
„V programovém prohlášení
rady města byla stanovena jako
jedna z priorit výstavba padesáti-
metrového bazénu pro občany
města. Po konzultacích s projek-
tanty bylo rozhodnuto, že zájem
občanů dnes již přitahují koupa-
liště vybavené atrakcemi - zvané
obecně aquapark. Protože se
jedná o zařízení sloužící k rekre-
aci a oddechu, byla z pěti růz-
ných míst po mnoha jednáních
na základě SWOT analýzy - vy-
hodnocení silných a slabých
stránek - vybrána v srpnu radou
města jako nejvhodnější lokalita
rekreační oblast přehrady Oleš-
ná,“ vysvětlil, co realizaci vý-
znamného investičního záměru
předcházelo, místostarosta Miro-
slav Dokoupil. I dodavatelé a
projektanti přitom potvrzují, že na
Olešné vznikl jeden z nejlépe
umístěných a nejhezčích areálů
v republice. Umístění aquaparku
na Olešné přinese kromě příjem-
ného výhledu na Beskydy ještě
další výhody, zejména v objemu
slunící plochy, která je již nyní
osm tisíc metrů čtverečních a v
příštím roce bude rozšířena ještě
o dva až tři tisíce. Také zpevně-
né plochy kolem bazénu mohly
být dostatečně velkorysé.

Dálkoví zimní plavci, na čele
s Pavlem Neumannem, který mi-
mo jiné trénoval Libora Laštíka,
jenž v roce 1998 přeplaval kanál
La Manche, byli objednaným
zpestřením, ale dokázali inspiro-
vat i místostarostu Petra Cvika,
který si kolaudované dílo odváž-
ně odzkoušel na vlastní kůži.
„Když už jsme vodu kvůli kolau-
dačnímu procesu museli napus-
tit, neodolal jsem, abych si pla-
vání spolu s plavci nevyzkoušel
také. Protože jsme museli otes-
tovat i funkčnost vyhřívacího
systému, umrznutí mi nehrozilo.
V žádném případě kolaudační
akce nestála ani o korunu víc,
než bylo nutné,“ uvedl na pravou
míru informaci nejmenovaného
bulvárního deníku o zbytečných
financích na kolaudaci místosta-
rosta Petr Cvik. Jak dále doplnil,
voda musí zůstat v bazénu i přes
zimní období. Kvůli technologii
se z bazénu jen malé množství
vody odpustí a firma provede od-
borné zazimování.

Výstavba první části Rekreač-
ního komplexu Olešná, ve městě
již dostatečně známá pod ná-
zvem Aquapark, si vyžádala in-
vestici ve výši 134 milionů korun.
V příštím roce bude zpracována

projektová dokumentace na na-
vazující krytý areál, jehož výstav-
ba by mohla napřesrok začít.
„Termín zahájení provozu aqua-
parku v příští sezóně bude sa-
mozřejmě hodně záviset na po-
časí, ale jedno je jisté. Jestliže
nám bude počasí mimořádně
přát a otevřeme aquapark třeba
již v květnu, na prvního června,
tedy na Den dětí, hodláme vše
řádně oslavit,“ informoval mís-
tostarosta Petr Cvik, který doufá,
že aquapark přitáhne nejen míst-
ní občany, ale také lidi z širšího
okolí, takže bude představovat i
příspěvek pro zvýšení cestovní-

ho ruchu. Dva tobogány délky 
80 m, široká skluzavka, podvod-
ní lavice a lehátka se vzducho-
vou masáží, masážní trysky,
vodní hřib, dnový vzduchovač,
šplhací síť, proudový kanál včet-
ně podvodního ostrova, houpací
záliv s vodní fontánou, mimoú-
rovňový vodopád mezi plavec-
kým a relaxačním bazénem, vod-
ní ježek, to vše by mělo být 
dostatečným lákadlem. A navíc
dostupným. Bylo již rozhodnuto
o tom, že základní vstupné,
v němž jsou zahrnuty i výše zmí-
něné atrakce, bude činit pouhých
padesát korun. (pp)

Vážení 
spoluobčané,
velmi rychle se
přiblíží konec
roku 2004. A 
já bych chtěla
prostřednictvím
Zpravodaje Ra-
dy města podě-
kovat za spolu-
práci v letošním roce všem,
kteří svým každodenním pří-
stupem k řešení úkolů a pro-
blémů dokazují, že jim na na-
šem městě záleží.

Poděkování patří mým kole-
gům radním i zastupitelům, ta-
jemníkovi, vedoucím jednotli-
vých odborů a zaměstnancům
městského úřadu, členům ko-
misí a výborů rady a zastupi-
telstva města i předsedům
osadních výborů okrajových
částí našeho města.

Velké poděkování však patří
i Vám, občanům našeho měs-
ta, kteří svými podanými pod-
něty a připomínkami máte sna-
hu život v našem městě vylep-
šit a zkvalitnit. Vaše postřehy
jsou pro nás velmi cenné!

Známé rčení „kdo nic nedě-
lá, nic nezkazí“ ale platí i pro
nás a naši práci. Ne vždy se
všechno podaří na první po-
kus, ne vždy jsme na sebe mi-
lí a vůči sobě vstřícní. Je ale
naší snahou případné chyby
minimalizovat a práci zkvalit-
ňovat.

Chtěla bych Vám také po-
přát klidné a ničím nerušené
prožití nejkrásnějších svátků
v roce v kruhu Vašich nejbliž-
ších.

Do roku 2005 přeji nám
všem především zdraví, spo-
kojenost, více ohleduplnosti a
tolerance. Eva Richtrová
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UŽ JE TO HOTOVO!: Místostarosta Miroslav Dokoupil, starost-
ka Eva Richtrová a místostarosta Petr Cvik slavnostně přestřihli
pásku u příležitosti kolaudace aquaparku. Foto: Petr Pavelka

Na frýdecko-místeckou
radnici u příležitosti zpro-
voznění stavby Rychlostní
komunikace silnice R 48
úsek Frýdek-Místek - Dobrá
zavítal premiér Stanislav
Gross, který se sešel s vede-
ním města před slavnostním
přestřižením pásky a odhale-
ním pamětní desky.

V jednací síni, kde probíhají
zasedání zastupitelstva, se ne-
chal poučit na visících výtvar-
ných projevech, jaký je rozdíl
mezi Frýdkem a Místkem.
„Takže když zpívám Okolo
Frýdku cestička, tak je to jen
kolem Frýdku?“ ujišťoval se
premiér.

Starostka města Eva Richt-
rová se na úvod pochlubila ital-
ským investorem v lískovecké
zóně, ale poslanec Petr Rafaj
apeloval především na nutnost
vzniku jedné velké průmyslové
zóny, kterou se nepodařilo zre-
alizovat v Nošovicích. „Potře-

bujeme jednu velkou fungující
plochu a je jedno, jestli se to
podaří v Nošovicích nebo v Lu-
tyni. V Nošovicích máme pro-
blém s vlastnickými vztahy, ho-
dilo by se nám vyvlastnění po-
zemků ve veřejném zájmu.

Premiér navštívil radnici

NÁVŠTĚVA PREMIÉRA: V úvodu se Stanislav Gross zorientoval
na obrazech v síni, co je Frýdek a co Místek. Foto: Petr Pavelka

5. listopad 2004 se zapíše do kroniky města výraz-
ným písmem. Frýdecko-místečtí občané se konečně

po letech dočkali vybudování důstojného areálu pro
letní koupání - na Olešné mohli radní slavnostně
přestřihnout pásku u příležitosti kolaudace aqua-

parku. Protože veškerá vodní plocha kvůli stavební-
mu schválení musela být v plném provozu, včetně

odzkoušení vyhřívacího systému a funkčnosti tepelných čer-
padel, mohli si někteří odvážlivci ihned zaplavat.

Aquapark je zkolaudován!

(Pokračování na str. 3)

Aquapark je zkolaudován!



„Vybrané peníze budou pou-
žity také na pomoc lidem v kri-
tických životních situacích a
humanitární pomoc do zahra-
ničí nebo na Charitní klub Ne-
zbeda, zařízení pro smysluplné
naplnění volného času dětí
z blízkého sídliště,“ sdělil Pavel
Bužek, ředitel frýdecko-místec-
ké Charity.

Letošní Tříkrálová sbírka po-
mohla dokončení I. etapy re-
konstrukce objektu bývalých
jeslí na ulici K Hájku 2971.
V březnu byla část objektu -
ÚSP pro 30 klientů - zprovoz-
něna. Ze sbírky byla hrazena
část stavebních prací, například
ústřední topení, zemní a ze-
dnické práce, vnitřní kanalizace
ve výši přesahující 288 tisíc ko-
run. Pro rozšíření a zkvalitnění
charitní ošetřovatelské a pečo-
vatelské služby v domácnos-
tech byly zakoupeny tři poloho-
vací postele a nové spolehlivé
vozidlo Fabia Combi. Na poste-
le bylo z Tříkrálové sbírky vy-
členěno 40 tisíc, zbývající po-
třebnou částkou 50 tisíc přispě-

lo formou grantu ministerstvo
zdravotnictví. Na vozidlo Fabia
bylo použito přes 136 tisíc, po-
dobnou sumu se podařilo získat
z grantu Evropské unie. Pama-
tovalo se rovněž na zajištění

provozu Denního centra sv. Jo-
sefa pro psychicky nemocné,
peníze byly vyčleněny také na
pomoc sociálně potřebným a
další projekty.

„Charita Frýdek-Místek ještě
jednou děkuje jménem svých
klientů všem štědrým dárcům,
kteří do letošní sbírky přispěli,
a těšíme se, že podobnou
odezvu zaznamená i Tříkrálo-
vá sbírka 2005,“ uzavřel Pavel
Bužek. (pp)
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Vánoční sbírka
V prosinci startuje každoroč-

ní veřejná sbírka Vánoční
strom. Od 1. 12. do 23. 12. bu-
de umístěna pokladnička na
místeckém náměstí Svobody,
peněžní prostředky je možné
zasílat až do Silvestra i na účet
č. ú. 86-5806130237/0100, VS
2321 - Komerční banka a.s.,
Nádražní č.p.1087, Frýdek-
Místek.

Účelem sbírky je finanční
příspěvek pro zlepšení život-
ních podmínek obyvatel v azy-
lovém domě v Místku-Bahně.

Čerti řádí s Mikulášem
V sobotu 4. prosince od 14

hodin jsou všichni zváni do vel-
kého sálu Domu kultury Válco-
ven plechu na Čertovské řádě-
ní s Mikulášskou nadílkou. Na
tradiční nadělování, na které
mohou rodiče dárky pro své
děti přibrat s sebou, hry, soutě-
že a tanec vás srdečně zve
Občanské sdružení Levicové-
ho klubu žen Růže ’92.

Svíčky na Ostravici
Na Štědrý den můžete večer

od 22. hodiny vidět na břehu
Ostravice „u holubic“ několik
desítek skupinek mladých lidí,
rodiny s dětmi i dědečky s ba-
bičkami a na řece šňůru plují-
cích svíček ve skořápkách. Tu-
to tradici přátelského štědrove-
černího setkávání zahájili v roce
1995 kamarádi z turistického
oddílů Krok, kteří chtěli rozšířit
vánoční tradici společného set-
kávání lidi dobré vůle, kteří se
na Štědrý den potkají a slaví
tento okamžik společně. Od té
doby se tato štědrovečerní akce
rozrostla mezi lidi všech věko-
vých skupin a zájmů. 

Vánoční jarmark
17. prosince můžete při-

jmout srdečné pozvání na vá-
noční jarmark, který se koná
od 14.30 do 19.00 hodin v pro-
storách školní jídelny Základní
školy Frýdek-Místek, 1. máje
1700. (pp)

Vánoce zablikají 1. prosince
Obchodníci bombardují vá-

noční atmosférou stále dříve, až
se člověku zdá nepatřičná,
zvlášť když chybí sněhová na-
dílka, ovšem frýdecko-místecké
technické služby se chystají
k vánočnímu koloritu přispívat
až od 1. prosince, kdy se rozsví-
tí bohatá vánoční výzdoba.

Různé ozdoby jsou na svých
místech již pár týdnů, protože bylo
zapotřebí otestovat, v jakém jsou
stavu, a tak občané už sledují, čím
se rozzáří zrovna jejich ulice. Jak
nás ujistil ředitel TS a.s. Jaromír
Kohut, nebude zapomenuto ani na
okrajové části města - Chlebovice,
Zelinkovice, Lískovec a Skalice.

Celkově má být výzdoba přibližně na loňské
úrovni, jen na ulici Hlavní přibude několik ozdob,

čímž se dokončí nasvětlení celého
mostu mezi Frýdkem a Místkem. Vý-
razně bude nasvícena i budova měst-
ského úřadu a poprvé také samotný
areál TS a.s., aby se zdůraznil image
společnosti, která má na starosti, aby
město nebylo ponořeno do tmy.

Obvyklé vánoční stromy se rozsvítí
na obou náměstích, u víceúčelové
sportovní haly, u autobusového stano-
viště, na Kostikově náměstí, u 1. a 5.
ZŠ, na Slezské či u kostela Sv. Jana
a Pavla. Ozdobeny nebudou jen jeh-
ličnany, ale i listnáče, které jsou vý-
razné vzrůstem a na atraktivních plo-
chách. Těm přibudou šlahouny minia-
turních žárovek. Jedinečnou dominan-
tou nepochybně znovu bude frýdecká

Třída TGM, zvlášť když hru světel podpoří za-
sněžená scenérie. (pp)

TŘÍDA TGM: Vá-
noční nasvícení nej-
více vynikne až se
sněhovou nadílkou.

Foto: TS a.s.

Odklizení spadaného listí je
zejména v parcích nezbytností,
ačkoliv jeho rozklad představu-
je důležité živiny, protože jeho
bohatá vrstva by zničila repre-
zentativní trávníky. Listí tlí tedy
nakonec úplně jinde - na kom-
postárně Frýdecké skládky.

Úklid listí v listopadu finišo-
val, protože první sníh tuto čin-
nost značně komplikuje, stejně
jako vydatný déšť. „Když se lis-
tí odklidit nestačí, musí se to
zařídit na jaře, kdy je to ovšem
o hodně pracnější,“ vysvětlil
Jaromír Kohut, ředitel TS a.s.,
která má na starosti místeckou
část. Frýdek zatím listí zbavují
externí firmy. (pp)

HRABAČKY: TS a.s. v příštím roce plánují další rozšíření stro-
jového parku, které má pomoci zvládnout podzimní příval spa-
daného listí. Foto: Petr Pavelka

Listí končí na skládce

Lednová Tříkrálová sbírka

Adoptuj
panenku -

zachráníš dítě
Až do konce tohoto roku

bude probíhat v knihovnách
na ulici Jiráskova a na ulici
Hlavní charitativní prodej pa-
nenek v hodnotě 600,- Kč.
Právě tato částka odpovídá
nákladům na nezbytné očko-
vání jednoho dítěte.

Každým rokem se díky oč-
kování podaří zachránit život
až tří miliónů dětí. Přesto do-
sud téměř stejný počet dětí
umírá na nemoci, kterým lze
očkováním předcházet. V ze-
mích, kde neexistuje běžný
zdravotnický systém nebo kte-
ré jsou postiženy válkou či pří-
rodními katastrofami, pomáhá
UNICEF. UNICEF sehrává dů-
ležitou roli v projektu GAVI
(Global Alliance for Vaccine
and Immunization), jehož cí-
lem je očkovat každé dítě proti
šesti hlavním smrtelným dět-
ským chorobám - spalničkám,
záškrtu, černému kašli, tuber-
kulóze a dětské obrně.

Cílem projektu PANENKA je
získat finanční prostředky pro
celosvětovou očkovací kam-
paň UNICEF. Poprvé byl tento
projekt uveden v roce 1988
v Itálii a postupně se rozšířil do
dalších zemí světa.

V roce 2003 bylo proočková-
no proti dětské obrně více než
500 miliónů dětí v 93 zemích
světa, v naléhavých krizových
situacích - např. v Libérii bylo
očkováno 450 tisíc dětí, v Iráku
4,2 milionů a v Angole 7,1 mili-
onů dětí.

V ČR bylo v roce 2003
„adopcí“ panenek získáno na
podporu očkovacích programů
UNICEF celkem 833 200 Kč.
Svým dílem přispěla i Městská
knihovna Frýdek-Místek, ve
které se prodalo 21 panenek a
českému výboru UNICEF bylo
zasláno 12 600,- Kč. Třeba se
letos ještě zlepšíme. (pp)

Vánoční kamion Coca-Co-
la, věrná kopie kamionu
z televizní reklamy, přijede
15. prosince do Frýdku-
Místku. Frýdecko-místecká
radnice se s pořadateli do-
mluvila, že atrakce zavítá ve
tři hodiny odpoledne na Zá-
mecké náměstí.

Uvnitř kamionu se skrývá
kouzelný domeček, v němž
přebývá opravdový Santa
Claus. Hlavními taháky jsou
pak hry a soutěže s pěknými

výhrami, které dokáží zabavit
malé i velké návštěvníky.

Děti budou moci vyzkoušet
své dovednosti při prolézání
Santovy prolézačky, vázat
Santovu botu nebo skládat
Santovu skládačku. Pokud bu-
dou chtít, skřítkové je rádi vy-
fotografují se „Santou“ nebo za
pravým vánočním paravánem.
Fotografie budou pořizovány
digitálním fotoaparátem a
ukládány na internetové strán-
ky, odkud si je každý bude

moci stáhnout či vytisknout. Je
připraveno také karaoke a zpí-
vání vánočních koled.

