
Vážení 
spoluobčané,
sobota 18. říj-
na byla dnem
konání referen-
da o oddělení
nebo setrvání
Skalice jako
součásti města
Frýdku-Místku.
Svůj názor na
tuto otázko přišlo vyslovit z 918
oprávněných voličů celkem 547
Skaličanů. Z počtu 545 platných
odevzdaných hlasů byla pouze
na 117 hlasovacích lístcích za-
kroužkovaná odpověď  - ANO.
Pro oddělení Skalice tedy hla-
sovalo 12,7 % oprávněných vo-
ličů. Výsledek je naprosto jed-
noznačný a pro organizátory re-
ferenda asi zklamáním.

Mrzí mne, že někteří z nich
dnes hovoří o tom, že teprve
po vyhlášení referenda v srpnu
se Město Frýdek-Místek zača-
lo o Skalici zajímat a najednou
opravovat i cesty. Kdo však jen
trochu zná časový postup od
uvolnění finančních prostředků
z rozpočtu města přes vypsání
výběrového řízení na dodava-
tele stavby a jeho výběr, pode-
psání smlouvy o dílo až po za-
hájení vlastní stavby, ten ví, že
se to za 6 týdnů nemůže stih-
nout. O investičních akcích ve
Skalici bylo rozhodnuto dávno
před vyhlášením referenda.
Kromě oprav cest bude v le-
tošním roce ještě opravena fa-
sáda pošty za více než 400
000 Kč a bude provedeno sta-
tické posouzení stropů v kul-
turním domě. Požadavky oby-
vatel Skalice vnímáme a chce-
me je řešit!

Místostarosta Mgr. Petr Cvik
se na setkání s občany veřejně
zavázal účastnit se jednání
osadního výboru, o jejich pod-
nětech a připomínkách prů-
běžně vedení města informo-
vat.

Bude nyní tedy záležet na
osadním výboru i na ostatních
občanech Skalice, zda budou
pokračovat ve svých aktivi-
tách, i na tom, jaké priority
svým požadavkům dají.

Chtěla bych vám všem jen
znovu připomenout, že jednání
Zastupitelstva města Frýdku-
Místku jsou veřejná a že na
programu jednání je vždy za-
řazen bod – Stanoviska obča-
nů, kde máte možnost zastupi-
telům sdělit vaše připomínky a
požadavky. Nejbližší jednání
bude v pondělí 3. listopadu.

Ing. Eva Richtrová
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INFORMACE Z 25. A 26. SCHŮZE
RADY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

- rozhodla o zadání veřejné
zakázky „Zateplení obvodového
pláště bytových domů č.p.
1720, 1725 na ul. Beskydská,
bytového domu č.p. 3043 na ul.
Hasičská“;

- rozhodla o zadání veřejné
zakázky „Stavební úpravy půdy

na noclehárnu v domě č.p.
1309 Bahno-Příkopy“;

- rozhodla o zadání veřejných
zakázek na dodávku staveb
„Rekonstrukce místních komu-
nikací na Nové Osadě“, „Opra-
va komunikace - ul. Lubojacké-
ho a ul. Vantucha“, „Oprava ko-

munikace v Lískovci“, „Oprava
chodníku ul. 28. října, ul. Tolsté-
ho“;

- rozhodla o zadání veřejných
zakázek na dodávku stavby
„Rekonstrukce prostoru u gará-
ží na ul. M. Pujmanové“, „Vý-
stavba parkoviště na ul. Nad Li-
pinou“, „Záchovná údržba mos-
tu (tzv. Lískovecký most)“;

- rozhodla o zadání veřejných
zakázek na dodávku staveb
„Oprava schodiště na ul. Máne-
sova a Růžový pahorek“;

- rozhodla o zadání veřejných
zakázek na dodávku stavby
„Plynofikace Baranovice“, „Re-

konstrukce budovy č.p. 1149,
ul. Radniční“ a „Provozování ve-
řejných pohřebišť města Frýd-
ku-Místku“;

- doporučila zastupitelstvu
města schválit Záměr pořízení
změny č. 1 regulačního plánu
Městské památkové zóny Mís-
tek;

- jmenovala pracovní skupinu
pro řešení problematiky ob-
chvatu města;

- souhlasila s převzetím zášti-
ty města Frýdek-Místek nad
projektem „Domácí násilí - sou-
činnost sociálních služeb v regi-
onu Frýdek-Místek“.

25. schůze Rady města Frýdku-Místku proběhla 23. září, ná-
sledující schůze se konala 7. října. Na zářijovém jednání rad-
ní vyhlásili dobu a místo konání hlasování v místním referen-
du o oddělení části Skalice od města Frýdku-Místku a jmeno-
vali zapisovatele a další členy místní komise. Důležitým bo-
dem 26. schůze bylo schválení změny jízdních řádů městské
hromadné dopravy s účinností od 14. 12. 2003. Dále rada
města:

Poslední skalický volič přišel
vyjádřit svůj názor na oddě-
lení 10 minut před uzavře-
ním volební místnosti.
FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Sociální služby
informují:

Městský úřad Frýdek-
Místek, odbor sociálních
služeb a zdravotnictví upo-
zorňuje všechny žadatele
o přidělení bytu v Domech
s pečovatelskou službou a
Penzionu pro důchodce,
aby se během měsíce pro-
since dostavili v úřední
dny: pondělí a středu do
kanceláře odboru sociál-
ních služeb a zdravotnictví,
ul. Palackého 115, 3. po-
schodí, kanc. č. 341 k ak-
tualizaci svých žádostí.

9. zasedání Zastupitelstva
města Frýdku-Místku pro-
běhne v pondělí 3. listo-
padu od 10.00 hodin ve
velké zasedací síni měst-
ského úřadu (Radniční
1148; 2. patro). Zasedání
je veřejné. Informace o
programu a usnesení ze
zasedání předchozích na-
leznete na web. stranách 
www.frydekmistek.cz. 

OKS

Ve dnech od 24. až 26.
listopadu (pondělí až stře-
da) bude omezen provoz
stavebního úřadu MěÚ ve
Frýdku-Místku z důvodu
konání semináře k novele
stavebního zákona v Be-
nešově u Prahy. Obě od-
dělení stavebního úřadu,
územní i stavební, budou
zastoupena. Děkujeme za
pochopení. SÚ

V  t o m t o  č í s l e  n a j d e t e :

Kdy lze přepsat obecní byt? ➼ 2

Úpravy veřejné zeleně ➼ 3

Výstavu o nebezpečí drog... ➼ 5

Občanská volba - 
hlasujte! ➼ 9-10

Chlebovický včelař a historik

➼ 11

Programová nabídka ➼ 14-15

Práce na rekonstrukci těloc-
vičny 6. ZŠ na ul. Pionýrů fini-
šují. Dělníci pokládají podlahy,
dokončují se šatny a další drob-
nější práce. „Zatím jde stavba
víceméně podle plánu, pokud
se nestane nic neočekávané-
ho, během listopadu bude vše
hotovo,“ vyjádřil se k rychlému
tempu stavby místostarosta
Mgr. Petr Cvik, v jehož kompe-
tenci je mj. i oblast sportu v na-
šem městě. „Jsem rád, že sen
mnoha dětí bude naplněn a v
našem městě přibude areál,
který bude splňovat všechny at-
ributy moderního sportoviště,“
neskrýval spokojenost Petr
Cvik. Kromě školních dětí a
sportovců ze zájmových kroužů
bude hala sloužit také vrcholo-
vému sportu. „Je to tělocvična
školy a v prvé řadě pro školu.
Samozřejmě, že její prostory
budou využívat i další zájmové
útvary a také vrcholoví sportov-
ci. Dočasný azyl v ní najdou i
extraligové házenkářky Sokola
a interligoví házenkáři. Ti bu-

dou na zbrusu novou palubov-
ku pravidelně vybíhat od ledna.
V sobotu v podvečer se budou
hrát volejbalové mače, v neděli
házená. „Na oba sportovní ko-
lektivy čeká velmi hezké pro-
středí a snad jim pět set fa-
noušků, kteří se do haly vejdou,
dokáže vytvořit skutečně dů-
stojné prostředí pro jejich boje o

mistrovské body,“ doufal mís-
tostarosta. Slavnostní zahájení
provozu je naplánováno na 19.
12. „Bude spojeno s vyhláše-
ním nejlepších házenkářů naší
země, extraligovým zápasem
odbíjenkářek a dalšími dopro-
vodnými akcemi. Už nyní zvu
do tělocvičny nejširší veřej-
nost,“ zakončil Petr Cvik. (jač)

Místostarosta města Mgr. Petr Cvik a ředitelka ZŠ na ulici Pio-
nýrů Mgr. Libuše Zárubová dohlížejí nad dokončovacími práce-
mi rekonstrukce tělocvičny. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Práce na ttěěllooccvviiččnněě  ffiinniiššuujjíí



Informace
Odbor správy obecního ma-

jetku informuje nájemce obec-
ních bytů a nebytových pro-
stor, že detašovaná pracoviš-
tě odboru správy obecního
majetku MěÚ Frýdek-Místek
byla přestěhována z objektu
čp. 591, ul. Národních mučed-
níků a objektu čp. 1975, ul. 8.
pěšího pluku do budovy čp.
1148 na ul. Radniční ve Frýd-
ku-Místku (hlavní budova).

. OSOM
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Děti z „Devítky“ jezdily
na koních

V sobotu 27. září se vydaly
děti s vychovatelkami ze škol-
ní družiny a děti z turistického
kroužku pod vedením K. Ze-
manové na malý výlet do Jez-
deckého klubu v Místku pod
Štandlem. Padesát dětí se po-
vozilo na koních a svými do-
mácími dobrotami, které si ne-
sly s sebou, nakrmily koníčky
ve stájích. Že to pro některé
byl opravdový zážitek, mohou
potvrdit rodiče, kteří se tento
den přidali.Vychovatelky i děti
děkují Darji Hrůzkové a všem
členům jezdeckého oddílu za
vlídné přijetí, ochotu a trpěli-
vost, která všem byla věnová-
na.

Informace o činnosti
zájmových organizací

Občané našeho města se
mohou nově seznámit s čin-
ností zájmových organizací
pracujících s dětmi a mládeží.
Ve vitrínách v průchodu budo-
vy našeho městského úřadu
na ulici Radniční 10 naproti
hlavní budovy je nainstalována
nástěnná prezentace těchto
aktivit. Vedoucí organizací pra-
cující s dětmi a mládeží se zde
mohou dozvědět aktuální infor-
mace z této oblasti, které zve-
řejňuje odbor kultury, mládeže,
školství a tělovýchovy.

Kurzy plavání kojenců
a batolat

Baby club Kenny organizuje
kurz plavání a cvičení kojenců
a batolat. Zápis proběhne
v úterý 11. listopadu v 16.00
hodin v jídelně 11. ZŠ na ul. 
Jiřího z Poděbrad. Bližší infor-
mace vám budou poskyt-
nuty na telefonním čísle
736 520 414 nebo na webo-
vých stránkách 
www.bc_kenny.cz.

Literární klub Petra
Bezruče v Olomouci

Emílie Sikorová - Kozubíko-
vá, členka frýdecko-místecké-
ho Literárního klubu Petra
Bezruče předvedla svou tvor-
bu v Olomouci. 15. října si
přednes této nevidomé autor-
ky olomoučtí poslechli v hu-
debním oddělení tamní knihov-
ny. Akce proběhla pod záštitou
Tyflocentra Olomouc o.p.s.

Za 5 dnů nekuřákem
Sdružení Život a zdraví po-

řádá pět setkání pro ty, kdo
chtějí přestat s kouřením. Akce
probíhá od neděle 30. listopa-
du až do čtvrtku 4. prosince,
začátky jsou vždy v 18.00 ho-
din na ulici Radniční 1242
(vedle prodejny zdravé výživy
Vega). Vstup je volný.

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí o výměře 55,34 m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 35 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 73,66 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (V.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 8,6 m2 (suterén - sklad)
- nebytové prostory o výměře 13,62 m2 (I.NP - kanc.č. 15)
3) Objekt čp. 811 - budova „B“ (nad restaurací), ul. Malý 

Koloredov 
- nebytové prostory o výměře 43 m2 (III., V.NP) - kanceláře (soc.

zařízení samostatné)
- nebytové prostory o výměře 50,2 m2 (IV.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 ul. Frýdlantská)
- prodejní box o výměře 12,20 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 12,7 m2 (směr Ještěr)
- prodejní box o výměře 11,43 m2 (směr ul. Janáčkova)
- prodejní box o výměře 12,7 m2 (směr ul. Frýdlantská)
- prodejní box o výměře 13,4 m2 (směr nám. Svobody)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 88 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 35,12 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 50 m2 (I.NP - sklad)
6) Objekt čp. 2155, ul. 28. října, Domov důchodců
- nebytový prostor o výměře 22,19 m2 (I.NP)
Vybavení místnosti: nábytek + zubní souprava PROKTIK S1-E.
Podmínkou je mimo vlastní klientelu zabezpečení zubní péče
obyvatelům Domova důchodců.
7) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP)
8) Objekt - zastávka MHD, ul. Frýdlantská
- prodejna PNS nacházející se v přístřešku zastávky MHD o vý-

měře 6,25 m2

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám
- kanceláře (III.NP, V.NP)
2) Objekt čp. 637, Kostikovo nám
- nebytový prostor o výměře 150 m2 - sklepní prostory
3) Objekt čp. 139, ul. E. Krásnohorské (9. ZŠ)
- nebytový prostor o výměře 25 m2 (suterénní sklad)
4) Objekt čp. 604, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18,40 m2 (II.NP)
5) Objekt čp. 2322, ul. T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 31,7 m2 (I.NP)
6) Objekt čp. 2299, ul. T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 36 m2 (kotelna)
7) Objekt čp. 1344, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 76 m2

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

9) Objekt čp. 3040, ul. Hasičská
- nebytový prostor o výměře 16,7 m2 (garáž)
10) Objekt čp. 3036, ul. Hasičská
- nebytový prostor o výměře 16,44 m2 (garáž)
11) Objekt čp. 3041, ul. Hasičská
- nebytový prostor o výměře 16,30 m2 (garáž)
12) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 10,6 m2 (I.NP)
13) Objekt čp. 1878, ul. Černá cesta
- nemovitost o výměře 160 m2 a část pozemku p.č. 6023/1 

o výměře 80 m2 (suterén, I. a II.NP)
INFORMACE:
MěÚ - odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 174

Výzva
Na základě četných oznámení a zjištěných nesrovnalostí u

nájemců v obecních bytech vyzýváme všechny, kdo v těch-
to bytech bydlí a nemají nájemní smlouvu na své jméno nebo
písemný souhlas o povolení podnájmu v bytě (vydaný odbo-
rem správy obecního majetku), aby se dostavili na Městský
úřad ve Frýdku-Místku (ulice Radniční 1148, kanc. č. 320)
k vyjasnění situace. OSOM

Kdy lze „přepsat“ obecní byt?
Protože dochází k četným nedorozuměním při žádostech o tzv.

přepis bytu, uvádíme základní informace k objasnění tohoto pro-
blému.

Ve skutečnosti se jedná o přechod nájmu bytu dle občanského
zákoníku § 706 - 708. Podle tohoto zákona přechod nájmu na-
stává pouze ve dvou případech:

a) po smrti nájemce, nebo některého ze společných nájemců
bytu nebo

b) po trvalém opuštění společné domácnosti nájemcem, nebo
některým ze společných nájemců bytu.

Právo nájmu bytu přechází pak na osoby, které s nájemcem
sdílely společnou domácnost a nemají vlastní možnost bydlení.Ty-
to osoby musejí prokázat, že s nájemcem sdílely společnou do-
mácnost alespoň po dobu 3 let. Tato lhůta se nevztahuje na pří-
mé příbuzné - děti, vnuky, rodiče, sourozence, zetě a snachu. Do-
chází však k případům, kdy např. o byt po zemřelém nebo odstě-
hovaném rodiči žádají děti, které s ním před úmrtím či odstěhová-
ním nesdílely společnou domácnost nebo již mají zajištěné vlastní
bydlení. Domnívají se, že je dostačující, když jsou v bytě trvale hlá-
šeny a 18 nebo i více let s nimi v minulosti bydlely. V těchto pří-
padech k přechodu nájmu nedochází a pokud není byt dobrovol-
ně vrácen, je vrácení bytu řešeno soudní cestou. Dalším častým
případem, kdy nedochází k přechodu nájmu bytu, je situace, kdy
si nájemce přihlásí do bytu další osoby a sám v bytě nebydlí. Ne-
může se tudíž jednat o sdílení společné domácnosti. Mylná je do-
mněnka, že po 3 letech lze provést tzv. přepis bytu na bydlící oso-
by. Trvalé bydliště nezaručuje nikomu žádné právo k nájmu bytu
a jedná se pouze o evidenční záležitost. OSOM

Sdělení
Město Frýdek-Místek po-

řádá v době od 1. 12. - 24.
12. 2003 předvánoční a vá-
noční trhy na náměstí Svobo-
dy a na pěší zóně (u Alberta)
v Místku. Zájemci o prodej
zboží s vánoční tématikou
mohou zasílat své žádosti na
MěÚ Frýdek-Místek, odbor
správy obecního majetku,
Radniční 1148, Frýdek-Mís-
tek, a to nejpozději do 24. 11.
2003. OSOM

Společnost pro symfonickou a komorní hudbu pod taktovkou
Jaromíra Javůrka zahájila setkání jubilantů Slovanským tancem
Antonína Dvořáka. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Setkání jubilantů
U příležitosti významného ju-

bilea 70 let frýdecko-místeckých
občanů jsme jako každý rok na
14. října pozvali do Národního
domu 358 občanů města Frýd-
ku-Místku, kteří se letos dožívají
tohoto věku. Na úvod je přivítala
Ing. Eva Richtrová, starostka
města a popřála jim hodně zdra-
ví do příštích let.

Pro jubilanty byl připraven
koncert symfonického orchestru
z Frýdku-Místku pod taktovkou
Jaromíra Javůrka a Aleše Ko-
mánka s doprovodným progra-
mem žáků ze Základní umělecké
školy ve Frýdku-Místku. Věříme,
že to byl pro jubilanty zajímavý
kulturní zážitek a příjemně strá-
vený večer. Ida Kořená, OKS
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE FRÝDKU-MÍSTKU

Sběr nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního od-
padu je zajištěn pomocí mobilní sběrny, která parkuje vždy v úterý,
středu a čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin na vybraných parkovištích.
Pracovníci Frýdecké skládky a.s., odeberou od občanů města Frýdek-
Místek bezplatně přinesené nebezpečné ale i velkoobjemové odpady.

Úpravy veřejné zeleně na podzim 2003
Odbor životního prostředí a

zemědělství plánuje ještě
v tomto roce některé úpravy ve
veřejné zeleni, které by měly
přispět ke zlepšení její kvality.
Realizace a financování je za-
jištěno ze zdrojů tzv. náhrad-
ních výsadeb. To znamená, že
povinnost vysadit nové stromy
byla uložena tomu, kdo na úze-
mí města z nějakého důvodu
stromy kácel jako náhrada eko-
logické újmy.

Největší akcí bude rekon-
strukce sadů Bedřicha Smeta-
ny. Úprava parku podle zpraco-
vaného projektu bude stát dva
miliony korun. Kromě výsadeb
nových stromů bude potřeba i
několik starých stromů poká-
cet. Jedná se o stromy staré,
nemocné, které ohrožují ná-
vštěvníky parku možným pá-
dem suchých větví nebo i zří-
cením celého stromu. Nových
stromů bude však vysazeno
několikanásobně více, než je
stromů kácených.

