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Už předcházející zastupitel-
stvo, kterému nyní skončil
mandát, rozhodlo, že Zastupi-
telstvo města FM zůstane
i pro příští volební období čty-
řicetičlenné. Podle zákona
pak návrhy přednesené za-
stupitelstvu mohou být schvá-
leny nadpoloviční většinou
z celkového počtu. V našem

případě 40členného zastupi-
telstva tedy každý návrh mů-
že být schválen nejméně 21
hlasy. Počet členů Rady měs-
ta FM bude 11. Od těchto po-
čtů se pak do značné míry od-
víjely povolební úvahy a doho-
dy.

Z devíti kandidujících sub-
jektů jich uspělo pět, které ny-

ní zasednou v novém zastupi-
telstvu. Dostatečný počet hla-
sů k získání mandátu nezíska-
la Rómská občanská iniciati-
va, nezávislý kandidát Eva
Zahradníková, politické sdru-
žení Nezávislé město a Unie
svobody - Demokratická unie.

Jméno, titul:
Ing. Eva Richtro-
vá

Věk: 54 let
Vzdělání: vy-

sokoškolské -
VŠB Ostrava,
hutnická fakulta,
doplňkové peda-
gogické studium
- Přírodovědec-
ká fakulta Uni-
versity Palacké-
ho v Olomouci

Politická příslušnost (dříve a ny-
ní): do r.1989 KSČ na úrovni základní
organizace SPŠ ve FM, od roku 1997
ČSSD.

Poslední zaměstnání: Střední prů-
myslová škola ve Frýdku-Místku jako
středoškolská učitelka odborných ma-
turitních předmětů.

Rodina, děti: 3 dospělé děti s vlast-
ními rodinami - syn podnikatel, obě
dcery na mateřské dovolené, 4 vnou-
čata

Které odbory a kompetence bude-
te mít na MěÚ ve své působnosti?
Finance, Městskou policii, správu
obecního majetku, zahraniční vztahy.

Kde Vás občané v případě potřeby
najdou? MěÚ FM, 1. patro, dveře č.
210, tel. 558 609 100 (sekretariát
p. Tománková a p. Adamcová).

Čeho byste chtěla ve svém voleb-
ním období dosáhnout? Zatěžkávací
zkouškou nejen pro vedení města, ale
i pro všechny zaměstnance městského
úřadu bude přechod státní správy
a kompetencí z okresního úřadu na náš
pověřený úřad. Ten musí proběhnou
tak, aby byl pro občany nejen našeho
města, ale i pro občany dalších okol-
ních obcí srozumitelný a vstřícný . A sa-
mozřejmě naplnit náš volební program.

Který problém na komunální úrov-
ni ve Frýdku-Místku považujete za
nejpalčivější a jak ho chcete řešit?
Jedním z problémů je vysoká neza-
městnanost, tedy bude snahou dále ře-
šit průmyslové zóny, připravit investiční
pobídky pro drobné podnikatele i po-
kračovat v práci v Euroregionu Besky-
dy pro rozvoj města i jeho okolí.

Jméno, titul:
Mgr. Petr Cvik

Věk: 30 let
Vzdělání: vyso-

koškolské
Politická pří-

slušnost (dříve
a nyní): od roku
1997 člen ČSSD,
dříve bez politické
příslušnosti

Poslední za-
městnání: zástup-
ce ředitele 6. ZŠ
ve Frýdku-Místku

Rodina, děti: ženatý, manželka Ivana,
čtyřletá dcera Tereza

Které odbory a kompetence budete mít
na MěÚ ve své působnosti?

Odbor školství, kultury, mládeže a tělový-
chovy, Odbor dopravy a služeb, Živnostenský
odbor, Odbor životního prostředí

Kde Vás občané mohou najít?
Má kancelář č. 110 je v přízemí po pravé

straně za vrátnicí, kontaktovat mě mohou po
předcházející domluvě kdykoliv, k dotazům
a připomínkám mohou využít i email - adre-
sa: cvik.petr@frydekmistek.cz. Tel.: 558 609
110 (sekretariát Ida Kořená).

Čeho byste chtěl ve svém volebním
období dosáhnout?

Budu usilovat o to, aby se děti vzděláva-
ly v kulturním a bezpečném prostředí, aby
fungoval dialog mezi školou a rodiči. Budu
se maximálně snažit o další podporu krouž-
ků Centra sportu. V oblasti dopravy a služeb
se musí zlepšit podmínky parkování na síd-
lištích, častější musí být dopravní spojení do
okrajových částí města. Za důležitou pova-
žuji i výstavbu třetího mostu přes Ostravici.

Který problém na komunální úrovni ve
Frýdku-Místku považujete za nejpalčivěj-
ší a jak ho chcete řešit?

Těch problémů je víc, nicméně za nejpal-
čivější považuji fakt, že se lidé více jak še-
desátitisícového města nemají v letních mě-
sících kde vykoupat. Proto se musí udělat
maximum proto, aby v našem městě vyros-
tl odpovídající plavecký areál. Stejně palči-
vým problémem je absence sportovní haly
na míčové sporty. Také zde se budu maxi-
málně snažit o to, aby se sen mnoha tisíců
sportovců v našem městě stal realitou a ha-
la byla v co nejkratší době vystavěna.

Jméno a titul:
Mgr. Ivan Vrba

Věk: 49 let
Vzdělání: vy-

sokoškolské -
právnická fakulta
UJEP Brno

Politická pří-
slušnost: od roku
1983 KSČ, nyní
KSČM

Poslední za-
městnání: Sta-
vební bytové
družstvo ve Frýdku-Místku

Rodina, děti: jsem ženatý, manželka je
také právnička, dcera 22 let studuje na
VŠB v Ostravě, syn 20 let, nezaměstnaný,
čeká na povolávací rozkaz. 

Které odbory a kompetence budete
mít na MěÚ ve své působnosti? Odbor
sociální péče, odbor sociálních služeb
a zdravotnictví a od 1.1. odbor státní so-
ciální podpory. Jde tedy o řízení celé soci-
ální oblasti ve městě s prvořadým úkolem
reformy veřejné správy v oblasti sociální od
1.1. 2003.

Kde Vás občané v případě potřeby
najdou? Byla mi přidělena kancelář č. 410
ve čtvrtém patře MěÚ. Dovolat se mohou
tel. linku 558 609 104 (sekretariát - paní
Štěpánková). E-mail: vrba.ivan@frydek-
mistek.cz .

Čeho byste chtěl ve svém volebním
období dosáhnout? Pomoci rozvoji Měs-
ta Frýdek-Místek ve všech oblastech. V ob-
lasti sociální dokončit systém provázanosti
poskytování sociálních služeb a zajistit do-
plnění chybějících článků, (léčebna dlouho-
době nemocných, Hospic, sociální ústav
pro psychotiky, psychopaty a alkoholiky).

Který problém na komunální úrovni
ve Frýdku-Místku považujete za nejpal-
čivější a jak ho chcete řešit? Hlavní pro-
blém vidím v nezaměstnanosti. Nové ve-
dení radnice má čtyři roky na to, aby se po-
kusilo snížit míru nezaměstnanosti v na-
šem městě. Ideální by bylo zajistit práci pro
každého, kdo chce pracovat. Nezbytná bu-
de spolupráce s velkými podniky, ale i se
středními a drobnými zaměstnavateli, pod-
nikajícími ve městě i v blízkém okolí. Něž
začnou fungovat průmyslové zóny, musí-
me maximálně využít stávajících zdrojů.

Jméno a titul:
JUDr. Miroslav
Dokoupil

Věk: 55 let
Vzdělání: vy-

sokoškolské -
právnická fakulta
UJEP Brno

Politická pří-
slušnost (dříve
a nyní): KSČ,
KSČM

Povolání: ad-
vokát

Rodina, děti: manželka a jedna do-
spělá dcera, také právnička

Které odbory a kompetence budete
mít na MěÚ ve své působnosti? Sta-
vební úřad, investiční odbor a odbor
územního a ekonomického rozvoje.

Kde Vás občané v případě potřeby
najdou? Kancelář č. 411 ve čtvrtém pat-
ře MěÚ. Dovolat se mohou tel. linku 558
609 113  (sekretariát - slečna Karásko-
vá), e-mail: dokoupil.miroslav@frydek-
mistek.cz.

Čeho byste chtěl ve svém volebním
období dosáhnout? Podle finančních
možností rozpočtu Města FM bych chtěl
upřednostnit vybudování vodního rekre-
ačního střediska na přehradě Olešná.

Chtěl bych také dosáhnout co nejširší
spolupráce se všemi volebními stranami,
které mají své zástupce v Zastupitelstvu
města Frýdku-Místku.

Který problém na komunální úrovni
ve Frýdku-Místku považujete za nej-
palčivější a jak ho chcete řešit? Velmi
problematická je ve Frýdku-Místku do-
pravní obslužnost, kterou je třeba zlepšit,
a zejména pak zajistit plynulost průjezdu
vozidel městem mimo jiné i tím, že bude-
me budovat další kruhové objezdy. 

Pokračování na str. 5

V komunálních volbách, které se konaly 1. a 2. listopa-
du, si občané Frýdku-Místku měli možnost zvolit nové za-
stupitele, kteří budou v nejvyšším samosprávném orgánu
- Zastupitelstvu města FM hájit jejich zájmy. K volbám ve
Frýdku-Místku přišlo pouhých 32,22 procent voličů. V čís-
lech to znamená, že ze 47 952 oprávněných voličů jich
k volebním urnám přišlo 15 419.

Starostkou města se stala Eva Richtrová

Představujeme nově zvolené vedení radnice

Starostka

a místostarostové budou

přijímat neohlášené

návštěvy každou středu

od 12.30 do 15.00 hodin.
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Finanční výbor
Předseda: 
Ing. Oldřich Pospíšil (KSČM)
Členové:
Ing. Ivo Pavlík (KSČM)
RSDr. Ing. Svatomír Recman (KSČM)
Ing. Pavlína Nytrová (ČSSD)
Radomír Crha (ČSSD)
MUDr. Miroslav Adam (ČSSD)
Ing. Igor Svoják (ODS)
Jan Janásek (ODS)
Ludmila Mazurová (ODS)
Mgr. Josef Vojvodík (KDU-ČSL)
Ing. Jiří Kajzar (SNK)

Kontrolní výbor:
Předseda: 
Ing. Jan Káš (ODS)
Členové:
Roman Chlopčík (ODS)
Ing. Petr Hartmann (KDU-ČSL)
Ing. Martin Špetla (SNK)
Ing. Jan Roháč, CSc. (ČSSD)
Jiří Zaoral (ČSSD)
Jiří Velčovský (ČSSD)
Mgr. Ján Janiga (KSČM)
Ing. Ivo Pavlík (KSČM)
Jana Bužková (KSČM)
1 místo zatím neobsazeno

Majetkový výbor:
Předseda: 
Petr Skotnica (ČSSD)
Členové:
Jaroslav Muroň (ČSSD)
Ing. Eva Richtrová (ČSSD)
Zlatuška Paršová (KSČM)
Ing. Mojmír Šimík (KSČM)
Mgr. Ivan Vrba (KSČM)
Ing. Dalibor Hrabec (ODS)
MUDr. Radim Dudek (ODS)
Jan Janásek (ODS)
Josef Kleinwächter (KDU-ČSL)
1 místo zatím neobsazeno

Členové výborů zastupitelstva
Zastupitelstvo města na svém ustavujícím zasedání 15. listopadu zřídilo finanční, kontrolní a majetkový výbor ZM FM.

Každý z výborů má 11 členů, kterými jsou:

Společnost
Chance vydatně

pomáhá
Sázková kancelář Chance

a.s. každoročně věnuje ne-
malé finanční prostředky na
humanitární účely a pomoc
těm organizacím, které ji po-
třebují.

Také v letošním roce je je-
jich finanční pomoc pro organi-
zace v našem městě téměř je-
den milion korun. Finanční
prostředky letos již obdrželi
nebo ještě do konce roku ob-
drží Dětský domov na ulici
Bruzovské, Boromeum, Am-
bulance pro preventivní
a sportovní medicínu, Škola ži-
vota, Mateřská škola Naděje,
Klub vozíčkářů, Sjednocená
organizace nevidomých a sla-
bozrakých ČR, Areál skatebo-
ardu i Jezdecký klub RIAS.

Za všechny tyto organizace
i za Město Frýdek-Místek sáz-
kové kanceláři Chance děku-
jeme!!

Ing. Eva Richtrová,
starostka města

Sdružení nezávislých
kandidátů
• MUDr. Petr Kozák 
• Ing. Jiří Kajzar 
• MUDr. Petr Buček 
• MUDr. Pavel Šrubař 
• MUDr. Martin Chrostek 

Křesť.demokr.unie -
Čs.strana lidová
• Mgr. Josef Vojvodík 
• Ing. Petr Hartmann 
• pan Josef Kleinwächter 
• Ing. Petr Adamus 

Občanská
demokratická strana

• MUDr. Radim Dudek 
• MUDr. Eva Geryková 
• Ing. Dalibor Hrabec 
• Ing. Jan Káš 
• Ing. Pavel Kocich 
• pan Jan Janásek  
• Ing. Igor Svoják 
• Ing. Dalibor Švejkovský 
• paní Marie Knödlová 
• pan Roman Chlopčík 

Komunistická strana
Čech a Moravy

• Mgr. Ivan Vrba 
• RSDr. Ing. Svatomír
Recman 
• Ing. Eliška Brožová,CSc. 
• JUDr. Miroslav Dokoupil 
• Ing. Ivo Pavlík  
• Ing. Oldřich Pospíšil 
• pan Pavel Holý  
• Ing. Mojmír Šimík 
• Mgr. Ján Janiga  
• paní Zlatuška Paršová  

Česká strana sociálně
demokratická

• Ing. Eva Richtrová 
• Ing. Petr Rafaj  
• MUDr. Miroslav Adam 
• Ing. Jan Roháč, CSc. 
• Ing. Jaroslav Chýlek 
• Ing. Pavlína Nytrová 
• pan Jaroslav Muroň  
• pan Petr Skotnica  
• pan Jiří Zaoral  
• Mgr. Petr Cvik  
• pan Vladimír Horváth 

Nově zvolení zastupitelé na své první společné fotografii. Foto: Anna Badová

Složení Zastupitelstva města Frýdku-Místku
pro volební období 2002-2006



Úřad bude přes svátky uzavřen
V souvislosti s přípravou reformy veřejné správy k 1.1.

2003 bude Městský úřad ve Frýdku-Místku pro veřejnost
uzavřen v těchto dnech:

pátek 20. prosince - s výjimkou výplaty sociálních dávek, která
bude v tento den probíhat beze změn

pondělí 23. prosince
pátek 27. prosince
pondělí 30. prosince
úterý 31. prosince

Za toto omezení způsobené organizačními a technickými
důvody se občanům omlouváme a děkujeme za pochopení. 

Ing. Petr Mikulec, tajemník MěÚ FM

Upozornění živnostenského úřadu
S ohledem na reformu veřejné správy a zánik okresního

úřadu bude u živnostenských úřadů pro veřejnost dnem

15. prosince 2002

ukončena jakákoliv registrace. Nebudou vydávány živno-
stenské listy a koncesní listiny, včetně jejich změn, zruše-
ní, přerušení, duplikáty, vyrozumění o provozovnách a od-
povědných zástupcích či výpisy z živnostenského rej-
stříku.

K tomuto datu nevyřízená podání, stejně tak podání uplat-
něná do 31.12. 2002, budou zaregistrována nejdříve od první-
ho pracovního dne nového roku, tj. 2. lednem 2003, podle da-
ta podání, ale pouze již obecním živnostenským úřadem, kte-
rý přebírá agendu okresního živnostenského úřadu. 

Zároveň dojde ke změnám „mateřských úřadů“, kdy živno-
stenská agenda Staré Vsi nad Ondřejnicí (Košatka, Stará Ves),
Šenova a Václavovic se přesouvá do Ostravy, Horních Bludo-
vic do Havířova, Dolních a Horních Tošanovic, Třanovic a Ře-
pišť do Frýdku-Místku. 