Santa Claus bude mít pro
každého připraveno mnoho
dárků: nafukovací balónky se
stojánkem, pohlednice a nápo-
je Coca-Cola. A navíc každý
obdrží od skřítka - úředníka je-
dinečné Santovo razítko. Za-
trhněte si datum v kalendáři a
přijďte si s vašimi dětmi užít
kouzelné odpoledne plné her,
zábavy, hudby, zpěvu, dárků a
překvapení - prostě odpoledne
splněných přání! (pp)

Vánoční kamion na náměstí

Charita Frýdek-Místek znovu chystá Tříkrálovou sbírku
a doufá v štědrost občanů, která i v příštím roce pomůže ně-
kolika charitativním projektům. Za všechny jmenujme napří-
klad další rozšíření charitní ošetřovatelské a pečovatelské
služby, Oázu pokoje - Ústav sociální péče pro psychicky ne-
mocné s kapacitou 20 klientů nebo Denní centrum sv. Jose-
fa pro psychicky nemocné.

Listí končí na skládce
Aktualizace žádostí
Městský úřad Frýdek-Mís-

tek, odbor sociálních služeb 
a zdravotnictví, upozorňuje
všechny žadatele, kteří již
mají podanou žádost o přidě-
lení bytu v Domech s pečo-
vatelskou službou a Penzio-
nu pro důchodce, aby se bě-
hem měsíce prosince dosta-
vili v úřední dny: pondělí a
středu (v době od 8.00 do
17.00 h) a ve čtvrtek (v době
od 13.00 do 15.00 h) do kan-
celáře odboru sociálních slu-
žeb a zdravotnictví, ul. Rad-
niční 1149, 1. poschodí,
kanc. č. 205 k aktualizaci
svých žádostí.

Aktualizace se nevztahuje
na žádosti o umístění v Do-
mově důchodců ve Frýdku-
Místku.
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Opilec na kolejích
1. 11. výpravčí Českých drah

telefonicky upozornil Městskou
policii ve Frýdku-Místku, že na
kolejích směrem do Českého
Těšína leží neznámá osoba.
Hlídka zasáhla a ve tmě okolo
osmé hodiny večerní narazila
na sedmadvacetiletého J. Č
z Frýdku-Místku, který násled-
ně skončil na záchytce. Zda se
dostal až do rukou psychiatrů,
není jasné. „To už jde mimo
nás, těžko říct, zda má sebe-
vražedné sklony. Zastřízliva se
ti lidé chovají kolikrát úplně ji-
nak, až pod vlivem alkoholu bý-
vají labilní. To nám třeba řek-
nou - klidně mě zastřelte,“ vy-
pověděl ředitel městské policie
Václav Buček.

Ohrožoval dopravu
6. 11. museli městští strážní-

ci v půl jedenácté v noci zarea-
govat na telefonát, který ano-
nymně informoval o ohrožování
bezpečnosti a silničního provo-
zu jistým J. D. z Frýdku-Místku,
který byl nebezpečný řidičům i
chodcům, které slovně napa-
dal. Sápal se po kolemjdou-
cích, a proto musela hlídka pro-
ti němu zakročit.

Ženy jako muži
10. 11. okolo čtvrté hodiny

pracovníci Intersparu nahlásili
výtržnosti podnapilé pětasedm-
desátileté Z. K. ze Soběšovic,
která svým vulgárním chová-
ním obtěžovala ostatní. Protože
si pramálo dělala i z domluv
uniformovaných mužů, musela
být odvezena k vystřízlivění a
čeká ji projednávání přestupku
proti občanskému soužití. „Na
záchytku vozíme i ženy. Na
všechny je stejný metr,“ ujistil
ředitel městské policie Václav
Buček.

Hledaný, a ještě kradl
13. 11. se městští policisté

podivili, když se ze sedmnácti-
letého mladíka, který na sebe
upozornil snahou ukrást svítilnu
v jednom z frýdecko-místec-
kých marketů, vyklubal L. L., po
němž pátrala Policie České re-
publiky. „Při zjišťování totož-
nosti vyšlo najevo, že se jedná
o hledanou osobu. V pátrání, a
ještě kradl,“ kroutil hlavou Vác-
lav Buček.

Hrál takovou hru
14. 11. v půl páté ráno si na-

šel podivnou zábavu jeden
z občanů, který rušil sousedy
kopáním do dveří a ke znáso-
bení účinku se vybavil i tyčí,
kterou třískal, co mu síly stačily.
Na poškozování dveří upozor-
nily dva telefonáty, ale hlídka
opakovaně narážela na zamče-
ný vchod a klidný dům. Násilník
totiž své návaly agresivity kom-
penzoval ve vlnách a po útoku
se zase na chvíli stáhl. Hlídka
jej ovšem nakonec odchytila a
bude řešen pro narušování ob-
čanského soužití. (pp)

„Stavba je dimenzována tak,
aby kapacitně vyhovovala i po-
té, co město do blízkosti vlako-
vého nádraží přesune autobu-
sové stanoviště. Radnice se za-
vázala v podchodu zabezpečo-
vat jeho provoz, osvětlení, úklid
a kamerový systém, protože po-
čítá s tím, že jej budou hojně vy-
užívat místní občané,“ sdělil frý-
decko-místecký poslanec Petr
Rafaj, který je členem správní
rady Správy železničních drah a
cest. Také České dráhy jsou dí-
ky smlouvě s městem smířeny
s tím, že podchod nebude slou-
žit výhradně cestujícím. Šesti-
metrová šíře, jezdící schody, vý-
tah a důsledně bezbariérový
přístup je dalším vylepšením vi-
zitky frýdeckého nádraží, které
konečně nabralo vzhled odpoví-
dající jeho důležitosti. Po opravě
výpravní budovy se ve dvou
etapách realizoval i podchod -
nejprve zajistil spojení s ostrov-
ním nástupištěm a nyní už ob-
čany převede bezpečně přes

všechny koleje, i ty, které ne-
slouží osobní dopravě. Nikdo by
tak už neměl zbytečně riskovat
přechodem přes kolejiště.

„Snad už se tento nešvar ne-
bude vůbec objevovat. Já si pa-
matuji, jak svého času dopravní
policie pravidelně hlásila, kolik
chytila našich studentů, kteří se
na průmyslovou školu sjížděli
z celého okolí. V třídních kni-
hách o tom byla spousta zápisů,
občas se na to i některý student
vymluvil,“ zavzpomínala si sta-
rostka Frýdku-Místku Eva Richt-
rová na dobu, kdy byla středo-
školskou profesorkou. Součas-
ně připomněla, že město už té-
měř deset let v územním plánu
počítá s propojením Frýdku a
Místku v místě nádraží Českých
drah, protože má v tomto pro-
storu další záměry. 

„Především by se tady mělo
přesunout autobusové stano-
viště, k čemuž město dělá veš-
keré potřebné kroky, aby v pří-
padě dostatečných finančních

prostředků mohlo bez časového
odkladu začít s realizací. Nebu-
de to levná záležitost, ale mís-
tecké stanoviště je už opravdu
nevyhovující, nehledě na to, že
máme pro něj ideální nové vyu-
žití formou záchytného parko-
viště. Lokalitu Na Poříčí by na-
víc již brzy mohla zpestřit ještě
investice Úřadu práce ve Frýd-

ku-Místku, který je připraven u
České spořitelny vybudovat no-
vý objekt, což také pomůže kon-
centrovat jisté služby občanům
do jednoho prostoru. Momentál-
ně má úřad práce prostory
opravdu nevyhovující, nemluvě
o jeho velmi špatné dostupnos-
ti,“ řekla starostka města Eva
Richtrová. (pp)

Přeběhy přes koleje by měly skončit

ZPROVOZNĚNÍ PODCHODU: Na slavnostním aktu město re-
prezentoval poslanec Petr Rafaj, člen správní rady Správy že-
lezničních drah a cest, a starostka Eva Richtrová. V popředí ta-
ké přednostka stanice Martina Baronová. Foto: Petr Pavelka

Téměř stometrový podchod pod dvanácti kolejemi první li-
stopadový den slavnostně zprovoznili na frýdeckém vlako-
vém nádraží. Investice, která má zvýšit kulturu cestování
a bezpečnost provozu, byla již přizpůsobena dalším rozvojo-
vým záměrům města.

REKONSTRUKCE: Lokalita u místeckého náměstí se dočká
především nových povrchů. Foto: Petr Pavelka

Krášlíme historické jádro
Město Frýdek-Místek investuje téměř dvacet milionů korun

do rekonstrukce Antonínova náměstí a přilehlých částí (Sta-
rá cesta, Malé náměstí), která byla zahájena počátkem října a
měla by být zhotovitelem dokončena závěrem tohoto roku.

Rekonstrukce navazuje na již realizované etapy rekonstrukce
místeckého historického jádra, takže i zde se obnova zpevněných
ploch provádí převážně žulovými kostkami. Počítá se i s několika
lavičkami a novým veřejným osvětlením a úpravou zeleně, byť
omezenou, protože hustota inženýrských sítí v daném prostoru
nedovoluje být v tomto směru velkorysejší. „Bohužel v lokalitě zů-
stane i pár neupravených ostrůvků, protože ne všichni majitelé ta-
mějších pozemků dali souhlas k jejich rekonstrukci. V jednom pří-
padě to způsobily nevyjasněné majetkové vztahy v souvislosti
s dědickým řízením, naši aktivitu ovšem zablokoval i Slezan, kte-
rému patří část pozemků před prodejnou Albert,“ informovala Vla-
dimíra Lojkásková z investičního odboru.

Místostarosta Miroslav Dokoupil připomíná, že aktivita radnice
v okolí místeckého náměstí ani touto investiční akcí nekončí, v plá-
nu je ještě zvelebení ulice Pivovarská směrem k tržnici. „Při té pří-
ležitosti by se měla přemístit také socha Svatého Antonína, která
je nyní provizorně u kostela Svatého Jakuba,“ sdělil Miroslav Do-
koupil. (pp)

Premiér navštívil radnici
Velká zóna je skutečně potře-
ba, víme, že na velkého inves-
tora se vždycky jako hrozny
nabalí další, kteří se za ním
stahují, aby mu byli blízko. Jen
to nesmí dopadnout jako s „Pi-
lou Paskov“, která díky státní
podpoře představuje nebez-
pečí pro místní menší pily, kte-
ré mají dnes odbytové problé-
my. Vytvoření jedněch pracov-
ních míst na úkor druhých ne-
ní účelné,“ podotkl poslanec
Petr Rafaj, který diskuzi stočil i
na projekt Natura 2000, který
zneužívají ochranáři, jež si ne-
přejí vznik průmyslových zón.
Stanislava Grosse v této sou-
vislosti šokovala informace, že
v jednom z dopravních projek-
tů ochranáři požadují nákladný
přechod pro soba. „Navíc tou
investicí vznikne jeden pře-
chod na šedesáti kilometrech,
takže já se vždycky ptám, jak
ho sob najde - jestli mu to bu-
deme nějak značit,“ pokračo-
val Petr Rafaj. Stanislav Gross
pak v uvolněné atmosféře do-
tvářel tezi, jak onen extrémní
objem financí využít lépe. „Vy-
stačilo by to na zaměstnání
spousty lidí, kteří by měli za
úkol soba převést do bezpečí,
pokud by se zjevil,“ vtipko-
val.

Ve vážnější části debaty se
premiér Stanislav Gross zají-
mal o výši rozpočtu a fungující
spolupráci dvou levicových
stran ve vedení města. „Hlav-

ně když se lidé umí dát dohro-
mady ku prospěchu města,“
řekl premiér. K vlastnímu dů-
vodu návštěvy premiéra -
zprovoznění stavby R 48,
úsek Dobrá - Frýdek-Místek,
padly informace, které Stani-
slava Grosse překvapily. „Pre-
miér nevěděl, že obchvat
Frýdku-Místku ještě není fi-
nančně zajištěn. Prostě to bral
jako hotovou věc. Věřím, že
tomu tak brzy skutečně bude,“
reagoval místostarosta Petr
Cvik. Nutnost podobného do-
pravního řešení, kterého se
dočkala Dobrá, pro město Frý-
dek-Místek zdůrazňoval i po-
slanec Petr Rafaj. „Otevřená
část komunikace R 48 - ob-
chvat obce Dobrá je význam-
ným krokem ke zklidnění do-
pravy. Obec Dobrá má vyře-
šen bolestný dopravní pro-
blém. Je rozestavěno více
etap směrem k polským hrani-
cím, takže zanedlouho budou
mít nižší dopravní zatížení i
další obce. Skvrnou na kráse
je nekoordinování opravy silni-
ce v Dobré, která měla počkat
na otevření nového úseku,
aby doprava zbytečně nekola-
bovala. Doufám, že tehdy na-
posledy měli občané Dobré
zážitky s kolonami aut a obtíž-
nou průjezdností obce. Přes
jednoznačný posun kupředu,
který otevření realizovaného
úseku představuje, je ovšem
třeba, aby se nezapomnělo 
na Frýdek-Místek,“ varoval
Rafaj. (pp)

(Pokračování ze str. 1)
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Podporu si zaslouží
všechny děti

Junáci se stali věčným ever-
greenem současné opozice, kte-
rá téma jejich podpory ze strany
města neustále vytahuje na za-
sedání zastupitelstva i v médiích.
Ve Zpravodaji opozice rady měs-
ta Frýdek-Místek byly výtky Jo-
sefa Vojvodíka obráceny smě-
rem k osobě poslance Petra Ra-
faje, proto jsme se rozhodli touto
cestou zareagovat.

Pouze připomínáme jasný po-
stoj současné radnice, která prin-
cipiálně trvá na dodržení pravi-
del, s kterými junákům svého ča-
su objekt na Kostikově náměstí
převedla. Dům jim byl věnován
s tím, že se o jeho opravu a údrž-
bu následně postarají vlastními
prostředky. Jinou variantou bylo
dům výhodně prodat a junákům
najít jiné klubovní prostory.

Na slib zástupců skautů, že
když dostanou budovu na Kosti-
kově náměstí, nebudou chtít po
městu ani korunu navíc, si už Jo-
sef Vojvodík pomalu rozpomíná.
Doufáme, že si také vzpomene
na svou aktivitu proti prodeji da-
ného domu a na to, že informaci
o potencionálním kupci objektu
svého času skutečně obdržel.
Tenkrát byl ve hře názor, že dům
se má prodat a skauti budou
umístěni do některé jiné budovy,
která patří městu. Určitě si vzpo-
mene na to, že když loboval za
skauty, v žádném případě nepři-
pouštěl změnu budovy z důvodů
blízkosti Slezské, dostupnosti
budovy a dominantního místa na
náměstí. Možná se mu vybaví i
jeho vzrušené odchody z jedná-
ní rady města, když bez konsen-
su prosazoval svou. Také mu
snad netřeba připomínat, že prá-
vě on měl ve své zodpovědnosti
problematiku školství a mohl klid-
ně zajistit výměnu objektů, popří-
padě uvolnění vedlejší budovy
pro potřeby junáků. Hůř se mu
bude vybavovat, čím městu po-
mohl, když předseda rozpočto-
vého výboru není nikdo jiný než
předseda jeho strany KDU-ČSL.
Když kritizuje, tak má určitě jas-
no, o co je městu prospěšnější
než například aktivita poslance
Petra Rafaje.

Vojvodíkova otázka směrem
k radnici, jestli si podporu za-
slouží všechny děti, je bezpřed-
mětná. Je to pouze opozice, kte-
rá se snaží udělat z dětí „ty pra-
vé“ a „levé“. Radnice podporu
všem dětem vyjadřuje i dalším
oblíbeným tématem opozice,
kterým je snížení podpory Ostra-
vičce, což ve svém důsledku
pouze znamená, že odpovídají-
cích dotací se dočká více soubo-
rů s obdobnou činností, ne pou-
ze jeden privilegovaný. Zase je
navýsost trapné v tom vidět zášť
vůči „pravicovému“ souboru.
Vždyť všechny děti se při taneč-
kách točí doprava i doleva. Opo-
zice to vidí jinak. A z toho pak jde
člověku skutečně hlava kolem.

starostka Eva Richtrová
poslanec Petr Rafaj

OTEVŘENÍ STEZKY: Místostarosta Petr Cvik si prošel les se
skupinkou školáků a věří, že projekt přinese vycházkové zpest-
ření rodinám s dětmi. Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místecká radnice otevřela naučnou stezku Frý-
decký les, která nabízí procházkovou trasu v prostředí pří-
městských lesů a možnost využití k výchově a osvětě. Poda-
řil se tak realizovat jeden z projektů využití lesních porostů,
které má město ve svém vlastnictví. Celkem se jedná o 450
hektarů převážně v těsném kontaktu s obytnou zástavbou.

