
Vážení
občané,

zásadní
parlament-
ní volby
jsou již za
námi, nyní
začne čas
horečného
vyjednává-
ní a sklá-
dání vlády
a parlamentní koalice. Myslím,
že máme republikový rekord,
protože v našem zastupitelstvu
máme přesně 10% zastoupení
poslanců parlamentu ČR (cel-
kem 4 ze 40 městských zastupi-
telů).Věřím, že všichni z nich zú-
ročí ve sněmovně zkušenosti
z komunální politiky, při tvorbě
nových zákonů jsou stanoviska
obcí a měst někdy opomíjena.
V době, kdy Vám přijde do
schránky toto číslo zpravodaje
bude za námi i zasedání zastu-
pitelstva města - pravděpodobně
předposledního, protože se již
blíží další volby a to komunální,
které zároveň doprovodí i volby
senátorské v říjnu a listopadu.

Po dokončení místeckého ná-
městí byl stavebně dokončen
prostor před kinem Petra Bezru-
če, kde jsme slavnostně otevřeli
náměstíčko Evropy se sochou
býka, věřím, že se Vám nová
úprava bude líbit.

Leckoho může překvapit opě-
tovný stavební ruch u místecké-
ho náměstí - to se začíná opra-
vovat Farní náměstí, nejdříve in-
frastruktura- inženýrské sítě, po-
vrch má být dokončen v měsíci
září. Pak by v příštím roce moh-
lo dojít i na opravu Antonínova
náměstí a hlavně bezprostřední-
ho okolí tržiště, s jehož stavem
a dopravním řešením není zřej-
mě spokojen žádný z obyvatel
města.

Stavební ruch o prázdninách
se ještě mírně zvýší - to přijdou
na řadu opravy našich škol.

V době, kdy na mistrovství
světa v kopané se to hemží pře-
kvapeními a brankář Hašek do-
cílil svého vrcholu v kariéře, žije
i město sportovními a kulturními
událostmi

Ve městě se opětovně usku-
tečnil mezinárodní turnaj vozíč-
kářů v košíkové, stejně tak se na
místeckém náměstí odehrála za-
jímavá disciplína Velká cena
města Frýdku-Místku v olympij-
ském šplhu na 8 m laně. Ve
dnech kdy vycháuí Zpravodaj
bude v plném proudu další vý-
značná kulturní událost města -
mezinárodní folklórní festival, le-
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Pokračování na str. 10

� Město Frýdek-Místek dokončilo další významnou investiční akci,
kterou byla rekonstrukce prostranství před kinem Petra Bezruče.
Dominantou náměstíčka se stala socha Europy, kterou Frýdku-
Místku daroval sochař Ladislav Dryák, rodák z frýdecko-místecka ži-
jící v Německu. Sochu odhalil 4. června její autor společně s velvy-
slancem a vedoucím Evropské komise v Praze Ramiro Cibrianem.

� Slavnostního otevírání náměstí a odhalení sochy Europy se 4.
června zúčastnil i velvyslanec a vedoucí Evropské komise v Pra-
ze Ramiro Cibrian (na snímku vlevo). Pásku spolu s ním přestřih-
li i (zleva) starosta města Zdeněk Stolař, místostarosta města Pe-
tr Rafaj, autor sochy Europy Ladislav Dryák a zástupce slovenské
části Euroregionu Beskydy Miroslav Rejda.

� Slavnostní program otevírání náměstí Evropy zahájili svým ná-
stupem vlajkonoši. Každý z nich nesl vlajku jednoho z členský ne-
bo kandidátských států Evropské unie.

� Socha Europy Ladislava Dryáka, která se stala dominantou ná-
městíčka, znázorňuje výjev z řecké mytologie, kdy se podle le-
gendy bůh Zeus proměnil v býka a unesl krásnou bohyni Europe
na Krétu. Podle ní pak byl pojmenován světadíl Evropa. Holubice
sedící Europě na ruce má symbolizovat trvalý mír pro všechny ev-
ropské státy.

� Při otevírání náměstí přednesl projev velvyslanec a vedoucí Ev-
ropské komise v Praze Ramiro Cibrian (na snímku právě hovoří),
po něm pak také (na snímku zleva) zástupce hejtmana Morav-
skoslezského kraje Jiří Carbol, sochař Ladislav Dryák, místosta-
rosta města Petr Rafaj, přednosta Okresního úřadu ve FM Jiří Kaj-
zar, senátorka Věra Vašínková a starosta města Zdeněk Stolař.

� Ramiro Cibrian a Ladislav Dryák společně odhalili sochu Europy.
Více informaci najdete na straně 3.

Texty a snímky: Jana Rumianová

Město otevřelo prostranství před kinem P. Bezruče



Den řemesel v Krásnu
Římskokatolická farnost Mís-

tek s prodejnou a galerií Krásno
pořádá v neděli 30. června od
9.00 do 15.00 hodin u příležitos-
ti Místecké pouti v kostele sv.
Jana a Pavla na prostranství
před kostelem (v blízkosti cuk-
rárny „U vykopnutého“. Den ře-
mesel. Připraven je bohatý žán-
rový program.

Přijďte se podívat
na Muzikantské žně

Srdečně zveme všechny
příznivce folku, country a blue-
grassové hudby na IV. Folk
country festival Muzikantské
žně, který se koná od 16. do 17.
srpna na okolních přehradách,
v prostorách frýdeckého zámku,
na zahradě Národního domu
v Místku a ve frýdecko-místec-
kých hospůdkách. Další infor-
mace na str. 7.

Prouza se omlouvá
za zrušení koncertu

Kapela Prouza netají své
zklamání a zároveň se omlouvá
všem fanouškům za neočeká-
vané zrušení vystoupení v kos-
tele sv. Jošta a oznamuje, že
společně s Hemp for Victory
a doprovodnou laserovou show
vystoupí v pátek 12.7. od 20.30
ZDARMA v zahradě Národního
domu. Dovolujeme si pozvat
všechny, bez rozdílů. Děkuje-
me, vaše Prouza.

Adra oslavila 10. výročí
Nezisková humanitární orga-

nizace Adra Česká republika
v květnu oslavila 10. výročí od
svého vzniku. Slavnostního pro-
gramu, který proběhl v kostele
Církve adventistů sedmého dne
v Praze 5, se kromě celé řady
významných domácích i zahra-
ničních hostů, mezi nimiž ne-
chyběli senátoři, představitelé
organizace Adra i hosté ze ze-
mí, které humanitární pomoc
přijímají, zúčastnil i místostaros-
ta Frýdku-Místku Mgr. Josef
Vojvodík a vedoucí frýdecko-
místecké pobočky Adry Ludmila
Horáková.
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Zastupitelstvo má nového člena

Město mělo významnou návštěvu

Novým členem Zastupitelstva města Frýdku-Místku se stal Vla-
dimír Horváth (ČSSD). Na snímku zachycen vedle svého stra-
nického kolegy Jaroslava Chýlka (vpravo) při červnovém zase-
dání zastupitelstva města. Foto: Jana Rumianová

Zastupitelstvo města Frýd-
ku-Místku má několik měsíců
před koncem volebního ob-
dobí nového člena.

Starosta města Zdeněk
Stolař na posledním zasedání
zastupitelstva oficiálně potvr-
dil rezignaci radního Radomí-
ra Crhy z ČSSD, který ze
svých funkcí ve volených or-
gánech města odstoupil
z osobních důvodů. Jeho mís-
to v Radě města zůstane vol-
né a v zastupitelstvu místo něj
zasedl Vladimír Horváth, který
je významným rómským před-
stavitelem. V ČSSD aktivně
pracuje už řadu let a svým se-
riózním přístupem si získal
autoritu a respekt nejen
v místní rómské komunitě, ale
také u „bílých“ spoluobčanů.
Je jedním z těch, díky nimž
probíhá velmi dobrá a vzájem-
ná spolupráce mezi radnicí

a místní rómskou komunitou,
která v České republice na ta-
kovéto úrovni patrně nemá
obdobu.

Poté, co se Radomír Crha
vzdal zastupitelského postu,
na jeho místo měl automatic-
ky nastoupit další člen strany
podle výsledků minulých ko-
munálních voleb, a tím byl Jiří
Hofman. Ten se však kvůli
změně bydliště mandátu píse-
mně vzdal, a dalším náhradní-
kem je právě nastupující Vla-
dimír Horváth. „Zvenčí se jed-
nání zastupitelstva jeví úplně
jinak, než když potom člověk
za hlasovací pult skutečně za-
sedne. Cítím velkou zodpo-
vědnost za to, abych svým
hlasem podpořil záležitosti,
které budou ku prospěchu ob-
čanům i městu,“ řekl po svém
prvním zasedání v zastupitel-
stvu Vladimír Horváth. (jr)

V pondělí 10. června nav-
štívil město Frýdek-Místek
a naši radnici pan Pieter de
Buck z Houstonu, USA v do-
provodu MUDr. Karla Paige-
ra CSc a MUDr. Ondřeje Ur-
bana.

Pan Pieter de Buck je hlav-
ním organizátorem projektu
Screening kolorektálního karci-
nomu. Tento projekt pomohl
realizovat v roce 1997 Rotary
club Ostrava ve spolupráci
s Rotary International formou
účelové dotace - tzv. Matching
Grantu. Výsledkem spolupráce
bylo dodání endoskopické vy-

šetřovací techniky v celkové
hodnotě 20 000 USD, která
dnes slouží v okrese Frýdek-
Místek k vyšetření nádorů
tlustého střeva a konečníku.

Pan de Buck navštívil také
ozdravný pobyt padesáti zdra-
votně postižených českých
a slovenských dětí v letním tá-
boře Stružielka v Trojanovi-
cích. Na financování tohoto
projektu se podílí řada sponzo-
rů, například Radegast Nošovi-
ce a.s. a také i rotariáni rovněž
formou matching grantu.

Eva Richtrová,
místostarostka města

V červnu
se dožila
stých naroze-
nin paní Aloi-
sie Ivánková
z Frýdku-
Místku. K její-
mu význam-
nému životní-
mu jubileu jí

mezi dalšími gratulanty při-
šly za Město Frýdek-Místek
a Městský úřad ve FM popřát
i místostarostka Eva Richtro-
vá a vedoucí odboru škol-
ství, kultury, mládeže a tělo-
výchovy Milada Tkačíková.

Paní Aloisie Ivánková se na-
rodila ve Fryčovicích, od svých
25 let však bydlela s manželem
ve Frýdku-Místku. Má jednoho
syna a ve svých sto letech se
dočkala dvou vnuků, šesti pra-
vnuků a dokonce i tří pra-pra-
vnuků. „Naše babička sice má
sto let, ale stále ji zajímá všech-
no, co se kolem děje a také si
všechno pamatuje. Každý den
sleduje v televizi Zprávy, čte si
noviny i časopisy a knihy, je-
nom ven už moc nechodí,“
chválí stařenku vnuk Witold
Ivánek s manželkou Jarmilou,
kteří svou babičku velmi milují
a pečují o ni. „Pamatuju si
všechno, ale byla bych radši,
kdybych raději leccos zapo-

mněla,“ zavtipkovala babička.
„Ráda bych zapomněla napří-
klad na nemoc a smrt mého
manžela, který zemřel před už
před třiceti lety,“ dodala už váž-
ně.

„Všichni na mně chtějí re-
cept na dlouhověkost, ale ten
nikomu neporadím, protože ho
neznám - neusilovala jsem o to
a ani to nikomu moc nepřeju,“
říká už zase s humorem stole-
tá paní. Její rodina však na ni
prozradila, že kdysi měla ráda
maso a dnes je hodně „na
sladké“. Každý den jí jogurty
nebo tvaroh a má ráda ovoce.
Nikdy se příliš nepřejídala ani
se příliš neomezovala. „K to-
mu, že je tak duševně svěží,
určitě přispělo i to, že celý život
hodně četla a vzdělávala se,“
míní Jarmila Ivánková. „Něco
bude taky geneticky dáno. Ba-
biččina maminka umřela v 97
letech a tatínek v 75 na teta-
nus, byl však v té době v plné
síle,“ dodala. „V celém okrese
Frýdek-Místek letos oslaví sté
narozeniny šest občanů, z to-
ho jeden muž,“ uvedla Marie
Šlachtová z frýdecko-místecké
Okresní správy sociálního za-
bezpečení. Za redakci Zpravo-
daje také přejeme paní Ivánko-
vé hodně zdraví a svěžesti do
dalších let. (jr)

Aloisie Ivánková

Na zdraví oslavenkyně připíjí (zprava) vnuk Witold Ivánek, jeho
žena Jarmila, Marie Šlachtová z frýdecko-místecké OSSZ, na
snímku uprostřed je jubilantka paní Aloisie Ivánková, vedle mís-
tostarostka FM Eva Richtrová a vpravo Milada Tkačíková z od-
boru školství MěÚ FM. Foto: Jana Rumianová

Stavební bytové družstvo
p ř i j m e  

VEDOUCÍHO PRÁVNÍHO REFERÁTU
a 

PRÁVNÍKA 

Požadujeme:
■ vysokoškolské vzdělání právního směru
■ praxe v občanském, obchodním a pracovním právu
■ znalost práce na PC (především MS Office)
■ vysoké pracovní nasazení

Nabízíme:
■ zajímavou práci a solidní mzdové zařazení

Písemné nabídky s osobním strukturovaným životopisem
posílejte na adresu:

Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku
Mgr. Ivan Vrba, Družstevní 844

738 01 Frýdek-Místek
e-mail: ivrba@sbdfm.cz

NEJLEVNùJ·Í
LINA

A KOBERCE

Obchodní dÛm

Rivéra
(vchod z rampy)

ul. Fr˘dlantská
Fr˘dek-Místek

Tel.: 0737 977 673

na rampě

Stoletá jubilantka raději recepty
na dlouhověkost nerozdává



V zastupitelstvu proběhl boj o změnu rozpočtu
Zastupitelstvo města

Frýdku-Místku zasedlo 18.
června ke svému pravdě-
podobně předposlednímu
zasedání v tomto volebním
období. Blížící se komunál-
ní volby se bezesporu po-
depsaly na hlasování.
V jednu chvíli dokonce hro-
zilo, že se zastupitelé ne-
dohodnou na třetí změně
rozpočtu, opozice totiž ani
po dlouhé diskusi nepod-
pořila jeho přijetí.

Pro město by to znamena-
lo fatální následky: mimo jiné
by například přišlo o 7,6 mili-
onovou státní dotaci z fondu
dopravní infrastruktury na vy-
budování dalšího úseku cyk-
lostezky Ostrava - Beskydy
ve směru na Staré Město, se
kterým se už několik let počí-
tá. Problémy by však nastaly třeba i s vyplácením pe-
něz ze státního rozpočtu na platy pracovníků ve škol-
ství, i s vyplácením celé řady dalších běžných polo-
žek. S celou řadou dotazů a připomínek vystupovali
zejména zastupitelé za KSČM, kteří sice, stejně jako
ostatní zastupitelé, měli možnost podat konstruktivní
pozměňující návrhy vedoucí k jinému, pro ně přijatel-
nějšímu, znění změny rozpočtu, místo toho však ra-

ději, stejně jako ODS, v závěru jednotně nepodpořili
přijetí celého materiálu. 3. změna rozpočtu napoprvé
skutečně schválena nebyla. Situace byla tak vážná,
že byl starosta města Zdeněk Stolař nucen přerušit
jednání a svolat předsedy politických klubů k doho-
dovacímu jednání. Ve druhém hlasování pak 3. změ-
na rozpočtu města prošla těsnou většinou 23 hlasů,
přičemž pro schválení materiálu je třeba 21 hlasů.

„Jsem ráda, že se po dohodě na drobnější úpravě
3. změny rozpočtu 3 zastupitelé klubu KSČM zacho-
vali konstruktivně a změnu rozpočtu podpořili.
Schválením 3. změny rozpočtu tak kromě jiného mo-
hou pokračovat započaté investiční akce, opravy
i aktivity na úseku kultury, sportu, školství a další“ vy-
jádřila se k jednání místostarostka města Eva Richt-
rová. (jr)
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Na snímku zleva členové Rady města FM Zbyněk Šostý, Petr Kozák, Ladislav Vašek, místostarosta města Petr Rafaj a místostarostka
Eva Richtrová na červnovém zasedání zastupitelstva města. Foto: Jana Rumianová

Den Evropy proběhl ve Frýdku-Místku ve znamení
otevírání nového náměstí před kinem Petra Bezruče

Jak dopadly parlamentní volby ve Frýdku-Místku

V úterý 4. června 2002 by-
lo po rekonstrukci slavnost-
ně otevřeno náměstí před ki-
nem Petra Bezruče. Pro-
stranství symbolizuje sjed-
nocování Evropy do Evrop-
ské unie. V samotné dlažbě
můžeme nalézt jednotlivé
kameny s názvy současných
států Evropské unie. S rozši-
řováním počtu států v EU
bude průběžně docházet
k doplňování dalších kame-
nů s názvy nových členů.

