
Vážení 
spoluobčané,

prázdniny jsou za
námi a školáky
čeká nový školní
rok.

Proto bych vám
chtěla sdělit infor-
mace o změnách
v umístění ně-
kterých středních
škol, ke kterým došlo během
těchto prázdnin.

Uvolněním školní budovy na
ul. Cihelní ( zrušením „10. ZŠ“
k 1. 9. 2004)  vznikl prostor pro
jednání s Moravskoslezským
krajem, který je zřizovatelem
středních škol, o možnostech ře-
šit prostorové problémy střed-
ních škol působících na území
našeho města.

Výsledkem oboustranně vstříc-
ného jednání  je, že od 1. 9. se
Gymnázium a SOŠ tř. T.G.M.
přemístilo do prostor ul. Cihelní,
Stř. zdravotnická škola opustila
budovu na ul. Na Půstkách a pře-
místila se do prostor po gymná-
ziu v areálu Stř. odborného uči-
liště na ul. T.G.M., Stř. průmy-
slové škole na ul. 28. října se
uvolnily prostorové kapacity do-
sud využívané Stř. odborným
učilištěm tř. T.G.M., které nyní
bude soustředěno pod „jednu
střechu“. Gymnázium a SOŠ
přemístěním získala větší výuko-
vé i skladové prostory. Stř. zdra-
votnická škola získala prostor pro
činnost školy, možnost využívání
tělocvičny, dvora i jídelny. Stř.
odborné učiliště má celou budo-
vu domova mládeže pro odborný
výcvik vyučovaných oborů cuk-
rář, kuchař, číšník, kadeřník a
současně možnost nabídky těch-
to služeb občanům našeho měs-
ta. Budovu zdravotnické školy
pak získá do svého majetku
město F-M. Popsaná změna
představuje rozšíření kapacity
čtyřletých gymnázií, řešení zdra-
votnického školství a rozvoj
učebních oborů v oblasti služeb.
Jsem přesvědčena o tom, že
změna je přínosem především
pro naše město - naše žáky
středních škol i  žáky ze spádové
oblasti. Zájem o studium na do-
tčených školách je toho důkazem
- počet přihlášených žáků ke stu-
diu v r. 2004 - 2005/počet přija-
tých žáků: Gymnázium  130/62,
zdravotnický asistent 154/60, ka-
deřník 118/59, cukrář 35/20. I
když dosud není dokončeno ma-
jetkové vypořádání města F- M
(nyní je vlastníkem budovy na ul.
Cihelní) a Moravskoslezského
kraje (dnes je vlastníkem budovy
na ul. Na Půstkách), věřím, že
bude úspěšně dojednáno.

Ing. Eva Richtrová
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Radní splnili svůj slib - zavedli školní 
autobus pro děti ze zrušené školy

Autobus bude jezdit zku-
šebně v období od 1. 9. do 31.
12. 2004 ve třech spojích den-
ně. Trasa povede od autobu-
sové zastávky Frýdek-nemoc-
nice přes myslivnu, Nové
Dvory-statek, restauraci u Le-
sa, Černou cestu, LIDL, ul.
Dobrovského až k zastávce
Frýdek-restaurace u Gustlíč-

ka. „Věc jsme konzultovali jak
s dopravním inspektorátem
policie a dopravcem, tak i s
odborem školství, kultury,
mládeže a tělovýchovy a ne-
zapomněli jsme ani na rodiče
žáků. Snažili jsme se splnit
svůj slib, zajistit pro školáky
ze zrušené základní školy
bezpečnou dopravu a to se

nám, myslím, daným rozhod-
nutím povedlo,“ vyjádřil se
k věci radní Mgr. Petr Cvik.

Návrh na zavedení školního
autobusu padl již na zářijo-
vém zasedání zastupitelstva
města v roce 2003, kdy zastu-
pitelé schválili zrušení Základ-
ní školy na ulici Cihelní přede-
vším pro její nenaplněnou ka-
pacitu ve školním roce
2004/2005 a další očekávaný
úbytek žáků. Rodiče dětí z lo-
kality Panské Nové Dvory ten-

krát na veřejném zasedání
projevili bouřlivý nesouhlas
s tímto rozhodnutím a jako
hlavní důvod uvedli obavy o
bezpečnost svých dětí při pě-
ší dopravě do okolních 
škol.

Budoucnost nové autobu-
sové linky ukáže míra využití
ve výše uvedené čtyřměsíční
zkušební době. Prozatím bu-
de standardní autobus MHD
označen výrazným nápisem
„ŠKOLNÍ AUTOBUS“. (jam)

Bezbariérovou úpravu křižovatky
provedou Technické služby, a.s.
Frýdecko-místečtí radní v srpnu definitivně vybrali ze tří nabídek

na provedení bezbariérové úpravy křižovatky ulic T.G.M. a Bru-
zovské. K úpravě křižovatky dojde na základě podnětu ze Sdru-
žení pro životní prostředí zdravotně postižených ČR.

Vloni již město Frýdek-Místek zajistilo zpracování studie na bez-
bariérovou úpravu křižovatky, která mimo jiné vede také k budově
městského úřadu. V současné době je již jedinou světelně řízenou
křižovatkou v našem městě, jež není našim hendikepovaným ob-
čanům uzpůsobena.

Náklady na přestavbu vyšplhají na takřka milion korun, které bu-
dou hrazeny z rozpočtu města. Se stavebními pracemi se začne
do konce prázdnin, ukončení je naplánováno do konce října.
Úpravy křižovatky budou probíhat za plného provozu. (jam)

Radní města Frýdku-Místku rozhodli o tom, že od září bude
ve Frýdku jezdit školní autobus. Účelem zřízení nové linky
MHD je zajištění bezpečného způsobu dopravy dětí ze zruše-
né „10. ZŠ“ do okolních škol.

Vážení občané,
dovolujeme si vám oznámit, že od pondělí 6. září 2004 bude
odbor sociálních služeb a zdravotnictví Městského úřadu
Frýdek-Místek sídlit v nově zrekonstruované budově Radniční
1149. Stěhování tohoto odboru bude probíhat od pondělí 30.
srpna do pátku 3. září 2004. Od výše uvedeného data dojde u
odboru sociálních služeb a zdravotnictví také k přečíslování te-
lefonních poboček - informace o aktuálních telefonních kon-
taktech vám budou podány na telefonních číslech 558 609 111
(informace) nebo od 6. září 2004 také na 558 609 311 (sekreta-
riát odboru sociálních služeb a zdravotnictví). OVV

Letos poprvé se k akci
„Den bez aut“ připojuje

i Frýdek-Místek
K celostátní prospěšné akci

“Den bez aut„, jež proběhne 22.
září, se v letošním roce poprvé
připojí i město Frýdek-Místek.
Schválili to radní města na srp-
novém jednání.

Den bez aut, který spočívá
v preferenci hromadné dopravy
oproti individuální, je obvykle do-
provázen dalšími akcemi. Proto-
že se jej město zúčastní poprvé

a více méně zkušebně, nebude letos organizovat žádné dopro-
vodné akce. Zajistí však to nejpodstatnější - bezplatnou přepra-
vu osob v autobusech hromadné dopravy po celý den.

Všichni radní se při té příležitosti zavázali, že se bez svého
plechového miláčka 22. září obejdou. Záměr podpořila i komise
rady města pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality.

(jam)

V době nacistické okupace
padlo mnoho skvělých lidí v bo-
ji proti fašismu, jejichž památka
nebude nikdy zapomenuta. I
my letos vzpomene již  61 let
od hromadné popravy v Lískov-
ci. Brněnský kriminální rada
Kozlovský se tehdy - rok 1943,
nemohl smířit s neúspěchy
svých akcí proti skupině Jiskra
a skupině Štramberských par-
tyzánů a čekal na vhodnou pří-
ležitost k pomstě. Ta se mu na-
skytla 1. září, kdy skupina Bílá
lvice provedla destrukci na že-
lezniční trati nedaleko nádraží
v Lískovci. Kriminální rada Koz-
lovský  požádal ihned nadříze-
né orgány o souhlas k prove-
dení popravy zadržených sabo-

tážní čin vedoucích osobností.
3. září 1943 v 15.30 hodin byli
popraveni oběšením tito hrdi-
nové: Josef Lichnovský, naro-
zen 6. 3. 1920 ve Vlčovicích,
Zdeněk Žáček, narozen 4. 5.
1918 ve Fryčovicích, Jan Er-
mis, narozen 4. 3. 1920 v Hor-
ním Sklenově, Josef Drozd, na-
rozen 22. 8. 1915 v Bordovicích
a Bohumil Janáček, narozen 
1. 10. 1921 v Prušperku.

Pietní akt se koná v pátek 3.
září ve 14.00 hodin na trati ne-
daleko lískoveckého vlakového
nádraží na místě, kde před je-
denašedesáti lety došlo k vyho-
zení nákladního vlaku z kolejí a
následně i k samotné hromad-
né popravě. (jam)

Vzpomeňme výročí
hromadné popravy v Lískovci



Společnost COMPUTER
HELP nabízí tři na sebe nava-
zující kurzy, které je možné ab-
solvovat v počítačových učeb-
nách ve vybraných střediscích
v celé republice. Střediska jsou
umístěna zejména ve školách,
knihovnách nebo školicích fir-
mách, kde probíhají všechny
kurzy pod dohledem kvalifiko-
vaných lektorů. Kurzy jsou ob-
vykle vypisovány v odpoledních
a večerních hodinách tak, aby
byly dostupné pro každého.

Jak se na kurzy přihlásit?
NA INTERNETU

Klepněte na odkaz přihlásit

se a v následujícím formuláři
vyberte region, kurz, středisko
a konkrétní termín, na který
chcete přihlásit své blízké ne-
bo sebe. Po zapsání nezbyt-
ných údajů proběhne přihláše-
ní a závazná rezervace místa
na kurzu.

TELEFONICKY
Zavolejte na linku číslo 221

503 460, kde vám operátorky
pomohou najít nejbližší středis-
ko a nejvhodnější termín vy-
braného kurzu. Od 2. 8. 2004
můžete také využít zelenou lin-
ku 800 800 028 (volání z celé
ČR zdarma). Obě telefonní čís-

la jsou v provozu v pracovních
dnech od 8.00 do 17.00 hodin.

OSOBNĚ
Navštivte vybrané středisko

a osobně si domluvte termín
kurzu.

Každý kurz stojí účastníka
100 Kč. Tato částka je vybírá-
na přímo na místě konání kur-
zu v hotovosti. Účastníci se
mohou přihlásit na všechny tři
kurzy. V případě, že účastník
absolvuje více kurzů, zaplatí
násobek příslušné částky, tj.
za dva kurzy zaplatí 200 Kč, za
tři kurzy 300 Kč.

Prvním školícím střediskem
ve Frýdku-Místku je pobočka
společnosti ABM Morava, s. r.o.,
sídlící v Místku na ul. U Staré
pošty (kontakt: Jaroslav Mikulík,
tel.: 558 644 011). (jam)
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Vedení města se setká
s osadními výbory

Vedení města Frýdku-Míst-
ku naplánovalo na 3. září
schůzku s předsedy osadních
výborů z Chlebovic, Zelinkovic
- Lysůvek, Skalice a Panských
Nových Dvorů. Cílem setkání
je především diskuse nad spo-
lečnými problémy v okrajových
částech města a poskytnutí ak-
tuálních informací ze strany
města Frýdku-Místku jako na-
př. čerpání finančních pro-
středků na činnost osadních
výborů a jejich vyúčtování ne-
bo jednací řád výborů.

Senioři se ještě mohou
přihlásit do kurzů

I v tomto začínajícím školním
roce připravuje Městská orga-
nizace Svazu důchodců ČR ve
Frýdku-Místku kurzy na počíta-
čích. Ty budou zahájeny bě-
hem měsíců září a října na
Střední průmyslové škole ve 
F-M, v pobočce Městské kni-
hovny a na „9. ZŠ“.  Nově se-
nioři připravují také kurzy jazy-
ků, a to anglického, německé-
ho a ruského. Zájemci o bližší
informace se mohou hlásit
v kanceláři MěO F-M v pondě-
lí, středu a pátek od 8 do 12
hodin v Domě s pečovatelskou
službou na ul. 17. listopadu ne-
bo na telefonu 558 647 846.

Zápis do kurzu
plavání a cvičení dětí
Baby club Kenny organizuje

besedu s rodiči a zápis do kur-
zů cvičení, plavání novorozen-
ců, kojenců, batolat a předško-
láků  a také do programů pro
těhotné. Zápis proběhne ve
středy 1. a 8. září v 16.00 ho-
din na ZŠ Jiřího z Poděbrad na
Slezské. Úvodní setkání trvá
1,5 hodiny, pokud možno bez
dětí. Bližší informace na tel.
čísle 736 520 414.

Hrobová matrika
s jiným číslem

Rádi bychom vám touto ces-
tou oznámili změnu čísla mo-
bilního telefonu paní Hegero-
vé, která má ve společnosti
Technické služby, a. s., v kom-
petenci záležitosti týkající se
hrobové matriky. Nové číslo je
731 196 551.

Hendi odpoledne
Pod záštitou poslance PČR

Karla Sehoře se koná v sobotu
18. září HENDI odpoledne.

Začátek je naplánován na
14.00 hod. Program zábavné-
ho odpoledne pro děti s handi-
capem a nejen pro ně budou
tvořit soutěže, kulturní vystou-
pení, jízda na koni, občerstve-
ní. Akce se koná v areálu Jez-
deckého klubu F-M ve Sviad-
nově (dojezd od Baumaxu).
Vstup zdarma. Za nepříznivé-
ho počasí se akce nekoná.

Ilustrační foto

Národní program počítačové gramotnosti
Ministerstvo informatiky v letošním červnu rozhodlo o po-

skytnutí dotace společnosti COMPUTER HELP, spol. s r. o. ze
státního rozpočtu na Národní program počítačové gramotnos-
ti, jehož cílem je zvýšit informační gramotnost občanů. Přihlá-
sit se do programu a mít tak možnost zúčastnit se počítačových
kurzů za jednotnou cenu 100 Kč za kurz může každý občan Čes-
ké republiky. V našem městě budou kurzy probíhat od září.

Sagena slouží všem lidem
Naše druhé, nově vzniklé zdravotnické zařízení Sagena „lékař-

ské centrum“, otevřené na ul. Jiráskova 457 ve Frýdku (objekt
bývalé České pojišťovny), poskytuje své služby v oborech neu-
rologie, neurochirurgie, diabetologie, interního lékařství a infúzní-
ho pracoviště. Lékařské centrum je smluvním zařízením  VZP,
RBP, HZP, OZP a pojišťovny MV.

Přínosem pro všechny pacienty je, že erudovaní lékaři zde or-
dinují  převážně v odpoledních hodinách a to až do 20. hodiny ve-
černí. Svou dostupností umožňujeme včasné léčení akutních bo-

lestí, aniž by pacient musel využít možností dovolené, popř. pra-
covní neschopnosti. Objednat se můžete již od 7.15 hod. a to
osobně nebo na tel. čísle 558 441 000. Tímto se snaží naše zaří-
zení předcházet delším objednávacím lhůtám a samotnému čeká-
ní na vyšetření.

Důležitou součástí tohoto centra je infúzní pracoviště na velmi
dobré úrovni, které napomáhá pacientovi léčit nejen akutní, ale i
trvalejší bolestivé stavy. Věříme, že Sagena svou komplexností
v návaznosti na své kvalitně poskytované služby v „rehabilitač-
ním centru“ na ul. Sadová 614 ve Frýdku, přinese našemu mě-
stu očekávaný přínos. Příjemné uzdravování vám přejí zaměst-
nanci společnosti Sagena s.r.o. 

Oznamujeme všem lékárnám, praktickým i odborným lékařům, že z důvodu stěhování od-
boru sociálních služeb a zdravotnictví ve dnech od 30. 8.  - 3. 9. 2004 budou recepty a žádan-
ky na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II vy-
dávány na Městském úřadě Frýdek-Místek, Radniční 1149, odboru sociálních služeb a zdra-
votnictví (odpovědná osoba Věra Konečná). OSSaZ
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Údržba veřejně přístupné zeleně

Každý vlastník má povinnost
veřejně přístupnou zeleň ve
městě udržovat. V přístupu
k plnění těchto povinností jsou
však obrovské rozdíly. Někteří
vlastníci či správci o tuto zeleň
vzorně pečují, ať již jde o malé
nebo naopak velké plochy. Jiní
se o své plochy nestarají vů-
bec.

