
Vážení 
spoluobčané,
již podruhé za
sebou přichá-
zí s velmi
sympatickou
a ojedinělou
aktivitou Pl-
zeňský Pra-
zdroj - „Ob-
čanská vol-
ba“.

Poprvé jste měli možnost hla-
sováním podpořit projekty, které
se ucházely o finanční příspěv-
ky věnované Plzeňským Pra-
zdrojem letos v březnu. Nyní ta-
to aktivita pokračuje dalším roč-
níkem, do jehož 2. kola postou-
pilo 16 projektů z celkových 70
přihlášených. Jejich přehled na-
jdete v tomto vydání Zpravoda-
je Rady města Frýdku-Místku
(str. 9, 10),  průběžně projekty
představuje také Moravskoslez-
ský deník.

Připomínáme, že v prvním
ročníku Občanské volby město
Frýdek - Místek uspělo s projek-
tem „Mobilní dětské dopravní
hřiště“ a „Azylový dům Frýdek -
Místek“. Finanční podporu kro-
mě jiných získaly také projekty
podané organizacemi z našeho
města: MŠ Anenská, Divadélko
Čtyřlístek, soubor Ostravička,
Škola života, Speciální školy 
F-M. Celkově byla rozdělená
částka 1,5 milionů Kč.

V letošním ročníku budou
rozděleny 2 miliony Kč, vítězné
projekty budou známy do konce
letošního roku. O vaši přízeň a
podporu při hlasování se budou
opět ucházet velmi kvalitní pro-
jekty, jejichž úspěch při hlaso-
vání a následná realizace bu-
dou prospěšné nám všem.

Proto vás již nyní vyzývám
k využití příležitosti podpořit
svým hlasováním ty projekty,
které se vám budou jevit jako
nejprospěšnější. Hlasovací lís-
tek včas najdete i v našem zpra-
vodaji. Plzeňskému Prazdroji již
nyní patří poděkování. 

Ing. Eva Richtrová
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INFORMACE Z 18., 19. A 20. ZASEDÁNÍ 
RADY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

-doporučila zastupitelstvu
města rozhodnout o uzavření
smluv o poskytnutí neinvestič-
ních dotací ze zdravotního fon-
du s těmito subjekty: Slezský
klub stomiků, Svaz důchodců
ČR, Územní organizace Svazu
diabetiků, Sjednocená organi-
zace nevidomých a slabozra-
kých ČR, Základní škola na ul.
J. Čapka, Občanské sdružení
Život a zdraví, Místní skupina
Vodní záchranné služby ČČK,
Sdružení Ochrana nenaroze-
ného života, Oblastní skupina
ČCK a Nemocnice ve F-M, cel-
kem ve výši cca 250 tis. Kč;

- doporučila zastupitelstvu
města rozhodnout o uzavření
smluv o poskytnutí neinvestič-
ních dotací z charitativního fon-
du dle došlých žádostí celkem
ve výši cca 35 tis. Kč;

- doporučila zastupitelstvu
města rozhodnout o uzavření
smluv o poskytnutí neinvestič-

ního transferu z Fondu progra-
mu prevence kriminality na pro-
jekt Na silnici bezpečně, na
projekt Prevence a policie a na
zabezpečení Dne s integračním
záchranným systémem ve výši
přesahující 50 tis. Kč a také
s Občanským sdružením Cent-
rum nové naděje, Sdružením
Klubko, Občanským sdružením
Filadelfia a Charitou F-M na
Klub Nezbeda a Občanským
sdružením Společenství Romů
na Moravě, celkem ve výši 198
tis. Kč;

- doporučila zastupitelstvu
města rozhodnout o uzavření
smluv o poskytnutí neinvestiční
dotace - odbor sociálních slu-
žeb a zdravotnictví s obcí Ko-
morní Lhotka a městem Frýd-
lant n. O. v souvislosti s péčí 
o frýdecko-místecké občany
umístěné v tamním Domově
důchodců a Integrovaném soc.
ústavu;

- doporučila zastupitelstvu
města uzavřít smlouvu o po-
skytnutí neinvestičních dotací a
příspěvků z fondu výchovy a
vzdělávání s těmito subjekty:
Junák - svaz skautů a skautek
ČR, ZŠ J. z Poděbrad, Sdruže-
ní Klubko, Občanské sdružení
Řetízek, Dům dětí a mládeže,
Sbor dobrovolných hasičů Frý-
dek, Zelinkovice-Lysůvky, Ob-
čanské sdružení Filadelfie,
Střední odborné učiliště země-
dělské a ZŠ ČSA, v celkové vý-
ši 76 tis. Kč;

- doporučila zastupitelstvu
města uzavřít smlouvu o po-
skytnutí neinvestičních dotací a
příspěvků z kulturního fondu se
subjekty: Romské děti radost,
Pěvecký sbor CATENA MUSI-
CA, Stanice mladých turistů,
ZŠ J. z Poděbrad a Společen-
ství Romů na Moravě ve výši
35 tis. Kč;

- doporučila zastupitelstvu
města uzavřít smlouvu o po-
skytnutí neinvestičních dotací
ze sportovního fondu se Spor-
tovním klubem Asociace Spor-
tu pro všechny, IBK PIGS BO
F-M, Klubem thajského boxu a
kickboxu MUAY-THAI, Spor-
tovním klubem vozíčkářů F-M,
Beskydskou šachovou školou,
oběma místními školami TaeK-
won-Do, TJ Sokol, TJ Slezan,
oddílem basketbalu, celkem ve
výši 247 tis. Kč;

- doporučila zastupitelstvu

města uzavřít smlouvu o po-
skytnutí neinvestičních dotací -
odbor školství, kultury, mládeže
a tělovýchovy s TJ Sokol Lísko-
vec, TJ Sokol Chlebovice a
Římskokatolickou farností Ska-
lice v celkové výši 650 tis. Kč;

- doporučila zastupitelstvu
města uzavřít smlouvu o po-
skytnutí neinvestičních dotací
z fondu reprezentace a propa-
gace města s IBK PIGS BO 
F-M, Pobeskydským aviatic-
kým klubem, Sportovním klu-
bem vozíčkářů F-M, Beskyd-
skou šachovou školou, Okresní
radou Asociace školních spor-
tovních klubů, Souborem lido-
vých písní a tanců Ostravica a
Základní uměleckou školou ve
výši 250 tis. Kč;

- doporučila zastupitelstvu
města schválit závěrečný účet
města Frýdek-Místek za rok
2002 bez výhrad, vzít na vědo-
mí Zprávu nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hos-
podaření města F-M za rok
2002 a vzít na vědomí Zprávu
nezávislého auditora o výsled-
cích přezkoumání Závěrečného
účtu města F-M za rok 2002;

- vydala směrnici o postupu
při vymáhání pohledávek měs-
ta F-M;

- rozhodla o výběru dodava-
tele stavby na rekonstrukci ul.
J.V. Sládka a zadala veřejné
zakázky na opravu kanalizace

18. a 19. jednání Rady města Frýdku-Místku proběhla již
v červnu, po dvacáté radní jednali 15. července. Na 18. jed-
nání radní doporučili zastupitelstvu města rozhodnout o uza-
vření smluv o poskytnutí investiční dotace s Nemocnicí ve
Frýdku-Místku na pořízení umělé ledviny, operační soupravy
oscilační pily a vrtačky ve výši 800 tis. Kč. Důležitým bodem
jednání bylo též nabytí nemovitého a movitého majetku v sou-
vislosti se zrušením vojenského útvaru, jež radní zastupitel-
stvu doporučili schválit. Na 19. jednání Rada města rozhodla
o změně organizační struktury Městského úřadu ve Frýdku-
Místku a snížení stavu zaměstnanců. Červencové zasedání
bylo významné zejména tím, že radní jmenovali novou ředi-
telkou Centra pro mentálně postiženou mládež Mgr. Danu
Šťastníkovou. Mimo jiné rada města:

V době nacistické okupace
padlo mnoho skvělých lidí
v boji proti fašismu, jejichž
památka nebude nikdy zapo-
menuta. I my letos vzpome-
ne již 60 let od hromadné po-
pravy v Lískovci. Brněnský
kriminální rada Kozlovský se
tehdy - roku 1943, nemohl
smířit s neúspěchy svých ak-
cí proti skupině Jiskra a sku-
pině Štramberských partyzá-
nů a čekal na vhodnou příle-
žitost k pomstě. Ta se mu na-
skytla 1. září, kdy skupina Bí-
lá lvice provedla destrukci na
železniční trati nedaleko
nádraží v Lískovci. Kriminální

rada Kozlovský požádal ih-
ned nadřízené orgány o sou-
hlas k provedení popravy za-
držených, sabotážní čin ve-
doucích osobností. 3. září
1943 v 15.30 hodin byli po-
praveni oběšením tito hrdino-
vé: Josef Lichnovský, naro-
zen 6. 3. 1920 ve Vlčovicích,
Zdeněk Žáček, narozen 4. 5.
1918 ve Fryčovicích, Jan 
Ermis, narozen 4. 3. 1920
v Horním Sklenově, Josef
Drozd, narozen 22. 8. 1915
v Bordovicích a Bohumil Ja-
náček, narozen 1. 10. 1921
v Prušperku.

(jač)

8. zasedání Zastupitelstva
města F-M proběhne v
pondělí 15. září od 8.00
hodin ve velké zasedací
síni městského úřadu
(Radniční 1148; 2. patro).
Zasedání je veřejné.
Informace o programu na
www. frydekmistek.cz OKS

Josef Drozd Jan Ermis Bohumil Janáček

Zdeněk Žáček Josef Lichnovský

Pietní akt se koná 
ve středu 3. září 

ve 14.00 hodin na trati
nedaleko lískoveckého
vlakového nádraží na

místě, kde před
šedesáti lety došlo

k vyhození nákladního
vlaku z kolejí

a následně i k samotné
hromadné popravě.

Vzpomeňme výročí
hromadné popravy

na str. 2
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Změna je Život
Centrum víry El Šaddaj Tě

zve na akci s názvem Změna
je Život, která proběhne od 13.
do 20. září v ulicích a na ná-
městí v Místku. Večerní pro-
gram bude probíhat v zahradě
Národního domu od 17. do 20.
září, kde budou koncerty a vi-
deoprojekce filmů. Poslední
den akce bude Večer zázraků,
kde se budeme modlit za ne-
mocné a za různé potřeby. Na
tuto akci přijedou křesťané
z celé republiky, kteří se budou
sdílet o tom, jak Ježíš změnil
jejich život. Přijď a přesvědč
se, že JEŽÍŠ žije a je reálný.

Lískovečtí žáci byli oceněni
Základní škola ve Frýdku -

Místku, Lískovci byla oceněna
Diplomem za účast v soutěži
EKOŠKOLA ROKU 2003. Vy-
hodnocení provedla komise
složená ze zástupců Pedago-
gické fakulty UK, Přírodově-
decké fakulty UK, Ministerstva
životního prostředí, Minister-
stva školství, kultury a tělový-
chovy a TEREZY, sdružení pro
ekologickou výchovu.

Sdružení Číča zahajuje Tai-Ti
Doberské Sdružení Číča,

které již několik let působí v na-
šem městě, oznamuje zaháje-
ní kurzů Tai-Ti. Stejně jako vlo-
ni se od září příznivci tohoto
sportu a filozofie v jednom mo-
hou setkávat ve frýdecké ma-
teřské škole Beruška nebo
v Místku na Stanici mladých tu-
ristů. Bližší informace o kur-
zech na telefonním čísle
603 363 763.

V Krásnu vystavuje
výtvarník z Havířova

Vernisáží bude ve čtvrtek
18. září v 18.00 hodin v mís-
tecké Galerii Krásno (v blízkos-
ti cukrárny U vykopnutého) za-
hájena výtvarná výstava pana
Vladimíra Chlebuše - Samue-
la. Výtvarník je z Havířova a je-
ho hlavní výtvarnou náplní je
kresba, malba, koláž, asamb-
láž. Jedná se o pozoruhodná
výtvarná dílka. Autor rád sbírá
různé kuriozity (něco pravdě-
podobně ze své sbírky před-
staví). Výstava potrvá až do
10. října.

Kurzy plavání kojenců
Baby club Kenny organizuje

besedu pro rodiče a zápis na
plavání a cvičení kojenců v úte-
rý 2. září v 16.00 hodin v jídel-
ně 11. ZŠ na Slezské. Bližší in-
formace vám budou poskytnu-
ty na telefonu 736 520 414.

„Sport bez hranic“ 
Slovenský Región Beskydy získal grant, který byl spolufinanco-

ván z Programu Phare CBC na projekt Sport bez hranic. Jeho zá-
stupci pozvali starosty a místostarosty celého Euroregionu Besky-
dy, a tak se všichni sešli ve dnech 11. - 12. července ve Strečnu.
Skvělé zázemí a milé přijetí přichystal starosta obce pan Alfonz Klo-
cáň. Dámy i pánové odložili své každodenní starosti a problémy,
aby si zasportovali. Určitě největší pozornost patřila fotbalovým ut-
káním. Český, slovenský a polský tým doplnilo mužstvo sloven-
ských novinářů, kteří přímo z dění podávali informace do sloven-
ského rádia. Vyznavači či vyznavačky tenisu a stolního tenisu si ur-
čitě přišli na své a přestože nebyl na programu dne, došlo také na
nohejbal. Dokonce i počasí ukázalo svou přívětivou tvář, i když pří-
jezd na Slovensko byl deštivý. A aby toho sportu nebylo málo, mno-
zí ještě využili večerní diskotéky pod hradem Strečno, aby si zatan-
covali přímo pod širým nebem.

V sobotu, po předchozím náročném dni, mnozí uvítali jen pro-
cházky a někteří využili možnosti plavit se na sedmikilometrovém
úseku na vorech (slovensky pltích) po Váhu. Během obou dnů
mnozí navázali přátelství, porovnávali chod obcí ve všech repu-
blikách, vedli rozličné diskuze.

A vůbec není důležité, kdo zvítězil, ale to, že si mnozí dokázali
udělat čas, aby mohli navázat kontakty v sousedních zemích a od-
reagovat se při svém náročné funkci. (hw)

České družstvo v zastoupení představitelů měst a obcí Regio-
nu Beskydy. FOTO: Hana Windischová

Činnost komise a aktivů
pro občanské záležitosti
Úkoly Komise pro občanské záležitosti za 1. pololetí tohoto roku

zajišťovalo 9 členů komise a 17 aktivistů včetně těch, kteří pracují
v okrajových částech města. Na 21 akcích bylo uvítáno do života
202 dětí z celkového počtu 299 pozvaných. Dětský soubor pod ve-
dením paní Lenky Dujkové obdržel v červnu dárky a poděkování za
pravidelné zajišťování kulturních programů při vítáních dětí. Trvá
spolupráce se Střední zdravotnickou školou ve Frýdku-Místku (stu-
dentky pomáhají rodičům u vítání). Aktiv v Lískovci uspořádal uví-
tání pro 5 dětí.

Ve velké zasedací síni města Frýdku-Místku se uskutečnilo 
29. dubna setkání nejlepších žáků a studentů s představiteli měs-
ta. Bylo oceněno 23 žáků a studentů dosahujících mimořádných
studijních, sportovních i dalších úspěchů v různých oblastech kul-
turního a společenského života. Byli pozváni také jejich rodiče, uči-
telé a trenéři. Program byl zajištěn triem ze ZUŠ.

Při významných životních jubileích - 70 a 75 let věku byla zaslá-
no celkem 551 blahopřání - včetně starším jubilantům, kteří obdr-
želi blahopřání zároveň s dárkovým balíčkem. V úterý 24. června
proběhlo setkání 75letých občanů v Národním domě s programem
členů Moravskoslezského divadla, kde jubilanti obdrželi malý dá-
rek. Z pozvaných 332 osob se samotné akce zúčastnilo 158 jubi-
lantů s doprovodem. Ostatní si mohli dárek vyzvednout na měst-
ském úřadě. Členové a aktivisté vykonali 221 osobních návštěv ju-
bilantů (80, 85, 90 letých a starších), při nichž jim byl předán dár-
kový balíček v hodnotě 250 Kč.

20. června se dožila nejstarší občanka Frýdku-Místku paní Aloi-
sie Ivánková významného životního jubilea - 101 let. Jubilantce při-
šly popřát Ing. Eva Richtrová, starostka města Frýdku-Místku, Mgr.
Jana Alžběta Čtvrtková, tisková mluvčí a Ida Kořená, vedoucí od-
dělení informací, občanských záležitostí a zahraničních vztahů. 

Marie Knödlová, předsedkyně KPOZ

Hovory s občany v okrajové
části města Frýdku-Místku
Lískovec se konají ve čtvrtek
4. září od 18.00 hodin
v tamním kulturním domě.
Účast z vedení města přislíbil
místostarosta Mgr. Ivan Vrba.