Slavnostního aktu se zú-
častnili významní hosté, z ni-
chž nejvýznamnější byli velvy-
slanec a vedoucí Evropské ko-
mise v Praze Ramiro Cibrian
a autor sochy Europy Ladislav

Dryák, rodák z Hukvald v sou-
časné době žijící v SRN, který
svou sochu městu daroval.
Moderátor, uvádějící celou ak-
ci, pak představil také další
hosty, mezi nimiž nechyběla
senátorka Věra Vašínková,
starosta Města Frýdku-Místku
PhDr. Zdeněk Stolař, místosta-
rosta města a současně prezi-
dent Euroregionu Beskydy ing.
Petr Rafaj, zástupce slovenské
části Euroregionu Beskydy Mi-
roslav Rejda, přednosta
Okresního úřadu ve Frýdku-
Místku ing. Jiří Kajzar a zá-
stupce hejtmana Moravskos-
lezského kraje ing. Jiří Carbol.

Starosta města pozdravil
přítomné hosty i četnou veřej-

nost, která si nenechala ujít tak
význačnou událost, a ve svém
proslovu představil a poděko-
val za dar panu Dryákovi, je-
hož socha představuje býka
s holubicí coby symbolem mí-
ru. Dílo vychází z řecké myto-
logie. Podle legendy se bůh
Zeus proměnil v býka a unesl
bohyni Europe na Krétu. Podle
ní pak byl pojmenován světadíl
Evropa. Ramiro Cirian na zá-
věr řekl, že socha symbolizuje
všechny proměny, které se
v České republice udály od re-
voluce až do dnešní doby a ta-
ké změny, které Českou re-
publiku ještě čekají a popřál jí
mnoho štěstí při jejich uskuteč-
ňováních.

Během aktu držely děti z frý-
decko-místeckého dětského
folklórního souboru Ostravička
vlajky stávajících členů států
a mažoretky ze Stanice mla-
dých turistů vlajky čekatel-
ských států Evropské unie. Po
přestřižení pásky a odhalení
sochy pak děti slavnost zpest-
řily akci svým půvabným vy-
stoupením.

Celý den pak byl ve Frýdku-
Místku věnován Evropské unii.
Ve dvou stáncích byly k dispo-
zici propagační materiály Ev-
ropské unie a materiály Města
Frýdku-Místku, Euroregionu
Beskydy a Beskydského infor-
mačního centra. (hw)

V polovině června žila celá Česká republika volbami do po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ve Frýdku-Místku volby
proběhly hladce a bez incidentů i díky pečlivé přípravě a dob-
ré organizaci. Za tu byl zodpovědný odbor vnitřních věcí Měst-
ského úřadu ve Frýdku-Místku, zejména pak jeho vedoucí ing.
Patrik Žondor.

A jak volby dopadly pro Frýdek-Místek a pro Moravskoslez-
ský kraj?

Samotný Frýdek-Místek bude v Parlamentu ČR zastoupen čtyř-
mi poslanci, což se dá považovat za úspěch. Budou to:

• současný místostarosta města ing. Petr Rafaj za ČSSD
• současný poslanec Parlamentu ČR a zastupitel města FM ing.

Karel Sehoř za ODS
• současný zastupitel města FM ing. Martin Říman za ODS
• současný poslanec Parlamentu ČR a zastupitel města FM

RSDr. Ing. Svatomír Recman za KSČM

Ve srovnání s ostatními okresy Moravskoslezského kraje měl
Frýdek-Místek po Novém Jičíně (58,52 %) druhou nejsilnější voleb-
ní účast (58,41 %). Naproti tomu nejnižší účast u voleb vykázali ob-
čané Karviné (51,73 %). Ze 178 488 voličů přišlo v okrese Frýdku-
Místek hodit do urny svůj hlas 104 174 a z tohoto množství bylo 103
680 hlasů platných.

Ve Městě Frýdku-Místku získaly nejsilnější strany:
ČSSD 10 146 platných hlasů, což je 38,84 %
ODS 5 352 platných hlasů, což je 20,48 %
KSČM 4 918 platných hlasů, což je 18,82 %
Koalice KDU-ČSL 2 833 platných hlasů, což je 10,84 %
Strana zelených 664 platných hlasů, což je 2,54 %
Sdružení nezávislých 546 platných hlasů, což je 2,09 %
Pravý blok 264 platných hlasů, což je 1,01 %
Republikáni M. Sládka 265 platných hlasů, což je 1,01 %
Ostatní strany získaly méně než 1 % hlasů voličů.

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

350 000 klientům.
✔ kreditní zajištění

(novinka v ČR)!!

✔ úvěrové karty
a jiné úvěry

✔ stavební spoření,
pojištění
Mnozí nabízejí běžné věci,

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

MAXKREDIT!!
(vytváření finanční

historie klientů a jednodušší
přístup k úvěrům)!!

� 0658/877 145

POT¤EBUJETE PENÍZE?
Nabízíme:
✰ neúčelové půjčky 

od 20 000 korun
✰ bezúročné pravé kreditní karty

Lze vyřídit:
✰ bez ručitele
✰ zaměstnancům a důchodcům
✰ kreditní karty i podnikatelům

Splátky:
✰ měsíčně srážkou ze mzdy

nebo z účtu

Info:
Pro zájemce z okresu FM

0608 613 045
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Vyhláška města o držení psů a jejich pohybu
po veřejném prostranství byla novelizována

Zastupitelstvo Města
Frýdku-Místku na svém po-
sledním zasedání v červnu
schválilo změnu vyhlášky
O držení psů a jejich pohybu
po veřejném prostranství na
svém zasedání dne 18.6.
2002. Obecně závazná vy-
hláška Města FM byla přijata
městským zastupitelstvem
25.6. 1996 a nabyla účinnos-
ti dne 1.9. 1996 a její znění
upraveno v roce 2001 vy-
hláškou č. 3/2001. Vzhledem
ke stále rostoucímu počtu
psů a případů konfliktů mezi
psem a člověkem je nutno
přijmout zpřísňující režim
pro pohyb psů. A to bez roz-
dílu rasy, velikosti a způso-
bu výcviku. Základním
smyslem obecně závazné
vyhlášky je vymezení zón,
kde pes může jen s náhub-
kem a na vodítku, jen na vo-
dítku nebo bez náhubku
a bez vodítka. Cílem je zajiš-
tění místních záležitostí ve-
řejného pořádku, ochrana
bezpečnosti, zdraví a majet-
ku občanů, tak jak stanovuje
§ 10, písm. b) zákona číslo
128/2000 Sb., v platném zně-
ní.

Podle stanoviska Okresní
veterinární správy ve Frýdku-
Místku není pohyb psa s ná-
hubkem a na vodítku týráním
zvířete ve smyslu zákona č.
246/1992 a obec může zcela
volně stanovit tuto povinnost
chovatelům a držitelům psů
podle svého uvážení. Zároveň
však zdůrazňuje, že dělení psů
na nebezpečné a méně nebez-
pečné rasy nemá oporu v le-
gislativě a proto není obec
kompetentní tyto hranice mezi
rasami určovat a proto se vy-
hláška vztahuje na všechny
psy. Smyslem nového znění
vyhlášky je její základní poslá-
ní tj. zajistit ochranu a tvorbu
zdravého životního prostředí,
uspokojování potřeb občanů
města Frýdku-Místku a zajiště-
ní bezpečnosti a veřejného po-
řádku.

Změnu vyhlášky otiskujeme
tak, jak byla schválena. Úplné
znění novelizované vyhlášky je
k dispozici na odboru finanč-
ním (oddělení poplatků), odbo-
ru životního prostředí a země-
dělství (oddělení městské zele-
ně) a na informacích ve vstupu
do Městského úřadu FM.

Obecně závazná vyhláška
o držení psů a jejich pohybu po
veřejném prostranství, kterou
se mění a doplňuje obecně zá-
vazná vyhláška č. 6/1996 O dr-
žení psů a jejich pohybu po ve-
řejném prostranství ze dne
25.6. 1996, ve znění obecně
závazné vyhlášky č. 3/2001 ze
dne 27.3. 2001.

Zastupitelstvo města Frýd-
ku-Místku se usneslo dne
18.6.2002 vydat podle § 10
písm. b) a § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších
změn a doplňků, ve snaze za-
jistit ochranu a tvorbu zdravé-
ho životního prostředí a uspo-
kojování potřeb občanů města
Frýdku-Místku, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

Článek I.
Obecně závazná vyhláška

o držení psů a jejich pohybu
po veřejném prostranství č.
6/1996 schválenou zastupi-
telstvem města Frýdku-
Místku ze dne 25.6. 1996 ve
znění obecně závazné vy-
hlášky č. 3/2001 ze dne 27.3.
2001, se mění a doplňuje
takto:

1) Článek I odst. 3 se mě-
ní a zní takto:

3) Veřejným prostranstvím
jsou všechna náměstí, ulice,
tržiště, chodníky, veřejná ze-
leň, parky a další prostory pří-
stupné každému bez omeze-
ní, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.*)

2) Článek I odst. 4 se ruší.
3) Článek I odst. 5 se pře-

číslovává na odst. 4.
4) Článek II se mění a zní

takto:
Povinnosti držitele psa na

veřejném prostranství
1) Držitel psa na veřejném

prostranství je povinen:
a) zajistit, aby pes byl vždy

opatřen evidenční známkou
nebo jinou identifikací.

b) vodit psa tak, aby nedo-
šlo k ohrožení bezpečnosti
a zdraví osob, k ohrožení pro-
vozu a bezpečnosti dopravy
a pes nezpůsobil poškození
veřejného prostranství ani je-
ho doplňujícího vybavení a za-
řízení.

c) ihned odstranit znečištění
způsobené pevnými psími vý-
kaly a toto znečištění vložit do
příslušného sáčku a ten od-
stranit jako komunální odpad.

d) vždy zamezit psům vstup
do prostoru dětských hřišť,
pískovišť, okrasných bazénů
a fontán a nedopustit kontami-
naci těchto zařízení výkaly ne-
bo jinou nečistotou způsobe-
nou psem.

e) mít psa vždy opatřeného
vodítkem a náhubkem v pro-
storu Městské památkové zó-
ny Frýdek, autobusového sta-
noviště u železniční stanice
ČD Frýdek-Místek, Městské
památkové zóny Místek a au-
tobusového stanoviště v Míst-
ku.

f) mít psa vždy opatřeného
vodítkem v území, které je
znázorněno graficky na přílo-

ze č. 4, jehož hranice jsou vý-
slovně stanoveny takto:

katastrální území Frýdek:
Hranice zóny na západě

chodníkem od hranice z k.ú.
Staré Město u Frýdku-Místku
po koruně hráze řeky Ostravi-
ce, přičemž tento chodník je
součástí zóny, až po Kolore-
dovský most, dále ulicí Revo-
luční až po vyústění ulice Míru,
po ní až po uličku mezi býva-
lou pilníkárnou a sběrnou su-
rovin dále východním okrajem
lesa Lipina, až po horní část
ulice Hutní a dále po ulici Lís-
koveckou, po východním ob-
rubníku chodníku ulice Lísko-
vecké až po ulici Horní a spoj-
nicí ulice Horní s ulicí Nad sta-
diónem tak, že parcela číslo
5319/1 již není součástí zóny,
pozemky západně a jižně jsou
součástí zóny, dále horní hra-
nou svahu na okraji sídliště
K Hájku až po ulici E. Purky-
ně, po ní až po vyústění chod-
níku okolo areálu nemocnice
směrem k ulici Za nemocnicí
až po J. Pešiny, po J. Pešiny
až po I. P. Pavlova a po ní až
k ulici Bruzovské, Bruzovskou
až po silnici II/477 a I/48 (ulice
Na Vyhlídce, Hlavní, Slezská
), a ulicí Lípovou až po hranici
s k.ú. Staré Město u FM a na
jihu po rozhraní k.ú. až po ře-
ku Ostravici.

katastrální území Místek:
Hranice zóny na východě

od hranice s k.ú. Sviadnov po

chodníku a cyklostezce po ko-
runě hráze řeky Ostravice, při-
čemž je tento chodník a cyk-
lostezka součástí zóny, až po
ulici Ke splavu, na jihu po této
komunikaci dále ulicí 28.října
až po Frýdlantskou, na zápa-
dě ulicí Frýdlantskou až po
místní komunikaci mezi auto-
servisem a OŘ Policie a za
ním až po ulici Pod Puklí, dále
Palkovickou, Kvapilovou
a Luční až po ulici Příborskou,
ulicí Příborskou až po říčku
Olešnou, a po říčce Olešná po
hranici s k.ú. Sviadnov a na
severu po hranici k.ú. Sviad-
nov až po řeku Ostravici.

g) na území neuvedeném
v bodě d), e) a f) je držitel psa
povinen mít psa pod stálou
kontrolou a přímým dohledem.
Tím se rozumí, že držitel je
schopen psa hlasovým či ji-
ným povelem vždy ovládnout.

h) zajistit, aby bylo nepro-
dleně veterinárně vyšetřeno
zvíře, které poranilo člověka
nebo s ním přišlo do přímého
kontaktu způsobem nebo za
okolností, které mohou vyvo-
lávat podezření z onemocnění
vzteklinou.**)

k) zabezpečit odstranění tě-
la uhynulého zvířete způso-
bem uvedeným ve zvláštním
právním předpise.***)

2) Na místech, kde je dovo-
len volný pohyb psů, se na dr-
žitele a jeho psa nevztahují
povinnosti a zákazy uvedené

v článku II odst.1 písm. c/, e/,
f) a g) této vyhlášky. Tato mís-
ta jsou označena nápisem
Volný pohyb psů a piktogra-
mem (příloha č. 2), znázorňu-
jícím siluetu běžícího psa a ná-
pisem „Volný pohyb psů“. Mís-
ta, kde je dovolen volný pohyb
psů, určí odbor životního pro-
středí a zemědělství po doho-
dě s odborem územního roz-
voje města a odborem dopra-
vy a služeb Městského úřadu
ve Frýdku-Místku.

3) Pro účely této vyhlášky
jsou místa podle článku II
odst. 1 písm. e), f) a g), zná-
zorněna na mapě, která je pří-
lohou č. 4 této vyhlášky

Článek II.
Ostatní ustanovení obecně

závazné vyhlášky č. 6/1996
o držení psů a jejich pohybu
po veřejném prostranství ze
dne 25.6.1996 ve znění obec-
ně závazné vyhlášky č.
3/2001 ze dne 27.3.2001 zů-
stávají beze změny.

Tato obecně závazná vy-
hláška nabývá účinností dnem
15. 7. 2002.

*) § 34 zákona č. 128/2000
Sb.

**) § 4, odst. (1), písm. g) zák.
č. 166/1999 Sb., o veteri-
nární péči, ve znění pozděj-
ších předpisů

***) zákon č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči, ve znění
pozdějších předpisů

Podnikatelé z lokality náměstí Svobody
mohou bezplatně inzerovat ve Zpravodaji
V průběhu roku 2001 až do května 2002

provádělo Město Frýdek-Místek rekonstruk-
ci náměstí Svobody v Místku. Vzhledem
k tomu, že podnikatelé, kteří mají na ná-
městí Svobody a v přilehlých ulicích Štur-
sově, J.V. Sládka, Tržní a na přilehlé části
ulice Hlavní umístěny své provozovny, měli
po dobu rekonstrukce ztížené podmínky
k podnikání. Rada města Frýdku-Místku
souhlasila s tím, že těmto podnikatelům bu-
de poskytnuta bezplatná jednorázová inzer-
ce ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku
vydávaném Městským úřadem ve Frýdku-
Místku.

Podmínky pro zadání bezplatné inzerce
do Zpravodaje:

❒ Každá provozovna z dané lokality může
jednorázově bezplatně využít inzertní plochu
do velikosti 28 cm2 (= inzerát o velikosti 7 x 4
nebo 3,5 x 8 cm), a to ve Zpravodajích č.
9/2002 - uzávěrka 14.8., 11/2002 - uzávěrka
14.10., 12/2002 - uzávěrka 14.11., nebo
1/2003 - uzávěrka 9.12.

❒ Inzeráty budou umístěny na stranách 6 -
13 příslušného čísla Zpravodaje.

❒ Hodnota takového inzerátu dle ceníku je
924 korun.

❒ Podnikatelé, kteří o umístění tohoto inze-
rátu budou mít zájem, dodají vždy nejpozději
do 13.00 hodin dne příslušné uzávěrky v píse-
mné nebo elektronické podobě podklady pro
zpracování inzerátu redaktorce Městského úřa-
du ve Frýdku-Místku.

❒ Kontakt na redaktorku:

Tel.: 0658/609 106
Mobil: 0604 540 724
Fax: 0658/633 055
E-mail: rumianova.jana@frydekmistek.cz
Kancelář č. 203 Městského úřadu ve FM

(Jana Rumianová)

❒ Podnikatelé budou seznámeni s možností
bezplatné inzerce prostřednictvím Zpravodaje
Rady města Frýdku-Místku, prostřednictvím
pověřené styčné osoby (zástupce vznikajícího
občanského sdružení Místecké náměstí p. Bo-
humíra Milaty). Dotazy zodpoví redaktorka
Městského úřadu ve Frýdku-Místku. 
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Město letos realizuje celou řadu investičních akcí
Město Frýdek-Místek bude

i v letošním roce realizovat
několik významných inves-
tičních akcí. Mezi významné
akce bezpochyby patří:

Průmyslová zóna Chlebo-
vice

Tato stavba byla zahájena
v listopadu roku 2001 a bude
dokončena ke dni 30.6. 2002.
Při této investiční akci byla pro-
vedena příprava území, přípojka
vody, přeložka vodovodu OKD,
přeložka VN, přeložky dálko-
vých optických kabelů a míst-
ních sdělovacích kabelů, chod-
ník, veřejné osvětlení, protihlu-
ková stěna a rozšíření stávající
komunikace I/48 a napojení prů-
myslové zóny. Investor budo-
vané textilky už zahájil práce
na přípravě území. V továrně
by mělo najít zaměstnání asi
2500 lidí. Další akcí je 

Průmyslová zóna Lísko-
vecká

Tato stavba byla zahájena
v květnu roku 2002 a bude do-
končena 30.6. 2003. V rámci
této investiční akce se opět bu-
de provádět příprava území,
přípojka vody, přípojka kanali-
zace, úprava komunikace
II/477 a dopravní napojení zó-
ny, veřejné osvětlení a koneč-
né terénní úpravy. 

