
Vážení 
spoluobčané,
velmi rychle
se blíží so-
bota 18. října
2003, která
je velmi dů-
ležitá pro
všechny ob-
čany Skali-
ce. Ti budou
v referendu
rozhodovat o
tom, zda k 1. 1. 2007 vznikne
samostatná obec Skalice ne-
bo zda zůstanou součástí
města Frýdku - Místku.

Organizátoři iniciativy k od-
tržení Skalice se domnívají,
že jako samostatná obec
Skalice na tom bude po všech
stránkách lépe než dnes.
Chybí jim zastoupení v zastu-
pitelstvu našeho města a tím
možnost vyjadřovat se k pro-
blémům Skalice a získávat
větší objem financí na inves-
tiční akce ve Skalici. Tyto je-
jich důvody je možno sice
chápat, ale i jejich osadní vý-
bor má ze zákona více mož-
ností než dosud využívá. Je
však nutné mít konkrétní
představu, kolik finančních
prostředků by samostatná
obec Skalice měla k dispozi-
ci, kolik bude stát např. pro-
voz školy, veřejné osvětlení,
jaká je nutná dotace na auto-
busovou dopravu, kolik stojí
zimní údržba cest i kolik by
stál provoz vlastního obecní-
ho úřadu. Na všechny tyto
otázky i mnohé další je nutné
znát odpověď ještě před hla-
sováním v referendu.

Pro všechny obyvatele
Skalice připravujeme tiskovi-
nu, kde kromě jiného najdou
údaje ze stávajícího rozpočtu
města Frýdku - Místku, které
mají přímou souvislost s čin-
nostmi ve Skalici. Na sobotu
4. října připravujeme s osad-
ním výborem a organizátory
iniciativy další setkání ve
Skalici se všemi, kteří budou
chtít na toto téma diskutovat.

Chci vyzvat všechny občany
Skalice, kteří se rozhodnou
v referendu hlasovat, aby ob-
jektivně a uvážlivě zvážili
všechna pro a proti osamo-
statnění Skalice a teprve pak
hlasovali. Ing. Eva Richtrová
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INFORMACE Z 21., 22., 23. A 24. SCHŮZE
RADY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

- doporučila zastupitelům
rozhodnout o uzavření smluv o
poskytnutí neinvestičních dota-
cí z Centra sportu v celkové
výši 1 530 tis. korun;

- schválila ceník kopírování
pro veřejnost platný od 2. září
2003;

- doporučila zastupitelstvu
města rozhodnout o uzavření
smluv o poskytnutí neinvestič-
ních dotací z fondů reprezenta-
ce a propagace města se
Sportovním klubem policie F-
M (tým sálové kopané), Spor-
tovním klubem vozíčkářů F-M,
Centrem pro zdravotně posti-
žené Moravskoslezského kra-
je, celkově ve výši 68 tis. Kč,
z fondů charitativního a zdra-
votního dle došlých žádostí, a
to ve výši 176 tis. Kč;

- doporučila zastupitelstvu
města rozhodnout o uzavření
smluv o poskytnutí neinvestič-
ní dotace - příspěvek Chance
a.s. s Nemocnicí F-M a Dět-

ským domovem ve výši 250
tis. Kč;

- doporučila zastupitelům
schválit zpracovanou koncepci
opravy místních komunikací;

- rozhodla o výběru veřejné
zakázky na dodávku stavby
„Cyklistická stezka Ostrava-
Beskydy, úsek č.1, 2 a 3;

- jmenovala pracovní skupi-
nu pro konzultaci projektové
dokumentace stavby “Aqua-
park Olešná„;

- rozhodla o uzavření dodat-
ku č. 2 ke smlouvě o nájmu po-
zemků uzavřené mezi městem
F-M a společností SANDRA
TEXTILE MILLS, s.r.o.;

- doporučila zastupitelstvu
města schválit prodej domu
č.p. 487 vč. zastavěného po-
zemku na ul. Jiráskova, prodej
obytných domů č.p. 1674,
1675, 1676 na ul. H. Salichové
s příslušnými pozemky v draž-
bě, prodej domu č.p. 2138, ul.
Na Štěpnici, prodej domu č.p.

1568, ul. Ke Splavu a to vč. po-
zemků;

- doporučila zastupitelstvu
města schválit snížení vyvolá-
vací ceny při prodeji domů č.p.
1875, 1376, 1876, 1878 na ul.
Černá cesta;

- nedoporučila zastupitelům
schválit vyřazení domů č.p.
829 na ul. Hlavní a č.p. 3115
na ul. J. Kavky ze seznamu
domů, které nejsou určeny
k prodeji;

- schválila zvýšení paušální-
ho poplatku za užívání přístře-
ší Bahno-Příkopy a na ul. Míru
a také schválila nový ceník pro
ubytovny Koloredo a Sokolská
účinností od 1.9.2003;

- vzala na vědomí zprávu
Dodržení hlukových a imisních
limitů podle platných norem v
usedlostech užívaných pro tr-
valé bydlení po přeložení silni-
ce I/48 jižně od F-M;

- rozhodla o organizačních
změnách Městského úřadu F-
M a počtu zaměstnanců;

- vzala na vědomí zprávu o
partnerských vztazích města
Frýdek-Místek s těmito městy:
Ames (Iowa), Bialsko Biala
(Polsko), Nikea (Řecko), Jalta
(Ukrajina), Urjupinsk (Ruská
federace);

- doporučila zastupitelstvu
města vydat obecně závaznou
vyhlášku o Městské policii ve
F-M;

- rozhodla o zadání veřejné
zakázky “Realizace 1. etapy

rozšíření hřbitova ve F-M, část
klasické hroby - chodníky„ a
„Oprava a nátěr fasádní omít-
ky domu č.p. 933, ul. Hálko-
va“;

- rozhodla o uzavření smlou-
vy o poskytnutí finančních pro-
středků na instalaci fototermic-
kého systému v rámci akce
“Slunce do škol„ pro ZŠ F-M -
Chlebovice;

- rozhodla o zadání veřejné
zakázky na opravy chodníků
na ul. Palackého a Hlavní a na
opravu autobusových zastá-
vek na ul. Olbrachtova a Bes-
kydská, o zadání veřejné za-
kázky na dodávku stavby
Oprava komunikace - ul. Zá-
mecká, Rekonstrukce lávky
pro pěší - ul. Revoluční;

- doporučila zastupitelstvu
města uzavřít smlouvu s Mo-
ravskoslezským kraje o po-
skytnutí dotace ve výši 600 
tis. Kč na nasvětlení přechodů
pro chodce svítidly Zebra;

- vzala na vědomí informaci
o přípravě plánu zimní údržby
silniční sítě v M. kraji;

- rozhodla o přípravě zadání
veřejné zakázky na dodávku
stavby “Plynofikace Baranovi-
ce„;

- doporučila zastupitelstvu
města rozhodnout o vyhlášení
místního referenda na základě
skalickými občany podaného
návrhu na oddělení místní čás-
ti Skalice od města Frýdku-
Místku.

21. schůze Rady města Frýdku-Místku proběhla již v srpnu,
následující tři se konaly v září. Na srpnovém jednání radní
rozhodli o zadání veřejné zakázky na dodávku projektové do-
kumentace pro územní řízení včetně vyřízení pravomocného
územního rozhodnutí o umístění stavby „Aquapark Olešná“.
Důležitým bodem 23. schůze bylo doporučení rady zastupite-
lům města rozhodnout o uzavření smlouvy o přijetí úvěru do
výše 200 mil. Kč s uchazečem Česká spořitelna, a.s.. Na 22.
schůzi Rada města Frýdku-Místku jmenovala novým ředite-
lem příspěvkové organizace Národní dům Frýdek-Místek pa-
na PhDr. Zdeňka Stolaře a doporučila zastupitelům schválit
návrh 3. změny rozpočtu města F-M pro rok 2003. Dále rada
města:

7. srpna byl totiž na náš městský úřad
doručen návrh na konání referenda spo-
lu s 356 platnými podpisy skalických ob-
čanů. Zastupitelé se jednoznačně shod-
li na tom, že o svém dalším osudu si ti-
to občané z místní části města mají prá-
vo rozhodnout sami. „Uznávám, že ska-
ličtí občané mohou mít jiné priority nežli
frýdecko-místečtí,“ nebránila věci sta-
rostka F-M Ing. Eva Richtrová. Termín
referenda byl tedy odhlasován na 18. 
října.

Podle zákona o obcích lze oddělení
části obce provést jen k počátku
kalendářního roku následujícího po dni

voleb do zastupitelstev v obcích. Návrh
na oddělení části obce musí být podán
krajskému úřadu nejpozději 6 měsí-
ců před prvním dnem měsíce, v němž
se mají konat volby do zastupitelstev 
v obcích.

Z čehož vyplývá, že i při kladně pro-
běhnuvším referendu (musí hlasovat
nadpoloviční většina občanů s volebním
právem) a souhlasu příslušného kraj-
ského úřadu se Skalice osamostatní až
počátkem roku 2007.

K tématu více na str. 3 pod titulem
Místní referendum o oddělení Skalice od
města Frýdku-Místku (jač)

Zastupitelé řekli referendu ANO!
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku bylo v pondělí 25. září svoláno k mi-

mořádnému zasedání, aby rozhodlo o konání referenda k osamostatnění
Skalice od Frýdku-Místku. 

V  t o m t o  č í s l e  n a j d e t e :
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OSTRAVICA ROZTLESKALA
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Nová mapa F-M 2004
s leteckým snímkem

Firma Kompakt spol. s r.o. ve
spolupráci s MěÚ F-M připravu-
je vydání mapy včetně leteckého
snímku velikosti A2. Mapa vyjde
v nákladu 15 tisíc kusů a bude
zdarma distribuovaná do všech
právnických a fyzických firem
prostřednictvím České pošty za
úplatu. Mapa bude k dispozici
v prodeji na pultech informač-
ních center a benzinových čer-
pacích stanicích v rámci Morav-
skoslezského kraje. Nabídnuta
bude rovněž starostům měst-
ských a obecních úřadů. Zájem-
ci o umístění inzerce na mapě
nebo o bližší informace volejte
neprodleně: p. Božoň, tel.
603 823 258 (po 16. hodině i
558 431 290).
Změna v poskytování
lékárenské péče ve F-M

Od 1.9.2003 bude v době od
18.00 hod. do 22.00 hod. ve
dnech pondělí - pátek otevřena
Lékárna Nemocnice ve Frýdku-
Místku, ul. Dr.Jánského. V této
době již nebude v provozu vý-
dejna léků v budově vrátnice Ne-
mocnice ve Frýdku-Místku. Tato
lékárna bude sloužit nejen pro
pohotovostní službu, ale i obča-
nům Frýdecko-Místecka. O so-
botách, nedělích a svátcích bude
pohotovostní výdej léků prová-
dět výdejna v prostorách vrátni-
ce nemocnice (naproti pohoto-
vostní služby) a to v době: sobo-
ta12.00 - 22.00 hodin neděle,
svátek  7.00 - 22.00 hodin.
Chcete se pobavit a poučit
zároveň?

Frýdecký klub filatelistů zve
zájemce o kulturní využití volné-
ho času. Scházíme se každé
první a třetí úterý v měsíci vždy
od 16.00 do 18.00 hodin v pří-
jemném prostředí Klubu dů-
chodců na Sadové ulici ve Frýd-
ku-Místku 1, (naproti Poště 1),
členové Klubu filatelistů 07-12,
se scházejí a doplňují své sbír-
ky, mají možnost si zapůjčit od-
bornou literaturu, katalogy a
vzájemně diskutovat a upřesňo-
vat získané poznatky. Klub nabí-
zí společenské využití formou
pomoci začínajícím, nebo i po-
kročilejším sběratelům známek,
dopisnic a dalších filatelistických
materiálů. Pro své členy klub za-
jišťuje pravidelný odběr českých
a slovenských filatelistických
novinek, katalogů a odborné li-
teratury.

Těšíme se na vás, přijďte me-
zi nás. Zve výbor KF 07-12, Frý-
dek-Místek 1.
Reiki víkend ve Frýdku

REIKI - víkend ve Frýdku na
Zámku v Zámeckém klubu bude
4. a 5. října. V neděli 5. října od
9.00 do 11.00 hod - přednáška
Mudr. B. Súkeníka pro veřejnost
o energii REIKI a možnostech je-
jího využití - vstup volný! Vlastní
kurzy: R 2 - So 4. října - 9.00 -
18.00 hod (pouze pro absolventy
R 1) R 1 - Ne 5. října - 11.00 -
18.00 hod. Případné informace:
Ing. Gornerová, tel. 728 825 820.

Pomozte i vy těm, kteří vaši pomoc potřebují a čekají na ni
Ústav Podané ruce-Společ-

nost pro canisterapii a osobní
asistenci Projekt OsA Frýdek-
Místek, Ostrava, si Vás dovolu-
je touto výzvou ,,Pomozte i Vy„
oslovit jako možné partnery při
realizaci velmi zajímavého pro-
jektu, který dostal název ,,Soci-
ální automobil“.

Náš projekt je založen na ve-
lice jednoduché myšlence-po-
moci našim zdravotně či men-
tálně postiženým spoluobča-
nům, dětem i mládeži. Jsme
přesvědčeni, že každá firma,
která na našem trhu úspěšně
podniká, by mohla alespoň ma-
lou částí pomoci těm, kteří tuto
pomoc potřebují a čekají na ni.

Ústav pečuje o 180 klientů-
dětí, mladistých i dospělých s
různým typem a stupněm posti-
žení.Většinou se jedná o těles-
né a mentálně často kombino-

vané postižení. Klienti jsou roz-
místění v oblasti Moravskoslez-
ského kraje. Celý projekt je vel-
mi náročný na organizovanost,
proto nám auto-Renault Kan-
goo, které touto cestou získá-
me, velmi pomůže.

Do dnešního dne bylo za po-
moci firem předáno na území
Čech a Moravy 45 sociálních
automobilů, z toho na území
Moravy pouze 5.

Slavnostní předání a raut au-
tomobilu zn. Renault Kangoo
proběhne v únoru 2004 za
účastí včech zainteresovaných
firem, zástupců města a přizva-
ných medií.

Pomozte i Vy k předání toho-
to Sociálního automobilu.

Bližší informace Vám rád po-
dá p. Břetislav Božoň tel.: 603
823 258 nebo po 16. hod. na
tel.: 558 431 290

Předem děkujeme za sebe-
menší pomoc takto postiženým
klientům.

Podané ruce-Společnost pro
canisterapii a osobní asistenci
Projekt OsA F-M, Zborovská
465, 738 02 Frýdek-Místek,

IČO 70632596, ředitelka proj.
OsA Helena Fejkosová 
http://canisterapie.hypermart.net
e-mail: podaneruce@seznam.cz

☎ 558 648 134
777 011 059 

Břetislav Božoň

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL pro mentálně postižené děti 

8. zasedání Zastupitelstva Frýdku-Místku proběhlo v pondělí 15. zá-
ří v napjaté atmosféře. Opozice mimo jiné podala návrh na zařazení
bodu odvolání Mgr. Ivana Vrby z funkce místostarosty města do pro-
gramu jednání. Tento však hlasováním neprošel. K nejdůležitějším
bodům jednání patřilo bezpochyby rozhodnutí zastupitelstva o uza-
vření smlouvy o přijetí úvěru pro město do výše 200 mil. Kč. Zastu-
pitelé měli možnost vybírat ze čtyř finančních institucí. Smlouvu na-
konec město podepíše s Českou spořitelnou. Díky úvěru tak bude
moci současná vládní koalice realizovat své volební sliby, jako např.
výstavbu aquaparku pro frýdecko-místecké občany. Několik hodin se
také ve velké zasedací síni bouřlivě diskutovalo o zrušení základní
školy na Cihelní 410 ve Frýdku. Své si přišli říci i rodiče tamních žá-
ků, kteří se nemohli smířit s faktem, že škola trpí nenaplněnou ka-
pacitou a potýká se s řadou provozních problémů. Když zastupitelé
skutečně hlasováním ke dni 1. září 2004 školu zrušili, na hlavy měst-
ských zastupitelů se ze strany rozhorlených rodičů snesla řada vul-
garismů. Na fotografii zleva radní Ing. Jaroslav Chýlek, místosta-
rosta Mgr. Petr Cvik a tajemník úřadu Mgr. Ing. Petr Menšík.
Více informací z 8. ZM naleznete v příštím čísle.

FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Starostové a starostky měst
a obcí správního obvodu pově-
řeného úřadu Frýdek-Místek
se opět sešli na našem měst-
ském úřadě. Akce, konaná le-
tos již potřetí za účelem předá-
ní informací a vzájemné výmě-
ny zkušeností proběhla v úterý
2. září ve velké zasedací síni
Městského úřadu ve Frýdku-
Místku.

Na programu jednání byla
následující témata. Spolupráce
obcí a institucí při zaměstnává-
ní obyvatel našeho regionu;
možnosti v současné době a
v podmínkách EU. Za Úřad
práce ve Frýdku-Místku hovořil
jeho ředitel Ing. Libor Černý a
Ing. Vladimír Patáčik, vedoucí
tamního odboru trhu práce.
S havarijním plánem kraje se-

známil starosty Ing. Tomáš Ko-
val z hasičského záchranného
sboru a došlo také na vysvětle-
ní agendy krizového a havarij-
ního plánování. Nakonec toho-
to vstupu byly představitelům
obcí v digitální podobě na CD
nosičích předány výpisy z ha-
varijních plánů.   Informace o
územním oddělení dozoru nad
přenesenou a samostatnou
působností obcí podal Mgr. Mi-
chal Novák. Na základě přede-
šlé porady s řediteli škol vy-
stoupil Mgr. Milan Thiel s té-
matem současná situace malé
vesnické školy. A v rámci toho-
to bodu „různé“ pohovořil i po-
slanec PSP ČR a bývalý mís-
tostarosta města Frýdku-Míst-
ku Ing. Petr Rafaj o dotacích
malým obcím. (jač)

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. VLADIMÍR MEDEK

o z n a m u j e , ž e  
zahájila svou činnost od 1. 7. 2003 

a otevřela svou pobočku pro Českou
a Slovenskou republiku na adrese:

U Staré pošty 744, 738 01 Frýdek-Místek

☎ 558 647 164
558 647 165

§ §

„Osmička“  v projektu Comenius
Na základě mezinárodního schvalovacího řízení projektu Co-

menius byl při jednání Národních agentur 17. 7. 2003 schválen
projekt naší školy „SPCU Shaking hands“. 