OKS

pavilonu ZŠ J. z Poděbrad
3109, Frýdek-Místek a na opra-
vu sociálního zařízení tělocvič-
ny ZŠ 1. máje 1700, Frýdek-
Místek;

- doporučila zastupitelstvu
města schválit název nové ulice
v lokalitě Baranovice v části
Frýdek „Vřesová“;

- rozhodla vypovědět man-
dátní smlouvu firmě Jiří Bača-
Pohřební ústav;

- schválila uzavření veřejno-
právní smlouvy o výkonu Měst-
ské policie Frýdek-Místek na
úseku ochrany veřejného po-
řádku mezi městem Frýdek-
Místek a Sviadnovem, Pasko-
vem, Lučinou, Soběšovicemi,
Fryčovicemi, Bruzovicemi, Hu-
kvaldami, Kaňovicemi, Kozlovi-
cemi, Krmelínem, Lhotkou, Mo-
rávkou, Nošovicemi, Palkovice-
mi, Raškovicemi, Sedlišti, Sta-
rým Městem, Staříčem, Třano-
vicemi, Vyšními Lhotami, Žabní,
Krásnou, Horními Tošanovice-
mi;

- rozhodla o zadání veřej-
ných zakázek Oprava hlavních
rozvodů, TUV, ZŠ Cihelní,
Oprava střechy pavilonu MŠ
Pohádka a Oprava sociálního
zařízení ZŠ E. Krásnohorské;

- rozhodla o zadání veřejné
zakázky na dodávku stavby in-
vestiční akce Úprava dvora,
Radniční 1148;

-rozhodla o výběru dodava-
tele stavby Rekonstrukce ko-
munikace U Staré pošty v Míst-
ku;

- rozhodla o zadání veřejných
zakázek na výměnu dřevěných
oken na ulici Beskydská, č. p.
336, 337, 338 a oprava lodžií na
ulici Bezručova č. p. 1778;

- rozhodla o zadání veřejné
zakázky Zajištění nepřetržitého
provozu ostrahy a ochrany ob-
jektu na Malém Koloredově č.
p. 811;

- rozhodla o zadání veřejné
zakázky na poskytovatele úvě-
ru do výše 200 mil. Kč;

- schválila odpověď na petici
za zachování ZŠ Cihelní;

- doporučila zastupitelstvu
města vzít na vědomí materiál
zabývající se optimalizací zá-
kladních škol města;

- vyhlásila výběrové řízení na
funkci ředitele příspěvkové or-
ganizace Národní dům;

- rozhodla o výběru nejvhod-
nější nabídky na dodávku těch-
to staveb: Park pod zámkem -
2. etapa, Úprava dvora a kana-
lizace;

- rozhodla o zadání veřejné
zakázky na rozšíření dodávky
stavebních prací původní za-
kázky Výstavba přechodu pro
chodce u Baumaxu a o zadání
veřejné zakázky na Zpracování
projektu v rámci programu zvy-
šování bezpečnosti dopravy a
jejího zpřístupňování osobám
s omezenou schopností pohybu
a orientace, na dodávku stavby
Oprava chodníku ul. T. G. M. a
Oprava komunikace ul. Hlavní a
chodníku ul. Nádražní;

- jmenovala do funkce inter-
ního auditora Ing. Zdeňka Ko-
huta a také jmenovala pracovní
skupinu pro zpracování kon-
cepce využití kasáren;

- uložila tajemníkovi Měst-
ského úřadu F-M realizovat ta-
to usnesení: Zpráva o činnosti
komisí rady města, kontrolního
výboru zastupitelstva města, fi-
nančního výboru zastupitelstva
města a majetkového výboru
zastupitelstva města.

ze str. 1

Vítězné domácí družstvo „B“ z předposledního turnaje v malé ko-
pané v Kateřinicích. Horní řada zleva: Martin Szabo, Daniel Lys,
Dalibor Brož, Michal Světlík. Spodní řada: Jakub Richter, Jiří Ku-
chař, Pavel Lys, Tibor Szabo. FOTO: Vlastimil Bajer ml.

Série letních turnajů v malé kopané RELAX CUP 2003 probí-
hala na travnatých hřištích od 7. června do 9. srpna. Sdružení Re-
gion Beskydy pomohlo přihlášeným obcím uspořádat díky dotaci
z Moravskoslezského kraje turnaje v malé kopané. Obce, které
se přihlásily (Tošanovice, Staříč, Kozlovice, 2x Frýdlant nad Os-
travicí, Kateřinice a 2x Ostravice), připravily a hostily mladé lidi
v rozmezí 15 až 26 let z celého regionu. Frýdlantského klání se
zúčastnili i fotbalisté ze slovenské Turzovky. Škoda jen, že ne-
přijeli také Poláci. O turnaje byl velký zájem. Atmosféra byla bo-
jovná, počasí fotbalistům přálo. Vítězové si odnesli domů pohár
Euroregionu Beskydy, propagační trička a materiály. Všichni se
loučili s nadějí, že se turnaje budou konat také příští rok. (hw)
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Tvůrci petice proti zrušení 
10. ZŠ vnímají, že dětí je

málo a škol hodně, že je nutné
některou základní školu zrušit.
Projektu optimalizace vyčítají,
že nenabízí alternativní řešení,
sami poté navrhují zrušení 5.
ZŠ. Projekt je napadán za pou-
ze ekonomické řešení, nikoli pe-
dagogické či z pohledu vybave-
ní a stáří budov.

Proto chceme doplnit a
upřesnit. Projekt zmapoval situ-
aci škol města. Z těchto údajů
vyplývají další závěry a dílčí pro-
jekty (úprava sítě MŠ, stanovení
počtu přijímaných žáků do prv-
ních ročníků některých škol,
změny v počtu elokovaných pra-
covišť). Vzhledem k vývoji počtu
žáků může dojít k optimalizaci
některé další základní školy.

Co všechno tedy vedlo k ná-
vrhu na zrušení 10. ZŠ a ne 
5. ZŠ?

Vycházíme-li ze situace, že
vzdělávací výsledky jsou srov-
natelné, potom musí existovat
odlišnosti, které převažují misku
vah v neprospěch 10. ZŠ

Náklady na jednoho žáka:
10. ZŠ - 32 259 Kč, 5. ZŠ - 
26 439 Kč .

Vývoj počtu dětí do prvního
ročníku: (nelze oddělit spádový
obvod 5. ZŠ a 9. ZŠ), 10. ZŠ by
měla zapsat v roce 2004 dětí
35, 5. + 9. ZŠ dětí 150. V roce
2005 dětí 25, 5. + 9. ZŠ dětí
137, v roce 2006 dětí 35, 5. + 9.
ZŠ dětí 129, v roce 2007 dětí 21,
5. + 9. ZŠ dětí 128. V případě
10. ZŠ se jedná o celkový po-
kles počtu žáků ve škole, v pří-
padě 5. + 9. ZŠ se jedná o setr-
valý stav, poněvadž devátý roč-
ník opouští stejný počet žáků,
který je přijímán. Situaci by krát-

kodobě mohla řešit striktně do-
držovaná vyhláška o spádových
obvodech, nezabránila by však
skutečnosti nízkého počtu žáků.

Naplněnost škol bude vypa-
dat následně:

2003/04: 10. ZŠ - 420 žáků,
5. + 9.ZŠ - 1 109 žáků, 04/05:
10. ZŠ - 380 žáků, 5. + 9. ZŠ
1 160 žáků, 05/06: 10. ZŠ - 339
žáků, 5. + 9. ZŠ 1 137 žáků.
Z uvedeného vyplývá, že proti
kapacitě 840 žáků na 10. ZŠ
dochází k neustále zvyšujícímu
se poklesu, v případě škol na

ulici E Krásnohorské (celková
kapacita obou škol je 1 400)
rozdíl stagnuje.

Z uvedených čísel vyplývá
srovnání potřeby rozptylu žá-
ků. I při maximálním naplnění 9.
ZŠ bude v oblasti 5. a 9. ZŠ po-
třeba rozptýlit do jiných škol vět-
ší počet žáků než v případě 10.
ZŠ. V roce 2004 jde o vztah 460
žáků proti 350 z 10. ZŠ, v roce
2005 to bude 437 proti 310 žá-
kům z 10. ZŠ.

Poloha 10. ZŠ je vhodnější
pro rozptýlení žáků školy,

umožňuje je převést na 1., 2.,
11., 5. i 9. ZŠ, tak, aby na uve-
dené školy přešly děti z nejbliž-
ších ulic spádového obvodu 10.
ZŠ. Opačná představa, že by
dětí, které nebylo možné umístit
na 9. ZŠ docházely na 1. a 10.
ZŠ např. z „Berlína“, je neúnos-
ná pro svoji vzdálenost a 10. ZŠ
je navíc vzdálená dostupnosti
městské dopravy.

Město Frýdek-Místek rekon-
struovalo dle dlouhodobého
plánu oprav budovy škol na
srovnatelnou úroveň. Význam-

ný rozdíl mezi 5. a 10. ZŠ je ve
školních kuchyních. Školní ku-
chyně 5. ZŠ plně nevyhovuje
současným požadavkům. Ře-
šení se nabízí v možnosti zruše-
ní této kuchyně, ponechání pou-
ze výdejny stravy a rozšíření
provozu školní kuchyně 10. ZŠ.

Petice poukazuje na počet
žáků - přeplněnost 5. ZŠ, výu-
ku v klubovnách (jedná se o vel-
mi pěkné třídy) a na elokova-
ném pracovišti budovy MŠ Lís-
kovecká. MŠ Lískovecká je sou-
částí příspěvkové organizace
ZŠ, je hygienicky upravená pro
výuku. Výuka zde ekonomicky
snižuje provozní náklady objek-
tu MŠ.

Nabízejí se otázky: „Proč tolik
rodičů zapisuje děti na 5. ZŠ, 
je-li prostorově nevyhovující?“,
„Proč není zájem o 10. ZŠ, má-
li skvělé podmínky pro vzdělá-
vání?“ Odpovědi ponecháváme
na úvaze předkladatelů petice.
Nechceme nic naznačovat,
zvažme všichni, kudy všudy ve-
dou cesty v nabídce pro rodiče
budoucích žáků. Ing. Ilona
Nowaková, vedoucí odboru
školství, kultury, mládeže a
tělovýchovy

Kdo bude Černý Petr

Invalidé nemají
parkování zadarmo

V poslední době se množí
připomínky a dotazy týkající
se bezplatného parkování in-
validních občanů na place-
ných parkovištích v majetku
města.

Dle platného nařízení měs-
ta o placeném parkování není
invalidním občanům přiznána
žádná výjimka z placení po-
platku za parkování. Město
pouze na všech placených
parkovištích ve svém majetku
vyznačilo dvě parkovací místa
pro invalidy, aby tito občané
mohli vždy na těchto parko-
vištích zaparkovat (pokud sa-
mozřejmě nejsou tato dvě
parkovací místa již invalidními
občany obsazena). Toto ale
neznamená, že by invalidní
občané neměli na takto vy-
značených parkovacích mís-
tech na placených parkoviš-
tích platit. ODaSH

Dopravní omezení 
Z důvodu stavebních úprav

křižovatky ulic Lískovecká -
Revoluční, z důvodu výstavby
nového řadícího pruhu na ulici
Zámecká a z důvodu staveb-
ních úprav ulice Revoluční
(včetně chodníků) bude nutno
přistoupit k následujícím do-
pravním omezením:

Vypnutí silničního signali-
začního zařízení 10.7. - 31.8.

Zrušení stávajícího přecho-
du pro chodce v prostoru křižo-
vatky Lískovecká - Revoluční,
vybudování provizorního pře-
chodu pro chodce přes ulici
Revoluční pod Zámkem, ome-
zení provozu na ulici Zámecká
- Revoluční 25. 7. - 5. 9. 

Uzavírka ulice Zámecká
z důvodu pokládky nového ži-
vičného koberce 1.9.- 5.9.

ODaSH

Změny ve vyhlášce
o místních poplatcích

Zastupitelstvo Města Frýdku-Místku schválilo dne 6. 7. 2003
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003, kterou se mění a dopl-
ňuje vyhláška č. 1/96, o místních poplatcích, ve znění Obecně
závazných vyhlášek č. 1/2001 a č. 5/2002 s účinností od 1. 8.
2003.

Chtěli bychom proto informovat občany o hlavních změnách,
které jsou obsahem této nové obecně závazné vyhlášky.

U místního poplatku ze psů byla schválená nová sazba
pro vlastníka psa, u kterého dochází k souběhu dvou důchodů,
a to starobního a vdovského, starobního a vdoveckého, inva-
lidního a vdovského, invalidního a vdoveckého, přičemž ten
nemá jiný zdroj příjmu a bydlí v obytném domě.

Takovýto důchodce bude platit - za prvního psa 200 Kč - za
druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka 300 Kč.

U místního poplatku za užívání veřejného prostranství
se první změna týká přesnějšího označení veřejného pro-

stranství. Veřejné prostranství je ve vyhlášce vyznačeno zá-
kresem do digitální katastrální mapy města Frýdek-Místek a
zároveň je vymezeno parcelními čísly. Seznam těchto veřej-
ných prostranství s parcelními čísly a mapa určující veřejné
prostranství jsou přílohami této vyhlášky.

Další změnou je oznamovací povinnost na zvláštní užívání
veřejného prostranství, kterou poplatník provede vyplněním ti-
skopisu „Oznámení k vyměření místního poplatku za užívání
veřejného prostranství.“ Tiskopis tvoří přílohu vyhlášky, která je
její nedílnou součástí. Oznámení poplatník provede na přísluš-
ném odboru, a to před započetím zvláštního užívání. Přísluš-
ným odborem se rozumí odbor životního prostředí a zeměděl-
ství /Palackého č.p.115/, pokud se jedná o používání pouze
parků a ploch veřejné zeleně, v ostatních případech odboru do-
pravy a silničního hospodářství /Radniční č.p. 1148/. „Ozná-
mení“ bude podkladem pro vyměření poplatku správcem po-
platku, kterým je finanční odbor Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek. Zároveň s „Oznámením“ poplatník předá příslušnému od-
boru souhlas vlastníka pozemku ke zvláštnímu užívání veřej-
ného prostranství.

S touto obecně závaznou vyhláškou včetně příloh se může-
te seznámit na Městském úřadě, Radniční č.p.1148, právním
odboru nebo finančním odboru, č. dv. 103, 106, /kde je i mapa
k nahlédnutí/ a dále pak na internetových stránkách města
www.frydekmistek.cz. FO

„V červenci jsme dotáhli do zdárného konce koupi vozidla nejmo-
dernější řady Volvo FM9, u kterého je největší předností práce
s hydraulickou rukou u výkonu 8,8 tm. Vůz bude zároveň sloužit
k přepravě stavebních, sypkých a jiných materiálů,“ říká ředitel
TS, a. s., Ing. Jaromír Kohut. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE FRÝDKU-MÍSTKU

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

Nebezpečné odpady Velkoobjemové odpady
- mazací a motorové oleje
- olejové filtry, televizory, obrazovky, 

monitory
- rádia, počítače, lednice, mražáky, 

sporáky, pračky
- použité obaly od postřiků a jiné 

chemikálie
- zbytky barev, laků, ředidel, 

autobaterie a monočlánky
- zářivky a výbojky, prošlé 

a nepotřebné léky
Parkoviště u kina P. Bezruče - Místek
9.9. - 11.9.
U Mariánského kostela - Frýdek
23.9. - 25.9.

- skříně, ostatní nábytek, koberce,
matrace

Parkoviště u krytého bazénu - Místek
16.9. - 18.9.
Naproti zastávce na Veselé - Frýdek
2.9. - 4.9.

Se svými náměty a připomínkami se
můžete obrátit na Frýdeckou 
skládku, a.s., 
tel.: 558 627 047, 558 636 251 

nebo na odbor ŽPaZ, 
tel.: 558 609 489.

Splatnost poplatku
za odpad

Během měsíce srpna a září
vám budou doručovány poš-
tovní poukázky na 2. splátku
místního poplatku za komu-
nální odpad na letošní rok. Do-
volujeme si připomenout, že
tato splatnost je do 30. 9.
2003. Při nedodržení termínu
splatnosti bude poplatek zvý-
šen o 25%.

Místní poplatek za komunál-
ní odpad je možno platit pře-
vodem z účtu, poštovní pou-
kázkou prostřednictvím pošty,
ale i v hotovosti na finančním
odboru Městského úřadu Frý-
dek-Místek, Radniční č.p.
1148, oddělení místních daní a
poplatků, přízemí č. dveří
107,108 nebo 109. FO
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Baterie se postupně začínají využívat
Naprostá většina použitých baterií a akumulátorů zatím končí na

skládkách, ačkoli už více než rok mají výrobci a dovozci povinnost
odebrat je nazpátek a ekologicky zlikvidovat. Podle předběžných úda-
jů Ministerstva životního prostředí ČR se vloni sesbíralo pouze 0,65
procenta všech baterií. Proto velcí dovozci a výrobci baterií vloni za-
ložili společnost Ecobat, která na základě dobrovolné dohody s mi-
nisterstvem životního prostředí začala od října organizovat sběr a li-
kvidaci použitých baterií. Činnost společnosti Ecobat je jednoduchá:
Od svých členů vybírá peníze, za něž nakupuje speciální schránky na
použité baterie, které pak vozí do Kladna. Tam část baterií recykluje
a část ekologicky likviduje.

Lidé zatím mohou vracet vybité monočlánky, tužkové a ploché ba-
terie, akumulátory do mobilních telefonů či přenosných počítačů na
zhruba 2300 místech v republice - většinou ve velkých supermarke-
tech, prodejnách s bateriemi nebo ve školách.

Plán odpadového hospodářství, který nedávno schválila vláda, po-
čítá s tím, že se do roku 2006 podaří posbírat 100 gramů použitých
přenosných baterií na obyvatele a minimálně padesát procent hmot-
nosti baterie znovu využít. Loni se přitom podle Ministerstva životního
prostředí ČR téměř devadesát procent baterií a akumulátorů spálilo.

Ecobat spolupracuje i s podobnou organizací EKO-KOM, která na
stejném principu organizuje sběr a likvidaci použitých obalů z domác-
ností.

Občané města Frýdek-Místek mohou vybité monočlánky, tužkové
a ploché baterie, akumulátory do mobilních telefonů či přenosných po-
čítačů bezplatně odevzdat do schránek na použité baterie v těchto
prodejnách a hypermarketech:
Obchodní dům Baumax tř. 17. listopadu Frýdek-Místek
Prodejna Billy Staroměstská Frýdek-Místek
Hypermarket Tesco Příborská 2270 Frýdek-Místek
Prodejna Jednoty Frýdlantská 150 Frýdek-Místek
Prodejna Jednoty T. G. Masaryka 1101 Frýdek-Místek
nebo na stanovištích mobilní sběrny nebezpečných a velkobjemo-
vých odpadů na vyhrazených stanovištích ve městě. OŽPaZ

Finále Miss Roma, které
proběhlo již v měsíci březnu
v jihomoravském Hodoníně,
vyhrála frýdecko-místecká
slečna Leona Molitorová. O
letních prázdninách si našla
čas i starostka města Ing.
Eva Richtrová, aby romské
krasavici osobně poblaho-
přála k úspěchu.

