
„Všechno, co se na školách
podařilo udělat, považuji za dů-
ležité. Jedno mne ale těší nejvíc.
Na základní škole na ulici Ko-
menského se konečně provedla
výměna oken, zateplení celého
objektu školy, oprava a nástřik
fasády,“ uvedl Mgr. Petr Cvik,
místostarosta zodpovědný za
školství. Budova „4. ZŠ“ totiž ve
špatném technickém stavu če-
kala na opravy dobrých deset
let. „Již v roce 1997 mi tehdejší
místostarosta Hartmann slíbil,
že nám město budovu opraví.
Mimo generálky fasády jsme ta-
ké potřebovali vyměnit stará,
netěsnící okna. Dočkali jsme se,
ale až nyní. Musím říci, že to by-
lo časově dosti náročné, neboť
rekonstrukce začaly koncem
dubna a končily na začátku zá-
ří,“ popsal problém ředitel školy
Mgr. Jan Slováček. Budova
opatřená novým kabátem ale
dlouho bez poskvrnky nevydr-
žela. „Bohužel už se nám tu ně-

kolikrát objevily grafiti, hákové
kříže. Zatím jdou ale přemalo-
vat. Opravdu nevím, komu to tu
vadí,“ posteskl si Slováček. Ná-
klady na rekonstrukci objektu
vyšplhaly až na 12 milionů 384
tisíc korun.

Také na ostatních základních
školách, jejichž zřizovatelem je
město Frýdek-Místek, se letos
provedla velká část potřebných
oprav. Na „2. ZŠ“ to byla gene-
rální oprava elektroinstalace
v rozsahu 4 milionů korun. 
„7. ZŠ“ si vyžádala rekonstrukci
školní kuchyně za 9 milionů ko-
run. Na základní škole na ul. Pi-
onýrů bylo zapotřebí provést ge-
nerálku sociálních zařízení, což
město stálo 1, 5 milionů korun.
Tentýž problém měla „9. ZŠ“ -
opravy stály 800 tisíc korun. Ani
na základní školu v okrajové
části města, ve Skalici, město
nezapomnělo. Náklady na no-
vou fasádu činily 100 tisíc korun,
1. etapa generální opravy elekt-

roinstalace přišla městskou po-
kladnu na 752 tisíc korun. Dále
se provedly tyto opravy: Základ-
ní škola Frýdek-Místek, ul. J.
z Poděbrad 3109 - oprava a ná-
těr oken pavilonu (582 000 Kč),
Základní škola Frýdek-Místek,
Lískovec, K Sedlištím 320 -
oprava a nátěr oken (245 000
Kč), Základní škola národního
umělce Petra Bezruče, Frýdek-
Místek a T. G. Masaryka 454 -
oprava vodoinstalace (1 189 ti-
síc Kč), Základní škola Čs. Ar-
mády 570, Frýdek-Místek - re-
konstrukce střechy pavilonu ša-
ten (2 745 000 Kč).

„Mimo to jsme nezapomněli
ani na naše mateřinky. U sedmi
z nich jsme provedli nejpotřeb-
nější opravy,“ pokračoval ve vý-
čtu akcí místostarosta Cvik. Šlo
o opravu střechy školky na ulici
Třanovského (400 000 Kč),
opravu oplocení u MŠ na ulici J.
Božana (450 000 Kč), generál-
ní opravu kuchyně MŠ J. Lady
1790, F-M (1 196 000 Kč) a MŠ
na ul. 8. pěšího pluku (699 000
Kč). Mateřská škola Sv. Čecha,
MŠ Slezská a MŠ Lískovecká si
vyžádaly generální opravu
elektroinstalace (2 969 000 ko-
run). (jam)

Vážení
spoluobčané,

někteří z vás v
měsíci září zazna-
menali konání kul-
turní akce „Dny
otevřených dveří
památek 2004“ v
rámci „Dnů evrop-
ského dědictví“. K
tomuto tématu
bych vám chtěla podat několik in-
formací. Město Frýdek – Místek je
jedním ze 195 členů Sdružení his-
torických sídel Čech, Moravy a
Slezska (SHS ČMS) a zároveň
jedním ze 3 zástupců Moravskos-
lezského kraje ve výboru tohoto
sdružení (spolu s Novým Jičínem
a Opavou). Toto sdružení je dob-
rovolnou, zájmovou, nestranickou
a nevládní organizací především
historických obcí nebo jejich částí,
která vznikla z iniciativy měst v li-
stopadu 1990.

Činnost SHS ČMS směřuje k
vytváření podmínek a účinných
nástrojů pro zachování a trvale
udržitelné využívání kulturního
dědictví, především pro regenera-
ci území historických sídel. Mezi
nejvýznamnější činnosti a aktivity
SHS ČMS patří péče o „ Program
regenerace městských památko-
vých rezervací a zón“ a je pro
Českou republiku garantem celo-
evropského projektu „Dny evrop-
ského dědictví“ (EHD).  Ty se kaž-
doročně konají počátkem měsíce
září, letos proběhly od 10. do 19.
září s národním tématem „Hudba
probouzí památky“. Národní za-
hájení  se konalo ve dnech 10. a
11. 9. v Táboře.

Stalo se již tradicí, že celá řada
památek, resp. jejich provozova-
telů se hlásí k této každoroční kul-
turní akci, která má připomenout
celé Evropě společnou historii a
vést Evropany k ochraně kulturní-
ho odkazu našich předků.„Dny ev-
ropského dědictví“ mají pak jeden
velký celoevropský cíl – chtějí
ukázat veřejnosti, že má smysl
pečovat o památkové objekty, je-
jich interiér i mobiliář, aby i příští
generace měly možnost se těšit z
původní a neopakovatelné krásy
našeho společného historického
dědictví.

Také naše město přihlásilo 
4 památky do EHD 2004 – bazili-
ku Minor navštívení Panny Marie,
Evangelický kostel, farní kostel sv.
Jana a Pavla a kostel sv. Jošta.
Přehled všech přihlášených pa-
mátek a akcí zapojených do EHD
2004 v České republice můžete
najít na www.shscms.cz nebo na
odboru územního a ekonomické-
ho rozvoje MěÚ F-M u Ing. Marty
Axmanové. Ing. Eva Richtrová
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Stavba očekávaného frýdecko-místeckého aquaparku
v Rekreační a oddychové zóně Olešná se chýlí ke konci. Při-

pomínáme, že výstavbu investor, kterým je městská společnost
Sportplex Frýdek-Místek s.r.o, zahájil 18. června letošního roku.
Aquapark staví IMOS Brno a.s. z finančních prostředků města.
Náklady mají činit cca 130 milionů korun, za něž se plavci mohou
těšit na nerezový bazén se čtyřmi 50m dráhami, děti na bazén se

skluzavkou, tobogány, hřibem,
stříkajícími panáčky a brouzda-
lištěm. A opravdoví fajnšmekři
na vodní radovánky jistě neodo-
lají rekreačnímu bazénu a atrak-
cím, jakými jsou divoká řeka,
chrliče vody, masážní lehátka či
fontána. V minulosti tolik disku-
tované umístění aquaparku na
Olešné přinese kromě příjemné-
ho výhledu na Beskydy ještě
další výhody. Slunící plocha mů-
že dosahovat až 10 tisíc m2

a součástí areálu jsou už nyní
hřiště, jichž budou moci využít
fandové míčových sportů. „Pra-
videlně v rámci kontrolních dní
aquapark navštěvujeme, takže
mohu s radostí prohlásit, že vše
probíhá zdárně podle plánu.
Můžeme se tak těšit na ukonče-
ní stavby již v druhé polovině říj-
na,“ komentoval  stavbu na kon-

ci září místostarosta Mgr. Petr Cvik, jenž má v kompetencích ob-
last sportu ve městě. Termín zahájení provozu aquaparku v příš-
tí sezóně  bude samozřejmě odvislý od počasí, ale jedno je jisté.
„Jestliže nám bude počasí mimořádně přát a my otevřeme aqua-
park třeba již v květnu, na prvního června, tedy den dětí, hodlá-
me vše řádně oslavit,“ zakončil Cvik. 

TEXT a FOTO: Jana Alžběta Mikulíková

„4. ZŠ“ na ul. Komenského v Místku zaznamenala ve svém ex-
teriéru řadu změn k lepšímu. Tepelnou ztrátu se podařilo mini-
malizovat výměnou oken a zateplením. Nakonec se provedl  ná-
střik fasády objektu v příjemných odstínech béžové.

FOTO: Jana Alžběta Mikulíková

V letošním roce se do rekonstrukcí na frýdecko-místec-
kých základních a mateřských školách investovala rekordní
částka 38 627 000 korun. Finance šly jak z kapitoly školství,
tak ze zásobníku investic. Radní tak plní v souladu s pro-
gramovým prohlášením slib, že zabezpečí vzdělávání dětí
v důstojných podmínkách. Snahou vedení města bylo pře-
dejít zvýšení DPH a tak se spousta oprav prováděla takzva-
ně za pochodu. Poděkování si proto zaslouží ředitelé škol,
kteří při opravách během výuky vyšli městu vstříc.

Letos se do škol investovalo 39 milionů korunLetos se do škol investovalo 39 milionů korun



„Pokud srovnáme počty žá-
ků, kteří do základních škol
nastoupili letos a vloni, potvr-

dil se nám celoplošný klesající
trend. Oproti loňsku totiž uby-
lo 361 žáků,“ uvedla pro Zpra-

vodaj  vedoucí odboru škol-
ství, kultury, mládeže a tělový-
chovy Ing. Ilona Nowaková.
Zároveň s tímto došlo k přiro-
zenému úbytku pedagogů
(odchodem do starobního dů-
chodu), což se na druhé stra-
ně samozřejmě projevilo sní-
žením průměrného věku na-
šich učitelů. Největší procento
pedagogů je ve věkové hrani-
ci 30-40 let. 

Co se týká předškoláků, do-
šlo sice celkově k jejich nárů-
stu oproti loňsku o 57 na cel-
kových 1596, ale toto je ma-
toucí. Zvyšující se počet je to-
tiž dán takzvanými  pětidenní-
mi dětmi. „Jde o děti v
předškolním věku, které do
školky docházejí maximálně
na 5 dní v měsíci. Tuto mož-
nost svěřit své dítě kvalifiko-

vaným pracovníkům v mate-
řinkách na pár dní a moci si
pak vyřídit  např. jednání na
úřadech, mají frýdecko-mís-
tečtí rodiče již od roku 2001,“
připomněl Mgr. Milan Thiel z
organizačně ekonomického
oddělení Městského úřadu
Frýdek-Místek. 

„I když jsme pro tento škol-
ní rok nemohli pro nenaplně-
nou kapacitu otevřít základní
školu na Cihelní ulici, podařilo
se nám splnit slib daný rodi-
čům tamních žáků. Od září
sváží děti do okolních škol
speciálně zřízený školní auto-
bus,“ zakončil bilancování za-
hájení nového školního roku
místostarosta Mgr. Petr Cvik.
Nyní už jen zbývá popřát
všem školákům laskavé kan-
tory a pěkné známky. (jam)
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Mimořádná nabídka
kompostu

Frýdecká skládka, a.s.,
Kompostárna Bruzovice, vy-
hlašuje časově omezený se-
zónní prodej kompostu jako
hnojiva (500 kg za 1Kč). Vý-
hodná akce potrvá až do kon-
ce roku. Šanci využít ji mají ob-
čané, kteří se prokáží zaplace-
ním poplatku za odpady. Bližší
informace na telefonních čís-
lech 736 770 814  anebo 558
652 111.

Plavání a cvičení dětí 
již od narození

Baby club Kenny organizuje
cvičení a plavání novorozenců,
kojenců, batolat a předškoláků
a programy pro těhotné. Na
konci října proběhne opět zá-
pis do těchto kurzů. Úvodní
setkání trvá 1,5 hodiny, pokud
možno bez dětí. Bližší informa-
ce (přihláška a termín zápisu)
na telefonním čísle 736 520
414.

Den seniorů 
7. října se v našem městě

koná historicky první Den seni-
orů. Akci pořádá odbor sociál-
ních služeb a zdravotnictví
MěÚ F-M ve spolupráci se
Svazem důchodců ČR, Měst-
ské organizace F-M. Záštity se
ujala starostka města Ing. Eva
Richtrová. Součástí programu
v Národním domě bude vy-
stoupení dětí z mateřské školy
Beruška, souboru Ondrášek a
Pramínek, žákovská hudba z
Dobré. O doprovodný program
se postará ČSČK (ukázky
umělého dýchání atd.)

V centru zakoupili
kuželky

Centrum pro mentálně posti-
ženou mládež již využilo dar ve
výši 7140 Kč, který obdrželo
od města Frýdek-Místek. Za
přispění financí,  které město
získalo za vstupné ve fotbalo-
vém klání  „Arabela“, organiza-
ce zakoupila závěsné ruské
kuželky. Mentálně hendikepo-
vaní klienti centra tak mají k
dispozici další formu aktivní zá-
bavy.

Aktivní říjen pro
důchodce

Členové Svazu důchodců
ČR ve Frýdku-Místku mají na
měsíc říjen připravený opět ak-
tivní program. Kromě již tradič-
ních „vycházek za zdravím“  je
čeká členská schůze - 12. října
od 14.00 hodin v Národním do-
mě, jazykové kurzy a pokraču-
jící kurzy počítačové gramot-
nosti na „9. ZŠ“. Středisko so-
ciální pomoci a služeb nabízí v
úterý 5. října právní poradnu,
kde je ale nutná předběžná ob-
jednávka. 30. října pojedou se-
nioři společně na operu do di-
vadla A. Dvořáka v Ostravě. 