Druhou lokalitou, kde bude
provedena úprava, je hřbitov
v Lískovci. I zde budou muset
být odstraněny staré moruše,
které byly v minulosti seřezá-
vány na hlavu. Důsledkem to-
hoto řezu jsou rozsáhlé hnilo-
by. V místě řezu jsou velké
shluky suchých větví a u větši-
ny jedinců zasáhla hniloba ce-
lý kmen až do kořenů. Stromy
odumírají, některé se i vyvrací
a ohrožují hroby v blízkosti.
Stromořadí má velké mezery
po odumřelých jedincích a pro-
to bude zcela obnoveno. Bude
zde vysazeno přes 84 nových
stromů kulovitých višní, které
nebude nutno řezat, budou si
udržovat pravidelnou malou
korunu a jejich drobné lístečky
nebudou znečišťovat přilehlé
hroby.

Ulice Palackého je poměrně
významnou a frekventovanou
komunikací. V minulosti zde
rostly kulovité javory, které po-
stupně odumřely. Dnes tu zby-

ly chřadnoucí poslední dva.
Kromě toho by úprava měla
umožnit i nový pohled na opra-
venou budovu Obchodní aka-
demie. Je snahou stromořadí
obnovit po celé délce. Před
Domovem mládeže SPŠ na ul.
28. října v Místku jsou havarijní
topoly, které ohrožují okolí. Ty
budou odstraněny a na jejich
místo vysazeny lípy.

Na ulici Míru převzalo město
od Válcoven plechu Frýdek-
Místek, a.s., havarijní lípy a jí-
rovce. I zde musí být čtyři vel-
mi nebezpečné stromy skáce-
ny a budou provedeny nové
výsadby.

Kromě těchto větších akcí
bude realizována výsadba ně-
kolika dalších stromů na růz-
ných místech města. Náhradní
výsadby jsou tak velmi dobrou
možností, jak vysadit nové stro-
my, protože možnosti městské-
ho rozpočtu jsou v tomto smě-
ru jinak velmi omezené.

Ing. Jiří Lederer, OŽPaZ

Parkoviště u kina P. Bezruče - Místek 4. 11. -   6. 11.
Parkoviště u krytého bazénu - Místek 11. 11. - 13. 11.
U Mariánského kostela - Frýdek 18. 11. - 20. 11.
Naproti zastávce na Veselé - Frýdek 25. 11. - 27. 11.

Se svými náměty a připomínkami se můžete obrátit na Frýdec-
kou skládku, a.s., tel.: 558 627 047, 558 636 251 nebo na odbor
ŽPaZ, tel.: 558 609 489.

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

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

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

né chemikálie,

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

- zářivky a výbojky, prošlé a
nepotřebné léky

Velkoobjemové odpady
- skříně, ostatní nábytek, ko-

berce, matrace

Veletržní sezóna začíná tra-
dičně podzimní sérií výstav v za-
hraničí, jako jsou například Ot-
dych Moskva, ITTS Montreal či
WTM Londýn, kde využíváme
tzv. „prospektového servisu“
Czech Tourism, což je nový ná-
zev pro Českou centrálu cestov-
ního ruchu. Prospektový servis
je jednoduše řečeno účast na
veletrzích pouze prostřednictvím
vlastních propagačních a infor-
mačních materiálů.

Svoji specifickou roli pak má
osobní účast na dvou veletrzích
v Polsku - TT Varšava a TS Po-
znaň, kde ve spolupráci s pra-
covníky Odboru územního a
ekonomického rozvoje Měst-
ského úřadu Frýdek-Místek vy-
užíváme pravidelné reciproční
nabídky polských partnerů
v rámci Euroregionu Beskydy.

Ihned zpočátku nového roku
pak přichází na řadu dva stěžej-
ní veletrhy cestovního ruchu
v České republice, Regiontour -
GO Brno (počátkem ledna) a
Holiday World Praha (počátkem
února). Na těchto veletrzích
Beskydské informační centrum
připravuje, organizuje a realizu-
je samostatné expozice s jed-

noduchým názvem BESKYDY,
kde chce ve spolupráci s Měs-
tem Frýdek-Místek, Regionem
Beskydy a polskými a sloven-
skými partnery z Euroregionu
Beskydy návštěvníkům předsta-
vit komplexní nabídku služeb
cestovního ruchu v Beskydech.

Novinkou na těchto akcích
bude katalog DOVOLENÁ
V BESKYDECH, který předsta-
vuje šest turistických produktů -
tedy šest témat, jak trávit dovo-
lenou v Beskydech, cykloturisti-
kou počínaje až například po
dovolenou s kulturou. K tomu
samozřejmě katalog „Dovolená
v Beskydech“ nabízí vhodné
služby, především ubytování.
V rámci spolupráce s podnika-
teli v oblasti cestovního ruchu
se podařilo sestavit nejrozsáh-
lejší katalog s nabídkou ubyto-
vání v Beskydech v České re-
publice, jenž obsahuje 78 ob-
jektů, od privátů, přes penziony,
hotely až po horské chaty, s cel-
kem téměř 3000 lůžky. Obdobu
tohoto katalogu najde zájemce
rovněž na internetu na strán-
kách Beskydského informační-
ho centra www.beskydy.com. 

Petr Kolčárek, ředitel BIC

Beskydské informační
centrum se připravuje

Každoročně přichází nedlouho po skončení letní turistické
sezóny období veletrhů a výstav s tématikou cestovního ru-
chu, které jsou jedním z prostředků, jak co nejlépe přilákat
další turisty do našeho beskydského regionu.

Netradiční setkání se usku-
tečnilo 4. října v Zelinkovicích.
Odpoledne se sešli občané Ze-
linkovic a Lysůvek starší 60 let,
kteří se zde narodili a doposud
zůstali bydlet. Celkový počet
těchto „starousedlíků“ byl 56.
Zájem o tuto akci byl velký a
tak sál Minimotorestu U Fojtíků
byl zcela zaplněn. Výjimečnost
programu spočívala v tom, že
se o něj postarali sami rodáci.
V úvodu zaznělo pár vět o kaž-
dém rodákovi, s kulturním pro-
gramem vystoupila vnoučata
rodáků a s básničkami svého
mládí vystoupili i oni sami. Na
závěr zaznělo i pár perliček: 7
manželských párů žije ve spo-
lečném životě již více jak 50 let,
z obcí se za posledních 60 let
vytratilo 40 příjmení, v Zelinko-
vicích se přemnožil rod Najd-
kův a v Lysůvkách Pokludův.

Na závěr pozdravila všechny
přítomné i paní starostka Ing.
Eva Richtrová. Duší celé akce
byla paní Libuše Najdková, kte-
rá dokázala s paní Ludmilou
Polachovou, předsedkyní míst-
ního Klubu důchodců, že tako-
véto události jsou v dnešní
uspěchané době velice pro-
spěšné nejen pro občany, ale i
pro samotnou obec. 

Marie Knödlová, 
členka zastupitelstva města

Upozornění 
Odvoz odpadů

Dnem 15.10.2003 končí
společnost TS, a.s. zajišťo-
vat odvoz odpadů. Počína-
je tímto dnem přechází veš-
kerá zodpovědnost spoje-
ná s výše uvedenou čin-
ností na společnost Frýdec-
ká skládka, a. s.. Touto
cestou žádáme všechny
zájemce o další zajištění
těchto služeb, aby se se
svými požadavky, objed-
návkami a dotazy obraceli
na níže uvedenou kontaktní
adresu:

Frýdecká skládka, a.s. -
pan Jindřich Olšar - vedou-
cí střediska Doprava, paní
Dana Křivoňová - dispe-
čer stř. Doprava, telefon
558 623 546 , 603 881 676,
tel./fax: 558 627 046.

Dny hlavolamů 
Dny hlavolamů, jež v říjnu

proběhly ve velkém sále Lido-
vého domu, nainstalovalo os-
travské sdružení Telepace. Dny
byly určeny pro žáky jako ukáz-
ka k procvičování paměti, logic-
kého myšlení, postřehu a také
trávení volného času. Všechny
školy v regionu byly osobně se-
známeny s akcí. Je třeba po-
chválit žáky a učitele 8. ZŠ, kte-
rá měla nejpočetnější účast, ale
také školy z Ostravice, Kozlo-
vic, Dobré a Metylovic, které se
zúčastnily, i když to mají dále.
Poděkování patří také Janu Ha-
bernalovi za příkladný přístup k
dětem a provázení žáků po ce-
lou dobu řešení. KLD

BUDO SHOP F-M
potfieby pro bojová umûní
Novodvorská 667 Fr˘dek
Otvíráme 4. listopadu!

Budova TJ Sokol
Otvírací doba
ÚT 13.00-17.00 
ST 13.00-16.00
âT 13.00-17.00

☎ 603 530 634
604 256 521

Co nás trápí - neutěšený stav zad dětí

Občanské sdružení Liga za práva vozíčkářů Vám nabízí bezplat-
nou službu s celorepublikovou působností PORADNA PRO ŽIVOT
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - Paragrafik. Můžete nás kontak-
tovat: - na bezplatné telefonní lince - 800 100 250 - na internetu -
www.ligavozic.cz (odkaz poradna) - e-mailem - hanka@ligavozic.cz

Poskytujeme sociálně-právní poradenství a budeme se vám sna-
žit pomoci a poradit s problémy v těchto oblastech: - sociální přís-
pěvky a výhody pro tělesně postižené občany - invalidní důchody -
kompenzační a rehabilitační pomůcky (odkazy na firmy ve vašem re-
gionu) - pečovatelská služba a služba osobní asistence (kontakty na
poskytovatele ve vašem regionu) - odstraňování architektonických
bariér - kontakty na organizace zdravotně postižených ve vašem
okolí - problematika zaměstnávání zdravotně postižených (kontakty
na chráněné dílny a agentury podporovaného zaměstnávání) - no-
vinky v legislativě týkající se zdravotně postižených

Těším se na Vaše dotazy, Hana Valová, DiS. (sociální pracovnice)

Děti sedí ve škole, doma nad
úkoly, volný čas tráví u počíta-
čů, nebo se dívají na televizi. Ty
aktivnější hrají, třeba na nějaký
hudební nástroj. Ale stále sedí a
sedí. Jejich záda se kulatí a de-
formují. Nechceme-li mít z na-
šich dětí „mrzáky“, nechceme-li,
aby později žily s bolestmi, má-
me nejvyšší čas začít proti tomu
něco dělat. A co? Omezit na
minimum sedavé zaměstsnání
dítěte doma, měnit polohy těla
při učení či čtení, ale co hlavně?
Zařadit do programu pravidel-
nou pohybovou aktivitu. Dítě by
se mělo tzv. „více hýbat“. Má-li
však větší odchylky od „správ-
ného držení těla“ - kulatá záda,
vystouplé lopatky, nerovnoměr-
né držení ramen, nadměrné

prohnutí v křížích nebo vyboče-
nou páteř, bylo by nejdříve
vhodné pracovat na jejich od-
stranění. A jaké máme mož-
nosti? - s dítětem doma cvičit
(praktický návod pro domácí
cvičení dostaneme při rehabili-
tacích předepsaných odborný-
mi lékaři) - dítě do cvičení při-
hlásit (cvičení pro děti s vadným
držením těla, ve F-M již existu-
je) - dítě opravovat při nespráv-
ném sedu či stoji - při správném
držení těla má velký vliv i správ-
ná velikost nábytku (stolu, žid-
le), nošení školní brašny - za-
mezit jednostranné dlouhotrva-
jící zátěži. Tak se zamysleme a
začněme! Teď je tady ta správ-
ná doba! Až nám děti vyrostou,
bude pozdě.

Setkání rodáků
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Z A S K L Í V Á N Í
BALKONŮ A LODŽIÍ
• rámový i bezrámový systém

• zimní zahrady
✆ 724 122 816, 606 710 740

Školní rok 2003/2004 se teprve rozjíždí, ale na
„šestce“ se pracuje usilovně od samotného po-
čátku.

Stejně jako vloni jsme se přihlásili 26. září
k Evropskému dni jazyků, který vyhlásila Rada
Evropy s cílem vzdát hold evropskému jazykové-
mu bohatství.

Tento svátek byl vyhlášen před třemi lety a na-
še škola se účastnila této akce již podruhé. Uči-
telé se snažili zdůraznit
roli jazyka, podpořit studi-
um cizích jazyků a zdůraz-
nit roli jazyka jako nástro-
je dorozumívání národů
různých kultur v procesu
výchovy k toleranci a de-
mokratickému občanství.

Den jazyků vyvrcholil
v odpoledních hodinách,
kdy si zájemci z řad žáků
1. i 2. stupně mohli formou
soutěže vyzkoušet vyluštit
křížovku v cizím jazyce,
odhadnout, co které slovo
v neznámém jazyce zna-
mená, zjistit příbuznost ja-
zyků, prohlédnout si obra-
zovou dokumentaci ev-
ropských měst podmalo-
vanou odpovídající hud-
bou. Nikdo z dětí ani učitelů tento pátek
nepospíchal domů, všichni se upřímně radovali
ze získaných znalostí i z drobných odměn za ús-
pěšné zvládnutí úkolu.

„Určitě se zapojím i v příštím školním roce“, do-
dal celkový vítěz naučně soutěživého odpoledne
Martin Lukáš ze třídy 8. E. Mezi národy pomáhá
při dorozumívání nejen jazyk, ale také sportovní
zápolení. Toho jsou si na „šestce“ dobře vědomi
a každoročně v podzimních měsících pořádají
olympijské hry. Zatímco žáci 1. stupně zápolí
v družstvech pojmenovaných po zvířátkách, žáci
starší tvoří družstva pojmenovaná podle jednotli-
vých států.

Důstojnost těmto hrám přikládá vztyčení olym-
pijské vlajky, zapálení olympijského ohně i slib
závodníků a rozhodčích. Hlavní tíhu odpověd-
nosti za náročnou přípravu nesli učitelé tělesné
výchovy, do samotného zápolení se však zapoji-
li jako kapitáni družstev všichni vyučující.

„Mám radost nejen ze zlaté medaile, kterou
naše družstvo získalo, ale také z pořádného
sportovního zážitku!“, ohlásil se doma rodičům
žák Petr ze šesté třídy. Nezbude nic jiného, než
po roce olympijské hry opět připravit.

Další aktivitou směřující do společné Evropy je
vypracování ekologického projektu a jeho vyhod-
nocení v polské družební škole v Radlinu, která
společně s naší školou tento projekt zpracováva-
la. Projekt zahrnoval pět okruhů, jimiž se ekolo-
gická problematika prolínala. Žáci zkoumali kva-
litu a čistotu ovzduší, půdy, vody, stejně tak jako
provoz na křižovatce „U Rady“. Byl zjišťován po-
hon, na který jezdí naši řidiči nejvíce. Dokumen-

tovali černá a zelená místa našeho města, s ve-
doucí odboru životního prostředí a zemědělství
RNDr. Alenou Kacířovou provedli rozhovor na té-
ma, které závody nebo podniky prostředí našeho
města a jeho okolí nejvíce znečišťují. Děti hleda-
ly vhodný prostor pro cvičení v přírodě, zkoušely
nejvhodnější způsob pobytu v přírodě. Žáci pol-
ské školy prováděli obdobné průzkumy na svém
terénu, tedy ve městě Radlin a jeho okolí. Vý-

sledky projektu pak byly
prezentovány 9. října
2003 ve škole v Radlinu,
jednotliví žáci, kteří na pro-
jektu pracovali si svou prá-
ci nejen prezentovali, ale
zároveň obhajovali.V tom-
to okamžiku nebyla na
překážku ani jazyková ba-
riéra a je nutno dodat, že
žáci David Schneider a
Lenka Vaškebová ze 6. A,
stejně jako Petr Jalůvka
z 8. A, vystoupili před po-
četným publikem velmi
suverénně. Škoda jen, že
někteří žáci, kteří se na
projektu podíleli, již nejsou
žáky naší školy a místo
nich musely projekt obha-
jovat paní učitelky.

Vše však dopadlo velmi dobře, bylo zjištěno,
že životní prostředí Frýdku - Místku a jeho nej-
bližšího okolí v době, kdy byl projekt zpracová-
ván, bylo docela vyhovující zdravému životnímu
stylu.

Odměnou za vyčerpávající práci v průběhu do-
poledne byl všem dobrý oběd a odpolední pose-
zení u čaje a dobré bábovky, kterou pro děti na-
pekly kolegyně z polské školy.

„Ani se mi nechce domů,“ prohlásil David. „A
našel jsem si nové kamarády, s nimiž se určitě
potkám na další akci našich škol “, dodal. Nemý-
lil se. Už v listopadu naši kolegové přijedou pre-
zentovat svůj projekt na naši školu, na jaře pak
přijedou polské děti na delší dobu poznávat naši
školu, město a jeho okolí. Každoročně se také
naši žáci zapojují do projektu Stonožka. Své vý-
kresy a pohledy s vánoční tematikou zasílají do
Norska, kde se prodávají a z výtěžku se pak fi-
nancují sanitky, vybavení škol apod. Samozřejmě
nejsme jedinou školou, která se do projektu za-
pojuje. To poznáváme každým rokem, kdy jsou
naši žáci pozváni do Prahy na koncert v Lucerně,
kde se sejdou stovky dětí z celé republiky. Letos
se však rozhodli žáci 8. A třídy, že v rámci Sto-
nožky vyzvou ostatní žáky naší školy k tomu, aby
nosili do školy plyšové hračky, které se pak ode-
šlou do Prahy a z té dále íráckým dětem.

Sami byli překvapeni, kolik těchto hraček našlo
svoje místo v krabici. Naši žáci tak dokumentují,
že jim není cizí pomoc druhým, těm, kteří jsou
v nouzi. A k tomu veškeré snažení na naší škole
opravdu směřuje. 

Mgr. Libuše Zárubová, ředitelka školy

Aktivity 6. ZŠ na ulici Pionýrů 400

Jak již bylo zmíněno v mi-
nulém čísle Zpravodaje RM
F-M, 8. základní škola ve Frýd-
ku-Místku se zapojila do mezi-
národního projektu Comenius
s názvem „SPCU-Shaking
Hands“. Na projektu bude pra-
covat asi 300 žáků 4. - 6.roční-
ků a 20 pedagogů naší školy.

V současné době vrcholí prá-
ce na dokončení úvodní etapy
projektu. Žáci vytvářejí tzv. „Pas-
sporty“, což jsou malé knížečky
obsahující barevné fotografie dě-
tí, základní osobní údaje, několik
slov o rodině, oblíbených činnos-
tech a jídlech a o domě, kde byd-
lí. Passporty si vyměníme s dět-
mi z partnerských zemí - Anglie,
Španělska a Portugalska. Věří-
me, že takto nabyté poznatky
obohatí znalosti našich žáků o
životním stylu dětí v Evropské
unii a že budou úspěšně využity
v hodinách angličtiny, zeměpisu,
občanské výchovy a dalších
předmětech. Veškeré výstupy
v rámci programu Comenius bu-
dou v anglickém jazyce.

V týdnu od 10. do 14. listopa-
du se „Osmička“ připojí k celo-
státní akci Comenius Week, vy-
hlášené národní agenturou.
V úterý 11. listopadu se uskuteč-
ní tzv. Balónková akce. Ve 14.00
budou ze školního hřiště vypuš-
těny balónky se vzkazy o přátel-
ství, míru a toleranci. Vzkazy na-
píšeme v několika jazycích a ce-
lá akce by měla proběhnout za
přítomnosti tisku a televize. Ve
středu 12. listopadu bude pěti-
členné družstvo naší školy sou-
těžit na počítačích v On-line kví-
zu o 10 kandidátských zemích
EU. Dále národní agentura pro-
gramu Comenius vyhlásila vý-
tvarnou soutěž o plakát, logo a
slogan k týdnu Comenius. I v té-
to soutěži se žáci naší školy pod
vedením zkušených výtvarníků
pokusí uspět.

