
Vážení 
spoluobčané,
zastupitelstvo
města na do-
poručení Rady
města na svém
jednání 13. pro-
since 2004 kro-
mě jiného pro-
jednalo a schvá-
lilo návrh na prominutí poplat-
ků a úroků z prodlení v plné vý-
ši, tzv. amnestii, v těch přípa-
dech, kdy dlužník zaplatí, pří-
padně doplatí celý svůj dluh
související s užíváním obecní-
ho bytu.

Jedná se o dluhy, které
vznikly na nájemném do 30. li-
stopadu 2004 a které budou
dlužníkem zaplaceny v období
od 1. ledna 2005 do 30. června
2005. Podmínkou však je, aby
u dlužníka nebyl evidován žád-
ný další dluh (teplo, voda, elek-
třina, plyn) vyplývající z užívá-
ní bytu, ve kterém je nebo byl
nájemcem. Další výjimkou je,
že se tato možnost nebude
vztahovat na ty dlužníky, kteří
tzv. amnestie v minulosti již vy-
užili.

Zastupitelé tento vstřícný
krok schválili mimo jiné i
s ohledem na počet dlužníků
v souvislosti s užíváním obec-
ních bytů, kterých bylo k 30.
září 2004 evidováno 1 069.
Celkový dluh za nájemné,
služby, vystavené faktury za
opravy v bytech a na soudních
nákladech k tomuto datu činil
16 217 607 Kč. Dalším důvo-
dem umožnit prominutí poplat-
ků z prodlení je i snaha moti-
vovat neplatiče k úhradě svých
dluhů. Často se totiž stává, že
výška úroků z prodlení je i ně-
kolikrát vyšší než vlastní dluž-
ná částka.

V minulém volebním období
v letech 1998 až 2002 schváli-
lo zastupitelstvo prominutí po-
platků z prodlení celkem tři-
krát, dvě stovky dlužníků nabí-
zené možnosti využilo.

Doporučovala bych všem
dlužníkům, aby schválené
„amnestie“ využili a hned zkra-
je roku mohli hospodařit znovu
s „čistým stolem“. Podobná na-
bídka již nemusí být zastupitel-
stvem města dána a postup
vůči neplatičům lze naopak
značně přitvrdit!

Eva Richtrová
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PF 2005: Všechno nejlepší v novém roce přeje vedení města
Frýdku-Místku. Foto: Petr Pavelka
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Černá cesta už má
chodníky i osvětlení

Stavební práce v hodnotě
přes 18 milionů korun, které
realizovala firma Lesostavby
F-M a.s. a INSTALL CZ s.r.o.,
začaly na sklonku prázdnin a
předány byly koncem listopa-
du, i když se vyskytly značné
komplikace s přeložkami ply-
nu, kabelů a rozvaděče Tele-
comu i sloupů nízkého napětí.
„Rekonstrukce probíhala za
provozu, i když byl značně
omezený. Museli jsme vždyc-
ky každý večer cestu zprůjezd-
nit místním lidem. Stará čtyř-
metrová cesta byla rozšířena
na šest metrů, a protože pů-
vodně uložené vedení inženýr-
ských sítí nebylo v dostatečné
hloubce, musely se inženýrské
sítě překládat a zasahovalo se
až na pozemky majitelů, ze-
jména kvůli nájezdům,“ sdělili
zástupci realizující stavební fir-
my, kteří se paradoxně nejvíce
zapotili na konci listopadu, kdy
se poprvé přihlásila zima, jež
si od té doby se svými sněho-
vými projevy dávala docela
načas.

„Měli jsme oprávněné poža-
davky občanů a také doprav-

ců, abychom spravili již úplně
rozbitou cestu, takže jsme při-
pravili investiční akci, která v
této lokalitě významně zlepšila
životní podmínky. Opravenou
a rozšířenou cestu, chodníky i
veřejné osvětlení ocení jistě
každý a oblast má další per-
spektivu svého rozvoje,“ hod-
notil stavbu místostarosta Mi-
roslav Dokoupil, který řídí in-
vestice města. Místostarosta
Petr Cvik, který se rovněž zú-
častnil slavnostního otevření
cesty s nezbytným symbolic-
kým přestřižením pásky, má
už však další podnět k řešení.
Stavebníci jej upozornili na
nutnost osadit cestu zpomalo-
vacími retardéry, protože
z vlastní zkušenosti poznali,
jakou rychlostí pádí řidiči ze
zdejšího kopce. „Umím si
představit, že to řidiče svádí
k nepovolené rychlosti, zvlášť
když je cesta teď tak kvalitně
opravená, ale pokud budeme
mít stížnosti občanů na tento
jev, budeme hledat dopravní
řešení této situace,“ ujistil Petr
Cvik, mající na starosti dopra-
vu ve městě. (pp)

Město Frýdek-Místek dokončilo investiční akci „Inženýrské
sítě Černá cesta - Pod zámečkem - komunikace“, která obsa-
hovala kompletní rekonstrukci Černé cesty, včetně vybudo-
vání chodníků a nového veřejného osvětlení v celkové délce
téměř sedm set metrů.

DOKONČENÁ INVESTICE: Město dalo do pořádku lokalitu
Černá cesta. Foto: Petr Pavelka

Vánoční kamion osvěžil

KAMION JAKO OBÝVÁK: Kdo by se nechtěl vyfotit se Santou.
Foto: Petr Pavelka

Mnoho zábavy, radosti a dárků slibovali zástupci Coca-Coly
ve spolupráci s městem v rámci projektu Vánoční kamion.

Věrná kopie tahače, která je známa z televizních reklam, dorazi-
la v půli prosince na frýdecké náměstí a přitáhla velký počet
obyvatel Frýdku-Místku.

„Návštěva je tu velmi slušná, určitě nadprůměrná, ono se to liší
město od města. Například v takovém Brně nás téměř ignorovali, ta-
dy je vidět, že byli lidé na akci připraveni. Přišlo jich docela hodně vy-
měnit uzávěry od našich nápojů za drobné dárky. To jinde si třeba
stěžovali, že o tom nevěděli, a na jednom místě dokonce vydělávala
jedna paní balík na tom, že kousek od nás Coca-Colu draze prodá-
vala a lidé tak mohli na poslední chvíli získat uzávěry a vyměnit je za
čepici nebo maketu autíčka,“ sdělil nám jeden z coca-colových elfů.

Děti se zabavily vázáním tkaniček u obrovských Santových botek
a balónky za odměnu šly doslova na dračku. Mládež se drala i na pó-
dium, kde neváhala plnit úkoly, u nichž musely děti projevit jistou dáv-
ku exhibice. Když se prostřednictvím karaoke rozjel Olympic se svým
nesmrtelným hitem Dynamit, vypadalo to skutečně na výbuch. Ved-
le šlapající hudby ovšem v druhém koutu pohádkového domečku ne-
menší úspěch zaznamenávala poněkud klidnější zábava. Santa
Claus se zde nechal fotografovat s dětmi a vůbec mu nevadilo po-
sadit si na klín i šikovnou maminku. Fotografie, které zástupci firmy
slíbili vyvěsit ke stažení na internetu, byly skutečným tahákem. Rodi-
čům však blýskaly i vlastní digitály u kamionu, takže spoustu „malých
i velkých“ na tento den skutečně nezapomene. Christmas karavan,
neboli Vánoční kamion, do města v tu chvíli přivezl atmosféru sku-
tečných Vánoc. Když nebyl ten sníh ... (pp)

Využijte amnestie
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Ohňostroj odjinud
Silvestrovský ohňostroj, kte-

rý začne v pátek 31. prosince
2004 ve 24.00 hodin, bude le-
tos výjimečně odpalován z par-
koviště mezi Víceúčelovou
sportovní halou a řekou Ostra-
vice, z prostoru „za holubice-
mi“.

