
iDrtivou většinou občanů
města Frýdek-Místek a nepo-
chybně všemi občany soused-
ní obce Dobrá sledovaná stav-
ba rychlostní komunikace R 48
Frýdek Místek - Dobrá pokra-
čuje dle informací zástupce
zhotovitele ODS Ostrava dle
harmonogramu. Neobvykle příz-
nivé počasí, které provází le-
tošní podzim, napomáhá ke
zrychlení provádění stavebních
prací. To se ale bohužel nedá
říci o postupu realizace objektu
D 231 - lávka pro pěší, která
má spojovat oblast sídliště
Slezská a okolí s oblastí, kde
se nachází 10. základní škola
na ul. Cihelní a obchodní cent-
rum LIDL. Tento objekt je s mi-
mořádnou pozorností sledován
zástupci města. V minulosti při
všech jednáních ve věci reali-
zace stavby byl vyvíjen tlak ze
strany města Frýdek - Místek
na zhotovitele, aby dokončení
stavby lávky pro pěší bylo pro-
vedeno v co nejkratším termí-
nu, což by přispělo k účelu láv-
ky sloužit co nejširší veřejnosti,
zvláště pak dětem navštěvují-
cím 10. základní školu. Na
množící se dotazy stran dokon-
čení výstavby lávky pro pěší
obdržela starostka města Ing.
Eva Richtrová dopis od inves-
tora stavby Ředitelství silnic a
dálnic ČR správa Ostrava, ve

kterém uvádí důvody pozdržení
dokončení objektu D 231 - láv-
ka pro pěší na uvedené stavbě.
V něm se uvádí, že termín do-
končení tohoto objektu před
dokončením stavby nebyl ve
smlouvě o dílo mezi Ředitel-
stvím silnic a dálnic ČR a zho-
tovitelem ODS Ostrava stano-
ven. Přesto si byli všichni
účastníci výstavby vědomi dů-
ležitosti dřívějšího dokončení
tohoto objektu pro veřejnost.
Dále se v dopise uvádí, že
v průběhu letošního roku bylo
nutno překonat nepředvídatel-
né překážky, např. změnu pro-
váděcího projektu RDS, kom-
plikace v dodavatelských vzta-
zích, nevyhovující dodávky
mostních plechů, přísnost přejí-
mek a některé další důvody,
které postupně vedly k tomu,
že po zvážení všech bezpeč-
nostních rizik byl stanoven no-
vý konečný termín dokončení
objektu D 231 - lávka pro pěší,
a to do 30. dubna 2004.

ODaSH

Vážení 
spoluobčané,

od posledního
jednání zastu-
pitelstva měs-
ta 3. 11. je me-
diálně velmi
sledovaná
problematika
víceúčelové sportovní haly,
poskytnutí finančních pro-
středků na její ztrátový provoz
a s tím spojené otázky zacho-
vání provozu haly především
pro mladé hokejisty. Myslím si
proto, že nadešel okamžik vás
seznámit alespoň s některými
fakty, která celou problemati-
ku dokreslí. Vypsat všechny
skutečnosti by vydalo na celé
jedno číslo zpravodaje, proto
jsem se omezila jen na ty zá-
sadní, jež najdete na str. 13.
Chtěla bych vás ujistit, že sou-
časné vedení Města F-M jed-
noznačně usiluje o získání ví-
ceúčelové sportovní haly do
vlastnictví Města F-M a o za-
chování haly pro sportovní
činnost v našem městě. K to-
muto cíli směřují i současné
dílčí kroky, např. účast v draž-
bě tzv. „likusáku“, (montované
ubytovny a šaten) v areálu ha-
ly na pozemku Města F-M. To-
to nabytí musejí však schválit
zastupitelé na svém dalším
jednání, tj. 15. 12. 2003.

Pomalu se blíží Vánoce.
Chtěla bych vám proto popřát,
ať pod vánočním stromečkem
najdete hlavně klid a pohodu.

Ing. Eva Richtrová
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INFORMACE Z 27. A 28. SCHŮZE
RADY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

- rozhodla o zadání veřejné za-
kázky Správa lesního majetku
města F-M a těžba dříví;

- souhlasila s konáním sbírky
Vánoční strom (více v článku
Veřejná sbírka - Vánoční
strom na str. 3);

- doporučila zastupitelstvu měs-
ta vydat obecně závazné vy-
hlášky o místním poplatku ze
psů, o místním poplatku za lá-

zeňský nebo rekreační pobyt,
z ubytovací kapacity, za užívá-
ní veřejného prostranství, ze
vstupného, za provozovaný
výherní hrací přístroj, za pro-
voz systému shromažďování
sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunál-
ních odpadů (více v článku Od
ledna platí nové vyhlášky - na
str. 3);

- doporučila zastupitelstvu měs-
ta schválit záměr města F-M
prodat dům č.p. 639 na Kosti-
kově náměstí;

- rozhodla o využití inflační do-
ložky v roce 2004 formou jed-
nostranného zvýšení nájem-
ného u smluv o nájmu nebyto-
vých prostor nacházejících se
v objektech majetku Měs-
ta F-M;

- schválila smlouvu o vzájemné
spolupráci se společností Rá-
dio Čas s.r.o.;

- rozhodla o zadání veřejné za-
kázky na dodávku stavby Vý-
stavba komunikace P.N.D. - I.
etapa; Oprava fasády budovy
č.p. 177 ve F-M (místní část

Skalice), Oprava chodníků na
ul. Národních mučedníků, ul.
17. listopadu, ul. Olbrachtova,
Oprava schodiště na tř.
T.G.M. (pod SOU);

- rozhodla o výběru nejvhodněj-
ší nabídky na dodávku stavby
Rekonstrukce Náměstí Svo-
body v Místku a přilehlých čás-
tí - ul. Mlýnská a Hlavní třída;

- vzala na vědomí zprávu z in-
terního auditu Dotace poskytnu-
té Sdružení Romů na Moravě
Jekhetaniben andro Morava;
- rozhodla o zadání veřejné za-
kázky na úpravu vstupů do ob-
jektu Mateřské školy na ul. Mys-
livečka 1883 a na opravu oplo-
cení Mateřské školy Beruška.

27. schůze Rady města Frýdku-Místku proběhla 20. října,
následující schůze se konala 30. října. Na první z nich radní
doporučili zastupitelstvu města rozhodnout o zrušení ob-
chodní společnosti Městské lesy Frýdek-Místek s.r.o. Důleži-
tým bodem 28. schůze bylo zadání veřejné zakázky na do-
dávku projektové dokumentace pro stavební řízení stavby
Aquapark Olešná - I. a II. etapa. Dále rada města:

I v letošním roce zajišťuje vá-
noční výzdobu ve městě od-
bor dopravy a silničního hos-
podářství našeho městského
úřadu ve spolupráci s Tech-
nickými službami, a.s. Ve
městě budou stát celkem tři
velké vánoční stromy - na Zá-
meckém náměstí ve Frýdku,
na místeckém náměstí Svo-
body a před víceúčelovou
sportovní halou. Stromy mu-
sejí splňovat především krité-
rium souměrnosti a dostateč-
né výšky. Kromě těchto ská-
cených nainstalovaných jeh-
ličnanů budou ještě ozdobe-
ny vzrostlé stromy ve městě
na několika, dnes již tradič-
ních místech, jako před ško-
lou Pod Sovou, na Kostikově
nám. a u autobusového sta-
noviště v Místku. (jač)

Sociální služby
informují:

Městský úřad Frýdek-
Místek, odbor sociálních
služeb a zdravotnictví upo-
zorňuje všechny žadatele o
přidělení bytu v Domech
s pečovatelskou službou a
Penzionu pro důchodce,
aby se během měsíce pro-
since dostavili v úřední dny:
pondělí a středu do kance-
láře odboru sociálních slu-
žeb a zdravotnictví, ul. Pa-
lackého 115, 3. poschodí,
kanc. č. 341 k aktualizaci
svých žádostí.

Lávka pro pěší
bude se zpožděním

MěÚ Frýdek-Místek
informuje: 

úřední den STŘEDA
31. prosince se

přesouvá na ÚTERÝ
30. prosince 

od 8.00 do 17.00 hodin.

Radní města
Frýdku-Místku

Přejeme vám 
šťastné a veselé 

Vánoce
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Daruj krev s ČR!
Ve středu dne 10. prosince

proběhne na transfúzním oddě-
lení Nemocnice ve Frýdku-Míst-
ku akce „Daruj krev s Českým
rozhlasem“. Pracovníci trans-
fúzního oddělení zvou dobrovol-
né dárce krve, aby se této akce
zúčastnili v co největším počtu.
Ohňostroj bude i letos

Stejně jako každý rok, může-
te se i letos na Silvestra těšit na
velký ohňostroj, který pro vás or-
ganizuje frýdecko-místecká rad-
nice. Ohňové atrakce začnou
v areálu stadionu TJ Slezan u
VSH přesně ve 24.00 hodin a
budou trvat celých 15 minut.
Oslavili jsme Den veteránů

Den veteránů si 11. listopadu
připomenul i Frýdek-Místek. Na
městském hřbitově na Pan-
ských Nových Dvorech se sešli
zástupci armády, města F-M,
Svazu bojovníků za svobodu a
frýdecko-místečtí pamětníci. K
památníkům obětí války ve
Frýdku i v okrajových částech
města byly pak položeny kytice
jako tichá vzpomínka a poděko-
vání všem válečným veteránům
za jejich přínos k vítězství de-
mokracie.
Úspěchy našich filmařů

Organizátoři 23. ročníku celo-
státní přehlídky amatérských fil-
mů „Beskydský ještěr“, Milan
Pánek a Karel Hlosta navštívili
v těchto dnech na radnici paní
starostku Ing. Evu Richtrovou,
aby jí předali videokazetu se
směsí amatérských frýdecko-
místeckých písniček. Jde o pís-
ně místních autorů Augustina
Drabiny a Olgy Tlučkové. Na-
hrálo je D trio Václava Ducháč-
ka, které filmově zpracoval Ka-
rel Hlosta.
Vánoční trhy až do 24. 12.

Také v letošním roce budou
probíhat na místeckém náměstí
Svobody vánoční trhy. Stánky
s vánočním sortimentem - stro-
mečky, kapři, vánoční ozdoby
budou otevřeny od 1. prosince
až do Štědrého dne. Současně
bude probíhat sbírka Vánoční
strom a atmosféru budou již tra-
dičně dokreslovat kulturní vy-
stoupení.
Festival dovedností dětí

Již 5. ročník mezinárodního
festivalu dovedností dětí se ko-
ná letos na Čeladné. Semifiná-
lové soupeření se odehraje ten-
tokrát 13. prosince v Horském
hotelu Hamry. Hlavní program
začne přesně v poledne. Soutě-
žit se bude v těchto disciplí-
nách: zpěv, herectví, pohyb,
modeling, a to v kategorii jedno-
tlivci a skupiny. Na závěr 
soutěžního dne se bude ko-
nat Gala večer. Více na 
www.annatour.cz (festival).

Upozornění na zákaz volného pobíhání
psů v honitbách

Vzhledem k množícím se stížnostem na volné pobíhání psů
v honitbách, Městský úřad Frýdek-Místek, odbor životního pro-
středí a zemědělství, upozorňuje vlastníky psů na ustanovení 
§ 10 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění po-
zdějších předpisů. Podle zmíněného ustanovení je zakázáno
vlastníkům domácích zvířat nechat je volně pobíhat v honitbě
mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Fyzické osobě, kte-
rá se dopustí přestupku tím, že poruší výše uvedený zákaz,
může městský úřad, jako orgán státní správy myslivosti, uložit
podle zákona o myslivosti pokutu až do výše 30 000 Kč. Zákon
o myslivosti dále opravňuje myslivecké stráže a myslivecké
hospodáře k usmrcování toulavých psů v honitbě, kteří mimo
vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nej-
bližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř. OŽPaZ

V dílnách byl slavnostně zahájen provoz

Do budovy zatékalo, opadá-
vala římsa, bortil se komín, krov
byl napaden houbou a plísní.
Špatný byl též technický stav
dřevěného krovu a taškové kry-
tiny. Kanalizace byla napojena
na nevyhovující septik. V budo-
vě byla rovněž naprosto nevy-
hovující elektroinstalace. Roz-
sah šaten a počet WC nevyho-
voval hygienickým normám. To
všechno byly důvody, které
vedly frýdecko-místeckou rad-
nici k tomu, aby v říjnu minulé-
ho roku začala s rozsáhlou re-
konstrukcí budovy.

„Účelem bylo zhodnotit stá-
vající stav, provést statické za-
jištění budovy, zajistit bezbari-
érový vstup, provést nové
zdravotechnické rozvody a na-
vrhnout nové dispoziční odpo-
vídající potřebám provozu,“ vy-
světlil vedoucí investičního od-
boru Ing. Jan Kaspřík. Doku-
mentace řešila opravu, respek-
tive výměnu střechy, zlepšení
statiky budovy a další opravy a
rekonstrukce budovy z hledis-
ka požadavků hygieniků. Tato
část investiční akce byla pro-
jekčně zpracována samostat-

ně a také realizace byla před-
pokládána jako samostatná
akce s termínem zahájení v ro-
ce 2003. Rozhodnutí o zadání
projektového řešení učinila Ra-
da města Frýdku-Místku na
svém jednání již v loňském zá-
ří. Po odstranění střechy došlo
ke vzniku statických poruch na
budově a bylo zjištěno, že kle-
nební pásy staticky zajišťující
budovu neplní svou funkci. Na
budově nedošlo dříve k proje-
vu větších statických poruch
pouze z toho důvodu, že budo-
vu přitěžovala vlastní konstruk-
ce střechy. O měsíc později
proto rada města rozhodla o
rozšíření projektové dokumen-
tace o další statické zajištění a
úpravy budovy. Současně bylo
nutné z důvodu bezpečnosti
budovu vystěhovat. Situaci
rovněž zhoršil pád štítové stě-
ny a zatečení do budovy při
loňské vichřici v noci z 27. na
28. října. Rada města Frýdku-
Místku proto v letošním lednu
rozhodla o pokračování další
etapy rekonstrukce, tak, jak
předpokládalo původní projek-
tové řešení. Co se týče rozsa-

hu práce, jednalo se o vytvoře-
ní nových šaten a sociálního
zařízení pro klienty i zaměst-
nance centra, nové dispoziční
řešení, novou elektroinstalaci a
zdravotechniku dílen, vestavbu
výtahu pro klienty, přípravu pro
vestavbu v podkroví a dále ná-
sledně realizaci vlastní pod-
krovní vestavby.

V prvním nadzemním podla-
ží se tedy kromě sociálního za-
řízení nachází denní místnost
klientů s kuchyňským koutem,
šatny, úklidová místnost pro
zdravotně postižené, keramic-
ká dílna a sklad hotových vý-
robků. Ve druhém pak tkalcov-
ská dílna, dílna na práce dřevo-

ruční, sklad, kancelář, vycho-
vatelna. V nové podkrovní čás-
ti je dílna na ruční práce, prout-
kařská a kreativní dílna, úklido-
vá komora, sklad. Pro celý ob-
jekt je samozřejmostí bezbarié-
rový přístup. Konečnou tečkou
za celou akcí bylo zhotovení
venkovních fasád. Náklady re-
konstrukce vystoupaly na 15
milionů 700 tisíc korun. „V těch-
to nových podmínkách se bude
našim klientům výrazně lépe
pracovat. Částky za opravy by-
ly skutečně nemalé, takže bych
chtěla vedení města poděkovat
za takovou podporu,“ vyjádřila
se ředitelka centra Mgr. Dana
Šťastníková. (jač)

Ředitelka centra Mgr. Dana Šťastníková přihlíží slavnostnímu
přestřihnutí pásky v rukou místostarosty Mgr. Ivana Vrby.

FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Město Frýdek-Místek na začátku listopadu dokončilo jednu
ze svých velkých investičních akcí - rekonstrukci ústavních
dílen. Po více než roce práce v provizoriu mohli tedy klienti
Centra pro mentálně postiženou mládež F-M a Ústavu sociál-
ní péče pro mládež Ostravice - Penzionu Anenská začít pra-
covat v důstojných a především zdraví neohrožujících pod-
mínkách dílen keramické, truhlářské, tkalcovské, košíkářské,
textilní a kreativní.

Vznik samostatného Československa
Při příležitosti státního svát-

ku Dne vzniku samostatného
československého státu pro-
běhlo v pondělí 27. října slav-
nostní setkání u pomníku 
T. G. Masaryka ve Frýdku.
Slavnosti byli přítomni občané,
zástupci města Frýdek-Místek,
Okresní vojenské správy F-M,

Českého svazu bojovníků za
svobodu a dalších organizací.
Úvodního slova se ujal místos-
tarosta města Mgr. Petr Cvik.
„Zítra tomu bude již osmdesát
pět let, co vznikla Českoslo-
venská republika a byly polo-
ženy základy naší novodobé
státnosti. To, že žijeme ve svo-

bodném a nezávislém státě
nám, zejména mladším, může
připadat jako věc samozřejmá,
jaksi automatická a možná i
neměnná. Avšak zdaleka to-
mu tak není,“ zahájil slavnost-
ní akt místostarosta. Důležitost
a výjimečnost dne 28. října ro-
ku 1918 podtrhl ve svých slo-
vech také člen místecké zá-
kladní organizace Českého
svazu bojovníků za svobodu
Lubomír Pělucha. Poté byly
k památníku našeho prvního
prezidenta položeny kytice.

(jač)

FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

10. zasedání Zastupitelstva

města Frýdku-Místku pro-

běhne v pondělí 15. pro-

since od 8.00 hodin ve

velké zasedací síni měst-

ského úřadu (Radniční

1148; 2. patro). Zasedání

je veřejné. Informace o

programu a usnesení ze

zasedání předchozích na-

leznete na web. stranách 

www.frydekmistek.cz. 

OKS
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Od ledna platí nové vyhlášky

Co se týče vyhlášky o míst-
ním poplatku z ubytovací kapa-
city, nejdůležitější změnou je
navýšení sazby poplatku za
každé využité lůžko a den z 2
Kč na 4 Kč. Pro podnikatele
v této oblasti platí nová povin-
nost vést evidenční knihu.