Z výše uvedeného vyplývá, že
program projektu Comenius je
velmi bohatý. Popřejme tedy dě-
tem i učitelům spoustu dobrých
nápadů a hodně nových přátel. 

PaedDr. Hana Přidalová

„Comenius Week“

Již před třemi lety žáci Zá-
kladní školy, 1. máje 1700 ve
Frýdku-Místku spočítali, že
kdyby každý občan naší repub-
liky přispěl měsíčně 1 Kč, za
rok by se našetřilo okolo 120
mil. Kč. Tato myšlenka je nad-
chla, a proto se rozhodli uspo-
řádat sbírku pod názvem „Kdy-
by každý občan“ a výtěžek vě-
novat dětské onkologii. Kaž-
dým rokem suma narůstá, v

loňském školním roce děti vy-
braly téměř 23 000 Kč a ode-
slaly je na konto Občanského
sdružení pro pomoc dětem s
poruchou krvetvorby HAIMA v
Ostravě-Porubě. Rok předtím
přispěly na konto Přístroje dě-
tem. Výše sponzorského daru
tak za tři roky dosáhla téměř
50 000 Kč. Všichni si uvědo-
mujeme, že financí ve zdravot-
nictví nenadbývá, a proto se

žáci rozhodli vložit vybrané pe-
níze právě do této oblasti a
svým nemocným vrstevníkům
pomoci. Kromě žáků se do
sbírky zapojili také všichni za-
městnanci školy a řada rodičů.
Úspěch sbírky, děkovné dopi-
sy Občanského sdružení HAI-
MA a hlavně poděkování sa-
motných nemocných dětí jsou
velkou inspirací i pro tento
školní rok, ve kterém hodláme
ve sbírce pokračovat. 
Miroslav Křístek, ředitel školy

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy má ve své
správě budovy základních a ma-
teřských škol a každoročně plá-
nuje v rozpočtu města nemalé
částky na jejich údržbu.

V průběhu letošních prázdnin
tak bylo vynaloženo na budovy
mateřských škol 5487 tis. Kč a
na budovy základních škol 4210
tis. Kč. Většina akcí se týkala in-
stalací, kanalizací a rozvodů.
Tak byla provedena oprava ka-
nalizace v MŠ Mateřídouška, v
objektu MŠ na ul. Slezské 770,
rozsáhlejší oprava kuchyně byla
provedena v budově MŠ na ul.
Bavlnářské a výměna rozvodu
vody v MŠ Anenská. Největší
objem prostředků byl určen na
opravu kanalizace a izolace bu-
dovy MŠ Beruška na ul. Nad Li-
pinou, a to téměř 1 mil. korun.
Rovněž elektroinstalace v těchto
budovách již mnohdy nesplňuje
potřebné normy a vyžaduje ge-
nerální opravy, které jsou finanč-
ně náročné. Postupně se reali-
zují, letos to bylo v budovách
mateřských škol na ul. Sv. Če-
cha a F. Čejky. Rovné střechy
většiny škol jsou také častým
problémem, proto dojde k reali-
zaci nové střechy jednoho pavi-

lonu mateřské školy Pohádka.
Na základních školách se po-

kračuje v opravách soc. zařízení,
která na většině našich škol jsou
dnes již na velmi dobré úrovni.
Opravovalo se v pavilonu těloc-
vičny ZŠ 1. máje a klubovnách
ZŠ El. Krásnohorské (5. ZŠ). Na
pavilonu ZŠ J. Čapka byla polo-
žená nová střešní krytina, v bu-
dově ZŠ Cihelní byly provedeny
opravy el. instalace v tělocvičně
a výměna hlavního rozvodu tep-
lé vody. Opravy v tělocvičnách
dále probíhaly v ZŠ na ul. ČSA a
Pionýrů. Město nezapomíná ani
na menší školní budovy v okrajo-
vých částech města, na opravu
školní kuchyně v ZŠ Chlebovice
vynaložilo 350 tis. Kč.

I když se každoročně jedná až
o tři desítky milionů korun, které
město vynaloží na opravy škol-
ních budov, stále jsou v zásobní-
ku oprav a údržby požadavky
dalších akcí, které budou po-
stupně realizovány s ohledem
na priority a finanční prostředky,
které budeme mít pro školy,
školská zařízení a příspěvkové
organizace ve správě odboru
k dispozici. 

Ing. Ilona Nowaková,
vedoucí OŠKMaT

Co se dělo na školách
o prázdninách

Sbírka na dětskou onkologii



Vážení
spoluobčané,

dnes se seznámíme
s dalším oprávněním
strážníků městské po-
licie. Jedná se o
OPRÁVNĚNÍ OTE-
VŘÍT BYT NEBO
JINÝ UZAVŘENÝ
PROSTOR. Citace
zákona: „Jeli důvodná
obava, že je ohrožen
život nebo zdraví osoby anebo
hrozí-li větší škoda na majetku,
je strážník oprávněn otevřít byt
nebo jiný uzavřený prostor,
vstoupit do něho a provést
v souladu s tímto zákonem zá-
kroky, úkony nebo jiná opatření
k odvrácení bezprostředního ne-
bezpečí.“

V praxi to pak znamená, že
ohrožení výše chráněných zájmů
musí být bezprostřední. Pod po-
jmem „ohrožení života nebo
zdraví“ se rozumí stav, kdy je dů-
vodná obava, že by k takovému
následku mohlo dojít. Není tedy
vyžadováno, aby k újmě či sa-
motné smrti došlo. Stejně je to-
mu i u ohrožení majetku v poža-
dovaném rozsahu „větší škody“.
Jako příklad uvádím únik plynu
nebo vody v bytě nebo jiném
uzavřeném prostoru, kde lze
předpokládat výskyt osob, které
nejsou schopny hrozící nebezpe-
čí eliminovat. V tomto příkladu
máme oba hrozící faktory, je zde
ohrožen život a je zde předpo-
klad vzniku velké škody na ma-
jetku. Bezprostřednost je zcela
zřejmá. Je tedy nezbytné, aby
byl proveden takový zákrok či
úkon, který toto bezprostřední
nebezpečí odvrátí ( např. poskyt-
nutí první pomoci, zastavení uni-
kajícího plynu, odvětrání prostoru
apod.) Toto je smyslem oprávně-
ní podle tohoto ustanovení.

Nyní se zmíním o pojmech
„byt“ a „jiný uzavřený prostor“,
které nejsou v tomto zákoně de-
finovány a proto vycházíme
z dikce trestního zákona, kde
pod pojmem byt se rozumí nejen
bytový prostor, ale i sklep, půda,
garáž a ostatní prostory, které
tvoří součást obytného domu.
Pojem jiný uzavřený prostor mů-
že být např. zahrádkářská chat-
ka sloužící k uskladnění ovoce či
nářadí nebo garáž ležící mimo

obytný dům, dílna,
kanceláře, sklady
apod. Dalším po-
jmem souvisejícím
s tímto oprávněním je
„větší škoda“. Podle
trestního zákona se
hovoří o částce vyšší
než 50 000 Kč.
Strážník musí vždy
podle konkrétní situ-
ace posoudit, zda

hrozí možnost vzniku takové
škody či nikoliv a to s ohledem
na objektivní okolnosti, které
jsou mu známy, respektive je
předpokládá.

Postup otevírání bytu nebo ji-
ného uzavřeného prostoru není
zákonem upraven, proto stráž-
ník postupuje vždy podle kon-
krétní situace, která nastane
v daném okamžiku.

V dalším odstavci tohoto
oprávnění se hovoří, cituji: „Při
provádění zákroků, úkonů nebo
jiných opatření je strážník povi-
nen zajistit přítomnost nezúčast-
něné osoby. Nemusí tak učinit,
hrozí-li nebezpečí z prodlení“.

Nezúčastněnou osobou se
pro účel tohoto zákona rozumí
taková osoba, která nemá žádný
bližší vztah ke strážníkům, kteří
realizují samotný zákrok. Přítom-
nost takové osoby by měla ga-
rantovat zákonnost prováděné-
ho úkonu v otevřeném bytě, ale
na druhé straně chránit strážníka
před případným nařčením z pro-
tiprávního jednání. Strážník je
povinen takovou osobu poučit o
povinnosti zachovat mlčenlivost
o skutečnostech, o kterých se
v průběhu zákroku dozvěděla.
Hrozí-li nebezpečí z prodlení, ne-
ní povinností strážníka zajišťovat
nezúčastněnou osobu. Pojmem
„nebezpečí z prodlení“ se rozumí
takový stav, kdy zákrok či úkon
nesnese odklad.

Ve zbývajících dvou bodech
se hovoří o povinnosti strážníka,
cituji: „Po provedení zákroků,
úkonů nebo jiných opatření je
strážník povinen neprodleně vy-
rozumět uživatele bytu a zabez-
pečit zajištění bytu, nemůže-li
tak učinit uživatel nebo jiná
oprávněná osoba. O všech opat-
řeních a úkonech sepíše úřední
záznam.“ Václav Buček

ředitel MP F-M
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Černé skládky - věčný problém
Zakládání černých sklá-

dek je nezákonný způsob
ukládání odpadu na místech,
která k tomu nejsou určena.
Těmito místy jsou obvykle
okraje lesů a křovin, strže a
příkopy, kde je odpad rela-
tivně dobře schován před
zraky ostatních. Na druhé
straně jsou černé skládky
zakládané i přímo v blízkosti
lidských obydlí, podél komu-
nikací apod. Každopádně
tento nezákonný způsob na-
kládání s odpady svědčí o
lidské bezohlednosti. Černé
skládky hyzdí vzhled našeho
města.

Podle obecně závazné vy-
hlášky č. 12/2001 o systému
nakládání s komunálním a sta-
vebním odpadem na území
města Frýdek-Místek, je povin-
ností fyzických osob, fyzických
osob podnikajících a právnic-
kých osob:

- předcházet vzniku odpadů,
odpad přednostně využívat,
omezovat jeho množství a ne-
bezpečné vlastnosti,

- jednotlivé složky odpadu
odděleně shromažďovat, třídit
a předávat pověřené organiza-
ci k odstranění,

- shromažďovat odpad pou-
ze v prostorech, objektech a
zařízeních k tomu určených,

- udržovat čistotu a pořádek
na stanovišti sběrných nádob.

Odkládat odpad mimo sběr-
né nádoby a zakládat nepovo-
lené skládky jsou příkladem
dalšího porušování ustanovení
vyhlášky. Porušování povin-
ností při nakládání s komunál-
ním a stavebním odpadem je
postihováno podle obecně zá-
vazných právních předpisů.

Sankce za porušování práv-
ních předpisů obce se vztahují
jak na občany města Frýdku-
Místku, tak na fyzické osoby
podnikající a právnické osoby.

Jestliže fyzická osoba neudr-
žuje pořádek a čistotu na svém
pozemku nebo pozemku, který
využívá a naruší-li tím vzhled
obce, může jí obec uložit poku-
tu ve výši až 10 000 Kč.

Pokud fyzická osoba neo-
právněně založí skládku nebo
odkládá odpady mimo vyhraze-
ná místa, může jí být udělena
pokuta až do 50 000 Kč.

Sankce pro fyzické osoby

podnikající a právnické osoby
udělované za porušování práv-
ních předpisů obce jsou daleko
vyšší, pohybují se od 50 000 Kč
do 300 000 Kč.

Pracovníci odboru ŽPaZ od-
straní ročně přibližně 20 nepo-
volených skládek komunálního
odpadu na území města Frýd-
ku-Místku. Náklady na jejich
odstranění dosáhly v letošním
roce zatím 250 000 Kč a do
konce roku odhadujeme, že se
na jejich odstranění vyčerpá
dalších 100 000 Kč.

Když si představíme, že pro-
středky určené na nakládání
s komunálními odpady ve měs-
tě Frýdek-Místek dosahují roč-
ně přes 13 miliónů korun, je
částka na odstranění černých
skládek ve srovnání s touto
částkou zanedbatelná. Naproti
tomu je částka 350 000 Kč do-
statečně vysoká na pořízení
např. nových odpadkových ko-
šů, přidání nových nádob na
separovaný sběr nebo na re-
klamní kampaň o způsobech
nakládání s odpady v našem
městě a ve školách.

V našem městě máme vyti-
pováno několik lokalit, kde je
výskyt černých skládek nejčas-
tější. Jedná se o tyto lokality:
ulice Fügnerova, ulice Míru a
Nová Osada. Problémy se za-
kládáním nepovolených sklá-
dek jsou rovněž časté v blíz-
kosti zahrádkářských osad, na-
př. u zahrádkářské osady Hli-
ník v Místku - část Bahno nebo
na ulici Dlouhé, nad restaurací
Sauna ve Frýdku. Výjimkou ne-
jsou ani frekventované části
města často zasahující do his-

torických zón města. Příkladem
naposledy odstraněné černé
skládky v historické zóně měs-
ta byla lokalita Zámecké vyhlíd-
ky pod frýdeckým zámkem.

Pohled na „malebně“ rozlo-
žené odpadky v příkopu u silni-
ce jistě nikoho nenadchne.
Proč vlastně černé skládky
vznikají, je záhada. Každý platí
za likvidaci odpadů formou
místního poplatku bez ohledu
na přesné množství, které se
odevzdá. Město zajišťuje pro
občany v dostatečné kapacitě
likvidaci jak směsného komu-
nálního odpadu, tak likvidaci
nebezpečného a objemového
odpadu. Pokud by někomu ne-
vyhovoval termín přistavených
kontejnerů, může kdykoliv od-
pad přímo odvést na Frýdec-
kou skládku do areálu Pan-
ských nových Dvorů.

Problémy s rozšířením čer-
ných skládek mají samozřejmě
i sousední katastrální území
města F-M, o kterých může být
pojednáno v dalším čísle vydá-
ní zpravodaje.

Na závěr bychom chtěli vy-
zvat všechny občany, aby ne-
byli lhostejní k životnímu pro-
středí v našem městě a plnili
všechny povinnosti, které jim
ukládá zákon a právní předpisy
obce při nakládání s odpady.

V případě, že máte připomín-
ky, náměty a dotazy, jak naklá-
dat s komunálními odpady ve
městě, obraťte se laskavě na
zaměstnance odboru životního
prostředí a zemědělství nebo
na Frýdeckou skládku, a.s.,
kteří Vám budou nápomocní.

OŽPaZ

Výstavu o nebezpečí drog navštívily tisíce mladých
Okresní ředitelství Policie ČR ve Frýdku-Místku ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou z Prahy

uspořádalo v říjnu v našem městě zajímavou výstavu. Akci pod názvem „Co nám přináší droga“ navštívilo v do-
bě od 13. října do 23. října několik tisíc především mladých lidí. Expozice výstavy byla nainstalována v pro-
storách kina Petra Bezruče v Místku a jejím spoluorganizátorem byl Národní dům Frýdek-Místek, p.o. Během
výstavy mohli návštěvníci shlédnout ukázky specialistů kynologů Celní správy, jako například hledání drog ve
vozidle k tomuto účelu vycvičeným psem. Součástí výstavy bylo též promítání filmů, imitace příbytku narko-
mana a jiné kuriozity. „Smyslem celé akce, která nyní probíhá také v Třinci, je nezbytnost informovat nejen
mládež, ale celou širokou veřejnost o negativních vlivech drog v reálném životě,“ řekla tisková mluvčí policie
npor. Mgr. Jana Posová. (jač)
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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

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·

NATùRAâSTVÍ 
CHROMEC

Provádíme:
• nátěry oken, dveří,

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

Od 
18.00 hodin 

� 558 626 112

Mobil: 606 343 947

Firma KOCIAN - MECNER

MALÍŘSTVÍ
A NATĚRAČSTVÍ
Nástřiky, žaluzie, těsnění

� 558 436 236 (večer) 

603 745 292, 604 145 641

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

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

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu)

Zahájení v 17.00 v pondělky 
3., 10., 24. listopadu 

Informace: tel.: 724 200 040

CARAADD
A, B, C, D, E

Poslední ‰ance získávat 4 500 Kã od státu!

Nový úvěr na bydlení

MAXI TREND
• nízká úroková sazba, dlouhodobá splatnost
• daňové odpočty a příspěvek od státu

Frýdek-Místek, Potoční 1091 ☎ 777 629 939, tel./fax: 558 629 639

K

N
IH
A¤STVÍ PASPARTOV

Á

N
Í

&
JAN a JITKA 

KUKUCZKOVI

Najdete nás 

v budovû Hutního projektu na

ul. 28. fiíjna

po–pá 8.00–15.00 

☎ 558 877 144, 723 052 143

OkamÏité finanãní

PÒJâKY
VV˘̆‰‰ee  ppÛÛjjããkkyy

••  NNeeúúããeelloovvoosstt
••  SSppllaattnnoosstt  1122,,  1188  aa  2244  mmûûssííccÛÛ
••  PPeenníízzee  jjssoouu  vvyypplláácceennyy  bbeezzhhoottoovvoossttnnûû  nnaa  vváá‰‰  úúããeett
••  RReevvoollvviinngg  ––  aauuttoommaattiicckkéé  nnaavv˘̆‰‰eenníí  vvaa‰‰íí  ppÛÛjjããkkyy
••  KKlliieennttsskkéé  pprrooggrraammyy
Pfiíklad v˘poãtu procentní sazby nákladÛ na spotfiebitelsk˘ úvûr (RPSNSÚ):

48 000 = Σ
V˘‰e pÛjãky 48 000 Kã
Poãet splátek 24
âíslo splátky K’

I = RPSNSÚ
m’ = ãíslo poslední splátky
V˘‰e splátky 2 000 Kã

2200  000000  aaÏÏ  220000  000000  KKãã

bez ruãitele

Vá‰ poradce pro oblast Fr˘decko-Místecka – Jaromíra Blahutová: 605 750 393; 558 666 619

K’=m’

K’=1

2000
(1+i)

tK’
24

558 631 535
558 679 371
604 556 181

Plastická chirurgie Morava
MUDr. LIBOR POLÁK

• Zvětšovací a zmenšovací
operace prsů

• Operace víček
• Operace odstálých ušních

boltců
• Korekce nosu
• Vytahování vrásek - face

lifting

• Liposukce všech lokalit
• Operace převislého břicha
• Transplantace vlasů
• Rozšiřování červeně rtů
• Korekce jizev

a odstraňování znamének
• Laserové operace chrápání
• Laserové bělení zubů 

Ordinační hodiny:
Po 13.00–16.00 hodin, Poliklinika Místek, 8. patro
Čt 14.00–19.00 hodin, Poliklinika Frýdlant n. O.

anebo konzultace na tel.: 607 115 715
E-mail: plastika.polak@seznam.cz, www.plastika-morava.cz

Vynikající operační výsledky ◆ Příznivé ceny ◆ Dlouhodobá zkušenost v oboru - záruka kvality

ZASKLÍVÁNÍ
BALKONŮ A LODŽIÍ

Frýdek-Místek
776 690 085, 728 850 267

OPTImI®

kvadro

KOSTIKOVO NÁMĚSTÍ, Nádražní 1099 
✔ maximální opalovací efekt 

v moderním turbosoláriu
✔ solární kosmetika
✔ maximální doba opalování 

12 minut

10% sleva při
předložení kuponu

NOVÉ TURBO 
SOLÁRIUM 

PO-PÁ: 8.00-12.30

13.00-19.00

SO: 8.30-12.00 

☎ 605 552 693

www.fotomorava.cz zelená linka 800 145 245
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PŘEDSTAVENÍ RADNÍCH MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

K 30.9.2003 úřad práce evi-
doval 16297 uchazečů o za-
městnání (v roce 2002 15463),
což je o 168 méně než v minu-
lém měsíci. Míra nezaměstna-
nosti činila 14,69 % (v roce 2002
14,14 %) a v porovnání s před-
cházejícím měsícem poklesla o
0,15%-ního bodu.

