
Vážení
občané,

voda je
základem
života na
naší ma-
tičce Zemi,
ale také
může být
nejvážněj-
ším ohro-
žením tohoto života. V posled-
ních letech není ani naše re-
publika výjimkou při stále nově
hrozící zásadní změně klimatu.
Po „moravské“ vlně přišla nyní
„česká“. Obrovské škody zřej-
mě způsobí i mírnou stagnaci
některých důležitých věcí u nás,
na druhé straně jsme opětovně
mohli nalézt tu důležitou míru
soudržnosti, solidarity a vzájem-
né pomoci. Věřím, že i Vy na-
leznete byť i nějakou skromněj-
ší formu pomoci obětem záplav,
kterou můžete poslat buďto
přes město nebo s pomocí ně-
které charitativní organizace.

Pomalu končí volební období
současné radnice. Na bilanco-
vání je ještě dosti času, a tak jen
připomenu, že pravděpodobně
poslední zasedání „starého“ za-
stupitelstva bude 24. září tohoto
roku, v měsíci listopadu by již
poprvé mělo zasednout zastupi-
telstvo nově zvolené.

Na minulém červnovém za-
stupitelstvu jsme zpřísnili „psí“
vyhlášku, do některých částí
města mohou psi jen na vodítku
a s náhubkem. Musím říct, že
dost proháním městské strážní-
ky, aby na dodržování této vy-
hlášky dohlíželi, zpočátku hlav-
ně domluvou, ale postupně i po-
kutami. Nebezpečí útoku psa
stále hrozí a to i v našem měs-
tě. Je ale také pravdou, že pár
strážníků na dodržování zákon-
nosti  a vyhlášek nestačí. Pře-
devším sami lidé musí přijmout
zmíněná pravidla a také by je
měli mezi sebou vyžadovat. Je
to jako se slušným chováním,
téměř každý ví, jak se má cho-
vat, ale zdaleka ne  všichni se
tak chovají.

Prázdninové měsíce zacloni-
ly události z doby záplav, nic-
méně několik zajímavých věcí
je možno připomenout. Ve měs-
tě proběhla krajská soutěž Sbo-
ru dobrovolných hasičů, při za-
hajování asi vůbec nikoho ne-
napadlo, že mnohem tvrdší
zkouškou projdou mnozí její
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Začátkem července navští-
vilo Frýdek-Místek čtrnáct
komisařů Evropské unie, aby
v rámci celoevropské soutě-
že „Města a vesnice v kvě-
tech a zeleni“ Entente Flora-
le zhodnotili krásu a uprave-
nost našeho města.

Komisaři prošli nebo se pro-

vezli autobusem prakticky po
celém území města i jeho nej-
bližšího okolí, setkali se s před-
staviteli radnice i médií a vše
pečlivě hodnotili a zapisovali.
„Velice dobrý dojem na komi-
saře udělala například nově vy-
budovaná zámecká štěpnice,
ocenili také náš koridor zeleně

procházející celým městem,
velký počet parků i dětských
hřišť, budování cyklostezek
i úpravnost historického jádra
města. Snažili jsme se, aby ko-
misaři pochopili i to, že Frýdek-
Místek byl ještě před několika
málo lety šedým, rozbitým,
smutným a špinavým průmy-
slovým městem, a že radnice
i občané sami během těch ně-
kolika let vykonali obrovský kus
práce a ve zlidštění a zazele-
nění okolí postoupili o nepřed-
stavitelný kus dopředu. To, co
je pro řadu jiných měst tradicí
a samozřejmostí, my jsme si
museli vydupat ze země. Proto
jsme komisaře zavedli napří-
klad i do cvičné šachty Dolu
Staříč,“ vysvětluje „městský za-
hradník“ Jiří Lederer z odboru
životního prostředí Městského
úřadu ve Frýdku-Místku, který
je také otcem myšlenky město
do soutěže zapojit.

Evropští komisaři se živě za-
jímali nejen o odborné a ekolo-
gické otázky a samotnou úpra-
vu města, ale zajímala je také
historie Frýdku-Místku i životní
styl našich občanů. „Frýdek-
Místek by se dal pojmenovat

městem zeleně. Skutečně
u vás máte veliké množství
krásných, upravených a zdra-
vých stromů a trávníků. Ve
městě by se však mohlo objevit
i více květin za okny a na bal-
kónech. Působily by pak vese-
leji i ona velká betonová sídliš-
tě,“ konstatoval komisař Anton
Kränzle z Německa. „Aby byl
Frýdek-Místek co nejvíce rozk-
vetlý, městský úřad vyhlásil
i soutěž o nejhezčí balkón

Frýdek-Místek se zúčastnil evropské soutěže
Města a vesnice v květech a zeleni Entente Florale

Výrazem společenského
uznání a poděkování Města
Frýdek-Místek bylo červen-
cové setkání představitelů
radnice s místeckým rodá-
kem a hudebním skladatelem
Evženem Zámečníkem. Jeho
symfonická poema pro so-
prán, sólo a symfonický or-
chestr Frýdecké zvony za-
zněla letos v květnu ve své
slavné premiéře v Národním
domě u příležitosti koncertu
ke 40. výročí Symfonického
orchestru Frýdek-Místek.
Oslava rodného kraje je v ní
vyzpívána verši Petra Bezru-
če a říkankou frýdeckého li-
dového básníka Vítězslava
Závady.

Spolu s Evženem Zámeční-
kem, v současnosti ředitelem
brněnské konzervatoře, přivítal
starosta města i dirigenta Sym-
fonického orchestru Frýdek-
Místek Jaromíra Václavíka
a předsedu Společnosti pro

symfonickou a komorní hudbu
ve Frýdku-Místku ing. Jiřího
Kavku.

Přátelské setkání bylo obo-
haceno řadou vzpomínek, a to
zejména ze života v místeckém
gymnáziu před zhruba čtyřiceti
lety, kdy hudební výchovu stu-
dentů měl na starosti legendár-
ní profesor - houslista Gabriel
Štefánek, skvělý žák Otakara
Ševčíka a Mistra Kociána. V pří-
jemné atmosféře bylo vzpome-
nuto dalších hudebních veliká-
nů našeho města - varhaníků
Františka Kolaříka a Víta Kmen-
ta.

Zdálo by se, že ředitel kon-
zervatoře může obdivovat pou-
ze dokonalou hudební interpre-
taci. Ale jak řekl sám Evžen Zá-
mečník, je mu citově cizí pouze
elektronická hudba keyboardů,
jinak je mu příjemný každý hu-
dební projev, protože je jedi-
nečný, osobitý, a ten přijímá rád
i s jeho nedokonalostí. (an)

Hudební skladatel a frýdecko-místecký rodák Evžen Zámečník
(na snímku vlevo) a dirigent Symfonického orchestru Frýdek-
Místek Jaromír Václavík (vpravo) se v červenci setkali s před-
staviteli frýdecko-místecké radnice. Na tomto snímku je zachy-
til starosta města. Foto: Zdeněk Stolař

Evropským komisařům se
naše město líbilo.

Foto: Jana Rumianová

Na snímku zleva: starosta FM Zdeněk Stolař, přednosta OkÚ
FM Jiří Kajzar a místostarosta FM Petr Rafaj diskutovali o měst-
ské zeleni s rozhodčími Evropské komise. 

Foto: Jana Rumianová

Starosta poděkoval skladateli Evženu Zámečníkovi

Pokračování na str. 2
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Město přispěje zatopeným
Město Frýdek-Místek se roz-

hodlo přispět na zmírnění ná-
sledků ničivých povodní, které
postihly Čechy, prozatím část-
kou 100 000 korun. Tato suma
se však ještě po projednání za-
stupitelstvem města, které zase-
dá 24. září, může změnit. Mimo-
to město vypravilo i náklad hu-
manitární pomoci do zaplavené-
ho Vranova nad Vltavou. Více
informací v příštím Zpravodaji.

Daruj krev s rozhlasem
Ve středu dne 11. září pro-

běhne na transfúzním oddělení
Nemocnice ve Frýdku-Místku
tento rok již potřetí akce „Daruj
krev s Českým rozhlasem“. Pra-
covníci transfúzního oddělení
zvou dobrovolné dárce krve,
aby se této akce zúčastnili v co
největším počtu.

Kurz PC pro seniory
Městský Svaz důchodců ČR

ve Frýdku-Místku zahajuje dne
9. září ve 14.00 hodin na 8.ZŠ
v Místku kurz výuky práce na po-
čítači pro seniory. Další kurz se
připravuje na leden 2003.

Volná místnost
Společenství vlastníků bytů

pronajme suterénní místnost
v panelovém domě na Frýdlant-
ské ulici v Místku. Informace ve
večerních hodinách na tel.:
0658/433 201 nebo 0723 238
719.

Charita Frýdek-Místek se
obrací na všechny spoluobča-
ny, firmy a instituce s naléha-
vou prosbou o pomoc při
shromažďování humanitární
pomoci, určené všem potřeb-
ným lidem z oblastí postiže-
ných katastrofickými povod-
němi.

Jedná se o tento materiál:
• desinfekční prostředky,

prostředky pro úklid
• hygienické potřeby
• přikrývky, karimatky
• prázdné krabice k balení.
NESBÍRÁ SE OBLEČENÍ!
Sběrná místa:
1. Místek: Sídlo Charity FM,

ulice F. Čejky 450.
2. Frýdek: Charitní dům po-

kojného stáří, Mariánské ná-
městí 146, Frýdek.

3. Frýdlant nad Ostravicí:
Římskokatolický farní úřad,
Náměstí 2.

Pokud chcete přispět finanč-
ně, Sdružení Česká katolická
charita zřídila pro potřeby lidí
postižených povodněmi cent-
rální konto u České spořitelny,
Praha 1, Na Příkopě 29.

Číslo účtu: 
369 - 369369369/0800
Variabilní symbol: 906
Všem dárcům upřímně dě-

kujeme!

Český červený kříž, ob-
lastní spolek ve Frýdku-Míst-
ku, pořádá veřejnou sbírku,
na zmírnění následků záplav
v Čechách.

Veřejná sbírka se týká:
* Finančních prostředků na

Fond humanity - č. účtu:
10030-7334-011/0100, varia-
bilní symbol 300

* Materiálního zabezpečení:
pitná voda v PET láhvích, ba-

terky, monočlánky, svíčky, při-
krývky, hygienické a desin-
fekční prostředky, hrábě, lopa-
ty, rýče, hadry, vědra.

Prostředky je možno dopra-
vit do skladu ČČK, Oblastní
spolek Frýdek-Místek, 8. pěší-
ho pluku 1975 (komerční cent-
rum), nebo informovat ředitel-
ku úřadu - paní Marii Macho-
vou (tel. O658/434 850,434
376). Děkujeme.

Hrozivé povodně, jaké le-
tos postihly Čechy, se naše-
mu regionu naštěstí vyhnuly.
Všechny složky integrované-
ho záchranného systému
však byly připraveny v přípa-
dě potřeby zasáhnout.

Ve dnech 14. až 16. srpna,
kdy v severních Čechách kulmi-
novala řeka Labe, se vzhledem
k deštivému počasí začaly zve-
dat hladiny řek i v Beskydech.
Tyto stavy nebyly nijak význam-
né z hlediska případného ohro-
žení obyvatel. Druhého stupně

povodňové aktivity dosáhla jen
řeka Olše, a to krátkodobě. Ře-
ka Ostravice kulminovala 15.
srpna v odpoledních hodinách
na hladině 277 cm ve Sviadno-
vě, což bylo 3 cm pod hladinou
prvního stupně povodňové akti-
vity. V tento den totiž začaly vy-
pouštět přehradní nádrže Šan-
ce a Morávka vodu v objemu 20
m3/s. „Standardní objemový
průtok ve výpusti je 2,5 až 5
m3/s. Tento zvýšený průtok ne-
ní ničím výjimečným. Je to pou-
ze preventivní záležitost,“ řekl

správce vodní nádrže Morávka
Jan Jadlovec. Hladiny obou
vodních nádrží byly totiž 2 až 3
m pod hranou horní přepusti.
„Máme cenné zkušenosti z po-
vodní v našem městě z roku
1997. Krizový štáb města by byl
schopen ve spolupráci s frýdec-
ko-místeckým okresním úřa-
dem a se složkami Integrova-
ného záchranného systému ta-
kovou situaci okamžitě řešit,“
informoval ing. Vít Roubal z od-
dělení krizového managementu
města. „V inkriminovaných

dnech jsme otestovali i funkč-
nost hlasových sirén na území
města. Systémy jsou sice pravi-
delně kontrolovány, ale chceme
si být stoprocentně jisti, aby-
chom mohli občany včas infor-
movat,“ dodal Roubal. Stupně
povodňové aktivity jsou tři - prv-
ní znamená stav bdělosti, druhý
znamená pohotovost a třetí je
stavem ohrožení. Čili první SPA
neznamená pro občany nic
zvláštního. Je to většinou infor-
mace pro potřeby jednotlivých
povodí a příslušných institucí.

Řeka Ostravice povodněmi nehrozila

ČČK pořádá veřejnou sbírku

Výzva k pomoci

a předzahrádku. Třebaže se do
soutěže přihlásila celá řada ob-
čanů, na to, aby bylo město pl-
né květin, to přece nestačilo,“
říká místostarostka města Eva
Richtrová. „Ve městě máme tři-
cet tisíc stromů a ročně vysadí-
me okolo jednoho tisíce nových
stromků,“ doplnil informaci sta-
rosta města Zdeněk Stolař.

Soutěž Entente Florale za-
měřená na zeleň a životní pro-
středí probíhá už od roku 1975.
Pořádá ji Evropské sdružení
pro okrasné sadovnictví a kraji-
nářství se sídlem v Bruselu.

Soutěž je určena pro země
EU a EFTA (Evropské sdruže-
ní volného obchodu, jehož je
členem i Česká republika). Pro-
bíhá každoročně a podporuje
evropského ducha a evropskou
vzájemnost. Hodnotící komise

je složena ze zástupců všech
členských zemí. Hodnotí v při-
hlášených sídlech zeleň a kva-

litu prostředí, oceňuje osobitost
sídel, národní svébytnost, spe-
cifika kraje, kulturu a pospoli-

tost obyvatel a jejich schopnost
podílet se na věcech veřejných.
Soutěž podněcuje ekologický
přístup k řešení obecních zále-
žitostí a aktivní ochranu životní-
ho prostředí prováděnou v zá-
jmu obyvatel. Při obnově zele-
ně sídel oceňuje koncepční,
promyšlené výsadby, zkrášlo-
vání  veřejných prostranství,
ulic a návsí i obětavou péči
obyvatel. Podporuje spolupráci
správních orgánů, soukromých
organizací a jednotlivců a záro-
veň i aktivní účast obyvatel na
zlepšení prostředí a péči o něj.
Soutěžící země přihlašují v da-
ném roce vždy jedno město
a jednu vesnici.

V roce 2002 byly organizáto-
ry soutěže za Českou republiku
přihlášeny vesnice Telecí
v okrese Svitavy a město Frý-
dek-Místek. Výsledky soutěže
budeme znát během září. (jr)

Frýdek-Místek se zúčastnil soutěže Entente Florale
Pokračování ze str. 1

Jiří Lederer z odboru životního prostředí MěÚ FM převzal z ru-
kou předsedy Evropské komise Luke Griffina z Irska pamětní
medaili. Foto: Jana Rumianová

Krizový management města nechtěl nic ponechat náhodě, proto po dohodě s Okresním úřadem FM přezkoušel funkčnost všech si-
rén a byl v neustálém spojení jak se všem složkami integrovaného záchranného systému, tak i s vodohospodáři. Na snímcích je pa-
trné, že jak vodní nádrž Morávka (vlevo), tak Šance (uprostřed) měly ještě dostatečné rezervy. Přesto vodohospodáři z obou nádrží
raději zavčas vodu odpouštěli. Na pravém snímku spodní výpust přehrady Šance zalitá vypouštěnou vodou. Všechny tři snímky byly
pořízeny 15. srpna, kdy hladina Ostravice kulminovala. Foto: Jana Rumianová

Záchranný systém v okrese funguje
dobře, ocenil to i ministr vnitra

Čestnou medaili Policie České republiky za aktivní činnost při
budování integrovaného záchranného systému udělovanou mi-
nistrem vnitra předal přednostovi Okresního úřadu ve Frýdku-
Místku Jiřímu Kajzarovi 7. srpna 2002 ředitel Správy Severo-
moravského kraje Policie ČR plk. Radim Pražák za přítomnos-
ti ředitele Okresního ředitelství Policie ČR plk. Václava
Habrnála.



3 ZÁŘÍ 2002ZPRAVODAJSTVÍ

Internímu oddělení Ne-
mocnice ve Frýdku-Místku
se podařilo získat certifikát
akreditovaného pracoviště
pro výuku a vzdělávání medi-
ků a lékařů do 1. atestace
včetně výuky v několika me-
todikách.