Dozvuky Vánoc
Ve velkém sále Lidového

domu si můžete 13.1. v 16.15
připomenout vánoční atmosfé-
ru při literárním podvečeru
s názvem Vánoce ve verších a
vzpomínkách. 25.1. v 17 hodin
pak Lidový dům připravil pořad
Judaismus a judiš písně - pro-
vází Doc. Tomáš Novotný,
zpěv Barbora Baranová.

Před koncem roku
bude úřad uzavřen

Upozorňujeme občany měs-
ta, že ve čtvrtek 30. 12. 2004
bude Městský úřad Frýdek-
Místek od 12.00 hodin z tech-
nických důvodů uzavřen. Ná-
sledující den v pátek 31. 12.
2004 úřad z technických důvo-
dů uzavřen po celý den. Stan-
dardní provoz bude obnoven v
pondělí 3. 1. 2005 od 8.00 hod.

Plavání a cvičení dětí
Baby Club Kenny organizuje

besedu s rodiči a zápis do kur-
zů cvičení, plavání novorozen-
ců, kojenců, batolat a předško-
láků. Zápis proběhne ve středu
5. 1. 2005 v 16 hodin na 11. ZŠ
na Slezské. Úvodní setkání tr-
vá hodinu a půl, pokud možno
bez dětí. Bližší informace na
tel. čísle 736 520 414.

Dík dárcům krve
Hematologicko-transfuzní od-

dělení tímto děkuje hypermar-
ketu Tesco za drobné dárky,
které věnoval pro dárce krve
Nemocnice ve Frýdku-Místku.
„Ani v dnešní době nelze krev
plně nahradit jiným přípravkem.
Děkujeme a vážíme si všech
dobrovolných dárců krve,“ řek-
la Inéz Bortoliová, tisková
mluvčí nemocnice.

Info o odpadech
Pracovníci VŠB-TU Ostrava,

katedry energetiky, ve spolu-
práci s odborníky z praxe zpra-
covali a vydali publikaci Odpa-
dy a jejich místo v lidském ži-
votě, která je určena široké ob-
čanské veřejnosti, a proto je
zdarma k dispozici i na Měst-
ském úřadě ve Frýdku-Místku.
Obsahuje přehled o tom, jaké
odpady jsou dnes vytvářeny,
jak s nimi zacházíme, jakým
způsobem se vyrovnáváme
s neblahým dědictvím minulos-
ti a co bude úkolem pro bu-
doucnost. Jsou v ní obsaženy i
praktické rady ohledně legisla-
tivy, dotací, čističek odpadních
vod pro větší celky i rodinné
domky, likvidace autovraků a
podobně.

„Jste pamětníci, takže doká-
žete dobře posoudit, jak se
tvář města Frýdek-Místek mění
před očima. Jsem si samozřej-
mě vědoma, že stále ještě ne-
ní vše ideální, například že ne
všechny cesty jsou bezbariéro-
vé a že jakákoliv překážka mů-
že znamenat pro starší lidi ne-
příjemnost, ale i v tomto hledu
se snažíme situaci vylepšovat.
Teď jsme dodělali bezbariéro-
vé přechody u městského úřa-
du a budeme v tom dále po-
kračovat. Samozřejmě nelze
vše udělat najednou. Také má-
me v plánu vybudovat ve měs-
tě léčebny, chtěli bychom vy-
tvořit zázemí, které je zapotře-
bí,” prohlásila na úvod setkání
starostka Eva Richtrová, která
vyzvala seniory k dalším připo-

mínkám a podnětům, jak by
radnice mohla seniorům ještě
vyjít vstříc. Nemohlo chybět ani
přání hezkých svátků, zdraví a
tolerance. „To je někdy víc, než
cokoliv jiného,“ řekla starostka.

Ze strany seniorů se dočka-
la pochvaly za vstřícný přístup
frýdecko-místecké radnice a
pak už mohl přijít i lehčí tón,
který komentoval štědře pro-
střené stoly. Důchodci se tak
mohli pousmát nad proklama-
cí, že „kdo holduje hrachu, je
plný střelného prachu“, nebo
že na neduhy je dobrá slivovi-
ce a že „kdo jí kiwi, v posteli
dělá divy”.

„Zdejší kolektiv je opravdu
bezvadný. Důchodci jsou tu
velice aktivní a na Vánoce se
velice těší. Musím ale říct, že

dokážou oslavit ve společném
kruhu i své svátky a narozeni-
ny, opravdu se sdružují docela
často a hlavním lákadlem pro
ně není pohoštění, jak to někdy

bývá obvyklé, ale to, že si pro-
stě chtějí povykládat,” pochvá-
lila seniory ze Zámecké ulice
sociální pracovnice Taťjana
Hořínková. (pp)

LADĚNÍ NA VÁNOCE: Senioři ze Zámecké tráví čas společně
velmi často. Foto: Petr Pavelka

Důchodci si rádi popovídají

Mikuláš pro děti bez domova

KELTIK: Představení pro děti bez domova. Foto: Petr Pavelka

Sedmdesátníci přišli na symfonii
Místecký Národní dům patřil oslavencům. Frýdecko-mís-

tečtí radní pozvali občany, kteří letos slavili sedmdesát let, na
koncert Symfonického orchestru města Frýdek-Místek.
K dlouhé řadě gratulantů se tak mohla připojit s přáním a po-
děkováním starostka města Eva Richtrová.

„S mnohými z vás se setkávám při různých akcích a závidím
vám tu vitalitu a aktivitu, která z vás vyzařuje. Pokud bych vám
měla něco přát do dalších let, pak je to samozřejmě zdraví a až
pak si můžeme všichni přát něco dalšího. Já bych vám přála,
abyste byli v tomto městě spokojeni, obklopeni svou rodinou
a známými, aby se vám splnilo, co si vy přejete, a abyste splnění
svých přání našli i v aktivitách našeho města,” pozdravila jubilující
seniory na začátku koncertu starostka Frýdku-Místku Eva Richtro-
vá. Oslavenci si pak vychutnali koncert Symfonického orchestru
Frýdek-Místek, který přednesl mezi jinými skladbami například
Straussův Císařský valčík či Smetanovou Hubičku. Vstupenka by-
la poslána 358 oslavencům, a protože pozvánka platila pro man-
želský pár, případně další doprovod, stal se koncert pro mnohé po-
hlazením před koncem roku. (pp)

SYMFONICKÝ ORCHESTR: Vážná hudba pro jubilanty.
Foto: Petr Pavelka

Region Beskydy ve spolu-
práci s Městem Frýdek-Mís-
tek, městskými společnost-
mi TS a.s. a Distep a.s. a dal-
šími sponzory zorganizoval
Mikuláše pro děti z dětských
domovů.

V prostorách nové tělocvič-
ny 6. ZŠ, na ulici Pionýrů, při-
jaly finanční dary tři dětské do-
movy, kromě frýdecko-místec-
kých také čeladenský. Násle-
dovalo hudební vystoupení
místních žáků a poté Společ-
nost herců a šermířů Keltik
předvedla své pohádkové po-
jetí postaviček Mikuláše a čer-
ta. Stihli přitom postupně zapo-
jovat děti do zajímavých soutě-
ží a úkolů, za které byli vyvole-
ní odměněni. S prázdnou však
neodešel nikdo, protože balíč-
ky s Coca-Colou, perníčky od
Penamu a propagačními drob-
nostmi Regionu Beskyd obdr-
žel každý.