Úřad práce evidoval 8197
žen, což je 50,3 % z celkového
počtu evidovaných uchazečů
o zaměstnání.

Při srovnání s minulým měsí-
cem se počet absolventů a mla-
distvých snížil o 43 (t.j. o 2,0 %)

a na konci září úřad práce evi-
doval v této skupině 2158 osob
(ve srovnání se stejným obdo-
bím roku 2002 to je o 1,1 % mé-
ně).

Pokles o 16 osob oproti minu-
lému měsíci byl zaznamenán v
kategorii uchazečů se ZPS, kte-
rých bylo evidováno ke konci zá-
ří 2519. V průběhu září 2003 po-
žádalo o zprostředkování za-
městnání 1685 nových uchaze-
čů (oproti stejnému období loň-
ského roku to je o 3 osoby
méně).Největší počet z nich
představovali zaměstnanci z od-

větví výroba kovů a kovodělných
výrobků. Z nově zaregistrova-
ných uchazečů o zaměstnání 57
ukončilo samostatně výděleč-
nou činnost. Vyřazeno bylo
1853 UoZ (oproti stejnému ob-
dobí loňského roku to je o 139
osob více) - z tohoto počtu bylo
pro 1212 vyřazených důvodem
ukončení evidence nástup do
zaměstnání (v září 2002 nastou-
pilo do zaměstnání o 53 UoZ
méně). Nejvíce vyřazených
uchazečů našlo uplatnění pře-
devším v odvětvích služby, ob-
chod, stavebnictví.Z hlediska

pracovních příležitostí evidoval
úřad práce k 30.9.2003 celkem
315 volných míst s místem vý-
konu práce v okrese Frýdek-
Místek, což je o 76 volných míst
méně než ve stejném období ro-
ku 2002 a o 69 volných míst mé-
ně než ke konci předcházejícího
měsíce. Na 1 volné pracovní
místo připadalo 51,7 uchazečů -
pro srovnání ke stejnému datu
minulého roku na 1 volné pra-
covní místo připadalo 39,5 UoZ.

Pro dělníky bylo nabízeno 237
vhodných volných míst (o 56 mé-
ně než v r. 2002) a pro TH pra-

covníky a ostatní 78 vhodných
volných míst (o 20 méně než v r.
2002). Pro občany se změněnou
pracovní schopností bylo v na-
bídce úřadu práce 9 vhodných
volných míst (o 16 méně než v r.
2002), pro absolventy a mladist-
vé 45 vhodných volných míst
(o 24 méně než v r. 2002).

V září zaměstnavatelé hlásili
úřadu práce nejvíce volných
pracovních míst v dělnických
profesích, zejména v profesích
pomocný dělník, prodavač, číš-
ník - servírka a kuchař. 

ÚP ve F-M

Evidovaná nezaměstnanost a volná pracovní místa

Jaroslav Muroň (ČSSD)
Práce s lidmi a pro lidi přináší radost - to je krédo, kterým se celý život řídí člen Ra-

dy města a Zastupitelstva města Frýdku-Místku Jaroslav Muroň. Je rodákem z Frýd-
ku, narodil se v roce 1941, je ženatý.

V roce 1992 po likvidaci Agrostavu byl přinucen založit stavební firmu Muroň 
spol. s r. o., v jejíž náplni jsou kanalizace, cesty, chodníky, výstavba skládek,
drenáže, úpravy toků a veškeré zemní práce. Neměl na vybranou, rozpadem podniku
přišel o zaměstnání. Shodou okolností si tuto životní křižovatku už zopakoval. Po roce
1971, v období tvrdé normalizace, musel totiž opustit místo technika ve Válcovnách
plechu. Člověk s černým politickým puntíkem nemohl nalézt práci, až zakotvil na
melioracích v Agrostavu F-M.

Jaroslav Muroň od krachujícího Agrostavu koupil na úvěr areál meliorací s nemovi-
tostmi a stroji a 4 roky tvrdě splácel. Lidé, kteří ho znali jako mistra, stavbyvedoucího
a pak vedoucího střediska, a kteří mu důvěřovali, s ním začínali v soukromé firmě. Tr-
pělivost a tvrdošíjnost mu však pomohly dosáhnout vytyčeného cíle.

Pokud se týká soukromého života, věnuje se Jaroslav Muroň od mládí převážně
vodním sportům, jako je veslování, vodní lyžování, potápění (založil potápěčský klub
Nautilus), v zimě lyžování. Podílel se na obnově letiště v Místku-Bahně a je předsedou
Pobeskydského aviatického klubu, který pro občany města pořádá každý rok slety rá-
diem řízených velkých modelů letadel, dětské dny, drakiády apod.

V tomto volebním období byl zvolen do zastupitelstva města a rady města.. Je čle-
nem majetkového výboru, předsedou investiční komise. „Politické práci se teprve
učím, ale cíl je jasný - je to plnění programového prohlášení rady města, které je pod-
le mě v dané chvíli nejlidštější a nejspravedlivější pro život lidí,“ prohlásil radní Muroň.
I když má k mnoha otázkám připomínky a v těchto případech je podle něj třeba hledat
jiná, kompromisní řešení. Ne vždy je však politická vůle a podaří se nalézt nejvhod-
nější řešení. Ale postupem času se ukáže, kdo hájí jiné zájmy a kdo společensky po-
třebné cíle směřující ke skutečně lepšímu životu poctivých lidí, k zajištění práce pro li-
di a ostatních potřebných věcí jako je starost o seniory, byty, kulturu, sport atd. „Úko-
lů je hodně a musí se řešit tak, jak nám to dovoluje finanční situace. I v rodině si mů-
žeme všichni dovolit jen to, na co nám stačí vydělané finanční prostředky. Nebo mů-
žeme uzavřít úvěr, pokud jsme si jisti, že jej splatíme a účel vyváží větší finanční zátěž
při splácení,“ uzavřel své představení Jaroslav Muroň.

Ing. Oldřich Pospíšil (KSČM)
Ing. Oldřich Pospíšil se narodil před 59 roky v Prostějově. Po absolvování zá-

kladní školy a po maturitě na jedenáctiletce ho zavál osud na Ostravsko, kde za-
čal pracovat v hornictví. Z počátku jako dělník, později jako technik. V roce 1981
ukončil dálkové studium na hornické fakultě VŠB Ostrava. Když v roce 1965 pře-
cházel z likvidovaného Dolu P. Cinger v Ostravě na Důl Paskov, vítaly ho tehdy
náborové plakáty, které hovořily o tom, že přichází pracovat na nový, nejmoder-
nější důl ve střední Evropě s velkou perspektivou. Když po více jak 32 letech od-
cházel z důvodu naplněné prašné exposice z hornictví, byl Důl Paskov již bohu-
žel v útlumu a určen k likvidaci. Byl přes půl roku nezaměstnaný, půl roku praco-
val jako vrátný v Třineckých železárnách. V současné době pracuje jako asistent
poslance Dr. Ing. Svatomíra Recmana. Je otcem dvou dcer a se svou přítelkyní
Štěpánkou mají dohromady pět vnoučat, ze kterých mají vesměs radost. Ve vol-
ném čase se věnuje své zahrádce, sbírá známky a velmi rád pobývá na Krásné,
kde chodí s vnoučaty na houby.

Členem Zastupitelstva města Frýdek-Místek je již třetí volební období,
pracoval vždy jako člen finanční komise a také ve sportovní a kontrolní komisi.
V listopadu 2002 byl zastupitelstvem zvolen členem rady města a předsedou
finančního výboru. Skoro 9 let byl předsedou klubu zastupitelů za KSČM.
Svému působení v komunální politice věnuje hodně času. Snaží se tak zúročit
své celoživotní zkušenosti z práce mezi lidmi. Práce pro občana je velmi
náročná, často nevděčná, ale na druhé straně když se dostaví výsledky, také
velmi krásná. Vodítkem pro jeho činnost byl a stále je volební program KSČM,
na jehož tvorbě se zastupitelé vždy velmi aktivně podílejí. Letos po propojení
s volebním programem ČSSD vyústil v Programové prohlášení Rady města
Frýdku-Místku, které vychází z reálných představ a potřeb občanů-voličů
a v neposlední řadě také mládeže v našem městě. „Úkolů stojí před radou
města hodně, obzvláště v oblasti občanské vybavenosti, městské dopravy
a bezpečnosti, kultury, sportu a v neposlední řadě zdravotní a sociální
problematiky. Je nutno připravit důstojné podmínky pro naše seniory, jejichž věk
se prodlužuje a město zde přebírá úlohu státu. K tomu všemu je třeba zajistit
potřebné městské finance a rozjet městské investice,“ vyzdvihl priority rady
města Ing. Oldřich Pospíšil.
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Současná angiologie v nemocnici ve Frýdku-Místku

■ Jak se projevuje one-
mocnění tepen?

„Ateroskleróza postihuje nej-
častěji tepny srdce, přívodné
mozkové tepny (krkavice), tepny
dolních končetin a ledvin. Posti-
žení přívodných mozkových te-
pen (krkavic) se může projevit
cévní mozkovou příhodou, tzv.
mozkovou mrtvicí. Ta má celou
řadu forem od několik minut tr-
vajících potíží až po velmi zá-
važná postižení s trvalými ná-
sledky. Mezi nejčastější projevy
patří oslabování končetin, mra-
venčení, trnutí či necitlivost prs-
tů končetin, stejné potíže polovi-
ny obličeje, přechodné poruchy
zraku, poruchy řeči, výslovnosti
a komolení slov, náhlé bezvědo-
mí. Postižení tepen dolních kon-
četin se projevuje ponámahový-
mi bolestmi svalů, nejčastěji
bérců, které typicky mizí po pře-
rušení námahy. V pokročilejších
stádiích se přidávají i klidové bo-
lesti a trofické defekty. Postižení
tepen ledvin se může projevit tr-
valým zvýšením krevního tlaku
anebo snížením ledvinných
funkcí. Stanovení těchto diag-
nóz je poměrně složité a zpravi-
dla je výsledkem spolupráce in-
ternisty (kardiologa, nefrologa) a
radiologa.“

■ Jak aterosklerózu dia-
gnostikujete?

„Pacient, kterého odešle ob-
vodní lékař, nebo který přijde na
interní příjmovou ambulanci s tě-
mito specifickými obtížemi, je
odeslán k dopplerovskému ult-
razvukovému vyšetření, které
prokáže základní rozsah posti-
žení a určí další postup vyšetřo-
vání. Pokud se tímto vyšetřením
zjistí nějaký problém, následuje
angiografie - tj. speciální RTG
vyšetření tepen kontrastní lát-
kou. Provádí se v rámci krátko-
dobé, zpravidla dvoudenní hos-
pitalizace. V den vyšetření je pa-
cient přijat na naše oddělení,
kde se provedou potřebné krev-
ní testy. Samotné vyšetření se
provádí při plném vědomí, pou-
ze při lokálním znecitlivění. Přes
vpich do tříselné tepny je zave-
dena tenká hadička (katétr), kte-

rou se vstřikuje kontrastní látka
a současně se provádí snímko-
vání jejího toku. Po vyšetření je
nutno naložit na tříslo tlakový
obvaz a dodržet přísný klid na
lůžku po dobu 6 hodin. Pak je
nález vysvětlen pacientovi a
jsou mu prezentovány možnosti
léčby.“

■ Existuje pro pacienta
s diagnostikovanou atero-
sklerózou pouze jeden způ-
sob terapie?

„V závislosti od charakteru a
rozsahu postižení tepen může
být pacientovi nabídnuta endo-
vaskulární léčba, operační léčba
nebo konzervativní terapie. En-
dovaskulární léčba (léčba uvnitř
cévy katétrem) se provádí nej-
častěji v případě výskytu zúžení
nebo krátkých uzávěrů tepen
dolních končetin, téměř výlučně
při postižení ledvinných tepen a
při postižení krkavic. Základní
metodou je tzv. angioplastika,
která spočívá v roztažení tepny
speciálním balónkem. V někte-
rých případech se zavádí do
vnitřku tepen kovové výztuže,
tzv. stenty. Angioplastiky a za-
vádění stentů se provádějí při pl-
ném vědomí, pouze při lokálním
znecitlivění třísla (tyto zákroky
nejsou bolestivé, maximálně je

doprovází pocit tupého tlaku uv-
nitř těla). Někdy lze tento druh
léčby provést ihned v rámci an-
giografie, někdy se provádějí ja-
ko následný plánovaný výkon.
Velkou výhodou intervenční léč-
by je fakt, že po 24 hodinovém
nutném klidu na lůžku je pacient
plně mobilní a do několika dnů
se vrací k normálnímu způsobu
života. Operační léčbu provádí-
me hlavně u pacientů, kteří bý-
vají postiženi delšími uzávěry na
pánevních tepnách nebo na tep-
nách dolních končetin. Nejčas-
tější operací je přemostění uzá-
věru tepny - tzv. bypass - kde
podle místa uzávěru a stavu te-
pen používáme buď vlastní žílu
pacienta nebo umělou cévní
protézu. Takhle vytvořenou no-
vou cestou potom protéká krev
kolem původní tepny, která je
uzavřená. Operačním způso-
bem řešíme i vzniklé výdutě,
které jsou nejčastější v břišní
části aorty (což je hlavní tepna,
která vede krev ze srdce) a na
podkolenní tepně. V těchto pří-

padech poškozený úsek tepny
odstraňujeme a nahrazujeme ží-
lou nebo umělou cévní proté-
zou. Operační léčba dominuje v
případě postižení přívodných
mozkových tepen (krkavic) a má
za úkol odstranit aterosklerotic-
ké usazeniny, které zužují tyto
tepny a snížit tak významně rizi-
ko vzniku mozkové mrtvice. Ty-
to operace se provádějí většinou
v regionální (místní) anestezii
(znecitlivění), kdy se opichují
nervové kořeny u krční páteře.
Je tak vyřazena citlivost dané
oblasti, ale zůstává zachována
možnost komunikace s pacien-
tem, což je při operaci cév záso-
bujících mozek velmi důležité.
Po provedeném výkonu (endo-
vaskulárním, chirurgickém) jsou
pacienti v trvalé péči cévní inter-
ní nebo chirurgické ambulance
anebo jsou sledovaní v dopple-
rovské ultrazvukové ambulanci
na interním oddělení. Zde jsou

zváni v pravidelných intervalech
a kdykoliv se mohou obrátit v
případě výskytu recidivy (návra-
tu) původních potíží.“

■ Co můžete říci obecně k
onemocněním žilního systé-
mu?

„Jde o vleklý stav, který vyža-
duje prakticky stálou léčbu, a
má-li býti tato léčba úspěšná,
žádá od nemocného aktivní spo-
lupráci a značnou míru trpělivos-
ti a disciplíny. Tato skutečnost
není nemocnému vždy dosta-
tečně jasná, což ale může vést
také k tomu, že se nařízení léka-
ře realizuje pouze částečně ne-
bo se terapie svévolně zcela
přeruší. Hlavním úkolem krevní-
ho oběhu je zásobovat tkáň a
svalstvo kyslíkem a živinami,
popř. odvádět metabolismem
vzniklé odpadní látky. V rámci
krevního oběhu plní žíly neje-
nom transportní funkci. Starají
se též o regulaci obíhajícího
množství krve, což znamená, že
poskytují srdci vždy dostatek kr-
ve, přičemž její množství kolísá v
závislosti na aktuálním tělesném
zatížení (např. v klidu, při svalo-
vé práci, šoku, apod. ). Z tohoto
důvodu se v žílách nachází asi
85% z celkového množství krve
a její pojmutí je umožněno vyso-
kou elasticitou a dobrou roztaži-
telností žilní stěny. Zatímco krev
v tepnách je hnána kupředu sr-
deční pumpou, pro zpětný tran-
sport jsou zapotřebí různé po-
mocné mechanismy, protože
výkon srdce již není v žilní části
krevního oběhu dostatečně vel-
ký. To platí především pro zpět-
ný transport krve z dolních kon-
četin. Vzhledem ke vzpřímené-
mu postoji člověka musí krev k
pravé komoře srdeční proudit 
jakoby „do kopce“, proti působe-
ní gravitace. Nejobávanějším
onemocněním je vznik žilní ne-
průchodnost i- trombózy - záně-
tu žil, který poškodí celý žilní
systém a je jednou z příčin vzni-
ku varixů, tedy křečových žil.
Křečové žíly však vznikají i u dě-
dičné nebo stářím podmíněné
ztrátě elasticity žilních stěn, při
hormonálních vlivech během tě-
hotenství a podobně.“

■ Jakým způsobem žíly vy-
šetřujete?

„Diagnostiku provádíme po-
mocí ultrazvuku a pomocí tzv.
pletysmografu na našem inter-
ním oddělení. Jenom v ojedině-
lých případech je nutná flebo-
grafie, tj. rentgenologické zobra-
zení hlubokých žil pomocí kon-
trastní látky.“

■ Je možné léčit onemoc-
nění žil pouze ambulantně?

„Nejčastějším onemocněním
žil jsou křečové žíly - varixy. Ty-
to za určitých indikací lze při
krátkodobé hospitalizaci na na-
šem chirurgickém oddělení od-

stranit s maximálním ohledem
nejenom na léčebný efekt, ale
také na pooperační kosmetický
vzhled. Na interním oddělení
hospitalizujeme a léčíme paci-
enty s žilní trombózou. U každé-
ho pacienta s otokem dolní kon-
četiny neustupujícím po nočním
klidu, se spontánní bolestivostí
či bolestivostí při vyšetření má-
me podezření na zánět žil, tedy
přesněji řečeno na trombózu
hlubokých žil dolní končetiny.
Ultrazvukovým vyšetřením žil
obvykle rozlišíme zánět žil v hlu-
bokém žilním systému anebo
v povrchovém žilním systému.
Pacienty, u nichž zánět hlubo-
kých žil vznikne v oblasti pánve,
tříselné, stehenní a podkolenní
oblasti, je nutné hospitalizovat a
léčit prostředky na rozpouštění
krevních sraženin. Podle dneš-
ních poznatků lze léčit ambu-
lantně bércový zánět žil. Ambu-
lantní léčbu lze provádět formou
zkrácené hospitalizace, při níž
je nemocný na lůžkovém oddě-
lení objektivně vyšetřen a zahá-
jená léčba pokračuje doma.
Další formou je ambulantní léč-
ba, při níž nemocný pravidelně
dochází k lékaři či na ambulant-
ní oddělení nemocnice za úče-
lem aplikace injekcí i kontroly
zahájené antikoagulační léčby.
Nejčastěji si nemocný po před-
chozí instruktáži injekce aplikuje
sám, popřípadě za ním dochází
sestra. Podmínkou ambulantní
léčby je předpoklad dobré spo-
lupráce s nemocným včetně
pravidelného kontaktu a telefo-
nického spojení, možnost aktiv-
ní pohybové rehabilitace chůzí a
splnění podmínek kvalitní kom-
presní léčby tlakovým obvazem
nebo vhodnou punčochou. Dů-
vodem k nemocničnímu léčení
je nedostatečná spolupráce ne-
mocného i nemožnost dodržo-
vání pohybového režimu, ale i
indikace hospitalizace pro jiné
onemocnění, zvýšené riziko kr-
vácení, vyšetření sekundární
příčiny zánětu žil. Chůze s peč-
livě přiloženým kompresním ob-
vazem je nedílnou a důležitou
součástí léčby. Trvání léčby níz-
komolekulárními hepariny se i v
ambulantní léčbě pohybuje me-
zi 5 až 10 dny, doba záleží na
průběhu ústupu klinických pří-
znaků a nástupu účinné preven-
ce warfarinem v hodnotách INR
2-3. Sonografická kontrola je
vhodná, ale není nezbytná, spí-
še se doporučuje až při ukonče-
ní sekundární prevence warfari-
nem. Trvání warfarinové pre-
vence záleží na rozsahu trom-
bózy, na okolnostech jejího
vzniku i přítomnosti přítomnosti
dědičných faktorů. U bércové
trombózy expertní doporučení
umožňují ukončit podávání war-
farinu po 6 - 12 týdnech. Všech-
ny pacienty s žilními onemocně-
ními pak sledujeme v angiolo-
gické ambulanci.“

Cévní onemocnění patří mezi nejčastější a nejzávažnější
choroby současnosti. Chorobností a úmrtností předčí dokon-
ce nádorová onemocnění. V naší republice každý desátý člo-
věk trpí některým z cévních onemocnění a u každého dvacá-
tého je z tohoto důvodu nutná hospitalizace. V lidském orga-
nismu rozlišujeme dva základní druhy cév: tepny a žíly. Tep-
ny vedou krev s kyslíkem a výživnými látkami od srdce k jed-
notlivým orgánům a tkáním, žíly vedou krev zpět k srdci.
Nejčastějším onemocněním tepen je ateroskleróza, která ve-
de k jejich postupnému zúžování až uzavření. Mezi nejzávaž-
nější rizikové faktory vzniku aterosklerózy patří nezdravý způ-
sob života (kouření, obezita, nadměrný příjem živočišných tu-
ků, stresy), vysoký krevní tlak, cukrovka, genetická (rodinná)
predispozice. Nejčastějším onemocněním žil je jejich rozšiřo-
vání, tzv. městky (křečové žíly, varixy). Vznikají nejčastěji na
podkladě rodinné dědičnosti nebo jako následek proběhlého
zánětu hlubokých žil. S dotazy, jak se cévní onemocnění léčí
ve frýdecko-místecké nemocnici, jsme se obrátili na MUDr.
Ivo Pavlase z interního oddělení Nemocnice Frýdek-Místek.