První přípravy začaly na podzim loňského roku a na návštěvě
v Anglii v lednu 2003 pak Mgr. Irena Nováková a Mgr. Marta Ku-
rečková spolu s partnery ze škol z Velké Británie, Španělska a
Portugalska dohodly obsah a formu tříleté spolupráce, kterou
partnerské školy předložily ke schválení svým Národním agen-
turám.

Přirozeně si můžete klást otázku, proč jsme si k našemu na-
bitému programu specializace školy na rozšířenou výuku jazy-
ků, na rozšířenou výuku výpočetní techniky a informatiky a také
na sport přibrali další úkol, protože nelze popřít, že zapojení do
jakéhokoliv evropského programu spolupráce představuje pře-
devším práci.

Největší vklad účasti vidíme ve zvyšující se motivaci učitelů i
žáků. Poznávání nových metod a přístupů v různých evropských
školách a nacházení společných řešení vybraných problémů a
situací obohatí všechny zúčastněné. Očekáváme růst zájmu dě-
tí o výuku a zlepšení jejich školní práce, rozšíření jejich vědo-
mostí o různých zemích Evropy, zdokonalení angličtiny. Sezná-
mí se také se základy portugalštiny a španělštiny a prakticky vy-
užijí moderní komunikační technologie, kterými škola disponuje. 

PaedDr. Marie Rojková, ředitelka školy

Za starosty přišel
i poslanec Ing. Petr Rafaj



Výlet na kolech
Ve dnech 26.-29. srpna uspořádal sociální asi-

stent prožitkovou akci pro mládež z našeho města.
Akce se zúčastnilo 7 mládežníků ve věku 14-18 let.
Výlet se uskutečnil ve Vítkově-Podhradí v Oder-
ských vrších. Celá akce měla velmi sportovního du-
cha. Jezdilo se na kolech po okolí, plulo po řece
Moravici v kajaku a lezlo se po skalách u nedaleké
Kružberské přehrady. Některé děti si sáhly až na
dno svých fyzických sil a některým se splnil životní
sen v podobě první zdolané skály. Celý pobyt byl
provázen různými hrami na rozvoj pohybových
a sociálních dovedností. Zvlášť velký údiv zažili
obyvatelé jedné vesnice, když je skupinky mládeže
oslovili s nabídkou výpomoci v domácnosti za úče-
lem získání potravy v rámci celodopolední hry.
I přes náročný průběh se vše obešlo bez úrazu 
a všichni si domů přivezli pěkné vzpomínky na zda-
řilou akci. OSSaZ
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE FRÝDKU-MÍSTKU

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

Velkoobjemové odpady
- skříně, ostatní nábytek, ko-

berce, matrace
Parkoviště u krytého
bazénu - Místek
14. 10. - 16. 10.

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

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

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

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

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

né chemikálie,
- zbytky barev, laků, ředidel,

autobaterie a monočlánky,
- zářivky a výbojky, prošlé a

nepotřebné léky
Parkoviště u kina P. Bezruče
- Místek
7. 10. - 9. 10.

Sobota 25. 10.
Lysůvky 
u paní Konečné 7.30-8.00
u. pana Sochy 8.15-8.45
u hřiště 9.00-9.30
Zelinkovice obchod 9.45-10.15
Rovenská 11.30-11.00
Chlebovice 
myslivecká chata 11.15-12.00
prodejna Jednoty 12.15-13.00
u transformátoru 13.15-14.00
u pana Martínka 14.15-15.00

Neděle 26. 10.
Skalice - kulturní dům7.30-8.15
U kostela 8.30-9.15
U vrby 9.30-10.15
Kamenec rozcestí 10.30-11.15  
Kamenec 
u lávky na Dobrou 11.30-12.15
Lískovec u hřiště 13.15-13.45
u hasičské zbrojnice

14.00-14.45
U Hájku - točna 15.00-15.30

HARMONOGRAM SBĚRU NEBEZPEČNÝCH 
A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK

V sobotu 25. 10. a v neděli 26. 10. bude v obcích Lysůvky, Zelinkovi-
ce, Chlebovice, Skalice, Lískovec prováděn sběr nebezpečných a záro-
veň velkoobjemových odpadů prostřednictvím mobilní sběrny odpadů.
Specifikace nebezpečného a velkoobjemového odpadu je uvedena
v článku Sběr... na této straně.

Místní referendum o oddělení
Skalice od města Frýdku-Místku

Představitelé města Frýdek-Místek, zástupci vojenské správy,
Policie ČR, bojovníci za svobodu a několik desítek pamětníků se
ve středu 3. září setkalo na trati nedaleko lískoveckého vlako-
vého nádraží, kde partyzáni v roce 1943 provedli destrukci ná-
kladního vlaku. Za tento čin bylo pět mladých mužů právě před
šedesáti lety popraveno oběšením. Pietní akt moderoval Rudolf
Daňo ze Svazu bojovníků za svobodu, čestné stráže se ujali čle-
nové paskovských junáků. „Tento den zůstane navždy v pamě-
ti lidí jako významný den, den, který symbolizuje válečné utrpe-
ní a lidské ponižování. Miliony lidí položily své životy v boji proti
fašismu. Uctěme tedy jejich památku,“ vyzvala starostka města
Ing. Eva Richtrová k položení kytic k pomníčkům a vzdání hol-
du padlým hrdinům. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Veřejné projednání posudku vlivu stavby na životní prostředí
„Silnice I/48 Frýdek-Místek - obchvat“, se uskuteční dne 9. 10.
2003 v 16.30 hodin ve velké zasedací síni MěÚ Frýdek-Místek,
Radniční 1148.

BOLÍ VÁS ZÁDA?
Pfiijìte na 

nám. Svobody 14 
2. poschodí, Místek

❐ zdravotní
masáÏe zad 

❐ masáÏe
reflexních
plo‰ek nohou -
moxování

777 250 322
558 647 027☎

V následujících řádcích by-
chom Vás rádi seznámili s pro-
blematikou konání místního
referenda o oddělení části
Skalice od města Frýdku-
Místku. Místní referendum
upravuje především zákon č.
128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení) a zákon č. 298/1992
Sb., o volbách do zastupitel-
stev v obcích a o místním refe-
rendu.

Dne 7. srpna 2003 podali
členové přípravného výboru
návrh na konání místního refe-
renda o oddělení části Skalice
od města Frýdku-Místku; o vy-
hlášení místního referenda pak
rozhodlo - v souladu s § 84
odst. 2 písm. j) zákona č.
128/2000 Sb. - Zastupitelstvo
města Frýdku-Místku na svém
7. mimořádném zasedání dne
25. srpna 2003 a stanovilo den
jeho konání na sobotu 18. říj-
na 2003 s tím, že hlasování
bude probíhat v době od 8.00
do 20.00 hodin.

Hned na úvod je potřeba
zdůraznit, že při místním refe-
rendu o oddělení části obce
rozhodují o oddělení jen obča-
né žijící na území té části ob-
ce, která se chce oddělit (v
našem případě tedy pouze ob-
čané Skalice). Oprávněni hla-
sovat v místním referendu o
oddělení části Skalice od měs-
ta Frýdku-Místku budou tedy
jen státní občané České re-
publiky, kteří budou mít v den
hlasování ve Skalici trvalý
pobyt a nejpozději tento den
dosáhnou věku 18 let.
Oprávněni hlasovat nebudou
občané, kteří byli zbaveni způ-
sobilosti k právním úkonům
nebo jejichž způsobilost
k právním úkonům byla ome-
zena a dále nebudou moci hla-
sovat občané, u nichž je záko-
nem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu

ochrany zdraví lidu nebo jsou
ve výkonu trestu odnětí svobo-
dy, výkonu vazby nebo zadr-
žení.

Z hlediska organizace je
místní referendum v mnohém
podobné kterýmkoliv volbám
nebo např. v červnu letošního
roku konanému referendu o
přistoupení České republiky
k Evropské unii. Pro hlasování
bude vytvořen hlasovací okr-
sek a hlasovací místnost, ra-
dou města bude jmenována
místní komise, oprávněným
občanům budou nejpozději 3
dny přede dnem hlasování do-
ručeny hlasovací lístky (ty bu-
dou v den hlasování k dispozi-
ci také v hlasovací místnosti),
standardním způsobem bude
probíhat informování občanů o
konání referenda, rovněž po-
suzování platnosti hlasovacích
lístků a sčítání hlasů se nebu-
de od voleb lišit.

Oproti volbám však má míst-
ní referendum i rozdíly - ten
nejdůležitější se týká výsledku
hlasování, neboť má-li být v
místním referendu rozhodnuto
o rozdělení obce (jinými slovy
o oddělení jedné obce od dru-
hé), musí se “pro„ vyslovit nad-
poloviční většina všech
oprávněných občanů (jinými
slovy nadpoloviční většina
všech občanů Skalice s prá-
vem hlasovat). Dalším rozdí-
lem je den konání místního re-
ferenda - to se totiž koná pou-
ze v jednom dni zpravidla od
8.00 do 20.00 hodin (volby se
obvykle konají ve dvou dnech).

Jiný bude rovněž způsob
hlasování - zatímco při refe-
rendu o přistoupení České re-
publiky k Evropské unii odpo-
vídali občané na otázku ozna-
čením křížku do příslušného
rámečku na hlasovacím lístku
(a stejným způsobem voliči
hlasovali pro kandidáty nebo

pro volební strany u kterýchko-
liv voleb v minulých letech), u
místního referenda je způsob
hlasování jiný. U místního refe-
renda oprávněný občan před-
tištěnou odpověď “ANO„ nebo
“NE„ na hlasovacím lístku za-
kroužkuje.

Rozdíl je také ve vyhlašo-
vání výsledků místního refe-
renda - výsledky hlasování v
místním referendu vyhlašuje
místní komise bezodkladně po
vyhotovení zápisu o výsledku
hlasování, a to zveřejněním na
úřední desce Městského úřa-
du Frýdek-Místek. O oddělení
části obce pak - v případě
kladného výsledku hlasování -
rozhoduje v přenesené působ-
nosti krajský úřad. Z ustanove-
ní zákona o obcích však vyplý-
vá, že byť se referendum koná
již v letošním roce, samostatná
obec Skalice by mohla vznik-
nout až k 1. lednu 2007 (počá-
tek kalendářního roku násle-
dujícího po dni voleb do zastu-
pitelstev obcí). 

Ing. Patrik Žondor,
vedoucí odboru vnitřních věcí

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ
Centrum pro zdravotně postižené, deta-

šované pracoviště Moravskoslezského kra-
je, Frýdek-Místek ve spolupráci s Měst-
ským úřadem Frýdek-Místek pod záštitou
starostky Města Frýdek-Místek v rámci 
Evropského roku zdravotně postižených
pořádá PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ zdravotně
postižených spolubčanů ,které se uskuteč-
ní v pátek 17. října 2003 ve 14.30 hodin
v restauaci „Maryčka“ ve Vyšních Lhotách.

Neformální setkání mimo město jistě 
poslouží k výměně zkušeností a navázání
nových přátelských kontaktů. V rámci uve-
dené akce bude také probíhat přehlídka
kronik jednotlivých ZO sdružujících zdra-
votně postižené. Pestrý program zahrnující
řadu kulturních a zábavných vystoupení ji-
stě poslouží k dobré pohodě. OSSaZ
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Městský úřad Frýdek-Místek
odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

oddělení mládeže a tělovýchovy

z v e  v š e c h n a

občanská sdružení a jiné nestátní neziskové organizace
pracující v oblasti sportu, tělovýchovy a využití volného

času dětí a mládeže na území města Frýdku-Místku

n a  s p o l e č n é  s e t k á n í

Termín: 15. října v 16.00 hod
Místo: Velký zasedací sál Městského úřadu Frýdek-Místek

Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek

Program:
� Úvodní slovo
� Činnost oddělení mládeže a tělovýchovy

- představení koncepce a činnosti oddělení
- obousměrné informační toky, adresář místních organizací
- možnosti prezentace místních organizací prostřednictvím

Městského úřadu F-M
- pořádání společných akcí určených dětem a mládeži
- využívání dobrovolníků pracujících v „Dobrovolnickém

centru“
� Dotační programy na podporu organizací pracujících s dět-

mi a mládeží
- fondy spravované odborem školství, kultury, mládeže a

tělovýchovy
- využití fondů spravovaných odborem sociálních služeb a

zdravotnictví
- programy v působnosti odboru školství, mládeže a spor-

tu Krajského úřadu M. kraje
- dotační politika Ministerstva školství, mládeže a tělový-

chovy ČR
- dotace poskytované sportovním klubům či oddílům pro-

střednictvím ČSTV
� Zdroje informací pro organizace pracující v oblasti dětí a

mládeže
- představení důležitých zdrojů, uvedení odkazů na webo-

vé stránky
� Sociální síť pro práci s dětmi a mládeží ve Frýdku-Místku

- řešení krizových situací při práci s dětmi a mládeží
� Diskuse
� Závěr (ukončení společného setkání předpokládáme

v 17.30 hod.)
Žádáme Vás o potvrzení účasti el. poštou na adrese nebo te-
lefonicky na čísle 558 609 215, a to nejpozději do 6. října 2003.

T  ě  š  í  m  e   s e   n  a   s e  t  k á  n  í  !

Občané vyřídí dávky sociální
péče a dávky státní sociální pod-
pory v jedné budově Městského
úřadu Frýdek-Místek na ulici Pa-
lackého 115 (budova bývalého
okresního úřadu).

Zároveň upozorňujeme, že
Okresní správa sociálního za-
bezpečení po přestěhování z ho-
telového domu na ulici Pionýrů v
Místku od 25. 9. 2003 zahajuje
provoz rovněž v budově na Pa-
lackého 115 v Místku.

Další informace k přemístění
oddělní sociální péče (v návaz-
nosti na minulé číslo Zpravodaje
RM F-M):

Od 22. září 2003 je oddělení
péče o nezaměstnané, oddělení
péče o rodinu a dítě, oddělení
péče o seniory a zdravotně po-
stižené občany a provozní oddě-
lení odboru sociální péče a stát-
ní podpory přestěhováno z bu-
dovy Městského úřadu Frýdek-
Místek na Radniční 1149 ve
Frýdku do budovy Městského
úřadu Frýdek-Místek na ulici Pa-
lackého 115 v Místku. V další
části článku podáváme upřesňu-
jící informace dle jednotlivých
oddělení. Základní údaje o umís-
tění jednotlivých oddělení sociál-
ní péče budou taky poskytovány
na informacích v přízemí budovy
Palackého 115, tel. 558 609
444.

Vzhledem k tomu, že provoz
jednotlivých oddělení bude pro-
bíhat přechodně v návaznosti na
omezené prostorové možnosti,
upozorňujeme klienty, aby se při
vyřizování svých záležitostí řídili
danými pokyny. Současně se
předem omlouváme za případné
drobné problémy, které se při
zavádění vyřizování sociálních
dávek v nových kancelářích mo-
hou zpočátku vyskytnout.

Provozní oddělení
Dříve zajišťovalo vydávaní ti-

skopisů žadatelům o dávky soci-
ální péče v úředních i neúřed-
ních dnech v informační kance-
láři sociální péče. Zde se
v úřední dny hlásili i klienti od-
dělení péče o nezaměstnané a
části oddělení péče o rodinu a
dítě. Po přestěhování tato mož-
nost již nebude, vše potřebné se
dozvíte přímo u sociálních refe-
rentů příslušných oddělení a to
pouze v úředních dnech. Pro-
vozní oddělení se dále zabývá
vymáháním pohledávek vznik-
lých na dávkách sociální péče
(kancelář č. 414 ve 4. nadzem-
ním podlaží) a zajišťováním pro-
vozních záležitostí celého odbo-
ru (kancelář č. 140 v 1. nad-
zemním podlaží. Vymáhání po-
hledávek bude věnována zvýše-
ná pozornost.

Oddělení péče 
o nezaměstnané

Jednání s klienty bude probí-
hat ve 3. nadzemním podlaží bu-

dovy Palackého 115 v Místku -
přepážkové pracoviště.

V souvislosti s přestěhováním
u p o z o r ň u j e m e  klienty,
kteří bydlí v hotelových domech
a ubytovnách a dávka soc. péče
jim byla vyplácena 1. úřední den
po vydání platebního poukazu
sociálním referentem, že s účin-
ností od  1. 10.  2003  bude pře-
dán jmenný seznam klientů do
pokladny v budově Palackého
115 a na základě tohoto sezna-
mu budou vyplaceni vždy 1.
úřední den v měsíci. Nemusejí
se tedy hlásit u svého sociálního
referenta, pouze v případě rekla-
mací.

Dále upozorňujeme klienty,
že určené pravidelné výplaty dá-
vek sociální péče budou i nadá-
le probíhat ve stanovených ter-
mínech na pokladnách v budově
Městského úřadu Frýdek-Místek
na Radniční 1148 ve Frýdku.

Pouze mimořádně poskytova-
né dávky budou vypláceny po-
kladnou v budově Palackého
115 po předložení platebního
poukazu, vydaného sociálním
referentem.

Vzhledem k novému prostoro-
vému uspořádání je zrušen do-
savadní systém informací a vy-
volávání. Veškeré informace ob-
drží klienti u sociálního referenta
u příslušné přepážky.

Při příchodu k přepážkám vě-
nujte zvýšenou pozornost nové-
mu rozdělení klientů, protože
z kapacitních důvodů nebylo
možno zachovat původní. U ně-
kterých klientů dojde ke změně
sociálních referentů. Jednotlivé
přepážky budou na viditelném
místě označeny a abecedně roz-
děleny s uvedením jmen přísluš-
ných sociálních referentů.

Doporučujeme klientům, kteří
docházejí na kontroly, aby své
návštěvy vykonávali převážně
v době od 10.00 - 11.30 hod  a
od 12.00 - 14.00 hod,  kdy je nej-
kratší čekací doba.

