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Vážení
spoluob-
čané,

chtěla
bych Vám
poděkovat
za Vaši
důvěru,
kterou jste
mi vyjádřili
svými hla-
sy v letoš-
ních volbách.
Opravdu si toho vážím a ujišťu-
ji Vás, že udělám vše pro to,
abych Vás nezklamala.

Tímto pravidelným sloupkem
Zpravodaje rady města bych
chtěla navázat na svého před-
chůdce, který se v něm vyjad-
řoval k aktuálním událostem
v našem městě.

Nejsložitějším problémem,
kterým se nyní vedení a rada
města intenzivně zabývá, je re-
forma veřejné správy k 1. 1.
2003 (a s tím spojená změna
kompetencí), změna organi-
zační struktury našeho měst-
ského úřadu a stanovení počtu
jeho zaměstnanců. Podle pří-
slušných právních předpisů bu-
de část zaměstnanců zařaze-
ných v okresním úřadu převá-
děna na náš městský úřad
v návaznosti na rozsah přechá-
zejících správních agend. Cel-
kový počet zaměstnanců naše-
ho MěÚ by měl být k 1. 1. 2003
zvýšen na 421 včetně 66
funkčních míst pro zabezpeče-
ní výplaty dávek státní sociální
podpory pro celý současný
správní obvod našeho okresu.
Počet zaměstnanců MěÚ tak
vzroste téměř na dvojnásobek.
Pro Vás však bude nejdůleži-
tější to, abyste i po zániku
okresního úřadu své záležitosti
vyřídili rychle, bez problémů
a s maximální vstřícností kom-
petentních úředníků. Proto
v tomto vydání Zpravodaje Ra-
dy města Frýdku-Místku najde-
te jako přílohu základní infor-
mace o změnách - např. o roz-
šířených kompetencích jednot-
livých odborů MěÚ, o jejich
umístění v různých budovách
i o nových telefonických a e-
mailových kontaktech. Všech-
ny tyto změny si vyžádají vel-
kého úsilí od zaměstnanců
městského i okresního úřadu,
velkého organizačního i časo-
vého nasazení bez ohledu na

Veřejná sbírka Vánoční strom garantovaná

Městem Frýdek-Místek, která probíhá od

9. do 31. prosince 2002 a v jejímž rámci byla

také pod vánočním stromem na náměstí Svo-

body v Místku umístěna pokladnička, je po-

řádána za účelem získání finančních pro-

středků pro mentálně postižené klienty

Domu pokojného stáří Charity Frýdek-Mís-

tek.

Vybrané peníze poslouží k financování rekon-

strukce objektu bývalých jeslí na ulici K Hájku

2971 ve Frýdku-Místku na Ústav sociální péče

pro mentálně postižené muže a ženy.

Peníze je možné ještě do konce roku posílat

na účet číslo 193768310237/0100, variabilní

symbol 2321, Komerční banka a.s., Nádražní

č.p.1087, Frýdek-Místek.

Veřejná sbírka
Vánoční strom
je zasvěcena

Charitě

Zastupitelstvo
zasedalo už

podruhé
V pondělí 16. prosince proběhlo už

druhé zasedání Zastupitelstva města
Frýdku-Místku. Hned v úvodu složili slib
noví zastupitelé Ing. Jiří Kajzar, MUDr.
Petr Kozák a MUDr. Radim Dudek, kteří
nebyli přítomni na ustavujícím zasedá-
ní. Poté se už zastupitelstvo města vě-
novalo řešení standardních záležitostí.

Mimo jiné byl schválen návrh 7. změny
rozpočtu Města FM pro rok 2002 formou
rozpočtových opatření, návrh pravidel roz-
počtového provizoria Města FM, návrhy na
uzavření smluv o poskytnutí dotací, zastu-
pitelé řešili otázky týkající se hospodaření
s majetkem města, byl schválen návrh za-
dání změny č. 6 územního plánu města
FM. Zastupitelé rovněž schválili novou
obecně závaznou vyhlášku města - „Po-
žární řád města Frýdku-Místku“. Byl také
stanoven harmonogram zasedání Rady
města FM a Zastupitelstva města FM na
první pololetí 2003.

Uvnitř
čísla

najdete:
✰ Přílohu o změnách,

které přinese reforma ve-
řejné správy

✰ Proběhla soutěž Gas-
tronomie bez hranic – stra-
na 2

✰ Od ledna platí nové
znění vyhlášky o komunál-
ních odpadech – strana 4

✰ Termíny svozu nebez-
pečných a velkoobjemo-
vých odpadů – strana 5

✰ Vyšla kniha Proměny
Frýdku-Místku – strana 12

✰ Vozíčkáři zřídili cent-
rum – strana 13

✰ Beskydská šachová
škola sklízí úspěchy – stra-
na 13

✰ Programy kulturních
zařízení ve Frýdku-Místku –
strana 14 a 15 Pokračování na str. 2

PF 2003

Příjemné 

prožití vánočních svátků, 

hodně osobních a pracovních úspěchů 

v novém roce 2003

přejí za Město Frýdek-Místek 
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Sdružení Region Beskydy
se podařilo získat dotaci
v rámci Evropské unie
z Programu CBC Phare -
Fondu malých projektů na
česko-slovenském příhrani-
čí. Díky tomu mohlo i letos
proběhnout v prostorách
frýdecko-místeckého hotelu
Centrum česko-slovenské
klání Gastronomie bez hra-
nic v oboru kuchař-číšník.
Soutěžily čtyři týmy, z toho
dva frýdecko-místecké
a dva ze slovenského Ná-
mestova.

Realizaci celé akce připra-
vil Region Beskydy (RB) ve
spolupráci se Střediskem
praktického vyučování ve
Frýdku-Místku ve dnech 21. -
22. listopadu. Na první den
připravili zástupci Regionu

Beskydy pro české a sloven-
ské studenty a jejich učitele
celodenní program. Nejprve si
prohlédli v Muzeu Beskyd stá-
lé expozice Zámecký okruh
a Beskydy, příroda a lidé. Při-
pravená prohlídka SOU ve
Frýdku-Místku odpadla vhle-
dem k inspekci na této škole,
a tak si studenti s učiteli mís-
to toho prohlédli frenštátskou
školu ISŠ COP. Po společ-
ném obědě pak měli možnost
navázat česko-slovenské
kontakty při procházce ke
skokanským můstkům. Po ná-
vratu do Frýdku-Místku se
všichni ubytovali na internátu
SOU ve Frýdku-Místku, ale
tím jejich denní program ještě
zdaleka nebyl vyčerpán. Už
v 18 hodin totiž na všechny
studenty, učitele a hosty če-

kalo ve frýdeckém Hotelu
Centrum  slavnostní uvítání
novou starostkou Města Frýd-
ku-Místku Ing. Evou Richtro-
vou společně s předsedou
českého Regionu Beskydy
a současně poslancem ČR
Ing. Petrem Rafajem a zá-
stupcem předsedy slovenské-
ho Regiónu Beskydy a staros-
tou obce Strečno Alfonzem
Klocáněm. Po večeři následo-
vala barmanská show sloven-
ských žáků a poté diskotéka.

Následující páteční den pat-
řil soutěžím v oboru kuchař-
číšník. Své síly si tak mohli po-
měřit při přípravě studeného
předkrmu a slavnostní tabule,
u barmanské soutěže a pře-
kážkového běhu. Den proběhl
v příjemné a veselé atmosféře
a přestože první dvě místa ob-

sadila slovenská družstva
z Hotelové akadémie a SOU
Slanická osada Námestovo
a 3. a 4. místo připadlo Stře-
disku praktického vyučování
a SOU ve Frýdku-Místku, na
všechny se dostalo. Odměnou
studentům byly nejenom dor-
ty, propagační materiály
a předměty Regionu Besky-
dy, Města FM a Radegastu
Nošovice, a.s., ale především
společné zážitky, podobná
řeč, srovnání receptur, prostě
navázání nových přátelství
a kontaktů. Učitelé pak mohli
navíc srovnávat rozdíly při vý-
uce na stejně zaměřených
školách.  Vzhledem k tomu, že
se jedná o zrcadlový projekt,
slovenská strana na oplátku
uspořádá podobnou soutěž
v domácím prostředí. (hw)

Ještě jednou Entente Florale
V minulém týdnu obdrželo

Město Frýdek-Místek poděko-
vání od předsedy Evropské
asociace pro zahradní a kraji-
nářskou tvorbu, předsedy mezi-
národní poroty, Ministerstva
místního rozvoje ČR, Minister-
stva životního prostředí ČR
a Společnosti pro zahradní
a krajinářskou tvorbu ČR za po-
díl na účasti České republiky
v evropské soutěži Entente Flo-
rale (Kvetoucí sídla) 2002 a za
prezentaci ČR v rámci Evropy.

Adra nabízí kurzy
Církev ASD a společnost Ži-

vot a zdraví ADRA pořádá kurs
Bible - Seznamte se s knihou
knih, vždy ve čtvrtek od 18.30
hod. v klubovně č. 2 Národního
domu v Místku. Dále pak 14.
ledna od 18.00 hodin v budově
Adry na Radniční ulici ve Frýdku
proběhne Klub zdraví, v rámci
kterého můžete vyslechnout
přednášku MUDr. Sittkové na
téma Výživou ke zdraví, která
bude doplněna ochutnávkou
pokrmů zdravé výživy. Ve stej-
ném objektu Adry bude pro zá-
jemce od 28. ledna každé úterý
vždy od 18.00 hodin probíhat
„protistresový seminář“.

Miniškolička plavání
Baby club Kenny provozuje

každé pondělí mezi 8.30 až
11.30 hod. Miniškoličku pro děti
bez rodičů ve věku od 1,5 roku
do 4 let. Každou středu
a pátek dopoledne plaveme
s miminky do 6 měsíců ve Více-
účelové sportovní hale. V úterky
a pátky vedeme cvičení pro ro-
diče a děti již od 2 měsíců věku
v budově školní družiny 2. ZŠ
na sídlišti Slezská. Přihlášky
a bližší informace na tel. čísle
723 130 216.

Ples ISŠ bude 17. ledna
Integrovaná střední škola,

Frýdek-Místek, Lískovecká
2089, Frýdek-Místek vás všech-
ny srdečně zve na VII. Repre-
zentační ples který se koná dne
17. ledna 2003 v Kulturním do-
mě Válcoven plechu a.s. Začá-
tek plesu je v 19.30 hodin. Před-
prodej vstupenek bude zahájen
6. ledna 2003 v ISŠ. O umístění finančního daru rozhodla Oblastní výkonná ra-

da ČČK ve Frýdku-Místku na základě čtyř předložených ná-
vrhů. Prostředky budou využity na zabezpečení sociálních
potřeb zdevastovaného Domova. Kromě této pomoci bylo
předáno více než 30 tun materiální humanitární pomoci ob-
cím v okrese České Budějovice, Litoměřice, Děčín, Ústí nad
Labem a Třebíč.

Frýdecko-místeckému ČČK pomáhalo přes 300 dobrovol-
níků z pětatřiceti zřízených sběrných středisek, bylo zapoje-
no dvacet členů humanitárních jednotek ČČK, bez ohledu na
čas, soboty a neděle velmi pomohla Mládež ČČK.

Český červený kříž ve Frýdku Místku děkuje všem,kteří po-
mohli postiženým katastrofickými povodněmi. 

Ivan Mitana, 
předseda Oblastní výkonné rady ČČK ve FM

Frýdecko-místecký Červený kříž
předal peníze dětskému domovu

Všichni soutěžící kuchaři-číšníci podali úžasné výkony a vybrat nejlepší z nich byl pro porotu tvrdý oříšek. Předseda Regionu Besky-
dy poslanec ČR Ing. Petr Rafaj nakonec předal první dvě ceny družstvům z Hotelové akadémie a SOU Slanická osada Námestovo
ze Slovenska a ceny za 3. a 4. místo soutěžícím ze Střediska praktického vyučování a SOU ve Frýdku-Místku. 

Foto: Archiv Regionu Beskydy

Nevidomí a slabozrací
z místní okresní

organizace děkují
sponzorům

SONS ČR Okresní organi-
zace Frýdek-Místek děkuje
všem, kteří v letošním roce mě-
li pochopení a svým darem po-
mohli naší organizaci. Poděko-
vání patří především těmto
sponzorům: Městský úřad FM,
Chance, a.s., DisTep, a.s.,
Uzenářství Carbol, Coca-cola
FM, Kalma, Penam, spol.
s r.o., Optika Elpo, Vega zdra-
vá výživa, Velkoobchod Zero.
Za organizaci a její členy děku-
je předsedkyně OO SONS ČR
FM Vlasta Kopuncová.

Střední škola Frymos
změnila název

Soukromá střední odborná
škola Frymos, s.r.o., na ulici
T.G. Masaryka 456 ve Frýdku
změnila název na „Soukromá
střední odborná škola Frýdek-
Místek, s.r.o.“.

Ředitelka ČČK ve Frýdku-Místku
Marie Machová předala Dětskému
domovu v Žíchovci 177 tisíc korun. 

Foto: Archiv ČČK

Oblastní spolek Českého červeného kříže (ČČK) ve
Frýdku-Místku předal v listopadu Dětskému domovu
a speciálním školám v Žíchovci v okrese Prachatice
v rámci humanitární pomoci 177 000 korun. Jedná se o fi-
nanční prostředky, které poskytli občané okresu Frýdek-
Místek pro postižené letošními povodněmi.

vánoční čas. A já jim již dnes
za jejich práci děkuji.

Vážení spoluobčané, dovolte
mi, abych Vám popřála hezké
a klidné Vánoce. Do nového ro-
ku 2003 pak hlavně zdraví, spo-
kojenost a splnění alespoň ně-
kterého z Vašich tajných přání!

Eva  Richtrová, 
starostka města

Dokončení ze str. 1
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Folklórní soubor Ostravička Foto: archiv

Ostravička oslavila dvacáté narozeniny

Celý koncert byl jakousi ba-
revnou kyticí uvitou Ostravič-
ce k výročí, a to už dvacáté-
mu. Plných 20 let už rozdáva-
jí malí i větší muzikanti, zpě-
váčci a tanečníci radost a dob-
rou pohodu svým divákům
a posluchačům - milovníkům

folklóru, už 20 let šíří krásu li-
dových písní a tanců našeho
kraje po celé České republice
i v zahraničí. A takové výročí
se už musí nějak oslavit.

K oslavám patřil nejen vý-
roční koncert, ale i vzpomínko-
vý večer o den později. Sešli

Legrace, vzpomínky, dokonce i slzy dojetí, to vše prová-
zelo 22. listopadu v kině Petra Bezruče ve Frýdku-Místku
návštěvníky výročního koncertu Dětského folklórního sou-
boru Ostravička. Na pódiu se střídaly něžné, lyrické výstu-
py s tanci plnými energie a vzrušení, pěvecké a muzikant-
ské výkony se střídaly s výkony tanečními i hereckými,
vzbuzujícími často salvy smíchu, malí muzikanti a taneční-
ci byli střídáni těmi většími a zkušenějšími. Pestrost celého
koncertu způsobila, že mnozí diváci nevěřili na konci svým
hodinkám - více než dvě hodiny hudby, písní, tanců i scé-
nek a ani vteřina nudy.

My tři králové
jdeme k vám…

Znovu je tu doba vánočních svátků a vítání nového roku.
Pokud trošku zalovíte ve své paměti, jistě si vzpomenete i na
malé skupinky zajímavě oděných lidí, které v prvních mrazi-
vých lednových dnech loňského roku obcházely naše domo-
vy, zpívaly koledy a prosily o finanční dary pro lidi, kteří to
nejvíce potřebují. Jednalo se o Tříkrálovou sbírku, kterou
uspořádala Česká katolická charita.