MUDr. Ivo Pavlas z interního oddělení Nemocnice Frýdek-Mís-
tek vyšetřuje pacienta pomocí sonografie.

FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková
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OBLAST KULTURY
1/K Folk country festival Muzikantské žně
Cíl: Uspořádat další ročník festivalu Muzikantské žně. Festival je zaměřený na

folk a country. 120 účinkujících na 3 scénách - hudební skupiny, jednotlivci, taneční
skupiny, doprovodný program, koně, bryčka, bičaři apod.

Popis: Snahou je rozšířit stávající festival, získat více sponzorů, více akci pro-
pagovat. Festival je určen pro obyvatele města, návštěvníky a milovníky folk hud-
by. Čtvrtého ročníku se zúčastnilo 1000 lidí. Do budoucna se předpokládá nárůst
počtu návštěvníků.

Žadatel: Pavla Walková - pod hlavičku FAMUS a ve spolupráci s kapelou F-M
Band a Ineke a kapela

4/K Divadélko Čtyřlístek
Cíl: Obnova divadélka Čtyřlístek ve Frýdku na sídlišti Slezská tak, aby bylo i na-

dále provozuschopné jako jediné kulturní zařízení v této části města a jediné uzpů-
sobené pro hraní loutkového divadla. Konkrétně se jedná o dovybavení osvětlo-
vacího a zvukového zařízení, vybavení jeviště (opona, horizonty, šály apod.).

Popis: Sdružení FAMUS sdružuje více než 80 mladých lidí, kteří pracují v jed-
notlivých souborech, jako jsou ochotnický divadelní soubor Rolnička, loutkářský
soubor Madlo, různé hudební skupiny, které se snaží udržet tradici ochotnického
divadla ve městě. Soubory přinášejí kulturu především dětem a to zejména na síd-
lišti Slezská, soustřeďují svou činnost na loutkové a činoherní pohádky. Prostory
divadla jsou přizpůsobeny především  produkci loutkových představení.

Žadatel: FAMUS - Frýdecko-místecké umělecké sdružení

13/K Soubor Ostravica - pořízení krojů a krojových součástí
Cíl: Cílem je pořízení krojů a jejich součástí z důvodu nevyhovujícího stavu (stá-

ří 20 let) k důstojné prezentaci písní a tanců. Dospělá skupina se rozšířila a bude
se nadále rozšiřovat o mládež přicházející z dětských souborů Malé Ostravice.

Popis: Realizace projektu přinese zkvalitnění projevu během vystoupení sou-
boru a přispěje ke zvýšení autentičnosti lidových písní a tanců. Dále pak umožní
zapojení více tanečníků a muzikantů, a to zejména dětí a mládeže Malé Ostravi-
ce. Jedná se o pořízení 6 kusů krojů nížinných - chlapeckých, 8 krojů horalských
- chlapeckých, 10 párů dívčích střevíců k nížinnému kroji, 20 párů krpců pro chlap-
ce i dívky, 6 kusů vest pro muzikanty a 6 kusů plisovaných sukní pro muzikanty.
Výrobky musí být vyrobeny ve speciálních dílnách dle zakázky.

Žadatel: Soubor lidových písní a tanců Ostravica

15/K Vybavení žákovského dechového orchestru
Cíl: Vybavení žákovského dechového orchestru Junior Brass Band. Nejakut-

nější je výměna bicí soupravy, která je na hranici životnosti a jejíž existence je sou-
časně podmínkou další existence orchestru.

Popis: ZUŠ provozuje 4 umělecké obory - hudební, výtvarný, taneční a literár-
ně-dramatický a má průměrně 450 žáků. Dechové oddělení navštěvuje průměrně
65 žáků, asi 25 je aktivně zúčastněných v orchestru. Orchestr je mezi mládeží (12-
18 let) značně populární a snahou ZUŠ je, aby se do jeho činnosti postupně za-
pojili všichni žáci dechového oddělení. Soubor nejen veřejně vystupuje, ale zú-
častňuje se i vícedenních soustředění. Hudební nástroje chtějí postupně obměňo-
vat (během 3 let). Průměrná cena bicí soupravy je 100 tis. Kč.

Žadatel: Základní umělecká škola L. Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
3/Z Denní centrum sv. Josefa pro psychicky nemocné
Cíl: Cílem je poskytnout chronicky nemocným spoluobčanům s psychiatrickou di-

agnózou typu psychóza denní program rozvíjející jejich osobnost a soběstačnost
v oblasti sociální, kulturní a společenské.

Popis: Klientům jsou nabízeny tyto služby: psychoterapie (ergoterapie, canistera-
pie, muzikoterapie), nácvik soběstačnosti, pomoc při harmonizaci rodinných vztahů,
výchovné a vzdělávací programy, sportovní a kulturní programy s důrazem na akti-
vitu klientů. Projekt bude realizován celoročně v pracovní dny. Mimo to budou v rám-
ci projektu pořádány i víkendové akce a týdenní ozdravný pobyt. Projekt je určen kli-
entům mladší a střední cílové populace v invalidním důchodu, trpící diagnózou se sní-
ženou soběstačností v základních životních dovednostech.

Žadatel: Charita Frýdek-Místek

5/Z Internet pro nevidomé a zrakově postižené
Cíl: Cílem je umožnit přístup nevidomých a slabozrakých na internet pomocí spe-

ciálního zařízení na bázi osobního počítače pro zvýšení jejich informovanosti a so-
běstačnosti. Jedná se o nákup zařízení a náklady na připojení a provoz.

Popis: Na středisku zřídíme speciální počítač s bezdrátovým připojením k interne-
tu, který by využívali nevidomí a zrakově postižení k tomu, aby se naučili samostat-
ně ovládat internet. Středisko poskytuje informace v oblasti sociálně a pracovně-
právní a pomáhá při jejich vyřizování. Předvádí speciální kompenzační a rehabilitač-
ní pomůcky a zajišťuje nácvik s nimi.

Žadatel: Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR ve F-M

8/Z Alternativní doprava imobilních osob
Cíl: Cílem alternativní dopravy imobilních občanů - těžce tělesně a zdravotně po-

stižených je umožnit dětem a občanům města F-M a okolí (do 30 km), mít přístup-
nou veřejnou dopravu, zajistit možnost vlastní dopravy na sportovní akce konané o
víkendech, ale také na návštěvy na úřadech, u lékařů, kin, divadel apod., kdy také
bude klient dopraven zpět domů.

Popis: Projekt navrhuje nákup a provozování speciálně upraveného vozidla (mik-
robusu) pro 1 řidiče a 8 pasažérů nebo pro 4 osoby sedící na sedadle a převoz 4 vo-
zíčkářů. Projekt navrhuje provozování veřejné dopravy osobám odkázaným na inva-
lidní vozík a ostatním tělesně postiženým. Alternativní doprava bude sloužit držitelům
průkazů ZTP a ZTP/P, kterých žije v regionu na 1500. Tato alternativní doprava je
víceletým projektem, který se snaží řešit situaci vozíčkářů v městské hromadné do-
pravě. Centrum již provozuje servis pro invalidní vozíky, kancelář klubu a počítačo-
vou studovnu - vše bezbariérové. Posádka vozidla bude klientovi poskytovat ne-
zbytně nutnou asistenci. Peněžní částka bude použita na nákup vozidla Mercedes
Sprinter 313 CDI KBII, který bude upraven pro převoz invalidních vozíků.

Žadatel: Sportovní klub vozíčkářů Frýdek-Místek

9/Z Kiwanis panenky
Cíl: Výroba Kiwanis panenky a její distribuce do zdravotnických zařízení na pří-

slušná dětská oddělení. Jedná se o nákup látek, nití, šicího stroje a keprovky, dále
kancelářských potřeb. Propagace panenky spojené s kulturním představením pro dě-
ti a sponzory. Spolupráce s divadly a umělci.

Popis: Panenka je látková, čistě bílá, naplněná umělou střiží  velikosti 40 cm, vel-
mi příjemná na dotek. Každé dítě, které je přijato do nemocnice, dostane na příj-
mové ambulanci panenku jako dárek, který jej doprovází po celou dobu pobytu v ne-
mocnici a samozřejmě si ji odnáší domů. Dítě si může svoji panenku vymalovat a
pojmenovat. Panenka je nejenom přítelem dítěte, ale na panence lékař demonstru-
je, jaká vyšetření malého pacienta čekají. Panenky se staly naprosto běžnou, ale i
velmi cennou pomůckou v diagnosticko - léčebném procesu dětí. Kiwanis klub je
jedním ze 17 působících v ČR a je první, který vznikl v Moravskoslezském kraji. Pa-
nenky jsou šity také ve věznici Heřmanice (6 odsouzených za 2 měsíce ušilo asi 500
kusů).

Žadatel: Občanské sdružení Kiwanis klub Ostrava

14/Z Přístroje pro chirurgickou intenzivní péči
Cíl: Dojde k náhradě a dovybavení jednotky chirurgické intenzivní péče na stan-

darty pro poskytování kvalitní péče pro pacienty - stávající vybavení je již zastaralé a
neodpovídá moderním trendům v medicíně.

Cílem je včasná diagnostika a vyhledávání časných stádií karcinomu (rakovin)
tlustého střeva a konečníku u jedinců s průměrným rizikem tj. osob bez příznaku one-
mocnění a tím snížení úmrtnosti na toto onemocnění a zvýšení doby přežívání u lé-
čených.

Popis: Elektrická odsávačka Victoria Thorax je určená pro dynamické odsávání
sekretu dýchacích cest, je speciálně přizpůsobená pro hrudní drenáž. Infuzní pum-
pa Terufusion TE 171 je určená pro přesné a snadné dávkování léků nitrožilní ces-
tou. Přístroje jsou určeny pacientům hospitalizovaným na chirurgicko-traumatologic-
kém oddělení - jednotce chirurgické intenzivní péče.

Je prováděno ošetřování pacientů na skryté krvácení do stolice pomocí testu na
tzv. Okultní krvácení. U pozitivních je pak provedena kolonoskopie, tj. endoskopické
vyšetření tlustého střeva. Pokud jsou nalezeny polypy jako předstupeň rakoviny, jsou
ihned při vyšetření odstraněny, včasná stadia rakoviny jsou pak řešena buď také en-
doskopicky nebo chirurgicky. Ke kolonoskopii je nutná kromě vlastního endoskopu,
tj. optického přístroje, i odsávací pumpa. Přístroj je určen všem lidem nad 50 let vě-
ku, kteří nemají žádné střevní potíže. Přístroj bude umístěn na endoskopickém pra-
covišti interního oddělení.

Žadatel: Nemocnice ve Frýdku-Místku

OBLAST SPORTU
11/S Cyklo-turistické a běžecké trasy - Lysá hora
Cíl: Vybudování informačního systému místního turistického značení v okolí Ly-

sé hory a poskytnout tak sportovní vyžití široké veřejnosti Frýdecko-Místecka v je-
jich nejbližším horském prostředí (snadná dopravní dostupnost ČD, ČSAD).

Popis: Zprofilování atraktivních turistických tras v okolí Lysé hory (léto - kolo, zi-
ma - běžecké stopy) celkem 260 km. Označení tras v terénu formou rozcestníků
na křížení tras s označením místa, nadmořské výšky a směrům k dalším křížením
(cca 85 ks). Umístění mapových tabulí na turisticky exponovaných místech v zá-
jmové oblasti (cca 10 ks). Internetové stánky s interaktivní mapou dané oblasti
s možností zobrazení výškového profilu trati, délky a GPS souřadnicemi.

Žadatel: SK Ostrý

12/S Rekonstrukce podlahy ve velké tělocvičně ZŠ Dobrá
Cíl: Podlaha tělocvičny je v havarijním stavu. Jednalo by se o rekonstrukci stá-

vající parketové podlahy. Nejprve by došlo k demontáži parket, jejich opravě, pří-
padně k montáži nových parket. Nakonec by byla podlaha opatřena odpovídajícím
nátěrem.

OBČANSKÁ VOLBA - HLASUJTE!
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Popis: Velká tělocvična je maximálně využívána pro všechny druhy sportů po
celý týden. Žáci v ní absolvují v rámci výuky tělesné výchovy 52 hodin týdně a v od-
poledních hodinách zde tráví volný čas na 214 žáků v různých sportovních krouž-
cích, kterých je 11 (např. volejbal, judo, gymnastika, aerobik, minikopaná, košíko-
vá). Základní školu navštěvuje 630 žáků. Poté nastupují zájmové složky, kterých
se vystřídá na 25 (hasiči, fotbalisté, volejbalisté, judisté). Jedná se o jediné kryté
sportoviště, které slouží pro spádovou oblast řeky Morávky, sportovce z Nošovic,
Raškovic a Lhot. Pokud se nepodaří získat peníze na opravu, bude tělocvična
z hygienických i bezpečnostních důvodů uzavřena.

Žadatel: Základní škola Dobrá

16/S Sportovní areál v Nošovicích
Cíl: Zpracování studie a dokumentace k územnímu řízení sportovního areálu za

základní školou v Nošovicích.
Popis: Na zpracovanou studii a dokumentaci pro územní řízení bude navazovat

vybudování sportovního areálu za základní školou, které bude sloužit sportovnímu
využití široké veřejnosti, dětem, mládeži, sportovnímu klubu SK Nošovice - Lhoty,
dobrovolným hasičům. Sportovní areál bude mít nejenom fotbalové hřiště, ale i
další víceúčelová hřiště a ostatní sportovní zařízení.

Žadatel: Obec Nošovice

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ A EKOLOGIE
2/V Seniorgymnázium
Cíl: Zajištění činnosti k využití volného času pro občany - seniory města Frýd-

ku-Místku a okolních obcí v řízeném studiu (Seniorgymnázium - po absolvování
pokračování v Seniorklubu).

Popis: Projekt zajišťuje další odborné vzdělávání seniorů v tzv. Univerzitě třetí-
ho věku. Po absolvování předepsaných 4 let studia, zakončených závěrečným
testem - zkouškou, mohou senioři pokračovat v Seniorklubu dalším, již volnějším
vzděláváním, realizovaným zejména formou přednášek a zájezdů na památná a
historická místa s odborným výkladem průvodců. Ve školním roce 2001/2002 nav-
štěvovalo Seniorgymnázium celkem 78 účastníků a v Seniorklubu se schází 52 ab-
solventů Seniorgymnázia. Celkem se pravidelně schází 164 lidí. Hlavním cílem
projektu je rozvíjení duševních a fyzických aktivit seniorů. Přednášky a semináře
jsou zajištěny odbornými lektory např. z Vysoké školy Báňské, Ostravské univer-
zity atd.

Žadatel: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

6/V Naučná stezka ve Frýdeckém lese
Cíl: V lokalitě Frýdecký les bude vybudováno deset informačních tabulí, které

budou seznamovat návštěvníky o funkcích a hospodaření v příměstských lesích
ve vlastnictví Města Frýdku-Místku.

Popis: Deset stanovišť bude umístěno na trase začínající v lokalitě Zátiší u altá-
nu a ukončeno bude u hájenky Městských lesů F-M, s.r.o. Trasa je již z části upra-
vena (mostek přes vodoteč, povalový chodník přes bažinu, rekreační prvky - po-
sezení a herní prvky). Deset tabulí bude mít tuto náplň: 1. Prosba lesa - jak se má
chovat návštěvník lesa, 2. Funkce lesa - vysvětlení pojmů, 3. Rostliny Frýdecké-
ho lesa, 4. Živočichové lesa, 5. Sbíráme houby, 6. Ochrana lesa, 7. Co může pro
les udělat každý návštěvník, 8. Co les ohrožuje, 9. Průvodce městskými lesy - ma-
pa, kontakty, kde získat další informace. Stanoviště budou určena především
předškolní a školní mládeži, občanům města a návštěvníkům, kteří si chtějí rozší-
řit úroveň znalostí týkajících se lesa a ochrany přírody.

Žadatel: Město Frýdek-Místek

7/V Škola Pod sovou - centrum vzdělání, kultury a informací
Cíl: Cílem projektu je vytvoření funkční galerie pro co nejširší spektrum vystavo-

vatelů z řad především neprofesionálních umělců našeho regionu. Škola galerii Pod
sovou provozuje v prostorách staré budovy.

Popis: Tento projekt je víceletý. Skládá se ze dvou etap. Po ukončení druhé eta-
py by měl být splněn vytyčený cíl. První etapa: Při stanovení cílů pro provozování ga-
lerie Pod sovou jsme vycházeli z praktických zkušeností z minulých let. Pro splnění
vytyčených cílů je nezbytné zajistit následující podmínky: provozní dobu od 10.00 do
17.00 hodin každý pracovní den, vnitřní vybavení galerie (stojany, apod.), umístit
poutač na budovu galerie a před ní, zajistit vlastní propagaci jednotlivých akcí (roč-
ně asi 10-12), stálé informování veřejnosti prostřednictvím médií o dění v galerii, vy-
dávání bulletinu a aktualizace www stránek, vytvořit dílny výtvarníků ze zájemců
z řad žáků, studentů a veřejnosti.

Žadatel: Základní škola národního umělce Petra Bezruče, F-M

10/V Středisko pro výuku zásad ekologického chování
Cíl: Cílem je vybudování střediska pro odbornou výuku zásad ekologického cho-

vání dětí i dospělých obyvatel města F-M a okolních obcí, s organizováním exkurzí
do všech provozů FS, a. s. a bezplatnou poradenskou službou pro veškeré služby a
aktivity týkající se nakládání s odpady.