Město otevřelo naučnou lesní stezku

Dotace z fondu výchovy a vzdělávání 
Komise pro výchovu a vzdělávání pracující při Radě města

Frýdek-Místek oznamuje občanským sdružením, školám a škol-
ským zařízením, příspěvkovým organizacím a jiným právním
subjektům nezřízeným za účelem podnikání pracujícím v oblasti
výchovně-vzdělávacích aktivit, v oblasti zájmových aktivit a v ob-
lasti využití volného času dětí a mládeže ve Frýdku-Místku, že si
mohou požádat o neinvestiční příspěvek z fondu výchovy a vzdě-
lávání pro rok 2005. Žádosti o dotace musí splňovat statut fondu
výchovy a vzdělávání. Statut fondu a nové formuláře žádostí
o přidělení finančních prostředků na rok 2005 z fondu výchovy
a vzdělávání je možné si vyzvednout na Městském úřadě ve
Frýdku-Místku, odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy,
ul. Radniční 10 u p. Čechové, kancelář č. 205 (pro případné dal-
ší informace tel. 558609214, e-mail: cechova.jana@frydekmis-
tek.cz). Rovněž je možno tyto formuláře stáhnout z www stránek
města - materiály odboru školství, kultury, mládeže a tělovýcho-
vy. Řádně vyplněné formuláře se všemi přílohami je nutno vrátit
nejpozději do 15. 1. 2005 výše uvedenému odboru.

Projekt Okno do mého světaRadnice převzala záštitu
nad malováním v podchodu

Nad akcí „Barevný svět“, během níž bude žáky místních
škol netradičně upraven design podchodu vedoucího z ulice
Beskydské v Místku, převzalo záštitu město Frýdek-Místek.
Akce proběhla 19. listopadu v rámci projektu Občan.

Do projektu Občan, jehož koordinátorem je Sdružení pro vý-
chovu k občanství a demokracii se sídlem v Olomouci a které má
celostátní působnost, se vloni se zajímavým tématem - „Grafiti
v našem městě“ zapojila Základní škola na ul. Komenského 400.
Tamní žáci 9. třídy vypracovali, víceméně teoreticky, možnosti sp-
rejerů ve Frýdku-Místku, a protože téma sklidilo při prezentaci
v Národním domě u poroty velký úspěch, rozhodli se současní „de-
váťáci“ v čele s Mgr. Zdeňkou Drabinovou, koordinátorkou projek-
tu na „4. ZŠ“, v projektu pokračovat i letos.

V rámci projektu žáci vymysleli akci pod názvem „Barevný svět“,
během níž pomalovali podchod vedoucí z ulice Beskydské na uli-
ci Palkovickou. Povolení k tomuto získali od našeho městského
úřadu. „Žádosti nešlo nevyhovět, vždyť se jedná o smysluplnou
a zatím ojedinělou akci. Bez váhání jsme tedy z fondu výchovy
a vzdělávání uvolnili částku 10 tisíc korun, která bude využita prá-
vě na nákup barev a dalších sprejerských potřeb,“ uvedl místos-
tarosta Petr Cvik, jenž má v ranku svých kompetencí mimo jiné ta-
ké oblast školství a kultury. (jam)

POMOC PŘÍRODĚ: Členové z turistického oddílu Krok oběto-
vali jedno sobotní volno a vydali se do lesa u Frýdecké sklád-
ky, aby pomohli při jeho úklidu. Během sobotního dopoledne
nasbírali deset pytlů drobného odpadu, a to zejména plastové
pytlíky, papíry, noviny a podobně. Vše pak děti předaly na Frý-
deckou skládku. Jednalo se o první akci tohoto druhu, ale Sdru-
žení Klubko, pod kterým oddíl pracuje, chce tuto aktivitu zopa-
kovat a rozšířit i na další subjekty. Foto: Sdružení Klubko

V lokalitě Frýdecký les bylo
vybudováno deset informač-
ních tabulí, které seznamují ná-
vštěvníky s funkcemi a hospo-
dařením v příměstských lesích i
s jejich přírodními hodnotami.
„Naučná stezka je vhodná ze-
jména pro školní mládež. Peda-
gogové ji budou moci využít pro
ekologickou výchovu. Přímo
v terénu, v kontaktu s realitou,
se mnohem lépe poznatky a in-
formace vstřebávají, mládež jim
lépe rozumí, protože to, co sly-
ší, zároveň vidí, a tím je celý

proces ekologické výchovy a
vzdělávání intenzivnější,“ řekl
místostarosta Frýdku-Místku
Petr Cvik.

Město počítá, že rekreační
funkci místa ještě dále posílí na-
příklad vybudováním posezení
se stoly a lavicemi, přístřešků
proti nepohodě, hřišť s dřevěný-
mi herními prvky pro děti a vy-
lepšením sítě lesních cestiček.
Už nyní byly přes zamokřená
místa položeny jednoduché láv-
ky a přes rokli s potůčkem byl
postaven nový mostek. (pp)

Již druhým rokem pracují
Speciální školy na ulici Pioný-
rů ve Frýdku-Místku na pro-
jektu „Okno do mého světa“.
Uvedený projekt je součástí
programu Socrates-Comeni-
us 1 - Přátelství škol. Na pro-
jektu spolupracují Speciální
školy s Don-Bosco-Schule z
německého Geldernu, Heat-
herbank Special School ze se-
veroirského Omaghu a s Jar-
ve Kool z estonského Voru.

Na partnerské schůzce v ně-
meckém Geldernu, která se
uskutečnila počátkem měsíce
října tohoto roku, se zástupci
uvedených škol dohodli na pro-
jektových aktivitách tohoto škol-
ního roku. Do konce roku 2004
vytvoří žáci a učitelé všech do
projektu zapojených škol spo-
lečný kalendář na rok 2005. V
adventním čase natočí zástupci
jednotlivých škol vánoční video
a zašlou jej svým partnerům v
ostatních zemích. Žáci spolupra-
cujících tříd si vymění vánoční
pozdravy se svými přáteli z part-
nerských tříd v ostatních ško-
lách. Po novém roce začneme
pracovat na společném CD, kte-
ré bude obsahovat hudební na-
hrávku lidových písní představu-
jících čtvero ročních období.

Partnerské schůzky v Německu
se zúčastnilo pět učitelů z na-
šich Speciálních škol, kteří kro-
mě práce na projektových aktivi-
tách měli i možnost poznat Se-
verní Porýní - Vestfálsko. Hosti-
telé pro ně připravili velmi zají-
mavý program, zorganizovali
prohlídku holandského města
Venlo, návštěvu mnoha zajíma-
vých míst podél řeky Maasy,
prohlídku měst Gelder, Xanten a
Kevelaer. Naši učitelé si pro-
hlédli moderní vybavení Don-
Bosco-Schule a seznámili se s
organizací, formami, metodami,
technikami a prostředky speciál-
ního vzdělávání v Německu.
Partnerská schůzka byla příno-
sem pro rozvoj našeho společ-
ného projektu, pro poznání
systému německého speciální-
ho školství, pro poznání kultury,
historie a současnosti Severní-
ho Porýní-Vestfálska a také pro
další prohloubení již naváza-
ných přátelských vztahů. Doufá-
me, že dokážeme vytvořit stejně
srdečnou atmosféru, připravit
poutavý program a popularizo-
vat náš region, město Frýdek-
Místek a naše Speciální školy na
partnerské schůzce, která se
uskuteční v České republice
koncem února 2005.



Místostarosta Petr Cvik
se v úterý sešel se zástupci
FK Frýdek-Místek a generál-
ním ředitelem Válcoven ple-
chu Stanislavem Konkol-
skim, aby si vyjasnili posto-
je všech zúčastněných
stran k fotbalovému dění ve
městě.

Uvažuje se o zřízení zcela
nového subjektu, pod kterým
by fotbal fungoval, protože
klub nemůže vybřednout
z dluhů minulých let a Válcov-
ny s ním nechtějí být spojová-
ny. „Ať už to dopadne jakkoliv,
město nevstoupí do fotbalu
přímo, že by bylo například
podílníkem v nové akciové
společnosti, ale znovu jsme
vyslovili garanci, že budeme
poměrně významnou částkou
podporovat mládežnický fot-
bal. Jen doufám, že plánova-
né převody soutěží na nový

subjekt nebudou znamenat,
že by naši mladí fotbalisté
museli znovu začínat na těch

nejnižších úrovních soutěží,“
podotkl místostarosta Petr
Cvik. (pp)
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Několik mládežnických kate-
gorií odstartoval místostarosta
Frýdku-Místku Petr Cvik, který
zúčastněným popřál co nejlep-
ší výkony, ale protože sám den
předtím jeden absolvoval v
plavkách při kolaudaci frýdec-
ko-místeckého aquaparku,
sám už se na start nepostavil.
„Jsme rádi, že se podařilo zá-
vod takových rozměrů dostat
do ulic města, které v den ko-
nání velmi ožije. Proto jej také
významně finančně podporuje-
me,“ uvedl místostarosta Petr
Cvik.

Celý sportovní program za-
hájily závody mládeže s 544
účastníky. V Běhu pro zdraví
startovalo 280 běžců všech vě-
kových kategorií a novinku le-
tošního ročníku Kondiční běh si
vyzkoušelo 29 běžců. Na trať
hlavního závodu na 10 km se
vydalo 284 mužů a žen z celé

České republiky, Slovenska,
Polska a Ukrajiny. Vítězem se
stal Slovák Miroslav Vanko v
traťovém rekordu 29:10 min.
Další místa patřila Polákům v
pořadí Jakub Burghardt 29:34
min. a Artur Blaszinski 29:44
min. Nejlepší z českých repre-
zentantů doběhl na 8. místě
Jan Kreusinger ze Čtyř Dvorů v
čase 30:21 před 9. Janem Blá-
hou ze Sokola České Budějovi-
ce. Nad 35 let zvítězil Krzysztof
Przybyla 30:03 min. Nad 45 let
Pavol Klimeš za výborných
31:36 min. Nad 55 let nenašel
přemožitele Ivo Řezáč z Litví-
nova 37:35 min. Nad 65 let zví-
tězil Karel Piskoř z Tiché 41:37
min. Mezi juniory nenašel pře-
možitele Zdeněk Hnilo ze Žďá-
ru n.Sázavou za 31:08 min. V
ženách zvítězila naše repre-
zentantka Petra Kamínková v
čase 33:39 min. a oplatila loň-

skou porážku Polce Justyně
Bak z Polska. Třetí příčka patří
další Polce Katarzyně Czyž.
Mezi ženami nad 35 let si ved-
la nejlépe Izabela Zatorska z
Polska za 34:40 min. a v juni-
orkách měla nejvíce sil Mirka
Petronjuk, která zvládla 10 km
za 38:30 min.

Díky sponzorské podpoře
(město uvolnilo z Fondu repre-
zentace a propagace města sto
tisíc korun) byly připraveny ve-
lice zajímavé ceny, které pře-
dával místopředseda Českého
atletického svazu Oldřich Zvo-
lánek, ing. Jiří Hůla z Dolu Pas-
kov a předsedkyně oddílu atle-
tiky TJ Slezan F-M Klára Maš-
talířová. V hlavním závodě byly
pro nejlepší připraveny finanční
odměny ve výši 110.000 Kč.
Dalších 25 cen v hodnotě
50.000 Kč se losovalo mezi
všechny účastníky, pro všech-
ny bylo připraveno tričko. V
mládežnických kategoriích bylo
oceněno prvních šest ve všech
kategoriích, losovaly se ceny
za 30.000 Kč. Všichni účastníci
Běhu pro zdraví i Kondičního
běhu obdrželi tričko a opět se
losovaly pěkné ceny. „Děkuje-
me všem závodníkům za účast
a věříme, že se nám podaří ju-
bilejní 20. ročník připravit ve
Frýdku-Místku minimálně na
stejné úrovni jako letos,“ uved-
la Klára Maštalířová. (pp)

SPORTPLEX FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.
Víceúčelová sportovní hala

Na Příkopě 3162 ☎ 558 631 351-2

Bruslení veřejnosti v měsíci prosinci 2004
1. 12. Středa 16:15 - 17:30 hod.
4. 12. Sobota 8:30 - 9:30 hod. Bruslení rodičů s dětmi
5. 12. Neděle 16:00 - 17:30 hod.

11. 12. Sobota 8:30 - 9:30 hod. Bruslení rodičů s dětmi
12. 12. Neděle 16:00 - 17:30 hod.
15. 12. Středa 16:15 - 17:30 hod.
18. 12. Sobota 8:30 - 9:30 hod. Bruslení rodičů s dětmi
19. 12. Neděle 16:00 - 17:30 hod.
22. 12. Středa 16:15 - 17:30 hod.
25. 12. Sobota 16:00 - 17:30 hod.
29. 12. Středa 16:15 - 17:30 hod.
31. 12. Pátek 10:00 - 11:30 hod..

Ve Frýdku -Místku v hale
při 6. ZŠ, ul. Pionýrů, se ko-
ná 4. 12. 2004 od 8 hod.
fotbalový turnaj mladších
žáků roč. 92, za účas-
ti družstev: FK Frýdek-Mís-
tek, Baník Ostrava, FC 
Vítkovice, FCS Opava, 
FK Hranice, FKJ Uničov,
FC Hlučín.

NA STARTU: Několik mládežnických kategorií odstartoval mís-
tostarosta Petr Cvik. Foto: Petr Pavelka

Povedená Hornická desítka

Basketbalový klub Frýdek-Místek
4. 12. -   9:00 OP žáci mladší BK FM–Snakes Ostrava
4. 12. - 10:45 OP žáci mladší BK FM–Snakes Ostrava
4. 12. - 13:00 OP dorostenky starší BK FM–Vsetín
5. 12. -   9:00 OP dorostenky starší BK FM–Příbor

11. 12. - 12:00 OP žáci starší BK FM–Sokol Karviná
11. 12. - 13:45 OP žáci starší BK FM –Sokol Karviná
11. 12. - 16:00 OP muži BK FM–VŠB Ostrava „B“
12. 12. - 10:00 OP muži BK FM–Bohumín
19. 12. - 10:00 DL dorostenci starší BK FM–Kroměříž
Utkání se hrají ve Sportovní hale K-Sport, 28. října 939, 
Frýdek-Místek.

CESTA ZA KLÍČI: Děti to vůbec neměly jednoduché.
Foto: Petr Pavelka

Pevnost Boyard -
adrenalin pro děti

Stanice mladých turistů se stala v příhodné datum 13. li-
stopadu pevností Boyard, která příchozím přinesla stejně ja-
ko v televizní předloze, kde musí soutěžící řešit náročné a
často až morbidní úkoly, neotřelou zábavu i trochu dětského
strachu ve ztemnělých komnatách, kterých nebylo málo.

Děti na jednotlivých stanovištích bojovaly o klíče a odpovídaly
na záludné otázky otce Furata. Získané klíče byly cílem k odmě-
ně, ale získat je nebylo samozřejmostí. Vy byste třeba strčili hlavu
do hrnce plného brčálové nevábné tekutiny a hledali na dně klíč?
Ještě že byl po ruce šampon a sprcha.

Někde splnění úkolu představovalo fyzickou námahu, například
lezení po cvičné stěně nebo po provazové síti na půdě. Mnohde se
soutěžení odehrávalo v absolutní tmě za občasného plápolání sví-
ček. Tam zejména děvčátka dostala docela zabrat, a to i přesto, že
měla v rukou „zbraň“ v podobě samostřílu. Jenomže trefujte oblu-
du, která na vás řve asi desetkrát víc než učitel matematiky!

Některé místnosti přece jen znamenaly psychický odpočinek -
děti skládaly například puzzle nebo hrály hru s vršky od plastových
lahví. Pevnost Boyard každopádně nabídla dětem vzrušení a ne-
zapomenutelné zážitky. I když si určitě některé připadaly jako na
hodně divoké horské dráze, jistě přijdou příště zase. Vždyť kdo by
nechtěl zažít trochu adrenalinu! (Více fotografií najdete na
www.frydekmistek.cz ) (pp)

SETKÁNÍ: Místostarosta Petr Cvik se sešel s lidmi okolo vál-
covenského fotbalu. Foto: Petr Pavelka

Město sleduje situaci ve fotbalu

19.ročník Hornické desítky, největšího běhu na Moravě,
který se uskutečnil pod záštitou a za vydatné podpo-

ry Města Frýdek-Místek, přilákal v sobotu 6. listopadu na-
vzdory chladnému počasí 1137 vyznavačů aktivního pohybu
všech věkových kategorií.
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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

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ A LODŽIÍ
• rámový i bezrámový systém

• zimní zahrady
737 241 395 (7–15 h.) 

737 241 396 (po 15 h.)
✆

BAZAR
u kfiiÏovatky k Intersparu
VYKUPUJEME
ZA HOTOVÉ

v‰e nevyuÏité, co vám doma pfiekáÏí:
- BTV, vûÏe, telefony, elektroniku
- fotoaparáty, dalekohledy, kame-

ry, mikroskopy, optiku
- elektromotory, náfiadí, stroje,

kamna, pfievodovky
- potfieby sportovní, rybáfiské, po-

silovací, pracovní obuv, invalid.
vozíky

- plynovky, vzduchovky, noÏe, ‰a-
vle, pfiedovky, ku‰e

- kola, motokola, elektrické kolo-
bûÏky

ZVE VÁS CENTRUM LEVNÉHO
NÁKUPU

Po-Pá 10.00-17.00
Fr˘dek-Místek, Dobrovského

1950 tel. 558 622 695

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

www.carad.cz

CARAADD

A, B, C, D, E

558 631 535
558 679 371
604 556 181

K B B
◆ zřizování,  provoz  

a správa společných 
televizních  antén

◆ návrhy přijímacích systé-
mů pro rodinné domy

◆ montáže a servis antén
pozemní a satelitní

◆ televize

◆ prodej komponentů při-
jímací techniky, digitální
satelitní televize (DVB-
SAT) a pozemní digitální
televize  (DVB-T), přístu-
pové dekódovací karty

Kontakt:
ul. Wolkerova 1594 

(poblíž SME v Místku)
Tel/Fax: 558 622 161

E-mail: kbb.fm@kbb.cz
www. kbb. cz

NATùRAâSTVÍ 
CHROMEC

Provádíme:
• nátěry oken, dveří,

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

Od 
18.00 hodin 

�
558 626 112

Mobil: 606 343 947

Firma
KOCIAN & MECNER

◆◆◆◆ MALÍŘSTVÍ ◆◆◆◆

◆◆◆◆ NATĚRAČSTVÍ ◆◆◆◆

◆◆◆◆     NÁSTŘIKY◆◆◆◆

ŽALUZIE ◆◆◆◆     TĚSNĚNÍ

KONZULTACE ZDARMA

���� 558 436 236 
(po 19. hod.)
603 745 292,
604 145 641

➬ organizuje kurzy 
pro nastávající rodiče ¨
(po 30. týdnu těhotenství)

➬ Seznámí se v nich s péčí 
o dítě, nejčastějšími problémy 
a prakticky si vyzkouší chová-
ní, koupání i oblékání dítěte.

