy FK Frýdek-Mís-
tek Jiřího Matusíka bylo poděkováno
prezidentu klubu panu Bourezovi
a starostce města paní Fruchartové za
milé přijetí. Rovněž jsme tlumočili po-
zdravy starostky Frýdku-Místku Ing.
Evy Richtrové a pozvali jsme tým Es-
taires na mezinárodní turnaj ve Frýd-
ku-Místku,“ zhodnotil úspěšný zájezd
místopředseda klubu Břetislav Bortlí-
ček. Město Frýdek-Místek na akci při-
spělo 100 000 korunami. (sch)

Naši fotbalisté kralovali ve Francii 

Spodní řada (zleva): Lenka Siudová, Andrea Zajícová, Simona Platošová, Magda Bařinová, And-
rea Měrková. Horní řada: trenérka Majka Danková, Petra Nogolová, Katka Pomykalová, Petra Kři-
vová, Darina Košická, Daniela Pavelková, Lucie Boráková, Jana Boráková a trenérka Danuše Gó-
recká. FOTO: archiv oddílu

Po skončení extraligy žen,
letos historickým úspěchem
žen TJ Sokol Frýdek-Místek,
3. místem, se do nové haly 6.
ZŠ nastěhovaly volejbalové
naděje.

Ve dnech 22. až 23. května
se zde uskutečnilo Mistrov-
ství Moravy ve volejbalu
mladších žákyň. Na turnaj se
kvalifikovalo 6 družstev ze
severní Moravy, 3 z jižní a 3
družstva z kraje Vysočina. Ve
dvou dnech sehrála děvčata
napínavá utkání, která vyne-
sla do finále družstvo Nového
Jičína a domácí naděje TJ
Sokol Frýdek-Místek.

Finále přineslo nádhernou
a dramatickou podívanou pro
početné a věrné volejbalové
příznivce. Děvčata TJ Sokola
Frýdek-Místek nezaváhala a
potvrdila vynikající výkony,
které podávala po celou se-

zónu. K vítězství skvěle obsa-
zeného republikového turna-
je s mezinárodní účasti v Pře-
rově a k titulu přeborníka Mo-
ravskoslezského kraje přida-
la o víkendu i zlatou me-
daili z Mistrovství Moravy.
Stříbro získaly volejbalistky
Nového Jičína a bronz VK
Lanškroun.

Dosažené výsledky i maxi-
mální spokojenost všech zú-
častněných družstev s orga-
nizací turnaje svědčí o tom,
že v našem městě má sport
mládeže velmi dobré podmín-
ky, ať už je to zásluhou pod-
pory města, obětavé práce
trenérů ve sportovních tří-
dách či sportovních klubech a
organizacích. Blahopřejeme
trenérkám družstva PaedDr.
Danuši Górecké a paní Marii
Dankové.

Jiří Zaoral

Zlaté volejbalistky
na Mistrovství Moravy
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Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2
www.kulturafm.cz

8.7. v 19.00 hod.
ZPÍVÁNÍ POD LÍPOU
MARACA. Fascinující world mu-
sic, nejenom v lykijském jazyce.
(2. nádvoří frýdeckého zámku, 
v případě nepříznivého počasí
v Rytířském sále frýdeckého
zámku)

29.7. v 19.00 hod.
RED HATS
Dívčí country skupina. (2. ná-
dvoří frýdeckého zámku, v pří-
padě nepříznivého počasí v Ry-
tířském sále frýdeckého zámku)

12.8. v 19.00 hod.
(v případě nepříznivého počasí
v Nové scéně Vlast)
JARMILA ŠULÁKOVÁ
A VSACAN
Cimbálová folklórní muzika. 
(2. nádvoří frýdeckého zámku, v
případě nepříznivého počasí
v Nové scéně Vlast)

26.8. v 18.00 hod.
ŽALMAN A SPOL.
Folková legenda. Prezentace
nového alba „Nápis na štítu
domu“ (2. nádvoří frýdeckého
zámku, v případě nepříznivého
počasí v kině Petra Bezruče)

