
Vážení 
občané,
volební
období
součas-
ného za-
stupitel-
stva a je-
ho orgá-
nů je u
konce.
Definitiv-
ně skončí volbami do nového
zastupitelstva ve dnech 1. a 2.
listopadu 2002. Starosta pak
ještě zůstává určitou dobu ve
funkci, a to do nejbližšího zase-
dání nového zastupitelstva, kte-
ré se podle zákona musí konat
do patnácti dnů ode dne voleb.
Na ustavujícím zasedání nové-
ho zastupitelstva pak bude zvo-
len nový starosta, noví místos-
tarostové i rada obce.

S volbami to máme v říjnu a
listopadu trochu komplikovaněj-
ší, protože ve dnech 25. a 26.
října 2002 proběhne první kolo
senátorských voleb, pravděpo-
dobné druhé kolo pak bude
v souběhu s volbami do zastu-
pitelstva města. 

To, že dochází na určitém mís-
tě k souběhu voleb do senátu a
do zastupitelstva obce či města,
se stává jednou za dvanáct let.
V našem městě jsou volby navíc
složitější ještě i o to, že jsme po-
prvé registračním úřadem pro 33
obcí, kterým musíme potvrzovat
a ověřovat kandidátky, kterých je
celkem 174. Práce je tedy více
než hodně, ale pevně věřím, že
to městský úřad zvládne bez vět-
ších zádrhelů.

Jak již proběhlo denním tis-
kem, také já se budu ucházet o
Vaše hlasy, a to ve volbách se-
nátních i komunálních. Čtyřleté
období starostování, které mám
za sebou, mi trochu připomíná
čtyřleté studium na střední ško-
le či učilišti - čtyři roky naslou-
chání, učení se i přednášení,
setkávání se s lidmi příjemnými
i s takovými, které by člověk ra-
ději nepotkal. Období školy bý-
vá ukončeno maturitní zkouš-
kou. Ve veřejném životě a hlav-
ně v politice jsou touto maturitní
zkouškou volby. A i před nimi
má člověk trému, jak vlastně ce-
lou dobu pracoval? Doufám, že
mi nedáte tu nejhorší známku.

S pozdravem a poděkováním
všem těm, kteří mé slovo četli a
s přáním štěstí, pohody a zdra-
ví nejen Vám, ale i celému mě-
stu, se loučí

PhDr. Zdeněk Stolař,
starosta města Frýdku-

Místku za období 1998-2002
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Celá investice by měla stát 
6 miliard korun, z čehož je jed-
na miliarda vyhrazena na stav-
bu a zbytek na pořízení špičko-
vé technologie. Továrna bude
vyrábět příze, tkaniny a oděvy
z přírodních materiálů, které
budou z převážné většiny urče-
ny na vývoz do USA.

„Město do přípravy průmy-
slové zóny investovalo 30 mili-
onů korun a dalších 30 milionů
korun bylo vynaloženo na vý-
kupy pozemků. Státní dotace
z toho činila 11 milionů korun.
Kromě toho město požádalo o
dotaci 1,2 milionu EUR z pro-
gramu Phare 2001, prozatím
ale veškeré finance určené pro
Českou republiku byly přesu-
nuty na odstraňování škod po
povodních,“ uvedl vedoucí od-
boru územního a ekonomické-
ho rozvoje MěÚ FM ing. Petr
Šabrňák. Dodal, že společnost

Sandra Textil Mills získala po-
zemek průmyslové zóny od
města do pronájmu na 60 let
s možností dalšího prodlouže-
ní. Pozemek, na kterém spo-
lečnost bude podnikat, má roz-
lohu devíti hektarů, přičemž
v chlebovické průmyslové zóně
jsou ještě další čtyři hektary po-
zemků prozatím volné. „Pro
město je také důležité, že tu
vznikne množství nových pra-
covních míst,“ podotkl Šabrňák.
„Počítáme především s tím, že
zaměstnáme lidi z pracovního
úřadu. Zaměstnance si sami
vyškolíme tak, aby mohli začít
pracovat ihned po dostavbě to-
várny,“ řekl Saed Akhtar. Podle
něj Sandra Textil Mills nebude
konkurovat místnímu Slezanu,
protože obě továrny mají na-
prosto jiný okruh odběratelů a
ani jejich výrobky se nebudou
příliš podobat. (jr)

Stavba nové textilky začne v nejbližších dnech

Jednatel společnosti Sandra Textil Mills Bedřich Vojkovský 
a investor nové továrny Saed Akhtar (vpravo).

Foto: Jana Rumianova

V nejbližších dnech začnou stavební práce v průmyslové
zóně Chlebovice, kde začíná stavět novou textilní továrnu
společnost Sandra Textil Mills. Textilka by měla být dokon-
čena do 14 měsíců. V této nové továrně by podle slov jejího
nvestora Saeda Akhtara z Pákistánu mělo vzniknout až 2500
nových pracovních míst a společnost počítá s roční produk-
cí ve výši 206 milionů dolarů.

Zrekonstruované Farní náměstí
je úspěšně zkolaudováno

Opravené Farní náměstí v Místku Foto: Jana Rumianová

Jak už jsme se zmínili v minulém čísle Zpravodaje, město
má další zrekonstruované a krásně upravené místo. Je jím
Farní náměstí v Místku u kostela svatého Jakuba.

Práce, které začaly koncem května, byly ukončeny v řádném
termínu podle smlouvy na konci září a kolaudace Farního náměs-
tí pak úspěšně proběhla 15. října. Autorem návrhu této akce je ar-
chitektonická firma Janda a Zezula, projektantem je ing. Zdeňka
Fridrichová. „Kolaudací Farního náměstí Město Frýdek-Místek
ukončilo opravu další části městské památkové zóny Místek,“ uve-
dl vedoucí investičního odboru Městského úřadu ve Frýdku-Míst-
ku ing. Jan Kaspřík. Další drobné úpravy na Farním náměstí nyní
provádí místecký Farní úřad. (jr)

V kategorii oken a balkónů zvítězil Ing.
Václav Pětroš, Křižkovského 1947, na
druhém místě se umístily Šárka Nytrová,
Zámecké náměstí 48 a Iva Opělová
s Kateřinou Polákovou, Žižkova 436 a na
třetím místě pak nejmladší účastník
soutěže Jaroslav Peter, Na aleji 2679
spolu s Lenkou Lachovou, Pekařská
3122. 

V kategorii předzahrádek zvítězila paní

Milada Rusinová, Dr. Vančury 363, na
druhém místě pan Lubomír Musálek, B.
Václavka 2709 spolu s Olgou Ku-
bíčkovou, Sadová 614 a na třetím místě
pan Vítězslav Tyrlík, Skalice 266. 

„Vítězům blahopřeji a všem soutěžícím
bych chtěla poděkovat za účast a věřím,
že se občané soutěže zúčastní i v příštím
roce.“ Ing. Eva Richtrová,

místostarostka města

2. listopadu budou
uzavřeny některé ulice
V sobotu 2. listopadu se koná v na-

šem městě další ročník silničního závo-
du „Hornická desítka“.

Vzhledem k očekávané účasti více než
1000 závodníků, budou v tento den v době
od 12.30 do 16.00 hodin úplně uzavřeny
ulice v okolí Národního domu v Místku - to
je ul. Politických obětí, Palackého, Bezru-
čova od křižovatky směrem k Parku.
V těchto ulicích je rovněž v tuto dobu zákaz
parkování. Ulice 28.října a Ke splavu budou
úplně uzavřeny v době od 15.00 do 16.00
hodin. Rovněž bude odkloněna autobuso-
vá doprava, která vede těmito ulicemi. 

Vyhodnocení soutěže o nejhezčí
okno, balkón a předzahrádku

V pondělí 14. října byly vyhlášeny výsledky soutěže o nejhezčí
květinovou výzdobu oken a balkónů a o nejhezčí předzahrádku ve městě.
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Upozornění 
pro cestující MHD

Upozorňujeme cestující
MHD ve Frýdku-Místku, že
s platností od 1.11. 2002 bude
autobus zajišťující bezbariéro-
vou dopravu osob, tzv. nízko-
podlažní autobus, jezdit vý-
hradně na lince č.1, a to kon-
krétně na těchto vybraných
spojích: spoj č. 31, 38, 39, 44,
47, 50, 55, 74, 79, 88, 93, 104,
107, 108, 113, 114, 118, 119,
122 a 125.

Talent 2002
Moravskoslezské finále pě-

vecké soutěže v kategorii do
patnácti let proběhne ve čtvr-
tek 12. prosince v Kině Petra
Bezruče v Místku. Vystoupí
nejlepší ze tří regionálních finá-
le (Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Opava). Soutěž moderuje Iva
Bartoňová. Pořádá OS TAM ve
spolupráci s Národním domem
a firmou Mattes AD. Akci fi-
nančně podporuje Město Frý-
dek-Místek.

Výtěžek koncertu
pořádaného Adrou je
na povodňové škody
Humanitární organizace Ad-

ra ČR uspořádala 3. října
v místeckém Národním domě
benefiční koncert populárního
zpěváka křesťanské country Ji-
ma McDonalda. Výtěžek z to-
hoto koncertu je určen na po-
moc obětem záplav v České
republice.

Mamografická poradna
Mamografické pracoviště

Polikliniky Místek s.r.o. pořádá
dne 19. listopadu v 16.30 ho-
din den otevřených dveří, který
bude v jídelně v 8.NP budo-
vy polikliniky zahájen krátkou
přednáškou o problematice
onemocnění prsu. Dovolujeme
si pozvat všechny ženy, mající
zájem blíže se s touto proble-
matikou seznámit.

KM Broučci děkuje úřadu
Klub maminek Broučci dě-

kuje Městskému úřadu ve
Frýdku-Místku za poskytnutí
nových prostor. Zejména pak
děkuje za vstřícné jednání Mgr.
Josefu Vojvodíkovi a Ing. Mila-
dě Tkačíkové.

Strávníci jsou spokojení
Paní Zuzana Kopřivová dě-

kuje personálu kuchyně při 2.
základní škole pod vedením p.
Pavly Kožešníkové a vedoucí
kuchařek p. Aleny Havrlantové
za kvalitní obědy, vstřícnost
a milý přístup ke strávníkům.

UZÁVĚRKA 
příštího čísla Zpravodaje bude 13. listopadu.

Malé školačky zorganizovaly humanitární akci
Třebaže od letošních povodní v Če-

chách uběhly už více než dva měsíce,
ještě jednou se k těmto neveselým
událostem ve Zpravodaji vracíme. Pře-
krásnou akci zorganizovaly malé ško-
lačky, desetiletá Bára Šimšová a její
sedmiletá sestra Bibiána, které v po-
sledním prázdninovém týdnu oželely
hry a zábavu a z vlastní iniciativy vy-
myslely a samy zorganizovaly humani-
tární akci Děti dětem.

Když totiž viděly v televizi nešťastné děti
z oblastí postižených povodněmi, které
ztratily domovy a často i všechny své věci,
děvčatům jich bylo tak líto, že se pro ně roz-
hodly mezi frýdecko-místeckými dětmi zor-
ganizovat sbírku hraček. Samy namalovaly
a po celém městě roznesly letáky s výzvou,
starší bráška Radim jim pak ještě pomohl
s namalováním velkého plakátu upozorňu-
jícím na jejich akci, a pak už celý zbytek
prázdnin sbíraly od dětí hračky a knížky,
aby je mohly po tatínkovi poslat svým vzdá-
leným kamarádům do Čech. „Děti většinou
nosily své vlastní, ale moc hezké hračky.

Podařilo se nám jich shromáždit jedenáct
velkých beden a dalších jedenáct už zase
máme nasbíráno,“ říká Bára Šimšová. Pro
mimořádný úspěch jejich akce totiž během
září uspořádaly ještě další „druhé kolo“,
k němuž se přidala i celá 5. základní škola.
Hračky, které se děvčatům podařilo vybrat,
jejich tatínek zavezl a předal řediteli zá-
kladní školy v Plané nad Lužnicí, kde hrač-
ky rozdělí mezi děti. „Naše děvčata na tuto
akci přišla úplně sama. Dalo jim to spoustu
práce, ale myslím, že nejenom je, ale i
ostatní děti, podobné aktivity učí lásce a
soucitu k ostatním lidem. Je také úžasné,
že se ve Frýdku-Místku našlo takové veliké
množství dětí, které byly ochotny se vzdát
některých svých hraček, aby potěšily jiné,
neznámé děti. A nejenže přinesly své věci,
ale ještě jim na plakát, který jsme do Čech
odvezli spolu s hračkami, psaly překrásné
a dojemné vzkazy, aby děti nebyly smutné
z toho, co se jim stalo, že všechno bude za-
se dobré a že tady, na Moravě, mají své ka-
marády,“ říká maminka Bibi a Báry a Bibiá-
na Šimšová. (jr)

Na snímku zleva: Bára Šimšová a Bibiá-
na Šimšová, které humanitární sbírku zor-
ganizovaly, Sylvie Peštová a vzadu Ane-
ta Lutková, jež se sbírkou pomáhaly. 

Foto: Jana Rumianová

Seniorgymnázium oslavilo 10. narozeniny
Frýdecko-místečtí občané důchodového

věku, kteří nechtějí jen tak sedět doma a nu-
dit se, mají zajímavou alternativu trávení
volného času: mohou navštěvovat Senior-
gymnázium, které před rovnými deseti lety
založilo Muzeum Beskyd.

Přestože jde o vzdělávání, senioři se nemu-
sí obávat přísných profesorů a stresů zkouško-
vých období. Jde spíše o pravidelné setkávání
na zajímavých přednáškách na nejrůznější té-
mata, jako je například psychologie, historie,
cestování, sociální záležitosti, přírodověda,
zdraví a podobně. „Gymnazisté jsou také pra-
videlně zváni na vernisáže výstav, poznávací
zájezdy a další akce Muzea Beskyd. Zda seni-

oři na přednáškách dávali dobrý pozor, si mo-
hou ověřit při „maturitním testu“, ve kterém na-
jdou otázky související s absolvovanými před-
náškami. Komise složená z lektorů potom tes-
ty pečlivě vyhodnotí a „oznámkuje“. Ještě se
ovšem nestalo, že by někdo se seniorů u testu
„vybouchl“.

Seniorgymnázium před deseti lety založila
paní Jiřina Veselská, po ní se této aktivitě vě-
novali zaměstnanci Muzea Beskyd Jaromír Po-
lášek, Pavla Procházková a v současné době
seniorgymnázium vede Anna Volná. Věk gym-
nazistů se pohybuje mezi 55 a 82 lety a k dneš-
nímu dni má seniorgymnázium 78 členů a dal-
ších 52 absolventů je členem Seniorklubu. (jr)

Frýdecká skládka a.s. zve
všechny, kdo mají brusle, do
Víceúčelové sportovní haly ve
Frýdku-Místku, kde v sobotu
16. listopadu od 10.00 do
12.00 hodin proběhne už VI.
ročník bruslení pro děti a ve-
řejnost s Frýdeckou skládkou.

Přijít může každý, kdo přine-
se: 1 kg a více sběrového papí-
ru nebo 3 ks nevratných skle-
něných láhví nebo 3 ks PET
láhví (plastové láhve od 2 l ná-
pojů) nebo vyřazené baterie či
monočlánky.

Frýdecká skládka a.s. je or-
ganizace zajišťující nakládání
s odpady ve Frýdku-Místku a v
dalších 25 obcích okresu.

Případné návrhy, připomín-
ky či jiné nápady týkající se se-
parovaného sběru, sběru ne-
bezpečných odpadů nebo
svozu směsného odpadu, mů-
žete písemně předat do při-
pravené schránky přímo na té-
to avizované akci ve Víceúče-
lové sportovní hale. Bližší in-
formace získáte na tel. 
558 652 111.

Bruslení s Frýdeckou skládkou

Sirény budou
zkoušeny 

každý měsíc
Počínaje měsícem říjnem

je v celé České republice
ověřována provozuschop-
nost jednotného systému
varování a vyrozumění.

„Tyto zkoušky budou prová-
děny pravidelně každý měsíc,
a to vždy první středu v měsí-
ci ve 12.00 hodin nepřerušo-
vaným tónem v trvání 140 vte-
řin s doprovodnou hlasovou
informací,“ uvedl člen integro-
vaného záchranného systému
ing. Vít Roubal. Jelikož se 
jedná o pravidelné kontroly
systému, budeme o nich ob-
čany prostřednictvím Zpravo-
daje i nadále opakovaně infor-
movat. Další ověření provozu-
schopnosti systému bude pro-
vedeno 6. listopadu ve 12.00
hodin.

Vlastníci kulturních památek,
přihlaste se o dotace

Vyzýváme vlastníky kul-
turních památek v měst-
ských památkových zó-
nách Frýdku a Místku, kte-
ří plánují v příštím roce
opravy svých objektů, aby
se urychleně ozvali na od-
bor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Měst-
ského úřadu ve Frýdku-
Místku.

Je nutno vyplnit anketní do-
tazník a tento vrátit zpět řád-

ně vyplněný do 6. listopadu
2002. Anketní dotazníky bu-
dou zaslány na Ministerstvo
kultury ČR, na jejichž základě
bude rozdělována dotace
z Programu regenerace měst-
ských památkových zón pro
rok 2003.

Bližší informace a anketní
dotazníky na odboru školství,
kultury, mládeže a tělovýchovy
MěÚ, Radniční 1148, Frýdek-
Místek (tel. č. 558 609 201 - 2) 

Seniofii uspofiádali
sbírku pro Metly

Koncem října uskutečnili oby-
vatelé Domova důchodců v Míst-
ku sbírku pro obce postižené le-
tošními povodněmi. Vybrali cel-
kem 3 572,90 korun a rozhodli se
věnovat tuto částku nejvíce posti-
žené obci, jíž je obec Metly v okre-
se Strakonice.Starosta této obce,
pan Palivec, byl velmi mile pře-
kvapen tím, že také obyvatelé Do-
mova důchodců chtějí postiženým
lidem pomoci i finančně a vyjádřil
obyvatelům domova jménem celé
obce poděkování. (mh)
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Nav‰tivte od 23.10. 2002

novû otevfienou prodejnu
pánsk˘ch a dámsk˘ch odûvÛ

firmy ODEMA CZ
ve Fr˘dku na RÛÏovém pahorku 

(vedle Alberta)

☛ Velký výběr zimních plášťů.
☛ Zaváděcí ceny.