Do akce bylo zapojeno velké množství obětavých dobrovolníků
a vše dopadlo na výbornou. Charita Frýdek-Místek získala podle
rozdělovacího klíče z výtěžku sbírky částku 453 290 Kč.

Česká katolická charita navrhla pořádat tuto sbírku každoročně.
Po celém území České republiky budou i letos chodit ve dnech 3.-
8. ledna minimálně tříčlenné skupinky, které navštíví vaše domác-
nosti, nebo vás osloví přímo na ulici a budou žádat dobrovolné fi-
nanční dary. Všichni oslovení obdrží malý dáreček. Alespoň jeden
z koledníků musí být starší 18 let. Každá skupinka obdrží zapeče-
těnou pokladničku a identifikační průkazku, aby se tak předešlo
případným podvodům a nedůvěře ze strany občanů.

A jak se bude s finančními dary nakládat? Charita se letos roz-
hodla opět vložit peníze do několika projektů. Jedním z hlavních
cílů je dokončit rekonstrukci objektu bývalých jeslí na ulici K Hájku
na Ústav sociální péče pro mentálně postižené muže a ženy. Po
dokončení by měl objekt pojmout celkem 30 takto postižených li-
dí. Dále by charita chtěla rozvíjet již dobře známé a zavedené pe-
čovatelské a ošetřovatelské služby v domácnostech pro naše spo-
luobčany, kteří to nejvíc potřebují.

Už delší dobu funguje zařízení, které nabízí možnost aktivního
využití času našim seniorům. Důchodci, kteří by byli jinak odkázá-
ni jen na samotu čtyř stěn se tak mají možnost dostat mezi ostat-
ní, navázat nová přátelství a tímto způsobem ztratit pocit marnosti
a zbytečnosti. Katolická charita by z vybraných darů chtěla i nadá-
le zajišťovat provoz tohoto denního stacionáře pro seniory. Existu-
je i další charitní zařízení a tím je stacionář pro psychicky nemoc-
né klienty. Pokud bude charita chtít rozšířit a zkvalitnit služby těm-
to našim spoluobčanům, jistě to nebude zadarmo. Bez výdajů se
neobejde ani provoz mateřského centra Kolečko - místa, kde se
setkávají ženy na mateřské dovolené a osamělé ženy, které touží
po určitém rozptýlení v zaběhnutém stereotypu, které se chtějí se-
známit s novými lidmi a dát životu trošku jiný směr. Pro děti ze síd-
liště, které by jinak svůj čas trávily nečinně bloumáním po městě
a mohly by se tímto způsobem dostat na špatnou cestu, je v pro-
vozu charitní klub Nezbeda, který jim nabízí lepší alternativy, jak se
svým časem nakládat. Aby byl provoz zařízení zajištěn i nadále,
bude zapotřebí bezpochyby nemalých finančních prostředků.

Určitě vidíte, že k naplnění našich cílů potřebujeme podporu vás
všech. Žádáme proto všechny občany o shovívavost a porozumě-
ní a zároveň prosíme o jakýkoliv finanční dar, který opravdu po-
může těm, kteří to potřebují. Česká katolická charita FM

Občané Frýdku-Místku 
koupili srdíčka pro děti 

za více než 80 tisíc korun
Občanské sdružení Život

dětem děkuje občanům
z Frýdku-Místku a okolí, kte-
ří v rámci celorepublikové
sbírky tzv. „Srdíčkového
dne“, který se konal v září
2002, přispěli zakoupením
srdíčka v hodnotě dvaceti
korun na dětská zařízení po-
stižená srpnovými povodně-
mi.

„Frýdek-Místek se spolu
s naším občanským sdružením
pravidelně zúčastňuje celore-
publikových sbírek, které se
konají ve prospěch nové trans-
plantační jednotky kostní dřeně
ve FN Motol Praha pro děti ne-
mocné leukémií. V září se jed-

nalo o sbírku, která byla  urče-
na pouze pro dětská zařízení
postižená povodněmi, a to ze-
jména střední, základní a ma-
teřské školy,“ informuje ředitel-
ka občanského sdružení Život
dětem Anna Kovářová.

Obyvatelé Frýdku-Místku
mohli do sbírky přispět i díky
spolupráci místních středních
škol. Ty uvolnily z výuky stu-
denty, kteří srdíčka lidem pro-
dávali. Mezi tyto školy ve Frýd-
ku-Místku patří Gymnázium P.
Bezruče, Gymnázium a SOŠ
na ul. TGM, ISŠ na ul. Lísko-
vecké a SZŠ na ul. Na Půst-
kách. Studenti těchto škol od
občanů vybrali celkem 81 402

korun. „Velice si vážíme anga-
žovanosti a dobré spolupráce
frýdecko-místeckých středních
škol a upřímně jim tímto děku-
jeme,“ řekla Anna Kovářová.

V roce 2003 bude občanské
sdružení Život dětem pomáhat
také ostatním městům v celé
České republice. „Věříme, že
se do celorepublikové sbírky ,
kterou budeme pořádat v září
2003, Frýdek-Místek opět za-
řadí. Finanční pomoc může být
směřována pouze na dětská
zařízení, to znamená hlavně
dětská oddělení v nemocni-
cích, popřípadě ústavy pro
hendikepované děti,“ dodala
Anna Kovářová.

se tu současní i bývalí členové
Ostravičky, současní i bývalí
vedoucí souboru. Na pódiu
byla příležitost společně si
zazpívat překrásné písně, jež
se staly jakýmisi trvalkami
v repertoáru souboru, na ta-
nečním parketu se u cimbálo-
vé muziky vzpomínalo na ce-
lou řadu tanců, u videa a foto-
grafií byla možnost připome-
nout si, jací jsme byli před le-
ty, a koho už folklór prostě
nebavil, šel si zatancovat na
diskotéku.

Ale čas běží dál a při oslavě
každého výročí se nejen ohlíží-
me do minulosti, ale díváme se
i do budoucnosti. Do dalších let
tedy přejeme Ostravičce spou-
stu talentovaných dětí, vedou-
cím mnoho tvůrčích nápadů
a nám všem hodně překrás-
ných zážitků s lidovou písní
a tancem na koncertech Ostra-
vičky. Radka KulichováKompletní 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·Firma 
KOCIAN - MECNER

MALÍŘSTVÍ
A NATĚRAČSTVÍ

Nástřiky,
žaluzie, těsnění

� 558 436 236 (večer)
603 745 292
604 145 641

� 608 416 813 
nebo 

558 636 422

Hlídání dětí
Péči o domácnost

Vánoční úklid
Úklid kanceláří

Vám zajistí
ve Frýdku-Místku 

a okolí
zkušené pracovnice

Agentury Sám doma

Konstrukční firma 
nabízí:

▲ Kompletní projekty jeřábů
a jeřábových drah do 10 t.

▲ Zvětšení nosnosti u stáva-
jících jeřábů. 

▲ Menší ocelové konstrukce
a plošiny. 

▲ Výkresovou dokumentaci
z projektů i 3D modelů. 

� 777 634 090
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Od ledna platí změny v systému
placení místního poplatku

za komunální odpad
Zastupitelstvo Města Frýdku-Místku

schválilo dne 24. 9. 2002 obecně závaznou
vyhlášku č. 4/2002, kterou se mění a dopl-
ňuje vyhláška č. 10/2001 o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů (dále jen „popla-
tek“),

Chtěli bychom proto informovat občany
o změnách, které v placení tohoto poplatku
nastanou od 1.1. 2003:

A. Pro fyzické osoby s trvalým pobytem
na území města

� Sazba poplatku zůstala nezměněna a či-
ní 348 Kč za osobu a kalendářní rok.

� Splatnost poplatku bude pololetní (do
31.3. a 30.9.) nebo roční (do 31.3.).

Čtvrtletní platby jsou zrušeny.
� Mimo stávající osvobození (pro 4. a další

dítě mladší 18-ti let, pro občany s povoleným
individuálním svozem) přibudou tato další:

☞ pro osoby, které pobývají v Domově dů-
chodců Frýdek-Místek, Domě pokojného stáří
u Panny Marie Frýdecké, Ústavu sociální péče
pro mládež Ostravice, pobočka J. Lohrera č.p.
779, Frýdek-Místek, a poplatníci, kteří déle než
9 měsíců v příslušném kalendářním roce pobý-
vali v zařízení sociální a zdravotnické péče,

☞ osoby ve výkonu vazby nebo trestu odně-
tí svobody v délce min. 9 měsíců v příslušném
kalendářním roce,

☞ osoby ve výkonu základní nebo náhradní
vojenské služby a civilní služby, pokud je vyko-
návána mimo místo trvalého bydliště,

☞ osoby, které studují a jsou ubytovány mi-
mo své trvalé bydliště,

☞ osoby, které se zdržují v zahraničí déle
než 9 měsíců v příslušném kalendářním roce,

☞ osoby, které se zdržují déle než 9 měsíců
mimo své trvalé bydliště a platí za systém shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů jiné obci.

Nárok na osvobození je třeba prokázat
příslušnými doklady.

(Výčet příslušných dokladů u jednotlivých
druhů osvobození je obsahem vyhlášky - k na-
hlédnutí na oddělení místních daní a poplatků.)

�. Sazba poplatku pro občany starší 70-ti let
a pro občany, k jejichž domům není zajištěn
příjezd svozovými vozidly a nejbližší svozové
místo je od hranice jejich pozemku vzdáleno
více než 100 m, zůstala nezměněna a je ve vý-
ši 192 Kč.

Vznik a zánik nároku na osvobození nebo
úlevu je poplatník povinen oznámit správci po-
platku písemně nebo ústně do protokolu ve lhů-
tě do 15 dnů ode dne, kdy nastaly skutečnosti
zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

B. Pro osoby vlastnící stavbu určenou ne-
bo sloužící k individuální rekreaci

� Nová snížená sazba místního poplatku ve
výši 228 Kč ročně se vztahuje na ty vlastníky
rekreačních objektů, kterým je svoz komunální-
ho odpadu zajišťován pytlovým nebo kontejne-
rovým svozem 

� Ostatní vlastníci rekreačních objektů, hra-
dí 348 Kč ročně.

� Termín splatnosti je prodloužen do 30.6.
Poplatek je možno hradit v hotovosti na fi-

nančním odboru městského úřadu, poštovní
poukázkou nebo převodem na bankovní účet
města.

Do konce roku je možno platit poplatek
i v Komerční bance, a.s., ve Frýdku-Místku
bez manipulačního poplatku. Od 1.1. 2003
bude Komerční banka, a.s., za platbu po-
platku v hotovosti vybírat manipulační po-
platek ve výši 1 %, nejméně však 50 Kč.

Ostatní ustanovení obecně závazné vyhláš-
ky č. 10/2001 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů zůstávají nezměněny.

Další informace k nové obecně závazné vy-
hlášce č. 4/2002 získáte na finančním odboru
Městského úřadu Frýdek-Místek, oddělení
místních poplatků, tel. 558 609 111. (fo)

Most opět slouží motoristům

Podařilo se nám zachytit první auto, které přes nový most po je-
ho oficiálním otevření přejelo. Foto: Jana Rumianová

Už od 2. prosince mohou
motoristé využívat nového
mostu přes řeku Morávku
mezi Frýdeckou částí Na Ve-
selé a Starým Městem.

Původně byl termín dokon-
čení stanoven až na květen
2003, dodavatelská firma Os-
travské dopravní stavby (ODS)
se ovšem zavázala most do-
končit do 15. prosince 2002.
I díky dobrému počasí se však
most podařilo zprovoznit i před

tímto termínem. Nový most je
dlouhý 65 metrů, vozovka je ši-
roká 7 metrů a po každé její
straně jsou dva metry široké
chodníky, celková šířka mostu
je tedy 11 metrů. Oproti původ-
nímu mostu z roku 1913 se ny-
ní výrazně zlepšily jeho tech-
nické parametry, bezpečnost
i odolnost proti velké vodě.
Stavba stála 31 milionů korun
a jejím investorem byl Morav-
skoslezský kraj. (jr)

Přijďte Začít
spolu na 1.ZŠ

Základní škola nár. um.
Petra Bezruče ve Frýdku-
Místku nabízí pro vaše děti
ve školním roce 2003 - 2004
tyto možnosti:

✐ Už sedmým rokem oteví-
rá naše škola 1. třídy, v nichž
se realizuje alternativní osob-
nostní pedagogika - projekt Za-
čít spolu. Projektové třídy je
možné navštívit po domluvě na
telefonu 723 400 303.

✐ Jednu 4. a jednu 6. výbě-
rovou třídu s výukou zaměře-
nou na přírodní vědy a výpo-
četní techniku.

✐ Srdečně vás všechny
zveme na Den otevřených
dveří 14. ledna 2003, a to od
8.00 do 18.00 hodin.

Bližší informace hledejte na
internetových stránkách
www.1zsfm.cz nebo u zástup-
kyň ředitele Mgr. Landové ne-
bo Mgr. Holé - � 558 627 950.

Žáci z 8. základní školy
představovali Frýdek-Místek

V minulém školním roce se
zúčastnili žáci šestých až de-
vátých tříd s rozšířenou výu-
kou jazyků z 8.ZŠ ve FM na tří-
dě ČSA v Místku celostátní
soutěže vyhlášené časopi-
sem pro výuku angličtiny
R+R na téma „The place whe-
re I live“.

Úkolem dětí bylo představit
kamarádům z jiných míst své
město nebo vesnici - kulturní
památky, přírodní krásy a zají-
mavosti, významné osobnosti
regionu, možnosti sportovního
vyžití a podobně. Vedení celého
projektu se ujala učitelka anglič-
tiny PaedDr. Hana Přidalová.

Žáci samostatně vyhledávali
informace z různých zdrojů, sbí-
rali obrazový materiál a také sa-
mozřejmě pracovali s interne-
tem. V další etapě pak nashro-
mážděné informace zpracovali
a přeložili do angličtiny. Dále už

záleželo na každém dítěti, jakou
zvolilo výtvarnou podobu celé-
ho dílka. Výsledky byly velmi
různorodé a nápadité.

Do soutěže bylo zasláno cel-
kem 70 prací a v závěrečném
hodnocení byla „osmička“ vy-
hodnocena jako nejlepší škola
v rámci celé republiky. Odmě-
nou pro všechny byla encyklo-
pedie Diderot na CD. Dvě žáky-
ně navíc získaly individuální ce-
ny - Adéla Drabinová byla oce-
něna knihou s kazetou a Mar-
cela Kaňoková se dokonce
umístila v rámci republiky na
3. místě. Její práce o FM byla
otištěna v prosincovém čísle ča-
sopisu R+R. Poděkování patří
všem dětem, které se do pro-
jektu zapojily, zejména pak obě-
ma jmenovaným žákyním a je-
jich paní učitelce Přidalové.

PaedDr. Marie Rojková,
ředitelka školy

Senioři oslavili Vánoce
Dne 3. prosince se konala vánoční schůze Místní organiza-

ce Svazu důchodců ČR. Velký sál Národního domu v Místku
zaplnilo do posledního místa přes 280 seniorů.

Po krátké zprávě o činnosti organizace předsedy R. Horníčka
následovalo předávání malých dárků a jeviště zaplnil folklórní sou-
bor chlapců a dívek Ostravička pod vedením Mgr. Marie Nováko-
vé. Všichni zúčastnění se příjemně pobavili a odcházeli domů
s dobrým pocitem. Ti zdatnější ještě zůstali a zatančili si při hud-
bě pana Vlčka. Senioři dostali malá přáníčka do nového roku, kte-
rá zhotovili žáci Speciálních škol z Místku. Za to jim patří naše po-
děkování. (šp)

Dětem „se narodily“
panenky

Český výbor UNICEF v Pra-
ze vyhlásil akci pro pomoc
ohroženým dětem s názvem
„Adoptuj panenku a zachrá-
níš dítě“. Výtěžek z vydraže-
ných panenek bude věnován
na očkování dětí proti nakaž-
livým chorobám v rozvojo-
vých zemích.