Yvetta Králová, vedoucí živnostenského úřadu
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Počátkem listopadu vešlo
v účinnost nařízení obce Trž-
ní řád č. 3/2002, které původ-
ně platnou vyhlášku z roku
1998 v některých ustanove-
ních pozměnilo a o některé ji
doplnilo.

Nařízením samospráva ob-
ce reguluje prodej, nabídku
zboží a služby mimo „kamen-
né“ provozovny, tj. kolaudova-
né stavby, zejména tím, že sta-
novuje a rozděluje místa k to-
muto určená podle druhu zbo-
ží i provozní doby. Rovněž ur-
čuje, na jaký prodej se nařízení
nevztahuje a který zakazuje.

S ohledem na trend kultiva-
ce prodeje na veřejně přístup-
ných prostranstvích se jeví ja-
ko méně vhodný prodej pojízd-
ný, pochůzkový a podomní,
který s výjimkou okrajových
městských částí Chlebovic,
Lískovce, Skalice a Zelinkovic,
je na území města zakázán.

Naproti tomu se nařízení ne-
vztahuje na slavnosti, sportov-

ní, výstavní a podobné akce,
na prodej tisku prostřednictvím
kamelotů, na zásilkový prodej
a poskytování služeb formou
výkupu různých zemědělských
produktů. Vánoční prodej ryb,
stromků, chvojí a jmelí, veliko-
noční prodej kraslic a pomláz-
ky, prodej květin a suchých va-
zeb, včetně zboží doplňkové-
ho, prodávaného u příležitosti
Sv. Valentýna, Dne matek
a Památky zesnulých je naří-
zením ještě přesněji specifiko-
ván obdobím, po které je mož-
no uvedený sortiment prodávat
neomezeně na celém územní
města po úhradě záboru veřej-
ného prostranství nebo smluv-
ního ujednání s majitelem po-
zemku.

Přísnější režim byl zvolen
v historických částech našeho
dvojměstí, tj. náměstí místec-
kém i frýdeckém, kde nesmí
být konkrétní druh zboží jiný
než tématicky související s tra-
dicemi svátků nebo jiných vý-

znamných dnů. Zejména lze
tedy prodávat ručně vyráběné
výrobky ze dřeva, keramiky,
kůže a jiných přírodních mate-
riálů nebo potravinářské téma-
ticky související výrobky. Nelze
ovšem nabízet a prodávat ovo-
ce, zeleninu, elektroniku, běž-
né oděvy, textil a obuv, drogis-
tické zboží s výjimkou dárkové-
ho balení, sortiment domácích
potřeb a železářství s výjimkou
tématicky souvisejícího zboží.
Prodej mimo centrální plochy
historického jádra města není
sortimentem nabízeného zboží
či poskytované služby předem
omezen.

Každé prodejní místo i místo,
kde se zboží za účelem prode-
je nabízí, musí být vždy vyba-
veno mobilním prodejním zaří-
zením, z kterého zboží žádnou
svou částí, ať pevnou nebo za-
věšenou, nesmí přesahovat
plochu zabranou k těmto úče-
lům. Čili spotřebitel se již ne-
setká se zbožím, které bude

rozloženo na zemi, na ne-
vzhledných lepenkových krabi-
cích nebo na ne vždy čistých
přepravkách.

Restaurační zahrádky se
mohou vyskytovat tam, kde se
v „kamenné“ provozovně po-
skytují pohostinské služby.
V praxi to znamená, že takový-
to podnikající subjekt má v dr-
žení řemeslnou živnost pro
hostinskou činnost. Tyto mo-
hou být provozovány s ohle-
dem na své okolí omezeně od
7.00 hod. do 22.00 hod. v zó-
nách bytové zástavby, jinde
bez omezení i nepřetržitě. V ro-
ce 2004 se již nesetkáme na
našich náměstích s plastovým
posezením, ale posezením
z přírodního či kovového mate-
riálu.

Kontrolu provádějí strážníci
Městské policie i pověření pra-
covníci odboru dopravy a slu-
žeb. Rovněž živnostenský
úřad sleduje dodržování naří-
zení, jelikož mimo přestupkové

řízení je možno uplatnit sankce
vyplývající z živnostenského
zákona proti živnostníkům ne-
dodržujícím jiné právní předpi-
sy, mezi které patří mimo jiné
i nařízení samosprávy obce.
Maximální výše pokut se pohy-
bují v deseti, ale i statisícových
částkách.

Podnikatelé a občané, kteří
budou mít zájem o podrobnější
informace se mohou obracet
se svými žádostmi a dotazy te-
lefonicky (ústředna 558 609
111), písemně (podatelna@fry-
dekmistek.cz) nebo osobně na
městský úřad, kde budou kon-
taktováni s kompetentními pra-
covníky odboru dopravy a slu-
žeb, správy obecního majetku,
živnostenského úřadu a odbo-
ru územního rozvoje. Se zně-
ním nařízení je možno se se-
známit i na webových strán-
kách našeho města (www fry-
dekmistek.cz). 

Yvetta Králová, vedoucí
živnostenského úřadu 

Odbor sociálních služeb Městského úřadu ve Frýdku-Místku
upozorňuje všechny žadatele o přidělení bytu v Domech s pečo-
vatelskou službou a Penzionu pro důchodce, aby se během mě-
síce prosince dostavili v úřední dny (pondělí a středu) do kancelá-
ře odboru sociálních služeb, ulice Radniční čp. 10, 1. poschodí,
kancelář č. 205 k aktualizaci svých žádostí.

Charita Frýdek-Místek
uspořádala v pátek 11. října
pod záštitou Města Frýdku-
Místku v kostele sv. Jana
a Pavla v Místku varhanní
koncert studenta Akademie
múzických umění v Praze
Kamila Nováka.

Koncertu se zúčastnilo asi
80 posluchačů, kteří svým
vstupným a finančními dary při-
spěli na rekonstrukci objektu
bývalých jeslí na Ústav sociální
péče pro mentálně postižené

muže a ženy. Duchovní zážitek
z koncertu v prostředí kostela
sv. Jana a Pavla stál za to. 

Atmosféru koncertu doplnila
výstavka prací klientů Ústavu
sociální péče, hlavně výrobky
ze dřeva a pletené výrobky. Na
závěr poděkovali klienti ústavu
mladému varhaníkovi i jeho
paní profesorce kytičkou
a upřímnými slovy díků. Podě-
kování za uspořádání koncertu
patří i panu děkanovi Josefu
Maňákovi.

Varhanní koncert prospěl
mentálně postiženým

Výzva žadatelům o byt v DPS

PRODÁM 
ZAHRADU
s podsklepenou chatkou
za vodárnou ve Frýdku.

Skleník, vlastní voda, 220 V.
Nutno vidět.

� 602 561 154
558 631 535
558 679 371
604 556 181

Tržní řád je od listopadu nově pozměněn a doplněn

Zlatník RytecJ &P
PRODEJ HODINEK + ZÁRUČNÍ SERVIS

❖ Opravy hodin, hodinek, výměna baterií, úpravy řemínků

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

❖ Velký výběr zlatých i stříbrných řetízků a náramků

❖ Prodej šperků ze stříbra i přírodních kamenů

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

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

Zámecké náměstí 51 
Frýdek 
tel.: 558 631 127

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

✺ HLÍDÁNÍ DĚTÍ

✺ PÉČI O DOMÁCNOST

✺ VÁNOČNÍ ÚKLID

✺ ÚKLID KANCELÁŘÍ

Vám zajistí

ve Frýdku-Místku a okolí

zkušené pracovnice Agentury

Sám doma

608 416 813
558 636 422

❖ koberce v šířkách 2, 3, 3,66, 4, 5 m
❖ běhouny
❖ kusové koberce - klasické i moderní

vzory
❖ podlahoviny v šířkách 

1,5, 2, 3, 4 m
❖ koupelnová krytina SYMPANOVA
❖ izolace pod koberce
❖ koupelnové soupravy
❖ lepidla - kontaktní i disperzní
❖ lepicí pásky
❖ podlahové lišty
❖ dětské koberce
❖ odlamovací nože
❖ rohožky
❖ čistící zóny
❖ zátěžové koberce v šířkách 2, 4 m
❖ koberec umělá tráva
❖ kobercové zbytky

OBCHODNÍ DŮM RIVIÉRA
(vchod z rampy)

ul. FRÝDLANTSKÁ
� 737 977 673

Prodejní doba: Po - Pá: 9-12, 13-18
Při nákupu nad 1000 Kč

ROHOŽKA ZDARMA

KOBERCE
a podlahové krytiny
Riviéra - na rampě

�
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Poslaneckou kancelář
najdete na TGM

Poslaneckou kancelář Ing.
Petra Rafaje najdete na ul.
T.G.Masaryka 1108 ve Frýd-
ku-Místku. Můžete přijít v pon-
dělí a ve čtvrtek od 13.00 do
17.00 hod. Tel.: 558 439 782,
e-mail: rafaj.pk@seznam.cz.

Zkouška sirén
Další zkouška rozhlasových

varovných systémů proběhne
ve středu 4. prosince ve 12.00
hodin nepřerušovaným tónem
o délce 140 vteřin s hlasovým
doprovodem.

Nová světla pro
bezpečnost chodců

Akciová společnost TS nově
osvětlila přechod pro chodce
na ulici Lískovecké speciálními
svítidly ZEBRA, která přispívají
k větší bezpečnosti chodců při
přecházení této frekventované
ulice. Osvětlení je v provozu od
18. října letošního roku. Další
přechod pro chodce, který TS
a.s. těmito svítidly osvětlí, bude
na ulici Frýdlantské u nového
kruhového objezdu.

Kino bude mít
kvalitnější zvuk

Vážení příznivci filmu. Od 9.
prosince bude v kině Petra
Bezruče uveden do provozu
nový digitální zvuk dolby sur-
round prologic ex, a tím se ki-
no zařadí mezi nejlépe vybave-
ná kina v České republice.

Daruj krev s českým
rozhlasem

Ve středu dne 11. prosince
bude probíhat na transfúzní
stanici Nemocnice ve Frýdku-
Místku již počtvrté akce Daruj
krev s českým rozhlasem. Zve-
me dárce krve a zejména nové
dárce k účasti v hojném počtu.
Tato akce je pořádána na pod-
poru dárcovství krve. Transfúz-
ní stanice bude v tento den
otevřena od 6.00 do 10.00
hod.

Výzva svědkům nehody
Prosím svědky nehody, kte-

rá se stala 9. února 2001 v au-
tobusu MHD č. 2, odjíždějícího
v 11.58 hodin z autobusového
stanoviště v Místku, kdy při
prudkém rozjezdu a náhlém
zabrždění autobusu cestující
důchodového věku v prostoru
u řidiče upadla na zem a byla
odmrštěna až pod první dvou-
sedadlo, na chvíli ztratila vědo-
mí a vstát z podlahy jí pomáhal
muž středního věku, aby byli
tak hodní a ozvali se na tel. čís-
lo 776 78 50 95 (ing. Tamara
Kusá). Děkuji za ochotu. 

Město zakoupilo
vysoušeče

Čtyři kusy vysoušečů vlhké-
ho zdiva zakoupilo město Frý-
dek-Místek. „Tyto přístroje na-
jdou své využití nejen pro vyu-
žití při případných povodních,
ale i ve vlhkých prostorách,
sklepech, školách, nebo při
urychlování vysoušení zdiva
rekonstruovaných prostor
a novostaveb,“ uvedl pracov-
ník krizového managementu
města ing. Vít Roubal. Vysou-
šeče jsou středokapacitní,
s výkonem čtyřiceti litrů za
den, mají také přídavné vyhří-
vání.

Oprava ulic J. V. Sládka a
U Staré pošty se odsouvá

Třináctiletý chlapec zachránil
život své sestře

Marek Chmelař, žák 7.C třídy 4. základní školy Komenského
ve Frýdku-Místku projevil velkou odvahu, když poskytl své star-
ší sestře první pomoc, a tak jí podle konstatování lékařky za-
chránil život. Při epileptickém záchvatu jí pohotově vytáhl jazyk,
dal do stabilizované polohy a od sousedky telefonicky přivolal
záchrannou službu.

V první polovině října pro-
bíhala na jedenácti základ-
ních školách Frýdku-Místku
a obou víceletých gymnázi-
ích nominační část inteli-
genční soutěže Íkváč 2002.
Už druhý ročník soutěže
uspořádala místní skupina
Mensy ve spolupráci se
Spolkem přátel Frýdku-Míst-
ku a Městem Frýdek-Místek.

Náročný nominační test vy-
plnilo celkem 969 soutěžících
do 15 let. Pětadvacet z nich se
nominovalo do finále, což urči-
tě nebylo snadné, protože vý-
sledky finalistů představovaly
často až trojnásobek průměr-
ného výsledku všech testova-
ných.

V úterý 22. října pak proběh-
lo ve velké zasedací síni Měst-
ského úřadu Frýdek-Místek fi-
nále soutěže. Finalisté řešili
nejrůznější úkoly a hráli hry,
kde záleželo především na ry-
chlém a správném úsudku.

„Encyklopedické vzdělání zde
nehrálo žádnou roli. Nehledali
jsme chodící slovník naučný,“
uvedl organizátor soutěže
a předseda místní skupiny
Mensy Frýdek-Místek ing. Dali-
bor Hrabec. „Po pozitivních
zkušenostech z loňského Íkvá-
če jsme se letos rozhodli tro-
chu ‘přitvrdit’ náročnost úkolů.
Úroveň nejlepších soutěžících
přesto opět překonala naše
optimistické odhady. Při přípra-
vách Íkváče 2003 tedy zvedne-
me laťku ještě o kousek výš.
Nemůže to škodit, spíš nao-
pak,“ dodal Dalibor Hrabec.

V porotě při finále soutěže
zasedli zástupci vedení Měst-
ského úřadu, předsedkyní po-
roty byla patnáctiletá vítězka
letošního středoškolského
Íkváče Markéta Nováková
z Gymnázia Petra Bezruče.
Porota vyhodnotila deset nej-
lepších soutěžících a takhle to
dopadlo:

Proběhlo finále soutěže Íkváč 2002

Soustředění ve tvářích soutěžících finalistů se rozptýlilo jen
chvílemi po některém z vtipných bonmotů organizátorů. 

Foto: Jana Rumianová

Pořadí Jméno a příjmení Škola Třída
1 Jakub Moškoř 1. ZŠ 7.D
2 Vojtěch Kaluža 1. ZŠ 7.D
3 Pavla Pospěchová 1. ZŠ 8.B
4 Jan Hrbáček 6. ZŠ 7.A
5 Barbora Pišteková 4. ZŠ 7.B
6 Michaela Karásková Gymnázium PB 1.A
7 Jakub Volný 6. ZŠ 9.A
8 Matěj Štěpánek Gymnázium PB 1.B
9 Veronika Krčová ZŠ Lískovec 7.A

10 Adéla Kuzniková 2. ZŠ 8.B

Plánovaná a slíbená oprava ulic J.V. Sládka a U Staré poš-
ty se odsouvá na jaro. Městu se totiž na výstavbu těchto ko-
munikací v minulých týdnech podařilo získat dotaci z progra-
mu PHARE. Tato skutečnost znamená, že získáme sice do
rozpočtu města částku přibližně 6,5 mil. Kč, ale musíme také
dodržet postup při výběru firmy podle pokynů platných pro
využívání datace z programu PHARE.

To znamená, že:
☞ nejdříve je nutné zpracovat zadávací, tj. tendrovou dokumentaci
☞ poté oslovit zájemce
☞ provést výběr dle předpisů EU
☞ výběr i smlouvu musí schválit zástupci Centra pro regionální

rozvoj
☞ teprve poté bude možné zahájit stavební práce

V závěru nás čeká závěrečné vyhodnocení akce. Postup je zd-
louhavější než jsme zvyklí, a proto místo zahájení i ukončení v r.
2002 lze očekávat zahájení v prvním pololetí roku 2003 a v prů-
běhu roku rovněž ukončení, zejména ul. J.V. Sládka.

Omlouváme se tímto občanům za prodlení se zkrášlením této
části města, ale prodleva zcela jistě stojí za to, že za ušetřené
městské peníze můžeme zajistit další výstavbu ve městě. 