„Myslím, že předvánoční čas

je tím pravým pro podobné ak-
ce, kdy je zapotřebí právě děti
bez řádného rodinného zázemí
potěšit. Stačí k tomu obvykle
málo - jen aby se sešlo pár
subjektů, které sdílí stejnou
myšlenku a přispějí svou tro-
škou do mlýna. Jsme rádi, že
se nám Mikuláš takto podařil
zorganizovat a na tuto skupinu
dětí budeme určitě pamatovat i
při dalších akcích,” ujistil před-
seda Regionu Beskydy Petr
Rafaj. (pp)

Sponzoři akce: Region Bes-
kydy (finance), město Frýdek-
Místek, TS a.s. (finance), Di-
step a.s. (finance), Coca-Cola
Beverages ČR s.r.o. (cola, fan-
ta), Sokol Frýdek-Místek (volej-
balové míče), PENAM s.r.o.
(perníky), Společnost herců a
šermířů KELTIK (představení
zdarma), 6. ZŠ Frýdek-Místek
(hala zdarma), its Beskydy
s.r.o. (reklama zdarma).

Půjčky z fondu rozvoje bydlení
Žádosti k účasti na výběrovém řízení na poskytnutí půjček

z Fondu rozvoje bydlení Města Frýdek-Místek pro rok 2005 lze
podat na Městský úřad ve Frýdku-Místku, odbor správy obec-
ního majetku, a to ve lhůtě od 3. 1. 2005 do 11. 2. 2005. Více
informací na odboru správy obecního majetku, tel. č. 558 609
172, 558 609 180.

Kluby důchodců města Frýdek-Místek už od počátku pro-
since chystaly jednu vánoční akci za druhou. Den po Mikulá-
ši se u vánočně laděného stolu potkali senioři z domu s pe-
čovatelskou službou na Zámecké ulici a přišla se mezi ně po-
dívat starostka města Eva Richtrová.

Důchodci si rádi popovídají
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S nožem na úřednici
1. 12. městští strážníci mož-

ná zachránili život či alespoň
zdraví jedné z úřednic. Na zá-
kladě rozhodnutí soudu byly
odebrány děti pětadvacetileté
J. P. z Frýdku-Místku, která se
nechala slyšet, že za to úřední-
ci zabije. Strážníci získali obra-
tem její popis a podařilo se jim
ženu zahlédnout a zadržet. Při
její osobní prohlídce nalezli tři-
ceticentimetrovou dýku.

Z venčení záchytka
3. 12. si značně zkompliko-

vala život dvaapadesátiletá že-
na, která venčila svého psa v
rozporu s městskou vyhláš-
kou. Protože připomínky měst-
ské policie odbývala agresivi-
tou a nechtěla ani prozradit
svou totožnost, skončila na
Policii České republiky a po-
sléze na záchytce. Její pes zů-
stal u strážníků v přechodných
kotcích a žena si pro něj na
druhý den pokorně přišla.

Kradl a prodělal
4. 12. nad ránem ve 3:30

přivolala bezpečnostní agentu-
ra městskou policii, aby se vy-
pořádala se zadrženým deva-
tenáctiletým mladíkem I. B. ze
Zelinkovic, který byl přistižen
při drobné krádeži v supermar-
ketu. Nelíbila se mu výše blo-
kové pokuty, kterou strážníci
stanovili na tisíc korun, a pro-
tože pod vlivem alkoholu proti
ní protestoval až příliš vehe-
mentně, skončil nakonec na
záchytce, takže jej incident stál
další peníze za pobyt v tomto
zařízení.

Neplatič byl drzý
8. 12. byli strážníci svědky

další drzosti opilce. Člověk by
si myslel, že když někdo pije a
nemá na útratu, bude pokorně
čekat, až jeho kolega dorazí s
penězi, pro které odjel. Zvlášť
když má za zády hlídku měst-
ské policie. Jenomže osma-
dvacetiletý Z. C. měl zřejmě
dlouhou chvíli, kterou si krátil
tím, že zbytečně napadal hos-
ty a odmítal se zklidnit. Vše
skončilo, jak má. Úhrada byla
zaplacena a výtržník skončil
na záchytce.

Usnul v křižovatce
17. 12. v jedenáct hodin ve-

čer se stal skutečně kuriózní
případ, když hlídka reagovala
na oznámení, že uprostřed kři-
žovatky Olbrachtova a Haška
stojí motorové vozidlo. Strážní-
ci na místě zjistili, že v něm spí
dvaatřicetiletý muž, který zřej-
mě usnul za jízdy. Na místě byl
předán Policii České republiky
pro řízení motorového vozidla
pod vlivem alkoholu a jistě mů-
že mluvit o štěstí, že nedopadl
hůř. (pp)

Vydařený slavnostní večer u příležitos-
ti vyhodnocení programu podpory rozvo-
je regionu Občanská volba společnosti
Plzeňský Prazdroj mají za sebou zástup-
ci pořadatelské firmy, kteří jej umístili do
frýdecko-místecké Nové scény Vlast. Zde
byly předány granty organizacím, jejichž
projekty byly místními obyvateli vyhod-
noceny jako nejpřínosnější pro město
i pro region.

„Program Občanské volby se koná letos
již potřetí a společnost Plzeňský Prazdroj
hodlá touto formou napomáhat rozvoji měs-
ta i v dalších letech,“ ujistil v úvodu Vladimír
Jurina, manažer firemní značky Plzeňský
Prazdroj, a přidal informaci o tom, že letos
se o grant ucházelo 40 projektů 35 organi-
zací. Radou reprezentantů, kde bylo město
zastoupeno starostkou Evou Richtrovou, by-
lo vybráno patnáct projektů, které byly dále
medializovány a na základě přízně čtenářů
a posluchačů si vysloužily finanční podporu.

„Nejvíce potěšující je ta skutečnost, že loni
hlasovalo 4 600 lidí a letos se do volby za-
pojilo o tisíc lidí více. To ukazuje, že projekt
má smysl, že se o něj občané zajímají a je to
fér způsob, jak rozdělit peníze, které firma
na tyto účely uvolňuje,“ hodnotil letošní roč-
ník Vladimír Jurina. Kromě občanů rozhodo-
vali o finančních příspěvcích také zaměst-
nanci a nošovický pivovar Radegast znovu
patřil mezi nejagilnější v rámci skupiny Pl-
zeňského Prazdroje. Poslední šancí na zisk
podpory bylo získat si přízeň Rady repre-
zentantů, která měla za úkol odměnit počin,
který si zaslouží podpořit, ale nemá šanci
svým charakterem uspět u široké veřejnosti. 

V kategorii sportu uspělo město s projek-
tem areálu kolečkových bruslí. Když za rad-
nici přebíral šek v hodnotě 110 tisíc korun
Milan Brzý, moderátor večera Aleš Juchelka
se jej nadšeně ptal: „Máte radost? Za ty pe-
níze budou skutečně supermoderní brusle!“
A podobnou pohotovou repliku sypal z ruká-
vu téměř při každém oceněném projektu,
takže zástupce TJ Slezan, která získala čtvrt
milionu korun na rekonstrukci sociálního za-
řízení, musel snést obdivnou větu: „To bude
boxů!“ Humornou notu držel i vystupující Jar-
da Hypochondr, který plnému sálu zapěl ně-
kolik svých odlehčených songů. Jeho doktor
Pštrosmajer na něj sice prozradil, že jedinou
jeho opravdovou nemocí je rozdvojení osob-
nosti, protože po něm údajně požadoval
zvětšení prsou, aby mohl vystupovat jako
Věra Špinarová, ale Jarda se nakonec styli-
zoval raději do Petra Kotvalda a předvedl je-
ho parodováníhodný „Mumuland“.

V kategorii vzdělání a kultura měl Frýdek-
Místek rovněž své zastoupení. 200 000 ko-
run získal Mezinárodní folklorní festival ve
Frýdku-Místku, občanské sdružení Psí útu-
lek Frýdek-Místek 40 000 korun a 290 000

korun obdržel FAMUS – Divadlo Čtyřlístek.
V této pasáži moderátor Aleš Juchelka pou-
ze potrápil zástupce sdružení usilujícího
o vznik psího útulku, který si musel vyslech-
nout, že má smutné psí oči a čelil dotazu, ko-
lik psů už si z ulice vzal domů. Údaj, který na
pódiu zazněl, že se ročně ve frýdecko-mís-
teckých ulicích odchytí 300-350 psů, však
svědčí o tom, že zřízení psího útulku není
utopická myšlenka. 