Zásadní problémy jsou na
pozemcích ve vlastnictví Ředi-
telství silnic a dálnic České re-
publiky, které jsou v operativní
správě ŘSD ČR - Správa Os-
trava, Mojmírovců 5, Ostrava
(dále jen „ŘSD ČR“). Některé
pozemky byly do konce čer-
vence pokoseny, avšak větši-
na zůstala nepokosená. ŘSD
ČR tvrdí, že má uzavřenu pří-
kazní smlouvu se Správou sil-
nic Moravskoslezského kraje,
která je povinna o pozemky
ŘSD ČR řádně pečovat.
Vzhledem k tomu, že ŘSD ČR
na údržbu pozemků nepřidělila
téměř žádné finance, Správa
silnic Moravskoslezského kra-
je kosení neprovádí.

K dnešnímu dni nemá ŘSD
ČR pokoseny uvnitř zastavěné-
ho území Frýdku-Místku roz-
sáhlé pozemky okolo mimoú-
rovňového křížení u hypermar-
ketu TESCO, podél ulice Bes-
kydské až na Letnou, před ka-
sárnami na Letné, okolo křížení
ulice Beskydské a 17. listopadu
u technických služeb, podél uli-
ce Janáčkovy a Hlavní od Tes-
ca až po Interspar. Nevykose-
né pozemky jsou i podél třídy
TGM v blízkosti křížení s ulicí
Hlavní a u křížení s ulicí Rad-
niční, nevykosené jsou i dlouhé
úseky podél ulice Bruzovské a
Revoluční. Kritická situace je i
na křižovatce ulic Revoluční a
Míru, kde kromě vysoké trávy
jsou i suché stromy. Suchá lípa
je i na ulici Bruzovské v blíz-
kosti křížení s ul. Střelniční.
Kromě suchých stromů je pro-
blémem také absence péče o
všechny ostatní dřeviny. Keře
zasahující do chodníků a prů-
jezdních profilů komunikací a
špatná viditelnost v křižovat-
kách jsou toho důsledkem.

Dalším problematickým neu-
držovaným pozemkem je i plo-
cha pod estakádou ulice Hlav-
ní u železničního přejezdu.
Vlastníkem je pan Peter Kóša
z Ostravy, který na výzvy již
několik let nereaguje. Podobně
je na tom plocha kolem restau-
race Český dům, která zasa-
huje částečně až do sadů
B.Smetany. Tu vlastní společ-
nost Ramiko, spol. s r.o.
z Frýdku-Místku, která je však
v likvidaci.

Město již několikrát projed-
návalo povinnost údržby zele-
ně s dotčenými vlastníky. Po-
slední termín, kdy by měly být
všechny pozemky veřejné ze-
leně v zastavěném území měs-
ta pokoseny, byl 31. července
2004. Většina vlastníků výzvy
uposlechla. K výzvě se dobře
postavil i Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových,
který spravuje pozemky
ve vlastnictví státu. Pozemky
již pokosil a přislíbil, že zajistí
pro letošní rok minimálně trojí
vykosení. ŘSD ČR má však na
území města doposud největší
rozlohu nepokosených pozem-
ků. Několik stovek metrů čtve-
rečních má i Pozemkový fond
České republiky. Nevykosené
jsou i pozemky pana Petera
Kóši a společnosti Ramiko.
Ostatní nepokosené plochy ve-
řejné zeleně mají zanedbatel-
nou výměru. OŽPaZ

Dotace z Charitativního
fondu města Frýdek-Místek

Odbor sociálních služeb a
zdravotnictví Městského úřa-
du Frýdek-Místek oznamuje
všem žadatelům o dotace a
příspěvky z charitativního fon-
du města Frýdek-Místek ter-
mín  uzávěrky žádostí:
čtvrtek  30. 9. 2004 včetně.

Charitativní fond je určen k
tomu, aby pomáhal řešit  ne-
bo alespoň zmírnit těžkou ži-
votní situaci zdravotně posti-
žených a sociálně potřeb-
ných občanů, kteří se ocitli v
mimořádně obtížných pomě-
rech.

Finanční  prostředky
charitativního fondu  je
možno  poskytovat:

■ V   těch   případech,  kdy
vzniklou   potřebu  nelze  fi-
nančně zabezpečit jiným
způsobem  -  např.  pomo-
cí   darů,  dávek nebo dota-
cemi.

■ Na podporu činnosti a po-
slání neziskové organiza-
ce, pro které byla zřízena.

Prostředky z dotací není
možno použít na:

a) zájezdy
b) kulturní akce
c) mzdy

O poskytnutí dotace si
mohou požádat:

■ zdravotně postižení  a  so-
ciálně potřební občané města

Frýdek-Místek, a to ke zmír-
nění náročných životních situ-
ací, nebo  žijící  v  mimořádně
nepříznivých     sociálních
podmínkách

■ neziskové organizace (na-
př.  nadace,   občanská
sdružení,  církevní a chari-
tativní organizace)  půso-
bící  na  území   města
Frýdek-Místek

■ organizace zřízené  nebo
založené městem Frýdek-
Místek 
Bližší informace Vám bu-

dou poskytnuty na odboru so-
ciálních služeb a zdravotnictví
Městského úřadu Frýdek-
Místek, Radniční 1149, 2. po-
schodí., dv. č. 2.10., p. Lud-
mila Mertová, mertova.ludmi-
la@frydekmistek.cz

Příslušný formulář pro podá-
ní žádosti o poskytnutí dotace
z charitativního fondu je možno
vyzvednout rovněž na této ad-
rese nebo na internetových
stránkách města Frýdek-Mís-
tek www.frydekmistek.cz

OSSaZ

Město Frýdek-Místek zajišťuje údržbu veřejně přístupné ze-
leně na pozemcích ve svém vlastnictví. Tvoří ji plochy parků
s výjimkou parku okolo basiliky Navštívení P. Marie na ulici M.
Magdonové a zámeckého parku, dále to jsou plochy sídlištní
zeleně s výjimkou pozemků ve vlastnictví vlastníků domů, ja-
ko např. plochy u obytných domů na ulicích Nad Lipinou, Lís-
kovecká, Puškinova, Střelniční, Třanovského, Za nemocnicí,
kpt. Nálepky, Pod Puklí, Bezručova, Riegrova, Lesní aj. V tom-
to období jsou plochy veřejně přístupné zeleně ve vlastnictví
města Frýdek-Místek již minimálně dvakrát pokoseny.

Do konce roku Frýdek-Místek
vydá naučnou publikaci

Na své 50. schůzi, konané
17. srpna, Rada města Frýd-
ku-Místku schválila smlou-
vu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje. Díky ní obdrží
naše město 125 tisíc korun,
jimiž pokryje polovinu ná-
kladů na vydání naučné
publikace.

Odbor životního prostředí a
zemědělství Městského úřadu
Frýdek-Místek v březnu požá-
dal Krajský úřad Moravskos-
lezského kraje o dotaci ve výši
125 tis. Kč na projekt nazvaný
Krajinou Frýdecka-Místecka.
Výše dotace by měla pokrýt
přibližně polovinu potřebných
finančních prostředků.

Cílem projektu je vydat pub-
likaci, která seznámí zejména

žáky II. stupně základních škol
a středoškolské studenty
v rámci ekologické  výchovy
s přírodními hodnotami naše-
ho regionu, jako např. chráně-
nými územími a památnými
stromy a zde žijícími  živočichy
a rostlinami. Mimo textu bude
obohacená také o spoustu ba-
revných fotografií. Publikace o
cca 50 stranách by měla být
vydána do konce tohoto roku
v nákladu 3 - 5 000 kusů. „Po-
té bude zdarma distribuována
do škol regionu Frýdecka-Mís-
tecka a pravděpodobně bude
využita i v informačních stře-
discích,“ zakončil představení
výtisku místostarosta města,
který má problematiku životní-
ho prostředí ve svých kompe-
tencích,  Mgr. Petr Cvik. (jam)

16. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku
se bude konat v pondělí 20. září od 8.00 hodin již
tradičně ve velké zasedací síni našeho městského
úřadu (ul. Radniční 1148; 2. patro).

Zasedání je veřejné.
Informace o programu a usnesení z předchozích

zasedání naleznete na www.frydekmistek.cz

J a z y k o v á  š k o l a
Good Morning Mgr. Teichmannová

V Ý U K A A N G L I Č T I N Y
pro děti, mládež a dospělé 
ve školním roce 2004/2005

I. pololetí od 13. září 2004 
malé skupiny 3–6 žáků
Zápis 30. srpna až 10. září 

Navštivte nás v pondělí od 14.30 do 16.00 hod.

Frýdek-Místek, Tržní 21 
(místecké podloubí-dům vedle knihkupectví Bílek) 

Tel.: 558 644 028 Mobil : 605 319 547

RESTAURACE SOKOLOVNA 
v á s  z v e  
k příjemnému posezení na terase 
a vyzkoušení nově otevřené kuchyně 

Mimo to nabízíme každodenní výběr 
ze 3 menu za pouhých 49 Kč!

Otevřeno: NONSTOP
Rezervace salónku na telefonu: 

777 240 606

K Intersparu
bude zajíždět

autobus
K nákupnímu středisku

Interspar ve Frýdku bude
od září zajíždět autobus.
Rozhodli o tom radní města
Frýdku-Místku na červen-
cové schůzi.

Dvě vybrané linky - č. 2 a 6
budou od 1. září zajíždět pří-
mo před vchod nákupního
střediska Interspar ve Frýdku.
Radní rozhodli ve prospěch
občanů na základě červnové
žádosti společnosti Spar Čes-
ká obchodní společnost, s. r.
o., adresované  odboru do-
pravy a silničního hospodář-
ství našeho městského úřa-
du.

„Z místního šetření prove-
deného zástupci Dopravního
inspektorátu Policie České
republiky a  dopravce ČSAD
F-M, a. s. vyplynulo, že zajíž-
dění autobusu před vstup In-
tersparu nic nebrání z hledis-
ka technického, stavebního
ani dopravního,“ vysvětlil mís-
tostarosta Mgr. Petr Cvik.
Nutné dopravní značení pro-
vede na své náklady společ-
nost Spar Česká obchodní
společnost, s. r. o., změna
v jízdním řádu už je zapraco-
vána.

Radní se shodli na tom, že
by tímto opatřením mělo dojít
především ke zvýšení bez-
pečnosti občanů při přechá-
zení silnice I/48. (jam)
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Starostka města Ing. Eva
Richtrová evropské studenty
v zastoupení Čechů, Portugal-
ců, Italů a Španělů na radnici
oficiálně přijala a přivítala v na-
šem městě, poté se slova ujal
poslanec PSP ČR Ing. Petr
Rafaj, který jim v krátkosti
představil Euroregion Besky-
dy. „Hlavní myšlenkou tohoto
sdružení je vlastně totéž, co u
vašich výměnných pobytů - po-
znat jiné národy, kulturu, lidi,“
uvedl mimo jiné Rafaj. Kroni-
kářka poté studenty seznámila

s historií města a následovalo
promítání dominant Frýdku-
Místku s výkladem. Na závěr
setkání poděkovala organizá-
torka výměnných pobytů Mgr.
Marta Michaláková poslanci
Ing. Petru Rafajovi za podporu.
Potřebné finance na realizaci
pobytů se totiž podařilo získat
z programu „Mládež pro Evro-
pu“ z Evropské unie. 

Součástí desetidenního po-
bytu studentů, který trval až do
18. srpna, bylo i sázení jedlí
v Beskydách, malování na sklo

s motivy naší země, kanoistika
na přehradě Olešná a spousta
dalších sportovních aktivit jako
jsou cykloturistika, volejbal,
bowling, výšlap na Lysou horu.
Kromě toho měli studenti každý
večer za úkol představit ostat-
ním svou zemi -  předvést tradi-
ci, kulturu, připravit národní jídlo.
Pobyt byl zakončen poznává-
ním našeho hlavního města -
Prahy, odkud se studenti navra-
celi domů. (jam)

Šestnáctiletá studentka Maita-
ne Lizarraga ze Španělska sa-
dí jedličku na Ostravici. Pro
Zpravodaj uvedla, že ráda
udělala něco užitečného pro
naše lesy.

FOTO: Marta Michaláková

Na radnici proběhlo setkání
s evropskými studenty

V lednovém čísle Zpravodaje jsme vás již
upozorňovali na změnu zákona o místních
poplatcích, který rozšiřuje výčet zvláštního
užívání veřejného prostranství, a to pro
umístění dočasných staveb sloužících pro
poskytování prodeje nebo služeb. Na násle-
dujících řádcích vám, kteří jste dosud ne-
splnili oznamovací povinnost, nyní přiblíží-
me, co se vlastně pojmem dočasná stavba
pro poskytování prodeje nebo služeb rozu-
mí.

„Podle stavebně právních předpisů se jedná o
stavby, u nichž se v rámci stavebního řízení pře-
dem omezí doba jejich trvání. Není rozhodující,
zda k omezení doby trvání u stavby dochází
v důsledku jejího krátkodobého účelu nebo stav-
by umisťované na pozemcích výhledově urče-
ných k jinému využití. Zpoplatnění podléhají i tak
zvané černé stavby,“ vysvětlila vedoucí odděle-
ní místních daní a poplatků Marcela Pilařová.

Nutno uvést, že sazba dle vyhlášky u dočas-

ných staveb je rozdílná dle druhu prodávaného
sortimentu (např. prodej pečiva, ovoce, zeleni-
ny, květin a tiskovin nebo průmyslového zboží,
textilu, elektroniky). Blíže se se schválenými
sazbami poplatku můžete seznámit na finanč-
ním odboru anebo právním odboru našeho
městského úřadu nebo na webových stránkách
města www.frydekmistek.cz.  

„Vzhledem k této změně, která nastala již 
v lednu tohoto roku,  bychom tímto chtěli uživa-
tele dočasných staveb zabírajících veřejné pro-
stranství upozornit, že jsou povinni vůči správci
poplatku, tedy finančnímu odboru, vyplnit pří-
slušný tiskopis,“ upozornila Pilařová  a dodala,
že zaměstnanci finančního odboru budou pro-
vádět kontroly oznamovací povinnosti a to ne-
jen u  tohoto druhu užívání veřejného prostran-
ství. Příslušný tiskopis si můžete vyplnit přímo
na finančním odboru Městského úřadu Frýdek-
Místek (Radniční č.p. 1148, přízemí, oddělení
místních daní a poplatků). (jam)

Umístění dočasných staveb na veřejném
prostranství se rovněž zpoplatňuje

Prezentace
v Ustce

Městečko Ustka u Baltické-
ho moře hostilo ve svém pří-
jemném prostředí ve dnech 17.
- 18. července, během „Dnů
Bielsko-Biale a Beskyd“ volej-
balisty z Polska, Česka a Slo-
venska. Uskutečnil se zde již
2. ročník turnaje v plážovém
volejbalu o „Pohár prezidenta
Euroregionu Beskydy“, které-
ho se zúčastnilo celkem 12
družstev po dvou reprezentan-
tech. Pohár si po dramatických
utkáních vybojovalo družstvo
z polské Ustky, jako druzí se
umístili skvělí mladí Češi Kamil
Blažek z Šenova a  Kamil Bul-
ko z Morávky. Bronz získal
opět tým z Ustky. Děkujeme
oběma Kamilům za vzornou
reprezentaci Regionu Besky-
dy. (hw)

Upozornění na splatnost
poplatku za komunální

odpad a poplatku ze psů
Během tohoto měsíce vám budou doručovány poštovní pou-

kázky na 2. splátku místního poplatku za komunální odpad na le-
tošní rok.  Dovolujeme si připomenout, že tato splatnost je do 30.
9. 2004! Při nedodržení termínu splatnosti bude poplatek navý-
šen o 25 %.

Rovněž držitelům psů budou  zasílány poštovní poukázky na
2. splátku místního poplatku ze psů na letošní rok. Splatnost  to-
hoto poplatku je stejná jako u komunálního odpadu. Pokud ter-
mín  nedodržíte, dojde k jeho navýšení o 10 %. Oba dva zmíně-
né poplatky je možno platit převodem z účtu, poštovní poukáz-
kou prostřednictvím pošty, ale i v hotovosti na finančním odboru
Městského úřadu Frýdek-Místek (Radniční č.p. 1148, přízemí,
oddělení místních daní a poplatků). FO

Italštinu, angličtinu, ale také španělštinu a portugal-
štinu bylo 11. srpna slyšet ve velké zasedací síni na-
šeho městského úřadu, kde proběhlo setkání evrop-
ských studentů z výměnného pobytu s představiteli
města Frýdek-Místek.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpa-
du je zajištěn pomocí mobilní sběrny, která parkuje vždy v úterý, stře-
du a čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin na vybraných parkovištích. Pra-
covníci Frýdecké skládky, a.s., odeberou od občanů města Frýdek-Mís-
tek bezplatně přinesené nebezpečné, ale i velkoobjemové odpady.