Ing. Jan Kaspřík, vedoucí investičního odboru MěÚ

Proběhne
Vánoční
jarmark

na 11. ZŠ
11. základní škola na ulici

Jiřího z Poděbrad ve Frýdku
i letos připravila pro občany
Frýdku-Místku tradiční Vá-
noční jarmark, který proběh-
ne 12. prosince od 15.00 ho-
din na nádvoří školy.

Příjemnou vánoční atmosfé-
ru navodí vystoupení malých i
větších zpěváčků, vůně medo-
vých perníčků, a také prodej
výrobků, které pro návštěvníky
připravili v kroužcích keramiky i
v ostatních zájmových krouž-
cích a ve výuce žáci 11. zá-
kladní školy. 

Nebude chybět ani občer-
stvení pro děti i dospělé. Část
výtěžku z dobrovolného
vstupného a prodeje výrobků
poputuje i letos na humanitár-
ní účely. Na Vaši návštěvu se
těší děti a tým organizátorů
akce s vedoucí Alenou Baři-
novou.

KBB
● zfiizování, provoz

a správa spoleãn˘ch 
televizních antén

● montáÏe a servis antén
Tel/fax/zázn. 

558 622 161

INTERNETOVÉ, FIREMNÍ 
I OSOBNÍ PREZENTACE

WEBDESIGN
ELEKTRONICKÝ OBCHOD

v ý v o j ,  v ý r o b a ,  ú d r ž b a
David Smolarčuk, 28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 0602 566 025, fax: 0658/431 385, vadas@vadas.cz



Město postavilo sprchy
a prádelnu na ulici Míru

5 PROSINEC 2002ZPRAVODAJSTVÍ

Město Frýdek-Místek
ukončilo plynofikaci měst-
ské části Chlebovice a zdejší
občané díky tomu mají už od
listopadu možnost používat
ve svých domácnostech
k vaření a vytápění kromě ji-
ných zdrojů i zemní plyn.

Práce na plynofikaci Chle-
bovic byly zahájeny 31. čer-
vence letošního roku a stavba
byla řádně ukončena 30. září
2002. Bylo zde položeno při-
bližně 3,5 kilometrů potrubí.
Předčasné užívání této stavby
pak bylo povoleno od 18. října
a řádné spuštění plynu bylo
uskutečněno 8. listopadu
2002. Cena této investiční ak-
ce dosáhla v souladu se
smlouvou o dílo částky 4 142
tisíc korun.

8. listopadu přesně v 11 ho-
din 41 minut dnes už bývalý
starosta města Frýdku-Místku
Zdeněk Stolař (na snímku) oto-
čil ventilem hlavního uzávěru
a připojeným chlebovickým do-

mácnostem začal k jejich spo-
třebičům novým potrubím
proudit zemní plyn. 

Foto: Jana Rumianová

Starostka
Terezína
děkuje za

finanční dar
Bezprostředně po letoš-

ních povodních v Čechách
darovalo Město Frýdek-Mís-
tek 520 000 korun určených
na zmírnění a likvidaci škod,
napáchaných vodním živlem
Městu Terezín a základní
škole v Terezíně. Starostka
Terezína Růžena Čechová
by proto ráda prostřednictvím
našeho Zpravodaje za tento
dar Městu Frýdek-Místek po-
děkovala. Mimo jiné napsala:
„ Srdečně Vám děkujeme za
projevení účasti a za finanční
pomoc, kterou jste poskytli
našemu městu při zdolávání
následků srpnových povodní.
Vaše pomoc byla pro naše
město velkým přínosem a po-
vzbuzením do další náročné
práce. Váš peněžní dar bude
použit na odstraňování škod
po povodních v Základní ško-
le Terezín.“

Neutěšená dopravní situace na ulici Frýdlantské
v Místku je minulostí. Město Frýdek-Místek totiž nákla-
dem devíti a půl milionu korun zrekonstruovalo tuto
frekventovanou dopravní tepnu města v úseku od kři-
žovatky s ulicí Komenského po křižovatku s ulicí J. Su-
ka. Na místě, kde se Frýdlantská kříží s ulicí Bezručo-
vou a kde donedávna bývalo místo proslulé obrovským
počtem dopravních nehod, si mohou nyní řidiči vy-
chutnávat výhody kruhového objezdu. Celá stavba tr-
vala pouhý měsíc a byla ukončena 1. listopadu.

„Kruhový objezd jednak podstatně zlepší výjezd řidičů ze
směru od okresního úřadu a jednak také do značné míry
zpomalí průjezd dosti frekventovanou komunikací v centru
města. Kromě kruhového objezdu se na Frýdlanstké ulici
změnil i počet jízdních pruhů: z původních čtyř vznikly dva
a místo jízdních pruhů vznikly po stranách parkovací místa,“
popisuje nový vzhled ulice vedoucí odboru dopravy a slu-
žeb MěÚ FM ing. Miroslav Hronovský. „Příští rok bychom
ještě chtěli opravit silnici až ke světelné křižovatce s ulicí
Hlavní a na opačné straně až ke křižovatce s Beskydskou
ulicí, kde by měl vzniknout ještě jeden kruhový objezd,“ do-
plnil informaci Miroslav Hronovský. (jr)

Velká část občanů žijí-
cích na ulici Míru ve Frýdku
byla ještě donedávna nu-
cena koupat se a prát do-
slova v neckách. Zdejší by-
ty III. a IV. kategorie totiž
nejsou standardně vybave-
ny koupelnami a jejich oby-
vatelé mají k dispozici pou-
ze tekoucí vodu s umýva-
dly. Město se proto rozhod-
lo těmto obyvatelům, mezi
nimiž je i celá řada rodin na

nižší sociální úrov-
ni, postavit společ-
né sociální zařízení.
To pak předalo do
užívání nájemci, kte-
rým je místní organi-
zace Romské ob-
čanské iniciativy.

„Podařilo se nám
zrekonstruovat starou
a nevyužívanou kůl-
nu, jejíž součástí jsou
nyní dvě toalety, dva

sprchovací kouty a prádelna,
která bude vybavena auto-
matickou a mechanickou
pračkou, které občanům
z ulice Míru a okolí zajistil bý-
valý poslanec Parlamentu
ČR za ČSSD Jiří Hofman.
Stavbu, která stála 900 000
korun ve velmi dobré kvalitě
realizovala frýdecko-místec-
ká firma Staving s.r.o.,“
uvedla starostka města ing.
Eva Richtrová. (jr)

K pomníkům byly položeny kytice 
V pátek 25. října proběhlo slavnostní položení kytic a věnců u pomníku T.G. Masaryka ve Frýdku

u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu 28. října 1918. Slav-
nosti byli přítomni občané a zástupci Města Frýdek-Místek, Okresního úřadu ve Frýdku-Místku,
Okresní vojenské správy FM, politických stran a dalších organizací. 

Slavnostní položení kytic u památníků 2. světové války a pomníků padlých na území Frýdku a Míst-
ku, Chlebovic, Lískovce a Skalice pak proběhlo také u příležitosti Dne padlých 11. listopadu.

Foto: Jana Rumianová

Naproti tomu úspěšná byla
ČSSD, která v Zastupitelstvu
města FM získala 11 mandátů
a stala se tak vítězem voleb
s právem udávat směr povo-
lebním jednáním, ODS
a KSČM, které získaly shodně
po 10 mandátech, Sdružení
nezávislých kandidátů, které
od voličů získalo 5 mandátů
a KDU - ČSL se 4 mandáty.

ČSSD se pak v povolebním
jednání dohodla s KSČM, se
kterou v zastupitelstvu získala
těsnou nadpoloviční většinu
jednadvaceti hlasů. 

15. listopadu se nově zvole-
ní zastupitelé sešli na ustavu-
jícím zasedání. 37 členů za-
stupitelstva města složilo zá-
konem předepsaný slib a tři
členové zastupitelstva - Ing.
Jiří Kajzar, MUDr. Petr Kozák
a MUDr. Radim Dudek, kteří
byli omluveni, složí slib na
příštím zasedání zastupitel-
stva. Zastupitelé pak zvolili ve
veřejné volbě 22 hlasy do če-
la města novou starostku. Sta-

la se jí ing. Eva Richtrová
(ČSSD), která v minulém vo-
lebním období zastávala post
místostarostky Frýdku-Místku.
Dále byli zvoleni tři místosta-
rostové: 22 hlasy Mgr. Petr
Cvik (ČSSD), 21 hlasy JUDr.
Miroslav Dokoupil (KSČM)
a 21 hlasy Mgr. Ivan Vrba
(KSČM). Do jedenáctičlenné
rady města FM byli dále zvo-
leni Ing. Eliška Brožová, CSc.
(KSČM), Ing. Oldřich Pospíšil
(KSČM), Ing. Jaroslav Chýlek
(ČSSD) a pan Jaroslav Muroň
(ČSSD), všichni zvoleni 21
hlasy. Tři místa radních zůsta-
la zatím neobsazena.

Poté proběhla volba před-
sedů a členů finančního, kon-
trolního a majetkového výboru
Zastupitelstva města FM.
Předsedou finančního výboru
se stal Ing. Oldřich Pospíšil
(KSČM), předsedou majetko-
vého výboru Petr Skotnica
(ČSSD) a předsedou kontrol-
ního výboru Ing. Jan Káš
(ODS). Jména členů těchto
výborů uvádíme na str. 2. 

(jr)

Pokračování ze str. 1

Starostkou města
Frýdku-Místku  

se stala Eva Richtrová

Takovéto těžké stroje se v průběhu ce-
lého října „proháněly“ po jedné z nej-
frekventovanějších dopravních tepen
města - po ulici Frýdlantské. Když od-
jely, zůstala po nich perfektně zrekon-
struovaná silnice. Foto: Martin Duží

Frýdlantská je opravená

Chlebovice jsou
plynofikovány

Dárková síň
fa Šmahová - Obluková

Vás zve k nákupu v naší prodejně

na náměstí Svobody v Místku (na podloubí)
�
Nabízíme:

největší výběr alkoholických nápojů, dárkových předmětů, bonboniér,
dárkových košů a cukrovinek. 

Dále nabízíme široký výběr vín a archivních vín.

Zároveň touto cestou chceme poděkovat stálým zákazníkům

za zachování přízně a těšíme se na nové klienty.
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6 PROSINEC 2002INZERCE

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

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

Celý obchod prosklených vitrín
a v nich více než 1 000 druhů vtipných dárků pro Vás.

BBBBAAAA RRRROOOO NNNN EEEE SSSS AAAA
KKKK RRRR EEEE JJJJ ČČČČ OOOOVVVV SSSS TTTT VVVV ÍÍÍÍ

✄ pánské obleky
✄ kabáty
✄ dámské kostýmy
✄ večerní šaty
✄ veškeré úpravy

a opravy oděvů

Fa ŠMAHA VLADIMÍR

RYCHLÉ
OBČERSTVENÍ

s 11letou tradicí
Vás zve k ochutnání
nejlepších langošů,

hamburgerů
a katovických kornoutů.

Najdete nás 
v areálu ZUŠ v Místku 

a na Nádražní ulici
ve Frýdku.

Děkujeme za návštěvu.

SOUKROMÉ OSMILETÉ GYMNÁZIUM, s.r.o.
28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

(sídlící v budově Střední průmyslové školy)
www.sogfm.cz

Kontakt:
• Ředitelka školy - Mgr. Eva Zykmundová, tel/fax: 558 406 299
• Jednatelka školy, výchovný poradce - Mgr. Radomila Vaníčková, 

tel/fax: 558 406 271, e-mail: vanickovar@seznam.cz
• Sekretariát - Jana Ondráčková, tel/fax: 558 433 572
Charakteristika školy:
Soukromá škola (školné 10 000,-/rok)
Čtyřletý i osmiletý cyklus
Uplatnění absolventů:
Základním posláním gymnázia je příprava žáků ke studiu na VŠ všech typů
a vyšších odborných školách.
Ve školním roce 2001/2002 maturovalo 27 studentů, úspěšnost přijetí na VŠ -
89%. Více informací na webových stránkách.
Přijímací řízení pro školní rok 2003/2004:
1. kolo přijímacích zkoušek 14.dubna 2003
2. kolo přijímacích zkoušek na státních školách 15. května 2003
2. kolo přijímacích zkoušek na SOG 22. května 2003
Den otevřených dveří:
5. listopadu 2002, 7. ledna 2003
Nadstandardní péče školy:
• široká nabídka jazykového vzdělávání - AJ, NJ, kroužky - RJ, latina,

španělština, francouzština
• rodilý mluvčí nasazen v rozvrhu hodin
• debatní liga v AJ, ČJ (rozvíjení rétoriky, komunikace, asertivního chování)
• příprava studentů k mezinárodní zkoušce z AJ
• konzultační hodiny
• konzultace přes internet
• kroužky (fyzika, matematika, chemie)
• možnost navýšení výuky výpočetní techniky
• zahraniční zájezdy USA, Anglie, Francie (i s rodiči)
• základy administrativy

FOTOGRAFIA
ze Zámeckého

náměstí
je přemístěna

na ulici T.G.M.
pod restauraci Radhošť
u aut. zastávky MěÚ.

Tel.: 558 630 420
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�
558 626 316

Kostikovo náměstí 646
II. patro

✰ různé masky
✰ paruky, příčesky
✰ mikulášské masky

a obleky
✰ čertovské masky

a vidle

✰ vtipné spodní prádlo
a ponožky

✰ čarodějnice od 10 cm
do 1 m

✰ klasická keramika
✰ sleva bižuterie až 70 %

Dále nabízíme:

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

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

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu)

Po 17.00-18.00 h.; zahájení 2., 9., 16., 23.
prosince.

Informace: tel.: 724 200 040

CARAADD
A, B, C, D, E

ŽALUZIE - montáž a prodej

Vertikální
Venkovní

VENKOVNÍ ROLETY
Plastové
Hliníkové

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

SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY

Aleš Koňařík, K Hájku 2961, Frýdek-Místek

558 433 703, 776 333 009, 732 828 098

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

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

Cena 690 Kč/m2

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

Horizontální

VANILLA - Olga Kwaczková
Specializovaný prodej

Nabízí:

koření z celého světa, černé, ovocné, zelené, léčivé a speciální čaje, byliny, vitamíny,

sušené ovoce, aromata, čajovou keramiku, bylinnou kosmetiku, masážní gely

Prodejny: Farní nám. 50 • 738 02 Frýdek-Místek, část Místek � 558 644 100

Hlavní 325 • 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Velkoprodej: � 558 644 100

E-mail: vanillao@seznam.cz    http//:www.vanila.cz 

Svým klientům nabízíme i zásilkový prodej.

PRONAJMEME
nebytové prostory 1. katego-
rie ve 2. patře na místec-
kém náměstí Svobody.
Jedná se o jedno celé podla-
ží - 5 místností a příslušen-
ství. Celková plocha činí asi
170 m2. Ihned volné, cena
dohodou.

Info na tel.: 
558 651 256, 558 433 970.

RÁMUJEME 
A  PASPARTUJEME

- velký výběr rámů a paspart.
Provádíme veškeré

SKLENÁŘSKÉ PRÁCE 
V INTERIÉRECH
A EXTERIÉRECH.