Odbor sociálních služeb v historické zástavbě

Jedná se o jednopatrový
dům pocházející z konce 19.
století, který je zajímavý mimo
jiné svým ukončením  - štítem
s bohatou štukovou ornamenti-
kou. V průběhu provádění sta-
vebních prací bylo nalezeno
několik míst s původní malbou.
Na základě požadavků památ-
kové péče jsme provedli její re-
konstrukci ve vstupní chodbě a
celém prostoru schodiště. Tím
se podařilo dosáhnout původní
stylové podoby interiéru. Jsou
také dochovány další historic-
ké prvky jako např. vstupní
dvoukřídlové dřevěné dveře,
pískovcové schodiště, zábradlí
s litinovými sloupky a dřevě-
ným madlem, a v některých
částech budovy dřevěná okna
s dekorativními pískovanými
výplněmi.

Důvodem rekonstrukce, kte-
rá započala v říjnu loňského
roku, byla jednak potřeba zlep-
šení stavebně technického sta-
vu budovy (dům měl poruše-
nou střechu, narušenou kon-
strukci krovu dlouhodobým za-
tékáním dešťové vody, vlhký
suterén a jiné vady), ale také
zlepšení technického vybavení
domu na úroveň dnešního
standardu, jakým je zajištění
bezbariérového přístupu do
všech podlaží pomocí rampy a
výtahu. 

Co se týká využití domu,
před rekonstrukcí v něm sídlil
odbor sociální péče našeho
městského úřadu, který ale
zůstane na ul. Palackého v bu-
dově bývalého okresního úřa-
du. Na začátku září se do zre-
konstruovaného domu přemís-

til odbor sociálních služeb a
zdravotnictví.

Náklady na stavbu, kterou
prováděla společnost BYT-

MONT, a. s., vyšplhaly na cca
19 milionů korun, které byly
hrazeny z rozpočtu města
Frýdku-Místku. (jam)

Po necelém roce se nám podařilo dokončit rekonstrukci
budovy, jež je nedílnou součástí historické zástavby ulic Rad-
niční a Těšínské ve Frýdku. Objekt, který je evidovaný
v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, si
opravy vyžádal především pro svůj špatný technický stav.

Zadní vchod do budovy je pro hendikepované spoluobčany
bezbariérově uzpůsoben. FOTO: Jana Alžběta Mikulíková

Školní autobus bude mít 
od října delší trasu  

Radní města Frýdku-Místku na své zářijové schůzi
rozhodli o tom, že školní autobus, který od počátku 
září sváží děti ze zrušené „10. ZŠ“ do okolních škol, bu-
de mít ještě delší trasu. Připomínáme, že autobus jezdí
zkušebně v období od 1. 9. do 31. 12. 2004 ve třech spo-
jích denně. Původně trasa vedla od autobusové zastáv-
ky Frýdek-nemocnice přes myslivnu, Nové Dvory-sta-
tek, restauraci u Lesa, Černou cestu, LIDL, ul. Dobrov-
ského až k zastávce Frýdek-restaurace u Gustlíčka. „Ih-
ned po spuštění akce se nám ozvali někteří rodiče s ná-
vrhem, abychom ke stávající trase přidali ještě zastávky
Na Veselé, Nový byt a Městský úřad. Protože z technic-
kého hlediska prodloužení trasy nic nebrání a náklady
se tím zvýší nepatrně, není důvod jim nevyhovět,“ vy-
jádřil se k věci místostarosta Mgr. Petr Cvik, jenž je za
úsek školství zodpovědný. (jam)

Letos zasedlo do školních lavic 6285 žáků
Stejně jako v loňském roce, i letos museli chtě nechtě školá-

ci po prázdninách nastoupit opět do vzdělávacího procesu. Ve
středu 1. září 2004 usedlo do frýdecko-místeckých školních ška-
men 6285 žáků. Do mateřských škol přišlo 1596 předškoláčků. 

Upozornění pro vlastníky kulturních
památek v MPZ Místek a MPZ Frýdek

Odbor územního a ekonomického rozvoje MěÚ Frýdek-Místek
upozorňuje vlastníky kulturních památek na území měst-
ských památkových zón ve Frýdku a v Místku, aby nejpozdě-
ji do 20. října 2004 odevzdali souhrnné přehledy „Akce obnovy
kulturní památky připravované na rok 2005“. Tyto akce budou za-
hrnuty do Programu regenerace MPZ a MPR pro rok 2005, kte-
rý vypisuje Ministerstvo kultury České republiky.

Bližší informace včetně příslušného formuláře: paní Jana
Vojtovičová, telefon 558 609 275, MěÚ F-M, odbor územního a
ekonomického rozvoje, kancelář 407, Radniční 1148, Frýdek-
Místek. OÚER

OBČANSKÁ VOLBA JE OPĚT 
VE FRÝDKU-MÍSKU
ČTĚTE NA STR. 8–9!
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Klienti z Domova důchodců
Frýdek-Místek se o prázdni-
nách zúčastnili zajímavé sou-
těže. Jejich úkolem bylo
správně si tipnout výsledky
„Mistra fotbalu 2004“. Z pěta-
dvaceti zúčastněných si jich
správně tiplo osm – šest z
nich je na fotografii i s výhrou
– tričkem, připínací plackou a
diplomem. Zleva: Jan Švejda,

Jaroslav Matuška, Josef  Va-
něk, Alois Satinský, Petr Pří-
hoda, Božena Šebestová.
Soutěž byla vyhlášena pod
záštitou Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR v rámci
projektu Senioři mezi námi. V
současné době se senioři z
našeho domova připravují na
další soutěž, tentokrát jde o
„Zlatou křížovku 2004“. (jam)

Klienti z domova důchodců
byli v tipování úspěšní

Světový den srdce na
Zámeckém náměstí ve Frýdku

Světový den srdce, který
každoročně pořádá Světová
kardiologická federace pod
patronací Světové zdravot-
nické organizace a UNESCO,
má lidem celého světa připo-
menout, že jsou to
právě nemoci srdce
a cév, které mají na
svědomí největší
nemocnost a úmrt-
nost.  

Během letošním
ročníku přijede speci-
ální autobus, v němž
si můžete bezplatně
nechat ověřit životně
důležité hodnoty fun-
gování vašeho krev-
ního oběhu, také do
Frýdku-Místku. Akce,
během níž se zájem-
cům bude provádět měření tla-
ku krve, vyšetření koncentrace
cholesterolu, měření hladiny
krevního cukru či stanovení
kardiovaskulárního rizika, pro-
běhne 7. října od 11.00 do
19.00 hodin na Zámeckém ná-
městí. Na místě můžete také
své případné obavy zkonzulto-
vat s lékařem a obdržíte dopo-
ručení, co pro své srdce a cévy
můžete udělat sami. 

Odborným garantem této
ojedinělé preventivní akce u
nás je prim. MUDr. Vladimír
Mrózek. Požádali jsme jej tedy,
aby nám problematiku kardio-
logie, oboru zabývajícího se
onemocněním srdce a cév, při-
blížil. 

• Jak si vůbec Česká repu-
blika v léčbě kardiologických
chorob v současnosti vede?

„Kardiologie se u nás v po-
sledních patnácti letech velmi
dynamicky rozvíjí a významně

se podílí na prodloužení délky
života české populace. Napří-
klad v roce 1990 bylo v České
republice provedeno 150 angi-
oplastik, tedy rozšíření srdeč-
ních cév pomocí nafukovacího
balónku, a v loňském roce už
těchto zákroků bylo 20 000.
Bohužel i přesto, že péče o pa-
cienty se v tomto směru tak vý-
razně zlepšila, stále u nás na
onemocnění srdce a cév umírá
50 % lidí.“

• Co je příčinou tak vysoké
úmrtnosti?

„Jedná se o proces sklerózy
cév, při němž hrají obrovskou
roli rizikové faktory. Je třeba si
uvědomit, že i když nemůžeme

ovlivnit svůj přibývající věk, po-
hlaví či genetickou zátěž po
předcích, můžeme nemoc na
řadu let zabrzdit či zcela zasta-
vit vyloučením rizikových fakto-
rů, jakými jsou vysoký krevní

tlak, cukrovka, vyso-
ká hladina choleste-
rolu, nadváha anebo
kouření.“

• Co byste tedy li-
dem doporučil?

„Samozřejmě ne-
jíst tučná jídla, nekou-
řit, dle individuálních
možností sportovat.
Ale u něčeho je za-
potřebí začít. Někteří
lidé už sice doma mí-
vají tlakoměry, ale
stále ještě není obvy-

klé laicky si zjistit hladinu cho-
lesterolu, cukru a jiných, pro di-
agnostiku kardiovaskulárních
nemocí důležitých hodnot. Spe-
ciálně vyškolený tým zdravotní-
ků, který bude při této akci na
náměstí pro všechny zájemce
připraven, je schopen po vyšet-
ření stanovit takzvané kardiova-
skulárního riziko a každému po-
radit, co udělat, aby u něj šance
na propuknutí nemoci byla co
nejmenší. Proto neváhejte, ne-
ostýchejte se a přijďte! A pokud
by vám to přece jen nevyšlo, ta-
ké na našem interním oddělení
v nemocnici je již řada osvěto-
vých programů o rizikových fak-
torech realizována.“
Mgr. Jana Alžběta Mikulíková

Městský úřad Frýdek –Místek, odbor územního
a ekonomického rozvoje, jako pořizovatel změny č.1

územního plánu zóny Olešná, Frýdek-Místek
zahajuje projednávání návrhu zadání změny 

č. 1 územního plánu zóny Olešná, Frýdek-Místek
Dle ust.§ 20, odst.2,3,4 zák.č.50/1976 Sb., o územním

plánováním  a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

■ Ve smyslu ustanovení § 31 odst.2 stavebního zákona
vzhledem k jednoduchosti zadávané změny, efektivnosti a hos-
podárnosti  je v zadání navrženo spojení zpracování a pro-
jednání konceptu a návrhu změny č.1 územního plánu 
zóny Olešná, Frýdek-Místek (dále jen „změny č. 1 ÚPN Z“).

■ Návrh zadání změny č.1 ÚPN Z bude dle § 20, odst.2 sta-
vebního zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30-
ti dnů na Městském úřadě, ul.Radniční 1148, 738 22 Frýdek-
Místek, na odboru územního a ekonomického rozvoje, 4.NP,
v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hod, v úterý a pátek od
8.00 do 13.30 hod, ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 hod.,
ode dne 27. 9. 2004 do 26. 10. 2004

■ Dle ustanovení §20 odst.2, stavebního zákona, může kaž-
dý ( občané, fyzické a právnické osoby ) uplatnit  své podně-
ty do 15-ti dnů od posledního dne vystavení, tj. do 11. 11. 2004
na adresu: Městský úřad, odbor územního a ekonomického
rozvoje, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek

■ Dle ustanovení §20, odst.3, stavebního zákona, sdělí do-
tčené orgány státní správy svá stanoviska do 30 dnů od ob-
držení návrhu zadání.

■ Ke stanoviskům a podnětům podaným po stanove-
ných lhůtách se nepřihlíží.

■ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ návrhu zadání změny č. 1
územního plánu zóny Olešná, Frýdek-Místek, jehož sou-
částí bude v souladu s § 20, odst.2 stavebního zákona odbor-
ný výklad, se uskuteční dne 11.10.2004 v 16.00 hod v budo-
vě Městského úřadu, ul. Radniční 1148, 738022 Frýdek-Mís-
tek, ve velké zasedací síni (2.NP).

■ Výsledný návrh zadání změny č.1 ÚPN zóny Olešná,
upravený podle výsledků tohoto projednání, bude dle § 20,
odst.3 stavebního zákona, zaslán k dohodě těm dotčeným or-
gánům státní správy (DOSS), které uplatní své stanovisko ve
stanovené lhůtě.

■ Případné dotazy zodpoví Ing. arch. Zuzana Břachová na
tel. čísle 558 609 275.

Nový katalog nejen pro turisty
Beskydské infor-

mační centrum Frý-
dek-Místek v těchto
dnech vydalo reedici
oblíbeného propagač-
ního katalogu „Dovole-
ná v Beskydech“, je-
jímž cílem je přilákat
do příjemného beskyd-
ského regionu další
návštěvníky. 

Zmíněný prospekt v
první části nabízí zájem-
cům konkrétní turistické
produkty spojené napří-
klad s cykloturistikou -
„Dovolená na kole“ nebo
s kulturou – „Dovolená s
kulturou“ či s pobytem u
našich přehrad pod ná-
zvem „Dovolená u vo-
dy“. Ve druhé části kata-
logu si pak může zájem-
ce vybrat z nabídky té-
měř devadesáti ubyto-
vacích zařízení všech
kategorií a druhů (nabíd-
ka celkem 3000 lůžek). Jedná se tedy 
o nejrozsáhlejší katalog tohoto druhu 
v České republice.