Tato výzva nás ve Školní dru-
žině při 5. Základní škole na uli-
ci E.Krásnohorské ve Frýdku-
Místku oslovila, zaujala a děti ze
školní družiny vyrobily indiánská
dvojčata, pojmenovaná Dobrá
Nálada a Čistá Duše. Datum
narození panenek 17. června
2002 byl vyznačen v rodném lis-
tě, který děti také výtvarně zpra-
covaly. Panenky byly do Prahy
odeslány v říjnu 2002 a máme
radost, že posloužily dobré věci.

Marie Smutná, 
vedoucí školní družiny

Za mikulášskou
nadílku patří díky
Chtěli bychom touto cestou

poděkovat prodejnám z ná-
městí Svobody, kterými jsou
Knihkupectví Bílek, Zlatnictví
Wludyka, Módní textil ARP mó-
da, Elektro M, Drogerie Rojal,
Zahradnictví Bajtek, Hračky
Universal, Cukrárna Rušitovič,
Obuv Boots a Keramika Hron-
ková, které věnovaly dárky pro
všechny děti, jež se zúčastnily
Malé mikulášské nadílky na
náměstí Svobody. Nerozdané
dárky byly věnovány Dětské-
mu domovu na ulici Bruzov-
ské. K dotvoření mikulášské
atmosféry přispěla hudební
skupina ZUŠ ve FM Šuba du-
ba band vedená panem Mich-
nou a děti z Mateřské školy
Anenská. Ozvučení akce pro-
vedla firma pana Šivice. Za ob-
čanské sdružení Místecké ná-
městí všem děkuje Bohumír
Milata.



Firma VELČOVSKÝ

● RENOVACE DVEŘÍ,

kuchyňských linek

● BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

zn. SHERLOCK

● VITRÁŽOVÁ SKLA

Nám. Svobody 33, Místek

Tel/fax: 558 436 149

Mobil: 606 70 58 58

E-mail: velc@applet.cz

Provozní doba: 

Po - Pá: 8.00 - 16.30 hodin
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
V. NP - 7 kanceláří včetně soc. zázemí (2 bývalé bytové jedno-
tky)
III. NP - nebytové prostory o výměře 35 m2 (1/2 byt. jednotky)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
kanceláře
3) Objekt čp. 811 - budova „B“ (nad restaurací), ul. Malý Kolo-

redov 
II. - V. NP - kanceláře (soc. zařízení samostatné)
4) křížový podchod
- prodejní box o výměře 12,24 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 13,40 m2 (směr Frýdlant)
- prodejní box o výměře 12,20 m2 (směr MEINL)
5) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytový prostor o výměře 409 m2 (spol. sál)
6) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 35,12 m2 (II.NP.)
- nebytový prostor o výměře 88 m2 (III.NP.)
7) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP.)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- II.NP:, IV. NP. - kanceláře
2) Objekt čp. 637, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 150 m2 - sklepní prostory
3) Část objektu čp. 456, ul. T.G.Masaryka
4) Objekt čp. 139, ul. E. Krásnohorské
- nebytový prostor o výměře 25 m2 (suterénní sklad)

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

22.3. černý jezevčík
22.3. bílý pudl
18.4. Frýdecká skládka něm.ovčák, chlupatý, černý
23.5. ul.Slezská bílý pudl, pes
9.9. 4. května kříženec, střapatý, černý
20.9. P.N. Dvory kříženec, fena, bílá káva
17.10. J. Jabůrkové kříženec, střední černý
28.10. malý rezavý kříženec
29.10. J. Tyrše kříženec pinče, černý s pálením
5.11. TGM kříženec, střední hnědý, delší chlupy, pes
6.11. Nerudova kříženec, fena, malá béžová chundelatá
8.11. kříženec, fena černošedá
8.11. Fr. Šrámka něm.ovčák
10.11. Klicperova fena, zlatá krátkosrstá, lovecká rasa
11.11. štěně černého křížence
13.11. Chlebovice u obchodu kříženec něm. ovčáka, šedočerný
14.11. Nová osada kříženec, fena, malá černá
14.11. Ve stovkách černý kříženec
14.11. malý černý kříženec
14.11. Skautská něm. ovčák
15.11. J. Čapka něm. ovčák, fena
15.11. Klicperova černý malý kříženec
16.11. Skautská něm. ovčák
18.11. Na Vyhlídce něm. ovčák
19.11. u bazénu, ul. Pionýrů kříženec něm. ovčáka
20.11. TGM kříženec, šedý
21.11. Husova kříženec, malý černý
22.11. Interspar kříženec, černý, štěně
23.11. u rest.Morava kříženec, černohnědý, hladkosrstý, střední
25.11. Bruzovská něm. ovčák
26.11. Zámecké nám. pudl, černý, fena
28.11. Míru hnědý střední kříženec
28.11. Frýdecká skládka kříženec něm. ovčáka, černý
28.11. Nad Lipinou štěně, střední, krátkosrsté
28.11. Horymírova foxteriér, bílohnědý
29.11. Krásnohorské kokršpaněl, fena, zlatá
30.11. TGM kříženec, krátkosrstý, zlatý
3.12. Třanovského kříženec jezevčíka
3.12. u baziliky P. Marie štěně černošedé
3.12. I.P. Pavlova kříženec knírače, velký, černý
4.12. Frýdecká skládka něm. ovčák
6.12. něm. ovčák
6.12. u KD VP kříženec jezevčíka, hnědá fena, štěně
8.12. A. Staška kříženec, černý, větší, bílý obojek proti blechám

Kontaktní tel. číslo do útulku v Sedlištích:
558 63 62 00, p. Ondračka

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

UPOZORNĚNÍ NÁJEMCŮM BYTŮ
Vzhledem k četným opožděným platbám za nájem v obecních
bytech upozorňujeme všechny nájemce, že od 1.11.2002 budou
za každou opožděnou platbu vyčísleny poplatky z prodlení, kte-
ré bude muset nájemce rovněž zaplatit. Tyto poplatky budou
vyčísleny na základě § 697 Občanského zákoníku a Nařízení
vlády č. 142/1994 Sb., kde je stanoveno, že nájemce je povinen
zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení v případě, že je v pro-
dlení s úhradou nájemného nebo s úhradou za plnění poskyto-
vaná s užíváním bytu (záloha na služby a vyúčtování služeb).
V současné době činí poplatek z prodlení za každý den prodle-
ní 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25,- Kč za každý i
započatý měsíc prodlení. Na doplnění uvádíme, že termín pla-
cení měsíčního nájemného je vždy do 5. dne následujícího mě-
síce.

PŮJČKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
Žádosti k účasti na výběrovém řízení na poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení Města Frýdek-Místek pro rok 2003 lze
podat na Městský úřad ve Frýdku-Místku, odbor správy obecní-
ho majetku, ve lhůtě od 2.1.2003 do 12.2.2003.

INFORMACE:
MěÚ - odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 172, 558
609 180

Na vybrané parkoviště ve městě může občan města Frýdek-Místek bezplatně přinést tento nebez-
pečný a vekoobjemový odpad:
� Nebezpečný odpad:
- mazací a motorové oleje, olejové filtry, zbytky barev, laků, ředidel, televizory, obrazovky, monitory,
rádia, počítače, autobaterie a monočlánky, lednice, mražáky, sporáky, pračky - zářivky a výbojky,
použité obaly od postřiků a jiné chemikálie
� Velkoobjemový odpad:
- prošlé a nepotřebné léky, skříně, ostatní nábytek, koberce

PARKOVIŠTĚ TERMÍNY SBĚRU         PARKOVIŠTĚ TERMÍNY SBĚRU

Sběr nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpadu

U KINA P. BEZRUČE - Místek
Leden 28.1.-30.1.
Únor 25.2.-27.2.
Březen 25.3.-27.3.
Duben 22.4.-24.4.

U KRYTÉHO BAZÉNU - MístekLeden7.1.-9.1.
Únor 4.2.-6.2.
Březen 4.3.-6.3.
Duben 1.4.-3.4.

U MARIÁNSKÉHO KOSTELA - Frýdek
Leden 14.1.-16.1.
Únor 11.2.-13.2.
Březen 11.3.-13.3.
Duben 8.4.-10.4.

NAPROTI ZASTÁVCE NA VESELÉ - Frýdek
Leden 21.1.-23.1.
Únor 18.2.-20.2.
Březen 18.3.-20.3.
Duben 15.4.-17.4.

Úterý, Středa, Čtvrtek 8.00 - 16.00 hod
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v našem městě provádí

Frýdecká skládka a.s. , tel. 558 627 047, 558 636 251

Upozornění pro žadatele o byt
v DPS a Penzionu pro důchodce

Odbor sociálních služeb Městského úřadu Frýdek-Místek upo-
zorňuje všechny žadatele o přidělení bytu v Domech s pečovatel-
skou službou a Penzionu pro důchodce, aby se dostavili v úřední
dny (pondělí a středa) do kanceláře odboru sociálních služeb, uli-
ce Radniční 10, 1. poschodí, kancelář č. 205, k aktualizaci svých
žádostí. Z důvodu uzávěry městského úřadu se prodlužuje termín
aktualizací mimořádně do středy 15.1. 2003.

Uzávûrka příštího čísla Zpravodaje

bude 15. ledna 2003

558 631 535
558 679 371
604 556 181

603 512 515
nebo volejte zdarma

800 141 142
10% slevy pro 

tělesně postižené 
a důchodce

TAXI
K A D L Č Í K
558625 625
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1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

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

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu)

Po 17.00-18.00 h.; zahájení 6., 13., 20., 27.
ledna.

Informace: tel.: 724 200 040

CARAADD
A, B, C, D, E

❒ vrata, brány, závory
❒ pohony včetně dálkového

ovládání
❒ rolety, žaluzie
❒ sítě proti hmyzu
❒ centrální vysavače
❒ plovoucí podlahy

800 555 558®

Buničitá 201, 739 32 Vratimov, tel.: 596 732 656, fax: 596 733 312
e-mail: enespo@enespo.cz, http://www.enespo.cz, www.branyvrata.cz
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CHCEME ŠETŘIT VÁŠ ČAS

Otevřeli jsme pro Vás

V BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
DIGITÁLNÍ PRŮKAZOVÉ STUDIO

foto pro
OBČANSKÉ PRŮKAZY, PASY, atd.
(konzultace snímku před zhotovením)

SVATBY
(objednávky svatebních reportáží)

(prodej svatebních alb)

Otevřeno:
Po 8.00 - 17.00 hodin, St 8.00 - 17.00 hodin

Čt 8 - 13.30 hodin
Fa Petr Šlachta ml., Tel. info.: 608 818 161

Frýdek, Radniční 1148

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

otevírá ve školním roce 2003/04 tyto studijní obory:

& 68 43 M veřejnoprávní činnost
& 75 41 M sociální činnost
Forma studia: • denní

• dálkové
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Termín odevzdání přihlášek: 15. 3. 2003
Přijímací řízení: • 14.4. 2003

• 15.5. 2003 - test všeobecných znalostí
Kontakt: PaedDr. Václav Průcha. Tel.: 558 433 636

ZVEME VÁS DO NOVù OTEV¤ENÉ
·IROKOSORTIMENTNÍ PRODEJNY

KUSOVÉ KONFEKCE

NA ULICI STARÁ CESTA 91, FM
(1.PATRO NAD ALBERTEM)

ZASTAVÁRNA -
BAZAR

Aneta Švajdová

od 1. prosince 2002
otevírá

další provozovnu
se sníženým úrokem

– úrok 3 %

na T.G.M. 503
(naproti aut. zastávky MěÚ

v pasáži Inva)

� 603 706 397

KBB
● zfiizování, provoz

a správa spoleãn˘ch 
televizních antén

● montáÏe a servis antén
Tel/fax/zázn. 

558 622 161



Změny, které přinese reforma veřejné správy
Druhá fáze reformy veřejné správy, spočívající především v ukončení činnosti okresních úřa-

dů a v přenesení jejich působností na orgány samosprávy, krajské úřady, případně na jiné
správní úřady, se blíží ke svému závěru.

Působnosti okresních úřadů přejdou zejména na orgány samosprávy

V úterý 31. prosince 2002 ukončí Okresní úřad Frýdek-Místek, stejně jako dalších 72 okresních
úřadů v České republice, svou činnost a od 1. ledna 2003 převezmou většinu jeho dosavadních
kompetencí v rámci svých správních obvodů čtyři „pověřené obecní úřady“ - Městský úřad Frý-
dek-Místek, Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Městský úřad Jablunkov a Městský úřad Třinec.

Tyto „pověřené obecní úřady“ budou od 1. ledna 2003 zajišťovat výkon státní správy na-
příklad v oblasti:

✍ evidence obyvatel
✍ vydávání cestovních a osobních dokladů
✍ vydávání řidičských průkazů
✍ vedení registru motorových vozidel
✍ vodoprávního řízení
✍ odpadového hospodářství
✍ ochrany životního prostředí
✍ státní správy lesů, myslivosti a rybářství
✍ dopravy
✍ sociálně právní ochrany dětí
✍ péče o nepřizpůsobivé občany
✍ dávek a služeb sociální péče
✍ péče o staré a zdravotně postižené občany atp.

Některé působnosti Okresního úřadu Frýdek-Místek přecházejí na Krajský úřad Moravskos-
lezského kraje. Jedná se například o specializované agendy v oborech zoologie, entomologie, bi-
ologie nebo chemie, dále o agendy přesahující výkon působnosti nebo povolované činnosti přes
hranice správního obvodu, úkoly odborného, kontrolního nebo poradenského orgánu a úkoly od-
volacího orgánu k prvoinstančním rozhodnutím obcí.

Jiné působnosti okresních úřadů přecházejí na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých - jedná se například o vydávání potvrzení oprávněným osobám a uplatňování práva státu na
vydání věci v mimosoudních rehabilitacích. Nově zřízený Pozemkový úřad převezme od 1. ledna
2003 kompetence okresních pozemkových úřadů, doposud vykonávané samostatnými referáty
okresních úřadů. Nadřízeným orgánem pro nově vzniklé pozemkové úřady bude Ministerstvo ze-
mědělství. Některé další působnosti okresních úřadů - například rozhodování o přechodu některých
věcí z majetku státu do vlastnictví obcí a vydávání platebních známek - se ruší.

Městský úřad bude působit ve více budovách

Městský úřad Frýdek-Místek bude od 1. ledna 2003 sídlit ve stávajících administrativních budo-
vách na ulici Radniční 1148, 1149 a 10 a nově také v části budovy dnešního Okresního úřadu na
ulici Palackého 115 (konkrétně v nové přístavbě a v tzv. spojovací části budovy). Hlavním vcho-
dem do budovy Městského úřadu na ulici Palackého 115 bude vchod v nové přístavbě.

h) stavební úřad

Stavebního úřadu se reforma veřejné správy nijak nedotkne a odbor bude i nadále sídlit v kan-
celářích ve 3. NP budovy Radniční 1148.

i) odbor životního prostředí a zemědělství

Od 1. ledna 2003, s ohledem na reformu veřejné správy, přebírá Městský úřad Frýdek-Místek,
odbor životního prostředí a zemědělství, většinu kompetencí od Okresního úřadu Frýdek-Místek, re-
ferátu životního prostředí. Odbor bude od 1. ledna 2003 působit ve 4. NP budovy Palackého 115.

j) odbor sociální péče a státní podpory

– oddělení sociální péče

Od 1. ledna 2003 bude oddělení sociální péče - kromě stávajících činností - vyplácet dávky pro
zdravotně postižené občany, které dosud vyplácel Okresní úřad Frýdek-Místek. Jedná se o

✍ příspěvek na provoz motorového vozidla
✍ příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
✍ jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
✍ příspěvek na úpravu bytu
✍ mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany.