Provozní doba:
Po - pá 8 - 17

tel.: 558 431 385
723 667 141

Sídlo: 
Domov mládeže SPŠ,

ul. 28. října 1639, 
Frýdek-Místek

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

ZASTAVÁRNA -
BAZAR

Aneta Švajdová

od 1. prosince 2002
otevírá

další provozovnu
se sníženým úrokem

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

Info: 604 253 258
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22.3. černý jezevčík

22.3. bílý pudl

18.4. Frýdecká skládka něm.ovčák, chlupatý, černý

23.5. ul. Slezská bílý pudl, pes

9.9. ul. 4.května kříženec, střapatý, černý

20.9. P. N. Dvory kříženec, fena, bílá káva

17.10. Jabůrková kříženec, střední, černý

28.10. malý rezavý kříženec

29.10. J. Tyrše kříženec pinče, černý s pálením

5.11. TGM kříženec, střední hnědý, delší chlupy, pes

6.11. Nerudova kříženec, fena, malá béžová chundelatá

8.11. kříženec, fena černošedá

8.11. Fr. Šrámka něm. ovčák

10.11. Klicperova fena, zlatá krátkosrstá, lovecká rasa

11.11. štěně černého křížence

Kontaktní tel. číslo do útulku v Sedlištích:

558 63 62 00, p. Ondračka

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

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
V. NP - 7 kanceláří včetně soc. zázemí (2 bývalé bytové jedno-
tky)
III. NP - nebytové prostory o výměře 35 m2 (1/2 byt. jednotky)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
kanceláře
3) Objekt čp. 811 - budova „B“ (nad restaurací), ul. Malý Kolo-
redov 
II. - V. NP - kanceláře (soc. zařízení samostatné)
4) křížový podchod
- prodejní box o výměře 12,24 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 13,40 m2 (směr Frýdlant)
- prodejní box o výměře 12,20 m2 (směr MEINL)
5) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytový prostor o výměře 409 m2 (spol. sál)
6) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 35,12 m2 (II.NP.)
- nebytový prostor o výměře 88 m2 (III.NP.)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- II.NP:, IV. NP. - kanceláře
2) Objekt čp. 2322, T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 31,80 m2 (sklad)
3) Objekt čp. 637, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 150 m2 - sklepní prostory
4) Část objektu čp. 456, ul. T.G.Masaryka
5) Objekt čp. 139, ul. E. Krásnohorské
- nebytový prostor o výměře 25 m2 (suterénní sklad)

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

UPOZORNĚNÍ NÁJEMCŮM BYTŮ
Vzhledem k četným opožděným platbám za nájem v obecních
bytech, upozorňujeme všechny nájemce, že od 1.11. 2002 bu-
dou za každou opožděnou platbu vyčísleny poplatky z prodlení,
které bude muset nájemce rovněž zaplatit. Tyto poplatky budou
vyčísleny na základě § 697 Občanského zákoníku a Nařízení vlá-
dy č. 142/1994 Sb., kde je stanoveno, že nájemce je povinen za-
platit pronajímateli poplatek z prodlení v případě, že je v prodle-
ní s úhradou nájemného nebo s úhradou za plnění poskytovaná
s užíváním bytu (záloha na služby a vyúčtování služeb). V sou-
časné době činí poplatek z prodlení za každý den prodlení 2,5
promile dlužné částky, nejméně však 25,- Kč za každý i započa-
tý měsíc prodlení. Na doplnění uvádíme, že termín placení mě-
síčního nájemného je vždy do 5. dne následujícího měsíce.

Speciální prodejna, kterou
zákazníci najdou na Pivovar-
ské ulici, bude nabízet široký
sortiment nebaleného i balené-
ho pečiva. Tak budou mít spo-
třebitelé z Frýdku Místku a blíz-
kého okolí možnost nákupu

čerstvého chleba a různých
druhů rohlíků z bílé i tmavé
mouky, ale také koláčů a bale-
ného pečiva značky „Každý
den“, které se těší velké oblibě.

Sladkým překvapením pro
děti i dospělé bude velký výběr

zákusků, dortů a jiných cukro-
vinek pro běžné i slavnostní
příležitosti. Právě tato nabídka
může hospodyňkám ušetřit
čas a starosti, čím pohostit tře-
ba nečekanou návštěvu.

Podle vyjádření provozova-
tele pekárny, kterým je známý
výrobce pečiva společnost PE-
NAM, bude prodejna U Gole-
ma zásobována čerstvými pe-
kařskými výrobky z blízké svi-
adnovské pekárny několikrát
denně. Chléb i ostatní nebale-
né pečivo se tak dostanou
k zákazníkovi ještě teplé. PR

Odvoz odpadů o vánočních svátcích
Frýdecká skládka a.s. bude provádět odvoz odpadů o vánoč-
ních svátcích následovně:
23.12. pondělí - odvoz beze změn
24.12. úterý - Štědrý den - odvoz beze změn
25.12. středa - 1. svátek vánoční - odvoz se neprovádí
26.12. čtvrtek - 2. svátek vánoční - odvoz popelnic místo stře-

dy 25.12.
27.12. pátek - odvoz beze změn
28.12. sobota - odvoz popelnic ze čtvrtku 26.12. - tj. Lískovec,

Nová osada, ul. Nad Lipinou, S.K. Neumana, Rybnická,
Revoluční, P. Cingra, Olbrachtova, J.Kaluse, J.Haška,
J.Hakena, Horní, H.Salichové.

30.12. pondělí - odvoz beze změn
31.12. úterý - Silvestr - odvoz beze změn

1.1. středa - Nový rok - odvoz se neprovádí
2.1. čtvrtek - odvoz ze středy 1.1. Místek, Zelinkovice, Ly-

sůvky.
3.1. pátek - odvoz ze středy 1.1. Frýdek, odvoz ze čtvrtku

2.1. Frýdek a Lískovec, páteční Frýdek, Skalice.

Informace tel: 558 623 546, 558 627 046
Děkujeme za pochopení.

Frýdecká skládka a.s. přeje všem občanům příjemné prožití
svátků vánočních a mnoho úspěchů v roce 2003.

Na čerstvé pečivo se nyní každý den mohou těšit obyva-
telé Frýdku Místku, kde dosud pekárna chyběla, a tak si lidé
pečivo kupovali převážně v supermarketech a jiných pro-
dejnách. Při návštěvě nové pekárny U Golema, která bude
otevřena v posledním listopadovém týdnu, si mnozí jistě
vzpomenou na Císařova pekaře a energii Golema převede-
nou do vůně čerstvého chleba.

Nová pekárna U Golema je v centru města 

MALÍŘSTVÍ
A NATĚRAČSTVÍ
■ veškeré malířské

a natěračské práce

■ dekorativní nástřiky
a omítky

• doprava Z D A R M A
• S L E V Y pro důchodce

• záruka na provedené práce

S TÍMTO KUPÓNEM
SLEVA 10%

602 418 356
558 671 253�

Firma VELČOVSKÝ

● RENOVACE DVEŘÍ,

kuchyňských linek

● BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

zn. SHERLOCK

● VITRÁŽOVÁ SKLA

Nám. Svobody 33, Místek

Tel/fax: 558 436 149

Mobil: 606 70 58 58

E-mail: velc@applet.cz

Provozní doba: 

Po - Pá: 8.00 - 16.30 hodin

Uzávûrka příštího čísla Zpravodaje

bude v pondělí 9. prosince.
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

Dvû nové prodejny
nábytku z Holandska a SRN

v Dobré u Fr˘dku
najdete po levé stranû cesty z FM kousek za Oráãem

V˘borná kombinace kvality i ceny

✹ Masiv, stûny, stoly, Ïidle, komody atd.

✹ Renovovan˘ nábytek

✹ Nové kÛÏe i látky

✹ Sedací soupravy

Prodej i na splátky.

TTeell..  777777  000000  001155
TTeell..  ddoo  pprrooddeejjnnyy::  

555588  664411  337744

Otevírací doba:

Po - Pá: 8.30 - 17.00

So: 8.30 - 12.00
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Pokud nechcete, aby vaše
přeplněná schránka upozor-
ňovala na to, že jste zrovna
na dovolené, nebo pokud
vám prostě vadí plýtvání ma-
teriálem na letáky, které stej-
ně nečtete, pak můžete opat-
řit svou schránku nápisem,
že si nepřejete, aby do vaší
schránky byly reklamy vha-
zovány.

Chrání Vás zákon
června tohoto roku vešla

v platnost novela zákona o re-
gulaci reklamy (zákon č.
138/2002 Sb.), která říká: „Za-
kazuje se šíření nevyžádané
reklamy, pokud vede k výda-
jům adresáta nebo pokud adre-
sáta obtěžuje.“ Novela se tedy
netýká jen reklamních letáků,
ale i například i nevyžádaných
e-mailů pokud přesáhnou urči-
tou velikost nebo faxů. Za po-
rušení může být šiřiteli reklamy
uložena pokuta. Novela však
vymezuje dvouletou lhůtu pro
zakázky uzavřené před jejím
vstoupením v platnost, na které
se vztahuje „stará“ legislativa.

Pořiďte si samolepku
„Ne, děkuji“

Občanské sdružení Vita na-
bízí samolepku „Reklamní ma-
teriály NE! DĚKUJI“ k označe-
ní vaší schránky. Pokud i Vy
byste měli o samolepku zájem,
můžete si ji koupit ve Vitě na
adrese: Ekologická poradna
Vity, Ahepjukova 2, 702 00
Ostrava, tel.: 596 611 158 ne-
bo Vita, Gen. Janouška 4,
702 00 Ostrava, tel.: 596 616
155. 

Jste-li z daleka a měli byste
o samolepku zájem, pošlete
svoji žádost a do obálky vložte
nadepsanou ofrankovanou
obálku a známky v hodnotě
samolepek. Větší množství za-
šleme na dobírku nebo faktu-
ru. Dalším místem, kde jsou
samolepky k dostání je Měst-
ské informační centrum Ostra-
va, které prodává samolepky
ve všech svých pobočkách
(Nádražní ul. 7, Prokešovo
nám. 8 - věž v prostorách No-
vé radnice a v Ostravě na
hlavním nádraží).

Vypište také, co chcete
do schránky dostávat

Jestliže samolepka na
schránce funguje opravdu
dobře, může se stát, že se v ní
neobjevují žádné letáky, tedy
ani tiskoviny jako například in-
formace o kulturních akcích
nebo městský Zpravodaj. Tyto
jsou totiž jako neadresné zásil-
ky považovány také za letáky,
jen ne reklamní, nýbrž infor-
mační. Máte-li o tyto materiály
zájem, je vhodné nalepit na
schránku k „protireklamové“
samolepce ještě jednu s vý-
čtem konkrétních názvů tisko-
vin, které si přejete dostávat
(např. ANO: Zpravodaj Rady
města Frýdku-Místku.).

Když samolepka
nepomůže

Co dělat pokud máte
schránku označenou a přesto
v ní najdete vhozené letáky?
Takové tiskoviny můžete zaba-
lit do obálky, přidat dopis, ve
kterém vysvětlíte, že máte na
schránce napsáno, že si ne-

přejete dostávat reklamní ma-
teriály a že se dne XY přesto
tento leták ve vaší schránce
objevil, a zároveň požádáte,
aby vaše přání letáky nedostá-
vat respektovali. Dopis můžete
zaslat zadavateli reklamy nebo
šiřiteli (tj. distribuční firmě), ale
jména distribučních společnos-
tí jsou na letácích uvedena jen
výjimečně a špatně se po nich
pátrá. Rozhodně se nebojte
uvést svoji adresu, tak se totiž
většinou dočkáte odpovědi,
které větší společnosti obvykle
zasílají. Často předají váš do-
pis právě distribuční firmě
a přijde vám odpověď i od ní.

Pokud se situace opakuje,
můžete si stěžovat na okre-
sním živnostenském úřadu,
který je v tomto případě orgá-
nem dozoru. Úřad může zada-
vateli uložit opatření k nápravě,
tj. povinnost zdržet se dalšího
vhazování či dokonce povin-
nost odebrat vhozené zpět.

Adresovaná reklama
Výše uvedené se vztahuje

na neadresné reklamní materi-
ály. Jiná situace a postup platí

pro reklamy, které přijdou
v obálce s vaší adresou. Tady
vás chrání zákon č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů
(konkrétně § 5 odst. 6). V tom-
to případě je třeba písemně
projevit nesouhlas s využívá-
ním vaší adresy k rozesílkám
nejrůznějších nabídek. Takže
opět napíšete dopis odesílateli
s žádostí o vyřazení vaší adre-
sy z databází pro rozesílky. Vy-
platí se poslat dopis doporuče-
ně a nechat si jeho kopii a po-
dací lístek. Pokud Vám přijde
od stejného odesílatele dopis
znovu, můžete Vaši žádost
o vyřazení důrazněji formulova-
nou poslat znovu (podle zkuše-
ností po druhé žádosti skuteč-
ně dopisy přestaly chodit), ne-
bo se můžete obrátit na Úřad
pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz) a požadovat
nápravu. Neexistuje žádná
centrální databáze adres, proto
je nutné zaslat takový dopis
každému zadavateli, popřípadě
distributorovi reklamy. 

Mgr. Šárka Kalousková,
Ekologická poradna Vity

Tento záslužný projekt je fi-
nancován z fondu rozvoje lid-
ských zdrojů v rámci projektu
Phare 2000. Osmdesát pro-
cent grantu financuje rovným
dílem Evropská komise a Čes-
ká republika. Příjemcem gran-
tu ve výši 223 745 EUR je Eu-
ro Service Group, s.r.o. se síd-
lem ve Frýdku-Místku.

Cílem projektu, který byl po-
depsán 30. září 2002 a potrvá
do konce června příštího roku,
je vybudování infrastruktury
(kapacit) pro poskytování
vzdělávacích, informačních
a poradenských služeb pro
podnikatelské struktury. Díky
spolupráci se vzdělávacími in-
stitucemi, veřejným a soukro-
mým sektorem a neziskovými
organizacemi dostávají začína-
jící podnikatelé Moravskoslez-
ského kraje možnost získat té-
měř bezplatně praktické zna-
losti nezbytné pro zahájení
a rozvoj moderního podnikání
v nových evropských podmín-
kách.

Projekt naplňuje strategický
cíl rozvoje kraje - „Kvalitní růst
života obyvatel na základě po-
vzbuzení hospodářského růstu
a diverzifikace ekonomické
struktury kraje s důrazem na

konkurenceschopnost ekono-
mických aktivit, tvorbu pracov-
ních míst v regionálním a míst-
ním měřítku, zlepšení kvality ži-
votního prostředí a snižování
vnitro-krajských rozdílů ve
všech oblastech.

Bližší informace o projektu
jsou na webové stránce:
www.eurosg.com/msvc. Infor-
mace obdržíte i na e-mailových
adresách CES@vsb.cz a in-
fo@eurosg.com.

Ing. Igor Černý
Centrum pro evropská studia, 

VŠB-TU Ostrava
Partner projektu za VŠB TU OV

Podnikatelské subjekty 
a vysoké školy si podaly ruce

S cílem napomoci posílení postavení podnikatelských
subjektů Moravskoslezského kraje uzavřely VŠB - Technic-
ká univerzita Ostrava a Ostravská univerzita, partnerství se
společností Euro Service Group, s.r.o. a se Sdružením pro
rozvoj Moravy a Slezska. Společně zahájily realizaci projek-
tu „Moravskoslezské centrum obecného vzdělávání drob-
ných (samostatně výdělečně činných) malých a středních
podnikatelů a jejich zaměstnanců“.

Rozhodněte se, až získáte
tyto informace:

✎ Jaká jsou Vaše práva
a povinnosti? Kde a co je třeba
si ověřit, než se na školu přihlá-
síte?

Česká školní inspekce má in-
spekční zprávy škol na interne-
tu.

✎ Chcete zkusit soukromou
školu? V čem je studium na
soukromých školách odlišné?
Přehled školného na jednotli-
vých školách a oborech v ČR.
Nezapomeňte na investici do
dopravy na školu a stravu.

✎ Co jsou studijní předpokla-
dy a jak si ověřit Vaše šance na
přijetí a vystudování?

Požádat školu o testy a kon-
zultace (i před přijímacími poho-
vory.)

✎ Jak si stojí absolventi
středních škol v přijímání na vy-
soké školy?

✎ Které obory vykazují vyso-
kou nezaměstnanost absolven-

tů? Kde se skrývá riziko neza-
městnanosti? (Úzké ekonomic-
ké a technické zaměření školy.)

✎ Jak bude vypadat nová
maturita a jaká rizika jsou s tím
spojena?

✎ Je pro Vás důležité naučit
se dobře cizí jazyk a umět pra-
covat s počítačem? Jaké pod-
mínky pro Vás jednotlivé školy
vytváří? Na kterých školách ma-
jí studenti přístup na internet?
Kolik hodin týdně se budete učit
cizí jazyk a informatiku? Jaké ja-
zyky škola nabízí?

✎ Kolik je základní počet tý-
denní dotace vyučovacích hodin
a o kolik hodin navíc škola nabí-
zí? (Celkový počet hodin týdně.)
Kolik disponibilních hodin ředitel
školy nabízí? (Hodiny navíc ur-
čeny ředitelem školy dle zájmu
žáků.)