Katalog je podle
slov ředitele infor-
mačního centra k
dispozici na všech
třech jeho pracoviš-
tích: „V  Místku na
náměstí Svobody, ve
Frýdku ve zrekon-
struované budově
nádraží Českých
drah a také ve Frýd-
lantu nad Ostravicí.
Prostřednictvím ka-
talogu se náš region
bude prezentovat ta-
ké na všech veletr-
zích a výstavách,
kterých se Beskyd-
ské informační cent-
rum zúčastňuje,“ vy-
jmenoval ředitel BIC
Petr Kolčárek.  Záro-
veň upozornil na to,
že na webových
stránkách Beskyd-
ského informačního
centra www.besky-

dy.com je k dispozici také jeho internetová
verze včetně možnosti přímých objednávek
pobytů. (jam)
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Představitelé města Frýdek-Místek, zástupci vojenské správy,
bojovníci za svobodu a pamětníci se v pátek 3. září setkali u  po-
mníku nedaleko lískoveckého vlakového nádraží, kde partyzáni
v roce 1943 provedli destrukci nákladního vlaku.  Za tento čin
bylo pět mladých mužů právě před jedenašedesáti lety popra-
veno oběšením. „Tento den zůstane navždy v paměti lidí jako
významný den, den, který symbolizuje válečné utrpení a lidské
ponižování. Miliony lidí položily své životy v boji proti fašismu.
Uctěme tedy jejich památku,“ vyzvala starostka města Ing. Eva
Richtrová k položení kytic k pomníčkům a vzdání holdu padlým
hrdinům. Na snímku pokládá kytici poslanec PSP ČR RSDr. Ing.
Svatomír Recman. TEXT a FOTO: Jana Alžběta Mikulíková

V hypermarketech lze podpořit nadaci

A jak ho zachránit? Třeba
tím, že vložíte aspoň nepatrný
obnos do kasičky umístěné ve
frýdecko-místeckých prodej-
nách Kaufland, Interspar nebo
Hypernova. Vždyť drobné přís-
pěvky od celé řady dárců v ro-
ce 2003 přinesly nadaci více
než 4,6 mil. Kč. Byla to skoro
polovina z přibližně 9,4 mil. ko-
run celkových příjmů za loňský
rok. U kasiček najdete většinou
i nadační informační leták nebo
některé z útlých časopisů Na-

děje, který nadace vydává pro
své dobrovolné spolupracovní-
ky a pro veřejnost, aby infor-
movala o naléhavé potřebě no-
vých dárců, na něž čekají ne-
mocní u nás i ve světě. 

Vstupní test každého nového
dobrovolného dárce, který se
rozhodl rozšířit počet registro-
vaných dárců kostní dřeně, při-
jde na 4 000 korun. Nehradí ho
ovšem žádná zdravotní pojiš-
ťovna. Přesto se může Česká
republika pochlubit, že v data-

bázi Českého národního regist-
ru dárců dřeně je v polovině ro-
ku 2004  připraveno darovat
svou kostní dřeň komukoliv z
potřebných 27 000 registrova-
ných dobrovolníků. Je to však
stále málo pro všechny, kteří
doufají, že právě pro ně se na-
jde zachránce života. Vždyť
transplantace dřeně zachraňu-
je život nemocným v situacích,
kdy jiné šance na obnovu zdra-
ví už selhaly. A tak za dobu své
existence pomohl Český ná-
rodní registr uskutečnit už 200
nepříbuzenských transplantací
dřeně. V roce 2003 byla reali-
zována tato transplantace té-
měř každý týden. Je to zásluha
jak těch, kteří darovali „kousek
sebe“, tak i těch, kteří přispíva-
jí finančně na humanitární pro-
gram zajišťovaný téměř dva-
náct let Nadací pro transplanta-
ce kostní dřeně.

Pokladniček se symbolem
vycházejícího slunce přibývá i
v našem městě. Od února
2004 se pomalu plní kasičky v
marketech Kaufland a Inter-
spar. Do kasičky prodejny Hy-
pernova  bylo již vloženo ne-
známými dárci v době od 29. li-
stopadu 2001 do 13. května
2004 celkem   31 527 korun.
Vychází sluníčko a s ní i nadě-
je pro ty, jimž lékař možná už
dnes sdělil nepříznivou diagnó-
zu. (ano)

Víte, že nákup v hypermarketu můžete spojit  s podporou
humanitárního projektu? V našem městě jsou tři hypermar-
kety, jejichž vedení souhlasila s umístěním pokladniček s lo-
gem Nadace pro transplantace kostní dřeně. Zásluhou toho-
to má každý návštěvník možnost reagovat na výmluvný epi-
taf Oskara Schindlera „Kdo zachrání jeden lidský život, ten
zachrání celý svět.“

Živnostenský úřad Městské-
ho úřadu Frýdek-Místek vyzý-
vá samostatně hospodařící rol-
níky, zemědělské a živnosten-
ské podnikatele s místem pod-
nikání nebo sídlem ve Frýdku-
Místku a blízkém okolí, kteří
poskytují služby v  zeměděl-
ství, zahradnictví, živočišné a
rostlinné výrobě, včetně hos-
podaření v lesích a na vodních
plochách,  aby se dostavili k
přeregistraci na zeměděl-
ského podnikatele dle záko-
na č. 85/2004 Sb., kterým je
novelizován zákon o země-
dělství (viz článek v dubno-

vém Zpravodaji). U osob pod-
nikajících dle zákona č.
455/1991 Sb., o živnosten-
ském podnikání, ve znění po-
zdějších předpisů, má zmešká-
ní přeregistrace za následek
zánik živnostenského opráv-
nění.

Jednání  se uskuteční  v
malé zasedací síni Městského
úřadu Frýdek-Místek, Radniční
1148, I. poschodí  v intervalech
8.00 hod., 10.00 hod. a 13.00
hod. v úterý dne 9.  a  30.  li-
stopadu 2004, telefonický kon-
takt 558 609 191,192,195,190. 

Živnostenský úřad

Výzva pro zemědělce

Podle zákona je povinností Městského úřadu Frýdek-Místek ur-
čit nejpozději 45 dní před volbami losem čísla, kterými budou
označeny hlasovací lístky kandidátů pro volby do Senátu. Této
povinnosti se zhostila starostka města Ing. Eva Richtrová spo-
lečně s tajemníkem úřadu Ing. Mgr. Petrem Menšíkem. Přestože
ve volebním obvodu č. 73 došlo k registraci 9 kandidátů, losova-
lo se celkem z 10 čísel. Zákon totiž ukládá vložit do losovacího
osudí tolik čísel, kolik politických stran či hnutí podalo přihlášek
k registraci. Jeden nezávislý kandidát  nemohl být registrován,
neboť nesplnil podmínky dané zákonem. Připomínáme, že volby
proběhnou ve dnech 5. a 6. listopadu.

TEXT a FOTO: Jana Alžběta Mikulíková

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 19.10. - 21.10.
Parkoviště u krytého bazénu - Místek 26.10. - 27.10.
U Mariánského kostela - Frýdek 5.10.  -  7.10.
Naproti zastávce na Veselé - Frýdek 12.10. - 14.10.
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-M

Devět kandidátů 
do senátních voleb

Uzávěrka 
inzerce 

do příštího
čísla 

je 15. října!
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Den otevřených dveří 
na Frýdecké skládce

Zveme vás tímto na Den otevřených dveří, na kterém budou
představena jednotlivá střediska společnosti Frýdecká skládka, a.s.

Datum konání: 15. 10. 2004
Sraz zájemců: v 9.00 hod. v areálu střediska dopravy na

Panských Nových Dvorech (bývalý areál kasáren)
Hlavním cílem Dne otevřených dveří je bližší seznámení se s

komplexním systémem  nakládání s odpady ve městě Frýdek-Mís-
tek, s tím, že se nejedná o pouhý svoz a ukládání odpadů na
skládku,  ale o provázaný systém jednotlivých činností, které za-
jišťuje Frýdecká skládka, a. s. 

Účastníci postupně navštíví separaci v Lískovci, kompostárnu v
Bruzovicích, skládku odpadů na Panských Nových Dvorech, stře-
disko doprava a  sběrný dvůr na nebezpečné a ostatní odpady.

Na Den otevřených dveří vás srdečně zve vedení Frýdecké
skládky, a.s. FS, a. s.

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 14,36 m2 (I.NP -

kanc.č. 19)
- nebytové prostory o výměře 26,5 m2 (I.NP)
- 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 41,54 m2 (II.NP -

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

kanc. č. 406, soc. zařízení samostatné)
- nebytové prostory o výměře 55,4 m2 (V.NP -

kanc.č. 509)
- 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 12,7 m2 (směr Ještěr)
- prodejní box o výměře 11,43 m2 (směr ul. Ja-

náčkova)
- prodejní box o výměře 12,7 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)
- 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

8) Objekt čp. 72, ul. J. Trnky
- nebytový prostor o výměře 40 m2 (I.NP)

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 7,85 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 48,58 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 637, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 150 m2 (sklepní

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

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

6) 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

27.7. kříženec hnědý chlupatý štěně 
(fena) - nový majitel K Hájku

27.7. NO štěně (pes) - utracen Hlavní třída
28.7. haski (fena) – nový majitel Frýdlantská
28.7. NO vlkošedý – nový majitel Na Poříčí
29.7. kříženec NO (pes) - nový majitel M. Majerové
30.7. bígl trikolor (pes) - nový majitel Škarabelova  
30.7. kříženec NO (pes) - nový majitel J. Čapka
1.8. labrador černý (pes) - nový majitel na Olešné 

u rybářské bašty
2.8. kříženec NO (fena) - nový majitel Beskydská  
2.8. staffordteriér černý (pes) E.Krásnohorské
3.8. staffordteriér hnědý (fena) 17. listopadu  
4.8. kříženec černý (pes) – utracen Havlíčkova  
9.8. kříženec haski (pes) na Olešné před

restaurací 
Muroňka

11.8. kříženec černý s pálením (fena) – nový majitel
Frýdlantská  

12.8. dalmatin (pes) na staré Riviéře
12.8. kříženec knírače černý (pes) 

– nový majitel I. P. Pavlova  
12.8. kříženec černý (pes) 

– nový majitel Třanovského  
14.8. kříženec štěně hnědé (fena) 

– nový majitel Bruzovská  
15.8. kříženec černobílý štěně (pes) – nový majitel
16.8. jezevčík hnědý (pes) 

– nový majitel Na Poříčí  
17.8. kříženec černošedý (pes) 

– nový majitel
Ostravská  

22.8. kříženec černý (pes) na Riviéře 
u splavu

23.8. čuvač bílý (pes) Smetanova  
28.8. kříženec světlý štěně (pes) 

- nový majitel T. G. Masaryka
28.8. kříženec jezevčíka (pes) – utracen V. Nezvala  
29.8. kříženec dalmatina štěně (pes) Lískovec
9.9. kříženec černý štěně (pes) 

– nový majitel Příborská  
9.9. kříženec knírače šedivý (pes) J. E. Purkyně  

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

ZÁMĚR MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor-garáž nacházející se v suterénu
domu č.p. 3036, ul. Hasičská, k.ú. Frýdek na základě výsledku
„dražby výše nájemného“ (dále jen „Dražba“) v souladu s „Po-
stupem při pronájmu garáží nacházejících se v objektech ve
vlastnictví Města Frýdek-Místek“, který byl schválen Radou měs-
ta Frýdek-Místek dne 8.10.2001.

■ Den konání „Dražby“: 4.10.2004
■ Místo konání „Dražby“: MěÚ Frýdek-Místek, ul. Radniční

1148 - malá zasedací síň, II. NP

■ Hodina konání „Dražby“: 16:00 hodin

Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 3036, ul. Hasičská,
k.ú. Frýdek.

Celková plocha garáže je 16,30 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního ná-

jemného na 1 m2 plochy garáže a činí 700 Kč/m2/rok.
Prohlídka garáže se uskuteční 1.10.2004 v 13:00 hodin na

místě samém.
Účastníkem dražby může být pouze fyzická osoba, která nej-

později do okamžiku zahájení zápisu účastníků k dražbě uhradi-
la zálohu na úhradu nákladů dražby na účet města ve výši 
5000 Kč, a která nejpozději při zápisu účastníka k dražbě před-
ložila doklad o zaplacení zálohy na úhradu nákladů dražby (kau-
ce), přičemž zaplacení kauce se vyžaduje jednotlivě vždy ke
každé garáži – nebytovému prostor, který je předmětem dražby
(č.ú.: 6015-928-781/0100, VS 325 980 003).

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

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

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

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ A LODŽIÍ
• rámový i bezrámový systém

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

737 241 396 (po 15 h.)
✆

���� 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

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

Velká podzimní 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

558 631 535
558 679 371
604 556 181

K B B
◆ zřizování,  provoz  

a správa společných te-
levizních  antén

◆ návrhy přijímacích systé-
mů pro rodinné domy

◆ montáže a servis antén
pozemní a satelitní

◆ televize

◆ prodej komponentů při-
jímací techniky,digitální
satelitní televize (DVB-
SAT) a pozemní digitální
televize  (DVB-T), přístu-
pové dekódovací karty

Kontakt:
ul. Wolkerova 1594 

(poblíž SME v Místku)
Tel/Fax: 558 622 161

E-mail: kbb.fm@kbb.cz
www. kbb. cz

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
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OBČANSKÁ VOLBA – PŘEDSTAVENÍ PROJEKTŮ
Stejně jako vloni, budou se i v letošním, již  třetím ročníku Občanské volby, o vaši přízeň ucházet nejrůznější projekty, jejichž předkladate-

lé mají ambice dosáhnout na dotaci. Rada reprezentantů již vybrala z přihlášených projektů celkem 15 do užšího výběru. Připomínáme, že le-
tos bude Plzeňský Prazdroj rozdělovat 2 miliony korun v těchto čtyřech kategoriích: Sport ve volném čase, Kultura ve volném čase, Zdra-
votnictví a sociální péče, Vzdělávání a ekologie. Nově budete moci hlasovat také prostřednictvím SMS zpráv. Sledujte proto pozorně vychá-
zející čísla Moravskoslezského deníku, jenž jako mediální partner v současné době podrobně představuje projekty, které vám zde předklá-
dáme jako základní souhrn informací.  2. listopadu pak v deníku naleznete celou přílohu k tématu, pokyny pro hlasování a hlasovací kupon. 

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
1Z Vybavení zahrady pro mentálně postižené děti a mládež
CÍL PROJEKTU: Vybavit zahradu zařízením, jenž obohatí a zpříjemní mentál-

ně postiženým dětem a mládeži pobyt na zahradě a zároveň příznivě ovlivní je-
jich motorické schopnosti.