„Získali jsme hned několik
akreditací. Především pro inter-
ní obory kardiologie a gastro-
enterologie.  Kromě toho nám
akreditace umožňují provádět
školení v systému celoživotní-
ho vzdělávání jak lékařů pro
všeobecné lékařství, tak i léka-
řů před první atestací a rovněž
výuku mediků. Dále máme
akreditace ke školení lékař-
ských výkonů a k vydávání
funkčních licencí pro dané vý-
kony,“ uvedl primář interního
oddělení Nemocnice ve Frýd-
ku-Místku MUDr. Vladimír Mró-
zek. Tyto licence v oboru „ško-
litel“ na oddělení získalo pět lé-
kařů, kterými jsou doktoři Petr
Buček, Josef Chalupa, Vladimír

Mrózek, Igor Nykl a Ondřej
Urban.

Pro interní oddělení i celou
frýdeckou nemocnici je získání
těchto certifikátů velmi prestižní
záležitostí. „Takto širokou akre-
ditaci podle mých informací
prozatím nezískala žádná další
okresní nemocnice v okolí,“
konstatuje primář Vladimír Mró-
zek. Licence však mají pro ne-
mocnici i praktický přínos. Ten
by se měl projevit při uzavírání
smluv nemocnice s pojišťovna-
mi na proplácení určitých výko-
nů. „Z akreditace nám ovšem
vyplývají i určité povinnosti, ja-
ko například organizování od-
borných seminářů a vzděláva-
cích akcí pro laickou veřejnost,
povinnost přednášet na lékař-
ských sjezdech a vydávat od-
borné publikace,“ konstatuje
primář interního oddělení.

Získání licencí bylo podmí-
něno jednak dostatečným po-
čtem vysoce erudovaných lé-
kařů - všichni jmenovaní mají
vedle atestací prvního a dru-
hého stupně i specializační
atestace v některém z inter-
ních oborů, jako jsou kardiolo-
gie, gastroenterologie a nefro-
logie. Na oddělení jsou však
samozřejmě i specialisté v dal-
ších oborech interny.

„Druhou podmínkou bylo
kvalitní přístrojové vybavení
oddělení, které lékařům umož-
ňuje provádět široký rozsah
vyšetření a které urychlí
a zkvalitní diagnostiku. Tato
přístrojová škála je na inter-
ním oddělení frýdecké nemoc-
nice širší, než v okolních ne-
mocnicích okresního typu,“
uvedl primář Vladimír Mrózek.

(jr)

účastníci při pozdějších zápla-
vách, kam někteří z nich jeli za-
chraňovat majetek i lidské živo-
ty.

Mezi příjemné události uply-
nulých dvou měsíců patřilo také
setkání na radnici s dirigentem,
hudebním skladatelem a ředite-
lem konzervatoře v Brně, pa-
nem Evženem Zámečníkem,
který mimo jiné složil poemu
Frýdecké zvony. Její premiéra
byla uvedena při slavnostním
koncertu frýdecko-místeckého
symfonického orchestru. Toto
symfonické dílo bylo věnováno
našemu městu.

Proběhl také už čtvrtý ročník
přehlídky folkové a country hud-
by s mnoha známými jmény.
Myslím si, že hudba i atmosféra
byly výborné. Festival jsem si
dovolil uvést „netradičně“ - pre-
miérově jsem si s FM bandem
zahrál a zazpíval.

Prázdniny bývají dobou, kte-
rá se mimořádně hodí k četbě.
Věřím, že vedle přemíry nega-
tivních novinových článků či
módních časopisů jste si našli
chvilku i na nějakou zajímavou
knížku. Já jsem se nyní docela
pobavil při čtení knihy manželů
Peaseových „Proč muži nepo-
slouchají a ženy neumí číst
v mapách“. Je to spíše odde-
chovka, ale některé závěry
z chování a motivace mužů
i žen překvapí i odborníka.

Vážení občané, přeji nám
všem hezké či alespoň nedešti-
vé  počasí, a školákům bezbo-
lestivé překonání prahu, za
nímž čekají školní starosti. 
Zdeněk Stolař, starosta města

Pokračování ze str. 1

Ludmila Horáková navařila dětem celý kotel výborné bramborač-
ky, aby na horské chatě neměly hlad. Foto: Jana Rumianová

Děti u Horáků strávily
báječný den

Na úplný závěr minulého
školního roku uspořádala
vedoucí frýdecko-místecké
pobočky nadace Adra Lud-
mila Horáková se svým man-
želem už tradiční „den pro
děti“ z frýdecko-místeckých
speciálních škol.

Vždy ke konci školního roku
žáci ze Speciálních škol se
svými učiteli vydají na výlet na
Visalaje, kde je na své soukro-
mé chatě očekávají s kotlem
navařené bramboračky a ko-
pou špekáčků manželé Horá-
kovi. Tato akce se během let
stala tradicí, kterou děti milují
a vždy se na ni velmi těší. „Na-
še výlety na chatu Horákových
už mají svůj zaběhnutý řád.
Děti už ví, co je čeká a nikdy se
neumí rozhodnout, jestli se
nejvíce těší na báječnou bram-
boračku paní Horákové, na to,
že si mohou hrát v krásné bes-
kydské přírodě, nebo na to, až
budou za dohledu pana Horá-

ka opékat špekáčky,“ říká se
smíchem ředitelka Speciálních
škol Ilja Maloušková. „I my
s manželem se na ten den
vždy velmi těšíme. Máme ty
děti moc rádi. Jen nevím, jestli
to letos není už naše poslední
setkání, protože možná chatu
budeme muset prodat,“ za-
mýšlí se smutně Ludmila Horá-
ková.

Děti se za krásný den man-
želům Horákovým vždy odmě-
ní drobnými dárečky, které sa-
mi vyrobí. Letos například při-
nesly krásnou vyšívanou deč-
ku. Setkání s dětmi u Horáků
se pravidelně zúčastňuje i mís-
tostarosta města Mgr. Josef
Vojvodík. „Velice bych si přál,
aby mezi námi bylo co nejvíce
takových lidí, jako jsou manže-
lé Horákovi, kteří jsou schopni
a ochotni jen tak z dobré vůle
a pro radost pořádat podobné
akce,“ zamyslel se místosta-
rosta. (jr)

Interní oddělení frýdecké nemocnice
získalo prestižní akreditace

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

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



K umísťování reklamních zařízení je třeba mít povolení
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Odbor dopravy a služeb
Městského úřadu ve Frýdku-
Místku upozorňuje všechny
subjekty, že je v obecně zá-
vazné vyhlášce č. 1/1996
o místních poplatcích ze dne
26.3. 1996 za umístění re-
klamních zařízení stanoven

poplatek za užívání veřejné-
ho prostranství.

Z výše uvedeného vyplývá,
že každá firma, která má
umístěno reklamní zařízení na
veřejných plochách, které
jsou majetkem města a záro-
veň nemá povolení odboru

DaS MěÚ ke zvláštnímu uží-
vání místních komunikací
(chodníků) nebo nemá uhra-
zený poplatek za užívání ve-
řejného prostranství (včetně
náměstí, zeleně apod.), pro-
vozuje toto zařízení neopráv-
něně.

Město Frýdek-Místek, Národní dům FM a umělecká
agentura Gryff Vás srdečně zvou na

FRÝDECKÉ
HISTORICKÉ SLAVNOSTI

v areálu frýdeckého zámku a parku

v neděli 1. září 2002 od 10 do 19 hodin.
Až do minulého století se ve Frýdku udržel zvláštní
zvyk: jedenkráte za rok shazovali ze zámecké věže
kozla nebo berana. O této zajímavosti se ve Frýdku

udržela pověst.
Od 10 až do 18 hodin - bohatý program

s historickou tématikou
historický jarmark - rytířské hry pro děti a dospělé -

dobové hudební a taneční skupiny - rytířské souboje -
divadelní, šermířská a komediantská představení -

historická střelnice - fakírská představení
11, 14, 16 hodin - pověst o „shazování kozla“

Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 5 Kč

Místostarosta
Vojvodík vítá žáky

opět ve škole
Letní prázdniny uběhly

snad ještě rychleji než loňské,
je tu září, čas, kdy znovu do la-
vic zasednou žáci a před ta-
bulemi stanou učitelé. Letošní
prázdniny byly o jeden den
delší, takže  školní rok začíná
až 2. září. Přeji všem žákům
na našich školách radostný
vstup do nového školního ro-
ku, hodné učitele, učitelům
vnímavé žáky, hodně sil, trpě-
livosti a ještě lepší výsledky
než loňské. Hlavně co nejsr-
dečněji vítám ve školách 626
prvňáčků a přeji jim ať jsou
všechny dny strávené ve ško-
le tak pěkné, jak jistě bude
den první. Ať jim vydrží jejich
zvídavost a svými výsledky
dělají radost nejen učitelům,
ale hlavně svým rodičům.

Redakce Zpravodaje se
stále snaží co nejvíce zkva-
litňovat svou práci. Našim
cílem je především to, aby
se k vám občanům dostalo
co nejvíce seriózních a ak-
tuálních informací o dění ve
městě, a to pokud možno
čtivou a přehlednou for-
mou.

Jednou z podmínek vaší
spokojenosti je i to, abyste do
svých schránek dostali Zpra-
vodaj včas. Chybí nám však
zpětná vazba, která by nám
umožnila si ověřit, jak distribu-
ce Zpravodaje funguje. Proto
prosíme, dejte nám vědět, po-
kud Zpravodaj nemíváte vho-
zený do své schránky, ale na-
příklad pohozený ve vchodě,

případně ho nedostáváte ne-
bo dostáváte se zpožděním.
Obecně by měly být všechny
výtisky rozneseny vždy do po-
sledního dne předcházejícího
měsíce, než pro který je Zpra-
vodaj určen. Například toto
zářijové číslo byste tedy měli
mít ve schránkách do 30. srp-
na. 

Kontakty na redakci:
Tel.: 0658/609 106, Jana

Rumianová, fax: 0658/633
055, e-mail: rumianova.ja-
na@frydekmistek.cz. K vašim
připomínkám je bezpodmíneč-
ně nutné uvést i vaše jméno
a adresu, distributor nám jinak
naše reklamace neuzná. Za
vaše podněty předem děkuje-
me. (jr)

Příští číslo Zpravodaje rady
města Frýdku-Místku bude
z převážné části věnováno in-
formacím o komunálních vol-
bách, které proběhnou začát-
kem listopadu.

Každá kandidující strana nebo
politické seskupení, které ve
Frýdku-Místku bude kandidovat
v komunálních volbách, bude mít
pro svou prezentaci vyhrazenou
půlstranu zdarma ve Zpravodaji
č. 10 - říjen 2002, který vyjde 26.
září 2002 (v případě zájmu pře-
sahujícího možnosti Zpravodaje
se však stanovená plocha roz-
dělí mezi strany rovným dílem).
Podklady pro tyto „inzeráty“ mu-
sí politické strany doručit redak-
torce Zpravodaje nejpozději do

data uzávěrky, které je stanove-
no na 9. září 2002. Pokud někte-
rá politická strana do tohoto data
(včetně) podklady nedoručí, při-
jde o možnost své bezplatné
prezentace ve Zpravodaji. Plo-
chy pro předvolební prezentaci
jednotlivých stran budou ve
Zpravodaji seřazeny podle vylo-
sovaných volebních čísel politic-
kých stran od nejnižšího k nej-
vyššímu.

Pro prezentaci jednotlivých
politických stran budou ve
Zpravodaji vyhrazeny strany od
č. 6. Uzávěrka přijímání ostat-
ních příspěvků a inzerce bude
16. září.

Další informace na telefonu
609 106.

Kultura mluveného
projevu na 8.ZŠ
„Ptáka poznáš po peří, vlka

po srsti a člověka po řeči,“ pra-
ví české přísloví. Ve středu 9.
října 2002 ve 14.00 hod. pro-
běhne na 8. ZŠ ve FM další
vzdělávací akce s názvem Kul-
tura mluveného projevu. Před-
nášet bude doc. PhDr. Milena
Krobotová, CSc. z PdF UP
v Olomouci. Na tuto akci je nut-
no poslat písemnou přihlášku
nejpozději do konce září.
Vzdělávací program je realizo-
ván na základě akreditace
MŠMT. Odborný garant: Mgr.
Eva Brudíková, kulturní a tech-
nické zabezpečení: Mgr.To-
máš Pyško, organizační zajiš-
tění: Paedr. Jiří Rozehnal.

Ačkoliv je doba prázdnin a dovolených, Město během tohoto ob-
dobí v žádném případě nezahálí. V současné době probíhají tyto
větší investiční akce: 

■ Období práznin se využívá ke stavební činnosti na školách:
6. ZŠ - úpravy ve školní kuchyni a opláštění spojovacího  krčku, na
11. ZŠ se prování úpravy bazénu, úpravy školní  kuchyně na 9. ZŠ.

■ Nyní probíhající etapou „Rekonstrukce kina Vlast bude vytvo-
řen sál jenž bude sloužit nejpozději začátkem příštího roku pro kon-
certní  vystoupení, k promítání i pro divadelní a další akce.

■ Město pokračuje ve výstavbě cyklostezek. Tentokrát je to úsek
po pravém břehu Ostravice a Morávky s propojením sídliště Slez-
ská s „dožínkovištěm“ ve Starém Městě. 

■ V průběhu je stavba Průmyslová zóna Lískovecká s předpo-
kládaným termínem dokončení polovina roku 2003.

■ V obci Chlebovice probíhá výstavba středotlaké plošné ply-
nofikace včetně výstavby regulační stanice Na letošní topnou se-
zónu bude napojena na plynový řad téměř plovina obce.

Ve dnech 6.–7. června proběhlo v Praze Národní finále házen-
kářského turnaje mladších žáků základních škol O novinářský ka-
lamář 2002. Za moravskoslezský region se zúčastnilo družstvo
11. základní školy Jiřího z Poděbrad FM, které vybojovalo první
místo. Na tomto úspěchu se podíleli: Petr Unger, Tomáš Blažek,
Petr Garba, Lukáš Rejda, Milan Krupa, Adam Mičuda, Petr Po-
hludka, Jakub Ondrejka, Václav Novák, Miroslav Polášek, David
Pasia, Vladimír Šmída, Viktor Lessy, Jan Steiniger a trenéři Mar-
tin Strandel a Jan Hrabec. Foto: Archiv

Informace pro politické strany

Výzva občanům: vzneste připomínky

Informace o investičních
akcích města

Žáci 11. ZŠ vyhráli kalamář

Představení muzikálové
hry Karlštejn, jež koncem
června sehrál v Kulturním
domě v Bašce Divadelní
soubor mladých z frýdecké
římsko-katolické farnosti,
sklidil dvojí aplaus. Předně
nadšení diváci tleskali výko-
nům herců, a to nejen na
konci hry, ale i v jejím průbě-
hu. A podruhé se naplněný
sál rozbouřil potleskem,
když z rukou českého krále
Karla IV. převzal předseda
Sportovního klubu vozíčká-
řů Frýdek-Místek Radomír
Krupa finanční výtěžek z to-
hoto benefičního večera.

Na akci se velkou měrou

osobně podílela starostka ob-
ce Baška ing. Stanislava Víto-
vá, která nad ní spolu s mís-
tostarostkou města Frýdku-
Místku ing. Evou Richtrovou
převzala i záštitu.

Sportovní ambice SK vozíč-
kářů FM a jejich snaha dostat
se do amerického Toronta na
srpnový prestižní světový tur-
naj v basketbalu na vozíku se
propojila s kulturou, a to skrze
Divadelní soubor mladých.
Mladí divadelníci se okamžitě
ztotožnili s myšlenkou sehrát
jedno z jejich vystoupení jako
benefiční představení, z jehož
výtěžku přispějí a podpoří
účast vozíčkářů na turnaji Spit-

fire Challenge 2002 v Kanadě.
O přestávce představení

převzali vylosovaní diváci z ru-
kou zástupce Sportovního klu-
bu vozíčkářů keramiku z dílny
jejich kolegy, také vozíčkáře.
Šlo o poděkování basketbalis-
tů SKV FM všem příchozím,
kteří je svým dobrovolným
vstupným opět o kousek přiblí-
žili cestě na turnaj do Toronta.
Hned vzápětí po zvonci ozna-
mujícím pokračování muzikálu
vešel na scénu sám král Karel
IV. a “z moci své a jménem li-
du svého„ předal sportovcům
vozíčkářům měšec obsahující
17 424 korun českých. 

Radim Lanča

Představení přiblížilo vozíčkáře k Torontu



Památky otevřeny
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Důležitými změnami bude
poznamenáno školství v tom-
to školním roce. Po zrušení
bývalých Školských úřadů
k 1. lednu 2001, převzaly je-
jich kompetenci referáty škol-
ství okresních úřadů. K 1. led-
nu 2003 však zaniknou
i okresní úřady a část jejich
agendy bude převedena na
obecní úřady obcí s rozšíře-
nou působností. Vliv okres-
ních úřadů v oblasti školství
je výrazný, neboť tyto mají
uzavřeny pracovněprávní
vztahy se zaměstnanci před-
školních zařízení, škol a škol-
ských zařízení bez právní
subjektivity. A takovýchto za-
řízení je v našem okrese ještě
mnoho. Veškeré administra-
tivní kroky musí proběhnout
tak, aby neměly negativní vliv
na chod a výuku v našich
školách, aby žáci a jejich ro-
diče ani nepoznali, že k něja-
kým změnám dochází.