Rekonstrukce Farního ná-
městí

Je další právě realizovanou
akcí. Rekonstrukce byla zahá-
jena koncem května a bude
dokončena v září. Celý prostor
Farního náměstí bude sloužit
jako pěší zóna. Plochy kolem
kostela budou dlážděny valou-
novou dlažbou, ostatní plochy
v návaznosti na opravené ná-
městí Svobody žulovou dlaž-
bou. Součástí rekonstrukce je
i schodiště, spojující Farní ná-
městí s Antonínovým náměs-
tím. Schodiště bude pohodlné,
tzv. jezdecké s rampou pro vo-
zíčkáře. Nové veřejné osvětle-
ní, nasvětlení kostela sv. Jaku-
ba a lavičky kolem zdi farní za-
hrady by měly navodit atmo-
sféru klidu a odpočinku. Sou-
časně probíhají projektové
přípravy pro další části Měst-
ské památkové zóny v Místku.

Připravují se projektové
dokumentace

Dokončuje se projektová do-
kumentace ul. J. V. Sládka
a ul. U staré pošty, připravuje
se zadání na projektovou do-
kumentaci pro Antonínovo ná-
městí, kde bude znovu umístě-
na socha sv. Antonína. Připra-
vuje se obnova všech ploch
kolem budovy Telecomu, pro-
dejny Albert až k umělecké
škole, kde opravené plochy
navážou na plochy upravené
v rámci náměstí Svobody.

Cyklistické stezky Ostrava
- Beskydy - Staré Město

V tomto případě se jedná
o nedělenou stezku pro spo-
lečný pohyb cyklistů i chodců.
Trasa začíná u lávky přes řeku
Ostravici napojením na stávají-
cí cyklostezku a vede podél
pravého břehu Ostravice a Mo-
rávky. Před koncem úseku se
odklání vlevo od řeky Morávky
směrem do sídliště a dále na-
pravo na navrhovanou ocelo-
vou lávku přes řeku Morávku
na levý břeh a dále ke sporto-
višti. Bylo zahájeno stavební ří-
zení na zhotovitele a zahájení
stavby se předpokládá v čer-
venci 2002.

Regulační stanice Chlebo-
vice,

která bude mít kapacitu
6 500m3/hod bude sloužit pro
obec Chlebovice, budoucí prů-
myslovou zónu a dále pro obec
Zelinkovice a částečně i Lysův-
ky. Stavba bude ukončena do
15.9. 2002.

U Plynofikace obce Chle-
bovice

se bude v letošním roce rea-
lizovat I. etapa z plošné plynofi-
kace. Bude provedeno propoje-
ní regulační stanice s budoucí
průmyslovou zónou a plynofika-
ce okolí středu obce. Informace
o rozsahu plynofikace jsou
k dispozici na investičním odbo-

ru MěÚ a rovněž jsou vyvěšeny
na informačních tabulích přímo
v Chlebovicích. V této části ob-

ce se předpokládá zprovoznění
plynu pro letošní topnou sezónu
od října 2002. (jk, js)

Komise pro výchovu
a vzdělávání pracující při Ra-
dě města Frýdku-Místku
oznamuje všem občanským
sdružením, obecně prospěš-
ným společnostem, právním
subjektům, které nebyly zří-
zeny za účelem podnikání
a pracují v oblasti výchovně
- vzdělávací a v oblasti vyu-
žití volného času dětí a mlá-
deže, že si mohou požádat
o příspěvek z fondu výchovy
a vzdělávání, který je určen
pro tyto uvedené aktivity.

Podmínky pro zařazení žá-
dostí :

- žadatel musí pro svou žá-
dost použít předepsaný tisko-
pis (obdrží jej na odboru škol-
ství, kultury, mládeže a tělový-
chovy Městského úřadu ve

Frýdku-Místku u p. Čechové,
tel. 609204)

- vyplněný tiskopis se všemi
náležitostmi musí včas odevz-
dat na  výše uvedeném odboru

- žadatel může žádat příspě-
vek na akci či aktivitu jen z jed-
noho fondu města

- žadatel nemá vůči Městu
Frýdek-Místek žádné dluhy

- žadatel provedl řádné vyú-
čtování případných dříve po-
skytnutých dotací

- fond komise nemůže být
jediným finančním zdrojem při
realizaci aktivit

- finanční prostředky fondu
nesmí být použity jako investi-
ce

Termíny odevzdání žádo-
stí ještě pro letošní rok 2002:
2. září 2002.

V září roku 1998 vešla
v platnost vyhláška „Tržní řád“
upravující prodej zboží a po-
skytování služeb mimo kolau-
dované provozovny na celém
územní města (včetně Skalice,
Lískovce, Zelinkovic a Chle-
bovic) na všech pozemcích, tj.
veřejných i soukromých.

Legislativa vložila do živno-
stenského zákona úpravu, která
umožňuje samosprávě obce blí-
že specifikovat pravidla prodeje
a poskytování služeb mimo „ka-
mennou“ provozovnu.

Vyhláška, mimo jiné, přesně
uvádí pozemky, kde je možno
prodávat. Na neuvedených po-
zemcích nelze záměr realizovat
a prodejce zboží i poskytovatel
služeb se vystavuje možnosti
uložení sankce, kde je stanove-
na horní hranice až na 200 tis.
korun. Průběžnou kontrolu zajiš-
ťují strážníci městské policie.

Jak se vyhnout takovým to
nepříjemnostem je shrnuto do
následujícího doporučeného
postupu:

- ověřit si vlastníka předmět-
ného pozemku

- před uzavřením smlouvy
o pronájmu písemně požádat
odbor územního a ekonomické-
ho rozvoje o stanovisko k podni-
katelskému záměru z pohledu
územního plánu

- požádat radu města o zařa-
zení pozemku do seznamu
v Tržním řádu prostřednictvím
živnostenského úřadu

- po kladném vyřízení dojed-
nat pronájem (u soukromých po-
zemků individuálně s majitelem,
u veřejných pozemků spravova-
ných obcí s odborem dopravy
a služeb za určený poplatek od-
vozený z počtu dnů , velikosti zá-
boru a dle druhu zboží nebo
služby).

Povolení je výsledkem kolek-
tivního rozhodnutí radních města
projednané na zasedání rady
města. Negativním rozhodnutím
se záměr zablokuje a podnikatel
je nucen požádat o realizaci na
místě jiném, příp. zvážit přesu-
nutí prodej do již povolených trž-
ních míst nebo do kolaudova-
ných prostor.

Na reklamní předváděcí akce,
kterým nejde o prodej zboží či
poskytování úplatných služeb se
vyhláška nevztahuje, ale úhrada
poplatku za zábor veřejného
prostranství je nutná.

Specifickou záležitostí jsou
restaurační předzahrádky,
předsunuté prodeje, reklamní
panely i pojízdné prodejny:

Předzahrádka, předsunutý
prodej je vyhláškou vymezena
jako nedělitelný prostor, který je
součástí stavby, personálně
i sortimentně propojen. Od obvo-
dových zdí kolaudovaného pro-
storu provozovny není oddělen
chodbou, chodníkem, travnatou
plochou apod. Nesplňuje-li před-
zahrádka tyto kritéria je považo-
vána za klasické tržní místo, kte-

ré musí být uvedeno v seznamu
Tržního řádu. V památkové zóně
jsou přípustné pouze předza-
hrádky restaurační.

U reklamních panelů jde-li
i o přímý prodej vystavené zbo-
ží, vztahuje se i zde poplatek za
zábor veřejného prostranství
a zároveň se jedná o tržní místo
uvedené v Tržním řádu.

Pojízdnou prodejnou je mí-
něno speciálně upravené vozid-
lo, které je umístěno na místech
obvyklých, z něhož se realizuje
prodej zboží či poskytování slu-
žeb. Tyto místa nejsou taxativně
ve vyhlášce uváděna.

Kontrola povinností vyplývající
z obecně závazného předpisu je
především v kompetenci obce.
Je prováděna jednat  prostřed-
nictvím pověřených pracovníků
,ale primárně je v kompetenci
strážníků městské policie. Neo-
právněný prodejce či poskytova-
tel služby je vyzván k odstranění
závadného stavu. Nedojde-li
k nápravě je v kompetenci rad-
ních města zvážit uložení pokuty
či sankčně řešit záležitost dle ty-
pu prodávajícího subjektu, kde
již zmíněná horní hranice není
zanedbatelná částka.

Zájemci získají bližší informa-
ce na shora zmíněných odbo-
rech městského úřadu (tel.
ústředna 609 111). 

Yvetta Králová, vedoucí
obecního živnostenského

úřadu

Prodej mimo „kamennou“ provozovnu a Tržní řád

Zlatník RytecJ &P
PRODEJ HODINEK + ZÁRUČNÍ SERVIS

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

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

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

Zámecké náměstí 51 
Frýdek 
tel.: 0658/63 11 27

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

Získali jsme dotace z Evropské unie
Region Beskydy se ucházel

v letošním kole celkem pěti žá-
dostmi o dotace z programu
CBC Phare - fond malých pro-
jektů pro česko - slovenské pří-
hraničí a obec Bílá podala jeden
projekt. Z celkového počtu šes-
ti podaných žádostí byl Region
Beskydy úspěšný ve skvě-
lých pěti případech na které po-
skytne Evropská unie příspě-
vek ve výši zhruba 895.000 ko-
run:

- Sport nezná hranic
- Propagační materiál Euro-

regionu Beskydy (atraktivní
místa euroregionu)

- Mapa Euroregionu Beskydy
(oblíbený typ turistických map)

- Gastronomie bez hranic
(soutěž pro středoškoláky)

- Cyklotrasy v česko-sloven-
ském příhraničí (pokračování
souboru cyklistických map)

Region Beskydy tak postup-
ně realizuje program propago-

vání svých atraktivit a prosaze-
ní se na trhu cestovního ruchu.
Vzhledem k situaci regionu se
i podle výsledků marketingové
studie zpracované pro oblast
Beskyd jeví právě cestovní ruch
se všemi možnostmi podnikání,
které se v rámci něj nabízejí, ja-
ko relativně dostupná možnost
obživy pro místní obyvatelstvo.
A protože kromě sousedů
z okolních okresů a z blízkého
Polska mají o návštěvu našich
krásných hor zájem také napří-
klad Holanďané, je cestovní
ruch kromě toho, že přináší pe-
níze, i vítanou příležitostí k zís-
kání kontaktů a navázání no-
vých přátelství. Proto Region
Beskydy pracuje dlouhodobě
na komplexní strategii prosaze-
ní se na evropském trhu ce-
stovního ruchu jako svůj díl přís-
pěvku k zlepšení s celkové situ-
ace v našem krásném podhůří
Beskyd. (pes)

Žádejte o příspěvek z fondu
výchovy a vzdělávání
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FIREMNÍ PRODEJNA
Na ulici Míru ve Frýdku-Místku (objekt bývalé „Pilnikárny“)

Vám nabízí hutní materiál a kovovýrobky. 

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

Informace a nákup: pondělí - pátek od 7.00 do 15.00 hodin

Telefon: 0658/482 919, 622 148

KBB
● zfiizování, provoz

a správa spoleãn˘ch 
televizních antén

● montáÏe a servis
antén

Tel/fax/zázn.
0658/622 161

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

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

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu) 

Po 17.00-18.00 h.; zahájení 1., 15., 22., 29. 7.
Informace:  tel.: 0658/67 12 88

tel.: 0724/20 00 40

CARAADD
A, B, C

0658-631 535
0658-679 371
0604-556 181

INSTALATÉRSTVÍ
VODA • TOPENÍ • PLYN

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

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

Navrhneme pro Vás nejatraktivnější řešení.

ZÁMEâNICTVÍ
● Zakázková výroba plotů, vrat,

mříží, schodů, zábradlí aj.

ZEMNÍ PRÁCE
● Rýpadlo - nakladač CAT 428C

NA·E SLUÎBY JSOU ZÁRUKOU VA·Í SPOKOJENOSTI

INSTALL CZ, s r.o.
Dušan Polách

Kunčičky u Bašky 325
Tel.: 0658/649 038, 649 659

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

INTERNETOVÉ, FIREMNÍ 
I OSOBNÍ PREZENTACE

WEBDESIGN
ELEKTRONICKÝ OBCHOD

v ý v o j ,  v ý r o b a ,  ú d r ž b a
David Smolarčuk, 28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 0602 566 025, fax: 0658/431 385, vadas@vadas.cz



7 ČERVENEC, SRPEN 2002NEMOVITOSTI, POZVÁNKY

6.5. ul. Míru u pilnikárny kříženec něm.ovčáka, fena s mláďaty
6.5. na ČD střední kříženec
8.5. Nad Lipinoukříženec (majitelka zemřela)
8.5. J. Haška kříženec

13.5. u Tesca rottweiler
13.5. u kina P. Bezruče kokršpaněl
14.5. na M. Chasáka štěně amerického kokra, černé, fena
15.5. AS u VP bílý něm. ovčák
15.5. AS u VP černohnědý něm. ovčák
15.5. Zelená kříženec, pes, hnědobílý
20.5. Chlebovice kříženec, hnědý, menší
22.5. u rest. Morava bílé štěně, pes, kříženec, chlupatý
22.5. Křižíkova kříženec, střední
23.5. ul. Slezská bílý pudl, pes
27.5. 17. listopadu něm. ovčák, fena, černá s pálením
27.5. zlatý retrívr, fena
27.5. kříženec, fena, malá béžová
27.5. kříženec jezevčíka, černý s bílým

pálením, pes
27.5. Na Letné u kasáren kříženec, pes, malý, hnědý
27.5. Lískovec sharpej, fena, černá
27.5. Kolaříkova něm. ovčák
29.5. Habrová kříženec, malý, černý, chundelatý
29.5. Na Vršavci velká, bílohnědá fena
29.5. Chlebovice pekingský palácový psík, pes, béžový
1.6. ČSA kříženec, štěně, 5 měsíců, pes
1.6. Bezručova kříženec něm. ovčáka
4.6. nám. Svobody něm. ovčák, huňatý, černý s hnědým

pálením
5.6. Slezská u Billy štěně, bílé s černými fleky, kříženec
6.6. Frýdlantská 

u Novorestu něm. ovčák, křížený, hnědý,
dlouhosrstý

9.6. Černá cesta něm. ovčák, černý s pálením
9.6. čerp. st. Aral u TS malý voříšek, černý
9.6. sídliště 

u DK Heydukova něm. ovčák, černošedý
10.6. nám.Svobody menší kříženec, černý se světlým

pálením

Kontaktní tel. číslo do útulku v Sedlištích:
0658/63 62 00, p. Ondračka

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

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
V. NP - 11 kanceláří včetně soc. zázemí (3 bývalé bytové jednotky)
III. NP - nebytové prostory o výměře 35 m2 (1/2 byt. jednotky)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
kanceláře
3) Objekt čp. 811 - budova „B“ (nad restaurací), ul. Malý Koloredov 
II. - V. NP - kanceláře (soc. zařízení samostatné)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 606, Sadová
- VIII. NP. - kanceláře (soc. zařízení společné v jiném poschodí)
2) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- IV. NP. - 2 kanceláře
- II.NP. - prodejna o výměře 36 m2

3) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 60 m2

4) Objekt čp. 637, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 150 m2 - sklepní prostory
5) Objekt čp.456, ul. T.G.Masaryka
včetně pozemku p.č. 1009 o výměře 1680 m2 zast. plocha a po-
zemku p.č. 1010 o výměře 1560 m2 ost. plocha
INFORMACE:
MěÚ - odbor správy obecního majetku, tel. č. 0658/609 174

POZEMKY K PRONÁJMU
Město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující pozemky:
k.ú. Frýdek
- pozemky p.č. 1512/2 zast. plocha o výměře 192 m2, p.č. 7633/2
vodní plocha o výměře 184 m2, p.č.1520/2 ost. plocha o výměře 16
m2, p.č. 1519/2 zahrada o výměře 105 m2, p.č. 1519/4 zast. plocha
o výměře 98 m2, 1518/2 zast. plocha o výměře 21 m2, p.č. 1521/2
ost. plocha o výměře 43 m2 (ul. T. G. Masaryka) - za účelem do-
stavby uliční linie.
- pozemky p.č. 1831/249 ost. plocha a p.č. 1524 zast. plocha o cel-
kové výměře 400 m2 (Kostikovo náměstí) - za účelem dostavby ulič-
ní linie.

k.ú. Skalice
- pozemek p.č. 1195/1 - za účelem výstavby rodinných domů
INFORMACE:
MěÚ - odbor správy obecního majetku, tel. č. 0658/609 173

V návaznosti na připomínky obča-
nů přistoupila Česká pošta, s.p.
k úpravě úředních hodin pošt měs-
ta Frýdek-Místek. Informujeme
proto občany města Frýdek-Místek
o změnách úředních hodin těchto
pošt:
S platností od 1.10. 2002 dojde
ke změně úředních hodin pro
veřejnost na těchto poštách:

Frýdek-Místek 1 (ul. Sadová):
Po-pá: 08.00 - 18.00
Sobota: 08.00 - 12.00

Frýdek-Místek 4 (Lískovec):
Po: 08.00 - 09.15 14.00 - 17.00
út-pá: 08.00 - 09.15 14.00 - 16.00

Frýdek-Místek 8 (Chlebovice):
Po: 08.30 - 10.30 14.00 - 17.00
Út-pá: 08.30 - 10.30 14.00 - 16.00

Frýdek-Místek 10 (Skalice):
Po: 08.00 - 09.30 14.00 - 17.00
Út-pá: 08.00 - 09.30 14.00 - 16.00
Úřední hodiny na ostatních uve-

dených poštách zůstávají ne-
změněny:

Frýdek-Místek 12
(Antonínovo nám.):
Po-pá: 08.00 - 12.00 12.30 - 18.00
Sobota: 08.00 - 11.00
Frýdek-Místek 13 (Heudukova):
Po-pá: 08.00 - 11.30 13.00 - 17.00
Sobota: 08.00 - 10.30

Frýdek-Místek 14 (ul. 1.máje):
Po-pá: 08.00 - 11.30 13.00 - 17.00
Sobota: 08.00 - 10.30

Frýdek-Místek 15 (ul. Křižíková):
Po-pá: 08.30 - 11.30 13.00 - 14.15

Některé pošty změnily úřední hodiny

Firma KOCIAN - MECNER

MALÍŘSTVÍ
A NATĚRAČSTVÍ

Nástřiky,
žaluzie, těsnění

� 0658/436 236 (večer)
0603 745 292
0604 145 641

Srdečně zveme všechny příznivce folku, country a bluegrassové
hudby na

IV. FOLK COUNTRY FESTIVAL do Frýdku-Místku
MUZIKANTSKÉ ŽNĚ

16. - 17.8. 2002
po celý týden předem budou probíhat na okolních přehradách

a v našich hospůdkách zvací hudební a taneční pozvánky -
kovbojové na koních, americká auta, zvací průvod aj.