Při promenádě v plavkách,
ve společenských šatech a ta-
ké tanečním vystoupení coby
volné disciplíně se Leona poro-
tě zalíbila natolik, že si z finále
Miss Roma odnesla titul nej-
vzácnější. „Před samotným fi-
nále jsme trénovaly celý týden
a musím přiznat, že to bylo
hodně náročné a zpočátku
jsem raději chtěla domů,“ při-

znala dvacetiletá vítězka oblí-
bené soutěže krásy, která do
budoucna touží zabodovat ve
světě modelingu. Tato zkuše-
nost z „miss“ a především stu-
dium oboru módní návrhářství
na Střední odborné škole ře-
mesel a podnikání ve F-M, jež
vloni absolvovala, jí k této kari-
éře mohou napomoci. Za vítěz-
ství si Leona domů přinesla mi-
nivěž, šperky, oděvy a dárkový
koš. Krásné ceny jí dokonce
předával samotný ministr prá-
ce a sociálních věcí Ing. Zde-
něk Škromach. O tom, jak se
Leoně Molitarové ze sídliště
Slezská celá akce líbila, svědčí
i její poslední slova: „Příští rok
půjdu zase a se mnou to zkusí
i mladší sestra Petra.“ (jač) FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Romská MISS je z Frýdku-Místku!

Jednotná telefonní provolba
Vážení spoluobčané, stále zaznamenáváme, že někteří z vás

nezaregistrovali květnové sjednocení telefonních čísel v budovách
Městského úřadu ve Frýdku a v Místku. Proto si vás ještě jednou
dovolujeme informovat (poprvé zveřejněno v květnovém a podru-
hé v srpnovém čísle Zpravodaje Rady města Frýdek.-Místek), že
od 18. května letošního roku byla ve všech budovách Městského
úřadu Frýdek-Místek (Radniční 1148, 1149 a 10 a Palackého 115)
zprovozněna jednotná telefonní provolba 558 609 xxx, což v pra-
xi znamená, že od výše uvedeného data budete při volání na
Městský úřad Frýdek-Místek vytáčet vždy provolbu 558 609 xxx.

V současné době se do budov Radniční 1148, 1149 a 10 do-
voláte po vytočení provolby 558 609 xxx a do budovy Palackého
115 (budova bývalého Okresního úřadu Frýdek-Místek) po vyto-
čení provolby 558 609 xxx. (jač)

V rámci „Dnů otevřených
dveří památek 2003“ budou
zdarma zpřístupněny veřej-
nosti památkové objekty ve
městě Frýdek-Místek a okolí.
Neděle 14. září 
od 13.00 do 17.00 hodin
• EVANGELICKÝ KOSTEL
• KOSTEL SV. JOŠTA
• BAZILIKA NAVŠTÍVENÍ

PANNY MARIE
• KOSTEL VŠECH 

SVATÝCH V SEDLIŠTÍCH
• FARNÍ KOSTEL SV. 

JANA A PAVLA
OŠKMT

V návaznosti na připravova-
nou rekonstrukci budovy Měst-
ského úřadu Frýdek-Místek na
ulici Radniční 1149 ve Frýdku se
předpokládá přemístění vyřizo-
vání a výplaty dávek sociální
péče do budovy Městského úřa-
du Frýdek-Místek na ulici Palac-
kého 115 v Místku (bývalý
Okresní úřad Frýdek-Místek).

Předpokládané zahájení čin-
nosti oddělení sociální péče
v budově Palackého 115 v Míst-
ku bude od 22. září 2003.

Jednotlivé sociální dávky bu-
dou vyřizovány v následujících
prostorách:

Dávky péče o nezaměstna-
né na přepážkovém pracovišti
ve 3. nadzemním podlaží.

Dávky péče o rodinu a dítě
v kancelářích č. 330, 328, 327,
325, 331 (příspěvek na výživu
dítěte), 329 ve 3. nadzemním
podlaží.

Dávky péče o seniory a
zdravotně postižené v kance-
lářích č. 332 a 333 ve 3. nad-
zemním podlaží, záležitosti dá-
vek pro těžce zdravotně posti-
žené zůstanou i nadále v kan-
celářích č.142 a 143 v 1. nad-
zemním podlaží.

Výplata dávek, která se do-
posud uskutečňovala v poklad-
ně Městského úřadu Frýdek-
Místek v budově Radniční 1148,
bude probíhat v daných termí-
nech v budově Městského úřa-
du Frýdek-Místek na ulici Palac-
kého 115 v 1. nadzemním po-
dlaží.

Vymáhání pohledávek na
dávkách sociální péče bude
umístěno do 4. nadzemního po-
dlaží, kanceláře č. 414. 

O dalším průběhu přípravy re-
konstrukce, změnách termínů
apod., budeme občany dále in-
formovat. OSSP

Vyřizování dávek sociální péče
bude přemístěno do Místku

Ve dnech 2. - 5. 7. uspořádali sociální asistenti pro mládež, kteří pů-
sobí na Městském úřadě ve Frýdku-Místku, poznávací výlet do Pra-
hy pro děti ze zvláštní školy na Hálkově ulici. Pro většinu účastníků
to byla první příležitost vidět hlavní město a vnímat atmosféru his-
torie českého národa. Výlet se vydařil, i počasí bylo velmi příznivé
a všechny děti si domů přivezly bohaté zážitky z příjemného výletu.

Odbor sociálních služeb
a zdravotnictví informuje

Okresní správa
sociálního zabezpečení 

ve F-M,
ul. Pionýrů 1757

OOOO ZZZZ NNNN AAAA MMMM UUUU JJJJ EEEE ,,,,
že ve dnech 

19. 9. 2003 - 24. 9. 2003 
bude přestěhována do no-

vých prostor (budova býva-
lého okresního úřadu). 

Nové sídlo:

Zajištění provozu OSSZ
po dobu stěhování 

(tj. od 19. 9. 2003 - 24. 9. 2003)
PODATELNA
◆ provoz podatelny OSSZ

na ulici Pionýrů 1757 bude
ukončen ke dni 19. 9.
2003 (pátek)

◆ od 22. 9. 2003 (pondělí)
podatelna zahájí provoz již
na nové adrese: Palacké-
ho 115, Frýdek-Místek

STYK PRO VEŘEJNOST
◆ z technických důvodů bu-

de budova OSSZ ve
dnech 19. 9. 2003 až 24.
9. 2003 pro veřejnost uza-
vřena

◆ úřední hodiny budou ob-
noveny od 25. 9. 2003
(čtvrtek) již na nové adre-
se.

Okresní správa
sociálního zabezpečení

Palackého 115
738 01 Frýdek-Místek

Prezident ČR Václav Klaus
předal koncem června nejlep-
ším studentům aplikované eko-
nomie Certifikáty za vynikající
výsledky v rámci výukového
programu Junior Achievement,
ČR. Mezi oceněné patřili i stu-
denti ze Soukromé střední od-
borné podnikatelské školy,
s.r.o., ČSA 482, z Frýdku-Míst-
ku. Certifikát za 2. místo v ná-
rodním finále soutěže„Nejlepší
www stránky studentské spo-
lečnosti“ převzali Denis Fridrich
a Martin Nenička, studenti 3.
ročníku. Nejlepší konzultantkou
výukového programu aplikova-
ná ekonomie byla v rámci re-
publiky vyhodnocena Mgr. An-
na Škarabelová , která se sou-
kromou podnikatelskou školou
z Frýdku-Místku spolupracuje
již několik let.Také Certifikát za
vynikající konzultační činnost
předal paní Mgr. Škarabelové
prezident ČR. Výuka aplikova-
né ekonomie probíhá na naší
škole již 8 let. Cílem výukového

programu pro vybrané střední a
vyšší odborné školy je naučit
studenty již v průběhu studia
aplikovat teoretické ekonomic-
ké znalosti v práci a aktivitách
cvičných studentských firem.
Studenti získávají cenné prak-
tické zkušenosti, které úspěšně
zúročují v rámci povinné praxe
u různých firem a podniků, ale
také v zaměstnání po absolvo-
vání středoškolského studia.
Poděkování za dlouholeté kva-
litní vedení studentů patří peda-
gogům školy Ing. Ivaně Ryško-
vé a Ing. Yvoně Lednické, kte-
rá se rovněž zúčastnila slav-
nostního převzetí významného
ocenění.

Studenti Soukromé střední
odborné podnikatelské školy
z Frýdku-Místku tak v rámci re-
publiky úspěšně reprezentovali
nejenom školu a město Frýdek-
Místek, ale i Moravskoslezský
kraj.

Mgr. Ivana Matulová
ředitelka školy

Studenty podnikatelské školy ocenil prezident
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2.8. kříženec černobílý (pes) - nový majitel Bruzovská
3.8. kříženec bílorezavý (fena) Fügnerova
6.8. knírač střední pepř a sůl (pes) Frýdecký les
7.8. kříženec střední černohnědý (pes) Chlebovice
9.8. štěně NO (fena) Skalice

10.8. basset (pes) Míru
14.8. NO (pes) Na Příkopě
14.8. kříženec střední černý Lískovecká
19.8. štěně kříženec černý (fena) Slezská

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

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

Vážení čtenáři,
po krátké prázdni-
nové pauze se
opět setkáváme
na stránkách
městského zpra-
vodaje. Končí
prázdniny a s ním
i léto, které bylo
opravdu létem,
jak má být. Mám
tím na mysli vyso-
ké teploty, které
nejednomu z nás
přinesly zdravot-
ní, či jiné potíže. 
I naši strážníci to
neměli v tomto období lehké.
S vysokými teplotami vzrost-
la spotřeba tekutin a ne vždy
se jednalo o nealkoholické
nápoje. Ten, kdo podcenil
své síly ve spotřebě „lahod-
ného moku“, měl co do čině-
ní s hlídkami městských
strážníků, kteří řešili bez má-
la stovku těchto případů.

Dalším, ne zrovna přízni-
vým zjištěním je počet vykra-
dených či poškozených vozi-
del na území města. Jedná
se především o vozidla par-
kující před našimi markety,
kdy občané ponechávají ve
vozidlech různé předměty
(např. fotoaparáty, kufříky,
tašky, mobil. telefony, peně-
ženky, dámské kabelky
apod.) a ty se pak stávají ter-
čem nenechavců, kteří za
použití násilí tyto předměty
odcizí. Po návratu z nákupu
poškozeným zbudou jen oči
pro pláč. Proto apeluji na
všechny, kteří mají tendenci
používat vozidlo jako „trezor“,
zvažte, zda ho máte dosta-
tečně zajištěn. V současné
době probíhá jednání s Od-
dělením prevence kriminality
při OŘ PČR F-M, jakou for-
mou snížit trestnou činnost
v této oblasti. Nutno uvést, že

se nejedná pou-
ze o vozidla, ale
zaznamenáváme
taktéž nárůst od-
cizených jízdních
kol. Zde připra-
vujeme jistá
opatření, o kte-
rých si myslím,
že by vedly ke
snížení počtu od-
cizení. Zároveň
chci poděkovat
všem těm, kteří
využili linky tís-
ňového volání
k tomu, aby nás

upozornili na cokoliv, co se
jim na chování některých
osob zdálo podezřelé. Díky
těmto telefonátům se nám
podařilo podchytit např. sku-
pinu falešných prodejců ne-
funkčního zboží, nebo přistih-
nout mladíky při pokusu odci-
zit vozidlo apod. Ještě jednou
děkujeme!

Ti z vás, kteří navštívili ne-
dalekou přehradní nádrž Žer-
manice, se mohli setkat
s hlídkami městské policie z
F-M nebo Havířova. Tato
spolupráce s dotčenými ob-
cemi vznikla na základě ve-
řejnoprávních smluv. Priori-
tou je udržet veřejný pořádek
a dopravní situaci, ne zrovna
vždy příznivou v této rekreač-
ní oblasti. Hodnocení činnos-
ti strážníků ponecháme sta-
rostům jednotlivých obcí po
ukončení sezóny.

A co dodat na závěr? Tě-
ším se na další spolupráci
s vámi občany a v příštím čís-
le zpravodaje se opět vrátím
k pravomocem strážníků. Ja-
ko samozřejmost považuji in-
formovat vás, občany, o
všech opatřeních a novin-
kách spojených s životem na-
šeho města. 

Václav Buček, ředitel MP

Na stupni nejvyšším Leo Mácha, 2. místo
získal Španěl Eloi Bonet Ginestra a na
bronz dosáhl jeho krajan Joaquim Verdugo
Martine.

10. světové hry policistů a hasičů

Stavba přechodu pro
chodce na komunikaci II/473,
ulice 17. listopadu v blízkosti
marketů Hypernova a Bau-
max je konečně dokončena.
Od zahájení prodeje v těchto
velkých obchodních cent-
rech totiž členové bezpeč-
nostní a dopravní komise
marně upozorňovali na in-
vestorem nevyřešený pro-
blém přístupu chodců, jeli-
kož tato lokalita se nachází
v těsné blízkosti jednoho
z velkých sídlišť a pravděpo-
dobnost pěších nakupujících
byla velká.

Navrhovaly se různé varianty
dodatečného řešení, které od-
bor dopravy a silničního hospo-

dářství MěÚ F-M prověřoval, ale
vyskytovaly se určité problémy.
Jedním z velkých negativ byla i
otázka majetková. Město také
od počátku jednalo s dopravcem
ČSAD F-M a zřídilo linku MHD,
která současně obsluhovala i tu-
to nákupní oblast. Dopravním
značením se rovněž omezila
rychlost projíždějících motoristů.
Tímto vším ale nebyl problém
zcela uspokojivě vyřešen.

Po opakujících se požadav-
cích členů naší komise došlo ke
shodě ve způsobu řešení. Od-
bor dopravy a silničního hospo-
dářství nechal zpracovat pro-
jekt. Akce se zařadila do zásob-
níku investičních akcí a bylo nut-
no zajistit finanční krytí této in-

vestice. To se v letošním roce
podařilo a městská a.s. Tech-
nické služby v první fázi pro-
dloužila trasu veřejného osvět-
lení položením napájecího ka-
belu a postavením několika sto-
žárů. Zabudovalo se rovněž
svislé dopravní značení. Pře-
chod pro chodce se doplnil o
žlutá blikající výstražná světla,
která jsou napájena sluneč-
ní energií. Následně, po složi-
tých administrativních jednáních
s vlastníkem komunikace,
Technické služby, a.s., zbudo-
valy druhou část díla, která již
přímo zasahovala do vlastní ko-
munikace. Krátký čas omezova-
la projíždějící řidiče. Uprostřed
silnice byl zřízen ostrůvek pro
pohodlné přecházení chodců.
Pro zvýšení jejich bezpečnosti
bude rovněž osazen reflexními
čočkami dopravní firmou PRO-
MATT, stejně jako na jiných do-
pravních stavbách v našem
městě.

Uvedená vynucená investič-
ní akce stála 980 tis. Kč. Jsem
přesvědčen, že významně při-
spěje k bezpečnosti chodců
v této části města. Nyní už bu-
de záležet především na ukáz-
něnosti samotných chodců. 
Pavel Holý, předseda Komise

pro dopravu, bezpečnost
a prevenci kriminality

Chodci se dočkali přechodu

Hovory s občany v okrajové části města Frýdku-Místku
Lysůvky - Zelinkovice se konají v pondělí 8. září od 16.00 hodin
v motorestu U Fojtíků. Účast přislíbila starostka města Ing. Eva
Richtrová a vzhledem k projednávané otázce výstavby obchvatu
také zástupci Ředitelství silnic a dálnic a odborní zaměstnanci
Městského úřadu F-M. OKS

Světové hry policistů a hasičů, které se ko-
naly na přelomu letošního července a srpna
v Barceloně, se účastnili i borci z našeho kra-
je. Mezi jinými se úspěchem z olympijského
stadionu může pochlubit hasič Leo Mácha
z Frýdku a oddíl kopané Sportovního klubu
policie F-M.

Hry byly slavnostně zahájeny 27. července na
olympijském stadionu v Barceloně za účasti špa-
nělského krále a členů vlády ve stylu klasických
olympijských her se zapalováním ohně, slav-
nostním pochodem a nástupem sportovců všech
zemí, kterých bylo více než deset tisíc. Diváků se
sešlo asi čtyřikrát tolik. Občané Barcelony a oko-
lí projevovali vřelý zájem o samotné hry i účast-
níky. Účastníci her zřídili i symbolické pietní mís-
to se jmény všech hasičů, kteří tragicky zahynu-
li 11. září 2001 v New Yorku. Řada z nich byla
totiž účastníky minulé olympiády.

Soutěžilo se v různých sportovních disciplí-
nách včetně hasičských, kdy sportovci - policisté
i hasiči prokazovali fyzickou zdatnost, houžev-
natost, odolnost ve velkých španělských ve-
drech a vůbec celkovou připravenost plnit svou
profesionální povinnost. V delegaci sportovců -
hasičů z našeho regionu byl i občan města Frý-
dek-Místek pan Leo Mácha, mistr republiky z ro-
ku 2002 ve sjezdu horských kol, který ve své ka-
tegorii vybojoval zlatou olympijskou medaili. „Le-
tos už titul mistra neobhájím. Termíny olympiády
se kryly s naším mistrovstvím republiky a to jsem
kvůli Barceloně oželel,“ přiblížil Mácha.

Také naši policisté na profesních hrách Frý-
dek-Místek úspěšně reprezentovali. Oddíl velké
kopané Sportovního klubu policie Frýdek-Místek,
jenž se zúčastnil jako jediný tým z ČR, skončil
z 28 účastníků na 10. až 12. místě. „Porazili jsme
policii Hamburk 3:1, s policií Pontevedra jsme
hráli 0:0. V boji o postup jsme prohráli s Tarago-

nou sedm minut před koncem,“ zalitoval vedou-
cí týmu Jiří Řeha.

Příštích her, jež se budou konat v roce 2005
v kanadském Québeck City, se chtějí sportovci
v uniformách opět zúčastnit a po letošních zku-
šenostech a pečlivé přípravě zaútočit na pořed-
ní pozice. Jen doufají, že se ze strany obcí najde
více podpory. Náklady na takovou účast na pro-
fesní olympiádě policistů a hasičů se totiž vyšpl-
há až do několika set tisíc korun. (jač)
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603 512 515
nebo volejte zdarma

800 141 142
10% slevy pro 

tělesně postižené 
a důchodce

TAXI
K A D L Č Í K

558625 625

FIREMNÍ PRODEJNA
Na ulici Míru ve Frýdku-Místku (objekt bývalé „Pilnikárny“)

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

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

Kompletní sluÏby v oblasti

vodo - topo - plyn
s bezplatnou konzultací

n a b í z í

firma KUPâA Tomá‰
739 03 PrÏno ãp. 5

Volejte ihned 558 675 999
nebo 602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·

NATùRAâSTVÍ 
CHROMEC

Provádíme:
• nátěry oken, dveří,

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

Od 
18.00 hodin 

� 558 626 112

Mobil: 606 343 947

Firma KOCIAN - MECNER

MALÍŘSTVÍ
A NATĚRAČSTVÍ
Nástřiky, žaluzie, těsnění

� 558 436 236 (večer) 

603 745 292, 604 145 641

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

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

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu)

Zahájení v 17.00 v pondělky 
1., 8., 15., 22. a 29. 9.