Obec, která je zřizovatelem
předškolního zařízení, školy
nebo školského zařízení, jenž
nemá právní subjektivitu a není
ani organizační součástí jiného
předškolního zařízení, školy
nebo školského zařízení které
právní subjektivitu má, zajistí
změnu právní formy do 1. led-
na 2003. Prakticky to však zna-
mená, že obce musejí vše
zvládnout do listopadových ko-
munálních voleb.

Už od jarních měsíců probí-

hají jednání mezi zástupci
okresního úřadu, městského
úřadu i obcemi, které budou
v působnosti našeho úřadu.
Mezi nové úkoly, které budou
obce s rozšířenou působností
řešit v oblasti školství, bude
zpracovávání návrhu rozpisu
rozpočtu pro školy v obvodu
působnosti (v našem případě
jde o 33 obcí) a předání kraj-
skému úřadu. Dále pak zpraco-
vání rozborů hospodaření, pří-
prava podkladů pro zúčtování
prostředků státního rozpočtu
poskytovaných krajským úřa-
dem, zajištění podkladů pro su-
marizaci účetní závěrky a účet-
ních a finančních výkazů za
školy a školská zařízení zřizo-
vané v obvodu své působnosti.
Obec s rozšířenou působností
rovněž shromažďuje a zpraco-
vává data z dokumentace
a evidencí za školy a školská
zařízení zřizované v obvodu je-
ho působnosti.

Jde o tak výrazné kompeten-
ce, že i vedoucí útvaru obecní-
ho úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností odpovědný za výkon
státní správy v oblasti školství,
mládeže a tělovýchovy ve
správním obvodu obce s rozší-
řenou působností je jmenován
a odvoláván se souhlasem
krajského úřadu.

Podobně řeší novela zákona
jmenování ředitelů škol, neboť
ředitelé předškolních zařízení,
škol a školských zařízení zříze-

ných obcemi jmenuje a odvolá-
vá rada obce se souhlasem
krajského úřadu. Při jmenování
vychází zejména z výsledku
konkurzního řízení a stanoviska
rady školy, pokud je zřízena.
Nedojde-li opakovaně k doho-
dě zřizovatele s krajským úřa-
dem, rozhodne o jmenování
ministerstvo.

Tím je také rozptýlena obava
zejména v malých obcích s níz-
kým počtem zastupitelů, že
jmenování ředitele ovlivní úzká
skupina lidí. Pokládám to za
přínos, kdy jde o posílení prin-
cipu zastupitelské demokracie
a o převzetí zásadní míry zod-
povědnosti zastupitelů za chod
našich škol.

Rovněž finanční prostředky
na platy učitelů procházejí roz-
počtem města a jejich přidělení
jednotlivým školám musí
schválit zastupitelstvo obce.
Na každém zastupiteli záleží,
jak to v našich školách bude
vypadat, neboť hlasování o roz-
počtu obce tudíž není jen hla-
sováním o tom, zda ve školách
bude provedena nějaká opra-
va, koupí se počítač či nábytek,
ale také o tom, zda učitel za
svoji nelehkou práci obdrží mz-
du. A odmítnout někomu mzdu
je opravdu hazard nehodný de-
mokracie. Věřím proto, že nové
zastupitelstvo si bude vědomo
své zodpovědnosti. 

Mgr. Josef Vojvodík,
místostarosta města

MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK VYHLAŠUJE
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na poskytnutí účelových dotací
z programu prevence kriminality na rok 2003

v oblastech: - sociální, - situační, - informace pro občany
Do výběrového řízení se mohou se svými projekty přihlásit ob-

čanská nebo tělovýchovná sdružení, střediska, spolky, nadace
a ostatní organizace, které mají celoměstskou působnost a ne-
byly zřízeny za účelem podnikání.

Formuláře žádostí a bližší informace poskytne:
Městský úřad Frýdek-Místek, odbor školství, kultury, mládeže

a tělovýchovy, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, č. dveří
315 - p. J. Kališová, č. tel.: 0658/609202.

Žádosti a zpracované projekty budou přijímány do 7. října
2002 (včetně) na výše uvedené adrese. 

Zaslané projekty se nevracejí a důvody nepřijetí se nesdělují.

ČOI poskytuje
bezplatnou

poradenskou
službu

Česká obchodní inspekce
inspektorátu Ostrava zajišťu-
je celoročně vždy ve čtvrtek
(lichý týden) od 8.00 hodin
do 14.00 hodin bezplatnou
poradenskou službu v budo-
vě městského úřadu, obvy-
kle v malé zasedací síni,
bližší informace získáte v bu-
dově na informací nebo na
tel. čísle 609 111.

Kontaktní adresa: 
Česká obchodní inspekce
Provozní 1
722 00 Ostrava - Třebovice
Tel. 069/696 46 75
Fax 069/691 26 21

V rámci „Dnů otevřených dveří památek 2002 “ budou
zdarma zpřístupněny veřejnosti památkové objekty ve měs-
tě Frýdek-Místek a okolí, a to v neděli 15. září 2002: 
• Farní kostel sv. Jana a Pavla v době 13.00 - 17.00 hod.
• Evangelický kostel 9.00 - 11.00 hod., 15.00 - 18.00 hod.
• Kostel sv. Jana Křtitele 14.00 - 18.00 hod.
• Bazilika Navštívení Panny Marie 14.00 - 18.00 hod.
• Kostel Všech svatých v Sedlištích 14.00 - 18.00 hod.
• Kostel sv. Jošta 14.00 - 18.00 hod.

Cílem akce je vyzvednout v povědomí veřejnosti fakta o stavu
a zajímavostech zachovaných památek.

Upozorňujeme cestující
MHD ve FM, že na základě
četných žádostí ze strany
cestujících byly v průběhu
měsíce července 2002 pro-
vedeny některé změny v jízd-
ních řádech autobusů MHD.

Jedná se především o změ-
ny na lince č. 5, kde došlo
k rozšíření přidáním tří nových
spojů a prodloužením dvou stá-
vajících spojů. Na lince č. 5 byl
dále uspíšen ranní spoj č. 10 -
nyní veden v 8.08 hod od Bau-
maxu a na lince č. 7 byl uspí-
šen spoj č. 15 - nyní v 7.05 hod
z aut. stan. Upravené jízdní řá-
dy jsou samozřejmě vyvěšeny
na autobus. označnících MHD
a také jsou v nové podobě
v prodeji na aut. stan. v Místku. 

Dále upozorňujeme všechny
cestující využívající MHD ve FM,
že pokud jsou majiteli čipové kar-
ty k přepravě v MHD FM, mohou
za stejných přepravních a tarif-
ních podmínek využívat k přepra-
vě v obvodu města a v místních
částech Zelinkovice, Chlebovice,
Lysůvky, Skalice, Sviadnov, Sta-
ré Město a Řepiště autobusů
pravidelné příměstské autobus.
dopravy. V příměstských autobu-
sech je tedy na vyjmenovaném
území cena za jízdenku vydanou
na čipovou kartu shodná s cenou
jízdenky v autobusech MHD. Ty-
to čipové karty lze však využívat
k bezhotovostní platbě pouze
v autobusech ČSAD FM, a. s.,
ČSAD Havířov a.s. a ČSAD Kar-
viná a.s. (das)

S účinností od 1. července
2002 vstoupil v platnost zá-
kon č.213/2002 Sb., kterým
se mění zákon č.100/1988
Sb., o sociálním zabezpeče-
ní, ve znění pozdějších před-
pisů. Tato novela podstat-
ným způsobem mění úpravu
podmínek pro přiznání přís-
pěvku při péči o blízkou nebo
jinou osobu. Cílem je zlepše-
ní podmínek občanů pečují-
cích o blízké nebo jiné osoby
v domácnosti, zejména rodi-
čů, pečujících o těžce zdra-
votně postižené děti. Novela
obsahuje změny ve stanove-
ní osob, které mohou příspě-
vek získat, dále ve stanovení
jeho výše, hodnocení příjmů
pečujícího občana i v pod-
mínkách, za nichž se osobní,
celodenní a řádná péče po-
važuje za splněnou.

Příspěvek vyplácí příslušný
pověřený obecní úřad a náleží
občanovi pečujícímu osobně,
celodenně a řádně o blízkou
osobu, která je převážně nebo
úplně bezmocná nebo starší 80
let a zároveň částečně bez-
mocná. Náleží též občanovi,
který pečuje o jinou než blízkou
osobu, pokud spolu žijí v do-
mácnosti. Dále pak rodiči nebo
prarodiči, popřípadě jinému ob-

čanovi, který převzal dítě do
péče nahrazující péči rodičů
v případě, že pečuje o nezletilé
dítě starší jednoho roku, které
je podle zvláštního předpisu
dlouhodobě těžce zdravotně
postižené vyžadující mimořád-
nou péči. Výše příspěvku
v současné době činí při péči
o jednu osobu 3712,- Kč mě-
síčně, při péči o dvě a více
osob 6380,-Kč měsíčně.

Nárok na plnou výši příspěv-
ku mají občané bez příjmu, po-
živatelé částečného invalidního
důchodu nebo sirotčího důcho-
du, kteří nemají příjem z výdě-
lečné činnosti, občané s příj-
mem z výdělečné činnosti, kte-
rá zakládá účast na nemocen-
ském pojištění, nebo s příjmem
z výdělečné činnosti, jako oso-
by samostatně výdělečné čin-
né, nižším než 1,5 násobek
částky životního minima na
osobní potřeby tj. 3480,-Kč.

Nárok na rozdíl mezi výší
příspěvku a příjmem mají poži-
vatelé plného invalidního dů-
chodu, starobního důchodu,
vdovského nebo vdoveckého
důchodu a to v případě, že je
důchod nižší než výše příspěv-
ku při péči o osobu blízkou.
Jestliže výše důchodu přesa-
huje výši příspěvku, jsou tyto

osoby z okruhu příjemců přís-
pěvku vyloučeny. Přiznáním to-
hoto příspěvku zaniká nárok na
poskytování rodičovského přís-
pěvku a odměny pěstouna
podle zákona o státní sociální
podpoře.

Podmínkou nároku na přís-
pěvek je celodenní řádná péče
o zdravotně postiženou osobu.
Nově se stanoví výjimky, při ni-
chž se tato podmínka považu-
je za splněnou. Například při
zabezpečení péče jinou zleti-
lou osobou po dobu vyřizování
nezbytných osobních záleži-
tostí (nákupy, lékařská vyšet-
ření) nebo vykonávání výdě-
lečné činnosti v omezeném
rozsahu.

V souvislosti s novelizací zá-
kona vyzýváme především po-
živatele částečných invalidních
důchodů, kteří pečují o své blíz-
ké a v minulosti se zajímali
o výplatu příspěvku, aby se do-
stavili na MěÚ odbor sociální
péče k sepsání žádosti.

Bližší informace Vám podají
pracovnice oddělení péče
o staré a zdravotně postižené
občany výše zmíněného odbo-
ru tel. 0658/609 318 nebo
0658/609 320.
Bc. Eva Strakošová, vedoucí

odboru sociální péče

Příprava obchvatu
města zahájena
Už od začátku tohoto roku

probíhají první práce, potřeb-
né pro přípravu stavby ob-
chvatu města.

Investor objednal zaměření
území v pruhu o šířce asi 200
m a předběžný geologický prů-
zkum, tyto práce se v současné
době dokončují. Následovat bu-
de zpracování projektu pro
územní řízení, kterým bude
teprve vlastní stavba do území
usazena. Se všemi vlast-
níky, kterých se projekt přímo
dotkne, bude následně investor
stavby jednat. Tento krok se
předpokládá přibližně ve druhé
polovině příštího roku. Vlastní
zahájení stavby se předpokládá
v roce 2008, investorem stavby
je Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa Ostrava.

Pečujete o blízkou nebo jinou osobu?

Školní rok přinese řadu změn

Upozornění pro cestující MHD 
na změny v jízdních řádech
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Porcela Plus a.s.
prodejna českého skla

a porcelánu

Rozšířený prodej
o křišťálové lustry, velký

výběr užitkového
i dárkového sklaa

porcelánu, křišťálové
figurky, široký výběr

jídelních příborů, výrobky
z varného skla a porcelánu.

BUKON
Praní peří • Šití polštářů

a dek • Nábytek
• Papírnictví • Školní
potřeby • Nebytové
prostory k pronájmu

Frýdek, Těšínská 1160
Tel.: 0658/630 487

(558 63 06 87)

NÁBYTEK

PRODEJ NA

SPLÁTKY

MÍSTEK
náměstí nad

Karlovarským
porcelánem
tel.: 436 387

FRÝDEK
Zámecké náměstí

tel.: 628 770
www.nabytekfm.cz

1.Dotované služby
■ úvodní konzultace začínajícím podnikatelům
■ odborné poradenství včetně poradenství k přístupu

malých a středních podnikatelů (MSP) k finančním
prostředkům

■ vzdělávací akce pro podnikatele s charakterem
vztahujícím se k podpoře MSP

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

Sdružení GOODWILL RPIC FM
P. Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek, 0658/633 188

(od 22. 9. t. r. 558 633 188)

nebo
POE EDUCO, spol. s r. o.

Štefánikova 12/2086, 741 01 Nový Jičín, 0656/720
180 (od 22. 9. t. r. 556 720 180)

Sdružení GOODWILL
Regionální poradenské
a informační centrum

podpora malého a středního
podnikání a vytváření výhodných
podmínek pro jeho rozvoj v okrese
Frýdek-Místek a Nový Jičín

POT¤EBUJETE PENÍZE?

Nabízíme půjčky:
✰ od 20 000 do 200 000 Kč
✰ bez ručitele
✰ neúčelové
✰ pro zaměstnance

a důchodce
✰ měsíční splátky
✰ jednoduché podmínky

Info:
Pro zájemce z okresu FM

0608 613 045

73802 Frýdek-Místek
J. V. Sládka 34

místecké náměstí 
�

0658/436 389 (558 436 389)
e-mail: shop-63@porcela.cz

LEV BÍLEK, spol. s r.o.
KNIHKUPECTVÍ • PAPÍRNICTVÍ • GALERIE V PODLOUBÍ

Tržní 20, 738 02 Frýdek-Místek

Tel.: 0658/434 006, 436 987

ŽÁCI, STUDENTI,
blíží se 1. září.

Naše papírnictví v 1. poschodí vás vybaví veškerými školními potřebami.
Knihkupectví pro vás připravilo bohatou nabídku učebnic, zejména pro střední školy.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

OKRASNÁ ŠKOLKA U HOLUBŮ
❀ Prodej okrasných dřevin
❀ Prodej rostlin na živé ploty
❀ Prodej mulčovací kůry a substrátů
❀ Prodej vzácnějších sbírkových rostlin

V nabídce máme zakrslé jehličnany, listnáče,
azalky, vřesy, vřesovce, skalničky okrasné

traviny a mnoho jiných rostlin.

OTEVŘENO DENNĚ 8.00 - 18.00 HOD.

Při nákupu odborné poradenství

RADEK HOLUB, STAŘÍČ 363
Tel.: 0658/660 186, 0737 83 83 22

Možnost zhlédnutí ukázkové zahrady 
- 600 druhů rostlin.

Tel.: 0606 858 650

▲ společenská móda
▲ svatební šaty
▲ kostýmy pro tanečnice
▲ kostýmy netradiční

(divadelní, maškarní atd.)
▲ dámská konfekce
▲ pánská konfekce
▲ sportovní oblečení
▲ opravy dle domluvy

Náměstí Svobody č. 48 FM
Pondělí - Čtvrtek 9 - 18 hod.
Pátek 9 - 17 hod.

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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8.7. Topolová hnědý stafford s bílou náprsenkou
9.7. u VP FM hnědý starší pitbul
11.7. v Hájku u hospody rotvajler
11.7. ul. Míru křížený něm. ovčák, černý s pálením
12.7. Bruzovská malý žlutý kříženec
14.7. na Letné štěně něm. ovčáka 
17.7. Frýdlantská srnčí pinč
17.7. Frýdlantská kříženec dalmatina
18.7. Majerové kříženec dalmatina
21.7. Bavlnářská haski
24.7. Skalice něm. ovčák, černý s pálením
25.7. K Hájku pekingský palácový psík, světle

hnědý, černá hlava
25.7. ČSA světlá fena něm. ovčáka
25.7. Salichové 2 kříženci, štěňata
25.7. Skautská kříženec něm. ovčáka
28.7. Bruzovská zlatý retrívr
30.7. Skalice u žampionárny něm. ovčák
30.7. Klicperova kříženec jezevčíka
3.8. Novodvorská srnčí pinč hnědé barvy
4.8. AS VP střední, štíhlý, hnědý kříženec
4.8. Novodvorská větší kříženec
5.8. Příborskáněm. ovčák
7.8. Nár. mučedníků zlatý retrívr

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

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

SBĚR NEBEZPEČNCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO
ODPADU VE FRÝDKU-MÍSTKU

Na vybrané parkoviště ve městě může občan města Frýdku-
Místku bezplatně přinést tyto nebezpečné složky odpadu:

mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, obrazovky, led-
nice, použité obaly od postřiků, vyřazené léky, zbytky barev, laků a
ředidel, autobaterie, monočlánky, zářivky, výbojky, rádia, počítače,
další domácí spotřebiče a elektro odpad.