➬ Kurz zahrnuje 3 lekce 
po 2 hodinách

➬ Informace na telefonu:

736 520 414

MUDr. Ivana Poláková
dětská lékařka

oznamuje, že od 1. 1. 2005
bude její ordinace

přestěhována na POLIKLINIKU
do 1. patra

TEL.: 558 900 117
Ordinační hodiny se nemění.

(Nadále přijímáme nové pacienty)

PPPP TTTT ÁÁÁÁ KKKK OOOO VVVV IIII NNNN YYYY
(Místek - naproti poště)

Otevřeno:
Po - Pá 8.30 - 12.00, 12.30 - 16.30, So  9.00 - 12.00

Celý obchod prosklených vitrín
a v nich více než 2 000 druhů vtipných dárků pro Vás.

✰ různé masky a paruky
✰ karnevalové barvy

a doplňky
✰ mikulášské masky,

obleky a pytle
✰ čertovské masky, vidle

a ruce

✰ vtipné spodní prádlo
a ponožky - 40 druhů

✰ čarodějnice do 1 m
✰ keramika vtipná

i klasická 
✰ vtipné korbely, hrnky,

pokladničky, zvonky,
figurky, certifikáty atd.

Dále
nabízíme:
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Akciová společnost Technic-
ké služby prošla v minulém roce
na své poměry docela bouřlivým
vývojem. Dostatečně známá je
mediálně propíraná otázka od-
volaného ředitele ing. Petra Ka-
cíře, kterého ve vedoucí funkci
společnosti nahradil počátkem
června loňského roku ing. Jaro-
mír Kohut. Právě s novým ředi-
telem jsme hodnotili jeho roční
působení ve vedení městské
společnosti.

■ Bývalému řediteli byla
vytýkána nedostatečná ko-
munikace s radnicí, nevyho-
vující hospodářské výsledky
společnosti a některé další
nedostatky, které vedly k jeho
odvolání. Můžete charakteri-
zovat vaše první kroky v nové
funkci a nezbytná opatření,
která jste musel přijmout?

„Samozřejmě prvořadým
úkolem bylo detailně, a pokud
možno, co nejrychleji se sezná-
mit s jednotlivými procesy ve
společnosti. Tím, že charakter
zajišťovaných činností v TS je
velice rozmanitý (údržba veřej-
ného osvětlení, veřejných ko-
munikací, městské zeleně, stej-
ně jako správa tržnice, parko-
višť, plakátovacích ploch, veřej-
ných WC), nebylo vůbec jedno-
duché provést důkladnou
analýzu těchto činností. Během
zhruba tří měsíců jsme učinili zá-
sadní rozhodnutí za účelem jed-
noznačného zefektivnění někte-
rých oblastí. Zrušili jsme napří-
klad neekonomický provoz Do-
pravy, definitivně jsme převedli
na Frýdeckou skládku svoz do-
movního odpadu, stejně jako
možnost přistavení kontejnerů a
následný odvoz. Veškerá tato
činnost je již v dnešní době plně
v kompetenci Frýdecké skládky.
Okamžitě jsme se zaměřili na
postupné odstraňování řady ne-
dostatků v oblasti bezpečnosti
práce a požární ochrany. Velké
rezervy byly v oblasti dodavatel-
sko-odběratelských vztahů, kdy
jsme nakupovali hlavně materiál
za naprosto nevyhovující ceny.
Provedli jsme několik výběro-
vých řízení na dodávky hlavních
komodit, výsledkem čehož jsme
dosáhli do konce roku úspor ve
výši 10-30 % v porovnání s pů-
vodními cenami. Důkladnou
analýzou jsme zjistili, že za prv-
ních pět měsíců roku 2003 činil
pokles zakázkové náplně v po-
rovnání se stejným obdobím ro-
ku 2002 téměř 40 %. Jelikož ve
společnosti neexistovalo k mé-
mu nemilému překvapení prů-
běžné plánování, nebylo možné
ani tuto skutečnost jakkoli po-
rovnat. Samozřejmě, že tato
okolnost měla hlavní vliv na teh-
dejší nelichotivou situaci, kdy se
společnost nacházela v červe-
ných číslech.“

■ Situace tedy nevypadala
vůbec růžově. Co jste museli
změnit, abyste splnili požado-

vané parametry? Vždyť podle
výroční zprávy za rok 2003 (je-
jí úplné znění můžeme nalézt
na webových stránkách spo-
lečnosti) lze konstatovat, že
plánované hodnoty byly na-
konec splněny a také z hod-
notícího slova předsedy před-
stavenstva lze vyčíst, že na
konci roku panovala ve va-
šich řadách spokojenost.

„Pochopitelně jsme se oka-
mžitě zaměřili na zvýšení za-

kázkové náplně, v srpnu loň-
ského roku jsme přehodnotili
tehdejší roční plán a díky dalším
operativním opatřením, důklad-
nou pravidelnou analýzou a sle-
dováním vývoje ekonomických
parametrů se nám skutečně po-
dařilo dosáhnout plánovaných
hodnot, přičemž konečné vý-
sledky byly ještě lepší než byl
původní plán.“

■ V loňském roce se tedy
podařilo Technickým služ-
bám hospodařit se ziskem.
Jaké cíle si společnost klade
v letošním roce?

„Každodenní život jde dál,
usnout na vavřínech se nevyplá-
cí a my už směřujeme k naplně-
ní dalších cílů. Celá činnost vy-
chází z finančního plánu, který
byl zpracován a schválen před-
stavenstvem společnosti na zá-
kladě plánů jednotlivých provo-
zů, plánu investic a oprav. V le-
tošním roce jsme se rozhodli, a
situace si to nezbytně vyžaduje,
výrazně investovat do obnovy
vozového parku. Pořídili jsme
provozu Zeleň nový traktor s po-
honem 4x4, který nám výrazně
pomáhá v rámci zimní údržby,
ale také hlavně při údržbě měst-
ské zeleně. Dále jsme tomuto
provozu zakoupili nový drtič vět-
ví a mulčovač. V současné době
probíhá výběrové řízení na ná-
kup montážní plošiny pro účely
provozu Veřejného osvětlení.
Nemalá částka byla investována
při nákupu kolového rypadla pro
provoz Komunikace. Nezapomí-
náme na údržbu a rekonstrukci
areálu. V letošním roce jsme již
provedli rekonstrukci kantýny,
vybudovali jsme boxy na smetky
a vyfrézky a v nákladu 360 tisíc

korun jsme byli nuceni rekon-
struovat rozvody pitné a teplé
užitkové vody v areálu, které již
několik let byly v havarijním sta-
vu. V průběhu měsíce února se
navíc vyskytly závažné problé-
my v kanalizačním řádu areálu,
výsledkem čehož je nutná opra-
va, která v nákladu zhruba 260
tisíc Kč probíhá v těchto dnech.
Velkým problémem společnosti
je absence jakostních certifiká-
tů, které nás dosti výrazně limi-

tují při různých výběrových říze-
ních a veřejných soutěžích. Pro-
to jsme taky jeden z hlavních a
prvořadých cílů v letošním roce
směřovali do této oblasti. Dnes
je obvyklé, že řada našich kon-
kurentů vlastní certifikát pro ja-
kost dle normy ČSN EN ISO
9001:2001, stejně jako certifikát
pro ochranu životního prostředí
dle normy ČSN EN ISO
14 001:1997. Vzhledem ke sku-
tečnosti, že jedním z prvořadých
cílů a úkolů společnosti je vytvo-
řit pro zaměstnance takové pod-
mínky, aby byly dodržovány
veškeré požadavky a normy
v oblasti bezpečnosti práce, roz-
hodli jsme se do výše uvedené-
ho integrovaného systému říze-
ní jakosti zařadit také snahu o
získání certifikátu dodržování
systému bezpečnosti podle nor-
my OHSAS 18 001. Koncem li-
stopadu proběhne ve společ-
nosti závěrečný certifikační au-
dit, a pokud se nám podaří
všechny požadavky splnit, bu-
deme jednou z mála společnos-
tí v republice, které vlastní
všechny tři výše uvedené certifi-
káty. Doslova existenční cíle
jsme splnili v jarních měsících,
kdy jsme úspěšně obhájili ve ve-
řejných soutěžích dosavadní po-
zice v oblasti zimní údržby měs-
ta, údržby a čištění komunikací a
provádění výtluků. I nadále bu-
deme zajišťovat správu veřej-
ných WC a již v loňském roce
jsme uspěli v soutěži na údržbu
a správu městských hřbitovů a
hrobové matriky. Tyto činnosti
již zajišťujeme nově s účinností
od 1. 1. 2004. Největší úspěch
jsme však zaznamenali ve ve-
řejné soutěži na údržbu a vý-

sadbu městské zeleně, kterou
budeme kompletně na území
celého města zajišťovat s účin-
ností od 1. 1. 2005. Již nyní se
pečlivě připravujeme na tento
nelehký úkol, budeme muset na
počátku příštího roku investovat
více jak pět milionů korun na do-
vybavení strojního parku. Chtěl
bych všem občanům města slí-
bit, že uděláme všechno pro to,
aby s úrovní údržby zeleně byli
v příštím roce spokojeni.“

■ Zatím jsme z vašich úst
slyšeli pouze slova spokoje-
nosti a smělých plánů. S jaký-
mi problémy se potýkáte
v každodenním chodu společ-
nosti a jak se s nimi vyrovná-
váte?

„Samozřejmě, že problémů je
dost a dost. Celý proces, který
jsme nastartovali, je dlouhodobý
a změny nelze dělat neuváženě
a intuitivně. Máme ve vedení
specifikovány určité plány a k to-
mu navazující dílčí termíny. I na-
dále pracujeme na kontinuálním
snižování nákladů ve všech sfé-
rách oblastí, nadále pracujeme
na vytvoření transparentní per-
sonální a mzdové politiky spo-
lečnosti, která neodpovídala
současným moderním podmín-
kám řízení. Jsme si také vědomi,
že i v každodenní naší činnosti
na území města se mohou vy-
skytnout nedostatky, kterých by-
chom se rádi vystříhali. I touto
cestou vyzývám všechny obča-
ny, pokud takovéto nedostatky
zjistí, aby nás kontaktovali na te-
lefonním čísle dispečinku s ne-
přetržitým 24-hodinovým provo-
zem 558 431 195, případně pro-
střednictvím našich webových
stránek, které jsme i na tuto
službu přizpůsobili a které jsou
každodenně monitorovány.
Z hlediska dlouhodobých strate-
gických cílů již asi v letošním ro-
ce nestihneme zapracovat ma-

nažerské řízení společnosti.
Chtěli jsme původně do konce
roku implementovat systémy
controllingu, tento záměr se
nám vzhledem k velkému rozsa-
hu činností v rámci zavádění in-
tegrovaného systému řízení ne-

podaří uskutečnit a rádi bychom
celou záležitost v kompletním
rozsahu realizovali maximálně
do konce třetího kvartálu příštího
roku.“

■ Zmínil jste se o strategic-
kých dlouhodobých cílech
společnosti. Můžete nastínit,
jaké hlavní cíle si společnost
klade do budoucna a v jakých
časových horizontech byste
je rádi realizovali?

„O mnoha z nich již tady byla
řeč. V letošním roce je prioritou
vybudování integrovaného
systému řízení. V příštím roce
budeme chtít dokončit již zmiňo-
vané manažerské řízení společ-
nosti a realizovat výrazné inves-
tice do strojového a vozového
parku. Jednou ze základních te-
zi nového vedení je vybudování
konkurenceschopné společnos-
ti tak, aby se mohla úspěšně
etablovat i za hranicemi města
Frýdek-Místek. Především je
však třeba zdůraznit, že základ-
ním a prioritním cílem společ-
nosti zůstává i nadále maximál-
ně a prioritně uspokojovat potře-
by Města Frýdku-Místku.“

■ Kde se v závěru tohoto
roku mimo každodenní běžné
údržby města budeme se spo-
lečnosti TS a.s. setkávat?

„Tak především jsme v těchto
dnech dokončili rekonstrukci
bezbariérové křižovatky u měst-
ského úřadu. Až do doby, kdy to
umožní počasí, budeme realizo-
vat opravy některých komunika-
cí, namátkou se zmíním o ulici
Svatoplukova, dokončena již je
úprava plochy na ulici Jiřího
z Poděbrad, budeme realizovat
výstavbu veřejného osvětlení
na Černé cestě, podílíme se na
výstavbě veřejného osvětlení
v rámci nově budované cyklos-
tezky na ulici Palkovická, na
stejné akci budeme provádět
taktéž i terénní úpravy. Dá se ří-

ci, že konec roku bude pro nás
náročný, pevně věřím, že
všechny termíny splníme dle
harmonogramů a práce v poža-
dované kvalitě, abychom se
mohli v klidu připravit na rozma-
ry počasí v zimním období.“

TS a.s. má za sebou rok pod novým vedením
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INFORMACE ODBORU SOCIÁLNÍ PÉČE
PŘEMÍSTĚNÍ KANCELÁŘÍ VE STÁVAJÍCÍ BUDOVĚ

PALACKÉHO 115
V návaznosti na přestěhování odboru sociálních služeb do

budovy na ulici Radniční 1149 ve Frýdku došlo rovněž u odbo-
ru sociální péče v budově Palackého 115 v Místku k některým
přesunům, aby došlo především k vytvoření vhodnějších pod-
mínek pro vyřizování příslušných záležitostí občanů v oblasti
dávek sociální péče.

Oddělení péče o nezaměstnané
- přestěhované do kanceláří 236, 237, 238, 239, 242, 243 

a 244 na 2. nadzemní podlaží
- do kanceláře 339 na 3. nadzemní podlaží
Oddělení péče o rodinu a dítě
- zůstává ve stejných prostorách ve 3. nadzemním podlaží,

navíc přibyla kancelář 326 také na 3. nadzemním podlaží
Oddělení péče o seniory a zdravotně postižené
- dávky, které jsou poskytovány těžce zdravotě postiženým

občanům, se přesunují z kanceláří 141, 142, a 143 z příze-
mí do kanceláří 334, 337, a 338 na 3. nadzemní podlaží,
čímž dochází ke sloučení celého oddělení a zabezpečení
komplexních služeb při poskytování daných dávek

Oddělení ekonomické
- vymáhání pohledávek na dávkách sociální péče přestěho-

vané z kanceláře 414 na 4. nadzemní podlaží do kanceláří
141, 142 a 143 v přízemí (vedle pokladny)

Bližší informace obdržíte na sekretariátu odboru sociální pé-
če v kanceláři 335 ve 3. nadzemním podlaží, tel. 558 609 651.
Ostatní telefonní kontakty zůstávají převážně nezměněny.

Petr Mikulec, vedoucí odboru sociální péče

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 55,34 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 14,36 m2 (I.NP -

kanc.č. 19)
- nebytové prostory o výměře 13,55 m2 (I.NP -

kanc. č 12)
- 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)
- nebytové prostory o výměře 15,34 m2 (I.NP-

kanc. č. 22)
- nebytové prostory o výměře 13,26 m2 (I.NP-

kanc. č. 23)
- nebytové prostory o výměře 36,90 m2 (I.NP-

kanc. č. 24)
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2 (II.NP-

kanc. č. 41)
- nebytové prostory o výměře 22,02 m2 (sute-

rén-č.81)
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)
- nebytové prostory o výměře 45,17 m2 (III.NP -

kanc. č. 307)
Objekt čp. 811 - budova „A“, ul. Malý Koloredov 
- nebytové prostory o výměře 114,02 m2 (I.NP-

kanc. č. 17-25)
4) křížový podchod
- prodejní box o výměře 13,05 m2 (box č. 3,

směr nám. Svobody)
- prodejní box o výměře 13,40 m2 (box č. 16,

směr ul. Frýdlantská)
- prodejní box o výměře 12,7 m2 (box č. 11,

směr Ještěr)

- prodejní box o výměře 11,43 m2 (box č. 20,
směr ul. Janáčkova)

- prodejní box o výměře 12,7 m2 (box. č. 12,
směr Ještěr)

- prodejní box o výměře 18,95 m2 (střed box. č.
8, 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)
- nebytové prostory o výměře 25,62 m2 (II.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, 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. 606, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18,4 m2 (II.NP)
7) Objekt čp. 3031, ul. Hasičská
- nebytový prostor o výměře 16,70 m2 (suterén -

garáž)

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

ZÁMĚR MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor-garáž nacházející se v suterénu
domu č.p. 3031, ul. Hasičská, k.ú. Frýdek na základě výsledku
„dražby výše nájemného“ (dále jen „Dražba“) v souladu s „Po-
stupem při pronájmu garáží nacházejících se v objektech ve
vlastnictví Města Frýdek-Místek“, který byl schválen Radou
města Frýdek-Místek dne 8. 10. 2001.