Zákon také rozšiřuje výčet
zvláštního užívání veřejného
prostranství a to pro umístění
dočasných staveb sloužících
pro poskytování služeb nebo
prodeje, provádění výkopových
prací a zpoplatnění reklamních
akcí. Sazba u dočasných sta-
veb je rozdílná dle druhu prodá-
vaného sortimentu. Zpoplatnění
podléhají i tzv. černé stavby. Blí-
že se se schválenými sazbami
poplatku občané mohou sezná-
mit buď na finančním odboru,

právním odboru nebo na webo-
vých stránkách města www.fry-
dekmistek.cz. „V souvislosti
s tím bychom ještě rádi občany
a podnikatele zabírající veřejné
prostranství upozornili, že jsou
povinni vůči správci poplatku
vyplnit příslušný tiskopis. Ten
bude přístupný na příslušných
odborech, tedy buď na odboru
dopravy a silničního hospodář-
ství, finančním odboru či odboru
životního prostředí a zeměděl-
ství. Tato povinnost platí jak pro
stávající zábory veřejného pro-
stranství, tak i pro nové způso-
by zvláštního užívání,“ připome-
nula vedoucí oddělení místních

daní a poplatků Marcela Pilařo-
vá s tím, že nesplnění této po-
vinnosti bude finanční odbor
sankcionovat dle zákona.

U poplatku ze vstupného se
ze stávajícího označení ‚akce
obdobného charakteru', které
označovalo akce podobné
sportovním a kulturním, stalo
označení ‚reklamní akce‘. Za ně
činí sazba poplatku 20 %
z úhrnné částky vybraného
vstupného.

Ve vyhlášce o provozovaném
výherním hracím přístroji zastu-
pitelé schválili více změn, z ni-
chž je nejpodstatnější, a ta platí
pro všechny výše zmíněné vy-
hlášky, zvýšení sankce za neu-
hrazení poplatku ve stanove-
ném termínu či výši. „Dříve jsme
mohli navýšit poplatek až o 
50 %, nyní můžeme sankciono-
vat až do výše trojnásobku saz-
by poplatku,“ zakončila výčet
změn ve vyhláškách úřednice
Marcela Pilařová. (jač)

Volnočasový program klientů Ústavu sociální péče pro mládež
Ostravice - Penzionu Anenská je jednou za rok zpestřen hasič-
skými závody. Jejich bývalý vychovatel Jan Sandany (uprostřed)
tam totiž před pár lety založil sbor dobrovolných hasičů. Na foto-
grafii předává starostka města Frýdku-Místku Ing. Eva Richtrová
vedoucí vítězného družstva Marcelce Červeňákové pohár. (jač)

Finanční odbor našeho městského úřadu připravil na 9. za-
sedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku šest obecně zá-
vazných vyhlášek. Čtyři z nich zastupitelé přijali. Jde o vy-
hlášku o místním poplatku z ubytovací kapacity, za užívání ve-
řejného prostranství, ze vstupného a za provozovaný výherní
hrací přístroj. K úpravám došlo v důsledku novelizace zákona
o místních poplatcích. Účinnost těchto nových vyhlášek je od
1. 1. 2004.

V domově důchodců slavili „100“!
Je celorepublikovým tren-

dem, že se lidé dožívají vyš-
šího věku. Nejinak je tomu i
mezi obyvateli Domova dů-
chodců Frýdek-Místek, p.o.,
kde 6. listopadu oslavila neu-
věřitelných 100 let paní Marie
Dušánková.

Marie Dušánková se narodi-
la 6. listopadu 1903 v Ostravě
jako Marie Skibová. Tam také
absolvovala 5 tříd obecné a 3
třídy měšťanské školy. Později
se vyučila švadlenou. Z prvního
manželství měla jedinou dceru
Olgu, která dnes již bohužel
nežije, stejně jako Mariin druhý
manžel, jehož příjmení dodnes
nosí. „K nám do domova na-
stoupila již v roce devadesátém
sedmém a troufáme si říci, že
je ve velmi dobré fyzické, ale
hlavně duševní kondici nejen
díky genetické výbavě, ale také
ošetřovatelské péči, která je jí
zde poskytována,“ konstatoval
ředitel zařízení pro seniory Ing.
Milan Novák. Oslavenkyně si
prý ráda vypije kafíčko, dá si
zákusek nebo čokoládu Kašta-
ny. „Má-li dobrou náladu, za-
žertuje si, ale také občas pro-

nese trefnou kritiku na adresu
toho, co se jí nelíbí,“ prozradila
na babičku tamní vrchní sestra
Bc. Kateřina Valentová.

Mimo personálu domova a
rodiny, babičku navštěvují
vnučky, pravnuci i prapravnuci,
přišli Marii Dušánkové k tomu-
to neuvěřitelnému životnímu ju-

bileu popřát za vedení města
starostka Ing. Eva Richtrová a
místostarosta Mgr. Ivan Vrba.
Marie Šlachtová z Okresní
správy sociálního zabezpečení
F-M pak předala oslavenkyni
blahopřejný dopis Ing. Zdeňka
Škromacha, ministra práce a
sociálních věcí. (jač)

FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Český svaz házené ve spolupráci s agenturou
E-MOTION a Městem Frýdek-Místek pořádá
slavnostní vyhlášení nejlepších házenkářů a há-
zenkářek za rok 2003 v nově zrekonstruované tě-
locvičně při 6. ZŠ v Místku. Akce začíná v 15.00
hodin 19. prosince. Na programu je exhibice - ut-
kání žen Východ - Západ, hudební vystoupení

Petra Muka, vyhlášení ankety Rozhodčí roku
2003, exhibice - utkání mužů Východ - Západ,
ukázka miniházené 4+1, utkání extraligy volejba-
lu žen TJ Sokol Frýdek-Místek - PVK Přerov. Od
20.00 hodin bude slavnostní vyhlašování pokra-
čovat společenským programem v Národním do-
mě v Místku, kde budou předány všechny
ceny. Hosté se mohou těšit na Jana Vančuru,
Martina Dejdara se skupinou IN a také na místní
dětskou hudební skupinu Šuba Duba Band. (jač)

I senioři se umějí pobavit
O čtyřicet členů se od roku 1988 do dnešního dne rozrostl Klub

aktivního stáří se sídlem na místeckém sídlišti Riviera. „Tehdy jsem
klub zakládala se dvěma členkami a dnes je nás přes čtyřicet. Nej-
staršímu členovi je dvaadevadesát let,“ řekla vedoucí klubu Eliška
Žvaková, jíž je dnes pětaosmdesát. Tamní členové se scházejí tři-
krát týdně. V pondělky a ve čtvrtky je buď připraven nějaký konkrétní
program, nebo se senioři jednoduše setkávají, aby si popovídali. Že-
ny u toho stihnou ještě plést či háčkovat, muži i ženy hrají společně
karty, všichni popíjejí čaj či kávu a poslouchají hudbu. „Jeden náš
člen občas zahraje krásně na kytaru. To si vždycky všichni s chutí
zazpíváme a zatancujeme,“ líčila zakladatelka klubu. Pátky jsou pak
vyloženě karbanické dny. Veškerá zábava se však neodehrává
pouze za zavřenými dveřmi klubu. V říjnu například byli senioři na
zájezdu v polských Beskydech, který pro ně připravil odbor sociál-
ních služeb a zdravotnictví našeho městského úřadu. „Navštívili
jsme turistické město Sczyrk, Pszcynu a zavítali jsme také do Bial-
sko Bialé. Byl to pro všechny velice hezký zážitek, za nějž jsme mě-
stu velmi vděčni,“ děkoval bývalý kantor Jaromír Grygar. 10. listo-
padu důchodci ze všech frýdecko-místeckých klubů přijali pozvání
do Chlebovic na Krmášovou zábavu. I v prosinci budou mít senioři
bohatý program. Čeká je návštěva výstavy ručních prací, promítání
diapozitivů „Poetické povídání o Vánocích“ a samozřejmě také vá-
noční besídka. „Bývá to tak, že se zde setkává mládí se stářím. Při-
jdou děti z nějaké frýdecko-místecké mateřské školy a bavíme se
společně,“ usmívala se vitální paní Eliška. (jač)

Veřejná sbírka - Vánoční strom
Doba konání:

Od 1. 12. 2003 - 31. 12. 2003
Od 1. 12. 2003 - 23. 12. 2003 - pokladnička nám. Svobody F-M 
Peněžní prostředky je možno zasílat i na níže uvedené číslo
účtu.
Po datu 31.12.2003 již nebude možno peněžní prostředky přijí-
mat.

Účet:
Č. ú. 86-5758890257/0100, VS 2321
Komerční banka a.s., Nádražní č.p.1087, Frýdek-Místek

Účel:
Poskytnutí finančního příspěvku Charitě Frýdek-Místek, Domu
pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké, Mariánské náměstí
146, Frýdek-Místek na pořízení 1 ks sprchovacího lůžka pro
imobilní klienty; v případě dostatečného množství prostředků
bude zbytek finanční částky poukázán jako finanční příspěvek
pro nemocnici ve Frýdku-Místku, E. Krásnohorské 321, Frýdek-
Místek, na pořízení 1 ks injekční pumpy Terufusion TE -
311/312, která slouží k nitrožilní aplikaci léků. FO

Házená a volejbal 
v nové tělocvičně
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Ekologická „ČTYŘKA“

Ve spolupráci s Frýdeckou
skládkou a.s., třídíme na 2.
stupni odpad. V souvislosti
s touto činností je pro žáky 6.
tříd připraven výukový pro-
gram „Co skrývá popelnice“.

Všichni žáci naší školy ab-
solvují několik výukových dnů
v ekologickém středisku Hatě.
Moc se jim tam líbí.

Každoročně pro žáky 7. a 8.
tříd pořádá Stanice pro zá-
chranu živočichů v Bartošovi-
cích programy na téma Ptáci a
Šelmy.

Spolupracujeme s ekologic-
kým Sdružením VITA v Ostra-
vě. Lektoři tohoto sdružení
k nám jezdí zahrát si s dětmi
hry a naučit je něco nového,
např. výukový program „Co
skrývá popelnice“ pro žáky 6.
tříd, výroba ručního papíru
„Papírování“ pro žáky 6. tříd,
hra „BEO“ věnována proble-
matice globálních problémů
lidstva a trvale udržitelného
rozvoje.

Žáci 8. a 9. tříd pravidelně
pracují v lese v Palkovicích a
tak postupně vzniká „les 4.
ZŠ„. Z této činnosti ovšem ne-
mají jen dobrý pocit, zároveň
pomáhají vybudovat venkovní

učebnu v areálu naší školy. Za
vykonanou práci totiž dostane-
me dřevo na zhotovení stolů a
lavic. Zbytek nákladů včetně
úpravy dřeva a vysázení rostli-
nek pokryje grant Nadace Ve-
ronica z Brna, který jsme na
tento projekt dostali.

Účastníme se celostátního
projektu Kyselý déšť ekologic-
kého sdružení TEREZA, Pra-
ha. Na škole jsme zřídili infor-
mační centrum, kde mohou
děti dvě odpoledne v týdnu
(vždy v pondělí a čtvrtek) zdar-
ma pracovat na počítači nebo
vyhledávat informace v růz-
ných encyklopediích. K dispo-
zici mají také časopis ABC a
nově si mohou u učitele vyžá-
dat k nahlédnutí časopis Nati-
onal Geographic (českou ver-
zi). Naše škola je začleněna
do sítě škol s ekologickým za-
měřením celého Moravsko-
slezského kraje. Zkušenosti si
předáváme na pravidelných
setkáních v Ostravě. Rádi si
budeme vyměňovat zkušenos-
ti s ekologickými aktivisty měs-
ta a okolních škol. 

Mgr. Jan Slováček,
ředitel školy

Čtyřka v našem případě je číslo základní školy našeho
města, která se dlouhodobě zabývá velmi významnou slož-
kou výchovy mladé generace - výchovy k ochraně přírody
a životního prostředí. Již v předloňském školním roce naši
žáci ohrozili třinecký rekord ve stavbě plastového hada, za-
hájili třídění odpadů ve škole, vyhráli regionální soutěž ve
sběru papíru a získali diplom „Ekologicky nejzdatnější ško-
la“. V minulém školním roce přibyly další aktivity a ekologic-
ké projekty. V tomto směru se budou ubírat další ekologické
aktivity školy ve školním roce 2003-04, se kterými bychom
vás rádi seznámili.

Místostarosta města Mgr. Petr Cvik přijal odpoledne 12. listo-
padu pozvání mezi studenty místeckého Gymnázia Petra Bez-
ruče. Více než hodinu s mladými lidmi diskutoval o ožehavých
tématech, která v současnosti „pálí“ naše město. Na přetřes při-
šla výstavba obchodního domu Kaufland, nový aquapark i pro-
blémy související se snahou města nabýt do svého vlastnictví
víceúčelovou sportovní halu. O tom, že studenti vzali besedu
s panem místostarostou zcela vážně, svědčila úroveň klade-
ných dotazů, a to zejména maturanty Tomášem Černým a Pet-
rem Němcem, jimž na fotografii místostarosta předává své vi-
zitky, aby se na něj mohli v případě potřeby obrátit. „Velice rád
jsem opět po těch měsících odloučení od kantořiny zasedl me-
zi mladé lidi a pokud takováto pozvání přijdou častěji, rozhod-
ně neodmítnu,“ přislíbil Mgr. Cvik, jenž má v ranku svých kom-
petencí mimo dopravy, životního prostředí a kultury právě škol-
skou problematiku. (jač)

Mezinárodní partnerství mezi školami
V minulém školním roce se

Speciální školy na ul. Pionýrů
767 ve Frýdku-Místku zapojily
do mezinárodní spolupráce
v rámci projektu Socrates - Co-
menius - Přátelství škol. Byl
zpracován společný projekt
pod názvem: „Okno do mého
světa“ se speciálními školami
ze Spolkové republiky Němec-
ko, ze Severního Irska ve Vel-
ké Británii a z Estonska. Pro-
jekt prošel úspěšně schvalova-
cím řízením v národní agentuře
a v mezinárodní agentuře hnu-
tí Socrates. Na začátku října
2003 se ředitelka školy Ma-
loušková s panem učitelem
Vavřičkou zúčastnili první part-
nerské schůzky v městě
Omagh ve Velké Británii - Se-
verním Irsku. Na této schůzce
byly naplánovány aktivity pro
školní rok 2003/2004, které bu-
dou všechny zúčastněné spe-
ciální školy průběžně plnit.
V tomto školním roce budou
žáci a učitelé partnerských
škol pracovat společně na per-

sonálních profilech, budou vy-
tvářet vánoční strom - Comeni-
us s ručně vyrobenými vánoč-
ními ozdobami z jednotlivých
škol, vymění si e-maily, ve kte-
rých budou popisovat své ty-
pické národní vánoční zvyky,
budou vytvářet vánoční knihu,
vymění si CD s fotografiemi
škol, učeben a okolí škol, bu-
dou slepovat papírovou koláž
s atributy národních svátků a
tvořit slovník, ve kterém budou
ve čtyřech jazycích uvedeny
základní dorozumívací slova
každodenního života. Na uve-
dené činnosti naváží i další ak-
tivity v příštím školním roce,
které budou dohodnuty na
partnerské schůzce v měsíci
květnu 2004 v městě Voru
v Estonsku. V měsíci červnu
2004 se ředitelé partnerských
škol sejdou na kontaktní
schůzce u nás ve Frýdku-Míst-
ku. Pro žáky a učitele našich
Speciálních škol je uvedená
spolupráce velmi důležitá. Se-
známí se s historií, současnos-

tí, přírodními a kulturními zají-
mavostmi Severního Irska,
Německa a Estonska. Žáci se
budou mezi sebou dorozumí-
vat také pomocí e-mailové
pošty, která bude rozvíjet je-
jich dovednosti v ovládání po-
čítačové techniky. Získají zá-
kladní jazykové vědomosti
v jednacím jazyce - angličtině.
Společné aktivity budou za-
komponovány do jednotlivých
výukových předmětů a do to-
hoto projektu bude zapojena
většina žáků a učitelů našich
Speciálních škol. O průběhu
naší vzájemné spolupráce me-
zi čtyřmi speciálními školami
v Evropě vás budeme průběž-
ně informovat. Doufáme, že
tato spolupráce bude pro naše
žáky a učitele přínosem, neboť
získáme mnoho informací o ži-
votě našich zahraničních přá-
tel, nejen v jejich osobním ži-
votě, ale také v pracovním a
školním procesu. 

PaedDr. Ilja Maloušková,
ředitelka Speciálních škol

Dotace z Fondu výchovy
a vzdělávání na rok 2004
Komise pro výchovu a vzdělávání pracující při Radě města

Frýdku-Místku oznamuje všem občanským sdružením, školám a
školským zařízením, příspěvkovým organizacím a jiným právním
subjektům nezřízeným za účelem podnikání (účelovým zaříze-
ním, církvím apod.) pracujícím v oblasti výchovně - vzdělávacích
aktivit, v oblasti zájmových aktivit a v oblasti využití volného ča-
su dětí a mládeže (včetně středoškolské mládeže), že si mohou
požádat o příspěvek z fondu výchovy a vzdělávání pro rok 2004. 

Podmínky pro zařazení žádostí:
• Žadatel musí pro svou žádost použít předepsaný tiskopis (ob-

drží jej na odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ
ve F-M, Radniční 10, kanc.č. 205 u pí. Čechové, tel: 558 609
214, e-mail:cechova.jana@frydekmistek.cz. Rovněž je možno
tyto formuláře stáhnout z www stránek města - zprávy odboru
školství, kultury, mládeže a tělovýchovy.

• Vyplněný tiskopis se všemi náležitostmi musí včas zaslat na
Městský úřad F-M. 

• Žadatel může žádat příspěvek na jednotlivou akci či aktivitu jen
z jednoho fondu města.