Oddělení péče 
o rodinu a dítě

Kanceláře sociálních refe-
rentů se nacházejí ve 3. nad-
zemním podlaží budovy Palac-
kého 115 na číslech 325, 327,
328, 329, 330 (dávky sociální
péče z důvodu nízkých příjmů)
a 331 (příspěvek na výživu).
Nadále se klienti rozdělují dle
místa trvalého pobytu - je vidi-
telně označeno na jednotlivých
kancelářích. Úřední dny zůstá-

vají v pondělí a ve středu od
8.00 - 17.00 hodin. Po dohodě
se sociálním referentem je
možno si domluvit i jiný termín.
V neúředních dnech nebudou
neohlášení klienti přijímáni
(zpracovávají se žádosti, soci-
ální referenti provádějí sociální
šetření v domácnostech klientů
apod.). Je zrušen systém vyvo-
lávání jednotlivých klientů, tito
docházejí přímo k sociálním re-
ferentům.

Doklady potřebné k vyřízení
dávek sociální péče je možno
získat v úředních dnech u soci-
álních referentů. V neúředních
dnech získáte základní tiskopi-
sy a pokyny v prostoru k tomu
vyhrazeném ve 3. nadzemním
podlaží - například tiskopis na
potvrzení příjmu, evidence na
úřadu práce apod.

Dávky sociální péče z důvo-
du nízkých příjmů se nadále vy-
plácejí v pokladnách Městské-
ho úřadu Frýdek-Místek v bu-
dově na ulici Radniční 1148 ve
Frýdku ve výplatních termí-
nech, o kterých je každý příjem-
ce dávky informován sociálním
referentem. Další možností zů-
stává výplata dávky na účet,
pro příjemce dávek z přilehlých
obcí i poštovní poukázkou.

Od července 2003 je součás-
tí oddělení péče o rodinu a dítě,
odboru sociální péče a státní
podpory i příspěvek na výživu
dítěte (podle zákona č.
482/1991 Sb.paragrafu 5). Ten-
to příspěvek vyřizuje v 3. nad-
zemní podlaží v kanceláři č.
331 paní Brodová. Jeho výplata
je nadále prováděná pouze
poštovní poukázkou anebo na
účet.

Oddělení péče o seniory
a zdravotně postižené

občany
Příspěvky  pro seniory a ob-

čany zdravotně postižené, kte-
ré byly poskytovány ve Frýdku
v budově Radniční 1149 se vy-
řizují v Místku v budově Měst-
ského úřadu Frýdek-Místek na
Palackého 115 v kancelářích č.
332 a č. 333 ve 3. nadzemním
podlaží. Dávky, které jsou po-
skytovány těžce zdravotně po-
stiženým občanům, zůstávají
nadále ve stávajících prosto-
rách v přízemí budovy Palacké-
ho 115 v kancelářích č. 141,
142 a 143 v Místku.

Ing. Petr Mikulec, 
ved.odboru soc. péče a st. podpory

Pramen v Hájku v Lískovci
Již v roce 1786 postavil lesník Michal Hirschneimer kříž u pra-

mene vody, který vyvěral ze země v místní části Hájek, v Lískov-
ci. Později zde byl vybudován altán lázeňského typu a místo bylo
navštěvováno širokou veřejností, která pramen využívala a využí-
vá dodnes jako zdroj pitné vody. Mnozí chválí chuť vody a jsou pře-
svědčeni o jejím blahodárném účinku pro své zdraví.

Skutečnost, podložená prováděnými rozbory této vody akredi-
tovanou laboratoří, je však poněkud jiná. Kvalita vody v tomto pra-
meni značně kolísá. Rozbory vody ukazují, že zpravidla v letím ob-
dobí se kvalita vody zhorší natolik, že svými parametry nevyhovu-
je limitům vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb., kte-
rá stanovuje požadavky na pitnou vodu. Jedná se především o na-
dlimitní přítomnost koliformních bakterií a enterokoků, občas i spor
clostridií. Především ty posledně jmenované mohou již vyvolat
vážné zdravotní potíže. Rovněž občasné zvýšení množství dusič-
nanů ve vodě způsobuje, že složení vody je ještě vyhovující pro
dospělého člověka, pro kojence však již nevyhovuje. 

Kvalita vody v Hájku je pravidelně sledována. Jednou za měsíc
jsou odebírány vzorky pro mikrobiologické rozbory a pro stanove-
ní dusičnanů. O výsledcích posledních rozborů vody budou obča-
né informováni upozorněním v místě pramene. Ti, kteří se roz-
hodnou vodu použít pro pitné účely, si musí být vědomi, že tak či-
ní na vlastní nebezpečí. OŽPaZ

Sociální dávky budou od 22. září
v Místku a usnadní se jejich vyřizování

Z A S K L Í V Á N Í
BALKONŮ A LODŽIÍ
• rámový i bezrámový systém

• zimní zahrady
✆ 724 122 816, 606 710 740



Vážení čtenáři, v říj-
novém vydání zpravo-
daje se opět vrátím k
oprávněním strážníků
městské policie.
„OPRÁVNĚNÍ ZA-
KÁZAT VSTUP NA
URČENÁ MÍSTA“        

V řadě případů se
může vyskytnout situ-
ace, kdy bude zcela
nezbytné zajistit, aby
se na určitém místě po
nezbytně nutnou dobu nezdržo-
valy osoby. Není rozhodující, o
jaký konkrétní případ se bude
jednat, ale musí být splněn zá-
konný předpoklad, že je to ne-
zbytné pro zabezpečení plnění
úkolů obecní policie. Zákon
strážníkům přímo ukládá povin-
nost zabránit vstupu nepovola-
ným osobám na místo trestného
činu a zachovat místo, pokud
možno v neporušeném stavu,
pro práci policie.

V ostatních případech půjde o
místa, kde by mohlo dojít k ohro-
žení života a zdraví občanů ane-
bo by zde mohla vzniknout újma
na majetku. Šlo by o místa, kde
by například mohla být umístěna
výbušnina , nebo kde hrozí zří-
cení stavby apod.

Zákon blíže nespecifikuje kam
a na jak dlouho bude strážník
omezovat vstup do daného pro-
storu. Bude záležet na okolnos-
tech dané situace. Strážník ne-
má jen oprávnění zakázat vstup
na určená místa, ale má opráv-
nění přikázat každému, aby se

na takovém místě ne-
zdržoval.

Všichni jsou povin-
ni příkazy strážníka
respektovat, v opač-
ném případě se oso-
ba vystavuje nebez-
pečí postihu za pře-
stupek proti veřejné-
mu pořádku § 47
odst.1 písmeno a)
přestupkového záko-
na. Jednalo by se o

přestupek „neuposlechnutí výzvy
veřejného činitele“. V případě, že
je dané místo již zabezpečováno
strážníkem a nepovolaná osoba
se domáhá anebo pokouší o
vstup na takové místo, je strážník
oprávněn použít donucovacích
prostředků, které jsou uvedeny v
zákoně „O obecní policií“.

Zákon dále stanoví, že stráž-
ník může k vyznačení nebo ohra-
ničení prostoru použít i technic-
kých prostředků (např. služební
vozidlo městské policie) anebo
vymezovací pásky, na které by
měl být nápis „Obecní policie,
vstup zakázán“. V každém přípa-
dě by zde měl být alespoň nápis
„Vstup zakázán“. V zákoně se
stále hovoří pouze o „vstupu“,
může se však také jednat o
„vjezd“ vozidel. Jako příklad mo-
hu uvést dopravní nehodu, při
které strážníci nejčastěji asistují.

Strážník může toto oprávnění
provést i na žádost jiného orgá-
nu. V našem případě se bude
nejčastěji jednat o Policii České
republiky.Václav Buček, ředitel
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21.8. francouzský buldoček 
černý (fena) Příborská

21.8. kříženec černý krátkosrstý 
menší (fena) Foerstrova

22.8. dobrman černý (pes) Čs. armády
22.8. pudl černý (fena) S. K. Neumanna
23.8. kříženec bílorezavý malý (fena) Slezská
25.8. americký kokr zlatý (pes) nový majitel
27.8. kříženec světlý menší (pes)
27.8. kříženec černý malý (pes) 2. května

31.8. pudl černý (pes) Skalice-Sosnina
1.9. kříženec hnědobílý (pes) Čs. armády
2.9. kokr zlatý (pes)nový majitel Nádražní
4.9. kříženec černý hladkosrstý (pes) Frýdecký les
5.9. kříženec malý černobílý (pes)
7.9. maltézský pinč bílý (fena) Slezská
8.9. kříženec malý černý (fena) Slezská
8.9. kokršpaněl zlatý (fena) Anenská

14.9. kříženec hnědobílý (pes) Slezská
14.9. malamut šedý (fena) Slezská

ZASKLÍVÁNÍ
BALKONŮ A LODŽIÍ

Frýdek-Místek
776 690 085, 728 850 267

OPTImI®

kvadro

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí o výměře 55,34 m2 (V.NP.-

1 bývalá bytová jednotka)
- nebytové prostory o výměře 35 m2 (III.NP. - 1/2 byt. jednotky)
- nebytové prostory o výměře 73,66 m2 (IV.NP. - 1 bytová jednotka)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP.)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (V.NP.)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 8,6 m2 (suterén - sklad)
3) Objekt čp. 811 - budova „B“ (nad restaurací), ul. Malý Koloredov 
- nebytové prostory o výměře 43 m2 (II., III., V.NP.) - kanceláře (soc.

zařízení samostatné)
- nebytové prostory o výměře 50,2 m2 (IV.NP.) - kanceláře (soc. za-

řízení samostatné)
4) křížový podchod
- prodejní box o výměře 12,24 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 13,40 m2 (směr ul. Frýdlantská)
- prodejní box o výměře 26,10 m2 (směr ul. Frýdlantská)
- prodejní box o výměře 12,20 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 12,7 m2 (směr Ještěr)
- prodejní box o výměře 12,7 m2 (směr Ještěr)
- prodejní box o výměře 12,7 m2 (směr ul. Frýdlantská)
- prodejní box o výměře 13,4 m2 (směr nám. Svobody)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 88 m2 (III.NP.)
- nebytový prostor o výměře 35,12 m2 (III.NP.)
- nebytový prostor o výměře 50 m2 (I.NP. - sklad)
6) Objekt čp. 2155, ul. 28. října, Domov důchodců
- nebytový prostor o výměře 22,19 m2 (I.NP.)
Vybavení místnosti: nábytek + zubní souprava PROKTIK S1-E. Pod-
mínkou je mimo vlastní klientelu zabezpečení zubní péče obyvatelům
Domova důchodců.
- nebytový prostor o výměře 36,10 m2 (I.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.
- kanceláře (III.NP., V.NP.)
2) Objekt čp. 637, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 150 m2 - sklepní prostory
3) Objekt čp. 139, ul. E. Krásnohorské
- nebytový prostor o výměře 25 m2 (suterénní sklad)
4) Objekt čp. 606, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (IV.NP.)
5) Objekt čp. 604, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (VIII.NP.)
- nebytový prostor o výměře 1,5 x 3 x 4,5 m (pod schody)
6) Objekt čp. 2322, ul. T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 31,7 m2 (I.NP.)
7) Objekt čp. 2299, ul. T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 36 m2 (kotelna)
8) Objekt čp. 1344, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 76 m2

9) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- na pozemku parc. č. 3488/1 o výměře 891 m2

10) Objekt čp. 3040, ul. Hasičská
- nebytový prostor o výměře 16,7 m2 (garáž)
11) Objekt čp. 1878, ul. Černá cesta
- nemovitost o výměře 160 m2 a část pozemku p.č. 6023/1 o výmě-

ře 80 m2 (suterén, I. a II.NP.)

k.ú. Chlebovice
1) Objekt čp. 110, ul. Fr. Prokopa
- nebytový prostor o výměře 35,5 m2

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

VÝZVA
Na základě četných oznáme-

ní a zjištěných nesrovnalostí u
nájemců v obecních bytech
vyzýváme všechny, kdo v těch-
to bytech bydlí a nemají nájem-
ní smlouvu na své jméno nebo
písemný souhlas o povolení
podnájmu v bytě (vydaný odbo-
rem správy obecního majetku),
aby se dostavili na Městský
úřad ve Frýdku-Místku, kanc. č.
320 k vyjasnění situace.

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

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

„Chtěl bych vás seznámit se dvěma novými kolegy kteří posíli-
li naše řady, a se kterými se můžete setkat na frekventovaných
místech našeho města. Jedná se o dvě plastové makety poli-
cistů v životní velikosti bdící převážně u přechodů pro chodce.
Touto cestou bych vás chtěl požádat, aby jste k nim byli shoví-
vaví, a v případě, že s vámi nebudou chtít komunikovat, ne-
mějte jim to za zlé. Děkuji za pochopení,“ představil novinku ře-
ditel MP Václav Buček. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

UPOZORNĚNÍ
Pokladní hodiny na odboru

správy obecního majetku
jsou stanoveny následně:

Po 8.00 - 16.00
Út 7.30 -   8.30
St 8.00 - 16.00
Čt 7.30 -   8.30
Pá 7.30 -   8.30

DRAŽBA
Město Frýdek-Místek, za-

stoupené odborem správy
obecního majetku,  vyhlašuje
dražbu níže uvedených nemo-
vitostí:
1) čp. 1875 na pozemku parc.

č. 6012/1 zast. plocha, včet-
ně zastavěného a souvisejí-
cích pozemků, vše k.ú. Frý-
dek za celkovou vyvolávací
cenu 469 000 Kč.

2) čp. 1376 na pozemku parc.
č. 6016/2 zast. plocha a čp.
1876 na pozemku parc. č.
6016/1 zast. plocha, včetně
zastavěných a souvisejících
pozemků, vše k.ú. Frýdek
za celkovou vyvolávací ce-
nu 1 190 000 Kč.

3) čp. 1878 na pozemku parc.
č. 6024 zast. plocha, včetně
zastavěného a souvisejících
pozemků, vše k.ú. Frýdek
za celkovou vyvolávací ce-
nu 602 000 Kč.

4) čp. 1674 na pozemku parc.
č. 5096 zast. plocha, k.ú
Frýdek za celkovou vyvolá-
vací cenu 195 000 Kč.

5) čp. 1675 na pozemku parc.
č. 5097 zast. plocha, k.ú
Frýdek za celkovou vyvolá-
vací cenu 195 000 Kč.

6) čp. 1676 na pozemku parc.
č. 5098 zast. plocha, k.ú
Frýdek za celkovou vyvolá-
vací cenu 195 000 Kč.
Dražba se uskuteční 

22. 10. ve 13.00 hodin v malé
zasedací síni MěÚ ve Frýdku-
Místku. Dražební jistina je sta-
novena ve výši 10 % z vyvolá-
vací ceny. Bližší informace na
odboru SOM, telefonnní č. 
558 609 172, 558 609 171.
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603 512 515
nebo volejte zdarma

800 141 142
10% slevy pro 

tělesně postižené 
a důchodce

TAXI
K A D L Č Í K

558625 625

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

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

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

Kompletní sluÏby v oblasti

vodo - topo - plyn
s bezplatnou konzultací

n a b í z í

firma KUPâA Tomá‰
739 03 PrÏno ãp. 5

Volejte ihned 558 675 999
nebo 602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·

NATùRAâSTVÍ 
CHROMEC

Provádíme:
• nátěry oken, dveří,

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

Od 
18.00 hodin 

� 558 626 112

Mobil: 606 343 947

Firma KOCIAN - MECNER

MALÍŘSTVÍ
A NATĚRAČSTVÍ
Nástřiky, žaluzie, těsnění

� 558 436 236 (večer) 

603 745 292, 604 145 641

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

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

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu)

Zahájení v 17.00 v pondělky 
6., 13., 20., 27. října 

Informace: tel.: 724 200 040

CARAADD
A, B, C, D, E

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

•úvěry
•stavební spoření
•hypoteční úvěry
•hotovostní půjčky

•pojištění majetku 
a osob

•penzijní 
připojištění

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

K
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N
Í

&
JAN a JITKA 

KUKUCZKOVI

Najdete nás 

v budovû Hutního projektu na

ul. 28. fiíjna

po–pá 8.00–15.00 

☎ 558 877 144, 723 052 143

OkamÏité finanãní

PÒJâKY
VV˘̆‰‰ee  ppÛÛjjããkkyy

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

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

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

2200  000000  aaÏÏ  220000  000000  KKãã

bez ruãitele

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

K’=m’

K’=1

2000
(1+i)

tK’
24

558 631 535
558 679 371
604 556 181

ZASTAVÁRNA - BAZAR ANETA ·VAJDOVÁ
ÚROK JEN 3 % T¯DNù 

Přijímáme komis - nábytek, sedačky, mobily atd.
Sleva zlata (15 %) a mobilních telefonů (10 %).
T.G.M. 503 (zastávka u bývalého soudu v pasáži Inva)
T.G.M. 1111 (zastávka u Nového bytu vedle Frýdečanky).

Po pracovní době 
NON-STOP 

☎ 604 253 258, 603 535 394

Frýdek-Místek, � 724 078 935

Plastická chirurgie Morava
MUDr. LIBOR POLÁK

• Zvětšovací a zmenšovací
operace prsů

• Operace víček
• Operace odstálých ušních

boltců
• Korekce nosu
• Vytahování vrásek - face

lifting

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

a odstraňování znamének
• Laserové operace chrápání
• Laserové bělení zubů 

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

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

Vynikající operační výsledky ◆ Příznivé ceny ◆ Dlouhodobá zkušenost v oboru - záruka kvality
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PŘEDSTAVENÍ RADNÍCH MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

K 31. 8. 2003 úřad práce
evidoval 16465 uchazečů o za-
městnání (v roce 2002  15489),
což je o 11 více než v minulém
měsíci. Míra nezaměstnanosti
činila 14,84 % (v roce 2002
14,16 %) a v porovnání s před-
cházejícím měsícem vzrostla o
0,01%-ního bodu.

Úřad práce evidoval 8329
žen, což je 50,6 % z celkového
počtu evidovaných uchazečů
o zaměstnání.

Při srovnání s minulým mě-
sícem se počet absolventů a
mladistvých snížil o 39 (t.j.
o 1,7 %) a na konci srpna úřad
práce evidoval v této skupině
2201 osob (ve srovnání se
stejným obdobím roku 2002 to
je o 7,2 % méně).