Tel/fax: 558 663 530

ZAKÁZKOVÉ
ŠITÍ

„Šaty dělají člověka,
my děláme šaty.“
Solidní uměřenost 

i experiment,
vkus, pohodlí, elegance.

Po, St 9 - 16
Út, Čt 9 - 17

RŮŽOVÝ
PAHOREK

Frýdek-Místek
(sport. Klub MAXIM)

Tel.: 558 628 711
603 897 045

Zlatník RytecJ &P
PRODEJ HODINEK + ZÁRUČNÍ SERVIS

❖ Opravy hodin, hodinek, výměna baterií, úpravy řemínků
❖ Prodej zlatých ručně zhotovených šperků 

s roční záruční lhůtou - úprava velikosti těchto šperků na počkání
❖ Velký výběr zlatých i stříbrných řetízků a náramků
❖ Prodej šperků ze stříbra i přírodních kamenů
❖ Na zboží zakoupené v naší prodejně poskytujeme záruční 

a pozáruční servis
❖ Výkup zlata od občanů, při okamžitém nákupu zboží výkup zvýhodněn

Zámecké náměstí 51 
Frýdek 
tel.: 558 631 127

Pondělí - čtvrtek 8 - 12 13 - 18
Pátek 8 - 12 13 - 17
Sobota 8 - 12

Evropský den jazyků na obchodní akademii
Letošní 27. září byl vyhlá-

šen Evropským dnem jazy-
ků. Učitelé Obchodní akade-
mie ve FM spolu se žáky
tento fakt neopomněli a
uspořádali k tomuto datu
v tělocvičně školy soutěž
pro třídní kolektivy.

Soutěžilo se ve dvou kate-
goriích - nejlepší program a
nejlepší výzdoba třídy. Úko-
lem soutěžících tříd bylo zvolit
si jeden stát a cizí jazyk, kte-
rým tento stát v obou katego-
riích ztvární.

Už dlouho dopředu žáci svá
vystoupení promýšleli, studo-
vali mapy, historii, osobnosti,

kulturu i tradice zvolených ze-
mí. Jejich úsilí se vyplatilo a
učitelé i sami studenti mnohdy
žasli nad vtipem, fantazií, kre-
ativitou a v neposlední řadě i
jazykovými schopnostmi účin-
kujících. K vidění byly mezi ji-
nými rakouský valčík, brazil-
ská samba a havajské břišní
tance, tělocvičnou procházeli
Číňané, křehké Indky, němeč-
tí zemědělci a řečtí bohové,
ukázala se i Lochnesska, Lud-
vík XIV, Napoleon, Beatles a
nepostradatelní protagonisté
oblíbeného Mrazíka.

Během programu zazněly
všechny jazyky, které se na

obchodní akademii vyučují -
angličtina, němčina, fran-
couzština i ruština. Třídy ob-
chodní akademie byly vyzdo-
beny jako snad ještě nikdy.
Hodnotící komise učitelů měly
úkol vskutku nelehký, ale na-
konec přece jen vybraly
v každé kategorii tři nejlepší
třídy, které obdržely ceny pro
své kolektivy.

Po závěrečném hodnocení
se všichni shodli na tom, že se
Evropský den jazyků na ob-
chodní akademii opravdu vy-
dařil a že by byla škoda, kdy-
by se tato akce už neměla
opakovat.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do
prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku, nebude mu hlasování umož-
něno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasova-
cí lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

a) označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební stra-
ny pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas všem kandidátům této volební
strany. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl
by takový hlas neplatný.

b) označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro
kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, maximálně však 40 kandidátů (Za-
stupitelstvo města Frýdku-Místku má 40 členů). Pokud by bylo označeno tímto způ-
sobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

c) kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a
to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jmé-
nem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostat-

ných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je
dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas
podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu vo-
lených členů zastupitelstva.

Příklad: Ve Frýdku-Místku se volí 40 členů zastupitelstva - pokud volič označí
křížkem některou z volebních stran se 40 kandidáty a kromě toho označí křížkem
15 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené vo-
lební straně 25 hlasů, a to pro kandidáty na prvních 25 místech a dále je dán hlas
15 jednotlivě označeným kandidátům z ostatních volebních stran.

Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo ví-
ce kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kan-
didáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vlo-
ží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas
neplatný. 

Ing. Patrik Žondor, vedoucí odboru vnitřních věcí, MěÚ FM

Úprava hlasovacího lístku ve volbách do Zastupitelstva města Frýdku-Místku

ISŠ spolupracuje se strojaři v Čadci
Integrovaná střední škola FM na Lísko-

vecké ulici se zapojila do spolupráce čes-
kých a slovenských škol z příhraniční ob-
lasti.

Její projekt byl schválen centrem pro regio-
nální rozvoj České republiky. Projekt využívá
podpory z projektu Phare a jeho náplň je po-
stavena na spolupráci dvou obsahově blízkých
středních škol. Za partnerskou školu ze sloven-
ské strany si ISŠ vybrala SOU strojárské v Čad-
ci.

ISŠ připravila přijetí skupiny třiceti žáků a
šesti pedagogických pracovníků na týdenní stu-
dijní výměnný pobyt. Vedle možnosti porovnání
obsahu vzdělávání na jednotlivých školách
mohli žáci získat nové poznatky ze svého obo-

ru. Seznámili se s celým programem výuky na
ISŠ jak v teoretickém, tak i v praktickém vyučo-
vání. Rovněž se seznámili i s prací žáků na
smluvních pracovištích v oborech automecha-
nik, zámečník a mechanik seřizovač.

Vedle odborné části pobytu měli žáci mož-
nost poznat také naše město, okolí a jeho his-
torické památky. Během pobytu se zúčastnili i
divadelního představení v Ostravě. Hned v úvo-
du se seznámili s našimi žáky při sportovním
klání v různých disciplínách.

Týdenní výměnný pobyt byl první akcí z pro-
jektu příhraniční spolupráce obou škol. Z části
byl hrazen z prostředků Phare. V polovině října
pak odjela skupina žáků ISŠ ke studijnímu po-
bytu na partnerské škole v Čadci.

4. ZŠ Komenského připravila
jarmark a den otevřených dveří

4. základní škola Komenského ve Frýdku-Místku připravila
Den otevřených dveří s mottem: „Abychom se školy nebáli,
abychom ji lépe poznali.“

„V prostorách naší školy rádi přivítáme nejen rodiče budoucích
prvňáčků, ale i ostatní, přivítáme také vás, milé děti, budoucí prv-
ňáčci. Ukážeme vám naše učebny, představíme vám naše učite-
le. Dospělí se směle mohou posadit do třídy a pokusit se znova
prožít hodinu matematiky, češtiny nebo hudební výchovy. Děti bu-
dou mít příležitost poznat prostředí školy, posadit se do laviček a
na chvíli se stát žáčkem,“ říká ředitel školy Mgr. Jan Slováček.

Při této příležitosti bude ve škole probíhat již tradiční Vánoční
jarmark, na jehož přípravě se v zájmových kroužcích podílejí děti
4. základní školy a paní učitelky.

To vše je pro vás připraveno na 3. prosince od 7.45 hodin do
19.00 hodin v prostorách 1. stupně  4. základní školy. Těšíme se
na Vás. Žáci a učitelé 4.ZŠ

Můžete využít služeb
pečovatelské služby

Pečovatelská služba, příspěvková organizace FM, Sadová
604 zajišťuje celodenní služby, včetně sobot, nedělí a svátků.
Službu zajišťují pečovatelky v domácím prostředí, podle indi-
viduální potřeby klienta.

Poskytované služby:
Ranní a večerní toaleta, celková koupel, podání léků, dovoz a

podání oběda včetně dietní stravy, příprava a podání snídaně a ve-
čeře, nákupy, úklid domácnosti, běžný úklid, doprovod k lékaři, na
úřad, na vycházky, vyřizování různých záležitostí, praní a žehlení
prádla, mytí oken včetně praní a věšení záclon, zajištění pedikúry,
kadeřnice, větší osobní nákupy s využitím služebního vozu.

Úhrada za služby dle vyhlášky MPSV č. 182/91, příloha č. 1.
Informace:
Okrsek Frýdek - tel.: 558 630 816, 558 626 481
Okrsek Místek - tel.: 558 434 404
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OznámeníodoběamístěkonánívolebdoSenátuParlamentu
Českérepubliky avolebdoZastupitelstvaměstaFrýdku-Místku

Starosta města Frýdku-Místku v souladu s § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o vol-
bách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zá-
konů a v souladu s § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů

oznamuje:
� Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek dne 25. října 2002 od 14.00 hodin do 22.00 hodin, 
v sobotu dne 26. října 2002 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

� Volby do Zastupitelstva města Frýdku-Místku a případné druhé kolo voleb do
Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek dne 1. listopadu od 14.00 hodin do 22.00 hodin, 
v sobotu dne 2. listopadu od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

� Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná v případě,
že v prvním kole žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu odevzdaných
platných hlasů. Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním
kole v konečném pořadí umístili na prvních dvou místech.

� Místem konání voleb dle odstavce 1. a 2. jsou volební okrsky č. 1 až 57. Popi-
sy volebních okrsků a adresy příslušných volebních místností jsou uvedeny na
úřední desce Městského úřadu Frýdek-Místek, na internetových stránkách Měst-
ského úřadu Frýdek-Místek (www.frydek-mistek.cz), na místech obvyklých ve
městě Frýdek-Místek a v říjnovém vydání Zpravodaje Rady města Frýdku-

Místku. Informace o volebních okrscích je možno získat také na telefonním čísle
558 609 127.

� Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem České republiky. V případě voleb do Senátu Parlamentu České repub-
liky je možno prokázat totožnost a státní občanství České republiky také diplo-
matickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.

� Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

� V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky
obdrží volič hlasovací lístky jen ve dnech voleb ve volební místnosti.

� Zásady a způsob hlasování budou zveřejněny ve Zpravodaji Rady města Frýd-
ku-Místku a v každé volební místnosti.

	 Pro zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je
každý volič povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komi-
se. Ve Frýdku-Místku dne 16. září 2002.

PhDr. Zdeněk Stolař, starosta města

1. PRÁVO VOLIT
Právo volit ve volbách do

Senátu Parlamentu České
republiky (dále jen „volby do
Senátu“) má státní občan
České republiky, který ales-
poň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let. Ve dru-
hém kole voleb do Senátu
může volit i občan, který ales-
poň druhý den konání druhé-
ho kola voleb dosáhl věku ne-
jméně 18 let.

Právo volit ve volbách do
Zastupitelstva města Frýd-
ku-Místku má státní občan
České republiky, který ales-
poň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je v
den voleb ve městě Frýdku-
Místku přihlášen k trvalému
pobytu.

2. ZÁSADY HLASOVÁNÍ
1. Každý volič hlasuje

osobně, hlasování v zastou-
pení není přípustné.

2. Voliči předstupují před
okrskovou volební komisi a
hlasují v pořadí, v jakém se
dostavili do volební místnosti.

3. Volič po příchodu do vo-
lební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství
České republiky platným ob-
čanským průkazem nebo
platným cestovním pasem
České republiky. V případě
voleb do Senátu je možno
prokázat totožnost a státní
občanství České republiky ta-
ké diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republi-
ky anebo cestovním průka-
zem. Neprokáže-li volič svou

totožnost a státní občanství
České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.

4. Po učinění záznamu do
výpisu ze seznamu voličů ob-
drží volič od okrskové volební
komise prázdnou úřední o-
bálku.

5. Na žádost voliče mu okr-
sková volební komise dodá za
chybějící, škrtané nebo jinak
označené hlasovací lístky 
jiné.

6. Voliče, který není zapsán
ve výpisu ze stálého seznamu
voličů a který prokáže své
právo hlasovat ve volebním
okrsku, okrsková volební ko-
mise dopíše do výpisu ze stá-
lého seznamu voličů dodateč-
ně a umožní mu hlasování.

7. Volič, který se dostavil
do volební místnosti s volič-
ským průkazem (na voličský
průkaz je možno volit pouze
v případě voleb do Senátu),
je povinen tento průkaz ode-
vzdat okrskové volební komi-
si. Voličský průkaz pro volby
do Senátu se vydává pouze
voličům zapsaným ve stálém
seznamu voličů ve volebním
obvodu č. 69.

8. V prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků ne-
smí být nikdo přítomen záro-
veň s voličem, a to ani člen
okrskové volební komise. S
voličem, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek pro tě-
lesnou vadu anebo nemůže
číst nebo psát, může být v
prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen ji-
ný volič (nikoliv však člen okr-

skové volební komise) a hla-
sovací lístek za něho může
upravit a vložit do úřední o-
bálky.

9. Volič může požádat ze
závažných, zejména zdra-
votních důvodů, Městský
úřad Frýdek-Místek (osobně
v kanceláři č. 228 nebo tele-
fonicky na čísle 609 127) a
ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mo-
hl hlasovat mimo volební
místnost, avšak pouze v
územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okr-
sková volební komise zříze-
na. V takovém případě okr-
sková volební komise vyšle k
voliči dva své členy s pře-
nosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovací-
mi lístky.

3.1. ZPŮSOB HLASOVÁNÍ 
VE VOLBÁCH 
DO SENÁTU

1. Po obdržení úřední obál-
ky, popřípadě hlasovacích
lístků, vstoupí volič do prosto-
ru určeného k úpravě hlaso-
vacích lístků.

2. V prostoru určeném k
úpravě hlasovacích lístků vlo-
ží volič do úřední obálky jeden
hlasovací lístek. Tento hlaso-
vací lístek se nijak neupra-
vuje.

3. Volič hlasuje tak, že po
opuštění prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků
vloží úřední obálku s hlasova-
cím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební
schránky.

4. Za voliče, který není
schopen vložit úřední obálku
s hlasovacím lístkem do vo-
lební schránky, může tak uči-
nit jiný volič (nikoliv však člen
okrskové volební komise).

5. Voliči, který se neode-
bral do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků,
okrsková volební komise hla-
sování neumožní.

3.2. ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
VE VOLBÁCH DO 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA
1. Po obdržení úřední obál-

ky, popřípadě hlasovacích
lístků, vstoupí volič do pro-
storu určeného k úpravě hla-
sovacích lístků.

2. Volič může volit nejvýše
40 kandidátů (Zastupitelstvo
města Frýdku-Místku má 40
členů).

3. Volič může na hlasova-
cím lístku označit v rámečku
před jménem kandidáta kříž-
kem toho kandidáta, pro kte-
rého hlasuje, a to v kterém-
koliv ze sloupců, v nichž jsou
uvedeni kandidáti jednotli-
vých volebních stran.

4. Volič může na hlasova-
cím lístku označit křížkem ve
čtverečku v záhlaví sloupce s
kandidáty volební strany nej-
výše jednu volební stranu.
Zároveň může označit v rá-
mečku před jménem kandi-
dáta křížkem další kandidáty,
pro které hlasuje, a to v libo-
volných samostatných sloup-
cích, ve kterých jsou uvede-
ny ostatní volební strany.
Takto volí předně jednotlivě

označené kandidáty, dále to-
lik kandidátů označené vo-
lební strany, kolik činí rozdíl
počtu členů zastupitelstva,
kteří mají být zvoleni, a ozna-
čených jednotlivých kandidá-
tů, a to v pořadí, v němž 
jsou kandidáti označené vo-
lební strany uvedeni v jejím
sloupci.

5. Po úpravě hlasovacího
lístku podle odstavců 3 a 4 jej
volič vloží do úřední obálky,
kterou obdržel od okrskové
volební komise.

6. Volič hlasuje tak, že po
opuštění prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků
vloží úřední obálku s hlaso-
vacím lístkem před okrsko-
vou volební komisí do voleb-
ní schránky.

7. Za voliče, který není
schopen vložit úřední obálku
s hlasovacím lístkem do vo-
lební schránky, může tak uči-
nit jiný volič (nikoliv však člen
okrskové volební komise).

8. Voliči, který se neode-
bral do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích líst-
ků, okrsková volební komise
hlasování neumožní.

4. POŘÁDEK VE VOLEBNÍ
MÍSTNOSTI A JEJÍM 

BEZPROSTŘEDNÍM OKOLÍ
Za pořádek ve volební

místnosti a jejím bezprostřed-
ním okolí odpovídá předseda
okrskové volební komise. Je-
ho pokyny k zachování pořád-
ku a důstojného průběhu hla-
sování jsou závazné pro
všechny přítomné.

ZásadyazpůsobhlasovánívevolbáchdoSenátuParlamentu
Českérepubliky avevolbáchdoZastupitelstvaměstaFrýdku-Místku
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V rámci několikaletých partnerských vztahů mezi Asociací školních sportovních klubů
(AŠSK) Frýdek-Místek a Sportjugend Hessen se zúčastnila delegace z Frýdku-Místku, zastou-
pena místostarostkou města Ing. Evou Richtrovou a referentkou AŠSK pro výměnné pobyty
Mgr. Martou Michalákovou, partnerské konference ve Frankfurtu nad Mohanem.

Sport - prevence násilí
Konference proběhla od 25.

do 30. září za účasti organizací
zabývajících se volnočasovými
aktivitami mládeže z Itálie, Por-
tugalska, Francie, Španělska,
Maďarska, Polska, Německa a
České republiky. Tématem
konference bylo hodnocení do-
savadní spolupráce a plánová-
ní dalších výměnných akcí mlá-
deže v následujících letech,
které budou probíhat hlavně na
multikulturní úrovni, tj. za účas-
ti tří a více evropských zemí na-
jednou. Celou konferenci pro-
vázela diskuse na témata týka-
jící se participace mladých lidí
na politickém a společenském
životě ve sjednocené Evropě.
Důraz byl kladen na význam
sportu jako prevence proti ra-
sismu, drogám a násilí.

Mládež se setkává
na Eurokempech

AŠSK Frýdek-Místek do této
doby měla zkušenost jen
s účastí mládeže z FM na
dvoustranných výměnných
projektech se Sportjugend
Hessen a Navarrou ve Španěl-
sku. Mladí lidé z FM se mohli již

čtyřikrát zúčastnit Eurokempu
v Německu a jednou pobytu ve
Španělsku. U nás jsme mohli
přivítat již dvakrát skupinu mla-
dých lidí z Německa a jednou
ze Španělska. Na přelomu to-
hoto roku se připravuje česko-
německé setkání mládeže na
lyžích ve Velkých Karlovicích.