Zmíněné dávky se budou vyplácet ve stejné budově jako dosud, změní se pouze kanceláře (no-
vě 141 až 143). Bezbariérový přístup k nim je z parkoviště za budovou, nebo vchodem z ulice Po-
litických obětí. Oznamovací povinnost, která vyplývá občanům z některé výše uvedené agendy či
dávky přechází nyní na Městský úřad Frýdek-Místek.

Oddělení péče o nezaměstnané, oddělení péče o rodinu a dítě a oddělení péče o seniory a zdra-
votně postižené občany budou nadále sídlit v budově Radniční 1149.

– oddělení státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory si mohou občané bez omezení vyřizovat v dosavadních prostorách
v 1. a 2. NP budovy Palackého 115.

k) odbor sociálních služeb a zdravotnictví

S ohledem na reformu veřejné správy a ukončení činnosti Okresního úřadu Frýdek-Místek bu-
de odbor sociálních služeb a zdravotnictví působit od 1. ledna 2003 ve 2. a 3. NP budovy Palac-
kého 115, přičemž

✍ vedoucí odboru a sekretariát naleznete v kancelářích č. 335 a 336
✍ oddělení sociálních služeb (žádosti o umístění v ústavních a sociálních zařízeních - v Domově

důchodců, Domech s pečovatelskou službou, Penzionu pro důchodce, agenda osobní asi-
stence, osoby vyžadující zvláštní péči) bude sídlit v kancelářích č. 337 až 339

✍ oddělení ekonomicko-správní a zdravotnictví (agenda civilní služby, kluby důchodců, výdej re-
ceptů a žádostí na omamné a psychotropní látky) v kancelářích č. 332 až 334

✍ oddělení sociální prevence (kurátoři, sociální asistenti) v kancelářích č. 324 až 330 a
✍ oddělení sociálně-právní ochrany dětí v kancelářích č. 236 - 244.

l) investiční odbor

Investičního odboru se reforma veřejné správy nedotkne a odbor bude i nadále sídlit v kancelá-
řích ve 4. NP budovy Radniční 1148.

m) odbor územního a ekonomického rozvoje

V návaznosti na reformu veřejné správy bude od 1. ledna 2003 přestěhováno oddělení ekono-
mického rozvoje odboru územního a ekonomického rozvoje do kanceláře č. 220 ve 2. NP budovy
Radniční 1148. Vedoucí odboru a oddělení územního plánování zůstávají ve stávajících prostorách
(4. NP budovy Radniční 1148).
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d) odbor správy obecního majetku

Na odboru správy obecního majetku nedojde od 1. ledna 2003 ke změně vykonávaných činnos-
tí a odbor bude i nadále sídlit v kancelářích ve 3. NP budovy Radniční 1148.

e) obecní živnostenský úřad

S ohledem na reformu veřejné správy a ukončení činnosti Okresního úřadu Frýdek-Místek byla
u živnostenských úřadů pro veřejnost dnem 15. prosince 2002 ukončena jakákoliv registrace, tj. vy-
dávání živnostenských listů a koncesních listin, včetně jejich změn, zrušení, přerušení, duplikátů,
vyrozumění o provozovnách a odpovědných zástupcích či výpisy z živnostenského rejstříku. Stej-
ně tak k tomuto datu budou podání nevyřízená a podání uplatněná do 31. prosince 2002 zaregist-
rována nejdříve podle data podání prvním pracovním dnem v novém roce, tj. 2. lednem 2003.

Jelikož dochází ke sloučení kompetencí „okresního“ a „městského“ živnostenského úřadu, své
záležitosti spojené s živnostenskou agendou (volné, řemeslné, vázané, koncesované živnosti i živ-
nosti provozované průmyslovým způsobem) vyřídí občané od 1. ledna 2003 v 1. NP budovy Rad-
niční 1148 (kanceláře č. 128 až 133).

f) odbor školství, kultury, mládeže a sportu

Odboru školství, kultury, mládeže a sportu se od 1. ledna 2003 změní pouze vztahy ke školským
zařízením a k obcím v rámci příslušného správního obvodu. Odbor bude i nadále sídlit v kancelá-
řích ve 3. NP budovy Radniční 1148 a nově také v kancelářích č. 201 až 205 v budově Radniční
10.

g) odbor dopravy a silničního hospodářství

S platností od 1. ledna 2003 přecházejí některé kompetence na úseku silniční dopravy a po-
zemních komunikací z Okresního úřadu na Městský úřad Frýdek-Místek. Pro občany města Frýd-
ku-Místku a obcí ve správním obvodu bude od 1. ledna 2003 zajišťovat odbor dopravy a silničního
hospodářství tyto činnosti

a) v budově Palackého 115 (1. a 3. NP)
✍ výdej řidičských průkazů
✍ vedení registru řidičů
✍ přestupkové řízení ve věci přestupků dle § 23, 24 a 30 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
✍ správní řízení dle § 125 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
✍ evidence vozidel
✍ schvalování vozidel do provozu, vedení registru vozidel, vedení evidence vozidel
✍ výdej a evidence tabulek registračních značek
✍ zkoušky uchazečů o vydání řidičského průkazu
✍ zkoušky řidičů a provozovatelů taxislužby
✍ kontrola dodržování zákonných podmínek provozování taxislužby
✍ povolování zvláštního užívání silnic II. a III. třídy
✍ speciální stavební úřad na úseku silnic II. a III. třídy
✍ povolení napojení na silnice II. a III.třídy

b) v budově Radniční 1148 (4. NP)
✍ dopravní úřad - městská hromadná doprava
✍ zvláštní užívání místních komunikací
✍ zvláštní užívání místních komunikací - ambulantní prodej
✍ dohled nad čistotou komunikací, sjízdností a schůdností místních komunikací
✍ příprava, zadávání, realizace a dohled nad opravami místních komunikací a nad investičními

akcemi na úseku místních komunikací
✍ speciální stavební úřad na úseku místních komunikací
✍ stanovení tzv. místní úpravy dopravního značení
✍ přestupkové řízení dle § 22, 23, 46,47 a § 48 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
✍ správní řízení dle § 42 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
✍ prevence dopravní nehodovosti
✍ stavba a údržba příslušenství místních komunikací v majetku města (dopravní značení, veřej-

né osvětlení, silniční signalizační zařízení)
✍ povolování napojení na místní komunikace.

Organizační struktura Městského úřadu 

Organizační struktura Městského úřadu Frýdek-Místek se od 1. ledna 2003 příliš nezmění - úřad
bude mít i nadále 13 odborů, které budou kromě svých stávajících úkolů plnit i úkoly převzaté
z Okresního úřadu. Jedinou výraznou změnou bude sloučení dnešního referátu státní sociální pod-
pory Okresního úřadu Frýdek-Místek a odboru sociální péče Městského úřadu do jednoho odboru,
který ponese název odbor sociální péče a státní podpory. V rámci tohoto odboru budou působit
dvě oddělení - oddělení sociální péče (s úsekem péče o nezaměstnané, úsekem péče o rodinu
a dítě, úsekem péče o seniory a zdravotně postižené občany a s úsekem kompenzací zdravotního
handicapu) a oddělení státní sociální podpory, které bude zajišťovat výplatu dávek státní sociál-
ní podpory.

Podstatné je, že oddělení státní sociální podpory bude až do 21. února 2003 zabezpečovat
výplatu dávek státní sociální podpory ve stávajících prostorách v 1. NP budovy Palackého 115
nalevo od hlavního vchodu v tzv. „staré budově“. Od 24. února 2003 se odbor přestěhuje do kan-
celáří č. 129 až 140.

Rozmístění jednotlivých odborů městského úřadu bude od 1.1. 2003 následující:

a) Místek - Palackého 115 (dnes budova Okresního úřadu Frýdek-Místek)
1. NP - odbor dopravy a silničního hospodářství (evidence silničních vozidel)

- odbor sociální péče a státní podpory (oddělení státní sociální podpory a úsek kom-
penzací zdravotního handicapu)

- odbor vnitřních věcí (matrika)
- informační služba

2. NP - odbor vnitřních věcí (evidence obyv., občanské průk., cestovní dokl., přestupkové odd.)
- odbor sociálních služeb a zdravotnictví (oddělení sociálně právní ochrany dětí)
- odbor sociální péče a státní podpory (oddělení státní sociální podpory)
- podatelna, pokladna

3. NP - odbor dopravy a silničního hospodářství (řidičská oprávnění a přestupky)
- odbor sociálních služeb a zdravotnictví (oddělení sociálních služeb, oddělení ekono-

micko-správní a zdravotnictví, oddělení sociální prevence)
4. NP - odbor životního prostředí a zemědělství

b) Frýdek - Radniční 1148
1. NP - obecní živnostenský úřad

- finanční odbor (oddělení místních daní a poplatků)
- informační služba, podatelna, pokladna

2. NP - finanční odbor (odd. rozpočtu a kontroly, odd. účtárny a odd. vymáhání pohledávek)
- odbor vnitřních věcí (občanské průkazy a cestovní doklady, ověřování)
- odbor kancelář starosty
- oddělení krizového řízení a požární ochrany

3. NP - odbor správy obecního majetku
- Stavební úřad
- odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

4. NP - investiční odbor
- odbor územního a ekonomického rozvoje
- odbor dopravy a silničního hospodářství (správa dopravy a pozemních komunikací)

5. NP - personální oddělení

c) Frýdek - Radniční 1149
- odbor sociální péče a státní podpory (úsek péče o nezaměstnané, úsek péče o rodinu
a dítě, úsek péče o seniory a zdravotně postižené občany)

d) Frýdek - Radniční 10
- odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
- odbor sociální péče a státní podpory (úsek péče o nezaměstnané)

Úřední hodiny Městského úřadu Frýdek-Místek zůstávají většinou nezměněny a jsou stanove-
ny na pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin. Ve snaze o zkvalitnění služeb však budou moci
občané vyřídit některé záležitosti i mimo výše uvedenou dobu, např.

• evidenci vozidel a řidičských oprávnění (1. a 3. NP budovy Palackého 115) a
• evidenci obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady (2. NP budovy Palackého 115)
v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin

• místní daně a poplatky (1. NP budovy Radniční 1148)
v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 11.30 hodin.
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Platí pro:

• odbor dopravy a silničního hospodářství

(oddělení evidence silničních vozidel,

oddělení řidičských oprávnění a přestupků)

• odbor vnitřních věcí

(oddělení matriky, oddělení evidence obyvatel,

občanských průkazů a cestovních dokladů,

přestupkové oddělení)

• odbor sociálních služeb a zdravotnictví

• odbor sociální péče a státní podpory

(oddělení státní sociální podpory a úsek

kompenzací zdravotního handicapu)

• odbor životního prostředí a zemědělství

Platí pro:

• obecní živnostenský úřad
• odbor správy obecního majetku
• Stavební úřad
• finanční odbor
• investiční odbor
• odbor územního a ekonomického rozvoje
• odbor kancelář starosty
• odbor školství, kultury, mládeže a sportu
• odbor dopravy a silničního hospodářství
(oddělení správy dopravy a pozemních
komunikací)
• oddělení krizového řízení a požární

ochrany
• personální oddělení

Kontakty

Vzhledem k tomu, že se rozšiřuje počet budov, ve kterých bude Městský úřad Frýdek-Místek pů-
sobit, mění se rovněž některé kontaktní údaje (všechny písemnosti vyhotovené Městským úřadem
Frýdek-Místek budou od 1. ledna 2003 v záhlavích označeny sídlem Městský úřad Frýdek-Místek –
Radniční 1148, 738 22.)

a) Kontaktní adresy pro písemný styk:

Městský úřad Frýdek-Místek Městský úřad Frýdek-Místek
Radniční 1148 Palackého 115

738 22 Frýdek-Místek 738 02 Frýdek-Místek

Městský úřad Frýdek-Místek
Radniční 1149

738 22 Frýdek-Místek

Platí pro:
odbor sociální péče a státní podpory
(úsek péče o nezaměstnané, úsek péče
o rodinu a dítě, úsek péče o seniory
a zdravotně postižené občany)

b) E-mail:
podatelna@frydekmistek.cz

c) Telefonické a faxové spojení na Radniční 1148:

� 558 609 111 - ústředna
Fax: 558 609 166

d) Telefonické a faxové spojení na Palackého 115:
� 558 604 444 - ústředna
Fax: 558 604 466

Na následujících stranách této přílohy naleznete základní telefonní a e-mailové kontakty na jed-
notlivé odbory (oddělení) Městského úřadu Frýdek-Místek včetně umístění pracovišť těchto odborů
od 1. ledna 2003.

Jak se změní činnost jednotlivých odborů městského úřadu

a) odbor kancelář starosty

V souvislosti s reformou veřejné správy a ukončením činnosti Okresního úřadu ve Frýdku-Míst-
ku k podstatným změnám na odboru kancelář starosty nedochází. Odbor zůstává v budově Měst-
ského úřadu Frýdek-Místek na ulici Radniční 1148, a to v kancelářích č. 204 (vedoucí odboru), č.
210 (oddělení činností orgánů města a organizačního servisu) a č. 214 až 216 (oddělení informací,
občanských záležitostí a zahraničních vztahů, redakce Zpravodaje Rady města).

Odbor kancelář starosty zajišťuje a koordinuje především činnosti související s volenými or-
gány města, tj. zastupitelstvem města a radou města a zabezpečuje činnost kontrolního výboru za-
stupitelstva města. Nově bude spolupracovat s komisí pro občanské záležitosti, v jejíž náplni je
například vítání dětí do života, setkání s jubilanty, jubilejní svatby apod. Do náplně odboru od 1. led-
na 2003 přejde úsek fondu propagace a reprezentace města, který slouží k podpoře kulturních,
sportovních a dalších aktivit k reprezentaci města v rámci republiky nebo i v zahraničí.

Odbor kancelář starosty rovněž eviduje a sleduje vyřizování stížností, petic, podání a ozná-
mení občanů a připomínek a podnětů členů zastupitelstva a rady města. Administrativně je zajiš-
ťován právní úsek včetně vedení obecně závazných vyhlášek, nařízení rady města a vnitřních před-
pisů. Mezi další činnosti odboru patří příprava a vydávání Zpravodaje Rady města a jeho distribuce
do domácností.

V rámci zahraničních vztahů se odbor orientuje na partnerské vztahy s družebními městy a do
budoucna i na spolupráci s evropskými mládežnickými a sportovními organizacemi, organizacemi
tělesně postižených atp.

b) odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí plní především úkoly stanovené na úseku matrik, evidence obyvatel, ob-
čanských průkazů, cestovních dokladů a řešení přestupků a správních deliktů, které nejsou
Organizačním řádem Městského úřadu svěřeny jinému odboru, a dále plní úkoly stanovené na úse-
ku ochrany proti zásahu do pokojného stavu dle § 5 občanského zákoníku.

V rámci reformy veřejné správy k podstatným změnám v činnosti odboru vnitřních věcí nedochází.
Naproti tomu dochází ke změně v působišti odboru - veškeré činnosti, které dnes zajišťuje od-
dělení matriky (evidence narození, uzavření manželství a úmrtí, vydávání matričních dokladů, po-
volování změny jména a příjmení nebo ověřování shody opisů nebo kopií listin a pravosti podpisů
na listinách atp.), oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů (evi-
dence údajů o občanech České republiky, vyřizování žádostí o vydání občanských průkazů a ce-
stovních dokladů, vyřizování žádostí o provedení změn údajů v cestovních dokladech atp.) a pře-
stupkové oddělení (výkon přestupkové agendy pro město Frýdek-Místek a další obce na základě
uzavřených dohod) bude odbor od 2. ledna 2003 zajišťovat pouze v budově Městského úřadu Frý-
dek-Místek na ulici Palackého 115 (dnešní Okresní úřad).