• Žadatel nemá vůči Městu Frýdek-Místek žádné dluhy.
• Žadatel provedl řádné vyúčtování případných dříve poskytnu-

tých dotací.
• Fond komise nemůže být jediným finančním zdrojem při reali-

zaci aktivit.
• Finanční prostředky fondu nesmí být použity jako investice.

Termín odevzdání žádostí pro rok 2004 je 31. 12. 2003! 

SKLENÁŘSTVÍ, 
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ

Vlasta Garnacová

Nám. Svobody 47, F-M
(vchod z ulice U St. pošty)

- dovoz a odvoz oken, dveří
zajištěn

PO, ČT 7.00-17.00 hod.
ostatní pracovní dny 

7.00-15.00 hod.

☎ 558 433 006

PRO-CLEAN
Nabízíme jednorázové, pravidelné kompletní úklidy

domácností a kanceláří

• mytí oken • vánoční úklidy
• žehlení, praní • vánoční výzdoba

e-mail: pro.clean@seznam.cz
tel.: 777 216 737, 776 023 483

Pozor! Pozor! Pozor!
Už jen do konce roku!!!

Využijte uzavření 
STAVEBNÍHO SPOŘENÍ
za stávajících výhodných podmínek

Státní podpora
4500 Kč ročně

Využijte stavební spoření 
od HYPO stavební spořitelny
NADSTANDARDNÍ SPOŘENÍ

• úrok z vkladů 4 %
• další výhody
NADSTANDARDNÍ ÚVĚR
• úrok z úvěru 3,9 %

něvěříte? 

Potřebujete více informací?

Kdo zaváhá...
Kontaktujte nás:

Telefon: 558 626 049

Mobil: 
732 702 175, 737 821 261
E-mail: 
hypo.nadstandard@centrum.cz

Mladí manželé koupí byt 

ve F-M. Platba v hotovosti.

RK nevolejte. 777 323 855.



Vážení občané,
v minulém čísle

Zpravodaje RM F-M
jsem vás seznámil
s oprávněním stráž-
níků „otevřít byt“ ne-
bo... Volně navážu
na další oprávnění,
které je podobné.
Jedná se o „Opráv-
nění ke vstupu do
živnostenských pro-
vozoven“.

Dikce zákona zní: „Strážník
je při plnění úkolů obecní poli-
cie oprávněn vstupovat v 
živnostenských provozovnách
v prodejní nebo provozní době
do všech prostor určených pro
zákazníky. Tím není dotčeno
ustanovení předchozího opráv-
nění, pokud jde o vstup do by-
tu nebo jiného uzavřeného
prostoru.“

Úvodem bych chtěl vysvětlit
pojem „živnostenská provo-
zovna“. Podle živnostenského
zákona je to takový prostor, ve
kterém je živnost provozována
(restaurace, prodejna, dílna).
Za provozovnu lze považovat
také pojízdnou prodejnu, stá-
nek a nebo obdobné zařízení
sloužící k poskytování služeb
nebo prodej zboží. Živnosten-
ský zákon dále stanoví, že kaž-
dá provozovna musí být tr-
vale a viditelně zvenčí ozna-
čena obchodním jménem a
identifikačním číslem! Toto
nařízení není v mnohých přípa-
dech dodržováno. Pokud je
provozovna určena pro prodej
zboží nebo poskytování slu-
žeb, musí být na viditelném

místě vyvěšena pro-
vozní doba.

Význam tohoto
oprávnění spočívá
zejména v jeho pre-
ventivní roli. Stráž-
ník má např. mož-
nost se přesvědčit,
zda v provozní či
prodejní době ne-
jsou osobám mlad-
ším 18 let podávány
alkoholické nápoje

nebo zda jim není umožněna
hra na výherních hracích auto-
matech apod.

Zákon stanoví, že tímto
oprávněním strážníka není ni-
jak dotčeno jeho zákonné
oprávnění otevřít byt nebo jiný
uzavřený prostor, je-li důvodná
obava, že je ohrožen život,
zdraví, případně hrozí větší
škoda na majetku. Jsou-li spl-
něny toto zákonné podmínky,
vztahuje se toto oprávnění i na
živnostenskou provozovnu ( ji-
ný uzavřený prostor).

Věřím, že vám tento výklad
zodpověděl případné dotazy
související se zákroky či kon-
trolami prováděnými našimi
strážníky v místních provozov-
nách.

Vzhledem k tomu, že se na
stránkách zpravodaje s vámi
čtenáři setkávám v letošním
roce naposledy, dovolte mi,
vážení spoluobčané, popřát
vám příjemné prožití vánočních
svátků, do nového roku hlavně
pevné zdraví a mnoho osob-
ních i pracovních úspěchů.

Václav Buček,
ředitel MP F-M
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Městští strážníci se ve dnech 12. a 13. listopadu podíleli spolu s Policií ČR na řešení neutěšené do-
pravní situace ve městě. Ta se v poslední době vyhrotila natolik, že především v době mezi 14. a 16.
hodinou odpolední pravidelně dochází k zácpám na křižovatce ulic Revoluční, T.G.M. a také na tzv.
Rubikově křižovatce. Celá akce byla dle slov jejího organizátora, ředitele frýdecko-místecké městské
policie Václava Bučka, zaměřena na „neposlušné“ řidiče podílející se svou neukázněností na do-
pravním kolapsu nejvíce. Ti pak byli sankcionováni symbolickými blokovými pokutami. (jač)

16.10. kříženec NO (fena) nový majitel Letná
16.10. 7x štěňata kříženec NO Letná
19.10. kříženec černý menší (pes) Míru
21.10. kříženec NO žlutý (fena) Zámecké nám.
22.10. kříženec zlatý štěně Palkovická
26.10. kříženec NO (Fena) Slezská

4.11. 2x kříženec NO štěňata (feny)nový majitel Příborská
9.11. 2x kříženci černí (štěňata) Příborská

11.11. 4x kříženci hnědí (štěňata) H.Salichové

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

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

Možnost vyjádřit se
anonymně k činnosti

městské policie budou mít podle slov jejího ředi-
tele frýdecko-místečtí občané již od ledna 2OO4.
„Na šesti stanovištích ve městě budou schránky,
do nichž můžete vhazovat své náměty, podněty či
kritiku na práci strážníků,“ vzkazoval Václav Bu-
ček. Schránky obdobné klasickým poštovním, jen
v neonově zelené barvě s nápisem MP strážníci
umístí na budovu městského úřadu do Místku (na
ulici Palackého), na sídliště Riviera, kde bude
upevněna na prodejně Albert, na Slezskou na
zdravotní středisko a sídliště Kolaříkova bude
podchyceno schránkou na prodejně Orbigo. Na
Kulturním domě Válcoven plechu bude také jed-
na a poslední bude umístěna na prodejně Lena

na ul. Radniční. „V případě požadavků ze strany
občanů lze stanoviště rozšířit i do jiných lokalit,“
sliboval Buček a dodal, že vybírat se schránky bu-
dou v intervalu jednou za týden. Výběr budou pro-
vádět pouze vedoucí pracovníci, takže se nikdo
nemusí obávat, že by se případná stížnost nedo-
stala k projednání, protože by ji např. zachytil řa-
dový strážník, jehož se věc týká. Konečně tak bu-
dou moci naši občané mít možnost anonymně
bez obav sdělit, že se konkrétní hlídka kupříkladu
nevhodně chovala či byla loajální vůči přestup-
kům nebo dokonce upozornit na korupci strážní-
ků. „Pokud by se častěji objevovaly stejné dotazy,
které by mohly zajímat širší veřejnost, budeme se
zodpovězením zabývat ve Zpravodaji Rady měs-
ta Frýdek-Místek,“ zakončil Buček. (jač)

Napište městským policistům!

ANNA TOUR, F-M

nnoovváá  
pprroovvoozzoovvnnaa

uull..  OOssttrraavvsskkáá

/budova GE banky, 1.p./
tel.fax: 558 638 456

www.annatour.cz

AUTODÍLNA BX Tempo
• opravy vozidel 
• přípravy vozů na STK 

a provedení STK
• výměna čelních skel vč.

vyřízení na ČP 
• výměna výfuků
• opravy brzdového systému
• čistění interiéru aj.

F-M, Panské
Nové Dvory 
603 448 050
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603 512 515
nebo volejte zdarma

800 141 142

10% slevy pro 
tělesně postižené 

a důchodce

TAXI
K A D L Č Í K

558625 625

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

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

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

Kompletní sluÏby v oblasti

vodo - topo - plyn
s bezplatnou konzultací

n a b í z í

firma KUPâA Tomá‰
739 03 PrÏno ãp. 5

Volejte ihned 558 675 999
nebo 602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·

NATùRAâSTVÍ 
CHROMEC

Provádíme:
• nátěry oken, dveří,

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

Od 
18.00 hodin 

� 558 626 112

Mobil: 606 343 947

Firma KOCIAN - MECNER

MALÍŘSTVÍ
A NATĚRAČSTVÍ
Nástřiky, žaluzie, těsnění

� 558 436 236 (večer) 

603 745 292, 604 145 641

Poslední ‰ance získávat 4 500 Kã od státu!

Nový úvěr na bydlení

MAXI TREND
• nízká úroková sazba, dlouhodobá splatnost
• daňové odpočty a příspěvek od státu

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

K

N
IH
A
¤STVÍ PASPARTO

V
Á

N
Í

&
JAN a JITKA 

KUKUCZKOVI

Najdete nás 

v budovû Hutního projektu na

ul. 28. fiíjna

po–pá 8.00–15.00 

☎ 558 877 144, 723 052 143

OkamÏité finanãní

PÒJâKY
VV˘̆‰‰ee  ppÛÛjjããkkyy

• Neúãelovost
• Splatnost 12 aÏ 36 mûsícÛ
• Peníze jsou vypláceny bezhotovostnû na vá‰

úãet
• Revolving – automatické nav˘‰ení va‰í pÛjãky

2200  000000  aaÏÏ  220000  000000  KKãã

bez ruãitele

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

558 631 535
558 679 371
604 556 181

Plastická chirurgie Morava
MUDr. LIBOR POLÁK

• Zvětšovací a zmenšovací
operace prsů

• Operace víček
• Operace odstálých ušních

boltců
• Korekce nosu
• Vytahování vrásek - face

lifting

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

a odstraňování znamének
• Laserové operace chrápání
• Laserové bělení zubů 

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

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

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

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

• zimní zahrady
✆ 724 122 816, 606 710 740

Nově otevřená
firemní prodejna
dámského prádla

FRÝDEK 
Zámecké náměstí 2224

☎ 558 632 066
cena ❃ výběr ❃ kvalita

AAAA DDDD MMMM IIII RRRR ÁÁÁÁ LLLL SSSS HHHH OOOOWWWW
Kabaretové vystoupení - lux.dám.prádlo

Vhodný program: 

plesy, firemní akce, disko aj. 
Ag. ANNA, FM, ul.Ostravská
/budova banky GE-1.p./ 
Tel. 608 949 999
e-mail:annatour@volny.cz 

www.fotomorava.cz zelená linka 800 145 245
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PŘEDSTAVENÍ RADNÍCH MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

K 31. 10. 2003 úřad práce
evidoval 16064 uchazečů o
zaměstnání (v roce 2002
15380), což je o 233 méně
než v minulém měsíci. Míra
nezaměstnanosti činila 14,45
% (v roce 2002 13,87 %) a v
porovnání s předcházejícím
měsícem poklesla o 0,24%-
ního bodu.

Úřad práce evidoval 7987
žen, což je 49,7 % z celkové-
ho počtu evidovaných ucha-
zečů o zaměstnání.

Při srovnání s minulým mě-
sícem se počet absolventů a
mladistvých snížil o 175 (t.j.
o 8,1 %) a na konci října úřad
práce evidoval v této skupině
1983 osob (ve srovnání se
stejným obdobím roku 2002
to je o 2,3 % méně).

Pokles o 14 osob oproti mi-
nulému měsíci byl zazname-
nán v kategorii uchazečů
se ZPS, kterých bylo evidová-
no ke konci října 2505. V prů-
běhu října 2003 požádalo
o zprostředkování zaměstná-
ní 1250 nových uchazečů
(oproti stejnému období loň-
ského roku to je o 55 osob ví-
ce). Největší počet z nich
představovali zaměstnanci z
odvětví výroba kovů a kovo-
dělných výrobků. Z nově za-
registrovaných uchazečů o
zaměstnání 71 ukončilo sa-
mostatně výdělečnou čin-
nost.

Vyřazeno bylo 1483 UoZ
(oproti stejnému období loň-
ského roku to je o 205 osob
více) - z tohoto počtu bylo pro

1144 vyřazených důvodem
ukončení evidence nástup do
zaměstnání (v říjnu 2002 na-
stoupilo do zaměstnání o 198
UoZ méně). Nejvíce vyřaze-
ných uchazečů našlo uplat-
nění především v odvětvích
služby, výroba potravin, ob-
chod. Z hlediska pracovních
příležitostí evidoval úřad prá-
ce k 31. 10. 2003 celkem 238
volných míst s místem výko-
nu práce v okrese Frýdek-
Místek, což je o 331 volných
míst méně než ve stejném
období roku 2002 a o 77 vol-
ných míst méně než ke konci
předcházejícího měsíce. Na
1 volné pracovní místo připa-
dalo 67,5 uchazečů - pro
srovnání ke stejnému datu
minulého roku na 1 volné

pracovní místo připadalo
27,0 UoZ.

Pro dělníky bylo nabízeno
185 vhodných volných míst
(o 270 méně než v r. 2002) a
pro TH pracovníky a ostatní
53 vhodných volných míst
(o 58 méně než v r. 2002).
Pro občany se změněnou
pracovní schopností bylo v
nabídce úřadu práce 8 vhod-
ných volných míst (o 17 méně
než v r. 2002), pro absolven-
ty a mladistvé 39 vhodných
volných míst (o 41 méně než
v r. 2002).

V říjnu 2003 zaměstnava-
telé hlásili úřadu práce nejví-
ce volných pracovních míst v
dělnických profesích, zejmé-
na v profesích prodavač, ze-
dník, elektrikář a pomocný

dělník. V rámci aktivní politiky
zaměstnanosti bylo vytvoře-
no a obsazeno v měsíci říjnu
2003 celkem 156 nových pra-
covních míst. Z tohoto počtu
bylo 67 absolventských míst,
41 společensky účelných pra-
covních míst pro uchazeče o
zaměstnání ohrožené dlou-
hodobou nezaměstnaností a
48 míst na provádění veřejně
prospěšných prací. Během
měsíce října 2003 zahájilo re-
kvalifikaci 216 uchazečů a na
konci měsíce navštěvovalo
některý z probíhajících rekva-
lifikačních kurzů pořádaných
úřadem práce celkem 352
UoZ (z toho 79 absolventů
a mladistvých a 33 osob
se ZPS). 

ÚP ve F-M

Evidovaná nezaměstnanost a volná pracovní místa

Ing. Eliška Brožová, CSc. (KSČM)
Narodila se v dubnu 1945 ve Sviadnově, od roku 1949 žije ve Frýdku. Po ma-

turitě pracovala rok v Železárnách Stalingrad, jak se tenkrát jmenovaly nynější Vál-
covny plechu. Tato zkušenost a rodinná tradice ji přivedly ke studiu na hutnické fa-
kultě VŠB v Ostravě, které ukončila v roce 1968. Téměř 32 let se věnovala vý-
zkumu v oblasti elektrotechnických a nerezavějících ocelí, do roku 1992 ve Vý-
zkumném ústavu hutnictví železa v Dobré, kdy úspěšně obhájila také svou diser-
tační práci v oboru tváření nerezavějících ocelí. Ve výzkumné práci pak
pokračovala ve Válcovnách plechu a.s., odkud však po zrušení výzkumného od-
boru v roce 2000 musela odejít. Přes svou kvalifikaci byla pak více než dva roky
nezaměstnaná, nyní je v předčasném důchodu.

V roce 2000 byla zvolena členkou Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, kde
pracuje v jeho zahraničním výboru. Již druhé volební období je členkou zastupitel-
stva našeho města, nyní je členkou rady města a předsedkyní kulturní komise. Prá-
vě v oblasti kultury má dlouholeté zkušenosti, protože byla téměř 20 let členkou
komisí města v oblasti kultury a školství a řadu let se ve svém volném čase podí-
lela na kulturních a zájmových aktivitách v kulturním domě Válcoven plechu.

„Město Frýdek - Místek se v minulém období rozrostlo o nová sídliště, přibylo po-
stupně více než 30 tisíc obyvatel. Na tradičních základech se také rozvinul bohatý a
různorodý kulturní život. Dominantními jsou dnes v této oblasti kulturní zařízení měs-
ta, avšak velká část kulturní, vzdělávací a zájmové činnosti obyvatel včetně dětí a mlá-
deže je zajišťována spolky, občanskými sdruženími, různými institucemi i jednotlivými
aktivními občany. Tyto aktivity zejména u dětí a mládeže je nutno podporovat, a tak
napomáhat jejich zdravému vývoji bez dnes tak rozšířených negativních jevů. A také
je seznamovat s historií města, jeho kulturní minulostí a tradicemi. Mám radost z toho,
že se úspěšně rozvíjí činnost v Nové scéně Vlast a Národní dům plní svou kulturně
společenskou úlohu. Trochu mě ale mrzí, že v posledních letech došlo k utlumení kul-
turních a zájmových aktivit ve frýdecké části města, zejména v Kulturním domě VP.
Snad se postupně podaří v současných tvrdých ekonomických podmínkách najít i zde
cestu k překonání této situace. Věřím, že nový areál parku pod zámkem doplní i frý-
deckou památkovou
zónu tak, aby se
společně se zám-
kem stala široce kul-
turně a společensky
využívaným cent-
rem. Více pozornos-
ti je třeba věnovat i
hustě zabydlené ob-
lasti sídliště Slez-
ská, kde dnes plní
tuto úlohu divadlo
Čtyřlístek, a také
možnostem kulturní-
ho vyžití v Lískovci,
Skalici a Chlebovi-
cích,“ zhodnotila po-
třeby města v oblas-
ti kultury jediná žena
radní vedle paní sta-
rostky.