Nárůst o 28 osob oproti mi-
nulému měsíci byl zazname-
nán v kategorii uchazečů
se ZPS, kterých bylo evidová-
no ke konci srpna 2535. V prů-
běhu srpna 2003 požádalo
o zprostředkování zaměstnání
1124 nových uchazečů (oproti
stejnému období loňského ro-
ku to je o 198 osob méně).
Největší počet z nich předsta-
vovali zaměstnanci z odvětví
obchod a výroba kovů a kovo-
dělných výrobků. Z nově zare-
gistrovaných uchazečů o za-
městnání 36 ukončilo samo-
statně výdělečnou činnost.Vy-
řazeno bylo 1113 UoZ (oproti
stejnému období loňského ro-
ku to je o 21 osob méně) -
z tohoto počtu bylo pro 839

vyřazených důvodem ukonče-
ní evidence nástup do za-
městnání (v srpnu 2002 na-
stoupilo do zaměstnání 840
UoZ). Nejvíce vyřazených
uchazečů našlo uplatnění pře-
devším v odvětvích školství,
služby a obchod. Z hlediska
pracovních příležitostí evido-
val úřad práce k 31. 8. 2003
celkem 384 volných míst
s místem výkonu práce v okre-
se Frýdek-Místek, což je o 139
volných míst méně než ve
stejném období roku 2002 a o
16 volných míst více než ke
konci předcházejícího měsíce.
Na 1 volné pracovní místo při-
padalo 42,9 uchazečů - pro
srovnání ke stejnému datu mi-
nulého roku na 1 volné pra-

covní místo připadalo 29,6
UoZ.

Pro dělníky bylo nabízeno
292 vhodných volných míst
(o 116 méně než v r. 2002) a
pro TH pracovníky a ostatní 92
vhodných volných míst (o 23
méně než v r. 2002). Pro ob-
čany se změněnou pracovní
schopností bylo v nabídce úřa-
du práce  18 vhodných volných
míst (o 26 méně než v r. 2002),
pro absolventy a mladistvé 53
vhodných volných míst (o 44
méně než v r. 2002).

V srpnu 2003 zaměstnava-
telé hlásili úřadu práce nejví-
ce volných pracovních míst v
dělnických profesích, zejmé-
na v profesích pomocný děl-
ník, číšník - servírka, proda-

vač a řidič. V rámci aktivní po-
litiky zaměstnanosti bylo vy-
tvořeno a obsazeno v měsíci
srpnu 2003 celkem 45 nových
pracovních míst. Z tohoto po-
čtu bylo 14 absolventských
míst, 25 společensky účel-
ných pracovních míst pro
uchazeče o zaměstnání ohro-
žené dlouhodobou nezaměst-
naností a 6 míst na provádění
veřejně prospěšných prací.
Během měsíce srpna zahájilo
rekvalifikaci 86 uchazečů a na
konci měsíce navštěvovalo
některý z probíhajících rekva-
lifikačních kurzů pořádaných
úřadem práce celkem 245
UoZ (z toho 127 absolventů
a mladistvých a 40 osob
se ZPS). ÚP F-M

Evidovaná nezaměstnanost a volná pracovní místa

JUDr. Miroslav Dokoupil (KSČM)
Před svým zvolením do funkce místostarosty města pracoval JUDr. Miroslav 

Dokoupil v advokacii. V měsíci prosinci roku 2002 mu Zastupitelstvo města Frýdku-
Místku svěřilo odpovědnost za úsek investiční, stavebně právní, územního pláno-
vání a ekonomického rozvoje. Radou města byl také jmenován předsedou komise
územního plánování a ekonomického rozvoje.

V roce 1987 absolvoval vysokoškolské studium na právnické fakultě při Univer-
zitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Rigorózní zkoušku vykonal o rok později. 

Ve volebním období let 1998–2002 byl již členem Rady města Frýdku-Místku
a předsedou komise rady. V komunální politice pracuje nepřetržitě od roku 1986
a patří k nejvýkonnějším radním.

Programové prohlášení Rady města Frýdku-Místku na období 2002-2006 je zá-
kladním dokumentem, kterým je místostarosta veden při prosazování záměrů v or-
gánech města.

„V současné době se se svými spolupracovníky zabývám zejména kompletací
návrhu Strategického plánu ekonomického rozvoje města Frýdku-Místku do roku
2008 a návrhem nových Investičních pobídek města Frýdku-Místku pro investory
i pro zprostředkovatele. Z velkých investičních akcí města Frýdku-Místku se dokon-
čuje průmyslová zóna ‚Lískovecká‘ a průmyslová zóna ‚Chlebovice‘. Ve stádiu pří-
pravy je projektová dokumentace pro výstavbu areálu aquaparku v lokalitě ‚Oleš-
ná‘. Realizace aquaparku bude probíhat v jednotlivých etapách dle finančních mož-
ností města Frýdku-Místku. Moje přání je, aby se sen několika generací frýdecko-
místeckých občanů splnil a aby nemuseli za koupáním nadále dojíždět do okolních
měst,“ přibližuje své politické záměry JUDr. Miroslav Dokoupil.

MUDr. Miroslav Adam (ČSSD)
MUDr. Miroslav Adam v roce 1992 vstoupil do místního klubu ČSSD. Ve svých 49

letech se stal radním města Frýdku-Místku.
Politicky činný byl ale již v předešlém volebním období.  Poslední 4 roky byl totiž

členem zastupitelstva města. Nyní je předsedou zdravotní komise,  kde už dříve pů-
sobil, a také členem finančního výboru.

V roce 1978, po ukončení studií na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olo-
mouci, nastoupil MUDr. Miroslav Adam na interní oddělení frýdecko-místecké ne-
mocnice jako lékař. Po celých 11 let šéfoval jednotce intenzívní péče. Dnes má za
sebou 1. i 2. atestaci z interního lékařství a 5 let práce ve funkci zástupce primáře
interny. Ve zdravotnictví tedy úspěšně pracuje již celého čtvrt století.

Za globální a těžko řešitelný veřejný problém současnosti považuje stárnutí
populace. Málokterá dnešní obec je podle něj na tento fakt připravena a to včetně
Frýdku-Místku. „Zasazuji se o vybudování lůžek takzvané následné péče.
Momentálně zde máme pětatřicet takových sociálních lůžek a to je málo,“ říká radní
Adam. V dané chvíli bohužel nezbývá než čekat, o takovýchto požadavcích
rozhoduje ministerstvo zdravotnictví.

„Zdravotní a sociální problematika je úzce spjata. Přál bych si, aby se nám poda-
řilo vybudovat ucelený systém, který by umožňoval poskytnout péči lidem, kteří
s ohledem na svůj zdravotní stav potřebují zejména komplexní sociální péči - přede-
vším příslušnou dietu, dohled nad užíváním léků a pomoc se základní hygienou.
V souladu s naším programovým prohlášením se tedy chci podílet na zvýšení počtu
tzv. sociálních lůžek a lůžek následné a dlouhodobé péče,“ dodává radní a lékař
MUDr. Miroslav Adam.
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TS, a. s., vznikla transformací pů-
vodní příspěvkové organizace Tech-
nické služby Města Frýdku-Místku,
založené k 1. 1. 1968. Důvodem za-
ložení příspěvkové organizace byla
nutnost vytvářet vlastními kapacitami
optimální podmínky pro zajištění slu-
žeb a činností nezbytných pro potře-
by města. Jednalo se zejména o
správu a údržbu městské zeleně,
údržbu městských komunikací a čiš-
tění města, některé druhy dopravy a
údržbu veřejného osvětlení.

Veškeré aktivity akciové společ-
nosti TS vycházejí z těchto tradičních
činností, vykonávaných již dlouhodo-
bě pro potřeby města a z požadavku
maximalizovat využití majetku, který
je ve vlastnictví společnosti. Proto
nosným programem TS, a. s., zůstá-
vají veškeré činnosti příspěvkové or-
ganizace. Stěžejním předmětem pod-
nikání akciové společnosti TS tak zů-
stává výstavba a údržba veřejného
osvětlení, místních komunikací a ve-
řejné zeleně.

Ředitel společnosti Ing. Jaromír
Kohut zároveň zdůrazňuje, „že nový-
mi cíli TS, a. s., však není pouze
kvalitně uspokojovat požadavky
města na zabezpečení těch činnos-
tí a služeb, které spadají svým cha-
rakterem do profilu společnosti,
ale postupně se úspěšně prosadit
mimo to na dalších dostupných tr-
zích s důrazem na maximální vyu-
žití kapacity prostředků, které jsou
k dispozici. To vše za předpokladu
maximálního a prioritního uspoko-
jování potřeb Města Frýdku-Míst-
ku.“

TS, a. s., v současnosti tvoří pět sa-
mostatných hospodářských středi-
sek, které se ve své podstatě snaží
chovat jako samostatné ekonomické
subjekty. Jedno z dominantních po-

stavení v této struktuře zaujímá stře-
disko Veřejného osvětlení, které pro-
vádí správu a údržbu:

1. veřejného osvětlení
2. světelných signalizačních zařízení
3. městského kamerového systému
4. parkovacích automatů
5. slavnostního a vánočního osvětlení
6. místního rozhlasu v okrajových

částech města
7. fontán 
8. bezpečnostního nasvětlení přecho-

dů pro chodce

Zařízení, které má toto středisko ve
správě, je ve velmi dobrém stavu pře-
devším díky propracovanému systé-
mu údržby jak veřejného osvětlení,
tak i všech dalších zařízení. Kvalita
údržby je vysoce hodnocena odborní-
ky z firem zabývajících se stejnou pro-
blematikou v České republice. Napří-
klad o práci dispečinku, pasportizaci,
o systému údržby a výstavby veřejné-
ho osvětlení ve Frýdku - Místku je vel-
ký zájem jak mezi odborníky v oboru
veřejného osvětlení, tak i u zástupců
městských úřadů. „Dispečink navští-
vili například zástupci z měst Os-
trava, Český Těšín, Havířov, Karvi-
ná, Orlová, Rožnov pod Radhoš-
těm, Uherský Brod, Hodonín, Ko-
bylí, Brno, Olomouc, Opava, Zlín,
Plzeň, Karlovy Vary, Liberec, Ža-
tec, Most ale i z Krakova nebo
z Varšavy. Stejnou cestou, kterou
se v roce 1994 vydaly TS, a. s., se
například v roce 2000, na základě
poznatků a zkušeností zde získa-
ných vydaly Technické sítě města
Brna,“ uvádí vedoucí střediska Vladi-
mír Závada.

Podnikový dispečink, který je orga-
nizačně začleněn do tohoto střediska,
pracuje v nepřetržitém provozu. Jeho
úkolem je monitorovat činnost všech
zařízení, přijímat hlášení o poruchách
a zařizovat sjednání nápravy nejčas-
těji prostřednictvím střediska Komuni-
kace. Kromě toho mají dispečeři za
úkol v zimním období sledovat trvale
předpovědi počasí i jeho aktuální stav
a odečítat teploty z teplotních čidel in-
stalovaných ve vozovkách. V případě
hrozby výskytu námrazy nebo sněže-
ní povolávají do služby dispečera zim-
ní údržby. Kromě toho je dispečink
zapojen do integrovaného záchran-
ného systému ve městě. V případě
výjezdu hasičů nebo záchranné služ-
by nastavuje dispečink pro určenou
trasu zelenou vlnu. Provoz veřejného
osvětlení, světelné signalizace i par-
kovacích automatů je z dispečinku tr-
vale sledován a vyhodnocován pomo-
cí radiomodemové sítě, která zajišťu-
je přehled o aktuálním stavu zařízení.

Je zde sledován jak běžný provoz,
tak i napadení rozvaděčů, řadičů a
parkovacích automatů cizími osoba-
mi. Toto opatření mimo jiné alespoň
částečně zabraňuje vandalům v niče-
ní vybudovaného zařízení. Všechny
zjištěné změny se automaticky odesí-
lají na dispečink a archivují. U vybra-
ných rozvaděčů se zjišťují hodnoty
napětí, proudu, činného výkonu, jalo-
vého výkonu a účiníku. Hodnoty lze
měřit na všech důležitých bodech
v rozvaděči ve zvoleném časovém in-
tervalu.

Kromě stabilního dispečinku v budo-
vě veřejného osvětlení v areálu TS, a.
s., je vybudován také mobilní dispe-
čink, který je schopen ovládat veřejné
osvětlení, světelná signalizační zaříze-
ní a parkovací automaty ze kteréhoko-
liv místa ve městě nebo v jeho blíz-
kosti. Vzhledem k tomu, že Frýdek-
Místek se nachází v zátopové oblasti,
jedná se o velmi důležité opatření.

V údržbě veřejného osvětlení stře-
disko má na starosti:
• 456 km osvětlených tras
• 6 746 světelných bodů
• 7 852 světelných zdrojů
• 130 hlavních rozvaděčů
• 289 odbočných a smyčkových roz-

vaděčů
• 61 radiomodemů
• 10 regulátorů napětí
• 1  městské hodiny

Středisko je rovněž rozhodujícím
dodavatelem při výstavbě zařízení
místního rozhlasu, městského kame-
rového systému, světelně signalizač-
ních zařízení a veřejného osvětlení.
Pro realizaci akcí je na středisku vy-
členěna samostatná skupina elektro-
montérů vybavená potřebnou mecha-
nizací.

V rámci výstavby veřejného osvět-
lení provedlo středisko v letošním ro-
ce:
- rekonstrukci veřejného osvětlení na

autobusovém stanovišti u nádraží
ČD,

- výstavba I.etapy veřejného osvětle-
ní parku pod zámkem ve Frýdku,

- výstavbu veřejného osvětlení v loka-
litě Zátiší,

- výstavbu veřejného osvětlení v loka-
litě „Průmyslová zóna Lískovecká“,

- výstavbu veřejného osvětlení na ul.
17. listopadu k Baumaxu,

- bezpečnostní nasvětlení 8 přechodů
pro chodce na ulicích Bruzovská,
Bezručova, 8.pěšího pluku,  Ostrav-
ská. Dokončuje se nasvětlení pře-
chodu u Baumaxu.
Středisko ve spolupráci s DI PČR a

odborem DaSH MěÚ Frýdek-Místek
vypracovalo plán postupu pro osvět-
lování dalších přechodů pro chodce
ve Frýdku - Místku s vyznačením pri-
orit. Osvětlení přechodů pro chodce
jistě nemalou měrou přispěje k bez-
pečnosti pěšího i silničního provozu v
našem městě.

Veškerá zařízení, která jsou ve
správě střediska Veřejné osvětlení,

jsou zanesena do digitálního paspor-
tu. Ten je neustále aktualizován a
slouží k řádnému provádění správy
všech zařízení. Dále slouží jako pod-
klad pro vyjádření k existenci sítí ve
správě TS, a. s., pro žadatele o tyto
informace z řad občanů nebo organi-
zací a rovněž slouží k vyhodnocování
životnosti jednotlivých zařízení, sle-
dování četnosti poruch a zjištění příči-
ny opakujících se poruch, což opět
vede k úsporám v provozu veřejného
osvětlení.

Středisko má zpracován, z hlediska
údržby veřejného osvětlení, velmi dů-
ležitý dokument: „Generel veřejného
osvětlení města Frýdku - Místku“, kte-
rý významně přispívá k dalším racio-
nalizačním krokům a opatřením.

Kromě prací pro Město Frýdek-Mís-
tek zajišťovalo středisko práce také
pro okolní obce a ostatní zákazníky.

V letošním roce  se podílí na údrž-
bě veřejného osvětlení v obcích Dob-
rá, Dobratice, Nošovice, Staré Město,
Horní Domaslavice, Dolní Domaslavi-
ce, Řepiště, Staříč, Lučina, Bruzovi-
ce, Soběšovice, Palkovice - Myslík,
Kozlovice - Měrkovice, Lhotka, Krás-
ná.

U světelných signalizačních zaříze-
ní je středisko schopno provádět
údržbu, ale i výstavbu. Na území
města máme instalováno:
• 9 světelných signalizačních zařízení

na křižovatkách s 566 návěstidly a 3
řídícími kamerami

• 1 světelné signalizační zařízení na
přechodu pro chodce

• 3 blikače na přechodech pro chodce
Městský kamerový systém je budo-

ván od roku 1996.
Bezpečnostní kamery slouží policii

jako prostředek k potírání kriminality
ve městě, dopravní kamery k dohledu
na provoz světelně řízených křižova-
tek. Celkem je instalováno 15 kamer.
V současné době je zpracovávána
nová koncepce pro rozšíření a zvýše-
ní kvality celého systému.

Středisko zajišťuje správu a údržbu
kamerového systému. Kamery jsou

TECHNICKÉ SLUŽBY, a. s.
Akciová společnost TS vznikla ke dni 1. 7. 1995, a to z rozhodnutí Města 

Frýdku-Místku, které je jejím jediným zakladatelem. Ke dni založení ta-
ké Město Frýdek-Místek splatilo základní jmění společnosti, které tvořil
hmotný a další majetek uvedený v zakladatelské listině. Dne 1. 9. 1995 by-
la TS, a. s., zapsána do Obchodního rejstříku, čímž byl proces transfor-
mace příspěvkové organizace Technické služby města Frýdku-Místku na
akciovou společnost definitivně dovršen. Sídlem společnosti je od prvo-
počátku Frýdek-Místek, ul. 17. listopadu 910.
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prostřednictvím optické sítě napojeny
na městskou policii a Policii ČR. Kro-
mě toho jsou z důvodu údržby kame-
ry napojeny i do TS, a. s., Toto pra-
coviště je součástí podnikového dis-
pečinku.

Slavnostním osvětlením nasvět-
lujeme 15 objektů pomocí 59 ref-
lektorů. Slavnostní osvětlení je in-
stalováno kolem budov, které jsou
významnými architektonickými pa-
mátkami ve městě. Úspor je dosa-
hováno postupnou výměnou ref-
lektorů za kvalitnější s racionální-
mi zdroji, které mají v průměru tře-
tinový příkon.

Vánoční výzdoba města sestává
z výzdoby 36 vánočních stromů ve
Frýdku-Místku a celkem 163 vánoč-
ních ozdob. Velký úspěch zazna-
menala výzdoba budovy městské-
ho úřadu světelnými závěsy, svě-
telnými kabely, letopočty, vločkami
a stromečky. Rovněž v okolních
obcích jsme se podíleli na vánoční
výzdobě a to výzdobou 10 stromů a
40 vánočními ozdobami. Vánoční
výzdoba sklidila u občanů města,
s ohledem na jejich pozitivní reak-
ce, velký úspěch,“ končí představe-
ní střediska Vladimír Závada.