Matrika bude sídlit v kancelářích č. 152 a 153 v 1. NP, přestupkové oddělení v kancelářích č. 245
až 248 ve 2. NP a záležitosti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů budou
moci občané vyřídit v kancelářích č. 250 až 254 a na přepážkových pracovištích rovněž ve 2. NP
budovy Palackého 115 (modrá budova).

V budově Radniční 1148 zůstává od 1. ledna 2003 odboru vnitřních věcí pouze detašované pra-
coviště oddělení evidence obyvatel, OP a CD v kanceláři č. 219, kde budou od občanů přijímány
žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a bude zde prováděno ověřování sho-
dy opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a přijímány žádosti o výpis z rejstříku
trestu.

c) finanční odbor

Finančního odboru se dotkne reforma veřejné správy pouze ve změně umístění některých kan-
celáří v rámci budovy Radniční 1148. Oddělení místních daní a poplatků bude v kancelářích č. 103,
104, 106 až 109 v 1. NP. V 2. NP bude mít svou kancelář vedoucí odboru, oddělení rozpočtu a kon-
troly, účtárna, a to v kancelářích č. 221 až 225 a 233. Nově vzniklé oddělení vymáhání pohledá-
vek bude v kancelářích č. 226 až 228.
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Odbor školství, kultury, mládeže a sportu
- vedoucí odboru

(sekretariát) Radniční 1148 314 558 609 201 skolstvi@frydekmistek.cz

Odbor dopravy a silničního hospodářství
- vedoucí odboru Radniční 1148 414 558 609 221 das@frydekmistek.cz
- oddělení evidence 

silničních vozidel Palackého 115 1.NP 558 604 629 doprava@frydekmistek.cz
- oddělení řidičských 

oprávnění a přestupků Palackého 115 3.NP 558 604 611 doprava@frydekmistek.cz
- oddělení správy dopravy 

a pozem. komunikací Radniční 1148 4.NP 558 609 221 sprava.komunikaci@frydekmistek.cz

Stavební úřad
- vedoucí odboru 

(sekretariát) Radniční 1148 330 558 609 231 stavebni@frydekmistek.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
- vedoucí odboru Palackého 115 422 558 604 481 zpaz@frydekmistek.cz
- oddělení zeleně Palackého 115 4.NP 558 604 485 zelen@frydekmistek.cz
- oddělení vodního 

hospodářství Palackého 115 4.NP 558 604 498 voda@frydekmistek.cz
- oddělení lesního 

hospod. a ochr. přírody Palackého 115 4.NP 558 604 493 lesy@frydekmistek.cz
- oddělení vynětí půdy 

ze ZPF a ochrany ŽP Palackého 115 4.NP 558 604 483 puda@frydekmistek.cz

Odbor sociální péče a státní podpory
- vedoucí odboru 

(sekretariát) Palackého 115 232 558 604 387 socialni@frydekmistek.cz
- odd. stát. soc. podpory Palackého 115 1.a

2.NP 558 604 388 ssp@frydekmistek.cz
- úsek péče 

o nezaměstnané Radniční 1149 1.NP 558 609 325 lachova.alena@frydekmistek.cz
- úsek péče 

o rodinu a dítě Radniční 1149 2.NP 558 609 313 bobkova.valentina@frydekmistek.cz
- úsek péče o seniory 

a zdrav. postižené obč. Radniční 1149 2.NP 558 609 318 lanikova.jana@frydekmistek.cz
- úsek kompenzací 

zdrav. handicapu Palackého 115 141 –
143 558 604 600 bartozelova.jana@frydekmistek.cz

Odbor sociálních služeb a zdravotnictví
- vedoucí odboru Palackého 115 336 558 604 541 ssz@frydekmistek.cz
- oddělení soc. služeb Palackého 115 3.NP 558 604 545 pavlokova.renata@frydekmistek.cz
- odd. ekonom.-správní 

a zdravotnictví Palackého 115 3.NP 558 604 550 kozlova.jarmila@frydekmistek.cz
- oddělení soc. prevence Palackého 115 3.NP 558 604 555 dolezal.miroslav@frydekmistek.cz
- odd. soc. právní 

ochrany dětí Palackého 115 2.NP 558 604 565 janackova.helena@frydekmistek.cz

Investiční odbor
- vedoucí odboru 

(sekretariát) Radniční 1148 418 558 609 261 investice@frydekmistek.cz

Odbor územního a ekonomického rozvoje
- vedoucí odboru 

(sekretariát) Radniční 1148 406 558 609 271 ouer@frydekmistek.cz

Městský úřad Frýdek-Místek od 1. ledna 2003

Jméno: Budova: Kanc.: Telefon: E-mail:

Starostka
Ing. Eva Richtrová Radniční 1148 213 558 609 100 richtrova.eva@frydekmistek.cz

Místostarostové
Mgr. Petr Cvik Radniční 1148 111 558 609 110 cvik.petr@frydekmistek.cz
JUDr. Miroslav Dokoupil Radniční 1148 412 558 609 113 dokoupil.miroslav@frydekmistek.cz
Mgr. Ivan Vrba Radniční 1148 409 558 609 104 vrba.ivan@frydekmistek.cz

Tajemník městského úřadu
Tajemník městského úřadu Radniční 1148 213 558 609 100 tajemnik@frydekmistek.cz

Odbor kancelář starosty
- vedoucí odboru Radniční 1148 204 558 609 108 vaclavikova.zdenka@frydekmistek.cz
- redaktor Zpravodaje RM Radniční 1148 214 558 609 106 ctvrtkova.j.a@frydekmistek.cz

Odbor vnitřních věcí
- vedoucí odboru Radniční 1148 412 558 609 131vnitro@frydekmistek.cz
- oddělení matriky Palackého 115 152 a

153 558 604 450 matrika@frydekmistek.cz
- odd. evidence obyvatel Palackého 115 245 až 

248 558 604 455 machkova.vladimira@frydekmistek.cz
- přestupkové oddělení Palackého 115 249 až 

254 558 604 470 prestupky@frydekmistek.cz
- pracoviště evidence 

obyvatel, OP a CD Radniční 1148 219 558 609 143-4 rychlikova.anna@frydekmistek.cz

Finanční odbor
- vedoucí odboru Radniční 1148 224 558 609 151 financni@frydekmistek.cz
- odd. místních 

poplatků a daní Radniční 1148 1.NP 558 609 158 mistni.poplatky@frydekmistek.cz
- odd. vymáhání 

pohledávek Radniční 1148 2.NP 558 609 164 vymahani.pohledavek@frydekmistek.cz

Odbor správy obecního majetku
- vedoucí odboru Radniční 1148 311 558 609 171 osom@frydekmistek.cz
- pronájem nebyt. prostor Radniční 1148 308 558 609 174 kitova.sarka@frydekmistek.cz
- prodej a pronájem poz. Radniční 1148 309A 558 609 178 kovarova.ivana@frydekmistek.cz
- prodej bytů Radniční 1148 321 558 609 172 skarka.jan@frydekmistek.cz
- pronájem bytů Radniční 1148 320 558 609 181 pejhovska.katuse@frydekmistek.cz
- úsek správy Nár. mučed-

byt. fondu Frýdek níků 591 1.NP 558 628 239 drabinova.renata@frydekmistek.cz
- úsek správy 8. pěšího 

bytového fondu Místek pluku 1975 1.NP 558 647 267 blaskova.dana@frydekmistek.cz

Obecní živnostenský úřad
- vedoucí odboru Radniční 1148 132 558 609 191 zivnost@frydekmistek.cz
- oddělení registrace Radniční 1148 1.NP 558 609 193 registrace.zivnosti@frydekmistek.cz
- oddělení správní Radniční 1148 1.NP 558 609 195 spravni.zivnosti@frydekmistek.cz
- oddělení kontroly Radniční 1148 1.NP 558 609 199 kontroly.zivnosti@frydekmistek.cz
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11 LEDEN 2003VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVÍ

Denně se setkávám s dis-
kusemi a otázkami, zda se
kvalita péče o nemocné v ne-
mocnicích v posledních le-
tech zlepšuje nebo se do-
konce zhoršuje. Nemocné
léčíme v souladu s poslední-
mi poznatky lékařských věd
i při nesrovnatelných ekono-
mických podmínkách s vy-
spělými státy světa. Na ně-
které z těchto otázek bych
chtěl odpovědět na základě
vybraných ukazatelů použí-
vaných ve statistikách hos-
pitalizovaných nemocných
v období let 1994 - 2000. Ty-
to ukazatele byly vyhodno-
ceny kolektivem autorů z lé-
kařských fakult v Hradci Krá-
lové, Olomouci a Praze.

Počet hospitalizovaných
osob v ČR se v období let 1995
- 2000 zvýšil o 4,3 %, což je 19
- 21 % z celé populace. Tento
podíl je mírně vyšší ve srovná-
ní s průměrem zemí EU, ale

rozdíl je v rámci tolerančních
mezí. Oproti tomu se snížil po-
čet lůžek v nemocnicích
a zkrátila se průměrná doba
hospitalizace, což svědčí
o zvyšování úrovně a efektivity
lékařské péče.

I přes ekonomické potíže vět-
šiny nemocnic se snížila poope-
rační úmrtnost, počet pooperač-
ních komplikací a počet reope-
rací. Zvýšená kvalita nemocnič-
ní péče se projevuje mimo jiné
i v tom, že úmrtnost se přesou-
vá do vyšších věkových skupin
a výrazně poklesla zejména
u dětí a osob do 30 let. Výjimku
tvoří pouze následky úrazů a ji-
ných násilných příčin smrti.

Počet operovaných pacientů
v hodnoceném období vzrostl.
Snížil se počet zemřelých na
1000 operovaných v uvede-
ném období. Když se porovna-
ly terapeutické výsledky s úda-
ji publikovanými v zahraničních
pramenech, zjistilo se, že vý-

sledky jsou u srovnatelných
skupin pacientů v podstatě
shodné. To je pozoruhodné
zejména proto, že se těchto
výsledků dociluje za podstatně
menších vstupů.

Závěrem tedy lze říci, že
kvalita léčebné péče v nemoc-
nicích se zlepšuje a je ve větši-
ně ukazatelů srovnatelná s pé-
čí ve vyspělých státech EU.
Těchto výsledků se dosahuje
zejména neustálým vzdělává-
ním zdravotnických pracovní-
ků, zaváděním nových dia-
gnostických a léčebných po-
stupů a zlepšováním technic-
kého vybavení jednotlivých od-
dělení.

Nemocní přicházející do na-
šich nemocnic se tedy nemusí
obávat. Medicína v našich ne-
mocnicích je na vysoké úrovni.

MUDr. Petr Plasgura,
primář urologického

oddělení Nemocnice ve
Frýdku-Místku

Pooperační úmrtnost se snížila Nabízí se příležitost pro
občany s postižením zraku

Občanské sdružení KAFI-
RA nabízí, v rámci projektu
podporovaného a spolufinan-
covaného Evropskou unií
a českým státním rozpočtem,
kurzy v nově zřizovaných
multifunkčních školicích stře-
discích v Moravskoslezském
regionu s centry v Opavě, Os-
travě, Novém Jičíně a FM.
Kurzy začnou probíhat od led-
na 2003.

Zaměření a cíle kurzů
● kurzy jsou určeny obča-

nům, kterým jejich zraková vada
přináší závažná omezení v sa-
mostatném životě a v pracovním
uplatnění, a kteří mají nebo chtě-
jí používat elektronickou kom-
penzační pomůcku

● cílem je naučit se spolehli-
vě ovládat počítačovou lupu
s hlasovým výstupem a tím jim
napomoci využívat vlastní po-
tenciál a aktivně se zapojit do
pracovního života

● klientům budou k dispozici
odborníci v oblastech - sociálně
právní, speciálně pedagogické
a psychologické, řešení individu-

álních pracovních problémů kli-
enta

Obsah kurzů
V rámci projektu budou pro-

bíhat dva typy kurzů:
● kurz základních dovednos-

tí (zvládnutí práce se scanne-
rem, získání a úprava textového
souboru, porozumění syntetic-
kému hlasu, práce v textovém
editoru, tisk, využití internetu)

● kurz pro zájemce o práci
(školení podle vlastních poža-
davků klientů nebo podle kon-
krétní nabídky pracovní čin-
nosti)

Navíc nabízíme
● kurzy jsou zdarma
● klientům, kteří se nemohou

dopravit do školicích středisek
sami, je možno dopravu zajistit

Kontakt
KAFIRA, Olomoucká 24, 746

01 Opava
Telefon: 553 653 623 nebo

Marta Kolaříková 777 574 579
E-mail:

kolarikova.kafira@atlas.cz

Centrum pro evropská studia pořádá
kurzy v rámci celoživotního vzdělávání

S blížícím se vstupem Čes-
ké republiky do Evropské
unie bychom Vás rádi infor-
movali o nové aktivitě Vysoké
školy báňské, kterou může
využít za výhodných podmí-
nek každý z Vás, kdo má zá-
jem dozvědět se něco více
o EU ve vztahu k ČR.

Vysoká škola báňská - Tech-
nická univerzita Ostrava založi-
la v loňském roce nový vysoko-
školský ústav s názvem Cent-

rum pro evropská studia (CES),
jehož hlavním úkolem je, v sou-
ladu s koncepcí vlády ČR, sys-
tematicky seznamovat veřej-
nost s problematikou Evropské
unie.

Centrum pro evropská studia
uspořádalo v letošním roce 23
krátkodobých jednodenních
kurzů, které se týkají tématiky
spojené s Evropskou unií. Kurzy
jsou určeny podnikům, organi-
zacím, školám, úřadům a dal-

ším zájemcům. Témata kurzů
včetně anotace, přihlášky a dal-
ších informací naleznete na na-
ší webové stránce
www.vsb.cz/ces (nabídka, pře-
hled nabídky, krátkodobé kur-
zy). Nabízíme kurzy všeobecné
a specializované. Každý účast-
ník kurzu obdrží v rámci celoži-
votního vzdělávání osvědčení
vydané dle zákona o vysokých
školách.

Kurzy se konají na VŠB-TU
Ostrava v Porubě většinou ve
čtvrtek. Kromě toho pořádáme
také kurzy pro uzavřenou skupi-
nu, přičemž je možno domluvit
se na místě konání, termínu, po-
čtu hodin a tématech (i jiných,
než uvedených).

Nabídku kurzů v příštím roce
rozšíříme o aktuální témata,
která naleznete na
www.vsb.cz/ces. Bližší infor-
mace podáme telefonicky -
597 326 469. 

Deváťáci prokázali vědomosti
Studenti Soukromé střední odborné podnikatelské školy

v Místku zorganizovali 15. listopadu pro žáky 9. tříd základ-
ních škol z Frýdku-Místku, kteří hodlají pokračovat ve studiu
na středních školách, vědomostní soutěž „Máš na to“.