Účastní se i házenkáři
V rámci těchto kontaktů za-

čali spolupráci i naši mladí há-
zenkáři z SKP FM, kteří byli v lé-
tě hosty TSV Griedel v Hesen-
sku. Našimi hosty byla nedávno
i skupina mentálně postižených
z Hesenska, kteří se zúčastnili
VI. ročníku Olympiády mentálně
postižených. Organizátorem té-
to soutěže je Škola života ve
FM. Všechny tyto akce probíha-
jí díky finanční podpoře Česko-
německého fondu budoucnosti
a agentury Mládež.

Sjednocená Evropa
není jen úkolem politiků

„Na základě získaných kon-
taktů přímo na konferenci se
podařilo rozšířit možnosti vyu-
žití volného času mládeže
z FM a okolí o možnost účasti

na Eurokempu nejen v Ně-
mecku, ale i ve Španělsku a
Francii,“ uvedla místostarostka
Frýdku-Místku ing. Eva Richt-
rová. „V příštím roce chystáme
v Beskydech setkání na lyžích
za účasti čtyř evropských ze-
mí. Možnosti se otevírají i pro
vznik partnerských vztahů me-
zi Frýdkem-Místkem a napří-
klad německým Wetzlarem,
portugalskou Morou, a také
s postkomunistickými zeměmi,
například s Poznaní v Polsku,“
hodnotí Eva Richtrová. „Velmi
nás zaujala prezentace práce
s mládeží organizace OKE Bu-
dapest. Formou školních par-
lamentů si sami studenti orga-
nizují svůj volný čas. Sjedno-
cená Evropa není jen úkolem
politiků, ale musí být pozitivně
vnímána i nejširší veřejností,
přičemž mladí lidé mají k tomu
nejblíže,“ míní místostarostka.
Účast zástupců Frýdku-Místku
na konferenci mohla být usku-
tečněna jen díky finančnímu
podpoře ze strany Sportju-
gend Hessen a díky pochope-
ní vedení Obchodní akade-
mie FM. 

Marta Michaláková

Mladým lidem se otevírají hranice Evropy

Obtěžování pachem
může skončit i u soudu
Nicméně, když se soused cí-

tí být obtěžován kouřem či zá-
pachem při spalování odpadu
ze zahrad, může se obrátit na
civilní soud. Takový postup je
možný, protože ustanovení §
127 Občanského zákoníku, ří-
ká, že vlastník věci movité či
nemovité nesmí nad míru při-
měřenou poměrům obtěžovat
sousedy pachem, popílkem,
kouřem, plyny atd. Občan se
rovněž může obrátit na pově-
řený obecní úřad, neboť podle
§ 5 občanského zákoníku se
může domáhat ochrany u pří-
slušného orgánu státní správy,
došlo-li ke zřejmému zásahu
do pokojného stavu. Ten může
předběžně zásah zakázat ne-
bo uložit, aby byl obnoven pře-
dešlý stav. Tímto postupem
ovšem není dotčeno právo do-
máhat se ochrany přímo u sou-
du. Příslušný orgán obce pak
postupuje v řízení podle správ-
ního řádu. Tady je nutno upo-
zornit na skutečnost, že řízení
má smysl jen tehdy, pokud zá-
sah (v našem případě tedy ob-
těžování kouřem nebo zápa-

chem ze spalování rostlinného
materiálu) trvá nebo hrozí jeho
opakování. Podle některých
zdrojů použitých v komentáři
k aplikaci občanského zákoní-
ku je praktické domáhat se
ochrany podle § 5 např. při ob-
těžování zápachem, pachy,
parami, stíněním apod. 

Obec může stanovit
systém nakládání s odpady

Některé obce ve svých
obecně závazných vyhláškách
o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění a vyu-
žívání komunálních odpadů za-
kázaly spalovat biologicky roz-
ložitelný odpad. Takové naří-
zení jde nad rámec zákona,
protože obec není na základě
zákona č. 185/2001 Sb. o od-

padech zmocněna vydat vy-
hláškou takovýto zákaz. Zákon
o odpadech neobsahuje usta-
novení, které by obci umožnilo
výslovně zakázat spalování
rostlinného materiálu. Podle §
17 zákona o odpadech může
obec ve své samostatné pů-
sobnosti stanovit obecně zá-
vaznou vyhláškou systém
shromažďování, sběru, přepra-

vy třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů
vznikajících na jejím území,
včetně systému nakládání se
stavebním odpadem. 

Ovzduší chrání zákon
Jinak je to v případě nového

zákona č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší, jehož účin-
nost nastala dne 1. června
2002. Tento zákon již dává
pravomoc obcím upravit pod-
mínky při spalování rostlinného
odpadu. Záleží jen na místní
samosprávě, jestli využije to-
hoto zákonného zmocnění a
upraví podmínky pro spalování
rostlinného odpadu vyhláškou.
Využije-li obec tohoto zmocně-
ní v plném rozsahu a omezí ne-
bo zcela zakáže spalování za-
hradního odpadu, pak musí za-
jistit odstranění tohoto odpadu
jiným způsobem.

Pokuty mohou 
být vysoké 

Podle § 3 odst. 5 zákona č.
86/2002 Sb. o ochraně ovzdu-
ší lze v otevřených ohništích
nebo zahradních krbech spalo-
vat kromě dřeva i suché rost-

linné materiály. Podle toho
ustanovení lze dovodit, že
v případě spalování mokré trá-
vy a listí může orgán obce pod-
le § 40 odst. 10 citovaného zá-
kona uložit pokutu ve výši 500
Kč až 150 000 Kč. Řízení o ulo-
žení pokuty se za tento delikt
provede podle zákona č.
71/1967 Sb., o správním řízení.

V Británii zahradní
odpady spalují

Za účelem srovnání, jak se
řeší tato problematika ve Velké
Británii, jsme se obrátili na or-
ganizaci NSCA (National Soci-
ety for Clean Air and Environ-
mental Protection). Zajímalo
nás především to, jestli někte-
ré místní úřady ve Velké Britá-
nii vydaly vyhlášku, kterou by
upravily spalování zahradního
odpadu. Na náš dotaz odpově-
děla projektová manažerka or-
ganizace NSCA Mary Stevens.
Uvedla, že v současné době
není ve Velké Británii vyhláška,
která by zakazovala nebo
omezovala spalování zahrad-
ního odpadu.

Ing. Martin Buriánek,
odbor ŽP MěÚ FM

Pálení bio-odpadů ze zahrad není jednoznačně
zakázáno, ale nesmí obtěžovat okolí

Mezi občany existuje mylná představa, že existuje zákon,
který zakazuje spalování zahradního odpadu, takový zákon
ovšem není. Otevřeně zakázat spalování zahradního odpadu
by bylo těžko možné, a navíc příležitostné spálení zahradního

odpadu, zvláště jedná-li se o spadané listí po ukončení vege-
tačního období napadeného klíněnkou nebo jiného suchého
rostlinného materiálu, je za určitých podmínek nejlepší možný
způsob, jak se tohoto odpadu zbavit.

ŽALUZIE - montáž a prodej

Vertikální
Venkovní

VENKOVNÍ ROLETY
Plastové
Hliníkové

LAMELOVÉ SHRNOVACÍ DVEŘE
Účelné a elegantní plastové dveře pro Váš interiér. Cena od 1390 Kč.

SÍTĚ PROTI HMYZU
do oken a dveří. Ochrání Vaši domácnost před hmyzem. Cena od 690Kč/m2

MARKÝZY
Plátěné výsuvné přístřešky chrání před sluncem a deštěm.

Aleš Koňařík, K Hájku 2961, Frýdek-Místek
558 433 703, 776 333 009, 732 828 098

Kvalitní hliníkové žaluzie do všech typů oken.
Cena od 190 Kč/m2. Cena již zahrnuje vymě-
ření, dopravu, montáž i DPH.

Látkové žaluzie ochrání před sluncem,
vylepší interiér. Cena od 290 Kč/m2.

Cena 690 Kč/m2

Kvalitní ochrana před sluncem, větrem i hlukem
Cena od 1190 Kč/m2

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

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

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu)

Po 17.00-18.00 h.; zahájení 4., 11., 18., 25.
listopadu.

Informace: tel.: 724 200 040

CARAADD
A, B, C, D, E

Firma VELČOVSKÝ
● renovace dveří, 

kuchyňských linek
● montáže 

bezpečnostních dveří 
zn. Sherlock

● výroba dveří
● vitrážová skla

Tel.: 606 705 858 (nonstop)

Tel./fax: 558 659 339 
po 18.00 hodině

e-mail:velc@applet.cz

603 512 515
nebo volejte zdarma

800 141 142

10% slevy pro 
tělesně postižené 

a důchodce

TAXI
K A D L Č Í K
558625 625

Horizontální



6 LISTOPAD 2002INZERCE

ITALŠTINA
Máte problémy s italštinou?

Výuka italštiny, překlady 
a tlumočení z italštiny

JIŘÍ PAWLAS 

☎ 596 810 093 
603 356 863

Nakupte 
na 

a mÛÏete vyhrát pod vánoãní stromeãek dárek
Akce probíhá od 15. 10. 2002 do 30. 11. 2002

Nákupem v 5-ti z uvedených prodejen, nad daný limit,
se můžete zúčastnit slosování o hodnotné věcné ceny.

Slosování proběhne 6. 12. 2002 (při Mikulášské nadílce na nám. Svobody v Místku).

Výherní listina bude vyvěšená ve všech zúčastněných prodejnách do 31.12.2002.

Celou akci garantuje Občanské sdružení MÍSTECKÉ NÁMĚSTÍ.

ELEKTRO
1000,-Kč
Elektro Dům
Štursova 9 
TEL.: 558 434 173 

ZLATNICTVÍ 
1000,-Kč
Wludyka
Tržní 19 
TEL.: 558 434 307 

MODNÍ TEXTIL
1000,- Kč
ARP Móda
nám. Svobody 26/8 
TEL.: 558 434 915 

KNIHKUPECTVÍ
200,-Kč
Lev Bílek
Tržní 20 
TEL.: 558 434 006 

DROGERIE 
200,-Kč
Rojal
J.V. Sládka 38 
TEL.: 558 640 531 

ZAHRADNICTVÍ
200,- Kč
Jiří Bajtek
Tržní 24
TEL.: 558 436 545

HRAČKY
300,-Kč
Universal
Štursova 13 
TEL.: 608 753 660 

CUKRÁRNA
200,-Kč
Kemal Rušitovič
nám. Svobody 47 
TEL.: 558 434 215 

OBUV
500,-Kč
Boots
Tržní 21 
TEL.: 558 434 017 

KERAMIKA 2
50,-Kč
Hronková Ljuba
nám.Svobody 26/8
TEL.: 558 436 207 

Pfiijìte nabídnout, 
pfiijìte nakoupit.

☞ NABÍZÍME
☞ VYKUPUJEME

☞ PRODÁVÁME
CO?
Dûtské o‰acení, 
potfieby kojenecké do vel. 140,
koãárky, sedaãky

KDE?
Místecké námûstí, naproti 
drogerie ROJAL (TETA)
J. V. Sládka 44
☎ 604 247 117, 737 824 725

KDY?
Po: Pá 9.00 - 17.00
So: 9.00 - 11.00

DùTSK¯ BAZÁREK VELKÉ ODùVY

âesk˘ v˘robce nabízí
dámské a pánské odûvy
od 122 do 164 pfies boky

Fr˘dek-Místek
Námûstí Svobody 4
Dal‰í prodejny:
Havífiov - OD Kaufland
Opava - OD Kaufland
Pfierov - OD Kaufland
Petfivald - Ostravská 815
Ostrava - âS legií 18
Olomouc - Denisova 28
Hradec Králové - ·kroupova 441
Praha - Hostivafi - OD Ta‰kent

�
�
�

���� �
���������� ���� �

������������ �����	 �������
��������������� �
����������� �������� �����������
��������������� �

�����
�� �������� �������� ���������������������������� �
�������������� ������ ������ ��������������������������� �
�������������� ����	� ���� ����������������������������� �
������������ ������ ���������������������� ���
�����

������������� ������ ������	����������������� �������
������������������������������
�����
����������� ������ ���������
�����������������������������
������ �������������������������� ������������������������������	�����������������
������ ����������������	��������
���������
��������
� �������������������������������������������������������� �����	���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ��������������������������	������������������������������� ����������������
�������������������������������������������������������������������� ������������������������������	���������������������������� ����������������������������������� ������������� ����������������
����������������������	������������������������������������������ �������������������������������������������	������	������	 �������������� ������ ���������� �����	����������
�������������������������������������������������������������	 ���������������	�������������������������������������� ����	��������� �������� �������	 ����������������
����������������	������������	���������������������	������� �������	������������	������������������������������ ������������	� �������� �������� ������������	���
�������������������������������������	����������������������� ���������������������������������������������������� �������������� �������� �������� ����������������
������������������������������������������������������������� ��������������	�����	���������	������	�������������� ������������	 �������� �����	 �����������	����
�������������	������������������������������	������	�����	� �����	������������������������������������������	� ������������� �������� ����������
�������������������
����
�����������������������	����������������������������������� �����������	����������������������	������	�������������������������������	� ����	� ����������������������������	�����������
����������������������������	������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ �����������������������������������������
����	�������������������������������������������������������������������������������������������������	���������������	����������	�������������������� ����
������	 ����	��������������������������������	���
��������������������������	���������	������������������������������	���������������������������	��������������������������������������������������������� ������������ ���������������������������������������

�����
��������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������� ������������ �������������������������
�����������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������ ������������ ����� �
���������������������������������������������������������������� ������������������ �
��������� �������� �

������ �
����	� �
������ �

�����	 �
������ �

�������������� �
������������ �
���������� �

�
�

PENÍZE za Vaši nemovitost i byt
zajistí rychle, spolehlivě a v hotovosti

TRH RELIT KING

Z dÛvodu úspû‰ného prodeje hledáme
domy - chaty - byty - pozemky - lesy.

Nav‰tivte nás nebo zavolejte.
Sídlíme ve FM, ul. T.G.M. 1131 (naproti katastrálnímu úfiadu).

☎ 608 333 200, 558 333 200
RovnûÏ hledáme nové spolupracovníky.

Nabízí se volná místnost
Společenství vlastníků bytů
v Místku na Frýdlantské ulici
pronajme suterénní místnost,
asi 45 m2 se samostatným vcho-
dem. Informace ve večerních
hodinách na ✆ 558 433 201 
nebo 723 238 719.

INSTALATÉRSTVÍ
VODA • TOPENÍ • PLYN

● kompletně na klíč
● cenová nabídka zdarma
● práce včetně materiálu 5% DPH
● nabízíme možnost financování zakázky

spolupráce se 6 staveb. spořitelnami
se 4 hypotečními bankami
s leasingovými společnostmi

Navrhneme pro Vás nejatraktivnější řešení.

ZÁMEâNICTVÍ
● Zakázková výroba plotů, vrat,

mříží, schodů, zábradlí aj.

ZEMNÍ PRÁCE
● Rýpadlo - nakladač CAT 428C

NA·E SLUÎBY JSOU ZÁRUKOU VA·Í SPOKOJENOSTI

INSTALL CZ, s r.o.
Dušan Polách

Kunčičky u Bašky 325
Tel.: 558 649 038, 558 649 659

E-mail: install@install.cz
www.install.cz

558 631 535
558 679 371
604 556 181
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9.9. ul. 4. května kříženec, střapatý, černý
17.9. ul. 4. května jezevčík, hladkosrstý, černý
19.9. Slezská fenka jezevčíka, křížená, rezavá
20.9. P. Nové Dvory kříženec, fena, bílá káva
21.9. P. Nové Dvory King Charles Španěl, tricolor, malý, černobílý
23.9. Habrová křížený jezevčík, delší srst, rezavý
29.9. I.P. Pavlova malý černý hladkosrstý kříženec
30.9. Malý Koloredov kříženec, hnědá fenka
1.10. Gagarinova kříženec něm. ovčáka, fena
2.10. E.  Krásnohorské pouliční rasa, štěně světlehnědé
2.10. Míru rezavý kříženec, fena, hladkosrstá, střední
2.10. Míru 4 štěňata
3.10. kříženec, fena hladkosrstá, hnědá
8.10. 28. října čau-čau, hnědorezavý, kříženec
8.10. Skautská hnědá fena, kříženec
8.10. Míru světlehnědá fena, kříženec

2 černá štěňata
8.10. TGM černý retrívr
9.10. Slezská černý hladkosrstý jezevčík
9.10. J. Haška černé štěně, kříženec
12.10. Skalice japonský pes akita inu, bílá fena

Kontaktní tel. číslo do útulku v Sedlištích:
558 63 62 00, p. Ondračka

Úřední hodiny: po - st, pá: 16 - 18 hod.

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
V. NP - 11 kanceláří včetně soc. zázemí (3 bývalé bytové jednotky)
III. NP - nebytové prostory o výměře 35 m2 (1/2 byt. jednotky)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
kanceláře
3) Objekt čp. 811 - budova „B“ (nad restaurací), ul. Malý Koloredov 
II. - V. NP - kanceláře (soc. zařízení samostatné)
4) křížový podchod
- prodejní box o výměře 12,24 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 13,40 m2 (směr Frýdlant)
- prodejní box o výměře 13,40 m2 (směr nám. Svobody)
- prodejní box o výměře 12,20 m2 (směr MEINL)
5) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytový prostor o výměře 409 m2 (spol. sál)
6) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 35,12 m2 (II.NP.)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 3109, J. z Poděbrad
- pavilón bazénu při ZŠ (výměra 912 m2) + movité vybavení
2) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- II. NP. - 2 kanceláře
3) Objekt čp. 2322, T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 31,80 m2 (sklad)
4) Objekt čp. 637, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 150 m2 - sklepní prostory
5) Část objektu čp. 456, ul. T.G.Masaryka
6) Objekt čp. 139, ul. E. Krásnohorské
- nebytový prostor o výměře 25 m2 (suterénní sklad)
7) Objekt čp. 1876, Černá cesta
- pronájem celého objektu

INFORMACE:
MěÚ - odbor správy obecního majetku, tel. č. 0658/609 174

POZEMKY K PRONÁJMU
Město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující pozemky:

k.ú. Frýdek
- pozemky p.č. 1512/2 zast. plocha o výměře 192 m2, p.č.