V poslední várce „sociálních a zdravotnic-
kých projektů“ získal SK vozíčkářů 150 000
korun na úpravu mikrobusu pro handicapo-
vané osoby, 300 000 korun Nemocnice ve
Frýdku-Místku použije na přístroje k stabili-
zaci životních funkcí nejmenších pacientů na
novorozeneckém oddělení. Při té příležitosti
zaznělo, že více dětí než ve Frýdku se rodí
pouze v Ostravě. 100 000 korun se dočkalo
také Centrum pro mentálně postiženou mlá-
dež, které je využije na vybavení zahrady ur-
čené k rozvíjení motorického vývoje klientů.
Granty zaměstnanců pivovaru a Rady re-
prezentantů skončily patriotsky v nošovic-
kém sportu. (pp)

HOUSLOVÉ DUO: Veškerý kulturní pro-
gram pumpoval do přítomných energii.

Foto: Petr Pavelka

PŘEDÁNÍ ŠEKU: Mezi gratulanty k zisku
finanční podpory patřila i starostka měs-
ta Eva Richtrová. Foto: Petr Pavelka

Pod jednou střechou fungují
SOŠ, SOUT a OU ve Frýdku-
Místku, které se snaží přispívat
svými obory k lepší situaci mla-
dých lidí na trhu práce. I proto
na Dni otevřených dveří nechy-
běli kromě představitelů města,
také lidé z úřadu práce a zá-
stupci firem. Jan Polášek z od-
boru poradenství a rekvalifikací
frýdecko-místeckého úřadu
práce potvrdil velice dobré zku-
šenosti s absolventy, i když při-
pustil, že daleko největší po-
ptávka je po strojírenských obo-
rech, na které se škola neza-
měřuje. „Ale i to dřevo pořád
zůstane,“ nechal se slyšet Jan
Polášek. Na SOŠ lze studovat
nábytkářství, elektrotechniku či
se stát mechanikem-elektroni-
kem, SOUT nabízí také výuční
listy v oborech elektrikář, tru-
hlář, tesař, zedník, instalatér,
malíř, montér suchých staveb,
OU zámečnické, malířské, ze-
dnické a kuchařské práce. Po
všech profesích je na trhu prá-
ce docela poptávka. Škola usi-

lovala také o samostatný obor
zateplovač budov, ale nakonec
ve spolupráci se specializova-
ným cechem, jehož zástupci do
Frýdku-Místku rovněž přicesto-
vali, tuto specializaci rozvíjejí v
rámci zednického oboru. „Jsme
rádi, že si tuto specializaci zde
zvolilo jedenáct učňů, protože
všude kolem jsou lesy panelo-
vých domů a zatepleno je jen
asi patnáct procent. Při tom
tempu, jak se to děje nyní, by-
chom tento fond dali do pořád-
ku tak za sto let, což není reál-
né, takže je jasné, že „něco“
ještě musí přijít a tito kluci bu-
dou mít před sebou velkou per-
spektivu,“ chválili vedení školy
za vstřícný přístup zástupci ce-
chu, sdružujícího firmy z oboru
zateplování. Také vybídli pří-
tomnou starostku města Evu
Richtrovou, aby město bylo ná-
pomocno při zajištění praxe uč-
ňů formou zakázek menšího
rozsahu, i s případnou garancí
klasických firem. „Škola tady ve
městě působí mnoho let a, byť

nejsme zřizovatelem, spolupra-
cujeme s učilištěm na mnoha
aktivitách. Pokusíme se pomoci
i v tomto směru, pokud nám to
legislativní podmínky umožní,“
naznačila starostka Eva Richt-
rová, že nelze obcházet zákon
o zadávání veřejných zakázek.

Přítomní se po příjemné vzá-
jemné diskuzi vydali do prostor
školy zhlédnout, co v rámci Dne
otevřených dveří učni a peda-

gogové připravili, zastavili se u
soutěže o nejlepší dřevařský
výrobek a pak už se vydali po-
křtít nové zařízení na bazéně,
určené tělesně postiženým.
Praktická ukázka všechny pře-
svědčila, že zařízení handica-
povaným přinese maximální
komfort, takže všichni ještě jed-
nou poděkovali frýdecko-mís-
tecké radnici i akciové společ-
nosti Chance. (pp)

BAZÉNOVÝ ZVEDÁK: Den otevřených dveří se stal příležitos-
tí pro prezentování nového zařízení pro tělesně postižené.

Foto: Petr Pavelka

Na Dni otevřených dveří byl předán zvedák

Granty Občanské volby rozděleny

Padesátitisícový příspěvek frýdecko-místecké radnice, kte-
rá nasměrovala finance z „hazardu“ společnosti Chance na
místecké učiliště, umožnil opatřit místní bazén, hojně využí-
ván také veřejností, speciálním bazénovým zvedákem pro tě-
lesně postižené. Ten byl slavnostně předán u příležitosti
otevřených dveří zdejších škol.



Šikovné ruce dětí ze Zá-
kladní školy ve Frýdku-Míst-
ku, 1. máje 1700 reprezento-
valy nejen školu, město Frý-
dek-Místek, ale i naši zemi
na Mezinárodních dílnách li-
dových řemesel a folklóru
v Polsku.

První setkání dětí z Čech,
Slovenska, Polska a Maďarska
se uskutečnilo vloni na Sloven-
sku v Oravské Lesné. Druhá
etapa projektu, který je spon-
zorován Vyšegradským fon-
dem, probíhala  22.-28. listopa-
du 2004 v polském městě Zy-
wiec pod vedením ředitele a
koordinátora projektu Mirosla-
va Dziergase.

Děti se věnovaly řezbářství,
malování na sklo, vyrábění pa-
pírových květů a polským tradi-
cím a folklóru. Navštívily rov-
něž starobylé univerzitní město

Krakow, památkový solný důl
Wieliczka, Muzeum lidových
tradic v Zywieci. Pestrý pro-
gram pokračoval exkurzí letišt-

ních hal pod horou Zar, která je
známá svou unikátní vodní
elektrárnou. Pořadatelé připra-
vili i sportovní vyžití - návštěva
bazénu, dětská sportovní
olympiáda, jízda na koních.
Každá země prezentovala své
lidové zvyky a tradice v tzv.
Národních večerech a tím se
děti naučily toleranci k jiným
kulturám národů.

Celý týden se prolamovaly
jazykové bariéry, navazovala
se spousta krásných přátelství
a především se naplňovala
hlavní myšlenka projektu - inte-
grace dětí čtyř národů.

3. ročník mezinárodního set-
kání by měl organizovat Měst-
ský úřad ve Frýdku-Místku, od-
bor školství, kultury, mládeže a
tělovýchovy společně se Zá-
kladní školou ve Frýdku-Míst-
ku, 1. máje 1700.

Mgr. Radomíra Fancová

4 PROSINEC 2004ŠKOLSTVÍ

Mezinárodní dílny řemesel a folklóru

VÁNOČNÍ JARMARK: Rodiče i děti si odnášeli domů něco ke
zpestření Vánoc. Foto: Petr Pavelka

Ocenění nejlepších kreseb
Při příležitosti 10. ročníku Mezinárodního roku rodiny uspo-

řádal odbor sociálních služeb a zdravotnictví našeho měst-
ského úřadu výtvarnou soutěž pro děti. Autoři těch nejlepších
kreseb budou odměněni výtvarnými potřebami.