U KINA PETRA BEZRUČE V MÍSTKU
září 24.9. - 26. 9., říjen 22.10. - 24.10.
U KRYTÉHO BAZÉNU V MÍSTKU
září 3.9. -5.9., říjen 1.10. - 3.10., 29.10. - 31.10.
U MARIÁNSKÉHO KOSTELA VE FRÝDKU
září 10.9. - 12.9., říjen 8.10. - 10.10.
NA VESELÉ VE FRÝDKU
září 17.9. - 19.9., říjen 15.10. - 17.10.
Provozní doba: úterý, středa a čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin.
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v našem měs-

tě provádí Frýdecká skládka a.s. - tel. 627 047, 636 521.

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
V. NP - 11 kanceláří včetně soc. zázemí (3 bývalé bytové jednotky)
III. NP - nebytové prostory o výměře 35 m2 (1/2 byt. jednotky)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
kanceláře
3) Objekt čp. 811 - budova „B“ (nad restaurací), ul. Malý Koloredov 
II. - V. NP - kanceláře (soc. zařízení samostatné)
4) křížový podchod
- prodejní box o výměře 12,24 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 13,40 m2 (směr Frýdlant)
- prodejní box o výměře 12,70 m2 (směr Ještěr)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 3109, J. z Poděbrad
- pavilón bazénu při ZŠ (výměra 912 m2) + movité vybavení
2) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- IV. NP. - 2 kanceláře
- II.NP. - prodejna o výměře 36m2

3) Objekt čp. 2322, T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 31,80 m2 (sklad)
4) Objekt čp. 637, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 150 m2 - sklepní prostory
5) Část objektu čp. 456, ul. T.G.Masaryka

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. plo-
cha 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 úče-
lem dostavby 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
uliční linie.

INFORMACE:
MěÚ - odbor správy obecního majetku, tel. č. 0658/609 173

DRAŽBA
Dne 9.9. 2002 ve 14.30 a 15.00 hodin se uskuteční v malé zase-
dací síni MěÚ ve Frýdku-Místku (II.NP) „dražby“ týkající se proná-
jmu nebytových prostor - garáží nacházejících se v objektech v ma-
jetku Města Frýdek-Místek, a to:

Objekt čp. 120, ul. Pod školou, k.ú. Frýdek
- garáž o výměře 14,85 m2

Objekt čp. 3033, ul. Hasičská, k.ú. Frýdek
- garáž o výměře 18,16 m2

Informace o dražbě na tel. č. 0658/609 174

ZKUSTE SVÉ ŠTĚSTÍ, ZKUSTE FORTUNU!
Najdete

nás
denně

Hematologicko-transfúzní oddělení 
Transfúzní oddělení provádí odběry od dobrovolných dárců krve již druhý

rok v rekonstruovaných prostorách budovy „O“ v areálu Nemocnice
ve Frýdku-Místku ve dnech

Po 6.00 - 9.30 hod.
Út 6.00 - 9.30 hod.
Čt 6.00 - 9.30 hod.
Pá 6.00 - 9.30 hod.

Každý dárce musí před odběrem absolvovat: 
vyplnění dotazníku, vyšetření krevního obrazu, moče, pohovor a vyšetření u lékaře.

Po odběru: dárce obdrží vitamíny od zdravotní pojišťovny či nemocnice,
občerstvení přímo v prostorách transfúzního oddělení, v příjemném prostředí.
V den odběru má dárce nárok na 24 hodin pracovního volna od doby nástupu
cesty k odběru. Dále je poskytována daňová úleva z daňového základu v částce
2000,- Kč za provedený odběr. Každý odběr je započítáván pro získání Jánského
plakety či kříže.

KAŽDÝM ODBĚREM MŮŽETE ZACHRÁNIT LIDSKÝ ŽIVOT!

Úkolem pracovníků transfúzní služby je dbát o maximální bezpečnost dárce
i příjemce krve. Krevní transfúze přes všechna rizika, která s sebou nese musí být
co nejbezpečnější. Proto je každá krevní konzerva po odběru vyšetřena na
žloutenku typu B a C , jaterní testy, AIDS, syfilis a ověřena je krevní skupina.

Transfúzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku zajišťuje krevní přípravky pro
pacienty naší nemocnice. Již druhý rok se účastníme akce Daruj krev s Českým
rozhlasem, která napomáhá získávat nové dárce krve.

ZAJIŠŤUJEME REGISTRACI NOVÝCH DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ 
DO CELOSTÁTNÍHO REGIONU.

INFORMACE A OBJEDNÁVKY K ODBĚRU NA TEL. ČÍSLE 0658/415 842 (558 415 842)

KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ HTO

❖ v Místku:
ul. Hlavní 15 (náměstí)

❖ ve Frýdku:
ul. Radniční 1245 (náměstí)

ul. T.G. Masaryka 1107 (u Nového bytu)
ul. Heydukova 2330 (Kulturní dům)

ul. Slezská 3150 (bar Hvězda)

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

Firma KOCIAN - MECNER

MALÍŘSTVÍ
A NATĚRAČSTVÍ

Nástřiky,
žaluzie, těsnění

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

KBB
● zfiizování, provoz

a správa spoleãn˘ch 
televizních antén

● montáÏe a servis
antén

Tel/fax/zázn.
0658/622 161
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Až se zima zeptá, co dělal
náš Region Beskydy v létě,
odpovíme, že rozhodně ne-
zahálel. Jak jsme již dříve in-
formovali, region získal
z fondů EU CBC PHARE CZ
9913 několik grantů a v sou-
časné době nastává jejich
praktická realizace.

Ve Frýdlantě nad Ostravicí
se připravuje série sportovních
akcí jako realizace grantů, kte-
ré Region Beskydy získal z EU
(cyklistické závody, minikopa-
ná a stolní tenis) pod vedením
ing. Jiřího Figury, který je za-
stupitelem Města Frýdlantu
nad Ostravicí a s Regionem
Beskydy již dlouho v podob-
ných záležitostech velmi účin-
ně spolupracuje. V dohledné
době by mohl být sportovní
program obohacen o málo
známý, ale sympatický petan-
gue, jehož klub by chtěl pan Fi-
gura ve Frýdlantě nad Ostravi-
cí založit.

Ve Frýdku-Místku připravuje
Region Beskydy mimo další re-
alizace výše zmíněných grantů
z programu EU PHARE
CZ9913 na podzimní termín stá-
le populárnější gastrosoutěž, ve
které se utkají týmy studentů
oboru kuchař-číšník Na minu-

lém ročníku byl hlavním rozhod-
čím předseda asociace kuchařů
a cukrářů pan Hvězda. Kromě
výborných výkonů některých
studentů také jeho osoba doda-
la soutěži docela hvězdný šarm.

Trvá také výstava na zámku
Konopiště, prezentující mimo
jiné město Frýdek-Místek a ce-
lý náš region, tentokrát bez při-
spění EU. Ve dnech 17. - 23.8.
na zámku působili jako živá
upoutávka renomovaní morav-
ští řezbáři, kteří ukazovali, co
všechno krásného umějí zho-
tovit šikovné ruce zdejších lidí.

Pomalu se schyluje také
k podzimním termínům vyhlá-
šení dalšího grantového kola,
a to z nově připravovaného
programu LEADER, národního
programu PHARE 2001
a pravděpodobně i SAPARD,
jejichž administraci zajišťuje
Ministerstvo pro místní rozvoj
ve spolupráci s Ministerstvem
zemědělství ČR pro některé
kapitoly SAPARDu. Kromě to-
ho lze získat z financí Morav-
skoslezského kraje dotace na
pořízení lůžek v ubytovacích
zařízeních v regionu, a to v ma-
ximální výši 15.000,-Kč/lůžko.
Bližší informace získáte na
stránkách Moravskoslezského

kraje www.kr-moravskoslez-
sky.cz.

Vzhledem k tomu, že dotač-
ní tituly mívají nejhojnější termí-
ny na jaře, doporučujeme ne-
ziskovým institucím i podnika-
telům, aby zvážili, zda by jim
uvedené a další dotace, které
lze v současné době čerpat
z fondů EU i ze státních dotač-
ních titulů v nejrůznějších obo-
rech, mohly v jejich činnosti
pomoci a popřípadě se pokusi-
li o jejich získání. Je nutno za-
čít se připravovat již nyní, ne-
boť žádost o získání grantu vět-
šinou obnáší poměrně rozsáh-
lou, nikoliv však nezvládnutel-
nou, administrativu.

Pro informace o dotačních
titulech můžete volat na sekre-
tariát Regionu Beskydy
0658/609 272, MěÚ Frýdek-
Místek na Radniční ulici ve
Frýdku, nebo navštívit interne-
tovou stránku euroregion-bes-
kydy.cz, kde naleznete stručný
přehled aktuálních dotačních
titulů plus adresy, na nichž
jsou uvedeny konkrétní infor-
mace ke každé z mnoha dota-
cí, z nichž lze letos čerpat. 

Ing. arch. Petra
Schnirchová,

sekretář Regionu Beskydy
Vita - občanské sdružení je

členem Asociace nezisko-
vých organizací, která se po-
dílí na realizaci projektu „Sí-
ťování informačních center
pro neziskové organizace
v regionech ČR“. Cílem pro-
jektu je především poskyto-
vání podpory neziskovému
sektoru v regionech.

Vita tuto podporu zajišťuje
v rámci informací pro neziskové
organizace v Moravskoslez-
ském kraji. Jedná se především
o tyto informace: jak založit ne-
ziskovou organizaci, kde najít
kontakty na neziskové organi-
zace v regionu, kde se informo-
vat o konaných akcích v nezis-
kovém sektoru a kde se dozvě-
dět o vzdělávacích akcích.
V neposlední řadě Vita poradí,
jak a kde hledat finanční pro-
středky a jak žádat o grant.

Mezi nečastěji využívané
služby je návštěva knihovny. Ta
nabízí knižní tituly i časopisy za-

bývající se problematikou nezis-
kových organizací. Bezplatně si
je možno zde vybrat ze cca
1990 publikací, 37 různých ča-
sopisů a 190 videokazet. Z to-
hoto širokého výběru je 55 titulů
zaměřených na neziskovou pro-
blematiku (Jak napsat výroční
zprávu, Občanské právo spolu-
rozhodovat, Finanční řízení, aj.).
Vybrané tituly si lze rovněž za-
koupit v naší miniprodejničce
(Budeme je žalovat, Akční plá-
nování, Vyvlastnění a tisková
oprava nepravdivých údajů, aj.).

Pro bližší informace volejte
tel.: 069/ 661 11 58 nebo e-ma-
il: vitaova@ova.comp.cz.

Simona Gregorová

Jak již Vás Regionální ino-
vační centrum Frýdek-Místek
informovalo, byl vyhlášen mi-
mo jiné vládou České republi-
ky program „Poradenství“ za-
měřený na podporu pro malé
a střední podnikatele (MSP) na
léta 2001-2004. Chceme tedy
podnikatelům i těm, kteří
o podnikání uvažují připome-
nout, že tento program nadále
pokračuje i v tomto roce. Regi-
onální inovační centrum je na
tento program napojeno pro-
střednictvím BIC Ostrava.

Uvádíme znovu některé
základní informace:

1. Program je určen pro
MSP, které mají vypořádány
své závazky vůči státním orgá-
nům (např. finanční úřad,
Správa soc. zabezpečení atd.).
Zájemce musí vyplnit evidenč-

ní list o poskytnuté službě, je-
hož součástí je čestné prohlá-
šení o bezdlužnosti u státních
orgánů.

2. Program je určen před-
nostně pro inovační firmy a vy-
brané činnosti specifikované
v číselníku OKEČ (oborová
klasifikace ekonomických čin-
ností).

3. Druhy podpor
a) úvodní konzultace infor-

mativního charakteru (max. 3
hod.) se poskytují zájemcům
splňujícím uvedená kritéria
bezplatně,

b) odborné služby podnika-
telského poradenství (např.
zpracování podnikatelského
záměru) se poskytují za zvý-
hodněné ceny - cenové zvý-
hodnění může u jedné firmy za
rok činit až 30 000 Kč,

c) poskytnutí cenově zvýhod-
něného pronájmu prostor v pod-
nikatelských a inovačních cent-
rech včetně jejich satelitů zde
zvýhodnění činí od 50 do 30%
podle délky umístění firmy v RIC
FM od jednoho do tří let, noví
zájemci mají proto možnost vy-
užít zvlášť výhodných podmínek
pronájmu prostor v našem cent-
ru, (bližší informace na tel. č.
0658/601 - 171, 201, 203, 206).

Doporučujeme zejména začí-
najícím podnikatelům a těm,
kteří hledají nové nájemní pro-
story pro svou podnikatelskou
činnost, aby se co nejdříve na
nás obrátili a podpor využili. Síd-
lo našeho centra je v areálu
VÚHŽ a.s. v Dobré a zde je
možno nás kontaktovat a do-
mluvit schůzku nebo na výše
uvedených tel. číslech. (ric)

Program pro podnikatele „Poradenství“ pokračuje

Region Beskydy - až se zima zeptá Frýdek má další pěkné místo

Někdejší místní vyhlášená opilecká putyka Frýdečanka se sta-
la minulostí. Osud tohoto objektu nyní kopíruje osud snad ještě
vyhlášenějšího Rádiobaru. Dům koupil a zrekonstruoval inves-
tor, který se na svou nemovitost v centru města byl schopen po-
dívat nejenom přes komerční kukátko, ale také pohledem oby-
čejného člověka, a tak se mu podařilo nákupnímu středisku
a zvláště pak „středověké“ restauraci, které tady vybudoval,
vdechnout zvláštního ducha. Slavnostního otevření centra Frý-
dečanka se 19. srpna zúčastnil kromě celé plejády význačných
hostů i starosta města Zdeněk Stolař (na snímku vpravo), který
majitelům a provozovatelům poděkoval za to, že ve Frýdku-
Místku vytvořili tak pěkné místo. Na snímku vlevo majitel objek-
tu Pavel Svoboda. Foto: Jana Rumianová

Správa uprchlických zařízení MV přijímací středisko Vyšní Lhoty

hledá L É K A Ř E
MÍSTO VÝKONU: Přijímací středisko Vyšní Lhoty (okr. Frýdek-Místek)

NABÍZÍME: zařazení do platové třídy 10 (dle nařízení vlády 
č. 251/1992 Sb.) + příplatky

ubytování v zaměstnanecké garsoniéře přímo ve středisku
pružnou pracovní dobu: pondělí - pátek

odborný růst
POŽADUJEME: atestaci I. stupně ze všeobecného lékařství

znalost jednoho světového jazyka
občanskou bezúhonnost, čistý trestní rejstřík

organizační schopnosti
NÁSTUP: dle dohody, možný ihned

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte do 10 dnů od
zveřejnění inzerátu na adresu: Správa uprchlických zařízení MV,

Přijímací středisko, Vyšní Lhoty 234, 739 06
V případě zájmu nás kontaktujte v pracovní dny:

tel: 0658/692 090, p.Topinka 
fax: 0658/692 093

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 2., 16., 23., 30. 9.
Informace:  tel.: 0658/67 12 88

tel.: 0724/20 00 40

CARAADD
A, B, C, D, E

ANTIKVARIÁT,
který byl v Místku za Meinlem

vedle galerie Krásno, 
SE PŘESTĚHOVAL
na nám. Svobody 33,
1. patro nad dárkovou

síní, vchod vedle
Humanicu.

Výkup a prodej knih,
pohledů a map.

Tel.: 0602 569 060,
0737 705 288

Vita je tu pro neziskové organizace

Uzávěrka říjnového 
„volebního“ Zpravodaje

• pro politické strany: 
pondělí 9. září

• pro ostatní: 
pátek 13. září
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Beskydská muzejní a vlas-
tivědná společnost v roce
2001 oslavila deset let svého
trvání. Před deseti lety navá-
zala na činnost Sdružení přá-
tel muzea, jehož předchůd-
cem byl Klub přátel vlastivě-
dy založený v červnu 1984.
Dlouholetý předseda Bes-
kydské muzejní a vlastivěd-
né společnosti Mgr. Jaromír
Polášek si v loňském roce
připomenul dvacet let od
chvíle, kdy začal pracovat
v tehdejším Okresním vlasti-
vědném muzeu ve Frýdku-
Místku, dnešním Muzeu Bes-
kyd.

Sedmistá akce - vycházka
do Staříče

Aby výčet jubileí spjatých
s regionálním historikem, ne-
profesionálním archeologem
a publicistou Jaromírem Poláš-
kem byl úplný, je třeba připo-
menout už sedmistou akci
uspořádanou Beskydskou mu-
zejní a vlastivědnou společnos-
tí v červnu 2001 jako vlastivěd-
nou vycházku ze Staříče do
Chlebovic. V průběhu sedm-
nácti let trvání vlastivědného
sdružení byla uspořádána celá
řada podobných vycházek, ale
i zájezdů, exkurzí a především
besed a přednášek, jichž se
zúčastnilo více než 26 000 zá-
jemců.