POPIS PROJEKTU: Organizace Centrum MPM sídlí v bývalé mateřské škole,
která byla nedávno rekonstruována, ale na vybavení zahrady (4 751 m2) už ne-
zbyly fin. prostředky. Zahradu chtějí rozdělit na zábavnou a sportovní zónu, vy-
bavit vhodným zařízením a zpříjemnit tak klientům pobyt. Vybavení je vybíráno
tak, aby bylo účelné, bezpečné a stimulovalo motorický rozvoj handicapovaných. 

Sportovní část – zařízení pro košíkovou, stolní tenis. 
Zábavná část - skluzavka, dvě vahadlové houpačky, tři houpadla na pružině.
Uzamykatelný zahradní přístřešek – zahradní boudy pro uskladnění hraček,

kol, koloběžek, zahradního nářadí. 
Zabudování výše uvedených předmětů. 
ŽADATEL: Centrum pro mentálně postiženou mládež Frýdek-Místek, příspěv-

ková organizace

4Z Komplexní péče o novorozence na novorozeneckém oddělení
CÍL PROJEKTU: Zajištění vyšší úrovně komplexní péče o novorozence se se-

lháváním nebo ohrožením základních životních funkcí. Zdravotnický personál je
včas informován o poruše životních funkcí dítěte. 

POPIS PROJEKTU: Všichni novorozenci na novorozeneckém oddělení budou
sledováni „apnea monitorem“, který hlasitým alarmem upozorní ošetřující perso-
nál na počínající dechové potíže dítěte a umožní tak okamžitý odborný zásah. 

Novým fototerapeutickým systémem se zlepší komfort pro novorozence se
žloutenkou i jejich matky. 

Kvalitnějším vybavením bude především zajištěna péče o novorozence patolo-
gické, kteří jsou nezralí, mají nízkou porodní váhu, byli kříšeni po porodu, mají de-
chové potíže apod. 

ŽADATEL: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace 

8Z Zvýšení kvality péče o matku a její plod za porodu
CÍL PROJEKTU: Neinvazivní sledování plodu – sledování zásobování kyslí-

kem. Včasná diagnostika nedostatečného zásobení kyslíkem, včasné provedení
odpovídajícího zásahu. Výsledkem je snížení úmrtnosti při současném snížení po-
čtu císařských řezů a zkrácení doby pobytu v nemocnici. 

POPIS PROJEKTU: Pulsní oxymetrie plodu je metoda hodnotící zásobní tkání
kyslíkem. Včasné zachycení nitroděložní tísně plodu je důležitou informací pro lé-
kaře, který vede porod a který na tuto informaci musí bezprostředně reagovat.
Porodník přiloží snímač přístroje na hlavičku plodu (přes kůži břicha matky), do-
stává informaci o zásobení plodu kyslíkem v průběhu porodu. Společně se záz-
namem srdečních ozev plodu tak dostává porodník přesné informace o tom, jak
se rodícímu miminku daří. 

Tím, že by odpadla část indikací k císařskému řezu z indikace nedostatku kys-
líku plodu za porodu, by se snížila úmrtnost matek v souvislosti s císařským ře-
zem a zkrátila by se průměrná ošetřovací doba po porodu. 

ŽADATEL: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

11Z Úprava mikrobusu pro převoz hendikepovaných osob
CÍL PROJEKTU: Umožnit hendikepovaným dětem a občanům města F-M

a okolí (do 30 km) přístupnou veřejnou dopravu a uplatňovat tak svobodu pohy-
bu – stát se rovnoprávnou skupinou občanů.

POPIS PROJEKTU: Pořízení speciální úpravy mikrobusu, která umožní převoz
těžce zdravotně postižených dětí a dospělých osob upoutaných např. na invalid-
ní vozík.

V regionu F-M žije 1500 držitelů průkazů ZTP/P a 4500 držitelů ZTP. 
Předpokládaný způsob alternativní dopravy imobilních osob vychází z myšlen-

ky přepravy těžce hendikepovaných „od domu do domu“. Klientovi bude poskyt-
nuta obsluhou vozidla pomoc při oblékání i při překonání bariér od počátku až do
cíle cesty a zpět. 

Přizpůsobení městské hromadné dopravy vozíčkářům je záležitostí dlouhodo-
bou. Situaci se snaží řešit Sportovní klub vozíčkářů F-M projektem Alternativní do-
pravy pro imobilní obyvatele celého regionu Frýdecko-Místecka. Zmiňovaný mik-
robus bude hlavním nástrojem tohoto projektu. 

ŽADATEL: Sportovní klub vozíčkářů Frýdek-Místek

14Z Osobní výtah pro osoby se ztíženou pohyblivostí 
CÍL PROJEKTU: Realizace speciálního osobního výtahu pro osoby se ztíženou

pohyblivostí, který bude sloužit Ústavu sociální péče pro mentálně postižené
a Ústavu sociální péče pro psychicky postižené „Oáza pokoje“. 

POPIS PROJEKTU: Do konce roku 2004 zrealizovat a ukončit přístavbu II.
nadzemního podlaží a rekonstrukci I. nadzemního podlaží přízemního objektu.
Původní projekty nepočítaly s vybudováním osobního výtahu pro osoby se ztí-
ženou pohyblivostí, ale nyní za dané situace vyplývá jeho nutnost a využitel-
nost pro oba uvedené ústavy. Výtah je řešen jako samostatná finanční 
akce. 

ŽADATEL: Charita Frýdek-Místek

KULTURA VE VOLNÉM ČASE
2K 11. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Frýdek-Místek 2005
CÍL PROJEKTU:
1. Představit veřejnosti ve městě Frýdek-Místek a okolních obcích ukáz-

ky lidových tradic různých národů světa a různých národopisných 
regionů ČR.

2. Obohatit kulturní dění města a okolí hodnotnými programy v rámci šestiden-
ního festivalu. 

3. Udržet vysokou uměleckou laťku hostujících souborů, která pomáhá rozšiřo-
vat zájem o tuto formu umění.

4. Výchovnými koncerty pro školy doplňovat hudební i zeměpisné vzdělání dětí
a mládeže, ukázat jim pozitivní a smysluplné využití volného času.

5. 11. ročník festivalu připravit na reprezentativní úrovni a vybraným účastníkům
zajistit prostředí a podmínky. 

6. Tradiční akce přispívá podpoře cest. ruchu.
POPIS PROJEKTU: Před 11 léty byl realizován nápad zorganizovat a uskutečnit

ve F-M mezinárodní folklorní festival za účasti folk. skupin různých věkových kate-
gorií. Díky desítkám dobrovolníků a nadšenců hlavně z řad DFSO bylo uskutečně-
no již 10 úspěšných ročníků. Rok od roku se zvyšuje umělecká úroveň festivalu, kte-
rý se dnes již řadí mezi nejlepší festivaly pořádané na území ČR. Myšlenkami na
festivaly, písněmi, nově nalezeným přátelstvím, radostí a kvalitním uměním žijí kaž-
dodenně návštěvníci festivalu – obnovování kulturního lidového dědictví nachází pří-
zeň a zájem.

ŽADATEL: Dětský folklorní soubor OSTRAVIČKA, Frýdek-Místek

3K Čtyřlístek – III.etapa
CÍL PROJEKTU: 
1. Obnova divadla Čtyřlístek ve Frýdku tak, aby bylo i nadále provozuschopné

jako jediné kulturní zařízení v této části města a jako jediné zařízení ve F-M
speciálně uzpůsobené pro hraní loutkového divadla ve všech jeho formách.

2. Projekt Čtyřlístek – III. etapa v roce 2004 - 2005 zahrnuje dovybavení kosty-
mérny, rekvizitárny, dílny, osvětlení a zvukovou techniku pro loutky, techniku
pro zájezdová představení.

POPIS PROJEKTU:
1. Zájezdové vybavení (mobilní dílna, zvuk. vybavení, reflektory, konstrukce pro

loutky, přívěsný vozík s plachtou atd.). 
2. Dovybavení dílny v divadle (el. vrtačka, bruska, přímočará pila, rozbrušovač-

ka apod.). 
3. Dovybavení kostymérny, rekvizitárny (žehlička, šicí stroj, pojízdné věšáky, do-

bová zbroj, kostýmy, atd.). 
4. Obnovení vybavení maskérny (líčidla, kulmy, kulmofény, zrcadla stolová). 
5. Jevištní vybavení, včetně zájezdového (paravány, lehká přenosná konstruk-

ce, zájezdové osvětlení na konstrukci, dýmostroj, mikrofony, aj.). 
6. Vybavení pro dokumentaci a studijní účely (videokamera, TV, videorekordér). 
ŽADATEL: FAMUS – Frýdecko-Místecké umělecké sdružení

4K SWEETSEN FEST 005: přehlídka kompletní frýdecko-místecké hudební
a divadelní scény

CÍL PROJEKTU: Cílem projektu je široké veřejnosti (bez vstupného) představit to
nejlepší, co ve městě Frýdek-Místek na poli kultury vzniklo a stále vzniká. Cílem je,
aby se akce stala tradicí, na které se pravidelně v polovině června sejde většina frý-
decko-místeckých muzikantů a divadelníků a spolu s nimi se na pódiu představí
vždy jeden zajímavý host.
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POPIS PROJEKTU: V pátek a v sobotu 24. a 25. 6. 2005 proběhne již druhý roč-
ník pravidelné přehlídky kompletní frýdecko-místecké hudební a divadelní scény
Sweetsen fest 005. Letos navštívilo i přes nepříznivé počasí akci přes 2 000 ná-
vštěvníků (viz. www.sweetsen.cz)

Na dvou scénách (jedna z nich bude nově postavený hudební pavilon) se po-
stupně mimo jiné představí frýdecko-místecké soubory a také např. vítěz národní di-
vadelní přehlídky jednoaktových her amatérských divadel Hronov 2004, kolektiv
ING divadla Čtyřlístek a další ... Pravidelně počítáme s jedním zajímavým hostem
festivalu.

Součástí festivalu je rovněž vydání kompilačního promo CD festivalu Sweetsen
fest sampler (v nákladu 500 kusů), na kterém se účinkující frýdecko-místečtí uměl-
ci představí jednou skladbou a také krátkou historií s odkazem na své webové
stránky. 

ŽADATEL: Občanské sdružení Pod Svícnem

SPORTOVÁNÍ VE VOLNÉM ČASE
3S Pořízení techniky na údržbu sportovního areálu
CÍL PROJEKTU: Zajistit možnost pravidelné údržby trávníku, nezbytné pro do-

sažení provozuschopnosti sportovního areálu sloužícího k aktivnímu trávení vol-
ného času naší mládeže.

POPIS PROJEKTU: Projekt je založen na nákupu nezbytné techniky (traktor,
provzdušňovač a přívěsný vozík) na údržbu 2 fotbalových hřišť, což umožní na-
bídku sportovního areálu jak mladé generaci k aktivnímu trávení volného času
sportem, tak i široké sportovní veřejnosti k aktivnímu odpočinku, či k různým
atraktivním akcím.

ŽADATEL: Sportovní klub Nošovice-Lhoty

5S Rekonstrukce šaten, sprch a WC na stadiónu TJ Slezan F-M
CÍL PROJEKTU: Celková rekonstrukce šaten na stadiónu TJ Slezan ve Frýd-

ku-Místku. Současný, přímo havarijní stav šaten a sociálního zázemí, již napros-
to nevyhovuje hygienickým normám. 

POPIS PROJEKTU: Jde o celkovou rekonstrukci 10 šaten se sprchami – vý-
měna okenních rámů, výměna dlažby a obkladaček, výměna rozvodů, přestavba
sprchovišť, zároveň výměna vodovodních baterií, výměna pisoárů a záchodů,
změna celé vzduchotechniky, osvětlení, výměna radiátorů. 

Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek je občanské sdružení sportovní
oddílů, mající celkem 1135 členů, z toho 310 mládeže a sdružuje 8 oddílů –
atletika, box, cyklistika, kanoistika, stolní tenis, vodní turistika, turistika, ASPV.
Připravuje celou řadu sportovních akcí pro širokou veřejnost i základní a střední
školy, např. také Olympiádu mentálně postižených dětí, závody zvláštních škol
atd.

ŽADATEL: Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek

7S Vybudování snowparku v areálu TJ Radegast Krásná Shily
CÍL PROJEKTU: Vybudování a provozování kvalitního a v období zimy fungu-

jícího snowparku, který bude přínosem jak pro samotné středisko, tak i pro 
region. 

POPIS PROJEKTU: Snowpark bude sloužit pro zábavu, především mládeže,
a bude možné jej využít pro pořádání freestylových závodů na vysoké úrovni, kte-
ré přinesou prospěch v dané oblasti. 

Jednou z nejdůležitějších částí projektu je jeho optimální navržení a umístění.
Po konzultaci s odborníky byl vytvořen návrh na optimální velikost a umístění jed-
notlivých překážek. Areál bude tvořit jeden skok a několik tzv. slidovacích překá-
žek a specielní malý vlek.

Slidovací překážky budou umístěny za sebou, tak aby bylo možné všechny ty-
to překážky využít během jedné jízdy. 

Skok je dominantou snowparku. Skok bude vytvořen z hliněného podkladu
a v zimních měsících bude dále upravován sněhem. Na skok je důležité mít do-
brý a dlouhý rozjezd, to stejné platí o dopadu, který musí mít takový sklon, aby
nedocházelo k velkým nárazům během dopadu. 