Parkoviště u kina P. Bezruče - Místek 21.9. - 23.9.
Parkoviště u krytého bazénu - Místek 31.8. - 2.9, 29.9. - 30.9.
U Mariánského kostela - Frýdek 7.9. - 9.9.
Naproti zastávce na Veselé - Frýdek 14.9. - 16.9.
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. OŽPaZ

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

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

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

né chemikálie,

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

- zářivky a výbojky, prošlé a
nepotřebné léky

Velkoobjemové odpady
- skříně, ostatní nábytek, ko-

berce, matrace

Harmonogram sběru odpadu ve F-M

Město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu prostory v ob-
jektu „Místeckých kasáren“.

Prohlídky nebytových prostor v tomto objektu lze do-
mluvit na tel. č. - 558 609 174, sl. Kovářová.
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„V této první etapě chce-
me regionu nabídnout sto
dvacet pracovních míst. Po-
stupně hodláme výrobu roz-
šířit a tak budeme potřebovat
další síly,“ uvedl před slav-
nostním poklepáním ředitel
společnosti Justin Gregor a
předal slovo místostarostovi
města Frýdku-Místku JUDr.
Miroslavu Dokoupilovi. „Bude
tak využita celá třetina prů-
myslové zóny, jejíž část byla
dosud zablokována územním
rozhodnutím pro Sandru Tex-

tile Mills. Toto už je nyní vy-
řešeno. V současné době in-
tenzivně jednáme se zástup-
ci CzechInvestu, který přislí-
bil, že zpracuje návrh zástav-
by zbývající části území této
průmyslové zóny s cílem zaji-
stit maximální ekonomické
využití investice připravené-
ho území,“ komentoval stav
chlebovické zóny místosta-
rosta. Zájmem města je totiž
řešit zbývající část průmyslo-
vé zóny jako celek a nepři-
pustit rozdělení na menší

území, protože by tak došlo
ke znehodnocení původního
záměru.

Po slavnostním poklepání
základního kamene starost-
kou města Ing. Evou Richtro-
vou, ředitelem společnosti
Justinem Gregorem a dalšími
členy vedení společnosti
BLANCO CZ hosté diskuto-
vali o aktuálním stavu ekono-
miky v našem regionu.

Investiční záměr na výstav-
bu průmyslové zóny Chlebo-
vice byl hotov v roce 2000,
v červnu 2003 již bylo území
na nástup investorů definitiv-
ně připraveno. Náklady vy-
stoupaly na téměř 100 milio-
nů korun, z toho se městu po-
dařilo získat státní dotaci ve
výši 11 milionů korun. 

(jam)

Místostarosta JUDr. Miroslav Dokoupil (vlevo) si potřásá rukou
s ředitelem BLANCA CZ Justinem Gregorem. Přihlíží jednatel
společnosti Rolf Waldi, který na slavnostní akci přijel z Ně-
mecka. FOTO: Jana Alžběta Mikulíková

Starostka města a ředitel společnosti
BLANCO CZ poklepali základní kámen

Německá společnost BLANCO CZ, s. r. o., na začát-
ku července slavnostně poklepala základní kámen na
stavbě svého závodu ve frýdecko-místecké průmyslo-
vé zóně Chlebovice. Na Frýdecko-Místecku není žád-
ným nováčkem - od devadesátých let funguje ve Sta-
rém Městě. Zabývá se výrobou nerezových kompo-
nentů v oblasti gastronomie a zdravotnictví.

Objekt po zaniklých
kasárnách převzalo město
Frýdek-Místek v červenci Starostka města Frýdku-

Místku Ing. Eva Richtrová
již 4. června oslovila před-
sedy politických klubů Za-
stupitelstva města Frýdku-
Místku s nabídkou k účasti
v pracovní skupině, jež má
za úkol řešit rekonstrukci
víceúčelové sportovní haly.
Nabídku ale z celé opozice
využila pouze KDU-ČSL.

Městu Frýdek-Místek se
problémovou víceúčelovou
sportovní halu podařilo vydra-
žit 18. února 2004 (z minulos-
ti byla zatížena 120 mil. Kč
úvěrů). Přestože odhad ne-
movitostí (hala, přístavba ša-
ten, výměníková stanice a ko-
telna) byl na 15 mil. Kč, nej-
nižší podání činilo o 5 mil. Kč
méně. Město Frýdek-Místek
jako jediný zájemce tedy ne-
movitosti získalo za 10 milio-
nů korun. „Je to rozumná ce-
na, rekonstrukce haly nás bu-
de stát jistě nemalé peníze,“

vyjádřila se tehdy k výsledku
dražby starostka města Ing.
Eva Richtrová.

Dalším krokem města
v souvislosti s nabytím haly
bylo založení společnosti s ru-
čením omezeným pod ná-
zvem Sportplex Frýdek-Mís-
tek. Jejím hlavním úkolem má
být správa a provoz haly a po-
zději také nového aquaparku,
který se v těchto dnech staví
v rekreační zóně Olešná. Ne-
malou výhodou vytvoření spo-
lečnosti je pro radnici přede-
vším možnost navrácení
DPH. K pronájmu haly Sport-
plexem dojde 1. 8. 2004.
V září pak bude zastupitelům
města F-M předložen návrh
na vklad nemovitosti do zá-
kladního kapitálu této společ-
nosti.

Vzhledem k významu stav-
by pro značný počet občanů
města Frýdku-Místku byla vy-
tvořena pracovní skupina,

která bude průběžně a opera-
tivně projednávat navrhovaný
rozsah a řešení rekonstrukce
víceúčelové sportovní haly a
přilehlých pozemků. „Jsme
přesvědčeni o tom, že členy
pracovní skupiny by měli být i
zástupci všech politických klu-
bů zastupitelstva našeho
města,“ psala v dopise všem
předsedům klubů zastupitelů
starostka.

Nezávislí a ODS nabídku
na účast 2 svých zástupců
v pracovní skupině nevyužili,
jednoho člena kandidovala
pouze KDU-ČSL. S konečnou
platností tedy radní jmenovali
pracovní skupinu v tomto slo-
žení: JUDr. Miroslav Dokoupil
(KSČM),  Ing. Mojmír Šimík
(KSČM), Mgr. Petr Cvik
(ČSSD), Jiří Zaoral (ČSSD),
Libor Koval (KDU-ČSL) a Ing.
Jan Kaspřík - jednatel společ-
nosti Sportplex Frýdek-Mís-
tek, s.r.o. (jam)

Během prázdninových měsíců se novému
provozovateli víceúčelové sportovní haly po-
dařilo zprovoznit ledovou plochu. Jak jsme
již dříve informovali, v únoru vydraženou ha-
lu převzala do své správy nově založená spo-
lečnost města - Sportplex Frýdek-Místek,
s.r.o.

„Na počátku srpna zahájili na čerstvé ledové
ploše trénink hokejisté a krasobruslaři. Družstva
žáků a dorostenců již dokonce absolvovala prv-
ní přátelské zápasy s okolními soupeři,“ uvedl
jednatel společnosti, která po neúspěšném vý-
běrovém řízení prozatím zůstává bez ředitele,
Ing. Jan Kaspřík.

Na září je v hale naplánováno rovněž bruslení
pro veřejnost. „Bruslení zahájíme pátého září.
V hale nebude problém nechat si nabrousit brus-
le nebo dokonce zapůjčit si celou bruslařskou vý-
stroj,“ řekl Kaspřík. Zájemci si mohou přijít za-
bruslit vždy ve středu od 16.15 do 17.30 hodin a
v neděli od 16.00 do 17.30 hodin. V případě, že
v uvedené dny budou hokejisté hrát soutěžní ut-
kání, bude dle jednatele Sportplexu veřejnost včas
informována na vývěsní tabuli přímo na hale. „Ne-
chceme zapomínat ani na nejmenší či začínající
bruslaře, takže od jedenáctého září obnovujeme
bruslení rodičů s dětmi, které bude probíhat kaž-
dou sobotu,“ zakončil Kaspřík. (jam)

Přestože vojenský areál byl
zrušen již 31. 3. 2003, město
převzalo nemovitosti až bě-
hem července letošního roku.
Ke zpoždění došlo mimo ad-
ministrativních formalit částeč-
ně také proto, že na zasedání
zastupitelů v březnu 2004 do-
stala starostka města Ing. Eva
Richtrová za úkol nechat zpra-
covat ekologický audit na dří-
vější vojenský areál v Místku.

Zastupitelé se totiž chtěli
přesvědčit, že pozemky, na ni-
chž objekty leží, nejsou ekolo-
gicky zatíženy. Dosavadní
zpracovaný ekologický audit
předložený ministerstvem o-
brany byl nedostatečný. Za-
stupitelstvo tedy sice rozhodlo
uzavřít darovací smlouvu mezi
ministerstvem obrany a měs-
tem Frýdek-Místek, ale za té
podmínky, že starostka zadá
zpracování ekologického au-
ditu tak, aby zjistil míru a roz-
sah zatížení starou ekologic-
kou zátěží, případně vyčíslil
náklady na její odstranění.

Závěrečná zpráva se sta-
rostce dostala na stůl v polovi-
ně června. „Audit se zaměřil
na hydrogeologický průzkum,
průzkum znečištění půd a

znečištění staveb. Dle zprávy
ekologická zátěž území není
dramatická. Výsledky průzku-
mů a analýz dokumentovaly
pouze ojedinělou přítomnost
znečištění v poměrně nevý-
znamných koncentracích,“
okomentovala výsledky auditu
starostka města. Přece jen ale
auditoři preventivně doporu-
čují kontrolní rozbor vody
v případě budování studny pro
pitnou vodu. Co se týče konta-
minace zeminy, nejvíce je za-
tíženo okolí čerpací stanice
pohonných hmot v autoparku.
„Znečištění nemá nikde cha-
rakter akutního rizika, které by
vyžadovalo okamžitá opatře-
ní. Veškeré nápravy proto bu-
dou moci být prováděny po-
stupně podle způsobu nového
využití areálu či jeho dílčích
částí,“ dodala starostka, jež do
doby vypracování auditu pod-
pis darovací smlouvy ze stra-
ny města Frýdek-Místek odlo-
žila.

O dalším osudu areálu roz-
hodne zájem podnikatelů a
různých organizací. Objekty
mohou totiž být využity pouze
k účelu, k němuž byly zkolau-
dovány. (jam)

Starostka města Frýdku-Místku Ing. Eva Richtrová
1. července podepsala darovací smlouvu, jejímž před-
mětem je bezúplatný převod nemovitostí po zruše-
ných kasárnách v Místku. Pozemky městu daroval
státní podnik Vojenské lesy a statky a objekty v areá-
lu Ministerstvo obrany ČR. O dalším osudu areálu
rozhodne zájem o pronájem objektů.

Ledová plocha ve víceúčelové hale je připravena

Do pracovní skupiny se z opozice
zapojila pouze KDU-ČSL

Starostka města a ředitel společnosti
BLANCO CZ poklepali základní kámen



6 ZÁŘÍ 2004INZERCE

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·

Vejmelka Jifií - LESK

soukromá úklidová firma se sídlem 
na T.G.M. 602 ve Frýdku

n a b í z í  m i m o  j i n é :
❖ trvalé komplexní úklidy nemocnic a jiných

zdravotnických zařízení, škol, domovů
důchodců, bank, bytů a lázeňských zařízení;

❖ komplexní úklidy průmyslových podniků
a firem;

❖ čištění GRAFITTI.

558 621 614
E-mail: lesk@vejmelka.cz

www.vejmelka.cz

Firma
KOCIÁN & MECNER

◆◆◆◆ MALÍŘSTVÍ ◆◆◆◆
◆◆◆◆ NATĚRAČSTVÍ ◆◆◆◆

◆◆◆◆     NÁSTŘIKY◆◆◆◆

ŽALUZIE ◆◆◆◆     TĚSNĚNÍ

KONZULTACE 
ZDARMA

Najdete nás 

v budovû Hutního projektu na

ul. 28. fiíjna

po–pá 8.00–15.00 

☎ 558 877 144, 723 052 143

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

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

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu)

Zahájení každé pondělí 
v 17.00 hod.

Informace: tel.: 724 200 040

CARAADD

A, B, C, D, E

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ A LODŽIÍ
• rámový i bezrámový systém

• zimní zahrady
737 241 395 (8–15 h.) 

737 241 396 (po 15 h.)
✆

���� 558 436 236 
(po 19. hod.)

603 745 292,
604 145 641

BAZAR
u kfiiÏovatky k Intersparu
VYKUPUJEME
ZA HOTOVÉ

v‰e nevyuÏité, co vám doma pfiekáÏí:
- BTV, vûÏe, telefony, elektro-

niku,.
- fotoaparáty, dalekohledy,

kamery, mikroskopy, optiku
- elektromotory, náfiadí, stro-

je, kamna, pfievodovky
- potfieby sportovní, rybáfi-

ské, posilovací, pracovní
obuv, invalid. vozíky

- plynovky, vzduchovky, no-
Ïe, ‰avle, pfiedovky, ku‰e

- kola, motokola, elektrické
kolobûÏky

ZVE VÁS CENTRUM LEVNÉHO
NÁKUPU

Po-Pá 10.00-17.00
Fr˘dek-Místek, Dobrovské-
ho 1950 tel. 558 622 695

KNIHAŘSTVÍ
PASPARTOVÁNÍ

558 631 535, 558 679 371
604 556 181

PRO-CLEAN
Nabízíme jednorázové, pravidelné kompletní

úklidy domácností a kanceláří
• mytí oken • hlídání 
• žehlení, praní dětí

e-mail: pro.clean@seznam.cz
tel.: 775 940 370

Taneční studio Marta
zve ženy a dívky na nové kurzy

O R I E N TÁ L N Í H O
TA N C E

Informace: 776 643 357
Přijďte vyzkoušet skvělé účinky tance na

tělo i duši!
T ě š í m  s e  n a  V á s . Marta Jabůrková



Frýdecká skládka, a. s.,
koncem dubna zprovoznila
Středisko pro výuku zásad
ekologického chování, které
je určené všem zájemcům o
informace o problematice na-
kládání s odpady a o ochraně
životního prostředí. Po zku-
šebním provozu společnost
projekt rozjíždí naplno.

„Na zprovoznění střediska
jsme získali část finančních
prostředků z grantu Občanská
volba. Naším cílem je sezna-
movat širokou veřejnost regio-
nu všech věkových kategorií
s problematikou ochrany život-
ního prostředí, zejména přiblí-
žit, vysvětlit  a na příkladech
ukázat možnosti a způsoby na-
kládání s odpady ve městě
Frýdek-Místek a jeho okolí,“

upřesnil účel nového střediska
výrobně-technický náměstek
Frýdecké skládky Ing. Richard
Blahut.

Středisko je vybaveno audio
a video technikou, přehlednými
nástěnkami a stojany, ve kte-
rých jsou vystaveny výrobky a
materiály z recyklovaných od-
padů. Přednášky vedou zkuše-
ní pracovníci Frýdecké skládky,
a. s. a externí lektoři, kteří mají
s touto problematikou bohaté
zkušenosti. Jednotlivá témata
týkající se ochrany životního
prostředí a nakládání s odpady
budou postupně upřesňována
dle požadavků zájemců.

Velkou výhodou střediska je
podle jeho vedoucího Bc. Lu-
bomíra Tararíka právě jeho
umístění na Panských Nových

Dvorech: „Veřejnost má tak
možnost exkurze do všech
středisek skládky, mezi které
patří dotřiďovací linka na sklo,
papír a plasty, skládka odpadů,
recyklace stavebních sutí a ta-
ky možnost shlédnutí svozové
techniky, sběrného dvora urče-
ného i pro nebezpečné odpady
a kompostárny.“ Dodal také,
že středisko se bude dále vyví-
jet a prezentace zkvalitňovat
dle požadavků.