17.7. od 15.00 do 23.30 hod.
R O C K F E S T
Účinkují: PIVOSAURUS, GREE-
DY INVALID, JOYS MEMORIA,
TEARS, SALAMANDRA, MO-
TÖRHEAD REVIVAL, DORO
REVIVAL
(zahrada Národního domu)

Výstavy:
16.6.- 31.8.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
ROSTISLAVA ŠIMKA
(chodby Národního domu)

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

2. až 4.7.v 17.45 hod.
PETR PAN / USA/

Nejslavnější pohádka všech
dob. Film je uváděn v českém
znění!
Mládeži přístupný
114 min

23. až 25.7. ve 20.00 hod.
UMUČENÍ KRISTA /USA/

Průběh posledních dvanácti ho-
din Ježíšova života.
Mládeži do 15 let nevhodný
127 min

27. až 28.7. v 19.00 hod.
PARTY MONSTER

/USA, Nizozemsko/
Mecaulay Culkin se vrací jako
cynická star šílené taneční scé-
ny počátku 90. let
Mládeži do 18 let nepřístupný
99 min

30. až 31.7. v 17.45 hod.
1.8. v 17.45 hod.
50 x a STÁLE POPRVÉ /USA/

Adam Sandler a Drew Barrymo-
reová v hl. rolích romantické ko-
medie z exotického prostředí.
Mládeži přístupný
99 min

30. až 31.7. ve 20.00 hod.
1.8. ve 20.00 hod.

ČESKÝ SEN /ČR/
První česká filmová reality show
o fiktivním hypermarketu.
Mládeži přístupný
93 min

3. až 4.8. 19.00 hod.
TROJA /USA/

Velkolepý snímek byl inspirován
slavným eposem Ilias starořec-
kého básníka Homéra.
Mládeži do 12 let nevhodný
160 min

6.8. v 19.00 hod.
7. až 8.8. v 17.45 hod.

STEPFORDSKÉ PANIČKY
/USA/

Nicole Kidman v hl.roli komedie
dle předlohy Iry Lewina
Mládeži do 12 let nevhodný
110 min

7. až 8.8. ve 20.00 hod.
PRESUMPCE VINY /USA/

Denzel Washington a Eva Men-
desová v hl. rolích kriminálního
filmu.
Mládeži do 12 let nevhodný
106 min

10.8. v 19.00 hod.
NÁVRAT DO

COLD MOUNTAIN /USA, VB/
Jude Law, Nicole Kidman a Re-
née Zellweger v hl. rolích filmu
dle románu Charlese Fraziera -
Chladná hora /1997/
Mládeži do 15 let nevhodný
150 min

19.7. v 19.30 hod.
ROK ĎÁBLA /2002 -ČR/

Režie: Petr Zelenka
Jarek Nohavica, Karel Plíhal a
skupina Čechomor.
Mládeži přístupný 
88 min

26.7. v 19.30 hod.
ŠŤASTNOU CESTU

/2003- Francie/
Režie: Jean Paul Rappeneau
Kostýmní historický velkofilm na-
bízí duchaplnou zábavu v nejlep-
ších tradicích francouzské kine-
matografie.
Mládeži do 15 let nevhodný 
114 min

2.8. v 19.30 hod.
INVAZE BARBARŮ 

/2003- Francie, Kanada/
Režie: Denis Arcaud
Úspěšný příběh současné gene-
race intelektuálů .
Mládeži do 12 let nevhodný 
99 min

9.8. v 19.30 hod.
METALLICA: Some Kind

of Monster /2004-USA/
Režie: Joe Berlinger -Bruce Si-
nofský
Netradiční pohled do zákulisí
slavné heavymetalové kapely.
Hudební dokument.
Mládeži do 12 let nevhodný
139 min

16.8. v 19.30 hod.
MATKA /2003 -VB/

Režie: Roger Michell
Erotické drama - šokující příběh
pětašedesátileté May, která na-
váže poměr s mužem, který je o
polovinu mladší než ona sama.
Mládeži do 18 let nevhodný 
108 min