Projekt bude realizován v lyžařském areálu Visalaje-Radegast.
ŽADATEL: Tělovýchovná jednota RADEGAST Nošovice, občanské sdružení

8S Dětský lyžařský vlek 
CÍL PROJEKTU: Vybudování dětského lyžařského vleku na svahu v lyžařském

středisku TJ Sokol Staré Město – Visalaje, Krásná:
1. Umožní sportovní vyžití dětem
2. Zvýší možnost lyžování celým rodinám s dětmi
3. Zvýší počet lyžařských středisek se zájmem o děti
POPIS PROJEKTU:
1. V Beskydech se nachází 21 lyžařských středisek, ve kterých je celkem 33

lyžařských vleků pro dospělé a pouze 9 vleků pro děti. Projekt má uspokojit
všechny věkové skupiny obyvatel a změnit k lepšímu malý počet vleků pro
děti.

2. Dětský lyžařský vlek je pro malé děti možností, jak začít tento sport beze
strachu, bez stresujících zážitků z velkých lyžařských vleků.

3. Na tomto dětském vleku bude mít každý den v době provozu od 8:30 do
16:00 hod. službu osoba k tomuto pověřená, která bude dohlížet na bez-
pečnost dětí a bude nápomocná při nastupování dětí na vlek aj.

4. Dětský lyžařský vlek bude natolik chráněn, že nedojde k tomu, aby dítě vje-
lo na svah mezi větší a dospělé lyžaře.

5. Na místě, kde bude lyžařský vlek vybudován, bude k dispozici nadstřešený
prostor s lavičkami, kde si děti budou moci odpočinout, přezouvat se atd.

6. Propagace dětského lyžařského vleku bude probíhat na internetových strán-
kách lyžařského střediska, dále pomocí letáků, plakátů, a jiných mediálních
prostředků.

ŽADATEL: Tělovýchovná jednota Sokol Staré Město

10S Areál kolečkových sportů
CÍL PROJEKTU: Zlepšení nabídky využití volného času pro děti a mládež 

z F-M a okolí vybudováním kvalitního krytého areálu pro BMX kola, in-line brus-
lení, skateboarding a mountainboarding.

POPIS PROJEKTU: Stávající areál, který denně navštěvují desítky dětí a mlá-
deže, již nevyhovuje kvalitou překážek ani povrchu, na kterém jsou umístěny.
Vzhledem k plánované rekonstrukci víceúčelové sportovní haly, má město 
F-M záměr přemístit „Areál kolečkových sportů“ na plochu Hlavní třídy, spojující
Frýdek a Místek. Plocha je krytá a umožňuje celoroční využití. 

Pro úspěšnou realizaci je třeba pořídit asfalto-betonový povrch, repasi stávají-
cích překážek a jejich přemístění na nové místo. Oplotit nový areál a vybavit so-
ciálním zázemím. V další fázi pak rozšíření překážek o nové. 

Areál kolečkových sportů nabízí jedinečnou možnost volnočasového vyžití dě-
tí a mládeže ve městě a regionu. V exponovaných letních dnech dosahuje ná-
vštěvnost areálu počtu 100 návštěvníků denně. Vstup do areálu je bezplatný. Zá-
sluhou dobrých podmínek v min. letech má F-M a region řadu výborných spor-
tovců úspěšných na republikové i mezinár. úrovni. Projekt by měl zajistit dobré
podmínky pro další mladé sportovce.

ŽADATEL: Město Frýdek-Místek

VZDĚLÁVÁNÍ A EKOLOGIE
4E Lašská univerzita libovolného věku (LULV )
CÍL PROJEKTU:
1) Rozvoj netradiční vzdělávací instituce 
2) Nabídka možnosti vzdělávat se v rámci LULV v libovolném věku 
3) Pomocí titulů L, LA, LAC, LACH zvyšovat vzdělanost na Lašsku 
4) Pomáhat v odstraňování nezaměstnanosti na Lašku 
5) Pomocí transfer technologií řešit problémy Lašska
6) V rámci univerzitní činnosti vytvořit informační systém Lašska a grafické a vy-

davatelské pracoviště 
POPIS PROJEKTU: LULV je otevřená adaptivní soustava vzdělávacích a po-

znávacích aktivit dle potřeb Lašska se sídlem v Brušperku určena pro širokou ve-
řejnost.

Základní program:
1) přednášky pro veřejnost
2) konzultace, kurzy, semináře, konference, rekvalifikace
3) získávání titulů L, LA, LAC, LACH
4) transfer technologie
Tituly:
L – nadstandardní vědomost na úrovni ZŠ, LA – … na úrovni SŠ, LAC – … na

úrovni VŠ, LACH – … povysokoškolské vzdělání
Předmětem projektu je pomoc při řešení:
a) technické vybavení univerzity
b) podpora soutěží – ohodnocení soutěžících řešící problémy na získání titulů
c) Internet – rozvoj internetových stránek a bezdrátové napojení na internet
Podpora přednáškové činnosti, seminářů a konferencí pořádaných LULV 
ŽADATEL: Lašské společenství

5E Psí útulek a výcvikové středisko canisterapie
CÍL PROJEKTU: Zpracování architektonického projektu pro územní řízení. Je to

jen stupeň ke splnění dlouhodobého cíle projektu: realizace psího útulku a caniste-
rapeutického výcvikového centra.

POPIS PROJEKTU: Nejdůležitějším bodem je získání pozemků pro stavbu, nebo
přestavbu objektů vhodných pro zřízení psího útulku a školícího centra pro caniste-
rapii. Druhým důležitým krokem je zpracování architektonického projektu pro územ-
ní řízení. Splněním uvedených kroků bude možná realizace psího útulku, které měs-
to velmi potřebuje a zároveň školícího střediska, které bude využíváno pro školení
v oblasti kynologie a canisterapie. 

ŽADATEL: Občanské sdružení psí útulek Frýdek-Místek



Radegastův rej 
na Pustevnách

Na Pustevnách a u sochy Radegasta se v sobotu 11. září
uskutečnila lidová veselice  s názvem Radegastův rej. Organi-
zátorem této úspěšné akce byl Plzeňský Prazdroj, a.s. ve spo-
lupráci s its Beskydy, s.r.o. a Sdružením Region Beskydy. Pro-
gram nultého ročníku byl založen na hudebním pásmu folklór-
ních souborů a vystoupení skupin s ukázkami historického šer-
mu, scének a speciálního mučení. Vyvrcholením programu bylo
vystoupení rockové skupiny a soutěž v karaoke o bečičku piva
Radegast. Návštěvníci, kterých bylo podle zasvěcených odhadů
kolem šesti tisíc, se podle letmého průzkumu již těší na příští 
ročník. (sch)
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Den hojnosti přilákal 
14 tisíc návštěvníků
Slunečné víkendové počasí přilákalo na

oslavy konce léta do pivovaru Radegast více
než 14000 návštěvníků. Pivovar
na akci konanou v sobotu 18. září
uvařil 70 hl speciálního kvasnico-
vého ležáku, pivo teklo ze 36 ko-

houtů a návštěvníci ho za den vypi-
li bezmála 150 hl, tedy asi 30 000
piv. 14 průvodců provedlo pivova-
rem 1500 návštěvníků. K nejvyhle-
dávanější atrakci patřil historický

parní Radegast vlak, který vozil do pivovaru
stovky návštěvníků až z Ostravy. Z bohatého
doprovodného programu si lidé mohli vybrat
kapelu Jo Jo Band, Těžkej Pokondr či skupinu
Citron. Celé rodiny se mohly zúčastnit zajíma-
vých klání anebo  středověkých atrakcí jako na-
táhnutí na skřipec či ražení mincí. (jam)

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě
Frýdek-Místek a přilehlých obcí v roce 2004

Město Frýdek-Místek, odbor životního prostředí a zemědělství, který má v kompetenci nakládání s komunálním odpadem, připravil ve spolupráci s Frýdeckou sklád-
kou, a. s., zajišťující svoz komunálního odpadu na území města Frýdku-Místku, harmonogram svozu objemného odpadu v roce 2004, tzv. podzimní úklid formou přistave-
ní velkoobjemových kontejnerů. V roce 2004 budou velkoobjemové kontejnery přistaveny na 42 svozových místech jak je uvedeno v harmonogramu. Přistaveny budou
vždy v pondělí a vyvezeny ve středu a na dalších lokalitách přistaveny ve středu a vyvezeny v pátek. Ve středu však bude probíhat výměna kontejnerů, proto může
být kontejner ze stanoviště již ráno stažen, respektive může být na stanoviště umístěn až v odpoledních hodinách. V pátek budou kontejnery stahovány do 14.
hod. Kontejnery mohou být ze stanoviště v případě přeplnění staženy a po vyprázdnění znovu umístěny.

Pro informace se můžete obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, kancelář č. 423, tel. 558 609 489 nebo na Frýdeckou skládku, a. s., tel. 558 623 546.

HARMONOGRAM SVOZU:

Datum
přistavení – stažení Místo umístění velkoobjemového kontejneru
18.10.– 20.10. Lískovec, u hasičské zbrojnice

Skalice, u kulturního domu
Skalice – Kamenec, rozcestí
Skalice – Kamenec, 
u lávky na Dobrou
Lysůvky, u paní Konečné 
(zahradnictví Bajtek)
Zelinkovice, u hasičské zbrojnice
Chlebovice, u transformátoru

20.10.– 22.10. Frýdek, PND, u pana Kalety
Frýdek, ul. K Hájku, u obchodu
Frýdek, ul. Bruzovská, u vodárny
Místek, ul. Kollárova 
(u pečovatelských domů)
Místek, ul. Fibichova, poblíž gymnázia
Místek, ul. Pionýrů, u č. p. 803-805

25.10.– 27.10. Frýdek, ul. K Lesu, naproti kříže
Frýdek, Vršavec, u lesa
Frýdek, ul. Mánesova – Žižkova, u pivnice
Místek, ul. Pavlíkova, u potravin
Místek, ul. Myslbekova, u rozvodny
Místek, Stará Riviéra, U Žida

Datum
přistavení – stažení Místo umístění velkoobjemového kontejneru
27.10.– 29.10. Frýdek, ul. Slezská, na parkovišti

Frýdek, ul. Černá cesta, u obchodu
Frýdek, ul. Křižíkova, stanoviště VP
Frýdek, ul. Olbrachtova, u břízy, naproti domu č. p. 107
Frýdek, ul. J. Hakena, u večerky Maják
Frýdek, ul. Tolstého, u telefonní budky

1.11.–3.11. Frýdek, ul. I. P: Pavlova, u č. p. 284
Frýdek, ul. Nad Mostárnou, u lávky
Frýdek, ul. J. Skupy, za kulturním domem
Frýdek, ul. Cihelní, u 10. ZŠ
Frýdek, ul. Klicperova, u popelnic
Frýdek, ul. Slunečná, naproti č. p. 290

3.11.–5.11. Místek, ul. Hálkova – Březinova, u výměníku
Místek, ul. ČSA, naproti č. p. 1981
Místek, ul. Anenská, poblíž č. p. 632
Frýdek, ul. Novodvorská – Čapkova
Místek, ul. Bezručova, u betonových zábran
Místek, ul. K Olešné, u č. p. 1332 (p. Kubala)

8.11.–10.11. Místek, ul. J. Trnky, u restaurace Morava
Místek, ul. Dr. Vaculíka, konec parkoviště za 8. ZŠ
Místek, ul. Frýdlantská, u věžáků

10.11.–12.11. Místek, ul. Zd. Štěpánka, za restaurantem
Místek, ul. Čelakovského, bývalá prodejna

„Do konce prázdnin jsme
dokončili rekonstrukci dět-
ských pískovišť na sídlištích
Anenská, Kolaříkovo, Bezručo-
vo a Riviéra,“ vyjmenoval Ing.
Jaromír Kohut. Díky provede-
ným úpravám je zajištěna po-
žadovaná kvalita písku dekla-
rovaná příslušným atestem

potvrzujícím vhodnost použití
pro dětská pískoviště.  

„Původní ztrouchnivělé des-
ky jsme nahradili betonovými
základy, na které byly polože-
ny vodovzdorné desky, čímž
se prodlouží celková životnost
pískoviště. Děti tak nepřijdou o
svá oblíbená místa ke hraní a

společně s maminkami mohou
trávit volný čas v příjemnějším
prostředí,“ vysvětlila postup
Ing. Jana Zahradníková z
Technických služeb.  Oprave-
na byla pískoviště na ul. J.
Opletala 681, Dr. Vaculíka
1897, Vrchlického 1681, ČSA
1940, u „4. ZŠ“, na ul. F. Čejky
za vilou Ostravička a na J.
Myslivečka 1878, Beethoveno-
vě ulici a ulici V. Talicha. Celá
akce město přišla na 100 tisíc
korun. (jam)

FOTO: Hana Windischová

V Místku jsou opravena dětská pískoviště
V současné době dochází v mnoha městech v republice

k úplnému rušení dětských pískovišť, protože nevyhovují
přísným evropským hygienickým normám. Jiná situace je ale
podle slov ředitele Technických služeb, a. s., v našem městě.

Již čtvrtým rokem bude pod záštitou Severo-
moravské plynárenské, a. s., probíhat od 1. až
do 29. října akce „Daruj krev“. Jednou z dva-
nácti transfúzních stanic Moravskoslezského a
Olomouckého kraje, které se do akce zapojují,
je i Nemocnice ve Frýdku-Místku. Dárci krve
budou odměněni reklamním dárkem a navíc
budou zařazeni do soutěže o hodnotné ceny.
Jako uznání  bezplatnému dárcovství krve je
první cenou  poukaz na zájezd v hodnotě 12 ti-
síc korun dle vlastního výběru výherce. Celkem
bude odměněno více než 700 dárců. Více in-
formací získáte na internetových stránkách
www.smpas.cz/darujkrev nebo na zákaznické
lince 840111115.  Slosování dárců proběhne 8.
listopadu ve Fakultní nemocnici s poliklinikou v
Ostravě. Jména výherců pak budou zveřejně-
na na výše uvedených internetových stránkách
a na transfúzním oddělení nemocnice. (jam)

Darujte krev! 
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Stavíte, renovujete, 
měníte?