Soutěž pod názvem „Já a rodina“, která byla určena pro žáky 1.
stupně základních škol, děti z mateřských škol a speciálních škol,
jsme vyhlásili 20. října, uzávěrka byla 30. listopadu. Z přibližně
stovky došlých prací komise nakonec po dlouhém zvažování vy-
brala 21 kreseb, které postoupily do druhého kola. Následně hod-
notitelé vyhlásili celkem 11 vítězných prací v různých kategoriích.
Mimo kategorii základních škol, mateřských škol a speciálních škol
byly rozdány také dvě zvláštní ceny - za nápad a za nejlépe pro-
pracované téma soutěže.

Vítězům byla malá cena v podobě výtvarných potřeb (prstové
barvy, olejové barvy, apod.) osobně předána 20. prosince na
Městském úřadě Frýdek-Místek. Akce se zúčastnil také místosta-
rosta Mgr. Ivan Vrba, jenž má sociální věci ve městě ve svých
kompetencích. (jam)

Studenti 3. ročníku Soukromé střední odborné školy Frýdek-
Místek, s.r.o., T. G. Masaryka 456, studující obor Sociální činnost
se zaměřením na pečovatelskou činnost, navštívili 7. prosince,
v rámci výuky, dva domovy důchodců ve Frýdku-Místku.

Nejprve navštívili naše starší spoluobčany žijící v Domově dů-
chodců na ulici 28. října. Poté se vydali navštívit občany žijící v Do-
mově důchodců na ulici Školská. Součástí návštěvy bylo seznámení
studentů s provozem a činností obou institucí. Protože se návštěva
uskutečnila v čase předvánočním, studenti si pro obyvatele domova
důchodců připravili krátký kulturní program plný krásných básní, pís-
ní a soutěží. Soutěžící byli odměněni vlastnoručně vyrobenými drob-
nými dárečky. Studenti nezapomněli ani na klienty trvale upoutané
na lůžku, kteří taktéž dostali malou pozornost. K uskutečnění ná-
vštěvy je vedl fakt, že starší občané žijící v těchto domovech bývají
často v době předvánoční a vánoční sami, bez svých přátel a pří-
buzných. Proto je i taková malá návštěva dokáže potěšit a zahřát u
srdce. A nejen je, ale i ty, kteří jim věnují většinu svého času. Neza-
pomínejme proto ani my na naše nejbližší a potěšme je alespoň oby-
čejným úsměvem.

Mezinárodní dílny řemesel a folklóru Vánoční malování na sklo
Na přelomu listopadu a prosince se uskutečnily na základní

škole Jiřího z Poděbrad tři vánoční zastavení rodičů, dětí a je-
jich učitelů, která byla věnovaná malování na sklo.

„Naší snahou bylo, aby si rodiče se svými dětmi v předvánočním
shonu našli alespoň trochu volného času a vytvořili společný výro-
bek, který potěší je samotné i jejich blízké,“ uvedla učitelka výtvar-
né třídy Martina Jakůbková a pokračovala: „V loňském roce děti pře-
vážně s maminkami a sourozenci malovali hedvábné šátky. Letos
jsme techniku změnili.“ Martina Jakůbková společně s výchovnou
poradkyní Martinou Brunclíkovou připravily pro návštěvníky prů-
hledná sklíčka různých tvarů, na které mohly děti se svým doprovo-
dem malovat vitrážovými barvami podle předloh barevné obrázky.

Malování se líbilo i čtvrťačce Martině Peřinové. „Na naše sklíčko
jsme s maminkou malovaly tučňáka, který nese plný pytlík dárků,“
rozpovídala se Martina a pochválila se: „Konturou jsme nanesly ob-
rysy, přidaly třpytky a až všechno uschlo, obrázek jsme vybarvily.
Pověsím si ho v pokojíčku nad psací stůl. Hned jsem ho ukázala i
tetě a tatínkovi a všem se moc líbil.“

Zájemců o malování bylo letos podle slov výchovné poradkyně
tolik, že se musel kurs třikrát opakovat. „Překvapilo mě, že děti ten-
tokrát přišly nejen s maminkami a sourozenci, ale objevili se tu do-
konce i tatínkové. Mám dobrý pocit, že si všichni naše společné
malování na sklo opravdu užili. Proto bychom se o Velikonocích
chtěli věnovat ubrouskové technice,“ uzavřela Brunclíková. 

Renata Spoustová

V naší škole, E. Krásno-
horské, je Galerie DUHA, v
níž se obnovila a znovu za-
vedla tradice výstav a verni-
sáží výtvarných děl. Prezen-
tovat se mohou všichni, jež
dokážou vytvořit dílo, které
zpříjemní prostředí, v němž
se pohybujeme a v němž trá-
víme pracovní nebo oddy-
chový čas. Mnohdy jsou to
drobnosti, které nám připo-
menou výjimečnou chvíli,
blízkého člověka, milou spo-
lečnost.

Právě taková drobná díla a
dílka - paličkované obrázky -
nám předvedla a přiblížila paní
Věra Bedrunková z Hlučína.
Druhou výtvarnicí byla paní
Světlana Hart. Pochází z Ukra-
jiny, vystudovala výtvarnictví,
dnes se věnuje malování na
hedvábí. Ta kromě hedváb-
ných obrazů přivezla i módní
šály, šátky, kravaty. Se svým
manželem připravila pro naše
žáky pracovní dílnu malování
na hedvábí. Každý si mohl na-

malovat obrázek a seznámit
se tak s technikou, s níž se
běžně nesetká. Obrázky, které
si děti namalovaly, byly nád-
herné a dětské oči jen zářily.

Všechny exponáty byly ke
koupi. Myslím, že ti, kteří drob-
né obrázky koupili a darovali
je, připravili svým blízkým vel-
kou radost.

V úvodu vernisáže vystoupil
komorní vokální soubor CATE-
NA MUSICA pod vedením
sbormistra Ivánka. Jejich zpěv
jako by navazoval na tenoučké
nitky paličkování a na lehké a
uvolněné tahy štětce po jem-
ném hedvábí. Vše působilo tak
lehce, čistě, vznešeně a do-
kreslovalo náladu tohoto slav-
nostního odpoledne!

Jsem ráda, že jsme se doká-
zali zastavit v neustálém shonu
všedních dnů a alespoň na pár
hodin jsme upoutali své myš-
lenky na věci, které nás mohou
ovlivnit jen v tom dobrém.

Mgr. A. Hrabcová,
9. ZŠ, E. Krásnohorské 139

Nová telefonní čísla 
Základní školy F-M 
Jiřího z Poděbrad

telefonní číslo:558 425 511
spojovatelka (sekretariát)
558 425 532 - ředitel školy
558 425 533 - zástupce ře-
ditele pro I. stupeň
558 425 518 - zástupce ře-
ditele pro II. stupeň
558 425 521 - školní jídelna,
stravenky
558 425 538 - školní bazén
558 425 510 - fax
Do 31. 1. 2005 jsou v pro-
vozu i stará telefonní čísla.

Od Nového roku bude
vycházet Zpravodaj Rady
města Frýdku-Místku kaž-
dých 14 dní. Více prostoru
tak může dostat právě ob-
last školství a školy se
mohou lépe prezentovat
veřejnosti. Své příspěvky
a upozornění na zajímavé
školní akce posílejte na 
e-mail: 
pavelka.petr@frydekmistek.cz

Vánoční nota na jarmarku
Již tradičním jarmarkem

ožilo ve čtvrtek 16. prosince
nádvoří základní školy Jiřího
z Poděbrad, kde se nabízely
převážně výtvory školáků,
které mohly zpříjemnit lecjaký
interiér a navodit tu správnou
vánoční náladu.