Mgr. Petr Cvik (ČSSD)
Mgr. Petr Cvik se narodil před jednatřiceti lety ve východočeském městečku

Rychnov nad Kněžnou. Po maturitě na gymnáziu vystudoval obor bohemistika -
historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V hanácké metro-
poli se poznal se svou manželkou Ivanou, s níž má dvě děti - pětiletou Terezu a pě-
timěsíčního Tomáše. „Rodina je pro mě to nejdůležitější na světě, byť vím, že ji mo-
mentálně vzhledem k pracovní vytíženosti hodně zanedbávám,“ načrtl žebříček
svých hodnot Petr Cvik.

Do loňského podzimu pracoval ve funkci zástupce ředitele na základní škole na
ulici Pionýrů. Po komunálních volbách se stal místostarostou města a zastupitelé
mu svěřili do působnosti odbor školství, mládeže a tělovýchovy, odbor dopravy
a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství a živnostenský
úřad. Zároveň je předsedou Komise pro výchovu a vzdělávání a Sportovní komi-
se. „Byla to obrovská výzva, vždy jsem si přál pracovat s lidmi a pro lidi, a to tah-
le funkce dokonale spojuje,“ vzpomíná na dobu, kdy přijal funkci místostarosty.
„Zároveň to byl velký krok do neznáma. V předcházejícím volebním období jsem
nebyl členem zastupitelstva, proto jsem se musel s řadou věcí seznamovat doslo-
va za pochodu,“ vzpomíná dnes na nelehké začátky Petr Cvik. „Každodenně se
snažím naplňovat to, co jsme lidem před volbami v našem volebním programu slí-
bili, to znamená aby byl Frýdek-Místek skutečně městem, v němž stojí zato žít,
městem bezpečným, se spravenými chodníky i cestami, bohatou zelení, vysněným
aquaparkem a dostatkem sportovního i kulturního vyžití. Účtovat budeme až za tři
roky, ale po ročním ohlédnutí si myslím, že jsme se vydali správným směrem. Krás-
ný park pod zámkem, moderní tělocvična na ulici Pionýrů, kilometry zbrusu nové
cyklostezky, kvalitně spravené páteřní komunikace, nově nasvětlené přechody pro
chodce, pružný začátek prací na aguaparku, který vyroste na Olešné a další roz-
pracované věci, jsou toho snad důkazem a zároveň mě naplňují optimismem a do-
dávají energii do další práce,“ vypočetl některé úspěšně realizované akce radnice
místostarosta. „Ve své práci sázím na komunikaci. Myslím, že jsem schopný se do-
mluvit úplně s každým, tedy pokud se druhá strana domluvit chce. Plně si uvědo-
muji, že jsem
dnes na radnici
díky lidem tohoto
města, kteří mně
dali důvěru při
volbách. Pokusím
se jim ji oplatit
vždy, pokud to
bude v mých si-
lách. Každou stře-
du od půl jedné
do tří jsem tu pro
vás, přijďte se
svými problémy,
podněty i připo-
mínkami nebo mi
napište na e-mail:
cvik.petr@
frydekmistek.cz,“
zakončil nejmlad-
ší místostarosta.



Občanské sdružení KAFIRA
uspořádalo 21. října ve středis-
ku ve Frýdku-Místku Den otev-
řených dveří. Zúčastnění si
prohlídli počítačovou učebnu
vybavenou 12 PC se speciální
SW úpravou, která umožňuje
ovládání PC nevidomým a sla-
bozrakým, měli možnost vy-
zkoušet si kompenzační po-
můcky, které náleží ke každo-
dennímu životu většiny zrako-
vě postižených a také diskuto-
vat s odborníky, pracující pro
o.s. KAFIRA.

Občanské sdružení KAFIRA
nabízí zájemcům s těžkým zra-
kovým handicapem starším 15
let širokou škálu služeb a akti-
vit. Jedná se o:
• pracovně právní poradenství,

podporu při vyhledávání, získá-
vání a udržení pracovního mís-
ta na otevřeném trhu práce;

• sociálně právní a speciálně
pedagogické poradenství;

• systém školení na PC se spe-
ciální SW úpravou - kurzy pro
začátečníky i pokročilé, akre-
ditované MŠMT;

• volnočasové aktivity a po do-
mluvě bezplatné využití inter-
netu v našich střediscích.
Veškeré poskytované služ-

by jsou zdarma.
Hlavní sídlo KAFIRY je

v Opavě, ale organizace půso-
bí v celém Moravskoslezském

regionu. Činnost občanského
sdružení je financována z fon-
du Evropské Unie a z českého
státního rozpočtu.

Kontaktní osoba ve Frýdku
Místku: RNDr. Dana Müllerová,
Zámecké nám. 44, telefonní
číslo: 777 574 361.

Účastník kurzu práce na počítači Bohuslav Gröbner s lektorkou
a zároveň vedoucí střediska Danou Müllerovou.

FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková
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Pečovatelská služba F-M
příspěvková organizace

Přijďte k nám!
Oznamujeme všem zájemcům z řad seniorů i jejich rodinným

příslušníkům rozšíření kapacity denního zařízení Pečovatelské
služby - Domovinka. Je zde možnost umístění občanů, kteří jsou
částečně soběstační, ale potřebují i pomoc jiné osoby. Klienti zde
tráví část dne, kdy jsou jim poskytovány dostupné sociální služby,
zejména služba pečovatelská, dle přání klientů je možná návště-
va pedikérky či kadeřníka. Dovoz i odvoz ze zařízení včetně do-
provodu do bytu zajišťuje Pečovatelská služba. Touto cestou na-
bízí pomoc rodinám se staršími občany, lide nemocným i osamě-
lým. Potřebné informace získáte přímo v zařízení Domovinka na
ul. J. Lady 1791 v Místku nebo na tel. 558 434 359 a 558 630 816.

Obyvatelé DPS ve Frýdku-Místku žijí aktivně
Po prázdninách opět ožily aktivity klientů v pečovatelských do-

mech. Kromě oslav a setkání konaných k různým událostem v prů-
běhu roku se scházejí pravidelně každé úterý v kulturních míst-
nostech, kde dochází rehabilitační pracovnice, jež vede cvičení
přizpůsobené možnostem klientů (cviky jsou zaměřeny na jedno-
duché protažení celého těla, rozhýbání kloubů a dechová cvičení)
a dle potřeby jednotlivcům pomůže jak radou, tak i názornou
ukázkou. Toto cvičení prospívá rovněž lidem s různým tělesným
postižením. Zjišťujeme, že chvíle strávené aktivním způsobem do-
dávají našim pečovaným psychickou pohodu a dobrou náladu,
proto od měsíce listopadu rozšíříme spektrum schůzek o besedy
na různá témata. První bude beseda o knihách s krátkými čtený-
mi ukázkami, další témata budou přizpůsobena zájmu a přání na-
šich obyvatel.

Využití volného času obyvatel DPS ve spolupráci
s klubem důchodců
Na domech s pečovatelskou službou se ve spolupráci s klubem

důchodců snažíme uspokojovat kulturní a společenské zájmy na-
šich obyvatel, stimulujeme k aktivitě a snažíme se odstranit pocit
sociální izolovanosti méně pohyblivých důchodců. Obyvatelé se
scházejí dvakrát týdně v klubovně, kde jim umožňujeme spole-
čenské setkání, individuální čtení vybraného tisku, hraní různých
společenských her, cvičení, promítání filmů, přednášky. Několikrát
ročně absolvují návštěvu divadla, různé výlety, zúčastňují se oslav
narozenin, dne seniorů, Mikulášské zábavy atd. Naši obyvatelé
mají o akce zájem a dle svého volného času a jak jim zdravotní
stav dovolí, se jich zúčastňují.

Nechcete trávit den osamoceni?

POTŘEBUJETE
◆ Rychle a výhodně prodat dům nebo byt? 

Byt můžete i sami vykoupit a v hotovosti zaplatit.

◆ Výhodnou hypotéku? (úrok od 4,6%) 
Bez úspor a obav můžete ihned nakupovat nebo stavět.

◆ Půjčku v hotovosti bez ručitele a na počkání?

STAČÍ JEN ZAVOLAT. PŘESVĚDČTE SE O TOM...
RK KING ul. TGM 1131, Frýdek-Místek 

(naproti katastrálnímu úřadu), 608 333 200

Den otevřených dveří ve středisku
pro zrakově postižené

Kristýnka Boubínová vhazuje do pokladničky umístěné v budo-
vě městského úřadu svoje dlouhodobé úspory. Přestože mohla
„drobásky“ utratit ve svůj prospěch, rozhodla se je darovat pro
dobrou věc. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

DDeesseettnnííkk  pprroo  ššttěěssttíí    v neštěstí
Vrámci dlouhodobé sbírky

„Pomáhat může každý“
se v době od 20. října do
konce prosince uskutečňuje
v našem městě sbírka pod
názvem “Desetník pro štěstí
v neštěstí„.

Akci zorganizovala po vzoru
Francouzů humanitární organi-
zace ADRA, jež se nejen ve
Frýdku-Místku těší
té nejlepší pověs-
ti. „Know how“
sbírky tkví v tom,
že v listopadu
skončila v ČR
platnost deseti a
dvacetihaléřových
mincí a je škoda těchto peněz,
které spousta lidí zapomene
v daném termínu utratit, nevy-
užít. Stejný projekt se uskuteč-
nil i ve Francii, když se z fran-
ků přecházelo na novou měnu

EURO. Sbírka, je-
jíž výtěžek bu-

de sloužit pro
řešení krizo-
vých událostí
u nás doma i

v zahraničí, je
realizována na

pobočkách ČSOB, čerpacích
stanicích Benzina a na našem
městském úřadě. (jač)§

AAAA DDDD VVVV OOOO KKKK ÁÁÁÁ TTTT NNNN ÍÍÍÍ     
KKKK AAAA NNNN CCCC EEEE LLLL ÁÁÁÁ ŘŘŘŘ

JUDr. TOMÁŠ HAMELE, Ph.D.
o z n a m u j e , ž e  

dne 1. 10. 2003 
otevřela pobočku 

na adrese 
Pivovarská 2182 F-M 

(u místecké tržnice nad pekárnou Golem)

tel/fax: 558 647 926
e-mail: hamelejudr@quick.cz



S růstem kvality života
vzrůstají i možnosti využití
volného času. Za tímto úče-
lem stále více lidí vyhledává
zařízení určená zábavě a
sportu. Vhodným  skloubením
uvedených atributů se může
jevit návštěva restauračních
zařízení, která mimo zajištění
občerstvovacích a stravova-
cích služeb nabízejí i možnost
sportovního vyžití.

Tak například vedle již běž-
ných kulečníkových heren zís-
kává na oblibě squash či bow-
ling. Přestože bowlingové
dráhy jsou budovány v pře-
vážné míře v prostorech res-
tauračního zařízení, svým po-
jetím bowling spadá do oblas-
ti kuželkářského sportu, který
je řízen Českou kuželkářskou
a bowlingovou federací regist-
rovanou v Českém svazu tě-
lesné výchovy. Podobně jako
u  squashe, jsou v něm orga-
nizovány soutěže jak domácí,
tak mezinárodní, včetně mist-
rovství světa.  Rovněž jeho
technické zařízení a vybavení
je určeno sportu, jedná se tu-
díž o sportovní zařízení, pro
jehož provozování je nutno
vlastnit živnostenské opráv-
nění pro živnost ohlašovací
vázanou „Provozování spor-
tovních a tělovýchovných za-
řízení sloužících regeneraci a
rekondici“. Nelze tuto činnost
vykonávat v rámci živnosti ře-
meslné „Hostinská činnost“ -
jedná se o dvě různé úplatné
služby.

Přestože uvedené se týká i

provozování kulečníku, jakož-
to druhu billiardového neboli
kulečníkového sportu, který je
řízen Českomoravským  billi-
ardovým svazem, je zde jistá
odlišnost, spočívající v rozsa-
hu a charakteru poskytova-
ných služeb. Vždy je možné je
vykonávat  v rámci již zmíně-
né vázané živnosti, nebo
v rámci živnosti řemeslné
„Hostinská činnost“, avšak za
předpokladu, že se bude jed-
nat pouze o doplňkovou čin-
nost. Rozhodující v daném
případě je, že musí být zacho-
vána povaha živnosti a že to-
muto zachování povahy živ-
nosti musí odpovídat i charak-
ter provozované hry. Tento
charakter například splňuje
umístění kulečníkového stolu
přímo v hostinské provozov-
ně. V neposlední řadě je pro-
vozování kulečníkových heren
a obdobných zařízení obsa-
hem živnosti volné „Pořádání
kulturních produkcí, zábav a
provozování zařízení slouží-
cích zábavě“. Není zde uplat-
něna vazba na hostinskou
činnost.

Při absenci zmíněných živ-
nostenských oprávnění, po-
kud provozované činnosti na-
plňují znaky živnostenského
podnikání zahrnující mimo jiné
provozování za účelem dosa-
žení zisku, čili za úplatu, se
podnikatel vystavuje nebez-
pečí sankčního postihu neo-
právněného podnikání ze
strany živnostenského úřadu
dle zákona č. 455/1991 Sb., o

živnostenském podnikání, ve
znění pozdějších předpisů,
popřípadě trestnému stíhání
pro trestný čin neoprávněné-
ho podnikání ze strany orgánů
činných v trestním řízení. Dle
citovaného právního předpisu
se za neoprávněné podnikání
považuje provozování činnos-
ti, která je předmětem živnos-
ti, bez živnostenského opráv-
nění pro tuto živnost. Výše
sankčního postihu se diamet-
rálně liší od toho, činí-li tak
právnická či fyzická osoba. U
právnické osoby činí horní
hranice sazby 750 000 Kč, u
fyzické osoby 100 000 Kč.
Trestní stíhání fyzických osob
pro neoprávněné podnikání
zůstává z pohledu živnosten-
ského zákona nedotčeno, ne-
boť se nejedná o správní de-
likt a tudíž nejde o dvojí po-
stih. Zjistí-li správní orgán, že
uvedenou činností dochází
k naplnění skutkové podstaty
správního deliktu ve smys-
lu neoprávněného podnikání,
živnostenskoprávní předpis
ukládá  povinnost uložení po-
kuty z moci úřední.

Pokud vás uvedené infor-
mace oslovily, doporučujeme
zaregistrovat v rozsahu uve-
deného příslušné živnosten-
ské oprávnění a předejít tak
případným kolizním situacím.
Legislativa požaduje prokázá-
ní všeobecných podmínek
provozování živnosti, tj. dosa-
žení věku 18 let, způsobilost
k právním úkonům, bezúhon-
nost, kterou lze doložit výpi-
sem z rejstříku trestu ne star-
ším 6 měsíců a předložením
dokladu o tom, že fyzická oso-
ba nemá vůči územním fi-
nančním orgánům státu daňo-
vé nedoplatky a u živností
ohlašovacích řemeslných a
vázaných splnění odborné
způsobilosti, které je uprave-
no živnostenským zákonem
(vzdělání, praxe). 

Živnostenský úřad
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí o výměře 55,34 m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 35 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 73,66 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (V.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 13,62 m2 (I.NP - kanc.č. 15)
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2 (I.NP kanc.č.19)
- nebytové prostory o výměře 15,08 m2 (I.NP kanc.č.20)
- nebytové prostory o výměře 45,95 m2 (I.NP kanc.č.25)
- nebytové prostory o výměře 47,87 m2 (I.NP kanc.č.26)
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2 (II.NP kanc.č.41)
- nebytové prostory o výměře 14,58 m2 (III.NP kanc.č.52)
- nebytové prostory o výměře 50,64 m2 (III.NP kanc.č.53)
3) Objekt čp. 811 - budova „B“ (nad restaurací), ul. Malý 

Koloredov 
- nebytové prostory o výměře 50,2 m2 (IV.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 ul. Frýdlantská)
- prodejní box o výměře 12,20 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 12,7 m2 (směr Ještěr)
- prodejní box o výměře 11,43 m2 (směr ul. Janáčkova)
- prodejní box o výměře 12,7 m2 (směr ul. Frýdlantská)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 88 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 35,12 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 50 m2 (I.NP - sklad)
6) Objekt čp. 2155, ul. 28. října, Domov důchodců
- nebytový prostor o výměře 22,19 m2 (I.NP)
Vybavení místnosti: nábytek + zubní souprava PROKTIK S1-E.
Podmínkou je mimo vlastní klientelu zabezpečení zubní péče
obyvatelům Domova důchodců.
7) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- kanceláře (III.NP, IV.NP)
2) Objekt čp. 637, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 150 m2 - sklepní prostory
3) Objekt čp. 139, ul. E. Krásnohorské (9. ZŠ)
- nebytový prostor o výměře 25 m2 (suterénní sklad)
4) Objekt čp. 2322, ul. T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 31,7 m2 (I.NP)
5) Objekt čp. 2299, ul. T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 36 m2 (kotelna)
6) Objekt čp. 1344, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 76 m2

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

8) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 10,6 m2 (I.NP)
9) Objekt čp. 1878, ul. Černá cesta

10) Objekt čp. 1876, ul. Černá cesta

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

INFORMACE
Odbor správy obecního majetku informuje nájemce obecních

bytů a nebytových prostor, že detašovaná pracoviště odboru
správy obecního majetku MěÚ Frýdek-Místek byla přestěhová-
na z objektu čp. 591, ul. Národních mučedníků a objektu čp.
1975, ul. 8. pěšího pluku do budovy čp. 1148 na ul. Radniční ve
Frýdku-Místku (hlavní budova MěÚ Frýdek-Místek).

Provozovatelům hostinských
a sportovních zařízení

Sběr nebezpečných a velkoobjemových slo-
žek komunálního odpadu je zajištěn pomocí mo-
bilní sběrny, která parkuje vždy v úterý, středu a
čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin na  vybraných
parkovištích. Pracovníci Frýdecké skládky a.s.,
odeberou od občanů města Frýdek-Místek bez-
platně přinesené nebezpečné, ale i  velkoobje-
mové odpady.