Od studia se nenechal
odradit

Rodák z Frýdku-Místku Jaro-
mír Polášek (nar. 1961) nemo-
hl po gymnáziu pokračovat ve
studiu humanitních oborů na
vysoké škole. Proto až při za-
městnání si v letech 1983 -
1985 doplnil v Praze odbornou
specializaci Muzejnictví. V ná-
sledujících letech studoval při
zaměstnání obor výchova
a vzdělávání dospělých (andra-
gogika) na Univerzitě Palacké-
ho v Olomouci. V Muzeu Bes-
kyd vykonává funkci lektora od-
borných kurzů.

Muzejní vyučování
poprvé ve Frýdku

Regionální historii, vlastivě-
dě a archeologii se věnuje od
80. let předchozího století. Pro-
střednictvím Beskydské muzej-
ní a vlastivědné společnosti při-
pravuje většinu muzejních lekcí
pro dospělé. V pestré progra-
mové nabídce Muzea Beskyd
najdeme také muzejní lekce ur-
čené dětem a mládeži. I tyto
vycházejí ze vzdělávacího pro-
jektu nazvaného Systém mu-
zejních lekcí pro mládež i do-
spělé, jehož autorem je Mgr.
Polášek. Výchozí myšlenka by-

la převzata z Muzea Těšínska.
Doktor Malura zde vyzkoušel
tzv. muzeum v kufru. Bylo ur-
čeno zejména těm, kterým je
muzeum těžko dostupné, a tak
„muzeum přijede za nimi“. Po
pěti letech hledání konečné po-
doby projektu vícestupňového
vzdělávání určeného dětem,
mládeži a seniorům započalo
pravidelné muzejní vyučování
ve školním roce 1990/1991.
V této podobě se uskutečnilo
v Muzeu Beskyd jako v prvém
muzeu v České republice.

Za jedenáct let přišlo sto
tisíc návštěvníků

Muzeum Beskyd představu-
je moderní instituci, která po-
mocí speciálních metod ucho-
vává dlouhodobě fyzickou pod-
statu muzejních dokladů, aby
byly zachovány pro budouc-
nost i se svými vypovídacími
schopnostmi o přírodě a spo-
lečnosti. Přednáškový sál
a učebna Muzea Beskyd na
Zámecké ulici se staly místem,
kde hmotné muzejní doklady
často uspořádané do tématic-
kých celků formou výstav vydá-
vají svědectví o historii i o sou-
časnosti. Doplněny slovem lek-
tora předávají široké veřejnosti
poznatky vlastivědné, přírodo-
vědné, historické a archeolo-
gické. Naučné slovo je sklou-
beno s obrazovým materiálem
- s fotografiemi, mapami, histo-
rickými dokumenty, obrazy, ale
i s předměty, které lze vzít do
ruky, nebo je možno si je aspoň
prohlédnout. Výukové progra-
my jsou doplňovány aktivitami
„muzea na cestách“, k nimž
patří vycházky po městě, zájez-
dy, exkurze i mimo region a za-
jíždění do škol. Za jedenáct let
tohoto ojedinělého systému
vzdělávání proběhlo více jak
4 000 akcí s účastí přes sto tisíc
návštěvníků.

O Frýdek je větší zájem
než o Místek

„Tradicí se staly muzejní
úterky a čtvrtky vyplněné ob-
jasňováním různých záhad, ve-
čery pověstí, lidových pohádek,
ekologické večery, besedy nad
starými fotografiemi, diapozitiv-
ní a video projekce. K nejús-
pěšnějším programům patřily
cykly vlastivědných zájezdů,
s jejichž pořádáním se skončilo
před čtyřmi lety. Například na
zájezd „Lipensko a Libavsko“
se přihlásilo 780 zájemců, kteří
samozřejmě nemohli být uspo-
kojeni. Pokaždé, kdy akce za-
vání senzacemi, záhadami ne-
bo něčím novým, přijde mnoho
lidí. Velký zájem bývá o vy-
cházky po Frýdku. Přichází na

Pomozte policii odhalit
zloděje památek

U kostela sv. Jana a Pavla
v Místku došlo 13.6. v odpo-
ledních hodinách k odcizení
pískovcové sochy Panny Ma-
rie. Neznámý pachatel sochu
odsekal z podstavce a vysu-
nul z kovového trnu. Dále od-
cizil dva kusy starožitných klik
z kovových mříží vrat oploce-
ní křížové cesty. Škoda je vy-
číslena na 210 tisíc korun.

Protože se nejedná o ojedi-
nělý případ policie žádá občany,
zvlášť seniorského věku, kteří
se pohybovali v uvedené době
v místech kostela a všimli si vo-
zidla nebo podezřelých osob,
aby volali na bezplatnou linku
158. Každá informace může při-
spět k zadržení pachatelů této
trestné činnosti.

U parku byla přepadena
mladá žena

Dosud neznámý pachatel na-
padl 13.7. kolem 4 hodiny ranní
u parku P. Bezruče sedmadva-
cetiletou ženu z Frýdku. Fyzicky
ji napadl, povalil na zem a nási-
lím odcizil kabelku s doklady, fi-
nanční hotovostí a mobilem,
čímž ji způsobil hmotnou škodu
ve výši 7 100 korun.

Jaromír Polášek - historik, spisovatel,
archeolog a frýdecko-místecký patriot

Jaromír Polášek (na snímku vpravo) na jedné z vlastivědných
vycházek. Foto: Archiv

ně nejméně osmdesát účastní-
ků. Nejvíce se zúčastnilo pro-
hlídky Mariánského kostela
v červnu 1998 - rovných 328
návštěvníků. Jdeme-li však na
vycházku po Místku, přijde prů-
měrně třicet lidí,“ říká Jaromír
Polášek.

Mgr. Polášek připravuje
stále nové výstavy

Mgr. Jaromír Polášek jako
člen České archeologické spo-
lečnosti vede ve Frýdku-Míst-
ku. V učebně na Zámecké ulici
připravil v letošním roce unikát-
ní výstavu Krajina a památky
z ptačí perspektivy přibližující
krajinu se zaniklými tvrzemi,
vesnicemi, pohřebišti prostřed-
nictvím leteckého snímkování,
jako jedné z nedestruktivních
archeologických metod. Ve frý-
deckém zámku jsme mohli do
konce června navštívit další po-
zoruhodnou výstavu, jejímž ko-
misařem byl Mgr. Polášek. Vý-
stava Beskyde, Beskyde, kdo

po tobě ide přibližuje historii or-
ganizované beskydské turisti-
ky. Zmíněné výstavy jsou jen
zlomkem toho, co již pan Polá-
šek v minulosti připravil.

Vyšlo i několik knih
Kromě již zmíněných aktivit

Jaromír Polášek také spolupra-
cuje s Českým rozhlasem,
s Českou televizí, píše články
do regionálních novin a histo-
rické publikace. Společně
s manželkou Jiřinou vydal kniž-
ně Pověsti a legendy Moravy
a Slezska, Moravskoslezské
pohádky a Moravskoslezské
pověsti, samostatně pak v roce
2001 Dřevěné kostely a kaple
Moravy a Slezska. „Muzejní
vzdělávací akce jsou často
obohaceny aktivitami nadšen-
ců - spolupracovníků Beskyd-
ské muzejní a vlastivědné spo-
lečnosti. Jim patří také mé po-
děkování,“ uzavírá své povídá-
ní lektor Jaromír Polášek. 

Anna Nováková

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

R O F I S
RODINNÝ FINANČNÍ SERVIS

0658-631 535
0658-679 371
0604-556 181
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Žáci a učitelé Základní
umělecké školy ve Frýdku-
Místku začátkem června
uspořádali už pátý výchovný
koncert pro žáky Dětského
domova se speciálními ško-
lami.

Na koncertě vystoupili žáci
z různých hudebních oborů,
hráli na violoncello, klavír, saxo-
fon, harmoniku a celá produkce
byla ukončena vystoupením
cimbálové muziky Rozmarýn
pod vedením paní učitelky Věry
Czászárové. V nadšené atmo-
sféře koncertu si děti ze speci-
álních škol v závěru s cimbálov-
kou zazpívaly dvě lidové písně.

Ředitelství Dětského domo-
va se speciálními školami by
chtělo touto cestou poděkovat
řediteli Základní umělecké ško-

ly panu Muroňovi, který tyto ak-
ce ochotně umožňuje, učitelům
ZUŠ p. Žiškové, Peterové, Kli-
mánkové, Staníkové, Kručko-
vé, Žabkové, Pazdernému, Ma-
curovi a Michnovi, kteří tyto ak-
ce připravují a se svými žáky
navštěvují naše děti a stejně tak
bychom chtěli poděkovat i žá-
kům ZUŠ, kteří našim dětem
v uplynulých letech přinesli
mnoho radosti a poučení.

Tato spolupráce je vzácným
příkladem toho, jak lze vést dě-
ti k pomoci slabším a potřeb-
ným, vychovává dobré občany
města Frýdku-Místku a přispívá
k integraci našich dětí do spo-
lečnosti. 

Mgr. Jana Konkolová,
ředitelka Dětského domova

se speciálními školami

Děti na 7. základní škole
v Místku na ulici 1. máje se
snaží pomáhat onkologic-
kým léčebnám i přírodě. Do-
kázaly už zachránit 1 142
vzrostlých stromů, ale nejen
to.

„Snažíme se pomáhat tam,
kde je to potřeba. Například už
třetím rokem nosíme do školy
pravidelně starý papír. V loň-
ském roce jsme vyhráli soutěž
Sběrných surovin. Část peněz
jsme věnovali na zakoupení
školní keramické pece a spor-
tovních potřeb a částkou 2 000
korun jsme letos přispěli na
školní onkologickou sbírku,“ ří-
kají žáci 7.A třídy ze 7. základ-
ní školy na ulici 1. máje v Míst-
ku. „Jsme velmi hrdí, že se
nám za tři roky podařilo nasbí-
rat 57 050 kilogramů papíru.
Spočítali jsme, že jsme tak za-
chránili více než 1 142 vzrost-
lých stromů,“ mají se čím po-
chlubit děti.

To ovšem není všechno.
Před třemi lety škola vyhlásila

sbírku na pomoc onkologickým
léčebnám v našem kraji, kte-
rou nazvala „Kdyby každý ob-
čan naší republiky přispěl mě-
síčně 1 Kč“. „Už druhým rokem
výtěžek sbírky posíláme na
konto Dětské onkologie v Os-
travě-Porubě. Vloni to bylo 10
634 korun a letos už 16 017
korun. Sbírky se zúčastnili
všichni žáci a zaměstnanci na-
ší školy. Budeme velmi rádi,
když se k nám připojí i další
školy,“ vyzývají děti ze 7.ZŠ.

Zaplavejte si se svým kojencem

Výuka náboženství
Bohoslužba k zahájení škol-

ního roku 2002/2003 se koná
v pondělí 2. září v 17.00 hod. ve
farním kostele sv. Jana a Pavla
v Místku.

Výuka náboženství v římsko-
katolické farnosti Místek bude
v letošním školním roce probí-
hat pro žáky základních, střed-
ních škol a předškoláky v bu-
dově ZUŠ duchovní hudby na
ul. ČSA. Přihlášky jsou k dispo-
zici v kostelích i ve školách,
odevzdat je můžete na faře,
Farní 56, Místek. Výuka bude
probíhat takto:

Příprava na život
v manželství

Mladé páry, které chtějí uza-
vřít církevní sňatek v římskoka-
tolickém kostele v Místku na ja-
ře r. 2003, mají možnost se při-
hlásit v průběhu měsíce září na
faře v Místku, Farní nám. 56.
Během října a listopadu bude
probíhat kurz přípravy na život
v manželství, kde bude před-
nášet kněz, psycholog, práv-
ník, lékař a své zkušenosti
manželského života předají ta-
ké některé manželské páry.

Zájemci se mohou informo-
vat osobně v době: PO a ČT od
08.00 do 11.00 a od 15.00 do
17.00 hodin, nebo na tel.: 434
031.

Dodatečné
přijímací zkoušky

ZUŠ ve Frýdku-Místku vypi-
suje dodatečné přijímací
zkoušky do těchto oborů:

• výtvarný obor - budova
školy na ul.Pol. obětí

• taneční obor - hlavní bu-
dova školy

• literárně-dramatický
obor - budova školy na Kos-
tikově nám. ve Frýdku

Přijímací zkouška proběhne
ve středu 4. září v 15.00 hod.

Bližší informace
tel. 0658/431375

SILVESTR 2002 V RESTAURACI RADHOŠŤ
Program: živé vystoupení revivala Elvise Presleyho, video show

z Memfisu USA, laser show, tombola, k tanci bude hrát DJ Roman Bret.
Cena vstupenky: 599,-Kč zahrnuje večeři (200g Steak Elvis,

250 g Zámecká kapsa, 200 g Gril mix), šampus a delikatesní Radhošťo-
vé křapáče. 

Začátek: 19.00 hodin.
Rezervace: Do 31.10. na tel.čísle 0658/621 031, mail

ndar@volny.cz. 
Ceny jsou přijatelné, odvoz v rámci města FM zdarma.

SILVESTR 2002 V RESTAURACI NÁRODNÍ DŮM
Program: Trawesti show skupina Večernice, tombola, k tanci bude

hrát DJ Roman Bret.
Cena vstupenky: 500,- Kč zahrnuje večeři (250 g ďábelská drůbeží

směs, bramborové placičky, obloha), šampus a na stoly brambůrky,
mandle, tyčinky. 

Začátek: 19.00 hodin
Rezervace: Do 31.10. na tel. čísle 0658/644 781,mail ndar@volny.cz. 

Vážená redakce,
je chvályhodné, že na strán-

kách Zpravodaje Rady města
Frýdku-Místku věnujete dosta-
tek místa vyhláškám o držení
psů a jejich pohybu po veřej-
ném prostranství města. Jaký-
koli pohyb psů na ulicích i na ji-
ných prostranstvích města po-
važuji za nešvar. Bohužel
mnohem větší a nebezpečněj-
ší nešvar je však jízda cyklistů
po chodnících a komunikacích
určených pro chodce. To, co
všichni vidíme na chodnících
a ulicích našeho města, je van-
dalismus, který, za tichého
souhlasu všech policejních slo-
žek, ohrožuje klid, jistotu
a bezpečnost chodců, zejmé-
na nás dříve narozených. Kam

vlastně cyklisté při jízdě patří?
Na jízdní dráhu nebo na chod-
ník? Proč je jim trpěno použí-
vání chodníků pro chodce (mi-
mo trasy označené pro cyklis-
ty) k jejich rozmarům? Domní-
vám se, že toto téma si na
stránkách Zpravodaje zaslouží
mnohem větší prostor a důraz
s častějším zveřejňováním,
než vyhláška o držení psů. To-
to téma ve Zpravodaji zcela
absentuje a bude to asi tím, že
členové zastupitelstva města
chodníky pro svá auta samo-
zřejmě nepotřebují, anebo je
situace na chodnících města
absolutně nezajímá. Prosím
o zveřejnění těchto řádků ve
Zpravodaji. 

Ing. Oldřich Tihelka
Děti děkují zastupitelům

Touto cestou bychom rádi
poděkovali Zastupitelstvu
města FM za to, že poskytlo
příspěvek ve výši 15 000 korun
na autobus, který nás dopravil
do Prahy na celostátní prezen-
taci „projektu Občan“. Bližší in-
formace o tomto projektu byly
uveřejněny v červnovém čísle
Zpravodaje. 

Žáci 7.B třídy 4.ZŠ, 
žáci 8.A třídy 1.ZŠ

a učitelky Zdeňka Drabinová
a Lenka Drahotuská

Zájezd se vydařil
Klub důchodců Zelinkovice -

Lysůvky děkuje odboru sociál-
ních služeb MěÚ FM za velmi
pěkný autobusový zájezd na
přečerpávací vodní elektrárnu
Dlouhé Stráně a na zámek
Jánský Vrch v Javorníku. Po-
děkování patří také řidiči panu
Josefu Javorskému z firmy Ing.
Pavlas Chlebovice za bez-
chybnou jízdu v horském teré-
nu. Za KD Lubomír Doležel

Baby Club Kenny zahajuje
kurzy plavání kojenců od 6.
měsíce věku, batolat a před-
školáčků, které budou probí-
hat na bazéně 11. ZŠ na Slez-
ské vždy v pondělí a ve čtvr-
tek odpoledne. Úvodní bese-
da pro rodiče (bez dětí) a zá-
pis do kurzu proběhne
v pondělí 2. září v 16 hodin
v jídelně 11. ZŠ. Vchod do jí-
delny je zezadu od parku
u vchodu do tělocvičen.