23.8. v 19.30 hod.
FILMOSTRADA -

BODYSONG /2002-VB/
Režie: Simon Pummell
Nejlepší britský dokument, který
zachycuje lidský život od spojení
spermie s vajíčkem, přes zroze-
ní až po smrt.
Mládeži do 15 let nevhodný
82 min

30.8. v 19.30 hod.
CASABLANCA /1942-USA/

Repríza nejpopulárnějšího titulu
v dějinách kinematografie.
Mládeži do 12 let nevhodný
102 min

2. až 4.7. ve 20.00 hod
DEN POTÉ /USA/

V katastrofickém velkofilmu reži-
séra Dne nezávislosti přichází
ne Zemi nová doba ledová...
Mládeži do 12 let nevhodný
124 min

6. až 7.7. v 17.45 hod.
PÁN PRSTENU:

NÁVRAT KRÁLE
/USA, Nový Zéland/

Repríza završení trilogie P.
Jacksona podle literární předlo-
hy J. R. R. Tolkiena
Mládeži do 12 let nevhodný
200 min

9.7. v 19.00 hod.
REQUIEM /Francie/

V temném a tajuplném prostředí
středověké stavby začíná krutý
boj o přežití..
Mládeži přístupný
98 min

10. až 11.7. v 19.00 hod.
ŠŇUP /USA/

Jak se žije Američanům na spe-
edu očima švédského režiséra
videoklipů Madonny.
Mládeži do 18 let nevhodný
101 min

13. až 14.7. v 19.00 hod.
MAMBO ITALIANO

/Francie, Kanada/
Příjemná komedie, která v mno-
hém připomíná Moji tlustou řec-
kou svatbu.
Mládeži do 12 let nevhodný
88 min

16. až 21.7. v 17.30 hod.
HARRY POTTER

A VĚZEŇ Z AZKABANU
/VB, USA/

Třetí návštěva Bradavic a přileh-
lých kouzelnických i „mudlov-
ských“ atrakcí má konečně ten
správný magický řez. Film je
uváděn v českém znění!
Mládeži přístupný
150 min

20. až 21.7. ve 20.00 hod.
POST COITUM /ČR/

Mrazivá city komedie.Film o hle-
dání lásky za každou cenu.
Mládeži do 15 let nevhodný
100 min

23. až 25.7. v 17.45 hod.
DVANÁCT DO TUCTU /USA/

Rodinná komedie je inspirována
stejnojmennou knihou, která po-
pisuje své dětství v rodině s dva-
nácti sourozenci. Film je uváděn
v českém znění!
Mládeži přístupný
98 min

11.8. v 19.00 hod.
GOTHIKA /USA/

Halle Berry, Penélope Cruz a
Robert Downey jr. v hl. rolích kri-
minálního hororu.
Mládeži do 15 let nevhodný
99 min

13. až 15.8. v 19.00 hod.
SPIDER -MAN 2 /USA/

Pokračování oblíbeného dobro-
družného filmu
Film je uváděn v českém znění!
Mládeži přístupný
110 min

17. až 18.8. v 17.45 hod.
HARRY POTTER a VĚZEŇ Z

AZKABANU /USA,VB/
Repríza oblíbené pohádky uvá-
děné v českém znění!
Mládeži přístupný
150 min

20. až 22.8. v 19.00 hod.
PÁNSKÁ JÍZDA /ČR/

Nová česká rodinná komedie.
Mládeži přístupný
90 min

24. až 25.8. v 19.00 hod.
DŮM Z PÍSKU A MLHY /USA/

Strhující psychologické drama
podle románového bestselleru
Andre Dubuse.
Mládeži do 15 let nevhodný
126 min

27. až 29.8. v 19.00 hod.
DEN POTÉ /USA/

Strhující podívaná od režiséra fil-
mu Den nezávislosti. Film je
uváděn v českém znění!
Mládeži do 12 let nevhodný
127 min

31.8. v 19.00 hod.
HŘÍŠNÝ TANEC 2 /USA/

Vášeň a salsa v žáru havan-
ských nocí.
Mládeži do 12 let nevhodný
86 min

V NOVÉ SCÉNĚ VLAST
12.7. v 19.30 hod.