V případě, že máte zájem o
výuku a exkurzi na výše uve-
deném pracovišti Frýdecké
skládky, kontaktujte Bc. Lubo-
míra Tararíka, vodohospodáře
a ekologa (telefonní číslo: 
558 438 578, 603 881 675, 
e-mail: tatarik@fmskladka.cz).

(jam)
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pro děti s vadným držením těla a plochonožím
pro regeneraci páteře

Frýdek-Místek, � 724 078 935
Inf. a zápis do konce září, zahájení 5. října 

Dětský domov se z Brušperku přestěhoval do Místku

Dětský domov fungoval
v Brušperku v budově základní
školy. „Tamní podmínky již dáv-
no nevyhovovaly hygienickým
normám, natožpak evropským
standardům a navíc jsme měs-
tu museli platit nájemné. Před
rokem jsme dostali z Morav-
skoslezského kraje tento ob-
jekt, za což jsme vděčni,“ vy-
světlila důvody stěhování do-
mova jeho ředitelka Anna Po-
korná. Přestože ubytovna pro
studenty byla postavena v de-
vadesátých letech, pro účely
provozování dětského domova
si vyžádala rozsáhlou rekon-
strukci. V rámci ní se například
podařilo budovu zateplit, udělat
nové elektroinstalace, sociální
zařízení a střechu. Náklady na
opravy se vyšplhaly na 19 mili-
onů korun.

„Kapacita ubytovny nebyla
zcela naplněna, takže jsme ne-

viděli důvod, proč ji pro dětský
domov neuvolnit,“ sdělil ředitel
místní zemědělské školy Ing.
Pavel Řezníček. Dojíždějícím
studentům „zemědělky“ byla
střecha nad hlavou zajištěna
v ubytovně průmyslové školy
v Místku na Riviéře.

Kapacita dětského domova
je 48 dětí a bez jednoho je už
zcela naplněna. Děti se učí
v domově obdobným sociálním
situacím jako v klasické rodině,
neboť výchova probíhá v tzv. ro-
dinných skupinách.  „Jsme vel-
mi rádi, že od července zákon
ukládá péči o osm namísto pat-
nácti dětí na jednoho pedago-
gického pracovníka. Bude se
nám tak s dětmi pracovat mno-
hem lépe,“ pochvalovala si ře-
ditelka a zdůvodnila tak přijímá-
ní nových vychovatelů na pra-
coviště. Mnozí pedagogičtí pra-
covníci z Brušperka zůstali i

přes stěhování instituce, neboť
je žádoucí, aby citové vazby
mezi vychovatelem a dětmi,
které jsou v domově už od 3 let
svého věku, zůstaly zachovány.

„Až na sklonku své profesní
kariéry vidím, že děti dostaly
možnost žít v moderním dět-
ském domově situovaném v tak
krásném prostředí rekreační
zóny Olešná, odkud je nedale-
ko do lesa a kde vyroste nový
aquapark,“ uzavřela Anna Po-
korná, která jako ředitelka zaří-
zení pracuje již 24 let.

Tento dětský domov patří
k jednomu z deseti, které v rám-
ci Projektu dětské domovy pod-
poruje společnost Coca-Cola.
„Naše spolupráce s dětským
domovem nepředstavuje jen fi-
nanční pomoc, z níž se hradí
například zájmové kroužky, let-
ní tábory a  zájezdy. Naši patro-
ni, což jsou zaměstnanci místní
pobočky naší společnosti, se
dětem dobrovolně věnují i ve
svém volném čase,“ uvedla
pracovnice Coca-Coly Ing. Ja-
na Houštecká. (jam)

Starostka města Ing. Eva Richtrová (vlevo) si připíjí s ředitelkou
domova Annou Pokornou a ředitelem místní zemědělské školy
Ing. Pavlem Řezníčkem na spokojené děti v novém domově.

FOTO: Jana Alžběta Mikulíková

Dětský domov Brušperk se přestěhoval do zrekonstruova-
ného objektu ve Frýdku-Místku. Po dlouhém roce, který byl
využit na rekonstrukci bývalého domova mládeže při střední
zemědělské škole, se dveře domova slavnostně otevřely
v polovině července.

Město Frýdek-Místek uza-
vřelo vloni s občanským
sdružením Sportovní klub vo-
zíčkářů F-M celkem 3 smlou-
vy o poskytnutí dotací. Žada-
tel, který finance využil na
spolufinancování počítačové
sítě v bezbariérové studovně,
zakoupení 2 kusů basketba-
lových vozíků a úhrady pro-
vozních nákladů se zavázal,
že do určitého termínu řádně
poskytnuté dotace vyúčtu-
je.

Ani přes několikeré urgen-
ce ze strany radnice tak sdru-
žení neučinilo, proto se frý-
decko-místečtí radní usnesli
doporučit zastupitelstvu měs-
ta od smluv odstoupit.

V úvahu rada také bere
fakt, že s výše jmenovaným
sdružením již dříve vznikly
platební problémy ve vztahu,
kdy město bylo pronajímate-
lem nebytových prostor. „Ko-
nečné rozhodnutí ale bude
záležet na zastupitelstvu
města. Materiál bude předlo-
žen na zasedání, které pro-
běhne 20. září,“ sdělila sta-
rostka města Ing. Eva Richt-
rová. Nutno podotknout, že
již na červnovém zasedání
zastupitelé rozhodli o odstou-
pení 4 smluv s výše jmenova-
ným sdružením o poskytnutí
dotací z fondu propagace a
reprezentace, a to ve výši
200 tisíc korun. (jam)

Školicí středisko Frýdecké
skládky jede od září naplno

Vozíčkáři nevyúčtovali
dotace, radní doporučují

od smluv odstoupit
Sportovní klub vozíčkářů F-M obdržel z města Frýdek-

Místek v loňském roce dotace z charitativního fondu a
rozpočtu města v celkové výši 320 tisíc korun. Protože
sdružení nedodrželo základní podmínku, že do určitého
termínu musí poskytnuté dotace řádně vyúčtovat, radní
doporučují od smluv odstoupit. Konečné rozhodnutí
padne 20. září na zasedání zastupitelstva města.

Bc. Lubomír Tararík vysvětluje, jak se dají využít recyklovatel-
né materiály jako např. PET lahve či beton.

FOTO: Jana Alžběta Mikulíková
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Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. 
17. listopadu 910, 738 01  Frýdek-Místek, IČ: 268-29-495

vyhlašuje pro připravované záměry města Frýdku-Místku 

v ý b ě r o v é  ř í z e n í  n a  f u n k č n í  m í s t o
☞ ředitel sportovních zařízení města Frýdku-Místku.

Místo výkonu práce: Frýdek - Místek

Požadavky:
◆ minimálně SŠ vzdělání 
◆ organizační schopnosti, samostatnost
◆ vysoké pracovní nasazení
◆ zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům
◆ vhodná praxe na vedoucí nebo podobné pozici
◆ znalost obchodního, občanského zákoníku a znalost 

zákona č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových
prostor

◆ orientace ve sportovním nebo kulturním prostředí a znalost
anglického a příp. jiného světového jazyka výhodou

◆ řidičský průkaz skupiny B

Pracovní náplň:
◆ vyhledávání zajímavé programové náplně zařízení
◆ organizace sportovních, kulturních a jiných programů
◆ příprava a uzavírání smluv se sportovními organizacemi

a dodavateli kulturních a společenských akcí
◆ uzavírání nájemních smluv, vyhledávání zajímavých akti-

vit pro nebytové prostory v nemovitosti
◆ řízení provozu a organizace údržby Víceúčelové

sportovní haly a Rekreačního a oddechového komplexu
Olešná

◆ příprava koncepcí rozvoje spravovaných komplexů

Nabízíme:
◆ samostatnou práci s možností seberealizace
◆ odpovídající pracovní a platové podmínky

Předpokládaný nástup na pozici: 1. 1. 2005
V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení zašlete pro-
sím přihlášku s doklady o vzdělání, výpisem z Rejstříku tres-
tů ne starším 3 měsíce, strukturovaným životopisem a foto-
grafií v termínu do 15. 9. 2004 na adresu: 

Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
k rukám jednatele společnosti
17. listopadu 910
738 01  Frýdek-Místek

Evidovaná nezaměstnanost
a volná pracovní místa

K 31. 7. 2004 úřad práce
evidoval 16735 uchazečů o za-
městnání (v roce 2003  16454),
což je o 377 více než v minu-
lém měsíci. Míra nezaměstna-
nosti činila 14,11 % (v roce
2003  14,83 %) a v porovnání
s předcházejícím měsícem je
nižší o 0,70%  bodu. To je dá-
no zavedením nové metodiky
výpočtu míry nezaměstnanosti
(při dosavadním způsobu vý-
počtu by míra nezaměstnanos-
ti k 31.7.2004 činila 15,19 % a
ve srovnání s minulým měsí-
cem by tak vzrostla o 0,38%
bodu). Úřad práce evidoval
8615 žen, což je 51,5 % z cel-
kového počtu evidovaných
uchazečů o zaměstnání.

Při srovnání s minulým mě-
sícem se počet absolventů a
mladistvých zvýšil o 274 (t.j. o
19,3 %) a na konci července
úřad práce evidoval v této sku-
pině 1692 osob (ve srovnání
se stejným obdobím roku 2003
to je o 24,5 % méně). V průbě-
hu července požádalo o zpro-
středkování zaměstnání 360
absolventů a mladistvých a je-
jich podíl na celkovém počtu
nově evidovaných UoZ činil
23,2 %.

Nárůst o 33 osob oproti mi-
nulému měsíci byl zazname-
nán v kategorii uchazečů
se ZPS, kterých bylo evidová-
no ke konci července 2613.
V průběhu července 2004 po-
žádalo o zprostředkování za-
městnání 1550 nových ucha-
zečů (oproti stejnému období
loňského roku to je o 154 osob

méně).Největší počet z nich
představovali zaměstnanci z
odvětví obchod a výroba kovů
a kovodělných výrobků.Z nově
zaregistrovaných uchazečů o
zaměstnání 95 ukončilo samo-
statně výdělečnou činnost.

Vyřazeno bylo 1173 UoZ
(oproti stejnému období loň-
ského roku to je o 14 osob ví-
ce) - z tohoto počtu bylo pro
758 vyřazených důvodem
ukončení evidence nástup do
zaměstnání (v červenci 2003
nastoupilo do zaměstnání o 62
UoZ více). Nejvíce vyřazených
uchazečů našlo uplatnění pře-
devším v odvětvích služby, ob-
chod, stavebnictví.Z hlediska
pracovních příležitostí evidoval
úřad práce k 31.7.2004 celkem
357 volných míst s místem vý-
konu práce v okrese Frýdek-
Místek, což je o 11 volných
míst méně než ve stejném ob-
dobí roku 2003 a o 12 volných
míst méně než ke konci před-
cházejícího měsíce. Na 1 volné
pracovní místo připadalo 46,9
uchazečů - pro srovnání ke
stejnému datu minulého roku
na 1 volné pracovní místo při-
padalo 44,7 UoZ.

Pro dělníky bylo nabízeno
257 vhodných volných míst
(o 18 méně než v r. 2003) a pro
TH pracovníky a ostatní 100
vhodných volných míst (o 7 ví-
ce než v r. 2003). Pro občany
se změněnou pracovní schop-
ností bylo v nabídce úřadu prá-
ce 11 vhodných volných míst
(o 2 méně než v r. 2003), pro
absolventy a mladistvé 74

vhodných volných míst (o 43
více než v r. 2003). V červenci
2004 zaměstnavatelé hlásili
úřadu práce nejvíce volných
pracovních míst v dělnických
profesích, zejména v profesích
číšník - servírka, prodavač, po-
mocný dělník a kuchař.

V rámci aktivní politiky za-
městnanosti bylo vytvořeno a
obsazeno v měsíci červenci
2004 celkem 46 nových pra-
covních míst. Z tohoto počtu
bylo 5 absolventských míst, 27
společensky účelných pracov-
ních míst pro uchazeče o za-
městnání ohrožené dlouhodo-
bou nezaměstnaností, 13 míst
na provádění veřejně prospěš-
ných prací a 1 pro samostatně
výdělečnou činnost.

Během měsíce července za-
hájilo rekvalifikaci 12 uchazečů
a na konci měsíce navštěvova-
lo některý z probíhajících re-
kvalifikačních kurzů pořáda-
ných úřadem práce celkem 97
UoZ (z toho 52 absolventů
a mladistvých a 7 osob
se ZPS).

S cílem rozšíření možností
pro uplatnění ohrožených sku-
pin znevýhodněných na trhu
práce vyhlásil Úřad práce ve
Frýdku-Místku výběrové řízení
na vytvoření nových pracov-
ních příležitostí pro tyto osoby,
přičemž v rámci tohoto výběro-
vého řízení bude možno po-
skytnout zaměstnavateli pro
vytvoření takových míst finanč-
ní příspěvek až do výše 80 000
Kč na 1 místo. Výběrové řízení
končí 9. září.  ÚP ve F-M

Jak jsme informo-
vali v minulém čísle,

III. ročník Občan-
ské volby je v pl-
ném proudu. No-

vou zprávou ale
je, že se během
prázdnin poda-
řilo radě repre-
zentantů zvlád-
nout nelehký
úkol - vybrat 15
projektů do už-

šího výběru. O tom, které z nich
získají podporu Plzeňského
Prazdroje, budete rozhodovat
vy svým hlasováním. Připomí-
náme, že letos se budou rozdě-
lovat celé 2 miliony korun.

V kategorii Zdravotnictví a so-
ciální péče získalo nejvíce hlasů
těchto 5 projektů: Vybavení za-
hrady pro mentálně postižené
děti a mládež (žadatel Centrum
pro mentálně postiženou mlá-
dež Frýdek-Místek, příspěvková
organizace), Komplexní péče
o novorozence na novoroze-

neckém oddělení, Zvýšení
kvality péče o matku a její
plod za porodu (oba projekty
předložila Nemocnice ve Frýd-
ku-Místku, příspěvková organi-
zace), Úprava mikrobusu pro
převoz hendikepovaných
osob (Sportovní klub vozíčkářů
Frýdek-Místek) a Osobní výtah
pro osoby se ztíženou po-
hyblivostí (Charita Frýdek-Mís-
tek).

V kategorii Kultura ve volném
čase byly nejúspěšnější tyto tři
projekty: 11. ročník Meziná-
rodního folklorního festivalu
Frýdek-Místek 2005 (Dětský
folklorní soubor OSTRAVIČKA,
Frýdek-Místek), Čtyřlístek - III.
etapa (FAMUS - Frýdecko-Mís-
tecké umělecké sdružení) a
SWEETSEN FEST 005: pře-
hlídka kompletní frýdecko-
místecké hudební a divadelní
scény (Občanské sdružení Pod
Svícnem).

V kategorii Sport ve volném
čase budou o vaši přízeň bojo-

vat: Pořízení techniky na
údržbu sportovního areálu
(Sportovní klub Nošovice-Lho-
ty), Rekonstrukce šaten,
sprch a WC na stadiónu TJ
Slezan FM (Tělovýchovná jed-
nota Slezan Frýdek-Místek),
Vybudování snowparku v
areálu TJ Radegast Krásná
Shily (Tělovýchovná jednota
RADEGAST Nošovice, občan-
ské sdružení), Dětský lyžařský
vlek (Tělovýchovná jednota So-
kol Staré Město), Areál koleč-
kových sportů (Město Frýdek-
Místek).

Kategorie Vzdělávání a eko-
logie představuje tyto 2 projek-
ty: Lašská univerzita libovol-
ného věku (Lašské společen-
ství), Psí útulek a výcvikové
středisko canisterapii (Ob-
čanské sdružení psí útulek Frý-
dek-Místek).