Kromě žákovských výrobků a
prací s vánoční tématikou byl pro
hosty připraven bohatý kulturní
program. Letos již podruhé pro-
běhla soutěž o nejlepšího zpě-
váka nazvaná Vánoční nota, kte-

rá je určena jak dětem z mateř-
ských, tak i základních škol z ce-
lého Frýdku-Místku. Nechyběla
ani tradiční vystoupení školního
sboru, který zazpíval oblíbené i
ty méně známé koledy. Velké
zpěváky posléze vystřídali jejich
mladší spolužáci s flétnami. Děti
a učitelé z „jedenáctky“ nezapo-
mněli ani na bohaté občerstvení,
které s dobrou náladou a pravou
adventní atmosférou čekalo kaž-
dého návštěvníka jarmarku. 

Renata Spustová
Studenti potěšili důchodce

Galerie zpříjemňuje školu



Každým rokem se okolo
pěti set taekwon-distů, kteří
rádi své korejské bojové
umění předvádějí také ve
sportovních disciplínách,
připravují na největší soutěž-
ní událost, kterou mohou do-
ma, v naší zemi, absolvovat.
Letošního Mistrovství ČR v
TaeKwon-Do ITF se zhostilo
město Brno, respektive Ško-
la TaeKwon-Do Club Brno
ITF.

Jelikož Mistrovství ČR bylo
vůbec poprvé na Moravě,
všichni netrpělivě čekali, kolik
se jej zúčastní závodníků. Mist-
rovství České republiky se na
počátku minulého měsíce zú-
častnilo úctyhodných 443 zá-
vodníků ze 26 subjektů sdru-
žených v Českém svazu 
TaeKwon-Do ITF.

Sportovní TaeKwon-Do ITF
má čtyři oficiální sportovní dis-
ciplíny, a to v technické sesta-
vy, sportovní boj, speciální pře-
rážecí techniky a silové přerá-
žení, přičemž se soutěží jak
v jednotlivcích, tak v týmech,
ovšem v závislosti na věkové
kategorii. Konkurence zde byla
opravdu vysoká, vždyť ze členů
české národní reprezentace
mimo jiné nechyběli ani senioři
Jan Mraček (mistr Evropy
2004) a Hana Hanousková
(dvojnásobná mistryně Evropy
2004), či junioři Peter Hasík
(mistr světa 2004), Edita Mor-
kovcová, Tomáš Matějka a Jan
Chaloupka (mistři Evropy
2004). V sobotu dopoledne za-
počalo celé mistrovství soutě-
žemi žáků. K vidění bylo oprav-
du spousta velmi kvalitních
vzájemných zápasů, a to pře-
devším u žáků, členů svazo-
vých středisek talentované
mládeže. Během dne pak do
mistrovství vstoupili již také ju-
niorští i seniorští soutěžící, je-
jich soutěž pak pokračovala
následně také po celé nedělní
dopoledne. V neděli odpoledne
od 14:30 hodin bylo pro brněn-
ské diváky připraveno finálové
odpoledne, ve kterém byla k vi-
dění nejprve krátká ukázka 
Taekwon-Do ITF, jako umění
sebeobrany, a pak také ukázky
Karate, Juda, Ju Jitsu, Kung Fu
a Free style. Po všech těchto
ukázkách byly připraveny vy-

brané nejatraktivnější finálové
zápasy v technických sesta-
vách a sportovním boji ze seni-
orských i juniorských kategorií.
V závěru pak byla k vidění také
ještě finálová soutěž ve speci-
álních přerážecích technikách
a silovém přerážení. Komento-
vání finálového odpoledne se
na požádání zhostil Miroslav
Sýkora. Exhibiční vystoupení
TaeKwon-Do ITF obstarali pře-
devším členové školy Hosin
Sool Praha Martin Zámečník a
Michal Kindl, ovšem další taek-
won-disté přiložili ruce a nohy k
dílu. Exhibiční vystoupení s
chutí sledoval Mistr Hwang Ho
Yong, mezinárodní instruktor
pro ČR, VIII. Dan. Po skončení
celého mistrovství byli nakonec
vyhlášeni také absolutní mistři
České republiky v jednotlivých
skupinách. Ve skupině A (2.
kup a vyšší) se jimi pro rok
2004 mezi seniory stali Jan
Mraček ze školy Won Hyo Tře-
boň a Petra Tošnarová ze ško-
ly Hwa Rang Praha, mezi juni-
ory ve skupině A se absolutním
mistrem ČR stal již podruhé v
řadě za sebou Tomáš Matějka
ze školy Naeryo České Budě-
jovice. Juniorka ve skupině A v
letošním roce vyhlášena neby-
la, neboť hned dvě (Edita Mor-
kovcová, Pavla Jelečková) do-
sáhly v celkovém součtu me-
dailí absolutní shodnosti. Ve
skupině B (8. - 3. kup) získali
letošní titul mezi seniory Petr
Rakus ze školy Taekwon-Do
ITF Karviná a Nikol Veverková
ze školy Taekwon-Do ITF Br-
no, mezi juniory pak Jiří Ziegler
ze školy Hwa Rang Praha a
Kristýna Pravdová ze školy
Sam Moon Opava. Svého vy-
hlášeni se dočkali také naši
nejmladší, tedy žáci, a absolut-
ními mistry ČR se stali FILIP
GAVLAS z naší školy TAEK-
WON-DO ITF FRÝDEK-MÍS-
TEK a Renáta Chaloupková ze
školy Tong il České Budějovi-
ce. V samém závěru celého
mistrovství pak došlo k vyhlá-
šení nejúspěšnějších škol seri-
álu Mistrovství České republiky
2004, do kterého se započítá-
vají všechny získané medaile z
prvního kola MČR (12. 6. 2004,
Třeboň) i tohoto druhého kola.
Zde získala první místo již po-

čtvrté v řadě za sebou, i když
letos jen nejtěsnějším rozdílem,
škola Taekwon-Do ITF Tong il
České Budějovice (27 zlatých,
14 stříbrných, 24 bronzových
medailí), před ŠKOLOU TAEK-
WON-DO ITF FRÝDEK-MÍS-
TEK (26 zlatých, 17 stříbrných,
33 bronzových medailí) a ško-
lou Taekwon-Do ITF Karviná
(17 zlatých, 10 stříbrných, 8
bronzových medailí). V této
souvislosti je opravdu velice
zajímavý fakt, že školy Frýdek
Místek a Karviná byly ještě
před několika lety jen jedna
škola. Věříme, že nejlepší sou-
těžící tohoto mistrovství budou
již příští rok hájit nejen barvy
svých škol na dalších národ-
ních soutěžích, ale také Čes-

kou republiku na mistrovství
Evropy juniorů a seniorů v Irsku
(7.-10. 4. 2005, Dublin) či na
14. seniorském mistrovství svě-
ta v Austrálii (9.-14. 7. 2005,
Queensland).

Frýdecko-místečtí taekwon-
disté, sdružení pod Internatio-
nal TaeKwon-Do Federation,
se tedy o jedinou zlatou meda-
ili ze soutěží roku 2004 umístili
na celkově druhém místě v na-
ší zemi. Velmi výrazných úspě-
chů dosahují naši taekwon-
disté ITF ve sportovním boji,
vyhráli jsme 7 váhových kate-
gorií, mezi 443 závodníky. Ve
Frýdku-Místku totiž vyučují Ta-
eKwon-Do ITF medailisté mist-
rovství Evropy a mistrovství
světa. Miroslav Sýkora
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Basketbalový klub Frýdek-Místek
08.01.05 10:00 Mladší dorci BK F-M–Humpolec 
08.01.05 12:00 Starší žáci BK F-M–OPAVA „B“
08.01.05 13:45 Starší žáci BK F-M–OPAVA „B“
09.01.05 16:00 Mladší dorci BK F-M–BBK IVes Brno
15.01.05 14:00 Dorostenky BK F-M–Orlová
15.01.05 16:00 Starší dorci BK F-M–BBK Ives Brno
16.01.05  9:00 Dorostenky BK F-M–Opava
16.01.05 11:00 Starší dorci BK F-M–Brno Černovice
22.01.05   9:00 Mladší žáci BK F-M–Třinec
22.01.05 10:45 Mladší žáci BK F-M–Třinec
29.01.05 Mladší žáci BK F-M–Havířov
29.01.05 Mladší žáci BK F-M–Havířov

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ: Filip Gavlas (žák sportovní třídy 8.A při 8.ZŠ
ve F-M) - nejúspěšnější žák za celý rok 2004 v ČR, vpravo Re-
náta Chaloupková, nejúspěšnější mezi žákyněmi. Foto: Archiv

V ostravském autosalonu
společnosti Ford-Dankar, po
vyřízení nezbytných formalit,
došlo konečně k vytouženému
okamžiku.