Popis: V areálu dopravy FS, a. s., na Panských Nových Dvorech bude vyčleněn
nebytový prostor pro přestavbu na učebnu a středisko pro výuku všech aspektů tý-
kajících se odpadů a životního prostředí obecně s prioritou seznamování veřejnosti
s principy trvale udržitelného rozvoje společnosti. Přestavěná učebna bude vybave-
na výpočetní technikou, audio a video zařízením, s možností promítání filmů. Ve spe-
ciálních vitrínách budou umístěny výrobky a materiály vyrobené z odpadů s příklady
jejich využití. Dále budou vystaveny návrhy výukových programů a pomůcek s vyu-
žitím problematiky odpadů, ochrany vod, ovzduší, půdy a dalších složek životního
prostředí. Projekt se bude zaměřovat převážně na žáky základních a středních škol,
ale také na obyvatele Pobeskydského regionu. Částka, kterou požadují, bude pou-
žita na nákup výpočetní techniky a audio a video vybavení.

Žadatel: Frýdecká skládka, a. s.

�

AAAA DDDD VVVV OOOO KKKK ÁÁÁÁ TTTT NNNN ÍÍÍÍ     
KKKK AAAA NNNN CCCC EEEE LLLL ÁÁÁÁ ŘŘŘŘ

JUDr. TOMÁŠ HAMELE, Ph.D.
o z n a m u j e , ž e  

dne 1. 10. 2003 
otevřela pobočku 

na adrese 
Pivovarská 2182 F-M 

(u místecké tržnice nad pekárnou Golem)

tel/fax:  558 647 926
e-mail: hamelejudr@quick.cz

JAK SPRÁVNĚ HLASOVAT
Hlasovací kupon je rozdělený na čtyři kategorie:

Z - Zdravotnictví a sociální péče 
K - Kultura  
S - Sport 
V - Vzdělávání 

a ekologie
Z každé skupiny mů-

žete vybrat dva vámi pre-
ferované projekty a těm
pak přidělit 2 nebo 1 bod.
Ve sloupci „doplňte č.
projektu„ vypište číslo
včetně písmenka, kterým
je vybraný návrh ozna-
čen (př. zvolíte-li ve sku-
pině Vzdělávání a ekolo-
gie projekt Seniorgymná-
zium, vypisujete do pří-
slušného sloupce pouze
2/V). Dále postupujte dle
pokynů uvedených na
hlasovacím kuponu.
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Chlebovický občan Bohumír
Haleš má o čem povídat. Nejen
proto, že už něco pamatuje za
jednaosmdesát let života, ale
také proto, že měl a ještě má
takové záliby, jako jsou včelař-
ství, historie, bibliofilie a v mi-
nulosti také ochotnické divadlo.
Ochotníci pod jeho vedením
úspěšně nacvičovali převážně
klasické hry, s nimiž zajížděli i
do okolních vesnic. Bohumíra
Haleše jako režiséra připome-
nul současný chlebovický kro-
nikář Josef Žižka v publikaci Co
odnes čas. Oba tyto nadšence
už v minulosti spojovaly kultur-
ní aktivity v obci a v posledních
letech také společně připra-
vovali zmíněnou publikaci.
Vyšla v roce 2000 u příleži-
tosti sedmistého výročí ob-
ce. Její první část s názvem
Historie zapomenutá byla
zpracována panem Hale-
šem. Historii novější za-
chytil pan Žižka v části No-
vá doba. Potřebné vědo-
mosti však pro tak rozsáh-
lou práci autorům nespadly
samy do klína. Přečetli řadu
knih a zpráv týkajících se té-
to okrajové části Frýdku-Míst-
ku a především věnovali mno-
ho času hledání v archivech po
celé Moravě.

„Jako chlapec jsem pásl krá-
vy a četl knihy. A tehdy mě vel-
mi mrzelo,“ vzpomíná Bohumír
Haleš, „že v Pamětích města
Brušperka a jeho okolí asi z ro-
ku 1870 jsem si o Chlebovicích
přečetl pouze tři řádky. Tak rád
bych se dověděl více.“ Nyní už
má pan Haleš informací na roz-
dávání. Ví, co soudí o založení
vesnice „Nemašchleb“ histori-
kové, přestože se jejich názory
různí, protože se o založení ob-
ce nezachovala žádná zpráva.
Původní název v sobě nesl pe-
čeť chudoby pozdější obce
Chlebovice, která se skládala
zřejmě jen z několika usedlostí.
Zaujímala malý prostor ze
všech stran obklopený lesy, je-
hož půda byla neúrodná, ka-
menitá. Kamení se však změni-
lo v požehnání, když se chle-
bovičtí naučili pálit z něj vápno.
Vozili ho pak na dvoukolových
kárách na trh do Příbora a do
Místku, protože se stalo důleži-
tým obchodním zbožím. Vysta-
věním pecí na pálení vápna ve
Štramberku byla jeho výroba
v Chlebovicích i v okolních ob-
cích v roce 1890 zakázána.

Pan Haleš se vyučil saze-
čem ve Škarudově tiskárně
v Místku. Říká, že trvalo téměř
400 let od vytištění první knihy
v Čechách, než se knihtisk do-
stal na Ostravsko. Rozvoj tis-
kařského řemesla v Ostravě od

jeho počátku až po nástup mo-
derní ofsetové techniky v po-
sledním desetiletí 20. století za-
chytil Bohumír Haleš v publika-
ci z roku 1999 s názvem 120 let
knihtisku v Ostravě. Historická
fakta zde doplňují pozoruhodné
dobové fotografie.

„Tak trochu lze přirovnat
práci sazeče ke skládání puzz-
le,“ říká bývalý typograf Os-

travských tiskáren Bohumír
Haleš. „Práce vyžadovala trpě-
livost a zručnost a ani se vý-
razně nezměnila od dob Joha-
na Gutenberga. Do tiskárny
jsem nastoupil před válkou
v roce 1936. To se ještě pro-
váděla sazba jednotlivých pís-
men ručně v různých stupních
písma od sotva viditelného až
po veliké plakátové písmo.
Zhotovování tiskových desek
fotosazbou začalo v roce 1991
a k ukončení tzv. horké sazby
došlo v roce 1993, kdy bylo
úplně zrušeno používání olova
v tiskárně Rudého práva na
Novinářské ulici.“

Chlebovický rodák Bohumír
Haleš prožil nucené nasazení.

Raději však hovoří o jiné histo-
rii - o historii jeho oblíbeného
včelaření. Včelařské spolky
patří mezi nejstarší společen-
ské organizace u nás. Včelař-
ský spolek v Místku, jenž sdru-
žoval včelaře z Místku, Chlebo-
vic, Zelinkovic a dalších obcí,
byl založen roku 1911. Včelař-
ský spolek na Frýdecku se síd-
lem v Dobré byl založen ještě
dříve - roku 1906 v Sedlištích. V
roce 1957 byly ze spolků utvo-
řeny základní organizace Čes-
koslovenského svazu včelařů.
Své 75. výročí založení si při-
pomenuli včelaři v roce 1985
velkou výstavou na frýdeckém
zámku. U této příležitosti byla
vydána publikace Historie vče-
lařství v Pobeskydí, jejímž auto-
rem je právě Bohumír Haleš,
současný místopředseda ZO
Českého svazu včelařů ve
Frýdku-Místku, zároveň bý-
valý předseda této organi-
zace. Do tajů včelařství ho
zasvěcoval už od dětství
tatínek František Haleš,
který k této užitečné a pro-
spěšné činnosti přivedl své
čtyři syny. 

Včelaři v Chlebovicích, a
určitě nejen oni, mají radost
z opravené budovy fojství,

kde byla 1. května 1995
slavnostně otevřena výstavní

expozice Včelařství v Pobes-
kydí. Dozvíme se tu například,
že největšího počtu včelstev
zdejší spolek dosáhl v roce
1940, kdy jeho 147 členů vče-
lařilo s 1427 včelstvy. V roce
1993, kdy odešli včelaři z Pal-
kovic, Myslíku a Metylovic, mě-
la organizace 94 členů se 753
včelstvy.

„Včelaři stárnou, stavy včel-
stev klesají též vlivem choroby
Varroa Destructor, dříve Jacob-
soni,“ posteskl si pan Haleš.
„Přesto máme důvod k radosti.
Paní Marii Knödlové z Lysůvek
se podařilo získat pro tuto krás-
nou zálibu asi deset mladých li-
dí, kteří pod jejím vedením pra-
cují ve včelařském kroužku.
Snad se tak časem podaří zvý-
šit počty včelstev nebo aspoň
zastavit jejich klesající stavy,“
dodává závěrem Chlebovický
občan Bohumír Haleš. 

Anna Nováková,
kronikářka města

Chlebovický včelař a historik 
Bohumír Haleš

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŽE
Pozvánka na 1. setkání účastníků eurocampu v roce 2003

Termín konání: 27. 11. 2003
Místo konání: velká zasedací místnost městského úřadu,
Radniční 1148, Frýdek-Místek

Program:
13.00-14.00 Mimoškolní aktivity s možností financování
z programu „Mládež“
Olga Částková, Česká národní agentura „Mládež“

14.15-15.00   Prezentace o proběhlém eurocampu v roce 2003
• Španělsko • Francie • Německo • ČR • Portugalsko • 
účastníci eurocampu

15.00-15.30 Informace o eurocampech v roce 2004
Mgr. Marta Michaláková
Tato prezentace je určena všem (studenti,organizace), kteří se
chtějí zúčastnit takovéto mezinárodní akce, jako je eurocamp
a chybějí jím patřičné informace a zkušenosti z praxe.

Informace: Mgr. Marta Michaláková
e-mail: marta.michalakova@email.cz
tel.: 607 589 937
Ida Kořená
e-mail: korena.ida@frydekmistek.cz
tel.: 558 609 120

Výzva vlastníkům kulturních památek
Vyzýváme vlastníky kulturních památek v městských památko-

vých zónách Frýdku a Místku, kteří plánují v příštím roce opravy
svých objektů, aby se urychleně ozvali na odboru školství, kultury,
mládeže a tělovýchovy Městského úřadu ve Frýdku-Místku. Je
nutno vyplnit anketní dotazník a tento vrátit zpět řádně vyplněný
do 3. listopadu 2003. Anketní dotazníky budou zaslány na Minis-
terstvo kultury ČR, na jejichž základě bude rozdělována dotace
z Programu regenerace městských památkových zón pro rok
2004.

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

Soukromá střední odborná podnikatelská škola,s.r.o., Frýdek-Místek 
Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek 

nabízí žákům 9. tříd perspektivní dvouprofesní studijní obory
� Ekonomika, podnikání, cestovní ruch /vč. provozu

hotelů, restaurací /stud.obor: obchodní podnikatel
a manažer, kód oboru: 6341M/023

� Pozemní stavitelství, ekonomika, podnikání /vč.
projektování na PC/stud. obor: stavební podnikatel
a manažer, kód oboru: 6442M/028 

Dny otevřených dveří: 27. 11. 2003 a 15. 1. 2004 od 15.30

hod. ☎ 558 436 312 www.ssops.net 

23.9. 5x NO štěně (fena)noví majitelé Sadová
23.9. kříženec NO vlkošedý (pes) Politických obětí
24.9. 3x NO štěně (pes)noví majitelé Sadová
25.9. staffordteriér hnědý štěně (pes)
26.9. pudl bílý (pes) Frýdlantská
28.9. NO šedý (pes) Panské Nové Dvory
29.9. stafford. teriér zlatý (fena) V. Nezvala
3.10. NO (fena) Lískovec
3.10. NO černý (pes) Pionýrů
4.10. labrador černý (pes) Ke splavu
5.10. NO černý (pes)-udán Sokolská
6.10. NO černý s pálením (pes) Staroměstská
8.10. knírač černý (pes) Na Vršavci
8.10. kříženec boxera (fena) Bruzovská
8.10. kříženec trikolór menší (pes) Zátiší

Kontaktní tel. číslo do útulku v Sedlištích:
558 636 200, pan Jan Ondračka

Úřední hodiny: po - st, pá: 16.00 - 18.00 hod.

POT¤EBUJETE???
• PÛjãit peníze bez

ruãitele?
• Zafiídit v˘hodnou

hypotéku?
• Vydûlat peníze?
• Prodat nebo koupit byt?
Realizace: R.K. KING

Fr˘dek, ul. T.G.M.
(naproti katastrálnímu úfiadu)

558 333 200, 608 333 200

SKLENÁŘSTVÍ, 
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ

Vlasta Garnacová

Nám. Svobody 47, F-M
(vchod z ulice U St. pošty)

- dovoz a odvoz oken, dveří
zajištěn

PO, ČT 7.00-17.00 hod.
ostatní pracovní dny 

7.00-15.00 hod.

☎ 558 433 006
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Ostravička, jako první a
jediný dětský soubor, po-
zvaný na 17. ročník okružní-
ho mezinárodního folklorní-
ho festivalu spolu se soubo-
ry dospělých z Peru, Mexika,
Francie, Paraguaje, Sloven-
ska, „Radosti“ z Pardubic a
celé řádky souborů brazil-
ských, obstál v silné konku-
renci kvalitních účastníků
na víc než výbornou.

Ve třech brazilských stá-
tech - Paraná, Rio Grande do
Sul a Sao Paulo, absolvoval
za 24 dnů pobytu 30 koncertů,
2 průvody, koncert muzik a 2
workshopy s výukou našich
tanců. Procestoval křížem krá-
žem stovky kilometrů za po-
četnými diváky všech věko-
vých skupin. Byť v krojích veli-
ce střídmých, uchvátil Brazilce
rozmanitostí choreografií tan-
ců, schopností zpívat při pl-
ném tanečním nasazení, umě-
ním tanečních her. O disciplí-
ně, zodpovědném přístupu i
milém a přátelském chování
našich dětí přímo „pěli ódy“
všichni pořadatelé, průvodci,
dobrovolníci zajišťující služby
a hlavně ostatní účastníci
všech tří absolvovaných festi-
valů, se kterými jsme trávili

mnoho času na cestách, uby-
tovnách, večírcích, při čekání
na jídlo či vystoupení.

Za krásné, byť pracovní pro-
žití části prázdnin v zemi plné
kontrastů s obdivuhodně milý-
mi, usměvavými, pohostinný-
mi a laskavými obyvateli dě-
kujeme předně všem rodičům.
Děkujeme také Městu Frýdek-
Místek, ministerstvu kultury i
zdravotnictví a sponzorům, že
pomohli finančními příspěvky
„odlehčit“ rodičům úhradu
alespoň části vysokých nákla-
dů na letenky, víza, pojištění,
očkování, nákup přenosného

cimbálu, kufrů, léků, krojových
součástí či upomínkových da-
rů pro pořadatele festivalu.

Tento úspěšný zájezd je tím
nejlepším dopingem a motiva-
cí pro všech 140 členů soubo-
ru Ostravička k přípravě vá-
nočních koncertů, jubilejního
10. ročníku MFF Frýdek-Mís-
tek 2004, ale hlavně na světo-
vou olympiádu folklóru v srpnu
2004 v Maďarsku, kam byl náš
soubor jako jediný reprezen-
tant České republiky spolu
s dalšími 86 soubory světa no-
minován. 

MUDr. Eva Geryková

FOTO: Stanislav Novák

Ostravička vv BBrraazzíílliiii
Již několik desetiletí působí

obě instituce na kulturním poli
našeho města, především
v oblasti tzv. vážné hudby.
Symfonický orchestr Frýdek-
Místek nedávno oslavil čtyřicá-
tiny a základní umělecká škola
působí ve městě pod různými
názvy již 65 let.

Činnost obou institucí je vzá-
jemně provázána, učitelé a ob-
čas i starší vyspělejší žáci se
vždy podíleli na výborné po-
věsti orchestru.

V současné době dochází
k vyvrcholení této spolupráce.
Připravuje se koncert, na kte-
rém jako sólisté vystoupí žáci
školy. Pro každého hudebníka
je vystoupení za doprovodu or-
chestru mimořádný zážitek a
velká čest.

S naším orchestrem vystou-
pila v minulosti řada vynikají-
cích hudebníků jak mladých,
tak mezinárodně ostřílených.
V paměti máme nedávnou
spolupráci s vynikajícím hous-
listou Pavlem Šporclem.

ZUŠ jako sólisty navrhla 4
mladé muzikanty. Houslistka
Tereza Valyiová, kterou připra-
vovala p. učitelka Stela Pani-
cová, a klarinetistka Markéta
Kredbová, kterou vyučoval p.
učitel Libor Pazderný, si hudbu
zvolily jako své povolání a prá-
vě začínají studium na konzer-
vatoři. Violoncellistka Zuzana
Mecznerová je žákyní p. učitel-
ky Marcely Peterové. Posled-
ním sólistou je všestranný kla-
vírista Adam Zbranek (p. uči-
telka Ivana Mackowská), kte-
rého rovněž známe jako člena
školních kapel Šuba-duba
band a Junior quintet.

Jako dirigenti se představí
zkušený Jaromír Javůrek a
student konzervatoře Aleš Ko-
mánek. Věřím, že koncert bu-
de skutečným zážitkem nejen
pro mladé sólisty, ale i pro or-
chestr a především pro publi-
kum. Uskuteční se v úterý 11.
listopadu v 19.00 hodin v Ná-
rodním domě v Místku. 
Ladislav Muroň, ředitel ZUŠ

„LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO,“
„CO KOMU SUZENO“

Spojením zdánlivě nesou-
visejících vět „co komu

suzeno.“ z Janáčkova „Zá-
pisníku zmizelého“ a „léto
budiž pochváleno.“ vzniklo
motto podzimního koncertu
Souboru lidových písní a
tanců Ostravica z Frýdku-
Místku.

Dávné zvykosloví praví - na
Jana otevírá se létu brána. A
věru po slunovratové noci plné
tajemných dobrých i zlých sil,
po dovádění omladiny u svato-
jánských ohňů i po předúsvito-
vém stírání rosy s přivolává-
ním milého začínaly dny plné
práce. Přicházely senoseče a

později žně, u nás na lašsku
žniva. Děti vždy musely být u
všeho, ale v tomto období si
hrály na pastvinách a taky
pásly krávy. Tolik stručně ob-
sah první části koncertu.

Druhou část večera bychom
chtěli věnovat výbornému cim-
balistovi a muzikantovi panu
Vladislavu Turkovi, od jehož
tragické smrti uplynulo již 20
let. Ve své době se stal výraz-
nou a nezapomenutelnou
osobností folklórního světa.
Slovy Jaromíra Gelnara „dove-
dl v sobě spojit poznání čisté-
ho folklórního tvaru s průkop-
nickým stylizačním gestem.“

Vladislav Turek vedl muziku a
hrál na cimbál plných 14 let.
Poklonu jeho nezastupitelné-
mu dílu mu přijdou složit také
bývalí muzikanti s primášem
Josefem Pavlánem a tanečníci
Ostravice v samostatném blo-
ku, kdy zavzpomínají v písních,
tancích i nahrávkách z České-
ho rozhlasu v Ostravě. Jak již
jednou napsal Jan Rokyta „..
nejvíc rád by asi byl ten, kdo
dnes už hraje v nejvybranější
společnosti hudců nebeských
- Vlaďa Turek.“

Vše choreograficky a režijně
stmelila do podoby jedné a půl
hodiny veselé i smutné, kou-
zelné i pravdivé umělecká ve-
doucí a zakladatelka souboru
Ostravica paní Věra Šimková,
kterou čeká počátkem příštího
roku velké životní jubileum.
Podzimním koncertem přibude
další korálek na šňůrce jejích
krásných darů všem, kdo milu-
jí folklór.

Přijďte se potěšit 13. listo-
padu v 19.00 hod. do Kina P.
Bezruče ve Frýdku-Místku.
Předprodej vstupenek je za-
hájen 27. října v Nové scéně
Vlast, v kině P. B., v BIC a
v souboru. Informace na 
anebo. 