V říjnovém čísle Zpravodaje
vás budeme o podmínkách hla-
sování v Občanské volbě dále
informovat. (jam)

Rada reprezentantů už vybrala

Přestože IV. ročník setkání obřích modelů letadel v Místku-Bahně byl
zahájen o několik hodin později kvůli dešti, akci nakonec navštívilo
neuvěřitelných 1600 lidí.  Připomínáme, že setkání majitelů letounů
proběhlo pod organizací Pobeskydského aviatického klubu Frýdek-
Místek o víkendu 14. až 15. srpna. Odborná porota ocenila přede-
vším Martina Dužiho z Pržna s jeho vrtulníkem (na fotografii), nej-
mladším účastníkem setkání byl dvanáctiletý Daniel Hrachovec ze
Zubří. Při hodnocení porotci nezapomněli předat ani cenu „největší-
ho smolaře“ - lopatu na vyhrabání se z potíží Rudolfu Krainovi, jehož
letadlo přistálo mimo letiště v obilí. Také diváci měli možnost hodno-
tit - ze 134 zúčastěných vybírali ten nejsympatičtější model letadla.
Diváckým vítězem se stal letoun s tryskovým pohonem Hornet tur-
bo, který létá až 330 km/hod. Třešničkou na dortu bylo losování vy-
plněných anketních lístků, dvěma hlavními cenami byly totiž vyhlíd-
kové lety nad Frýdkem-Místkem. FOTO: Jana Alžběta Mikulíková
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STALO SE
V ČERVENCI 2003

6. až do odpoledne projednávalo ZM program
přerušeného jednání z 23. června. Schválilo mimo
jiné záměr vzetí úvěru ve výši 200 mil. Kč na stav-
bu sportovní haly a aquaparku. 10. v rámci kon-
certů Zpívání pod lípou vystoupila ve frýdeckém
zámku legendární country skupina Poutníci. 11. byl
těžce zraněn řidič osobního auta, jemuž nedal
přednost na křižovatce U Rady řidič autobusu
ČSAD.  Ve sklepě domu na ul. Novodvorské 3059
byl úmyslně založen požár. Při sebevražedném
úmyslu upálením byl na místě usmrcen jednadva-
cetiletý narkoman. Až do 31. 8. budou vypnuty  se-
mafory v křižovatce ulic Revoluční a Lískovecká
z důvodu provádění stavebních úprav souvisejících
s výstavbou obchodního centra Kaufland. U příleži-
tosti II. pobeskydského sletu ultralehkých letadel
12. v Místku - Bahně se sešli bývalí piloti, kteří ve
F-M působili do roku 1962. Program, jemuž nepřá-
lo příliš počasí, obohatili letečtí modeláři. V Nové
scéně Vlast se sešli 22. odborníci na I. morav-
skoslezském gastroenterologickém sympoziu
uspořádaném gastroenterology Nemocnice ve F-
M. Pozvání přijali profesor Masafumi Tabuchi z to-
kijské univerzity, uznávaný odborník v oboru endo-
skopie, a profesor MUDr. Přemysl Frič.  24. radní
Moravskoslezského kraje odvolali kvůli neuspokoji-
vým výsledkům kontroly hospodaření z funkce ře-
ditele Nemocnice ve Frýdku-Místku MUDr. Iva Šev-
číka. Řízením nemocnice byl pověřen vedoucí od-
boru informačních systémů Petr Grobozc. V rámci
cyklu Zpívání pod lípou na nádvoří frýdeckého zám-
ku zde vystoupil folkový zpěvák Pavel Žalman. 27.
byly zahájeny v Barceloně Světové hry policistů a
hasičů. Naše město reprezentovali policisté oddílu
kopané Sportovního klubu policie F-M a hasič Leo
Mácha, který vybojoval ve své kategorii zlatou me-
daili. 30. Dětskému oddělení Nemocnice   ve Frýd-
ku-Místku byla předána plaketa Baby Friendly Hos-
pital (Nemocnice přátelská dětem). Nemocnice se
připojila k iniciativě WHO/UNICEFF, která propa-
guje kojení jako nezpochybnitelnou výhodu pro dí-
tě i matku. Ve večerních hodinách byly úmyslně za-
loženy požáry dvou vozidel Taxi služby. Vznikla
škoda ve výši 300 000 Kč. Do 31. mohli občané při-
hlásit svůj projekt do druhého ročníku programu
Občanská volba.

STALO SE 
V SRPNU 2003

K 1. 8. zeštíhlel Městský úřad ve F-M o 12 pra-
covníků. Snížení pracovních míst o dalších 30 bude
pokračovat až do poloviny příštího roku.  Od 4. do
14. uspořádaly sociální asistentky odboru sociál-
ních služeb a zdravotnictví tábor pro děti ze sídliš-
tě Slezská. Stejně jako v předchozích letech byl vy-
ústěním celoroční klubové činnosti v rámci sociální
prevence dětí a mládeže v našem městě. 8. uved-
la Galerie Langův dům skleněné plastiky  Josefa
Marka. Do Lichnova se rozjeli hendikepovaní cyk-
listé Oldřich Němec a Milan Kupčák ze Sportovní-
ho klubu vozíčkářů F-M, aby se pokusili překonat
rekord na speciální tříkolce v cyklistickém marató-
nu dvojic. Ve dnech 8. - 9. se uskutečnila meziná-
rodní rallye Veteran rallye Beskydy. Od 11. srpna
byla opět na tř. T. G. Masaryka zprovozněna pro-
dejna INVA na místě původní prodejny. Středa 13.
byla nejteplejším dnem horkého léta (33,6 st. C ve
F-M).Ve čtvrtek 14. byla otevřena prodejna LIDL

ve frýdecké části města. Byl kolaudován nově vy-
budovaný podchod mezi I. a II. nástupištěm želez-
niční stanice Frýdek-Místek, a tím byla skončena I.
etapa stavby podchodu, která zcela změnila tvář
zdejší stanice.

15. - 16. uspořádal pan Marek Eich veřejnou
hudební produkci u příležitosti konání sportovně
kulturní akce Slim slam drum na přehradě Olešná -
v Rybářské baště. Ve stejných dnech oživili altánek
ve Smetanových sadech i zahradu Národního do-
mu návštěvníci a účinkující dalšího ročníku folk -
country festivalu Muzikantské žně.  Kromě domá-
cích kapel, jako jsou např. FM Band, formace Kaj-
kery, Mr. Bill, se na pódiu vystřídali muzikanti a pís-
ničkáři z celé republiky, ale také Slovenska a Pol-
ska.  Program vyvrcholil vystoupením bubeníků for-
mace Jumping Drum’s, Happy to Meet a již tradič-
ním Country bálem. 23.- 24. se konalo víkendové
setkání obřích modelů letadel na letišti v Místku-
Bahně. Přálo počasí, a tak se sem přišel podívat i
rekordní počet diváků - 1900.  25. se sešli zastupi-
telé, aby schválili konání referenda, kterým občané
Skalice vyjádří svou vůli o osamostatnění této
městské části. V bazilice Navštívení Panny Marie
se konal pozoruhodný koncert Musici pro ecclesia.
Od 25. do 28. promítal večer na  Zámecké náměstí
Kinematograf bratří Čadíků. Na pomoc dětem bylo
vybráno na dobrovolném vstupném 15 000 Kč. 27.
se sedm uchazečů zúčastnilo výběrového řízení na
ředitele Národního domu. Do funkce byl vybrán bý-
valý starosta PhDr. Zdeněk Stolař. Ve Skalici vzni-
kl požár rodinné chalupy se škodou ve výši 450 000
Kč. Příčinou  bylo pálení odpadu v blízkosti objektu
s přenesením požáru na objekt. V souvislosti s po-
žárem došlo ke zranění tří osob. 29. na Farním ná-
městí opět zahájil činnost legendární MT klub, a to
výstavou Petry Herotové, studentky Fakulty výtvar-
ného umění v Brně. Zámecké náměstí se rozezně-
lo  V. velbloudím bubnováním (původně pořáda-
ném na hukvaldském hradě), soukromou akcí
uspořádanou  tentokrát ve Frýdku-Místku jako  de-
monstraci proti komunismu. Večer zavítal na ná-
dvoří frýdeckého zámku český swingový král Láďa
Kerndl se svým orchestrem. I přes nepřízeň poča-
sí mu tleskalo na nádvoří frýdeckého zámku více
než 300 posluchačů. 

30. se konala v Rybářské baště na Olešné hu-
dební produkce Smažba Radia KISS MORAVA.
V kulturním domě na Sídlišti již posedmé se usku-
tečnila frýdecko-místecká party Mortal Techno
Combat. Po setmění započaly již tradiční Frýdecké
historické slavnosti organizované městem Frýdek-
Místek a společností UA. GRYFF. Od 12 hodin po-
kračoval 31. v prostorách frýdeckého zámku 
a v parku bohatý program v podobě historického
jarmarku, vystoupení dobových hudebních a taneč-
ních skupin, rytířských soubojů, fakírských předsta-
vení a pouličního divadla mimo jiné i se scénkou
Jak Mansfeld s nepořízenou od Frýdku odtáhl.

Pod záštitou města Frýdek-Místek a Region Bes-
kydy probíhal v posledních dvou srpnových dnech
I. ročník mezinárodního turnaje v ragby vozíčkářů.
Turnaj Frýdek-Místek Cup 2003 organizoval Spor-
tovní klub vozíčkářů F-M. Nejúspěšněji si vedli hrá-
či Sportovního klubu Ostrava.

STALO SE 
V ZÁŘÍ 2003

1. Den stávky učitelů všech základních škol a ně-
kolika málo škol mateřských na území města Frýd-

ku-Místku.  Výstavu Herci malují  mohli zhlédnout
návštěvníci Galerie V podloubí společně s další vý-
stavou výtvarných prací, tentokrát žadatelů o azyl
z Přijímacího střediska ve Vyšních Lhotách. 3. se
konala vzpomínková akce u příležitosti 60. výročí
hromadné popravy pěti obětí nacistické okupace ne-
daleko lískoveckého nádraží. 4. se frýdecký zámek
stal místem zahájení výstavy jubilujícího výtvarníka
Štěpána Mleczka ze Sviadnova.  V ZŠ na Cihelní uli-
ci jednali představitelé města s rodiči dětí, které by
se od dalšího školního roku měly stát žáky jiných
školských zařízení v důsledku zrušení této základní
školy. V Praze se 6. konala streetballová show Pra-
gue International streetball CUP 2003. Frýdek-Mís-
tek úspěšně reprezentovali hráči Šolc, Krupa, Žák
(2. místo) a Skop, Bojko, Lhotský (4. místo). Víkend
6. a 7. probíhal na kolbišti pod Štandlem ve zname-
ní jezdeckých soutěží XXXII. ročníku Bezručova po-
háru města Frýdku-Místku. Zásluhou Jakuba Hrůzka
připadla Jezdeckému klubu Frýdek-Místek dvě ví-
tězství, a to Cena firmy Arcimpex, s. r. o. a  Cena Se-
veromoravské energetiky. V deseti soutěžích starto-
valo více než sto koní. 11. V zámeckém klubu byl
zahájen další ročník Seniorgymnázia pro rok
2003/04. V Nové scéně Vlast Klub filmových amaté-
rů představil 13. soutěžní snímky amatérské pře-
hlídky a soutěže Beskydský ještěr. V Praze demon-
strovali odboráři. Řada soutěží doprovázela sraz tra-
bantistů u víceúčelové sportovní haly. 14. jsme
mohli navštívit zpřístupněné kostely v našem městě
i v okolí v rámci Dnů evropského dědictví. 15. schvá-
lilo ZM přijetí 200milionového úvěru a od příštího
školního roku zrušení ZŠ na Cihelní ul. Začaly opět
fungovat semafory na křížení ul. Lískovecká a Re-
voluční. 18. uvedl Dr. Karel Bogar další z výstav ole-
jomaleb a akvarelů malířky Elišky Servátkové, ten-
tokrát v Galerii u Jakuba. Literární společnost Viola
byla průvodcem literárním pořadem  v Národním do-
mě nazvaném Básnířka se silným prožitkem. Touto
básnířkou je členka Obce spisovatelů Lydie Roman-
ská. 19. přivítala ZŠ Lískovec vzácnou návštěvu
dvou amerických vědeckých pracovnic z organizace
NASA. 20. uspořádal Jezdecký klub Frýdek-Místek
ve spolupráci s Ústavem sociální péče pro mládež
Hendi odpoledne nejen pro hendikepované děti a je-
jich rodiče. Na závěr léta uspořádal nošovický pivo-
var Velký den Radegastu, den plný dobré zábavy
pro své příznivce i jejich rodiny. Do Nošovic zavítalo
více než 8 000 návštěvníků. Tradiční festiválek sv.
Jan session ve dnech 20. - 21. na farní zahradě u
kostela sv. Jana Křtitele uspořádalo Sdružení Filip
Neri a skupina Hrozen.  Po přestěhování části pra-
covníků MěÚ z ul. Radniční 10 a 1149 se od 22. vy-
řizují všechny dávky sociální péče i dávky státní pod-
pory v Místku na Palackého ulici. 25. uspořádalo
občanské sdružení TAM s dalšími spolupracovníky
finále regionální pěvecké soutěže TALENT 2003
v kategorii do 15 let. Celkem 17 družstev se zúčast-
nilo 26. na stadionu TJ Slezan atletického klání
sportovní olympiády pro mládež s mentálním posti-
žením.  Pravou českou pouť s městem Frýdek-Mís-
tek zahájil v sobotu 27. odpoledne místostarosta
Mgr. Petr Cvik. Dvoudenní zábavný program Radia
Čas se konal poprvé na parkovišti u hypermarketu
TESCO.  Slavnostní udělení cen 28. v Nové scéně
Vlast završilo divadelní festival Beskydská Thálie. 

Z KRONIKY MĚSTA  ANEB VZPOMÍNÁTE SI, CO
SE VE MĚSTĚ UDÁLO VLONI O STEJNÉM  ČASE?



10 ZÁŘÍ 2004PRO DĚTI A MLÁDEŽ

ESTETIKA A RUČNÍ PRÁCE

Šití
- naučíte se základům šití, prá-

ci se střihem v časopisech
- 8 - 15 let
- cena: 400 Kč

Paličkování
- postupně se naučíte základní

techniky a dle předloh si udě-
láte jednoduché motivy z pa-
ličkované krajky

- od 9 let + dospělí
- cena: 300 Kč

Výtvarná výchova
- pro všechny, kteří se chtějí

zdokonalit v malbě, kresbě,
grafice a připravit se na ta-
lentové zkoušky

- 10 - 15 let
- cena: 400 Kč

Srdíčko
- malujeme, kreslíme, stříhá-

me, modelujeme pro radost
- 5  - 7 let
- cena: 400 Kč

Jak na to
- hezké obrázky a výrobky si

uděláte v kroužku, kde se bu-
deme věnovat různým mate-
riálům a výtvarným techni-
kám

- 8 - 11 let
- cena: 400 Kč

Mozaika
- zajímavý kroužek pro děvča-

ta, která si zde mohou zkusit
grafiku, batikování, malbu na
sklo, keramiku, výrobu deko-
račních předmětů, práci s tex-
tilem

- od 8 - 15 let
- cena: 400 Kč

Drátek
- seznámíte se s drátkem jako

ozdobným prvkem, ale také
si z něj uděláte drobnou de-
koraci v kombinaci se sklem,
keramikou

- 9 - 15 let
- cena: 400 Kč

Vaříme a vydáváme ku-
chařku

- 8 - 15 let
- cena: 400 Kč (suroviny v ce-

ně)
Keramika

- základy práce s hlínou, toče-
ní na kruhu

- 7 - 18 let
- cena: 450 Kč

POČÍTAČE
Programování

- začátečníci, pokročilí
- základy programování v

DELPHI
- od 10 let
- cena: 500 Kč

Práce s PC
- začátečníci, pokročilí
- základy práce na počítači

(MS Windows, MS Word,
MS Excel, Internet, e-mail a
další)

- od 8 let
- cena: 500 Kč

Počítač pro nejmenší
- základy práce na počítači for-

mou her
- 5 - 7 let
- cena: 400 Kč

WEB
- tvorba internetových stránek
- od 10 let
- cena: 500 Kč

Počítačová grafika
- základy zpracování grafiky na

počítači (digitální fotografie,
animace apod.)