Devět tříčlenných týmů z osmi základních škol soutěžilo ve zna-
lostech z českého jazyka a literatury, cizích jazyků, společenských
věd. První místo vybojovalo družstvo z 1. základní školy, 2. místo
ze 6. základní školy, 3. místo ze 7. základní školy. Žáci zároveň
soutěžili o nejlepšího žáka, kterým se stal Ondřej Thaisz ze 7. zá-
kladní školy. „Byli jsme příjemně překvapeni úrovní vědomostí žá-
kovských týmů, soutěžící prokázali, že mají na to, aby studovali na
středních školách. Věřím, že nepoleví v úsilí a budou studovat na
střední škole, kterou si vybrali. Přála bych jim, aby byli úspěšní
i v přijímacím řízení na naší škole, kde mnozí z nich chtějí podat
přihlášku,“ hodnotí akci její hlavní organizátorka Petra Lišková,
studentka 3. ročníku SSOPŠ. (zm)

STUDIO MAJA
od ledna pořádá kurzy sni-
žování nadváhy pod vede-
ním MUDr. Gerykové. Infor-
mace na tel. 558 647 028
nebo 728 898 621. 
Maja dále nabízí opět cviče-
ní všeho druhu v dopoled-
ních, odpoledních i večer-
ních hodinách a posilovnu
pouze pro ženy. Možnost
odborné konzultace.

Masáže - REIKI
klasické a segmentové

Sadová 606, Frýdek
pečovatelský dům naproti

hlavní pošty
� 732 377 004

Otevřeno:
Po - St

Lichý týden: 14.30 - 17.30
Sudý týden: na objednávku

ZASTAVÁRNA - BAZAR
Aneta Švajdová

ZASTAVÍME I PŘIJÍMÁME
DO KOMISE

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

Po pracovní době
NON-STOP

� 604 253 258
603 535 394
T.G.M. 1111 

(naproti zastávce u Nového
bytu, vedle Frýdečanky)

ŽALUZIE - montáž a prodej

Vertikální
Venkovní

VENKOVNÍ ROLETY
Plastové
Hliníkové

LAMELOVÉ SHRNOVACÍ DVEŘE
Účelné a elegantní plastové dveře pro Váš interiér. Cena od 1390 Kč.

SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY

Aleš Koňařík, K Hájku 2961, Frýdek-Místek

558 433 703, 776 333 009, 732 828 098

Kvalitní hliníkové žaluzie do všech typů oken.
Cena od 190 Kč/m2. Cena již zahrnuje vymě-
ření, dopravu, montáž i DPH.

Látkové žaluzie ochrání před sluncem,
vylepší interiér. Cena od 290 Kč/m2.

Cena 690 Kč/m2

Kvalitní ochrana před sluncem, větrem i hlukem
Cena od 1190 Kč/m2

Horizontální

Soukromá střední odb. podnikatelská škola, s.r.o.
ČSA 482, 738 01 Frýdek-Místek, tel. 558 436 312

www.ssops.net

10 let školy od 1. 9. 1992

perspektivní osvědčené dvouprofesní 
studijní obory pro absolventy ZŠ

stavební podnikatel a manažer, 64-42-M/028
pozemní stavitelství včetně projektování na PC

+ ekonomika, podnikání, účetnictví

obchodní podnikatel a manažer, 63-41-M/021
ekonomika, podnikání, účetnictví + provoz hotelů, 

restaurací, jídelen a cestovní ruch

Ve škol. r. 2001/2002 - 90% úspěšnost přijetí na VŠ.
Den otevřených dveří - 16. ledna 2003, 15–17 hodin
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Měsíc co měsíc máme pří-
ležitost vybrat si z pestré pro-
gramové nabídky v našem
městě to, co lahodí našemu
sluchu i oku. Kulturní scénu
ještě více než kdy jindy obo-
hacuje měsíc prosinec množ-
stvím koncertních představe-
ní, a to nejen v sálech kultur-
ních zařízení, ale také v Do-
mově důchodců, Domě po-
kojného stáří, v Penzionu pro
důchodce a v neposlední řa-
dě i na náměstí Svobody, kde
u vánočního stromu vystupu-
jí již tradičně se svým progra-
mem žáci frýdecko-místec-
kých škol, členové folklór-
ních souborů a pěveckých
sborů.

Před sedmi lety
založil Písničku

PhDr. Milan Macura, učitel
Základní umělecké školy ve
Frýdku-Místku, stál před sedmi
lety u zrodu pěveckého sboru,
který nyní nese název Písnička.
Sborovou prací navázal na čin-
nost zaniklého sboru Jitřenka
působícího v minulosti u Domu
dětí a mládeže v Místku. Také
Písnička má v prosinci nabitý
program. To je však pro sbor-
mistra Macuru nejen starost,
ale především radost. Jak sám
říká, mohla by být větší, kdyby
bylo ještě více dětí, které mají
vztah k písničce, především li-
dové. Pro něj jako pedagoga,
který vystudoval obor český ja-
zyk a hudební výchova na Filo-
zofické fakultě Univerzity Pa-
lackého v Olomouci, je velmi
smutné, když slyší od dvanácti-
letého chlapce, že hudební vý-
chova je k ničemu, dokonce, že
si totéž myslí i jeho rodiče.

Děti by se měly naučit
melodii prožít

Přestože není zdejším rodá-
kem, po pětadvaceti letech
strávených ve Frýdku-Místku se
Dr. Macura považuje za frýdec-
ko-místeckého patriota. Jako
učitel hudebního oboru ZUŠ vy-
učuje klavír, který absolvoval na
ostravské konzervatoři, a kro-
mě toho i hudební nauku. „Od
nejnižších ročníků hodně zpívá-
me. Chci, aby se děti naučily
prožít melodii, pocítily frázi.
Každá písnička má mít zřetel-
nou uzavřenou formu a melodii.
Nemá-li sloku, refrén, působí
chaoticky. Často obsahuje hod-
ně balastu včetně vizuálních
efektů provázejících komerční
písně v médiích. Hudební pasi-
vita vede mladé lidi pouze
k momentálnímu požitku, brzy
zapomenou i opakovaný slo-

gan. Pak je písnička se svou
jednoduchou formou pro ně
málo. V nauce se věnujeme též
poslechu hudby. S přibývajícím
věkem žáků jim nabízím složi-
tější poslech. A přes zpívání je
motivuji k nauce,“ odpovídá na
otázku, čím motivuje děti po pět
let povinné výuky tohoto před-
mětu.

Kumšt může mladé
odpoutat od materiálna
Pan učitel Macura donedáv-

na učil i na Ostravské univerzi-
tě. Připravoval budoucí učitele
pro národní školy. Nyní dal
přednost věkově mladší gene-
raci. „Menší děti jsou méně
ovlivněny balastem, tedy méně
zatíženy zbytečnostmi. Dají se
snadněji naroubovat dobrem
a krásnem, člověk vidí výsledky
své práce hned. Vzpomínám
rád i na sbor, který jsem kdysi
vedl na Zemědělském učilišti ve
Frýdlantě, po jeho přestěhování
pak v Místku na Olešné. Sbor
Písnička má nyní 35 členů, a to
skupinu dětí od 8 - 12 let a dru-
hou ve věku do 18 let. Přál bych
si, aby prostřednictvím kumštu
mladí lidé získali širší pohled na
svět, aby nemysleli jen na to
materiální. Současnost je vý-
zvou pro učitele, aby vedli své
svěřence k rozlišení krátkodo-
bého požitku od skutečného
prožitku, který formuje a zane-
chává na nás stopu. Jen proži-
tek může nahradit něco povrch-
ního, co se rychle zapomene,
co je nevkusné, nepochopitelné
stejně jako například v televizní
reklamě vánoční stromek stříle-
jící na hvězdy,“ říká.

Inspiruje ho Suchý
PhDr. Milan Macura má rád

Jiřího Suchého a jeho verše.
Zvláště jsou mu blízké ty, které
dodávají životní optimismus:
„Napil jsem se rtuti, polil kyseli-
nou, a když se nic nestalo, tak
jsem zjistil, že ti, co žijou s chu-
tí, jen tak nezahynou. A ti, co na
ně míří, minou zaručeně cíl.“

Anna Nováková

Milan Macura chce děti
učit prožitku krásna

RÁMUJEME 
A  PASPARTUJEME

- velký výběr rámů a paspart.
Provádíme veškeré

SKLENÁŘSKÉ PRÁCE 
V INTERIÉRECH
A EXTERIÉRECH.

Provozní doba:
Po - pá 8 - 17

tel.: 558 431 385
723 667 141

Sídlo: 
Domov mládeže SPŠ,

ul. 28. října 1639, 
Frýdek-Místek

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

Hudební nástroje
Krátká 3279, Frýdek
Tel.558 623 500
www.hns.cz

Prodej veškerého sortimentu hudebních nástrojů
Servis hudebních nástrojů
Znalecké posudky hudebních nástrojů
Výkup hudebních nástrojů
Splátkový prodej
Výkup a renovace pianin

v nové prodejnû v Místku u trÏnice
v pfiízemí budovy, u schodi‰tû

k zastavárnám - 5 m od hl. vchodu

Po-Pá 8.30-12.30, 13.00-17.00
So 8.30-11.00 hod.

Napfiíklad:
Cron-X 520 Kã
Crown 140-350 Kã
Cantona, V.I.P., H.T.T. 250-290 Kã
Meister - dámské elastické  590 Kã
Lona - dámské elastické  420-450 Kã

Pfiípadné zkrácení riflí v cenû,
vût‰inou na poãkání

Dále v˘mûny zipÛ do vût‰iny odûvÛ,
které pokaÏené leÏí doma - za nejniÏ‰í
ceny, napfi.: u riflí, kalhot 35 Kã (zip
v cenû), u bundy délka zipu 65 cm:
práce 70 Kã + zip 25 Kã = 95 Kã

ZIPY MÁME, NENÍ T¤EBA PÁRAT

NEJNIÎ·Í CENY RIFLÍ, OPRAV,
ÚPRAV ODùVÒ ve Fr˘dku-Místku

LEV BÍLEK spol. s.r.o.
knihkupectví, papírnictví, galerie
Tržní 20, Místek - podloubí
Tel.: 558 434 006 
Fax: 558 661 985 
E-mail: knihkupectvi.bilek@cmail.cz

SLEVA 10 %
KAŽDOU STŘEDU
na KNIHY

Přijďte k nám - příjemná obsluha - široká nabídka
C o  n e m á m e  -  r á d i  V á m  z a j i s t í m e

Proměny Frýdku-Místku u Bílka
V místeckém knihkupectví Lev Bílek je k dostání ojedinělá kniha o Frýdku-Místku z dílny

autorů Václava Petera, Milana Klegy, Miroslava Žišky a Miroslava Lyska Proměny Frýdku-
Místku.

Proti zhruba devadesáti starým pohlednicím pocházejícím z let 1900 až 1966 stojí devadesát
současných fotografií. „Naším záměrem bylo srovnání dřívějšího a dnešního vzhledu Frýdku-Míst-
ku. Proměny Frýdku-Místku navazují na jinou knihu z roku 1993, kde byly pouze pohlednice his-
torické. V tomto smyslu je jejím záměrem posun od historie k současnosti a od oslovení genera-
ce seniorů k oslovení generace mladých lidí,“ popsal knihu jeden z autorů Miroslav Lysek. Křest
knihy spojený s autogramiádou všech čtyř autorů proběhl 26. listopadu.

PÁRTY
S JULČOU

U ČTYŘLÍSTKU
zábavné odpoledne pro děti

a mládež od 5 do 15 let

Kdy: každý pátek v 16.30 hod.
Kde: divadélko Čtyřlístek (síd-

liště Slezská ve Frýdku)

Program na leden 2003:
3.1. Zlo za zlo

10.1. Od srdce k srdci
17.1. Koncert
24.1. Máma, táta a já
31.1. Neboj se

Vstup volný
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Nav‰tivte od 23.10. 2002
novû otevfienou prodejnu

pánsk˘ch a dámsk˘ch odûvÛ

firmy ODEMA CZ
ve Fr˘dku na RÛÏovém pahorku 

(vedle Alberta)

☛ Velký výběr zimních plášťů.
☛ Zaváděcí ceny.

Tel/fax: 558 663 530

Lyžařský areál 

BÍLÁ - MEZIVODÍ
pořádá již tradičně 

v lednu a únoru 2003

LYŽAŘSKOU ŠKOLU
sjezdového lyžování

a snowboardingu 
pro děti od 5 do 14 let.

Začínáme 
v sobotu 11.1.2003

a pokračujeme
dalších 6 sobot.

Na vaše ratolesti se těší
zkušení lyžařští instruktoři.

Kontakt:
� 777 670 566

e-mail: 
Zakovaski@seznam.cz

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

350 000 klientům.
✔ kreditní zajištění

(novinka v ČR)!!

✔ úvěrové karty
a jiné úvěry

✔ stavební spoření,
pojištění
Mnozí nabízejí běžné věci,

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

MAXKREDIT!!
(vytváření finanční

historie klientů a jednodušší
přístup k úvěrům)!!

� 558 877 145

R O F I S
RODINNÝ FINANČNÍ SERVIS

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

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

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

Sportovní klub vozíčkářů zřídil
Centrum pro hendikepované
Sportovní klub vozíčkářů

se v našem městě rozhodl vy-
budovat Centrum pro hendi-
kepované. Důvod je prostý:
situace na trhu práce pro hen-
dikepované lidi v našem regi-
onu je totiž natolik kritická, že
se tito občané rozhodli poku-
sit se řešit ji sami.

Pracovní místo pro hendike-
povaného občana města vzniklo
například tak, že v přízemí býva-
lého hotelového domu na ulici
Malý Koloredov vytvořil klub vo-
zíčkářů Servisní centrum pro
opravu invalidních vozíků.
V rámci tohoto servisu klub za-
jišťuje i úpravy vozidel podle
specifických potřeb hendikepo-
vaných občanů - řidičů i pasažé-
rů.

V současné době klub v bu-
doucím Centru buduje také počí-

tačovou studovnu umožňující
zvyšování kvalifikace a provádě-
ní rekvalifikačních kursů zejmé-
na hendikepovaných občanů
z celého regionu Moravskoslez-
ského kraje. Už teď se mohou
případní zájemci hlásit o bližší in-
formace. Studovna ovšem ráda
uvítá i širokou veřejnost. Vedle
možnosti účasti ve vypsaných
kursech, vznikne v blízké bu-
doucnosti možnost navštívit po-
čítačovou studovnu a využít při-
pojení na Internet, a to od odpo-
ledních hodin až do půlnoci.

Firmám a podnikatelům nabí-
zí klub vozíčkářů možnost za-
bezpečit náhradní plnění místo
povinnosti zaměstnávat zdra-
votně postižené podle zákona
1/1991, § 24. Kontakt: Radek
Krupa, tel., fax: 558 628 836,
Malý Koloredov 811, FM.

Atleti Slezanu úspěšní v běhu
V Ostravě se uskutečnilo

Mistrovství Moravy a Slez-
ska v přespolním běhu. Atle-
ti Slezanu si vedli opět vý-
borně a získali 9 medailí - 4
zlaté, 3 stříbrné a 2 bronzové
medaile.

Titul mistrů Moravy a Slezska
tentokrát vybojovala pouze
mužská část výpravy. Mezi
mladšími žáky to byl Daniel

Moškoř, jehož jediným soupe-
řem byl další slezanský borec
Vít Ferenc, kterému patří stříbr-
ná medaile. Přemožitele nenašli
ani starší žák Petr Říha, doro-
stenec Tomáš Martinák a mezi
muži Petr Mikulenka. O další
cenné kovy se postarala mladší
žákyně Adéla Marková, juniorka
Monika Janošcová a mezi že-
nami Zuzana Pavelková. Kroužky třídy

TaeKwon-Do ITF
stále probíhají

I v tomto školním roce
probíhají oblíbené kroužky
Školy TaeKwon-Do ITF Frý-
dek-Místek pro děti základ-
ních škol. Kroužky se konají
na 8.ZŠ a letos nově i na
10.ZŠ na ul. Cihelní.