Evropská unie bude upřed-
nostňovat a žádat po svých za-
městnancích především všeo-
becné znalosti. (rv)

Jak vybírat střední školu RIC pořádá seminář
o pohledávkách

z pohledu účetnictví
Na sklonku letošního ro-

ku bychom Vás chtěli po-
zvat na seminář, který pořá-
dá Regionální inovační
centrum Frýdek-Místek
s.r.o. ve svém sídle s ná-
zvem „Pohledávky z pohle-
du jednoduchého a podvoj-
ného účetnictví“.

Seminář se koná 
10. prosince 
v 9.30 - 11.30 hod.
v místnosti č. 205
v areálu VÚHŽ a.s. 
Přednášet bude p. Hvoreč-

ná, cena 525 Kč, včetně DPH.
Informace poskytneme na tel.
č. 558 601 202, 558 601 206.

Naše adresa: 
Regionální inovační cent-

rum Frýdek-Místek s.r.o.,
Dobrá 240, 739 51 Dobrá.

Všichni zájemci jsou srdeč-
ně zváni.

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

Nechcete mít schránku plnou reklamních letáků?
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Projekt byl odstartován

Její vizi zpracovali manželé
Monika a Štěpán Křístkovi. Ing.
Štěpán Křístek byl zvolen mí-
stopředsedou sdružení a ope-
rativní řízení sociální práce pře-
šlo na předsedkyni Helenu Fej-
kusovou, která je od roku 2001
ředitelkou Projektu OsA Frý-
dek-Místek. V květnu 2001 za
finančního přispění Města Frý-
dek-Místek byl zmíněný projekt
nastartován. Osobní asistence
se rychle vžila do povědomí
především zdravotně handica-
povaných občanů, protože jim
nabídla možnost žít plnohod-
notným životem v jejich domá-
cím prostředí za pomoci druhé
osoby.

Sdružení má podporu
Města Frýdku-Místku
Od června 2001, kdy bylo za-

hájeno poskytování služby
osobní asistence třem klientům,
se ukázala její potřebnost
i v dalších obcích regionu.
V současnosti tvoří klientelu ob-
čané řady měst a obcí Morav-
skoslezského kraje. Sídlem
sdružení je Frýdek-Místek ne-
jen proto, že tu nachází vý-
znamnou podporu u představi-
telů města, ale bydlí zde nejvíce
členů ochotných nezištně po-
máhat. Bezbariérové prostory
na Malém Koloredově 811 jsou
využívány jednak jako kontaktní
místo a dispečink osobní asi-
stence, jednak slouží Sportov-
nímu klubu vozíčkářů Frýdek-
Místek. 

Osobní asistent pracuje,
protože chce pomáhat
Ing. Štěpán Křístek, dobro-

volník sdružení Podané ruce -
Společnost pro canisterapii
a osobní asistenci, má na sta-
rosti ekonomické záležitosti.
„Model financování funguje
přes klienta, jemuž Město Frý-
dek-Místek dává peníze. Platí
svého osobního asistenta a na
financování služby se spolupo-
dílí. V letošním roce jsme do-
stali dotaci od ministerstva prá-
ce a sociálních věcí. To nám
kryje 70 % nákladů. Cena tím
byla pro klienta snížena. Město
přispívá jen pěti korunami, my
účtujeme patnáct korun. Služba
je poskytována i 24 hodin den-
ně včetně sobot a nedělí s cílem
maximálně uspokojit potřeby

klienta. Od osobního asistenta
se očekává pomoc vykonávaná
ne pro vlastní odměnu, ale pro
službu samotnou, protože chce
pracovat se zdravotně postiže-
nými lidmi,“ říká Štěpán Křístek.

Nerad vzpomíná
na separaci postižených

V osobě pana Křístka se spo-
jují dva pohledy, protože jako
manžel těžce zdravotně posti-
žené manželky vidí službu
osobní asistence nejen jako po-
skytovatel, ale též jako uživatel.
Nerad vzpomíná dobu separa-
ce zdravotně handicapovaných
od ostatní populace a vítá roz-
voj nestátního sektoru v oblasti
poskytování sociálních služeb.
Na základě programového do-
kumentu vlády s názvem Ná-
rodní plán vyrovnávání příleži-
tosti pro občany se zdravotním
postižením ze 14. dubna 1998
se tak mají vytvářet rovné pod-
mínky pro státní i nestátní po-
skytovatele a zdravotně posti-
žený má právo se svobodně
rozhodnout mezi péčí poskyto-
vanou rodinou, ústavem, pečo-
vatelskou službou či osobním
asistentem.

Výhody a nevýhody
různých druhů péče

„Péče o osobu blízkou je
často nejlepší alternativou pro
postiženého. Podporuje sou-
držnost rodiny, zároveň ji však
odděluje od běžného způsobu
života a má na ni negativní eko-
nomický dopad. Ze strany stá-
tu je i způsobem financování
preferována ústavní péče. Je
nejdražší poskytovanou péčí.
Klient je vytržen z rodinného,
a pro něj přirozeného prostředí,
izolován od nehandicapované
společnosti. Jsou omezeny je-
ho rozhodovací schopnosti. Vý-
hodou je zajištění zdravotních
úkonů nebo rehabilitace špič-
kovými odborníky. Časově
a též územně omezená je péče
zprostředkovaná pečovatel-
skou službou, jejíž předností je
zajištění potřeb klienta v domá-
cím prostředí. Protože služba
osobní asistence je plně řízena
klientem, umožňuje mu žít tak,
jak si sám představuje. A to
mohu, a především moje man-
želka, potvrdit vlastní zkuše-
ností,“ přibližuje ing. Křístek vý-
hody a nevýhody různých dru-
hů péče.

I lidé s těžkým
postižením mohou žít

plnohodnotně

Závěrem doplňuje: „Na studi-
ích v Brně jsem poznal lidi, kte-
ří mě hodně obohatili, protože
mi ukázali, jak hodnotně mohou
žít lidé i s těžkým zdravotním
postižením. V té době jsem se
seznámil s postiženou dívkou,
pozdější manželkou. Nyní jsem
šťastným otcem roční Elišky.
Pracuji v Ústavu pro hospodář-
skou úpravu lesů v pobočce ve
Frýdku-Místku.“

Anna Nováková

Před pár lety se sešli ve Frýdku-Místku nadšenci, kteří za-
čali u několika obyvatel v Domově důchodců a u dětí ve Spe-
ciálních školách Naděje využívat léčebných účinků caniste-
rapie. Tito protagonisté se později seznámili s lidmi, jež se
rozhodli přejít od canisterapie k poskytování služeb osobní
asistence. V dubnu 2000 založili občanské sdružení Podané
ruce - Společnost pro canisterapii a osobní asistenci, a tím se
pustili i do založení služby osobní asistence (OsA).

Ve Frýdku-Místku už více
než dva roky působí občan-
ské sdružení Podané ruce -
Společnost pro canisterapii
a osobní asistenci, jehož čle-
nové poskytují handicapova-
ným občanům služby osobní
asistence a canisterapie v re-
gionu Moravskoslezského
kraje. O činnosti tohoto ob-
čanského sdružení jsme si
povídali s předsedkyní sdru-
žení a ředitelkou Projektu
osobní asistence Helenou
Fejkusovou:

Jaká kriteria musí splňovat
psi, kteří mají působit v rám-
ci canisterapie?

„Speciálně vedení psi, kteří
v rámci canisterapie spolu se
svými pány navštěvují ústavní
zařízení pro děti i dospělé, mu-
sí splňovat řadu přísných opat-
ření, hygienická jsou na prvním
místě. Řádné očkování zvířete
je samozřejmostí, kopii očkova-
cího průkazu spolu s kopií cer-
tifikátu o úspěšném absolvová-
ní canisterapeutických testů
musí poskytnout majitel psa ve-
dení ústavu před začátkem te-
rapie. Samotné zkoušky psů
probíhají po dosažení dospě-
losti zvířete, u malých plemen
je to ve dvanácti měsících, ale
u středních a velkých plemen je
to ve věku osmnácti měsíců.“

Co byste doporučila těm,
kteří se canisterapii se svým
psem chtějí věnovat?

„Doporučujeme všem, kteří
se chtějí věnovat canisterapii,
aby jejich psi absolvovali zá-
kladní poslušnost pod vedením
zkušených cvičitelů. Nejen, že
je to součástí canisterapeutic-
kého testu, ale ve stresujícím
prostředí ústavních zařízení je
zvládnutí psa, jeho zklidnění,
přivolání, velmi důležité. Proto
jsme v našem občanském
sdružení zajistili možnost výcvi-

ku psů členům i konzultace zá-
jemcům z řad nečlenů. Zatím
výcvik probíhá v jezdeckém
areálu Paint horse s.r.o., ale rá-
di bychom pro tento účel zajis-
tili krytou halu nebo tělocvičnu,
protože canisterapie probíhá
většinou ve vnitřních prosto-
rách ústavních zařízení a je tu-
díž nutné, aby byli pejsci zvyklí
na kluzký povrch, uzavřené
prostory, zvuky rozléhající se
chodbou i lidi a ostatní psy, kte-
ří se tam pohybují. Výcvik sám
je ale pro psy i jejich lidičky zá-
bavnou hrou, chceme ji zpestřit
prvky agillity, což je parkur. Po-
kud se podaří zajistit prostory
k těmto účelům, rádi přivítáme
další zájemce o kynologii.“

Co si mají lidé představit
pod pojmem osobní asis-
tence?

„Osobní asistence je další
aktivita občanského sdružení
Podané ruce - Společnost pro
canisterapii a osobní asistenci.
Jde o pomoc handicapovaným
v jejich domácím prostředí, kte-
rá je určena všem věkovým
skupinám, bez rozdílu postiže-
ní. Kontraindikací není žádná
diagnosa klienta, může se tedy
jednat o fyzický i psychický
handicap. Určující a pro nás
závazná je potřebnost člověka.
S tím, co pro své postižení ne-
může zvládnout, mu pomáhá
osobní asistent.“

Pro které lidi je tedy napří-
klad osobní asistence vhod-
ná?

„Může se např. jednat o dítě
po dětské mozkové obrně. Ma-
lých klientů s touto diagnózou
je hodně, projevy jsou různé.
Může to být človíček s mentální
i fyzickou retardací. Proto je
třeba individuální přístup. Nelze
naučit osobní asistenty paušál-
ně všechny výkony, kterých je
třeba u určité diagnózy. Čin-

nost v osobní asistenci je proto
velmi zodpovědná, pestrá, mo-
tivující a tvořivá. Člověka citli-
vého obohatí, ne materiálně ale
duševně. Vždyť poskytnutím
pomoci, pomáháme i sobě.“

Stačíte pokrývat poptávku
klientů?

„Současný počet klientů v re-
gionu Moravskoslezského kra-
je se pohybuje kolem 200 kli-
entů, službu zajišťujeme po ce-
lých čtyřiadvaceti hodin, (vždy
podle potřeb klienta), po celý
týden včetně víkendů či svátků,
cena je 15,- Kč za hodinu, bez
rozlišení denní či noční služby.
Osobní asistenti i asistentky
jsou stálí pracovníci nebo ex-
terně spolupracující. Nyní jich
máme kolem 13O, aktivně
s námi spolupracují dospělí stu-
denti středních, vyšších i vyso-
kých škol. Jsme velmi rádi, že
s námi pracují, neboť mnozí kli-
enti jsou mladého věku a k ta-
kovým má nejblíže zase mladý
člověk.“

Organizujete také nějaké
vzdělávací programy?

„Ráda bych se zmínila
o konferenci osobní asistence,
kterou jsme mohli pod záštitou
Města Frýdku-Místku za spolu-
účasti Střední zdravotnické
školy našeho města pořádat
19. září 2002. Byla to velmi
zdařilá a pro pozvané organi-
zace snad i podnětná akce.
Naším úmyslem bylo pozvat
co nejvíce organizací, které se
nejen zabývají prakticky osob-
ní asistencí, ale i těch, které
mají co činit s legislativou, kte-
rá dosud absentuje. Bohužel
ze strany státní správy nebylo
tolik zájmu. Nevzdáváme se
a příští rok se na této horké pů-
dě budou zpovídat jistě lidé,
jejichž pracovní náplň jsou so-
ciální otázky a jejich řešení.“ 

(red)

Manželé Křístkovi jsou zakladateli Společnosti
pro canisterapii a osobní asistenci ve FM

Speciálně vedení psi, kteří v rámci canisterapie spolu se svými
pány navštěvují ústavní zařízení pro děti i dospělé, musí splňo-
vat řadu přísných opatření, hygienická jsou na prvním místě.
Radost, kterou pak svým lidským přátelům působí, však roz-
hodně stojí za všechno úsilí. Foto: Archiv

Canisterapie pomáhá dětem, seniorům
i handicapovaným občanům



1. ZŠ nabízí možnosti

Pečovatelská služba
nabízí své služby

10 PROSINEC 2002OBČANÉ

Pečovatelská služba při
městské organizaci Svazu
důchodců ve Frýdku-Místku
nabízí seniorům, tělesně po-
stiženým i vozíčkářům služ-
by svých pečovatelek při
překonávání jejich nelehké
situace.

Služby jsou poskytovány
v bytech klientů v souladu s je-
jich objednávkou. Požadavek
na časový rozsah služeb je ne-
omezený. Služby jsou zamě-
řeny na zajištění ranní hygie-
ny, podávání stravy i léků, spo-
lečnost pečovatelek během
dne, případně vycházky u po-

hyblivých klientů, doprovod
k lékaři, obstarání léků, drobné
nákupy, vyřízení osobních zá-
ležitostí (pošta, úřady apod.),
večerní hygiena a uložení na
noc. Za poskytnutí služeb je
účtována úhrada jen 15 korun
za hodinu koncem měsíce.

Konkrétní informace je mož-
né získat na tel. čísle 558 647
846 (i záznamník) nebo osob-
ně v kanceláři SD ČR ve Frýd-
ku-Místku na ulici 17. listopadu
147 vždy v pondělí, středu
a pátek v době od 8 do 12 ho-
din. Kancelář se nachází ve
žluté budově DPS v suterénu.

Děti 4. ZŠ
pomáhaly

lesu
V rámci ekologických aktivit

4. základní školy na ulici Ko-
menského žáci 8. a 9. tříd vě-
novali dva dny práci v palko-
vickém lese. Jeden den z toho
byla sobota, takže pracovali
i ve svém volném čase.
Chlapci stahovali dřevo, děv-
čata natírala stromky proti
okusu a oplevávala mladé jed-
ličky. Odměnou jim kromě
dobrého pocitu byly i špekáč-
ky opečené na ohni a pro zá-
jemce jízda na koni v blízké
jízdárně.Od září do října 2002 proběhl počítačový kurz pro seniory

MOSD ČR ve FM. Každé pondělí od 14 do 17 hodin zasedlo do
školních lavic pod vedením PaedDr. Jiřího Rozehnala a jeho
asistenta Ing. Pavla Osiny osmnáct žen a dva muži.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat ředitelce 8. základní ško-
ly PaedDr. Marii Rojkové za umožnění pořádání tohoto kurzu. Vel-
ký dík patří i PaedDr. Rozehnalovi a jeho asistentovi za jejich vel-
kou trpělivost, kterou s námi mají. Jejich zásluhou jsme odhalili ta-
juplnosti internetu, elektronickou poštu, pomocí webové kamery
jsme se podívali k Niagarským vodopádům nebo na Severní pól.
Všichni jsme spokojení a práce s počítačem nás všechny zaujala.

Děkujeme rovněž předsedovi MOSD Rudolfu Horníčkovi za je-
ho nápad, aby se tento kurz uskutečnil a, protože je mezi seniory
o tyto aktivity veliký zájem, opět už zajišťuje další běh kurzu, kte-
rý proběhne od ledna do března 2003 na 5. základní škole ve
Frýdku-Místku. Štěpánka Pešáková

Domov důchodců pro čty-
řicet obyvatel na ulici Škol-
ské má novou image, velké
změny prodělal zejména
v posledních dvou letech.

Zdejší obyvatelé vítají ze-
jména zřízení více dvoulůžko-
vých pokojů, které jim zajišťuje
více soukromí. Úpravy prodě-
lává také zahrada, v níž nechy-
bí kuželník, posezení, plánova-
né jsou také pergoly a výsadba
více květin a keřů. Vybavování
zařízení s ohledem na potřeby
klientů stále pokračuje.