Věra Šimková,
Monika Škanderová

TĚŠBA 70/80
Výstavní aktivita slovenských výtvarníků na severu Moravy

v časech reálného socialismu
Okruh 14 vybraných umělců (K. Bočkyaová, M. Bočkay, R. Fila,

D. Fischer, J. Jankovič, M. Kern, O. Laubert, I. Minárik, J. Meliš, Mo-
nografista T.D, M. Mudroch, M. Paštéka, R. Sikora a M. Urbánek)
představí práce na papíře. Výstava je pořádána ve spolupráci s Ga-
lerií Na Půdě v Českém Těšíně. Vernisáž se uskuteční v pátek 14.
listopadu v 18.00 hodin v Galerii Langův dům ve Frýdku. K výstavě
bude uspořádán seminář s příspěvky PhDr. Z. Bartošové a dalších
znalců výtvarného umění. Seminář se uskuteční v sobotu 15. listo-
padu v 15.00 hodin v koncertním sále Kulturního a společenského
střediska v Českém Těšíně. Výstava v Galerii Langův dům potrvá
do 2. prosince. (lo)

V knihovně krotili zlou ženu
Týden knihoven (od 6. do 12. října), v rámci něhož byly promíjeny

poplatky za překročení výpůjční lhůty, zdarma se mohli zaregistrovat
noví čtenáři, zájemci si mohli hodinu „zasurfovat“ po Internetu gratis
aj., se zaměstnanci Městské knihovny ve Frýdku-Místku rozhodli
ukončit zajímavou akcí. V pátek 10. října připravili pro čtenáře pro-
dloužené půjčování až do pozdních nočních hodin. Herci skupiny
scénického šermu „Allegros“ ze Štramberka předvedli malým i vel-
kým divákům „Zkrocení zlé ženy“. Poté následovalo polykání ohně,
ohňostroj a jiná atraktivní ohňová vystoupení. „Knihovnice pracova-
ly tentokrát v dobových kostýmech a k občerstvení se podával me-
dový čaj,“ přiblížila nezvyklou akci pod názvem Pojďte s námi do
středověku ředitelka knihovny Mgr. Ladislava Hrušková. (jač)

Spolupráce symfonického
orchestru a ZUŠ

CESTOVNÍ KANCELÁ¤
◆ zájezdy, letenky, víza - do celého svûta
◆ nabízíme studentské a mládeÏnické karty

ISIC, ISTC jako jediní ve F-M

Zámecké námûstí 41, 738 01 Fr˘dek-Místek

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



Skvělý úspěch dosáhl atlet
Slezanu Frýdek-Místek Peter
Mikulenka na atletickém

mistrovství České republiky
mužů a žen do 22 let. Z letoš-
ního posledního mistrovství

pod otevřeným nebem přive-
zl hned dvě stříbrné medaile.

Tento jednadvacetiletý talent
frýdecké atletiky získal před
třemi lety titul juniorského mist-
ra ČR v běhu na 3 km překá-
žek. Následující dva roky ho
však provázely zdravotní pro-
blémy. Letos se vrátil mezi čes-
kou elitu osmým místem na
mistrovství ČR dospělých
v Olomouci. Atletické mistrov-
ství mužů a žen do 22 let hostil
krásný, nový stadión v Litomyš-
li a Peter se představil ve vý-
borné formě. V sobotu za
chladného a deštivého počasí
na trati 5000 m zcela suverén-
ně vybojoval 2. místo v čase
15:17,90 minut. V neděli pak
na 3000 m překážek dlouho
bojoval dokonce o titul. Nako-
nec však vítěznému Františku
Zouharovi z Dukly Praha pod-
lehl, ovšem s přehledem vybo-
joval druhé stříbro v čase
9:14,78 minut. 

Špatně si nevedli ani další
naši zástupci. Monice Janošco-
vé patří v běhu 3000 m překá-
žek 6. místo v ČR a dorostenec
Martin Ligocki doběhl v rozbě-
hu na 110 m překážek na 5.
místě v čase 16,85 s. (km)
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Hotovostní půjčka 
s úrokem 
od 6,75%.

776 320 162

HLAVNÍ ZÁVOD
Hlavní závod měří 10 km a

bude odstartován v 15.15 hod.
před Národním domem a zá-
vodníci absolvují 3 okruhy po
ulicích Palackého, 28. října, Ke
splavu a po nábřeží Ostravice.
Na startu se představí nejen
reprezentanti České republiky,
Polska, Slovenska a dalších
zemí, ale i stovky kondičních
běžců z celé republiky. Samo-
zřejmě možnost startovat mají
všichni, kteří si chtějí vyzkou-
šet své síly na této trati. Je lé-
pe se přihlásit předem. Při-
hlášky je možno si vyzvednout
v pondělí, středu a pátek od
15.00 hod. na stadiónu TJ Sle-
zan. Pro nejlepší v hlavním zá-
vodě jsou připraveny finanční
odměny, pro prvních 300 běž-
ců a všechny předem přihláše-
né pak tričko s emblémem zá-
vodu. Mezi všechny běžce bu-
de losována tombola s cenami
za 50 000 korun.

BĚH PRO ZDRAVÍ
Běh je určen pro ty, kteří si

ještě netroufnou na 10 km.
Trať bude měřit 1000 m a je
určena pro všechny věkové

kategorie. Stejně jako vloni
přiláká jistě tento běh na start
řadu dětí s rodiči, rekreační
běžce a dav běžců zláká i di-
váky. Trička jsou opět připra-
vena pro prvních 300 běžců
v cíli. 

ZÁVODY DĚTÍ
Hlavnímu závodu předchází

závody mládeže. Nejmenší dě-
ti vyběhnou již ve 12.50 hod. a
čeká je 270 m. Postupně při-
jdou na řadu chlapci a dívky
v dalších 7 věkových kategori-
ích až po dorostence, kteří po-
běží 1 672 m. Ve všech kate-
goriích obdrží vítěz dort, první
tři medaili a hodnotnou věcnou
cenu, prvních šest tričko. Pro
všechny děti je opět připrave-
na tombola za 30.000 Kč
s pěknými cenami.

SOUTĚŽ ŠKOL
V rámci všech závodů je

stejně jako v loňském roce při-
pravena soutěž škol. Pro tři
nejpočetnější výpravy je při-
praveno sportovní vybavení
v hodnotě 5000, 3000 a 2000
Kč. Pro nejlepší výpravy, kde
se bude hodnotit 10 nejlepších

umístění jsou připraveny pohá-
ry a sladká odměna.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Pro dětské účastníky je opět

připraveno zábavné odpoled-
ne, které jim zpříjemní čekání
na vyhlášení vítězů a losování
tomboly. Připraveno promítání
pohádek a různé soutěže. Pro
dospělé účastníky je připraven
prodej sportovního vybavení.
Jako startér se zřejmě opět
představí některá z výrazných
osobností našeho sportu. V mi-
nulých letech jsme měli mož-
nost vidět mistryni světa Šárku
Kašpárkovou, nejlepšího čes-
kého maratónce Karla Davida,
olympionika chodce Jiřího Ma-
lysu či prvního našeho pokoři-
tele Mount Everestu horolezce
Leopolda Sulovského. 

ZÁVĚRKA ULIC
V souvislosti s konáním bě-

žeckého silničního závodu „Hor-
nická desítka“ a vzhledem
k očekávané účasti více než
1000 závodníků, budou v sobo-
tu 1. listopadu v době od 12.30
do 16.00 úplně uzavřeny ulice
v okolí Národního domu v Míst-
ku - to je ul. Politických obětí,
Palackého, Bezručova od křižo-
vatky směrem k Parku. V těchto
ulicích je rovněž v tuto dobu zá-
kaz parkování. Ulice 28.října a
Ke splavu budou úplně uzavře-
ny v době od 15.00 do 16.00 ho-
din. Rovněž bude odkloněna
autobusová doprava, která ve-
de těmito ulicemi. (km)

V sobotu 1. listopadu opět na start
Opět je zde termín jedné z největších akcí, která se koná

v našem městě. Běžeckému závodu „Hornická desítka“ se již
čtyři roky daří rozhýbat naše město. Skvělá atmosféra, vynika-
jící výkony a obrovské množství účastníků - v loňském roce se
přes vytrvalý déšť postavilo na start neuvěřitelných 1110 běž-
ců všech věkových kategorií. Krásné ceny, program pro děti a
další doprovodný program - to je vizitka výborné práce orga-
nizátorů z atletického oddílu TJ Slezan a Dolu Paskov. Přijmě-
te proto pozvánku na tuto jedinečnou akci a přijďte i vy sobo-
tu 1. listopadu od 12.30 hodin k Národnímu domu v Místku.

VII. ročník celostátní
sportovní olympiády

Handicapovaní sportovci se v pátek 26. září sešli na stadi-
onu TJ Slezan, aby změřili své síly ve sportovním klání.

Škola života při OV SPMP ve Frýdku-Místku zde totiž uspořá-
dala VII. ročník celostátní sportovní olympiády v lehké atleti-
ce s mezinárodní účastí pro mládež s mentálním postižením.
Záštitu nad akcí převzalo město Frýdek-Místek a bojovalo se
o putovní pohár.

Ojedinělou sportovní akci zahájil písní „Nechme lásku kvést“ hu-
debně dramatický soubor Hendi z Ústavu sociální péče pro mlá-
dež Ostravice pod vedením Mgr. Edwina Krče. V doprovodu ma-
žoretek na stanoviště napochodovalo čtrnáct sportovních družstev
z celé naší republiky. Ze zahraničních se zúčastnila družstva ze
sousedních zemí - Polska a Německa. Slovního doprovodu se ujal
sportovní odborník na slovo vzatý RNDr. Jaroslav Brillant. Mezi ji-
nými VIP přivítala sportovce také starostka našeho města Ing. Eva
Richtrová.

Bojovalo se celkem v šesti disciplínách - v hodu kriketovým míč-
kem, ve skoku do dálky, v běhu na 50 a 400 m a štafetovém bě-
hu 5 x 80 m. Poslední sportovní soutěží bylo přetahování lanem,
které sklidilo snad největší divácký úspěch.

A jaké byly výsledky celodenního klání? Putovní pohár zůstal
domácím. „Zlaté“ družstvo z Ústavu sociální péče pro mládež Os-
travice vysbíralo body především v běhu na 50 m a skoku do dál-
ky. Stříbro si odvezla Praktická škola z Nového Jičína a třetími se
stali sportovci z SK Sluníčko Muglinov. (jač)

FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Pohár si odnesli studenti SPŠ F-M
V Ostravě - Vítkovicích se

9.10. uskutečnilo na atletic-
kém stadionu krajské kolo
Corny atletického poháru mezi
středními školami.

Studenti Střední průmyslové
školy ve F-M, kteří vyhráli
okresní kolo v Třinci se ziskem
8264 bodů, s přehledem zvítě-
zili i v Ostravě, když dokázali
v nepříznivém počasí přidat
ještě další body. Se ziskem 8
637 bodů tak porazili SPŠ sta-
vební Opavu, Gymnázium Ha-
vířov a dalších 7 škol. Úspěch
studentů SPŠ je o to cennější,

že v družstvu startoval pouze
1 atlet, i když vynikající Jakub
Tomoszek. Ten získal indivi-
duální ocenění za nejvyšší do-
sažený počet bodů v jedné
disciplíně.

SPŠ ve F-M si tak po 12 le-
tech znovu vybojovala právo
účasti v republikové soutěži.
Naposledy uspěli na „Republi-
ce“ volejbalisté, kteří vybojo-
vali 4. místo.

V Jablonci nad Nisou 7. až
8. 11. 2003 na republikovém ko-
le tito mladíci rozhodně nepro-
dají svou kůži zadarmo. SPŠ

Rozpis domácích zápasů ve volejbalu
TJ Sokol Frýdek-Místek
Extraliga ženy:
1.11.TJ Sokol F-M - SK UP Olomouc
27.11.TJ Sokol F-M - VK KP Brno
Začátky zápasů v 18.00 hodin v hale ISŠ (Lískovecká 2086 F-M).
II. Liga ženy:
1.11.TJ Sokol F-M „B“ - TJ Sokol Šlapanice
22.11.TJ Sokol F-M „B“ - TJ Lokomotiva Břeclav
Začátky zápasů v 10.00 a 14.00 hodin v sokolovně (Novodvorská
667 F-M).
Extraliga juniorky:
8.11.TJ Sokol F-M - PVK Přerov
15.11. TJ Sokol F-M - SK UP Olomouc
22.11.TJ Sokol F-M - TJ NH Ostrava
Začátky zápasů v 10.00 a 14.00 hodin v hale ISŠ (Lískovecká
2086 F-M).
Extraliga kadetky:
8.11.TJ Sokol F-M - PVK Přerov
15.11. TJ Sokol F-M - SK UP Olomouc
22.11.TJ Sokol F-M - TJ NH Ostrava
Začátky zápasů v 10.00 a 14.00 hodin v sokolovně (Novodvorská
667 F-M).
Liga žaček:
8.11.TJ Sokol F-M - VK KP Brno
29.11.TJ Sokol F-M - TJ SS Uherské Hradiště
Začátky zápasů v 10.00 a 14.00 hodin v tělocvičně 11. ZŠ (Jiřího
z Poděbrad F-M).

Dvě medaile z mistrovství České republiky
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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

8. 11. v 19.30 hod
Setkání po tanečních
Setkání pro absolventy tanečních
kurzů pro manželské páry a dvojice.
Řídí manželé Gebauerovi.
11. 11. v 19.00 hod
Večer instrumentálních koncertů
(účinkuje Symfonický orchestr Frý-
dek-Místek)
Program: J. B. Viotti: Koncert č. 22
a moll pro housle a orchestr, 1. věta
(Allegro moderato),
sólo -Tereza Valyiová, 
Leon Juřica: Fénix - symfonická bá-
seň pro orchestr
J. CH. Bach: Koncert c moll pro vio-
loncello a orchestr, 2. věta, sólo - Zu-
zana Mecznerová
J. S. Bach: Sinfonia - 1. věta
F. A. Rössler-Rosetti: Koncert Es dur
pro klarinet a orchestr, 1. věta, sólo -
Markéta Kredbová
J.Haydn: Koncert pro klavír D dur, 1.
věta (Vivace), sólo - Adam Zbranek
13. 11. v 19.00 hod
1. koncert KPH a 1. koncert Cyklu
pro mládež 2003/2004
Štěpán Kos - klavír
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart,
L. van Beethoven, B. Smetana, F.
Liszt, J. Ježek
18. 11. v 19.00 hod - frýdecký
zámek
2. zámecký koncert ENSEMBLE
MARTINŮ
Účinkují: Miroslav Matějka - flétna,
Daniel Wiesner - klavír,
Radek Křižanovský - housle, Bledar
Zajmi - violoncello
Program: L. van Beethoven, Jan F.
Fisher, A. Fried-L. Bernstein, L. Hur-
ník, A. Piazzolla
20. 11. v 16.30 hod- restaurace ND
Podvečery s videokamerou „ČESKÝ
LVÍČEK - Svitavy 2003“
50. ročník celostátní soutěže nepro-
fesionální filmové tvorby - II. část.

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

1. až 2. 11. v 17.30 hod
MIZEROVÉ 2 /USA/

Pokračování úspěšného snímku Mi-
zerové. Tentokrát oba dedektivové
z Miami vyšetřují, kdo stojí za příli-
vem drog do Miami. Film plný napě-
tí, zábavy, akčních scén, při kterém
se rozhodně nebudete nudit. Hrají:
Martin Lawrence , Will Smith, Jordi
Molla a další.
Mládeži přístupný 145 min

21. až 23. 11. v 17.30 hod
PIRÁTI V KARIBIKU:PROKLETÍ

ČERNÉ PERLY /USA/
Repríza velkolepého dobrodružného
pirátského velkofilmu, kde vedle na-
pětí zažijete i spoustu humoru. 
Mládeži přístupný 140 MIN
21. až 23. 11. ve 20. 00 hod

LIGA VÝJIMEČNÝCH
/USA, SRN, VB/

Největší hrdinové , jaké svět nikdy ne-
poznal, se dali dohromady , aby od-
stranili světu nebezpečné zlo.
Mládeži přístupný 110 min
25. až 26. 11. v 17.45 hod

AGENTI DEMENTI /Španělsko/
Úspěšná španělská bláznivá kome-
die vypráví o dvou tajných agentech,
kteří jsou velmi neschopní a hloupí
a mají zastavit šíleného diktátora. 
Mládeži přístupný 105 min
25. až 26. 11. ve 20.00 hod

JEDNA RUKA NETLESKÁ /ČR/
Repríza českého filmu o náhodách,
nehodách a osudových přitažlivos-
tech se specifickým humorem a do-
brými výkony herců Jiřího Macháč-
ka, Ivana Trojana a dalších.
Do 15 let nevhodný! 100 min
28. až 30. 11. v 15. 30 hod

HLEDÁ SE NEMO /USA/
Úspěšný nejnovější animovaný film
studia Walta Disneyho.
Mládeži přístupný 101 min
28. až 30. 11. v 17.45 hod

BOŽSKÝ BRUCE /USA/
Jim Carrey v bláznivé komedii o tom,
jak se stát snadno a rychle televizní
hvězdou a lepším člověkem.
Mládeži přístupný 102 min

28. až 30. 11. ve 20. 00 hod
LOUPEŽ PO ITALSKU /USA/

Svěží dílo se sympatickými, psycho-
logicky propracovanými /občas vtip-
nými zloději/ , s minimálním množ-
stvím krve, s originálně pojatými ho-
ničkami. Jedná se o inteligentní zá-
bavu! Hrají: Mark Wahlberg, Donald
Sutherland, Edward Bortin a další.
Do 12 let nevhodný! 111 min

Hlavní 112, Frýdek-Místek
Tel.: 558 433 431-2
tel/fax: 558 432 011

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

2. 11. v 15.00 hod
LOUTKA 2003

9. přehlídka loutkových her pro
nejmenší
Jiří Středa - Pohádky pana Pohádky
„O Budulínkovi“ a „Červená Karkul-
ka“. Hraje: soubor DUO Frýdek-
Místek
9. 11. v 15.00 hod

Marie Holková - Popelka
Klasická činoherní pohádka. Účinku-
jí: členové Mladé scény divadelního
souboru Kroměříž.

10. 11. v 8.30 a 10.00 hod
Liduščino divadlo Praha

Pohádka skleněného království
aneb Jak se čerti čertili

Pohádkové činoherní představení
pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ.

10. 11. v 19.00 hod
Jarmila Šuláková a FLERET

Speciální koncertní program u příle-
žitosti 20-ti let trvání vizovické fol-
krockové kapely s královnou lidové
písně Jarmilou Šulákovou.

16. 11. v 15.00 hod
LOUTKA 2003

9. přehlídka loutkových her pro ne-
jmenší
Kocourkovské povídačky. Hraje:
soubor Opal Opava

19. 11. v 19.00 hod
Divadlo Skelet Pavla Trávníčka
Robert Thomas

VYSOKÁ HRA
Brilantní francouzská konverzační
komedie s detektivní zápletkou. Mi-
strně sehraný tým podvodníků se
snaží o velkolepý podvod. Točí se tu
velké peníze, velké lži, velké city
a nakonec i oběti.
Hrají: Pavel Trávníček, Markéta Hru-
bešová, Rudolf Leitner, Dana Bar-
tůňková aj.
Režie: Pavel Trávníček

20. 11. v 16.30 a 19.30 hod
„MÓDNÍ KRÁSY ŽIVOTA“

21. Velká módní přehlídka agentury
Vaness Models Blanky Somrové.
Host: Monika Žídková
23. 11. v 15.00 hod

LOUTKA 2003
9. přehlídka loutkových her pro ne-
jmenší
Holka jménem Pipi - Představení je
inspirováno knihou Pipi Dlouhá Pun-
čocha (Astrid Lindgrenová)
Hraje: divadélko Modrý slon Ostrava

26. listopadu v 19.00 hod
Pavla Jíšová&CS Band

Zpěvačka ověnčená celou řadou titu-
lů v oblasti žánru folk a country
a opravdová hvězda letošních letních
festivalů představí ve svém koncert-
ním vystoupení nové album „V prou-
těném křesle“. Nenechte si ujít!