Další skupinou činností, kterou za-
jišťuje TS, a. s., je komplexní údržba
komunikací.Tu má na starosti středis-
ko Komunikace, které pečuje o:

• 176,4 km vozovek a 178,8 km chod-
níků

• 226 tis. m2 veřejných prostranství a
parkovišť

• 3 tis. m2 schodů, podchodů a lávek
pro pěší

• 3100 ks uličních vpustí + výměna
kalových košů

• odvoz uhynulých zvířat z veřejných
komunikací na veterinární službu

• likvidace černých skládek

Mezi hlavní činnosti tohoto středis-
ka patří: čištění komunikací, údržba
komunikací, dopravní značení a zimní
údržba.Vedoucí střediska Marie Pust-
ková k tomu přidává odborný komen-
tář: “Strojní čištění komunikací pro-
vádíme strojními zametači v do-
hodnutých trasách a intervalech.
Kromě vlastního čištění provádíme
také kropení vozovek a dovoz užit-
kové vody do bazénů a rekreačních
zařízení. V případě ručního čištění
je město rozděleno na 13 rajónů,
které jsou v pravidelných interva-
lech procházeny pracovníky sbíra-
jícími odpadky. Samostatnou kapi-
tolou je jarní čištění města, při
němž je prováděn jednak sběr po-
sypových materiálů použitých při
zimní údržbě, jednak obřezání kraj-
nic a vyčištění obrubníků. Na tyto
práce pravidelně přijímáme do TS,
a. s., nezaměstnané evidované
na úřadu práce. V oblasti údržby
komunikací zajišťujeme opravu
místních komunikací, výtluky, pře-
kopy, asfaltové plochy, vjezdy,
předlažbu chodníků zámkovou, be-
tonovou dlažbou a živičným kry-
tem. V rámci dopravního značení
instalujeme svislá a vodorovná
značení a provádíme jejich údržbu.
Obnovujeme přechody pro chodce
a značení u škol „Pozor děti“. No-
vým prvkem v dopravním značení

bylo nainstalování světelných čo-
ček na kruhový objezd ul. Frýdlant-
ská a ostrůvek na ul. Příborská u
TESCA a instalace stanovišť pro
makety policistů. Zimní údržbu za-
jišťujeme plužením a posypem vo-
zovek a chodníků. Bylo nasazeno
13 zimních mechanismů na odklí-
zení sněhu a posypy solí nebo in-
ertními materiály na všechny ko-
munikace stanovené v operačním
plánu zimní údržby. Pro plužení a
posyp komunikací máme k dispozi-
ci vozidlo MERCEDES UNIMOG,
které má zařízení pro šetrný po-
syp.“

Je to docela široký záběr, který
středisko zajišťuje a jen namátkou lze
vyjmenovat část z akcí, které středis-
ko v loňském a tomto roce úspěšně
realizovalo:

• odvodnění ul. K. H. Máchy před ga-
rážemi

• úprava okolí Menhiru v Janáčkově
parku

• předlažba plochy před Hasičským
domem v Lískovci

• dostavba hřiště na ul. Chasáka a
odvodnění plochy

• úprava nádvoří Domova důchodců
ul. Školská v Místku

• rozšíření cyklostezky v parku
B.Smetany

• předlažba prostranství od Janáčko-
vého parku k Jadranu

• zhotovení ostrůvku a chodníku u
přechodu pro chodce BAUMAX

• oprava chodníku Lískovecká
• oprava dětského hřiště na ul. Třa-

novského

„Tyto činnosti provádíme nejen
pro město Frýdek-Místek, ale i pro
jiné organizace např. Dopravní
stavby Ostrava, ALPINE CZ, SKAN-
SKA, STRABAG, Ferak Raškovice,
firma GOLEM, SWIETELSKY, První
KEY stav, Obecní úřady Baška,
Třanovice, Kozlovice, Palkovice,
Paskov, Sedliště, Dobrá, Dobrati-
ce, Frýdlant n/Ostravicí a jiné,“ do-
dává Marie Pustková.

Středisko Veřejná zeleň se zabývá
komplexní údržbou ploch veřejné ze-
leně v části Místek. Pro samotné
město, stavební firmy a další organi-
zace provádí realizaci terénních a sa-
dových úprav, pro privátní sektor po-
skytuje služby s možností zapůjčit
jednotlivé mechanizmy s obsluhou.

Vedoucí střediska Ing. Naďa Kova-
lová klade velký důraz na údržbu trav-
natých ploch, a hned vysvětluje proč.
„Tato činnost představuje provádě-
ní řady dílčích prací, které vychá-
zejí z technologie pěstování a údrž-
by trávníků. V letním období je
hlavní náplní střediska kosení 10,5
ha parterových trávníků, 56 ha par-
kových trávníků, 2,8 ha lučních
trávníků, 6,1 ha doprovodné zeleně
kolem komunikací. Po zimním ob-
dobí je provedeno jarní vyhrabání
na ploše 66,5 ha. Plochy jsou zba-
veny zbytků listí, větví, odpadků, je
narušen mechový porost a tím
trávník provzdušněn. Na podzim
probíhá vyhrabání listí na 34,6 ha.
Velkou váhu přikládáme také zaklá-
dání nových travních ploch, proto-
že podle mého názoru těch není ni-
kdy dost. Kromě těchto prací zajiš-

ťuje středisko výsadbu stromů, ke-
řů a květin. Péče o dřeviny a keře
probíhá na rozloze 2200 m2.“

K činnostem, které provádí středis-
ko, patří i oprava a údržba dětských
prvků a pískovišť.

Letošní investiční akcí se prezentu-
je středisko Veřejná zeleň rekon-
strukcí hřiště v Puškinově parku.

Kromě těchto stěžejních činností
společnost převzala veškerou správu
nad městskou tržnicí, všemi placený-
mi parkovišti, zajišťuje výlep plakátů
na plochách tomu určených, včetně
správy veřejných záchodků.

„Uvědomujeme si, že výčet výše

uvedených oblastí není malý. V řa-
dě případů se jedná o vysoce spe-
cializované činnosti, které vyžadu-
jí patřičně kvalifikovaný personál.
Budeme se i nadále snažit, aby-
chom v městě byli náležitě viditelní
hlavně úrovni odvedené práce, kte-
rá musí přinášet pocit uspokojení.
Mohu také sdělit, že již nyní pracu-
jeme na dalších oblastech, které by
v budoucnu mohly být klidně reali-
zovány prostřednictvím TS, a. s., a
které by mohly přinést další zvýše-
ní životní úrovně občanů Frýdku-
Místku,“ zakončil představení spo-
lečnosti její nový ředitel.

Ředitel TS, a. s., Ing. Jaromír Kohut
Věk: 38
Rodina: ženatý, dvě děti
Vzdělání: vysokoškolské, VŠB Ostrava - Poruba, hutnická fakulta
Předchozí zaměstnání: MPM-QUALITY v.o.s., ředitel divize „Reklamní agentura“

S jakými očekáváními jste funk-
ci ředitele přijal?

Když jsem se dověděl o vypsa-
ném výběrovém řízení na obsazení
postu ředitele společnosti TS, a. s.,
dlouho jsem zvažoval, zda se do něj
mám přihlásit. Na jedné straně mu-
sím podotknout, že v mém dosavad-
ním zaměstnání jsem byl docela
spokojen, na druhé straně pro hovo-
řila veliká šance mého dalšího mož-
ného profesního růstu. Přece jen je
rozdíl řídit sto třicet zaměstnanců
oproti deseti. To nakonec také roz-
hodlo o tom, že jsem se do výběro-
vého řízení přihlásil. Tušil jsem, že
rozsah činností bude mnohem roz-
manitější, samozřejmě o to více pro-
blémů se dá očekávat. 

Co považujete za nejpalčivější
problém v oblasti vašeho působe-
ní a jak jej budete řešit?

Bezprostředně po mém nástupu
jsem se zaměřil na pokud možno co
nejpřesnější seznámení se s proble-
matikou a provedení detailní analýzy

s cílem zefektivnit jednotlivé činnos-
ti. Již v rámci výběrového řízení
jsem avizoval nutnost vybudování
konkurenceschopné společnosti,
což jsme si vytýčili jako jeden z hlav-
ních a prvořadých cílů. Vzhledem
k tomu, že společnost se může opřít
o některá střediska, která jsou na
velmi vysoké úrovni, není to cíl ne-
reálný. Je však třeba také připome-
nout, že existuje řada problémů,
které se budeme snažit co nejrych-
leji odstranit, případně změnit. Byl
jsem docela překvapen, že ve spo-
lečnosti neexistovalo dílčí plánová-
ní, že pracovníci neměli přesně spe-
cifikovanou svou pracovní činnost.
Byl jsem šokován výsledky středis-
ka „Doprava“, které bude muset bo-
hužel projít určitým radikálním ře-
zem. Prvořadým, krátkodobým cí-
lem je nutnost vyvedení společnosti
z červených čísel, nastavení trans-
parentní personální politiky, ale také
postupně změnit povědomí společ-
nosti na veřejnosti.



Můžete charakterizovat
domy s pečovatelskou služ-
bou?

Domy s pečovatelskou služ-
bou (DPS) jsou obecními domy
s malometrážními byty o veli-
kosti 1+0, které jsou přidělová-

ny jednotlivcům a velikosti 2+0
určené dvojicím. Nájem je sta-
novován stejným způsobem
jako ve všech obecních bytech
ve městě ve výši regulovaného
nájemného.

Domy s pečovatelskou služ-
bou racionalizují poskytování
pečovatelské služby soustře-
děním příjemců pečovatelské
služby a současně řeší často
nevyhovující bydlení seniorů
nebo těžce zdravotně postiže-
ných občanů.

Kterým občanům jsou by-
ty v domech s pečovatel-
skou službou určeny?

Byty v domech s pečovatel-
skou službou jsou určeny pro
starobní a invalidní občany, je-
jichž celkový zdravotní stav ne-
vyžaduje komplexní péči a
umožňuje jim vést poměrně
samostatný způsob života za
předpokladu, že jim budou po-
skytnuty služby potřebné
vzhledem k jejich věku a zdra-
votnímu stavu, tzn. že zde nel-

ze poskytnout péči imobilním
občanům a občanům vyžadují-
cí zvýšenou ošetřovatelskou
péči.

Máme dostatek uvede-
ných bytů?

Město Frýdek-Místek dispo-

nuje 314 bytovými jednotkami
v samostatných objektech, a to
na ulici 17. listopadu, Sadové,
Těšínské, Zámecké a Na Aleji.
Uvedená kapacita dostatečně
řeší současnou poptávku a
stejně tak odpovídá budoucím
potřebám s ohledem na demo-
grafický vývoj obyvatel ve
městě.

Kterých služeb mohou
obyvatelé domů s pečovatel-
skou službou využívat?

Pro obyvatelé domů s pečo-
vatelskou službou, kteří již zce-
la nezvládají vedení svých do-
mácností a zabezpečování zá-
kladních potřeb nebo kteří pro
nepříznivý zdravotní stav po-
třebují ošetření jinou osobou
jsou zde pracovnice  Pečova-
telské služby Města Frýdku-
Místku, které požadované
služby, včetně dovozu obědů
za úplatu zajistí.

Dále se mohou obyvatelé
domů s pečovatelskou službou
obracet s žádostí o pomoc na

sociální pracovnici, která zajiš-
ťuje poradenskou službu, soci-
álně-právní pomoc a napomá-
há při integraci nových obyva-
tel. U většiny DPS pracují klu-
by důchodců, kde mohou seni-
oři aktivně trávit volný čas. 

Kdo si může o umístění
v domě s pečovatelskou
službou požádat?

Žádost o umístění v domě
s pečovatelskou službou si mo-
hou prostřednictvím odboru so-
ciálních služeb a zdravotnictví
městského úřadu podat starob-
ní a plně invalidní důchodci,
kteří jsou minimálně jeden rok
občany Frýdku-Místku, včetně
Lískovce, Chlebovic, Zelinko-
vic, Lysůvek a Skalice. Žádosti
se  pravidelně aktualizují v mě-
sících červnu a prosinci na od-
boru sociálních služeb a zdra-
votnictví.

Zavedený systém sestavo-
vání pořadí žadatelů na umístě-
ní umožňuje umísťování těch
nejpotřebnějších občanů, pře-
devším osamělých.  Důvody
pro přidělení bytu v domě s pe-

čovatelskou službou však musí
být oprávněné, musí vycházet
z vlastních potřeb žadatele, ni-
koliv jiných osob. Byt v DPS
není určen k řešení bytových
záležitostí rodiny, ale nevhod-
nosti stávajícího bydlení žada-
tele, s ohledem na vzniklý zdra-
votní stav či sociální osamělost.   

Bližší informace o domech
s pečovatelskou službou

získají občané na odboru so-
ciálních služeb a zdravotnic-
tví Městského úřadu ve
Frýdku-Místku, ul. Palacké-
ho 115, tel. č. 558 609 544, pí
Velčovská.

Pečovatelská služba je služ-
bou sociální péče pro těžce
zdravotně postižené a staré
občany, kteří nejsou schopni si
sami obstarat nutné práce
v domácnosti a další životní
potřeby nebo kteří pro nepříz-
nivý zdravotní stav potřebují
ošetření jinou osobou. Posky-
tuje se občanům zpravidla v je-
jich domácnostech, v domech
s pečovatelskou službou nebo
v zařízeních pečovatelské
služby za plnou nebo částeč-
nou úhradu. 

Kontakt na pečovatelskou
službu pro městské  části
Frýdek, Lískovec - DPS na
ul. Sadová 604 (558 630 816);
pro části Místek, Chlebovice,
Skalice, Zelinkovice, Lysův-
ky - DPS na ul. 17. listopadu
147 (558 434 404).
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Sbírka Bílá pastelka
Veřejná sbírka „Bílá pastelka“, kterou pořádá Sjednocená orga-

nizace nevidomých a slabozrakých ČR se uskuteční 15. 10. 2003.
Sbírka proběhne u příležitosti „Mezinárodního dne bílé hole“ v době
od 8.00 do 19.00 hodin. Uskuteční se na celém území ČR ve více
než 190 městech a její výtěžek bude  věnován na speciální výuko-
vé programy pro nevidomé a těžce zrakově postižené lidi, kteří se
učí žít v podmínkách ztráty či vážného poškození zraku. Bílá pas-
telka, jako symbol neviditelného světa nevidomých i bílé slepecké
hole, která je nejjednodušší pomůckou nevidomého pro pohyb
v tomto světě, bude prodávána za symbolickou cenu minimálně 
20 Kč. Spolu s originální bílou pastelkou obdrží kupující letáček s in-
formacemi a malý kalendářík na rok 2004. Prodej budou obdobně
jako v předešlých třech ročnících realizovat dvojice prodejců, pře-
devším z řad studentů, případně dobrovolní spolupracovníci SONS.
Cílem projektu je shromáždit finanční prostředky na speciální výu-
kové programy pro nevidomé lidi, kteří se učí zvládat samostatnou
chůzi se slepeckou holí, číst a psát brailovo slepecké písmo a další
dovednosti nezbytné k jejich dalšímu životu. Vlasta Kopuncová

Zleva: Rudolf Petroš, Františka Křemenková, Marie Brůmová,
Anna Kulhánková, Iris Sivá, Albína Košíková, Marie Tkačíková,
Marie Birgusová, Emílie Kozubíková a Václav Tesař při odpo-
činku v zahradě, jež patří k DPS na Zámecké ulici.

Pečovatelka Helena Kršková se věnuje Jarmile Rozkydalové,
obyvatelce DPS na Sadové ul. ve Frýdku.

Místostarosta Mgr. Ivan Vrba hovoří s klienty DPS v kulturní
místnosti na Zámecké ulici.

Domy s pečovatelskou službou ve Frýdku-Místku

Dotazy zodpověděla ved. OSSaZ
Ing. Vladislava Bertová

Foto: Jana Alžběta Čtvrtková
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Akademický malíř
Karel Lepík

Pohybujeme-li se na výtvar-
ných vernisážích, je pravděpo-
dobné, že na nich potkáme
usměvavého akademického ma-
líře Karla Lepíka z Frýdku-Míst-
ku. A protože realizoval řadu vý-
stav a jeho tvorba je zastoupena
v mnoha sbírkách u nás i v za-
hraničí, je stejně pravděpodob-
né, že u příležitosti některé vý-
stavy se setkáme i s jeho výtvar-
ným dílem.

Karel Lepík je samotářem na
umělecké cestě, protože se ni-
kdy nepřidal k houfu protagonis-
tů některého hnutí. Jeho pohled
na svět ovlivnilo studium figurál-
ní a portrétní malby, kterou umě-
lec absolvoval u prof. Karla
Součka na Akademii výtvar-
ných umění v Praze. Kromě
motivu lidského těla se vý-
tvarník v minulosti věno-
val i motivu krajiny.

Ve Frýdku-Místku své
obrazy poprvé vystavo-
val metylovický rodák
Karel Lepík v roce
1967, a to v Závodním
klubu Válcoven plechu.
Jeho dosud poslední
samostatnou výstavu
uspořádalo ve svých vý-
stavních prostorách Mu-
zeum Beskyd v říjnu 1996.
Tehdy průvodní slovo Dr.
Karla Bogara během slav-
nostní vernisáže navozovalo
v návštěvníkovi řadu otázek a
zároveň upozorňovalo na po-
hled, který výstava zprostředko-
vala jako jakýsi videoklip součas-
nosti, kdy obrazovka nám nabízí
v celé nahotě každodenní dění
s potoky krve katastrof, násilí i
s vnitřní prázdnotou člověka. Vi-
děli jsme tu častá torza těl, útěk
k symbolům mateřství i křesťan-
ství. Akademický malíř rozvinul
zdánlivě kýčovitý námět do umě-
lecké podoby umocňované zna-
ky, geometrickými tvary i sou-
hrou barev. Zaujal pozoruhodný-
mi motivy, které vedly malířovu
ruku často rozměrnou plochou
k tvorbě stojící na paradoxech.
Ty jsou pro umělce charakteris-

tické po roce 1990. Jednou z po-
sledních z celé řady samostat-
ných výstav byla jeho loňská vý-
stava v Památníku Ferdiše Duši
ve Frýdlantě a v Galerii Spirála
v Havířově. Pravidelně vystavuje
v různých galeriích a výstavních
síních po celé republice, a to s
Unií výtvarných umělců v Os-
travě.