„V péči o klienty našeho do-
mova se dobře osvědčila er-

goterapie. Odborný pracovník
se také stará o využití volného
času obyvatel, je pro ně zajiš-
těna i rehabilitace. Asi třetině
obyvatel je poskytována od-
borná ošetřovatelská péče
školeným personálem. Jsme
rádi, že se nám úspěšně daří
vyrovnávat podmínky pro byd-
lení a péči mezi starším do-
movem na ulici Školské s no-
vým domovem na ulici 28. říj-
na. V menším domově na
Školské pro čtyřicet obyvatel
navíc panuje rodinnější atmo-
sféra,“ shodují se zaměstnanci
domova.

V domově dů-
chodců v Místku

žije mnoho obyva-
tel, jejichž kalendářní věk je sice
poněkud vyšší, ale ve skuteč-
nosti jsou velmi mladí. Krásným
dokladem toho je kupříkladu le-
tošní vinobraní.

Původně jsem se ho nemíni-
la zúčastnit, ale hudba s svěží
zpěv, který doléhal až do mého
pokoje, mne přivábil nejdříve na
balkón a posléze na práh jídel-
ny. Zde se mi naskytl velmi pří-
jemný pohled na vkusně upra-
vené stoly, mezi nimiž se ele-
gantně pohyboval personál, po-
bízející obyvatele k dobrému jíd-
lu, pití i k mlsání různých dobrot.

Pak můj pohled utkvěl na taneč-
ním parketu, kde ve svižném
tempu ladně vířily taneční páry.
Mezi nimi jsem zahlédla také
paní na vozíčku a několik těles-
ně postižených obyvatel. K tan-
ci i k poslechu hrála hudba, kte-
rá měla široký a různorodý re-
pertoár. Prostor dostali také zá-
jemci o sólový zpěv. Mou po-
zornost upoutala i vkusný
výzdoba, vyšperkovaná velkými
nefalšovanými hrozny bílého
a růžového vína.

Se zalíbením jsem pozorova-
la usměvavé tváře obyvatel,
z nichž vyzařovala spokojenost
a s uspokojením jsem zazna-
menala i to, že bylo pamatová-

no také na obyvatele, jimž jejich
zdravotní stav nedovolil se vino-
braní zúčastnit.

A tak vám všem, kdož jste se
jakýmkoliv způsobem na přípra-
vě i na průběhu vinobraní podí-
leli, patří dík jistě všech obyvatel
domova. Pro občany města Frý-
dek-Místek a obcí, se kterými
má město smlouvu, bude určitě
dobrou zprávou, že i v domově
důchodců je možné prožít pod-
zim života v radostné atmosfé-
ře. Za tuto skutečnost patří po-
děkování také Městskému úřa-
du ve Frýdku-Místku, který je
zřizovatelem Domova důchod-
ců na ulici 28. října v Místku. 

Dr. Marie Hověžáková

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

✐ Už sedmým rokem otevírá naše škola 1. třídy, v nichž se
realizuje alternativní osobnostní pedagogika - projekt Začít spo-
lu. Projektové třídy je možné navštívit po domluvě na telefonu
723 400 303.

✐ Jednu 4. a jednu 6. výběrovou třídu s výukou zaměřenou
na přírodní vědy a výpočetní techniku.

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

Bližší informace hledejte na internetových stránkách
www.1zsfm.cz nebo u zástupkyň ředitele Mgr. Landové nebo
Mgr. Holé - tel. 558 627 950.

Podmínky pro důchodce
na Školské se stále zlepšují

Senioři navštěvují kurzy PC

Ohlédnutí za vinobraním

• PŘIJMEME • 
pro nově otevřenou

kadeřnickou provozovnu

kadeřnice
s ŽL pro pánské i dámské

oddělení.

Dále přijmeme
uklízečku do restaurace.

Info: 606 753 678

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

10 let školy - září 2002

perspektivní dvouprofesní studijní obory
pro absolventy ZŠ

stavební podnikatel a manažer, 6442M/028
1.ekonomika, podnikání + technické vzdělání

se zaměřením na pozemní stavitelství

obchodní podnikatel a manažer, 6341M/021
2.ekonomika, podnikání + provoz hotelů, restaurací, jídelen

a cestovní ruch

Ve školním roce 2001/2002 - 90% úspěšnost přijetí na VŠ.
www.ssops.euweb.cz

Den otevřených dveří - 28. listopadu 2002 od 15.00 hodin

ZVEME VÁS DO NOVù OTEV¤ENÉ
·IROKOSORTIMENTNÍ PRODEJNY

KUSOVÉ KONFEKCE

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

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·
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25. a 26. října a 1. a 2. listopadu proběhly v České republice volby do Senátu PČR a komunální volby. O výsledcích podrobně informujeme na předchozích stranách to-
hoto čísla Zpravodaje. Jak ale takové volby probíhají „v zákulisí“? Náš fotoseriál Vám možná tuto vzrušenou atmosféru přiblíží.

Samotným volbám předchází několikaměsíční intenzivní příprava na různých úrovních, kdy je nutné všechno do posledních detailů promyslet, zorganizovat, proškolit
pracovníky a připravit. Poté probíhá maratón registrace kandidátů, zajišťování tisku volebních lístků a jejich distribuce, zajištění veškerých potřebných náležitostí a desít-
ky dalších organizačních úkonů. Tuto přípravu, stejně tak jako celý průběh voleb ve volebním obvodu 69 zajišťoval odbor vnitřních věcí MěÚ pod vedením Ing. Patrika
Žondora. To, že volby v celém obvodu proběhly naprosto hladce, bez stížností a bez incidentů, je důkazem toho, že tento odbor skutečně pracoval dobře.

Víte, jak probíhá volební shon v „zákulisí“?

Po dlouhých přípravách nadešel volební den.
Než však k urně přijde první občan, musí každá
volební komise zajistit, aby bylo vše v místnos-
ti na svém místě tak, jak ukládá zákon. Jednou
z povinností je za bedlivého dohledu všech čle-
nů komise zamknout a zapečetit volební urnu.

Když je všechno hotovo, mohou přijít voliči.
Na volbu některých tatínků a maminek do-
konce přicházejí „dohlédnout“ i jejich ratoles-
ti, ze kterých také jednou vyrostou voliči. Na
snímku jsme zachytili bývalého starostu
města Frýdku-Místku Zdeňka Stolaře.

Při hojné účasti voličů mívají členové volební komise stále plné ruce práce.
Několik dnů strávených ve volební místnosti jim však občas zpříjemní i sa-
motní voliči. Komisi volebního okrsku č. 39 například majitel cukrárny Kemal
Rušitovič obdaroval krabicí pohádkově dobrých zákusků. Členové komise
mu tímto za milý dárek děkují.

Nával při kontrole, zpracování a odesílání vzniká proto, že všechny volební ko-
mise bývají se sčítáním hlasů hotovy přibližně ve stejnou dobu. Navíc se najed-
nou v celé republice začne po internetu přenášet obrovské množství dat, takže
síť občas zkolabuje. Letos vypadla „jen“ na něco déle než hodinu. Mezi čekají-
cími davy však okamžitě vznikla fáma, že kolaps může trvat až šest hodin.

Nakonec je třeba ještě ve volební místnosti všechno uklidit. V komisích často zasedají
vyslanci kandidujících politických stran, aby dohlédli na regulérní průběh voleb. Ti ob-
vykle po skončení práce v komisi ještě běží „ke svým“ prožít s nimi euforii vítězství ne-
bo i hořkost porážky. Díky počítačům jsou totiž výsledky voleb známy téměř okamžitě
po zpracování posledních údajů. Na internetu je možné je sledovat on-line. 

Snímky: Jana Rumianová

Nejdůležitější fáze celé práce však komisi čeká teprve poté, co
se zavřou dveře za posledním voličem. Všechny hlasy je třeba
spočítat a výsledky pak zanést do počítače vybaveného speciál-
ním programem. Stane-li se chybička, počítač ji okamžitě odhalí.
Najít a opravit chybu mezi stovkami volebních lístků a součtů by
pak mohlo zabrat i několik desítek minut. Je proto lepší dávat do-
brý pozor a neustále se vzájemně kontrolovat.

Když je vše sečteno, zaznamenáno, zkontrolováno a podepsáno,
nastává maratón. Dva „vyslanci“ komise se pokouší co nejrychle-
ji protokol a příslušné diskety dopravit do centrály na městském
úřadu, kde jsou opět překontrolovány všechny náležitosti a vý-
sledky jsou zpracovány a po e-mailové síti poslány statistickému
úřadu. I tady se ještě občas objeví chybička a pak je třeba sehnat
auto, vrátit se zpět do volební místnosti a chybějící údaje doplnit.

„Vyslancům“ jde o minuty, protože čím později přijdou, tím
déle potom na ověření správnosti čekají - a ostatní členové
komise čekají ve své volební místnosti s nimi. Na chodbách
městského úřadu v této fázi vzniká na první pohled zmatek,
tísní se tu desítky lidí, kteří čekají, až jsou ampliónem vyvo-
láni. Čeká se na chodbách i na schodech, část lidí pobíhá
sem a tam, neustále někdo někoho hledá…
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PŘEDVÁNOČNÍ
KONCERT

16. prosince v 17.00 hodin
v Lidovém domě v Místku

Účinkují:
Jarka Bezecná - klavír

Markéta Cabajová - flétna

Anna Jelínková - soprán

Magdaléna Vijačková - alt

Program:
Zazní vánoční koledy

z různých zemí

a také díla těchto autorů:

Jakub Jan Ryba

Jan Michalička

Josef Bartoš

Jaroslav Krček

Jaroslav Křička

Adolf Cmíral

Jaromír Hruška

V sobotu 14. prosince
v 19.00 hodin v kině Petra
Bezruče v Místku oslaví své
patnácté narozeniny folk-
rocková kapela FM Band. Na
koncertu, kromě nového
programu kapely FM Band,
uslyšíte i dětskou dixilendo-
vou kapelu Šuba duba band
pod vedením Michala Mich-
ny, brněnskou folk-rocko-
vou formaci Lehká noha
a bluesmanna Pepu Strei-
chla. Koncert pořádá Národ-
ní dům Radhošť Frýdek-Mís-
tek a vstupné je pouhých 50
korun.

Historie skupiny FM Band
sahá do roku 1985. Tehdy pod
názvem Kosťa band dosáhla
řady úspěchů nejen v rámci
kraje, ale i v republikovém mě-
řítku a zúčastnila se i celostát-
ního Finále Porty 1986 v Plzni.
V roce 1987 se však odstěho-
val její tehdejší vedoucí a autor
většiny písniček Jiří Kostadi-

nov. Skupina však během ně-
kolika měsíců dala dohromady
úplně nový repertoár, styl i ná-
zev - FM Band, a v tomto slo-
žení hraje prakticky dodnes.

V roce 1992 skupina FM
Band natočila ve spolupráci
s Českým rozhlasem MG ka-
zetu „Co Čech to vševěd“, kde
poprvé zazněla písnička Jardy
Kutálka „Plastiková“. O tři roky
později nakladatelství Wenkov
společně s Českým rozhlasem
Ostrava vydalo sampler, na
němž jsou kromě skladeb ka-
pely FM Bandu rovněž sklady
skupiny Pink Folk z Havířova
a Tomáše Kočka z Frýdku-
Místku. V roce 1999 natočila
kapela ve studiu Kročkov Ri-
charda Kročka ml. svoje zatím
poslední CD „Neslyšíme to čer-
ně“, na němž je průřez celou
dosavadní tvorbou kapely.

V průběhu svého trvání se
skupina zúčastnila, kromě již
zmíněné účasti na Portách,

i řady dalších přehlídek a sou-
těží v oblasti folk&country ne-
jen v našem kraji, ale i po celé
republice. Tímto však výčet je-
jích aktivit zdaleka nekončí.
Skupina FM Band spolu s Pav-
lou Walkovou pořádá od roku
1998 ve Frýdku-Místku
folk&country festival „Muzi-
kantské žně“, který je určen
zejména pro místní kapely. Od
roku 1989 spolupracuje s diva-
dlem Čtyřlístek a živě hraje
v některých divadelních hrách.

Folk-rocková skupina FM
Band hraje ve složení:
Emil Ferenc - vedoucí
+ basová kytara, zpěv 
Pavel Jezerský - flétna,
klávesy 
Vlastimil Šik - bicí
Pavla Jirglová - zpěv, kytara 
Petr Hladík - kytara, zpěv
Pavel Hryzák - hostující
houslista a zpěvák

Kapela FM Band oslavuje 15. narozeniny

Kapela FM Band při svém vystoupení na letošním IV. Folk
country festivalu „Muzikantské žně“, který také pravidelně or-
ganizuje. Foto: Jana Rumianová

PÁRTY
S JULČOU

zábavné odpoledne pro děti
a mládež od 5 do 15 let

Kdy: 
každý pátek v 16.30 hod.

Kde: 
divadélko Čtyřlístek 
(na sídlišti Slezská)

Program na prosinec 2002:
6.12. Jsi silný nebo slabý?

13.12. Tři stromy
20.12. Proměna

Vstup volný.

SOUBOR LIDOVÝCH PÍSNÍ
A TANCU OSTRAVICA

pořádá
Vánoční setkání s folklórem

aneb
„KOLEDA NAM NASTALA“
21. prosince v 19.00 hod.

v Národním domě
Přichází nejsvátečnější den

v roce. Nastrojený stromeček,
bohatě prostřený stůl, svíčky,
vůně jehličí a tóny koled, to
vše Vám chceme nabídnout.
Zveme Vás ke stolu a sváteč-
nímu rozjímání. Těší se na
Vás všichni členové souboru,
včetně dětí z Malé Ostravice.
Po programu hraje k tanci
cimbálová muzika Ostravica.

Předprodej vstupenek
od 9.12. v Národním domě

a v SLPT Ostravica.

Do rastru: Vánoční koncert ZUŠ
V pondělí 16. prosince se uskuteční tradiční vánoční koncert

žáků, který připravuje Základní umělecká škola ve Frýdku-Míst-
ku. Asi stovka dětí se bude snažit zpříjemnit Vám předvánoční
atmosféru shonu a nákupů. Koncert začíná v Národním domě
v 18 hodin. Ladislav Muroň

Silvestr 2002
Chceš prožít Silvestr na horách? Rád poznáváš nové lidi?

Chceš si ověřit, jak ovládáš cizí jazyk? Perfektní znalost němči-
ny není podmínkou. Máš ideální příležitost!

Asociace školních sportovních klubů Frýdek-Místek ve spolu-
práci s městem Frýdek-Místek pořádá

ČESKO-NĚMECKÉ SETKÁNÍ NA LYŽÍCH

Kdy: 27.12. 2002 - 3.1. 2003
Kde: Velké Karlovice - Hotel pod Javorem

❄ ubytování ve 3-4 lůžkových pokojích
❄ wc a umývadlo na pokoj

Pro koho: 13 míst pro 17 až 20leté studenty

Za kolik: 2 200 Kč

Cena zahrnuje:
❄ plnou penzi
❄ ubytování

❄ silvestrovské menu
❄ dopravu do všech lyžařských středisek

❄ návštěvu bazénu a bowlingu
Cena nezahrnuje:

❄ lyžařské permanentky
V případě zájmu kontakt :

Marta Michaláková, Obchodní akademie FM, tel.: 558 433 015,
Mobil: 607 589 937, e-mail: marta.michalakova@email.cz

Uzávěrka přihlášek do 30. 11. 2002
Na projektu se finančně podílejí Českoněmecký fond bu-

doucnosti, Městský úřad ve FM a firma OP Hasing.