Nebezpečné odpady:
- mazací a motorové oleje, olejové filtry, 
- televizory, obrazovky, monitory,
- rádia, počítače, lednice, mražáky, sporáky,

pračky,
- použité obaly od postřiků a jiné chemikálie,
- zbytky barev, laků, ředidel, autobaterie a mo-

nočlánky,
- zářivky a výbojky, prošlé a nepotřebné léky

Velkoobjemové odpady
- skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace

Parkoviště u kina P. Bezruče - Místek
2.12. - 4.12.

Parkoviště u krytého bazénu - Místek
9.12. - 11.12.

U Mariánského kostela - Frýdek
16.12 - 18.12.

Se svými náměty a připomínkami se mů-
žete obrátit na Frýdeckou skládku a.s., tel.:
558 627 047, 558 636 251 nebo na odbor
životního prostředí a zemědělství, telefon: 
558 609 489. OŽPaZ

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE FRÝDKU-MÍSTKU



Podle zákona č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví, v plat-

ném znění, se hrobovým mís-
tem rozumí místo na pohřebiš-
ti (hřbitově) určené pro zřízení
hrobu nebo hrobky nebo vy-
hrazené místo v úložišti jedno-
tlivých uren.

Hrobové místo je možno
užívat na základě smluvního
vztahu, kdy se mezi provozo-
vatelem pohřebiště jako pro-
najímatelem a nájemcem uza-
vře písemně smlouva o nájmu

hrobového místa. Smlouva se
uzavírá na dobu 10 let.

Nájemce je povinen:
1. Vlastním nákladem zajiš-

ťovat údržbu pronajatého hro-
bového místa.

2. Oznamovat provozovate-
li pohřebiště veškeré změny
údajů potřebných pro vedení
evidence veřejného pohřebiš-
tě. Neplnění těchto povinností
může být důvodem k odmítnu-
tí prodloužení smlouvy o ná-
jmu. V případě, že nájemce

nezajišťuje údržbu hrobového
místa i přes písemné upozor-
nění provozovatele pohřebiš-
tě, dopouští se přestupku, za
což lze uložit nájemci pokutu
až do výše 50 000 Kč.

Je-li nájemcem fyzická oso-
ba, přechází nájemné na její
dědice. Proto je nutné na tuto
skutečnost upozornit notáře
při vyřizování pozůstalosti
(dědické řízení). Dědic je po-
vinen sdělit provozovateli po-
hřebiště nové údaje potřebné
pro vedení evidence veřejné-
ho pohřebiště.

Provozovatel pohřebiště je
povinen písemně upozornit
nájemce na skončení sjedna-
né doby nájmu nejméně 90
dnů před jejím skončením.
Není-li znám trvalý pobyt ná-
jemce, uveřejní se tato infor-
mace na vývěsní desce na ve-
řejném pohřebišti nejméně 60
dnů před skončením sjednané
doby nájmu.

Pokud nedojde k prodlou-
žení smlouvy o nájmu (k uza-
vření nové smlouvy o nájmu)
a nájemce si po skončení ná-
jmu neodebere hrobové zaří-
zení včetně urny, postupuje
provozovatel pohřebiště tak,
že informuje vlastníka náh-
robku a ostatního hrobového
zařízení, že pokud se do 1 ro-
ku o tyto věci nepřihlásí, bude
s nimi naloženo jako s věcmi
opuštěnými.

Provozovatel veřejného po-
hřebiště je dle zákona do kon-

ce roku 2003 povinen předlo-
žit dosavadním uživatelům
hrobových míst návrh smlou-
vy o nájmu hrobového místa,
pokud takové smlouvy již ne-
jsou uzavřeny písemně. Zde
ale nastává veliký problém,
neboť za posledních 10 let do-
šlo u mnohých uživatelů hro-
bových míst ke změnám pří-
jmení nebo adresy trvalého
pobytu, tyto skutečnosti však
nenahlásili provozovateli ve-
řejného pohřebiště. Z toho
důvodu není možno návrh
smlouvy uživateli hrobového
místa doručit. Zákon stanoví,
že pokud nebude nájemní
smlouva uzavřena do 1. 7.
2004, dosavadní užívací prá-
vo k hrobovému místu zanik-
ne. Tudíž po tomto datu může
být pronajato dalšímu ná-
jemci.
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Užívání hrobového místa

Ilustrační foto

Neplatí v případě, že jde o speciální programy, které zahajují v prvním roč-
níku ZŠ - Začít spolu na ZŠ T.G. Masaryka 454 a soubor Ostravička na ZŠ
1. máje 1700. Seznam slouží k obecné orientací, neboť některé ulice nebo je-
jich části nelze jednoznačně zařadit.

Seznam spádové oblasti Frýdek - ZŠ E. Krásnohorské č.p. 2254 a č.p. 139
A. Staška, Bruzovská, ČSČK, Divišova, Dlouhá, Dr. Jánského, E. Krásno-

horské, Fügnerova, Gajdošova, Gogolova, Jabloňová, H. Salichové, Habrová,
Heydukova, Horní, Hutní, I.J.Pešiny, J.E.Purkyně, Javorová, J. Hakena, J. Haš-
ka, J. K.Tyla, J. Kaluse, J. Skupy, 2. května, K Hájku, K Lesu, Křižíkova, Lís-
kovecká, Lubojackého, Míru, Mariánské nám., M. Magdonové, M. Švabinského,
Na aleji, Na bažinách, Na kopci, Na stráni, Nad Lipinou, Nad Mostárnou, Na
podlesí, Nad rybníkem, Nad stadionem, Olbrachtova, P. Cingra, P. Jilemnické-
ho, Pod školou, Pod Vodojemem Puškinova, Resslova, Revoluční, Rokycano-
va, Růžový pahorek, Rybnická, S.K.Neumana, Skautská, Slunečná, Sokolská,
Škarabelova, Tichá, Tolstého, Topolová, U nemocnice, U Zavadilky, V. Vantu-
cha, Zátiší

Seznam ulic spádové oblasti Frýdek - ZŠ T.G.Masaryka č.p. 454
Bruzovská, Cihelní, Dr. Vančury, Dolní, Horymírova, Farní, Hasičská, Hluboká,

Husova, J. Hory, J. Švermy, J. Úprky, Jeronýmova, Jiráskova, Klicperova, K. Svět-
lé, Mánesova, Na Půstkách, P. Holého, Radniční, Řeznická, Smetanova, T. G. Ma-
saryka, Těšínská, Třanovského, Zámecké nám., Žižkova

Seznam ulic spádové oblasti Frýdek, ZŠ J. z Poděbrad č.p. 3109
B. Václavka, Černá cesta, Dobrovského, Dr. M. Tyrše, Hlavní třída J. Dobrov-

ského, Kaštanová, J. Kavky, Jiřího z Poděbrad, Kpt. Nálepky, Kostikovo nám., Krát-
ká, Malá, Na vyhlídce, Nádražní, Nár. mučedníků, Na Poříčí, Novodvorská, Nové
Dvory - Hlíny, Nové Dvory - Kamenec, Nové Dvory - Podhůří, Nové Dvory - Vrša-
vec, Okružní, O. Lysohorského, Pekařská, Pod zámečkem, Příkrá, Růžová, Potoč-
ní, Přemyslovců, S. Tůmy, Sadová, Svatoplukova, Šeříková, T. G. Masaryka, Tě-
šínská, Třešňová, V. Závady.

Seznam ulic spádové oblasti Frýdek - ZŠ J. Čapka 2555
Bavlnářská, Dr. Petra, J. Božana, J. Čapka, J. Mahena, Lipová, M. Alše, M. Cha-

sáka, Na soutoku, Na Veselé, Na Výsluní, Nové Dvory - Hlíny, Nové Dvory - Ka-
menec, Nové Dvory - Podhůří, Nové Dvory - Vršavec, Panské Nové Dvory, Pla-
vební, Slezská, Slavíčkova, Staroměstská, U lávek, Ulička, Železniční

Seznam spádové oblasti Místek - ZŠ tř. Čs. armády 570
Bahno-Štandl, Beskydská, Brožíkova, Březinova, B. Němcové, Čajkovského, Čs.

armády, Dr. Vaculíka, Fibichova, Foerstrova, J. Trnky, Kollárova, Kolaříkova, Lidic-
ká, 17. listopadu, M. Majerové, M. Pujmanové, Ondrášova, Ostravská, Piskořova,
Pod Štandlem, Příborská, Raisova, V. Nezvala, Vrchlického

Seznam spádové oblasti Místek - ZŠ Pionýrů 400
Anenská, Antonínovo nám., Dvořákova, Erbenova, Farní nám., Hálkova, Hlavní

tř., J. Lohrera, J. Opletala, J. V. Sládka, K. H. Máchy, Libušina, Malý Koloredov,
Nám. Svobody, 8. pěšího pluku, Pionýrů, Pivovarská, Riegrova, Selská, Spořilov,
Stará cesta, Štursova, Tržní, U staré pošty, Vojanova, Wolkerova, Zahradní

Seznam spádové oblasti Místek - ZŠ Komenského č.p. 402
Beskydská, Bezručova, B. Martinů, E. Destinové, Družstevní, F. Čejky, F. Lin-

harta, Frýdlantská, Havlíčkova, Janáčkova, Jungmannova, J. Jabůrkové, J. Lady, 
4. května, K Olešné, Komenského, Kvapilova, Květná, Lesní, Luční, M. Gorkého,
Nad potokem, Nad přehradou, Nerudova, Nová, Palkovická, Pavlíkova, Polní, Pod-
puklí, Příborská, R. Vaška, Svazarmovská, Školská, V. Martínka, Zborovská, Zele-
ná, Z. Štěpánka

Seznam spádové oblasti Místek - ZŠ 1. máje 1700
Bahno-Hlíny, Bahno-Příkopy, Beethovenova, Bezručova, Březová, Čelakovské-

ho, Družstevní, Frýdlantská, F. Šrámka, Gagarinova, J. Myslivečka, J. Suka, 
Ke splavu, Křížkovského, 1. máje, Mozartova, Myslbekova, Na konečné, Palacké-
ho, Pol. obětí, Stará Riviéra, Říční, 28. října, Sv. Čecha, Třebízského, V. Talicha

OŠKMaT

Orientační spádové obvody pro zápis do 1. ročníku základních škol

HLEDÁTE PODNIKATELSKÉ KONTAKTY?
Všem podnikatelům, kteří by rádi navázali kontakty 
se zahraničními firmami, se nabízí skvělá možnost

prostřednictvím čtrnáctideníku Euro Info Centra Ostrava.

V tomto informačním bulletinu naleznete:
Nabídky a poptávky zahraničních firem, které byly získány
prostřednictvím sítě Euro Info Center. Zahraniční firmy tímto
způsobem hledají partnery pro spolupráci v oblastech:

➬ nákup (prodej zboží a služeb)
➬ výrobní spolupráce
➬ distribuce zboží
➬ zakládání společných podniků a poboček
➬ finanční investice aj.

Bulletin Podnikatelské inzeráty můžete najít také na adrese:
www.rdaova.cz (EIC-Podnikatelské kontakty).

Bezplatné zasílání bulletinu e-mailem si můžete objednat na
adrese: vaculova@rdaova.cz 

V Ý Z V A
Z výše uvedených důvo-

dů vyzýváme všechny uži-
vatele hrobových míst, kte-
ří dosud nemají uzavřenu
smlouvu o nájmu hrobové-
ho místa, aby se dostavili:

- v termínu do 31. 12.
2003 na hrobovou matriku
Pohřebního ústavu Jiří Ba-
ča, která se nachází ve
Frýdku-Místku na ulici
Radniční 1238, telefon:
558 625 340.

- v termínu od 1. 1. 2004
na hrobovou matriku do
areálu TS a.s., která se na-
chází ve Frýdku-Místku na
tř. 17. listopadu 910, p. 

Hegerová Jarmila, te-
lefon: 558 435 275,
558 431 972-3, 777 791 386.

Ing. Šárka Gilarová, OŽPaZ



PaedDr. Rastislav Trtík
Se začátkem školního roku

1998/99 se na frýdeckomístec-
kých školách naplno rozjel vý-
znamný projekt Centrum spor-
tu. Projekt jako návrh koncep-
ce podpory sportu ve městě
Frýdku-Místku byl schválen
zastupiteli města v prosinci
1997. Mezi těmi, kteří stáli u
zrodu Centra sportu, byl Paed-
Dr. Rastislav Trtík, jenž byl po-
věřen funkcí hlavního koordi-
nátora.

V té době však nebyl jmé-
nem neznámým. Jako trenéra
házenkářů Karviné jej v roce
1997 oslovil jednatel SKP Frý-
dek-Místek Jiří Bednárek, kte-
rý ve Frýdku-Místku budoval
prvoligové mužstvo házen-
kářů. Rastislav Trtík tehdy
přijal nabídku a funkci tre-
néra zůstal věrný dosud. 

Dr. Trtík se narodil v ro-
ce 1961 v Košicích. Zde
navštěvoval základní ško-
lu i gymnázium. Házenou
hrál již jako desetiletý chla-
pec. Po ukončení studia na
Pedagogické fakultě v Os-
travě měl příležitost pobývat
dva roky na sportovně-studij-
ní praxi v Německu. Pak ještě
absolvoval tříleté studium na
Fakultě tělesné výchovy a
sportu Univerzity Karlovy.

„Po roce působení v SKP
Radegast Frýdek-Místek jsem
zúročil všechny zkušenosti na-
byté dříve v roli aktivního hrá-
če, hrajícího trenéra i profesio-
nálního trenéra,“ říká Rastislav
Trtík. „Město Frýdek-Místek
dokázalo vytvořit házenkářům
v hodně neprofesionálních
podmínkách takové sportovní
zázemí, že v roce 1999 se Frý-
dek-Místek objevil na házen-
kářské mapě a zviditelnil naše
město vedle házenkářských
pojmů, jakými tehdy byly Pl-
zeň, Praha, Košice i Prešov.

Na základě ligového výsledků
se podařilo celku mužů poprvé
v historii házené ve Frýdku-
Místku zasáhnout do bojů o
mistrovský titul. Ve finále sta-
nuli házenkáři už pětkrát, což
se nepodařilo nikomu z vel-
kých klubů. Současnost frý-
decko-místeckého Handball
Clubu však není moc veselá,
přestože jsme letos na jaře vy-
bojovali kov nejcennější. Bohu-
žel, nepodařilo se nám pro no-
vou sezonu 2003/2004 finanč-

ně zajistit účast v Lize mistrů,
kde bychom se mohli opět zvi-
ditelnit v rámci Evropy. Nový
ročník ve Frýdku-Místku jsem
začínal místo s osmnácti hráči
se třinácti z původního kádru,
jenž jsem doplnil dvěma doro-
stenci. Frýdek-Místek má ide-
ální geografické postavení, a to
i v československé lize, tedy
Interlize, kde bojujeme nadále.
Kromě výhodného položení
města je třeba vidět i mentalitu
lidí ostravského regionu, jimž

vyhovuje tvrdší kontaktní sport,
jakým házená je. Klíčem k bu-
doucím úspěchům, ke kon-
cepční práci i s mládeží však
zůstává vhodný prostor k tré-
ninku - sportovní hala. Když
jsme hráli v tělocvičně SOU
technického, už jsme se ne-
mohli dočkat na atmosféru fi-
nálových bojů ve víceúčelové
sportovní hale, kde jsme proží-
vali ojedinělé sportovní ovzdu-
ší se 7 - 8 000 diváky. Pokaž-
dé vytvořili překrásné prostře-
dí, kde se dobře hrálo. A tak
vzpomínky pěkné zůstávají.“ 

V červenci 2002 se stává
PaedDr. Trtík trenérem házen-
kářské reprezentace ČR. Na
otázku, co přináší možnost re-
prezentace hráčům, trenér
odpovídá: „Reprezentace je
věcí cti, protože jiná motiva-
ce neexistuje. Hráč venku
je však viděn pozorovate-
lem cizích klubů a může to
být důležitý kontakt pro
budoucí angažmá v zahra-
ničí. Sportovní motivací sa-
mozřejmě zůstává pro
každého hráče oslovení
trenérem, tedy vědomí, že

je vybrán mezi nejlepší. Za
mého tréninkového působení

v rámci Českého házenkář-
ského svazu jsem oslovil asi
šedesát hráčů, zval jsem i ty
nejlepší z juniorské reprezen-
tace. Jsem velmi rád, že v pro-
sinci ve Frýdku-Místku proběh-
ne taková akce, jako je vyhlá-
šení nejlepšího házenkáře -
házenkářky. Frýdek-Místek si
to zaslouží. Stejně tak by si ti-
tul nejlepšího českého házen-
káře roku 2003 zasloužil Milan
Berka, který dosud Frýdek-
Místek reprezentuje a netajím,
že je to letos můj tip, jehož
jméno uvedu na anketním líst-
ku.“

Dr. Trtík o sobě říká, že má
rád koncepční práci, kdy člo-
věk věří, že to bude lepší. Je
běžcem na dlouhé trati, což
potvrzuje skutečnost, že s cel-
kem házenkářů - mužů - pra-
cuje v našem městě již se-
dmým rokem. Za tu dobu na-
vázal různé kontakty, také
s představiteli města. Váží si a
velmi rád vzpomíná osobnost
brankáře Rosti Baďury. S ním
začínal v době, kdy byl Frýdek-
Místek ještě bezejmenný mezi
házenkářskou elitou. I když
Rosťa Baďura podobně jako ji-
ní přišli a již z Frýdku-Místku
zase odešli, aby hájili barvy ji-
né, o všech je Rastislav Trtík
přesvědčen, že tady nasáli je-
dinečnou atmosféru vytvoře-
nou moravskými lidmi a jedi-
nečnými fanoušky a jejich urči-
tý konkrétní vztah k našemu
městu už nikdy neztratí. 