• VODA
• TOPENÍ
• PLYN

• ELEKTRO
plast-ocel-měď

• KOUPELNY
• INTERIÉRY

5% DPH pro bydlení

REALITNÍ 
KANCELÁŘ INSTAL

• SPRÁVA BYTŮ
• KOMPLETNÍ SERVIS

LIDOVÉ CENY

RADY ZDARMA

Palkovice 676, F-M
Tel: 558 656 262

Mobil: 603 839 097
www.instal-servis.cz

Nic není 
nemožné…

! !

• MASÉRSKÉ • 
• REKONDIČNÍ •  
• REGENERAČNÍ

SLUŽBY • 

Růžena Zapletalová

☎ 558 623 410 
(po 20. hodině)

777 076 730
KLASICKÉ, 

SPORTOVNÍ, 
BOWENOVA 

TLAKOVÁ MASÁŽ,
REIKI
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Ú V ù R
20 000 - 32 000 Kã

☎ 731 112 119

• I PRO DÒCHODCE
DO 75 LET

• BEZ RUČITELE
• VY¤ÍZENÍ ÚVùRU

ZDARMA
• SPLÁTKA OD 702 Kč/měsíc

V Beskydském
ještěrovi byli

úspěšní našinci
Ze zářijové soutěžní pře-

hlídky neprofesionálních  fil-
mařů si hlavní cenu odnesl
místní filmař PhDr. Eduard
Mocek. Celostátní akce pod
názvem Beskydský ještěr,
která v příštím roce zazna-
mená jubilejní, již 25. ročník,
proběhla pod organizací frý-
decko-místeckého Klubu fil-
mových amatérů. 

Přehlídka dokumentárních
filmů se konala 11. září v Nové
scéně Vlast. Za dohledu od-
borné poroty se nakonec z 28
přihlášených během celého
dne promítalo 20 filmů. „Komi-
se vyřadila snímky, které měly
špatnou technickou kvalitu a
nesplňovaly požadovaná krité-
ria,“ vysvětlil předseda míst-
ních pořádajících filmařů Milan
Pánek a dodal, že porotci byli
skutečně fundovanými odbor-
níky. V tříčlenné porotě totiž le-
tos zasedli PhDr. Vladimír
Štvrtňa, dramaturg České tele-
vize Ostrava, režisér ze stejné-
ho pracoviště Jindřich Pro-
cházka a jejich kolega -  publi-
cista PhDr. Jiří Minařík. Hlavní
cenu na přehlídce nakonec zís-
kal PhDr. Eduard Mocek se
snímkem „Ponašimu“.  Protože
se ale v Beskydském ještěrovi
udělují ještě další 3 ceny, moh-
lo pomyslné zlato putovat až
do Náchoda Miroslavu Trudi-
čovi za film „Sněžka“. Druhou
příčku obsadil Ladislav Františ
z Kroměříže a za bronzového
byl oceněn Bohumil Cihla z na-
šeho města. (jam) 

Benefiční 
koncert Pavla

Šporcla zaplnil sál
Benefiční koncert Pavla

Šporcla, který proběhl 16. září
v místeckém kině Petra Bezru-
če, zahájil lidovou písní a tan-
cem místní folklorní soubor Os-
travica. Houslový virtuóz Pavel
Šporcl, který je pověstný svým
osobitým zevnějškem, v tomto
nezklamal ani Frýdecko-Mís-
tecké. „Je mi ctí, že jsem se
mohl zúčastnit koncertu, z ně-
hož budou mít prospěch zdra-
votně postižení,“ uvedl houslis-
ta v oranžové košili a stejně la-
děném šátku. Během více jak
hodinového programu zahrál
skladby Bacha, Paganiniho a
dalších světových hudebních
klasiků. Výtěžek z koncertu po-
řádaného Sportovním klubem
vozíčkářů Frýdek-Místek, který
činí 61 tisíc korun, bude využit
na přestavbu mikrobusu umož-
ňujícího přepravu tělesně po-
stižených. (jam)

Grafiky Jiřího Siostrzonka
Grafické práce Mgr. Jiřího Siostrzonka z Institutu tvůrčí fotogra-

fie Slezské univerzity v Opavě můžete vidět od počátku října také
ve Frýdku-Místku. V Galerii fotoklubu Art Collegium v prostorách
městské knihovny totiž 12. října v 17.00 hodin proběhne vernisáž
děl tohoto zajímavého autora. (jam)

Z KRONIKY MĚSTA - STALO SE V ŘÍJNU 2003
1. se ujal funkce nový ředi-

tel Nemocnice ve Frýdku-Míst-
ku Ing. Petr Kacíř. Úspěšnou
divadelní hrou Řidič paní Daisy
Divadla Ungelt Praha započa-
la 2. divadelní sezóna v Nové
scéně Vlast. V muzejní učebně
na Zámecké ulici byla zaháje-
na studijní výstava zaměřená
na období tzv. reálného socia-
lismu. 4. Setkání rodáků Zelin-
kovic a Lysůvek starších 60
let, kteří zde dosud bydlí,  se
konalo v sále minimotorestu U
Fojtíků. Městská knihovna Frý-
dek-Místek se připojila zajíma-
vou nabídkou k Týdnu kniho-
ven v době od 6. do 12. Pá-
teční podvečer s netradičním
půjčováním knih a se skupinou
scénického šermu se protáhl
až do 21 hodin. 9. se uskuteč-
nilo na atletickém stadionu v
Ostravě – Vítkovicích krajské
kolo Corny atletického poháru
středních škol. Pohár si odvez-
li studenti Střední průmyslové
školy ve Frýdku-Místku. U pří-
ležitosti zámecké výstavy Je-
dovatí živočichové jsme mohli
nahlédnout do světa obáva-
ných živočichů, z nichž jen
malá část představuje skuteč-
né nebezpečí pro člověka. 12.
se dožila významného životní-
ho jubilea etnografka Jiřina
Veselská, bývalá pracovnice
Muzea Beskyd a Valašského
muzea v přírodě. Od 13. do
konce pracovního týdne mohla
nahlédnout veřejnost do kroni-
ky města. Výtvarník a galerista
Miroslav Teper u příležitosti
svých 55. narozenin vystavil
malby v Galerii V podloubí. V
kině P. Bezruče nabídla výsta-
va pohled na problematiku

drog a narkomanů z materiálů
archivu Policie ČR. 14. Sym-
fonický orchestr pod taktovkou
Jaromíra Javůrka a Aleše Ko-
mánka s doprovodným progra-
mem žáků ZUŠ ve F-M připra-
vil kulturní zážitek pro pozvané
70leté jubilanty Frýdku-Místku.
Jubilantům poblahopřála v Ná-
rodním domě starostka města
Ing. Richtrová. 15. zvalo od-
dělení mládeže a tělovýchovy
odboru ŠKMaT města Frýdek-
Místek občanská sdružení a ji-
né nestátní neziskové organi-
zace na území města pracující
v oblasti sportu, tělovýchovy,
kultury a využití volného času
dětí a mládeže na společné
setkání ve velké zasedací síni
MěÚ Frýdek-Místek. Mimo jiné
tu byla představena též kon-
cepce oddělení, přítomní se
dověděli o zdrojích informací  i
o dotačních programech na
podporu organizací pracujících
s dětmi a mládeží. V hudebním
oddělení knihovny v Olomouci
přednesla ukázku své tvorby
básnířka a prozaička - členka
Literárního klubu P. Bezruče
Emílie Sikorová – Kozubíková.
16. byla zahájena v prosto-
rách frýdeckého zámku výsta-
va IV. mezinárodního trienále
smaltu. U této příležitosti zde
vystoupil saxofonista Philippe
Portejoie vyučující na pařížské
konzervatoři. Večerním kon-
certem spolu s klavíristou Fré-
dériquem Lagardem v Rytíř-
ském sále zahájil novou kon-
certní sezónu Spolku přátel
komorní hudby při Muzeu Bes-
kyd. 17. Galerie Langův dům
uvedla skleněné plastiky a
kresby umělců Stanislava Li-

benského a Jaroslavy Brych-
tové, úspěšných reprezentan-
tů českého skla na proslulých
mezinárodních výstavách, ja-
kými byly např. EXPO 1958,
EXPO 1970. Byly zakončeny
Dny hlavolamů, které probíha-
ly od 6. října v Lidovém domě.
Akce byla určena žákům zá-
kladních škol. 18. vyjádřilo té-
měř 60 % občanů Skalice svou
vůli v referendu. Pro vznik sa-
mostatné obce Skalice hlaso-
valo jen 117  z 547 hlasujících
občanů. V Divadle Čtyřlístek
se uskutečnila další  úspěšná
superšou ING III.Výstava Malí-
ři a herci malují uvedená 20. v
Galerii Pod sovou přiblížila vý-
tvarné cítění a um známých
osobností, jež svá dílka nabí-
zejí veřejnosti, aby případný
výtěžek z prodeje podpořil ak-
tivity určené nemocným a po-
třebným dětem. V Městské
knihovně v Místku besedovali
s četnými zájemci různých vě-
kových kategorií sexuolog a
spisovatel MUDr. Radim Uzel
a rozhlasová redaktorka Dag-
mar Misařová. Od  20. do kon-
ce roku pořádá humanitární
organizace ADRA sbírku De-
setník pro štěstí v neštěstí.

21. uspořádalo občanské
sdružení KAFIRA Den otevře-
ných dveří pro zrakově posti-
žené ve svém nově otevřeném
středisku na Zámeckém nám.
24. si odnesli dva lupiči ze za-
stavárny na tř. T. G. Masaryka
finanční hotovost a další věci v
hodnotě více než 400 000 Kč.
Na pohádkovou procházku
zámkem při světle svíček zva-
lo Muzeum Beskyd. Národní
dům se stal od 25. – 29. dě-
jištěm Mistrovství Moravy a
Slezska v šachu dětí. 27. od-
poledne se konala u busty 
T. G. Masaryka slavnostní při-
pomínka 85. výročí vzniku
Československa. Den otevře-
ných dveří se konal 29. v Do-
mě dětí a mládeže. 30. byla
otevřena nově vybudována
cyklostezka. Poeticky laděný
podvečer v kavárně Nové scé-
ny Vlast 31. patřil ukázkám
tvorby básníka Teofila Hala-
my. Byla ukončena platnost
desetihaléřových a dvacetiha-
léřových mincí. Od příštího
dne se částky na účtenkách v
obchodech i na poštovních po-
ukázkách zaokrouhlují na 
celé koruny nebo padesátiha-
léře. Anna Nováková
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Buďte krásní, buďte opálení
a udělejte také něco 

pro své zdraví!
Věděli jste, že předchůdce dnešních solárií, tzv. horské slun-
ce, bylo již ve 30. letech minulého století úspěšně využíváno
v lékařské praxi?
Působením UV záření lze příznivě ovlivnit lidský organiz-
mus zejména při těchto indikacích:

●●   nemoci způsobené slabou imunitou ●● léčba aler-
gií ●● traumatologie, orthopedie ●● poruchy krevní-
ho oběhu ●● profylaktické a rehabilitační účinky ●●
zlepšení průtokových vlastností krve ●● pozitivní
ovlivňování celkové látkové výměny ●● tvorba vita-
mínu D3 ●● odolnost proti stresu ●● symptom SAD
– nemoc z nedostatku slunce ●● zimní deprese

V podzimních a zimních měsících, kdy je v našem zeměpis-
ném pásmu velmi málo slunečního svitu, objevuje se u mno-
ha lidí zhoršená nálada, ztráta energie, větší chuť na sladkos-
ti, snížená sexuální aktivita.
Rozumné opalování 1 – 2x týdně vám zajistí dostatečnou
ochranu proti těmto nepříjemným stavům.
Naše solária splňují všechny požadavky na nejnovější trendy
opalování.
Přijďte se i vy prohřát a vyzkoušet relaxační účinky opalo-
vání spojené s poslechem hudby a příjemnou vůní aromatic-
kých olejů.

SOLARCENTRUM V PASÁŽI
Místecké náměstí – vedle prodejny HUMANIC

vchod z „Myší díry“ ☎ 732 686 776
otevřeno:  po – pá    8.30–20.30,  so    8.30–18.30

Těšíme se na vaši návštěvu !!!

NABÍZÍME 
k dlouhodobému
pronájmu budovu na 
ul. Revoluční č.p. 1281
Své nabídky zasílejte do
31. 12. 2004 na adresu: 

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského, Šporkova 12, 118 00 Praha 1

Bližší informace a možnost
domluvy prohlídky: ✆ 604 328 999

VÝKUP MOŠTOVÝCH
JABLEK

Výkupna moštových jablek firmy OVEXIM spol. s r.o.
s i  d o v o l u j e  o z n á m i t ,

že byla přemístěna z areálu bývalého SELIKA 
do firmy SBĚRNÉ DVORY, s.r.o. ve Sviadnově 
(Ostravská 103) a do Místku-Bahno (Svazarmovská 88).
Kontakt: 

Ing. Daniel Bumbala 558 655 075, 602 510 018

CESTOVNÍ KANCELÁ¤
◆ nabízíme studentské a mládeÏnické karty

ISIC, ISTC jako jediní ve F-M
◆ pfiipravujeme soutûÏ o zajímavé ceny!

Zámecké námûstí 41, 738 01 Fr˘dek-Místek

☎ 558 624 974 
e-mail: bemett@bemett.cz www.bemett.cz 

Posilovna, kardiozóna, ae-
robic, kick box, spinning, ba-
bysitting, sauna, solárium,
parní lázeň, infrasauna, ma-
sáže, ricochet, tenis, cvičeb-
ní programy, zahraniční i do-
mácí tréninkové pobyty a fit-
ness bar – to je jen částečný
výčet služeb, které nabídne
obyvatelům Frýdku-Místku a
okolí nově vznikající sportov-
ní klub Fitpoint na ulici T. G.
Masaryka ve Frýdku.