Po letech pedagogického pů-
sobení v Lidové škole umění
v Třinci (od roku 1971) a později
v LŠU ve Frýdku-Místku přichází
Karel Lepík v roce 1990 na Os-
travskou univerzitu. Studenti ho
znají jako přísného pedagoga,

po habilitaci v roce 1994 již jako
docenta této univerzity. Samotné
téma habilitační přednášky Mož-
nosti výtvarné výchovy při rozvo-
ji obecné tvořivosti naznačuje, že
výtvarnou výchovu pan docent
nechápe pouze jako výuku tech-
nické dovednosti. „I když tuto
nelze zcela opomíjet,“ vysvětluje,
„ale je třeba ji chápat jako kom-
plexní přístup, který má přispět
k celkovému rozvoji osobnosti
posluchačů. Bohužel, ne na
všech školách se s podobným
přístupem k výuce výtvarné vý-

chovy setkáme,“ posteskne si a
dodává: „Působení na Pedago-
gické fakultě Ostravské univerzi-
ty přináší možnost sledovat sou-
časné trendy v myšlení nastupu-
jící generace výtvarníků a výtvar-
ných pedagogů. Přímý kontakt a
konfrontace s vlastním výtvar-
ným názorem vytváří nové im-
pulzy, které jsou oboustranně
obohacující.“

Výtvarník musel opustit dřívěj-
ší ateliér na Radniční ulici. Své
výtvarné aktivity přenesl do pro-
stor na ul. E. Krásnohorské, pro-
tože potřebuje stále zázemí vý-
tvarného ateliéru. Už se ani ne-
snaží skrýt modré prsty od barvy,
která se vrývá do kůže a bez ře-
didla jen tak nezmizí. „Pro vyso-
koškolského učitele je vědecká
nebo umělecká práce předpokla-

dem. Bez ní je jeho pedagogic-
ké působení na vysoké škole
nemyslitelné,“ říká závěrem
ke své současné činnosti.

Panu Lepíkovi není lho-
stejný pohled na místa ve
městě, která mění a někte-
rá již v minulosti změnila
svou tvář. Sám o sobě ří-
ká, že je věčný rebel, je-
muž vrtá hlavou, kam se
třeba poděli ptáci z bílého
kovu od sochaře Winklera
u Jadranu na Riviéře, kaš-

nička olomouckého výtvarní-
ka Zdeňka Kučery u kina Pet-

ra Bezruče, keramická plastika
u kostela Všech svatých nebo

reliéf hlavy na schodišti Muzea
Beskyd od profesora Kurta Ge-
bauera. To jsou jen některé otáz-
ky, na něž by rád znal odpověď.
Hledá ji jako občan města, hledá
ji jako umělec, protože v sobě ne-
zapře obojí. Anna Nováková,

kronikářka města

Letní tábor s tématem „Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky“ pro-
běhl ve dnech 4. - 14. srpna. Zúčastnilo se ho 24 dětí z rizikové

lokality F-M - sídliště Slezská, ve věku 11 - 14 let. Tábor pořádáme
každoročně jako vyústění celoroční klubové činnosti v rámci sociál-
ní prevence dětí a mládeže. Jako vhodný areál jsme i letos zvolily
Horskou chatu Ostrá na Ostravici. Kromě nás, sociálních asistentek,
se na organizačním a programovém chodu tábora podílelo pět mla-
dých nadšenců, pro které tato činnost nebyla pouhou „letní brigá-
dou“, ale dobrou zkušeností v přístupu k „náctiletým“ našeho města.

Díky nízkému počtu dětských účastníků můžeme během táboro-
vého života uplatňovat individuální práci s dítětem, které navozuje
osobní vztahy důvěry se staršími kamarády - vedoucími.

Družstva pracovala jako skupiny, vyvíjela se ve spolupráci, byla
nucena řešit dané úkoly a obtíže společně a brala v úvahu případné
indispozice členů. Program, tvořený střídajícími se činnostmi fyzic-
kého, intelektuálního a duševního rázu, tvořil vhodně na sebe nava-
zující bloky.

Jako provázející téma jsme zpracovaly pilotní příběh k trilogii Pá-
na prstenů od J. R. R. Tolkiena, který se díky filmového zpracování
stala oblíbenou hlavně mezi mladými. Příběh Hobita Bilba a trpaslí-
ků putujících za pokladem draka Šmaka prostředím Středozemě po-
skytl dostatek motivujících námětů pro vytvoření poutavých her a zá-
polení.

Jsme rády, že se nám i tentokrát podařilo na pár dní vytrhnout ně-
kolik „mlaďochů“ z prostředí šedých kvádrů sídliště a umožnit jim na-
vázat a prožít nové kamarádské vztahy, které, jak doufáme, obstojí
v konkurenci s televizí a počítačem. Pobyt dětí byl z větší části hra-
zen z rozpočtu Města Frýdek - Místek. OSSaZ, soc. asistentky

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
společně s kronikářkou města

zve širokou veřejnost i školní mládež na setkání v rámci akce
Týden s kronikou města. 

Při ní se můžete seznámit s kronikářskou prací, nahlédnout do
kroniky či se jen tak pro radost zúčastnit testu

„Co víš, nebo nevíš o Frýdku-Místku?“. 
V týdnu od pondělí 13. října do pátku 17. října 

v době od 8.00 do 16.00 hodin (po dohodě i jindy) se na setkání
s vámi těší kronikářka Anna Nováková (tel. 558 609 218, 

e-mail: novakova.anna@frydekmistek.cz, budova Městského
úřadu Frýdek-Místek na Radniční 10, kancelář č. 210 ).

T˘den s kronikou mûsta

Pojem „chirurgie“ a „opera-
ce“ bývá u veřejnosti většinou
spojována s představou bolesti
a velké jizvy na břiše. Počát-
kem 90. let minulého století do-
šlo k významné změně v tech-
nice operování, která tento mý-
tus boří. Po více než stoleté
epoše „klasické chirurgie“, kte-
rou symbolizoval skalpel, je
zde éra, tzv. minimálně invaziv-
ní chirurgie, známější pod
označením laparoskopická chi-
rurgie. Pokud bychom přistou-
pili na zjednodušení, že při kla-
sické operaci vnikneme do bři-
cha „ otevřenými dveřmi“, tak
při laparoskopické operujeme
v podstatě „klíčovou dírkou“.
Malými otvory jsou do břicha
zavedeny kamera a maličké
nástroje s dlouhými držadly a
těmi se operace provede. Vý-
sledkem je pak několik drob-
ných jizev asi 1,5 cm a pod-
statně menší pooperační boles-
tivost.

V současné době byly laparo-
skopicky provedeny všechny
druhy operací. V některých pří-
padech je ale klasický postup
stále ještě opodstatněný a ve
svém dlouhodobém výsledku
pro pacienta vhodnější.

Nejčastějšími laparoskopický-
mi výkony jsou operace pro
žlučníkové kameny. Až na přípa-
dy pokročilého zanedbaného
zánětu žlučníku lze operace
uskutečnit vždy laparoskopicky.
Ročně provádíme okolo 250
těchto výkonů.

Na 2.. místě co do počtu vý-
konů za rok, jsou operace pro
tříselnou kýlu. To je oslabení
břišní stěny v oblasti třísla, pře-
vážně u mužů, projevující se
zduřením, často bolestivým.

Těchto operací uskutečňuje-
me v průměru 100 za rok. Na
rozdíl od klasické operace se při
laparoskopické operaci oslabe-
né místo vyztužuje umělou síť-
kou o velikosti 10x15 cm, která

je nevstřebatelná a v organismu
zůstává po celý život. To nemu-
sí být pro každého vhodná a ně-
kdy i přijatelná skutečnost a pro-
to stále část těchto operací po
vzájemné domluvě s pacientem,
po vysvětlení všech okolností,
provádíme i klasicky.

Kromě těchto výkonů usku-
tečňujeme další, někdy i složitěj-
ší operace, kterých nejsou tak
vysoké počty, jak výše zmíně-
ných. Všude, kde se ukazuje pro
pacienta tento postup výhodněj-
ší, dáváme mu přednost. Kromě
lepšího kosmetického efektu a
menší bolestivosti je i kratší hos-
pitalizace a rekonvalescence.

Laparoskopické operace zna-
menají významný pokrok v chi-
rurgii. Nabízíme široké spektrum
těchto výkonů. Stále rostoucí
počty těchto operací u nás vyko-
naných svědčí o dobrém zvlád-
nutí této metody i důvěře našich
pacientů. MUDr. Alois Hájek, 
zástupce prim. chir.-traum.odd.

Hobit aneb Cesta tam
a zase zpátky

Operování „klíčovou dírkou“
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Ostravica roztleskala
Portugalsko

Přestože i u nás byly nezvykle vysoké teploty vzduchu a ně-
komu by se mohlo zdát, že v polovině léta je slunce až příliš hor-
ké, členům Souboru lidových písní a tanců Ostravica to nestači-
lo, a tak jako loni, kdy navštívili Kanárské ostrovy, přijali pozvá-
ní opět na jih, tentokrát do Portugalska.

Na programu byly dva mezinárodní folklórní festivaly konané pod
záštitou CIOFF. První festival FOLKFARO - Folklore Internacional Ci-
dade De Faro - se konal ve městě Faro v turismem proslaveném kra-
ji Algarve a druhý  - Festival Internacional de Folclore „Celestino Gra-
ca“ v neméně zajímavém regionu Ribatejo, v 80 km od Lisabonu
vzdáleném Santarému.

Jihoportugalské administrativní centrum Faro nabízelo doposud jen
historické památky, krásné prosluněné pláže a různé místní speciali-
ty. Od tohoto léta se může chlubit setkáním kultur a folklóru z různých
koutů světa. Na letošní 1. ročník přijeli folklóristé nejen z Evropy, jako
z Makedonie, Chorvatska, Španělska, České Republiky a domácího
Portugalska, ale i z jihoamerického Peru. Program festivalu byl po-
měrně náročný, někdy obsahoval až tři vystoupení na různých mís-
tech města za den. Přestože to byl festival prémiový, setkal se s ob-
rovským zájmem nejen místních obyvatel, ale i mnoha zahraničních
turistů. Návštěvnost na jednotlivých představeních, která probíhala na
mohutných pódiích s kulisami města, byla ohromující. Organizace fes-
tivalu byla na vysoké úrovni, což dokládá také osobní účast zástupce
Velvyslanectví České Republiky.Snad jen trochu nezvyklá strava ně-
kterým členům souboru nadělala problémy se zažíváním.

Dle mínění organizátorů a prezidenta festivalu byl náš soubor Os-
travica ozdobou tohoto svátku folklóru nejen díky pestrému repertoá-
ru z Lašska a moravsko-slovenského pomezí. Nás nejvíce zaujali
hlavně Makedonci, kteří byli nepřehlédnutelní svým temperamentem,
ale také domácí z Fara. Kromě vystoupení, průvodů, workshopů a růz-
ných pouličních animací  jsme měli možnost navštívit také dvě nád-
herné pláže a aquapark. V samotném centru Fara jsme několikrát pro-
cházeli starobylou částí města s jedním z nepozoruhodnějších koste-
lů Portugalska, ve kterém i zpívaly všechny soubory na slavnostní mši.
S historií kraje, zvyky a životem dřívějších obyvatel jsme se seznámi-
li v  etnografickém muzeu.

Po sedmi krásných dnech v přímořské krajině jsme se vydali na

350 km dlouhou cestu do Santarému. Už 44. ročník festivalu, které-
mu dal jméno zakladatel místního souboru a vážená osobnost města
pan Celestino Graca, nás přivítal o něco chladnějším počasím než ve
Faru. I když jsme byli upozorněni na prestižnost tohoto podniku, byli
jsme překvapeni v mnoha ohledech. Vystoupení byla krátká a bylo jich
málo, organizace chaotická a nedůsledná a  zahraniční soubory při-
jely jen tři. Přesto nás zaujala např. beseda o zemi, kraji a městě kaž-
dého souboru, kdy jsme představili naši republiku i Frýdek-Místek. Ta-
ky tradiční oběd v zahradě  s prohýbajícími se stoly různých specialit
nás oslovil. Místnímu pořadatelskému souboru jsme tiše záviděli krás-
ný dům s velkým sálem, vlastním barem, posezením, sprchami i kan-
celáří. Asi největší dojem zanechala ve všech půldenní návštěva hlav-
ního města Lisabonu. Se Španěly ze Segovie jsme uzavřeli nová přá-
telství a soubor z Dagestánu nám předal oficiální pozvání k návštěvě.
Prezident festivalu pan Ludgero Mendes nás ujistil, že se Ostravica
trvale zapsala v srdcích diváků a že máme určitě zase přijet.

Vrátili jsme se domů plni zážitků a dojmů. Na přílet do Prahy asi bu-
deme nemile vzpomínat, protože po odbavení jsme přebírali poniče-
nou basu. Draze zaplacená zkušenost nás nyní donutila k investici do
kvalitnějšího obalu, který odolá drsnému zacházení na letišti.

Na závěr zbývá ještě poděkovat Městskému úřadu ve Frýdku-Míst-
ku a paní starostce Ing. Evě Richtrové, Ministerstvu kultury ČR a Bi-
ocelu Paskov, a.s. , za finanční podporu na dopravu na oba festivaly.
Příznivce SLPT Ostravica zveme na podzimní koncert 13. listopadu
do kina P. Bezruče. Monika Škanderová

Soubor Ostravica při své účasti na portugalských festivalech.
FOTO: Václav Wojnar

Koncertní sezóna 2003 až
2004 v Národní domě a
frýdeckém zámku

Kruh přátel hudby při Ná-
rodním domě:

Čtvrtek 13. listopadu 2003:
Štěpán Kos - klavír

Čtvrtek 4. prosince 2003:
Musica Bohemica -Vánoční
koncert

Čtvrtek 19. února 2004 : Pa-
vel Šporcl - housle a Lubomír
Brabec - kytara

Čtvrtek 25. března 2004: Ja-
náčkovo kvarteto a Alfréd
Strejček - recitace (chrám sv.
Jana a Pavla)

Pátek 22. dubna 2004: Ja-
náčkova filharmonie Ostrava

Čtvrtek 27. května 2004: Ji-
řina Pokorná - varhany, Jan
Kejmar - trubka, MIROSLAV
KEJMAR - trubka (chrám
sv.Jana a Pavla)

Pátek 25. června 2004 -
Koncert Symfonického or-
chestru F-M (bazilika Panny
Marie)

Zámecké koncerty v Rytíř-
ském sále:

Čtvrtek 16. října 2003 - Phi-
lippe Portejoie - saxofon a
Frédérique Lagarde - klavír
(Francie)                                 

Úterý 18. listopadu 2003 -
Ensemble Martinů: Miroslav
Matějka - flétna, Radek Křiža-
novský - housle, Bledar Zajmi -
violoncello, Daniel Wiesner -
klavír

Čtvrtek 18. prosince 2003 -
Vánoční koncert - Trio Bel
Canto: Hana Šrubařová - so-
prán, Vítězslav Drápal - flétna,
Libor Janeček - kytara

Úterý 10. února 2004 - Lud-
mila Peterková - klarinet

Panochovo kvarteto: J.
Panocha - 1. housle, P. Zejfart
- 2. housle, M. Sehnoutka - vi-
ola, J. Kulhan - violoncello        

Úterý 27. dubna 2004 -
František Novotný - housle,
Bohumil Smejkal - housle,
Petra Novotná - klavír              

Středa 12. května 2004 -
České barokní trio: Antonín
Rous - housle, Jan Škrdlík - vi-
oloncello, Martin Jakubíček -
cembalo, hammerklavier

Cyklus koncertů pro mlá-
dež (Národní dům)

Štěpán Kos - klavír
Musica Bohemica -Vánoč-

ní koncert
Janáčkova filharmonie

Ostrava
Pavel Šporcl - housle a Lu-

bomír Brabec- kytara

Bližší informace: Lenka
Ječmínková, tel. číslo 558 438
083.

Předprodej předplatného od
3. září do 3. října 2003 v po-
kladně Národního domu a No-
vé scény Vlast.

Již tradičně ožil Frýdek na konci prázdnin
kulturně historickou akcí, která se každoroč-
ně těší většímu a většímu ohlasu. Poslední
srpnové dny - 30. a 31. srpna se totiž ve
městě konaly Frýdecké historické slavnosti.
V sobotu po setmění se mohli diváci na Zá-
meckém náměstí pokochat pohledem na
exhibice šermířů, pouliční divadlo a také ta-
nec ve vtipných etudách a scénkách na té-
ma komedie dell’arte. Nedělní program se
odehrával v prostorách Frýdeckého zámku
a parku. Dětem se snad nejvíce líbila „Bit-
vička“ Jak Mansfeld s nepořízenou od Frýd-
ku odtáhl. Tím ovšem bohatý program ne-
končil. Můžeme ještě připomenout fakírská
představení, jarmark či vystoupení dobo-
vých hudebních a tanečních skupin. Úspěš-
nou akci organizovalo Město Frýdek-Místek
spolu s UA.GRYFF. (jač)

FOTO: Artur Čuba

Koncert Kerndla se vydařil
V Muzeu Beskyd Frýdek-Místek pro-

běhl na konci srpna koncert českého
swingového krále Ládi Kerndla. Organi-
zátor této ojedinělé kulturní akce - Mu-
zeum Beskyd - chce touto cestou podě-
kovat všem sponzorům. Koncertu Ládi
Kerndla se zúčastnilo přes 300 osob. Ti,
kteří přišli, byli nadmíru spokojeni, i když
počasí nebylo takové, jak bychom si přá-
li. Silný potlesk se dlouho ozýval z ná-
dvoří frýdeckého zámku. Interpretovi se
u nás velmi líbilo a přislíbil uskutečnit
koncert v květnu roku  2004.