IV. ročník zahájíme v pátek 16.8. v 17.00 hod. v prostorách
frýdeckého zámku, kde se v samostatných koncertech představí:

F-M BAND
Holanďanka INEKE a kapela
Pavla JÍŠOVÁ a NEZMAŘI

V sobotu 17. 8. od 10.00 hod. bude program pokračovat
v místeckém parku na NOVÉ SCÉNĚ v altánku, 

ZDE NENÍ VYBÍRÁNO VSTUPNÉ !!!
Vystoupí: HROZEN, David Vysloužil, Jiří Míža, OKAP, SRDÍČKO,
SLUNÍČKO, René Souček, Míla Fuxa, Musica da gamba, Morgána

a mnoho dalších
Další scéna zahájí ve 14.00 hod. na zahradě Národního domu

v Místku. Představí se
FM BAND, BG STYL, TEMPO DI VLAK, KAJKERY, Mr.BILL,

INEKE a kapela,
BUKASOVÝ MASÍV, FOLK TEAM, NEŘEŠ,

SLÁVEK JANOUŠEK
JARDA SAMSON LENK

Večer country bál s kapelou DROPS, F-M BAND a další
Moderátor: Josef MLOK Grim

Přijďte se sejít, poslechnout si dobrou hudbu, pobavit se
a zatančit. Bohaté občerstvení je zajištěno. Je připravena i mokrá

varianta. Levné ubytování v dosahu.
Předprodej vstupenek od 1.6. v pokladně Národního domu:

0658/433 431
a v Beskydském informačním centru: 0658/646 888

bližší informace: 0603 571 176

3. ročník časovky dvojic
JUMP SPORT

Pořadatel: SK Frýdek-Mís-
tek, Frýdlantská 158, Tel./fax:
0658-639 696, 0737 846 650

Datum a místo konání:
6. 7. 2002, Frýdlant nad Os-

travicí, start 10.01 hod. první
přihlášená dvojice.

Prezentace: od 8.00 do
9.00 hod. v restauraci Hotel
Beskyd.

Trať: start na autobusové
zastávce za F. n. O. směr Prž-
no, Baška, Staré Město, Skali-
ce, Raškovice, Pražmo, Krás-
ná, cíl Visalaje.

Startovní intervaly po 1 min.
Kategorie: Jakákoliv kombi-

nace kategorií SP, věku i pří-
chozích. Body do SP dle indivi-
duálního umístění bez jakého-
koliv rozdělení.

Dle součtu věků do 58 let, 59
- 78 let, 79 - 98 let, nad 98 let.

Startovné: 50 Kč při prezen-
taci.

Zdravotní zajištění.
MUDr. R. Maráček.

Ředitel závodů: T. Bohatý
Hlavní rozhodčí: R. Raška
Velitel tratě: J. Hájovský
Různé: Závod se jede za pl-

ného sil. provozu, každý je po-
vinen dodržovat vyhlášku 99/89
FMV o sil. provozu, dbát poky-
nu Policie ČR a pořadatelů.
Každý účastník jede na vlastní
nebezpečí a pořadatel neručí
za škod vzniklé účastníkům ne-
bo jimi samými způsobené. Zá-
vody se jedou za každého po-
časí. Osobní věci je možno ulo-
žit do os. automobilu, které vy-
veze v 10.30 hod do cíle závo-
du.Pořadatel si vyhrazuje právo
na změnu tohoto rozpisu pokud
bude k tomuto donucen vnější-
mi vlivy a okolnostmi.

Závod je organizován ne-
jen pro Toho, kdo si chce za-
závodit, ale také pro Toho,
kdo si chce jen porovnat
svou výkonnost s ostatními.
Prostě pro všechny kdo umí
jezdit na kole a ujede 33 km
se 490 m převýšení.

Loňský čas vítěze je 53 min
29 s, nejslabší 1 h 19 min.

„Vyhrát může jen jeden, ale
ostatní můžou zvítězit na se-
bou samým a svým časem.“

POZOR! KOLOREDO F-M
Nepřehřívejte se 20 nebo 30 minut v obyčejném soláriu. Přijďte, nabízíme
jako první v okr. F-M DVA systémy opalování. Solární sprcha Luxura Delta

160 W/500 IN a klasické horizontální turbosolárium Alisun 160 W.
Místek, Hotelový dům MALÝ KOLOREDOV 811

(naproti Maliny), 3. patro, č. dveří 405
Po-Pá 9.00 - 12.00 13.00 - 20.00   So 9.00 - 12.00

OBJEDNEJTE SE!
� 0608 720 766

www.solariumfm.zde.cz

Solární
studio



Region Beskydy pronikl už i na
zámek Konopiště, k vidění jsou

krásná zákoutí i vycpaná prasátka

I když se 1. ročník mezinárodního volejbalového miniturnaje smíšených družstev pod záštitou Města Frýdku-Místku Volejbal cup 2002 - „O pohár prezidenta Eurore-
gionu Beskydy“ nesl v přátelském duchu, žádné z družstev hru nešidilo. Pohár nakonec od prezidenta Euroregionu Beskydy ing. Petra Rafaje (na pravém snímku vle-
vo) převzalo domácí frýdecko-místecké družstvo. Hra nezaujala jen lidskou část publika, ale upřeně ji sledovalo i ptáčátko (na snímku). Foto: Jana Rumianová

8 ČERVENEC, SRPEN 2002PODNIKÁNÍ, PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

V sobotu 25. května se tak uskutečnil 1.
ročník mezinárodního volejbalového minitur-
naje smíšených družstev pod záštitou Města
Frýdku-Místku Volejbal cup 2002 - „O pohár
prezidenta Euroregionu Beskydy“, který me-
zi sebou sehráli čeští, slovenští a polští zá-
stupci Euroregionu Beskydy.

Akce se konala v příjemném areálu TJ SO-
KOL FM, kde pořadatelům maximálně vyšel
vstříc její předseda pan Jiří Zaoral. Česká stra-
na byla připravena i na nepřízeň počasí, ale
naštěstí se hráči do tělocvičny stěhovat nemu-
seli, byť sluníčko nesvítilo a během dne sem
tam mrholilo. Hrálo se na 2 vítězné sety. Pod-

mínkou byl nástup dvou žen v týmu. Odpoled-
ne a večer proběhl příjemně u táboráku při ky-
taře, opékalo se selátko, trochu se zpívalo, po-
vídalo se. Určitě velký dík patří našemu tradič-
nímu sponzoru, Radegastu Nošovice, který ak-
ci podpořil soudkem piva a které opravdu chut-
nalo všem.

A co výsledky? Musíme se pochlubit, že po-
hár prezidenta Euroregionu Beskydy přebíralo
české družstvo, které bylo zastoupeno téměř
ze všech 7 mikroregionů Regionu Beskydy. Ja-
ko druhé se umístilo polské družstvo, které za-
stupovali z Bielsko-Biala a Žywce a třetí slo-
venské, zastoupené hráči z Turzovky. (hw)

Dne 9.6. 2002 proběhl v Bi-
elsko-Biale „Mezinárodní fot-
balový turnaj zástupců sa-
mospráv“, kterého se zú-
častnily zástupci měst a ob-
cí Euroregionu Beskydy.
Polskou část Euroregionu
Beskydy prezentovala města
Bieslko-Biala a Žywiec, čes-
kou část Euroregionu Bes-
kydy město Frýdek-Místek
a slovenskou část pak měs-
to Žilina.

Fotbalová utkání se hrála
systémem „každý s každým“
s hrací dobou 2 x 15 minut.
Turnaj byl slavnostně zahájen
zástupcem pořadatelské ze-
mě, místopředsedou Euroregi-
onu Beskydy panem Jerzym

Krawczykem, prezidentem Eu-
roregionu Beskydy Ing. Petrem
Rafajem a dále pak místopřed-
sedou Euroregionu Beskydy
panem Miroslavem Rejdou.

Mezinárodní fotbalový turnaj
vyhráli zástupci města Žywiec,
na 2. místě se umístilo město
Bieslko-Biala, 3. místo obsadili
zástupci města Žilina a na 4.
místě skončilo město Frýdek-
Místek. Turnaj nebyl zakončen
fotbalovými zápasy, ale pokra-
čoval společným posezením,
na kterém vystoupil folklórní
soubor z Polska.

Výše uvedená sportovní
a společenská akce je dalším
důkazem plodné přeshraniční
spolupráce. (pš)

Euroregion Beskydy tentokrát sportovně 

S radostí oznamujeme, že
díky vzájemné spolupráci Mi-
nisterstva pro místní rozvoj za-
stoupeného Ing.Rostislavem
Hoškem, Státního zámku Ko-
nopiště zastoupeného Ing. Ma-
rií Krejčovou, realizátora výsta-
vy Ak. arch. Josefa Dvorského,
agentury Valašsko-Beskydy
zastoupené Ing. Ladislavem
Hollým, Muzea Beskyd ve
Frýdku - Místku zastoupeného
PhDr. Zuzanou Břízovou
a Města Frýdek - Místek a Re-
gionu Beskydy zastoupeného
Ing. arch. Petrou Schnircho-
vou, vznikla v oranžérii kono-
pišťského zámku stálá výstava,
jejíž vernisáž proběhne v pátek
21.6. na zámku Konopiště.

K vidění jsou upoutávky na
nejhezčí místa našeho města

a celého regionu včetně mno-
ha fotografií nejkrásnějších zá-
koutí našeho města, stylizova-
né ukázky lidové tvorby, mode-
lu typické lidové architektury
i s vycpanými divokými prasát-
ky, technických památek re-
prezentovaných modely auto-
mobilů z kopřivnického muzea
a dalších materiálů. Vzhledem
k tomu, že Konopiště je jedním
z našich nejnavštěvovanějších
zámků, kde projde během se-
zóny kolem čtvrt milionu čes-
kých i zahraničních turistů, má-
me za to, že realizace výstavy
je významným krokem v dlou-
hodobém programu propaga-
ce a prosazení Města Frýdek -
Místek a celého Regionu Bes-
kydy na trhu cestovního ruchu.

(pes)

Odbor územního a ekonomické-
ho rozvoje Vás chce upozornit na
možnost získání finančních pro-
středků z Národního programu
Phare 2000, 2001.

NÁR. PROGRAM PHARE 2000
1. Fond investování do výrobní-

ho sektoru
Na základě dohody mezi vládou

ČR a Komisí Evropské unie se pro re-
gion Moravskoslezsko vyhlašují gran-
tová schémata Fond investování do
výrobního sektoru. V rámci těchto
schémat budou realizována dvě opat-
ření:

• opatření č. 1 = Podpora výzkumu
a vývoje, rozvoje podnikatelského
prostředí a zavádění nových techno-
logií v MSP - TRANSFER

• opatření č. 2 = Podpora zavádě-
ní certifikovaných systémů řízení kva-
lity v MSP - JAKOST.
Vyhlášení:

15. května 2002 v Obchodním
věstníku a Hospodářských novinách
(inzertní část) Plná informace - na we-
bových stránkách Agentury pro rozvoj
podnikání http://www.arp.cz/.
Termín předkládání žádosti:

15. července  do 16.00 hod na ad-
rese: Agentura pro rozvoj podnikání,
Gorazdova 24, 128 00 Praha 2. Fi-
nanční prostředky - 4 mil. EUR na da-
ný region.

Kontaktní osoby:
• Ing. Ladislav Pírko
tel.: (02) 24 90 76 44
e-mail: l.pirko@arp.cz
• Ing. Karel Budka
tel.: (02) 24 90 76 49

NÁR. PROGRAM PHARE 2001
2. Předběžná informace o pro-

gramu Phare 2001
Grantové schéma na podporu

podnikatelské infrastruktury v cílo-
vých regionech NUTS II Severozá-
pad, Střední Morava a Moravskoslez-
sko. Na úrovni Ministerstva pro místní
rozvoj ČR (MMR), Centra pro regio-
nální rozvoj ČR (CRR) a Delegace
Evropské komise probíhá nyní jedná-
ní o vyhlášení programu pro rozvoj in-
frastruktury podporující podnikání. Ve
fázi projednávání podmínek progra-
mu prokázaly příslušné regiony při-
pravenost na program tzv. indikativ-
ním seznamem projektů. Tento se-
znam poskytl přehled o stavu připra-
venosti záměrů, jejichž zpracovatelé
o stavu příprav informovali buď regio-
nální agentury nebo krajské úřady,
nezakládá však žádný nárok zpraco-
vatelů na dotaci. Program bude vy-
hlášen v nejbližších měsících, pod-
mínky programu budou včas zveřej-
něny. Protože předkladatelé žádostí
o dotace budou mít pro vyplnění žá-
dosti a předložení všech potřebných
dokumentů omezenou dobu (60 až
90 dnů), přičemž příprava kompletní
žádosti trvá podstatně déle, poskytu-
jeme průběžnou informaci o předpo-
kládaným podmínkám programu:
Území realizace programu:

NUTS II Severozápad, Střední Mo-
rava a Moravskoslezsko
Předpokl. časový harmonogram:

Vyhlášení II. čtvrtletí 2002, realiza-
ce projektů I. čtvrtletí 2003 - III. čtvrt-
letí 2004

O dotaci budou moci žádat:
• obce a města
• sdružení obcí a měst
• neziskové organizace

Náklady projektů:
• Minimální náklady projektu bu-

dou cca 52 mil. Kč (1,6 mil.), mini-
mální příspěvek předkladatele bude
25%

• Výše grantu se může pohybovat
od 1,2 mil. do 4 mil.
Aktivity:

Příspěvek ke zvýšení počtu podni-
katelů a snížení nezaměstnanosti
prostřednictvím urychlení budování
průmyslových zón a podnikatelských
inkubátorů, konkrétně:

• stavba a oprava místních komu-
nikací zajišťujících přístup k podnika-
telským subjektům

• rozvoj technické infrastruktury
(kanalizace, rozvody vysokého napě-
tí, veřejné osvětlení, plynofikace)

• kultivace půdy za účelem ko-
merčního využití

• obnova a rekonstrukce zařízení
a budov pro podnikatelské aktivity

Další podrobnosti o programech
můžete získat na internetových
stránkách CRR (elektronická kni-
hovna), na Regionálním výkonné
jednotce pro NUTS II Moravskoslez-
sko (28. Října 165, Ostrava 709 00,
Ing. Tlučhořovátel. 069/6624751, kl.
424, tluchorova@crr.cz), nebo na
odboru územního a ekonomického
rozvoje na Městském úřadu ve Frýd-
ku-Místku, Ing. R. Žabka, tel.
0658/609 277,  zabka.richard@fry-
dekmistek.cz. (rž)

Zástupci samospráv sehráli
mezinárodní fotbalový turnaj

Pokuste se  získat finanční prostředky z fondu Phare



Děti závodily o pohár
v závodu Policie cup

Poté, co studenti Gymná-
zia a SOŠ na tř. T. G. Masa-
ryka viděli v novinách vyhlá-
šenou soutěž o nejoblíbeněj-
šího učitele Zlatý Ámos
2002, rozhodli se na ni nomi-
novat Mgr. Libora Lepíka.
Možná tehdy nevěděli, že
pan učitel Lepík není v této
anketě žádným nováčkem,
protože do finále postoupil
již v roce 1997 jako učitel Zá-
kladní školy národního
umělce P. Bezruče ve Frýd-
ku-Místku.