Anna Nováková,
kronikářka města
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„Bezručův kraj“ udržuje tradice
Kulturní sdružení „Bezručův kraj“ sdružuje výrazné osobnosti z na-

šeho regionu. Jejími členy jsou lidé, kteří jsou nebo byli aktivní v řa-
dě odvětví kultury, publicistiky a veřejného života. Čím se sdružení
zabývá? Jednou větou se to dá vyjádřit takto: Úsilím o udržení kul-
turních tradic regionu. Za téměř padesát let svého působení připravi-
li členové sdružení stovky besed, přednášek, uveřejnili řadu vý-
znamných článků, hudebních večerů, publikovali mnoho literárních
děl a připravili výstavy regionálních umělců. Nelze vyjmenovat tak
rozsáhlý výčet akcí. Připomeňme jednu z největších. „Bezručův kraj“
má hlavní zásluhu na výstavbě rozhledny nad Chlebovicemi.

Zvláštností sdružení je to, že jeho členové jsou současně aktivními
členy mnoha jiných kulturních organizací a v nich pomáhají rozvíjet
kulturní aktivity. Téměř v každé kulturní akci bychom našli některého
člena „Bezručova kraje“. A proč to dělají? Především proto, že mají
rádi náš kraj a lid a nechtějí nečinně přihlížet, jak se s globalizací stí-
rá kulturní ráz našeho regionu. To je ostatně vyjádřeno v hlavním hes-
lu současnosti: „Braňme své kulturní dědictví, jen tak se ve sjedno-
cené Evropě neztratíme!“ A čím v současnosti žijí členové sdružení?
Připravují a postupně vydávají díla některých neprávem pozapome-
nutých autorů, jako např. básně Františka Lazeckého. Sdružení usi-
luje aktivně přednáškami a články o rozšiřování znalosti o díle a ži-
votě Petra Bezruče. Reaguje tak na nedávný pokus o bulvární líčení
historek ze života velkého básníka v televizi. Aktivně podporuje úsilí
lužickosrbských vlastenců o udržení kulturní identity v Německu. Při-
pravuje výstavy významných umělců Olšáka a Langa.

Jestliže se podaří zachovat i pro budoucnost to nejlepší, co souvi-
sí s tradicí a kulturou našeho kraje, bude to zásluhou - spolu s jinými
organizacemi - i sdružení „Bezručův kraj“. 

Vladimír Machek, člen výboru

Ve velkém sále ND se 13. 1.
uskuteční výroční členská schů-
ze městské organizace SDČR
ve F-M. Tato nestranická organi-
zace seniorů čítá na 580 členů a
schází se každý měsíc ( mimo
prázdniny) v průměrném počtu
220 seniorů. Obsahem jednání
kromě prodeje zájezdů, divadel
apod. jsou programy amatér-
ských souborů, zdravotní před-
nášky, besedy s představiteli
města aj. Kromě toho jsou orga-
nizovány poznávací zájezdy, ná-
vštěvy divadel v Ostravě, vy-
cházky ve spolupráci s důchodci
Válcoven plechu i vlastní vy-
cházky do okolí města. Spolu se
sdružením zdravotně postiže-
ných 2x měsíčně organizujeme
pro 85 seniorů plavání v krytém
bazénu.

Díky ochotě a pochopení ve-
dení 9. ZŠ a vyučující Mgr. So-
vákové organizujeme kurzy na
počítači pro začátečníky i pokro-
čilé v rozsahu 24 hodin - dosud
prošlo těmito kurzy 148 seniorů.

Naši senioři se účastní spolu s
členy klubu důchodců města a
okolí tanečních zábav v Chlebo-
vicích, Zelinkovicích, Bašce.

Součástí naší organizace je
středisko sociální pomoci a slu-
žeb, kdy za finančního přispění
státu i města provádíme doplň-
kovou pečovatelskou službu
starším i zdravotně postiženým
občanům města i přilehlých obcí
a zavádíme pedikérské služby u
imobilních klintů v bytě. V sou-
časnosti máme 11 pečovatelek,
které pečují o 16 klientů. 

● V úřední dny - Po, St, Pá od
8-12 hod. v kanceláři na ul. 17.
listopadu 147 (DPS) poskytuje-
me bezplatné měření krevního
tlaku a sociální poradnu.

● 1x měsíčně ( první úterý v

měsíci od 14.30 hod.) organizu-
jeme právní poradnu.

Ve spolupráci s OV Českého
svazu bojovníků za svobodu ve
Frýdku- Místku zabezpečujeme
účast seniorů na vzpomínkových
akcích bojů proti německým
okupantům.

To je jen krátký výčet toho, co
pro naše seniory děláme. Cílem
našeho snažení je dosáhnout co
nejužšího semknutí kolektivu seni-
orů města  tak, aby nikdo nezůstal
sám. V tomto podporujeme i čin-
nost klubů důchodců města, aby
tato setkání seniorů byla co nej-
pestřejší, aby snáze překonávali
zdravotní i psychické problémy.

Mnozí naší členové jsou zapo-
jení i v jiných aktivitách, ať v So-
kole, Seniorgymnáziu apod.

Dalo by se udělat i více, to ale
záleží na aktivitě seniorů, ale i na
větším zapojení organizatorů
různé činnosti. Dosud zde pra-
cuje 9 členný výbor, složený z
většiny žen, pracuje aktivně, bez
ohledu na čas. Odměnou je jim
radost z toho, že dělají dobrou
práci pro druhé. Mimo výbor jsou
tu i další aktivisté, kteří zabezpe-
čují pořádané akce.

Zásluhu na rozvíjející se naší
činnosti je pochopení představi-
telů městského zastupitelstva,
kteří nám poskytují materiální
pomoc, bez níž bychom nemo-
hli existovat.

Pozitivní je i ta skutečnost, že
se naše organizace neustále
„omlazuje“. Přicházejí k nám stá-
le mladší senioři, ale zase ti
„skalní“ se ze zdravotních a ji-
ných důvodů ztracejí. K tomu je
nezbytné i omlazovat vedení na-
ší organizace a též podchytit
osobní zájmy této mladší gene-
race, které se mnohdy mění. 

Rudolf Horníček

Házenkáři Handball Clubu Frýdek-Místek dotáhli v neděli 18.
května do zlatého konce finálovou sérii zápasů s Duklou Praha
a vybojovali mistrovský titul. Foto archiv Handball Club 

Před jednáním Svazu důchodců
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Pobeskydský klub přátel
výtvarného umění slaví 35 let!

Přátelé výtvarného umění ve
Frýdku-Místku a jeho okolí se
již léta scházejí na akcích Po-
beskydského klubu přátel vý-
tvarného umění. Zájezdy za
památkami, návštěvy výstav,
ateliérů, besedy s umělci,
přednášky a další umělecké a
společenské akce - to je jen
malý výčet z toho, co pojí jeho
členy. Většinou se nejedná o
aktivní výtvarníky, ti mají svou
základnu ve frýdecko-místec-
kém V-Klubu nebo spolcích
Unie výtvarných umělců, ale
členy, kteří mají rádi výtvarné
umění a snaží se prohloubit
své znalosti a rozšířit obzory,
orientovat se v tomto umělec-
kém oboru, ale vidět jej i v šir-
ších souvislostech. V součas-
né době má klub přes sto čle-
nů individuálních a řadu členů
kolektivních, ke kterým patří
hlavně frýdecké školy Gymná-
zium a SOU na tř. TGM, Střed-
ní zdravotnická škola F-M,
Vyšší odborná škola GOOD-
WILL a další instituce.

V letošním roce si klub při-
pomíná již 35. výročí své exi-
stence. Vznikl v bouřlivém roce
1968, kdy se po několikaletých
pokusech podařilo několika

nadšencům založit ve spolu-
práci s pražským KPVU po-
bočku ve Frýdku-Místku. Léta
spolupracoval s Muzeem Bes-
kyd, jehož mnohé akce, trvající
doposud, byly inspirovány jeho
činností, dále hlavně díky Evě
Kučerové-Landsbergrové také
s Okresním kulturním středis-
kem. V letech největšího rozk-
větu měl v okrese přes 400 čle-
nů. Po revoluci se pro něj na
půdě muzea již nenašlo místo,
pražské ústředí přestalo exi-
stovat, a tak pokračuje díky ak-
tivitě členů v činnosti jako ob-
čanské sdružení.

Ohlédnutí v době výročí není
nostalgickou vzpomínkou, ale
spíše účtováním toho, co se
podařilo zachovat a co nového
se podařilo v jeho práci přidat.
Vedle výše zmíněných typic-
kých klubových akcí se podaři-
lo udržet pro členy klubové pré-
mie, vylosování členských legi-
timací, celou řadu výhod při ná-
vštěvě společných akcí a bez-
platné přednášky pro členy i
veřejnost. Z novinek je to vyda-
vatelská činnost, která se za-
měřila na grafická portfolia au-
torů spojených s regionem:
soubory Evy Kučerové-Lands-

bergrové, Jiřího Sibinského,
Karla Lepíka, Inge Koskové a
před dokončením je soubor
Štěpána Mleczka. Ve spoluprá-
ci s Goodwillem se podařily re-
alizovat již dvě výstavy z cyklu
Návraty a to malíře Ladislava
Jalůvky a Slováka Jána Kuch-
ty. Z klubu vznikla řada podně-
tů, z posledních je to snaha
obohatit město o pamětní des-
ky a plakety významných osob-
ností.

Přednášková činnost klubu,
navštěvovaná i středoškolskou
mládeží, je léta podporovaná
některými školami a velmi úzce
klub spolupracuje i s Městskou
knihovnou ve Frýdku-Místku.
Vydavatelská a přednášková
činnost je možná také díky pod-
poře Města Frýdku-Místku. Pro
dobrovolné pracovníky klubu,
kteří léta věnují této činnosti
spoustu volného času, jsou je-
dinou satisfakcí podařené a
hojně navštívené akce, zájem o
členství, i to, že se po létech
setkávají s bývalými členy na
významných místech ve městě
a jinde v republice a ti rádi
vzpomínají na rozhled, který jim
přátelské prostředí klubu dalo
do života. PhDr. Karel Bogar

Oboroh a Hrozen 
na balkoně kostela

Na místě, kde není často pří-
ležitost se dostat, se chystá již
tradiční frýdecký dvojkoncert
skupin Oboroh a Hrozen. V ne-
děli 14. prosince od 19.00 hodin
rozezní hudba těchto dvou ka-
pel prostory balkonu farního
kostela sv. Jana Křtitele ve
Frýdku. Obě kapely přes rozdíl-
nost hudebního projevu i rozdíl-
nost délky existence spojuje
duchovní inspirace v jejich tvor-
bě, která, i když není na první
poslech třeba ani patrná v tex-
tech písní, stojí u kořene jejich
tvorby. Hudebními prostředky
z folku vycházející Hrozen za-
hraje jako první a předá poté
útulný prostor improvizovaného
pódia spíše folkrockovému
Oborohu vedenému Slávkem
Klecandrem. Pokud máte chuť
tento specifický koncert v netra-
dičním prostředí zažít, jste sr-
dečně zváni. Miroslav Přikryl

Dotace z Kulturního
fondu na rok 2004
Kulturní komise Rady

města Frýdku-Místku ozna-
muje všem zájemcům o fi-
nanční příspěvek z kulturní-
ho fondu, který je určen
k podpoře činnosti zejména
neziskových organizací, sou-
borů, skupin, klubů i jednotli-
vých občanů, kteří zajišťují
kulturní akce pro občany
města Frýdek-Místek, že ti-
skopisy žádostí o přidělení fi-
nančních prostředků na celo-
roční činnost nebo na podpo-
ru konání jednotlivých akcí v
roce 2004 je možné vyzved-
nout na Městském úřadu ve
Frýdku-Místku, odbor škol-
ství, kultury, mládeže a tělo-
výchovy, Radniční č. 1148. 

Tiskopis je možné získat i
na internetových stránkách
města www.frydekmistek.cz.
Řádně vyplněné tiskopisy žá-
dostí o příspěvek na celoroč-
ní činnost, nájmy či provoz
zařízení s požadovanými pří-
lohami je nutno odevzdat na
Městském úřadu ve Frýdku-
Místku, odbor školství, kultu-
ry, mládeže a tělovýchovy
nejpozději do 15. 1. 2004. 

O příspěvky na jednotlivé
pořádané akce je možno po-
žádat ve dvou termínech, a
to do 15. 1. 2004 a do 15. 6.
2004.

Blíží se plesová sezóna,
naučte se tančit!

TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ PÁRY A DVOJICE
Vedou manželé Gebaruerovi. Kurzy probíhají v sále Národního domu 1x týdně od 19.30

do 22.00 hodin.
Pondělí - pokročilí (zahájení 12. 1. 2004)
Středa - začátečníci (zahájení 14. 1. 2004)
Přihlášky získáte ve vrátnici Národního domu od 1. 12. 2003 a odevzdejte nejpozději 

do 9. 1. 2004. Informace na tel. čísle 558 432 011 p. Janáčková.

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ - POKROČILÍ
Kurz je určen pro absolventy tanečních kurzů pro začátečníky - podzim 2003. Probíhají 1x

týdně v Národním domě, a to:
Středa od 17.00 do 19.30 hodin - vedou manželé Gebauerovi - zahájení 14. 1. 2004
Neděle od 16.00 do 18.30 hodin - vede p. Macura s partnerkou - zahájení 11. 1.2004
Neděle od 18.30 do 21.00 hodin - vede p. Macura s partnerkou - zahájení 11. 1. 2004
Přihlášky získáte ve vrátnici Národního domu od 1. 12. 2003 a odevzdejte nejpozději 

do 9. 1. 2004. Informace na tel. čísle 558 432 011 p. Janáčková.

TANEČNÍ PŘÍPRAVKA PRO SOUTĚŽNÍ TÝM
Pro děti od 6 do 15 let. Taneční škola se zaměřuje na soutěžní tance - styly show a disko

tance, plesové kombinace a speciální párové tance - mambo, salsa, swing, tango argentino.
Výuku vede majitel taneční školy Palas Josef Macura s Mgr. Janou Šodkovou.
Zahájení v pondělí 12. 1. 2004 v kl. č. 5 v Národním domě.
Přihlášky získáte ve vrátnici Národního domu od 1. 12. 2003 a odevzdejte nejpozději 

do 9. 1. 2004. Informace na tel. čísle 558 432 011 p. Janáčková, p. Macura 604 503 817.

Koncert pro město F-M
Odbor školství, kultury, mlá-

deže a tělovýchovy našeho
městského úřadu připravil pro
širokou veřejnost koncert pod
názvem Stromečku, nechoď
spát. Akce je naplánována na
úterý 30. prosince v 16.00 ho-
din v kostele sv. Jana a Pav-
la. Vstupné bude volné.

Koncert Václava Hudečka
Pod záštitou města Frýdku-Místku se bude 3. prosince konat

koncert houslového virtuóza Václava Hudečka. Akce začíná
v 19.00 hodin, cena vstupného činí 100 Kč v předprodeji 
a 120 Kč na místě konání, to je v Mariánském kostele ve Frýdku.

Město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu
s následným odprodejem pozemky v průmyslové zóně Lísko-
vecká. Jedná se o pozemky p.č. 3711/10, 3711/12, 3711/15,
5268/1, 5268/4, 5268/6 a 5268/8 o celkové výměře 
51 599 m2.

Žádosti a k nim samostatně přiložený „Podnikatelský zá-
měr“ zasílejte na adresu: Městský úřad, odbor správy obecní-
ho majetku, Radniční 1148, 738 22, Frýdek-Místek do 12. 12.
2003. „Podnikatelský záměr“ musí mimo jiné obsahovat:

• základní údaje o firmě, včetně popisu činnosti

• výši investice

• specifikaci pro-
centuálního podílu
výrobních aktivit
(procento výroby
vůči dalším aktivi-
tám nevýrobní po-
vahy, jako jsou
např. sklady, pro-
dej atd.)

• stávající počet za-
městnanců firmy

• údaje o počtu 
nově vytvořených
pracovních míst

Bližší informace
na telefonním čísle
558 609 178
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Tato netradiční sportovní
disciplína si v naší republice
získala za posledních devět
let značné množství přízniv-
ců. Ve Frýdku-Místku se s ní
mohli diváci poprvé setkat v
roce 2002 a následně v roce
2003 na Velké ceně Města
Frýdku-Místku. Mistrovství
republiky bude vyvrchole-

ním celého seriálu devíti velkých cen a zú-
častní se ho 50 nejlepších závodníků. Organi-
zátoři z SOUT OU a U a SOTŠ, s.r.o. zvou ve-
řejnost do tělocvičny SOUT (bazén) na sobo-
tu 13. prosince v 10.00 hodin, kdy bude sou-
těž zahájena. Pro diváky je zajištěn zajímavý
doprovodný program. Přijďte povzbudit šplha-
če na osmimetrovém laně a třeba i sami vy-
zkoušet svoji sílu a odvahu. Vstup zdarma. 

Mgr. Igor Horyl

Město bylo v pohybu

Celý sportovní program za-
hájily závody mládeže. Na tra-
tích od 200 do 1600 m bojova-
lo ve svých kategoriích o vítěz-
ství 557 mladých závodníků.
Přeplněný Národní dům potom
tleskal nejlepším, kteří obdrželi
medaile, trička a pěkné ceny.
Mezi všechny děti se losovala
tombola s hodnotnými cenami.
Důstojnou předehru hlavnímu
závodu obstaral Běh pro zdra-
ví. Kilometrovou trať v místec-
kém parku si vyzkoušel dav
376 běžců všech věkových ka-
tegorií. Mezi nimi i svěřenci z
ústavu pro mentálně postiže-
nou mládež. Odměnou pro
prvních tři sta běžců bylo tričko
a opět nechyběla tombola.