Informace: tel.: 724 200 040

CARAADD
A, B, C, D, E

VYUÎIJTE V·ECH V¯HOD, NA KTERÉ MÁTE NÁROK

•úvěry
•stavební spoření
•hypoteční úvěry
•hotovostní půjčky

•pojištění majetku 
a osob

•penzijní 
připojištění

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

K

N
IH
A¤STVÍ PASPARTOV

Á

N
Í

&
JAN a JITKA 

KUKUCZKOVI

Najdete nás 

v budovû Hutního projektu na

ul. 28. fiíjna

po–pá 8.00–15.00 

☎ 558 877 144, 723 052 143

OkamÏité finanãní

PÒJâKY
VV˘̆‰‰ee  ppÛÛjjããkkyy

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

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

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

2200  000000  aaÏÏ  220000  000000  KKãã

bez ruãitele

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

K’=m’

K’=1

2000
(1+i)

tK’
24

558 631 535
558 679 371
604 556 181

ZASTAVÁRNA - BAZAR 
ANETA ŠVAJDOVÁ ÚROK JEN 3 % T¯DNù 
Přijímáme komis - nábytek, sedačky, mobily atd.
Sleva zlata (15 %) a mobilních telefonů (10 %).
T.G.M. 503 (zastávka u bývalého soudu v pasáži
Inva), T.G.M. 1111 
(zastávka u Nového bytu 
vedle Frýdečanky). 

Po pracovní době 
NON-STOP 
☎ 604 253 258

603 535 394

Frýdek-Místek, � 724 078 935
Informace a zápis v září. Zahájení 30. 9.
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí o výměře 55,34 m2 (V.NP.-1

bývalá bytová jednotka)
- nebytové prostory o výměře 35 m2 (III.NP. - 1/2 byt. jednotky)
- nebytové prostory o výměře 129 m2 (IV.NP.)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP.)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- kanceláře
3) Objekt čp. 811 - budova „B“ (nad restaurací), ul. Malý Kolo-

redov 
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 ul. Frýdlantská)
- prodejní box o výměře 26,10 m2 (směr ul. Frýdlantská)
- prodejní box o výměře 12,20 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 12,70 m2 (směr Ještěr)
- prodejní box o výměře 12,70 m2 (směr Ještěr)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 88 m2 (III.NP.)
- nebytový prostor o výměře 35,12 m2 (II.NP.)
- nebytový prostor o výměře 50 m2 (I.NP. - sklad)
6) Objekt čp. 2155, ul. 28. října, Domov důchodců
- nebytový prostor o výměře 22,19 m2 (I.NP.)
Vybavení místnosti: nábytek + zubní souprava PROKTIK S1-E.
Podmínkou je mimo vlastní klientelu zabezpečení zubní péče
obyvatelům Domova důchodců.
7) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP.)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- kanceláře (II.NP., III.NP., IV.NP., V.NP. )
2) Objekt čp. 637, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 150 m2 - sklepní prostory
3) Objekt čp. 139, ul. E. Krásnohorské
- nebytový prostor o výměře 25 m2 (suterénní sklad)
4) Objekt čp. 606, ul. Sado-
vá
- nebytový prostor o výměře
18,4 m2 (II.NP.)
- nebytový prostor o výměře
18 m2 (VIII.NP.)
- nebytový prostor o výměře
18 m2 (IV.NP.)
5) Objekt čp. 549, Růžový
pahorek
- nebytový prostor o výměře

335 m2 (suterén)
6) Objekt čp. 2322, ul.
T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře

31,7 m2 (I.NP.)
7) Objekt čp. 2299, ul.
T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře

36 m2 (kotelna)
8) Objekt čp. 1344, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře

76 m2

9) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- na pozemku parc. č.

3488/1 o výměře 891 m2

k.ú. Chlebovice
1) Objekt čp. 646, Kostikovo
nám.
- nebytový prostor o výměře

35,5 m2

INFORMACE:
MěÚ - odbor správy
obecního majetku,
tel. č. 558 609 174

D R A Î B A
Město Frýdek-Místek,

zastoupené odborem správy
obecního majetku, vyhlašuje
dražbu domu č.p. 1234 

na ulici Radniční, 
k.ú. Frýdek včetně zastavěného

pozemku p.č. 3291 
o výměře 172 m2. 

Vyvolávací cena činí 700 tis. Kč.
Dražba se uskuteční 24. září

ve 13.00 hodin v malé zasedací
síni MěÚ ve Frýdku-Místku.

Dražební jistina je stanovena ve
výši 10 % z vyvolávací ceny. 
Bližší informace na odboru SOM,

☎ 558 609 172, 558 609 171.

Město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu s následným
odprodejem pozemky v průmyslové zóně Lískovecká. Jedná
se o pozemky p.č. 3711/10, 3711/12, 3711/15, 5268/1, 5268/4,
5268/6 a 5268/8 o celkové výměře 51599 m2.

Žádosti se stručným uvedením podnikatelského záměru za-
sílejte na adresu: Městský úřad, odbor správy obecního majet-
ku, Radniční 1148, 738 22, Frýdek-Místek do 30. 9. 2003.

Bližší informace na telefonním čísle 558 609 178.

 

vás srdečně zve na zahájení
PRAVIDELNÝCH KURZŮ

JÓGY ZÁŘÍ-LISTOPAD
• začátečníci až pokročilí (1.-5. díl) 
• páteř, psychika, pohyb. ústrojí 
• učitele MŠ, ZŠ 
• děti (3-5) a maminky 
• děti (6-10), (11-14) 
• žena-zdraví, mládí, krása 
Zápisy do všech kurzů budou
v pondělí 8. 9. 2003 od 16.00 do
18.00 hod. v jógovém sále 9. ZŠ
na ul. E. Krásnohorské, cvičení
začínají v týdnu od 15. září.

19.-21. září 2003
KURZ OČNÍCH TECHNIK
techniky jógy, reiki, reflexologie 
a dalších spec. cvičení. Kurz je po-
řádán v hezkém prostředí Morávky
v penzionu Pod hrází. 
558 633 340, 607 720 251

www.joga-karakal.cz
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PŘEDSTAVENÍ RADNÍCH MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

K 31.7.2003 úřad práce
evidoval 16454 uchazečů o
zaměstnání (v roce 2002
15301), což je o 545 více než
v minulém měsíci. Míra neza-
městnanosti činila 14,83 % (v
roce 2002 13,99 %) a v po-
rovnání s předcházejícím mě-
sícem vzrostla o 0,58%-ního
bodu.

Úřad práce evidoval 8320
žen, což je 50,6 % z celkové-
ho počtu evidovaných ucha-
zečů o zaměstnání.

Při srovnání s minulým mě-
sícem se počet absolventů a
mladistvých zvýšil o 148 (t.j.
o 7,1 %) a na konci července
úřad práce evidoval v této
skupině 2240 osob (ve srov-
nání se stejným obdobím roku
2002 to je o 5,0 % méně).

Nárůst o 32 osob oproti mi-
nulému měsíci byl zazname-
nán v kategorii uchazečů
se ZPS, kterých bylo evidová-
no ke konci července 2507.
V průběhu července 2003 po-
žádalo o zprostředkování za-
městnání 1704 nových ucha-
zečů (oproti stejnému období
loňského roku to je o 110
osob méně). Největší počet z
nich představovali zaměst-
nanci z odvětví výroba kovů a
kovodělných výrobků a ob-
chod. Z nově zaregistrova-
ných uchazečů o zaměstnání
47 ukončilo samostatně výdě-
lečnou činnost.Vyřazeno bylo
1159 UoZ (oproti stejnému
období loňského roku to je o
35 osob méně) - z tohoto po-
čtu byl pro 820 vyřazených

důvodem ukončení evidence
nástup do zaměstnání (v čer-
venci 2002 nastoupilo do za-
městnání o 62 UoZ více). Nej-
více vyřazených uchazečů
našlo uplatnění především
v odvětvích služby, obchod,
stavebnictví a pohostinství a
ubytování. Z hlediska pracov-
ních příležitostí evidoval úřad
práce k 31.7.2003 celkem
368 volných míst s místem
výkonu práce v okrese Frý-
dek-Místek, což je o 180 vol-
ných míst méně než ve stej-
ném období roku 2002 a o 8
volných míst méně než ke
konci předcházejícího měsí-
ce. Na 1 volné pracovní místo
připadalo 44,7 uchazečů - pro
srovnání ke stejnému datu
minulého roku na 1 volné pra-

covní místo připadalo 27,9
UoZ.

Pro dělníky bylo nabízeno
275 vhodných volných míst
(o 133 méně než v r. 2002) a
pro TH pracovníky a ostatní
93 vhodných volných míst
(o 47 méně než v r. 2002).
Pro občany se změněnou
pracovní schopností bylo v
nabídce úřadu práce 13
vhodných volných míst (o 42
méně než v r. 2002), pro ab-
solventy a mladistvé 31 vhod-
ných volných míst (o 73 méně
než v r. 2002).

V červenci 2003 zaměst-
navatelé hlásili úřadu práce
nejvíce volných pracovních
míst v dělnických profesích,
zejména v profesích zámeč-
ník, prodavač, pomocný děl-

ník a svářeč. V rámci aktivní
politiky zaměstnanosti bylo
vytvořeno a obsazeno v mě-
síci červenci 2003 celkem 69
nových pracovních míst. Z to-
hoto počtu bylo 35 absolvent-
ských míst, 26 společensky
účelných pracovních míst pro
uchazeče o zaměstnání ohro-
žené dlouhodobou neza-
městnaností a 8 míst na pro-
vádění veřejně prospěšných
prací.

Během měsíce července
zahájilo rekvalifikaci 75 ucha-
zečů a na konci měsíce nav-
štěvovalo některý z probíhají-
cích rekvalifikačních kurzů
pořádaných úřadem práce
celkem 343 UoZ (z toho 214
absolventů a mladistvých a
48 osob se ZPS). ÚP F-M 

Evidovaná nezaměstnanost a volná pracovní místa

MGR. IVAN VRBA
Mgr. Ivan Vrba se narodil před 50 lety v Místku. Po základní škole a gymná-

ziu vystudoval právnickou fakultu UJEP v Brně. Po ukončení studia nastoupil
jako právník ve Válcovnách plechu Frýdek-Místek, kde pracoval 25 let. Rok byl
zaměstnán ve Stavebním bytovém družstvu ve Frýdku-Místku. V listopadu 2002
byl zvolen místostarostou, do jehož kompetence patří činnost odboru sociální
péče a státní podpory a odboru sociálních služeb a zdravotnictví. Dále je čle-
nem Rady města Frýdku-Místku, předsedou sociálně bytové komise, předse-
dou komise pro komunitní plánování a členem majetkového výboru zastupitel-
stva. Je předsedou klubu zastupitelů za KSČM.

O svých představách práce v radě města říká, že se chce podílet na plnění
Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku, které obsahuje části vo-
lebních programů Sociální demokracie a KSČM. „Již při přípravě volebního pro-
gramu jsme se obrátili na občany Frýdku-Místku s jednoduchým dotazem -  Co
by nemělo chybět ve volebním programu rozvoje Frýdku-Místku a jaké priority
jste připraveni podpořit svým hlasem ve volbách? Programové prohlášení rady
města obsahuje téměř 100% představ občanů města.“

Jedna věc je program, druhá zajištění jeho plnění. Toho si jsou vědomi všich-
ni členové rady města. „Pevně věřím tomu, že mám za sebou dvě třetiny živo-
ta. Dokud to půjde, chtěl bych tu zbývající třetinu využít ve prospěch rodiny
a dále prací pro občany mého rodného města. Nechci vytvářet problémy. Chci
se podílet na řešení existujících problémů, jak nejlépe budu umět,“ dodává rad-
ní Vrba.

Poslední dotaz, přání, byl stručně zodpovězen - „Přeji všem občanům města
Frýdku-Místku, aby se nám společně podařily splnit všechny úkoly stanovené
na toto volební období, aby naši nástupci mohli začít s čistým stolem“.

ING. JAROSLAV CHÝLEK
Ve svých 30 letech je Ing. Jaroslav Chýlek nejmladším členem Rady města Frýdku-

Místku. Není to tedy tak dávno, co absolvoval na Fakultě elektrotechnické Vysoké ško-
ly Báňské Technické univerzity Ostrava. V současnosti pracuje ve společnosti 
AutoCont jako vedoucí divize průmyslových systémů. Nyní již dejme slovo Ing. Chýl-
kovi.

„Ve volebním programu, se kterým jsme šli do loňských komunálních voleb, jsme
toho naslibovali nemálo. Možná, že právě díky tomuto smělému plánu na rozvoj na-
šeho města jsme volební klání o prsa vyhráli a máme tak možnost pokusit se tento zá-
měr v co nejširší míře realizovat. Že se o to už od počátku snažíme, je zcela zřetelně
vidět na Programovém prohlášení Rady města Frýdku-Místku, který nese jasný ruko-
pis ČSSD,“ říká radní, jenž se jako předseda nejsilnějšího klubu zastupitelů, klubu
ČSSD, a jako člen rady města se zcela samozřejmě cítí být zodpovědný za realizaci
programového prohlášení jako celku. Nicméně za své osobní priority považuje záleži-
tosti týkající se financí města a městských investic. „Jsem přesvědčen, že v obou těch-
to oblastech se nám naše plány podaří naplnit bezezbytku. To znamená, že město ne-
překročí slíbenou hranici zadlužení vzhledem ke svému majetku a díky úvěru, který jak
pevně doufám, schválí na svém zářijovém zasedání zastupitelstvo, budou realizová-
ny investiční záměry součastné radniční koalice. Věřím, že se to podaří dokonce i na-
vzdory nechuti některých opozičních kolegů spolupracovat a podporovat projekty, kte-
ré jsou jednoznačně v zájmu občanů našeho města. V dnešních horkých dnech je
snad úplně zbytečné polemizovat o tom, zda aquapark ano či ne. Nebo se mýlím?“

A jaká jsou závěrečná slova prezentace radního Ing. Jaroslava Chýlka? „Přál
bych si, aby dusná atmosféra z posledního rozděleného zasedání zastupitelstva
města co nejrychleji odezněla. Sami jsme k ní několika nešťastnými kroky přispě-
li, takže se do budoucna vynasnažíme takových kroků vyvarovat.“
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OBLAST VZDĚLÁNÍ
1) Vybavení žákovského dechového orchestru
Cíl: Vybavení žákovského dechového orchestru Junior Brass Band. Nejakut-

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

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

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

2) Seniorgymnázium, Seniorklub při Muzeu Beskyd
Cíl: Zajištění činnosti k využití volného času pro občany - seniory města Frýd-

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

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

Žadatel: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

3) Naučná stezka ve Frýdeckém lese
Cíl: V lokalitě Frýdecký les bude vybudováno deset informačních tabulí, kte-

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

Popis: Deset stanovišť bude umístěno na trase začínající v lokalitě Zátiší u al-
tánu a ukončeno bude u hájenky Městských lesů F-M, s.r.o. Trasa je již z čás-
ti upravena (mostek přes vodoteč, povalový chodník přes bažinu, rekreační
prvky - posezení a herní prvky). Deset tabulí bude mít tuto náplň: 1. Prosba le-
sa - jak se má chovat návštěvník lesa, 2. Funkce lesa - vysvětlení pojmů, 3.
Rostliny Frýdeckého lesa, 4. Živočichové lesa, 5. Sbíráme houby, 6. Ochrana
lesa, 7. Co může pro les udělat každý návštěvník, 8. Co les ohrožuje, 9. Prů-
vodce městskými lesy - mapa, kontakty, kde získat další informace. Stanoviš-
tě budou určena především předškolní a školní mládeži, občanům města a ná-
vštěvníkům, kteří si chtějí rozšířit úroveň znalostí týkajících se lesa a ochrany
přírody.

Žadatel: Město Frýdek-Místek

4) Internet pro nevidomé a zrakově postižené
Cíl: Cílem je umožnit přístup nevidomých a slabozrakých na internet pomo-

cí speciálního zařízení na bázi osobního počítače pro zvýšení jejich informova-
nosti a soběstačnosti. Jedná se o nákup zařízení a náklady na připojení a pro-
voz.

Popis: Na středisku zřídíme speciální počítač s bezdrátovým připojením k in-
ternetu, který by využívali nevidomí a zrakově postižení k tomu, aby se naučili sa-
mostatně ovládat internet. Středisko poskytuje informace v oblasti sociálně a pra-
covně-právní a pomáhá při jejich vyřizování. Předvádí speciální kompenzační
a rehabilitační pomůcky a zajišťuje nácvik s nimi. 

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

OBLAST KULTURY

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

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

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

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

6) Pořízení krojů a krojových součástí
Cíl: Cílem je pořízení krojů a jejich součástí z důvodu ne-

vyhovujícího stavu (stáří 20 let) k důstojné prezentaci písní
a tanců. Dospělá skupina se rozšířila a bude se nadále rozši-
řovat o mládež přicházející z dětských souborů Malé Ostra-
vice.

Popis: Realizace projektu přinese zkvalitnění projevu během vystoupení soubo-
ru a přispěje ke zvýšení autentičnosti lidových písní a tanců. Dále pak umožní za-
pojení více tanečníků a muzikantů, a to zejména dětí a mládeže Malé Ostravice.
Jedná se o pořízení 6 kusů krojů nížinných - chlapeckých, 8 krojů horalských - chla-
peckých, 10 párů dívčích střevíců k nížinnému kroji, 20 párů krpců pro chlapce i dív-
ky, 6 kusů vest pro muzikanty a 6 kusů plisovaných sukní pro muzikanty. Výrobky
musí být vyrobeny ve speciálních dílnách dle zakázky.