V Místku se na 8.ZŠ děti set-
kávají opět ve středy a pátky
vždy od 15.30 do 17.00, ve
Frýdku každé úterý a čtvrtek
od 15.30 do 17.00. Přihlásit se
mohou děti z různých škol pří-
mo na tréninku. Jejich trenéry
jsou i letos exreprezentanti
ČR, Ing. Miroslav Sýkora
II.Dan a Jana Hoňková I.Dan,
i náš další velmi úspěšný re-
prezentant ČR Michal Košátko
I.Dan.

Děkujeme veřejnosti za vel-
ký zájem, díky němuž fungují
projekty speciálních tříd TaeK-
won-Do ITF na 8.ZŠ v Místku
(letos 6.A a 3.A). Přijďte také
vy na trénink TaeKwon-Do
ITF, od října je otevřena také
skupina nováčků pro mládež
a dospělé. Veškeré další infor-
mace i o našich pobočkách na
Čeladné a v Karviné najdete
na adrese tkdfm.taekwondo.cz.
Vaše dotazy zodpovíme i tele-
fonicky na tel. 558 647 881,
603 710 604, případně E-mai-
lem tkdfm@post.cz . 

Ing. Miroslav Sýkora II. Dan

Taekwondisté trénovali v Koreji
V srpnu letošního roku se

zástupci F-M Taekwondo
WTF Radim Kocháň a Vác-
lav Vašek vydali na plánova-
nou cestu na Dálný východ
do Jižní Koreje, kde je čekal
trénink s nejlepšími bojovní-
ky přímo v kolébce Taek-
wondo. Veškerý program,
který během třítýdenního
pobytu měli absolvovat, za-
jišťoval mistr San-Jun Choi,
u kterého sportovci také
bydleli. 

„Tréninky se skládaly z vý-
uky tradičního Taekwondo
a dalších korejských bojových
umění, jako je například Hapki-
do, Hedan Kumdo - umění me-

če a jiných tradičních zbraní.
Mistr Choi 6. Dan Taekwondo
a Hapkido, který nás trénoval,
je velice uznávaným odborní-
kem na Korejská bojová umě-
ní, a to nejen v Koreji. Stojí za
zmínku, že byl osobním stráž-
cem tří prezidentů. Hapkido
v jeho podání se zaměřuje na
sebeobranu s použitím tlako-
vých a pákových technik a boji
proti několika soupeřům,“ popi-
suje průběh pobytu Radim Ko-
cháň a pokračuje: „Další umě-
ní, kterému jsme se věnovali,
bylo Hedan Kumdo - boj me-
čem. Jde o velmi dynamický
styl, při kterém se používá dr-
žení meče jak jednou rukou,

tak i oběma. Toto umění je vel-
mi populární v Koreji, ale téměř
neznámé v Evropě.“ 

„Posledních 5 dní jsme strá-
vili ve městě Chunchon na
otevřeném mistrovství Koreje -
Korea Open 2002, kterého se
zúčastnilo 2500 závodníků ze
65 států světa. Uspěl i náš zá-
vodník Vávlav Vašek, který vy-
bojoval zlatou medaili v kate-
gorii barevných pásů ve spor-
tovním boji,“ vypráví Kocháň.

Máte-li zájem o toto bojové
umění, volejte na tel.: 603 530
634 nebo 608 882 262. Nábor
nových žáků: každý pátek v tě-
locvičně 11.ZŠ od 17.00 -
18.30 hod. Radim Kocháň

Šachisté BŠŠ reprezentují i ve světě
Jana Jacková úspěšná

ve Slovinsku
Vynikajícím výsledkem se

prezentovala v listopadu vel-
mistryně Jana Jacková na nej-
prestižnějším šachovém turnaji
reprezentačních družstev - „Ša-
chové olympiádě“ v slovinském
Bledu. V konkurenci 76 zemí
z celého světa obsadila Česká
republika výborné 10. místo. Ja-
na hrála za český tým 1. ša-
chovnici a z dvanácti partií uhrá-
la 6,5 bodů.

Vojtěch Rojíček hrál
ve Španělsku

Na evropské šachové scéně
nás reprezentoval dvanáctiletý
Vojtěch Rojíček, který se v říj-
nu zúčastnil ve španělské Pe-
niscole Mistrovství Evropy mlá-
deže. Vojtěch ve své kategorii
chlapců do 12 let obsadil „až“
40. místo. Čekali jsme lepší
umístění, ale nově nabité zku-
šenosti jistě uplatní na dalších
světových akcích.

Holušová v Řecku až 54.
V řecké Iraklii se uskutečnilo

MS mládeže, kde jsme měli své-
ho zástupce v Táni Holušové.
Táňa hrála kategorii dívek do 16
let a umístila se na 54. místě.

Šachisté si zahrají i v Indii
V prosinci si šachistky ještě

zahrají na Mistrovství světa juni-
orek v indickém Calicutu, kde
nás budou reprezentovat Jana
Jacková a Táňa Holušová. Pře-
devším Jana má medailové am-
bice. (as)
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Palackého 134, Frýdek-Místek
Tel.: 558 433 431-2
tel/fax: 558 432 011

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

XXXVI. ABSOLVENTSKÝ PLES
Sobota 11. ledna v 18.00 hodin - Ná-
rodní dům
Zveme všechny absolventy taneč-
ních kurzů pro mládež podzim 2002.
Řídí manželé Gebauerovi. K tanci
hraje skupina GAMMA.
JITKA HOSPROVÁ - viola
a KATEŘINA ENGLICHOVÁ -
harfa
Úterý 14. ledna v 19.00 hodin - Ná-
rodní dům
4. koncert KPH 2002/2003 a 3. kon-
cert Cyklu pro mládež
Program: H. Eccles, A. Bax, M. Ma-
rais, Q. Porter, N. Paganini aj.
MIROSLAV KLAUS - KYTARA
Středa 22. ledna v 19.00 hodin - frý-
decký zámek
5. zámecký koncert 2002/2003
Historické proměny klasické kytary.
Program: J. Dowland, M. Giuliani, N.
Paganini, M. M. Ponce, J. Jirmal
VEČER S VIDEOKAMEROU
Čtvrtek 23. ledna v 16.30 hodin - Ná-
rodní dům
Výběr amatérských filmů ze sloven-
ských filmových soutěží.
Uvádí PhDr. Eduard Mocek.

Připravujeme na únor:

REPREZENTAČNÍ SWINGOVÝ
PLES
Pátek 14. února ve 20.00 hodin - Ná-
rodní dům
Účinkují: LR Cosmetic swing band
Edy Šurmana, Jaroslav Urbánek,
Gabriela Plíšková, Swing trio, Jan
Apeltauer,
WS kvartet, Ewergreen párty a spe-
ciální host: Láďa Kerndl.
Program: Císařský valčík - DSF Os-
travička
Zahájení kurzů leden - březen 2003:

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ -
POKROČILÍ
Kurzovné za 9 lekcí + závěrečnou či-
ní 500 Kč za osobu a je splatná v ho-
tovosti v den zahájení.
Zahájení středa 15.1. v 17.00 hodin
- platba kurzu od 16.00 hodin a ne-
děle 12.1. v 16.00 hodin - platba kur-
zu od 16.00 hodin ve dvoraně Ná-
rodního domu. Řídí manželé Ge-
bauerovi.
Přihlášky odevzdejte nejpozději do
8.1. do vrátnice Národního domu.
TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ
PÁRY A DVOJICE
Kurzovné za 9 lekcí + závěrečnou či-
ní 1 200 Kč za taneční pár a je splat-
ná v hotovosti v den zahájení.
Zahájení pondělí 13.1. v 19.30 hodin
- pokročilí , středa 15.1. v 19.30 ho-
din - začátečníci. Platba kurzu 1 ho-
dinu před zahájením. Řídí manželé
Gebauerovi. Informace a přihlášky

ve vrátnici Národního domu. Odevz-
dejte nejpozději do 12.1.

Únor - květen 2003:

KONDIČNÍ GYMNASTIKA
Kombinace aerobního a posilovací-
ho cvičení. Lekce jsou zaměřeny na
zpevňování a formování všech sva-
lových skupin. Cvičení probíhá
1x týdně po jedné hodině, každé
pondělí od 18.00 hodin. Kurzovné za
15 lekcí činí 480 Kč (zacvičit si mů-
žete přijít i jednorázově). Zahájení
kurzu v pondělí 10. 2.
Přihlášky ve vrátnici Národního do-
mu. Odevzdejte do 7.2.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ MIRKY
RYBÁKOVÉ
Cvičení probíhá každou středu od
18.00 do 19.30 hodin. Kurzovné za
15 lekcí činí 450 Kč (zacvičit si mů-
žete přijít i jednorázově). Zahájení
kurzu ve středu 29.1. Přihlášky ve
vrátnici Národního domu. Odevzdej-
te do 23.1.
COUNTRY TANCE PRO DĚTI OD
7 - 15 let
Kurz je zaměřen na výuku country
tanců. Přijímáme děvčata i chlapce.
Kurz vedou lektoři Country klubu Vir-
ginia. Kurzovné za 15 lekcí činí 400
Kč a je splatné v den zahájení první
lekce. Zahájení kurzu v pátek 7.2.
Přihlášky ve vrátnici Národního do-
mu. Odevzdejte do 4.2.
Bližší informace ke všem kurzům
na tel. čísle 558 432 011 p. Janáč-
ková.

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

3. - 8.1. 15.30 DOBA LEDOVÁ
(USA)

2. - 5.1. 17.45 NEJHORŠÍ OBAVY
(USA, SRN)

2. - 5.1. 20.00 POSLEDNÍ LOUPEŽ
(USA)

6. - 8.1. 17.45 DRUHÁ MÍZA
(VELKÁ BRITÁNIE, USA, SRN)

6. - 8.1. 20.00 K 19 - STROJ NA
SMRT (USA)

9.1. Kino nehraje
10. - 12.1. 17.45 8 ŽEN (FRANCIE)
10. - 12.1. 20.00 ZABIJ MNĚ

NĚŽNĚ (USA)
13. - 15.1. 17.45 ERASMUS

A SPOL
(FRANCIE, ŠPANĚLSKO)

13. - 15.1. 20.00 ROK ĎÁBLA (ČR)
16.1. Kino nehraje
17. - 19.1. 17.45 MOJE TLUSTÁ

ŘECKÁ SVATBA (USA)
17. - 19.1. 20.00 BOMBA KŠEFT

(USA)
20. - 22.1. 17.45 MUŽI

V ČERNÉM II (USA)
20. - 22.1. 20.00 AGENT BEZ

MINULOSTI (USA)
23.1. Kino nehraje
24. - 29.1. 17.45 HARRY POTTER

A TAJEMNÁ KOMNATA (USA,
VELKÁ BRITÁNIE)

25.1. 14.30 HARRY POTTER
A TAJEMNÁ KOMNATA (USA,

VELKÁ BRITÁNIE)

30.1. Kino nehraje
31.1. 17.45 SPY KIDS 2 - OSTROV

ZTRACENÝCH SNŮ (USA)
31.1. 20.00 ÚTĚK DO BUDÍNA

(ČR)

Muzeum Beskyd
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001,

558 628 003, 558 628 005
Fax: 558 630 452

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Stálé expozice:

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

Výstavy:

STOLETÍ UNIFOREM
Výstava představuje stejnokroje
dvacátého století. Potrvá do 23.
března.
ZVONY A ZVONKY
ze zvonařské dílny Marie Tomáš-
kové - Dytrychové v Brodku
u Přerova.
Výstava nabízí historické i soudobé
zvony, zmenšené repliky zvonů růz-
ných velikostí, miniatury, sošky, tě-
žítka, klepadla, dobová nábytková
kování a další umělecké předměty.
Potrvá do 19. ledna.
KNIŽNÍ VAZBA A ILUSTRACE
Výstava představí dva umělce z Tře-
bíče: mistra umělecké knižní vazby
Vladimíra Werla a ilustrátora, malíře
a grafika Josefa Kremláčka. Potrvá
do 26. ledna.
ZMIZELÝ FRÝDEK A MÍSTEK
Znáte Frýdek-Místek? Srovnání pro-
měn konkrétních míst a ulic ve Frýd-
ku-Místku v průběhu 20. století se
současným stavem přináší výstava
čtyř set dobových pohlednic a doku-
mentárních fotografií. Vernisáž vý-
stavy proběhne v neděli 12. ledna
v 15.00 hodin v muzejní učebně - vý-
stavním sále na Zámecké ulici. Vý-
stava potrvá do 16. března.
Pro veřejnost otevřeno: úterý, stře-
da, pátek 14.00 - 16.00 hod., čtvrtek
14.00 - 17.00 hod. Pro zájemce
a sběratele jsou ve výstavě frýdec-
ko-místecké pohledy s mimořádným
razítkem.
NOVÝ ZÉLAND
Výstava fotografií Martina Slívy. Ver-
nisáž proběhne 30. ledna v 17.00
hodin ve výstavních síních frýdecké-
ho zámku za přítomnosti autora foto-
grafií. Výstava potrvá do 30. března.

Programy, koncerty:

HISTORICKÉ PROMĚNY
KLASICKÉ KYTARY
Středa 22. ledna v 19.00 hodin - Ry-
tířský sál frýdeckého zámku

Pátý zámecký koncert
Vystoupí Miroslav Klaus.
V přestávce prohlídka výstavy „Kniž-
ní vazba a ilustrace“.

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Čtvrtek 9. ledna v 15.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě
Pravidelné setkání sběratelů minerá-
lů a hornin, výměna poznatků a ma-
teriálu, videoprojekce. Schůzky se
mohou zúčastnit všichni zájemci
z řad veřejnosti.

VE STRAŠÍNĚ NESTRAŠÍ
Čtvrtek 9. ledna v 17.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě
Volné pokračování přednášky
z května 2002, doplněné diapozitivy
a fotografiemi z cest po jižních a ji-
hozápadních Čechách.

VIDÍM MĚSTO VELIKÉ.
Čtvrtek 16. ledna v 17.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě
Historie Frýdku a Místku ve světle ar-
cheologických výzkumů.

FRÝDECKO-MÍSTECKÁ
FILMOTÉKA
Čtvrtek 23. ledna v 17.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě
Další „Zámecká filmotéka“, tentokrá-
te zcela věnovaná okresnímu městu
Frýdku-Místku.

FRÝDEK A MÍSTEK VE
VZPOMÍNKÁCH PAMĚTNÍKŮ
Čtvrtek 30. ledna v 17.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě
Zmizelá podoba města na starých
fotografiích a diapozitivech. Před-
náška doplněná diapozitivy, video-
snímek.

HRAD HUKVALDY
Tel. 558 699 323

Hrad je v zimním období uzavřen. In-
formace získáte ve Fondu Janáčko-
vy Hukvaldy, Čs. legií 14, 702 00 Os-
trava, tel.: 59 6126 067

Divadlo Čtyřlístek
Novodvorská 667, FM

Tel.: 558 633 717
Pro děti:

LESNÍ POHÁDKA
Sobota 18.1. v 15.00 hodin
Činoherní pohádka St. Oubrama a J.
Nováka pro děti od 4 let. Hraje DS
Čtyřlístek.

O SOLNÉM KRÁLI
Sobota 25.1. v 15.00 hodin
Premiéra činoherní pohádky J. Jílka
pro děti od 5 let. Hraje DS Čtyřlístek.

BRK A FRK
Sobota 1.2. v 15.00 hodin
Veselá loutková pohádka J. Kruli-
kovského pro děti od 4 let o dvou
čertících. 1. díl nazvaný Pekelný ži-
vot hraje loutkařský soubor Divadla
Čtyřlístek.

Ulice F. Čejky 450, Místek
Tel. 558 435 449 
Provozní doba: 
Po-Pá 13–17 h.