7633/2 vodní plocha o výměře 184 m2, p.č.1520/2 ost. plocha
o výměře 16 m2, p.č. 1519/2 zahrada o výměře 105 m2, p.č.
1519/4 zast. plocha o výměře 98 m2, 1518/2 zast. plocha 
o výměře 21 m2, p.č. 1521/2 ost. plocha o výměře 43 m2 (ul. 
T. G. Masaryka) - za účelem dostavby uliční linie.

- pozemky p.č. 1831/249 ost. plocha a p.č. 1524 zast. plocha o
celkové výměře 400 m2 (Kostikovo náměstí) - za účelem do-
stavby uliční linie.

INFORMACE:
MěÚ - odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 178

Důležitá tel. čísla na Frýdeckou skládku a.s. :
Dispečink - odvoz popelnic, kontejnerů a nádob na separovaný
sběr,odvoz velkoobjemových kontejnerů, ostatní přeprava 
a doprava 558 623 546 , 558 627 046
Separovaný sběr - separace Lískovec 558 652 111
Mobilní sběrna nebezpečných odpadů 
na parkovištích 558 627 047 , 558 636 251
Sběrný dvůr nebezpečných odpadů 
v Pánských Nových Dvorech 558 627 047, 558 623 546 kl.25
Kompostárna v Bruzovicích 607 884 923
Skládka odpadů v Pánských Nových Dvorech 558 633 234
Ředitel společnosti 558 636 253
Asistent ředitele 558 636 251

Na vybrané parkoviště ve
městě mohou občané města
FM bezplatně přinést tyto ne-
bezpečné a velkoobjemové
odpady:

Nebezpečné odpady:
● mazací a motorové oleje,

olejové filtry
● televizory, obrazovky, moni-

tory, rádia, počítače
● lednice, mražáky, sporáky,

pračky
● použité obaly od postřiků a ji-

né chemikálie

● prošlé a nepotřebné léky
● zbytky barev, laků, ředidel
● autobaterie a monočlánky
● zářivky a výbojky
Velkoobjemové odpady:

● skříně, ostatní nábytek, ko-
berece.
PARKOVIŠTĚ - TERMÍNY

SBĚRU
U kina P. Bezruče (Místek)

Listopad: 19. - 21.11.
Prosinec: 17. - 19.12.

U krytého bazénu (Místek)
Říjen: 29. - 31.10.

Listopad: 26. - 28.11.

U Marian. kostela (Frýdek) 
Listopad: 5. - 7.11.
Prosinec: 3. - 5.12.

Naproti zastávce Na Veselé
(Frýdek) Listopad: 12. - 14.11.

Prosinec: 10. - 12.12.

Úterý, středa, čtvrtek - 
8.00 - 16.00 hodin

Sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu v našem
městě provádí Frýdecká sklád-
ka a.s., tel.: 558 627 047, 
558 636 251.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových 
složek komunálního odpadu ve FM

ZVEME VÁS DO NOVù OTEV¤ENÉ
·IROKOSORTIMENTNÍ PRODEJNY

KUSOVÉ KONFEKCE

NA ULICI STARÁ CESTA 91, FM
(1.PATRO NAD ALBERTEM)

NEJMODERNùJ·Í A NEJLEVNùJ·Í
SYSTÉM VYTÁPùNÍ

HALOGENOVÉ

TOPENÍ

INFRA

2000

Vytopí 
aÏ 120 m3

izolovaného 
prostoru !!!

CENA: 1490,- Kã (s dálkov˘m ovládáním)

1190,- Kã (bez dálkového ovládání)

fa MICHALÁK
☎ 558 646 112, 603 806 166

HOSPODÁRNOST (1 hod. provozu)
P¤ÍKON 800 W 1200 W 1300 W
BùÎNÁ SAZBA 2,09 Kã 3,13 Kã 3,39 Kã
SNÍÎENÁ SAZBA 0,73 Kã 1,09 Kã 1,18 Kã

◆ SKLENÁŘSKÉ
PRÁCE

◆ Rámování 
obrazů, zrcadel

PROVÁDÍ

SKLENÁŘSTVÍ
GARNACOVÁ VLASTA

Dovoz a odvoz
oken, dveří zajištěn

NAJDETE NÁS:

Náměstí Svobody 47
Frýdek-Místek

Vjezd z ulice U staré pošty

☎ 558 433 006

ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNÒ
A LODÎIÍ


 Bezpeãnostní skla bez
svisl˘ch rámÛ

� Uzamykatelná lodÏie
a úspora tepla

� Omezení hluãnosti
a pra‰nosti

 Snadné mytí a dlouhá
Ïivotnost

ZIMNÍ ZAHRADY
Info. na tel.: 

724 122 816 
606 710 740



Realizačnímu týmu z eko-
nomického oddělení odboru
územního a ekonomického
rozvoje (OÚER) Městského
úřadu ve Frýdku-Místku ve
složení ing. Petr Šabrňák,
ing. arch. Petra Schnircho-
vá, ing. Richard Žabka a Ha-
na Windischová, který má
na starosti ekonomický roz-
voj našeho regionu, se jen
během posledního roku po-
dařilo ze státních fondů Mi-
nisterstva pro místní rozvoj
ČR a programu Evropské
unie CBC Phare získat pro
město FM a Region Beskydy
dotace ve výši téměř osmi
miliónů korun a dotace ve
výši dalších čtyř milionů bu-
dou pravděpodobně v nej-
bližších týdnech schváleny.

„Obecně jsou Společné fon-
dy malých projektů programu
Phare CBC v česko-sloven-
ském příhraničí, z nichž se
nám už podařilo získat nema-
lé dotace a přidělení dalších
dotací očekáváme, určeny na
podporu akcí například v ob-
lastech kulturní výměny, vý-
měnných studijních pobytů a
kurzů, na výměnu zkušeností
v rámci veřejné správy, na plá-
nování společných přeshra-
ničních rozvojových studií, na
rozvoj malého podnikání, po-

řádání propagačních akcí, vy-
tvoření přeshraničních struktur
spolupráce, na zlepšování ži-
votního prostředí v regionu ne-
bo třeba rozvoj turistiky,“ vy-
světluje smysl Společného
fondu malých projektů progra-
mu Phare CBC v česko-slo-
venském příhraničí Hana Win-
dischová.

„Z tohoto Společného fondu
programu Phare CBC se nám
například podařilo získat grant
ve výši 16 693 EUR, což je
v přepočtu více než 550 tisíc
korun při finanční spoluúčasti
Regionu Beskydy ve výši 61 ti-
síc korun, na realizaci projektů
Sport nezná hranic, vydání
materiálů zviditelňujících náš
region pod názvem Propagač-
ní materiál Euroregionu Bes-
kydy (ERB) a Mapy ERB a na
připravovanou akci Gastrono-
mie bez hranic. Všechny tyto
aktivity jsou zaměřeny na cíl
zviditelnit náš příhraniční a
mnohdy opomíjený region a
přivést k nám investory, turisty
a zejména další granty a dota-
ce sloužící pro rozvoj regionu.
Kromě vyjmenovaných dotací
jsme se v rámci stejného do-
tačního titulu společně s obcí
Bílá podíleli i na přípravě pro-
jektu Cyklostezky Bílá, kde
jsme rovněž byli úspěšní a zís-

kali dotaci ve výši téměř 330 
tisíc korun,“ vypočítává úspě-
chy týmu Petra Schnirchová.

„Jedním z našich výraz-
ných úspěchů je rovněž zís-
kání dotací Ministerstva pro
místní rozvoj ČR určených na
rekonstrukci ulice J.V. Sládka
a komunikace U staré pošty
v Místku. Ze státní kasy se
nám na tyto projekty podařilo
získat dotace ve výši 217 tisíc
EUR, což je v přepočtu při-
bližně šest a půl milionů ko-
run. Město se na těchto re-
konstrukcích spoluúčastnilo
částkou 72 296 EUR, což je
přibližně 2 170 tisíc korun,“
uvedl člen realizačního týmu
OÚER Richard Žabka. „Zažá-
dali jsme také o dotace ve vý-
ši skoro 36 tisíc EUR z pro-
gramu CBC Phare - fond ma-
lých projektů na realizaci Pro-
pagačního filmu o Regionu
Beskydy, vydání Turistického
průvodce, výrobu Maskota
ERB, zhotovení Uvítací tabu-
le ERB a na projekty Záchra-
ny místního nářečí, Sport ne-
zná hranic a Patříme k sobě,“
informuje o aktivitách týmu
Richard Žabka. K dotaci 35
987 EUR by mělo být na tyto
projekty doloženo 11 996
EUR z příspěvků členů Euro-
regionu Beskydy. Zda ERB

tyto dotace získá, bude roz-
hodnuto koncem tohoto ro-
ku.

„Na přípravě projektů pro
Region Beskydy se ovšem
nemalou měrou podílí i oddě-
lení územního plánování při
OÚER, které například v sou-
časné době očekává schvále-
ní státních dotací z programu
Podpory přípravy projektů
v oblasti ochrany vod urče-
ných na kanalizaci a zpraco-
vání dokumentace pro sta-
vební povolení obcí Chlebovi-

ce, Zelinkovice a Lysůvky.
Tyto dotace by měly přesáh-
nout částku tří milionů a měs-
to by se na zpracování těchto
dokumentací mělo podílet
768 tisíci korunami,“ informu-
je vedoucí odboru Územního
a ekonomického rozvoje Petr
Šabrňák. Po získání dotací
nebo grantů na jednotlivé ak-
ce předává odbor územního a
ekonomického rozvoje MěÚ
FM projekty k realizaci dalším
příslušným odborům měst-
ského úřadu. (jr)
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FIREMNÍ PRODEJNA
Na ulici Míru ve Frýdku-Místku (objekt bývalé „Pilnikárny“)

Vám nabízí hutní materiál a kovovýrobky. 
• Plechy černé tloušťky 0,5 ÷ 4 mm, kolečka na plotové sloupky.
• Pozinkované plechy o síle 0,55 - za velmi výhodnou cenu.
• Tahokov - kompaktní a trvanlivá síťovina z plechu.
• Obouvací lžíce barevné i nerezové ve třech délkách. 
• Rohové lišty do vnitřních omítek.
• Toroidní transformátory, skládané a vinuté jádra. 
• Zakoupený materiál na požádání upravíme stříháním, ohýbáním. 

Informace a nákup: pondělí - pátek od 7.00 do 15.00 hodin
Telefon: 558 482 919, 558 622 148

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·

Realizační tým ekonomického oddělení odboru územního a ekono-
mického rozvoje Městského úřadu ve Frýdku-Místku ve složení
(zleva) ing. Richard Žabka, Hana Windischová, vedoucí ing. Petr
Šabrňák a ing. arch. Petra Schnirchová. Foto: Jana Rumianová

Realizačnímu týmu ekonomického oddělení OÚER
se daří získávat pro město FM a Region Beskydy miliony

Gastronomie bez
hranic: 21.-22. 11.

Přijďte se podívat na česko-
slovenské klání „Gastronomie
bez hranic“ v oboru kuchař-číš-
ník. Prostory Hotelu Centrum
ve Frýdku-Místku v pátek 22. li-
stopadu ožijí, protože zde bu-
dou soutěžit 4 týmy - 2 frýdec-
ko-místecké a 2 z Námestova.
Tento projekt uspěl v progra-
mu CBC PHARE - Fond ma-
lých projektů na česko-sloven-
ském příhraničí a získal tak do-
taci z Evropské unie. Čeští a
slovenští studenti se svým uči-
telským doprovodem se však
setkají již o den dříve, aby se
vzájemně seznámili a poznali
místní region. (hw)

Ke konci letošního září činila míra nezaměstnanosti
v okrese Frýdek-Místek 14,14 %, v samotném okresním
městě se míra nezaměstnanosti přepočtena v poměru
k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu vyšplhala až na
16,39 %. Na konci září bylo na frýdecko-místeckém úřadu
práce evidováno o 26 nezaměstnaných méně než na kon-
ci srpna. Počet uchazečů o zaměstnání se vyšplhal až na
15 463.

V průběhu září požádalo o zprostředkování zaměstnání 1
688 nových uchazečů, což je oproti stejnému období loňské-
ho roku o 124 osob více. Největší počet z nich představovali
zaměstnanci z odvětví textilního, oděvního a kožedělného
průmyslu a průmyslu potravin. Z nově zaregistrovaných ucha-
zečů o zaměstnání 55 ukončilo samostatně výdělečnou čin-
nost.

Vyřazeno bylo ve stejném období 1 714 uchazečů, z toho-
to počtu byl pro 1 159 vyřazených důvodem ukončení evi-

dence nástup do zaměstnání. Nejvíce vyřazených uchazečů
našlo uplatnění především v odvětvích služby, obchod, škol-
ství, pohostinství a ubytování.

Z hlediska pracovních příležitostí evidoval úřad práce ke
konci září celkem 391 volných míst s místem výkonu práce
v okrese Frýdek-Místek. Na jedno místo tedy připadá 39,5
uchazečů. Ke stejnému datu minulého roku připadalo na jed-
no volné pracovní místo 37 uchazečů.

Pro dělníky bylo nabízeno 293 volných míst, což je o 23 mé-
ně než vloni, a pro TH pracovníky a ostatní 98 vhodných vol-
ných míst, to je o 30 více než před rokem. Pro občany se změ-
něnou pracovní schopností bylo v nabídce úřadu práce 25
vhodných volných míst a pro absolventy a mladistvé 69 vhod-
ných volných pracovních míst.

Zaměstnavatelé hlásili úřadu práce nejvíce volných pra-
covních míst v dělnických profesích, zejména v profesích děl-
ník, prodavač, číšník - servírka, řidič a zedník.

Nezaměstnanost opět mírně vzrostla



Kubala je hráčem,
ale i organizátorem

Ing. Karel Kubala (nar. 1951
ve Frýdku-Místku) se začal vě-
novat šachové hře při studiích
na vysoké škole. Po studiích
začal pracovat v energetických
provozech Válcoven plechu. V
té době  se také kontaktoval na
místní šachový klub a brzy za-
čal organizovat podnikové pře-
bory pro neregistrované hráče i
mistrovské turnaje. Zapojil se i
do praktické hry a je mnohoná-
sobným přeborníkem oddílu.
Sahal i po získání titulu kandi-
dát mistra, ale to již u něj výraz-
ně převládla role organizátora,
trenéra mládeže a funkcionáře.
Organizační úsilí směřoval k vy-
budování šachového střediska.
Paleta aktivit byla velice pestrá
a zahrnovala organizaci bezpo-
čtu letních i zimních táborů, ví-
kendových soustředění a za-
hraničních výjezdů, při nichž se
zaměřil na komplexní rozvoj
osobnosti dětí. Za léta práce
s mládeží tak ovlivnil osobní
rozvoj tisíců mladých lidí ve
Frýdku-Místku i v celé ČR.

S manželkou utvořili
v DDM tandem

Šachový oddíl TJ VP Frý-
dek-Místek má dochovanou
historii od roku 1935. Novodo-
bá éra oddílu je nerozlučně
spjata s líhní mladých šacho-
vých talentů, která našla svou
základnu v Domě dětí a mláde-
že v Místku. Zde jsou datovány
první kroužky kolem roku
1978, jimž dal základ systema-
tické práce ing. Karel Pliska.
Společně s Karlem Kubalou se
oba zasloužili o velký rozmach
šachové hry ve Frýdku-Místku.
V roce 1982 začal pracovat
ing. Kubala jako externí pra-
covník Domu dětí a mládeže
ve funkci trenéra mládeže. Ve
stejné době se stala pracovnicí
Domu dětí a mládeže i jeho
manželka Mgr. Zdeňka Kuba-
lová. Veškerá organizátorská
práce tak byla umocněná prací
v manželském tandemu.

Vzrostl počet mladých
zájemců o šachy

Hned po zahájení trenérské
práce rozvinul Karel Kubala ná-
borovou činnost nových dětí,
takže během dvou let počet or-
ganizovaných dětí stoupl ze tři-
ceti na více než sto. Tréninko-
vou novinkou bylo zavedení
žebříčkových soutěží, kterými
dva tehdejší trenéři zvládli velký
počet dětí a výsledkem byla
profilace prvních nadprůměr-
ných talentů. Frýdecko-místec-

ká mládež z této základny za-
čala psát své dějiny slávy.
K trenérské a organizátorské
práci byli cíleně přitahováni
vlastní odchovanci. V 90. letech
byly ustaveny kroužky též na
všech základních školách ve
městě. Počet organizovaných
dětí se blížil ke čtyřem stům.
Vezmeme-li v úvahu přiroze-
nou dětskou zájmovou fluktua-
ci, potvrzuje tato skutečnost tvr-
zení o ovlivnění rozvoje tisíců
mladých lidí. „To, co udělalo ša-
chový Frýdek-Místek zřejmě
nejslavnějším, je Turnaj šacho-
vých nadějí, jenž přesahuje tra-
dicí a věhlasem evropské hrani-
ce. Letos se konal již jeho 23.
ročník,“ doplňuje ing. Kubala,
který sehrál nezastupitelnou ro-
li při formování organizátorské
koncepce a při zajištění mezi-
národní úrovně turnaje.

Díky Iniciativě 
vznikly turnaje

V roce 1989 spoluinicioval
vznik, vypracoval soutěžní řád
a pak řídil soutěž s názvem Ex-
traliga dorosteneckých druž-
stev Československa. Velký
zájem o účast v soutěži jí vy-
dobyl pevné místo v šachovém
kalendáři, přestože zpočátku
nebyla uznána jako oficiální
soutěž šachového svazu. Po-
dobně v soutěžích jednotlivců
neexistovaly celostátní přebory
mládeže. Opět frýdecko-mís-
tecká iniciativa dala vzniknout
tzv. festivalovým turnajům.
Jednalo se o přebornické tur-
naje nejlepších dětí ve věko-
vých kategoriích do 10, 12, 14
a 16 let. Vytvoření těchto koru-
novačních mistrovství šacho-
vých králů vyžadovalo tehdy
obrovské úsilí, ale pro talenty
bylo z hlediska výkonnostního
růstu motivačně nezbytné.
V roce 1991 byla vytvořena
systémově fungující Extraliga
družstev mladších žáků. Za
zmínku jistě stojí, že v celostát-
ních soutěžích dorostenců,
starších žáků a mladších žáků
bylo zatím bojováno o 36 titulů
přeborníků republiky a ve Frýd-
ku-Místku jich máme 21, další
medaile nepočítaje.