Žadatel: Soubor lidových písní a tanců Ostravica

7) Čtyřlístek - II. etapa
Cíl: Obnova divadélka Čtyřlístek ve Frýdku na sídlišti Slezská tak, aby bylo i na-

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

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

Žadatel: FAMUS - Frýdecko-místecké umělecké sdružení

8) Folk country festival Muzikantské žně
Cíl: Uspořádat další ročník festivalu Muzikantské žně. Festival je zaměřený na

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

Popis: Snahou je rozšířit stávající festival, získat více sponzorů, více akci propa-
govat. Festival je určen pro obyvatele města, návštěvníky a milovníky folk hudby.
Čtvrtého ročníku se zúčastnilo 1000 lidí. Do budoucna se předpokládá nárůst po-
čtu návštěvníků.

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

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

9) Kiwanis panenka
Cíl: Výroba Kiwanis panenky a její distribuce do zdravotnických zařízení na pří-

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

Popis: Panenka je látková, čistě bílá, naplněná umělou střiží velikosti 40 cm,
velmi příjemná na dotek. Každé dítě, které je přijato do nemocnice, dostane na
příjmové ambulanci panenku jako dárek, který jej doprovází po celou dobu po-
bytu v nemocnici a samozřejmě si ji odnáší domů. Dítě si může svoji panenku
vymalovat, pojmenovat. Panenka je nejenom přítelem dítěte, ale na panence lé-
kař demonstruje, jaká vyšetření malého pacienta čekají. Panenky se staly na-
prosto běžnou, ale i velmi cennou pomůckou v diagnosticko - léčebném proce-
su dětí. Kiwanis klub je jedním ze 17 působících v ČR a je první, který vznikl v Mo-
ravskoslezském kraji. Panenky jsou šity také ve věznici Heřmanice (6 odsouze-
ných za 2 měsíce ušilo asi 500 kusů).

Žadatel: Občanské sdružení Kiwanis klub Ostrava

10) Alternativní doprava imobilních osob
Cíl: Cílem alternativní dopravy imobilních občanů - těžce tělesně a zdravotně

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

Popis: Projekt navrhuje nákup a provozování speciálně upraveného vozidla
(mikrobusu) pro 1 řidiče a 8 pasažérů nebo pro 4 osoby sedící na sedadle a pře-
voz 4 vozíčkářů. Projekt navrhuje provozování veřejné dopravy osobám odká-
zaným na invalidní vozík a ostatním tělesně postiženým. Alternativní doprava bu-
de sloužit držitelům průkazů ZTP a ZTP/P, kterých žije v regionu na 1500. Tato
alternativní doprava je víceletým projektem, který se snaží řešit situaci vozíčká-
řů v městské hromadné dopravě. Centrum již provozuje servis pro invalidní vo-
zíky, kancelář klubu a počítačovou studovnu - vše bezbariérové. Posádka vo-
zidla bude klientovi poskytovat nezbytně nutnou asistenci. Peněžní částka bude
použita na nákup vozidla Mercedes Sprinter 313 CDI KBII, který bude upraven
pro převoz invalidních vozíků.

Žadatel: Sportovní klub vozíčkářů Frýdek-Místek

Občanská volba - postupující projekty

�
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11) Elektrická odsávačka Victoria THORAX, infúzní pumpy Terufusion
TE 171 a odsávačka Olympus SSU-2

Cíl: Dojde k náhradě a dovybavení jednotky chirurgické intenzivní péče na
standardy pro poskytování kvalitní péče pro pacienty - stávající vybavení je již
zastaralé a neodpovídá moderním trendům v medicíně.

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

Popis: Elektrická odsávačka Victoria Thorax je určená pro dynamické od-
sávání sekretu dýchacích cest, je speciálně přizpůsobená pro hrudní drenáž.
Infuzní pumpa Terufusion TE 171 je určená pro přesné a snadné dávkování
léků nitrožilní cestou. Přístroje jsou určeny pacientům hospitalizovaným na
chirurgicko-traumatologickém oddělení - jednotce chirurgické intenzivní péče.

Je prováděno ošetřování pacientů na skryté krvácení do stolice pomocí tes-
tu na tzv. Okultní krvácení. U pozitivních je pak provedena kolonoskopie, tj.
endoskopické vyšetření tlustého střeva. Pokud jsou nalezeny polypy jako
předstupeň rakoviny jsou ihned při vyšetření odstraněny, včasná stadia rako-
viny jsou pak řešena buď také endoskopicky nebo chirurgicky. Ke kolonosko-
pii je nutná kromě vlastního endoskopu, tj. optického přístroje, i odsávací pum-
pa. Přístroj je určen všem lidem nad 50 let věku, kteří nemají žádné střevní
potíže. Přístroj bude umístěn na endoskopickém pracovišti interního oddělení.

Žadatel: Nemocnice ve Frýdku-Místku

12) Denní centrum sv. Josefa pro psychicky nemocné
Cíl: Cílem je poskytnout chronicky nemocným spoluobčanům s psychiatric-

kou diagnózou typu psychóza denní program rozvíjející jejich osobnost a so-
běstačnost v oblasti sociální, kulturní a společenské.

Popis: Klientům jsou nabízeny tyto služby: psychoterapie (ergoterapie, ca-
nisterapie, muzikoterapie), nácvik soběstačnosti, pomoc při harmonizaci ro-
dinných vztahů, výchovné a vzdělávací programy, sportovní a kulturní progra-
my s důrazem na aktivitu klientů. Projekt bude realizován celoročně v pracovní
dny. Mimo to budou v rámci projektu pořádány i víkendové akce a týdenní
ozdravný pobyt. Projekt je určen klientům mladší a střední cílové populace
v invalidním důchodu, trpící diagnózou se sníženou soběstačností v základ-
ních životních dovednostech.

Žadatel: Charita Frýdek-Místek

OBLAST SPORTU

13) Cyklo-turistické a běžecké trasy - Lysá hora
Cíl: Vybudování informačního systému místního turistického značení v okolí

Lysé hory a poskytnout tak sportovní vyžití široké veřejnosti Frýdecko-Místecka
v jejich nejbližším horském prostředí (snadná dopravní dostupnost ČD, ČSAD)

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

Žadatel: SK Ostrý

14) Rekonstrukce podlahy ve velké tělocvičně ZŠ Dobrá
Cíl: Podlaha tělocvičny je v havarijním stavu. Jednalo by se o rekonstrukci

stávající parketové podlahy. Nejprve by došlo k demontáži parket, jejich opra-
vě, případně k montáži nových parket. Nakonec by byla podlaha opatřena od-
povídajícím nátěrem.

Popis: Velká tělocvična je maximálně využívána pro všechny druhy sportů
po celý týden. Žáci v ní absolvují v rámci výuky tělesné výchovy 52 hodin týd-
ně a v odpoledních hodinách zde tráví volný čas na 214 žáků v různých spor-
tovních kroužcích, kterých je 11 (např. volejbal, judo, gymnastika, aerobik,
minikopaná, košíková...). Základní školu navštěvuje 630 žáků. Poté nastupu-
jí zájmové složky, kterých se vystřídá na 25 (hasiči, fotbalisté, volejbalisté, ju-
disté). Jedná se o jediné kryté sportoviště, které slouží pro spádovou oblast
řeky Morávky, sportovce z Nošovic, Raškovic a Lhot. Pokud se nepodaří zís-
kat peníze na opravu, bude tělocvična z hygienických i bezpečnostních dů-
vodů uzavřena.

Žadatel: Základní škola Dobrá

15) Studie + dokumentace pro územní řízení sportovního areálu za Zá-
kladní školou v Nošovicích

Cíl: Zpracování studie a dokumentace k územnímu řízení sportovního are-
álu za základní školou v Nošovicích.

Popis: Na zpracovanou studii a dokumentaci pro územní řízení bude na-
vazovat vybudování sportovního areálu za základní školou, které bude slou-
žit sportovnímu využití široké veřejnosti, dětem, mládeži, sportovnímu klubu
SK Nošovice - Lhoty, dobrovolným hasičům. Sportovní areál bude mít neje-
nom fotbalové hřiště, ale i další víceúčelová hřiště a ostatní sportovní zaříze-
ní.

Žadatel: Obec Nošovice

OBLAST EKOLOGIE

16) Středisko pro výuku zásad ekologického chování
Cíl: Cílem je vybudování střediska pro odbornou výuku zásad ekologic-

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

Popis: V areálu dopravy FS, a. s., na Panských Nových Dvorech bude
vyčleněn nebytový prostor pro přestavbu na učebnu a středisko pro výuku
všech aspektů týkajících se odpadů a životního prostředí obecně s priori-
tou seznamování veřejnosti s principy trvale udržitelného rozvoje společ-
nosti. Přestavěná učebna bude vybavena výpočetní technikou, audio a vi-
deo zařízením, s možností promítání filmů. Ve speciálních vitrínách budou
umístěny výrobky a materiály vyrobené z odpadů s příklady jejich využití.
Dále budou vystaveny návrhy výukových programů a pomůcek s využitím
problematiky odpadů, ochrany vod, ovzduší, půdy a dalších složek životní-
ho prostředí. Projekt se bude zaměřovat převážně na žáky základních
a středních škol, ale také na obyvatele Pobeskydského regionu. Částka,
kterou požadují, bude použita na nákup výpočetní techniky a audio a video
vybavení.

Žadatel: Frýdecká skládka, a. s.

Dodatečné přijímací zkoušky
ZUŠ ve Frýdku-Místku vypisuje dodatečné 

přijímací zkoušky do těchto oborů:

➬ hudební a taneční obor - hlavní budova
školy

➬ výtvarný obor - budova školy ul. Politických
obětí

➬ literárně-dramatický obor - budova školy
Kostikovo nám. ve Frýdku

Přijímací zkouška proběhne ve středu 3. září
v 15.00 hod.
Přijímáme děti od šesti let, provádíme přípravu stu-
dentů na střední a vysoké školy s uměleckým za-
měřením.

Bližší informace - ☎ 558 431 375
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Helena a Jaroslav Muroňovi
Každoročně s příchodem doby koupání si ob-

čan posteskne, že Olešná přišla o svůj půvab.
Že skutečně není tím, čím bývala dřív, o tom mo-
hou hodně povídat pamětníci, kteří Olešnou pro-
cházeli „suchou nohou.“ Patří k nim i místečtí ro-
dáci - manželé Helena a Jaroslav Muroňovi, na-
rozeni roku 1926 a 1924.

Pan Jaroslav vzpomíná: „Už za Rakouska-
Uherska moje maminka říkala, že kolem Olešné
chodili inženýři, měřili okolí se záměrem vybu-
dovat přehradu. Pak přišla první světová válka a
výstavba se neuskutečnila. Ta přehrada asi by-
la nutná, protože hrozily časté záplavy. Při vel-
kých deštích stékala voda z polí Zelinkovic a
Palkovic, říčka Olešná se rozvodnila, rozlila se
do polí pod Štandlem a pak se spojila s rozvod-
něnou Ostravicí. Voda nadělala hodně škod.

Náš domek byl postavený na základech sta-
rého domu z vepřovice. Na svátek Cyrila a Me-
toděje roku 1938 jsme začali s tatínkem shazo-
vat ze střechy několik vrstev lepenky, stěny
z vepřovice byly skoro metr tlusté, tak s bourá-
ním bylo hodně práce. Přesto už v říjnu
téhož roku jsme se stěhovali do no-
vého domu. Cihla se dělala do-
ma, protože tu byla vhodná
hlína. Ta se už mísila zjara,
aby cihly byly připraveny
včas na stavbu. Výrobu
cihel měl na starosti ci-
hlářský mistr se svými
pomocníky. Počasí
nám tenkrát přálo,
vyrobené cihly ve
stojanech nenamok-
ly. Pak se z nich po-
stavila cihlářská pec
přímo u nás na dvo-
ře. Všech těch 40
nebo 45 000 cihel se
uložilo na jednu hro-
madu pod vedením
zkušeného cihláře
tak, aby mezi nimi byly
takové chodbičky - prů-
duchy, a ty se prosypá-
valy uhlím. Pak se to za-
pálilo, asi čtyři nebo pět dní
to pomalu hořelo. Zvenku to
bylo oblepeno blátem, aby to
celé probíhalo právě tak, jak bylo
třeba. Práce cihláře přímo u staveniš-
tě byla velkou výhodou. Z cihelny se tehdy ku-
povaly cihly jen na komín nebo na zakládání ro-
hů. Vyrobená cihla byla více porézní než z ci-
helny, ale i tak byla kvalitní.Též okna se vyrábě-
la doma pod vedením stolaře. Když začala v ro-
ce 1958 stavba přehrady, náš domek byl
nejnovější. Přehrada se dotkla asi osmi nebo
devíti domků, které byly jakoby rozesety po údo-
lí dnešní přehrady. Procházka po mírných sva-
zích byla tehdy nádhernou idylkou. V létě to by-
ly krásné kvetoucí louky. Vše ustoupilo přehra-
dě.“

Na konci 60. let vznikala stavební bytová
družstva. Manželé Muroňovi byli jedni z prvních
žadatelů, kteří si chtěli postavit svépomocí druž-
stevní byt. Paní Helena říká, že v domě, který si
postavili na Brožíkově ulici spolu s dalšími rodi-
nami, bydleli asi 20 let, pak byt přenechali syno-
vi, jenž se vrátil do Frýdku-Místku po absolvová-
ní konzervatoře. Dalších dvacet žili v panelovém
bytě na ul. M. Majerové. Kvůli přibývajícím zdra-
votním obtížím se rozhodli pro současný pobyt
v Domově důchodců na ul. 28. října v Místku. Ale
jejich myšlenky často letí tam, kde jako děti po-
bývaly - u potoka Olešné. 

„Ještě jako kluk pamatuji,“ říká pan Jaroslav,
„že bývalo u potoka výletní odpoledne, kdy se
našli organizátoři, kteří koupili bečku piva, na-
vařili guláš. Byly tu i lavice k sezení, a tak se li-
dé zastavovali a besedovali. Tatínek byl šumař,
hrával na harmoniku. Občas přišli jeho kamará-
di - jeden hrál na housle, druhý na trumpetu,
sedli na dvůr, hráli a též vykládali různé zážitky.
Bydlela tu rodina s dvanácti dětmi. A když se
sešli, prosili tatínka - pane Muroň, přijďte zahrát
s harmonikou. V zimě nás učila ta paní zpívat
koledy. Seděli jsme okolo pece, to nás bylo
možná deset i více dětí. Dobře jsme se takový-
mi návštěvami bavili. Když bylo hezky, šli jsme
na Hukvaldy nebo na Hůrky. Chodil jsem do
měšťanky, co je dnes gymnázium. Byla to
obecná i měšťanská chlapecká škola, kam cho-
dili někteří i hodinu a půl pěšky ze vzdáleného
okolí. Horší situace nastala v zimě, kdy sníh le-
žel i po celé dva - tři měsíce, sedláci s koňmi
prohrnovali silnice, aby lidé mohli do města.
Když mi bylo asi 14 let, dobře si vybavuji 14.
březen 1939,“ dodává pan Jaroslav. „V Místku
v kostele, kde probíhaly právě misie, jsme sly-

šeli střelbu. Vyšli jsme z kostela a Něm-
ci jeli od Příbora, většinou v motor-

kách s tou přivěšenou lodičkou
nebo na koních. Zajímavý oka-

mžik nastal, když se jeden
z Němců postavil dopro-

střed křižovatky a křičel
rechts fahren! Zajímavé
to bylo proto, že se do-
sud jezdilo vlevo a
mnoho odborníků si
lámalo hlavu, jak a
kdy začít s jízdou
vpravo. Tím okamži-
kem ježdění vpravo
začalo a nedělo se
nic zvláštního.“

Paní Helena vzpo-
míná, že při náletech
utíkali na Podpuklí.
Pod kopcem zalehli,

tak se cítili aspoň tro-
chu bezpečně. „Bylo

nás šest děvčat. Na jídlo
padla i výbava, protože

peníze neměly cenu a sed-
lák raději směnil máslo za cí-

chy. Bylo to těžké. Po válce tatí-
nek onemocněl a zemřel. Už od

patnácti let jsem začala mít problémy
s očima. Oční vadu po mně zdědili synové.“

Říká, že jako dospělí rádi podnikali výlety s tu-
risty Válcoven plechu. Ale pan Muroň nebyl pra-
covníkem válcoven, vyučil se váhařem, váhy
sestavoval a cejchoval. Během války pracoval
jako horník. A tehdy je živilo hospodářství ležící
nyní uprostřed přehrady. Asi jen z jedné třetiny
zůstalo jejich pole nezatopené. Když v roce
1992 během velkého sucha hladina přehrady
výrazně klesla, manželé Muroňovi se procháze-
li po základech svého domu a mezi kmeny
ovocných stromů, které pod vodou ještě ne-
shnily.

„Často jsme jezdili za oběma syny do Prahy,
kteří tu navštěvovali školu pro slabozraké. Po-
znali jsme hodně díky jim, přestože oni si do-
mova neužili. Život na internátě nebyl žádná
sláva. Ale oba synové se shodují v tom, že kdy-
by nestudovali v Opavě a v Praze, nebyli by tím,
čím jsou nyní - starší právníkem a mladší ředi-
telem hudební školy. Udělali jsme všechno pro
to, aby mohli normálně žít,“ míní závěrem man-
želé Muroňovi. 

Anna Nováková, kronikářka města

Odbor životního prostředí a
zemědělství by vás chtěl se-
známit s právě probíhající ce-
lostátní anketou STROM RO-
KU 2003, kterou v letošním
roce vyhlásila Nadace Part-
nerství ve spolupráci s part-
nery - týdeníkem Květy, por-
tálem Centrum, rádiem Im-
puls a firmou Eden a pod zá-
štitou ministra životního pro-
středí RNDr. Libora
Ambrozka. Jejím  cílem je
upozornit na význam, potřeb-
nost a krásu stromů, předsta-
vit nejoblíbenější a nejkrás-
nější stromy a jejich zajímavé
příběhy.  O tom, který strom
se stane vítězem ankety
STROM ROKU 2003, roz-
hodne hlasováním široká ve-
řejnost. Ze 146 návrhů z celé
České republiky vybrala po-
rota složená z odborníků a
osobností dvanáct finalistů. 