7.–8.1. Účast na Tříkrálové sbírce
9.1. Výtvarná soutěž

14.1. Turnaj ve foukandě
16.1. Hrátky se sněhem - malová-

ní, tvarování
30.1. Nezbednické vysvědčení

Farní 1, vchod vedle
Knihkupectví sv. Jana ve Frýdku

Tel.: 558 434 961
KM Krteček je otevřen vždy v úterý

a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin.
7.1. Od 9.30 do 10.00 hodin Krte-

ček v pohádce (O šípkové Rů-
žence), od 10.00 pohybové
hry, písničky, říkanky.

9.1. Od 9.30 do 10.00 hodin cviče-
ní maminek s dětmi, od 10.00
hodin výroba sněhuláčků.

14.1. Krtečkova zimní olympiáda
16.1. Od 9.30 do 10.00 hodin cviče-

ní maminek s dětmi, od 10.15
hodin beseda s kosmetičkou.

21.1. Sáňkování, v případě nepřízni-
vého počasí bude náhradní
program.

23.1. Od 9.30 do 10.00 hodin cviče-
ní maminek s dětmi, od 10.00
veselé malování.

28.1. Krtečkové DOREMI - zábavné
odpoledne, soutěž ve zpěvu.

30.1. Od 9.30 do 10.00 hodin cviče-
ní maminek s dětmi, od 10.15
výroba masek na karneval.

Mezi svátky bude v KM Krteček za-
vřeno. Sejdeme se opět 7. ledna
2003.

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

Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h.
7.1. Maňásková pohádka

13.1. Výroba řeřichových mužíčků.
S sebou jeden větší plastový
kelímek.

20.1. Maňásková pohádka
28.1. Beseda s PhDr. Ludmilou

Kandrnalovou o problémech
předškolní výchovy. Připravte
si dotazy.

Začátky akcí vždy v 10.00 hodin.

Připravujeme:
Angličtinu pro děti cca od 3 let a ro-
diče formou her, aneb naučte se
s dětmi anglicky. Přihlaste se do
26.1. na tel. 558 694 806. Výuka bu-
de probíhat od úterý 11.2. v 9.30 -
10.15 hodin. Cena 20 korun za ho-
dinu.
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V knihkupectví Librex
Hlavní ul. 107 v Místku

www.korc.cz

Do 14.1. IVAN KORČ - To nejhezčí
z roku 2002

Od 15.1. HYNEK ADÁMEK - Čas
je dar Afriky 

Vernisáž výstavy fotografa a zástupce
šéfredaktora časopisu Koktejl RNDr.
Hynka Adámka proběhne ve středu
15. 1. v 17.00 hodin.

Antikvariát a První frýdecká nonstop
galerka

Farní 16, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 638 668,

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

Mobil: 608 807 652
Galerie:

Do 4.1. JIŘÍ HELCEL - Šťastné
a veselé vám naši andělé (Plastiky)

4.1. - 1.2. ALŽBĚTA
LANDSBERGROVÁ - Plakát

Salónek:
1.11. - 4.1. ŽELJKO DELIČ - O či je

to oko
4.1. - 28.2. KAROLÍNA NÉMETHOVÁ

- Fotografie z Laponska

Hluboká 66, Frýdek
Tel.: 558 631 145, 723 021 622

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

i mimo tuto dobu.

Do 7.2. PAVEL HERYNEK - Šper-
ky, okrasy a věštby Jewerly and cir-

kular drawsing
Od 24.12. do 3.1. bude GLD uzavřena.

ČSA 481, Místek
(za Mainlem u kostela 

sv. Jana a Pavla)
Tel.: 558 492 256, 605 170 031

Od 16.1. VLADISLAV BENCZYK -
úhly, perokresby, oleje, pálení

do dřeva
MARTIN BYRTUS - oleje, úhly

MARTA SOBELOVÁ - oleje,
perokresby

Výstava potrvá do 28. února 2003.

Tel. 558 436 441, 605 834 544
E-mail: rumian@volny.cz

Od 10.1. ZDENKA BURGETOVÁ -
výstava grafických listů

Výstava potrvá do 10. února 2003.

F. Čejky 450, Místek
Telefon: 558 435 401, 558 437 283

Vchod z Janáčkovy ulice
Vchod z Janáčkovy ulice s mož-
ností použít bezbariérový vstup.
„SMETANOVCI“
vzpomínají na vánoce s klubem
seniorů.
Čtvrtek 9. ledna v 16.00 hodin
Přijďte si také zazpívat a poslech-
nout vánoční zpěvy.
PŘEDNÁŠKA
Mons. ThDr. Vladimíra Poláčka
Úterý 21.1. v 17.30 hodin
Téma: obřady v katolické církvi.
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Každé pondělí od 17.00 do 18.00
hodin
Pro ženy středního věku. Přineste
s sebou cvičební úbor a podložku.

Pionýrů 764, Frýdek-Místek
Tel.: 558 435 067, 558 647 694
E-mail: smtu.fm@worldonline.cz

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

4.1.      VI. ročník hokejového tur-
naje (KAM)

13.-17.1. lyžařský kurz pro MŠ Mís-
tek

20.-24.1. lyžařský kurz pro MŠ Frý-
dek

31.1.     jednodenní lyžařský zá-
jezd na Pustevny (pátek -
prázdniny)

J. z Poděbrad 3109, FM
Tel., fax: 558 62 62 13

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

V následující sezóně bude hudeb-
ní klub Stoun otevřen pouze

v pondělí, v pátek a v sobotu.
Otevřeno:

Po: 18.00 - 01.00,
Pá, So: 18.00 - 02.00
Út, Stř, Čt: zavřeno

Začátky akcí v 19.30 hodin
Začátky koncertů ve 21.00 hod.

06.1. pondělí IN MEMORIAM aneb
HITY ZE ZÁHROBÍ (retro)

dj Komár ve vzpomínce na minulou
éru

10.1. pátek TECHSTEP
MANIPULATION 19 (akce)

dvoika.troika hraje drum’n’bass
v nejvyšší kvalitě

11.1. sobota MADNIGHT (koncert)
první festival metalových kapel

v roce 2003
13.1. pondělí IN MEMORIAM aneb

NAROZENINY No. 8 (oslava)

klub Stoun slaví osmé narozeniny
17.1. pátek SLOBODNÁ EURÓPA

(SK) (koncert)
kultovní punkrocková partička ze

Slovenska
18.1. sobota KLEGOVINY (tanec)

hity různých žánrů v báječném
podání dj Petra Klegy

20.1. pondělí IN MEMORIAM aneb
HITY ZE ZÁHROBÍ (retro)

písničkové zombie vyhrabává dj
Komár

24.1. pátek FATAL BASS (akce)
Fatalerr (C.Phone + Elvis na 4

gramce) Kyanid, Therapist,
Ma.Cumba + MC Square

25.1. sobota AC/DC REVIVAL
(koncert)

hard rock v kultovní podobě
27.1. pondělí IN MEMORIAM aneb

HITY ZE ZÁHROBÍ (retro)
možná příjde i Milouš Jakeš - přijďte

si zatrsat
31.11. pátek ROCKOTÉKA (tanec)

nejlepší rockové pecky pouští dj
Richard

Hvězdárna a planetárium
Johanna Palisy v Ostravě

Tř. 17. listopadu, Ostrava-Poruba
Tel.: 596 911 005

www.vsb.cz/planet
4.1. 14.00 Vesmírní tuláci - pořad

pro děti od 10 let
16.00 Poetika velkého vozu
18.00 Hudba pod hvězdami:

Beethoven bouřlivák
i lyrik
(pokus o hudební
portrét velikána světové
hudby, pořadem provází
Mgr. Jaromír Javůrek)

8.1. 16.00 Hvězdy jižních moří
18.00 přednáška doc. RNDr.

Zdeňka Mikuláška, CSc.
(KTFA PřF MU Brno):
Hvězdné derniéry čili
supernovy všeho druhu
(pátá přednáška z cyklu
Astronomické
repetitorium)

11.1. 14.00 Pojďte s námi za
hvězdami - pořad pro
děti od 6 let

16.00 Geologie planet
18.00 Skrytá krása vesmíru
19.15 Relaxace pod hvězdnou

oblohou: Roland Santé
(pořadem provází Jan
Petrů)

15.1. 16.00 Komety očima staletí
18.00 Zajímavosti zimní

oblohy - živý pořad
18.1. 14.00 Martin a hvězda - pořad

pro děti od 5 let
16.00 Zimní souhvězdí
18.00 Jazz pod hvězdami:

Hvězdy českého
jazzového nebe
(pořadem provází Boris
Urbánek)

22.1. 16.00 Čarovná sklíčka
18.00 cestopisná přednáška

doc.Ing. Emila
Gavlovského, CSc.:
Alpské štíty a ledovce

25.1. 14.00 Indiánský poklad, Měsíc
u krejčího - pořad pro
děti od 5 let

16.00 Znovuobjevená obloha
18.00 Skrytá krása vesmíru
19.15 Relaxace pod hvězdnou

oblohou: Arabská
hudba
(World Music hledající
inspiraci v arabském
světě, pořadem provází
Jan Petrů)

29.1. 16.00 Životopis vesmíru
18.00 Zimní souhvězdí

Pozorování hvězdné oblohy daleko-
hledy hvězdárny jsou  veřejnosti pří-
stupna v měsíci lednu každou středu
a sobotu od 18.00 do 20.00 hodin.
Podmínkou pozorování je jasné po-
časí.
Změna programu vyhrazena.
Areál HaP J. Palisy se nachází na
katastru Ostravy-Krásného Pole.

JÓGACENTRUM
tel.: 605 100 604
www.joga.cz/f-m/

V prostorách 9. ZŠ na
ul. E. Krásnohorské ve Frýdku:

Pondělí (od 6.1.)
15.00 -16.30 jóga pro děti (od 6 let)
16.45 -18.15 mírně pokročilí
18.30 - 20.00 mírně pokročilí

Úterý (od 7.1.)
16.30 -18.00 mírně pokročilí
18.15 -19.45 začátečníci

Středa (od 8.1.)
10.00 - 11.30 začátečníci (vhodné

i pro seniory)
16.30 - 18.00 začátečníci
18.30 - 20.00 mírně pokročilí

Čtvrtek (od 9.1.)
18.30 - 20.00 začátečníci

Mateřská škola ul. Svatopluka
Čecha:

Pondělí (od 6.1.)
16.45 - 18.15 začátečníci
18.30 - 20.00 pokročilí

Úterý (od 7.1.)
16.45 -18.15 pokročilí

Středa (od 8.1.)
18.30 - 20.00 mírně pokročilí

Mateřská škola ul. Anenská:

Pondělí (od 6.1.)
15.00 -16.30 pokročilí

Středu (od 8.1.)
15.00 - 16.30 začátečníci

Lískovecká 1756, tel. 558 633 340
www. joga-karakal.cz

Zápisy do kurzů v novém roce
proběhnou 6.1. od 16.00 do 18.00
hod.
v jógovém sále 9. ZŠ na ul.
E. Krásnohorské.
Cvičení budou začínat od 13.1.

Rozpis kurzů:

Pondělí:
16.00-17.30 spec. kurz jógy pro

ženy (zdraví, mládí,
krása)

17.45-19.15 jóga - 4. díl
19.30-21.00 kurz pro budoucí

učitelé jógy
Úterý:
16.00-17.30 jóga 1. díl (spec. páteř

a psychika)
17.45-19.15 jóga 1. díl - začátečníci
19.30-21.00 jóga 2. díl
Středa:
14.30-15.30 jóga pro děti (6 až 10

let)
16.00-17.30 spec. kurz jógy (páteř,

psychika, pohyb.
ústrojí)

17.45-19.15 jóga 5. díl
19.30-21.00 jóga 3. díl
Čtvrtek:
14.30-15.30 jóga pro děti (3 až 5 let)

a maminky
17.45-19.15 jóga 2. díl
19.30-21.00 jóga 1. díl - začátečníci
17. ledna v 17.00 hodin -
MEDITACE
Vstup zdarma.
31. ledna - ČAJ O PÁTÉ
Pozitivní myšlení - základ zdravého
života. Poplatek 30 korun.

Škola jógy Karakal Vám děkuje za
přízeň a přeje v roce 2003 krásné
dny plné pohody, zdraví a radosti
ze života.

Přehled nejžádanějších titulů
v prodejně Bontonland Místek od
10. listopadu do 10. prosince:

1. No Name - Oslávme si život
2. Kabát - Suma Sumárum
3. Las Ketchup - Hijas Del Toma-

te
4. Hapka/Horáček - Štěstí je krás-

ná věc
5. U2 - Best Of 1990/2000
6. Kryštof - V siločarách
7. Support Lesbiens - Tune Da

Radio
8. Vondráčková - Platinová Hele-

na
9. Mareš - Minuty se vlečou

10. Collins - Testify
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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

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

KUPON

5% SLEVA
NA VÝROBKY

GALADŘEVO

Staré Město

u Frýdku-Místku

Jamnická 16

tel.: 558 640 640

■ zahradní chaty

■ zahradní nábytek

■ ekologické barvy

na dřevo

■ pozink. konzoly

■ pískoviště

■ houpačky

■ zásobníky na

kompost

■ dřevěné ploty

■ pergoly

■ altány

■ palisády

■ květináče

TEL.: 558 431 016

ROZVOZ PIZZY A JÍDEL AÎ DO DOMU
PO CELÉM FR¯DKU-MÍSTKU – ZDARMA!Tel.: 558 437 545, 558 437 295, www.emplus.cz, E-mail: emplus@applet.cz

MUDr. NAëA KOSTUROVÁ
oznamuje

Ïe zubní ordinace bude
od 1.1. 2003

P¤ESTùHOVÁNA
z Válcoven plechu FM

DO FR¯DKU, T.G.M. 602
do budovy BB Dentu

u aut. zastávky Nov˘ byt.
O‰etfiujeme i dûti a dorost.
Nové tel. ãíslo od ledna:

558 439 444

OBCHODNÍ DŮM
RIVIÉRA V MÍSTKU

(vchod z rampy)
ul. Frýdlantská
Frýdek-Místek

� 737 977 673

Prodejní doba:
Po - Pá: 13-18

Při nákupu nad 1000 Kč
rohožka zdarma

KOBERCE
a podlahové krytiny

28. fiíjna 1639, 738 01 Fr˘dek-Místek
Tel.: 602 566 025, fax: 558 431 385
vadas@vadas.cz
◆ Elektronické součástky, ND pro TV, vide-

opřehrávače a videorekordéry, audio
techniku, mikrovlnné trouby, videodíly, ko-
nektory, STAVEBNICE, baterie firmy GP,
měřící přístroje, dálková ovládání apod.

Velkoobchod
Maloobchod

David Smolarčuk

MMMM UUUU DDDD rrrr.... HHHH RRRROOOO ZZZZ EEEE KKKK     DDDD UUUU ŠŠŠŠ AAAA NNNN
oznamuje,
že rozšířil 

svou zubní praxi po 

MUDr. SEKERKOVÉ
MARII

na ul. TGM 600 ve Frýdku.

Všechny pacienty
automaticky
přebíráme

a ošetřujeme,
taktéž dorost a děti.

� 558 630 801
Zlatník RytecJ &P

PRODEJ HODINEK + ZÁRUČNÍ SERVIS

❖ Opravy hodin, hodinek, výměna baterií, úpravy řemínků

❖ Prodej zlatých ručně zhotovených šperků 
s roční záruční lhůtou - úprava velikosti těchto šperků na počkání

❖ Velký výběr zlatých i stříbrných řetízků a náramků

❖ Prodej šperků ze stříbra i přírodních kamenů

❖ Na zboží zakoupené v naší prodejně poskytujeme záruční 
a pozáruční servis

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

Zámecké náměstí 51 
Frýdek 
tel.: 558 631 127

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