Velmistryně Jana Jacková
vyrostla z líhně šestiletých

“V roce 1992 jsme jako prv-
ní v republice začali pracovat
s dětmi věkové kategorie 6 a 7
let. Z této líhně nám vyrostl do-
sud největší talent, dnes ša-
chová velmistryně Jana Jacko-
vá. V roce 1992 dovezla stříbr-
nou medaili z mistrovství Evro-
py do 10 let, o rok později do-

konce stříbrnou medaili z mist-
rovství světa. Největší zásluhy
na její výchově má současný
ředitel Beskydské šachové
školy Antonín Surma. K témuž
období se váže počátek spolu-
práce s mezinárodním mistrem
Sergejem Berezjukem, dneš-
ním šéftrenérem Vrcholového
střediska mládeže při Beskyd-
ské šachové škole. Beskydská
šachová škola vznikla v roce
1993 a převzala vedoucí štafe-
tu šachového života ve Frýd-
ku-Místku. Pod její hlavičkou
se rozvinula od roku 1996 prá-
ce s dětmi předškolního věku
na několika mateřských ško-
lách s metodikou vytvořenou
ing. Petrem Pavláskem a Anto-
nínem Surmou. Je to další uni-
kát, který nám mnoho šacho-
vých středisek závidí,„ říká Ka-
rel Kubala. Pozitivní výchovné
působení šachové hry na for-
mování osobnosti mladého
člověka snad nejlépe vystihuje
motto ing. Karla Kubaly, jehož
text dodnes provází každý roč-
ník Turnaje šachových nadějí
ve Frýdku-Místku: „Možná, že
mezi námi vyrostou i velmistři,
my všichni však hrajeme šachy
proto, abychom se naučili lépe
poznávat svět.“

Anna Nováková
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Kubala ovlivnil osobní rozvoj tisíců mladých 

Předseda oddílu šachu TJ
VP FM Karel Kubala 

Foto: Archiv

Čí zásluhou nese Frýdek-Místek přívlastek šachový? Od-
pověď na tuto otázku zná ing. Karel Kubala, který je od po-
čátku roku 1984 dosud předsedou oddílu šachu TJ VP Frý-
dek-Místek.

RÁMUJEME 
A  PASPARTUJEME

- velký výběr rámů a paspart.
Provádíme veškeré

SKLENÁŘSKÉ PRÁCE 
V INTERIÉRECH
A EXTERIÉRECH.

Provozní doba:
Po - pá 8 - 17

tel.: 558 431 385
723 667 141

Sídlo: 
Domov mládeže SPŠ,

ul. 28. října 1639, 
Frýdek-Místek

http://www.vadas.cz/sklenarstvi
e-mail: sklenarka@spsfm.cz

Sdružení GOODWILL
Regionální poradenské
a informační centrum

podpora malého a středního podnikání a
vytváření výhodných podmínek pro jeho

rozvoj zejména v okrese
Frýdek-Místek a Nový Jičín

1. Dotované služby
• bezplatné úvodní konzultace informativního charakteru

v rozsahu 3 hodin
• odborné poradenství včetně poradenství k přístupu malých 

a středních podnikatelů (MSP) k finančním prostředkům
sazba max. Kč 500,-/hod., z toho:
- začínající podnikatel dotace 60 %
- ostatní firmy dotace 40 %

• vzdělávací akce pro podnikatele s charakterem vztahujícím se
k podpoře MSP - na vybraná školení a semináře je účastníkům, 
kteří splňují podmínky programu „Poradenství“ poskytnuto 
zvýhodnění ve výši 60 % ceny

2. Ostatní služby
• podnikatelské a odborné poradenství
• odborné a speciální služby pro podnikatele
• zprostředkování všech forem podnikání MSP
• vzdělávací činnost, kurzy, semináře
• spolupráce s regionálními institucemi

Sdružení GOODWILL
Regionální poradenské a informační centrum

P. Holého 400, 738 01 FM ✆ 558 633 188
nebo

POE EDUCO, spol. s r. o.
Štefánikova 12/2086, 741 01 Nový Jičín

✆ 556 720 180

POT¤EBUJETE PENÍZE?
Nabízíme moÏnost získání

PÒJâKY - ÚVùRU - HYPOTÉKY

Získáte u nás ·AMPUS ZDARMA pfii uzavfiení smlouvy o
◆ stavebním spofiení

◆ Ïivotním poji‰tûní 
◆ dÛchodovém pfiipoji‰tûní

V‰e se státním pfiíspûvkem a daÀov˘mi úlevami.
N a v ‰ t i v t e  n á s  !

TRH REALIT - KING
Fr˘dek-Místek, ul. T.G.M. 1131
(naproti katastrálnímu úfiadu) ✆ 608 333 200
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Co to vlastně stresová in-
kontinence je?

„Je to velmi rozšířený symp-
tom, který se vyskytuje přibliž-
ně u dvaceti procent dospělých
žen. Jedná se o nechtěný únik
moči při nedostatečné funkci
uzávěrového mechanismu mo-
čové trubice. Nejčastější příči-
nou bývá poškození svalů a
nervů pánevního dna během
porodu a hormonální změny
v postmenopauze. Stav se
zhoršuje při dlouhodobé těžké
fyzické námaze, při chronic-
kém kašli nebo s narůstající
nadváhou.“

Jak se toto onemocnění
projevuje?

„Ženy si stěžují hlavně na
nechtěný únik moči při zakaš-
lání, při zvedání těžkých bře-
men, při rychlejší chůzi, smí-
chu, běhu. Neschopnost udr-
žet moč významně snižuje
kvalitu jejich života.“

Jaké jsou v současné do-
bě možnosti léčby tohoto
onemocnění?

„Správně zvolenou léčbou
může být močová inkontinence
v převážné většině případů vy-
léčena nebo podstatně zlepše-

na. Základním předpokladem
úspěchu je dobrá spolupráce
mezi lékařem a pacientkou,
odborné vyšetření a individuál-
ní plán léčby. Léčba může být
nechirurgická (konzervativní) a
chirurgická.“

V čem spočívá nechirur-
gická léčba?

„Nechirurgická léčba se pro-
vádí v úvodu onemocnění a u
pacientek neschopných pod-
stoupit operaci. Má většinou
dočasný efekt. Cílem je posílit
pánevní dno. Patří zde rehabi-
litace, elektrostimulace, zave-
dení pesaru, madikamentózní
léčba. Součástí těchto postupů
je používání absorpčních po-
můcek.“

A jaké jsou možnosti chi-
rurgické léčby?

„Po důkladném vyšetření a
stanovení jasné diagnózy stre-
sové inkontinence je vhodně
zvolená a dobře provedená
operace nejúčinnějším léčeb-
ným postupem. Doposud nej-
častěji se prováděla operace
dle Burche, při níž se provádí
vyzdvižení hrdla a části močo-
vé trubice. Nyní však byla za-
vedena nová operační metoda,

takzvaná TVT - volně uložená
páska pod dolní část močové
trubice. Tuto novou metodu
zavedl profesor Ulmsten ve
Švédsku v roce 1996 a v Čes-
ké republice je schválena jako
nová operační metoda streso-
vé inkontinence od června
2001. Na našem urologickém
oddělení ji provádíme od červ-
na 2002.“

Jaké výhody má tento no-
vý postup operace?

„Je to metoda miniinvazivní.
To znamená, že dochází k mi-
nimálnímu poškození tkání,
anestézie je krátkodobá, a pro-
to je možno operovat i starší
pacientky a hospitalizace je
pouze dvou až čtyřdenní. Ús-
pěšnost této metody je až 85
procent vyléčených pacientek
a dalších 10 procent je zlepše-
no. To jsou nejlepší výsledky
ze všech prováděných operač-
ních metod pro stresovou in-
kontinenci.“

Musí ženy za tuto operaci
platit?

„Ještě donedávna tento vý-
kon nebyl zdravotními pojišťov-
nami hrazen. Od června 2002
již pojišťovny tento výkon hradí
některým pracovištím, mezi
které patří i frýdecká nemocni-
ce. Problém ovšem je s úhra-
dou TVT pásky, která stojí 17
800 korun. Tuto nám některé

pojišťovny neuhradí, její cena
je zahrnuta do paušálu, který
od pojišťovny dostáváme kaž-
dý měsíc. Pacientky si však
přesto u nás tuto pásku hradit
nemusí. Omezuje nás to však
v počtu provedených operací.“

Mnoho žen trpí močovou
inkontinencí, a přesto k léka-
ři nejdou. V čem vidíte hlav-
ní problém?

„Mnohé ženy si myslí, že se
jedná o běžný příznak stáří, a
že je to tedy normální. Mnohé
ženy se stydí s tímto problé-
mem k lékaři jít a nevěří, že se
to dá léčit. Mezi ženami je tedy
nedostatek informací o mož-
nostech léčení. Kromě toho
jsou také absorpční pomůcky
snadno dostupné, ženy si je
opatřují samy a k lékaři nejdou.
Naopak ze strany lékařů je za-
se nutný aktivnější přístup při
vyhledávání a informování pa-
cientek.“

Co byste tedy doporučil
všem ženám, které trpí ne-
chtěným únikem moči?

„Nebát se říci svému lékaři o
svých problémech a vyžadovat
vyšetření a léčbu inkontinence.
Pacientky mohou přijít také pří-
mo na naši urologickou ambu-
lanci, kde je kompletně vyšetří-
me a navrhneme terapii.

Prevence tohoto onemocně-
ní není jednoduchá, ale zdravý

životní styl, udržování ideální
tělesné hmotnosti a nekouření
snižují riziko vzniku tohoto
onemocnění.“

Ženám s nechtěným únikem moči pomůže nová metoda

Na průřezu ženskou pánví je
patrné uložení TVT pásky pod
dolní část močové trubice. 

1 stydká kost
2 močový měchýř
3 močová trubice
4 ženské pohlavní orgány
5 konečník

1 

2
4

5

3

12. listopadu ve 14 hodin
proběhne v místeckém Ná-
rodním domě na téma ženské
stresové inkontinence před-
náška primáře urologického
oddělení Nemocnice ve Frýd-
ku-Místku MUDr. Petra Plas-
gury. Akci organizuje Klub dů-
chodců FM.

Na urologickém oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku se
začala provádět nová léčebná metoda ženské stresové
inkontinence. Na bližší informace jsme se zeptali primáře
urologického oddělení MUDr. Petra Plasgury:

Charitní klub sv. Anežky se
přes den postará o vaše seniory

Činnost klubu sv. Anežky sestává ze tří hlavních aktivit:
denní stacionář pro seniory, charitní klub seniorů a mateřské
centrum Kolečko.

Nejvýznamnější aktivitou klubu sv. Anežky je denní stacionář
pro seniory. Touto službou pomáháme rodinám, jejichž rodinní pří-
slušníci nejsou schopni se sami o sebe v domácím prostředí v do-
bě nepřítomnosti rodiny postarat. Stacionář zajišťuje denní pobyt
s programem a všestrannou péčí pro tyto seniory v době od 8 do
16 hodin. Umožňuje tak rodinám, aby se mohly po zbývající část
dne postarat o své seniory v domácím prostředí, aniž by rodinní
příslušníci museli opustit zaměstnání. Klienti mají zajištěn dovoz
a odvoz, pokud toto nezajišťuje samotná rodina. Nabídka progra-
mu sestává z hudební terapie, psychoterapie, arteterapie. Klienti
mohou využívat knihovnu, video, televizi.

Kontakt: vedoucí stacionáře Eva Michalčáková, tel.: 558 632 719.

Poradna už funguje třicet let

Současná Pedagogicko-psy-
chologická poradna má dvě stá-
lá pracoviště ve Frýdku-Místku
na ulici Palackého 130 a 122,
dále elokovaná pracoviště
v Třinci a ve Frýdlantě nad Os-
travicí. V některých městských
školách jsou zřízena tzv. kon-
taktní centra. Do nich pracovníci
poradny docházejí a řeší jednot-
livé případy přímo ve škole.

Poradna má regionální pů-
sobnost. Jejím zřizovatelem je
od října 2001 Moravskoslezský
kraj.

Předmětem činnosti poradny
je pomoc při řešení výchovných
a výukových problémů dětí, žá-
ků a studentů všech typů škol a
školských výchovných zařízení.
Poskytuje poradenskou službu
při profesní orientaci žáků a stu-
dentů, metodicky vede učitele
v oblasti péče o žáky se speci-
fickými poruchami učení, v ob-
lasti prevence sociálně patolo-
gických jevů, a také v oblasti
profesionální orientace. Odbor-
nou práci zajišťují psychologové,
speciální pedagogové a sociální
pracovnice.

Poradenskou klientelu tvoří
převážně děti se školními obtí-

žemi. Za uplynulá léta jich prošly
poradnou tisíce. Odborní pra-
covníci v poradně nejčastěji po-
skytují pomoc dětem se specific-
kými poruchami učení, s obtíže-
mi v soustředění, dětem hype-
raktivním, i těm, které mají ká-
zeňské a výchovné problémy.
Řeší problémy vztahů v rodině,
pomáhají dětem s vývojovým
opožděním a dětem školsky ne-
zralým. Stoupá také počet žada-
telů o pomoc při výběru další
vzdělávací cesty a při volbě pro-
fese. Nabídka diagnostických,
intervenčních, terapeutických,
metodických a vzdělávacích slu-
žeb se za dobu existence po-
radny podstatně rozšířila.

Narůstající zájem o služby po-
radny prokazuje potřebnost
těchto služeb a svědčí o důvěře.
Vývojový trend v pedagogicko-
psychologickém poradenství sli-
buje rozvíjení dalších možností
účinné pomoci při řešení vzdělá-
vacích, výchovných a jiných pro-
blémů klientů. Dosavadní pozi-
tivní vývoj přispěl k vytvoření in-
stituce, která má nejen dlouho-
letou tradici, ale i pevné místo ve
školském systému. 

PhDr. Ludmila Kandrnalová

V letošním roce si připomíná své třicetileté trvání Pedagogic-
ko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku. V našem okrese
vznikla v roce 1972 jako jedno z prvních zařízení tohoto druhu
u nás. Původně sídlila v budově Střední průmyslové školy v uli-
ci 28. října. Od roku 1985 působí na Palackého ulici v Místku.

ODPOâÍVÁRNA
KOSMETIKA
MASÁÎE 
PEDIKÚRA
CVIâENÍ PRO ZDRAVÍ
P¤EDNÁ·KY
NOVù ! OD 4.11. 
OTEV¤ENA âÍTÁRNA - 
ODPOâÍVÁRNA
Dennû kromû úter˘ od 10 do
18 hodin.
Posezení a poleÏení pfii ãaji
a knize.

AKCE ! KaÏd˘ desát˘ zákazník
dostane permanentku v hod-
notû 10 náv‰tûv dle v˘bûru.

MÍSTEK, NÁM. SVOBODY 14
Tel.: 558 64 70 27, 2. patro

Den jazyků na 6. ZŠ
Děti z 6. ZŠ ve FM strávily

netradičně dopoledne 26. zá-
ří, kdy na škole proběhla ak-
ce s názvem Den jazyků, kte-
rou vyhlásila Rada Evropy.
Akce byla určena pro všech-
ny žáky 4. až 9. tříd, kteří
ovládají jakýkoliv cizí jazyk,
ať už dobře, nebo třeba jen
částečně.

Žáci během čtvrtečního od-
poledne mohli zábavnou for-
mou nahlédnout nejen do tajů
anglického a německého jazy-
ka, kterým se ve škole učí, ale
měli příležitost se tu setkat na-
příklad s dánštinou, francouzšti-
nou, italštinou, japonštinou, ze
slovanských jazyků pak s rušti-
nou, chorvatštinou, slovenšti-
nou, polštinou a ukrajinštinou.

Zájemců z řad žáků o tuto
akci bylo opravdu mnoho. Něk-
teří z nich stačili navštívit až de-
vět různých jazykových stano-
višť a pokusit se, třeba jen od-
hadem, určit, co hádanka, ré-
bus, přísloví či krátká pohádka
nebo text písně v sobě skrývají.
Nechyběly ani hudební nahráv-
ky cizojazyčných písní, jejichž
melodie přibližovaly charakter
té či oné země, obrázkový ma-
teriál z různých zemí, ke kterým
se jednotlivé jazyky vztahují,
dokonce nechyběla ani ochut-
návka japonské kuchyně. Za pí-
li, snahu, zájem i za účast byli
žáci odměňováni sladkostmi.

Děti z 9. ZŠ se mohly
povozit na konících
Děti školní družiny a 3. tříd 9.

ZŠ ve FM společně navštívily
Jezdecký oddíl FM, aby se, vy-
baveny pamlsky, těšily na sve-
zení a hlavně na samotné koní-
ky. Za asistence místního psa
„hlídače“ ukázněně čekaly na
svezení, ve stájích pak rozdělo-
valy pamlsky. Za velmi příjemné
dopoledne chceme moc a moc
poděkovat dívkám, které měly
s malými dětmi trpělivost a vodi-
ly celé dopoledne koníky, aby
uspokojily přání dětí. Vždyť nej-
krásnější pohled na svět je prý
z koňského hřbetu. Poděkování
patří také majitelům Hrůzkovým,
kteří nám toto setkání umožnili.
Učitelky a vychovatelky z 9. ZŠ



Takové pozvání se neodmítá,
proto rodiče 38 dětí souboru Os-
travička sáhli na samé dno rodin-
ných kas a vypravili své ratolesti
na dlouhou cestu. Po dvouden-
ním pobytu ve Vídni, kde se ta-
nečníci a muzikanti již posedmé
podíleli na programech v rámci
Dne dětí, soubor (přes den u
Středozemního moře a v noci
v autobuse) absolvoval 72 hodin
trvající cestu do města svých

hostitelů - Villeny, ležící asi 70 km
severozápadně od Alicante.

Notně pomačkané, neunavi-
telné, z moře nasolené a slun-
cem připečené děti byly po sr-
dečném přivítání hostitelů nasy-
ceny hranolky, hamburgery a ko-
lou - obvyklou to stravou španěl-
ské mládeže, a ubytovány
společně v krásně zrekonstruo-
vaném kulturním stánku - daru
městu od někdejšího starosty.