MOTÝL /2002 Francie/
Režie: Philippe Muyl
Milá komedie, která vás pohladí
na duši.
Mládeži do 12 let nevhodný 
85 min
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Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK

Stálé expozice:

BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

Stálá expozice, která poskytuje
ucelený obraz o životě v Besky-
dech a Pobeskydí.
Historicko-etnografická část pre-
zentuje nyní na 800 sbírkových
předmětů, dokumentujících tra-
diční zemědělství, řemesla, ob-
chod, železářství a další. Řada
originálních přístrojů, hracích
skříní a dalších předmětů doklá-
dá zábavu a využitívolného času
od poloviny 19. století. V příro-
dovědné části expozice, v níž
jsou prezentovány typické bioto-
py Pobeskydské pahorkatiny
a MS Beskyd, je vystaveno 200
druhů ptáků, savců a ryb, 750
různých zástupců hmyzu, 70
vzorků nerostů a hornin a při-
bližně 100 herbářových položek.
K nejcennějším exponátům patří
zkamenělina druhohorní cyka-
sové rostliny benetitového typu
a dva dermoplastické preparáty
savců - losa evropského a med-
věda hnědého.

ZÁMECKÝ OKRUH

Prohlídková trasa po frýdeckém
zámku. Nabízí zámecké interiéry
instalované v reprezentačních
prostorách, vyhlídkovou věž -
gloriet, kapli sv. Barbory, nově
rekonstruovaný Rytířský sál
s erby slezské šlechty a další zá-
mecké zajímavosti.

FRÝDEK - MARIÁNSKÉ
POUTNÍ MÍSTO

- stálá expozice v sakristii kaple
sv. Barbory. Připomíná skuteč-
nost, že Frýdek patřil k nejzná-
mějším a k nejnavštěvovanějším
mariánským poutním místům ve
Slezsku. V sakristii kaple je in-
stalována výstava křížů ze sbí-
rek Muzea Beskyd. Kříž done-
dávna nemohl chybět v žádném
domě, bytě, škole, na žádném
soukromém i veřejném místě.
Jeho velká obliba a značná roz-
šířenost dala prostor různým
druhům uměleckého pojetí toho-
to symbolu. A tak ve sbírkách
muzea najdeme jednoduché
zkřížení posvěcených větviček,
které se neslo do polí pro zajiš-
tění hojnosti úrody, i bohatě zdo-
bené kříže, které měly svého

majitele reprezentovat. Výstava
nabízí ukázku různých typů křížů
s odlišným uměleckým zpraco-
váním.

FRÝDEK A MÍSTEK

Expozice věnovaná dvěma,
a zároveň jednomu městu Frý-
dek-Místek. Každé z nich vznik-
lo a vyvíjelo se na jiném historic-
kém území, které oddělovala jen
„..šumivá, divoká Ostravice“.
Vzdálená i blízká, historická,
a zároveň moderní byla a jsou
města Frýdek a Místek. Zaslou-
ží si, aby lidé, v nich žijící, byli
připomínáni a jejich činy zazna-
menávány.

PAMÁTNÍK ÓNDRY
LYSOHORSKÉHO

Stálá expozice věnovaná životu
a dílu frýdeckého rodáka, který
byl a je světově uznávaným bás-
níkem a překladatelem.

Výstavy:

ŽELEZNIČNÍ MODELY

Prezentace sbírek i vlastních vý-
robků modelářů a zájemců o his-
torii železniční dopravy. Auto-
rem scénáře je František Pavel-
čík a dále spolupracovali: Old-
řich Wiesner, Tomáš Hloušek,
Ing. Vítězslav Muras, Jiří Kle-
ment, Jiří Síč, Jiří Orálek, RK
MODEL Brno, Vagonářské mu-
zeum Studénka, České dráhy,
a.s. - železniční stanice Ostrava-
hlavní nádraží a železniční stani-
ce Frýdek-Místek.
Výstava je doplněna pohyblivým
kolejištěm a prodejem firemních
železničních modelů. Potrvá do
12.9.