Skláři v Langově domě
V říjnu u nás budou vystavovat snad

dvě nejdůležitější osobnosti v historii
českého skla 20. století. Stanislav Li-
benský /zemřel 2002/ a Jaroslava
Brychtová se sklářského dění účastnili
více než 40 let a zasáhli  řadu sklářských
disciplín. Poprvé se na mezinárodní scé-
ně představili na proslulém bruselském
EXPO 1958. Na EXPO 1970 v Ósace
zařadili 20 m dlouhou instalaci Řeka ži-
vota. Stejně pozoruhodným počinem
jsou jejich stély v pražském Interconti-
nentalu z počátku 70. let. V posledních
letech oba tíhli k velkým skulpturám.
K retrospektivě, která proběhla ve Ve-
letržním paláci, byl vydán katalog s roz-
sáhlým textem Tomáše Vlčka. Vernisáž
skleněných plastik a kreseb se uskuteč-

ní v pátek 17. října v 18.00 hodin ve frý-
decké galerii Langův dům. Ve dnech 1.
až 10. října bude GLD z technických dů-
vodů uzavřena.

6. ročník fotosoutěže
ART Collegium - fotoklub vyhlašuje 6.
ročník fotosoutěže pro mladé autory. Fo-
tosoutěže se mohou zúčastnit fotografo-
vé z Frýdku-Místku a okolí, jejichž věk v
roce 2003 nepřesáhne 25 let. Fotografie
mohou být černobílé nebo barevné for-
mátu minimálně 13x18 cm libovolného
tématu. Musí být na zadní straně ozna-
čeny názvem fotografie, dále jménem
autora, jeho adresou a rokem narození.
Do každé zásilky je nutno vložit seznam
zaslaných fotografií. Vyhodnocení foto-
grafií provede odborná porota sestavená
pořadatelem. Uzávěrka soutěže je 5.
prosince! Vernisáž bude 20. ledna 2004
v budově Obchodní akademie Frýdek-
Místek (na ul. Palackého). Vrácení foto-
grafií je plánováno na 30. června 2004.
Fotografie do soutěže zasílejte na adre-
su: Fotoklub Art Collegium, Obchodní
akademie, Palackého 123, 738 02 Frý-
dek-Místek.

Uzávěrka příštího čísla
Zpravodaje Rady města

Frýdku-Místku 
bude 14. října
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Hornická desítka
Atletický klub Frýdek-Místek

chystá na odpoledne 1. listo-
padu každoroční běh pro
všechny věkové kategorie pod
názvem Hornická desítka. Bliž-
ší informace o této sportovní
akci se dozvíte v dalším vydání
Zpravodaje Rady města Frýd-
ku-Místku.

SKP zve zájemce o Aikido
Aikido SKP Dojo Frýdek-

Místek vás zve na nový nábor
Ing. Kamila Kozáka, který je
držitelem  3. Danu Aikikai Ho-
nu Dojo, 2. Danu Judo a ve-
doucím SKP Ostrava. Nábor
se koná od pondělí 29. září
19.15 hodin v tělocvičně kasá-
ren ve Frýdku-Místku - Bahně
(sraz je u vstupu do areálu).
Sportovní převlečení s sebou.
Tréninky pro začátečníky bu-
dou pravidelně v pondělí a ve
středu od 19.30 do 21.00 ho-
din.

Kung-fu nabírá nové lidi
Škola Lok Yiu Wing Chun

Kung Fu Frýdek-Místek pořádá
nábor nových členů. Nováčci
budou rozděleni do dvou věko-
vých  kategorií - dospělí od 15
let, děti od 6 let. Bližší informa-
ce můžete získat na adrese B.
Václavka 2783 nebo na telefo-
nu 603 212 945.

Prague International
streetball CUP 2003

V Praze se 6. září  konala
streetballová show Prague In-
ternational streetball CUP
2003. Naše město reprezento-
valy dva týmy, které se velmi
pěkně umístily. Batmans’ Pfi-
zer Frýdek-Místek (Šolc, Kru-
pa, Žák) si odnesl 2. místo a
Eagls Pfizer Frýdek-Místek
(Skop, Bojko, Lhotský) se
umístil jako čtvrtý.

Počasí tento víkend bylo
skvělé asi po celé ČR a tak zá-
žitek zúčastněných byl tím více
umocněn.

Provoz skateparku
pokračuje

Areál „kolečkových“ sportů
v prostoru vedle Víceúčelové
sportovní haly ve Frýdku-Míst-
ku je v měsících září a říjen
otevřen denně (ve všední dny
od 14.00 do 20.00 hod, o so-
botách a nedělích od 8.00 do
20.00 hod) a je určen široké
veřejnosti. V případě nepřízni-
vého počasí nebo za setmění
je možné využít prostor neda-
leké „Stodoly“, kde jsou umís-
těny dvě kryté U-rampy.

Zájemci o skateboarding, in-
line bruslení a BMX mohou te-
dy zdokonalovat své doved-
nosti i v podzimních a zimních
měsících, a to každé odpoled-
ne včetně víkendů.

Již XXXII. ročník Bezručova poháru uspořádal Jezdecký
klub Frýdek-Místek na kolbišti pod Štandlem ve Sviadno-

vě o víkendu 6. - 7. září. 
Připravené a hezky vyzdobené závodiště firmou Vavřík přivíta-

lo na startu v 10 soutěžích více jak 100 koní. Za domácí stáj star-
tovalo celkem 5 jezdců na 8 koních. Získali celkem 10 x umístění
do 10. místa, z nichž nejúspěšnějším jezdcem klubu byl Jakub
Hrůzek na koni Latén, který získal 2 cenná vítězství v Ceně firmy
Arcimpex s.r.o. a Ceně Severomoravské energetiky.

Pohár z rukou poslance Parlamentu ČR Ing. Karla Sehoře pře-
vzal ve III. ročníku poháru juniorů Škuta s Dekortem z Malenovic.

V Ceně Všeobecné zdravotní pojišťovny zvítězila frenštátská
dvojice Ondryáš - Lucy. Dekoroval ředitel Okresní pojišťovny VZP
F-M Ing. Josef Slíva.

Pohár Euroregionu Beskydy předal vítězi Josefu Kinclovi s ko-
něm Atom z Horního Města (u Bruntálu) předseda Regionu Bes-
kydy, zástupce prezidenta Euroregionu Beskydy a poslanec ČR
Ing. Petr Rafaj.

Starosta Günter Zajitz odměnil nejlepší dvojici Holešovský -
Lucky Rivero v ceně Obce Staříč. Jezdec startoval za stáj Hipo-

klubu Natur. Ve dvoukolové Ceně Moravskoslezské elektromon-
tážní a.s. zvítězil jičínský Kubrický - Gijom Fides Agro. Ceny pře-
dal zástupce společnosti Ing. Karel Jež.

O zajímavou a napínavou soutěž se postarala a.s. CHANCE
sázkové kanceláře, kdy jezdci startovali na koních bez sedel. Za
bezchybný výkon a v nejlepším čase právem převzala cenu z ru-
kou zástupkyně firmy Hanky Blažkové jezdkyně Šotkovská s ko-
něm Idbar z Dřevěného dvoru Baška. V nedělních soutěžích divá-
ci viděli I. ročník O pohár Obce Sviadnov, kde zvítězil Kubrický na
koni Gijom Fides Agro a kterému se podařilo zvítězit i v XXXII. roč-
níku Bezručova poháru Města Frýdku-Místku. Tento jezdec domů
odvezl poháry oba. Za Obec Sviadnov předával starosta David
Novák a za Město Frýdek-Místek starostka Ing. Eva Richtrová.

Za krásného počasí se sešlo Pod Štandlem během víkendu
hodně diváků, mezi kterými nechyběli ti, jenž byli u jeho zrodu a
pořádání prvních ročníků Bezručova poháru v roce 1963. Pořada-
telé děkují všem, kteří přispěli a podpořili tuto tradici a těší se za-
se za rok. Darja Hrůzková, jednatel klubu

Jakub Hrůzek s koněm jménem Latén  získal dvě prvenství
v soutěžích Bezručova poháru 2003.FOTO: Šárka Heryánová

Po předání jedné z cen Ing. Petrem Rafajem.
FOTO: Hana Windischová

XXXII. ročník Bezručova poháru Města Frýdku-Místku

První ročník mezinárod-
ního turnaje v ragby vozíč-
kářů ve Frýdku-Místku se
uskutečnil pod názvem
„Frýdek-Místek Cup 2003“
o víkendu 30.–31. srpna.

Účastníky turnaje, jenž byl
pořádán pod záštitou Města
Frýdek-Místek a Region Bes-
kydy byly týmy z Ostravy (SK
OSTRAVA), Hradce Králové
(SK QUADRU FIT), Varšavy
(FOUR KINGS) a Frýdku-
Místku (SKV F-M). Pátým zú-
častněným měl být tým z Ka-
tovic, který se bohužel na po-
slední chvíli omluvil. Turnaj
„Frýdek-Místek Cup 2003“
v sobotu 30. srpna zahajoval
čestný host Ing. Petr Rafaj -
poslanec Parlamentu ČR, vi-
ceprezident Euroregionu
Beskydy a předseda Sdruže-
ní Region Beskydy.

Hra proběhla systémem
‘každý s každým’, po němž
následoval boj o třetí místo a
posléze i samotné finále. Po
napjatém boji svou roli favori-
ta potvrdili hráči Sportovního
klubu Ostrava, kteří ve finále
zvítězili nad hráči Sportovním
klubu Quadru Fit Hradec Krá-

lové poměrem bodů 31:23.
Třetí místo vybojoval polský
tým Four Kings z Varšavy, a
to porážkou domácího týmu
SKV Frýdek-Místek poměrem
bodů 37:19.

Nejužitečnějšími hráči tur-
naje byli ve třech kategoriích
- podle klasifikace, a tedy
stupně postižení oceněni:
Bartosz Zielski 0,5b (Four
Kings), Tomáš Berger 2,0b

(SK Ostrava) a Pavel Ermis
3,0b (SK Ostrava).

Vyhlášení výsledků a pře-
dávání cen se účastnil i mís-
tostarosta Města Frýdku-
Místku Mgr. Petr Cvik.

Organizátorem turnaje byl
Sportovní klub vozíčkářů Frý-
dek-Místek (SKV) umožňující
svým členům sportovní vyžití
a realizaci v rámci ragby vo-
zíčkářů, basketbalu vozíčká-
řů, vodního a zimního lyžová-
ní a cyklistiky (handbike).

Vedle výše uvedených
sportovních aktivit se věnuje i
činnosti mimosportovní, a to
budováním Centra pro osoby
se zdravotním postižením ve
Frýdku-Místku, které by mělo
poskytovat komplexní služby
všem hendikepovaným a
umožnit jim tak žít plnohod-
notným životem nepostiže-
ných vrstevníků.

Sportovní klub vozíčkářů
Frýdek-Místek mnohokrát dě-
kuje Sdružení Region Besky-
dy za materiální i finanční  po-
moc ve výši 10 000 Kč při re-
alizaci prvního ročníku mezi-
národního turnaje v ragby vo-
zíčkářů Frýdek-Místek CUP
2003. Jana Rozehnalová,
místopředsedkyně a Radek
Krupa, předseda SKV FM

SKV tentokrát reprezentovali: Michal David, Petr Matýsek, Zde-
něk Šnajder, Vladimír Balcar, Milan Chromič, Radim Běleš a
Petr Jonák. FOTO: Michal Oprštěný

Turnaj „Frýdek-Místek Cup 2003“ 
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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

Čtvrtek 2. října v 9.00 a 11.00 hod.
„Česká hudba“
(Janáčkova filharmonie Ostrava)
Diriguje a slovem provází Michael
Roháč. Program: W. A. Mozart, A.
Dvořák, B. Smetana, A. Borodin.
Koncert pro žáky 2. stupně základ-
ních škol a studenty středních škol.
Sobota 4. října v 19.30 hod.
Setkání po tanečních
Setkání pro absolventy tanečních
kurzů pro manželské páry a dvojice.
Řídí manželé Gebauerovi.
Čtvrtek 23. října v 16.30 hod.
restaurace Národního domu
Podvečery s videokamerou
„ČESKÝ LVÍČEK - Svitavy 2003“
50. ročník celostátní soutěže nepro-
fesionální filmové tvorby - I. část

Pohybové kurzy:
Zdravotní cvičení Mirky Rybákové
Cvičení probíhá 1x týdně každou
středu od 18.00 do 19.30 hodin.
Zahájení kurzu: středa 1. října.
Country tance pro děti
ve věku 7-15 let
Kurz je zaměřen na výuku country
tanců pro děvčata i chlapce.
Vedou lektoři country clubu Virginia.
Probíhá 1x týdně vždy od 17.00 do
18.00 hodin.
Zahájení kurzu: pátek 3. října.
Přihlášky odevzdejte do 30. září!
Country tance pro manželské
páry a dvojice
Kurz probíhá 1x týdně každé pondě-
lí od 18.00 do 19.00 hodin.
Zahájení kurzu: pondělí 6. října.
Přihlášky odevzdejte do 3. října!
Taneční přípravky soutěžního
týmu
pro děti a mládež od 6 do 15 let.
Zápis a ukázkový trénink ve čtvrtek
2. října. Zahájení kurzu: pondělí 6. říj-
na 2003. Výuku vede majitel taneční
školy Palas Josef Macura s partner-
kou Janou Šodkovou. Taneční škola
se zaměřuje na soutěžní tanec, styly
show a disco tance, plesové kompo-
zice a speciální párové tance: MAM-
BO - SALSA - SWING - TANGO AR-
GENTINO.
Přihlášky na všechny kurzy získá-
te ve vrátnici Národního domu
a v pokladně Nové scény Vlast.

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

Středa 1.října v 17.45 hod.
NUDA V BRNĚ /ČR/

Repríza úspěšné české komedie
podle povídky Pavla Beďury „ Standa
debutuje“. Hrají: Kateřina Holáňo-
vá,Jan Budař,Miroslav Donutil,Mar-
tin Pechlát a další.
Mládeži do 12 let nevhodný 103 min

DelToro,Connie Nielsenová a další
Mládeži do 15 let nevhodný 94 min
Úterý 21. až středa 22. října v 17.45
hod.

PRAVÁ BLONDÝNKA 2 /USA/
Po dvou letech se vrací na filmové
plátno hrdinka romantické komedie,
inspirované románem Amandy
Brownové Pravá blondýnka. Hrají:
Reese Witherspoonová, Sally Fiel-
dová, Regina Kingová a další
Mládeži přístupný95 min
Úterý 21. až středa 22. října ve
20.00 hod.

CO TA HOLKA CHCE /USA/
Co se stane, když se osmnáctiletá
Newyorčanka rozjede do Londýna,
aby konečně poznala svého otce
,který rozjíždí svou politickou kariéru.
Hrají: Amanda Bynesová, Colin
Firth,Kellky Prestonová a další
Mládeži do 12 let nevhodný105 min
Pátek 24. října až středa 29. října
v 17.45 a 20.00 hod.

JEDNA RUKA NETLESKÁ /ČR/
Nový český film - Ivan Trojan, Jiří
Macháček, Marek Taclík, společně
pokoušejí přebít skutečnost, že si
navzájem přinášejí smůlu. Dále hra-
jí: Vl. Dlouhý, Klára Pollertová-Troja-
nová a další
Mládeži do 15 let nevhodný100 min
Pátek 31. října v 17.30 hod.

MIZEROVÉ 2 /USA/
Pokračování úspěšného snímku Mi-
zerové. Hrají: Martin Lawrence, Will
Smith, Jordi Molla a další
Mládeži přístupný 147 min
Pátek 31. října ve 20.00 hod.

KILL BILL /USA/
Dlouho a netrpělivě očekávaný ná-
vrat Quentina Tarantina je tu a s ním
i první část cesty za pomstou. Hrají:
Uma Thurmanová, David Carradine,
Daryl Hannah, Michael Madsen
a další
Mládeži do 15 let nevhodný 120 min

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

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

Čtvrtek 2. října v 19.00 hod. 
Divadlo Ungelt Praha Alfred Uhry

Řidič paní Daisy
Vynikající divadelní hra, proslavená
neméně znamenitým americkým fil-
mem, ověnčeným čtyřmi Oskary.
Hrají: Alena Vránová, Stanislav Zin-
dulka a Jaromír Dulava/Petr Motloch
Režie: Ladislav Smoček
(Předplatitelská skupina A)
Sobota 4. října v 15.30 hod.

DOBRODRUŽSTVÍ ROBINSONA
CRUSOE- Námořníka z Yorku

Animovaný úsměvný pohled na zná-
mý příběh o trosečníkovi, který si ob-
líbil osamělý život na pustém ostro-
vě.Mládeži přístupný ČESKÉ ZNĚNÍ

68 min
Neděle 5. října v 15.00 hod.
Vojtěch Cinybulk

Ostrov splněných přání

Činoherní pohádka pro nejmenší di-
váky. Účinkují členové Divadla Čtyř-
lístek Frýdek-Místek.
Pátek 10. října v 19.00 hod.

Vladimír Mišík ETC
Koncert rockové legendy.
Sobota 11. října v 15.30 hod.

HADÍ PRINC /ČR/
Pásmo veselých kreslených pohá-
dek pro malé i velké diváky.
Mládeži přístupný 65 min
Neděle 12. října v 15.00 hod.

Pohádky z našich krajů
Činoherní pohádka pro nejmenší di-
váky. Účinkují členové Divadla Kruh
Havířov.
Pondělí 13. října v 19.00 hod.

STRACH A CHVĚNÍ
/Francie, Japonsko - 2003/

Uváděný snímek byl natočen podle
stejnojmenného románu Amélie Not-
hombové. Režie: Alain Corneau
Mládeži do 12 let nevhodný 107 min
Úterý 14. října v 19.00 hod.

POSLEDNÍ TANGO V PAŘÍŽI
/Francie, Itálie - 1972 /

Legendární snímek Bernarda Berto-
lucciho si ve své době vysloužil po-
věst skandálního díla kvůli otevřeně
erotickým scénám a provokativním
výjevům. Jedná se o bravurně nato-
čený snímek s vynikajícím her.výko-
nem Marlona Branda. 
Mládeži do 15 let nevhodný129 min
Čtvrtek 16. října v 19.00 hod. -
frýdecký zámek
1. zámecký koncert

Philippe Portejoie - saxofon
a Frédérique Lagarde - klavír

(Francie)
Program: J. Ibert, M. Rosenthal, J.
Francaix, E. Bozza, E. Schulhoff,
C. Bolling, D. Milhaud.
Sobota 18. října v 15.30 hod.