Studenti věřili, že učitel vý-
zvu do soutěže přijme. Napsa-
li jeho charakteristiku a příběh,
který s ním prožili. Nominaci
muselo podepsat aspoň sto
žáků. S podpisy a s fotografií
jejich oblíbeného „fyzikáře
a matikáře“ ji odeslali do praž-
ského Klubu Domino a Dětské
tiskové agentury. Pro pana uči-
tele Lepíka to nebylo snadné
rozhodnutí. Už věděl, co ho če-
ká. A navíc z vlastní zkušenos-
ti ví, že každá třída má svého
zlatého pana učitele nebo zla-
tou paní učitelku. Přesto své
studenty nezklamal a zúčastnil
se semifinále v Praze. Protože
uspěl, jel spolu se studenty
2.A a 1.A Gymnázia a SOŠ
Frýdek-Místek do Prahy na fi-
nále, které se konalo 22. břez-
na v prostorách výstaviště
v Letňanech u příležitosti vý-
stavy Schola Pragensis a Dne
učitelů.

Studenti pobavili porotu,
diváky i sami sebe

V úvodní části soutěže pan
učitel Lepík zaujal porotu nej-
různějšími fyzikálními pokusy
doprovázenými vtipným ko-
mentářem. Pak odpovídal na
otázky, které odhalily, jak dob-
ře zná zájmy svých žáků. Ne-
chyběly ani takové disciplíny,
jako jsou hod suchou houbou,

skládání vlaštovky a nafuková-
ní žvýkačkové bubliny. Závěr
patřil společnému vystoupení
se studenty, které nazvali Ta-
nec fyziků - Pomáda - a v ní ja-
ko John TraVolta společně
s Olívií Newton John bavili di-
váky i sami sebe.

Nejpřísnější porotou
jsou žáci

Anketa ukázala, že své vzo-
ry mladí lidé nehledají jen mezi
nejúspěšnějšími zpěváky, her-
ci a sportovci. Vyhlášení vý-
sledků přineslo radost i malé
zklamání. Radost frýdecko-
místeckým fanouškům, kteří
v hale vytvořili úžasnou atmo-
sféru, přinesla korunovace Li-
bora Lepíka na Ámose Sympa-
ťáka 2002. Tento titul si za-
sloužil téměř 8 000 hlasy. Titul
nejvyšší mu unikl jen o vlásek.
A tak Ámos Sympaťák měl co
dělat, aby cestou domů rozptý-
lil smutek svých studentů opti-
mistickým pohledem na svět.
Vždyť vítězství není to nejdůle-
žitější. Mnohem důležitější je
zjištění, že v našich školách
najdeme učitele, kteří svými
nejen odbornými, ale i lidskými
kvalitami obstojí denně před
tou nejpřísnější porotou - před
zraky svých žáků.

Nutí přemýšlet a hloubat
V současné době se hodně

hovoří o krizi autority. Čím zís-
kává autoritu učitel? „Záleží
na osobnosti učitele a jeho
zkušenostech. Já se u svých
žáků snažím rozvíjet hlouba-
vost, nutím je přemýšlet, hle-
dat pravdu, motivovat k aktivi-
tě a rozvíjet tvořivost. Jak zís-
kat děti a studenty na svou
stranu, to bych nerad prozra-
dil. Učím matematiku a ta je
bezesporu součástí lidské kul-
tury. Kromě toho, že rozvíjí
umění vidět, umění počítat,

umění konstruovat a abstra-
hovat, rozvíjí i umění argu-
mentovat a dokazovat. A to
přece potřebuje v životě kaž-
dý z nás. Učím i fyziku a v ní
se snažíme popsat vesmír
a časoprostor, v němž žijeme.
Proč vlastně vesmír existuje?
Uvažovat o vesmíru je úžasný
zážitek. Můžeme vyslovit zá-
kony, které přírodu popisují
a činit závažné předpovědi,“
říká Mgr. Lepík.

Co o sobě učitel
prozradil?

Libor Lepík se narodil ve
Frýdku-Místku, řadu let bydlel
v Dobré. Tam začal chodit.do
školy. Nemůže zapomenout na
své třídní učitele Laníka a Vrbí-
ka. Po absolvování gymnázia
další studentská léta trávil
v Olomouci jako posluchač Pří-
rodovědecké fakulty UP Olo-
mouc. Součástí jeho života je
sport. Velkým zážitkem pro něj
bylo zdolání pětitisícovky. Hod-
ně času věnuje debrujárům,
což je organizace, která pracu-
je s dětmi zajímajícími se o pří-
rodní vědy. V posledních le-
tech se úspěšně věnoval také
napsání učebnic matematiky
pro sedmý, osmý a devátý roč-
ník. V osobním životě mu děla-
jí radost dvě dcery Markéta
a Tereza.

Čím je pro Ámose
Sympaťáka kantořina?

„Kantořina je radostí, koníč-
kem, ale i zdrojem obživy. Pro
mě je třída, do které vstupuji,
obrovským jevištěm, na němž
mám možnost předávat dobré
myšlenky svým žákům a mohu
očekávat i zpětnou reakci. Vel-
mi důležité je klima v hodině.
Pokud je dobré a pracovní, pak
je to paráda. V naší práci musí-
me neustále analyzovat, dia-
gnostikovat a správně reagovat
na vzniklou situaci ve třídě, a to
ve většině případů bezprostřed-
ně. Pracujeme s tím nejcenněj-
ším, co rodiče mají - s dětmi -
a to je náročné a velmi odpo-
vědné. A v některých případech
suplujeme funkci rodiny,“dodá-
vá usměvavý Libor Lepík.

Co obdivují na svých
učitelích studenti?

Asi je příjemné všem stu-
dentům, nejen těm, které učí
Mgr. Libor Lepík, když čtyřicet
pět minut strávených s učite-
lem je okořeněno trochou le-
grace, něčím nepředvídaným,
přestože se vyučující drží pro-
bírané látky. Je-li učitel čestný,
ochotný, nepostrádá aktivitu,
nadšení a smysl pro humor,
pak v něm vidí jistě svého Zla-
tého Ámose. Anna Nováková
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Největší zájem
je o dělnické

profese
Ke konci letošního května

činila míra nezaměstnanosti
v okrese Frýdek-Místek 13,12
procenta, v samotném okre-
sním městě se míra neza-
městnanosti přepočtena v po-
měru k ekonomicky aktivnímu
obyvatelstvu vyšplhala až na
15,31 %. Místní úřad práce ny-
ní eviduje 14 194 uchazečů
o zaměstnání.

V průběhu dubna požádalo
o zprostředkování zaměstnání 1
131 nových uchazečů. Nejvíce
z nich představovali zaměstnan-
ci z odvětví textilní, oděvní a ko-
žedělný průmysl, služby a ob-
chod. Z nově zaregistrovaných
uchazečů o zaměstnání 47
ukončilo samostatně výděleč-
nou činnost.

Vyřazeno bylo ve stejném ob-
dobí 1 372 uchazečů, z tohoto
počtu byl pro 1 033 vyřazených
důvodem ukončení evidence
nástup do zaměstnání. Nejvíce
vyřazených našlo, stejně jako
minulý měsíc, uplatnění přede-
vším v odvětvích služby, obchod
a stavebnictví.

Z hlediska pracovních příleži-
tostí evidoval úřad práce ke kon-
ci dubna celkem 426 volných
míst s místem výkonu práce
v okrese Frýdek-Místek. Na jed-
no místo tedy připadá asi 33,3
uchazečů. Ke stejnému datu mi-
nulého roku připadalo na jedno
volné pracovní místo 29,8 ucha-
zečů.

Pro dělníky bylo nabízeno
336 volných míst, což je o 55
méně než vloni, a pro TH pra-
covníky a ostatní 90 vhodných
volných míst, to je o 10 více než
před rokem. Pro občany se
změněnou pracovní schopností
bylo v nabídce úřadu práce 28
vhodných volných míst a pro ab-
solventy a mladistvé 69 vhod-
ných volných pracovních míst.

Zaměstnavatelé hlásili úřadu
práce nejvíce volných pracov-
ních míst v dělnických profesích,
zejména v profesích dělník, pro-
davač, číšník - servírka, řidič
a zámečník.

Ámos Sympaťák nutí
studenty přemýšlet

Svého oblíbeného „fyzikáře a matikáře“ Mgr. Libora Lepíka (na
snímku uprostřed) přihlásili studenti Gymnázia a SOŠ na třídě
T. G. M. ve Frýdku do soutěže Zlatý Ámos 2002. Jejich učitel je
nezklamal - stal se Ámosem Sympaťákem. Foto: Archiv

Z historických automobilů byly děti nadšeny. 
Foto: Martin Šrubař

Koncem května se konal
už druhý ročník branného
závodu o putovní pohár ředi-
tele Okresního ředitelství
Policie ČR ve Frýdku-Místku
„Policie cup“.

Během závodu si děti moh-
ly v úvodním testu ověřit obec-
né znalosti a základní vědo-
mosti z dopravní výchovy
a především si prověřily svou
fyzickou zdatnost na 7 kilomet-
rů dlouhé trati pod Štandlem.

Vítězem se stala smíšená

hlídka ZŠ z Dolních Domasla-
vic, která si odvezla putovní
pohár. Jako druzí se umístili
žáci z 5. ZŠ ve Frýdku-Místku
a na třetím místě žáci ZŠ ze
Sedlišť. Vítězové byli odměmě-
ni zajímavými cenami a ostatní
účastníci závodu si odnesli
upomínkové předměty.

Program zpestřila účast Klu-
bu historických terénních vozi-
del 4 x 4 z Havířova a ukázka
výkonu služebních policejních
psů. (jp)

ZASTAVÁRNA - BAZAR
Aneta Švajdová

ZASTAVÍME I PŘIJÍMÁME
DO KOMISE

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

Po pracovní době
NON-STOP

� 0604 253 258
0603 535 394
T.G.M. 1111 

(naproti zastávce u Nového
bytu, vedle Frýdečanky)
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Naděje oslavila desáté výročí

Škola nabízí studium ve dvou oborech: Zahraniční obchod a cestovní ruch v denní a dálkové
formě.
Byla založena v roce 1993 Ing. Jiřím Uherkem. V roce 1996 byla zařazena do sítě vyšších
odborných škol MŠMT ČR. Mezinárodně uznávaný certifikát IES uděluje svým studentům od roku
1997. Od roku 1999 je tato škola držitelkou Certifikátu vysoké kvality EVOS.
Expertní komise IES vyjádřila následující stanovisko: „Ke dni 20.5. 2002 zvýšit rating instituce do
kategorie BBB, tzn. Vysoce erudovaná a profesionálně vedená instituce“.
Denní studium - tříleté, probíhá vysokoškolskou formou přednášek a seminářů, součástí studia
je odborná praxe ve 2. a 3. ročníku v celkové délce 20 týdnů.
Dálkové studium - čtyřleté, výuka probíhá 1 x za dva týdny, v pátek odpoledne a v sobotu.
V posledním roce studia je zařazena odborná praxe.
U obou forem studia je kladen důraz na výuku odborných předmětů a na jazykovou přípravu
s důslednou uplatitelností v praxi.
Celé studium je završeno závěrečnou zkouškou - absolutoriem, které se skládá z ústní zkoušky
a obhajoby absolventské práce. Absolvent získá titul DiS. - 
Diplomovaný specialista, a mezinárodní certifikát IES, dokladující dosažené vzdělání.
Zájemcům o ubytování nabízí škola několik možností.

Přijímací zkoušky 4. 7., 15. 8. 2002

Soukromá vyšší odborná škola

zahraničního obchodu

a cestovního ruchu

GOODWILL, s.r.o., P. Holého 400

738 01 Frýdek-Místek

Bližší informace získáte
na tel.: 0658/633 822

fax:0658/622 859
e-mail: vosgood@applet.cz

www.vos-goodwill.cz

tos mimo jiné s účastníky z dale-
ké Jižní Ameriky - z Ekvádoru.
Letos v květnu jsme si připo-
mněli zajímavé výročí - 60. let od
atentátu na říšského protektora
Reinharda Heydricha a vzpo-
mněli si na statečné parašutisty,
kteří tento čin vykonali. Zvláště ti
nejstarší spoluobčané si zřejmě
vzpomenou na dobu, která ná-
sledovala a která umlčela mno-
ho našich nevinných lidí. Tento
čin zůstane navždy zachován ja-
ko jeden z nejdůležitějších, který
český odboj v našich moderních
dějinách na našem území usku-
tečnil a společně s bojem našich
vojáků u Čajánkových kasáren
bude i nadále připomínat skrom-
né hrdinství Čechů a Slováků
v největší hrůze 20. století. Ne-
mohu si při tomto nevzpomenout
na vyhlazovací tábory a to pře-
devším na blízkou Osvětim. Její
popis podal ve vynikající knize
Rudolf Vrba a pod názvem „Ute-
kl jsem z Osvětimi“ popsal reali-
tu vyhlazovacího tábora i své ob-
rovské štěstí - podařilo se mu ja-
ko jednomu z mála z tábora
uniknout. I ve Frýdku ještě žijí hr-
dinové, kteří zmíněnou dobu II.
světové války prožili v přímém
boji s nepřítelem. Jedním z nich
je plk. ve výslužbě pan Vasil Co-
ka, který svou pouť začal po pře-
chodu hranice s Polskem v so-
větském gulagu, podařilo se mu
dostat do Svobodovy armády
v Buzuluku, odkud přešel jako
frontový voják až na Moravu. Bo-
hužel komunistický režim se po-
staral, aby po roce 1948 přišel
o hodnost a po jejím navrácení
jej opětovně po roce 1968 pro-
následoval. Po těžkých zraně-
ních z války se v letošním květnu
dožívá 79 let a já mu přeji stejně
jako všem ostatním členům sva-
zu bojovníků za svobodu z naše-
ho města hodně zdraví a činoro-
dosti do dalších let. Ať co nejdé-
le žijí ti, kteří mohou hlavně dneš-
ní mládeži toho hodně říci!

Vážení občané, přeji vám
všem příjemnou dovolenou
a všem studentům i dětem ško-
lou povinným hezké prázdniny.
Zdeněk Stolař, starosta města

Slovo starosty
Pokračování ze str. 1

Vážení občané, chtěli by-
chom touto cestou poděkovat
všem, kteří se v dubnu tohoto
roku zúčastnili a svými dary
podpořili celostátní sbírku
s názvem „Pomáhat může
každý - já pomáhám“, organi-
zovanou neziskovou humani-
tární organizací Nadace Adra.

Chtěli bychom poděkovat
i všem ochotným, kteří se podí-
leli na organizaci a provedení
sbírky, hlavně studentům a stu-
dentkám našich škol, kteří Vás
s nadšením a ochotou oslovova-
li na ulicích. Vážíme si toho, že

chápou, že jsou na tomto světě
lidé, kteří žijí v těžkých životních
podmínkách a mají se mnohem
hůř než my v České republice.

Během dvou dnů trvání sbír-
ky, 24. a 25. května se jen ve
Frýdku-Místku podařilo vybrat
116 277,20 korun. Celostátně
bylo vybráno čtyři miliony sto ti-
síc korun. Tyto peníze budou
použity pro lidi postižené ka-
tastrofami a různě postižené,
a to nejen v České republice, ale
i v jiných státech světa. 
Vedoucí frýdecko-místecké po-
bočky Adra Ludmila Horáková

Na konci května se ve Sviadnovské restauraci Ondráš se-
šli bývalí i současní žáci Speciální školy pro žáky s více va-
dami Naděje na Škarabelově ulici ve Frýdku, aby společně
se svými rodiči, pedagogy a zaměstnanci školy i dalšími
hosty společně oslavili 10. výročí školy.

„Velmi nás potěšilo, že naše pozvání přijaly téměř všechny dě-
ti, které během těch deseti let prošly našim zařízením,“ říká doja-
tě ředitelka a zakladatelka školy PaedDr. Anna Jakobová. Osla-
vy se jako hosté zúčastnili i místostarosta města Mgr. Josef Voj-
vodík, představitelé odboru školství a kultury a sociálního odboru
Městského úřadu ve Frýdku-Místku, ředitel společnosti Chance
a.s. pan Lukovský s manželkou a další. „Hlavními aktéry našeho
kulturního programu byli folklórní soubor Ostravička a taneční
soubor rómských dětí Radost, který se při této příležitosti poprvé
představil na veřejnosti. Myslím, že oslava měla skvělou atmo-
sféru a že se velice vydařila,“ konstatuje Anna Jakobová.

Nadace Adra děkuje
za příspěvky do sbírky

Albert dětem rozdával zábavu
Pro děti ze Speciální školy

na ulici 28. října ve FM bylo
pondělí 3. června velmi ne-
tradiční. Nezasedly do škol-
ních lavic, ale i přes nepřízeň
počasí se zúčastnily akce
u příležitosti Dne dětí, kterou
pro ně připravila prodejna Al-
bert na ulici 1. máje v Místku.

Mezi žáky nejdříve zavítali
členové Souboru dobrovolných
hasičů z Václavovic. Žáci se
seznámili s náplní a činností
sboru a prohlédli si jejich tech-
niku. Mladí hasiči předvedli ta-
ké ukázku výcviku. V další čás-
ti programu nechyběly hry
a soutěže pro školáky, kde

předvedli svou obratnost, rych-
lost, ale také trpělivost.