Za Moravskoslezský kraj
byl nominován BUK LESNÍ
(Fagus sylvatica), navržený
odborem životního prostře-
dí a zemědělství MěÚ Frý-
dek-Místek, který roste
v obci Hukvaldy, v katast-
rálním území Sklenov v le-
sním porostu v oboře pod
zříceninou Hukvaldského
hradu nedaleko komunika-
ce, která vede oborou od
vstupní brány k hradu. Po-
kud byste se vypravili na
výlet na Hukvaldy podívat
se na tento strom, po pře-
konání největšího stoupání
za ostrou levotočivou za-
táčkou po pravé straně,
spatříte několik buků, které
vás určitě na první pohled
zaujmou, neboť mají mimo-
řádně odhalené propletené
kořenové systémy pozoru-
hodně vytvořené vlivem
eroze ve strmém svahu.

Krásný a zajímavý buk ros-
te ve skupině sedmi buků
vyhlášených za památné
stromy v obci Hukvaldy.
Nominovaný buk lesní po-
znáte podle toho, že jeho
kořenový systém je z této
skupiny nejvýraznější a vy-
niká jako přírodní výtvor.

Na internetu na stránkách
www.stromzivota.cz  jsou
zveřejněny fotografie všech
12 finalistů s podrobnějšími
údaji, jsou zde uvedeny loka-
lity, kde tyto stromy rostou a
příběhy, které jsou s nimi
spojovány. Najdete zde pře-
hled všech navržených stro-
mů, i přehled nominovaných
stromů na titul Strom hrdina
(jedná se o stromy, které če-
lí či odolávají nepřízni osudu)
a také bližší informace k této
anketě a dále o akci „Adoptuj
strom“, kterou pořádá Nada-
ce Partnerství.

Hlas svému stromu můžete
již nyní poslat poštou na adre-
su Program Strom života Na-
dace Partnerství, Pan-
ská 7, 602 00 Brno, tel. 
542 422 761,  e-mailem na ad-
resu stromzivota@ecn.cz, ne-
bo můžete hlasovat na interne-
tu na výše uvedených strán-
kách  v rubrice hlasování. V zá-
ří bude možnost poslat hlas na
hlasovacích lístcích prostřed-
nictvím týdeníku Květy. Anketa
trvá do 15. 10. 2003.

Vítězný strom ankety
STROM ROKU 2003 bude
slavnostně vyhlášen na Den
stromů 20. 10. 2003. Zda vy-
hraje strom - náš krásný buk,
závisí i na Vašem hlasu. Tím,
že ho podpoříte, můžete při-
spět na jeho odborné dend-
rologické ošetření,  což je
hlavní cena pro vítěze.

OŽPaZ

ANKETA - STROM ROKU 
Hlasujte pro hukvaldský buk

FOTO: Jiří Lederer
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Galerie Langův dům zařadi-
la do letošního plánu výstav
poprvé umělecké autorské
sklo. Na srpnové vernisáži
představila tvorbu absolventa
vynikajícího sklářského atelié-

ru, vedeného prof. Mariánem
Karlem na Vysoké škole umě-
leckoprůmyslové v Praze.

Josef Marek (narozen 1963)
je v současné době nepřehléd-
nutelnou osobností mezi čes-
kými skláři, více je však znám
ve světě. Po ukončení studia
přijal nabídku do Japonska a
čtyři roky hostoval jako profe-
sor na univerzitě v Toyama Ci-
ty. Má za sebou samostatné
výstavy v galeriích skla v Ja-
ponsku (Toyama) a Anglii
(Londýn). Současná expozice
v Galerii Langův dům je první
samostatnou v České republi-
ce vůbec.

Sklo a jeho možnosti jsou
pro Josefa Marka vzrušujícím
materiálem, který je možné ne-
ustále technologicky rozvíjet a
uzpůsobovat k realizování
uměleckých představ a zámě-
rů. Sklo je pro něj právě tak
hmotou jako nehmotou. Jeho
práce má několik podob. Zpo-
čátku dělal objekty, které vyu-
žívaly především optických
vlastností skla. V současné do-
bě uplatňuje převážně techno-
logii tavení skla a využívá i dal-
ších postupů - broušení, řezá-
ní, leštění, matování, starou
techniku vytrhávání klihem.
Často realizuje objekty ze skla
v kombinaci s přírodním kame-

nem nebo kovem. Čisté a pre-
cizní jsou i jeho funkční  arte-
fakty - dózy a misky z barev-
ného skla.

Josef Marek prošel náročnou
a podstatnou průpravou sklář-
ského umění. Absolvoval
Střední uměleckoprůmyslovou
školu sklářskou v Kamenickém
Šenově. Poté pracoval jako
brusič skla pro Crystalex v No-
vém Boru, později jako návrhář
a vedoucí brusírny skla v Umě-
leckých řemeslech v Praze.
V roce 1990 byl přijat na zmí-
něnou Vysokou školu umělec-
koprůmyslovou v Praze a byl
vůbec prvním studentem v Čes-
ké republice, který získal v roce
1992 studijní stáž do USA.

Josef Marek je umělcem ge-
neračně nejmladším, který je
naladěn podobně jako vůdčí
osobnosti české, ale i světové
sklářské kultury: Stanislav Li-
benský a Jaroslava Brychtová,
Václav Cigler, Marián Karel.
S dílem Josefa Marka se mů-
žete v Galerii Langův dům set-
kat nejméně do 5. září, v jed-
nání je prodloužení výstavy.
Otevírací doba galerie: úterý-
pátek 13-18 hodin.

Libuše Olšáková

Skleněné plastiky J. Marka
v Galerii Langův dům

Z autorovy tvorby - tavená
plastika kombinovaná s ne-
rezovým plechem, štípaná
klihem.

Muzeum Beskyd Frýdek-
Místek zařadilo již před 11 lety
do své programové činnosti
tzv. SENIORGYMNÁZIUM. Je
prokázáno, že duševní činnost
a zejména procvičování pamě-
ti je velice nezbytným doplň-
kem všech tělesných terapií
v každém věku. Toto pravidlo
platí zejména pro občany v po-
kročilejším věku, u nichž se po
odchodu do důchodu projevuje
zvlášť silně touha po další čin-
nosti a osobním vzdělávání.
Tuto mezeru, lépe potřebu, se
snaží vyplnit Muzeum Beskyd
Frýdek-Místek. Záměrem stu-
dia bylo a je další sebevzdělá-
vání občanů v oblastech, které
si sami vyberou a které zajíma-
vou formou rozšiřují jejich cel-
kový obzor. Od roku 1992 -
2003 bylo zahájeno 11 ročníků
Seniorgymnázia s více než
150 posluchači. Pro neustáva-
jící zájem bylo každým rokem
otevřeno další čtyřleté studi-
um. Čtvrtý ročník seniorů pak
s úspěchem zakončil studium
„Maturitním testem“. Poněvadž
někteří absolventi čtyřletého
seniorského studia si nedove-
dou představit další existenci
bez svých „čtvrtků“ v zámec-
kém klubu a dalšího vzdělává-
ní, byl kromě Seniorgymnázia
založen i Seniorklub, kde v té-
to činnosti absolventi dále po-
kračují 1x v měsíci.

Pracovnice Muzea Beskyd
připravuje pro každý „školní
rok“ speciální učební plán, kte-
rý obsahuje bloky zajímavých
přednášek z oblasti přírodo-
vědné, ekologické, muzejní,
zdravotnické, historické, filoso-
fické, psychologické i sportov-
ní. Přednášky vedou odborníci
z Vysoké školy Báňské, Os-
travské univerzity Ostrava,
Muzea Beskyd, Policie ČR a
dalších významných podniků,
institucí a osobnosti města
Frýdku-Místku včetně jeho
představitelů. Ke studiu patří i
tématické zájezdy navazující

na učební plán. V letošním ro-
ce byly například uskutečněny
zájezdy: Opavsko - zámek
Kravaře, zámek Raduň, pro-
hlídka Opavského arboreta,
zájezd do Ratibořic byl předem
zajištěn na program „Ratiboři-
ce 2003 aneb Ožilé postavy
z Babičky Boženy Němcové“ a
prohlídka zámku. Zájezd do
Velkých Losin byl velmi zají-
mavý, navštívili jsme Elektrár-
nu Dlouhé Stráně Energotis
a.s., Muzeum starého papíru a
zámek. V minulých letech byly
uskutečněny zájezdy historic-
kých částí měst s odborným
výkladem průvodce například
do těchto míst: Rožnov p. R.
s programem Vánoce na dědi-
ně, Včelařské muzeum Chle-
bovice, Luhačovice, Vizovice
zámek, Opava, Bílá Voda, Pol-
ský Těšín, Jeseníky, Kopřivni-
ce, Nový Jičín, Hukvaldy,
okrasné zahrady v okrese Frý-
dek-Místek, okrasné zahrady
v Polsku, zámek Konczyce,
zámek Pszycyna, prohlídka
Krakova včetně zámku Wave-
lu, na Slovensku jsme navštívi-
li Muzeum v Martině, Bešeňo-
va kúpele, Turzovka , Čadca
Muzeum aj.

Naši studenti Seniorgymná-
zia přispívají ročně na tuto čin-
nost 250 Kč a členové Seni-
orklubu 180 Kč na školní rok.
Všichni vlastní studijní průkaz,
na který platí volný vstup na
výstavy a přednášky pořádané
v zřízeních Muzea Beskyd.

Muzeum Beskyd Frýdek-
Místek Vás touto cestou vyzý-
vá k podání přihlášky v co nej-
kratší době, a to na adresu:
Muzeum Beskyd, Hluboká 66,
Frýdek-Místek 738 01; k rukám
A. Volné, nebo telefonicky na
čísle 628 001 kl. 37.

Zahájení prvního ročníku
2003/2004 je 11. 9. 2003 
ve 14.00 hodin v zámeckém
klubu Muzea Beskyd.

Těšíme se na Vaši účast!
Anna Volná

Absolventi 4. ročníku seniorgymnázia, kteří letos úspěšně
ukončili studia maturitou. Horní řada zleva: Lektor Mgr. Jaromír
Polášek, Olga Heidrichová, Jiřina Hendrychová, Jitka Nováko-
vá, Mgr. Ludmila Koscelníková, Alena Chlopčíková, lektorka
Mgr. Pavla Procházková; spodní řada: vedoucí seniorgymnázia
Anna Volná, Drahomíra Odleváková, Otýlie Konečná, Eliška Vl-
ková, Eliška Šafránková, Jarmila Pokorná.

Senioři a volný čas

Ve dnech 20. - 21. září se ve Frýdku uskuteč-
ní další pokračování již tradiční hudebně-diva-
delní akce pod názvem sv. Jan session - festi-
válek lidí volajících a naslouchajících. Akce s ná-
zvem odvozeným od patrona zdejšího farního
kostela v jehož blízkosti se koná, má svou konti-
nuitu od roku 1995. Tehdy nově vzniklá skupina
Hrozen založila tradici, která se rozvíjí a dvakrát
ročně pravidelně naplňuje prostory farní zahrady
poblíž Zámeckého náměstí ve Frýdku lidmi hle-
dajícími hudbu a divadlo, které většinou neuvidí
v televizi a neuslyší v rádiu. Prostor zde dostává
umění, které se dotýká nejen uší a očí, ale i srd-
cí lidí, jako volání proroka Jana Křtitele.

Akce je otevřená mnoha směrům, důraz je při
výběru kladen na zajímavý, nekomerční a objev-
ný přístup autorů a interpretů a na obsah . Účast-
níci se mohli na festiválku setkat třeba s kapela-
mi Jablkoň, Traband, Tara Fuki, Maraca, Obo-
roh, Noi, Veselá Zubatá, ze Slovenska Credo,
Mimicry a mnoha dalšími.

Pro nejbližší díl festiválku se podařilo pozvat
divadelní společnost TEATR VÍTI MARČÍKA
z Hosína u Českých Budějovic, která v sobotu
v 15.00 hodin zahájí program pohádkou pro děti
i dospělé Šípková Růženka v jedinečném zpra-
cování, při kterém jsou aktivně do děje zapojo-
váni i diváci, a večer potom uvede nový projekt
pod názvem ELEKTRICKÉ DIVADLO, který je
postaven na kombinaci projekce vlastního filmu
a hraného divadla. Z pozvaných kapel je možné
jmenovat například mladou skupinu ASYL AKT
z Brna, která ve své tvorbě zajímavě spojuje
elektronickou hudbu s používáním akustických
nástrojů (bicí, kontrabas, na cello Dorota Barová
z Tara Fuki) a poetickými texty písní. Další, již
poměrně známou kapelou na sessionu bude
CYMBELÍN z Uherského Hradiště, který hraje
hudbu částečně ovlivněnou moravským folkló-
rem v osobitém současném pojetí, takže bývá
zařazován do kolonky worldmusic. Ze známých
písničkářek přijede hvězda slovenské worldmu-
sic Suí Vesan vystupující na worldmusic festiva-
lech po celém světě. Funky nápřah s hutným
rockovým spodkem a výraznou dechovou sekcí
přiveze skupina FILADELFIA ze Šternberka.
ALEŠANKA z Českého Těšína není žádná de-
chovka, ale kapela na pomezí folkrocku a jazzu,
která svůj styl sama označuje jako diajazz. Do-
mácí zastoupí již v pátek od 19.00 hodin od po-
hledu drsný písničkář VÍŤA LIBOŠKA s Krylov-
sky naléhavými písničkami a akustická existen-
cionální hudba hostitelské skupiny HROZEN 
a skupina Shake. V neděli od 15.00 hodin se
v kostele sv. Jana Křtitele uskuteční tradiční eku-
menická bohoslužba s doprovodem současné
gospelové hudby.

Díky dotacím od Moravskoslezského kraje,
Města Frýdek-Místek a Ministerstva kultury činí
plné vstupné na celý sobotní program 80 Kč, pro
studenty 60 Kč. Akci pořádá Sdružení Filip Neri
a skupina Hrozen. Miroslav Přikryl

Svatý Jan session
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Kalábová porazila
Fuchsovou

Skvělé vystoupení se podařilo atletům Sle-
zanu Frýdek-Místek na Mistrovství České re-
publiky v atletice mužů a žen, které se usku-
tečnilo v polovině července v Olomouci.
Lence Kalábové se po pobytu ve Spojených
státech podařil skvělý návrat mezi českou
elitu a po velkém souboji vybojovala bron-
zovou medaili v běhu na 800 m. Rovněž ne-
dávný junior Peter Mikulenka se svým 8.
místem na 3000 m překážek po dvou letech
zdravotních problémů vrátil do české běžec-
ké špičky.

Sobotní rozběh Lenka s přehledem vyhrála a
do finále postoupila s druhým časem. Nejlepší-
ho času dosáhla vítězka 2. rozběhu Helena
Fuchsová. V dramatickém finále pak v cílové ro-
vince bojovaly o titul 4 závodnice. Lenka se ze
čtvrté pozice posunovala dopředu a ve finiši

zdolala právě Helenu Fuchsovou a časem
2:07,07 minuty vybojovala bronz. Od stříbra ji
dělilo 14 setin a od zlaté medaile pouhých 37
setin sekundy! Přesto byl její výsledek i dosaže-
ný čas po vleklých zdravotních problémech vel-
kým překvapením. Jednalo se totiž teprve o její
druhý letošní start. Své možnosti však naznači-
la již v loňském roce, kdy dosáhla v Baton Rou-
ge ve Spojených státech času 2:04,53 minuty,
který ji zařadil na 5. místo českých tabulek. 

Na novém olomouckém tartanu se pokoušel o
návrat do české špičky i další frýdecký talent Pe-
ter Mikulenka. Juniorský mistr ČR z roku 2000 se
dva roky potýkal se zdravotními problémy. Při
své premiéře mezi dospělými si Peter vedl více
než dobře. Ve své disciplíně na 3000 m překá-
žek vybojoval v nejsilnější domácí konkurenci vý-
borné 8. místo v novém osobním a oddílovém re-
kordu 9:12,76 min. Druhý den nastoupil i přes
zdravotní problémy k závodu na 5000 m. Opět
zabojoval a patří mu 10. místo v ČR za čas
15:18,79 min. Mgr. Klára Maštalířová

Své síly poměřili naši atleti
se Slováky a Poláky v rámci
Euroregionu Beskydy 6. červ-
na. Boje se odehrávaly na
tamním atletickém stadionu.
Zahájení odstartovali prezi-
dent Euroregionu Beskydy
pan Miroslav Rejda, primátor
Města Turzovka a jeho zástup-
ci Ing. Petr Rafaj, předseda
Regionu Beskydy a poslanec
Parlamentu ČR a Zbigniew
Michniowski, zástupce prezi-
denta Města Bialsko-Bialá.
Mezinárodních závodů se
účastnila sedmičlenná druž-
stva. Každý ze závodníků mo-
hl startovat maximálně ve
dvou disciplínách a štafetě.
Závodilo se v běhu na 60 a
800 m, skoku do dálky, skoku
do výšky, hodu míčkem a vrhu
koulí a štafetovém běhu na 3 x
300 m.

Tým žáků základních škol
Sdružení obcí Frýdecko-Mís-
tecka, který loňskou kvalifikaci
ze 6 sdružení Regionu Besky-

dy (jedno se nezúčastnilo) vy-
hrál, postoupil na mezinárodní
závody v Žilině. Frýdecko-mís-
tečtí získali celkem 14 zlatých,
11 stříbrných a 5 bronzových
medailí. V mladších žácích zví-
tězila Nika Němcová, Hana
Holejšková, Erika Mikulenko-

vá, Daniel Moškoř, Radim Jed-
lička + obě štafety. V kategorii
starších žáků patří dvě vítěz-
ství Ladě Medvecové a po jed-
nom Ivetě Vrbové, Petru Řího-
vi + obě štafety.

Celkové vítězství v součtu
všech 4 kategorií náleží tedy
frýdecko-místeckému družstvu
a pohár putuje po dvou před-
chozích výhrách Poláků do
Frýdku-Místku! (hw)

O pohár Euroregionu Beskydy
Mladí frýdecko-místečtí atleti reprezentovali českou část

Euroregionu Beskydy na červnových závodech v Žilině, kde
se konal 2. ročník mezinárodních lehkoatletických závodů
žáků ZŠ a zvítězili.