Radek Krupa, předseda klu-
bu, si mohl převzít klíčky od
bezmála milionového vozu,
který si klub vozíčkářů pořídil
jen za pomocí sponzorů, fi-
nančního přispění dárců a
v neposlední řadě podstatné
slevy prodejce Fordu-Dankar.

Na projektu vybudování
komplexní pomoci hendikepo-
vaným spoluobčanům v „Cent-
ru pro osoby s hendikepem“ se
pracuje již přes dva roky a za-
koupením mikrobusu Ford
Transit dochází ke konečné fá-
zi příprav největšího z projektů
„Centra.“

Alternativní doprava spor-
tovního klubu vozíčkářů bude
sloužit především hendikepo-
vaným dětem frýdecko-místec-
kého regionu a dalším osobám
těžce zdravotně hendikepova-
ným i z kraje pod Beskydami.
Počátek dopravní služby plá-

nují sportovci na vozíku na za-
čátek roku 2005.

Do té doby musí ještě získat
chybějící prostředky pro mon-
táž plošiny do automobilu a
udělat maximum pro propaga-
ci této služby mezi zdravotně
hendikepovanou veřejností.

K přeběhnutí této pomyslné
cílové roviny klubu pomáhal i
benefiční adventní koncert
v Mariánském kostele ve čtvr-
tek 9. prosince. 

Radomír Krupa, předseda
Sportovního klubu

vozíčkářů Frýdek-Místek

Místní sportovci na vozíku jsou v cílové rovince
Pátek 26. listopadu 2004 znamená pro Sportovní klub vo-

zíčkářů z Frýdku-Místku zlomový den v jejich činnosti, která
se nezabývá jen organizací sportování hendikepovaných
osob. Stále více tento klub v současné době naplňuje i své
plány v sociální oblasti, kdy se aktivní vozíčkáři snaží pomo-
ci i svým spoluobčanům upoutaným na invalidním vozíku
a hendikepovaným dětem.

Dva výrazné úspěchy do Frýdku-Místku!!!Dva výrazné úspěchy do Frýdku-Místku!!! Sportovní hala K- Sport
28. října 939, Frýdek-Místek

tel.: 558 647 341

STREETBAL
29. 12. 2004 9:00
Pro příchozí děti a mládež
do 18 let.
Tříčlenná družstva minimál-
ně s jedním děvčetem.

TENIS
Halový tenis pro veřejnost
na dvou dvorcích.
Rezervace na telefonním
čísle 558 647 341
nebo webové adrese
www.k-sport.wz.cz

Program
ve Víceúčelové
sportovní hale

Bruslení rodičů s dětmi
Sobota 8. 1. 8.30 - 9.30 hod.
Sobota 15. 1. 8.30 - 9.30 hod.
Sobota 29. 1. 8.30 - 9.30 hod.

Bruslení veřejnosti
Neděle 2. 1. 16.00 - 17.30 hod.
Neděle 9. 1. 16.00 - 17.30 hod.
Středa 12.1. 16.15 - 17.30 hod.
Neděle 16. 1. 16.00 - 17.30 hod.
Středa 19. 1. 16.15 - 17.30 hod.
Neděle 23. 1. 16.00 - 17.30 hod.
Středa 26. 1. 16.15 - 17.30 hod.
Neděle 30. 1. 16.00 - 17.30 hod.

Mistrovská hokejová utkání
mužů MU Frýdek-Místek

Středa 5. 1. 18.00 hod.
F-M–HC Krnov
Sobota 15. 1. 17.00 hod.
F-M–HC Rožnov
Sobota 11. 1. 17.00 hod.
F-M–HC Studénka
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„Já jsem si to pěkně užil,
protože olympiáda, to je tako-
vý komunismus, kdy se posta-
ví vesnice, kde čtyřiadvacet
hodin denně žijete, stravujete
se, máte k dispozici rehabilita-
ce a další perfektní služby. Mu-
sím říct, že u nás se už vždyc-
ky moc problémů s organizací

nevyskytuje, všechno už fun-
guje, protože nám to vychytali
olympionici před námi,“ začal
se svěřovat se zážitky z atén-
ských paralympijských her Ra-
dim Běleš, který z ní přivezl
stříbro v hodu kuželkou, která
v jeho kategorii postižení na-
hrazuje oštěp,  a zlato z disku.

Stejný kov ve shodné disciplí-
ně přivezl také Milan Kubala,
který už zažil svou třetí olympi-
ádu a patří mezi nestory ve
svém sportu. Ve svých osma-
padesáti letech se pořád ještě
dokáže dostat do potřebné for-
my a porážet o dvě generace
mladší protivníky. Ale, jak říká
– třikrát a dost. „Na Peking
bych se určitě dal ještě výkon-
nostně zase dohromady, ale
nepojedu tam jako šedesátile-
tý dědek, už se mi ani nechce.
Taky nechci, aby se říkalo, co
je to za sport, když tam uspěje
takový dědek. Lidé nevidí, co
za úsilí musí člověk vynaložit,
aby se k výkonům v mém věku
dopracoval,“ řekl Milan Kuba-
la, který nemohl svůj cenný
kov na rozdíl od kolegy ukázat,
protože medaili věnoval jako
motivaci svému synovi Přemy-
slovi Kubalovi, reprezentační-
mu volejbalistovi, který by se
rád na olympiádu také podíval
v rámci soutěže plážových vo-
lejbalistů. Milan Kubala v Até-
nách hodil úctyhodných 35,25
metrů a v historických análech
našel, že přesně stejným vý-
konem v roce 1896 vyhrál a
základní olympijský rekord v
hodu diskem stanovil vítěz me-
zi zdravými sportovci. 

„Je to obdivuhodné, co jste

dokázali - získali jste pro Frý-
dek-Místek dvě zlata v jeden
den. Z fondu reprezentace mů-
žeme podpořit účast na někte-
ré vaší další vrcholné akci,“ slí-
bil místostarosta Petr Cvik, kte-
rý se zajímal také o další zku-
šenosti tělesně postižených,
zejména v oblasti bezbariéro-
vých přístupů. „Atény udělali
zcela bezbariérové, takže
dneska bych si tam jako vozíč-
kář kdekoliv troufl zaparkovat
auto a pokračovat dál měst-
skou dopravou, což u nás sa-
mozřejmě nelze. Já jsem ale

optimista, vidím, jak se situace
pro vozíčkáře ve všech smě-
rech stále zlepšuje, dneska už
opravdu třeba vážným úrazem
život lidem nekončí, mají hodně
možností, jak dál žít,“ řekl Ra-
dim Běleš, který se nepovažuje
za příliš emotivního člověka,
ale ze zlata prý opravdu šílel. 