Po příjemném občerstvení
zajištěném firmou Albert násle-
dovalo překvapení pro žáky
i pedagogy této školy v podobě
zálohového šeku s částkou
25 000 korun jako výtěžek
v rámci projektu „Albert pomá-
há dětem“, který byl vedení
školy předán manažerkou pro-
dejny Albert paní Hučínovou.

Děkujeme prodejně Albert
za příjemně strávené dopoled-
ne a všem zákazníkům za Ber-
tíky odevzdané v této prodejně. 

PaedDr. Ilja Maloušková,
ředitelka školy

Koncem května se uskuteč-
nilo krajské kolo sportovních
her mládeže (SHM) speciál-
ních škol, které se konalo na
stadionu TJ Slezan ve FM.
Soutěže se zúčastnilo šest
družstev složených z nejlep-
ších žáků speciálních škol
jednotlivých okresů Morav-
skoslezského kraje.

Organizátorem celé této kraj-
ské soutěže byly Speciální ško-
ly na ulici Pionýrů ve Frýdku-
Místku. Jednotlivá vítězná druž-
stva z okresních kol SHM speci-
álních škol složená ze tří děvčat
a tří chlapců závodila v atletic-

kém čtyřboji: běhu na 800 met-
rů, běhu na 1500 metrů, skoku
do dálky a hodu kriketovým míč-
kem.

Soutěž zahájila na slavnost-
ním nástupu všech závodníků
a jejich pedagogického dopro-
vodu ředitelka Speciálních škol
FM PaedDr. Ilja Maloušková.
Společně s vedoucím referátu
školství Okresního úřadu ve
Frýdku-Místku ing. M. Klosovou
popřály všem závodníkům hod-
ně sportovních úspěchů v soutě-
ži. Krajské kolo SHM podpořil
svou návštěvou i místostarosta
města Frýdku-Místku Mgr. Josef

Vojvodík, který ocenil sportovní
zápolení všech žáků.

Z okresu Frýdek-Místek bo-
dovali tito žáci:

Jaroslav Neugebauer - Speci-
ální školy Třinec, Jablunkovská
241 - 2. místo

Iva Marušinská - Speciální
školy Frýdek-Místek, ul. Míru
1313 - 2. místo

Monika Hejtmánková - Speci-
ální školy Frýdek-Místek, ul. Pio-
nýrů 767 - 3. místo

Tito žáci budou reprezentovat
nejen své školy a města, ale
i náš kraj na republikovém finále
v Táboře. (im)

Žáci speciálních škol soutěžili na Sportovních hrách mládežePoděkování Sněžence
Kolektiv zaměstnanců zaří-

zení domovinka na ulici J. Lady
spolu s Pečovatelskou službou
ve FM by rád touto cestou po-
děkoval všem pracovnicím Ma-
teřské školy Sněženka za kul-
turní programy, kterými spolu
s našimi nejmenšími ratolestmi
zpestřují chvíle všem seniorům
v Domovince. Dík jim patří pře-
devším za jejich příkladný
vztah ke starým lidem, za jejich
ochotu pomoci, za umění potě-
šit a za vedení dětí v MŠ k úctě
ke stáří. Ještě jednou srdečně
děkujeme. Zaměstnanci

Pečovatelské služby



Frýdečtí lékaři pracují na nové gamakameře

Léčba musí být zahájena
včas

Přibližně u jednoho z tisíce
novorozenců se objevuje
vrozené postižení kyčelního
kloubu, které se může vysky-
tovat od lehkých vad ve
smyslu špatného vývoje jam-
ky kloubní až k vrozenému
vykloubení kyčelního klou-
bu. Ještě mnohem častěji,
než s vrozeným vykloube-
ním, se u novorozenců mů-
žeme setkat s nedokonalým
vývojem jamky kyčelního
kloubu. Pokud tato vada zů-
stane neléčená, může v po-
zdějším věku vést k rozvoji
artrózy a následné těžké in-
validitě. Tento stav je pak té-
měř neléčitelný a implantace
umělého kyčelního kloubu
v tomto terénu je velice pro-
blematická. Proto je velmi
důležité tyto vady včas dia-
gnostikovat. Čeští lékaři pro-
to kladou velký důraz na
včasné odborné vyšetření
u každého dítěte. „Při léčbě
vrozených vad kyčle se vyu-
žívá takzvané zlaté období
dětské kyčle, což je období
do jednoho roku věku dítěte.
V této době jsou remodelač-
ní schopnosti dětské kyčle
největší a léčba bývá v tomto
období nejvíce úspěšná,“ vy-
světluje frýdecko-místecký
ortoped MUDr. Petr Kozák.

Správně vedená léčba
většinou zabrání operaci

Při léčbě jsou většinou do-

stačující konzervativní postu-
py, při nichž se využívá několi-
ka metod. U lehčího postižení
se využívá širokého balení za
pomocí tří plen, aby se dosáh-
lo odnoženého postavení v ky-
čelních kloubech. Při těžších
postiženích využíváme korekč-
ních pomůcek jako jsou Frejko-
va peřinka nebo Pavlíkovy tř-
meny. Obě tyto pomůcky zajiš-
ťují potřebné postavení v kyč-
lích, důležité pro terapii. Při té-
to léčbě musí být zachován
volný pohyb v kyčlích. Frejkova
peřinka je měkká molitanová
plena vložená mezi stehna dí-
těte a upevněná popruhy, Pav-
líkovy třmeny jsou řemínky za-
jišťující požadované postavení
v kyčelních kloubech dítěte,
upevněné k trupu. „Při správně
vedené konservativní léčbě se
téměř vždy vyhneme operaci.
Léčba by v každém případě
měla probíhat tak, aby dítě by-
lo úplně vyléčeno do jednoho
roku svého věku, kdy začíná
chodit,“ podotýká doktor Ko-
zák.

Největší zásluhy mají
čeští ortopedové

Preventivní vyšetřování ky-
čelních kloubů novorozenců
a kojenců se prakticky provádí
již od 19. století.Toto vyšetření
však bylo prováděno nesyste-
maticky a pouze klinickým vy-
šetřením. Systematické vyšet-
řování bylo zavedeno až v 19.
století a nejvíce se podíleli na
rozvoji těchto metod čeští léka-
ři, ať to byl brněnský profesor

Frejka nebo olomoucký profe-
sor Pavlík. O rozvoj operační-
ho řešení vrozených vad kyčel-
ního kloubu se pak zasloužil
nejvíce profesor Jan Zahradní-
ček z I. ortopedické kliniky
v Praze. Tato jména českých
ortopedů jsou známá od Ja-
ponska až po Spojené státy
americké. Stejně tak se použí-
vají jimi navržené pomůcky
Frejkova peřinka a Pavlíkovy
třmeny.

Ultrazvuková diagnostika
děti nezatěžuje zářením
S rozvojem vyšetřovacích

metod a objevem X paprsků
německým fyzikem Wilhel-
mem Roentgenem, který v ro-
ce 1901 za svůj objev obdržel
první Nobelovu cenu za fyzi-
ku, začala další diagnostická
etapa v medicíně. Ta se odra-
zila i v diagnostice vrozených
vad kyčelních kloubů. Preven-
tivní vyšetřování kyčelních
kloubů pomocí rentgenu se
používalo prakticky až do 80.
let minulého století. Nevýho-
dou této zobrazovací metody
byla radiační zátěž mladé po-
pulace, její výhodou pak přes-
né morfologické hodnocení.
S rozvojem diagnostických
metod došlo ke vzniku ultra-
zvukové diagnostiky a 2D zo-
brazení. Na tomto základě vy-
tvořil nestor dětské ultrasono-
grafie profesor Graf z rakous-
kého Stolzalpe přesné dia-
gnostické hodnocení
novorozenecké a kojenecké
kyčle. Jeho metodika se ujala

a je prakticky používána v ce-
lé Evropě.

Ve FM se metoda používá
již dvanáct let

Na ambulanci dětské ortope-
die ve Frýdku-Místku jsme zača-
li tuto metodu používat od roku
1989. Ročně provedeme kolem
3500 vyšetření u 1600 dětí. Ult-
razvukovému vyšetření před-
chází vyšetření klinické, které

nás upozorní na možný výskyt
vady. První vyšetření se provádí
ve třech týdnech, druhé pak ve
třech měsících. Při negativním
nálezu je dítě předáno do péče
obvodního dětského lékaře. Při
jakémkoliv nálezu vady je zahá-
jena léčba a dítě je zváno k dal-
ším kontrolám. Pokračujeme
v již historicky zavedené metodě
trojího síta, která zvyšuje záchyt-
nost vrozené vady kyčlí. (jr)
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Ortoped MUDr. Petr Kozák vyšetřuje, zda má nemluvně správ-
ně vyvinuté kyčelní klouby. Foto: Jana Rumianová

Procento novorozenců mívá potíže s kyčelními klouby

Lékaři oddělení nukleární medicíny Nemocnice
ve Frýdku-Místku začali pracovat na novém zaříze-
ní, takzvané gamakameře. Je to přístroj podobný
rentgenu, pracuje však na jiném principu. Jeho vý-
hodami je, že nevyzařuje škodlivé rentgenové pa-
prsky, umožňuje více funkcí než klasický rentgen, je
přesnější a vyšetřované orgány umí zobrazit troj-
rozměrně.

„Gamakameru využíváme především při vyšetřování
pacientů s onkologickými, kardiologickými nebo neuro-
logickými obtížemi, možnosti jejího použití jsou však
velmi široké. Tímto přístrojem můžeme sledovat prak-
ticky kterýkoliv lidský orgán. Gamakamera snímá záře-
ní, které z těla pacienta vychází po nástřiku neškodné
látky se stopovým množstvím radioaktivního preparátu,
přičemž onemocnění lze sledovat v čase a obraz je
možné převést do třetího rozměru. Lidé z tohoto vyšet-
ření někdy mívají zbytečné obavy, vyšetření ovšem ne-
ní bolestivé a organismus zatěžuje podstatně míň, než
snímkování klasickým rentgenem,“ vysvětluje přednosti
nového přístroje zástupce primáře oddělení nukleární
medicíny Nemocnice ve FM MUDr. Pavel Šrubař. Do-
dal, že nákupem tohoto přístroje se nemocnice dostala
na úroveň třetího tisíciletí. Nejbližší podobné zařízení
mají v současné době k dispozici lékaři v Olomouci.
„Naše nemocnice ukončila v roce 1990 výstavbu budovy nukleární medicíny a umělé ledviny. Přístro-
jové vybavení pořízené v tehdejší době už technologicky zastaralo a v současné době nemůže splňo-
vat náročné požadavky v oboru diagnostiky pro tak rozsáhlou oblast, jakou je nejen FM, ale i další okre-
sy jako Nový Jičín, Karviná a Havířov. Na oddělení nukleární medicíny provádíme ročně čtyři a půl ti-
síce vyšetření. Proto se vedení nemocnice rozhodlo požádat ministerstvo zdravotnictví o dotaci na ná-
kup nové dvoudetektorové gamakamery. Náš požadavek byl potvrzen jako oprávněný a výsledkem
byla dotace na nákup přístroje,“ konstatuje ředitel Nemocnice ve FM MUDr. Ivo Ševčík. Nová gama-
kamera stála patnáct milionů korun. (jr)

Krevní centrum MUDr. Boris Bubeník
Třída T.G.Masaryka 493

Darujte krev, zachráníte život!
Obracíme se na všechny obyvatele našeho města a okolí

v produktivním věku, tj. od 18-60let, s dobrým zdravotním stavem.

Potřebujeme dárce krve a plazmy!

Všichni víme, že darovanou krev můžeme potřebovat pro navrácení
zdraví nebo záchranu života našich či našich nejbližších.

„Dnes daruji, zítra potřebuji.“

Výhody pro dárce:

♥ nabízíme vyšetření hladiny glukosy a cholesterolu 1x ročně,
při nadměrných hodnotách lékařskou konsultaci

♥ průběžná kontrola krevního obrazu, jaterních testů a vybraných
virologických parametrů při každém odběru

♥ vitaminové preparáty po odběru
♥ přípravek železa po odběru
♥ společenské ocenění formou plaket prof. Janského
♥ uvolnění z pracovního procesu dle vyhlášky 18/1991, náhrada

cestovních výdajů a výdajů na občerstvení
♥ možnost uplatnění odpočtu z daňového základu

Najdete nás:
Na „RUBIKOVCE“ ve Frýdku, třída T.G.Masaryka 493,

vedle ČSOB.
Odběry každý pracovní den od 6 hod do 12 hodin, 

ve čtvrtky od 6 do 17 hodin.
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv Krevního centra

kontaktní telefon: 0658/622 264, 0658/627 372      (PR)

Na nový přístroj se do frýdecké nemocnice
přišel podívat společně s dalšími hosty
i starosta města PhDr. Zdeněk Stolař (na
snímku vpravo). Gamakameru mu ukazuje
zástupce primáře oddělení nukleární medi-
cíny Nemocnice ve FM MUDr. Pavel Šru-
bař (uprostřed). Foto: Jana Rumianová
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V červnu byla ve Fotogalerii Ivana Korče v místeckém knih-
kupectví Librex k vidění výstava Korčových fotografií s ná-
zvem Pohledy na rekonstrukci místeckého náměstí.

Výstavu fotografií Ivana Korče (na snímku vlevo) s názvem Po-
hledy na rekonstrukci místeckého náměstí, která byla v červnu
k vidění v místeckém knihkupectví Librex, uvedl na její vernisá-
ži přednosta Okresního úřadu ve Frýdku-Místku ing. Jiří Kajzar
(na snímku vpravo). Foto: Jana Rumianová

Tato výstava opět potvrdila
originalitu autorova pohledu
na svět i jeho profesionalitu.
Pohled na rozkopané náměstí,
na který už byli občané během
posledního roku zvyklí, najed-
nou očina fotografa získal zce-
la jinou dimenzi. Nápad vyfotit
nahé dívky sledující ze střechy
jednoho z domů pachtění děl-
níků na náměstí může skuteč-
ně dostat asi jen Ivan Korč.
Stejně tak typické jsou pro něj
záběry přes kulatý objektiv, na
nichž rázem dostávají rozko-
pané ulice i lidé, kteří po nich
klopýtají, jakýsi pitoreskní, tře-

baže nezesměšňující nádech.
Jindy zase díky stejné techni-
ce vynikne například překrás-
ná jarní obloha nad zmoklým
a opět sluncem ozářeným ná-
městím. „Denně mívám na
očích tepaný kříž na věži kos-
tela svatého Jakuba, ale kdyby
nebylo fotografií Ivana Korče,
asi bych nikdy nezjistil, jak
hezky vypadá zblízka,“ ko-
mentoval jednu z vystavených
fotografií přednosta Okresního
úřadu ve Frýdku-Místku ing.
Jiří Kajzar, který na vernisáži
6. června výstavu oficiálně
uvedl. (jr)

Malé i větší děti
z dětských domo-
vů na celé Moravě
potěšil neobvyklý
dárek společnosti
Kappa Karton Mo-
rava, velký papíro-
vý hrad. Celkem
šedesát hradů z vl-
nité lepenky tak
alespoň na chvíli
zabaví děti, které
vyrůstají v domo-
vech bez lásky ro-
dičů. Děti k hradům
dostaly také barev-
né fixy, mohou si

hrad pomalovat a hlavně uspokojit svou potřebu budování
domečků, bunkrů nebo úkrytů.

Hrad je vyroben z pětivrstvé vlnité lepenky v přírodní barvě a na-
vržen tak, aby vydržel intenzivní dětskou aktivitu. „Už v loňském
roce jsme tyto hrady věnovali k Vánocům všem dětským odděle-
ním nemocnic na Moravě. Hrad dětem udělal velkou radost a slí-
bili jsme, že postupně dojde také na děti z dětských domovů na
Moravě i v Čechách a svůj slib rádi plníme. Těší nás radost dětí
a pocit, že děláme dobrou věc,“ řekl ředitel společnosti Kappa Kar-
ton Morava, divize Žimrovice, Břetislav Veselý.

Staňte se členy
Seniorgymnázia
Muzea Beskyd

Vážení senioři města Frýd-
ku-Místku a okolí, mátel-li
zájem se více vzdělávat,
přijďte mezi nás.

Muzeum Beskyd pořádá
již desátým rokem pro obča-
ny seniory Seniorgymnázi-
um.

Zahájení 1. ročníku se koná
dne 12. září 2002 ve 14.00 ho-
din v zámeckém klubu frýdec-
kého zámku. Chcete-li se stát
členy Seniorgymnázia při Mu-
zeu Beskyd, hlaste se přímo
v Muzeu na frýdeckém zámku
nebo telefonicky na čísle
0658/628 001, klapka 37. Bě-
hem školního roku 2002/2003
uslyšíte velmi zajímavá témata
přednášek doprovázena dia-
pozitivy, videokazetami a hud-
bou. Připravujeme i pestré po-
znávací zájezdy. Těšíme se na
Vaši účast. Anna Volná,

Muzeum Beskyd

LEV BÍLEK spol. s.r.o.
knihkupectví, papírnictví, galerie
Tržní 20, Místek - podloubí
Tel.: 0658/434 006 
Fax: 0658/661 985 
E-mail: knihkupectvi.bilek@cmail.cz

SLEVA 10 %
KAŽDOU STŘEDU na 

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

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

ELEKTROINSTALAâNÍ
PRÁCE 

rychle a levně 
� 0603 394 109

Fotograf Ivan Korč umí vidět
netradičně i rekonstrukci náměstí

Dodatečné přijímací
zkoušky do ZUŠ

Základní umělecká škola na
Hlavní třídě 11 ve Frýdku-Míst-
ku vyhlašuje dodatečné přijí-
mací zkoušky do těchto oborů:

* výtvarný obor - budova
školy na ulici Politických obětí

* taneční obor - hlavní bu-
dova školy

* l i terárně-dramatický
obor - budova školy na Kosti-
kově náměstí ve Frýdku

Přijímací zkouška proběhne
ve středu v 15.00 hod.