Zde proběhne zápis i do cvi-
čení rodičů s dětmi od 2. měsí-

ce věku do 4 let (probíhá jed-
nou týdně v dopoledních hodi-
nách) a Miniškoličky pro děti
bez rodičů ve věku od 1,5 do 4
let (probíhá jednou týdně dopo-
ledne od 8.30 do 11.30 hodin).
Plavání novorozenců a kojenců
do 6. měsíců věku probíhá vždy
ve středy a pátky mezi 8.00
a 12.00 hodinou v rehabilitační
vaně ve Víceúčelové sportovní
hale ve Frýdku-Místku.

Účast na besedě pro zájem-
ce nutná. Bližší informace na
tel. čísle 0723/130 216.

Zachraňujte s námi stromy

Děti a učitelé ZUŠ dělají radost 
kamarádům z Dětského domova

V minulých týdnech proběhla okresní a krajská kola sou-
těže základních uměleckých škol, kterou každoročně vypi-
suje Ministerstvo školství ČR pro různé hudební nástroje.
V letošním roce soutěží děti z celé republiky ve hře na kla-
vír, smyčcové nástroje, akordeon a kytaru. Největších ús-
pěchů dosáhli právě naši kytaristé, když žákyně Monika Kla-
divová (připravila p.uč. Žabková) získala 1. cenu a bude bo-
jovat v ústředním kole v Opavě.

Další 1. místo ve hře na kytaru získala Aneta Sekerková (p.uč.
Huštan) a kytarové kvarteto Romana Pohludková, Markéta Ju-
říčková, Radim Přidal a Veronika Vašendová (p.uč. Muroň).

Ve hře na akordeon získal první místo Patrik Murka, akordeo-
nové kvarteto Markéta Celnerová, Iva Holubová, Lenka Nováko-
vá a Jiří Segeč a akordeonový orchestr - vše připravila p.uč.
Krůčková.

Ve hře na housle jsme získali dvě 1. místa - Iva Michalusová
(p.uč. Skotnica B.) a Michaela Ondrušáková (p.uč. Panicová).

Druhá místa získali Karolína Polochová, Michal Vrábeĺ, (p.uč.
Huštan), Václav Slovák (p.uč. Žabková), Kateřina Botorová
(p.uč. Krůčková), Barbora Karásková (p.uč.Hajdušek), Petr Boj-
ko, Jana Sniehottová, Martina Nytrová, Ondřej Paseka, Martin
Černoch (p.uč.Klimánková), Ester Danyšová, Zuzana Meczne-
rová (p.uč.Peterová).

Třetí místa získali Adéla Babuňková, Radim Přidal (p.uč. Huš-
tan), kytarové kvarteto Vítězslav Kupčák, Marcel Šimík, Václav
Slovák a Radka Kováčová (p.uč. Muroň), Veronika Galdová, Ri-
chard Pělucha, Pavel Adámek, Tereza Valyiová (p.uč. Panico-
vá), Tereza Lišková (p.uč.Skotnica B.), Zuzana Nováková, Mar-
tina Poláchová, Filip Richter (p.uč.Klimánková).

Úspěšným žákům a jejich pedagogům patří blahopřání a po-
děkování za reprezentaci školy i města Frýdek-Místek. 

Ladislav Muroň, ředitel školy

Proběhne seminář
o nekouření

Ve dnech 27.9. - 4.10. pořá-
dá církev Adventistů sedmého
dne pro zájemce seminář
„Rozhodl jsem se nekouřit“.
Bližší informace na tel.
0658/625 112, p. Loder.

DEN 14.00 - 14.45 15.00 - 15.45 16.00 - 16.45 
PO 3. tř. 8 + 9. tř.
ÚT 1. tř. 2. tř.
ST 5. tř. 6 + 7. tř. předškoláci
ČT 4. tř. A 4. tř. B
ČT Gymnázium 14.30
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Nám. Svobody 4, Místek
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Krásným úvodem léta bý-
vá už tradičně ve Frýdku-
Místku Mezinárodní folklórní
festival. Stejně jako minulé
roky i jeho letošní osmý roč-
ník, slavil u diváků obrovský
úspěch.

Hlavními organizátory festi-
valu byli FoS ČR, Město Frý-
dek-Místek a soubor Ostravič-
ka, proběhl ve dnech 18. - 24.
června za účasti šesti zahra-
ničních souborů: Yarinaecua-
dor z Ekvádoru, Ina z Polska,
Karusel z Ruska, Vila z Jugo-
slávie, Pilsko ze Slovenska
a Ralda z Nizozemska, pěti
souborů z ČR: Jiskra Plzeň,
Hlubina a Hlubinka z Ostravy,
Ostravice a Ostravičky z Frýd-
ku-Místku, tří cimbálových mu-
zik: Vojtek z Ostravy, Graj
a Rozmarýn z FM a dalších
třech skupin: Šuba Duba
Band, kult. kroužek ÚSP a Vel-
ký dechový orchestr VP zajiš-
ťujících doprovodní akce festi-
valu. Tedy bezmála šest sto-
vek účinkujících se podílelo na
celkem 28 koncertech a 6 do-
provodních akcích připrave-
ných v rámci této již tradiční
a největší kulturní akci města,
která se zapíše do kroniky ne-
jen jako akce významná, ale
i vyznačující se několika zvlášt-
nostmi.

Počasí přálo
Nezvykle krásné a teplé po-

časí po celý týden přálo účin-
kujícím, ale i organizátorům

a spolupořadatelům, kteří ne-
museli rušit žádný z připrave-
ných programů nebo je pře-
souvat pod střechu.

Programy až do půlnoci
Poprvé se uskutečnily i ve-

černí programy na místeckém
náměstí  Svobody trvající té-
měř do půlnoci za nezvykle
velké účasti diváků - škoda jen,
že okolní majitelé prodejen ob-
čerstvení a suvenýrů nevyužili
zájem diváků prodloužením
doby prodeje až do konce
představení.

Celá řada sponzorů
Finančně i věcně festival le-

tos podpořilo až 42 sponzorů -
vesměs frýdecko-místeckých
firem, kterým i tímto způsobem
děkujeme. Bez nich by zajiště-
ní tak velké akce nebylo mož-
né. Ke „stálým“ sponzorům ja-
ko: TS a.s., MSEM, a.s., MPM
Quality, PENAM, TRANSL,
LESOSTAVBY, FORTE, Dře-
voTrust-prodej, a.s., SVOPEX,
ŠOT, JES reklama, GepArts
a DISTEP se letos poprvé
a doufejme, že ne naposled
připojilo i TESCO a VÚHŽ.

Mediální sponzoři
nezůstali pozadu

K propagaci festivalového
dění přispěli i mediální sponzo-
ři - Český rozhlas Ostrava
a místní Region Frýdecko-Mís-
tecko. Poprvé  projevila zájem
o náš festival i ČT Ostrava.

Dobré ubytování
Zahraniční hosté byli tento-

krát velice spokojeni se služ-
bami ubytovacích zařízení - ho-
telových domů Paskov a Per-
mon, kde i při skromném vyba-
vení se přísně dbalo na čistotu
a vstřícné jednání.

Od exotiky k pijáckým
písním

Diváky nejvíce upoutaly cho-
reograficky bohaté a nápadité
tance krásných srbských děv-
čat a mládenců, precizní zpra-
cování ruského folklóru v po-
dání tanečníků z Jaroslavle ja-
ko i jejich vynikající sólová zpě-
vačka, která rozezpívala i hle-
diště. Líbivé melodie
jihoamerických muzikantů
z Ekvádoru navodily atmosfé-
ru exotiky a pohody. Taneční
hry dětí ze Slovenska překva-
povaly vtipem a nefalšovanou
dětskou přirozeností. Plzeňáci
a jejich „pijácké“ písně evoko-
valy ke koupi dalšího půllitru
zlatavého oroseného moku -
piva a vody se vůbec zkonzu-
movalo nejvíc, zásoby bylo
nutné mnohokrát doplňovat.
Ocenění bezesporu zasloužili
i malí zpěváčci lidových písní či
navrátivší se senioři souboru
Ostravica.

Vystoupili
i hendikepovaní

Poprvé jsme do víkendové-
ho programu zařadili i vystou-
pení chráněnců Ústavu sociál-

ní péče Ostravice ze sídlem ve
FM. Jejich pásmo „Mít rád“,
které připravovali a pilovali
nanejvýš zodpovědně, nám
zdravým spoluobčanům připo-
mnělo důležitost vážit si kaž-
dého, milovat a chránit i lidi
hendikepované, těšit se
i z mála a vážit si zdraví, které
se nám dostává. Jejich chuť,
radost i nasazení by mohly
sloužit příkladem mnohým
z nás.

Galakoncert byl úžasný
Úžasný zážitek z více než

dvouhodinového galakoncertu
diváci ocenili potleskem ve sto-
je, což byla nejhezčí tečka
a poděkování téměř pětistovce

účinkujících na scéně kina
P.Bezruče i všem pořadatelům
a pomocníkům 8. mezinárodní-
ho folklorního festivalu.

Příští rok opět v červnu
Úspěšný průběh letošního

festivalu a jeho veliký ohlas
snad bude pro organizátory -
Město Frýdek-Místek, SLPT Os-
travica, 7.ZŠ, Muzeum Beskyd,
ZUŠ, Národní dům, SVOŠ Go-
odwill a hlavně pro rodiče a děti
souboru Ostravička dostateč-
ným povzbuzením pro přípravu
dalšího ročníku, který by se měl
konat opět za rok a to v termínu
od 17. - 23.června 2003.

MUDr. Eva Geryková,
prezident festivalu

Frýdecko-místecký folklórní soubor Ostravička při svém vystou-
pení. Foto: Archiv

ZLATNICTVÍ
8 - 18 h.

SKLO
10 - 17 h.

BUTIK 
DAGMAR
10 - 17 h.

ZUZI - 
záclony a garnýže

8-17 h.

Otevřeno 
i v sobotu 
8 - 12 h.

ROZŠÍŘILA SORTIMENT O VÝROBKY Z OVČÍ VLNY
A ČERSTVÉ STERILIZOVANÉ ŽAMPIÓNY.

Tel.: 0658/656 157, 656 155, p. Pustka

PRODEJNA 
ZAHRÁDKÁ¤ 
na nám. Svobody 3

✰ vysoce tepelně
izolují

✰ výborně zvukově
izolují

✰ nepotřebují žádnou
údržbu

✰ jednoduchá
manipulace

✰ nabízíme variabilitu
barev

✰ odborná montáž
a dovoz v ceně

✰ bezkonkurenční
cena

Firma
Tomáš Kosňovský 

Čeladná 263
0658/684 456

mobil 0723 786 691

Vzpomínka na 8. mezinárodní folklorní festival
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1. místecký jarmark
v neděli 8. září na náměstí Svobody

v případě nepříznivého počasí v areálu Národního domu
● SVÁTEK CHLEBA (10 - 18 hodin)
historické stánky - prodej výrobků pekařů, perníkářů a cukrářů, prodej
řemeslných výrobků s ukázkami výroby, bohaté občerstvení včetně
burčáku, máčení nepoctivých kupců v kádi s vodou 
● KEJKLÍŘI A MUZIKANTI (10 - 16 hodin)
koncertování místních hudebních těles
dopoledne - soubory ZUŠ Šuba duba band a Junior kvintet, Srdíčko,
vítězové soutěže Talent 2001
odpoledne - folk a folklór - FM band, Ostravička a další
● DIVADELNÍ POUŤ (10 - 16 hodin)
pouliční divadlo, jarmareční písně pro dospělé, loutkové jarmareční
divadlo pro děti
● VIVAT CÍSAŘ (v 17 hodin)
příjezd císaře Josefa II. do Místku a jeho přivítání občanstvem
v provedení Divadla Čtyřlístek a Klubu vojenské historie Ostrava
Vstup volný.
Pořádá Město a Národní dům Frýdek-Místek, Agentura Gryff Ostrava,
Agentura Betha Divadelního centra Podbeskydí.

V základní škole Pod so-
vou v červnu proběhla vý-
stava kreslených obrázků
a mnoha jiných výrobků vy-
tvořených žáky pátých tříd.

Výstava pod názvem Tak jde
čas, kterou pořádali žáci
5.A z 1. základní školy, oslovila
svým jedinečným programem
širokou veřejnost. „V naší škole
probíhá každoročně řada vý-
stav určených nejen pro milov-
níky různých stylů umění, ale
i pro naše děti. Akce, kterou
jsme pojmenovali Tak jde čas,
se konala letos zcela poprvé.
Její podstatou se stala prezen-
tace projektu Začít spolu. Jed-
ná se o vzájemnou spolupráci
mezi školami při alternativních
metodách výuky,“ uvedl zá-
stupce ředitele1. základní školy
ve FM Jiří Karásek.

Návštěvníci výstavy měli
možnost shlédnout mnoho
krásných dětských kreseb, ke-
ramických džbánků a hrníčků
i vesele barevných fotografií ze
sportovních a kulturních akcí

školy. „Jsem opravdu ráda, že
naše dlouho připravovaná vý-
stava sklidila takový velký
ohlas. Spousta pěkných citátů
a vět, které návštěvníci napsa-
li do naší výstavní knihy potvr-
dila, že akce nebyla zbytečná
a její výsledek nás mile pře-
kvapil,“ pověděla žákyně Jana
Chalupová.

Většina dospělých se na-
dšeně pozastavovala u barev-
ných obrázků pod názvem
„Naše vysněná škola“, při kte-
rých tiše obdivovali nekoneč-
nou fantazii dětí. „Myslím si, že
kdyby jednoho dne vznikla vy-
sněná škola našich dětí, tak by
v ní jistě trávili veškerý volný
čas a domů by se chodili jen
vyspinkat,“ podotkla s úsmě-
vem návštěvnice výstavy Mar-
tina Fajkusová. „Vzhledem
k vysoké návštěvnosti a velké-
mu úspěchu uspořádáme příš-
tí rok druhý ročník výstavy,
ovšem zase v trochu jiném sty-
lu,“ dodal zástupce ředitele Jiří
Karásek. Jana Michaliková

16. sv. Jan session
hudebně-divadelní

festiválek lidí volajících
a naslouchajících

■ pátek 20.9. od 18.00 v kos-
tele sv. Jana Křtitele ve Frýdku
večer se starou vokální du-
chovní hudbou

■ sobota 21.9. od 15.00 na
zahradě u kostela sv. Jana
Křtitele vystoupí kapely: 
TRABAND • CREDO • NOI
• VESELÁ ZUBATÁ • AŽ NA
PŮDU • HROZEN 

■ neděle 22. 9. od 15.00
v kostele sv. Jana Křtitele ve
Frýdku ekumenická bohosluž-
ba

Kontakt:
Mirek Přikryl

mobil: 0604163 568
e-mail: 

skupina.hrozen@seznam.cz
www.skupinahrozen.cz

Prouza na dušičky
Frýdecko-místecká skupina

Prouza spolu s Hemp for Vic-
tory a doprovodnou laserovou
show přilákala 12. července do
zahrady místeckého Národní-
ho domu rekordní počet divá-
ků. Podle odhadů se jich tísni-
la před pódiem dobrá tisícov-
ka. Po tomto úspěchu jistě
mnohé potěší informace, že
další vystoupení v našem měs-
tě spolu s dvěma speciálními
hosty, z nichž jeden je až ze
Spojených států, je připraveno
již na 1. listopadu.

František Skála je ve svých pětačtyřiceti letech jedním z nej-
známějších českých výtvarných umělců. 

Vystudoval nejprve střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze,
obor řezbářství. Pokračoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslo-
vé, kde se zabýval filmovou a televizní grafikou. Důležitým mezní-
kem pro něj byl rok 1987, kdy vznikla výtvarná skupina Tvrdohlaví
a František Skála se stal jejím zakládajícím členem. Skupina se si-
ce v roce 1991 rozpadla, ale v roce 1999 se vrátila na veřejnost do-
sud největší přehlídkou, a to ve Valdštejnské jízdárně v Praze, kte-
rou uspořádala Národní galerie. 

Prvním oficiálním potvrzením kvalit Františka Skály byla jeho no-
minace na Cenu Jindřicha Chaloupeckého, a to v roce 1990,
v němž byla založena prezidentem a spisovatelem Václavem Ha-
vlem a výtvarníky Jiřím Kolářem a Theodorem Pištěkem pro uměl-
ce do 35 let. V roce 1991 se František Skála stal jejím držitelem
a získal tříměsíční studijní pobyt v Kalifornii. V roce 1993 byl Skála
vybrán, aby reprezentoval Českou republiku na 45. bienále v Be-
nátkách, nejstarším a neuznávanějším setkání špičkových umělců
z celého světa.

Jste srdečně zváni na vernisáž výstavy výběru z tvorby
Františka Skály, která se za přítomnosti umělce uskuteční ve
čtvrtek 5. září 2002 v 18.00 hodin v Galerii Langův dům. Vý-
stavu uvede Jiří Olič.

ANTIKVARIÁT
POD SVÍCNEM

VYKUPUJE:
KNIHY, POHLEDNICE

FOTOGRAFIE
GRAFIKU, CD, LP

FARNÍ 16, FRÝDEK

TEL.: 638 668

Stará řemesla neztrácí na kouzle
V galerii Krásno proběhla

na konci června už potřetí ak-
ce nazvaná Den řemesel. Sešli
se tu opravdoví mistři své pro-
fese, kteří návštěvníkům
„zblízka“ předváděli, jak vzni-
kají krásné tradiční lidové vý-
robky.