- od 10 let
- cena: 500 Kč

Práce s PC pro rodiče s
dětmi

- naučte se ovládat počítač
společně

- cena: 500 Kč/1 PC

TECHNIKA
Plastikový modelář

- pro všechny, kteří mají zájem
o leteckou historii a baví je le-
pení plastikových modelů

- od 9 let
- cena: 400 Kč

Klub automodelářů
- pro zájemce o rychlou jízdu

auty řízenými vysílačkou
- od 12 let + dospělí
- cena: 300 Kč, 500 Kč

Elektrokutil
- pro trpělivé se zájmem o

elektroniku
- od 9 let
- cena: 400 Kč

SPORT A POHYB
Dětský aerobik

- začátečníci, mírně pokročilí
- cvičení s hudbou, základní

prvky aerobiku, cvičení s ná-
činím, hry, soutěže

- 4 -  6 let, 5 - 7 let, 8 - 11 let
- cena: 350 Kč, 450 Kč

Dívčí aerobik
- cvičení pro získání pružného

těla
- 11 - 15 let
- cena: 350 Kč

Taneční aerobik
- pro dívky, které se chtějí se-

známit s novými prvky aero-
biku a moderního tance

- od 12 let
- cena: 450 Kč

Veselé cvičení
- aerobik, zábavné cvičení

s hudbou, tanec, hry, cvičení
na nářadí

- 6 - 11 let
- cena: 350 Kč

Cvičení rodičů a dětí
- naučíte se gramatice, základ-

ním konverzačním tématům a
samozřejmě to, proč mí rád
italský jazyk

- 2 - 5 let
- cena: 400 Kč / pár

Turistika
- cykloturistika, sjezdové a bě-
žecké lyžování, pěší turistika,
víkendové pobyty
- od 8 let
- cena: 350 Kč

Vodní turistika
- pouze pro plavce
- od 9 let
- cena: 350 Kč

Kung-Fu
- základy bojového umění
- od 9 let
- cena: 400 Kč

TANCE
Taneční skupina AKTIV

-  moderní tanec, taneční sou-
těže, vystoupení

- od 12 let
- cena: 450 Kč

Diskotance
- funky, hip hop, show dance a

další
- od 12 let
- cena: 450 Kč

Cheers - škola roztleskáva-
ček
- dívky se seznámí s prvky ae-

robiku, gymnastiky, diskotan-
ců

- od 12 let
- cena: 400 Kč

Country tance
- zvládnou to i ti, kteří si myslí,

že neumí tancovat
- 5 - 8 let, 8 - 13 let
- cena: 400 Kč

Hvězdičky
- pro děti, které rády tančí
- 4 - 6 let
- cena: 400 Kč

HUDBA A JAZYKY
Kytara

- základy hry na kytaru, písnič-
ky k táboráku

- od 8 let
- cena: 500 Kč

Angličtina pro nejmenší
- začátečníci, pokročilí
- anglický jazyk formou her, ří-

kadel
- od 5 - 7 let
- cena: 500 Kč

Italština
- začátečníci, pokročilí
- naučíte se gramatice, základ-

ním konverzačním tématům a
samozřejmě to, proč mít rád
italský jazyk

- od 12 let
- cena: 500 Kč

Flétna
- začátečníci, pokročilí
- výuka hry na zobcovou flétnu

zábavnou formou
- 7 - 15 let
- cena: 400 Kč

Flétna + harmonička
speciál

- výuka hry na hudební nástro-
je pro děti, rodiče i prarodiče.
Nebudete se učit noty, ale
formou her a volných improvi-

zací se seznámíte s flétnou i
harmoničkou

- cena: 400 Kč / pár

ŠACHY A DESKOVÉ HRY
Šachové kroužky

- 5 - 18 let
- cena: od 250 Kč

Scrabble
- tato hra nabízí využití neko-

nečných možností českého
jazyka

- od 8 let
- cena: 250 Kč / celoroční

Deskové hry
- přijďte si zahrát zajímavé des-

kové hry (Abalone, Quixo)
- od 7 let
- cena: 500 Kč / celoroční

GO
- nejslavnější japonská stolní

hra
- od 12 let
- cena: 250 Kč

PRO PŘEDŠKOLÁKY
Klubíčko

- dopolední program pro děti,
které pravidelně nenavštěvují
mateřskou školu

- 1 x týdně od 9:00 do 12:00
hodin si děti vyzkoušejí čin-
nosti, které vedou k jejich
všestrannému rozvoji (sport,
cvičení s hudbou, malování,
zpívání, rozvíjení poznání)

- od 3 - 6 let
- cena: 400 Kč
- nabízíme i možnost umístit

děti v klubíčku i nepravidelně,
dle vaší potřeby, za jednorá-
zový poplatek 50 Kč

Klubíčko speciál
- nabídka pro hudebně nadané

děti
- v dopoledním programu od

9:00 do 12:00 hodin je pro
vaše děti připravena zábavná
výuka hry na zobcovou flétnu
a dětskou harmoničku, dopl-
něná hudebními hříčkami, po-
hybovými improvizacemi
apod. Celý program je přizpů-
sobený věku a dětí a probíhá
formou her. Nejde o výuku
not.

- 4 - 6 let
- cena: 500 Kč

Veselé pískání - zdravé dý-
chání

- začátečníci, pokročilí
- výuka základů hry na zobco-

vou flétnu zábavnou motivač-
ní metodou. Důraz je kladen
na správné dýchání, které na-
pomáhá dětem s respiračními
problémy. Děti si osvojí také
správné držení těla a cit pro
rytmus.

- 4 - 6 let, 5 - 7 let
- cena: 400 Kč

Všeználci
- vše, co má umět správný

předškolák
- harmonický rozvoj všech strá-

nek osobnosti dítěte (sport,
zpěv, výtvarné činnosti)

- 3 - 6 let
- cena: 400 Kč

Barvička
- výtvarný ateliér pro nejmenší
- nechte se překvapit neome-

zenými možnostmi dětské
fantazie

- 3 - 6 let
- cena: 400 Kč

Jóga pro nejmenší
- tradiční cvičení podbarvené

meditační hudbou a vůni von-
ných tyčinek

- 4 - 6 let, 8 - 13 let
- cena: 400 Kč

KLUBY
Studentský klub

- pro všechny studenty, kteří
chtějí vyjádřit svůj názor for-
mou psanou, dramatickou či
hudební

- studenti SŠ
- vsup volný

Klub kaluž
- Už zase skáču přes kaluže!
- Cítíte se občas v úzkých?

Chybí vám kamarádi? Nevíte
kam se sebou? K nám do klu-
bu. Zahrajeme si šipky, des-
kové hry, ping pong, budeme
tvořit, soutěžit, užívat si.

- vstup volný

Věštírna
- klub pro všechny, které láká

tajemno. Společně si vyzkou-
šíme vykládání karet, nahléd-
neme do grafologie, budeme
bádat na záhadami spiritismu

- od 15 let
- cena: 250 Kč

Klub Harryho Pottera
- Mudlové i kouzelníci! Už celý

rok jsme studovali lektvary,
vyráběli hábity a soutěžili ve
znalostech o bradavické ško-
le čar a kouzel. Přidej se
k nám, ať můžeme hrát famfr-
pál.

- 8 - 13 let
- cena: 300 Kč

Klub citrónové čajovny
- Citrónová čajovna je tady pro

všechny, kteří si chtějí v útul-
ném prostředí posedět u dob-
rého čaje (zahrnuto v ceně) a
jen tak poklábosit a probrat
třeba zážitky ze školy. Připra-
vujeme pro vás i setkání se
zajímavými lidmi, cestovateli
apod.

- vstupné: 10 Kč

Amigo znamená přítel
- kdo chce v budoucnu navště-

vovat španělsky mluvící ze-
mě, měl by se také seznámit
s tamními zvyky, hudbou, ku-
chyní, tancem

- naučíte se základy jazyka,
navážete kontakty se španěl-
skými kamarády

- 8 - 13 let
- cena: 400 Kč

OSTATNÍ
Super dívka

- péče o pleť, barevná typolo-

Zájmové útvary pro děti a mládež
Dům dětí a mládeže

�
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k.ú. Místek

1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí o výměře

55,34 m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 73,66 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 34,67 m2 (III.NP)

2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 45,95 m2 (I.NP -

kanc.č. 25)
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2 (I.NP -

kanc.č. 19)
- nebytové prostory o výměře 46,37 m2 (II.NP -

kanc.č. 29a,b)
- nebytové prostory o výměře 26,5 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 14,58 m2 (III.NP -

kanc.č. 52)
- nebytové prostory o výměře 50,64 m2 (III.NP -

kanc.č. 53)
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2 (IV.NP -

kanc.č. 58)

3) Objekt čp. 811 - budova „B“ (nad restaurací),
ul. Malý Koloredov 

- nebytové prostory o výměře 41,54 m2 (II.NP -
kanc.č. 206)

- nebytové prostory o výměře 43 m2 (IV.NP -
kanc. č. 406, soc. zařízení samostatné)

- nebytové prostory o výměře 55,4 m2 (V.NP -
kanc.č. 509)

- nebytové prostory o výměře 43 m2 (V.NP -
kanc. č. 506)

- nebytové prostory o výměře 20 m2 (V.NP -
kanc. č. 502)

4) křížový podchod
- prodejní box o výměře 12,24 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 13,40 m2 (směr ul. Frýd-

lantská)
- prodejní box o výměře 12,20 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 12,7 m2 (směr Ještěr)
- prodejní box o výměře 11,43 m2 (směr ul. Ja-

náčkova)
- prodejní box o výměře 12,7 m2 (směr ul. Frýd-

lantská)
- prodejní box o výměře 18,95 m2 (střed, směr

ul. Janáčkova)

5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 74,28 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 35,12 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 50 m2 (I.NP - sklad)
- nebytové prostory o výměře 28,3 m2 (II.NP)
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)
7) Objekt - zastávka MHD, ul. Frýdlantská
- prodejna PNS nacházející se v přístřešku za-

stávky MHD o výměře 6,25 m2

8) Objekt čp. 72, ul. J. Trnky
- nebytový prostor o výměře 40 m2 (I.NP)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- kanceláře (II.NP, IV.NP, V.NP)
2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 7,85 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 48,58 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 637, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 150 m2 (sklepní

prostory)
4) Objekt čp. 1344, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 76 m2

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

6) Objekt čp. 3162 (Víceúčelová sportovní ha-
la), ul. Na Poříčí

- část nemovitosti (reklamní plochy - průčelí)
- nebytový prostor o výměře 77 m2 (3 x 25,6 m2)

k.ú. Skalice
1) Objekt čp. 61 (Kulturní dům)
- nebytové prostory o výměře 11,63 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 10,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 18,6 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 17,33 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 20,22 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 19,04 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 22,07 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 114,21 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 24,75 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 40,6 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 63,86 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 129,33 m2 (III.NP)

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

23.6. kříženec NO (pes) Na Veselé
28.6. kříženec hnědobílý (fena) Míru
29.6. jezevčík rezavý (pes) Bruzovská
1.7. kříženec černobílý (pes) ) Černá cesta 
9.7. kříženec šedý střední (fena) ul. Míru
11.7. 3 x kříženec-štěně (pes) Skalice
11.7. kříženec pinče černý (pes) T. G. Masaryka 
12.7 kříženec světle hnědý (fena) H. Salichové 
12.7. NO dlouhosrstý (pes) J. Trnky 
12.7. kříženec pinče hnědošedý (pes) Nová Osada
12.7. Velšteriér černý (pes) Frýdecký les
16.7. kříženec černý-štěně (fena) Janáčkova
18.7. NO (fena) Lískovec
19.7. pinč rezavý (fena) Elišky 

Krásnohorské 
19.7. kříženec menší rezavý (pes) Beskydská 
21.7. boxer žíhaný (pes) Křižíkova
22.7. kříženec NO (fena) Horní 
25.7. kříženec vlkošedý (pes) 28. října 

25.7. dalmatin (fena) Husová
27.7. kříženec hnědý chlupatý, štěně K Hájku 
28.7. haski (fena) Frýdlantská 
28.7. NO vlkošedý (fena) Na Poříčí 
29.7. kříženec NO (pes) M.Majerové 
30.7. Bígl tricolor (pes) Škarabelova 
30.7. kříženec NO (pes) J. Čapka
1.8. labrador černý (pes) na Olešné 
2.8. kříženec NO (fena) Beskydská 
2.8. staffordteriér černý (pes) Elišky 

Krásnohorské 
3.8. staffordteriér hnědý (fena) 17. listopadu 
9.8.k říženec haski (pes) na Olešné 
11.8. kříženec černý s pálením (fena) Frýdlantská 
12.8 kříženec knírače černý (pes) na Olešné
12.8. dalmatin (pes) na staré Riviéře
12.8. kříženec knírače černý (pes) I. P. Pavlova
12.8. kříženec černý (pes) Třanovského

Kontaktní tel. číslo do útulku v Sedlištích: 558 636 200, pan Jan Ondračka
Úřední hodiny: PO - ST, PÁ: 16.00 - 18.00 hod.

Turistika a kluby volného
času

KAM pátek 15.30-18.30 ho-
din, 6-11 let

T.O.R. čtvrtek 15.30-18.30
hodin, 6-11 let

Koloušci (1.ZŠ) středa15-
17 hodin, 6-10 let

Marťani (1.ZŠ) středa15-17
hodin,10-15 let

Kamílci (9.ZŠ) upřesněno
dle rozvrhu9-11 let

Lavina pátek 16-18 hodin, 
6-15 let

Kairos pátek 18.30-21.30
hodin, 15 a výše

Taneční
Mažoretky I. přípr. pondělí

15-17 hodin, 6-14 let
Maž. II. pokr. malé úterý 

16-18 hodin, 6-12 let
Maž. III. pokr. velké středa

16-18 hodin, 12-18 let

Horolezectví
Horský klub I. čtvrtek 16-18

hodin, 6-18 let
Horo přípravka středa 16-

18 hodin, od 8 (max.50 let)
Horo mrňata čtvrtek 15-16

hodin, 5-8 let

Cyklistika
Cyklistika Frýdlant út, st, čt

16-18 hodin, od 10 let
Cykloturistika SMTu pon-

dělí 16-18 hodin, 6-13 let

Stolní tenis
výběrový kroužek Frýdlant

n. O. pod vedením M. Hracho-
vé

Kytara
trampská+zpěv pondělí od

15.30 hodin, od 12 let začáteč-
níci i pokročilí dospělí

Výtvarné kroužky
Výtvarně keramický (9.ZŠ)

stř, čt dle dohody, 3.-5.třída

Jazykové (9.ZŠ)
Němčina hrou upřesněno

dle rozvrhu, 1.-3. třída
Angličtina v projektech

upřesněno dle rozvrhu, 6.-7.
třída

Tai-či
začátečníci i pokročilí 
út, čt 18.30-20.30 h, 15 a vý-

še let, děti dle dohody

gie, cvičení, zdravá výživa a
další

- od 13 let
- cena: 400 Kč

Miláčci
- pro děti, které mají rády zví-

řátka - pomoc při péči o ně
- základní výcvik pejsků ma-

lých plemen na cvičáku
- od 8 let
- cena: 300 Kč

Média
- Láká vás prostředí mediál-

ních prostředků? Pojďme
spolu tvořit jedinečné noviny
a natočit zajímavé reportáže
z našeho města

- od 10 let
- cena: 300 Kč

Kroužek Viléma Thella
- Máte dobrou mušku? Chcete

mít pevnou ruku jako Vilém
Thell? Přijďte si vyzkoušet
střelbu z luku, praku, šipky,
petanque, minigolf, kuličky,
ruské kuželky

- od 9 let
- cena: 300 Kč

Loutky
- kroužek pro všechny, kteří se

chtějí vrátit k pohádkám, či ve
kterých dřímá kousek herec-
tví, výroba loutek

- od 8 let
- cena: 250 Kč

PRO DOSPĚLÉ
Počítač pro každého

- začátečníci, pokročilí
- základy práce s PC (MS Win-

dows, MS Word, MS Excel,
Internet, e-mail)

- kurz je akreditován MŠMT
ČR, po jeho dokončení obdr-
žíte osvědčení

- cena: 1200 Kč
Psaní na počítači všemi de-
seti

- ovládněte klávesnici
- cena: 800 Kč

Drátek
- seznámíte s s drátkem jako

ozdobným prvkem, ale také
si z něj uděláte drobnou de-
koraci v kombinaci se sklem,
keramikou

- cena: 500 Kč / 10 lekcí
Keramika pro dospělé

- základy práce s hlínou, glazo-
vání

- cena: 500 Kč / 10 lekcí
Italština

- začátečníci, pokročilí
- naučíte se gramatice, základ-

ním konverzačním tématům a
samozřejmě to, proč mí rád
italský jazyk

- cena: 500 Kč
Zdravotní tělocvik

- pomalé cvičení, posilování,
protahování, vhodné proti bo-
lestem zad

- cena: 500 Kč

Změny vyhrazeny. Pokud
není uvedeno jinak, platí ceny
pro jedno pololetí. Bližší infor-
mace, přihlášky apod. DDM
Místek 
- telefon: 

558 434 154
558 434 525 

- web: www.ddmfm.cz 
- e-mail: info@ddmfm.cz

Stanice mladých turistů

Termín schůzek může být ještě změněn dle potřeby
dětí a vedoucích.