Od dalšího dne - 12. září, se již
realizoval pečlivě připravený se-
dmidenní program - přes den vý-
letní akce: prohlídky měst, exkur-
ze v čokoládovně, koupání v mo-
ři, zhlédnutí atraktivního průvodu
Maurů a křesťanů v dobových
krojích, nezapomenutelný celo-
denní pobyt na atrakcích v Terra
Miitica a v nočních hodinách pět
samostatných hodinových kon-
certů v krásných domech kultury
či divadlech. Děti Ostravičky spo-
lu s dalšími třemi španělskými
soubory dospělých přijal starosta
města Villena a zahájil víkendový
folklorní festival. Podle pořadate-
lů více než 3000 diváků po oba
dny pozorně sledovalo taneční
kreace španělského fandanga
v doprovodu klasických kytar a
kastanět. Když na pódia nastou-
pily naši malí tanečníci a zazněly
první tóny houslí a cimbálu, v hle-
dištích to přímo zašumělo. Pro di-
váky zvyklé na svou typickou li-
dovou tradici byla vystoupení na-
šich dětí nevšedním zážitkem,
které ocenili bouřlivým potles-
kem. Pár z nich jsme přistihli, jak
si při cestě domů hvízdají melodii
Vojtka, někteří dokonce zkoušeli
napodobit žabí skřeky či taneční
skoky našich kluků.

Co dodat závěrem - jedna ze
čtyř skupin souboru Ostravička
si pobytem ve Španělsku nejen
prodloužila prázdniny, ale díky
našim hostitelům a vděčným di-

vákům prožila krásných osm
dnů v pohodové letní atmosféře
ve společnosti nesmírně milých
a pohostinných lidí. Kvalitně a
snaživě předvedenými výkony
na všech vystoupeních se sna-
žila nejen poděkovat, ale dát
světu na vědomí, že v daleké
České republice ve městě Frý-
dek-Místek se takto poctivě a
s chutí pracuje již 20 let s dětmi,
které téměř veškerý volný čas

prožívají s lidovou písní a tan-
cem.

Pokud i Vás zajímá výsledek
dvacetileté práce souboru Os-
travička, přijďte se podívat v
pátek 22. listopadu v 18.00
hod. do kina P. Bezruče na náš
jubilejní koncert a následně si
s námi „zajuchat“ do Národní-
ho domu, a to v sobotu 23. li-
stopadu od 17.00 hod.

MUDr. Eva Geryková
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Ostravica na Kanárských ostrovech

Začalo to ve Švédsku
V roce 2000 jsme se na fes-

tivalu ve švédském Rättviku
seznámili se souborem z malé-
ho města Arona na ostrově Te-
nerife. V loňském roce jsme
soubor hostili na frýdeckém
folklórním festivalu, a letos by-
la řada zase na nás. Dostali
jsme pozvání nejdříve na ost-
rov Gran Canaria a pak na Te-
nerife.

Samotný VII. Festival Inter-
nacional de Folklore de la Villa
de Ingenio se konal od 29.7.
do 4.8., ale náš soubor pobý-
val na ostrově už od 27. čer-
vence. Měli jsme tak možnost
poznat krásné malé městečko
Villa de Ingenio, vzdálené asi
30 minut autobusem od hlavní-
ho města Las Palmas. Festival
měl hodně pohodovou, do-
máckou atmosféru. Každý den
jsme procházeli starobylými
uličkami cestou do velké haly
na jídlo a na zápražích historic-
kých domů nás zdravili místní
lidé, pro které jsme se stali na
pár dní součástí životního kolo-
ritu. Mezi účinkujícími soubory
z Mexika, Izraele, Jižní Afriky,
Turecka, Španělska, Kanár-
ských ostrovů, Polska a České

Republiky se během všech vy-
stoupení, workshopů, koncertů
a výletů vytvořily nové přátel-
ské vztahy.

Festival byl velkolepý
Organizátoři nám připravili

pestrý program, který kromě
prezentace folklóru z každé
země zahrnoval i výlety po ost-
rově k moři, na písečné duny a
také na hory. Záměrem bylo
seznámit lidi z různých konti-
nentů s obyčejným životem
místních obyvatel a krásami to-
hoto ostrova. Festival, který se
konal pod záštitou CIOFF, měl
velkou mediální podporu, mi-
mo jiné také místní televizí, kte-
rá natáčela každý den zprávy
z oficiálního i soukromého pro-
gramu souborů. Závěrečný
velkolepý koncert v nádher-
ném místě plném květin a pa-
lem, který přenášela také hlav-
ní španělská TV stanice, byl
směsicí folklóru a moderního
tance. Bohatý ohňostroj koru-
noval krásný zážitek nejen pro
diváky, ale i pro nás samotné.

Na Tenerife si Ostavica
zahrála na pláži

5. srpna jsme se i se všemi
zahraničními soubory přeplavili

trajektem na nedaleký ostrov
Tenerife. Bylo to pro nás milé
překvapení, díky kterému v nás
letošní léto zanechá spoustu
příjemných vzpomínek. Teprve
II. Internacional Folklore Festi-
val Arona 2002 nám připravil
spoustu zajímavých okamžiků.
Oproti společnému ubytování
v historickém domečku na Gran
Canarii, jsme na Tenerife měli
možnost zažít komfortní pobyt
v apartmánech pro tři osoby,
které byly součástí turistického
hotelového komplexu. Kromě
tradičních koncertů v pozdních
nočních hodinách jsme si vy-
zkoušeli i tanec a hraní v pravé
poledne na mořském pobřeží.
Nezapomenutelný byl společný
večer s přáteli ze souboru
z Arony nebo výlet pod sopku
Tejde. Z ostrova jsme odlétali
16. srpna, takže jsme si užili i
mořského koupání.

Moravský folklór se mezi
Turky a Ekvádorci neztratil

Každý soubor byl něčím
specifický, přestože společná
láska k hudbě a tanci nás vždy
naladila na stejnou notu. Me-
xické jevištní show, založené
na střídání barevných kostý-
mů a jednoduché choreografii.

Izraelský dokonalý moderní
balet, výborní muzikanti
z Ukrajiny, propracované a ná-
ročné rozcvičky a neustálá 
přítomnost šesti osobních
ochránců. Spontánní Jihoafri-
čané s hlasitými skřeky, výkři-
ky a dupáním. Jakoby nená-
padní Ekvádorci s mystickým
starcem a ženami předlouhých
vlasů. Početné soubory z Ka-
nárských ostrovů s mnohohla-
vými doprovodnými muzikami
a zpěváky. Polské děti ve spí-
še muzikálových než folklór-
ních představeních. Turečtí
muži s šavlemi a krásnými kro-
ji. Ani Ostravica se tu ale ne-
ztratila. Předvedla barevnost

moravsko-slovenského pome-
zí v tancích, krojích i písnič-
kách. Netradičně početná mu-
zika byla vyhledávaným těle-
sem k poslechu i tanci.

Loučení bylo smutné
Tři týdny je dlouhá doba a

bylo těžké se vrátit do „normál-
ního“ koloběhu života doma.
Mnohým už bylo smutno, něk-
teří by ještě rádi zůstali. Louče-
ní bylo jako vždy provázeno sl-
zavými pozdravy a sliby o do-
pisech, mailech, snad i návště-
vách. Byla to krásná část léta.
Vzpomínky, fotografie a video
záznam nám ji budou připo-
mínat.

Na snímku pořízeném na Kanárských ostrovech Radek Jakob
a Martin Wasil ze SLPT Ostravica a dva členové souboru Baile
Phakama z Jižní Afriky. Foto: Archiv SLPT Ostravica

Léto už je minulostí, chladnější počasí a kratší dny nám zvěstují nástup podzimu, a tak nám
nezbývá, než se zahřát vzpomínkami na prázdniny, kdy nám bylo teplo na těle i na duši. Také
my, členové Souboru lidových písní a tanců Ostravica z Frýdku-Místku, jsme po dvou letech
opět našetřili nějaké penízky a vydali jsme se za našimi přáteli na dva z Kanárských ostrovů.

Ostravička v létě Španělům ukázala, že i náš moravský folklór
má jiskru. Foto: Archiv Ostravičky

Ostravička tančila ve Španělsku 

Dětský folklorní soubor Ostravička upoutal svými vystou-
peními v nizozemském Markelu na počátku letošního léta ře-
ditele Kulturního domu a folklorní soubor ze španělského
města Villena. Obdiv a uznání dovedností dětí, nápadité cho-
reografii a kráse naší lidové slovesnosti projevili nejen slov-
ně, ale i činem - pozvali náš soubor k prezentaci na jejich do-
mácí festival a další samostatná vystoupení v různých leto-
viscích známého pobřeží Costa Blanca.



V Galerii Krásno na ulici
ČSA v Místku je k vidění vý-
stava malíře a řezbáře Jana
Satiny.

Jan Satina se narodil se 17.
května 1941 jako poslední
z šesti dětí manželů Jana a
Františky Satinových. Po ukon-
čení školní docházky začal pra-
covat jako katrista na pile v Os-
travici. Malování a kreslení ho
bavilo už od dětských let, ale in-
tenzivně se malbě začal věno-
vat od roku 1967. V začátcích
ho vedl malíř Leopold Parma.

Jan Satina je jedním ze za-
kladatelů tradiční výstavy lido-

vých umělců konané každoroč-
ně na Ostravici. Od roku 1970
vystavoval střídavě také v Os-
travě a Praze. V regionu se pra-
videlně účastní výstav „Salón“
konané na frýdeckém zámku,
„Mozaika“, jejímž pořadatelem
je město Frýdlant nad Ostravicí
a již uvedené výstavy lidových
umělců v Ostravici. Od roku
1995 se věnuje i dřevořezbě.
Svá díla - malby a dřevořezby
jsou celoročně umístěny také
ve stálé galerii v Ostravici. Ná-
měty ke své tvorbě čerpá vý-
hradně z regionu Beskydy.

Výstava Jana Satiny potrvá
do 12. listopadu. Od 15. listo-
padu pak bude v Krásnu k vi-
dění výstava Lenky Glombico-
vé „Ty jsi mé světlo“. Na verni-
sáži výstavy keramické moza-
iky a interiérových doplňků,
která proběhne 15. listopadu
v 17.00 hodin, zahraje hudeb-
ní skupina Až na půdu. Provoz
galerie Krásno denně od 
9 do 18 hodin, v sobotu od 
9  do 12 hodin.
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Koncert roku uvede místní
špičky i zahraniční hosty

Po nebývalém úspěchu letního koncertu kapel Prouza a Hemp for Victory připravili Národ-
ní dům, Sweetsen production a MAFO agency na pátek 1. listopadu další hudební svátek. Na
akci, která bude bezpochyby frýdecko-místeckým koncertem roku se představí dvě místní
koncertní jistoty a dva neméně zajímaví hosté.

Vyvrcholením Koncertu ro-
ku bude bude rock&rollová
show v podání amerických
Lord Bishop & his Rockade-
lic Kings (na snímku). 

Foto: Archiv

Stále lepší a vyzrálejší Hemp
for Victory zahájí hudební pod-
večer programem z připravova-
né desky. Jako první host se
představí místnímu publiku
dobře známí Priessnitz, kteří
dokazují, že lze držet krok s tím
nejlepším a nejprogresivnějším,
co se na české hudební scéně
děje a zároveň neztratit svou
vlastní tvář. Jejich živá vystou-
pení neztrácejí na kvalitě ani po
letech. Již mnohokráte osvěd-
čená a mezi českou špičku se
navrátivší Prouza vystoupí s no-
vou doprovodnou laserovou
show. Prouza, která v součas-
né době hraje už se čtyřmi ky-
tarami si připravila jak osvědče-
né hitovky z prvních dvou de-
sek, tak i několik letními festiva-
ly prověřených novinek.

Vyvrcholením celé akce pak
bude rock&rollová show v po-
dání amerických Lord Bishop &
his Rockadelic Kings. Dvou-

metrový černoch, který svým
přístupem dává vzpomenout
na geniálního kytaristu Jimiho
Hendrixe je uznávaným hu-
debníkem na newyorské hu-
dební scéně. Se svou kapelou
předvede set plný extravagant-
ních převleků a sexuálního na-
pětí. Od svého vzniku v roce
1999 stačila kapela objet té-
měř celou Evropu. Ze společ-
ného setkaní na podiu festiva-
lu Rock for People se členy ka-
pely Prouza vzešla myšlenka
uspořádat vystoupení i ve
Frýdku-Místku. Tento koncert
je součástí masivního evrop-
ského turné u příležitosti vydá-
ní nove desky Sweet’n’Blood.
Koncert se koná v pátek 1. li-
stopadu od 17.30 hodin v kul-
turním domě Válcoven plechu
a vstupenky za 100 Kč je mož-
no zakoupit v předprodeji v Ná-
rodním domě a Antikvariátě
Pod svícnem. (pk)

LEV BÍLEK spol. s.r.o.
knihkupectví, papírnictví, galerie
Tržní 20, Místek - podloubí
Tel.: 558 434 006 
Fax: 558 661 985 
E-mail: knihkupectvi.bilek@cmail.cz

SLEVA 10 %
KAŽDOU STŘEDU na 

● KNIHY 
● ŠKOLNÍ POTŘEBY
● KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
Přijďte k nám - příjemná obsluha - široká nabídka

C o  n e m á m e  -  r á d i  V á m  z a j i s t í m e

ADRA pořádá přednášky o víře
Církev ASD, společnost Život a zdraví, ADRA, pořádá v aule
SPŠ na ul. 28. října v Místku cyklus přednášek a akcí na téma:
„Věřit? Má to ještě smysl?“ Akce a přednášky probíhají vždy od
18.30 hodin.  Přednáší ThDr. Jiří Moskala, docent na Andrew-
sově universitě (Michigan,USA).
Termíny:
Sobota 2.11 Život v naději
Neděle 3.11 Touha po harmonii-koncert křesťanských písní
Pondělí 4.11 Tajemství dynamického života
Úterý 5.11 Život v nové dimenzi
Středa 6.11 Trvalé vítězství
Pátek 8.11 Nové perspektivy budoucnosti
Sobota 9.11 Invaze z vesmíru písní
Neděle 10.11 O co jde dnes?
Pondělí 11.11 Existuje život po životě?
Úterý 12.11 Jak mohu začít znovu?
Středa 13.11 Brána nového života
Pátek 14.11 Smrt, která přináší radost
Sobota 15.11 Nejkrásnější pozvání
Sobota 23.11 Ivo Hrachovec - člen opery ND v Praze
Sobota 30.11 L. Szurdiová - koncert duchovních

Satina a Glombicová v Krásnu 

INTERNETOVÉ, FIREMNÍ 
I OSOBNÍ PREZENTACE

WEBDESIGN
ELEKTRONICKÝ OBCHOD

v ý v o j ,  v ý r o b a ,  ú d r ž b a
David Smolarčuk, 28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek

Tel.: 602 566 025, fax: 558 431 385, vadas@vadas.cz

Již tradičně se koncem listo-
padu ve Frýdku-Místku usku-
teční koncert známé folkrocko-
vé kapely Oboroh. 

Netradiční tentokrát bude
prostor, kde se koncert ode-
hraje. Stane se jím pavlač v
kostele sv. Jana Křtitele ve
Frýdku. Toto místo se svojí
specifickou a intimní atmosfé-
rou bude v neděli 24. listopadu
od 19.00 hodin znít hudbou,
která má kořeny především v
životních zkušenostech jejího
kapelníka a hlavního autora
Slávka Klecandra. Překvapení

si pro tuto příležitost chystá i
pořadatelská skupina Hrozen.
Všichni jste zváni.

Koncert folkrockové kapely Oboroh
proběhne u svatého Jana Křtitele

Firma KOCIAN - MECNER

MALÍŘSTVÍ
A NATĚRAČSTVÍ

Nástřiky,
žaluzie, těsnění

� 558 436 236 (večer)
603 745 292
604 145 641

ZASTAVÁRNA - BAZAR
Aneta Švajdová

ZASTAVÍME I PŘIJÍMÁME
DO KOMISE

Jako jediní máme snížený
úrok na 3 % t˘dnû.

Po pracovní době
NON-STOP

� 604 253 258
603 535 394
T.G.M. 1111 

(naproti zastávce u Nového
bytu, vedle Frýdečanky)
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Jóga na 1. základní škole 
Jóga centrum na 1. základní

škole Pod sovou ve Frýdku po-
řádá kurzy jógy pro začáteční-
ky i pokročilé. Kurzy probíhají
vždy v úterý od 16.30 hodin
v malé tělocvičně školy.
Jóga v Městské knihovně

V Městské knihovně v Míst-
ku na ulici Hlavní 112 probíhají
6.11. a 20.11. od 18.00 hodin
pokračovací lekce Sahadža jó-
gy. Jedná se o povídání s prak-
tickými ukázkami, nejde o kla-
sické jógové cvičení na žíněn-
kách. Jednotlivé lekce na sebe
navazují. Další programy pro-
bíhají po 14 dnech. Informace:
www.nirmala.cz .

Hledají se instruktoři
plavání kojenců

Baby club Kenny hledá zá-
jemce o práci „Instruktor cviče-
ní a plavání kojenců a batolat“
na vedlejší nebo hlavní pracov-
ní poměr. Proškolení zajistíme.
Kontakt na tel. 723 130 216.

Plavání kojenců
Beseda s rodiči a zápis do

kurzů „Programy, Cvičení a
Plavání novorozenců, kojenců,
batolat a předškoláčků“, který
organizuje Baby club Kenny,
bude probíhat v pondělí 4. li-
stopadu v 16.00 hodin v pro-
storách krytého bazénu při
11.ZŠ na sídlišti Slezská ve
Frýdku. Beseda potrvá 1,5 - 2
hodiny, pokud možno bez dětí.
Informace na tel.: 723 130 216.

Baby club Kenny provozuje
každé pondělí mezi 8.30 a
11.30 hodinou „Miniškoličku“
pro děti bez rodičů ve věku od
1,5 roku do 4 let. Přihlášky na
tel.: 723 130 216.

Mikuláš s aerobikem
Studio moderní ženy Maja

pořádá 7.12. na 11. základní
škole mikulášskou sobotu.
Vchod od tělocvičny, prezenta-
ce od 9.00 do 9.30 hodin, ce-
na: při zaplacení do 15.11. 300
korun, později 350 korun. Hos-
tem bude Lukáš Kolek - Dance
Aerobik. V ceně jsou 3 hodiny
cvičení, bazén, aquaaerobik a
lehká svačina. Po akci proběh-
ne maratón v aerobiku pro dě-
ti od 6 do 15 let. Prezentace od
14.00 do 14.30 hodin. Vstupné
20 korun. Pro nejlepší jsou při-
praveny ceny. Informace na
tel.: 558 647 028. 