Den konání „Dražby“: 9. 12. 2004
Místo konání „Dražby“: MěÚ Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148

- malá zasedací síň, II. NP
Hodina konání „Dražby“: 14:00 hodin

Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 3031, ul. Hasičská,
k.ú. Frýdek.

Celková plocha garáže je 16,70 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního ná-

jemného na 1 m2 plochy garáže a činí 700,- Kč/m2/rok.
Prohlídka garáže se uskuteční 7. 12. 2004 v 13:00 hodin

na místě samém.
Účastníkem dražby může být pouze fyzická osoba, která nej-

později do okamžiku zahájení zápisu účastníků k dražbě uhra-
dila zálohu na úhradu nákladů dražby na účet města ve výši
5.000,- Kč a která nejpozději při zápisu účastníka k dražbě
předložila doklad o zaplacení zálohy na úhradu nákladů dražby
(kauce), přičemž zaplacení kauce se vyžaduje jednotlivě vždy
ke každé garáži - nebytovému prostoru, který je předmětem
dražby (č.ú.: 6015-928-781/0100, VS 325 980 004).

Další informace je možné získat na tel. č. 558 609 174 (184)
nebo osobně na MěÚ Frýdek-Místek, odboru správy obecního
majetku, III. NP, dveře č. 311.

„Postup při pronajímání garáží nacházejících se v objektech
ve vlastnictví Města Frýdek-Místek“ je zveřejněn na úřední des-
ce umístěné v budově MěÚ Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148,
v I. NP (u vrátnice).

o záměru pronajmout části
pozemků p.č. 1831/249 ost.
plocha - jiná, p.č. 1528/2 ost.
plocha - manipulační a p.č.
1831/260 ost. plocha - jiná,
vše v k.ú. Frýdek (ul. Viléma
Závady).

Písemné žádosti zasílejte
na Městský úřad Frýdek-Mís-
tek, odbor správy obecního
majetku, a to do 31. 12. 2004.
Do žádosti požadujeme uvést
informace, zda žadatel byl již
investorem podobné výstavby
a jakou podnikatelskou čin-
ností se zabývá.

Bližší informace získáte na
tel.: 558 609 176

Město Frýdek-Místek informuje

Dotace ze sportovní fondu na rok 2005
Komise pro sport a mládež pracující při Radě města Frýdek-

Místek oznamuje všem sportovním organizacím - občanským
sdružením se sídlem ve Frýdku-Místku a pracujícím s dětmi a
mládeží Frýdku-Místku, že si mohou na svou činnost požádat pro
rok 2005 o neinvestiční dotace ze sportovního fondu města. 

Žádosti o dotace musí splňovat statut sportovního fondu. Sta-
tut fondu a nové formuláře žádostí o přidělení finančních pro-
středků na rok 2005 je možné si vyzvednout na Městském úřadě
ve Frýdku-Místku, odboru školství, kultury, mládeže a tělovýcho-
vy, ul. Radniční 10 u p. Čechové, kancelář č. 205 (pro případné
další informace tel. 558 609 214, e-mail: cechova.jana@frydek-
mistek.cz) Rovněž je možno tyto materiály stáhnout z www strá-
nek města - materiály odboru školství, kultury, mládeže a tělový-
chovy. Řádně vyplněné formuláře se všemi přílohami je nutno
vrátit nejpozději do 15. 1. 2005 výše uvedenému odboru.
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Město Frýdek-Místek a Eu-
roregion Beskydy se společ-
ně prezentovali na XII. Mezi-
národním veletrhu turistiky,
který se konal v Paláci kultu-
ry a vědy ve Varšavě pod
čestnou patronací preziden-
ta Polské republiky Aleksan-
dra Kwasniewského.

„Tento veletrh patří v Polsku
v oblasti cestovního ruchu k
nejuznávanějšímu. Letošního,
již XII. ročníku, se zúčastnilo
na 450 vystavovatelů z 51 ze-
mí. Za informacemi a nabídka-
mi se přišlo podívat zhruba 40
tisíc návštěvníků,“ nabídla tro-
chu statistiky Hana Windischo-
vá z odboru územního a eko-
nomického rozvoje.

„Varšavský veletrh je z hle-
diska obchodního nejdůležitěj-
ší veletrh pro Polsko, naše pre-
zentace zde je velmi důležitá,
protože nejvíce polských ná-
vštěvníků se rekrutuje ze
střední části Polska. Je nutné
vidět i to, že pro náš cestovní
ruch je polská klientela jedna
z nejzajímavějších,“ řekl mí-
stopředseda Euroregionu Bes-
kydy Petr Rafaj.

Partnerskou zemí letošního
veletrhu bylo Maďarsko, které
připravilo společenský večer

s úžasným hudebním zážit-
kem, když nabídlo kombinaci
symfonické hudby s cikánskou
cimbálovou muzikou. Pro ob-
rovský úspěch museli muzi-
kanti několikrát přidávat.

Město Frýdek-Místek se zú-
častňuje ročně okolo desítky
veletrhů zaměřených na ce-
stovní ruch, tentokrát jej zastu-

poval místostarosta Ivan Vrba
a tajemník Petr Menšík. O pre-
zentaci města a české strany
Euroregionu Beskydy se po-
starali zaměstnanci odboru
územního a ekonomického
rozvoje. Podobnou prezentaci
absolvovalo město i v polské
Poznani, kde bývá hlavním té-
matem zima a lyžování. (pp)

PREZENTACE VE VARŠAVĚ: Na stánku se návštěvníkům
právě věnuje Petr Šabrňák, vedoucí odboru územního a eko-
nomického rozvoje, a tajemník města Petr Menšík.

Foto: Hana Windischová

Město se prezentovalo ve Varšavě Valná hromada Regionu Beskydy

„Region Beskydy se na ve-
letrzích prezentuje v rámci
komplexních propagačních
materiálů, podílí se na organi-
zování pracovních i neformál-
ních setkání starostů měst a
obcí, které mnohdy dobře při-
spívají k vyřešení mnoha otá-
zek. Naší činností je také ser-
vis obcím v rámci Programu
obnovy venkova a dalších
grantů a dotací,“ přiblížil čin-
nost sdružení Petr Rafaj, jeho
předseda.

V letošním roce sdružení
Region Beskydy požádalo o
granty na Propagační film Eu-
roregion Beskydy, Den pro Ev-
ropu, Relax cup, informační
cedule Euroregionu Beskydy či
Interaktivní internetovou pre-
zentaci. Při hodnocení letošní

činnosti nelze nevzpomenout
na účasti na veletrzích cestov-
ního ruchu, představení mas-
kota ledňáčka na Holiday
World v Praze, spoustu spor-
tovních aktivit, mezinárodní ná-
vštěvu z Urjupinska nebo ope-
rativní březnové setkání sta-
rostů na česko-slovenské hra-
nici a navazování přímé spolu-
práce se subjekty cestovního
ruchu. „Děti mohly vycestovat
například na folklorní slavnosti
v rámci EU do Polska, kde se
konaly i atletické závody nebo
plážový volejbal. V létě probě-
hla série turnajů v malé kopa-
né a na konec roku je plánová-
na mikulášská nadílka pro děti
z místních dětských domovů,“
vyjmenoval konkrétní akce 
Petr Rafaj. (pp)

V místeckém Národním domě se v pátek 19. listopadu
uskutečnila valná hromada sdružení Region Beskydy, který je
součástí Euroregionu Beskydy a podílí se na vytváření jed-
notné koncepce rozvoje a propagace celého regionu s důra-
zem na cestovní ruch.

Jsou to zbraně nebo hračky?
Jednorázová kontrolní akce místního živnostenského úřa-

du potvrdila, že se ve zdejší obchodní nabídce nacházejí ne-
bezpečné kuličkové pistole, před kterými prostřednictvím
médií varovalo Sdružení ochrany spotřebitelů ČR.

Tyto výrobky, dovážené převážně z Číny, svými parametry spa-
dají podle zákona mezi vzduchové zbraně (č. 119/2000 Sb.). 
Přesto je českým spotřebitelům tento sortiment zboží prodejci na-
bízen jako hračka na tržištích i v kamenných obchodech. Kuličko-
vé pistole jsou pro svou cenovou dostupnost velmi rozšířené a ob-
líbené u dětí a mládeže. Při neodborné manipulaci mohou způso-
bit velmi závažná zranění s následkem trvalého poškození zdraví,
případně mohou i usmrtit. 

Cílené šetření proběhlo v několika provozovnách na území měs-
ta, z kterých je zřejmé závažné porušení živnostenského zákona,
jelikož k prodeji kuličkových pistolí a střeliva je oprávněn pouze
podnikatel s koncesní listinou na nákup a prodej zbraní a střeliva,
kterou však žádný kontrolovaný subjekt nepředložil. V některých
případech bylo souběžně zjištěno pracovníky Českého úřadu pro
zkoušení zbraní a střeliva Praha porušení povinnosti přímo ulože-
né zákonem o střelných zbraních a střelivu, tudíž na místě došlo i
na okamžitý zákaz prodeje těchto zbraní.

V důsledku spáchání správního deliktu, tj. zanedbání registrač-
ních povinností souvisejících s vyřízením státní licence, dojde pod-
le rozsahu, závažnosti, způsobu a doby trvání následků protipráv-
ního jednání k sankčnímu postihu uložením pokuty, která je u fy-
zických osob stanovena maximálně do výše 200 000 korun a u
osob právnických až do výše 1 000 000 korun. 

Živnostenský úřad

UKÁZKOVÝ PŘÍPAD: Jak to má a nemá vypadat.
Foto: Šárka Gilarová

Odbor životního prostře-
dí a zemědělství jako pro-
vozovatel pohřebišť na
území města Frýdku-Míst-
ku ve spolupráci se správ-
cem, kterým je společnost
TS a.s., se sídlem Frýdek-
Místek, 17. listopadu 910,
zjistil, že ne všichni nájem-
ci hrobových míst dodržují
své povinnosti.

Chtěli bychom tímto upo-
zornit zejména na ustanove-
ní § 25 odst. 5 zákona č.
256/2001 Sb., o pohřebnictví
a o změně některých záko-
nů, v platném znění, který
stanoví povinnost zajišťovat
údržbu pronajatého hrobové-
ho místa vlastním nákladem.
Tato povinnost je také stano-
vena v čl. IV. písmene b)
smlouvy o nájmu hrobového
místa.

Ten, kdo nezajišťuje údrž-
bu hrobového místa i přes pí-
semné upozornění provozo-

vatele pohřebiště, se dopou-
ští přestupku podle ustano-
vení § 26 odst. 1 písm. h) zá-
kona, za což mu může být
uložena pokuta až do výše
50 000,- Kč. Kromě toho je
neudržované hrobové místo
důvodem pro odmítnutí návr-
hu na prodloužení smlouvy o
nájmu hrobového místa ze
strany provozovatele, což
v praxi znamená, že hrobové
místo může být pronajato ji-
nému nájemci.

Vzhledem k tomu, že hřbi-
tovy jsou odrazem naší kul-
turní úrovně, vzdělanosti a
způsobu života našeho měs-
ta a péčí o ně projevujeme
úctu svým předkům, chce-
me, aby byly co nejlépe udr-
žované nejen ze strany měs-
ta, ale také občanů, tak aby
vytvářely odpovídající pietní
prostředí a zajišťovaly este-
tické funkce. 

Šárka Gilarová, ŽPaZ

Neudržovaná hrobová místa

Harmonogram sběru odpadu
• parkoviště u kina Petra Bezruče - Místek 14.12. - 16.12.
• u Mariánského kostela - Frýdek 30.11. -   2.12.
• naproti zastávce na Veselé - Frýdek 7.12. -   9.12.
V prosinci mobilní sběrna nebude umístěna na parkovišti u kry-
tého bazénu v Místku.

Výzva pro
zemědělce

Živnostenský úřad Měst-
ského úřadu Frýdek-Mís-
tek vyzývá samostatně
hospodařící rolníky, země-
dělské a živnostenské
podnikatele s místem pod-
nikání nebo sídlem ve
Frýdku-Místku a blízkém
okolí, kteří poskytují služby
v zemědělství, zahradnic-
tví, živočišné a rostlinné
výrobě, včetně hospodaře-
ní v lesích a na vodních
plochách, aby se dostavili
k přeregistraci na země-
dělského podnikatele dle
zákona č. 85/2004 Sb.,
kterým je novelizován zá-
kon o zemědělství (viz člá-
nek v dubnovém Zpravo-
daji). U osob podnikajících
dle zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském pod-
nikání, ve znění pozdějších
předpisů, má zmeškání
přeregistrace za následek
zánik živnostenského
oprávnění.

Jednání se uskuteční v
malé zasedací síni Měst-
ského úřadu Frýdek-Mís-
tek, Radniční 1148, I. po-
schodí v intervalech 8.00
hod., 10.00 hod. a 13.00
hod. v úterý dne 30. listo-
padu 2004, tel. kontakt 558
609 191,192,195,190. 

Živnostenský úřad

TERMÍNY MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ
DRUŽSTVA MUŽŮ HC FRÝDEK-MÍSTEK

8.12.  středa HC Frýdek-Místek–TJ Vítkovice-Svinov  18:00
18.12. sobota HC Frýdek-Místek–TJ Horní Benešov    17:00



SLUŽBA OBČANŮM: Od
poloviny listopadu jsou na
obou hlavních budovách
Městského úřadu Frýdek-Mís-

tek - jak ve Frýdku na ul.
Radniční, tak i v Místku na
ul. Palackého, nové stoja-
ny s přihrádkami na úřed-
ní tiskopisy. Ty byly nain-
stalovány k informačním
kioskům, v nichž doposud
byly některé formuláře
k dispozici přímo u pra-
covníků - informátorů. Ny-
ní si mohou lidé vyzved-
nout všechny potřebné
formuláře, jako např. žá-
dost o vydání cestovního
pasu, oznámení o přeru-
šení provozování živnosti,
ohlášení živnosti, žádost o
povolení zvláštního užívá-
ní místních komunikací,
žádost o přidělení obecní-
ho bytu, žádost o přidělení

finančních dotací z různých
fondů města a další, a to i
v neúředních hodinách.

Foto: Petr Pavelka
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NABÍZÍME ÚVùR
20000 - 32000 Kã
Pro v‰echny
• zamûstnané

(i na urãito)
• dÛchodce 

(do 75 let)
• bez ruãitele
• splátka od 

702 Kã/mûs.
• vyfiízení zdarma!

oznamuje
otevření nové

REVMATOLOGICKÉ
AMBULANCE

od 1. 11. 2004 na ulici Jiráskova 457 ve Frýdku
objednávky přijímáme na tel. čísle 558 441 000

S C A N S O L A R
Opalování je spolehlivý způsob, jak si doplnit ne-
dostatek vápníku, zlepšit krevní oběh a změkčit
svalstvo. Působí také pozitivně na psychiku.

6 Kč/min., sleva pro dvojice 10 %
SLUNCE S VÁMI...
Salon Scansolar, Zámecké náměstí 55, 
738 01 Frýdek-Místek
Po–Pá 9–20 hod., So 9–13 hod. ☎ 558 622 095

Najdete nás 

v budovû Hutního projektu na

ul. 28. fiíjna

po–pá 8.00–15.00 

☎ 558 877 144, 723 052 143

KNIHAŘSTVÍ
PASPARTOVÁNÍ

F I R M A  D U Î Í KF I R M A  D U Î Í K

Fr˘dek-Místek     ✆ 608 97 40 87

komplexní sluÏby v oblasti:

❐ malífiství, natûraãství,
nástfiiky

❐ úpravy interiérÛ, bytÛ
a domÛ

❐ montáÏ sádrokartonÛ
❐ realizace stfiech,

topení a
vodoinstalace

❐ komplexní úklidové
sluÏby domÛ, bytÛ,
kanceláfií, prÛm.
provozÛ
a provozoven, 
také ‰kol a jin˘ch
zafiízení

❐ pfiedvánoãní úklid

☎ 731112119

Nábytek na míru
Kuchyně • vestavěné

skříně • obývací
a dětské pokoje •

ložnice • interiérové
posuvné dveře • 

kancelářský 
nábytek, atd.