„Lidé z Frýdku-Místku nema-
jí mnoho příležitostí ke sportov-
nímu vyžití, proto jsme se roz-
hodli vybudovat multifunkční

sportovní centrum, ve kterém
nezapomínáme ani na rehabili-
taci,“ vysvětlil manažer nezis-
kové organizace Tomáš Tikal a
uvedl, že jejich cílem je přimět
lidi k aktivnímu odpočinku:
„Chceme, aby si k nám lidé při-
šli zacvičit, posedět v  irské res-
tauraci u zdravého jídla a pití a
navázali nové kontakty.“ Fitpo-
int proto prý nebude zaměřený
jen na sportovní služby. „Počí-
táme s tím, že budeme na be-
sedy a autogramiády zvát slav-
né osobnosti, pořádat módní
přehlídky či nejrůznější turnaje
pro veřejnost,“ pokračoval Ti-

kal. „Chceme, aby si lidé zvykli
k nám chodit a žili společensky.
Z toho také vznikl náš slogan
Začněte žít jinak,“ dodal mana-
žer nově vznikajícího centra.

Otevření Fitpointu na ulici T.
G. Masaryka 503 ve Frýdku je
naplánováno na 1. listopadu.
„Pro prvních sto členů našeho
klubu máme v naší úvodní akci
neuvěřitelnou nabídku, půlroční
klubové členství zdarma,“ zval
Tikal. Členství si můžete vyřídit
na telefonech 558 629 800, 724
375 955, nebo e-mailové adre-
se fitpoint@fitpoint.cz. Více na
www.fitpoint.cz. (jam)

Fitpoint otvírá už prvního listopadu Mistrovství  v Olympijském šplhu
pod záštitou města Frýdku-Místku „O
velkou cenu města Frýdku-Místku“ se
uskutečnilo v pátek 17. září na ná-
městí Svobody v Místku. Akci, kona-
nou při příležitosti 80. výročí zisku
olympijské medaile Bedřicha Šupčíka,
zorganizovali Školní sportovní klub při
SOTŠ, s.r.o. ve Frýdku-Místku, Školní
sportovní klub při SOŠ, SOUT a OU
ve Frýdku-Místku ve spolupráci s Pa-
vlem Řehákem, který zapůjčil mobilní
cvičnou lezeckou stěnu. V dopoled-
ním programu se mimo jiné uskutečnil
štafetový závod „LEZEC BESKYD“,
kterého se zúčastnilo 8 družstev zá-
kladních škol z celého regionu. Vítěz-
nou školou se stala ZŠ Hnojník. Od-
poledne byla na programu také soutěž
pro veřejnost v lezení. Ceny do těchto
dvou soutěží věnovalo Sdružení Regi-
on Beskydy. (hw) 

FOTO: Ida Káňová

Ve fotbale jsme skončili druzí
Zástupci sedmi sdružení Regi-

onu Beskydy vyrazili v září za fot-
balem do Polska. Na  stadionu
Centrálního centra sportu ve
Szczyrku nedaleko Bielsko-Biale
sehráli důležité zápasy s týmy
Polska a Slovenska. V krásném
slunečném počasí se zde pod zá-
štitou prezidenta Euroregionu
Beskydy Zbigniewa Michniows-
kého konal již 3. ročník meziná-
rodního turnaje ve fotbalu „O po-
hár Euroregionu Beskydy“.
Družstva tvořili představitelé stát-
ní správy a samosprávy a také
podnikatelé ve věkové kategorii
nad 35 let.  Turnaje se také zú-
častnil předseda české strany
Euroregionu Beskydy a poslanec
PS Parlamentu ČR Ing. Petr Ra-
faj. Zvítězilo družstvo z Bielsko-
Bialé těsně před naším týmem.
Jako třetí se umístila reprezenta-
ce okresů Bielského, Žywiecké-

ho a Suského. Čtvrtá byla Žilina.
Celkově byl nejlepším hráčem
vyhlášen Ing. Jan Legerský, sta-

rosta obce Raškovice, který pře-
vzal z rukou prezidenta cenu v
podobě fotbalového míče. (hw)

Ing. Petr Rafaj, který reprezentoval českou část Euroregionu
Beskydy, diskutuje s prezidentem sdružení Zbigniewem Mich-
niowským. FOTO: Petr Šabrňák

Nábor nováčků do AIKIDO
AIKIDO SKP Ostrava – dojo

Frýdek-Místek provádí od pon-
dělí 4. října nábor nováčků do
svých řad. Zájemci nechť přijdou
v 19.15 hodin před hlavní bránu
policejních kasáren (Místek-
Bahno) a nezapomenou si s se-
bou vzít sportovní oblečení a
přezůvky. Tréninky budou probí-
hat v pondělí a středu od 19.30
do 21.00 hodin. Na jejich účast
se těší Ing. Kamil Kozák (3. dan
Aikikai Honbu Dojo, 2. dan Ju-
do), vedoucí SKP Ostrava.

Chcete se naučit sebeobraně?
Máte-li zájem naučit se zákla-

dy juda, sebeobrany, sebeovlá-
dání či zlepšit si svou vytrvalost
a fyzickou zdatnost, přijďte mezi
nás! Tréninky pro děti ve věku
od 7 do 14 let a probíhají v pon-
dělí od 16.30 do 18.00, čtvrtek
od 17.00 do19.00, pro mládež
od 14 let v pondělí, středu a pá-
tek od 18.00 do 19.00 hodin na
„9. ZŠ“. Kursovné činí 150 Kč
měsíčně. Všechny zájemce zve
srdečně Lubomír Černý.
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Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2
www.kulturafm.cz

1.10. v 19.00 hod.
Divadlo Járy Cimrmana
Ladislav Smoljak
VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY
TŘÍDNÍ KNIHY
Hrají: L. Smoljak, Z. Svěrák, J.
Hraběta, L. Smoljak, P. Vond-
ruška, J. Weigel, M. Čepelka, V.
Kotek
Mimo předplatné

8.10. v 19.30 hod. 
SETKÁNÍ PO TANEČNÍCH
Setkání pro absolventy taneč-
ních kurzů pro manželské páry a
dvojice. 
Řídí manželé Gebauerovi

9.10. v 19.00 hodin – Bazilika
Panny Marie
1. koncert KPH
KONCERT DUCHOVNÍ
HUDBY
Antonín Dvořák – Stabat Mater
Účinkují: Symfonický orchestr
Frýdek – Místek, sólisté Národ-
ního divadla Moravskoskezské-
ho Ostrava, Vysokoškolský pě-
vecký sbor Ostravské univerzity,
Brněnský akademický sbor, diri-
gent J.Javůrek

19.10. v 16.30 hod. – Restaura-
ce Národní dům
PODVEČER 
S VIDEOKAMEROU
Zajímavosti z tvorby členů Klubu
filmových amatérů ve Frýdku-
Místku. Pořadem provází
PhDr.Eduard Mocek.

24.10. v 19.00 hodin 
Pražská divadelní agentura
Jiří Just
PŘÍBĚH COCO CHANEL
Hrají: M. Dolinová, L. Švormová,
J. Čenský a L. Olšovský
Režie J.Adamec
Předplatitelská skupina B

25.10. v 19.00 hodin – Chrám
sv.Jana a Pavla
2. koncert KPH
COLLEGIUM MARIANUM
Program: Opus Italicum – Italo-
vé a české země
Koncert proběhne v rámci 1.
ročníku Svatováclavského hu-
debního festivalu

15.10. až 17.10. v 15.30 hod.
SHREK 2 /USA/

Repríza inteligentního, zábavné-
ho a vtipného snímku pro celou
rodinu.
Mládeži přístupný 93 min České
znění

15. až 17.10. v 17.45 hod.
JÁ ROBOT /USA/

Will Smith v hl. roli akčního sci-fi
filmu na motivy povídek Isaaca
Asimova.
Mládeži do 12 let nevhodný 115
min České titulky

15. až 17.10. ve 20.00 hod.
RIDDICK: KRONIKA TEMNA

/USA/
Vin Diesel v titulní roli volného
pokračování temné fantasy
Černočerná tma ....
Mládeži do 12 let nevhodný 119
min České titulky

19. až 20.10. v 17.45 hod.
PRINC A JÁ /USA/

Příběh americké studentky ,kte-
rá se zamiluje do sympatického
dánského prince...
Mládeži do 12 let nevhodný 111
min České titulky

19. až 20.10. ve 20.00 hod.
LÁSKO MOJE, KDE JSI

/Francie/
Sophia Morreauová a Vincent
Perez v romantické komedii o
tom, že někteří manželé prostě
odmítají odejít ...
Mládeži do 12 let nevhodný 102
min České titulky

22. až 24.10. v 17.45 hod.
TERMINÁL /USA/

Tom Hanks v titulní roli roman-
tické komedie Stevena Spielber-
ga odehrávající se v letištním
terminálu.
Mládeži přístupný 129 min Čes-
ké titulky

22. až 24.10. ve 20.00 hod.
26. až 27.10. v 17.45 hod.

VESNICE /USA/
Hvězdné herecké obsazení -
J.Phoenix, Adrien Brody, W.Hurt
a S. Weaver v napínavém thril-
leru z roku 1987 odehrávajícím
se v tajemném lese.
Mládeži do 12 let nevhodný 108
min České titulky

26. až 27.10. ve 20.00 hod.
STEPFORDSKĚ PANIČKY

/USA/
Nicole Kidman v hl. roli komedie
dle předlohy Iry Levina - man-
želky ve Stepfordu mají tajem-
ství... Mládeži do 12 let nevhod-
ný 93 min České titulky

Mládeži do 12 let nevhodný 100
min České titulky

12.10. v 19.00 hod.
Fimová přehlídka - Projekt 100 -
8 a půl

UNAVENI SLUNCEM /1994-
Rusko, Francie/

Režie: Nikita Michalkov
Působivé drama ze stalinského
období roku 1936- příběh plu-
kovníka Kotova, který tráví za-
slouženou dovolenou spolu se
svou rodinou a její idylku naruší
příjezd Mítě -agenta KGB....
Mládeži do 12 let nevhodný 152
min České titulky

18.10. v 19.00 hod.
BROUK /2001 - USA/

Režie: Phil Hay . Smutná kome-
die o maličkosti ,která změní
svět! Snímek využívá vděčného
tématu kauzality , díky níž se ře-
tězí náhody, ovlivňující lidské
osudy. Film získal řadu ocenění
na domácích i zahraničních fes-
tivalech. Mládeži do 12 let ne-
vhodný 86 min České titulky

19.10. v 19.00 hod.
Projekt 100 - 8 a půl
SALÓ aneb 120 dnů SODOMY

/1975 - Itálie/
Režie: Pier Paolo Pasolini
Kontroverzní a skandální adap-
tace de Sadových románů je za-
sazena do Itálie v období druhé
světové války. Vše , o čem de
Sade snil ,převádí Pasolini s šo-
kující doslovností na filmové plát-
no.... Mládeži do 15 let nevhod-
ný 117 min České titulky

25.10. v 19.00 hod.
VZPOURA VE VĚZNICI

CARANDIRU /2003- Brazílie,
USA/

Režie: Hector Babanco
Film dle skutečných událostí
podle knihy lékaře Dráuzia Va-
relly.  Příběhy 7000 vězňů ve
věznici Carandiru v Sáo Paulu v
roce 1992 včetně jejich vzpoury,
která byla brutálně potlačena...
Mládeži do 15 let nevhodný 146
min České titulky

26.10. v 19.00 hod.
Projekt 100 - 8 a půl

SPALOVAČ MRTVOL /1968 -
Československo/

Režie: Juraj Herz
Filmové dílo mistrovsky napsané
a vizuálně stylizované / včetně
prostředí budovy pardubického
krematoria / ,přesně obsazené a
zahrané ,opatřené vynikající
hudbou Zdeňka Lišky.
Mládeži do 12 let nevhodný 95
min České znění

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

1. až 3.10. v 17.45 a 20.00 hod.
MŮJ SOUSED ZABIJÁK 2

/USA, SRN/
Bruce Willis, Mathew Perry v hl.
rolích kriminální komedie.
Mládeži do 12 let nevhodný 99
min České titulky

2. až 3.10. v 15.30 hod.
SPRÁVCE STATKU /ČR/

Rodinný film s pozitivním pohle-
dem na svět a na lidskou sou-
držnost .
Mládeži přístupný 80 min České
znění

5. až 6.10. v 17.45 hod.
SPIDER- MAN 2 /USA/

Tobey Maguire a Kirsten Dunst
v pokračování oblíbeného do-
brodružného sci-fi filmu.
Mládeži přístupný 128 min Čes-
ké znění

5. až 6.10. ve 20.00 hod.
PŘED SOUMRAKEM /USA/

Pokračování milostného příběhu
Before Suncise / 1995 - Před
Úsvitem /.
Mládeži do 12 let nevhodný 81
min České titulky

8. až 10.10. v 15.30 hod.
U NÁS NA FARMĚ /USA/

Tři krávy, kůň a mnoho dalších
zvířátek brání svůj domov před
zákeřným banditou Slimem.
Mládeži přístupný 77 min České
znění

8. až 10.10. v 17.45 a 20.00 hod.
12. až 13.10. ve 20.00 hod.