Lok Yiu Wing Chun Kung Fu  se můžete naučit i ve Frýdku

Lok Yiu Wing Chun Kung Fu
je styl, který byl stvořen zhruba
před 400 lety mniškou Ng Mui
z kláštera Shaolin. Jí vytvořený
styl byl pravým opakem klasic-
kých starých stylů, kdy vyhrával
těžší a silnější, a kde slabá že-
na neměla šanci obstát. Její
způsob boje byl poddajný proti
hrubé síle a obsahoval pouze
techniky upotřebitelné v boji.
Z toho také lze vyvodit, že jde o
sport, který je mimořádně vhod-
ný nejen pro muže, ale také pro
ženy, které se chtějí umět ubrá-
nit případnému násilníkovi.

Frýdecko-místecká škola
pracuje už od roku 1995 pod
záštitou European Lok Yiu
Wing Chun International Marti-
al Arts Association vedené Sifu
Wilhelmem Blechem z Ottwei-
leru (SRN), který také do Frýd-
ku-Místku pravidelně každý rok
přijíždí na semináře.

Kouzlo Wing Chun Kung Fu
tkví ve cvičení zvaném Chi

Sao - lepicí se ruce. Jde o to,
že se žák tréninkem naučí
skrze své ruce cítit pohyby
soupeře. Pomocí tohoto citu
si pak dokáže přečíst svého
protivníka a využít jeho pohy-
by a sílu ve svůj prospěch a k
vítězství v boji,“ popisuje prin-
cip Lok Yiu Wing Chun Kung
Fu sifu Petr Kozár. Za několik
let, co vyučuje, už dokázal vy-
chovat řadu instruktorů, kteří
procházejí sítem tvrdého tré-
ninku a náročných zkoušek a
nyní šíří umění Mistra Lok Yiu
ve svých školách po celé Mo-
ravě. „Zřejmě nejznámějším
studentem tohoto stylu byl le-
gendární Bruce Lee, který se
učil Wing Chun Kung Fu
v Hong-Kongu,“ dodává Petr
Kozár.

Chcete-li se o tomto sportu
dovědět více, navštivte interne-
tové stránky http://www.elywci-
maa.cz/ nebo můžete zavolat
na telefonní číslo 603 212 945.

Ve Frýdku-Místku už více než osm let funguje škola Wing
Chun Kung Fu. Ačkoliv název tohoto sportovního odvětví
svádí k „zaškatulkování“ mezi ostatní bojové sporty, tato ško-
la nabízí zcela jiný přístup, než tradiční školy karate, judo a
podobně.

Sifu Petr Kozár (na snímku vlevo) vyučuje ve Frýdku už více než
osm let starý čínský bojový styl Lok Yiu Wing Chun Kung Fu.

Foto: Archiv

KBB
● zfiizování, provoz

a správa spoleãn˘ch 
televizních antén

● montáÏe a servis antén
Tel/fax/zázn. 

558 622 161

Silniční běh hornická desítka
se běží už v sobotu 2. listopadu

Ani se to nezdá, ale již uplynul téměř rok od konání jedné
z největších akcí, která se koná v našem městě. Termín bě-
žeckého závodu „Hornická desítka“, který v loňském roce roz-
hýbal naše město, se opět blíží. Skvělá atmosféra, vynikající
výkony a obrovské množství účastníků - celkem se v loňském
roce postavilo na start neuvěřitelných 1182 běžců všech vě-
kových kategorií. Připraveny krásné ceny pro vítěze i závod-
níky, program pro děti a další doprovodný program.

Hlavní závod
Hlavní závod měří 10 km

a bude odstartován v 15.15
hodin před Národním domem
a závodníci absolvují 3 okruhy
po ulicích Palackého, 28. říj-
na, Ke splavu a po nábřeží
Ostravice. Na startu se před-
staví nejen reprezentanti Čes-
ké republiky, Polska, Sloven-
ska a dalších zemí, ale i stov-
ky kondičních běžců z celé re-
publiky. Samozřejmě mož-
nost startovat mají všichni,
kteří si chtějí vyzkoušet své
síly na této trati.

Běh pro zdraví
Běh je určen pro ty, kteří si

ještě netroufnou na 10 km.
Trať bude měřit 1000 m a je ur-
čena pro všechny věkové kate-
gorie. Stejně jako loni přiláká ji-
stě tento běh na start řadu dě-
tí s rodiči, rekreační běžce
a dav běžců zláká i diváky.

Závody dětí
Hlavnímu závodu předchází

závody mládeže. Nejmenší dě-
ti budou závodit již od 13 hodin
a poběží 270 m. Postupně při-
jdou na řadu chlapci a dívky
v dalších 7 věkových kategori-
ích až po dorostence, kteří po-
běží 1672 m. Čekání na vyhlá-
šení a tombolu malým dětem
zpříjemní zábavné odpoledne

s promítáním pohádek a různý-
mi soutěžemi.

Soutěž škol
V rámci všech závodů je

stejně jako v loňském roce při-
pravena soutěž škol našeho
okresu. Pro tři nejpočetnější
výpravy je připraveno sportov-
ní vybavení v hodnotě 5000,
3000 a 2000 Kč.

Běh osobností
Ani letos nebude chybět běh

osobností. Ten měří 3333 m,
tedy jeden okruh hlavního zá-
vodu a je určen všem osobnos-
tem veřejného života. Věříme,
že se na startu objeví tradiční
účastníci - starosta našeho
města Zdeněk Stolař, předse-
da hornických odborů Cyril Za-
pletal, ředitel Dolu Paskov Ivo
Žolnerčik, fotograf  Miroslav Ly-
sek a další. Podle informací po-
řadatelů uvažuje o startu i pre-
miér Vladimír Špidla.

Doprovodný program
Pro dětské účastníky je opět

připraveno zábavné odpoled-
ne. Připraveno promítání pohá-
dek a různé soutěže. Pro do-
spělé účastníky je opět připra-
ven prodej sportovního vyba-
vení a pořadatelé se opět chtě-
jí pokusit zajistit jako startéra
některou z velkých osobností
našeho sportu.

Atletky uspěly i přes
neoptimální podmínky

Na novém tartanovém povrchu v Opavě se mládežnická at-
letika našeho města definitivně zařadila mezi nejlepší v Čes-
ké republice. Potvrdilo to svým výkonem družstvo starších
žákyň. Po letošních stříbrných medailích na Mistrovství Mo-
ravy a Slezska vybojovala děvčata ve finále Mistrovství Čes-
ké republiky vynikající 6. místo.

Od první disciplíny děvčata bojovala a podávala výborné výkony.
Výsledkem jejich snažení bylo 7 osobních a 2 oddílové rekordy. Ne-
být absence nemocné Dity Janíkové, jedné z nejlepších chodkyň
v ČR a výškařky Radky Kyjanicové, útočila by děvčata dokonce na
medaili. Přes absenci Dity patřilo vítězství v chůzi na 3000 m našim
barvám. Zvítězila Petra Pišová v osobním rekordu 18:04,7 min., 7.
místem bodovala Míša Rejdová rovněž v osobním rekordu 19:35,4
min. Dvě třetí místa vybojovala Lenka Ručková ve výšce výkonem
156 cm, v tyči 260 cm a přidala 6. místo v dálce. Michaela Bubiko-
vá se po několikaměsíční přestávce zaviněné nemocí vrátila 9. mís-
tem v běhu na 800 m solidním časem 2:26,96 min. Čtvrtá místa vy-
bojovala Zuzana Schindlerová v běhu na 1500m a štafeta 3x300 m
ve složení Bubiková, Metzová, Medvecová. Výrazně bodovala 5.
místem Veronika Metzová ve skoku o tyči.

Kromě tohoto obrovského kolektivního úspěchu děvčat, získali
atleti našeho města v letošním roce 13 medailí na mistrovství ČR,
z toho 6 zlatých a 22 medailí na mistrovství Moravy a Slezska.
Výsledky jsou o to cennější, že pro řadu disciplín, ve kterých se
naše mládež výrazně prosazuje, na zastaralém frýdecko-
místeckém stadionu, který nutně potřebuje rekonstrukci, nejsou
vůbec dobré podmínky na trénink. 

Chcete si uchovat VùRNOU VZPOMÍNKU?
◆ Fotografii Va‰ich blízk˘ch zesnul˘ch Vám rádi pfieneseme na

porcelánov˘ oválek,obdélník nebo porcelánov˘ stojánek
a ozdobíme zlat˘m prouÏkem.

◆ Nabízíme vysokou vûrnost pfienosu, odolnost 
proti po‰krábání, dlouhou Ïivotnost.

Rádi Vás uvítáme na adrese:
FOTOCENTRUM ·LACHTA
Farní námûstí 57 (v Místku u kostela sv. Jakuba)
738 02 Fr˘dek-Místek, tel.: 777 81 81 61, 608 81 81 61
Pondûlí aÏ pátek od 8.00 do 17.45
V sobotu od 9.00 do 12.00 hodin
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Palackého 134, Frýdek-Místek
Tel.: 558 433 431-2
tel/fax: 558 432 011

http://narodnidum.webpark.cz,
E-mail: n-d@volny.cz

KONCERT ROKU
Pátek 1. listopadu v 17.30 hod. - 
KD VP
Hemp for Victory, Priessnitz, Prouza
+ Mikz Labz laser show
a speciální host Lord Bishop and His
Rockadelic Kings (USA)
ZPÁTKY DO BUDOUCNOSTI
Čtvrtek 7. listopadu v 18.00 hodin -
Kino PB
20. Velká módní přehlídka Vaness
models Blanky Somrové
Host večera: Ladislav Kerndl 
(jazzový zpěvák)
SETKÁNÍ PO TANEČNÍCH
Sobota 9. listopadu v 19.30 hodin -
Národní dům
Setkání absolventů tanečních kurzů
pro manželské páry a dvojice. Vedou
manželé Gebauerovi.
LOUTKA 2002
Sobota 9. listopadu v 15.00 hodin -
Národní dům
Festival loutkových inscenací pro ne-
jmenší děti
O ČARODĚJOVI MATLAFOUSKOVI
Úterý 12. listopadu v 8.30 a 10.00
hodin - kino P. Bezruče
Divadelní společnost Okýnko České
Budějovice
Představení pro děti MŠ 
a 1. stupně ZŠ.
ROMAN HORKÝ A KAMELOT
Úterý 12. listopadu v 19.00 hodin -
Národní dům
Koncertní vystoupení u příležitosti
20. výročí vzniku souboru s uvede-
ním nového CD „Valerie“.
ŠVANDOVO DIVADLO NA
SMÍCHOVĚ
P. A. Bréal: Velká mela aneb
francouzská kuchyně
Čtvrtek 14. listopadu v 19.00 hodin -
Národní dům
Brilantní historická komedie. V hlavní
roli Michal Dlouhý.
TRAVESTIE KABARET PRAHA
Pondělí 18. listopadu v 19.00 hodin -
Národní dům
Účinkují: Sheilla, Miki a David a Ta-
neční company Paradise 
PODVEČER S VIDEOKAMETOU -
Staré Hamry
Čtvrtek 21. listopadu v 17.00 hodin -
Národní dům
Film z 50. let zachycující údolí řeky
Ostravice před zatopením přehra-
dou. Uvádí ing. Duží.
JAN KUKUCZKA - 
BOHUMIL PAVLOK
ŘEKL JSEM SLOVU - 
BUĎ UPŘÍMNÉ A PŘÍMÉ
Pátek 22. listopadu v 18.00 hodin -
Zasedací sál ND
Vzpomínkový literární večer k nedo-
žitým 80. narozeninám básníka, pub-
licisty, literárního kritika a člena Obce
spisovatelů Bohumila Pavloka.

EJ CHUCHU.
Sobota 23. listopadu v 17.00 hodin -
Národní dům
Slavíme s Ostravičkou 20. výročí
vzniku
PRAŽSKÉ KLAVÍRNÍ DUO
Středa 27. listopadu v 19.00 hodin -
Rytířský sál frýdeckého zámku
3. zámecký koncert
Účinkují: Zdeněk a Martin Hršelovi
ADVENTNÍ KONCERT BONI PUERI
Pátek 29. listopadu v 19.00 hodin -
chrám sv. Jana a Pavla
2. koncert KPH 2002/2003
a 1. koncert Cyklu koncertů pro mládež
Účinkují: Český chlapecký sbor Boni
Pueri
LOUTKA 2002
Sobota 30. listopadu v 15.00 hodin -
Národní dům
Festival loutkových inscenací pro
nejmenší děti.

Bezručova 612, Frýdek-Místek
Tel.: 558 431 555

1. - 2.10. 17.45 MUŽI
V ČERNÉM II (USA)  

30.10.-3.11.17.45 AGENT
003 (USA)

20.00 RÁNO
V BENÁTKÁCH (Fr., It.)

4. a 5.11. 17.45 STROJ
ČASU (USA)

20.00 INSOMNIA
(USA)

6. a 7.11. KINO NEHRAJE
8. - 10.11. 17.45 LILO

A STITOH (USA)
20.00 SMRADI

(ČR)
11.-13.11. 17.45 KÓD

NAVAJO (USA)
20.00 FANTOM

PAŘÍŽE (Fr.)
14.- 17.11. 17.45 MUSÍM TĚ

SVÉST (ČR)
20.00 ÚDOLÍ

STÍNŮ (USA, SRN)
18. - 20.11. 17.45 PROSTĚ

SEXY (USA)
20.00 WATTERLOO

PO ČESKU (ČR)
21. a 22.11. KINO NEHRAJE
23.11. 17.45 OBLAFNI

JE JAKO BECKHAM
20.00 DOST

(USA)
24. - 8.12. KINO NEHRAJE

Muzeum Beskyd
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001,

558 628 003, 558 628 005
Fax: 558 630 452

e-mail: muzeumbeskyd@telecom.cz
web.telecom.cz/muzeumbeskyd

Otevírací doba:
út, st, pá: 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00

čt: 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
so, ne: 13.00 - 17.00

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Stálé expozice:

• BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

• NOVÝ ZÁMECKÝ OKRUH
• FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ

MÍSTO
• FRÝDEK A MÍSTEK
• PAMÁTNÍK ÓNDRY

LYSOHORSKÉHO
Výstavy:

JINDŘICH ŠTREIT -
LIDÉ TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN
Výstava světoznámého fotografa,
která vznikla přímo mezi hutníky Tři-
neckých železáren.
Vernisáž ve čtvrtek 3. října v 17.00
hodin ve výstavních síních Muzea
Beskyd za účasti autora. Potrvá do
3. listopadu.
STOLETÍ UNIFOREM
Výstava představuje stejnokroje
dvacátého století. Potrvá do 23.
března.
PETR SIKULA -
BESKYDSKÁ PANORAMATA
Výstava panoramatických fotografií
jednoho z našich nejlepších umělec-
kých fotografů.
Na vernisáži ve čtvrtek 7. listopadu
v 17.00 hodin bude hejtmanem Mo-
ravskoslezského kraje Ing. Evženem
Tošenovským slavnostně pokřtěna
autorova kniha Beskydy panorama-
tické. Součástí výstavy je cenný zo-
ologický exponát Muzea Beskyd -
preparát rysa ostrovida (Lynx lynx).
Rys byl v dubnu letošního roku sra-
žen autem ve Starých Hamrech.
Potrvá do 17. listopadu.
ZVONY A ZVONKY
ze zvonářské dílny Marie Tomáško-
vé - Dytrychové v Brodku u Přerova.
Výstava nabízí historické i soudobé
zvony, zmenšené repliky zvonů růz-
ných velikostí, miniatury, sošky, tě-
žítka, klepadla, dobová nábytková
kování a další umělecké předměty.
Na fotoreprodukcích a fotografických
zvětšeninách jsou prezentovány ná-
zorné ukázky historické i současné
zvonařské technologie.
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 28. li-
stopadu v 17.00 hodin ve výstavních
síních frýdeckého zámku za účasti
zástupců zvonařské dílny. Potrvá do
19. ledna.
VÁNOČNÍ POZDRAV DŘÍVE
A DNES
Výstava přibližuje proměny vánoč-
ních pozdravů od začátku minulého
století až do současnosti. Vystaven
je výběr z obsáhlé kolekce historic-
kých i novodobých pohlednic s vá-
nočními motivy a s tématikou betlé-
mů z různých zemí. Celý soubor do-
plňují ukázky dobových novoročenek
a také novoročních „vinšů“ z Frýdec-
ko-Místecka.
Zahájení výstavy, kterou ze svých sbí-
rek připravili Jiřina a Jaromír Poláško-
vi, proběhne v pondělí 25. listopadu
v 17.00 hodin ve výstavním sále - mu-
zejní učebně na Zámecké ulici.
Pro veřejnost je výstava otevřena:
úterý, středa, pátek 14.00 - 16.00
hodin, čtvrtek 14.00 - 17.00 hodin,
dále 26., 28. a 29. prosince 13.00 -
17.00 hodin.

Programy, koncerty:
TŘETÍ ZÁMECKÝ KONCERT
Pražské klavírní duo: Zdeňka Ko-
lářová, Martin Hršel
Středa 27. listopadu v 19.00 hodin -
Rytířský sál frýdeckého zámku

Připravujeme:
VÁNOČNÍ JARMARK
Neděle 1. prosince 9.00 - 15.00 ho-
din - areál frýdeckého zámku s pro-
dejem lidových a uměleckých před-
mětů
• ukázka řemesel
• zvony a zvonky ze zvonařské dílny

Marie Tomáškové - Dytrychové
v Brodku u Přerova - výstava

• vánoční hudba v kapli
• Mikulášská nadílka
• občerstvení

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST

METODĚJOVO MĚSTO HLEDEJTE
Čtvrtek 7. listopadu v 17.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě
Zámecká videotéka tentokráte věno-
vaná historii a archeologii.
ZA NEJSTARŠÍ MINULOSTÍ DO
OKOLÍ MĚSTA
Sobota 9. listopadu - sraz ve Sviad-
nově před kostelem sv. Jana Nepo-
muckého ve 13.00 hod.
Archeologická a vlastivědná vycház-
ka, jen za příznivého počasí.
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Čtvrtek 14. listopadu v 15.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě
Schůzky se mohou zúčastnit všichni
zájemci z řad veřejnosti - dospělí
i mládež.
OBRÁZKY ZE SLEZSKA
Čtvrtek 14. listopadu v 17.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě
Vlastivědná přednáška doplněná
promítáním diapozitivů.
NOVÉ NÁLEZY V POBESKYDÍ
A POODŘÍ
Čtvrtek 21. listopadu v 17.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě
Archeologické přednášky, panelová
diskuse. Doplněno malou studijní vý-
stavou nálezů a doprovodné doku-
mentace, promítání diapozitivů.