Kvalita 
a rozumná cena

✆ 603 546 255

Soukromá střední
odborná škola
Frýdek-Místek, s.r.o.
T.G. Masaryka 456
738 01  Frýdek-Místek

Tel.:558 433 636  www.ssosfm.cz

Nabízíme studijní obory:
■ Veřejnosprávní činnost 

–  s maturitou
■ Sociální činnost 

– s maturitou
Způsob studia:  

studium DENNÍ (4 leté) 
studium DÁLKOVÉ (5-ti leté)

Kontaktní osoby:
PaedDr. Václav Průcha,
Gabriela Stepková

Plavání a cvičení
dětí již od narození

Baby club Kenny organizuje
cvičení a plavání novoro-
zenců, kojenců, batolat a
předškoláků a programy pro
těhotné.
Kurzy probíhají v centru Ba-
by clubu Kenny (dům pokoj-
ného stáří u Mariánského
kostela) a starší děti plavou
na 11. ZŠ na Slezské. Bližší
informace na telefonním 
čísle 736 520 414 nebo 
www.be-kenny.cz

Koncert v knihovně
V měsíci prosinci proběhne v
knihovně jeden koncert. 10.
12. ve 20 hodin vystoupí ko-
morní bigbeatová kapela TY
SYČÁCI - místecká knihov-
na, Hlavní 112, Modrý salo-
nek, vstup ZDARMA.
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DISTEP a.s. V 6. čísle Zpra-
vodaje opozice rady Města Frý-
dek-Místek si pan Pavel Kučera
položil otázku: Proč není zcela
zastavena dodávka vody pro-
střednictvím potrubí určeného
výhradně pro teplou vodu v do-
bě letní odstávky. Zároveň si
postěžoval na přerušování do-
dávek teplé užitkové vody v blí-
že nespecifikované části sídliš-
tě Riviéra. Protože teplou užit-
kovou vodu z centrálního záso-
bování teplem používá značná
část občanů našeho města, roz-
hodli jsme se panu Kučerovi od-
povědět touto, pro nás netradič-
ní, cestou.

Vážený pane Kučero,
spolehlivost provozu rozvod-

ného tepelného zařízení výrob-
ce a dodavatele tepelné energie
pro vytápění a přípravu teplé
užitkové vody je mimo jiné pod-
míněna prováděním pravidel-
ných kontrol, revizí a oprav
technologického zařízení. Tyto
se provádějí v průběhu celého
roku. Při některých pracích je
však nutné úplné odstavení te-
pelného zdroje z provozu. Z to-
hoto důvodu byla i v energetic-
kém zákoně zakotvena pravi-
dla, kterými se musí dodavatelé
tepelné energie při pravidelných
letních odstávkách řídit. Zákon
mimo jiné říká, že tato nesmí být
delší než 14 dní. Nutno konsta-
tovat, že náš dodavatel tepla
Dalkia Česká republika a. s., ta-
to ustanovení zákona ctí a pra-
videlná letní odstávka v našem
městě nebyla nikdy delší.

DISTEP a.s. využívá pro pří-
pravu teplé užitkové vody (TUV)
tepelnou energii od Dalkia Čes-

ká republika a. s. a v době letní
odstávky tedy není schopna
TUV svým odběratelům dodá-
vat. Tato skutečnost je dohod-
nuta m.j. i ve smlouvách, které
máme se svými odběrateli uza-
vřeny. Kromě toho každý rok
všem svým zákazníkům píse-
mně sdělujeme termín přeruše-
ní dodávky TUV, a to v dosta-
tečném předstihu. Také v regio-
nálním tisku jsou pak opakova-
ně uveřejňována sdělení jak
s termínem odstávky, tak jsou
publikovány články, ve kterých
zákazníkům doporučujeme ne-
používat kohoutky pro teplou
vodu, protože z nich poteče
pouze neohřátá užitková voda.
Upozorňujeme také, že pouště-
ním „červených kohoutků“ se
zvyšují stavy číselníků poměro-
vých vodoměrů v bytech a ne-
bytových prostorách.

Jsme přesvědčeni, že většina
našich zákazníků je již na tuto
praxi zvyklá a teplou vodu v tom-
to období nepouští. V případě, že
někdo omylem teplý kohoutek
otevře, záhy tento svůj omyl roz-
pozná a naměřené množství tu-
díž není velké. Nutno ještě zdů-
raznit, že při odebrání „neohřáté“
užitkové vody v době odstávky
se žádná tepelná energie na její
přípravu nepoužije, a proto se
tímto nezvyšují za toto období
náklady na ohřev TUV. Stav na
bytovém vodoměru není v žád-
ném případě jediným měřítkem
pro úhradu za odběr TUV, jak
jste uvedl ve svém článku.

Pro přípravu TUV je používá-
na studená pitná voda, na kte-
rou jsou hygienickými předpisy
kladeny velmi vysoké požadav-
ky. Rovněž všechny materiály a
zařízení, které se pro přípravu a
distribuci jak studené pitné, tak i

teplé užitkové vody používají,
musí splňovat hygienické poža-
davky. Před zprovozněním no-
vých potrubních rozvodů musí
být vždy řádně proveden pro-
plach potrubí a orgánem hygie-
nického dohledu proveden od-
běr vzorku vody na chemický a
mikrobiologický rozbor. Pokud
Zdravotní ústav se sídlem v Os-
travě - odbor hygienických labo-
ratoří Frýdek-Místek vystaví
protokol o zdravotní nezávad-
nosti vody, je teprve možno tím-
to potrubím dodávat vodu odbě-
ratelům.

Každé následné přerušení
dodávky TUV s úplným zasta-
vením vody v potrubí TUV pů-
sobí negativně na technický
stav potrubních rozvodů a zvy-
šuje hygienická rizika dodávky
vody. Např. někteří z našich od-
běratelů mají část svých do-
movních rozvodů TUV provede-
nou z pozinkovaného potrubí.
V případě, že by toto potrubí by-
lo několik dní „na suchu,“ do-
cházelo by k častým následným
netěsnostem šroubových spojů.
Dalším negativním jevem zasta-
vení vody by bylo nadměrné
uvolnění usazenin a inkrustů
v potrubí. Při obnovení dodávky
by tyto nečistoty značně zhorši-
ly kvalitu vody a zvýšila by se
četnost poruch na domovních
rozvodech TUV (zanesení filtrů
před vodoměry a zpětných klap
u bytových vodoměrů, ucpání
perlátorů u baterií apod.).

Vážným rizikem zastavení
vody v potrubí TUV v období let-
ní odstávky je nebezpečí, že
někteří obyvatelé domů zane-
chají při opuštění domácnosti
otevřené „červené kohoutky.“
Při obnovení dodávky TUV pak
může dojít ke dlouhodobému

zbytečnému odběru TUV navy-
šujícím množství naměřené na
bytovém vodoměru a nebo ke
značným materiálním škodám
v jeho bytě, případně na zaříze-
ní sousedů v nižších podlažích. 

Uzavřením přívodu „neohřá-
té“ teplé užitkové vody přímo v
předávacích stanicích DISTEP
a.s. by došlo k porušení hygie-
nických zásad a k následnému
výraznému snížení kvality TUV.
Z těchto důvodů je snahou
všech dodavatelů, jak studené
pitné, tak i teplé užitkové vody,
minimalizovat vypouštění vody
z potrubních rozvodů.

Přestože je naší prvořadou
snahou zajistit kvalitní dodávku
teplé užitkové vody, může do-
cházet k poruchám. Všechny
předávací stanice DISTEP a.s.
jsou řízeny a monitorovány mo-
derním výpočetním systémem,
který v případě poruchy techno-
logického zařízení předávací
stanice okamžitě informuje dis-
pečera, který zajistí její odstra-
nění tak, že odběratel zpravidla
vzniklou závadu ani nezaregist-
ruje. Pokud však k závadě do-
jde na trase k odběrateli, může
se kvalita dodávané TUV zhor-
šit. V tomto případě mohou naši
zákazníci neprodleně kontakto-
vat nepřetržitou službu ohlašov-
ny poruch DISTEP a.s. tel.
558 442 121, která se bude je-
jich stížností zabývat. V případě,

že bude závada na zařízení DI-
STEP a. s., bude tato neprodle-
ně odstraněna. Bude-li závada
na domovním zařízení, bude od-
běrateli doporučen nejvhodnější
postup, jak vzniklou situaci ře-
šit. Na sídlišti Riviera, na které si
stěžujete, za poslední období
náš systém nezaznamenal na-
dměrný výskyt poruch v dodáv-
ce TUV a zvýšený výskyt po-
ruch není signalizován ani ze
strany našich odběratelů.

Sdělte nám prosím termíny a
místo, kde k těmto poruchám
došlo a my Vám na základě
údajů archivovaných v našem
řídícím systému a na ohlašovně
poruch sdělíme, co bylo jejich
příčinou. Zda šlo o závadu na
zařízení DISTEP a.s., nebo zda
mohlo jít o poruchu na domov-
ních rozvodech.

Vážený pane Kučero,
věříme, že jsme Vám poskyt-

li vyčerpávající vysvětlení důvo-
dů, proč není možno zcela za-
stavit dodávku „neohřáté“ vody
prostřednictvím potrubí určené-
ho pro teplou užitkovou vodu.
Pokud máte i nadále pochyb-
nosti o výše uvedených argu-
mentech, rádi Vás přivítáme
v DISTEP a.s., kde se přímo na
našich pracovištích můžete pře-
svědčit, že kvalitě naší práce
věnujeme maximální pozornost.
Ing. Petr Jonas,
ředitel společnosti (P. R.)

Úctyhodné životní jubileum - 101. narozeniny, oslavila v so-
botu 6. listopadu nejstarší obyvatelka Domova důchodců Frý-
dek-Místek, p. o., a zároveň také nejstarší občanka našeho
města, paní Marie Dušánková.

Marie Dušánková se narodila 6. listopadu 1903 v Ostravě jako
Marie Skibová. Tam také absolvovala pět tříd obecné a tři třídy
měšťanské školy. Později se vyučila švadlenou. Z prvního man-
želství měla jedinou dceru Olgu, která dnes již bohužel nežije, stej-
ně jako Mariin druhý manžel, jehož příjmení dodnes nosí.

V domově žije oslavenkyně od devadesátého sedmého roku.
Mimo personálu zařízení pro seniory a rodiny přišla Marii Dušán-
kové k tomuto neuvěřitelnému jubileu popřát za vedení města sta-
rostka Eva Richtrová. Oslavenkyni ještě jednou srdečně blaho-
přejeme! (jam)

Město Frýdek-Místek 11. 11.
podobně jako jiné obce v Čes-
ké republice uctilo všechny
válečné veterány. Nezapo-
mnělo se ani na věnování vzpo-
mínky v okrajových částech
města, takže mimo hlavního
hřbitova ve Frýdku, Kostikova
náměstí a „památníku u holubic“

zástupci radnice položili květiny
k pomníkům a drželi minutu ti-
cha také ve Skalici, Lískovci a
Chlebovicích. Pietního aktu se
zúčastnili představitelé města
v čele se starostkou Evou Richt-
rovou, vojáci a členové místní a
okresní organizace Svazu bo-
jovníků za svobodu. (jam)

PIETNÍ AKT: Minuta ticha se držela na více místech.
Foto: J. A Mikulíková

Uctění válečných veteránů

Nejstarší občanka slavila 101 let

Město Frýdek-Místek
vyhlašuje výběrové řízení
na místo dopravního spe-
cialisty Městského úřadu

Frýdek-Místek
–

Město Frýdek-Místek
vyhlašuje výběrové řízení

na místo odborného
referenta Městského úřadu

Frýdek-Místek
–

Město Frýdek-Místek
vyhlašuje výběrové řízení

na místo zaměstnance
- technika přípravy investic

na investičním odboru
Městského úřadu

Frýdek-Místek

Více informací
a požadované předpoklady

uchazečů, spolu
s náležitostmí přihlášky
naleznete na webových

stránkách města 

www.frydekmistek.cz

Proč není zcela zastavena dodávka vody v době letní odstávky

17. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku 
se bude konat v pondělí 13. prosince od 8.00 hodin již

tradičně ve velké zasedací síni našeho městského úřadu 
(ul. Radniční 1148; 2. patro).

Zasedání je veřejné.

Vánoce na ledě
Bruslařský klub Frýdek-Místek zve všechny příznivce brusle-

ní na vánoční akci, kterou pořádá v neděli 26. prosince ve Ví-
ceúčelové sportovní hale. Sportovní akce je určena frýdecko-
místeckým dětem a mládeži, kteří si mohou v průběhu odpo-
ledne volně zabruslit a zúčastnit se soutěží na ledě. Program
svátečního odpoledne bude zpestřen krasobruslařskou exhibi-
cí úspěšných medailistů z Mistrovství České republiky v kate-
gorii seniorů a juniorů i nejlepších závodníků z Moravskoslez-
ského kraje. Vstup do haly je bezplatný.

Program
14:00 - 15:30 Bruslení a soutěže pro děti do 10-ti let včetně

(menší děti v doprovodu rodičů)
16:00 - 17:00 Exhibice krasobruslařů
17:00 - 18:30 Bruslení a soutěže pro „ - náctileté“
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Na Kostikově náměstí
v objektu města mohla klidně
vzniknout herna nebo se zde
mohl prodávat stejný sor-
timent jako na tržištích.
Frýdecko-místecká radnice
ovšem dala zelenou projektu,
který lidem přináší novou
službu. Zvlášť když s firmou
Diema už má dobrou zkuše-
nost.

Diema znamená „dietní ma-
so“ a firma nesoucí tento název
a zabývající se porážkou drůbe-
že splnila náročné veterinárně-
hygienické předpisy požadova-

né Evropskou unií, takže nemu-
sela koncem minulého roku, ja-
ko mnoho jiných z oboru, končit
s podnikáním. S modernizací jí
pomohlo i Město Frýdek-Mís-
tek, které firmě odprodalo v po-
lovině roku areál někdejších
městských jatek, čímž dalo pro-
stor rozsáhlé rekonstrukci s cí-
lem splnit náročné požadavky
na modernizaci provozu. „Měs-
to nám vyšlo vstříc, protože
jsme potřebovali dlouhodobou
jistotu, aby naše investice do
přerodu podniku nepřišly na-
zmar. Byli jsme zde předtím

v nájmu, ale museli jsme zain-
vestovat značné prostředky,
abychom vytvořili evropský
podnik. V podstatě stejně neby-
lo zbytí. Buď jsme do toho mu-
seli jít, nebo se to tady mohlo
zavřít a sto padesát lidí by tu
přišlo o práci,“ líčí přerod firmy
jednatel René Krivý.

Město sehrálo důležitou roli i
při snaze Diemy otevřít ve měs-
tě podnikovou prodejnu, která
by prezentovala činnost firmy.
„Na radnici nám nabídli prosto-
ry na Kostikově náměstí, kde
jsme získali výhodný desetiletý
nájem. Provedli jsme kompletní
rekonstrukci a od října máme
otevřen typ prodejny, který ve
městě není. Jedná se o speciál-
ku, jejíž hlavní činností je pulto-
vý prodej nebalené chlazené
drůbeže. Lidé dostanou maso
přímo od nás, výrobce, tedy je
zaručeně čerstvé a navíc ve vý-
borné kvalitě. V podniku máme
vysoký podíl ruční práce, proto-
že máme odzkoušeno, že stroj
v našem oboru nepracuje tak
přesně jako člověk,“ sdělil vý-
konný ředitel firmy Dalibor Šku-
ta, který si pochvaluje spoluprá-
ci s městem. „Jsme patrioti,
chceme působit v tomto regio-
nu a to platí o veškeré naší čin-
nosti, takže se v našem podni-
kání vždy snažíme využívat
místní kapacity,“ doplnil jej Re-
né Krivý. (pp)

UŽITEČNÁ PROVOZOVNA: Město stálo o to, aby komerční
využití objektu přineslo službu občanům. Foto: Petr Pavelka

Ta bude obsahovat autobu-
sové jízdní řády, vlakové jízdní
řády, ordinační hodiny lékařů,
kontakty a úřední hodiny insti-
tucí a úřadů, kontakty škol a
kulturních zařízení. Dále zde
budou kontakty na sportovní
zařízení, kontakty a otevírací
doby služeb a firem na území
Frýdku-Místku. Základní záz-
nam pro firmy je 330 Kč včetně
daně a jednoho výtisku ročen-
ky. V nabídce je i možnost
plošné prezentace. Pro lepší
orientaci mezi restauracemi
zde také bude také samostat-
ná obrázková sekce Restau-
rační průvodce, kde najdete
kontakty, otevírací doby, ob-
rázky interiérů restaurací, piz-
zerií, vináren apod. Nakonec v
zadní části bude vložena mapa
F-M ve velikosti A3, rozdělená
na dvě A4 (210x297 mm). Di-
stribuce bude v PNS, knihku-
pectvích, Beskydském infor-
mačním středisku, městském
úřadu a do všech inzerujících
firem. Konečná cena pro obča-
ny bude 29 Kč. Datum vydání

je přibližně stanoveno na bře-
zen příštího roku.

Obchodní zástupci vydava-
tele se v těchto dnech snaží
oslovit všechny firmy na území

Frýdku-Místku. Zápis bude pro-
bíhat přibližně až do ledna příš-
tího roku. Protože v tomto obo-
ru „podniká“ spousta firem, vy-
žadujte k nahlédnutí průkazku
obchodního zástupce, kde je
uvedena firma, IČ, adresa,
jméno obchodního zástupce,
razítko a podpis vydavatele.

Kontakt:fmsluzby@seznam.cz
nebo volejte 777 343 897. Těší-
me se na spolupráci s Vámi.

Ročenka Frýdecko-místecké služby 
Ve spolupráci s městem by mohla vzniknout zajímavá

a hlavně užitečná publikace pod názvem Ročenka Frýdecko-
místecké služby, která má občanům, živnostníkům a podni-
katelům zlepšit orientaci při kontaktování a hledání telefon-
ních čísel firem a institucí. Právě v těchto dnech probíhá zá-
pis firem do připravované ročenky služeb.