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

SLEVA 10 %
KAŽDOU STŘEDU

Zveme rodiče s dětmi na
ODPOLEDNE S MIKULÁŠEM A ČERTY

ve čtvrtek 5. prosince od 16 do 18 hodin.
V této době je sleva 10%

na zboží pro děti
a ke každému nákupu malý dárek.
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Firma 
KOCIAN - MECNER

MALÍŘSTVÍ
A NATĚRAČSTVÍ

Nástřiky,
žaluzie, těsnění

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

ZASTAVÁRNA - BAZAR
Aneta Švajdová

ZASTAVÍME I PŘIJÍMÁME
DO KOMISE

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

Po pracovní době
NON-STOP

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

(naproti zastávce u Nového
bytu, vedle Frýdečanky)

Národní dům praskal
ve švech

Ani všechny prostory Národ-
ního domu v Místku nestačily
pro zájemce o aktivní pohyb.
Výborně odvedená organizá-
torská práce pořadatelů byla
odměněna účastí 1110 běžců
všech věkových kategorií. Je-
dinou překážkou bylo počasí.
To se trošku promítlo do účas-
ti dětí, přesto se jich sešlo na
startu 441. Pro ně bylo násled-
ně připraveno zábavné odpo-
ledne se spoustou her a soutě-
ží, které jim zpříjemnilo čekání
na vyhlášení vítězů a na loso-
vání tomboly.

Hlavního závodu se
zúčastnilo 332 běžců
V běhu pro zdraví na 1000

m si svou fyzickou kondici vy-
zkoušelo 327 běžců. Na trať
hlavního závodu na 10 km se

vydalo rekordních 332 závod-
níků z České republiky, Slo-
venska, Polska, Bulharska
a Ukrajiny. Konkurence se se-
šla vynikající a závodníci se
odměnili divákům i pořadate-
lům skvělými výkony. Loňské
vítězství neobhájil Krzystof Pr-
zybyla z Polska, který se mu-
sel sklonit před slovenským re-
prezentantem Miroslavem
Vankem. Až třetí místo patřilo
nejlepšímu českému běžci
současnosti Pavlovi Fasching-
bauerovi z USK Praha.

Běžkyně vítězství
obhájila

To, co se nepodařilo čes-
kým běžcům, dokázaly běžky-
ně. Mezi více než 40 ženami
obhájila své loňské vítězství
česká reprezentantka Petra
Kamínková, před Isabelou Za-
torskou z Polska a Danou Ja-

nečkovou z Košic. Na 4. místě
doběhla čerstvá mistryně re-
publiky v přespolním běhu Ja-
na Biolková z Vítkovic, která
žije a trénuje ve Frýdku-Míst-
ku.

V Běhu osobností
zvítězil Marek Šimoňák
V běhu osobností, který je

nedílnou součástí závodu, si
nejlépe vedl na trati 3333
m zástupce ředitele Obchodní
akademie Marek Šimoňák
před bývalým reprezentantem
ČR a držitelem nejlepšího ča-
su v maratónu Karlem Davi-
dem (jeho čas 2:11:12 hodin
má dodnes punc světové kva-
lity) a fotografem Miroslavem
Lyskem.

Nejlepší závodníky
čekaly ceny

Ceny nejlepším závodníkům
v jednotlivých kategoriích pře-
dávala Marie Vlčková-Poklu-
dová, bývalá vynikající dálkař-
ka, olympijský vítěz z parao-
lympiády v Sydney Milan Ku-
bala, Karel David a český re-
prezentant v chůzi Jiří Malysa.
V uplakaném odpoledni patřil
Národní dům a jeho okolí dě-
tem a sportovcům. Nezbývá si

než přát, aby se takových akcí
pro veřejnost konalo v našem
městě více.

V Soutěži škol bodovala
6. základní škola

Pořadatelé připravili v rámci
závodu dvě soutěže pro školy
našeho okresu. Nejpočetnější
výpravu vyslala 6. základní
škola, na druhém místě skon-

čila 1. základní škola a 3. mís-
to patřilo 8. základní škola.
Z této soutěže se školy odne-
sly poukázky na sportovní vy-
bavení v hodnotě 10.000 Kč.
Ve sportovní soutěži o nejlepší
umístění deseti závodníků,
která byla oceněna krásnými
poháry, obhájila své loňské
prvenství 6.ZŠ, před 1.ZŠ
a základní školou ze Pstruží.

Hornická desítka byla úspěšná i přes nepříznivé počasí

Krátce po startu desetikilometrového hlavního závodu, na který
si trouflo 332 běžců. Foto: Archiv pořadatelů

Ani vytrvalý déšť neodradil první listopadovou sobotu ví-
ce než 1100 běžců všech věkových kategorií od startu ve
stále populárnějším silničním běhu Hornická desítka. Pod
záštitou města se uskutečnil již 17. ročník jednoho z největ-
ších silničních běhů v České republice. Oddíl atletiky TJ Sle-
zan Frýdek-Místek odvedl výbornou práci při propagaci na-
šeho města a připravil skvělou sportovní akci, která byla
rovněž velkou společenskou událostí.

BOROMEUM
přijme

zdravotní sestru
do třísměnného provozu

Požadujeme:
1. nástupní praxi
2. kladný vztah ke starým

a nemocným lidem
Nabízíme:
3. perspektivní zaměstnání
4. odměňování podle

platných zdravotnických
tabulek

5. práci v příjemném
kolektivu
Nabídky posílejte do

13. prosince na adresu:
Boromeum, Revoluční 1282

738 01 Frýdek-Místek
� 558 630 327 - 
p. Karla Kolková

HALOGENOVÉ

TOPENÍ

INFRA

2000

Vytopí 
aÏ 120 m3

izolovaného 
prostoru !!!

CENA:1490,- Kã (s dálkov˘m ovládáním)

1190,- Kã (bez dálkového ovládání)

fa MICHALÁK
☎ 558 646 112, 603 806 166

HOSPODÁRNOST (1 hod. provozu)
P¤ÍKON 800 W 1200 W 1300 W
BùÎNÁ SAZBA 2,09 Kã 3,13 Kã 3,39 Kã
SNÍÎENÁ SAZBA 0,73 Kã 1,09 Kã 1,18 Kã

ZAKÁZKOVÉ
ŠITÍ

„Šaty dělají člověka,
my děláme šaty.“
Solidní uměřenost 

i experiment,
vkus, pohodlí, elegance.

Po, St 9 - 16
Út, Čt 9 - 17

RŮŽOVÝ
PAHOREK

Frýdek-Místek
(sport. Klub MAXIM)

Tel.: 558 628 711
603 897 045

NEJMODERNùJ·Í A NEJLEVNùJ·Í
SYSTÉM VYTÁPùNÍ
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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

VÁNOČNÍ KONCERT
Čtvrtek 5. prosince v 19.00 hodin - Ná-
rodní dům
Jožka Černý se skupinou Gracia
SLAVNOSTNÍ KONCERT
Ženského pěveckého sboru Bohusla-
va Martinů FM ke 40. výročí sboru
Pátek 6. prosince v 19.00 hodin - Ná-
rodní dům
4. SETKÁNÍ MUZIKANTŮ
Sobota 7. prosince v 19.00 hodin - Ná-
rodní dům
DENALI - ALJAŠKA 2002
Pondělí 9. prosince v 18.00 hodin - Ná-
rodní dům
Diaprojekce z výstupu na nejvyšší vr-
chol Severní Ameriky Mount McKinley.
WIHANOVO KVARTETO
3. koncert KPH 2002/2003
a 2. koncert Cyklu pro mládež
Úterý 10. prosince v 19.00 hodin - Ná-
rodní dům
VÁNOČNÍ KONCERT
4. zámecký koncert
Středa 11. prosince v 19.00 hodin - frý-
decký zámek
Účinkují: Slezští komorní sólisté, Erika
Šporerová - mezzosoprán
HOPLA! KUKLA PUKLA! ANEB
LETEM ŽIVOČIŠNÝM SVĚTEM
Čtvrtek 12. prosince v 8.30 a 10.00 ho-
din - Národní dům
Představení Divadla Drak z Hradce
Králové pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ.
PODVEČER S VIDEOKAMEROU
Čtvrtek 12. prosince v 16.30 hodin -
Národní dům
Kolekce filmů, se kterou čeští neprofe-
sionální filmaři zvítězili v roce 2001
v Tallinu na soutěži světové organiza-
ce amatérského filmu UNICA.
TALENT 2002
Čtvrtek 12. prosince v 18.00 hodin - ki-
no P. Bezruče
Moravskoslezské finále pěvecké sou-
těže kategorie do 15 let.
FM BAND
Sobota 14. prosince v 19.00 hodin - ki-
no P. Bezruče
Koncert k 15. výročí vzniku skupiny.
Hosté: Šuba duba band - ZUŠ FM
Lehká noha - skupina jižanského roc-
ku z Brna, Pepa Streichl - Ostrava
VÁNOČNÍ HRA
aneb Komedie o Ježíškově slavném
narození
Středa 18. prosince v 8.30 a 10.00 ho-
din - Národní dům
Loutkové představení pro děti MŠ a 1.
stupně ZŠ. Hrají a zpívají členové di-
vadla Oblázek z Ostravy.
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S FOLKLÓREM
aneb „Koleda nám nastala“
Sobota 21. prosince v 19.00 hodin -
Národní dům
Po programu hraje k tanci cimbálová
muzika Ostravica.

J.J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Pátek 27. prosince v 16.30 hodin -
kostel sv. Jana a Pavla.
Účinkují: Sólisté opery Státního diva-
dla moravskoslezského v Ostravě,
Smíšený pěvecký sbor Smetana FM,
Ženský pěvecký sbor B. Martinů FM,
Symfonický orchestr F-M.
PŘEDSILVESTROVSKÝ
SWINGOVÝ VEČER
Pondělí 30. prosince ve 20.00 hodin -
Národní dům
Účinkují: LR Cosmetic big band Edy
Šurmana, Jaroslav Urbánek, Gabriela
Plíšková, Swing trio a Jan Apeltauer

Připravujeme:

TANEČNÍ
pro manželské páry a dvojice
1. Začatečníci - středa v 19.30 hodin
2. Pokročilí - pondělí v 19.30 hodin
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
* pokročilí
- středa v 17.00 hodin
- neděle v 16.00 hodin

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

24.11.- 8.12. Kino nehraje
- rekonstrukce zvuku

9. - 11.12. 17.45 Baraka - Odysea
Země (USA)

20.00 Holky to chtěj
taky (SRN)

12.12. Kino nehraje - Finále Talentu
13.12. 17.45 Myšák Stuart

Little 2 (USA)
20.00 Hříšný život mi-

nistrantů
14.12. 14.00 Myšák Stuart

Little 2 (USA)
20.00 Kino nehraje -

Koncert FM Band
15.12. 15.30 Myšák Stuart

Little 2 (USA)
20.00 Hříšný život

ministrantů
16. - 18.12. 17.45 Mluv s ní (USA,

Španělsko)
20.00 Mluv s ní (USA,

Španělsko)
19. - 22.12. 17.45 Před svatbou ne!

(USA)
20.00 Brak (ČR)

23. - 25.12. Kino nehraje
26. - 29.12. 17.45 Mr. Deed’s -

náhodný milionář (USA)
20.00 Červený drak

(USA)
30.12. - 1.1. Kino nehraje

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

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Stálé expozice:

• BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
• NOVÝ ZÁMECKÝ OKRUH
• FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ
MÍSTO

V sakristii kaple je od listopadu insta-
lována výstava křížů ze sbírek Muzea
Beskyd.
• FRÝDEK A MÍSTEK
• PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHOR-
SKÉHO

Výstavy:

STOLETÍ UNIFOREM
Vystavované uniformy zachycují „his-
torii odívání“ vojáků 20. století, píse-
mné materiály a fotografie přibližují do-
bu jejich protagonistů. Potrvá do 23.
března 2003.
ZVONY A ZVONKY
ze zvonářské dílny Marie Tomáškové
- Dytrychové v Brodku u Přerova. Po-
trvá do 19. ledna 2003.
VÁNOČNÍ POZDRAV DŘÍVE
A DNES
Výstava přibližuje proměny vánočních
pozdravů od začátku minulého století
až do současnosti. Pro veřejnost je vý-
stava otevřena: úterý, středa, pátek
14-16 hodin, čtvrtek 14-17 hodin, dále
26., 28. a 29. prosince od 13-17 hodin.
KNIŽNÍ VAZBA A ILUSTRACE
Výstava představí dva umělce z Třebí-
če: mistra umělecké knižní vazby Vla-
dimíra Werla a ilustrátora, malíře
a grafika Josefa Kremláčka.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 12.
prosince v 17 hodin ve výstavních sí-
ních frýdeckého zámku. Potrvá do 26.
ledna 2003.

Programy, koncerty:

VÁNOČNÍ JARMARK
s prodejem lidových a uměleckých
předmětů
Neděle 1. prosince, 9-15 hodin, areál
frýdeckého zámku
• ukázka řemesel
• Zvony a zvonky - výstava
• vánoční program v kapli
• Mikulášská nadílka
• občerstvení
POUTNÍ BOHOSLUŽBA KE CTI SV.
BARBORY
Středa 4. prosince v 17.00 hodin, zá-
mecká kaple
ČTVRTÝ ZÁMECKÝ KONCERT
Středa 11. prosince v 19.00 hodin, Ry-
tířský sál frýdeckého zámku
Vánoční zpěvy a pastorely staré Evropy
Účinkují: Erika Šporerová - mezzoso-
prán, Slezští komorní sólisté
VÁNOČNÍ KONCERT
Čtvrtek 26. prosince v 15.00 hodin,
Rytířský sál frýdeckého zámku
Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční
v provedení Lašského smíšeného pě-
veckého sboru z Bašky.
Součástí koncertu je prohlídka výstavy
„Zvony a zvonky“. 

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST

DŘEVĚNÉ KOSTELY V POBESKYDÍ
Čtvrtek 5. prosince v 17.00 hodin,
přednáškový sál v Zeleném domě
Doplněno promítáním diapozitivů a vi-
deodokumenty „Chrámové dřevěnice“
a „Dřevěný kostel v Gutech“.
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Čtvrtek 12. prosince v 15.00 hodin,
přednáškový sál v Zeleném domě
Schůzky se mohou zúčastnit všichni
zájemci z řad veřejnosti.

PŘEDVÁNOČNÍ ZÁMECKÁ
VIDEOTÉKA
Čtvrtek 12. prosince v 17.00 hodin,
přednáškový sál v Zeleném domě
Projekce videosnímků se zimní tématikou.
VÁNOCE, VÁNOCE, SKORO-LI
BUDETE
Čtvrtek 19. prosince v 17.00 hodin,
muzejní učebna, přednáškový sál
v Zeleném domě
Předvánoční posezení u tradičního frý-
deckého betlému. Doplněno video-
snímkem „Dřevěná píseň“.
VINŠUJEME VINŠ
Neděle 29. prosince v 15.00 hodin,
muzejní učebna na Zámecké ulici
Derniéra výstavy „Vánoční pozdrav dří-
ve a dnes“. Výstavou provázejí autoři
Jiřina a Jaromír Poláškovi. Na závěr li-
dová novoroční vinšování z Frýdecko-
Místecka.

HRAD HUKVALDY
Tel. 558 699 323
Hrad je v zimním období uzavřen. In-
formace získáte ve Fondu Janáčkovy
Hukvaldy, Čs. legií 14, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 126 067

Divadlo Čtyřlístek
Novodvorská 667, FM

Tel.: 558 633 717
Pro děti:

Neděle 1.12. v 15.00 hodin
- PRINCEZNA NA HRÁŠKU
- O PRINCEZNĚ SOLIMÁNSKÉ
Hraje dětský soubor Rolnička. Po
představení výstava fotografií tohoto
souboru v DI klubu.
Sobota 14.12. v 15.00 hodin
1. BRK A FRK
2.díl seriálu Jana Krulikovského na-
zvaný Pekelný život. Příběh dvou čer-
tíků pro děti od 4 let. Hraje loutkařský
soubor Divadla Čtyřlístek.

Pro dospělé:

Čtvrtek 12.12. od 10 do 17 hodin
KLUB ZDRAVÍ
Přednáška a informace o přípravcích
pro zdravý způsob života.
Pátek 13.12. v 17.00 hodin
RADANA 2002
9. ročník nesoutěžní folkové a folkroc-
kové přehlídky amatérských hudebníků.
Pátek 20.12. v 19.00 hodin
ING II.
Oblíbená „Intelektuálně nevyvážená
Galasuperšou“ má své druhé pokračo-
vání. Spoluvystupuje hudební skupina
Srdíčko.