Bližší informace na tel.
0658/431 375.

Baby club Kenny
informuje

O prázdninách bude probí-
hat pouze plavání novorozen-
ců a kojenců do 6 měsíců vě-
ku vždy ve středy a pátky me-
zi 8.00 a 12.00 hodinou v re-
habilitační vaně ve Víceúčelo-
vé sportovní hale ve
Frýdku-Místku. Zápis a bližší
informace na tel. čísle 0723
130 216.

Plavání pro děti od 6 měsíců
do 6 let zahájíme opět po prázd-
ninách. Beseda pro rodiče (bez
dětí) a zápis do zářiového kurzu
bude probíhat v pondělí 2. září
v 16.00 hodin v jídelně 11. zá-
kladní školy na Slezské. (Vchod
do jídelny je zezadu od parku
u vchodu do tělocvičen.)

Tady proběhne i zápis do
„cvičení rodičů s dětmi“ od 2
měsíců věku do 4 let (probíhá
1x týdně v dopoledních hodi-
nách) a „Miniškoličky“ pro děti
bez rodičů ve věku od 1,5 do 4
let (probíhá 1x týdně dopoled-
ne od 8.30 do 11.30 hodin).
Účast na besedě pro zájemce
nutná.

Papírové hrady dělají radost dětem z domovů

Relaxační pobyty
Sdružení zdravotně posti-

žených v ČR, Centrum slu-
žeb pro zdravotně postižené
FM, Kolaříkova 653, FM na-
bízí na rok 2002 rekondiční
a relaxační pobyty.

V případě zájmu volejte
na tel. 431 889, nejraději
v pondělí a ve středu od 8
do 12 a od 13 do 17 hodin.



230 žáků, žákyň, juniorů,
juniorek a seniorů ze sedm-
nácti škol se sešlo koncem
května v Třeboni na Republi-
kových závodech Taekwon-
do ITF ČR, aby změřili svoje
umění ve čtyřech disciplí-
nách Taekwon-do ITF (tul,
matsogi,T-Ki a Wirok). Zá-
vodní tým oddílu JOOMUK
Frýdek-Místek se mezi ostat-
ními neztratil.

Tomáš Chmel získal zlatou
a bronzovou medaili, Roman
Pokorný bronzovou medaili, se-
nior David Stibor stříbrnou me-
daili a Lenka Žitníková získala
zlatou medaili. Na dalších závo-
dech v Hlučíně se už závodní-
kům dařilo rozhodně lépe. V ka-
tegorií tul (technické sestavy)
žákyň si naše závodnice ve své
kategorií pro sebe rezervovaly
finále. Anička Mokroschová zla-
to, Tereza Lysková stříbro, Ve-
ronika Papřoková zlato, Domi-
nika Žitníková stříbro a Lenka
Žitníková stříbro, k tomu ještě
Lenka Žitníková přidala zlato za
matsogi (sportovní boj) a zlatou
medaili za T-Ki (speciální přerá-
žecí techniky ve výskoku).

U žáků se o největší drama
postaral ve své kategorií tul
Patrik Kukuczka, který až po
čtvrtém prodloužení získal zla-
to (mocně podporován publi-
kem), dále přidal bronz za mat-
sogi, Vítězslav Lorenc stříbro
v matsogi, bronz v tulu, Tomáš
Chmel zlato v tulu, bronz mat-
sogi, Roman Pokorný bronz
v tulu, Ondřej Mokrosch stříbro
v matsogi, Marek Soldán bronz
v matsogi a Daniel Mohyla

bronz v matsogi. Naše dvě ju-
niorky Dominika Mohylová
stříbro v tulu, stříbro ve T-Ki
a Michaela Obručová bronz
v tulu. Junioři Stanislav Chmel
zlato v matsogi, bronz v tulu
a Zbyněk Pavlík stříbro v mat-
sogi. Senior David Stibor bron-
zovou v tulu.

Za těmito výsledky je tvrdá
práce a obětavost dvojice tre-
nérů Jozefa Juháse a Michae-
la Žitníka. (mž)
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Už i Morava a Slezsko má soutěž
v obnoveném Olympijském šplhu

Velká cena Frýdku-Místku,
která se konala v polovině
června na náměstí Svobody
ve Frýdku-Místku, se úspěš-
ně zařadila do seriálu Velkých
cen v olympijském šplhu, kte-
ré do tohoto data probíhaly
jen v Čechách a v Brně.

Organizátorům ze sportov-
ních klubů SOU technického
a SOTŠ s.r.o. se skutečně po-
dařil husarský kousek. Nejen
že na toto sportovního klání při-
lákali špičkové závodníky z ce-
lé republiky, ale velmi vhodně
doplnili hlavní program o další
sportovně-společenské progra-
my, na kterých se podíleli žáci
všech městských ZŠ při soutě-
ži „ Šplháme na Lysou horu“,
kdy meta 1323 metrů padla po
dvou hodinách šplhání součas-
ně na dvou lanech.

Poté následoval zkrácený
olympijský šplh (4,5 m), určený
pro dorostence. Do programu
bylo začleněno i velmi atraktiv-
ní vystoupení oddílu Taekwon-
do-ITF, gymnastického kroužku
žáků 11.ZŠ, „magnetického
muže“ Romana Valíčka a ta-
neční skupiny Next Breakers.

Vrcholem sportovního dne
na náměstí Svobody byla sa-
motná Velká cena Frýdku-Míst-
ku v olympijském šplhu na os-
mimetrovém laně. Pozici nej-
lepšího závodníka v České re-
publice obhájil Josef Křivánek
z Brna časem 6,5 vteřiny. Na
druhém místě se umístil Michal
Nedomlel z Písku časem 7,41
vteřiny a pomyslnou bronzovou
medaili obdržel tělesně postiže-
ný závodník z Prahy Karel Tun-
zer časem 7,47 vteřiny.

Na závěr přišla další origina-
lita organizátorů - paralelní vy-
řazovací soutěž ve šplhu na la-
ně (4,5 m). Závod vyhrál opět
Josef Křivánek, když mu na pa-
ty výrazně šlapal Karel Tunzer
a třetí Michal Nedomelel z Br-
na.

Josef Křivánek se stal sku-
tečnou hvězdou Velké ceny
v momentě, kdy při svém do-
datkovém neoficiálním pokusu
na osmimetrovém laně dosáhl,
jak se shodli všichni odpovědní
činovníci, nejlepšího světového
výkonu - 5,91 vteřiny.

Odměnou za uspořádání ce-
lé soutěže byl pro organizátory
zájem nejen z řad zúčastně-
ných sportovců, ale taktéž ob-
čanů našeho města, kteří vy-
tvořili bezprostřední diváckou
kulisu. Radan Nachmilner

Cenu vítězům Velké ceny Frýdku-Místku v olympijském šplhu na
osmimetrovém laně předává známý český hokejový reprezen-
tant Pavel Kubina. Pozici nejlepšího závodníka v České republi-
ce obhájil Josef Křivánek z Brna časem 6,5 vteřiny. Na druhém
místě se umístil Michal Nedomlel z Písku časem 7,41 a pomysl-
nou bronzovou medaili obdržel tělesně postižený závodník z Pra-
hy Karel Tunzer časem 7,47 vteřiny. Foto: Jana Rumianová

DDM pořádá Mistrovství
republiky v deskové hře Go,

přijede i mistr Evropy 

Mistr republiky
v přespolním běhu žactva

a dorostu je z Frýdku-Místku 

Jako první se vydaly na kilo-
metrový okruh žákyně, které
ho absolvovaly dvakrát. Nej-
větší obavy vyvolávalo závě-
rečné, zhruba 200 metrů dlou-
hé stoupání k cílové rovince.
Michaela Bubiková se držela
celou trať ve vedoucí čtyřčlen-
né skupině, aby si nakonec do-
běhla pro bronzovou medaili.
Velice dobře si vedla rovněž
druhá naše závodnice Petra
Pišová, která se po opatrněj-
ším začátku propracovávala
dopředu a nakonec doběhla na
9. místě. Pak přišlo na řadu po-
četné pole starších žáků. Na
chlapce čekali tři okruhy. Náš
závodník se držel od startu ve
vedoucí skupině, která se po-
stupně neustále ztenčovala.

Při náběhu do posledního
okruhu již bojovali na čele pou-
ze 4 závodníci a Petr se již ujal
určování tempa. V posledním
stoupání nestačil jeho stupňo-
vanému tempu nikdo a Petr si
suverénně doběhl pro zlatou
medaili a titul mistra ČR.

Stejný počet okruhů čekal
i na dorostenky. Na výborné
šesté místo se postupně pro-
pracovala Blažena Stránská.
Barbora Bohatá ji podpořila 12.
místem. Nejpočetnější startov-
ní pole bylo mezi dorostenci.
Více než 50 běžců absolvova-
lo 4 okruhy. Nejlépe z trojice
našich si vedl Miroslav Lepí-
ček, který doběhl na solidním
11. místě. 21. doběhl Tomáš
Martinák. Jan Šrubař

Další skvělý úspěch dosáhli pro naše město atleti Slezanu
Frýdek-Místek. V parku překrásného zámku Hluboká v jižních
Čechách se uskutečnilo na konci dubna Mistrovství České re-
publiky v přespolním běhu žactva a dorostu. Na těžké, kop-
covité trati vybojoval Petr Říha titul mistra České republiky
pro rok 2002 mezi žáky a v žákyních obhájila svou bronzovou
medaili z loňského roku Michaela Bubiková.

Mladí šachisté BŠŠ byli vynikající i na Mistrovství ČR škol
Vynikajícími výkony se

prezentovali a mistrovské ti-
tuly získali členové BŠŠ na
Mistrovství ČR škol v šachu
2002. V kategorii škol 1. - 5.
třída získal tým reprezentují-
cí 6. základní školu FM zlaté
medaile.

Družstvo hrálo ve složení
Vojtěch Pravec, Tomáš Pra-
vec, Adéla Nytrová, Tomáš
Boráň a Ondřej Boráň. V kate-
gorii 6.- 9. třídy získalo po vel-
kém souboji 1. místo družstvo
2. základní školy FM, které
hrálo ve složení Jiří Mikulec,

Jiří Kalivoda, Jan Macíček,
Martin Kadlík a Jiří Tomášek.
Obou mistrovství se zúčastnilo
vždy 22 nejlepších škol ČR,
která si musela vybojovat po-
stup přes okresní a oblastní
přebory.

Vynikajícího úspěchu dosá-
hl i šéftrenér Beskydské ša-
chové školy mezinárodní mis-
tr Sergej Berezjuk, který si vy-
bojoval přes kvalifikační síto
účast mezi deseti nejlepšími
šachisty ČR na Mistrovství
ČR v šachu mužů 2002 v Os-
travě. 

„Všechny vyjmenované ús-
pěchy svědčí o naší koncepč-
ní práci s mládeží a jistě není
daleko doba, kdy se výrazněji
začneme prosazovat i v nej-
prestižnější mužské kategorii.
Jsem rád, že se nám daří na-
vázat na úspěchy z posled-
ních let a můžeme tak svým
dílem přispět k propagaci
Frýdku-Místku a poděkovat za
podporu, které se nám od
města Frýdku-Místku, Domu
dětí a mládeže a dalších part-
nerů dostává,“ řekl Antonín
Surma.

Snímek oddílu z Republikových závodů 25. května v Třeboni. 
Foto: Archiv oddílu

Od 2. do 7. července pro-
běhne v prostorách domu dě-
tí na ulici Pionýrů mistrovství
ČR v deskové hře Go. Mist-
rovské skupiny se zúčastní
nejlepší hráči z celé republiky
včetně mistra Evropy z roku
1997 a pravidelných účastní-
ků Mistrovství Evropy a světa.
V rámci soutěže budou uspo-

řádány doprovodné turnaje,
na kterých změří své síly také
hráči Slovenska, Polska a Ra-
kouska. Turnaje budou dob-
rou prověrkou mladých začí-
najících hráčů do 15 let
z kroužku při DDM ve Frýdku-
Místku. Pro širokou veřejnost
jsou turnaje přístupnépo ce-
lou dobu jejich konání.

Oddíl Taekwon-do ITF na soutěžích boduje 
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Palackého 134, Frýdek-Místek
Tel.: 433 431-2, tel/fax: 432 011
http://narodnidum.webpark.cz,

E-mail: n-d@c-box.cz

ZPÍVÁNÍ POD LÍPOU 2002:
- cyklus koncertů na nádvoří frý-
deckého zámku:
PAVEL DOBEŠ A TOMÁŠ
KOTRBA
Čtvrtek 11. července v 19.00 ho-
din - frýdecký zámek
Recitál „ K svátku“ je už v pořadí 8.
CD Pavla Dobeše složeného ze
skladeb ostravského písničkáře
Pepy Streichla. Kromě písniček
z tohoto alba uslyšíte i staré hity.
TAXMENI
Sobota 27. července v 19.00 ho-
din - frýdecký zámek
Koncert legendární country skupi-
ny.
JIŘÍ SCHMITZER
Pátek 9. srpna v 19.00 hodin - frý-
decký zámek
Autorský recitál herce, skladatele
a písničkáře z pražského Studia
Ypsilon.
ŽALMAN A SPOL.
Čtvrtek 29. srpna v 18.00 hodin -
frýdecký zámek
Pavel Žalman Lohonka patří již po
několik let k absolutní špičce čes-
ké folkové hudby
jako zpěvák, kytarista a autor pís-
ní, které si získaly u publika velkou
a stálou oblibu.

Upozornění:
V případě nepříznivého počasí se
koncerty uskuteční v Rytířském
sále frýdeckého zámku, v Národ-
ním domě a v kině P. Bezruče.
PROUZA
Pátek 12. července ve 20.30 hodin
- zahrada Národního domu
Koncert legendární frýdecko-mís-
tecké rockové skupiny v nové se-
stavě.
Předkapela: Hemp for Victory
Vstup volný, bohaté občerstvení.

Připravujeme:

Jazykové kurzy pro mládež
a dospělé
- učební období září 2002 - červen

2003
- Angličtina 1. - 5. ročník, Němčina

1. - 3. ročník, Italština 1. ročník
- Kurzy probíhají 1 x týdně 2 vyu-

čovací hodiny v učebnách Ná-
rodního domu. 

- Kurzovné: 1. - 2. ročník 2.500 Kč
3. - 5. ročník 2.800 Kč

- Základními učebnicemi jsou kni-
hy pro jazykové školy. Zápisy
a prodej jednotlivých míst se
uskuteční:

- ve středu 11.9. od 10.00 do
17.00 hodin, ve čtvrtek 12.9. od
10.00 do 17.00 hodin a v pátek
13.9. od 9.00 do 12.00 hodin
v kanceláři Národního domu - 2.
poschodí.

TANEČNÍ KURZY
• Taneční pro mládež - podzim

2002
v Národním domě v termínech:
- středa v 17.00 a 19.30 hodin
- pátek v 18.30 hodin
- neděle v 16.00 a 18.30 hodin
- zahájení v září
• Country tance pro mládež

10–15 let
• Víkendové Orientální břišní

tance
POHYBOVÉ KURZY

• Zdravotní cvičení pro ženy
• Kondiční gymnastika
• Tai - či

Bezručova 612, Frýdek-Místek
Tel.: 431 555

Červenec:
1.-3.7. v 17.45 SHOWTIME

(USA)
1.-3.7. ve 20.00 JMENUJI

SE SAM (USA)
4.-7.7. v 17.45 SPIDER -

MAN (USA)
4.-10.7. ve 20.00 PEKELNÁ

ŽENSKÁ (USA) 
6.- 7.7. v 15.30 SPIDER -

MAN (USA)
8.- 10.7. v 17.45 CHLÉB A TU-

LIPÁNY (It.)
11.-17.7. v 17.15 HARRY

POTTER A KÁMEN MUDRCŮ
(USA)

11.-17.7. ve 20.00 SEDMÝ
HŘÍCH (USA)

13.-14.7. ve 14.30 HARRY
POTTER A KÁMEN MUDRCŮ

(USA)
18.-21.7. v 17.45 BULŠIT

(USA)
18.-24.7. ve 20.00 PROROCTVÍ

Z TEMNOT (USA)
22.-24.7. v 17.45 ČERNÝ

JESTŘÁB SESTŘELEN (USA)
25.-28.7. v 17.45 ROK ĎÁBLA

(ČR)
25.-28.7. ve 20.00 ELITA (USA)
29.-31.7. v 17.45 VÝLET (ČR)
29.-31.7. ve 20.00 VYMÍTAČ

ĎÁBLA (USA)
Srpen:

V měsíci srpnu kino hraje pouze
od 19.30 hodin s výjimkou 3.8.
a 4.8., kdy se hraje i v 17.45
hodin.
1.-4.8. v 19.30 MUŽI

V ČERNÉM II (USA)
3.-4.8. v 17.15 MUŽI

V ČERNÉM II (USA)
5.-7.8. v 19.30 KATE

& LEOPOLD (USA)
8.-14.8. v 19.30 STROJ ČASU

(USA)
15.-18.8. v 19.30 BLADE II

(USA)
19.-21.8. v 19.30 PERNÍKOVÁ

VĚŽ (ČR)
22.-25.8. v 19.30 WASABI (Fr.)
26.-28.8. v 19.30 ČISTÁ DUŠE

(USA)
29.-31.8. v 19.30 TĚŽCE

ZAMILOVÁN (USA)

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

628 003, 628 005
Fax: 630 452

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

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Stálé expozice:

BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje
ucelený obraz o životě v Besky-
dech a Pobeskydí.
NOVÝ ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém
zámku. Nabízí nově instalované
interiéry v reprezentačních prosto-
rách , vyhlídkovou věž - gloriet, ka-
pli sv. Barbory a další zámecké za-
jímavosti.
Rytířský sál je z důvodu
rekonstrukce uzavřen.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ
MÍSTO
- stálá expozice v sakristii kaple sv.
Barbory. Připomíná skutečnost, že
Frýdek patřil k nejznámějším
a k nejnavštěvovanějším marián-
ským poutním místům ve Slezsku.
FRÝDEK A MÍSTEK
Nová expozice věnovaná dvěma
a zároveň jednomu městu FM.
PAMÁTNÍK ÓNDRY
LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu
a dílu frýdeckého rodáka, který byl
a je světově uznávaným básníkem
a překladatelem.