Sportovně relaxační klub Fitpoint
Frýdek-Místek se od poloviny listopadu může pochlubit jedineč-

ným sportovním zařízením. Sportovně relaxační klub Fitpoint na
frýdecké Třídě TGM je prvním sportovním centrem západního ty-
pu na severu Moravy.

„Podobné zařízení s přístupem pro veřejnost v Moravskoslez-
ském kraji neexistuje. Sportovní klub Fitpoint může být třetím mís-
tem života každého člověka. Kromě práce a domácnosti má kaž-
dý potřebu navštívit takzvané třetí místo, kde nebude pod tlakem
pracovních ani rodinných vztahů. To místo jsme vytvořili a jmenu-
je se Fitpoint,“ říká Tomáš Tikal, manažer klubu, který snese pří-
vlastek exkluzivní. Nemá zde být na prvním místě pouze sport, ale
cílem číslo jedna je přimět klienty k aktivnímu odpočinku a relaxa-
ci, dostat je do dobré fyzické kondice. „Počítáme také s tím, že se
zde budou konat módní přehlídky nebo besedy se slavnými osob-
nostmi,“ sdělil Tikal. Osobnosti a jména. To je to, na co klub sází.
Proto spolupracuje s Otou Zarembou, Danou Bártovou, fotbalistou
Petrem Samcem, mistrem republiky v dlouhém triatlonu Lukášem
Vroblem či kulturistou Janem Kubíkem. Fitpoint momentálně nabí-
rá členy a tvrdí, že při zhruba 350 se klub uzavře. „Nechceme tu
mít hlavu na hlavě, na druhou stranu garantujeme dodržení pro-
gramu bez ohledu na účast,“ řekl Tomáš Tikal. (pp)

Diema přináší službu občanům
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FEDÍK - Sdružení pro rozvoj
dovedností dětí a mládeže a
ANNA TOUR chystají na 10.
prosince už 6. ročník  meziná-
rodního festivalu dovedností
dětí a mládeže, jehož semifiná-
le proběhne v krásném diva-
delním sále hukvaldské zá-
kladní školy. 

Mládež soutěží v  oblasti:
zpěv - moderní píseň, lidová pí-
seň, muzikály, herectví - recita-
ce, monology z divadelních
her, divadelní představení, po-
hyb - moderní a scénický ta-
nec, balet, lidový tanec a umě-
lecká tvořivost.  

Festival sdružuje děti a mlá-
dež z celého regionu, pozvání
přijala i mládež z Jihomorav-
ského kraje, ze zahraničí Pol-
sko, Slovensko a v úvahu při-

padá i Bělorusko a Ukrajina.
„Cílem je podpora mladých ta-
lentů, vytvořit podmínky nada-
ným dětem, které by mohly
postoupit do dalších celostát-
ních kol v rámci republiky i za-
hraničí. Stálí účinkující FEDD
již získali ocenění, například
Sylvie Lehnertová  se stala fi-
nalistkou Super Star ČR a
Martin Ševčík ze ZŠ Kozlovice
je vítězem Doremi,“ sdělila or-
ganizátorka Bronislava Brixo-
vá-Matušková.   

Protože děti touto akcí rozví-
její svůj talent, mimoškolní čin-
nost a sebezdokonalení a po-
znávají také uměleckou tvoři-
vost jiných národů, podpořila
festival finančním příspěvkem
také frýdecko-místecká radni-
ce. (pp)

FEDD je o dovednostech dětí

Aspoň jednou ročně se
rozeznějí prostory balkonu
nad boční lodí v kostele sv.
Jana Křtitele ve Frýdku
hudbou. Tradičně v předvá-
nočním čase zve frýdecká
skupina Hrozen svého hos-
ta ke společnému koncer-
tu. 

Po několika letech pravi-
delného hostování skupiny
Oboroh zahraje s domácími
tentokrát kapelník této kapely
Slávek Klecandr sólově. Za
střídání několika kytar inter-
pretuje své písně, které dáva-
jí posluchačům nahlédnout
do nitra autora. Texty plné
metafor a biblických inspirací

vypovídají mnohé o kořenech
pojmů dobra a zla a jejich bo-
ji v každém z nás. Z obdob-
ných vod těží i zdroje hudby
skupiny Hrozen, která zahra-

je nově rozšířená o dechovou
sekci. Termín koncertu si lze
i snadno zapamatovat, jeli-
kož vše začne 19. prosince v
19 hodin.

Jeho pěvecká a umělecká
činnost začala v roce 1971 pří-
chodem do sboru. Tehdejší di-
rigent a umělecký vedoucí
František Klus poznal v mla-
dém zpěvákovi hudební talent
a citlivým a taktním vedením z
něj vychoval výborného zpěvá-
ka a sólistu a postupně mu pře-
dával i dirigentskou taktovku.

Takto získané dirigentské
schopnosti uplatnil v roce 1975
ve Smíšeném pěveckém sboru
Lašan v Brušperku. Tento sbor
vedl plných 7 let a prožil s ním
mnoho úspěchů a vystoupení.
Pro něj to bylo velmi náročné
období, neboť vedle dirigent-
ských povinností plnil povin-
nosti zpěváka PS Smetana, je-
hož nepřestal být nikdy čle-
nem.

V roce 1982 odchází ze
zdravotních důvodů dirigent F.
Klus, proto se Pavel Škeřík lou-
čí s Lašanem a vrací se zpět do
PS Smetana jako zkušený diri-
gent a umělecký vedoucí. V té
době byl Smetana na vysoké
interpretační úrovni a s takto
konsolidovaným tělesem se
mu práce dařila a sbor pod je-
ho vedením pokračoval v boha-

té koncertní činnosti až do roku
1992, tedy plných deset let.

V roce 1995 se PS Smetana
změnil z generačních důvodů
na sbor Smíšený pod vedením
dirigentky ing. Hany Olkové.
Zde se Pavel Škeřík stává zá-
stupcem dirigenta, posiluje ba-
sy a ve sboru uplatňuje své bo-
haté zkušenosti z vedení smí-
šených sborů.

V roce 2001 Pavel Škeřík
pomáhá řešit dirigentskou krizi
ve Smíšeném sboru Janáček
ve Frýdlantě nad Ostravicí a
ujímá se dirigování, v čele to-
hoto sboru stál až do své 
smrti.

Jeho muzikantské srdce by-
lo velmi široké a bylo naplněno
velkou láskou ke sborovému
zpěvu a schopno rozdávat toto
umění s nadšením a obětavos-
tí všem.

Vzpomínáme-li na Pavla
Škeříka, na jeho družnou a přá-
telskou povahu, na jeho oběta-
vost a oddanost pěveckému
umění, bude nám stále znít je-
ho slavné basové sólo - Já som
bača velmi starý, nedožijem do
jari, nebudú mi kukučky kukať
na tom mojom košiari.

V galerii Krásno u kostela
sv. Jana a Pavla v Místku se
uskuteční výstava keramic-
kých obrazů Lenky Pastor-
kové-Glombicové, fotografií
Lukáše Garčice a užitkové
keramiky Vlado Matušky.
Výstava potrvá do konce to-
hoto roku.

Lenka Pastorková po ukon-
čení studia na gymnáziu P.
Bezruče ve Frýdku–Místku vy-
studovala  Soukromou mist-
rovskou školu uměleckého de-
signu – obor keramika v Pra-
ze. Od roku 1996 se věnuje
tvorbě keramických mozaiek,
ale i menších obrázků z kera-
miky. Dále se také okrajově
věnuje tvorbě váz, mís, svícnů
a šperků. S keramikou kombi-
nuje i různé přírodniny - dřevo,
kameny, dále i kov, sklo apod.
Zobrazuje přitom přírodní i ab-
straktní motivy. V domácí ga-
lerii Krásno se představí již
potřetí s výstavou keramic-
kých obrazů, menších kachlí a
dalších drobných dekorací
pod názvem „Toužím mít“, v

níž zachycuje v hlíně pohledy
do života lidí, přírody, ale i do
jejího srdce.

Lukáš Garčic z Frýdku-Míst-
ku je spolužákem Lenky Pas-
torkové na gymnáziu Petra
Bezruče ve Frýdku-Místku, 
v tomto roce ukončil studium
na Institutu tvůrčí fotografie
Univerzity v Opavě a na vý-
stavě předvede část absol-
ventského souboru fotografií a
diplomovou práci na téma
„Vnímám ji (dnes jinak než ob-
vykle).

Poslední vystavující Vlado
Matuška pochází a působí v
oblasti, které je opravdovým
centrem hrnčířů, o čemž svěd-
čí i každoročně pořádaný hrn-
čířský jarmark v Kunštátě. Vě-
nuje se výrobě užitkové kera-
miky na hrnčířském kruhu.
Přednostně používá hlínu-ka-
meninu, přičemž používá ves-
měs tří druhů glazury, které
různě kombinuje. Vytváří růz-
né kávové a čajové soupravy,
ale i jiné doplňky. (pp)

EVA BUREŠOVÁ: Budoucí
Superstar? Foto: Archiv

Radní města Frýdku-Místku schválili poskytnutí finančního
příspěvku na obnovu nemovitých kulturních památek v rám-
ci Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón.

„Naše město se ke zmíněnému programu o státní finanční pod-
poru přihlásilo již koncem loňského roku. Letos nám dotace byla
přidělena, a to ve výši 1 650 000 korun. Členové investiční komi-
se navrhli přidělení prostředků konkrétním žadatelům,“ vysvětlil
předseda komise a radní v jedné osobě Jaroslav Muroň. 

Díky získaným příspěvkům tak bude moci zvelebit své
nemovitosti například Římskokatolická farnost Frýdek, Nadační
fond poutní nadace města Frýdku-Místku nebo společnost
ALSATIAN spol. s r.o. (jam)

ÚDRŽBA PAMÁTEK: Na zachování kulturního dědictví přispí-
vá i frýdecko-místecká radnice. Foto: Petr Pavelka

Krásno patří domácí autorce

Vzpomínka na Pavla Škeříka

Nízkoprahové 
volnočasové centrum

(kryt pod 11. ZŠ - vchod od parku)
tel. 558 435 637

PÁRTY S JULČOU
2.12.2004 
Opakování - MATKA 
MOUDROSTI

10.12.2004 
BESÍDKA PRO RODIČE

17.12.2004 Promítání filmu 
JEŽÍŠ A DĚTI
13-18 let
Pondělí, středa, 
čtvrtek  16:30 - 19:00
Pátek   18:00 - 20:30 

POD POVRCHEM
(klub pro mladé)

2.12.2004 FREE
10.12.2004 
JAK JSME VZNIKLI (beseda
s vedoucí Poradny pro ženy a
dívky FM I.Grussmannovou)

17.12.2004 
FILMOVÁ ČAJOVNA

Radní rozdělili přes 1,5 milionu
na obnovu památek ve městě

Dne 6. října letošního roku jsme se navždy rozloučili s na-
ším kolegou, zpěvákem, sólistou a zástupcem dirigenta Pě-
veckého sboru Smetana Pavlem Škeříkem. Hudby milovné
veřejnosti byl znám nejen jako basový sólista pěveckého
sboru, ale i jako jeho dirigent v době, kdy PS Smetana byl jen
mužský sbor.

Slávek Klecandr aa  HHrroozzeenn
vystoupí na balkoonněě  kkoosstteellaa
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Palackého 134
tel. 558/438 083, 436 815 (Vlast),

558/433 431-2 (Národní dům)
www.kulturafm.cz

2. 12. 2004 v 19.00 hodin - Ná-
rodní dům
4. koncert KPH
Vánoční koncert
ZUZANA LAPČÍKOVÁ, JAZZO-
VÉ TRIO EMILA VIKLICKÉHO

3. 12. 2004 v 19.30 hodin -
Národní dům
Setkání po tanečních
Setkání pro absolventy taneč-
ních kurzů pro manželské páry a
dvojice.
Řídí manželé Gebauerovi

5. 12. 2004 v 15.00 hodin -
Nová scéna Vlast
NEBÍČKO A PEKLÍČKO
Mikulášský program pro děti

6. 12. 2004 v 19.00 hodin - kino
Petra Bezruče
HANA ZAGOROVÁ,
PETR REZEK
SKUPINA MILOŠE NOPPA
Vánoční koncert

9. 12. 2004 v 19.00 hodin -
Nová scéna Vlast
KRÁLOVNY NOCI
Travesti show - vánoční pořad

12. 12. 2004 v 18.00 hodin -
Nová scéna Vlast
ELVIS PRESLEY SHOW BAND
14. 12. 2004 v 19.00 hodin -
Nová scéna Vlast
NEZMAŘI
Benefiční koncert Dobrovolného
centra ADRA ve Frýdku - Místku.

15. 12. 2004 v 19.00 hodin -
Nová scéna Vlast
CATENA MUSICA
Vánoční koncert smíšeného pě-
veckého sboru Frýdek - Místek.

16. 12. 2004 v 19.30 hodin -
Nová scéna Vlast
Divadlo Ungelt, Joe Penhall
LÁSKA A POROZUMĚNÍ
Hořce vtipná hra o životních
strastech a slastech tří mladých
lidí. Richard Krajčo hraje strhují-
cím způsobem člověka bojující-
ho se závislostí na alkoholu a
drogách. Dále hrají David Šve-
hlík a Martina Delišová. Režie:
Hana Burešová. Česká premiéra
Předplatitelská skupina A

17. 12. 2004 v 18.00 hodin -
Nová scéna Vlast
MÍSTECKÁ VIOLA
„Výprava za živým slovem s Li-
borem Knězkem“.
Účinkuje Místecká viola.

30. 12. 2004 ve 20.00 hodin -
Národní dům
PŘEDSILVESTROVKÝ
TANEČNÍ SWINGOVÝ VEČER

15. 12. ve 20.00 hod.
ŽELARY /ČR/

Krutý příběh něžné lásky.
Mládeži přístupný, 150 min
17. až 18. 12. v 15.30 a 17.45
hod.

SNOWBOARĎÁCI /ČR/
Komediální příběh o snowboar-
dingu a volným životem na ho-
rách...
Mládeži přístupný, 99 min
17. až 18. 12. ve 20.00 hod.

VYBÍJENÁ: BĚŽ DO TOHO
NA PLNÝ KOULE /USA/

Bláznivá komedie ze sportovní-
ho prostředí
Do 12 let nevhodný, 93 min
21. až 22. 12. v 17.00 hod.

HARRY POTTER
A VĚZEŇ Z AZKABANU /USA/
Repríza úspěšné adaptace uvá-
děná v českém znění!
Mládeži přístupný, 140 min
21. až 22. 12. ve 20.00 hod.

BOURNŮV MÝTUS /USA/
Špionážní thriller podle románu
Roberta Ludluma.
Do 12 let nevhodný, 109 min
26. až 28. 12. v 17.45 hod.

VESNICE /USA/
Repríza mystického thrilleru s
hvězdným hereckým obsaze-
ním.
Do 12 let nevhodný, 108 min
26. až 28. 12. ve 20.00 hod.

SLAVÍCI V KLECI /Francie/
Film o škole, který ve Francii
překonal návštěvností i H.Potte-
ra.
Do 12 let nevhodný, 97 min
29. až 30. 12. v 17.45 hod.

GARFIELD VE FILMU /USA/
Oblíbený tlustý a líný kocour s
dalšími zvířátky Vás určitě poba-
ví....
Mládeži přístupný, 80 min
29. až 30. 12. ve 20.00 hod.

HOREM PÁDEM /ČR/
Repríza hořké komedie z dílny
Hřebejka a Jarchovského.
Do 15 let nevhodný, 110 min

Hlavní 112
Tel.: 558 438 083
www.kulturafm.cz

DĚTSKÁ FILMOVÁ
PREDSTAVENÍ

3. 12. v 10.00 hod. a 4. 12 v
15.30 hod.
KRTKOVA DOBRODRUŠTVÍ -

III. část /ČR/
Mládeži přístupný, 65 min
10. 12. v 10.00 hod.

KUŤÁCI /ČR/
Pásmo grotesek
Mládeži přístupný, 65 min
17. 12. v 10.00 hod.

BROUČKOVA RODINA /ČR/

4. 12. 2004
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pořádá Levicový svaz žen Růže.
Velký sál KD.
12. 12. 2004
Vánoční koncert Velkého de-
chového orchestru VP
Začátek v 15.00 hodin, velký sál
KD. Vstupné dobrovolné.

F. Čejky 450, Místek
Telefon: 558 435 401, 558 437 283
16. 12. v 9 hodin 
PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH
PĚVECKÝCH SBORŮ
21. 12. v 9 hodin 
PŘEHLÍDKA ZÁJMOVÉ UMĚ-
LECKÉ ČINNOSTI STUDENTŮ
STŘEDNÍCH ŠKOL ve Frýdku-
Místku - velký sál Lidového do-
mu

Na Slezské, Frýdek

4. 12. v 15 hodin
VÝR A HOLUBICE
veselá loutková pohádka s Kaš-
párkem o krásné Sulejce a zlém
sultánoviPo představení násle-
duje mikulášská nadílka !
11. 12. v 15 hodin
VÝR A HOLUBICE
poslední představení pro děti ve
Čtyřlístku před jeho rekonstruk-
cí!

F. Čejky 450
Tel. 558 435 449 

Po-Pá 13.00–17.00 hod.
1., 2. 12.