POKLADY
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE

Unikátní kolekce nejcennějších
exponátů ze sbírek muzeí Mo-
ravskoslezského kraje poprvé
v historii pod jednou střechou.
Pořádá Moravskoslezský kraj,
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek,
Muzeum Novojičínska, Muzeum
Těšínska, Slezské zemské mu-
zeum Opava, Muzeum v Bruntá-
le, Ostravské muzeum a Galerie
výtvarného umění v Ostravě.
Výstava potrvá do 29. srpna
v Domě umění v Ostravě, otev-
řeno úterý až neděle od 10.00
do 18.00 hodin.

HISTORIE LÉTÁNÍ
V POBESKYDÍ

Prostřednictvím historických fo-
tografií a písemných dokumentů
se mohou návštěvníci seznámit
s historií sportovního létání na

na štítku domu“ z cyklu „Zpívání
pod lípou 2004“. Pořádá Národ-
ní dům Frýdek-Místek ve spolu-
práci s Muzeem Beskyd Frýdek-
Místek. (nádvoří frýdeckého
zámku).

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ

SPOLEČNOST

27.8. v 18.00 hod. - odjezd auto-
busem z Místku, aut. stan. v
15.50 hod. do Hodoňovic, vy-
sednout na zastávce u školy.

POJĎTE S NÁMI HLEDAT
QUITTENDORF
Vycházka za nejstarší minulostí
do okolí Místku. Nejstarší minu-
lost Hodoňovic, historie kaple
Panny Marie, sběrné plochy
s výskyty eratik a pazourků, kde
asi stával středověký hrádek.
Nazpět přes Hlíny a Kunčičky do
Místku, kolem kaple Panny Ma-
rie na Hlínách a vytěžených hli-
níků, morová kaple Panny Marie
pod kopcem Pukla. Ukončení
vycházky mezi 19. a 20. hodi-
nou.

HRAD HUKVALDY
Tel. 558 699 323

Otevírací doba v červenci 
a srpnu: denně kromě pondělí
9.00 - 18.00 hod.

do 12.8.
XI. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL JANÁČKOVY
HUKVALDY 2004

8.8. v 18.00 hod.

KONCERT SKUPINY
„HOP TROP“

28.8.

PŘIJĎTE SE K NÁM ZASE
BÁT aneb ÚPLNĚ ÚPLŇKOVÁ
NOC NA HRADĚ HUKVALDY

Pod patronací Zazděného prec-
líkáře a kastelána hradu Hukval-
dy. Očekáváme první historický
přílet Evropské strašidelné dele-
gace z Bruselovic

- pohádka v hradní kulatině od
19.00

- mimořádná přestávka 17.00 -
18.00 hodin (příprava vlkodla-
ků a ohnivých psů)

- otevřeno: od klekání do půlno-
ci (18.00 - 24.00)

- předprodej v IC Ostrava, Nový
Jičín, Frýdek-Místek, Rožnov
p.R., Frenštát p.R.

Upozornění: své psy nechejte
doma, hrozí nejen ujma na zdra-
ví a nejen psům! Svítilny, bater-
ky, pevné boty a nervy s sebou.

Pionýrů 764, Frýdek-Místek
Tel.: 558 435 067, 558 647 694

V ROCE 2004-2005 
NABÍZÍME TYTO KROUŽKY:

Turistika a kluby volného času
KAM 6-11 let
T.O.R. 6-11 let
Koloušci 6-10 let
Marťani 10-15 let
Kamílci 9-11 let
Lavinapátek 6-15 let
Kairospátek1 15 a výše

Taneční
Mažoretky 6-14 let
Maž. 6-12 let
Maž. 12-18 let

Horolezectví
Horský klub 6-18 let
Horo přípravka od 8 (max.50 let)
Horo mrňata 5-8 let

Cyklistika
Cyklistika od 10 let
Cykloturistika 6-13 let

Stolní tenis výběrový kroužek
Frýdlant n.O. pod vedením M. Hra-
chové

Kytara
trampská+zpěv od 12 let
začátečníci i pokročilí   dospělí

Výtvarné kroužky
Výtv. keramický 3.-5.třída

Jazykové (9. ZŠ)
Němčina  hrou 1.-3. třída

Angličtina v projektech
upřesněno dle rozvrhu
6.-7. třída

Tai-či
začátečníci i pokročilí  

15 a výše let
děti dle dohody

Termín schůzek může být ještě
změněn dle potřeby dětí a vedou-
cích.