HRAD HUKVALDY
Tel. 558 699 323

Hrad je v zimním období uzavřen. In-
formace získáte ve Fondu Janáčkovy
Hukvaldy, Čs. legií 14, 702 00 Ostra-
va, tel.: 596 126 067

Ulice F. Čejky 450, Místek
Tel. 558 435 449 
Provozní doba: 
Po-Pá 13–17 h.

4.11. Světýlko pro zapomenuté
11. - 15.11. Vyrábíme pro knihku-

pectví Jakub
18. - 20.11. Kreslení obrázků pro ka-

lendář Klubu Nezbeda
27. - 28.11. Soutěž „Poznáváme

svoje město“

Farní 1, vchod vedle
Knihkupectví sv. Jana ve Frýdku

Tel.: 558 434 961
KM Krteček je otevřen vždy v úterý

a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin.
5.11. Volný program - říkánky, pís-

ničky pro děti
7.11. Podzimní inspirace - jednodu-

ché výrobky z listí, kaštanů,
žaludů - donést s sebou

12.11. Ubrousková technika - budete
potřebovat předem nabarvený
květináč, ostatní zajistíme. Dě-
ti budou mít vlastní program.

14.11. Ubrousková technika - pokra-
čování

19.11. Krteček v pohádce - maňás-
kové divadlo pro děti

21.11. Od 9.30 do 10.00 cvičení ma-
minek s dětmi, pak volný pro-
gram

26.11. Krtečkova tvořivost - jednodu-
ché výrobky z papíru

28.11. Od 9.30 do 10.00 cvičení ma-
minek s dětmi, od 10.30 výro-
ba adventního věnce - s sebou
polystyrenový kruh, větvičky,
4 svíčky, drobné ozdoby (na-
př. sušené pomeranče, jabl-
ka), ostatní zajistíme. Pro děti
bude program zajištěn.

Sv. Čecha 170 (v budově MŠ za OkÚ)
Tel.: 558 647 366

Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h.

4.11. Maňásková pohádka O Koblíž-
kovi - začátek v 10.00 hodin.

7.11. Začínáme s kursem keramiky
pro maminky s dětmi. 5 lekcí
za 350 Kč. Přihlášky předem.

11.11. Výroba stonožky. S sebou rol-
ky od toaletního papíru a ba-
revnou lepenku. Začátek
v 10.00 hodin.

12.11. Břišní tance. Začátek v 17.00
hodin, vstupné 30 Kč, nutno
se přihlásit předem.

19.11. Beseda o přírodní kosmetice
Weleda. Začátek v 10.00 ho-
din

15.11. Promítání pohádky O dvanác-
ti měsíčkách. Začátek v 10.00
hodin

25.11. Jak jste na tom s dechem?
Vyrobíme si foukací dýmky.
S sebou malý plastový kelí-
mek od jogurtu, polystyreno-
vou kuličku o průměru 3 cm a
ohýbací slámku. Začátek
v 10.00 hodin.

26.11. Sportovní olympiáda. Začátek
v 10.00 hodin.

28.11. Naučíme se písničku na Miku-
láše. Začátek v 10.00 hodin.

29.11. vyrobíme si adventní kalendář
pro děti. S sebou 13 papíro-
vých rolek od toaletního papí-
ru a zbytky látek 15 x 15 cm.

5.12. Oslavujeme Mikuláše. Při-
hlaste se do 29.11., vybírá se
35 Kč na balíček.
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V knihkupectví Librex
Hlavní ul. 107 v Místku

www.korc.cz

Od 7.11. PAVLA
RECHTENBERGOVÁ - Jen tak

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 7. li-
stopadu v 17.00 hodin v 1. patře
knihkupectví LIBREX.

ČSA 481, Místek
(za Mainlem u kostela 

sv. Jana a Pavla)
Tel.:  558 492 256, 605 170 031

Otevírací doba:
Po - pá: 9.00 - 18.00 hodin
Sobota: 9.00 - 12.00 hodin

Do 12.11. JAN SATINA - 
Malby a dřevořezby

Od 15.11 LENKA GLOMBICOVÁ -
Ty jsi mé světlo

Na vernisáži výstavy keramické mo-
zaiky a interiérových doplňků, která
proběhne 15. listopadu v 17.00 ho-
din, zahraje hudební skupina Až na
půdu. Výstava potrvá do 15. ledna.

Antikvariát a První frýdecká
nonstop galerka

Farní 16, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 638 668,

E-mail: galerie@podsvicnem.cz
www.galerie.podsvicnem.cz

Do 9.11. LUBOMÍR JARCOVJÁK -
Trojice

9.11. - 7.12. TOMÁŠ ROZEHNAL

Hluboká 66, Frýdek
Tel.: 558 631 145, 723 021 622

Otevírací doba:
Út. - Pá.: 13.00 - 18.00 hodin
Po dohodě vás rádi uvítáme 

i mimo tuto dobu.

Do 29.11. JURAJ MELIŠ - 
Ze sochařské tvorby

Výstava významného slovenského
sochaře, profesora na VŠVU v Brati-
slavě. Vernisáž ve čtvrtek 31. října
v 18.00 hodin.
Pátek 15.11. LITERÁRNÍ VEČER
Představíme první bibliofilský tisk
galerie Langův dům: knihu Marka
Pražáka Rádio hitů. Začátek v 18.00
hodin.

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

Vchod z Janáčkovy ulice
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Neděle 10. listopadu v 16.00 hodin

v chrámu sv. Jana a Pavla v Místku
Účinkují pěvecké sbory: Smetana,
Collegium FM, Štývarův dětský sbor
DDM Třinec

Další programy se konají v
malém sále Lidového domu:

SVATÉ MĚSTO ŘÍM
Čtvrtek 14. listopadu v 16.00 hodin
Promítání diapozitivů s přednáškou
pana Samka. Připravil Klub seniorů.
CÍRKEVNÍ ROK A ADVENTNÍ
DOBA
Úterý 19. listopadu v 17.30 hodin
Přednáška Prof. PhDr. Petra Piťhy
VEČER S VÝTVARNÝMI
UMĚLKYNĚMI
Eliškou Servátkovou a Klariszou
Ondráčkovou
Středa 27. listopadu v 17.00 hodin
Připravila a uvádí JUDr. Květuše Sý-
korová. Zpěvem provází žáci ze
ZUŠ duchovní hudby v Místku.
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Každé pondělí od 17 do 18 hodin pro
ženy středního věku. S sebou pod-
ložku.
MLADÍ SE BAVÍ PO SVÉM
Pátek 29. listopadu v 19.00 hodin
Tentokrát výjimečně v klubovně v 1.
patře Lidového domu.

• Pionýrů 752, Místek
Telefon: 558 434 154, 558 434 525
• Kostikovo náměstí 639, Frýdek
Telefon: 558 630 862, 558 630 072

E-mail: ddmfm@mcnet.cz
Vyhlašujeme pokus o vytvoření
rekordu - Maxibetlému z perníku
Připojte se i vy! Ozdobené perníko-
vé postavičky o rozměrech 15 - 20
cm můžete přinést do středy 27. 11.
do DDM Místek nebo DDM Frýdek.
Betlém bude vystaven 1.12. na zám-
ku u příležitosti Vánočního jarmarku.
Informace: Iveta Štvartáková, tele-
fon: 558 663 438, 558 630 862
POČÍTAČOVÉ DOPOLEDNE
- 2. listopadu, 9.00 - 11.00, 

11.00 - 13.00 hodin
- DDM Frýdek
KLUB KALUŽ-„KRÁSNÝ PODZIM“
- 12. listopadu, 15.00 hodin
- DDM FM Místek
II. VÝTVARNÁ DÍLNA
PRO DOSPĚLÉ
- 16. listopadu, 9.00 - 12.00 hodin
- cena: 120,- Kč
- DDM Frýdek
POČÍTAČOVÉ DOPOLEDNE
- 16. listopadu, 9.00 - 11.00, 

11.00 - 13.00 hodin
- DDM Frýdek
DOPOLEDNE PRO DOVEDNÉ
RUCE
- 16. listopadu, 9.00 - 13.00 hodin
- DDM FM Místek

POHYBOVÉ STUDIO PRO ŽENY
- 16. listopadu, 9.00 - 12.00 hodin
- cvičení s overbally, kondiční cvičení
- cena: 100,- Kč
- DDM Frýdek
TANEČNÍ KOKTEJL
- 23. listopadu od 13.00 hodin, Kino
Petra Bezruče (pro veřejnost)
- přehlídka amatérských skupin

v moderním a scénickém tanci
- vstup volný
- Informace: Monika Fojtíková, 

558 663 438, 558 630 862
POČÍTAČOVÉ DOPOLEDNE
- 23. listopadu, 9.00 - 11.00,

11.00 - 13.00 hodin
- DDM Frýdek
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
ŠACHU

- 23. listopadu, 9.00 - 12.00 hodin
- šachový turnaj pro děti a mládež od

5 do 18 let
- DDM FM Místek

Změny vyhrazeny.

Pionýrů 764, Frýdek-Místek
Tel.: 558 435 067, 558 647 694
E-mail: smtu.fm@worldonline.cz

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

TLESKAČŮV DENÍK
16.11. - pro všechny děti
PEVNOST BOYARD
30.11. - pro všechny děti
DOBRODRUŽSTVÍ V LESE
Dopolední výuka pro školy, která od
října probíhá ve výukovém středisku
Lipina-Hatě.

Volná místa jsou ještě v těchto
kroužcích:

- počítače - den schůzky středa
- tai-či - pro pokročilé i začátečníky
- cykloturistika - den schůzky středa
- angličtina - den schůzky pondělí
- T.O.R. - turistický oddíl se schází ve

čtvrtek
- KAM - turistický oddíl se schází

v pátek

J. z Poděbrad 3109, FM
Tel., fax: 558 62 62 13

E-mail: stoun@applet.cz
www.stoun.f-m.cz

V následující sezóně bude hudeb-
ní klub Stoun otevřen pouze v
pondělí, v pátek a v sobotu.

Otevřeno:
Po: 18.00 - 01.00,

Pá, So: 18.00 - 02.00
Út, Stř, Čt: zavřeno

Začátky akcí v 19.30 hod.
Začátky koncertů ve 21.00 hod.
01.11. pátek ROCKOTÉKA (tanec)
nejlepší rockové pecky pouští dj Richard0
2.11. sobota SEPULTURA

REVIVAL, INHIBITOR, KOKA,
BARRACUDA (koncert)

známá těžkotonážní kapela 
ve věrném podání a hosté

04.11. pondělí IN MEMORIAM
aneb HITY ZE ZÁHROBÍ (retro)

dj Komár ve vzpomínce na minulou éru
08.11. pátek DOWNBELOW,

PSYCHONAUT, TUT (koncert)
místní si pozvali vycházející opav-

skou hvězdu a ...
09.11. sobota KLEGOVINY (tanec)

hity různých žánrů v báječném po-
dání dj Petra Klegy

11.11. pondělí IN MEMORIAM
aneb HITY ZE ZÁHROBÍ (retro)

Stoun kultury a oddechu uvádí 
nesmrtelné hity

15.11. pátek VLTAVA (koncert)
originální beatová partička oslavila

16 let - nejlepší jsou na živo!
Předprodej

16.11. sobota TECHSTEP
MANIPULATION 17 (akce)
dvoika.troika hraje z vinylů 

drum ’n’bass v nejvyšší kvalitě
18.11. pondělí HITY ZE ZÁHROBÍ

+ SUN-E-TIC (retro)
klasické hity oživí krátké živé pěvec-

ké vystoupení místních... etiků.
Premiéra!

22.11. pátek KLEGOVINY (tanec)
hity různých žánrů v báječném po-

dání dj Petra Klegy
23.11. sobota MUSIC MASSACRE

vol. 3 (koncert)
již tradiční festival metalových kapel
25.11. pondělí IN MEMORIAM

aneb HITY ZE ZÁHROBÍ (retro)
možná přijde i Milouš Jakeš - 

přijďte si zatrsat
29.11. pátek KURTIZÁNY Z 25.

AVENUE (koncert)
po dvou a půl letech přijíždějí do

Stounu s novou deskou
30.11. sobota ROCKOTÉKA (tanec)

nejlepší rockové pecky pouští 
dj Richard)

Hvězdárna a planetárium
Johanna Palisy v Ostravě

Tř. 17. listopadu, Ostrava-Poruba
Tel.: 596 911 005

www.vsb.cz/planet
2.11. 14.00 Martin a hvězda - po-

řad pro děti od 5 let
16.00 Geologie planet
18.00 Hudba pod hvězdami:

Pozdvihuji očí svých k
horám 

(zpracování liturgických textů v
tvorbě světových skladatelů,

pořadem provází Mgr. Jaromír
Javůrek)

6.11. 16.00 Poetika Velkého vozu
18.00 Zajímavosti podzimní

oblohy - živý pořad
9.11. 14.00 Pojďte s námi za hvěz-

dami - pořad pro děti
od 6 let

16.00 Čarovná sklíčka
18.00 Skrytá krása vesmíru
19.15 Relaxace pod hvězd-

nou oblohou: Jan Kos-
tera 

(živé vystoupení skladatele a hráče
na klávesové nástroje)

13.11. 16.00 Kameny z nebe
18.00 přednáška doc. RNDr.

Zdeňka Mikuláška,
CSc. (KTFA PřF MU
Brno): Popelnice plné
diamantů čili bílí trpas-
líci 

(třetí přednáška z cyklu 
Astronomické repetitorium)

16.11. 14.00 Měsíc u krejčího, Mar-
tin a hvězda - pořad
pro děti od 5 let

16.00 Znovuobjevená obloha
18.00 Jazz pod hvězdami:

Zpěváci jazzového ne-
be

(pořadem provází Boris Urbánek)
20.11. 16.00 Životopis vesmíru

18.00 cestopisná přednáška
Ing. Martina Slívy: Pu-
tování zemí faraónů

23.11. 14.00 Vesmírní tuláci - pořad
pro děti od 10 let

16.00 Obloha ve čtyřech roč-
ních obdobích

18.00 Poetika Velkého vozu
19.15 Relaxace pod hvězd-

nou oblohou: Šakuhači
(skladby hrané na bambusovou

flétnu Šakuhači, pořadem provází
Jan Petrů)

27.11. 16.00 Gravitace
18.00 Obloha dnes večer -

živý pořad
30.11. 14.00 Čelenka princezny Ari-

adny - pořad pro děti
od 7 let

16.00 Znovuobjevená obloha
18.00 Skrytá krása vesmíru

Pozorování hvězdné oblohy
dalekohledy hvězdárny jsou
veřejnosti přístupna v měsíci
listopadu každou středu a sobotu od
18.00 do 20.00 hodin. Podmínkou
pozorování je jasné počasí.
Změna programu vyhrazena.
Areál HaP J. Palisy se nachází na
katastru Ostravy-Krásného Pole.

Lískovecká 1756, FM, 
tel. 558 633 340

www. joga-karakal.cz

7. listopadu v 18.30
MEDITACE
Jak přistupovat k meditacím různých
forem. Teorie a praxe od starých jó-
gových mistrů až k současné lékař-
ské vědě, která meditace doporuču-
je pro zdraví a šťastný život člověka.
Vstup zdarma.

1.listopadu
ČAJ O PÁTÉ
Zamyšlení nad knihou R. D. Bacha:
Racek Jonathan Livingston. Popla-
tek 30,- Kč.
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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

DŘEVĚNÁ EUROOKNA * TWW a MONTÁŽ NOVÝCH OKEN 
STÁVAJÍCÍCH OKEN * VEŠKERÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
TLAKOVÁ IMPREGNACE DŘEVA WOLMANITEM CX 10

KUPON

5% SLEVA
NA VÝROBKY

GALADŘEVO

Staré Město

u Frýdku-Místku

Jamnická 16

tel.: 558 640 640

■ zahradní chaty

■ zahradní nábytek

■ ekologické barvy

na dřevo

■ pozink. konzoly

■ pískoviště

■ houpačky

■ zásobníky na

kompost

■ dřevěné ploty

■ pergoly

■ altány

■ palisády

■ květináče

28. fiíjna 1639, 738 01 Fr˘dek-Místek
Tel.: 602 566 025, fax: 558 431 385
vadas@vadas.cz
◆ Baterie GP, stavebnice, souãástky,

konektory, videodíly a ND pro TV,
ND pro mikrovlnné trouby, skfiíÀky,
kabely, mûfiící pfiístroje atd.

Velkoobchod
Maloobchod

Zásilková sluÏbaDavid Smolarčuk

TEL.: 558 431 016

ROZVOZ PIZZY A JÍDEL AÎ DO DOMU
PO CELÉM FR¯DKU-MÍSTKU – ZDARMA!

NEJLEVNùJ·Í
LINA

A KOBERCE

Obchodní dÛm

Rivéra
(vchod z rampy)

ul. Fr˘dlantská
Fr˘dek-Místek

Tel.: 737 977 673

na rampě

Tel.: 558 437 545, 558 437 295, www.emplus.cz, E-mail: emplus@applet.cz

MUDr. NAëA KOSTUROVÁ
oznamuje

Ïe zubní ordinace bude
od 1.1. 2003

P¤ESTùHOVÁNA
z Válcoven plechu FM

DO FR¯DKU, T.G.M. 602
do budovy BB Dentu

u aut. zastávky Nov˘ byt.
O‰etfiujeme i dûti a dorost.
Nové tel. ãíslo od ledna:

558 439 444

člen FINANCE.EU., a.s.
Pomohli jsme už 

350 000 klientům.
✔ kreditní zajištění

(novinka v ČR)!!

✔ úvěrové karty
a jiné úvěry

✔ stavební spoření,
pojištění
Mnozí nabízejí běžné věci,

MY i speciální kombinace
produktů a pokud jste nebyli
úspěšní při žádosti o půjčku
kdekoliv, ptejte se u nás na

MAXKREDIT!!
(vytváření finanční

historie klientů a jednodušší
přístup k úvěrům)!!

� 558 877 145

R O F I S
RODINNÝ FINANČNÍ SERVIS