Prezident ERB, primátor Města Turzovka Miroslav Rejda a zá-
stupce prezidenta Ing. Petr Rafaj, předseda Regionu Beskydy
a poslanec Parlamentu ČR. FOTO: Petr Šabrňák

Dvojnásobní olympijští vítězové

Také naše město mělo ve vý-
pravě Moravskoslezského kraje
nominováno své sportovce.
Soutěžili ve volejbale dívek a
chlapců, v baseballe a také v at-
letice. Právě soutěže atletů při-
nesly pro výpravu našeho kraje
největší úspěchy a v celkovém
součtu 14 krajů obsadil kraj ne
příliš neoblíbené, ale velmi pěk-
né 4. místo. Celkem 4 olympij-
ské medaile přivezla šestičlen-
ná skupinka atletů Slezanu Frý-
dek-Místek. Dvě nejcennější
zlaté medaile získal Daniel
Moškoř, žák sportovní třídy 6.
ZŠ. Vyhrál jednoznačně soutěž
mladších žáků ve skoku dale-
kém skvělým výkonem 572 cm,
za svým osobním rekordem zů-
stal o pouhé 2 cm. Společně
s dalším žákem této školy Mi-
chalem Štefkem a dvěma sprin-
tery z Ostravy vybojovali další
zlaté medaile ve štafetovém zá-
vodě na 4 x 60 metrů.

Čtvrtou medaili, tentokrát
bronzovou, dovezla do Frýdku-
Místku Lada Medvecová, ze
štafetového závodu na 3 x 300
m starších žákyň. K postupu té-
to štafety do finálových bojů po-
mohla Erika Mikulenková. K ús-
pěchům patří také postup mlad-
ší žákyně Adély Markové do os-
mičlenného finále v běhu na
800 metrů, které však pro zra-
nění nedokončila.

Je nutno dodat, že šestiden-
ní setkání sportovců bylo orga-
nizátory velmi dobře připrave-

no, kromě sportovních zápolení
byla Olympiáda doprovázena
řadou akcí (koncerty, kina, vý-
stavy), denně vycházely např.
Olympijské noviny. Olympionici
i jejich trenéři budou na tuto ak-
ci dlouho a rádi vzpomínat. Už
teď se těší na další Olympiádu,
kterou bude za 2 roky pořádat
Jihomoravský kraj. 

Mgr. Klára Maštalířová

V polovině června uspořádal Pardubický kraj ve městech
Litomyšl, Choceň a Svitavy Olympiádu s Orbitem pro děti. Šlo
o první sportovní akci tohoto charakteru, které se ve 14 spor-
tovních odvětvích účastnilo přes 3000 „olympioniků“ ve věku
od 12 do 15 let.

Horní řada zleva: Lada Med-
vecová (60 metrů, štafety 
4 x 60 a 3 x 300 m), Michal
Štefek (skok vysoký, štafeta
4 x 60 m), 2x zlatý Daniel
Moškoř (dálka, 4 x 60 m,
800 m) a jejich trenérka Klá-
ra Maštalířová. Spodní řada:
Adéla Marková (800 m),
Vendula Moškořová (míček)
a Erika Mikulenková (štafeta
3 x 300 m).

Polští kolegové z Euroregionu Beskydy nabídli možnost účasti na
turnaji v plážovém volejbalu v Ustce. Reprezentovat nás odjeli ve
dnech 17. - 20. 7. Ing. Ivo Červenka a Ing. Richard Pavelka z F-M.
Turnaj se konal v příjemném prostředí přímo na pláži Baltického mo-
ře v městečku Ustka. Přihlášeno bylo celkem 10 družstev, z toho jed-
na dvojice juniorských vicemistrů Slovenska a jedna dvojice zastou-
pená Čechy, Ivem Červenkou a Richardem Pavelkou. Úroveň byla
velmi vysoká, neboť i polská družstva byla zastoupena hráči z ligo-
vých družstev. Hrálo se ve dvou skupinách po pěti družstvech. V zá-
kladní skupině se podařilo českému týmu zvítězit a v semifinále pak
hráli proti nejlepší polské dvojici, se kterou ve třech setech těsně pro-
hráli o dva body. V boji o třetí místo zdolali druhý polský pár celkem
již snadno a obsadili tak pěkné třetí místo. Celkovým vítězem se na-
konec stala dvojice juniorských vicemistrů ze Slovenska (české druž-
stvo však neporazili). FOTO: Ryszard Radwan

Ivo Červenka a Richard Pavelka 
z F-M třetí v plážovém volejbalu v Ustce

Proběhne nábor
do juda

TJ Důl Staříč, oddíl judo
pořádá pro zájemce o tento
sport nábor nových adeptů, a
to v pondělí 8. září v 17.00 ho-
din v tělocvičně na 9. základ-
ní škole na ul. E. Krásnohor-
ské 135. Tréninky budou dva-
krát týdně, vždy v pondělí od
16.30 do 18.00 hodin a ve
čtvrtek od 17.00 do 19.00 ho-
din. Vhodné již pro děti od 7
let. Kontakt: 608 821 513 -
pan Lubomír Černý, držitel 1.
DAN.

Sportovní klub policie
zve zájemce o bojové
umění Aikido

Aikido SKP Dojo Frýdek-
Místek vás zve na nový nábor
Ing. Kamila Kozáka, který je dr-
žitelem 3. Danu Aikikai Honu
Dojo, 2. Danu Judo a vedou-
cím SKP Ostrava. Nábor se ko-
ná od pondělí 29. září 19.15
hodin v tělocvičně kasáren ve
Frýdku-Místku - Bahně (sraz je
u vstupu do areálu). Sportovní
převlečení s sebou. Tréninky
pro začátečníky budou pravi-
delně v pondělí a ve středu od
19.30 do 21.00 hodin.

Nábor judo pro nový
školní rok

Sportovní klub policie ČR 
F-M, oddíl JUDO vyhlašuje

nábor. Přihlásit se mohou děti
ve věku od 7 do 15 let, které
se chtějí naučit technikám Ju-
do, Jiu-jitsu a sebeobrany,
zlepšit svou pružnost, obrat-
nost a sílu. A to splňují-li zá-
kladní požadavky, tj. vyšší po-
hybová a fyzická úroveň, dob-
ré studijní výsledky a ukázně-
nost. Tréninky probíhají 2x
týdně pod vedením trenérky 2.
třídy, policejní mistryně Evro-
py, třetí ze Světových policej-
ních her, třináctinásobné mist-
ryně ČR, držitelky III. Danu
Pavly Pröllové. V kasárnách
„Na Bahně“ každé pondělí a
středa od 14.45 do 16.30 hod.
Tel. informace: 605 513 429,
558 659 246. Jsme nejlepší
v kraji!
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Palackého 134, Frýdek-Místek
Tel.: 558 433 431-2
tel/fax: 558 432 011

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

Pondělí 8. září v 19.00 hodin
Divadlo Járy Cimrmana
AFRIKA
V pořadí objevů čtrnáctá Cimrmano-
va hra nás zavede do nitra kontinen-
tu téměř nedotčeného civilizací. Češ-
tí cestovatelé se tu setkají s podiv-
ným kmenem lidojedů a málem
skončí na jejich jídelním lístku. Pří-
slušníci tohoto kmene jsou zvláštní
ve dvou směrech: svým vzhledem
a svou neobyčejnou učenlivostí. Tyto
vlastnosti umožnily Cimrmanovi vy-
řešit jazykové a inscenační problémy
s elegancí, jakou mu ostatní světoví
dramatikové mohou jen závidět.
Kdyby takové téma zpracoval dejme
tomu G. B. Shaw, strávili by diváci
v hledišti 5 až 7 hodin. Cimrman tu
vystačil (nepočítáme-li úvodní vědec-
ký seminář) s pouhou hodinou. Popr-
vé v historii Divadla Járy Cimrmana
vystupuje na jevišti i živé zvíře.

Čtvrtek 18. září v 18.00 hodin
LITERÁRNÍ KAVÁRNIČKA
LÝDIE ROMANSKÁ - básnířka se sil-
ným prožitkem
Účinkuje: MÍstecká Viola

OD ZÁŘÍ PŘIPRAVUJEME
TYTO KURZY:

TANEČNÍ pro mládež - začátečníci
Taneční kurzy budou probíhat
v sále Národního domu v termí-
nech:
Středa v 17.00 a 19.30 hodin - vedou
manželé Gebauerovi (přijímáme
pouze hochy)
Pátek v 18.30 hodin - vede M. Gillar
(přijímáme pouze hochy)
Neděle v 16.00 a 18.30 hodin - vede
J. Macura a J. Šodková (přijímáme
pouze hochy)
Zahájení kurzů: ve středu 10. 9. 2003
v 17.00 a v 19.30 hodin
v pátek 12. 9.2003 v 18.30 hodin
v neděli 7. 9. 2003 v 16.00 a v 18.30
hodin.
Kurzovné středa, neděle 850 Kč,
pátek 750 Kč a je splatné v hoto-
vosti při přijetí do kurzu.
Prodej průkazů již zahájen v Národ-
ním domě - 1. poschodí

Jazykové kurzy pro mládež
a dospělé, učební období 2003-
2004
Angličtina Němčina
Francouzština Italština
Kurzovné 2800 Kč, studenti 2240 Kč
Kurzy probíhají 2 vyučovací hodiny
týdně v učebnách Národního domu
v Místku

německý jazykový kurz pro děti
Kurzovné 2000 Kč
Kurzy probíhají 2 vyučovací hodiny
týdně v učebnách Národního domu
v Místku

KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ
Kombinace aerobního a posilovacího

Válečný horor odehrávající se během
II.světové války na palubě ponorky,
jejíž posádka zachraňuje britskou lé-
kařku. Poslání se komplikuje, když se
ponorky v hlubinách zmocní tajemná
síla pocházející z jiného světa. Zá-
chranná mise se změní v boji o živo-
ty členů posádky. Film, při kterém se
rozhodně nebudete nudit!
Hrají: David Crow, Oliwia Williams
a další.
Mládeži do 15 let nevhodný105 min

Úterý 9. až středa 10. září 
v 17.45 hod.

EQUILIBRIUM /USA/
Chladný svět budoucnosti, kde svo-
boda a cit jsou mimo zákon. Hlavní
hrdina však poznává, jak pěkné je
milovat a přidává se k „proemočnímu
odboji“. Film ve stylu Matrix. Hrají:
Christian Bale, Emily Watsonová
a další.
Mládeži do 12 let nevhodný107 min

Úterý 9. až středa 10. září 
ve 20.00 hod.

PAVUČINA SNŮ /USA/
Filmová adaptace dalšího díla Step-
hena Kinga.Jedná se o profesionál-
ně odvedený snímek, nesoucí tradič-
ní znaky motivů a témat známého
autora. Čtyři přátelé z mládí se vy-
práví do své oblíbené chatky upro-
střed zasněžených lesů ve státě Ma-
ine, kde je zastihne nejen prudká
sněhová bouře ale musí čelit i hrůze,
kterou ještě nepoznali.
V hl. rolích: Morgan Freeman, Tho-
mas Jane, Jason Lee, Tom Sizemo-
re, Donnie Wahlberg a další.
Mládeži do 12 let nevhodný147 min

Pátek 12. až neděle 14. září
v 17.45 hod.

TELEFONNÍ BUDKA /USA/
Na neuvěřitelně malém prostoru ko-
lem telefonní budky na jedné fre-
kventované ulici rozehrál režisér Jo-
el Schumacher skutečný nervák. Bě-
hem 80 minut udržuje diváky ve stá-
lém napětí.
V hl. rolích: Colin Farell, hlas v tel.
patří Kieferovi Sutherlandovi, dále
hrají Forest Whitaker, Katie Homes
a další.
Mládeži do 12 let nevhodný 81 min

Pátek 12. až neděle 14. září ve
20.00 hod.

HODINY /USA/
Nový film režiséra Stephena Daldry-
ho podle románu Michaela Cun-
ninghama popisuje příběh tří žen
v různých dobách / Richmond 1923,
Los Angeles 1951, New Jork 2001
/jejichž osudy jsou spojeny s romá-
nem Virginie Wolfové „Paní Dallo-
wayová“. Hrají: Nicole Kidmanová,
Meryl Streepová a Julianne Moore-
ová v oscarovém filmu. Jedinečný
film , za který Nicole Kidmanová
v roli Virginie Wolfové získala 
OSCARA!
Mládeži do 12 let nevhodný 114 min
Úterý 16. až středa 17. září v 17.45
hod.

PLNOU PAROU VZAD
/USA, Německo/

Vypadalo to na báječnou prázdnino-
vou cestu po Karibiku, ale ukazuje
se, že spolucestující nejsou úplně
standardní výletníci. Bláznivá podí-

vaná od producenta komediálních hi-
tů bratrů Farellyových.
Hrají: Cuba Gooding Jr, Horatio
Sanz a další.
Mládeži do 12 let nevhodný 93 min

Úterý 16. až středa 17. září ve
20.00 hod.

SEXUÁLNÍ REKONSTRUKCE
/USA/

Láska - sex - umění, to vše v nově
uváděné love story, v níž uvidíte, co ze
sebe nechá muž udělat, když miluje.
Hrají: Rachel Weisz, Paul Rudd
a další.
Mládeži do 15 let nevhodný 96 min

Pátek 19. září v 17.45 a 20.00 hod.
LÍBEJTE SE, S KÝM JE

LIBO /Francie/
Dvě sousední rodiny a jejich přátelé
se rozhodnou strávit společnou do-
volenou v luxusním přímořském leto-
visku. Vztahy všech zúčastněných
se ale začínají zamotávat a některé
úsměvně vyhrocovat. Svěží, originál-
ní,oddechová romantická komedie
o tom,že každý spí s každým,
a všichni tak někoho podvádějí. Hra-
jí: Charlotte Ramplingová, J. Du-
tronc, M. Blanc a další.
Mládeži do 12 let nevhodný 103 min

Sobota 20. až neděle 21. září
v 17.45 hod.

LÍBÁNKY /USA/
Romantická komedie vychází ze
dvou tradičních motivů - ze sporů za-
milovaného páru, způsobených sho-
dou nepříznivých okolností a z obvy-
klých potíží amerických turistů v Ev-
ropě.Laskavá komedie, v níž se jed-
ná o to, že se novomanželé nemo-
hou z různých důvodů v klidu
pomilovat. Hrají: Ashton Kutcher,
Brittany Murphy a další.
Mládeži do 12 let nevhodný 97 min

Sobota 20. až neděle 21.září 
ve 20.00 hod.
MILUJTE SVÉHO
ZABIJÁKA /USA, SRN, VB/

Vydařený režijní debut známého her-
ce George Clooneyho je překvapivě
vrstevnatým filmem, oscilujícím mezi
komedií, psychologickým příběhem
a klasickou špionážní historkou. Vy-
práví příběh známého vraha a baviče
Chucka Barrise.Hlavní roli strhujícím
způsobem zahrál Sam Rockwell, je-
hož partnerkami jsou Drew Barrymo-
reová a Julia Robertsová.
Mládeži do 12 let nevhodný 113 min

Úterý 23. až středa 24. září 
v 17.45 hod.

KAMEŇÁK /ČR/
Repríza úspěšné komedie od režisé-
ra Zdeňka Trošky, ve které je řada
známých a často drsných vtipů, tedy
„kameňáků “. Hrají: Václav Vydra,
Jana Paulová, M. Vašut, L. Lipský, J.
Laufer a další.
Mládeži do 12 let nevhodný100 min

Úterý 23. až středa 24. září 
ve 20.00 hod.

ADAPTACE /USA/
Hollywoodský scénaristický zázrak
Charlie Kaufman se po filmu V kůži
Johna Malkoviche už podruhé spojil
s režisérem Spikem Jonzem, aby

opět rafinovaně smísil realitu s fikcí.
Hrdinou vyprávění tentokrát udělal
sám sebe. Zapeklitá komedie o zlo-
ději orchidejí a scenáristovi v krizi.
Hrají: Nicolas Cage, Meryl Streepo-
vá, Chris Cooper a další.
Mládeži do 12 let nevhodný 114 min

Čtvrtek 25. září v 19.00
TALENT 2003

Finále regionální pěvecké soutěže
v kategorii do 15 let. Pořádá ob-
čanské sdružení TAM pod záštitou
města F-M

Pátek 26. až neděle 28. září
v 17.45 hod.

LARA CROFT -TOMB RAIDER:
KOLÉBKA ŽIVOTA /USA/

Volné pokračování jedné z nejpopu-
lárnějších počítačových her součas-
nosti. Lara Croft /Angelina Jolie/ ten-
tokrát čelí ukradení tzv. Pandořiny
skříňky, skrývající nejtemnější síly
ďábla, které kdy lidstvo poznalo.
Hrají: Angelina Jolie, Gerard Butter
a další.
Mládeži do 12 let nevhodný 117 min

Pátek 26. až neděle 28. září 
ve 20.00 hod.

LETUŠKA 1. třídy /USA/
Příběh o tom, že skutečné sny se
musejí splnit- mladá dívka z malého
města se snaží stát se letuškou.
V hl. rolích: Gwyneth Paltrowová,
Christine Applegateová, Mark Ruf-
fallo a také i Mike Myers.
Mládeži přístupný 87 min

Úterý 30. září v 17.45 hod.
NUDA V BRNĚ /ČR/

Repríza úspěšné české komedie
podle povídky Pavla Beďury „ Stan-
da debutuje“.
V průběhu jednoho dne a jedné noci
se prolínají osudy několika obyvatel
velkého malého města Brna.
Hrají: Kateřina Holáňová, Jan Budař,
Miroslav Donutil, Martin Pechlát
a další.
Mládeži do 12 let nevhodný 103 min

Úterý 30. září ve 20.00 hod.
BÍLÝ OLEANDR /USA/

Podmanivý příběh o vztazích mezi
matkou a dcerou, o sexualitě a síle
umění natočený podle knihy Janet
Fitch s vynikajícími herci. Hrají: Mi-
chelle Pfeiffer, Renée Zellweger, Bil-
ly Connolly, Alison Lohman, Robin
W. Penn a další.
Mládeži do 12 let nevhodný 109 min

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

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

Sobota 13. září v 9.00 hodin
BESKYDSKÝ JEŠTĚR

Celonárodní soutěž videofilmů -  23.
ročník 
Vstup volný.

cvičení. Lekce jsou zaměřeny na
zpevňování a formování všech sva-
lových skupin. Cvičení probíhá
1x týdně 2 vyučovací hodiny a to
každé pondělí od 18.00 do 19.30 ho-
din v zasedacím sále ND - vchod za-
hradou. Kurzovné činí 520 Kč. Plat-
ba a prezentace kurzu: pondělí 15.
září od 17.30 hodin
Zahájení kurzu: pondělí 15. září v
18.00 hodin
Přihlášky získáte ve vrátnici Národ-
ního domu a odevzdejte nejpozději
do 12. září.
Informace na tel. čísle 558 432 011
H. Janáčková.