Většina pozvaných řemeslní-
ků tvořilo své výrobky přímo na
volném prostranství u místecké-
ho kostela sv. Jana a Pavla, kde
jejich zručnou práci obdivovali
všichni přítomní. „Den řemesel
letos proběhl u příležitosti Mís-
tecké pouti. Každým rokem se
snažíme pozvat řemeslníky, kte-
ří svou profesi nepovažují pouze
za povinnost, ale spíš za určitý
druh krásné záliby, o níž se rádi
a bezplatně podělí s lidmi. Bohu-
žel je takovýchto řemeslníků čím
dál méně,“ říká jedna z pořada-
telek Radka Kubaláková.

Bohatý program a řada soutě-

ží potěšila nejen spoustu dětí, ale
především dospělé. Právě pro
ně nechyběla ani ochutnávka la-
hodné a voňavé medoviny. Vy-
stoupení se zpěvem a tancem
divákům připravil místní folklórní
soubor Malá Ostravica. „Bude to
znít asi neuvěřitelně, ale na ce-
lou přípravu jsme měli pouze dva
dny. Osloveni jsme byli v době,
kdy už většina dětí odjela na let-
ní tábor. Museli jsme je tedy ih-
ned přivézt zase zpátky. Vystou-
pení však bylo i přes nedostatek
přípravy naprosto skvělé,“ svěři-
la se umělecká vedoucí souboru
Sylvie Slavíková.

Veselým zpestřením slunné-
ho dopoledne se stala módní
přehlídka společenských šatů,
které si ušili studenti místní sou-
kromé střední umělecké školy.
Hluboké výstřihy s lehce erotic-
kým nádechem, pestrobarevné
ladění a extravaganci oděvů

ocenilo mnoho návštěvníků hla-
sitým potleskem. „Některé mo-
dely byly opravdu velice krásné.
Myslím si, že studenti mohou být
na své výrobky právem pyšní,“
podotkla divačka Petra Havelko-
vá.

Ručně vyřezávané loutky ne-
zbedného čertíky a hodného
Dráčka Mráčka přilákaly svým
půvabem především maminky
s dětmi. „Mé loutky jsou pro mě
jako mé další děti. Pečuji o ně,
povídám si s nimi a za zahraju
i divadlo. Řezbařina je práce ja-
ko každá jiná. Při tvoření loutek
nebo jiných výrobků musí řezbář
používat nejen rozum, ale zvláš-
tě pak srdce,“ pověděl s úsmě-
vem řezbář Zdeněk Nytra. 

Jana Michaliková

V GLD můžete od září vidět
výběr z tvorby Františka Skály

Žáci ukázali, co dokáží
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Podruhé v řadě zvítězil do-
mácí celek Sportovního klu-
bu vozíčkářů Frýdek-Místek
(SKV FM) a získal tak trofej II.
ročníku mezinárodního tur-
naje v basketbale na vozíku
Beskydy cup 2002. Celá akce
probíhala o uplynulém víken-
du za účasti pěti týmů, včet-
ně Vikingů z Dánska a kluku
MFP Moskva pod záštitou
starosty města PhDr. Zdeňka
Stolaře.

Za vydařeného počasí, za
podpory diváků a báječné at-
mosféry, kterou spolu vytvářely
i novojičínské roztleskávačky
Cheerleaders, proběhl již druhý
ročník turnaje Beskydy Cup
2002. Domácí SKV F-M nastu-
poval do úvodního pátečního

zápasu proti dánskému mistru-
celku Viking Aarhus jako favorit
turnaje. Svou roli domácí tým
potvrdil a vyhrál. Ovšem při
cestě za obhajobou to nebylo
nikterak lehké. Zápasy vítězné-
ho celku SKV FM s týmy Mosk-
vy a USK Mety Praha připravili
divákům basketbal evropských
kvalit s notnou dávkou napětí
až do posledních vteřin. A to
když zápasy skončily minimál-
ními rozdíly o tři a druhý dokon-
ce jen o dva body.

Dramatická a těsná vítězství
prověřila hráče Sportovního klu-
bu vozíčkářů Frýdek-Místek, jež
vstupují do závěrečné etapy pří-
prav na prestižní světový turnaj
Spitfire Challenge 2002. Na tur-
naj, který se koná od 2.-5. srpna

v Torontu, je SKV FM pozván
jako dosud první a jediný tým ze
zemí bývalého „Východního blo-
ku“. Dalším dílčím krokem na
cestě našich basketbalistů vo-
zíčkářů za oceán do Kanady je

tento týden opět o víkendu tur-
naj memoriálu Dr.Knapka v Olo-
mouci za účasti celků Litvy,
Chorvatska a Ruska. 

Předseda SKV FM 
Radomír Krupa

Proběhne nábor do juda
TJ Důl Staříč, oddíl judo pořá-

dá pro zájemce o tento sport ná-
bor nových adeptů, a to v pon-
dělí 9. září v 17.00 hodin v těloc-
vičně na 9. základní škole. Tré-
ninky dvakrát týdně, vždy v pon-
dělí a ve čtvrtek od 16.30 do
18.00 hodin. Pro děti od 8 let.
Kontakt: 0608 82 15 13 - p. Čer-
ný.

Je možné cvičit jógu
Jóga centrum na 1. základní

škole Pod sovou ve Frýdku za-
hajuje v úterý 3. září v 16.30 ho-
din v malé tělocvičně školy kur-
zy jógy pro začátečníky i pokro-
čilé.

Kurz školy Kung-Fu
Tradiční škola čínského Wing

Chun Kung Fu pořádá od září
nábor nových členů. Kurzy se
pořádají pro zájemce od 15 let
a pro děti od 6 let. Adresa školy:
B. Václavka 2783. tel. 0603 212
945.

Přijďte cvičit Aikido
Slovenská Aikido asociácia,

Aikido SKP Ostrava a Aikido
SKP Dojo FM vás zve ne nový
nábor ing. Kamila Kozáka, drži-
tele 2. Dan Aikiai Honbu Dojo, 2.
Dan Judo, vedoucího SKP Os-
trava. Frýdecko-místecký oddíl
Aikido SKP Dojo FM letos slaví
třetí výročí trvání a u této příleži-
tosti pořádá nábor nových čle-
nů, který se koná v pondělí 30.
září a ve středu 2. října v 19.15
hodin v kasárnách ve Frýdku-
Místku - Bahně. Tréninky budou
vždy v pondělí od 19.30 do
21.00 hodin a ve středu od
19.30 do 21.00 hodin. Pozor:
Sraz u vstupu do areálu v 19.15
hodin.

Pozvánka na koně
Jezdecký klub Frýdek-Místek

pořádá 7. - 8. září v areálu pod
Štandlem ve Sviadnově již XX-
XI. ročník Bezručova poháru ve
skoku na koni. Začátek soutěží
bude v 10 a ve 14 hodin. Děti se
budou moci povozit na koních
v sobotu a v neděli od 14 hodin
zdarma.

Jóga v Městské knihovně
www.nirmala.cz

V Městské knihovně na ulici
Hlavní 112, 3. patro proběhne:

• 11.9. od 18.00 do 20.00 ho-
din - O principu vlastního mist-
rovství.

• 25.9. od 18.00 do 20.00 ho-
din - Jak využít naši osvícenou
pozornost pro duchovní růst?

Jedná se o povídání s cha-
rakterem přednášky s praktický-
mi ukázkami. Nejedná se o kla-
sické jógové cvičení na žíněn-
kách. Program je určen pro ko-
hokoli, bez rozdílu barvy pleti
a bez rozdílu stáří. Stačí mít přá-
ní nalézt v sobě něco nového,
poznat sebe sama nebo se ně-
co nového dozvědět. Pořadate-
lem je společnost Sahadža jóga.

Zápis do novodobé histo-
rie českého šachu se podařil
člence Beskydské šachové
školy mezinárodní velmistry-
ni Janě Jackové.

V červnu se zúčastnila „Mist-
rovství Evropy žen v šachu“
v bulharské Varně. Na mistrov-
ství se bojovalo o medaile, ale
hlavně o dvanáct postupových
míst na Mistrovství světa. Na
startu se sešlo celkem 118 nej-
lepších šachistek Evropy, naše
šachistka byla nasazena jako

čtyřiačtyřicátá. Věkem ještě ju-
niorka Jana Jacková neměla
žádné konkrétní cíle, protože
v tak silné konkurenci mezi že-
nami ještě nestartovala. Ko-
nečný výsledek však předčil i ty
nejsmělejší očekávání. Od prv-
ních partií dávala Jana najevo,
že se nikoho nebojí a tak si vy-
sloužila přívlastek „černý kůň
turnaje“. Celkem v jedenácti
kolech získala 7,0 bodů, což
stačilo na celkové 12. místo.
Avšak o postup na MS žen mu-

sela ještě bojovat ve tříkolovém
rozstřelu, protože 7,0 bodů zís-
kalo celkem 14 hráček a zůsta-
la jen tři postupová místa. Ner-
vy drásající „tříkolový rozstřel“
zvládla Jana Jacková na jed-
ničku a mezi tři postupující se
dostala. Postup na Mistrovství
světa žen je pro Janu Jackovou
dosavadní největší sportovní
úspěch. Všichni příznivci krá-
lovské hry Janě Jackové gratu-
lují a přejí v dalších turnajích
mnoho úspěchů. (as)

Jana Jacková postoupila na Mistrovství světa žen v šachu 

Beskydy cup 2002 skončil
vítězstvím domácího celku

Ačkoliv jsou sportovci na vozíčku, hře to rozhodně neubírá na
dravosti a dramatičnosti. Foto: Archiv SKV FM

Krasobruslení
i ve Frýdku

Ve Frýdku-Místku od letošní-
ho roku působí Bruslařský klub
Frýdek-Místek pod vedením
reprezentanta ČR na olympij-
ských hrách v Lillehameru ing.
Milana Brzého a jeho manžel-
ky, profesionální krasobruslař-
ky Moniky Brzé. 

Tréninky probíhají v tělocvič-
ně 4. ZŠ a na ledě ve Víceúče-
lové sportovní hale ve FM. Do
krasobruslení se mohou přihlá-
sit děti do 8 let.

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
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Palackého 134, Frýdek-Místek
Tel.: 433 431-2, tel/fax: 432 011
http://narodnidum.webpark.cz,

E-mail: n-d@volny.cz
SVÁTEK CHLEBA
Neděle 8. září 10.00 - 18.00 hodin -
Náměstí Svobody
1. místecký jarmark
Historické prodejní stánky, tradiční
řemesla, občerstvení, Divadelní pouť
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Středa 11. září v 8.30 a 10.00 hodin
- kino P. Bezruče
Loutková pohádka Divadla Evy
Hruškové pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ
JAROSLAV HUTKA
A RADIM HLADÍK
Středa 11. září v 19.00 hodin - Ná-
rodní dům
BESKYDSKÝ JEŠTĚR
Sobota 14. září v 9.00 hodin - Ná-
rodní dům
Celostátní přehlídka videofilmů
Vstup volný
JIŘÍ PAVLICA A TALANT
Úterý 24. září v 19.00 hodin - Národ-
ní dům
TALENT 2002
Čtvrtek 26. září v 19.00 hodin - kino
P. Bezruče
Regionální soutěž ve zpěvu v kate-
gorii do 15 let
BACÍLEK
Pátek 27. září v 8.30 a 10.00 hodin -
Národní dům
Hudební pohádka pro děti MŠ a 1.
stupně ZŠ
PAVLA BŘÍNKOVÁ A JAN JEŽEK
Pondělí 30. září v 19.00 hodin - Ná-
rodní dům
Umělci v pořadu Muzikálové hity
1. ZÁMECKÝ KONCERT
Pondělí 30. září v 19.00 hodin - Ry-
tířský sál frýdeckého zámku
JAN Z TEPLÉ - ORÁČ A SMRT
Účinkují: J. Molavcová, A. Strejček,
J. Pavlica - housle, J. Fojta - bicí,
D. Burda - klarinet

Připravujeme:
XXXIX. Cyklus abonentních koncer-
tů 2002/2003
Cyklus koncertů v Národním
domě
• 17.10. - Národní dům
Martin Kasík - klavírní recitál
Program: recitál z děl F. Chopina
• 29.11. - Kostel sv. Jana a Pavla
Boni Pueri - Český chlapecký pěvec-
ký sbor z Hradce Králové
Program: Adventní koncert
• 10.12. - Národní dům
Wihanovo kvarteto
Program: Beatles kontra Paganini
• 14.1. 2003 - Národní dům
Jitka Hosprová (viola) a Kateřina
Englichová (harfa)
• 27.3. - Národní dům
Gabriela Demeterová (housle)
• 3.4. - Národní dům
Slavnostní mše G. Rossiniho

Lenka Filipová (flétna), Jan Niederle
(klavír) a Smyčcový ansámbl Filhar-
monie Hradec Králové
• červen 2003 - Chrám sv. Jana
a Pavla
Koncert barokní hudby
Pavel Hromádka (trubka), Dušan Fol-
týn (hoboj), T. Thon (varhany)
• 6.12. 2002 - Prémiový koncert
Jubilejní koncert Ženského pěvecké-
ho sboru Bohuslava Martinů. Spoluú-
činkuje Komorní soubor Symfonické-
ho orchestru FM.
Cyklus koncertů v Rytířském sále

frýdeckého zámku:
� 30.9.: Oráč a smrt (Jan z Teplé)
Jitka Molavcová, Alfréd Strejček, Jiří
Pavlica, Josef Fojta,
David Burda ve hře o lásce a posled-
ních věcech člověka.
� 24.10: Daniel Veis, Šimon Veis -
violoncella a komorní orchestr Came-
rata Janáček
Program: Corelli, Mozart, Händel,
Schubert, Martinů ad.
� 27.11.: Pražské klavírní duo -
Martin Hršel a Zdeňka Kolářová
� 11.12.: Erika Šporerová - mezzo-
soprán a Slezští komorní sólisté
Program: Vánoční zpěvy a pastorely
staré Evropy
� 29.1. 2003: Miloslav Klaus - kytara
Program: Historické proměny klasic-
ké kytary
� 20.3.: Monika Knoblochová -
cembalo
Program: Zámecká zastaveníčka
� Prémiový koncert: program je
v jednání

Cyklus koncertů pro mládež:
� 29.11.: Boni Pueri
� 10.12: Wihanovo kvarteto
� 14.1. 2003: Jitka Hosprová a Ka-
teřina Englichová
� 27.3.: Gabriela Demeterová
� Prémiový koncert: program je
v jednání

Kurzy:

Jazykové kurzy pro mládež
a dospělé

učební období září 02 - červen 03
Angličtina 1. - 5. ročník, Němčina
1. - 3. ročník, Italština 1. ročník,
Francouzština 1. ročník
Kurzy probíhají 1 x týdně 2 vyučovací
hodiny v učebnách Národního domu.
Kurzovné za učební období: 1. - 2.
ročník 2500 Kč, 3. - 5. ročník 2800 Kč.
Studenti mají 20% slevu.
Zápisy:
11.9. a 12.9. od 10.00 - 17.00
h.a v pátek 13.9. 9.00 - 12.00 h.v kan-
celáři 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

Od října připravujeme:
• 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

1.9. 19.30 TĚŽCE ZAMILO-
VÁN (USA) 

2. - 4.9. 17.45 TĚŽCE ZAMILO-
VÁN (USA)

20.00 MEXICKÁ
JÍZDA (USA, Mexiko)

5. - 8.9. 17.45 PTAČÍ SVĚT (FR)
20.00 RESIDENT EVIL

(USA, VB, Německo)
9.9. 17.45 BŮH JE VELKÝ -

JÁ NE (FR)
20.00 ESTHER KAHN

(FR, VB)
12. - 18.9. 17.45 ASTERIX A OBE-

LIX: MISE KLEOPATRA (FR)
14. - 15.9. 15.30 ASTERIX A OBE-

LIX: MISE KLEOPATRA (FR)
12. - 15.9. 20.00 ČESKÁ SPOJKA

(USA)
16. - 18.9. 20.00 LUŽINOVA

OBRANA (VB)
19. - 22.9. 17.45 AFÉRA

S NÁHRDELNÍKEM (USA)
20.00 V LOŽNICI (USA)

23. - 25.9. 17.45 OSTROVNÍ
ZPRÁVY (USA)

20.00 MUŽ, KTERÝ NE-
BYL (USA)

26. - 29.9. 17.45 SPIDER MAN
(USA)

20.00 KOSTKA 2 (Kana-
da)

28. - 29.9. 15.30 SPIDER MAN
(USA)

30.9. 17.45 MUŽI
V ČERNÉM II (USA)

20.00 40 DNŮ
A 40 NOCI (USA, VB)

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
• NOVÝ ZÁMECKÝ OKRUH
• FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ

MÍSTO
• FRÝDEK A MÍSTEK
• PAMÁTNÍK

ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:

LETECKÉ MODELY
Potrvá do 22. září.