KRTEK VE SNU /ČR/
Pásmo veselých kreslených pohá-
dek pro malé i velké diváky.
Mládeži přístupný 65 min
Neděle 19. října v 15.00 hod.
Vojtěch Cinybulk

Ostrov splněných přání
Činoherní pohádka pro nejmenší di-
váky. Účinkují členové Divadla Čtyř-
lístek Frýdek-Místek.
Pondělí 20. října v 19.00 hod.

ZLOČIN PÁTERA AMARA /Mexiko,
Španělsko,Argentina,Francie - 2002
Uváděný snímek je adaptací prózy
klasika portugalské literatury Josého
Maríi Ecy de Queiróse z roku 1875.
Režie: Carlo Carrea Hrají: Gael Gar-
cia,Bernal, Sancho Garcia, Ana
Claudia Talancónová a další
Mládeži do 15 let nevhodný119 min
Úterý 21. října v 19.00 hod,

SLADKÝ ŽIVOT /Itálie, Francie-
1960 /

Legendární snímek italského reži-
sérského mága Federica Felliniho
patří k tomu nejživějšímu z odkazu
60 let. V rozměrné fantaskní fresce
Marcello Mastroianni coby novinář-
ský floutek Marcello Rubini bloudí
Římem jako nebem,peklem a snad
i očistcem města ,které má přído-
mek „ věčné“. Během honby za sen-
zacemi ,která je jeho prací ,se pro-
padá stále hlouběji do existenciální-

ho zoufalství. Dále hrají - Anouk Ai-
méé,Lex Barker a další
Mládeži do 15 let nevhodný167 min
Sobota 25. října v 15.30 hod.

KRÁL SOKOLŮ /SR,ČR - 2000/
Koprodukční historický romanticko-
dobrodružný příběh mladého sokol-
nika. Režie: Václav Vorlíček
Hrají: Braňo Holíček, Juraj Kukura,
Klára Jandová,Jiří Langmajer a
další
Mládeži přístupný 96 min
Neděle 26. října v 15.00 hod.

Pohádky z našich krajů II.
Činoherní pohádka pro nejmenší di-
váky. Účinkují členové Divadla Kruh
Havířov.
Pondělí 27. října v 19.00 hod.

PIANISTKA
/Rakousko, Francie - 2001/

Snímek je postaven na protikladu 
„vznešené hudby“ a „nízkého“ živo-
čišného sexu. Zároveň se opírá
o strhující herecké výkony ústřední
trojice- Isabelly Huppertové,Annie
Girardotové a Benoita Magimela.
Režie: Michael Haneke
Mládeži do 15 let nevhodný130 min
Úterý 28. října v 19.00 hod.
KACHNÍ POLÉVKA /USA - 1933 /

Filmy bratří Marxů patří k absolutním
špičkám komediálního žánru. Režie:
Leo McCarey Hrají: Groucho Marx,
Harpo Marx, Chico Marx, Zepo
Marx a další.
Mládeži přístupný 70 min
Čtvrtek 30. října v 8.30 a 10.00 hod.

Ferda mravenec v cizích
službách

Divadelní představení, pro děti ma-
teřských škol a žáky 1. stupně zá-
kladních škol, o známé postavičce,
podle originálních textů O. Sekory.
Čtvrtek 30. října v 19.00 hod.
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Ludwig Holberg

Jeppe řádí aneb pryč s prachem
všednosti

O smolaři, paroháči, ochlastovi?
Nebo o fantastovi, který se vysmál
jámě, co mu jiní kopali. Volně upra-
vil Josef Dvořák. Hrají: Josef Dvo-
řák, Karel Gult, Milan Duchek, Hana
Ulrychová, Dagmar Schlehrová.
Režie: Miloš Horanský
(Předplatitelská skupina B)
Pátek 31. října v 18.00 hod. -
divadelní kavárna Nové scény Vlast
Literární večer z tvorby básníka

Teofila Halamy
Účinkují členové Literární společ-
nosti Místecká Viola: V. Blizňáková,
V. Jaremová, M. Wlosoková, J. Do-
leželová, H. Nekuža a J. S. Ku-
kuszka.

T. G. Masaryka 454
Frýdek-Místek

Do 10. října
Art Collegium - fotografie

Středa 1.října ve 20.00 hod.
BÍLÝ OLEANDR /USA/

Hrají: Michelle Pfeiffer,Renée Zell-
weger , Billy Connolly, Alison Loh-
man, Robin W.Penn a další
Mládeži do 12 let nevhodný109 min
Pátek 3.října až neděle 5.října
v 17.30 a 20.00 hod.

PIRÁTI V KARIBIKU: PROKLETÍ
ČERNÉ PERLY /USA/

Hrají: Johny Depp,Geoffrey Rush,
Orlando Bloom, Keira Knightleyová
a další
Mládeži přístupný 140 min
Pondělí 6. října v 19.00 hod.

František Nedvěd se skupinou
Třetí pokus - Koncertní vystoupení.
Úterý 7. a středa 8.října v 17.30 hod.

MATRIX RELOADED
/USA, Austrálie/

V hl.rolích: Keanu Reeves, Laurence
Fishburne, Carrie -Anne Mossová
a další
Mládeži do l2 let nevhodný 138 min
Úterý 7. a středa 8.října ve 20.00 hod.

CHTÍČ /Francie/
Erotické drama po francouzsku. Hra-
jí: Sabrine Seyvecouová, Corallie
Revelová, Roger Mimont a další
Mládeži do 15 let nevhodný115 min
Pátek 10. až neděle 12.října v 17.45
a 20.00 hod.

FANFÁN TULIPÁN /Francie/
Hrají: Vincent Perez ,Penélope Cru-
zová a další
Mládeži do 12 let nevhodný 97 min
Pátek 10. a sobota 11.října v 16.00
hod.

PRASÁTKO A JEHO
VELKÝ PŘÍBĚH /USA/

Další z postaviček z proslulé dětské
knížky Medvídek Pú...
Mládeži přístupný ČESKÉ ZNĚNÍ

74 min
Úterý 14. a středa 15. října v 17.45
hod.

TERMINÁTOR 3 - VZPOURA
STROJŮ /USA/

Repríza úspěšného akčního sci-fi fil-
mu s Arnoldem Schwarzeneggerem
v hl.roli. 
Mládeži přístupný 120 min
Úterý 14. a středa 15. října ve 20.00
hod.

CHLADNOKREVNĚ /USA,
Kanada, Německo/

Thriller o partičce podvodníků a lou-
peži pěti milionů dolarů je plný důmy-
slných lstí a zvratů. Ve filmu exceluje
ve vedlejší roli Dustin Hoffman.
Mládeži do 15 let nevhodný 97 min
Pátek 17. až neděle 19. října
v 17.45 hod.

BLBÝ A JEŠTĚ BLBĚJŠÍ: Jak
Harry potkal Lloyda /USA/

Pokračování příběhů Harryho a Lloy-
da se vrací v čase kamsi do 80 let.
Hrají: Eric Christian Olsen, Derek Ri-
chardson,Rachel Nicholsová a další
Mládeži do 12 let nevhodný 85 min
Pátek 17. až neděle 19. října ve
20.00 hod.

ŠTVANEC /USA/
Solidní akční thriller vyprávějící pří-
běh muže, který na straně zákona
pátrá po nebezpečném zabijákovi.
Hrají: Tommy Lee Jones, Beniccio
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Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)
Tel.: 558 647 366

Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h.

6. až 10. října
Podzimní výzdoba oken
7. a 15. října v 10.00 hod.
Pohádka
10. října v 9.30 hod
Kaštánkové odpoledne (lepení li-
stového panáčka, korálky z přírod-
nin, zvířátka z kaštanů)
13. až 24. října
Burza podzimního a zimního dět-
ského oblečení (13. a 14. 10. příjem
oblečení, 24.10. vyúčtování)
22. října v 9.30 hod.
Dopoledne plné her
OS FILADELFIA
Volnočasové centrum
U-KRYT
Jiřího z Poděbrad 3109, F-M
(kryt pod 11. ZŠ - vchod od parku)
tel. 558 631 859
Párty s Julčou - křesťanské pásmo
scének, písní a soutěží pro děti
a mládež od 5 do 15 let každý pátek
v 16.30 hod.
3. října Kdo je tvůj praprapradě-

deček?
10. října Dva bratři
17. října Potopa světa
24. října Babylonská věž
31. října Kdo je otec Abraham?

• Pionýrů 752, Místek
Telefon: 558 434 154, 558 434 525
• Kostikovo náměstí 639, Frýdek
Telefon: 558 630 862, 558 630 072

E-mail: ddmfm@mcnet.cz
3. října Městská liga mládeže

v šachu
- šachové turnaje pro děti a mládež

od 4 do 18 let
- DDM Místek, 15.30 - 18.30
4. října Výlet do ZOO Ostrava
- pojeďte se s námi podívat na pod-

zimní ZOO
- cena: 80 č
- Olga Sošková, 558 434 154,

732 646 127
6. října Šachy - dlouhodobý

klubový přebor
- šachový turnaj pro mládež a do-

spělé od 10 do 99 let
- DDM Místek, 17:00 - 20:00 hodin
11. října Okresní přebor mládeže

v šachu 2003
- šachový turnaj v kategoriích do 10,

12, 14 a 16 let
- DDM Místek, 15:30 - 18:30 hodin
Dopoledne s počítačem

- přijďte si zahrát hry po síti, za-
brouzdat po Internetu .

- DDM Místek, 9.00 - 13.00 hodin
11.-12. října Víkend na Višňovce
- hry a soutěže, výroba modelů leta-

del a další
- cena: 240 Kč
- Alena Fabíková, 558 630 862,

732 383 131
16.-17. října Moje prázdniny
- výstava z výtvarných prací dětí
- DDM Místek, 9:00 - 16:00 hodin
17. října Slet strašidel
- zveme vás na další slet strašidel
- odpoledne plné legrace, her a sou-

těží
- od 14.00 hodin v parku na Slezské
Městská liga mládeže v šachu
- šachové turnaje pro děti a mládež

od 4 do 18 let
- DDM Místek, 15.30 - 18.30 hodin
18. října Výtvarná dílna pro

dospělé
- v tomto školním roce poprvé, ale ji-
nak již podeváté
- výroba ručního papíru a jeho využi-
tí pro dekorace
- DDM Frýdek, 9.00 - 12.00 hodin
Dopoledne s počítačem
- přijďte si zahrát hry po síti, za-
brouzdat po Internetu .
- DDM Místek, 9.00 - 13.00 hodin
20. října Šachy - dlouhodobý

klubový přebor
- šachový turnaj pro mládež a do-
spělé od 10 do 99 let
- DDM Místek, 17.00 - 20.00 hodin
21. října Výlety pana Broučka do

pravěku
- pohled do historie zábavnou for-

mou her a soutěží
- DDM Místek, 14.00 - 17.00 hodin
25.-29. října Přebor Moravy

mládeže v šachu
- kategorie do 9, 11, 13 a 15 let
- Národní dům v Místku, denně 9.00
- 18.00 hodin
Šachy-15. turnaj Pobeskydí
/Fide turnaj/
- mezinárodní šachový turnaj se zá-

počtem na FIDE ELO
- Národní dům v Místku, denně 9.00
- 18.00 hodin
Šachy-Frýdek-Místek Open
/národní turnaj/
- národní turnaj se zápočtem na LOK
- Národní dům v Místku, denně 9.00
- 18.00 hodin
29. října Den otevřených dveří

v DDM
- barvení rýže, výroba mozaiky,

možnost si vyzkoušet činnosti
kroužků, zajímavé výrobky z pří-
rodnin, počítače, Internet a další

- DDM Frýdek, DDM Místek, 9.00 -
12.00 hodin

Výlet na bazén s tobogánem
- výlet do Rožnova pod Radhoštěm
- bazén a exkurze do svíčkárny
- cena: 100 Kč
- Marie Cidlíková, 558 630 862,
736 150 088

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
9. října v 17.00 hodin - přednáškový
sál v Zeleném domě
Z CEST PO JIHOZÁPADNÍCH
ČECHÁCH
23. října v 17.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě
ŠUMPERSKO A JESENICKO
11. října v 5.54 hodin - odjezd
vlakem z Frýdku-Místku, vysednout
v Rajnochovicích (v 7.34 hodin)
POJĎTE S NÁMI NA SCHAUEN-
BURG
17. října v 16.00 hodin

ZA NEJSTARŠÍ MINULOSTÍ DO
OKOLÍ MÍSTKU
Sraz na konečné zastávce MHD
Olešná - odjezd autobusu MHD ze
zast. MěÚ v 15.27, aut. stan. 15.35,
vysednout na zast. Olešná v 15.48
hodin

30. října v 17.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě
ZALOŽILI HÜCKESWAGENOVÉ
HUKVALDSKÝ HRAD?

Divadlo Čtyřlístek
Novodvorská 667, FM

Tel.: 558 633 717

Pro děti:
4. října v 15.00 hodin 

„Drahokam štěstí“ 
(činoherní pohádka pro děti od 4 let)

11. října v 15.00 hodin

„Lesní pohádka“ 
(veselá pohádka s vodníkem, vílou
a dalšími bytostmi)

18. října v 15.00 hodin 
„O Solném králi“ 

(klasická činoherní pohádka)

Pro dospělé:
18. října v 19.00 hodin 

PREMIÉRA „ ING III “
(intelektuálně nevyvážená galasu-
peršou)

19. října 1. repríza „ ING III “

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.
2. října vycházka do přírody

(sraz v 9.00 hod. v KM
Krteček)

7. října cvičení maminek
s dětmi 9.30-10.00hod.
(od 10.00 hod. volný
program)

9. října podzimní inspirace
(budete potřebovat
žaludy, kaštany, listí)

13.-15. října burza dětského
oblečení a obuvi
(podzim, zima)

13. října 8.30-13.00 příjem 
13.00-17.00 prodej
8.00-17.00 prodej

15. října 8.00-12.00 vyúčtování-
Ceny si určí každý sám.
10% z ceny je určeno
na potřeby KM Krteček

16. října Krtečková podzimní
olympiáda

21. října 9.30-10.00 cvičení

23. října Krteček na zámku„ (pů-
jdeme se podívat na vý-
stavu do frýdeckého
zámku)

30. října výtvarná činnost (bude-
me vyrábět nástěnku -
sovu, budete potřebo-
vat 10 korkových zátek)

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

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

11. října Drakiáda letiště Místek-
Bahno

27. října prázdninový jednodenní
výlet vlakem

29. října prázdninový jednodenní
výlet autobusem - výrob-
na baněk, bazén s tobo-
gánem Rožnov

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

1. října výroba ozdob a lampi-
ónů pro nezbednickou
čajovnu

2. října posezení v “nezbed-
nické čajovně„ se
zvláštním programem

6.-10. října drakiáda a slet vlašto-
vek

8. a 22. října pokračování v etapo-
vé hře Letem světem
(hry, soutěže, kvizy,
apod.)

15. října Safari - zábavná po-
znávací hra ve městě

23. října kouzelnické předsta-
vení v klubovně

31. října Městská liga mládeže
v šachu

- šachové turnaje pro děti a mládež
od 4 do 18 let

- DDM Místek, 15.00 - 18.30 hod.

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

Výstavy:

ŠTĚPÁN MLECZKO - ODVRÁCE-
NÁ STRANA BARVY

Potrvá do 5. října.

JEDOVATÍ ŽIVOČICHOVÉ

Potrvá do 21. března 2004. 

MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE
SMALTU

Potrvá do 23. listopadu.

ŽIVOT VE STÍNU KREMLU

JAK SE U NÁS ŽILO V LETECH
1948-1989

Vernisáž ve čtvrtek 2. října v 17 ho-
din ve výstavním sále - muzejní
učebně na Zámecké ulici. Po zahá-
jení výstavy beseda a videoprojekce
v přednáškovém sále.Výstava potr-
vá do 17. listopadu. Pro veřejnost
otevřeno v úterý, středa a pátek
14.00-16.00, čtvrtek 14.00-17.00,
sobota a neděle 13.00-17.00 hodin.

Programy, koncerty:

2. října v 17.15 hodin - přednáškový
sál v Zeleném domě

OD TOTALITY KE SVOBODĚ

16. října v 19.00 hodin - Rytířský sál
frýdeckého zámku

PRVNÍ ZÁMECKÝ KONCERT,
JAZZOVÉ IMPRESE (Philippe
Portojoie - saxofon, Frederice
Lagarde - klavír; Francie)

24. října od 18.00 do 23.00 hodin -
frýdecký zámek

VEČERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU

Pátek 24. října v 18.00, 19.00
a 20.00 hodin - přednáškový sál
v Zeleném domě

V ZELENÉM DOMĚ OPĚT STRAŠÍ
- PŘIJĎTE SE BÁT

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST

9. října v 15.00 hodin - přednáškový
sál v Zeleném domě
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KUPON

5% SLEVA
NA VÝROBKY

GALADŘEVO

Staré Město

u Frýdku-Místku

Jamnická 16

tel.: 558 640 640

■ nízkoenergetické
dřevěné RD

■ zahradní nábytek
■ ekologické barvy

na dřevo
■ pozink. konzoly
■ pískoviště
■ houpačky

■ zásobníky na

kompost

■ dřevěné ploty

■ pergoly

■ altány

■ palisády

■ květináče

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

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

TLAKOVÁ IMPREGNACE DŘEVA WOLMANITEM CX 10

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

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

VÁ· 3. STÁL¯ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

ÎALUZIE
776 333 009 • 732 828 098

558 434 995
■ horizontální cena od 165 Kã/m2

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

prim. MUDr. Daniel Furmánek

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

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

■ nejpříznivější ceny v regionu
■ diskrétní individuální přístup

KONZULTACE:
• poliklinika Místek

ST 13.00-16.00
• poliklinika Kopřivnice

ÚT, ČT 13.00-15.00
• nemocnice Třinec

ÚT, ČT 8.00 -11.00 
PÁ 8.00 -15.00

☎ 602 506 952

MUDr. 
Taťána Klimecká

o z n a m u j e ,
že zahájila provoz

SOUKROMÉ 
STOMATOLOGICKÉ 

PRAXE 
pro děti a dospělé 

na třídě T. G. Masaryka
600 ve Frýdku.

Přijímáme nové pacienty
Telefon do ordinace: 

558 632 123