Výstavy:

LETECKÉ MODELY
Muzeum Beskyd pokračuje v cyk-
lu modelářských výstav. Ta letoš-
ní je věnována leteckému mode-
lářství.
Potrvá do 22. září 2002.
LIDÉ MEZI SAHAROU
A TROPICKÝMI PRALESY
Výstava přibližuje oblast sahelo -
súdánského pásma Afriky, kde se
střetávají zemědělské společnosti
afrických savan s posledními lovci
- sběrači, žijícími v deštných prale-
sech okolo rovníku, a pastevci,
kteří obývají jižní okraj Sahary. Fo-
tografie jsou doplněny etnografic-
kými předměty vztahujícími se
k etnické skupině Fali z jižního
úpatí Mandarského pohoří a ar-
cheologickými exponáty z nalezišť
jihozápadně od Čadského jezera. 
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 11.
července v 17.00 hodin ve výstav-
ních síních frýdeckého zámku, po
jejím ukončení v 18.00 hodin před-
náška spoluautora výstavy PhDr.
Viktora Černého o kultuře, tradi-
cích, zvycích a rituálech obyvatel

severního Kamerunu a severozá-
padní Nigérie.
Potrvá do 22. září.

Programy, koncerty:

ZPÍVÁNÍ POD LÍPOU 2002:
- cyklus koncertů na nádvoří frý-
deckého zámku. Program - viz.
Národní dům.

KLAVÍRNÍ KONCERT
mladých umělců z celého světa
Neděle 4.8. v 15.00 hodin - Rytíř-
ský sál frýdeckého zámku
Spojeno s prohlídkou výstavy „Li-
dé mezi Saharou a deštnými pra-
lesy“

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ

SPOLEČNOST

POJĎTE S NÁMI
PO BRUŠPERKU
Pátek 26.7., odjezd linkovým auto-
busem z Místku, aut. stan. do
Brušperku v 15.43 hodin. Sraz
v Brušperku na zastávce ČSAD
v 16.05 hodin. Odjezd nazpět do
Frýdku-Místku v 19.00 hodin.

HRAD HUKVALDY
Otevírací doba v červenci

a srpnu:
denně mimo pondělí 9.00 - 18.00 h.

Program:
Do soboty 6.7. 
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL JANÁČKOVY
HUKVALDY
Sobota 13. - neděle 14.7. 
HISTORIE A SOUČASNOST
SOKOLNICTVÍ
- praktické ukázky výcviku a lovu
dravých ptáků
Sobota 20.7. 
VEČERY HISTORIE, LEGEND
A POVĚSTÍ I.
- večerní prohlídka hradu spojená
s vyprávěním o historii, legendách
a pověstech hradu Hukvaldy, hrad
otevřen do 22.00 hodin.
Pátek 26.7. 
KARAOKE na hradě Hukvaldy
Neděle 28.7. 
MLADÁ JANÁČKOVA
FILHARMONIE
- koncert mladého souboru
Sobota 3.8. 
VEČERY HISTORIE, LEGEND
A POVĚSTÍ II.
Sobota 10.8. 
BUBNOVÁNÍ NA HRADĚ
- večerní setkání příznivců bubnů
a bubínků
Sobota 17.8. 
KONCERT EVY HENYCHOVÉ
Sobota 31.8. 
CATENA MUSICA
- pěvecké vystoupení v hradní kapli

Další informace získáte ve Fon-
du Janáčkovy Hukvaldy, Čs. le-
gií 14, 702 00 Ostrava,
tel.: 069/612 6067

Ulice F. Čejky 450, Místek
Tel. 0658/435 449 (35 449)

Provozní doba: 
Po-Pá 13–17 h.

Klub Nezbeda bude o prázdni-
nách otevřen každý všední den
v době od 800 do 1300 hodin.
V týdnu bude vždy jeden den vy-
hrazen pro výlet. Máme v plánu
výpravy do okolí Místku, výlety do
Beskyd, víkendovku, koupání a ji-
né akce. Plán aktivit na jednotlivé
týdny si můžete přečíst na plaká-
tech - budou umístěny na dveřích
a oknech klubovny. Těšíme se na
vás! Všem dětem přejeme krásné
prázdniny.

Farní 1, vchod vedle 
Knihkupectví sv. Jana ve Frýdku

Tel.: 434 961
V období prázdnin bude KM

Krteček uzavřen. Další setkání
10. září. Všem přejeme krásné
léto a prima prázdniny.

Firma VELČOVSKÝ

● renovace dveří, 
kuchyňských 
linek

● montáže 
bezpečnostních
dveří 
zn. Sherlock

● výroba dveří
● vitrážová skla

Tel.: 0606/705 858 
(nonstop)

Tel./fax: 0658/659 339 
po 18.00 hodině

e-mail:velc@applet.cz

◆ SKLENÁŘSKÉ
PRÁCE

◆ Rámování 
obrazů, zrcadel

PROVÁDÍ

SKLENÁŘSTVÍ
GARNACOVÁ VLASTA

Dovoz a odvoz
oken, dveří zajištěn

NAJDETE NÁS:

Náměstí Svobody 47
Frýdek-Místek

Vjezd z ulice U staré pošty

☎ 433 006
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V knihkupectví Librex
Hlavní ul. 107 v Místku

(u křížového podchodu)
Otevírací doba:

Po-pá: 8.00 - 18.00 h
So: 8.00 - 12.00 h

www.korc.cz

Od 4.7. ZE SHORA - Ivan Korč
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 4.7.
v 17.00 hodin.
Od 1.8. MICHAL POPIELUCH

Jak vznikaly fotografie.
orchestr, Zuzana, snídaně, Dalibor

aneb Jak to neviděl Korč.
Vernisáž ve čtvrtek 1.8. v 17.00 h.

Antikvariát a První frýdecká
nonstop galerka

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

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

Do 22.6. NADĚŽDA FRIEDLOVÁ
- Viklany II

20.7. - 17.8. HANA
ČERNOHORSKÁ - Malba

17.8. - 14.9. JIŘÍ BRŇOVJÁK -
Akvarely

ČSA 481, Místek
(za Mainlem u kostela

sv. Jana a Pavla)
Tel.: 492 256, 0605 170 031

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

Do 20.7. POHÁDKOVÝ
SVĚT DĚTÍ

Přední řezbáři našeho města vy-
staví své marionety. Výstavabude
doplněna obrázky, které malovaly
děti mateřské školy veSviadnově.

Hluboká 66, Frýdek
Tel.: 631 145, 0723 021 622

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

i mimo tuto dobu.

Do 30.8. MIROSLAV ŠNAJDR -
Obrazy a kresby

Autorská výstava olomouckého
malíře, člena Umělecké besedy
a zároveň hudebníka, člena Mo-

ravské filharmonie.

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

E-mail: 
smtu.fm@worldonline.cz

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

Přehled kroužků na školní rok
2002-3

Turistika a kluby volného času:

KAM
- pátek 16-18 hodin, 6-15 let
TOR
- čtvrtek 16-18 hodin, 6-15 let
Koloušci při 1.ZŠ
- středa 15-17 hodin, 6-15 let
Marťani při 1.ZŠ
- středa 15-17 hodin, 6-15 let
Lavina
- pátek 16-18 hodin, 6-15 let
Klub mladých cestovatelů
- dle dohody, 13-15 let

Taneční:

Mažoretky I. - přípravka
- pondělí 15-17 hodin, 6-11 let
Mažoretky II.
- úterý 16-18 hodin, 12-16 let

Tai-či:

Pohybové meditace Tai-či
Pondělí, úterý, čtvrtek 18.30 -
21.30, dospělí

Vysokohorská turistika:

Horský klub I. - přípravka
- čtvrtek 16-18 hodin, 6-15 let
Horský klub II.
- čtvrtek 18-20 hodin, 15 let a výše

Cyklistika:

Cyklistika Frýdlant n.O.
- úterý, středa, čtvrtek, 16-18 hodin
Cykloturistika SMTu
- dle dohody, 6-15 let

Tenis:

Stolní tenis Frýdlant n.O. 
Rodiče s dětmi:

SUMEC
- víkendy

Kytara:

Trampská kytara a zpěv
- pondělí od 15.30, děti od 12 let,
dospělí

Počítače:

Počítače SMTu
- středa 14.30-17.30, 8-15 let

Angličtina:
- dle dohody

Den a čas schůzky bude
upřesněn podle potřeb dětí

a vedoucích.

Hvězdárna a planetárium
Johanna Palisy v Ostravě

Tř. 17. listopadu, Ostrava-Poruba
Tel.: 069/691 1005,
www.vsb.cz/planet

Vstupné:
děti 5 Kč, mládež 15 - 18 let 7 Kč,

dospělí 10 Kč

3.7. 16.00 Poetika Velkého vozu
18.00 Znovuobjevená oblo-

ha
6.7. 14.00 Pojďte s námi za

hvězdami - pořad pro
děti od 6 let

16.00 Poetika Velkého vozu
18.00 Skrytá krása vesmíru

10.7.16.00 Kameny z nebe
18.00 Letní souhvězdí ve

světě antiky
13.7.14.00 Vesmírní tuláci - po-

řad pro děti od 10 let
16.00 Geologie planet
18.00 Skrytá krása vesmíru

Od 14. července do 31. srpna
bude sál planetária uzavřen.
Pořady v přednáškovém sále:

17.7.16.00 Povídání a Slunci (ži-
vě s videoprojekcí)

18.00 Povídání a hvězdách
(živě s videoprojekcí)

20.7.14.00 Pohádky - videopro-
jekce

16.00 Povídání a Slunci (ži-
vě s videoprojekcí)

18.00 Povídání a hvězdách
(živě s videoprojekcí)

24.7.16.00 Povídání a Slunci (ži-
vě s videoprojekcí)

18.00 Povídání a hvězdách
(živě s videoprojekcí)

27.7.14.00 Pohádky - videopro-
jekce

16.00 Povídání a Slunci (ži-
vě s videoprojekcí)

18.00 Povídání a hvězdách
(živě s videoprojekcí)

31.7.16.00 Povídání a Slunci (ži-
vě s videoprojekcí)

18.00 Povídání a hvězdách
(živě s videoprojekcí)

Hvězdárna je v červenci otevře-
na za jasného počasí každou
středu a sobotu od 21.30 do
23.30 hodin. V srpnu je areál
Hvězdárny a planetária J. Palisy
návštěvníkům uzavřen. Změna
programu vyhrazena.

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

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

O prázdninách bude klub Stoun
uzavřen.

Zahájení kurzů v září 2002:

JÓGA CENTRUM
(v prostorách 9. ZŠ na ul. Elišky
Krásnohorské ve Frýdku)
Zahájení v pondělí 2.9.
15.30 hod. - jóga pro děti (od 6 let)
16.45 hod. - mírně pokročilí
18.30 hod. - mírně pokročilí
Zahájení v úterý 3.9.
16.30 hod. - začátečníci
18.15 hod. - začátečníci
Zahájení ve středu 4.9.
10.00 hod.- mírně pokročilí
16.30 hod.- začátečníci
18.30 hod.- mírně pokročilí
Zahájení ve čtvrtek 5.9.
18.30 hod. - jóga proti bolestem
kloubů a zad

MATEŘSKÁ ŠKOLA
UL. SVATOPLUKA ČECHA

(u Okresního úřadu, směrem k su-
permarketu Ještěr v Místku)
Zahájení v pondělí 16.9.
18.30 hod. - pokročilí
Zahájení v úterý 17.9.
16.30 hod. - pokročilí
Zahájení ve středu 18.9.
18.30 hod. - začátečníci

MATEŘSKÁ ŠKOLA
UL. ANENSKÁ

(za hotelovým domem Permon)
Zahájení v pondělí 16.9.
15.00 hod. - pokročilí
Zahájení ve středu 18.9.
15.00 hod. - začátečníci

Lískovecká 1756, FM
tel. 633 340

www. joga-karakal.cz

25.-31. srpna 2002
DOVOLENÁ S JÓGOU -
TECHNIKY OMLAZOVÁNÍ -
KAYA-KALPA
Místo konání:
V příjemném prostředí Morávky,
v rekreačním zařízení „Ingstavu“
ve 3 a 4lůžkových pokojích. Očist-
ná strava.
Z programu:
Přednášky zaměřeny k technikám
omlazování, zdravému životnímu
stylu, problematice stravování, pů-
stu, hladovky atd. Cvičení ásánů,
meditační techniky, muzikotera-
pie, koupání a další.
PRAVIDELNÉ TÝDENNÍ KURZY
od začátečníků až po pokročilé za-
čínají opět v září.

Zápis:
2. září od 16.00 do 18.00 hodin
v jógovém sálu v 9. ZŠ na ul. E.
Krásnohorské, Frýdek. Cvičení za-
čínají od pondělí 9. září.
Po prázdninách se opět na Vás
moc těšíme.

Tržní 31, Frýdek-Místek
Tel.: 0658/647 007

Přehled nejžádanějších titulů
v prodejně Bontonland v Míst-
ku v období od 10.5. do 10.6.:
1. Tatoo 200 Po vstrečnoj
2. OST Rok ďábla
3. OST Rebelové Co se do fil-

mu nevešlo
4. Landa 9 mm argumentů
5. Scooter Push The Beat For.
6. No name Nie, alebo áno
7. Kabát Suma sumárum
8. Žbirka Modrý album
9. Tučný N# 55

10. Team Mám na teba chuť

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 

bude 13. srpna.

RÁMUJEME 
A  PASPARTUJEME

- velký výběr rámů a paspart.
Provádíme veškeré

SKLENÁŘSKÉ PRÁCE 
V INTERIÉRECH
A EXTERIÉRECH.

Provozní doba:
Po - pá 8 - 17

tel.: 0658/431 385
0723/667 141

Sídlo: 
Domov mládeže SPŠ,

ul. 28. října 1639, 
Frýdek-Místek

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

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 0658/675 999

nebo 0602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·
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Dfievûná 

EUROOKNA
DARE

Vstupní dveře
Parapetní desky 

vnitřní, vnější (AL)

Prodej a montáÏ
d˘hovan˘ch rakousk˘ch
dvefií a zárubní „DANA“

Zahradní 89, Frýdek-Místek
0777 125 422
0658/431 345

e-mail: vaclavdanek@seznam.cz
www.dare.oceany.cz

M n o Ï s t e v n í  s l e v y

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

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.: 0658/633 506 • 0658/621 604
mobil: 0604 77 11 77 • e-mail: bbdent@bbdent.cz

VÁ· 3. STÁL¯ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

AUTO·KOLA
Jifií Kreuziger, FM 

Vám nabízí pfiípravu na získání
fiidiãského prÛkazu skupin

M, A, B, C, E - i na splátky

VYUâOVÁNÍ I DOPOLEDNE
Fr˘dek, Stfielniãní ul. - hasiãská zbrojnice

(po, st: od 16.30 hodin)
Fr˘dek, ul. J. âapka - 2. Z·
(út, ãt: 17.00 - 18.30 hodin) 

Místek, hotel. DÛm Koloredo
(po, út, st: 14.30 - 16.00

po, st: 10.00 - 11.30)

☎ 624 014, 627 500
0603 442 920, 0608 122 522

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

KUPON

5% SLEVA
NA VÝROBKY

GALADŘEVO

Staré Město

u Frýdku-Místku

Jamnická 16

tel.: 0658/62 71 93-4

■ zahradní chaty

■ zahradní nábytek

■ ekologické barvy

na dřevo

■ pozink. konzoly

■ pískoviště

■ houpačky

■ zásobníky na

kompost

■ dřevěné ploty

■ pergoly

■ altány

■ palisády

■ květináče

✆

28. fiíjna 1639, 738 01 Fr˘dek-Místek
Tel.: 0602 566 025, fax: 0658/431 385
vadas@vadas.cz
◆ Baterie GP, stavebnice, souãástky,

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

Velkoobchod
Maloobchod

Zásilková sluÏbaDavid Smolarčuk

TEL.: 0658/ 431 016

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

0603 512 515
nebo volejte zdarma

0800 141 142

10% slevy pro 
tělesně postižené 

a důchodce

TAXI
K A D L Č Í K

0658625 625