LIDÉ MEZI SAHAROU
A TROPICKÝMI PRALESY
Výstava přibližuje oblast Sahelu - sú-
dánského pásma Afriky. Potrvá do 22. 9.

Programy, koncerty:

PRVNÍ ZÁMECKÝ KONCERT
Pondělí 30.9. v 19.00 hod. - Rytířský
sál frýdeckého zámku

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST

ŠUMNÝ ŠENOV
Čtvrtek 5. září.
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Čtvrtek 12. září - 15.00 hod. - před-
náškový sál v Zeleném domě.
DŘEVĚNÉ KOSTELY
V POBESKYDÍ
Čtvrtek 12. září - 17.00 hod. - před-
náškový sál v Zeleném domě 
ZA POZNÁNÍM NA KOLE
Sobota 14. září - 8.30 hod. - sraz na
parkovišti před Mariánským koste-
lem. Vlastivědný výlet do okolí FM,
délka trasy 30-35 km, jen za hezké-
ho počasí. Návrat kolem 18. hodiny.
VEČER ZÁMECKÉ FILMOTÉKY
Čtvrtek 19. září - 17.00 hod. - před-
náškový sál v Zeleném domě.
ČESKOSLOVENSKÁ ZEĎ
Čtvrtek 26. září - 17.00 hod. - před-
náškový sál v Zeleném domě.
Přednáška k 64. výročí zářijové mo-
bilizace v roce 1938.

HRAD HUKVALDY
Tel. 0658/699 323

Otevírací doba v červenci
a srpnu:

Denně mimo pondělí: 9.00 - 18.00 h.
Program:

E.F.Burian: VOJNA
7.9. v 17.00 hodin
Divadelní představení Národního di-
vadla moravskoslezského Ostrava.
PŘIJĎTE SE BÁT
aneb návrat nadpřirozených sil
a bytostí na hrad Hukvaldy
14. 9. v 19.00 hodin
Hosta večera, Cantervillské strašid-
lo, uvede soubor studentského diva-
dla Bílá ponožka DDM Kopřivnice.
VÍKEND HUKVALDSKÝCH
PRECLÍKŮ A KOLÁČKŮ
28. - 29.9.
Přehlídka řemesel z Hukvald a okolí.
Další informace získáte ve Fondu
Janáčkovy Hukvaldy, Čs. legií 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.

2. - 8.9. Tvorba pro výlohu knihku-
pectví Jakub - podzimní inspirace.
12.9. Obrázky ze sušených květin.
20. - 22.9. Vícedenní pobyt v Brně
(uskuteční se podle zájmu dětí).
25.9. Návštěva moštárny, spojeno
s procházkou do místeckého lesa.
Během školního roku je klub Ne-
zbeda otevřen od 13.00 do 1700
hodin každý všední den.

Sv. Čecha 170
(v budově MŠ za OkÚ)

Tel.: 0658/647 366
Po - Čt 9 - 12 h., Út. 9 - 12, 15 - 17 h.
10. 9. Slavnostní otevření Klubu ma-

minek po prázdninách. Kdo
může, ať přinese i malé po-
hoštění. Začátek v 10.00 h.

17.9. Exkurse do jízdárny ve Sviadno-
vě, projížďka dětí na ponících.
Sraz v 15.30 před jízdárnou.

23.9. Maňásková pohádka. Začátek
v 10.00 hodin.

24.9. Podzimní soutěže pro děti. Za-
čátek v 10.00 hodin.

Farní 1, vchod vedle 
Knihkupectví sv. Jana ve Frýdku

Tel.: 434 961
10.9. Zahájení po prázdninách
12.9. Krtečkova tvořivost
17.9. Vycházka do přírody (jen za

příznivého počasí)
19.9. Pro šikovné ruce - výroba slu-

níčka, co září i za deště (s se-
bou kulatou krabičku od sýra)

24.9. Výroba větrníků - materiál zaji-
stíme

26.9. Krtečkova tvořivost
Hledáme maminky, které by se chtě-
ly aktivně podílet na práci v KM
Krteček. Info. na tel. 434 961.

Farní nám. 50, FM
Tel.: 36 441, 0605 834 544

Otevírací doba:
po - pá: 13 - 17, sobota: 9 - 12

5. - 27.9. Akademický malíř -
ROMAN BRET

Výstava olejomaleb, grafik a kombi-
novaných technik. Vernisáž ve čtvr-
tek 5.9. v 17. h. Potrvá do 27.9.

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 14.9. JIŘÍ BRŇOVJAK
- Akvarely

14.9. - 12.10. EVA KUČEROVÁ -
Smalty

V knihkupectví Librex
Hlavní ul. 107 v Místku

www.korc.cz

Od 5.9. MICHAL POPIELUCH
a IVAN KORČ - Párečky

Vernisáž ve čtvrtek 5.9. od 17.00
v knihkupectví Librex.
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F. Čejky 450, Místek
Telefon: 0658/435 401, 437 283

VARHANNÍ KONCERT
Úterý 10.9. v 18.00 hodin v kostele
sv. Jana a Pavla
Varhany - Petr Čech, housle - Alena
Čechová
ŘEKNU TO PÍSNÍ
Čtvrtek 19.9. v 19.00 hodin v malém
sále Lidového domu
Koncert folkové skup. Legio Angelika. 
MASARYK A NÁBOŽENSTVÍ
Úterý 24.9. v 17.30 hodin v Lidovém
domě
Přednáška Mons. ThDr. V. Poláčka
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Pro ženy středního věku.
Každé pondělí od 16.30 do 17.30 h.
Pozor - začínáme až 23.9.

• Pionýrů 752, Místek
Telefon: 0658 / 434 154, 434 525
• Kostikovo náměstí 639, Frýdek
Telefon: 0658 / 630 862, 630 072

E-mail: ddmfm@mcnet.cz

ZÁJMOVÉ ÚTVARY 2002 / 2003
Oddělení společenských věd

a estetiky
Olga Sošková, telefon: 434 154

Speciality evropské kuchyně 
9 - 15 let
Vizážistka
Probíhá ve Frýdku – od 13 let
Dovedné ruce 5 - 8 let
Výtvarná výchova 8 - 12, 12 - 16 let
Mozaika 9 - 14 let
Výtvarné experimenty 7 - 15 let
Keramika 7 - 18 let
Paličkování 10 - 18 let
Šití nad 10 let + dospělí

Pro dospělé:
Paličkování
Keramika - dopoledne

Oddělení přírodovědy
a vzdělávání

Bc. Ivana Sošková,
telefon: 434 154

Angličtina pro nejmenší 5 - 7 let
Kytara od 8 let
Rybářské kroužky
- lov ryb udicí, rybolovná technika,
klub od 9 let
Italština
- začátečníci, mírně pokročilí od 12 let
Go klub
- klub deskových her: GO, ABALO-
NE, QUIXO... – od 8 let
Scrabble od 8 let
Fotokroužek od 10 let
Přírodovědný kroužek od 8 let
KALUŽ - „UŽ ZASE SKÁČU PřES
KALUŽE“
Každé úterý v 15.00 - 19.00 hodin

Pro dospělé:
Cvičení pro seniory

Oddělení tělovýchovy
Marie Cidlíková,

telefon: 663 437, 630 862
Gymnastika 3. - 9. třída
Vodní turistika 3. - 9. třída
Kung-Fu od 9 let
Míčové sporty 3. - 5. třída
Cvičení s nářadím
- ale i bez nářadí 1. - 5. třída
(Cyklo)turistika
- ale i pěší turistika, sjezdové a bě-
žecké lyžování 8 - 15 let
Rytmická gymnastika 8 - 15 let
Malí sportovci 4 - 6 let
Jóga 5 - 15 let
Dětský aerobik 4 - 6 let
Dívčí aerobik 8 - 12 let, 13 - 18 let
Základy sebeobrany od 14 let
Klub turistiky - probíhá v Místku -
od 10 let

Dopoledne:

PLAVÁNÍ PřEDŠKOLÁKŮ
cvičení předškoláků

Pro dospělé:
Cvičení pro zdraví a krásu
- i pro méně zdatné ženy
Cvičení žen pro začátečníky
- posilování, strečink
Kondiční cvičení
Zdravotní cvičení

Dopoledne:
Jóga pro dospělé
Kondiční cvičení pro ženy

Oddělení techniky
Alena Fabíková,

telefon: 630 862, 630 072
Plastikový modelář od 9 let
Leteckoturistický od 9 let
Elektronika od 9 let
Klub automodelářů od 12 let +
dospělí
Technika vyšívání, pletení apod. –
od 9 let

Oddělení výpočetní techniky
Patrik Siegelstein,

telefon: 630 072, 630 862
Práce s počítačem
- začátečníci, pokročilí od 8 let
WEB od 9 let
Počítačová grafika od 9 let
Psaní na počítači všemi deseti od
10 let
Hry s počítačem od 5 let

Pro dospělé:
Práce s počítačem
- začátečníci, pokročilí
Psaní na počítači všemi deseti

Dopoledne:
Práce s počítačem
- začátečníci, pokročilí
Internet

Oddělení zájmové umělecké
činnosti

Monika Fojtíková, tel.: 630 862
Sluníčko - LIDOVÉ TANCE
A PÍSNĚ PRO PŘEDŠKOLÁKY 
4 - 6 let
J. T. Dance - TANEČNÍ SKUPINA
MODERNÍHO A SCÉNICKÉHO
TANCE 4 - 7 let, 8 - 12, 13 - 16 let
TANEČNÍ AEROBIK 10 - 15 let
Baletní školička 5 - 7 let

Kytara od 8 let
Hra na flétnu 7 - 15 let

Oddělení šachů
Antonín Surma, telefon: 637 670
Šachové kroužky 5 - 18 let
Šachový žebříček 5 - 18 let
Šachový klub od 15 let + dospělí
Šachy pro mateřské školy 4 - 6 let

Oddělení předškolní výchovy
Iveta Štvartáková,

telefon: 663 438, 630 862
Klubíčko 3 - 6 let
Malí umělci 3 - 6 let
Všeználci 3 - 6 let
Kašpárci 4 - 6 let
Angličtina pro nejmenší 5 - 7 let
Veselé pískání 4 - 6 let
Zpívánky 4 - 7 let

Kluby:
Iveta Štvartáková

a Monika Fojtíková
telefon: 663 438, 630 862

Klub správných kluků a holek 
8 - 15 let
Dívčí kluby od 8 let
Servis pro maminky
- dopolední programy pro ženy a dě-
ti od dvou let
Výtvarná dílna pro dospělé
Informace a přihlášky získáte na

obou pracovištích DDM.

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

E-mail: smtu.fm@worldonline.cz
http://smtu.fm.web.worldonline.cz

Turistika a kluby volného času:

KAM 6-15 let 
TOR 6-15 let
Koloušci při 1.ZŠ 6-15 let
Marťani při 1.ZŠ 6-15 let
Lavina 6-15 let
Klub mladých cestovatelů 13-15 let

Taneční:

Mažoretky I. - přípravka 6-11 let
Mažoretky II. 12-16 let
Mažoretky III. 14-18 let

Tai-či:
Pohybové meditace Tai-či dospělí

Vysokohorská turistika:

Horský klub I. - přípravka 6-15 let
Horský klub II. - 15 a výše

Cyklistika:

Cyklistika Frýdlant n.O. 
Cykloturistika SMTu 6-15 let

Tenis:

Stolní tenis Frýdlant n.O. 
Rodiče s dětmi:

SUMEC
Kytara:

Trampská kytara a zpěv
děti od 12 let, dospělí

Počítače:

Počítače SMTu 8-15 let

Angličtina:
1.-5. tř., 8.-9. tř.

Den a čas schůzky bude
upřesněn podle potřeb.

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

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

Po: 18.00 - 01.00, Pá, So: 18.00 - 02.00
Začátky akcí v 19.30 hod.
Začátky koncertů ve 21.00 hod.
06.09. pátek Otvírák - Hity ze zá-

hrobí speciál (zdarma)
přijďte oslavit začátek deváté

sezóny - vstup zdarma
07.09. sobota Rockotéka (tanec)

nejlepší rockové pecky pouští dj
Richard

09.09. pondělí In memoriam aneb
hity ze záhrobí (retro)

dj Komár vzpomíná na minulou éru
13.09. pátek Techstep

Manipulation 15 (akce)
drum’n bass v podání dýdžejů

z dvoiky. troiky
14.09. sobota Klegoviny (tanec)

hity různých žánrů v báječném po-
dání dj Petra Klegy

16.09. pondělí In memoriam aneb
hity ze záhrobí (retro)

Stoun kultury a oddechu uvádí
nesmrtelné hity

20.09. pátek Mňága & Žďorp
(koncert)

veleúspěšná kapelka z Valmezu po
roce opět ve Stounu

21.09. sobota Rockotéka (tanec)
rockové hity z celého světa hraje

dj Richard
23.09. pondělí In memoriam aneb

hity ze záhrobí (retro)
písničkové zombie vyhrabává 

dj Komár
27.09. pátek Rockotéka (tanec)
především k tanci pouští dj Richard

bigbítové pecky
28.09. sobota Nirvana revival -

Gatecrasher (koncert)
Kurt Cobain i Vy budete v nirváně

23.09. pondělí In memoriam aneb
hity ze záhrobí (retro) 

možná příjde i Milouš Jakeš -
přijďte si zatrsat

Hvězdárna a planetárium
Johanna Palisy v Ostravě

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

14.9. Planetárium z technických dů-
vodů zavřeno

7.9. 14.00 Pojďte s námi za hvěz-
dami - pro děti od 6 let

16.00 Skrytá krása vesmíru
18.00 Hudba pod hvězdami:

11.9. 16.00 Životopis vesmíru
18.00 přednáška doc. RNDr.

Zdeňka Mikuláška,
CSc. (HaP Brno):

14.9. 14.00 Martin a hvězda-pořad
pro děti od 5 let

16.00 Letní souhvězdí ve
světě antiky

18.00 Poetika Velkého vozu
19.15 Relaxace pod hvězd-

nou oblohou: Medwyn
Goodall

18.9. 16.00 Čarovná sklíčka1
8.00 Obloha ve čtyřech roč-

ních obdobích
21.9. - 22.9. OSTRAVSKÝ

ASTRONOMICKÝ
VÍKEND

„Po stopách galaxií“ Dvoudenní se-
minář věnovaný galaxiím.

19.00 Jazz pod hvězdami:
Klavírní hvězdy jazzu

25.9. 16.00 Znovuobjevená obloha
18.00 Geologie planet

28.9. 14.00 Vesmírní tuláci-pořad
pro děti od 10 let

16.00 Poetika Velkého vozu
18.00 Skrytá krása vesmíru
19.15 Relaxace pod hvězd-

nou oblohou: Za hud-
bou do Číny

Program hvězdárny:

Pozorování hvězdné oblohy daleko-
hledy hvězdárny jsou veřejnosti pří-
stupna v měsíci září každou středu
a sobotu od 20.00 do 22.00 hodin.
Podmínkou pozorování je jasné po-
časí. Změna programu vyhrazena.

Lískovecká 1756, FM, tel. 633 340
www. joga-karakal.cz

KURZY – Pravidelné týdenní kurzy
od začátečníků až po pokročilé za-
čínají opět v září.
Zápis: 2. září od 16.00 do 18.00 ho-
din v jógovém sálu v 9.ZŠ na ul. E.
Krásnohorské, Frýdek. Cvičení začí-
nají od pondělí 9. září.
MOZKOVÝ JOGGING 4. - 6. října
Místo: Penzion Buček, Morávka
ČAJE O PÁTÉ
připravujeme opět 1/měs. od října. 

Dobrá 617, Tel.: 642 123
RODINNÉ KONSTELACE
Úterý 17. září v 18.00 hodin, Stanice
mladých turistů Místek
Ukázkový večer, vstup volný
TAI-CHI
pro začátečníky
Čtvrtek 19. září v 18.00 hodin, Stani-
ce mladých turistů Místek
Ukázkový večer, vstup volný

Rozvrh docházkových kurzů:
(vždy od 18.30 do 20.30 hodin)
Úterý: Rodinné konstelace, SMTu
Místek (od 17.9.)
Středa: Tai-ti pro začátečníky, Nár.
dům Místek (od října)
Středa: Tai-ti pro pokročilé, MŠ Be-
ruška Frýdek (od 18.9.)
Čtvrtek: Tai-ti pro začátečníky SMTu
Místek (od 19.9.)
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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

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

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!

NEJLEVNùJ·Í
LINA

A KOBERCE

Obchodní dÛm

Rivéra
(vchod z rampy)

ul. Fr˘dlantská
Fr˘dek-Místek

Tel.: 0737 977 673

na rampě

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

Prodejní doba:
Po–Pá: 8–17 hod.

So: 8–12 hod.

vyrovne
jte si s

vou stû
nu

– plošné vyrovnávání vnitřních
povrchů stěn a stropů - všechny
druhy omítek, vláknocementové,
dřevocementové a sádrokartonové
desky

– podkladová vrstva pod malby,
tapety, nebo jako konečná úprava

Vnitřní vyrovnávací
stěrka NOVINKA!

T. G. Masaryka 503, Frýdek-Místek, tel/fax: 0658/627 924

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