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

3.12. Pečení medových perníčků
5.12. Romská mikulášská nadílka

v Kulturním domě VP
6.12. Zdobení perníčků

10.12. Vánoční výzdoba klubovny

12.12. Vystoupení na charitním setkání 
13. - 15.12. Zimní víkendová akce

v Kunčicích pod Ondřejníkem
17.12. V době 13.00 - 15.00 hodin vá-

noční jarmark pro členy i veřej-
nost

17.12. Od 15.00 do17.00 hodin vánoč-
ní nadílka dětem

V době od 18.12. do 3.1. je klubovna
uzavřena.

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.
3.12. „Kafíčko, čajíček„ - posezení

a výměna osvědčených vánoč-
ních receptů. Od 9.30 setkání
s kosmetičkou.

5.12. Od 15.00 hodin Mikuláš (pouze
pro přihlášené). Dopolední pro-
gram odpadá.

10.12. Chystáme se na Vánoce - výro-
ba jednoduchých ozdob z papí-
ru, vánočních svícnů aj. Těšíme
se na vaše nápady.

12.12. od 9.30 do 10.00 cvičení mami-
nek s dětmi, pak volný program.

17.12. Elegantní balení dárečků - ne-
tradiční balení a výroba ozdob-
ných krabiček. Vaše nápady
jsou vítány.

19.12. Vánoční besídka

Mezi svátky buse v KM Krteček zavře-
no. Sejdeme se opět 7. ledna 2003.

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

Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h.
2.-4.12. Vánoční výzdoba oken. Prů-

svitný papír s sebou.
3.12. Setkání s krásou. Seznámení

s kosmetikou Moniky Žídkové.
Začátek v 10 hodin.

5.12. Mikulášská besídka. Jen pro
přihlášené. Začátky v 9 a 10.30
hodin.

9.12. Přijďte si vyrobit vánoční svíčku
z plastů. Od 10 hodin.

10.12. Úprava vánočního a silvestrov-
ského stolu. Beseda spojená
s praktickou ukázkou od číšnic-
kých učňů. Začátek v 10 hodin.

11.12. Maňásková pohádka O mlsné
kočičce. Začátek v 10 hodin.

12.12. Tradiční vánoční slet Broučků
s lampióny. Čeká nás procház-
ka s lampióny a drobné soutě-
že s odměnami. Sraz v 16 ho-
din u KM Broučci. S sebou lam-
pión a prskavky.

16.12. Zdobení vánočního stromu.
Přijďte pomoci přistrojit vánoční stro-
meček, můžete vzít s sebou ručně vy-
robené ozdoby.
19.12. Vánoční besídka. Začátek už

v 9 hodin. Přineste s sebou dá-
rek v hodnotě asi 20 korun na
výměnu. Shlédneme maňásko-
vou pohádku, zazpíváme si ko-
ledy, budeme pouštět lodičky
po vodě atd.

Od 23. prosince do 5. ledna bude
v KM Broučci zavřeno.
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V knihkupectví Librex
Hlavní ul. 107 v Místku

www.korc.cz

Od 4.12. IVAN KORČ - To nejhezčí
z roku 2002
Vernisáž, kterou zakončí Mikuláš, pro-
běhne ve středu 4. prosince od 17.00 h.

Antikvariát a První frýdecká nonstop
galerka

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

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

Mobil: 608 807 652
Do 7.12. TOMÁŠ ROZEHNAL - 

Knihy
7.12. - 4.1. JIŘÍ HELCEL - Plastiky

Salonek:
1.11. - 31.12. ŽELJKO DELIČ - 

O či je to oko

ČSA 481, Místek
(za Mainlem u kostela 

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

Otevírací doba:
Po - pá: 9.00 - 18.00 hodin
Sobota: 9.00 - 12.00 hodin

Do 15.1. LENKA GLOMBICOVÁ -
Ty jsi mé světlo

Výstava potrvá do 15. ledna 2003.

1. ZŠ, ul. TGM, Frýdek
Od 9.12. VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ
Vernisáž výstavy proběhne 9. prosin-
ce v 17.00 hodin.

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

Od 1.12 do 31.12. Akademický malíř
LADISLAV KUKLÍK - výstava gra-
fických listů

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

Vchod z Janáčkovy ulice
Vchod z Janáčkovy ulice s mož-
ností použít bezbariérový vstup.
PŘEDNÁŠKA
Podíl olomouckého biskupa Bruna ze
Schaunbergu na osídlování regionu
Úterý 3.12. v 17.30 hodin
Přednáší PhDr. Vojtěch Cekota.
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
Pondělí 16.12. v 17.00 hodin

Zvou studenti brněnské a ostravské
konzervatoře.
Více informací na str. 12.
MLADÍ SE BAVÍ PO SVÉM
Pátek 20.12. v 19.00 hodin
Tentokrát naposled v roce 2002. 
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
pro ženy středního věku
Každé pondělí od 17 do 18 hodin
S sebou vezměte podložku.
23.12. a 30.12. se cvičení nekoná.

• 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
Tento měsíc probíhají v DDM ně-
které akce označené „Děti dětem“

na podporu zaplavených DDM.
MAXIBETLÉM - výstava
- 1. prosince na frýdeckém zámku při
tradičním jarmarku
ZÁJEZD A EXKURZE
do výrobny vánočních baněk (Še-
nov u Nového Jičína)
- 2. prosince
- možnost si vyfouknout vlastní baňku

a levně nakoupit vánoční ozdoby
- koupání v krytém bazénu v NJ
- doprava zvláštním autobusem ve

13.00 hodin od DDM Frýdek, Kosti-
kovo náměstí 639

- cena: děti: 100 Kč, dospělí: 120 Kč
KLUB KALUŽ - PEČEME PERNÍKY
- 3. prosince od 15.00 h, DDM Místek
ČERTOVINY
- 2.-4. prosince
- soutěže, hry a výroba čertíků DDM

Frýdek
- prodej dárků v akci Děti dětem
MIKULÁŠSKÉ HRÁTKY
- 5. prosince, 15-17 hodin, Klub Stoun 
POČÍTAČOVÉ DOPOLEDNE
- 7. prosince, 9-11, 11-13 hodin, DDM

Frýdek
TEN VÁNOČNÍ ČAS
- 9.-12. prosince, 15-17 hodin, DDM

Frýdek
KOUZLA VÁNOČNÍ
- 9. prosince
- výtvarné hříčky pro malé i velké
PŘIŠLI JSME K VÁM NA KOLEDU
- 10. prosince
- pásmo koled a vánočních zvyků
- prodej dárků v akci Děti dětem
VOŇAVÉ VANOČNÍ ODPOLEDNE
- 11. prosince
- výroba vánočních cukrovinek
VÁNOČNÍ DÁREČEK
- 12. prosince
- výroba vánočních přání a dárečků
DĚTI DĚTEM
- 11.-12. prosince, 9-16 hodin, DDM

Místek 
- prodej výrobků v DDM
RADANA 2002

- 13. prosince od 17.00 hodin, Diva-
délko „Čtyřlístek“ (Slezská)

- hudební soutěže amatérských folko-
vých a folkrockových hudebníků.

- přihlášky do soutěže: Ivana Soško-
vá, telefon: 558 434 154

VÁNOČNÍ DOPOLEDNE
- 14. prosince, 9-13 h, DDM Místek
- vyrobíme si vánoční přáníčka, drob-

né dárky, svícen aj.
POČÍTAČOVÉ DOPOLEDNE
- 14. prosince, 9-11, 11-13 hodin,

DDM Frýdek
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
- 14. prosince, 9-12 h, DDM Frýdek
- práce s ovčí vlnou, vánoční dekorace
- cena: 120 Kč
VÁNOČNÍ PŘÁSTKOHRÁTKY
- 14. prosince, 13-16 h, DDM Frýdek
- zdobení perníků, výroba cukroví, vý-

roba 4 vánočních dárečků
- pro děvčata i chlapce od 6 do 15 let
- cena: 60 Kč
POČÍTAČOVÉ DOPOLEDNE
- 14. prosince, 9-11, 11-13 hodin,

DDM Frýdek
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
V ŠACHU
- 14. prosince, 9-12 h, DDM Místek
- šachový turnaj pro děti a mládež od

5 do 18 let
ŠACHOVÝ RODINNÝ TURNAJ DVOJIC
- 28. prosince, DDM Místek

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

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

ČERTOVINY
- 5. prosince
- Soutěže pro všechny děti. Účast

v maskách
VÁNOČNÍ LEZENÍ
- 28. prosince
- Cvičná stěna pro děti i dospělé.

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

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

V následující sezóně bude hudeb-
ní klub Stoun otevřen pouze

v pondělí, v pátek a v sobotu.
Otevřeno:

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

Začátky akcí v 19.30 hod.
Začátky koncertů ve 21.00 hod.
2.12. pondělí IN MEMORIAM aneb

HITY ZE ZÁHROBÍ (retro)
6.12. pátek ROCKOTÉKA (tanec)
7.12. sobota ACCEPT REVIVAL,
MORAVSKÝ ANDĚL a ANIE’S TRIP

(koncert)
9.12. pondělí IN MEMORIAM aneb

HITY ZE ZÁHROBÍ (retro)

13.12. pátek TECHSTEP MANIPU-
LATION 18 (akce)

14.12. sobota THE DOORS
REVIVAL (koncert)

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

19.12. čtvrtek RADEK PASTRŇÁK
(BUTY) A PEPA STREICHL

(koncert)
20.12. pátek ROCKOTÉKA (tanec)

21.12. sobota FLOATING BRIDGE
a LIKE FOOL (koncert)

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

26.12. čtvrtek ZÁHADA BLAIR
WITCH 2 (biograf)

27.12. pátek KiNG PAO (koncert)
28.12. sobota KLEGOVINY (tanec)
30.12. pondělí HITY ZE ZÁHROBÍ -

SPECIÁL (retro)

Hvězdárna a planetárium
Johanna Palisy v Ostravě

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

www.vsb.cz/planet
4.12. 16.00 Světem planet

18.00 Obloha dnes večer - ži-
vý pořad

7.12. 14.00 Měsíc u krejčího, Martin
a hvězda - pořad pro
děti od 5 let

16.00 Zimní souhvězdí
18.00 Hudba pod hvězdami:

Vánoce přicházejí
(kouzlo koled a vánoč-
ních pastorel, pořadem
provází Mgr. J. Javůrek)

11.12. 16.00 Skrytá krása vesmíru
18.00 přednáška RNDr. Jiřího

Grygara, CSc. (Fyzikál-
ní ústav AV ČR Praha):
Ve dvou to někdy pěkně
skřípe čili novy a kata-
klyzmické proměnné
hvězdy
(přednáška z cyklu Astro-
nomické repetitorium)

14.12. 14.00 Čarovná sklíčka - pořad
pro děti od 12 let

16.00 Obloha ve čtyřech roč-
ních obdobích

18.00 Zimní souhvězdí
19.15 Relaxace pod hvězdnou

oblohou: Llewellyn
(pořadem provází Jan
Petrů)

18.12. 16.00 Kameny z nebe
18.00 cestopisná přednáška

Ing. Martina Slívy: Svatá
země Izrael 

21.12. 14.00 Vesmírní tuláci - pořad
pro děti od 10 let

16.00 Poetika Velkého vozu
18.00 Jazz pod hvězdami:

Zpěvačky jazzového
nebe
(pořadem provází Boris
Urbánek)

28.12. 14.00 Pojďte s námi za hvěz-
dami - pro děti od 6 let

16.00 Znovuobjevená obloha
18.00 Skrytá krása vesmíru
19.15 Relaxace pod hvězdnou

oblohou: Smart Music
(provází Jan Petrů)

Pozorování hvězdné oblohy daleko-

hledy hvězdárny jsou veřejnosti pří-
stupna v prosinci každou středu a so-
botu od 18.00 do 20.00 hodin. Pod-
mínkou pozorování je jasné počasí.
Areál HaP J. Palisy se nachází na ka-
tastru Ostravy-Krásného Pole.

JÓGACENTRUM
V prostorách 9. ZŠ

na ul. E. Krásnohorské ve Frýdku
tel.: 605 100 604
www.joga.cz/f-m/

Zahájení kurzů jógy leden 2003:

Jógacentrum:
(9.ZŠ E. Krásnohorské):

Zahájení v pondělí 6.1.2003
v 15.00 hod. - jóga pro děti (od 6 let)
v 16.45 hod.- mírně pokročilí
v 18.30 hod.- mírně pokročilí
Zahájení v úterý 7.1.2003
v 16.30 hod. - mírně pokročilí
v 18.15 hod. - začátečníci
Zahájení ve středu 8.1.2003
v 10.00 hod. - začátečníci (vhodné
i pro seniory)
v 16.30 hod. - začátečníci
v 18.30 hod. - mírně pokročilí
Zahájení ve čtvrtek 5.9.2002
v 18.30 hod. - začátečníci

Mateřská škola ul. Svatopluka
Čecha (u OkÚ, směrem
k supermarketu Ještěr):

Zahájení v pondělí 6.1.2003
18.30 hod. - pokročilí
Zahájení v úterý 7.1.2003
16.30 hod. - pokročilí
Zahájení ve středu 8.1.2003
16.45 hod - začátečníci
18.30 hod. - mírně pokročilí

Mateřská škola ul. Anenská
(za hotelovým domem Permon):

Zahájení v pondělí 6.1.2003
15.00 hod. - pokročilí
Zahájení ve středu 8.1.2003
15.00 hod. - začátečníci

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

5. prosince v 18.30
MEDITACE
Teorie a praxe, které mohou ovlivnit
náš život po stránce zdravotní, men-
tální a duchovní. Vstup zdarma.
13. prosince
ČAJ O PÁTÉ
VÁNOCE S KARAKALEM
Vstupné 30 Kč
Zápisy do kurzů v novém roce
proběhnou 6.1. od 16.00 do 18.00 h.
v jógovém sále 9. ZŠ, cvičení budou
začínat od 13.1. Můžeme Vám nabíd-
nout cvičení rodiče s dětmi od 3 do 6 let,
děti 1. - 4. třída, jóga pro zdravou páteř
a psychiku, jóga pro ženy - zdraví a krá-
sa v každém věku a další kurzy.
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B&B dent, s. r. o.
T. G. Masaryka 602 • 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 633 506 • 558 621 604
mobil: 604 77 11 77 • e-mail: bbdent@bbdent.cz

VÁ· 3. STÁL¯ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

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

KUPON

5% SLEVA
NA VÝROBKY

GALADŘEVO

Staré Město

u Frýdku-Místku

Jamnická 16

tel.: 558 640 640

■ zahradní chaty

■ zahradní nábytek

■ ekologické barvy

na dřevo

■ pozink. konzoly

■ pískoviště

■ houpačky

■ zásobníky na

kompost

■ dřevěné ploty

■ pergoly

■ altány

■ palisády

■ květináče

28. fiíjna 1639, 738 01 Fr˘dek-Místek
Tel.: 602 566 025, fax: 558 431 385
vadas@vadas.cz
◆ Baterie GP, stavebnice, souãástky,

konektory, videodíly a ND pro TV,
ND pro mikrovlnné trouby, skfiíÀky,
kabely, mûfiící pfiístroje atd.

Velkoobchod
Maloobchod

Zásilková sluÏbaDavid Smolarčuk

TEL.: 558 431 016

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

MUDr. NAëA KOSTUROVÁ
oznamuje

Ïe zubní ordinace bude

od 1.1. 2003
P¤ESTùHOVÁNA

z Válcoven plechu FM

DO FR¯DKU, T.G.M. 602

do budovy BB Dentu

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

558 439 444

OBCHODNÍ DŮM
RIVIÉRA V MÍSTKU

(vchod z rampy)
ul. Frýdlantská
Frýdek-Místek

� 737 977 673

Prodejní doba:
Po - Pá: 9-12, 13-18

Při nákupu nad 1000 Kč
rohožka zdarma

KOBERCE
a podlahové krytiny

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

350 000 klientům.
✔ kreditní zajištění

(novinka v ČR)!!

✔ úvěrové karty
a jiné úvěry

✔ stavební spoření,
pojištění
Mnozí nabízejí běžné věci,

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

MAXKREDIT!!
(vytváření finanční

historie klientů a jednodušší
přístup k úvěrům)!!

� 558 877 145

R O F I S
RODINNÝ FINANČNÍ SERVIS