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

Pondělí 1. září 
v 17.45 a 20.00 hod.

TERMINÁTOR 3 -
VZPOURA STROJŮ / USA/

Po jedenácti letech přichází třetí po-
kračování akční sci-fi a s ním se vra-
cí Arnold Schwarzenegger. Film je
nabit akčními scénami a technickými
zázraky. Nejdražší film v historii - ná-
klady cca 185 mil.dolarů.
Dále hrají: Kristiana Lohen, Nick Sta-
hl a další.
Mládeži přístupný 120 min

Úterý 2. a středa 3. září 
v 17.45 hod.

NEBEZPEČNÁ ZNÁMOST /USA/
Středoškolská variace na legendární
psychothriller Osudová přitažlivost
nabízí strhující, přitažlivou zábavu pro
mladé publikum. Atraktivitu filmu zvy-
šuje herecká účast vycházejících hol-
lywoodských hvězd Jesseho Bradfor-
da a Eriky Christensen.
Mládeži do 12 let nevhodný 84 min

Úterý 2. a středa 3. září 
ve 20.00 hod.
AUTOFOCUS: MUŽI UPROSTŘED

SVĚHO KRUHU /USA/
Film natočený podle skutečné udá-
losti 60.let- příběh Roberta Edwarda
Cranea, který začínal jako bubeník
a který se přes kariéru v rádiu dostal
k herectví. Snímek je varovným pří-
během o zhoubném vlivu popularity
na ukojení nezřízeného chtíče o tom,
jak zničující je setkání s nesprávným
člověkem.
Hrají: Greg Kinnear, Willem Dafoe,
Rita Wilson a další.
Mládeži do 15 let nevhodný 105 min

Pátek 5. až neděle 7. září 
v 17.45 hod.

CHARLIEHO ANDÍLCI: NA
PLNÝ PECKY /USA/

Drew Barrymoreová, Cameron Dia-
zová, Lucy Lice - sexy agentky jsou
znovu v akci!! Tentokrát musí objas-
nit krádež databáze s údaji o lidech,
zařazených do nár.programu na
ochranu svědků.
Film je nabitý energií a pobaví kaž-
dého diváka.
Mládeži přístupný 103 min

Pátek 5. až neděle 7. září 
ve 20.00 hod.

HLUBINA /USA/
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DIVADELNÍ FESTIVAL 
3. BESKYDSKÁ THÁLIE

Čtvrtek 25. září v 19.00 hodin
Jiří Suchý, Jiří Šlitr - 

ČLOVĚK Z PŮDY
Hudební revue z počátků Semaforu.
Uvádí Divadelní společnost JANEK
FM.

Čtvrtek 25. září v 8.30 a v 10.00
hodin

Hudební divadlo Karlovy Vary
Pohádka o Kvítkovi Vítkovi

Hudební pohádka pro děti MŠ a 1.
stupně ZŠ.

Pátek 26. září v 19.00 hodin
Antonín Procházka - 

JEŠTĚ JEDNOU,
PANE PROFESORE

Veselohra úspěšného herce a dra-
matika v provedení DS DK Kroměříž.

Sobota 27. září v 15.00 hodin
Jan Jílek - 

SŮL NAD ZLATO
Parafráze klasické pohádky, hraje
Divadelní společnost Jitřenka Ostra-
va - Poruba.

Sobota 27. září v 18.30 hodin
Ivan Falker - 

KOMEDIE O CHYTROSTI
Hraje lidové divadlo Krnov.

Neděle 28. září v 15.00 hodin
František Janeček - KOMEDIE

DEL’ MORTE
Hraje Divadlo bez střechy Ostrava

Neděle 28. září v 18.30 hodin
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ
FESTIVALU a UDÍLENÍ CEN

Jan Potocki PARADY
Komedie dell’arte
Hraje Teatr Polsko Bielsko-Biala

Připravujeme:
Divadelní sezóna 2003/2004 v Nové
scéně Vlast
Předplatitelská skupina „A“  -
Nová scéna Vlast v 19.00 hodin
Divadlo Ungelt Praha

Alfred Uhry: Řidič paní Daisy
2. října 2003  
Dejvické divadlo Praha

Pavel Nillin: Poprvé vdaná Praha
13. prosince 2003
AP-PROSPER Praha

Marc Camoletti: A do pyžam!
Březen 2004

Divadelní spolek Kašpar - 
Divadlo v Celetné Praha

Májový Shakespeare
Květen 2004
Změna programu vyhrazena!

Předplatitelská skupina „B“ -
Nová scéna Vlast v 19.00 hodin
Divadelní společnost Josefa Dvořáka

Ludwig Holberg: Jeppe řádí aneb
pryč s prachem všednosti

30. října 2003

Divadlo Skelet Pavla Trávníčka
Praha

Robert Thomas: Vysoká hra
19. listopadu 2003
Agentura Bif Praha

Marie Jones: Plný kapsy šutrů
Leden 2004

Divadelní společnost Háta Praha
Marc Camoletti: Na správné adrese
26. února 2004

Radošinské naivné divadlo
Bratislava
Stanislav Štepka: 

Ako sme sa hladali
Březen 2004

Divadlo Ungelt Praha
Friedrich Dürrenmatt: 

Play Strinberg
Duben 2004
Změna programu vyhrazena!

Bližší informace:
Jan Opěla - dramaturg , tel. číslo 
558 432 011, Linda Hartenbergerová
- pokladna, tel. číslo 558 438 083.
Předprodej předplatného od 25. srp-
na do 22. září v pokladně Nové scé-
ny Vlast (pondělí - pátek 14.00 -
17.00 hodin)

Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001,
558 628 003, 558 628 005

Fax: 558 630 452
e-mail: muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
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

Stálé expozice:

BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje uce-
lený obraz o životě v Beskydech
a Pobeskydí.
Historicko-etnografická část prezen-
tuje nyní na 800 sbírkových předmě-
tů, dokumentujících tradiční země-
dělství, řemesla, obchod, železářství
a další. Řada originálních přístrojů,
hracích skříní a dalších předmětů do-
kládá zábavu a využitívolného času
od poloviny 19. století. V přírodověd-
né části expozice, v níž jsou prezen-
továny typické biotopy Pobeskydské
pahorkatiny a MS Beskyd, je vysta-
veno 200 druhů ptáků, savců a ryb,
750 různých zástupců hmyzu, 70
vzorků nerostů a hornin a přibližně
100 herbářových položek. K nejcen-
nějším exponátům patří zkameněli-
na druhohorní cykasové rostliny be-
netitového typu a dva dermoplastic-
ké preparáty savců - losa evropské-
ho a medvěda hnědého.

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém
zámku. Nabízí zámecké interiéry in-
stalované v reprezentačních prosto-
rách, vyhlídkovou věž - gloriet, kapli
sv. Barbory, nově rekonstruovaný
Rytířský sál s erby slezské šlechty
a další zámecké zajímavosti.

FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ
MÍSTO
- stálá expozice v sakristii kaple sv.
Barbory. Připomíná skutečnost, že
Frýdek patřil k nejznámějším a k nej-

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ 
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST

Čtvrtek 11.9. 15.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě 
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin
a minerálů, výměna poznatků a ma-
teriálu, poraden-ská služba, video-
projekce. Schůzky se mohou zúčast-
nit všichni zájemci z řad veřejnosti -
dospělí i mládež.

Čtvrtek 11.9. 17.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě
DŘEVĚNÉ KOSTELY, KAPLE
A KAPLIČKY
Roubená sakrální architektura na
Moravě a ve Slezsku - kostely a ka-
ple v Pobeskydí, na Těšínsku, Va-
lašsku, Kravařsku a Opavsku. Před-
náška bude doplněna promítáním di-
apozitivů a videoprojekcí.

Sobota 13.9. 8.35 hodin
Odjezd autobusem z Místku, aut.
stan., možnost přistoupit ve Frýdku,
zast. Nádraží ČD v 8.40 hod., zast.
MěÚ v 8.43 hod., vysednout v Šeno-
vě, zastávka Náměstí.
ŠUMNĚ ŠUMNÝ ŠENOV
Kulturně vlastivědná procházka
městem Šenovem a jeho okolím -
prohlídka nové historické muzejní
expozice, která byla otevřena k 5.
výročí povýšení Šenova na město,
a výstavy k 95. výročí založení míst-
ního hasičského sboru. Procházka
městem (moderní architektura, še-
novské kulturní památky), dále pěš-
ky přes Horní Datyni, Václavovice
a Datyňský les do Sedlišť, odtud au-
tobusem nebo pěšky do Frýdku.
Ukončení akce kolem 18. hodiny.

Čtvrtek 18.9. 17.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě
Z CEST PO NĚMECKU
Přednáška manželů Poláškových
o cestě do 1.337 kilometrů vzdále-
ného Hückeswagenu, ze kterého ve
třicátých letech 13. století na vý-
chodní Moravu připutovali Arnold
a jeho syn Franco, hrabata z Hüc-
keswagenu, zakladatelé hradů Starý
Jičín a Hukvaldy. Na návštěvě
v Blankenbergu, nejmenším němec-
kém městě, umělecké poklady v Ko-
líně nad Rýnem, pěšky po němec-
kém venkově. Doplněno fotografiemi
a videoprojekcí.

Čtvrtek 25.9. 17.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě
ČESKOSLOVENSKÁ ZEĎ
Přednáška k 65. výročí zářijové mo-
bilizace v roce 1938. Přednáška
o předválečných opevněních na hra-
nicích i ve vnitrozemí Českosloven-
ské republiky. Prvorepubliková ar-
máda a její výzbroj. Doplněno promí-
táním diapozitivů a videoprojekcí.
Připraveno ve spolupráci se Společ-
ností pro historii Moravy a Slezska.

Sobota 27.9. 6.23 hodin
Odjezd vlakem z Frýdku-Místku,
z Ostravy - Kunčic v 6,47 hod. Přímý
vlak z Ostravy - Svinova v 7,15 hod.,
vysednout v Krnově.
POJĎTE S NÁMI DO KRNOVA

Vlastivědná vycházka, délka trasy 8-
10 km, akce se uskuteční jen za příz-
nivého počasí. Prohlídka Krnova
(muzeum, památky, funerální archi-
tektura), pěšky do okolí města (Hra-
disko - rozhledna, Cvilín - zřícenina
hradu, Úvalno - hradiště, Kudlich-
warte), pěšky do Branic (PLR). Plat-
ný pas sebou. Nazpět vlakem - od-
jezd z Krnova v 17,38 hod., z Ostra-
vy-Kunčic v 19,02 hodin

HRAD HUKVALDY
Tel. 558 699 323

Otevírací doba v září: sobota, nedě-
le, svátky 9.00 - 17.00 hodin
Akce na hradě:
6. 9. DIVADLO NA HRADĚ
HUKVALDY
13. 9. PŘIJĎTE SE BÁT ANEB AŤ
ŽIJÍ STRAŠIDLA
27. - 28. 9. DNY HUKVALDSKÝCH
PRECLÍKŮ A KOLÁČKŮ
Další informace získáte ve Fondu Ja-
náčkovy Hukvaldy, Čs. legií 14, 
702 00 Ostrava, tel.: 596 126 067.

Heydukova 2330
738 01 Frýdek-Místek

Jaromír Tobola, vedoucí KD
558 647 067, 602 586 925

27. 9. FBA CUP III.
Free breaking action III.
Je to další ročník taneční soutěže ve
stylu breakdance a letos novinka
battle 1vs1 v electric boogie. V sou-
časnosti je to jediná soutěž u nás,
kde se mají možnost střetnout naše
i zahraniční crew proti sobě.
Otevírá se v 15.00 hodin, samotná
soutěž, která odstartuje v 17.00 ho-
din, bude doprovázena velice kvalit-
ním programem a na závěr bude ja-
ko vždy připravená hip-hop párty
v podání dj DANIELA.
Kdo zná tuhle kulturu, jistě si Fba III.
nenechá ujít a kdo ji nezná a neví co
je Fba, přijde o hodně.
Co se týče tance, není pochyb, že
bude na dost vysoké úrovni,přijedou
vítězové Fba II. ze SLOVENSKA
a také naše česká špička, k tomu již
není co dodat.

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

Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h.

Pondělí 8. září 
Slavnostní zahájení 

po prázdninách

Úterý 16. září v 9.30 hodin 
Exkurze 

(jízdárna pod Štandlem)

Úterý 23. září v 8.45 hodin 
Výlet na chlebovickou rozhlednu

(odjezd z AS, st. č.8)

Úterý 30. září v 10.00 hodin 
Pohádka

navštěvovanějším mariánským pout-
ním místům ve Slezsku. V sakristii
kaple je instalována výstava křížů ze
sbírek Muzea Beskyd. Kříž donedáv-
na nemohl chybět v žádném domě,
bytě, škole, na žádném soukromém
i veřejném místě. Jeho velká obliba
a značná rozšířenost dala prostor
různým druhům uměleckého pojetí
tohoto symbolu. A tak ve sbírkách
muzea najdeme jednoduché zkřížení
posvěcených větviček, které se ne-
slo do polí pro zajištění hojnosti úro-
dy, i bohatě zdobené kříže, které
měly svého majitele reprezentovat.
Výstava nabízí ukázku různých typů
křížů s odlišným uměleckým zpraco-
váním.

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a záro-
veň jednomu městu Frýdek-Místek.
Každé z nich vzniklo a vyvíjelo se na
jiném historickém území, které oddě-
lovala jen „..šumivá, divoká Ostravi-
ce“. Vzdálená i blízká, historická,
a zároveň moderní byla a jsou měs-
ta Frýdek a Místek. Zaslouží si, aby
lidé, v nich žijící, byli připomínáni
a jejich činy zaznamenávány.

PAMÁTNÍK ÓNDRY
LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dí-
lu frýdeckého rodáka, který byl a je
světově uznávaným básníkem a pře-
kladatelem.

Výstavy:

MODELY LODÍ
Muzeum Beskyd uvádí další mode-
lářskou výstavu. Tentokrát předsta-
vuje exponáty a soutěžní aktivity ně-
kterých moravských modelářských
klubů. K vidění jsou lodě historické
i současné, vojenské i civilní, které
doprovází technická dokumentace
a řada fotografií. Raritou jsou expo-
náty přibližující historii Kolumbových
výprav. Autorem scénáře je Franti-
šek Pavelčík. Dále spolupracovali:
ing. Rostislav Fabiánek, MK Haví-
řov, Klub lodních modelářů Hulín,
Kroužek lodních modelářů v Třinci,
Muzeum Třineckých železáren
a města Třince, Muzeum Vítkovic-
kých železáren Ostrava.
Potrvá do 14. září 2003.

ŠTĚPÁN MLECZKO -
ODVRÁCENÁ STRANA BARVY
Výstava obrazů regionálního výtvar-
níka, který se narodil před padesáti
lety. Vystudoval propagační výtvar-
nictví u F. Formana na SPŠ staveb-
ní v Ostravě. Autor se věnuje malbě,
grafice a keramice, zpracovává pře-
vážně figurální motivy.
Vernisáž ve čtvrtek 4. září v 17 hodin
ve výstavních síních frýdeckého
zámku za hudebního doprovodu
souboru Šuba duba band.
Potrvá do 5. října 2003.

Programy, koncerty:
Připravujeme:

Čtvrtek 16. 10. 19.00 hodin - 
Rytířský sál frýdeckého zámku
PRVNÍ ZÁMECKÝ KONCERT
JAZZOVÉ IMPRESE
Philippe Portojoie - saxofon
Frederice Lagarde  klavír (Francie)
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KUPON

5% SLEVA
NA VÝROBKY

GALADŘEVO

Staré Město

u Frýdku-Místku

Jamnická 16

tel.: 558 640 640

■ nízkoenergetické
dřevěné RD

■ zahradní nábytek
■ ekologické barvy

na dřevo
■ pozink. konzoly
■ pískoviště
■ houpačky

■ zásobníky na

kompost

■ dřevěné ploty

■ pergoly

■ altány

■ palisády

■ květináče

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

MUDr. HROZEK DUŠAN
oznamuje,
že rozšířil 

svou zubní praxi po 

MMUUDDrr..  SSEEKKEERRKKOOVVÉÉ  MMAARRIIII

na ul. TGM 600 ve Frýdku.

Všechny pacienty
automaticky
přebíráme

a ošetřujeme,
taktéž dorost a děti.

� 558 630 801

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

TLAKOVÁ IMPREGNACE DŘEVA WOLMANITEM CX 10

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

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

VÁ· 3. STÁL¯ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

ÎALUZIE
776 333 009 • 732 828 098

558 434 995
■ horizontální cena od 165 Kã/m2

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

DOMOV DÒCHODCÒ v Místku 
pfiijme darem knihy pro ãtenáfie
domova. Oblíben˘ typ: „Harlek˘nky“,
„Veãery pod lampou“, detektivky.
Vût‰í mnoÏství odvezeme.
Dûkujeme. Kontakt: vrchní sestra
Katefiina Valentová, 603 254 322

Taneční studio Marta
Zve na kurzy

BŘIŠNÍHO TANCE
S Martou Jabůrkovou
Začínáme od 
29. 9. 2003 
10 lekcí - 650Kč 
Info: 776 643 357
27.8. v 18.00 hod
cvičíme na Olešné 
za Tomem.

prim. MUDr. Daniel Furmánek

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

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

■ nejpříznivější ceny v regionu
■ diskrétní individuální přístup

KONZULTACE:
• poliklinika Místek

ST 13.00-16.00
• poliklinika Kopřivnice

ÚT, ČT 13.00-15.00
• nemocnice Třinec

ÚT, ČT 8.00 -11.00 
PÁ 8.00 -15.00

☎ 602 506 952