�
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V rámci „Dnů otevřených
dveří památek 2004“ budou
zdarma zpřístupněny veřej-
nosti památkové objekty ve
městě Frýdek-Místek a okolí.

Neděle 12. 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 Pav-

la
- kostel sv. Jana Křtitele
- Muzeum Beskyd F-M - frý-

decký zámek
Jako doprovodný program

proběhne v 15.00 hodin
v Muzeu Beskyd koncert cim-
bálové muziky Gajdušek
z Hukvald s programem ke
150. výročí narození Leoše
Janáčka. OŠKMaT

Pohoda ze tří palet v Krásnu
V galerii Krásno u kostela sv. Jana a Pavla v Místku bude v pá-

tek 3. září zahájena výstava tří ostravských výtvarnic - Marty Vi-
narkové, Světlany Žvakové a Hany  Strachotové s názvem Poho-
da ze tří palet. Výtvarnice představí své olejomalby a obrázky s ků-
ží. Výstava potrvá do konce měsíce. (jam)

Radegastův rej na Pustevnách
U příležitosti oslav Dnů Radegasta se na Pustevnách 11. září

koná lidová veselice pod názvem Radegastův rej. Akci organizu-
je Plzeňský Prazdroj, a. s. ve spolupráci s its Beskydy, a. s., a
Sdružením Region Beskydy. Hlavní program bude probíhat v pro-
storu nad lanovkou, u sochy Radegasta bude připraven program
pro děti. Těšit se můžete na folklorní soubory, rockovou kapelu,
skupinu historického šermu a nejrůznější soutěže. Pro děti jsou
připraveny drobné dárky a sladkosti, pro dospělé balení piva Ra-
degast a drobné dárky, u soutěže v karaoke je hlavní cenou beč-
ka piva Radegast. Sponzorem akce je skupina historického šermu
Keltik. Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu programu.

Program pro dospělé U LANOVKY:
10.00 - 10.30 Oficiální zahájení akce
10.30 - 11.30 Dopolední program - vystoupení historických skupin
10.30 - 12.00 Ukázky práce Integrovaného záchranného systému
10.30 - 12.00 Ukázky lidových řemesel
10.30 - 11.30 Musica Da Gamba - historická hudba ze Štramberka
10.30 - 11.30 Keltik - pásmo scének historické skupiny ze St.Vsi

nad Ondřejnicí
10.30 - 11.00 Keltik - turnajové klání o pohár Radegastu
11.00 - 11.30 Keltik - turnajové dovednosti - soutěže pro publikum
11.30 - 12.00 Pauza na oběd, reprodukovaná hudba

12.30 - 17.00 Odpolední hudební a  zábavný program nad lanovkou
12.30 - 13.10 Ostravička - dětský folklorní soubor z Frýdku-Místku
13.10 - 13.45 Šidla + Malá Ostravica
13.45 - 14.30 Gajdušek - cimbálová muzika z Hukvald
15.00 - 16.00 RK 130 - bigbeatová skupina z F-M
16.00 - 17.00 Soutěž zpěváků z publika v karaoke
12.30 - 13.30 Keltik - ukázky šermu, soutěže šermířských doved-

ností
13.30 - 15.00 Keltik - mučírna a dobové soutěže nejen pro páry
15.00 - 16.00 Keltik - pivní zápolení - soutěže o ceny Radegastu
16.00 - 17.00 Keltik - střelecký turnaj
17.00 Vyhlášení výsledků soutěže v karaoke, předání ceny

a ukončení akce
Program pro děti U SOCHY RADEGASTA:

10.30 Oficiální zahájení akce
10.30 - 12.30 Ordál - gotická katovna, specialita: mučení rodičů
10.30 - 12.30 Soutěže pro děti
10.30 - 10.50 Soutěž ve skákání přes švihadlo
10.50 - 11.10 Soutěž v plivání žvýkačky
11.10 - 11.30 Závod v běhu trojnož
11.30 - 11.50 Kreslení sochy Radegasta
11.50 - 12.30 Soutěž v zazpívání písničky (jam)

Pokud chcete získat vol-
né vstupenky na představe-
ní „Kouzelná školka s Ma-
jdou a Františkem“, které se
uskuteční 18. září v 10.00
hodin v sále kina Petra Bez-
ruče v Místku, neváhejte a
zapojte se do soutěže!

Soutěžní otázka zní:
„Ze které země pochází

skřítek František, který
pravidelně vystupuje s
Majdou v pořadu ČT Kou-
zelná školka?

a) Tramtárie
b) Famfárie
c) Frantárie
Správnou odpověď za-

šlete na adresu: Mgr. Jana
Alžběta Mikulíková, Měst-
ský úřad Frýdek-Místek,
Radniční 1148, 738 22 F-M

Nezapomeňte uvést tel.
kontakt, prvních 10 z vás
obdrží zdarma vstupenku. Fotoklub Art Collegium

vyhlašuje soutěž

Soutěž o vstupenky na dětské představení Magdaleny Reifové Ostravička reprezentovala
Českou republiku

Dětský folklórní soubor Os-
travička byl národní sekcí CI-
OFF vybrán, aby reprezento-
val Českou republiku  na
„Světové Folkloriádě CIOFF“.
V letošním roce šlo již o v po-
řadí třetí folkloriádu, jež  byla
zahájena v maďarském městě
Pécs. Světová Folkloriáda CI-
OFF je festival pod záštitou
UNESCA, který má za cíl do-
sáhnout sblížení představitelů
tradičních kultur ze všech ná-
rodních sekcí CIOFF (Meziná-
rodní rada organizátorů folk-
lórních festivalů a lidového
umění). Jedná se o vrcholnou
událost pro všechny milovníky
a příznivce národních lido-

vých  kultur, která se konala
ve 13 městech Maďarska ve
dnech 12. až 22. srpna. Za-
stoupeno bylo 81  států z ce-
lého světa a 100 souborů s ví-
ce než 2000 tanečníků a mu-
zikantů.

DFS Ostravičku a naše
město reprezentovalo 10 ta-
nečnic, 10 tanečníků, 7 členek
cimbálové muziky a čtyřčlen-
ný „realizační tým“ v čele
s uměleckou vedoucí Marií
Novákovou a vedoucím sou-
boru Stanislavem Novákem.
Náročná příprava souboru vy-
vrcholila závěrečným týden-
ním soustředěním ve vile Os-
travičky. (fs)

Fotoklub Art Collegium Frý-
dek-Místek vyhlašuje již 
7. ročník fotosoutěže pro mla-
dé autory. 

Uměleckého klání se mo-
hou zúčastnit fotografové
z Frýdku-Místku a blízkého
okolí, jejichž věk letos nepře-
sáhne 25 let. Fotografie mo-
hou být černobílé i barevné o
formátu minimálně 13x18 cm,
a to na libovolné téma. Na
zadní straně musí označeny
názvem fotografie, dále jmé-
nem autora, jeho adresou a
rokem narození. Do každé zá-

silky je nutno vložit seznam
zaslaných fotografií. Vyhod-
nocení fotografií provede od-
borná porota sestavená pořa-
datelem. Uzávěrka soutěže
je 7. 12. 2004. 

Vernisáž  18. 1. 2005  v bu-
dově Obchodní akademie
Frýdek-Místek (na ul. Palac-
kého). Navráceny budou foto-
grafie zpět 30. 6. 2005. Foto-
grafie do soutěže zasílejte na
adresu: Fotoklub Art Collegi-
um, Obchodní akademie, Pa-
lackého 123, 738 02 Frýdek-
Místek. (jam)
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Mentálně postižená mládež bude na
olympiádě soutěžit o putovní pohár

Hod kriketovým míčkem,
skok do dálky, běh na 50 a 400
metrů, přetahování lanem a
štafetový běh  - to jsou spor-
tovní disciplíny, v nichž budou
moci  prokázat svou zdatnost a
obratnost mentálně postižení
sportovci na VIII. ročníku celo-

státní sportovní olympiády
v lehké atletice s mezinárodní
účastí, která se koná v pátek
24. září na atletickém stadionu
TJ Slezan Frýdek-Místek. 

V letošním roce přislíbili
účast i sportovci z Polska, Ně-
mecka a Slovenska.

Akce začíná v 8.00 hodin
prezentací družstev, o hodinu
později bude olympiáda slav-
nostně zahájena. Vyhlášení
vítězů je plánováno na 15. ho-
dinu téhož dne. V rámci do-
provodného programu vystou-
pí zpěvák z oblasti pop-
music.

Hlavními sponzory akce jsou
Moravskoslezský kraj a město
Frýdek-Místek, takže se může-
te těšit na osobní účast hejt-
mana Ing. Evžena Tošenov-
ského a starostky města Ing.
Evy Richtrové. (jam)

Vloni olympiádu hendikepovaných sportovců slavnostně zahajo-
valy mažoretky. FOTO: archiv

Stejně jako vloni, sjedou se i letos v září mladí
sportovci s mentálním postižením do Frýdku-Místku
na olympiádu. Pořadatelem celostátní soutěže s me-
zinárodní účastí v lehké atletice pod záštitou města
Frýdku-Místku je Sdružení pro pomoc mentálně po-
stiženým ČR Škola života. Vítězové závodu si domů
odvezou putovní pohár. 

Tentokrát fotbalisté projevili
o turnaje ještě větší zájem než
v loňském roce. Oproti loň-

ským osmi přihlášeným letos
počet stoupl na limitních 10 tur-
najů.

Starostové obcí či předsedo-
vé TJ ve spolupráci s Regio-
nem Beskydy zorganizovali
sérii turnajů v malé kopané ve
věkové kategorii 16 - 26 let.
První z nich se uskutečnil kon-
cem června v Kozlovicích (ví-
těz - FC Kozlovice), v červenci
se fotbal odehrál ve Vojkovi-
cích (vítěz - TJ Sokol Vojkovi-
ce), Starém Městě (vítěz - Sta-
ré Město I), Kunčicích pod
Ondřejníkem (vítěz - Tuzemáci
- mladé dorostenecké naděje
z Frýdku-Místku a Frýdlantu n.
O.) a během srpna si týmy za-
hrály v Kateřinicích (vítěz - FC
Kozlovice), Třanovicích (vítěz -
FC Mošting Frýdlant n. O.),
Staříči (vítěz - FK Staříč muži),
Ostravici (vítěz - Ostravice I) a
podruhé ve Starém Městě (ví-
těz - Trio Sport Frýdek-Místek).
Poslední závěrečný boj se
odehrál na hřišti TJ Ferrum ve
Frýdlantu nad Ostravicí kon-
cem srpna (vítěz - FC Mošting
Frýdlant n. O.).

Na závěr nutno s potěšením
poznamenat, že počasí fotba-
listům přálo, atmosféra na hřiš-
tích byla až dravě soutěživá a
vítězný pohár Regionu Besky-
dy si odnesli skutečně ti nej-
lepší. V kuloárech se proslý-
chá, že hráči se již těší na dal-
ší ročník. (hw)FOTO: Miroslav Sedlář

Chcete se naučit sebeobraně?
Máte-li zájem naučit se základy juda, sebeobrany, sebeovlá-

dání či zlepšit si svou vytrvalost a fyzickou zdatnost, přijďte mezi
nás! Tréninky pro děti ve věku od 7 do 14 let a probíhají v pondělí
od 6.30 do 18.00, čtvrtek od 17.00 do19.00, pro mládež od 14 let
v pondělí, středu a pátek od 18.00 do 19.00 hodin. Kursovné činí
150 Kč měsíčně. Všechny zájemce zve srdečně Lubomír
Černý.

Naučte se Wing Chun Kung Fu!
Škola Lok Yiu Wing Chun Kung Fu přijímá no-

vé zájemce o cvičení tohoto bojového umění. Ví-
ce informací se dozvíte na tel. čísle 603 212 945 
nebo na webových stránkách www.elywcimaa.cz
Tréninky jsou pro dospělé od 15 let a pro děti od 7 let.
Přijďte mezi nás!

Ú V ù R
20 000 - 32 000 Kã

☎ 731 112 119

• I PRO DÒCHODCE
DO 75 LET

• BEZ RUČITELE
• VY¤ÍZENÍ ÚVùRU

ZDARMA
• SPLÁTKA OD 702 Kč/měsíc

Chceš začít hrát
basketbal? Tak
přijď na trénink!

Basketbalový klub F-M
hledá děvčata i chlapce
pro stávající i nová žákov-
ská družstva, zejména roč-
níky narození 1991-1994.
Tréninky probíhají ve spor-
tovní hale K-Sport v Místku
(vedle stř. průmyslové ško-
ly) vždy v pondělí a čtvrtek
od 15.00 do 16.30 hod. In-
fo na tel. č.: 558 647 341;
603 759 319.

Vzhledem k tomu, že v letošním roce se RELAX CUP
nepodařilo podpořit dotací z Moravskoslezského kraje
a zájem o tyto letní turnaje v malé kopané byl velký,
rozhodlo se Sdružení Region Beskydy finančně tuto
sympatickou akci zaštítit. II. ročník série turnajů v ma-
lé kopané RELAX CUP 2004 probíhal v období od 19.
června do 21. srpna na hřištích Regionu Beskydy.

Tentokrát za podpory Regionu Beskydy
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Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2
www.kulturafm.cz

30.9. v 19.00 hod.
1. ZÁMECKÝ KONCERT
(Igor Františák - klarinet, Wallin-
gerovo kvarteto) Program: A.
Dvořák, L. Janáček, J. Brahms
Koncert proběhne v rámci 1.
ročníku Svatováclavského hu-
debního festivalu v Evangelic-
kém kostele.

Připravujeme:

XLI. cyklus abonentních
koncertů 2004/2005

Koncerty velkého cyklu:

9. října - Bazilika Panny Marie
SYMFONICKÝ ORCHESTR
FRÝDEK-MÍSTEK
Účinkují: sólisté Moravskoslez-
ského divadla v Ostravě, Vyso-
koškolský pěvecký sbor Ostra-
va, Brněnský akademický sbor
Diriguje: Jaromír Javůrek Pro-
gram: Antonín Dvořák „Stabat
Mater“

25. října - Chrám sv. Jana a
Pavla
COLLEGIUM MARIANUM
Program: „Opus Italicum“ - Italo-
vé a české země
Koncert proběhne v rámci 1.
ročníku Svatováclavského hu-
debního festivalu

20. listopadu - sál Národního
domu
MORAVSKÉ KVARTETO
Program: Leoš Janáček „Listy
důvěrné“

2. prosince - sál Národního
domu
ZUZANA LAPČÍKOVÁ, Jazzové
trio Emila Viklického
Vánoční koncert

27. ledna - sál Národního domu
Brass Band Brno
Řídí: Evžen Zámečník

22. dubna - sál Národního
domu
JANÁČKOVA FILHARMONIE
OSTRAVA a Igor Františák -
klarinet
Koncert proběhne v rámci Celo-
státního setkání zástupců Kruhu
přátel hudby.

květen - sál Národního domu
IVAN KLÁNSKÝ - klavír

Zámecké koncerty:

30. září - Evangelický kostel

3. až 5.9. v 15.30 a 17.45 hod.
SHREK 2 /USA/

Shrek a Osel jsou znovu tady,
aby nás pobavili.
Mládeži přístupný České
znění!! 93 min

3. až 5.9. ve 20.00 hod.
KRÁČEJÍCÍ SKÁLA /USA/

Wrestlingový šampión známý
pod přezdívkou The Rock v akč-
ním dramatu inspirovaném kla-
sickou krimi sérií ze 70 let.
Mládeži do 12 let nevhod-
ný České titulky 87 min

7. až 8.9. v 17.45 hod.
POST COITUM /ČR/

Mrazivá city komedie. Film Jura-
je Jakubiska o hledání lásky za
každou cenu.
Mládeži do 15 let nevhodný 100
min

7. až 8.9. ve 20.00 hod.
ÚSVIT MRTVÝCH /USA,

Japonsko, Francie/
Solidní stylový snímek s dobrým
navozením napětí a hrůzy a s re-
lativně únosnou mírou naturalis-
mů.
Mládeži do 18 let nevhod-
ný České titulky 100 min

10. až 12.9. v 17.45 a 20.00
hod.

KRÁL ARTUŠ /VB, Irsko /
Legenda o králi Artušovi znovu
ožívá ve výpravném historicko
dobrodružném filmu.
Mládeži do 12 let nevhod-
ný České titulky 126 min

14. až 15.9. v 17.45 a 20.00
hod.

LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ /USA/
Tom Hanks a Irma P. Hallová v
kriminální komedii od bratrů Co-
enových.
Mládeži přístupný České titul-
ky 104 min

17. až 19.9. v 17.45 hod.
PÁNSkÁ JÍZDA /ČR/

Česká komedie o tom, že správ-
ní chlapi si poradí sami.
Mládeži přístupný 75 min

17. až 19.9. ve 20.00 hod.
NON PLUS ULTRAS /ČR/

Nová česká svižná, vtipná, ře-
meslně pečlivě udělaná podíva-
ná ze světa fotbalových fanouš-
ků, kterým slouží fotbal jen jako
záminka. Hrají: D. Novotný, Jiří
Lábus, Jana Hlaváčová, Vl.
Dlouhý, O.Kaiser a další.
Mládeži přístupný 82 min

21. až 22.9. v 17.45 hod.
TÁTA NA ÚPLNÝ ÚVAZEK

/USA/
Ben Affleck coby prozřevší wor-

partnerkami, které jsou v klinic-
kém spánku. Film o radosti a po-
těšení z vyprávění příběhů, které
jsou tou nejlepší zbraní v boji
proti samotě a šílenství.
Mládeži do 12 let nevhodný 112
min

13.9. v 19.00 hod.
POVÍDKY Z KUCHYNĚ /2003-

Norsko,Švédsko/
Režie: Bent Hamer
Velice přívětivý film s notnou
dávkou absurdního humoru a
satiry. Originalita příběhu potvr-
zuje kvality severské kinemato-
grafie!
Mládeži do 12 let nevhodný 95
min

14.9. v 19.00 hod.
PINK FLOYD - ZEĎ /1982-VB/

Režie: Alan Parker
Sled volně na sebe navazujících
epizod ,kde se vzájemně prolíná
drsná realita s přebujelými ,
mysteriózními představami.
Hudba: Pink Floyd a Robert Ez-
rin. K filmu je připojen krátký film
od režiséra Pinkavy -GERIHO
HRA, který obdržel OSCARA!
Mládeži do 12 let nevhodný 90
min

20.9. v 19.00 hod.
MĚSTO BOHŮ /2002- Brazílie,

SRN, Francie/
Režie: Fernando Meirelles
Realistický pohled na jihoame-
rické velkoměsto Rio de Janeiro
plné chudoby a
nevzdělanosti,která rodí dětskou
kriminalitu a vytváří ideální pod-
mínky pro drogový trh.
Mládeži do 15 let nevhodný 130
min

21.9. v 19.00 hod.
NEBE NAD BERLÍNEM /1987 -

Německo/
Režie: Wim Winders
Podobenství o světě plném ob-
tížně překonatelných hradeb, ale
i andělů bdících nad našimi živo-
ty. Poetické dílo vysokých kvalit.
Mládeži do 12 let nevhodný 120
min

27.9. v 19.00 hod.
TANEC V TEMNOTÁCH /2000-

Dánsko,Německo,Nizozemí,
USA/

Režie: Lars von Trier
Björk, Catherine Deneuve, Da-
vid Morse v kultovním muzikálu
o české emigrantce a svobodné
matce Selmě, která žije se svým
synkem ve Spojených státech ,
jemuž hrozí slepota.
Mládeži do 12 let nevhodný 140
min

IGOR FRANTIŠÁK - klarinet a
WALLINGEROVO KVARTETO
Koncert proběhne v rámci 1.
ročníku Svatováclavského hu-
debního festivalu

29. listopadu - Rytířský sál
frýdeckého zámku
LYRA DA CAMERA
Adventní koncert

3. února - Rytířský sál
frýdeckého zámku
Štěpán Rak - kytara

22. března - Rytířský sál
frýdeckého zámku
SMETANOVO TRIO

7. dubna - Rytířský sál
frýdeckého zámku
ADAMUSOVO TRIO

květen - Rytířský sál frýdeckého
zámku
„STRETNUTIE - SETKÁNÍ“
Večer poezie, vyprávění a hud-
by. Ladislav Chudík - recitace,
Bohumil Smejkal - housle, Vladi-
mír Hollý - klavír.

Ceny předplatného:
Koncerty v Národním domě (7
koncertů): 420 Kč, se slevou
260 Kč.
Zámecké koncerty (6 koncertů):
380 Kč, se slevou 230 Kč.
Legitimace na koncerty je mož-
no zakoupit v pokladně ND, frý-
deckého zámku a v Nové scéně
Vlast. Uzávěrka přihlášek je do
25. září.

Kurzy:

JAZYKOVÉ KURZY PRO
MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ:
Angličtina, Němčina, Francouz-
ština, Italština

TANEČNÍ PŘÍPRAVKA PRO
SOUTĚŽNÍ TÝM

TANEČNÍ pro mládež - začáteč-
níci podzim 2004

KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
pro maminky

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

1.9. v 17.45 a 20.00 hod.
HŘÍŠNÝ TANEC 2 /USA/

Vášeň a salsa v žáru havan-
ských nocí!
Mládeži do 12 let nevhod-
ný České titulky 86 min

koholik v romantickém melodra-
matu Kevina Smithe.
Mládeži do 12 let nevhod-
ný České titulky 103 min

21. až 22.9. ve 20.00 hod.
ŽIVOT S HELENOU /USA/

Romance o ženě, která v péči o
tři siroty se vzdává své kariéry.
V hl. roli Kate Hudsonová a John
Corbett
Mládeži přístupný České
titulky 120 min

24. až 26.9. v 17.30 hod.
28.9. v 15.00 hod.

HARRY POTTER
A VĚZEŇ Z AZKABANU /USA/
Repríza napínavé podívané plné
fantazie i dokonalých triků..
Mládeži přístupný České zně-
ní 145 min

24. až 26.9. ve 20.00 hod.
VATERLAND -

LOVECKÝ DENÍK /ČR/
Nový český film- dobrodružný
thriller s prvky černé komedie.
Hrají: Karel Roden, F. Řehák,
Petr Forman a další.
Mládeži přístupný 120 min

28. až 29.9. v 17.45 hod.
HELL BOY /USA/

Rudý ďábel Ron Perlman versus
nemrtvý Karel Roden v komikso-
vé adaptaci Guillerma del Tora.
Mládeži přístupný České
titulky 120 min

28. až 29.9. ve 20.00 hod.
VĚČNÝ SVIT NEPOSKVRNĚNÉ

MYSLI /USA/
Jim Carrey a Kate Winsletová v
příběhu o zachraňování paměti.
Mládeži do 12 let nevhodný 108
min České titulky

6.9. v 19.00 hod.
EDI /2002- Polsko/

Režie: Piotr Trzaskalski
Uváděný film zapadá do sociál-
ního trendu polské kinematogra-
fie, věnujícího se problémům
obyčejných lidí v nových spole-
čenských podmínkách. Film zís-
kal celou řadu ocenění!
Mládeži do 12 let nevhodný 100
min

7.9. v 19.00 hod.
MLUV S NÍ /2002- Španělsko/

Režie: Pedro Almodóvar
Mistrovské sugestivní dílo, pří-
běh dvou mužů, kteří se poznají
za nezvyklých okolností - při ná-
vštěvách v nemocnici za svými
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Hlavní 112
Tel.: 558 438 083
www.kulturafm.cz

23.9. v 8.30 a 10.30 hodin
Hurvínkova cesta

do Tramtárie
Loutkové představení se zná-
mými postavičkami pro děti MŠ
a žáky 1. stupně ZŠ (Divadlo
Spejbla a Hurvínka Praha)

26.9. v 15.00 hodin
Putování za švestkovou vůní

Loutková pohádka podle knihy
Ludvíka Aškenazyho o velkém
putování trpaslíka Pitrýska (Di-
vadelní spolek Mumraj)

Divadelní sezóna 2004/2005
Předplatitelská skupina A

(v 19.00 hod.):

13. října
Divadlo Semafor

Osmdesát svíček na
ztraceným dortu

24. listopadu
Pražská divadelní agentura

Arthur Watkyn:
Co v detektivce nebylo

Hrají: Petr Nárožný, Václav Vy-
dra, Jana Boušková, Ladislav
Trojan aj.

Prosinec
Divadlo Ungelt

Joe Penhall:
Láska a porozumění

Hrají: Richard Krajčo, David
Švehlík a Martina Delišová.

Únor 2005
Divadelní spolek Kašpar - Diva-
dlo v Celetné Praha

Václav Havel:
Třikrát na Havla !

Hrají: Tomáš Karger, František
Kreuzmann, Jan Potměšil, Mile-
na Steinmasslová, Miloš Kopeč-
ný, Eva Elsnerová aj.

Březen 2005
Studia DVA - Praha

Ingmar Bergman:
Podzimní sonáta

Hrají: Daniela Kolářová, Pavel
Kříž, Barbara Kodetová, Magda-
léna Borová.

Duben - květen 2005
Činoherní klub Praha

David Mamet: Sexuální
perverze v Chicagu

Hrají: Marek Taclík, Jaromír Du-
lava, Lucie Pernetová a Ivana
Chýlková.

Předplatitelská skupina B
(v 19.00 hod.):

24. října
Pražská divadelní agentura
Jiří Just: Příběh Coco Chanel

Hrají: Michaela Dolinová, Libuše
Švormová, Jan Čenský a Lumír
Olšovský.

18. listopadu
Pražské kulturní služby

John Murell: Poslední léto
Hrají: Marta Vančurová a Vlasti-
mil Harapes.

Prosinec
Agentura BIF Praha a divadlo
Viola Praha

Geraldine Aron:
Můj báječný rozvod

Hraje: Eliška Balzerová.

21. února 2005
Divadlo Ungelt Praha

Véronique Olmi:
Mathilda

Hrají: Zuzana Bydžovská a Jiří
Bartoška.

17. března 2005
Divadelní společnost Háta Praha

Marc Camoletti:
Láska, sex a žárlivost

Hrají: Mahulena Bočanová, Mar-
tin Zounar, Zdeněk Mahdal, Lu-
cie Zedníčková aj.

Duben 2005
Radošinské naivné divadlo Bra-
tislava

Stanislav Štepka: Tata
Hrají: Stanislav Štepka, Soňa
Norisová, Monika Hilmerová,
Csongor Kassai,
Milan Šago aj.

Ceny předplatného:
Skupina A: I. - V. řada 1 500 Kč,
1 200 Kč (důchodci)
Skupina B: I. - V. řada 1 500 Kč,
1 200 Kč (důchodci)
Předprodej předplatného od 1.9.
do 30.9. v pokladně Nové scény
Vlast

Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK

Stálé expozice

BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

9.9. v 17.00 
Metodějovo město hledejte
(přednáškový sál Zeleného
domu)

23.9. v 17.00 
Ten dělá to a ten zas tohle
(přednáškový sál Zeleného
domu)

30.9. v 17.00 
Z kroniky města Fulneku
(přednáškový sál Zeleného
domu)

HRAD HUKVALDY
Tel. 558 699 323

5.9. Dny hukvaldských prec-
líčků a koláčků aneb hradní
setkání mlsných jazýčků

11.9. od 18.00 do 23.00 Ještě
jednou strašidla aneb kdo se
ne.bál napoprvé, může to
napravit (baterky a pevné
nervy s sebou)

Pionýrů 764, Frýdek-Místek
Tel.: 558 435 067, 558 647 694

4.9 . závod dobrodruhů (cyklis-
tický závod na Hatích)
15.9. od 15.00 den otevřených
dveří
24. - 26.9. zájezd do Vysokých
Tater

Pionýrů 752, 
Národních mučedníků

Tel.: 558 434 154, 558 434 525

6., 7., 17.9.
DNY BEZ ÚRAZU
- program zaměřený na preven-

ci dětských úrazů
- hry, soutěže o ceny, zábava
- určeno dětem i rodičům
- park na Slezské, sídliště u hříb-

ku, sídliště Riviéra

11.9. v 9.00 hod.
DĚTI, MLÁDEŽ, VOLNÝ ČAS

- nabídka volnočasových aktivit
nejen pro děti a mládež města
FM

- hry, soutěže .
(náměstí Svobody v Místku)

15.9.
DEN SE SVĚTLUŠKOU
- finančních sbírka na podporu

nevidomým a slabozrakých
- hry a soutěže na obou budo-

vách DDM
Změny vyhrazeny. Sledujte, pro-
sím, propagační materiály jedno-
tlivých akcí, ze kterých se dozví-
te konkrétní informace. Bližší in-
formace, přihlášky apod. na tel.
č. 558 434 154, 558 434 525. 

Farní 1
Tel.: 558 434 961

ÚT, ČT 9.00–12.00 hod.

7.9. Zahájení po prázdninách
9.9. Krtečkova tvořivost (vyro-

bíme si větrník)
14.9. Pohádka
16.9. Trhané obrázky
21.9. Foukací dýmky z jogurto-

vých kelímků
23.9. KRTEČKOVÉ DOREMI
30.9. Podzimní ozdoby z barvi-

ček na sklo - přijďte si vy-
robit veselé dekorace do
oken!

Každé úterý v době od 9.30 do
10.00 hod. se koná cvičení ma-
minek s dětmi.

Hlavní 112
Tel.: 558 436 993

27.9. Koncert Jiřího Stivína

F. Čejky 450
Tel. 558 435 449 

PO-PÁ 13.00–17.00 hod.

1.9. Rozloučení s prázdninami
a přivítání nového školního
roku

8.9. Výroba aranžmá z přírod-
nin

15.9. Vědomostní soutěž pro
malé i větší

23.9. Zábavné odpoledne (žong-
lování, break dance, kouz-
lení, tanec) pod názvem
Předveď, co umíš!

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ
POUTNÍ MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY
LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
ŽELEZNIČNÍ MODELY
Prezentace sbírek i vlastních vý-
robků modelářů a zájemců o
historii železniční dopravy. Auto-
rem scénáře je František Pavel-
čík a dále spolupracovali: Old-
řich Wiesner, Tomáš Hloušek,
Ing. Vítězslav Muras, Jiří Kle-
ment, Jiří Síč, Jiří Orálek, RK
MODEL Brno, Vagonářské mu-
zeum Studénka, České dráhy,
a.s. - železniční stanice Ostrava-
hlavní nádraží a železniční stani-
ce Frýdek-Místek. Výstava je
doplněna pohyblivým kolejištěm
a prodejem firemních železnič-
ních modelů. Potrvá do 12.9.

HISTORIE LÉTÁNÍ
V POBESKYDÍ
Prostřednictvím historických fo-
tografií a písemných dokumentů
se mohou návštěvníci seznámit
s historií sportovního létání na
řadě letišť v našem regionu od
roku 1928 až po současnost.
Součástí výstavy bude expozice
týkající se činnosti paraskupiny
WOLFRAM v Beskydech kon-
cem 2. světové války. Skupina
byla vysazena 13. září 1944.
V letošním roce si připomínáme
60. výročí této události. Potrvá
do 5.9.

Kytice
Věra Tošenovská, akademická
malířka, představí své barevné
litografie, artprotisy a kresby v
Rytířském sále. Vernisáž se ko-
ná 16.9. v 17.00. Potrvá až do
17. října.

Programy, koncerty:
Dny evropského dědictví
12.9. od 13.00 do 17.00

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ A
VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST

4.9.
Pojďte s námi do Českého
Těšína (vlastivědná vycházka;
odjezd z Frýdku v 7.35 hod).
Akce se koná i za nepříznivého
počasí.

9.9. v 15.00 
Geologický kroužek
(přednáškový sál Zeleného
domu)
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Tel.: 558 437 545, 558 437 295, www.emplus.cz, E-mail: emplus@applet.cz

ÎALUZIE
776 333 009
732 828 098
558 434 995

■ horizontální cena 
od 165 Kã/m2 

■ vertikální 
■ venkovní
■ silikonová tûsnûní 
■ mark˘zy 
■ rolety 
■ sítû proti hmyzu 
■ lamelové shrnovací

dvefie

Ale‰ KoÀafiík 
K Hájku 2961

prim. MUDr. Daniel Furmánek
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■ 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

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

Mgr. Milena Chodurová

Tel.: 777 630 151 www.top-real.cz

Poradenská činnost, právní
servis, ochota, serióznost. 

Nám. Svobody 29, 
Frýdek-Místek

◆ BYTY ◆ RD 
◆ CHATY
◆ POZEMKY

ve Frýdku-Místku, 
Ostravě a okolí.