HOREM PÁDEM /ČR/
P. Jarchovský a J. Hřebejk - sní-
mek ze současnosti -několik
propojených tragikomických pří-
běhů o setkávání o míjení, o tou-
ze po přátelství, lásce či uznání.
Mládeži do 15 let nevhodný 108
min České znění

12.10. v 17.45 hod.
VAN HELSING /USA/

Temný akční horor přeplněný tri-
ky a ambiciózními scénami.
Mládeži do 12 let nevhodný 132
min České titulky

13.10. v 17.45 hod.
BOLERO /ČR/

Kriminální film inspirovaný zloči-
nem, který v 70. letech min. sto-
letí vzbudil na Slovensku velký
rozruch. Mládeži do 12 let ne-
vhodný 109 min České znění

29. až 31.10. v 17. 45 hod.
GARFIELD VE FILMU /USA/

Nejlínější kočka na světě má ko-
nečně důvod vstát ze svého
křesla.. Mládeži přístupný 80
min České znění

29. až 31.10. ve 20.00 hod.
ZRŮDA /SRN, USA/

Skutečný příběh masové vra-
žedkyně, která byla v loňském
roce popravena na Floridě . V hl.
roli: Charlize Theronová - drži-
telka OSCARA za roli v tomto fil-
mu. Mládeži do 15 let nevhodný
109 min České titulky

Minipřehlídka 
Cimrmanovských filmů:

4.10. v 19.00 hod.
JÁRA CIMRMAN LEŽÍCÍ ,

SPÍCÍ /1983 -
Československo/

Režie: Ladislav Smoljak
Do vesničky Liptákov spolu se
Zdeňkem Svěrákem po stopách
všestranného génia. Hrají. Zde-
něk Svěrák, Petr Čepek, V. Ka-
planová, J. Abrhám, L. Šafrán-
ková a další. Mládeži přístupný
81 min

5.10. v 19.00 hod.
ROZPUŠTĚNÝ A VYPUŠTĚNÝ

/1984- Československo/
Režie: Ladislav Smoljak
Komediální detektivní příběh z
c.k. mocnářství byl natočen pod-
le hry L. Smoljaka a Z. Svěráka
- Vražda v salónním coupé.
Hrají: Jiří Zahájský, Marek Brod-
ský, Rudolf Hrušínský, B. Holi-
šová, Josef Abrhám a další.
Mládeži přístupný 84 min

6.10. v 19.00 hod.
NEJISTÁ SEZÓNA /1987 -

Československo/
Režie: Zdeněk Svěrák
Autobiografický film o Cimrma-
nově divadle.
Mládeži přístupný 85 min

11.10. v 19.00 hod.
DÍVKA S PERLOU /2003 - VB,

Lucembursko/
Režie: Peter Webber
Historická adaptace stejnojmen-
ného bestselleru Tracy Chevali-
erové - vypráví o umělcově živo-
tě , slavného holandského malí-
ře Johannese Vermeera / 1632-
1675/ Snímku dodává kouzlo a
patinu starých holandských ob-
razů vynikající kamera E. Serry.
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Hlavní 112
Tel.: 558 438 083
www.kulturafm.cz

3.10. v 15.00 hod. 
Divadlo Špilberk Brno
O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU

A VĚTRNÍKU
Činoherní pohádka

10.10. v 15.00 hod. 
Divadlo Maléhry Brno

JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ
Činoherní pohádka
Hrají: Barbora Seidlová, Daniela
a Nikola Zbytovská.

13.10. v 19.00 hod. 
Divadlo Semafor

OSMDESÁT SVÍČEK NA
ZTRACENÝM DORTU

Semafor vzpomíná na Jiřího Šlit-
ra, představení je věnováno jeho
písním s texty M. Horníčka, J.
Suchého a P. Kopty. Účinkují
všichni členové divadla Semafor
Předplatitelská skupina A

17.10. v 15.00 hod. 
Divadlo Čtyřlístek Frýdek – Mís-
tek

TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA
VŠEVĚDA

Představení pro děti

21.10. v 19.00 hod.
POLITICKÉ HARAŠENÍ

ZUZANY BUBÍLKOVÉ
Host Petr Rezek

22.10. v 13.30 hod. a 23.10. v
15.30 hod.

MEDVĚDÍ BRATŘI /2003-
USA/

Příběh o přátelství dvou medvě-
dů, z nichž jeden není medvěd.
Film je uváděn v českém znění!
Mládeži přístupný 86 min 

22.10. v 8.30 a 10.00 hod. 
NEBOJTE SE STRAŠIDEL

Loutkové představení pro děti
MŠ a 1. stupně
Účinkuje loutkoherecká skupina
České televize.

24.10. v 15.00 hod. 
10.festival loutkových her pro
nejmenší LOUTKA 2004
Představení pro děti

29.10. v 19.00 hod.
IVAN HLAS SE SKUPINOU

RŮŽOVÝ BREJLE
Koncertní vystoupení.

Heydukova 2330
Tel.: 558 647 067, 602 586 925

e-mail: tobola.jaromir@quick.cz
2.10. SBA CUP IV.
Neoficiální mistrovství Moravy v
tanečním stylu BREAK DANCE.

Velký sál KD,začátek v 17.00
hodin.

16.10. Vratimovský odborný
seminář
Pořádá OV KSČM ve Frýdku -
Místku za účasti předsedy
KSČM p. Grebeníčka. Velký sál
KD,začátek v 8.00 hodin.

22.10. DRUM’N BASS 
Velký sál KD,začátek v 20.00
hod.

Hlavní 112
Tel.: 558 436 993

4. – 10.10. 
TÝDEN KNIHOVEN 
Celostátní akce, během níž se
budou v knihovnách probíhat
speciální akce pro uživatele kni-
hoven - např. internet zdarma,
registrace nových čtenářů na
rok 2005 zdarma, výukové lekce
pro začátečníky – práce na PC,
práce s internetem, elektronic-
kou poštou. Ankety pro dospělé
i dětské čtenáře, výtvarné dílny
pro děti apod. Podrobné infor-
mace o akcích konaných v Týd-
nu knihoven budou zveřejněny
na internetové adrese www.mk-
mistek.cz/tyden_2004.htm

11.10. ve 20.00 hod. 
NATHALIE RENAULT
Koncert kanadské jazzové zpě-
vačky a pianistky (Modrý saló-
nek)

22.10. ve 20.00 hod. 
DAVID VYSLOUŽIL a jeho
host TOMÁŠ KOČKO (koncert)

26.10. v 17.30 hod.
JARMILA JANDOVÁ - Úplně
jiná Kolumbie 
Beseda s promítáním diapozitivů
(Modrý salónek)

Novodvorská 667
Tel.: 558 633 717

9.10. v 15 hod. – pro děti od 4 let
H. CH. Andersen 
PASÁČEK VEPŘŮ (veselá či-
noherní pohádka v provedení
souboru Gymnázia a SOŠ Frý-
dek, Cihelní ul.)

16.10. v 15 hod. – pro děti od 3 let
Jiří Středa 
POHÁDKY PANA POHÁDKY 
(tři známé pohádky – Princezna
na hrášku, O Budulínkovi a Čer-
vená Karkulka uvádí loutkářský
soubor Divadla DUO Frýdek-
Místek)

23.10. v 15 hod. – pro děti od 4 let
V. Volf – J. Konečný

28.10. Dopolední prázdninový
program (8 – 10 hodin)

29.10. Podzimní výlet

Farní 1
Tel.: 558 434 961

ÚT, ČT 9.00–12.00 hod.
5.10. Výroba draků
7.10. Drakiáda

12.10. Pohádka
14.10. Krtečkova podzimní

olympiáda
18.-20. BURZA
18.10.  8.30 – 12.00 PŘÍJEM

12.30 – 17.00 PŘÍJEM 
I PRODEJ 

19.10. 8.30 – 17.00  PRODEJ
20.10. 8.00 – 12.00 VYÚČTO-

VÁNÍ
21.10. Podzimní inspirace – ža-

ludy, kaštany, listí, větvič-
ky s sebou. Beseda s p.
Lenkou Izsóvou (učitel-
kou mateřské školky)

Pionýrů 752, 
Národních mučedníků

Tel.: 558 434 154, 558 434 525

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
- v dopoledních i odpoledních

hodinách
- přihlášky přijímáme do 8. 10.

2004
- kurzy zahajujeme v týdnu od

11. 10. 2004
- cena: 500 / 10 lekcí
- DDM Místek, Pionýrů 752, Ol-

ga Sošková, 558 434 154, 732
646 127

1. – 3.10.
POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ – LT
ELDORÁDO
- Ostravice
- DDM Frýdek, Marie Cidlíková,

telefon: 558 628 240, 736 150
088

8.10.
1. VÝTVARNÁ DÍLNA 
PRO DOSPĚLÉ
- ruční papír
- kurz akreditovaný MŠMT
- cena: 200 Kč
- DDM Frýdek, 9:00 – 12:00 ho-

din
8. – 10.10.
POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ –
OSADNÍCI Z 845 E-MAX
- Guvernér vrací úder
- přijďte si zavzpomínat na LT
- Ostravice, RS U Peřejí
- DDM Místek, Patrik Siegelste-

in, telefon: 558 434 154, 732
646 125

9.10.
DRAKIÁDA
- letiště Bahno
- prezence: 9:30 – 10:00 hodin,

start: 10:00

12.10.
VÝPRAVA PANA BROUČKA
DO STŘEDOVĚKU
- opět začíná velká celoroční hra
- cestujte s námi dávnými rytíř-

skými časy
- cena: 5 Kč
- DDM Místek, 14:00 hodin

15.10.
SLET STRAŠIDEL V PARKU
- zábavné odpoledne pro celou

rodinu
- cena: 5 Kč
- park u Sokolovny (sídliště

Slezská), od 15:00 hodin
16.10.
DOPOLEDNE PRO DOVEDNÉ
RUCE
- provázkem si budeme zdobit

nádobky různých tvarů, udělá-
me si podzimní obrázek z pří-
rodnin a malého dráčka

- cena: 30 Kč
- DDM Místek, 9:00 -13:00 hodin

23.10.
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, za-

brouzdat po Internetu …
- cena: 25 Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 – 11:00 a
11:00 – 13:00 hodin

27. 10. – podzimní prázdniny
SKRÝVÁ TAKÉ ONDŘEJNÍK
SVŮJ POKLAD?
- výlet do Frýdlantu nad Ostravi-

cí spojený s hledáním pokladu
- cena: 50 Kč
- sraz v 8:00 hodin na vlakovém

nádraží

27.10. – podzimní prázdniny
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, za-

brouzdat po Internetu …
- cena: 25 Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 – 11:00 a

11:00 – 13:00 hodin

29.10. – podzimní prázdniny-
ZÁJEZD DO ZOO LEŠNÁ
- cena: 300 Kč
- DDM Frýdek, Marie Cidlíková,

telefon: 558 628 240, 736 150
088

ŠACHY
8.10.
MĚSTKÁ LIGA MLÁDEŽE 
V ŠACHU
- šachové turnaje pro děti a mlá-

dež od 4 do 18 let
- DDM Místek, 15:30 – 18:00 ho-

din

22.10.
MĚSTKÁ LIGA MLÁDEŽE 
V ŠACHU
- šachové turnaje pro děti a mlá-

dež od 4 do 18 let
- DDM Místek, 15:30 – 18:00 ho-

din

TŘI ZLATÉ VLASY 
DĚDA VŠEVĚDA 
(klasická pohádka v provedení
Souboru divadla Čtyřlístek)

F. Čejky 450, Místek
Telefon: 558 435 401, 558 437 283

6.10. v 19.00 hodin
SETKÁNÍ S LADISLAVEM
CHUDÍKEM
(večer poezie, vyprávění a hud-
by) Velký sál Lidového domu

19.10. v 17.30 hodin
PŘEDNÁŠKA P. PETRA PIŤHY
(význam mýtů a pohádek v bu-
dování osobnosti)

11.10. - 26.10. 
REKORDY A KURIOZITY VE
SVĚTĚ ZVÍŘAT (výstava pro
školní mládež)

Sv. Čecha 170 
Tel.: 558 647 366

Po - Pá 9.00–12.00 hod.

4.10. Schůzka členek  (a
všech, kdo se chtějí aktiv-
ně podílet na tvorbě pro-
gramu a spolupracovat)

7.10. v 10.00 hod. Maňásková
pohádka

12.10. Veselé otisky podzimu
(Přineste si různé druhy
listí, nejlépe již vylisova-
ného.)

18.10. – 29.10. 
Burza podzimního a zim-
ního oblečení

18.10 a 19.10. Příjem oblečení
29.10. Vyúčtování
21.10. v 10.00 hod.Maňásková

pohádka
26.10. v 9.30 hod.Vycházka do

parku (dle počasí; dopo-
ledne plné podzimních
her)

F. Čejky 450
Tel. 558 435 449 

Po-Pá 13.00–17.00 hod.

6. a 7.10. 
Výroba dráčků, draků a
vlaštovek

8.10. Drakiáda a slet vlaštovek
(pouze za příznivého po-
časí)

15.10. Zábavné hříčky s balónky
a míčky (hry, soutěže a
scénky)

22.10. Nezbednická čajovna
(povídání u šálku dobré-
ho čaje)
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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

PPPP LLLL AAAA SSSS TTTT IIII CCCC KKKK ÁÁÁÁ     
CCCC HHHH IIII RRRR UUUU RRRR GGGG IIII EEEE

■ 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
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TÝDEN 
S KRONIKOU
Máte-li chuť nahlédnout do
kroniky města, popovídat si

o tom, jak kronika vzniká, vy-
užijte příležitosti a navštivte
kancelář č. dveří 210 v budo-
vě na ul. Radniční 10. V rám-
ci akce „Týden s kronikou“ od
4. do 8. října 2004 od 8 do 16
hodin se na vás nebo váš škol-

ní kolektiv těší kronikářka
Anna Nováková. Návštěvu

většího kolektivu, prosím, do-
hodněte předem na tel. čísle

558 609 218 nebo elektronic-
kou poštou na 

novakova.anna@frydekmistek.cz