30. 11. v 19.00 hod
Stoleček Prostři se,

Oslík Zlatoděj, Obušek Zpytleven
Zpracování klasické pohádky bratří
Grimmů v loutkovou hru s živou hud-
bou na motivy české a moravské li-
dové písně. Hraje: Divadlo Oblázek
Havířov

1. 11. v 15.30 hod
O PEJSKOVI A KOČIČCE /ČR/

Pásmo veselých rozpustilých pohá-
dek pro malé i velké diváky.
Mládeži přístupný 65 min

Od 3. do 5. 11. přehlídka filmů
režiséra Federica Felliniho
3. 11. v 19. 00 hod

GINGER A FRED /Itálie - 1986/
Film o světě zábavy ,nahlížené mé-

diem televize se všemi jejími kon-
vencemi, s její svůdností velikánské-
ho rozbitého zrcadla v jehož každém
střípku se odráží kousek reality.Do
15 let nevhodný 125 min

4.11. v 19.00 hod
SATYRICON /Itálie - 1968/

Dílo bývá označováno za vizuálně
nejpodivuhodnější snímek F. Fellini-
ho. Do 12 let nevhodný 129 min

5. 11. v 19.00 hod
AMARCORD

/Itálie, Francie - 1973/
Felliniho autobiografický film se ode-
hrává v Rimini, režisérově rodišti, ve
30 letech.
Do 15 let nevhodný 127 min

8. 11. v 15.30 hod.
PINOCCHIO /Itálie, USA/

Adaptace dle knížky Pinocchiova do-
brodružství italského spisovatele
Carla Collodiho.
Mládeži přístupný 108 min

11. 11. v 19.00 hod
SLADKÉ HRY MINULÉHO

LÉTA /ČR- 1966/
Režie: Juraj Herz, 66 min.

SBĚRNÉ SUROVOSTI
/ČR - 1965/

Režie: Juraj Herz, 31 min

15. 11. v 15.30 hod
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA /ČR/

Pásmo veselých rozpustilých pohá-
dek pro malé i velké diváky. Mládeži
přístupný 65 min.

17. 11. v 19. 00 hod
ALBÍN JMÉNEM NÓI

/Island - 2003/
Do 15 let nevhodný 90 min

18. 11. v 19. 00 hod
OHŇOSTROJ /Japonsko - 1997/

Originální vyprávění, mísící ironické
a drastické prvky je příběhem poli-
cisty, který aby pomohl umírající
manželce a postřelenému příteli -
opustí řady ochránců zákona a za-
prodá se Yakuze. 
Do 15 let nevhodný 103 min

22. 11. v 15.30 hod
KNIHA DŽUNGLÍ 2 /USA -2003/

Další pokračování příběhu Mauglího
a jeho přátel.
Mládeži přístupný ČESKÉ ZNĚNÍ
69 min

24. 11. v 19. 00 hod
KUKUŠKA /Rusko- 2002/

Režie: Alexandr Rogožkin
Setkání ruského a finského vojáka
na konci II.světové války kdesi upro-
střed tundry a kteří se náhodou ocit-
nou v péči mladé laponské vdovy.
Do 15 let nevhodný 99 min

25. 11. v 19. 00 hod
PŘÍPAD PRO ZAČÍNAJÍCÍHO

KATA /ČR 1969/
Film je natočen podle motivů z třetí
knihy Gulliverových cest anglického
klasika Jonathana Swifta - groteska,
plná pitoreskních příhod, honiček
a rvaček. 
Do 12 let nevhodný 100 min

Úterý 4. až středa 5.listopadu
v 17.45 a 20.00 hod.

KILL BILL /USA/
Ve snímku, jenž je poctou čínským
a japonským bojovým filmům, uvidí-
te přední herce. Hrají: Uma Thurma-
nová, David Carradine a další.
Mládeži do 15 let nevhodný!120 min
3. 11. v 19.00 hod

„Konec humoru v Čechách“
Josef Náhlovský a Josef Mladý
Premiéra nového celovečerního zá-
bavného programu.
7. až 9. 11. v 17.00 a 20.00 hod

ŽELARY /ČR/
Drama odehrávající se v drsných
i malebných kulisách slováckých hor
vypráví o vztahu dvou naprosto od-
lišných lidí, podává obraz venkov-
ského života s prvky válečného dra-
matu. 
Mládeži přístupný 150 min
11. až 12.11. v 17.45 hod

BLÁZNIVÁ ŠKOLKA /USA/
Rodinná komedie vypráví o tom, jak
to vypadá , „když ženy chodí do prá-
ce vydělávat peníze a muži zůstáva-
jí doma s dětmi“. Hrají. Eddie Murp-
hy, Jeff Garlin ,Steve Zahn a další.
Mládeži přístupný 92 min.
11. až 12. 11. ve 20. 00 hod

ŽIVOT DAVIDA
GALEA /USA,VB,SRN/

Kriminální drama se zabývá filmo-
vým tématem a to oprávněnosti tres-
tu smrti. 
Do 15 let nepřístupný 131 min
13. 11. v 19.00 hod

„Léto budiž pochváleno.“, .„Co
komu suzeno.“

Podzimní koncert Souboru lidových
písní a tanců Ostravica.
14. až 16.11. v 17.45 hod

PUPENDO /ČR/
Repríza úspěšného českého filmu
na motivy povídek spisovatele Petra
Šabacha. 
Mládeži přístupný 120 min

14. až 16. 11. ve 20.00 hod
NEPRŮSTŘELNÝ MNICH /USA/
Hongkongské akční hvězdě v roli ti-
betského mnicha střežící magický
svitek , který by v nepovolaných ru-
kou mohl zničit svět, jde po krku zlo-
volný nacista Strucker v podání Kar-
la Rodena. 
Do 12 let nevhodný 104 min
18. až 19. 11. v 17.45 hod

KAŠLU NA LÁSKU /USA, SRN/
Stylová a okouzlující retrokomedie
vás přenese do New Yorku 60. let ,
kde se setkává hvězdný novinář
s feministickou spisovatelkou. Hrají:
Renée Zellwegerová, Ewan McGre-
gor a další. Mládeži přístupný
18. až 19.11. ve 20.00 hod

LÁSKOU PRAŠTĚNÁ /USA/
Americká popová zpěvačka Mandy
Mooreová v hl. roli příjemné roman-
tické oddechové komedie pro teena-
gery.
Mládeži do 12 let nevhodný 105 min
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Divadlo Čtyřlístek
Novodvorská 667, FM

Tel.: 558 633 717
8.11. v 15.00 hod
Holka jménem Pipi - 9. Loutka 2003
(Divadélko Modrý slon Ostrava)
15.11. v 15.00 hod
Kocourkovské povídačky - 9. Lout-
ka 2003 (Opal Opava)
20.11. 10.00 - 17.00 hod
Den zdraví s Nutra Bonou
22.11. v 15.00 hod
Koza Róza - 9. Loutka 2003 (Lout-
kové divadlo Rolnička Kopřivnice)
29.11. v 15.00 hod
Pohádky pana Pohádky - 9. Loutka
2003 (Divadlo Duo F-M)

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

3. 11. Světýlko pro zapomenuté
5. 11. Letem světem - etapová hra
10. a 11. 11. Kreslení obrázků pro
kalendář 2004
19. - 21. 11.
Vyrábíme pro výlohu knihkupectví
Jakub
26. 11. Divadélko pro radost
- vystoupení nejmenších nezbedníků
27. 11. Letem světem - etapová hra
13., 18. a 28. 11. - klubovna uzavře-
na z důvodů školení a seminářů ve-
doucích.
V měsíci listopadu budeme průběžně
vyrábět výrobky pro akci Lidového
domu nazvanou „Vánoční inspirace
pro naše domovy“. Každý pátek cho-
díme cvičit do tělocvičny na 4. ZŠ.

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Stálé expozice:

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

Výstavy:
JEDOVATÍ ŽIVOČICHOVÉ
MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE SMALTU
ŽIVOT VE STÍNU KREMLU

Programy, koncerty:
17.11. v 15.00 hod

DERNIÉRA VÝSTAVY VE STÍNU
KREMLU
VEČER ZÁMECKÉ FILMOTÉKY -
OD TOTALITY KE SVOBODĚ

Videoprojekce dokumentárních
snímků z filmotéky Muzea Beskyd
a filmových amatérů - výcvik jednot-
ky rychlého nasazení, tzv. červe-
ných baretů ve Frýdku-Místku, listo-
padové události, založení Občan-
ského fóra ve Frýdku-Místku, ná-
vštěva prezidenta Václava Havla ve
Frýdku-Místku v roce 1990 a další.
18.11. v 19.00 hod - Rytířský sál
frýdeckého zámku
DRUHÝ ZÁMECKÝ KONCERT
ENSEMBLE MARTINŮ
Miroslav Matějka - flétna, Daniel Wi-
esner - klavír, Radek Křižanovský -
housle, Bledar Zajmi - violoncello.
Program: Beethoven, Fisher, Bern-
stein, Hurník, Piazzolla.

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST

8.11. v 7.15 hod
Odjezd autobusem ČSAD z Místku
v 7.15 hod. (linka 870 513), vysed-
nout na zastávce Příbor, pošta
v 7.35 hod. Z Příbora vlakem v 8.31
hod., Studénka 8.47 hod., ze Stu-
dénky v 9.13 hod., Bílovec 9.25 hod.
OKOLÍM BÍLOVCE
Vlastivědná a archeologická terénní
vycházka. Délka trasy 9-14 km, jen
za příznivého počasí. Krátká pro-
cházka Příborem, procházka Bílov-
cem, Údolí mladých, Dvorek (pravě-
ké sídliště), Nový Svět, Slatina,
Ohrada (zaniklá středověká ves
Žebrákov, středověký hrádek), Stará
Ves, Horní Nový Dvůr (větrný mlýn),
Bravinné (zajímavé lesní porosty -
jedliny, neandrtálská stanice). Na-
zpět autobusem do Ostravy a vla-
kem do Frýdku-Místku. Předpoklá-
daný návrat kolem 19. hod.
13.11. v 15.00 hod
přednáškový sál v Zeleném domě
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin
a minerálů, výměna poznatků a ma-
teriálu, poraden-ská služba, video-
projekce. Schůzky se mohou zú-
častnit všichni zájemci z řad veřej-
nosti - dospělí i mládež.
13.11. v 17.00 hod
přednáškový sál v Zeleném domě
HRÁDKY A TVRZE NA
HUKVALDSKÉM PANSTVÍ
Středověké hrádky na Myslíku,
v Kozlovicích, Rychalticích, Fryčovi-
cích, Kateřinicích, Trnávce, na Bílé,
ve Frýdlantě a v okolí Místku. Dopl-
něno promítáním diapozitivů. Připra-
veno ve spolupráci s Českou arche-
ologickou společností - pobočkou
pro severní Moravu a Slezsko.
20.11. v 17.00 hod
přednáškový sál v Zeleném domě
ČUNDROVÁNÍ SE DŘEVEM - HIS-
TORIE PLAVENÍ DŘEVA V BES-
KYDECH
Počátky beskydské splávky, na kte-
rých vodních tocích se plavilo, vodní
technická zařízení - klausy, přepáž-
ky, hrable, vodní kanály, náhony na
hamry, současný stav těchto zaří-
zení.

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

Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h.
3.11. v 10.00 hod
Podzimní ubrus - obtisky listů na
ubrus (hezký list s sebou)
4.11. v 10.00 hod
Maňásková pohádka
6.11. v 9.25 hod
Prohlídka hasičské stanice na ul.
Pavlíkova 1479
10.11. v 9.30 hod
Ukázka ubrouskové techniky
14.11. v 9.30 hod
Prezentace firmy Opavia spojená
s ochutnávkou
19.11. dopoledne
Bazén Palkovice
24.11.
Výroba závěsného adventního ka-
lendáře ( s sebou 12 nebo 24 ruliček
od toalet. papíru)
27.11. v 9.30 hod
Vázání adventních věnců (polysty-
ren. věneček, drát, ozdoby, 4 svíce)
20.11. v 10.00 hod
Maňásková pohádka
4.12. Mikulášská besídka -
přihlášky do 28.11. v KMB

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.
4.11. Keramika - práce s hlínou
4.11. Říkanky - výroba dýňových

strašidel
6.11. O Zlatovlásce - pohádka

11.11. Výroba zvířátek z papírových
válečků

13.11. Výroba ozdobných květináčů
(jeřabiny, větvičky s sebou)

13.11. O Pejskovi a kočičce -
pohádka

18.11. Ubrousková technika (tričko
s sebou)

18.11. O Šípkové Růžence -
pohádka

20.11. Hrajeme si s maňásky
25.11. Výroba sprejových panáčků

(víčko od šlehačky s sebou)
27.11. Výroba adventních věnců

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

3. 11. ŠACHY - DLOUHODOBÝ
KLUBOVÝ PŘEBOR

- šachový turnaj pro mládež a do-
spělé od 10 do 99 let

- DDM Místek, 17.00 - 20.00 hod
8. 11. DOPOLEDNE PRO

DOVEDNÉ RUCE
- uděláte si obrázek z linorytu, naučí-

te se používat ubrouskovou techni-
ku, navštívíme bazén

- cena: 40 Kč (včetně vstupného na
bazén)

- DDM Místek, 9.00 - 13.00 hod
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, za-

brouzdat po Internetu .
- DDM Místek, 9.00 - 13.00 hod
14. 11. MĚSTKÁ LIGA MLÁDEŽE

V ŠACHU
- šachové turnaje pro děti a mládež

od 4 do 18 let
- DDM Místek, 15.30 - 18.30 hod
15. 11. TANEČNÍ KOKTEJL 2003
- taneční soutěž diskotanců pro širo-

kou veřejnost
- Kino Petra Bezruče - 13.00 - 16.00

hodin
17. 11. ŠACHY - DLOUHODOBÝ

KLUBOVÝ PŘEBOR
- šachový turnaj pro mládež a do-

spělé od 10 do 99 let
- DDM Místek, 17.00 - 20.00 hod
18. 11. KERAMIKA PRO

DOSPĚLÉ
(dopolední kurz; začátek v 9:30
hodin; cena: 600 Kč/10 lekcí)
19. 11. ŠACHOVOU HROU

K ROZVOJI OSOBNOSTI
- kurz na výuku šachové hry pro uči-

tele a vedoucí na MŠ, ZŠ, školních
družinách, SVČ, šachových klu-
bech .

- kurz je akreditovaný MŠMT ČR pro
DVPP

- DDM Místek, 8.00 - 17.00 hod

22. 11. VÝTVARNÁ DÍLNA PRO
DOSPĚLÉ - TEXTILNÍ EX-
PERIMENTY

- propojení techniky linorytu, papíro-
vé koláže, otisků a šablonování -
ubrousek, tričko apod.

- DDM Místek, 9.00 - 12.00 hod
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, za-

brouzdat po Internetu .
- DDM Místek, 9.00 - 13.00 hod
25. 11. VÝPRAVA PANA BROUČKA

DO ÚDOLÍ KRÁLŮ
- přijďte se s námi vydat po stopách

faraónů a králů starých říší
- DDM Místek, 9.00 - od 14.30 hod
28. 11. MĚSTKÁ LIGA MLÁDEŽE

V ŠACHU
- šachové turnaje pro děti a mládež

od 4 do 18 let
- DDM Místek, 15.30 - 18.30 hod
29. 11. DOPOLEDNE

S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, za-

brouzdat po Internetu
- DDM Místek, 9.00 - 13.00 hod

27.11. v 17.00 hod
přednáškový sál v Zeleném domě
STAROJIČÍNSKÝ HRAD - FAKTA,
MÝTY A POVĚSTI
Pravěké nálezy, založení středově-
kého hradu, nález Hückeswagenov-
ské dlaždice, proměny hradu v dal-
ších obdobích. Dobová vyobrazení
a rekonstrukce. Doplněno promítá-
ním diapozitivů.

Volnočasové centrum
U-KRYT

Jiřího z Poděbrad 3109, F-M
(kryt pod 11. ZŠ - vchod od parku)

tel. 558 631 859
Párty s Julčou
křesťanské pásmo scének, písní
a soutěží pro děti a mládež od 5 do
15 let každý pátek v 16.30 hod.

7.11. Kolik měl Abraham dětí?
14.11. Solný sloup
21.11. Izák
28.11. Josef v Egyptě

Heydukova 2330
738 01 Frýdek - Místek, 

kontaktní telefon: 558 647 067
602 586 925, 

e-mail: tobola.jaromir@quick.cz
1.11. 21.00 - 6.00 hod 
ANTISTATIC Techno inside velký
sál KD, klubovna č.15
8.11. 18.00 - 24.00 hod
Koncert skupiny PROUZA, Priess-
nitz, Vypsaná fixa, RK 130 (velký
sál KD)
8.11. v 10.00 hod 
Rómové v Evropě národů, před-
náška pro žáky základních škol (vel-
ký sál KD)
25.11. 15.00 - 22.00 hod
Společenský večírek důchodců
VP FM( velký sál KD)
27.11.15.30 - 21.00 hod
Shromáždění delegátů SBD ve Frýd-
ku - Místku (velký sál KD)
28. 11. Společenský večírek
pracovníků Okresního soudu ve F-
M (velký sál KD)

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

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

15.11. „Za deníkem Jana Tleskače
(hra v ulicích města Frýdek-
Místek na motivy knížky J.
Foglara)

29.11. „Pevnost Boyard“ (hra o klí-
če přímo na SMTu)
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KUPON

5% SLEVA
NA VÝROBKY

GALADŘEVO

Staré Město

u Frýdku-Místku

Jamnická 16

tel.: 558 640 640

■ nízkoenergetické
dřevěné RD

■ zahradní nábytek
■ ekologické barvy

na dřevo
■ pozink. konzoly
■ pískoviště
■ houpačky

■ zásobníky na

kompost

■ dřevěné ploty

■ pergoly

■ altány

■ palisády

■ květináče

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

DŘEVĚNÁ EUROOKNA • TWW a MONTÁŽ NOVÝCH OKEN 
• DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKEN • VEŠKERÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY

TLAKOVÁ IMPREGNACE DŘEVA WOLMANITEM CX 10

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

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

VÁ· 3. STÁL¯ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

ÎALUZIE
776 333 009 • 732 828 098

558 434 995
■ horizontální cena od 165 Kã/m2

+ 40 Kã montáÏ/ks
■ silikonová tûsnûní
■ vertikální ■ venkovní 
■ mark˘zy ■ rolety 
■ sítû proti hmyzu 
■ lamelové shrnovací dvefie

prim. MUDr. Daniel Furmánek

PPPP LLLL AAAA SSSS TTTT IIII CCCC KKKK ÁÁÁÁ     
CCCC HHHH IIII RRRR UUUU RRRR GGGG IIII EEEE
■ plné spektrum výkonů 

(operace očních víček, ušních
boltců, vrásek obličeje, prsů,
převislého břicha; liposukce,
vlasové transplantace a další)

■ nejpříznivější ceny v regionu
■ diskrétní individuální přístup

KONZULTACE:
• poliklinika Místek

ST 13.00-16.00
• poliklinika Kopřivnice

ÚT, ČT 13.00-15.00
• nemocnice Třinec

ÚT, ČT 8.00 -11.00 
PÁ 8.00 -15.00

☎ 602 506 952

MUDr. 
Taťána Klimecká

o z n a m u j e ,
že zahájila provoz

SOUKROMÉ 
STOMATOLOGICKÉ 

PRAXE 
pro děti a dospělé 

na třídě T. G. Masaryka
600 ve Frýdku.

Přijímáme nové pacienty
Telefon do ordinace: 

558 632 123