řadě letišť v našem regionu od
roku 1928 až po současnost.
Součástí výstavy bude expozice
týkající se činnosti paraskupiny
WOLFRAM v Beskydech kon-
cem 2. světové války. Skupina
byla vysazena 13. září 1944.
V letošním roce si připomínáme
60. výročí této události. Potrvá
do 5.9.

Programy, koncerty:

8.7. v 19.00 hod.

MARACA

fascinující world music nejenom
v lykijském jazyce v cyklu „Zpí-
vání pod lípou 2004“. Pořádá
Národní dům Frýdek-Místek ve
spolupráci s Muzeem Beskyd
Frýdek-Místek (nádvoří frýdec-
kého zámku)

29.7. 19.00 hod. 

RED HATS

dívčí country skupina v cyklu
„Zpívání pod lípou 2004“
Pořádá Národní dům Frýdek-
Místek ve spolupráci s Muzeem
Beskyd Frýdek-Místek (nádvoří
frýdeckého zámku)

8.8. 14.00 - 17.00 hod. 

ZÁMECKÁ NEDĚLE S PÁROU

Předvedení modelu parní loko-
motivy p. Jiřího Síče z Ostravy
na nádvoří zámku v rámci výsta-
vy „Železniční modely“ (nádvoří
frýdeckého zámku)

12.8. v 19.00 hod. 

JARMILA ŠULÁKOVÁ

s cimbálovou muzikou Vsacan
z cyklu „Zpívání pod lípou 2004“
Pořádá Národní dům Frýdek-
Místek ve spolupráci s Muzeem
Beskyd Frýdek-Místek (nádvoří
frýdeckého zámku)

22.8. v 15.00 hod.

POHÁDKY PANA POHÁDKY

Princezna na hrášku, O Budulín-
kovi, Červená Karkulka v prove-
dení Divadla DUO Frýdek-Mís-
tek
V případě nepříznivého počasí
Rytířský sál frýdeckého zámku.
Návštěvníci pořadu mohou
zhlédnout výstavu Železniční
modely (II. nádvoří frýdeckého
zámku)

26.8. v 18.00 hod.

ŽALMAN A SPOL. - folková
legenda

prezentace nového alba „Nápis
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Tel.: 558 437 545, 558 437 295, www.emplus.cz, E-mail: emplus@applet.cz

ÎALUZIE
776 333 009
732 828 098
558 434 995

■ horizontální cena 
od 165 Kã/m2 

■ vertikální 
■ venkovní
■ silikonová tûsnûní 
■ mark˘zy 
■ rolety 
■ sítû proti hmyzu 
■ lamelové shrnovací

dvefie

Ale‰ KoÀafiík 
K Hájku 2961

prim. MUDr. Daniel Furmánek
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■ plné spektrum výkonů 
(operace očních víček,
ušních boltců, vrásek
obličeje, prsů, převislého
břicha; liposukce, vlasové
transplantace a další)

■ nejpříznivější ceny
v regionu

■ diskrétní individuální
přístup

KONZULTACE:
• poliklinika Místek

ST 13.00-16.00
• poliklinika Kopřivnice

ÚT, ČT 13.00-15.00
• nemocnice Třinec

ÚT, ČT 8.00 -11.00 
PÁ 8.00 -15.00

☎ 602 506 952

z u b n í  o r d i n a c e  a  l a b o r a t o fi

B&B dent, s. r. o.
T. G. Masaryka 602 • 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 633 506 • 558 621 604
mobil: 604 77 11 77 • e-mail: bbdent@bbdent.cz

VÁ· 3. STÁL¯ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

Mgr. Milena Chodurová

Tel.: 777 630 151 www.top-real.cz

Poradenská činnost, právní
servis, ochota, serióznost. 

Nám. Svobody 29, 
Frýdek-Místek

◆ BYTY ◆ RD 
◆ CHATY
◆ POZEMKY

ve Frýdku-Místku, 
Ostravě a okolí.