Překvapení pod strome-
ček - tvoříme drobné dár-
ky pro své nejbližší i ka-
marády

6. 12. Mikuláš - povídání o pů-
vodu svátku, tradicích
s ním spojených, večerní
program s malou nadíl-
kou

9., 10. 12.
Pečení a zdobení medo-
vých perníčků

13. 12. Vánoční výzdoba klu-
bovny

15. 12. Výroba přání k Vánocům
i Novému roku

17. 12. „Nezbednické předvá-
noční odpoledne“ - po-
slední setkání v roce
2004 spojené se slav-
nostním programem a
nadílkou

20. 12. 2004 - 2. 1. 2005
KLUBOVNA UZAVŘENA!

Účinkuje: LR COSMETIC BIG
BAND EDY ŠURMANA se svý-
mi sólisty. Uvádí Jan Apeltauer.

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

1. 12. v 17.45 a 20.00 hod.
DUŠE JAKO KAVIÁR /ČR/

Nová česká komedie s dobrým
hereckým obsazením.
Mládeži do 12 let nevhodný, 99
min
3. až 5. 12. v 15.30 hod.

PÁD DO TICHA /USA/
Dle skutečného příběhu z roku
1985 - působivá rekonstrukce
horolezeckého zápasu o život.
Do 12 let nevhodný, 106 min
3. až 5. 12. v 17.45 hod.

VETŘELEC VS. PREDÁTOR
/USA/

Archeologická expedice odhalu-
je za polárním kruhem aztécký
chrám - místo, kam se Predátoři
vydávají na lov...
Do 12 let nevhodný, 101 min
3. až 5. 12. ve 20.00 hod.

VYMÍTAČ ĎÁBLA: ZROZENÍ
/USA/

Dobrodružný horor odehrávající
se v roce 1949 na vykopávkách
v Keni.
Do 12 let nevhodný, 114 min
7. až 8. 12. v 17.45 a 20.00
hod.
SEXBOMBA OD VEDLE /USA/
Komedie pro teenagery...
Do 12 let nevhodný, 105 min
10. až 12. 12. v 15.30 hod.

UŽÁSŇÁKOVI /USA/
Animovaný rodinný dobrodružný
film pro malé i velké diváky.
Mládeži přístupný, 110 min
10. až 12. 12. v 17.45 hod.

SVĚT ZÍTŘKA /USA, VB/
Výpravná retro sci-fi s Judem
Law, Angelinou Jolie, Gwyneth
Paltrow v hl. roli
Mládeži přístupný, 107 min
10. až 12.12. ve 20.00 hod.

ŠPATNÁ VÝCHOVA
/Španělsko/

Nový film režiséra Pedra Almo-
dóvara slibuje barvitý a zajímavý
děj.
Mládeži do 18 let nevhodný, 106
min
14. až 15. 12. v 17.45 hod.

HŘÍŠNÝ TANEC 2
Vášeň a salsa v žáru havan-
ských nocí!
Do 12 let nevhodný, 87 min
14. 12. ve 20 hod.

JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ
NADĚJI /ČR/

Repríza úspěšné české kome-
die se známými herci
Mládeži přístupný, 115 min

Pásmo oblíbených pohádek pro
malé i velké diváky.
Mládeži přístupný, 65 min

17. 12. v 13.30 hod. a 18. 12. v
15.30 hod.

SHREK 2 /USA/
Známý hrdina vás určitě pobaví -
film je uváděn v českém znění.
Mládeži přístupný, 80 min

FILMOVÝ KLUB
6. 12. v 19.00 hod.

21 GRAMŮ /USA/
Zajímavé psychologické drama
o vině, trestu a lásce, smrti a vy-
koupení.
Do 15 let nevhodný, 125 min

7. 12. v 19.00 hod.
KRÁSNÁ HAŠTEŘILKA

/Francie/
Volná adaptace povídky Honore
de Balzaca. 
Michael Piccoli a Emmanuelle
Beartová v hl. rolích příběhu o
smyslu tvorby a života.
Do 12 let nevhodný, 239 min

13. 12. v 19.00 hod.
EXILS /Francie/

Velice smyslný film o dvojici mla-
dých lidí, kteří přes Francii a
Španělsko putují do Alžírska.
V rytmu techna i flamenca jim
však cesta utíká...
Do 15 let nevhodný, 103 min

20. 12 v 19.00 hod.
GOOD BYE LENIN /SRN/

Repríza úspěšné německé ko-
medie z nedávné doby.
Mládeži přístupný, 110 min

21. 12. v 19.00 hod.
MĚSTO SMUTKU /Tchaj-wan/

Historický film - bohatě rozvrst-
vená mozaika osudů jedné rodi-
ny ve vírech novodobých dějin
Tchaj-wanu
Do 15 let nevhodný, 157 min

27. 12. v 19.00 hod.
VĚČNÝ SVIT NEPOSKVRNĚNÉ

MYSLI /USA/
Jim Carrey, Kate Winsletová,
Kirsten Dunstová v milostném
příběhu.
Do 12 let nevhodný, 108 min

28. 12. v 19.00 hod.
PLAYTIME /Francie, Itálie/

Brilantní humorně poetická před-
tucha moderního světa od reži-
séra Jacguesa Tatiho v nové
verzi.
Mládeži přístupný, 125 min

Heydukova 2330
Tel.: 558 647 067, 602 586 925

e-mail: tobola.jaromir@quick.cz

3. 12. 2004
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pro děti odborářů VP a.s.
Velký sál KD.
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Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:
út, st, pá 8,00 - 12,00

12,30 - 16,00
čt 8,00 - 12,00, 12,30 - 17,00
so, ne 13,00 - 17,00

Stálé expozice

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

Výstavy:
OSOBNÍ HYGIENA NA
ŠLECHTICKÝCH SÍDLECH
Výstava, kterou připravil Národ-
ní památkový ústav, územní od-
borné pracoviště v Brně, doklá-
dá vývoj tělesné kultury a hygie-
ny od nejstarších zachycených
předmětů po artefakty pocháze-
jící z 1. poloviny 20. století. Hy-
gienické a toaletní předměty
(např. umyvadla, džbány, flakó-
ny), tak jako hygienické a kos-
metické pomůcky (např. plivát-
ka, holičské mísy, hřebeny, zr-
cátka, bidety) jsou nejen dokla-
dem úrovně osobní hygieny
v daném období, ale i ukázkou
uměleckořemeslného zpracová-
ní své doby. Potrvá do 20. břez-
na 2005.

5. BESKYDSKÉ TRIENÁLE
NEPROFESIONÁLNÍCH
ŘEZBÁŘŮ 2004
Opět po 3 letech nabídnou řez-
báři z České republiky, Sloven-
ska a Polska návštěvníkům vý-
stavy přehlídku svých nově vy-
tvořených děl. Potrvá do 5. pro-
since 2004

NÁŠ LEOŠ JANÁČEK
Život a dílo slavného hukvald-
ského rodáka. Vernisáž ve čtvr-
tek 16. prosince v 17 hodin ve
výstavních síních frýdeckého
zámku. V programu vystoupí
cimbálová muzika Koťata
z Frýdlantu nad Ostravicí.
Potrvá do 30. ledna 2005.

PROGRAMY, KONCERTY
4. 12. 18,00 hodin - zámecká
kaple sv. Barbory
POUTNÍ BOHOSLUŽBA KE
CTI SVATÉ BARBORY
5. 12. 9,00 - 15,00 hodin - areál
frýdeckého zámku
VÁNOČNÍ JARMARK
s prodejem lidových a umělec-
kých předmětů
• ukázka řemesel

• Mikulášská nadílka
• vánoční program
• domácí speciality

26. 12. 13,00 - 17,00 hodin -
Rytířský sál frýdeckého zámku
SVATOŠTĚPÁNSKÉ
ODPOLEDNE
14.30 Vánoční koncert
Od 15 hodin bude dále k vidění:
• výstava „Moravské betlémy“

v kapli sv. Barbory
• výstava „Náš Leoš Janáček“
• výstava „ Osobní hygiena na

šlechtických sídlech“
• stálé expozice

Sv. Čecha 170 
Tel.: 558 647 366

Po - Pá 9.00–12.00 hod.
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h.

1.12. Schůzka členek
6.12. Mikulášská besídka

(jen pro ty, co si zaplatili
balíček)

9.12. Svíčky z včelího vosku
Přijďte si vyrobit vlastní
svíčky. Vše potřebné
k zakoupení v KM.

13.12. v 10.00 hod. - Maňásko-
vá pohádka

15.12. v 16.00 hod. - Vánoční
slet Broučků
Každoroční lampiónový
průvod, prskavky s se-
bou. Sraz v KM

17.12. Vánoční výtvarka s
Hankou Vyrobíme si vá-
noční řetěz z popcornů.

20.12. Výroba svícnu na vá-
noční stůl Přineste si
s sebou svíčku, větvičky,
sušené květy, vánoční
ozdoby a stuhu.

21.12. Vánoční besídka
Přijďte posedět k vánoč-
nímu stromku a přineste
s sebou dárek v hodnotě
20 Kč. Zazpíváme si ko-
ledy a maminky se jistě
rády pochlubí svým cuk-
rovým.

Od 22.12. bude v KM Broučci
zavřeno.
Přejeme všem klidné a příjemné
Vánoce, mnoho úspěchů v no-
vém roce a těšíme se s vámi
opět nashledanou 3.1. 2005.

Farní 1
Tel.: 558 434 961

ÚT, ČT 9.00–12.00 hod.

6. 12. MIKULÁŠ ( pouze pro
přihlášené)

9. 12. Vánoční výzdoba dět-
ského pokoje (maluje-
me barvičkami na sklo)

11. 12.
HVĚZDIČKA 2004
- soutěž o nej předškoláka
- děti vystoupí na pódiu v růz-
ných disciplínách (zručnost, do-
vednost, pohybové schopnosti .)
- vstupné: 30,- Kč
- Monika Fojtíková, telefon:
558 628 240, 604 524 066
- Nová scéna Vlast, Místek, od
15:00 hodin
VÁNOČNÍ DOPOLEDNE PRO
DOVEDNÉ RUCE
- zhotovíme si výrobky pro vá-

noční výzdobu - svícny, závěs
do okna, přáníčka, ozdobíme si
smrkovou větvičku

- cena: 35,- Kč
- DDM Místek, 9:00 - 13:00 ho-

din
13. - 15. 12.
KOUZLA VÁNOČNÍ 1
- Jaké byly vánoční tradice a

zvyky našich předků? Jak nej-
lépe upéct perník a vyzdobit si
domov?

- Vyrobíte si originální vánoční
ozdoby a získáte nové nápady.

- cena: 25,- Kč
- DDM Národních mučedníků,

Frýdek, od 14:00 hodin
15. - 16. 12.
KOUZLA VÁNOČNÍ 2
- Jaké byly vánoční tradice a

zvyky našich předků? Jak nej-
lépe upéct perník a vyzdobit si
domov?

- Vyrobíte si originální vánoční
ozdoby a získáte nové nápady.

- cena: 12,- Kč
- větší skupiny dětí (ZŠ, MŠ, 

ŠD .) hlaste, prosíme, předem
- DDM Místek, 9:00 - 12:00, 13:00

- 16:30 hodin, Olga Sošková,
558 434 154, 732 646 127

15. - 16. 12.
KRÁSA PALIČKOVANÉ
KRAJKY
- výstava z prací členek kroužku

paličkování na téma Vánoc
- DDM Místek, Otevřeno: středa,

čtvrtek: 9:00 -16:00 hodin
18. 12.
ZÁJEZD DO ŠTRAMBERKA
- výstava betléma, prohlídka

města, koupání - krytý bazén
Kopřivnice

- cena: 160,- Kč
- DDM Národních mučedníků ,

Frýdek, Marie Cidlíková, tele-
fon: 558 628 240, 736 150 088

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

brouzdat po Internetu .
- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 - 11:00 a

11:00 - 13:00 hodin
ŠACHY

3. 12.
MĚSTKÁ LIGA MLÁDEŽE
V ŠACHU
- šachové turnaje pro děti a mlá-
dež od 4 do 18 let

- DDM Místek, 15:30 - 18:30 ho-
din

13. 12.
KLUBOVÝ PŘEBOR V ŠACHU
- šachové turnaje pro mládež a

dospělé od 8 do 99 let
- DDM Místek, 17:00 - 20:00 ho-

din
17. 12.
MĚSTKÁ LIGA MLÁDEŽE
V ŠACHU
- šachové turnaje pro děti a mlá-

dež od 4 do 18 let
- DDM Místek, 15:30 - 18:30 ho-

din
27. 12.
DVOJIČKY - ŠACHOVÝ
TURNAJ RODIN
- šachové turnaj rodinných dvo-

jic
- DDM Místek, 9:00 - 12:00 ho-

din

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

3. prosince
„Čertoviny“
Sraz všech čertů domácích i

přespolních. Na programu jsou
hry a soutěže o sladké odmě-
ny. Připraveno je také „z pekla
štěstí“.

Vstupné 10,- Kč Akci pořádá
Pavla Kozáková.

8. prosince
„Vánoční tvoření“
Besídka spojená s výrobou

vánoční výzdoby, přáníček a
jmenovek na dárky. Poslech-
neme si vánoční koledy a vypi-
jeme dobrý čaj.

Vstupné 20,- Kč Informace u
Pavly Kozákové.

15.-19. prosince
Lyžařský instruktorský kurz

pro dospělé (začátečníci) -
Grúň

Podrobnosti se dozvíte u
Aleny Kubalákové.

27. prosince
Vánoční pohár
Již tradiční vánoční soutěž

v lezení na cvičné stěně. Sou-
těží děti i dospělí.

Pravidla zjistíte u Martina
Gavlase.

Zájemci o lanové centrum
na Hatích se mohou informo-
vat a přihlásit u Martina Gavla-
se. Nabízíme cvičnou horole-
zeckou stěnu, nízké

i vysoké lanové dráhy či pře-
kážkovou dráhu.

Bližší informace o připra-
vovaných akcích získáte pří-
mo na SMTu, tel. 558 435067
nebo 558 647594

14. 12. Burza rad a nápadů na
vánoce Podělte se o své
vyzkoušené recepty, vý-
zdobu štědrovečerního
stolu, atd.

16. 12. Vánoční Krtečkové
doremi

21. 12. Vánoční besídka

POZOR ! 23., 28. a 30. prosince
bude v KM Krteček zavřeno.
Těšíme se na vás opět 4.ledna.
Všem maminkám a jejich rodi-
nám přejeme příjemně prožité
svátky.
Každé úterý v době od 9.30 do
10.00 hodin se koná cvičení ma-
minek s dětmi.
Bližší informace na tel. čísle
558434961, nebo v KM Krteček

Pionýrů 752, 
Národních mučedníků

Tel.: 558 434 154, 558 434 525
Zima s Domem dětí a mládeže
ve Frýdku-Místku

2. 12.
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO
DOSPĚLÉ
- Není vosk jako vosk
- představení známého materiá-

lu v jeho různých formách (vče-
lí vosk, průhledný gel, klasický
vosk)

- kurz akreditovaný MŠMT
- cena: 200,- Kč
- DDM Národních mučedníků,

Frýdek, 9:00 - 12:00 hodin

4. 12.
MARATÓN V PEXESU
- finále soutěže pro čtyřčlenná

družstva školních družin
- vítězné družstvo obdrží pro

svou družinu mikulášskou na-
dílku

- startovné: 10,- Kč
- DDM Národních mučedníků,

Frýdek, Alena Fabíková,
558 628 240, 732 383 131

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

brouzdat po Internetu .
- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 - 11:00 a

11:00 - 13:00 hodin

6. 12.
HRÁTKY S ČERTY
- Jste srdečně zváni na mikuláš-

skou párty. Vše pod vedením
pekelníků.

- Zahrajete si pekelné hry a sou-
těže, hodná dítka si domů do-
nesou odměnu.

- cena: 8,- Kč
- DDM Místek, 16:30 - 18:30 ho-

din
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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

Tel.: 777 270 151 www.top-real.cz

Plastická chirurgie Morava
MUDr. LIBOR POLÁK

• Zvětšovací a zmenšovací
operace prsů

• Operace víček
• Operace odstálých ušních

boltců
• Korekce nosu
• Vytahování vrásek - face

lifting

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

a odstraňování znamének
• Laserové operace chrápání
• Laserové bělení zubů 

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

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

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

0+1, dr., Dr. M.Tyr‰e, 4.p. 32 m2

1+1, os., V.Talicha, 3.p. 37 m2

1+1, os., Bezruãova, 2.p. 28 m2

2+1, os., Beethovenova, 1.p. 55 m2

2+1, dr., Dobrovského, 4.p. 43 m2

2+1, dr., J.BoÏana, 2.p. 44 m2

2+1, os., Stfielniãní, pfiíz., zdûn˘ 74 m2

2+1, dr., Novodvorská, 7.p. 42 m2

2+kk, dr., Novodvor., 2.p., 2 lodÏie 58 m2

3+1, os., 1. máje, 10.p., balk.+ lodÏ. 58 m2

3+1, os., Sluneãná, 6.p., lodÏie, 78 m2

3+1, os., RÛÏov˘ pah., 5.p., rekons., 78 m2

3+1, os., Lískovecká, 4.p., lodÏie, 73 m2

3+1, os., Fr˘dlantská, pfiíz., 74 m2

3+1, dr., Novodvorská, 3.p., balkon, 74 m2

4+1, dr., Fr˘dlantská, 1.p., 84 m2

4+1, dr., 28. fiíjna, pfiízemí, 80 m2

4+1, os., RÛÏ. pahorek,4.p., balkon, 85 m2

Nám. Svobody 29
Frýdek-Místek

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