Na trať hlavního závodu na
10 km se vydalo 326 mužů a
žen. Někteří pro vítězství, vět-
šina však s pocitem překonat
sama sebe a zúčastnit se to-
hoto skvělého sportovního
podniku. Startovní pole ovládli
borci z Polska. Vítězem se stal
Rafal Wojcik v čase 29:40 mi-
nut před svým reprezentačním
kolegou Krzystofem Przyby-
lou. Nadvládu Poláků narušil
český reprezentant David Ge-
rych z Vítkovic, který se posta-
vil na bronzový stupínek. Až na
10. místě doběhl mistr ČR na
10 kilometrů Jan Bláha z Bu-
dějovic. Nejlépe z domácích
borců si vedl Peter Mikulenka,
který v silné konkurenci doběhl
na 16. místě, ovšem jako pátý

Čech, v čase 32:14 minut.
Skvělý výkon předvedl Peter
Klimeš z Prahy v kategorii nad
40 let, který zvítězil ve výbor-
ném čase 31:22 minut. Nad 50
let zvítězil opět Polák Mietek
Majer v čase 34:49, nad 60 let
zvítězil již potřetí Ivo Řezáč
z Litvínova ve výborném čase
38:35 a nad 70 let obhájil ví-
tězství nestor frýdecké atletiky
František Zikeš. Obhajoba se
povedla i Imrichu Magyarovi
z Nových Zámků mezi juniory.
Vynikající konkurence se sešla
v ženách. Tam se prosadila
bývalá světová rekordmanka
na 3 km překážek Justyna Bak
z Polska, která časem 33:40
minut zvítězila před loňskou ví-
tězkou, současnou českou jed-
ničkou Petrou Kamínkovou a
další Polkou Izabelou Zator-
skou. V juniorkách zvítězila
Ukrajinka Mirka Petronjuk. 

V běhu osobností, který je
nedílnou součástí závodu, si
nejlépe vedl na trati 3333 m
bývalý reprezentant ČR a drži-
tel nejlepšího času v maratónu
Karel David (jeho čas 2:11:12
hodin má dodnes punc světo-
vé kvality), před olympionikem,
chodcem Jiřím Malysou a foto-
grafem Miroslavem Lyskem.
Až za nimi skončili předseda
místní organizace ODS Ing.
Igor Svoják, novinář a šéfre-
daktor OKH Josef Lys a další
osobnosti.

Nechyběl ani doprovodný
program. Děti si čekání na vy-
hlášení vítězů krátily na Zábav-
ném odpoledni vyplněném
spoustou her a soutěží, byly
promítány pohádky, připraven
prodej sportovního oblečení.
Mezi startéry závodu se objevil
místostarosta Mgr. Petr Cvik,
poslanec Parlamentu České
republiky Ing. Karel Sehoř a
rovněž nejlepší slezanská at-
letka současnosti Lenka Kalá-
bová, dvojnásobná finalistka
univerzitního mistrovství USA
a bronzová z mistrovství ČR na
800 m.

Shrnuto a sečteno - výborně
zvládnutá organizace, spoko-
jenost účastníků a skvělá pro-
pagace města. To je vizitka 18.
ročníku Hornické desítky ve
Frýdku-Místku, největšího a
nejlépe obsazeného běhu na
Moravě. Nezbývá si než přát,
aby se takových akcí konalo
v našem městě více.

Mgr. Klára Maštalířová

Těsně po doběhu se o své
dojmy s početnými diváky
podělil vítěz kategorie chlap-
ců ročník 1991 Michal Štefek
z domácího Slezanu FM.
V rozhovoru s ním moderá-
tor a hlavní organizátor celé
akce Josef Nejezchleba. 

FOTO: Radana Marková

✔ Víceúčelová sportovní hala byla od počátku
akcí Městského národního výboru ve Frýdku-
Místku, financovanou ze státních prostředků
v tzv. akci „Z“. Část byla jako tzv. „účelová in-
vestiční výstavba“, zčásti byla financována také
z tzv. „sdružených prostředků“ s přispěním pod-
niků a organizací. V neposlední řadě se stavba
realizovala za pomoci občanů města Frýdku-
Místku, jejich dobrovolné práce.

✔ Z roku 1986 existuje smlouva o „převodu
správy“ národního majetku mezi Městským ná-
rodním výborem F-M a oblastní správou tělový-
chovných zařízení ČO ČSTV Ostrava. V lednu
2000 jsem požádala o vyjádření se k této smlou-
vě Ministerstvo financí ČR. Podle jejich názoru je
tato smlouva v rozporu s tehdy platnými právní-
mi předpisy - není zde souhlas nadřízeného or-
gánu ( ministerstva financí), smlouva je v rozpo-
ru se Stanovami ČSTV i s Hospodářským záko-
níkem.

✔ Následuje další Hospodářská smlouva, kde
předávající organizací je Oblastní správa tělový-
chovných zařízení ČSTV Ostrava a přejímající
organizací Víceúčelová sportovní hala, podnik
VV ČSTV.

✔ V prosinci 1992 VV ČSTV souhlasí s trans-
formací VSH F-M podniku VV ČeSTV na VSH
s.r.o. Hala je zapsána na list vlastnictví VSH
s.r.o.

✔ Katastrální úřad ve F-M zápis provedl,
avšak dodnes, ani na opakované výzvy, ČSTV
nebo VSH s.r.o. nepředložili listiny prokazující
převod vlastnických práv k nemovitostem z Hos-
podářského zařízení VV ČSTV - víceúčelové
sportovní haly ve F-M na VSH s.r.o. ( poslední
dopis Katastrálního úřadu ve F-M je z 8. 10.
2001).

✔ Postupně od března 1993 do prosince 1993
tehdejší jednatel VSH s.r.o. celkem 6x zastavil
tuto nemovitost sportovní haly ve prospěch Ko-
merční banky a.s. Praha, pobočky F-M a Praha
Centrum na celkem 120 milionů Kč. Dlužníky se
staly různé firmy, které však poskytnuté úvěry
nesplácely. Hala se proto stala součástí několika
konkurzních podstat.

✔ Podkladem pro zástavy byly znalecké po-
sudky - ze srpna 1992 zní posudek na cenu stav-
by celkem 110 828 574 Kč, z června 1993 je ne-
movitost oceňovaná pro objednatele VSH již na
částku 282 150 620 Kč.

✔ Prohlášením ze 14. 10. 1997 konstatuje
předseda ČSTV, že ČSTV ani žádný jeho funk-
cionář nejednal s jednatelem VSH s.r.o. o mož-
né zástavě nemovitosti vůči jakékoliv třetí osobě.
Stejně tak nebylo v této věci vydáno žádné píse-
mné nebo ústní stanovisko.

✔ Policie šetřila trestní oznámení z 9. 12.1998
a 22. 2. 2000 na poskytnutí zástav na VSH 
F-M tehdejším jednatelem VSH s.r.o., které bylo
podáno proto, že vyvstalo podezření ze spáchá-
ní trestného činu „porušování povinnosti při sprá-
vě cizího majetku“ . Vyšetřovatel však věc musel
odložit z důvodu „časového odstupu“ - promlčení
( trestnost tohoto trestného činu zaniká uplynutím
doby 5 let).

✔ Tehdejšímu vedení radnice byla celá tato si-
tuace známá. Jediný krok, který byl v rozmezí
r.1993 do r.1998 učiněn, bylo podání k Okresní-
mu soudu ve F-M - návrh na určení vlastnictví
VSH. Nebyl však zaplacen příslušný poplatek
a podání nebylo okresním soudem přijato.

✔ V listopadu 1998 proběhly volby do obec-
ních zastupitelstev.

✔ V roce 1999 byl podán nový návrh na urče-
ní vlastnictví VSH se zaplacením soudního po-
platku. Zároveň byl podán návrh na vyloučení ne-
movitosti VSH z konkurzní podstaty.

✔ U Okresního soudu ve F-M proběhla 2 jed-
nání, tehdejší tajemnice MěNV F-M uvedla, že
MěNV F-M po kolaudaci stavby VSH nikdy ne-
zajistil zápis stavby VSH do evidence nemovi-
tostí, spor mezi Městem F-M a VSH o určení
vlastnictví byl přerušen do doby právní moci roz-
hodnutí o případném vyloučení VSH z konkurzní
podstaty.

✔ V průběhu r. 1999 byla vedena intenzivní
jednání s představiteli ČSTV o možných alterna-
tivách řešeních situace, opakovaně se problé-
mem zabývala Rada města Frýdku-Místku.

✔ V květnu 2001 vyzval Městský soud v Pra-
ze Město Frýdek - Místek k podání žaloby proti
jednomu ze správců konkurzní podstaty, který
neoprávněně zahrnul do soupisu konkurzní pod-
staty i pozemky Města F-M. Město F-M dvě ža-
loby na vyloučení pozemků z konkurzní podstaty
ihned podalo i s příslušnými důkazy. Spor není
dosud vyřešen ( jednání proběhla 2. 9. a 16. 10.
2003 ). Jednání jsou odročena na neurčito!

✔ V červnu 2001 vyzvalo Město F-M oba
správce konkurzních podstat k podání stanovis-
ka k možnému mimosoudnímu řešení. Jeden
z nich sdělil částku k rozdělení výtěžku prodeje,
druhý z nich pouze v srpnu konstatoval , že mu-
sí jednat s věřitelským výborem a konkurzním
soudcem, částku nikdy nesdělil.

✔ Souběžně se žalobami Města F-M proti
správci konkurzní podstaty vede soudní spory
i VSH s.r.o.

✔ Dne 18. 3. 2003 se sešly všechny zaintere-
sované strany ve VSH k poradě o dalším postu-
pu tak, aby hala měla nového majitele. Dne  4. 4.
2003 se pak 3 správcové konkurzních podstat
dohodli na vyhlášení dobrovolné dražby VSH.
Dodnes však není zveřejněna dražební vyhláška!

✔ 18. 11. 2003 se uskutečnila opakovaná
soudní dražba tzv. „likusáku“ v areálu VSH, Měs-
to F-M tuto stavbu v dražbě získalo, nabytí do
majetku Města F-M musí potvrdit Zastupitelstvo
města F-M 15. 12. 2003.

✔ Téhož dne bylo společností, která připravu-
je dražební vyhlášku pro dražbu haly sdělen
předpokládaný termín dražby - přelom ledna
a února roku 2004. Zároveň  předal správce kon-
kurzní podstaty Městu F-M dopis  Městského
úřadu ve F-M pro Komerční banku Praha z r.
1993 podepsaný tehdejším tajemníkem Městské-
ho úřadu ve F-M,  ve kterém je vysloven souhlas
se zástavou pozemků pod VSH „se všemi dů-
sledky v případě realizace zástavy“!

Ing. Eva Richtrová

Fakta k víceúčelové sportovní hale
Vynikající práci odvedli pořadatelé z atletického oddílu TJ

Slezan a Dolu Paskov při organizaci silničního závodu „Hornic-
ká desítka“, který se konal první listopadovou sobotu u Národ-
ního domu v Místku. 18. ročník se konal opět pod záštitou měs-
ta Frýdek-Místek a lámal rekordy nejen co do účasti, ale i výko-
nů. V sobotním odpoledni se u Národního domu v Místku za
slunečného počasí sešlo neuvěřitelných 1267 vyznavačů aktiv-
ního pohybu ze sedmi zemí. Kromě českých byli na startu de-
sítky běžců ze Slovenska, Polska, ale také Ukrajiny,Bulharska,
Německa a Holandska. Nechyběla celá řada mistrů republiky.
Pro všechny přítomné to byl jedinečný sportovní zážitek.

Mistrovství republiky v olympijském šplhu
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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

4.12. v 19.00 hod.
2. koncert KPH a 2. koncert Cyklu
pro mládež
Musica Bohemica - Praha (Vánoční
koncert)
Dirigent: Jaroslav Krček
Sóla: Anna Hlavenková - soprán, Jiří
Březík - tenor, Karel Jakubů - baryton.
Program: Lidová vánoční mše, Vá-
noční zpěvy z Jistebnického kancio-
nálu,
Koledy staré Evropy, České a mo-
ravské vánoční koledy.
5.12. v 19.30 hod.
Setkání po tanečních
Setkání pro absolventy tanečních
kurzů pro manželské páry a dvojice.
Řídí manželé Gebauerovi.
16.12. v 19.00 hod. - 
kino P. Bezruče
Tisíc způsobů, jak zabít lásku
Koncertní vystoupení Lenky Filipová.
18.12. v 19.00 hod.- frýdecký zámek
3. zámecký koncert Trio Bel Canto
(Vánoční koncert)
Účinkují: Beata Blašková Zádrapová
- soprán, Vítězslav Drápal - flétna,
Libor Janeček - kytara
Program: B. Marcello, G. Paisiello, J.
Planson, G. Ph. Telemann, G. F.
Handel, A. Vivaldi,
L. Koželuh, M. Giuliani, A. Michna
z Otradovic.
20.12. v 19.00 hod.
„Budě zima, budě mraz.“
Vánoční posezení u cimbálu.
Zimní zvyky, obyčeje a písně se Sou-
borem lidových písní a tanců Ostravi-
ca a cimbálovou muzikou Šidla ZUŠ
F-M. Po skončení programu hraje
k tanci cimbálovka Ostravica.
30.12. ve 20.00 hod.
Předsilvestrovský swingový ta-
neční večer
Účinkují: L. R. Cosmetic Big band
Edy Šurmana, Jaroslav Urbánek,
Gabriela Plíšková, Swing trio.

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

2. až 3.12. v 17.45 hod.
OSAMĚLÝ MSTITEL /USA/

Vin Diesel v roli agenta protidrogové
jednotky. Mládeži do 12 let nevhod-
ný, 110 min.
2. až 3.12. ve 20.00 hod.

KILL BILL /USA/
Repríza filmu Quentina Tarantina s
bojovými scénami kung-fu. Mládeži
do 15 let nevhodný, 120 min.
5. až   8. 12. v 17.45 hod.
9. až 10. 12. v 17.45 a 20.00 hod.

MATRIX - REVOLUTIONS /USA/
Keanu Reeves v hl.roli posledního

29. až 30.12. v 17.45 hod.
CHARLIEHO ANDÍLCI: NA PLNÝ

PECKY /USA/
Drew Barrymoreová, Cameron Dia-
zová a Lucy Liu - sexy agentky zno-
vu v akci. Repríza akční komedie.
Mládeži přístupný, 106 min.
29. až 30.12. ve 20.00 hod.

PŮLNOČNÍ MÍLE /USA/
Dustin Hoffman, Susan Sarandono-
vá ,Holly Hunterová v hl.rolích filmu
,který se zabývá tragickou ztrátou
blízkého člověka a bolestným hledá-
ním nového smyslu života těch, jež
smrt zasáhla nejvíce. Mládeži do 12
let nevhodný, 117 min.

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

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

4.12. v 8.30 a 10.00 hod.
Vánoční hra aneb komedie o
Ježíškově slavném narození

Zpěvohra s živou muzikou, maskami
a loutkami o narození Ježíše Krista.
Hrají a zpívají členové divadla Oblá-
zek z Ostravy.
Určeno dětem MŠ a 1. stupně ZŠ.
4.12. v 19.00 hod.
Těšínské divadlo

O myších a lidech
6.12. v 15.30 hod.

VYLÉČENÝ ČERTÍK /ČR/
Pásmo veselých rozpustilých pohá-
dek. Mládeži přístupný, 65 min.
7.12. v 15.00 hod.

Pohádky vánočních nocí:
„Tři sněhuláci“ a „Štědrovečerní

pohádka“, Mikulášská nadílka
Účinkuje: Soubor Čtyřlístek Frýdek-
Místek.
Rodiče mohou přinést pro své děti
mikulášské balíčky, které jim budou
předány
po divadelním představení
11.12. v 8.30 a 10.00 hod.

Čert a Káča
Činoherní divadelní představení čle-
nů Slezského divadla v Opavě
pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ.
11.12. v 17.00 hod.

J. J. Ryba: Česká mše vánoční
„Hej mistře“

Účinkují: Lašský smíšený pěvecký
sbor Baška
Sbormistr: Mgr. Janina Ptaková
Varhany: Mgr. Věra Ptaková
12.12. v 18.00 hod.

Literární kavárnička
13.12. v 19.00 hod.
Dejvické divadlo Praha
Pavel Nillin

Poprvé vdaná
V hlavní roli Taťána Medvecká, režie
Vladimír Pleskot.
Předplatitelská skupina A
13.12. ve 14.00 hod.

PRASÁTKO A JEHO
VELKÝ PŘÍBĚH /USA/

I malé zvířátko může být velkým hr-
dinou. Film je uváděn v českém zně-
ní! Mládeži přístupný, 75 min.

20.12. v 15.30 hod.
HVĚZDA BETLÉMSKÁ /ČR/

Pásmo kreslených pohádek. Mládeži
přístupný, 65 min.

27.12. v 18.00 hod.
Člověk z půdy

(Jiří Suchý, Jiří Šlitr)
Hudební revue. Hraje Divadelní spo-
lečnost Janek Frýdek-Místek.

Pondělí 1.12. v 19.00 hod.
SILNICE /Itálie/

Další ze snímků italského režiséra
Federica Felliniho. Mládeži do 15 let
nepřístupný, 105 min.

Úterý 2.12. v 19.00 hod.
VELKÁ ŽRANICE /Francie/

Proslulý skandální snímek - krutá
alegorie konzumní měšťácké společ-
nosti. Mládeži do 18 let nepřístupný,
133 min.

Pondělí 8.12. v 19.00 hod.
ŠKYT /Maďarsko/

Obraz každodenního života maďar-
ské vesnice, který v sobě skrývá ja-
kési temné tajemství. Snímek kombi-
nuje prvky komedie, detektivky a pří-
rodovědeckého dokumentu. Mládeži
do 12 let nevhodný, 75 min.

Úterý 9.12. v 19.00 hod.
RYCHLÝ BĚŽEC /Kanada /

První snímek, který vytvořili Inuité,
původní obyvatelé severní části Ka-
nady. I když byl tento milostný příběh
inspirován legendou vycházející ze
zcela odlišné kultury, získal řadu
ocenění na prestižních festivalech.
Fantastická příroda, hluboký příběh
plný napětí a překvapení. Mládeži do
12 let nevhodný, 170 min.

Pondělí 15.12. v 19.00 hod.
DALŠÍCH DESET MINUT II

/VB, Německo/
Pokračování projektu, v němž vybra-
ná sestava evropských i amerických
režisérů dostala příležitost natočit
krátký snímek. Mládeži do 12 let ne-
vhodný,106 min.

Úterý 16.12. v 19.00 hod.
ZBYTEČNÁ KRUTOST /USA/

Debut bratrů Coenových - brilantní
temný thriller o objednané vraždě.
Mládeži do 15 let nevhodný, 110 min.

Pondělí 22.12. v 19.00 hod.
ŠŤASTNÉ DNY /Maďarsko/

Příběh dospívajících lidí plný bezrad-
nosti, krutosti a beznaděje. Snímek
je natočen syrově realistickým sty-
lem, který silou své výpovědi a au-
tenticky zachycených obrazů působí
jako terapie šokem. Mládeži do 15 let
nepřístupný, 85 min.

Úterý 23.12. v 19.00 hod.
ŽIVOT BRIANA /VB/

Poslední možnost vidět tento úspěš-
ný snímek, jelikož končí monopol pro
promítání v kinech! Mládeži do 12 let
nevhodný, 95 min.

Pondělí 29.12. v 19.00 hod.
MŮJ ŽIVOT BEZE MNE

/Kanada, Španělsko/
Uváděný snímek se s málokdy vída-
ným taktem, s citem a s nevšední
upřímnosti zabývá tragickým téma-
tem umírání.Popisuje poslední jevy
života třiadvacetileté ženy, která se
náhle dozví ,že má nevyléčitelnou
rakovinu. Mládeži do 15 let nepří-
stupný, 106 min.

Úterý 30.12. v 19.00 hod.
MONTY PYTHON - SMYSL

ŽIVOTA /VB/
Labutí píseň britské humoristické
skupiny Monty Python v jejich již pá-
tém filmu. V uvedeném snímku spo-
jují satiru a parodii s vynikajícími mu-
zikálovými čísly a vůbec překvapují
svou filmařskou invencí. Mládeži pří-
stupný, 100 min.

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

5. 12. ve 14.00 hod
HRÁTKY S ČERTEM
A co na to Mikuláš? Přijďte s námi
strávit odpoledne plné her a soutěží. 

6. 12. v 9.00 hod
ČERTOVINY V DDM
Přijďte se podívat do nových prostor
DDM ve Frýdku na Nár. mučedníků. 

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

brouzdat po Internetu.

7. 12.
MAŘENKA, JENÍČEK A SMO-
LÍČEK PACHOLÍČEK
- zájezd na loutkovou pohádku

12. 12. v 15.00 hod.
VODNÍ HRÁTKY S VZP
- odpoledne pro děti, hry a soutěže

ve vodě

13. 12. v 9.00 hod.
VÁNOČNÍ DOPOLEDNE
- výroba vánočních přání, dárečků

16. - 17. 12. v 9.00 hod.
KOUZLA VÁNOČNÍ
Nechte se okouzlit vánoční atmosfé-
rou a přijďte si spolu s námi vytvořit
vánoční dárečky pro své blízké.
- Sál v Komerčním centru v Místku

(vedle polikliniky).

pokračování trilogie o Matrixu. Mlá-
deži do 12 let nevhodný, 130 min.
5. až 8.12. ve 20.00 hod.

PRCI, PRCI, PRCIČKY -
SVATBA /USA/

Vzrušující vyvrcholení Prcičkové sá-
gy. Mládeži do 15 let nevhodný, 97
min.
12. až 14.12. v 17. 45 hod.

TAK TO CHODÍ /USA/
Smutná komedie zachycuje události
v jedné současné dobře situované
newyorské rodině. V hl. rolích
Michael a Kirk Souhlas. Mládeži do
12 let nevhodný, 109 min.
12. až 14.12. ve 20.00 hod.

PRAVIDLA VÁŠNĚ /USA, SRN/
Nelichotivý pohled na amorální a „
veselý“ život studenstský na počátku
devadesátých let minulého století.
Mládeži do 15 let nepřístupný, 110
min.
17.12. v 15.30 hod.

SNOWBOARDISTA /Francie/
Akční film o sněhu , lásce a rychlých
prknech. Parta mladíků na útěku s
ukradenými penězi v atraktivním pro-
středí francouzských Alp. Mládeži do
12 let nevhodný, 110 min.
17.12. v 17.45 a 20.00hod.

LÁSKA NEBESKÁ /VB/
Nová současná romantická komedie
nás zavede do předvánočního
Londýna, ve kterém výkvět britského
herectví dokazuje v 10 příbězích, že
láska je všude. Mládeži do 12 let
nevhodný, 129 min.
19. až 21.12. v 17.45 hod.
S.W.A.T. -JEDNOTKA RYCHLÉHO

NASAZENÍ /USA/
Samuel L. Jackson a Colin Farrell v
hl.rolích akčního policejního thrilleru
z prostředí Los Angeles. Mládeži pří-
stupný, 116 min.
19. až 21.12. ve 20.00 hod.

KLOKAN JACK /USA/
Dobrodružná komedie z australské
divočiny. Mládeži do 12 let nevhod-
ný, 89 min.
23.12. v 17.45 a 20.00 hod.

OKNO NAPROTI /Itálie/
Příběh o lidských vztazích, o náhod-
ných setkáních, která mění život, ale
i o minulosti spjaté s přítomností.Ví-
tězný film letošního 38. ročníku MFF
Karlovy Vary. Mládeži přístupný, 106
min.
26. až 28.12. v 17.45 hod.

ČTYŘI PÍRKA - ZKOUŠKA
CTI /USA/

Historický dobrodružný film vypráví
příběh o zbabělosti , hrdinství, cti,
odehrávající se na pozadí britských
koloniálních válek v 80 letech deva-
tenáctého století. V hl. roli: Heath
Ludger, Kate Hudsonová a další.
Mládeži přístupný, 132 min.
26. až 28.12. ve 20.00 hod.

ZELENÉ PEKLO /USA/
John Travolta a Samuel L. Jackson v
hl. roli akčního thrilleru z vojenského
prostředí. Mládeži do 12 let nevhod-
ný, 99 min.
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Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)
Tel.: 558 647 366

Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h.

V týdnu od 1. do 5. 12.
Přijďte si pro inspiraci na vánoční
výzdobu oken
1.12. od 10.00 hod
Stříhání dětí za symbolickou cenu
20 Kč. (stříhají učenky kadeřnického
učiliště)
4.12. 9.00 a 10.30 hod
Mikulášská besídka - jen pro přihlá-
šené
8.12. v 10.00 hod
Výroba svíček z včelích plástů
10.12. v 10.00 hod
Ukázka kosmetiky Avon ( spojená
s prodejem )
11.12.
Vánoční slet Broučků
Sraz v 16.00 hod před KM Broučci,
lampion a prskavky s sebou
15.12
Výroba vánočního ubrusu (bram-
borové razítko s vánočním motivem
s sebou)
Strojení vánočního stromečku
19.12.
Vánoční besídka s pohádkou
( s sebou vánoční dárek v hodnotě
20 Kč za každé dítě )
22.12. - 4.1. 2004 bude v KM
Broučci zavřeno
Přejeme všem krásné Vánoce a
5.1. 2004 se těšíme na shledanou!

Heydukova 2330
738 01 Frýdek - Místek, 

kontaktní telefon: 558 647 067
602 586 925, 

e-mail: tobola.jaromir@quick.cz
Mikulášská nadílka
3.12.velký sál KD, od 15.00 - 19.00
hodin, pořádá Společenství Rómů
na Moravě ve spolupráci s Charitou
F-M, Klub Nezbeda
Mikulášská nadílka
4.12.velký sál KD, pro děti zaměst-
nanců VP a.s. pořádá OS KOVO VP
a.s.
Mezinárodní turnaj ve stolním
fotbalu - GARLANDO CUP,
13.12.velký sál KD, dotovaný
částkou 600 EUR
Vánoční koncert Velkého
dechového orchestru Válcoven
plechu
19.12.velký sál KD
Mortal combat 09
27.12.velký sál KD a klubovna č.15,
Techno párty za účasti mezinárod-
ních DJ-ů

Divadlo Čtyřlístek
Novodvorská 667, FM

Tel.: 558 633 717
Pro děti:
6.12. v 15.00 hod
O Solném králičinoherní pohádka
spojená s Mikulášskou nadílkou (ro-
diče mohou předat označené balíčky
v šatně před představením a po
představení přijde mezi děti Mikuláš)
13.12. v 15.00 hod 
Pohádky vánočních nocí Pohádka
štědrovečerní Pásli ovce valaši ...
( Loutkový Betlém ) Hraje divadlo
DUO Frýdek-Místek

Pro mládež a dospělé:
12.12. v 17.00 hod
RADANA 2003 10. ročník nesoutěž-
ní folkové a folkrockové přehlídky
amatérských souborů
20.12. v 15.00 hod
Srdíčko hudební pořad úspěšné ro-
dinné kapely Pavly Jirglové
20.12. v 19.00 hod
ING III. oblíbená „Intelektuálně nevy-
vážená Galasuperšou“ v provedení
členů souboru divadla Čtyřlístek

Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001,
558 628 003, 558 628 005

Fax: 558 630 452
e-mail: muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Stálé expozice:

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

Výstavy:
JEDOVATÍ ŽIVOČICHOVÉ
Výstava nabízí nahlédnutí do světa
jedovatých živočichů, kteří jsou pro
člověka většinou synonymem zákeř-
nosti. Jed je však pro ně jen pro-
středkem nutné obrany či prostřed-
kem k lovu potravy, pouze malá část
z nich je člověku opravdu nebezpeč-
ná.
Celou řadu exponátů a fotografií je-
dovatých živočichů - našich i cizo-
krajních, vodních i suchozemských
z různých systematických skupin -
má návštěvník možnost shlédnout na
této ojedinělé výstavě. Výstava po-
skytuje rovněž informaci o nebezpe-
čí, které hrozí člověku v případě neo-
patrné manipulace s jedovatými živo-
čichy nebo jejich útoku na člověka.
Potrvá do 21. března. 
HYPERREALISMUS
Výstava obrazů a kreseb opavské
výtvarnice BLANKY VALCHÁŘOVÉ
Autorka je absolventkou AVU v ate-
lieru profesora Karla Strettiho,

ní Moravy a ve Slezsku. Kostely, ka-
ple, hřbitovy a plastiky, např. ve Ful-
neku, v Odrách, Novém Jičíně, Pří-
boře, Klimkovicích, Velkých Albre-
chticích, Bílovci, Opavě, Žulové,
Frýdlantě, Hodoňovicích a jinde. Do-
plněno promítáním diapozitivů.

Čtvrtek 18.12. v 16.00 hod.
frýdecký zámek, kaple sv. Barbory,
muzejní učebna
POJĎTE S NÁMI K BETLÉMU
Předvánoční posezení u tradičního
frýdeckého Langova betlému, dopl-
něné vyprávěním o lidových a profe-
sionálních betlémech, betlémářích a
o tradici stavění betlémů v naší ob-
lasti. Prohlídka vánoční výstavy
v muzejní učebně.

Farní 1, vchod vedle
Knihkupectví sv. Jana ve Frýdku

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

a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin.

2. 12. Burza nápadů na jednoduché
vánoční dárky. Pro děti výro-
ba sněhuláčků

4. 12. MIKULÁŠ (pouze pro přihlá-
šené)

9. 12. Vyrábíme netradiční krmítko
pro ptáčky (s sebou si done-
ste menší květináč natřený bí-
lou barvou a ubrousky s vá-
nočním nebo zimním moti-
vem).

11. 12. Výměna receptů na vánoční
dobroty. Pro děti: výroba
skřítků.

16. 12. Vánoční výzdoba do oken,
ukázka výzdoby štědrove-
černího stolu,výroba vánoč-
ních ozdob.

18. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA

Poslední setkání v tomto roce bude
18. 12. Mezi svátky bude v KM
Krteček zavřeno. Všem maminkám
a jejich rodinám přejeme pokojné,
láskou prozářené vánoční svátky.
Těšíme se na vás opět 6. ledna.

Každé úterý v době od 9.30 do
10.00 hodin se koná cvičení
maminek s dětmi.- DDM Místek,
9.00 - 13.00 hod

Jiřího z Poděbrad 3109, F-M
(kryt pod 11. ZŠ - vchod od parku)

tel. 558 631 859
5.12. v 16.30 Mojžíš

12.12. v 16.30 Deset ran
egyptských

19.12. v 16.30 Vánoce s budíkem

F. Čejky 450, Místek
Telefon: 558 435 401, 558 437 283
Vchod z Janáčkovy ulice s mož-
ností použít bezbariérový
vstup.
4., 7.-10.12. od 9.00 do16.00 
Ne od 9.00 do 12.00

Vánoční inspirace pro naše domo-
vy (výstava, velký sál)
11.12. v 9.00
Festival dětských pěveckých sbo-
rů (velký sál)
16.12. v 17.30
přednáška: P. Larisch: Patronové
Evropy a jejich poselství dnešku
(malý sál)
30.12. v 16.00 kostel sv. Jana 
a Pavla v Místku
Stromečku, nechoď spát
Vánoční koncert Štývarova dětského
sboru a ženského komorního sboru
Camerata z Třince.

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

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

5.12. S čerty nejsou žerty (odpo-
ledne plné soutěží; kdo může,
nechť přijde v masce čerta)

9.12. Vánoční besídka (vyrábíme
vánoční výzdobu, přáníčka,
posloucháme koledy)

12.12. Večírek pro všechny přátele
a příznivce SMTu

14.-18.12. Lyžařský instruktorský
kurz pro dospělé (začá-
tečníci)

29.12. Vánoční pohár (lezení na
cvičné stěně SMTu) pro horo-
lezce i amatéry

Ulice F. Čejky 450, Místek
Tel. 558 435 449 
Provozní doba: 

Po-Pá 13–17 hodin

3.12. vystoupení na romské miku-
lášské nadílce v Kulturním do-
mě VP

5.12. „Možná k nám přijde i Mikuláš“
8.-12.12. vánoční výzdoba klubovny,

pečení perníčků, výroba
přáníček, zdobení svíček

15.12. poslední setkání ve starém ro-
ce se slavnostním progra-
mem - pouštění lodiček, 
zpívání koled, vánoční nadílka

v oboru restaurování malířských děl
a v atelieru profesora Zdeňka Bera-
na, obor klasické malby.
Slavnostní zahájení ve čtvrtek 4. pro-
since v 16.00 hodin v kapli frýdecké-
ho zámku „Německou mší“ Michaela
Haydna provedou studenti Janáčko-
vy konzervatoře Ostrava, obor 
lesní roh.

KOČÁRKY A VOZÍTKA
Na výstavě jsou představovány
krásné a zajímavé sbírkové předmě-
ty, ve kterých se koncem 19. a po-
čátkem 20. století vozívaly děti, se
kterými se děti bavívaly a hrály si.
Nahlédneme do dětského pokojíčku
s vánočním stromem z přelomu sto-
letí a pak si můžeme pohrát v dět-
ském koutku.
Vernisáž se uskuteční v pátek 12.
prosince v 16. hod. ve výstavních 
síních .
Potrvá do 18. ledna.

Programy, koncerty:
Čtvrtek 4. 12. v 18.00 hod. -
zámecká kaple
POUTNÍ BOHOSLUŽBA KE CTI
SV. BARBORY
Neděle 7. 12. 9.00 - 15.00 hod. -
areál frýdeckého zámku
VÁNOČNÍ JARMARK
s prodejem lidových a uměleckých
předmětů
• ukázky lidových řemesel
• vánoční hudba v kapli
• Blanka Valchářová - Hyperrealis-
mus - výstava
• Mikulášská nadílka

Čtvrtek 18.12. v 19.00 hod. -
Rytířský sál frýdeckého zámku
Třetí zámecký koncert TRIO BEL
CANTO
Hana Šrubařová - soprán
Vítězslav Drápal - flétna
Libor Janeček - kytara
Na programu Marcello, Paisiello, Te-
lemann, Händel, Vivaldi, Koželuh,
Michna z Otradovic.

Pátek 26.12. 13.00 - 17.00 hod. -
frýdecký zámek
SVATOŠTĚPÁNSKÉ ODPOLEDNE
Od 15,00 hodin pěvecký sbor CATE-
NA MUSICA FRÝDEK-MÍSTEK

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST

Čtvrtek 11.12. v 15.00 hod. -
přednáškový sál v Zeleném domě
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin
a minerálů, výměna poznatků a ma-
teriálu, poradenská služba, video-
projekce. Schůzky se mohou zúčast-
nit všichni zájemci z řad veřejnosti -
dospělí i mládež.

Čtvrtek 11.12. v 17.00 hodi.-
přednáškový sál v Zeleném domě
SAKRÁLNÍ A FUNERÁLNÍ ARCHI-
TEKTURA
Přednáška o nejzajímavějších, zná-
mých i méně neznámých církevních
památkách na území severovýchod-
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KUPON

5% SLEVA
NA VÝROBKY

GALADŘEVO

Staré Město

u Frýdku-Místku

Jamnická 16

tel.: 558 640 640

■ nízkoenergetické
dřevěné RD

■ zahradní nábytek
■ ekologické barvy

na dřevo
■ pozink. konzoly
■ pískoviště
■ houpačky

■ zásobníky na

kompost

■ dřevěné ploty

■ pergoly

■ altány

■ palisády

■ květináče

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

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

TLAKOVÁ IMPREGNACE DŘEVA WOLMANITEM CX 10

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

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

VÁ· 3. STÁL¯ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

ÎALUZIE
776 333 009 • 732 828 098

558 434 995
■ horizontální cena od 165 Kã/m2

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

prim. MUDr. Daniel Furmánek

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

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

■ nejpříznivější ceny v regionu
■ diskrétní individuální přístup

KONZULTACE:
• poliklinika Místek

ST 13.00-16.00
• poliklinika Kopřivnice

ÚT, ČT 13.00-15.00
• nemocnice Třinec

ÚT, ČT 8.00 -11.00 
PÁ 8.00 -15.00

☎ 602 506 952

MUDr. 
Taťána Klimecká

o z n a m u j e ,
že zahájila provoz

SOUKROMÉ 
STOMATOLOGICKÉ 

PRAXE 
pro děti a dospělé 

na třídě T. G. Masaryka
600 ve Frýdku.

Přijímáme nové pacienty
Telefon do ordinace: 

558 632 123