Je pýchou města, že i naši
obyvatelé přispěli k tomu, že
Česká republika se mezi 140
jinými státy umístila v Aténách
na velmi lichotivém jedenác-
tém místě a v atletice dokonce
na sedmém. (pp)CENNÉ KOVY: Zlato a stříbro z Atén. Foto: Petr Pavelka

MEDAILISTÉ Z OLYMPIÁDY: Na radnici byli přijati úspěšní 
paralympionici. Foto: Petr Pavelka

Paralympionici ukázali cenné kkoovvyy
Milana Kubalu a Radima Běleše, dva občany Frýdku-Míst-

ku, kteří se mohou pochlubit zlatem z olympiády, přijal mís-
tostarosta Petr Cvik spolu s dalšími zástupci radnice, aby jim
poděkoval za výbornou reprezentaci města, poslechl si jejich
jedinečné zážitky a navrhl možnosti další spolupráce a pod-
pory z fondů města.

Město Frýdek-Místek uspě-
lo v rámci Občanské volby
Plzeňského Prazdroje s pro-
jektem areálu kolečkových
sportů, na jehož realizaci
získalo finanční příspěvek
110 tisíc korun. 

„Cílem projektu je zlepšení
nabídky využití volného času
pro děti a mládež z Frýdku-
Místku a okolí vybudováním
kvalitního areálu pro BMX kola,
in-line bruslení, skateboarding
a mountainboarding. Takzvané
„kolečkové sporty“ jsou ve
Frýdku-Místku organizovaně
provozovány od roku 1997.
Stávající areál, který byl budo-
ván v letech 1998-2000, již ne-
vyhovuje kvalitou překážek ani
kvalitou povrchu, na kterém
jsou překážky umístěny. Vzhle-
dem k plánované rekonstrukci
víceúčelové sportovní haly, v je-
jímž sousedství se stávající are-
ál nachází, má město Frýdek-
Místek záměr přemístit „Areál
kolečkových sportů“ na plochu
pod silničním mostem, spojující
městské části Frýdek a Místek,“
přiblížil projekt Milan Brzý, který
za město na slavnostním veče-
ru přebíral symbolický šek.

Přemístění areálu má několik
důvodů. Především plánovaná
plocha je krytá a umožňuje ce-

loroční využití bez ohledu na
nepříznivé počasí. Zlepší se ta-
ké dozor nad mládeží, která bu-
de více na očích.

Nový areál bude oplocen a
vybaven potřebným sociálním
zázemím.

„Opravy překážek a povrchu
budou prováděny prostřednic-
tvím dodavatelských firem a v
další fázi budování kvalitního
areálu se zaměříme na pořizo-
vání nových překážek, které
budou sportovní prostor zkvalit-
ňovat a inovovat,“ řekl Milan 
Brzý.

Místostarosta Petr Cvik jej
doplnil, že radnice vnímá areál
kolečkových sportů jako jedi-
nečnou možnost volnočasové-
ho vyžití dětí a mládeže v na-
šem městě a regionu. „Budová-
ní podobných areálů je jedním
ze způsobů řešení prevence
sociálně-patologických jevů u
dětí a mládeže i zájmového
podchycení rizikových skupin
dětí a mládeže. Návštěvnost
stávajícího areálu dosahuje v
exponovaných letních dnech
počtu sto návštěvníků denně,“
upozornil místostarosta.

O zájmu dětí a mládeže o
tento sport svědčí i pořádání
sportovních akcí s regionální a
celorepublikovou působnosti,

zařazených do Českého skate-
boardového poháru, které jsou
hojně navštěvovány. Zásluhou
dobrých podmínek v minulých
letech máme v našem regionu
řadu výborných sportovců (na-
př. Petr Pecháček, Honza Ška-
pa), kteří v současnosti dosa-
hují dobrých výsledků na repub-
likové i mezinárodní úrovni.
Projekt by měl zajistit dobré
podmínky pro další mladé spor-

tovce, aby mohli v započatém
úsilí svých předchůdců pokra-
čovat. 

Na jaře by tedy měla započít
pokládka asfalto-betonové plo-
chy areálu, oplocení areálu, vy-
budování zázemí, následovat
bude repase stávajících překá-
žek a jejich přemístění do areá-
lu, který by mohl začít sloužit 
už o příštích letních prázdni-
nách. (pp)

SLAVNOSTNÍ VEČER: Milan Brzý převzal šek na podporu are-
álu kolečkových sportů, Josef Nejezchleba šek pro slezanskou
atletiku. Foto: Petr Pavelka

Představujeme vítězný projekt Občanské volby Plzeňského Prazdroje

Areál kolečkových sportů se přestěhuje
V generálce ve
Frýdku-Místku

Česko-Bělorusko 4:0
(1:0, 1:0, 2:0)

Frýdecko-místecká víceú-
čelová sportovní hala se do-
čkala po čase znovu vrchol-
ného ledního hokeje. Díky Bě-
lorusům, kteří chtěli hrát co
nejblíže polským hranicím, se
u nás odehrála generálka
české reprezentace na mos-
kevský turnaj Rosno Cup.

Zvědavo na ni bylo 2743 di-
váků, což by bylo jistě zklamá-
ním, kdyby ovšem zápas nepře-
nášela televize. Takhle dalo
hodně lidí přednost teplíčku
v obýváku. Ti, co si přišli vy-
chutnat zápas v reálu, si mohli
brzy zakřičet gól. Už v první mi-
nutě přihrál Nedorost rozjetému
Hemskému a útočník Edmonto-
nu přesnou střelou po ledě
otevřel skóre. Brankostroj však
nespustil, i když konečný výsle-
dek 4:0 vyznívá přesvědčivě.
Z Frýdku-Místku reprezentace
putovala na mnohem těžší zá-
pasy do Ruska, kde se hrál dru-
hý turnaj série Euro Hockey
Tour. (pp)

Galerie 
Knihkupectví Librex 

největší kalendář 
Frýdku-Místku

Fotografie Ivana Korče
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„Chtěli jsme továrnu, která nebude okolí vadit,“
říká Fabrizio Borgioli, jednatel společnosti Viroplastic, která investovala v průmyslové zóně

■ Čím to, že volba nako-
nec padla na Frýdek-Mís-
tek?

„Od roku 2001 jsme hledali
vhodné místo od Čech až po
Moravu. Vybrali jsme vaše
město, protože se nám líbil
pozemek, který je blízko
obydlené zóny a zároveň
uprostřed zeleně. Chtěli jsme
postavit továrnu, která nebu-

de vadit. Myslím, že z archi-
tektonického a estetického
hlediska se nám to skutečně
podařilo.“

■ A kdo vás s možnostmi
průmyslové zóny na Lísko-
vecké ulici seznámil?

„Pomáhal nám Czechin-
vest, který nabídl konkrétní lo-
kality. Frýdek-Místek se nám
líbil jako město, ani velké, ani
malé, příjemné prostředí, v
blízkosti velké průmyslové
Ostravy. Navíc frýdecko-mís-
tecká radnice s námi od za-

čátku skvěle spolupracovala.“

■ Mohl byste trochu při-
blížit realizovanou investici

a perspektivu závodu, který
vznikl?

„Investice dosáhla 215 mili-
onů korun a počítáme s tím,
že do pěti let naroste o dal-
ších zhruba sto milionů. In-
vestice, které nás ještě čeka-
jí, budou výhradně do techno-
logie a strojového parku. Pod
střechou máme 50 000 kubí-
ků, celková plocha činí 30 000
metrů čtverečních a zastavě-
ná představuje 4 400 metrů
čtverečních.“

■ A kolik lidí zde najde
práci?

„V této chvíli máme dvacít-
ku přijatých zaměstnanců, z
čehož pouze jeden není míst-
ní člověk. Itala máme jako ře-
ditele a momentálně máme v
Itálii sedm lidí na školení v
mateřské firmě.“

■ Znamená to, že jste mě-
li na zaměstnance jazykové
požadavky?

„Ne, ty nebyly prioritou, mě-
li jsme spíše požadavky na
úroveň vzdělání, protože naše
firma je poměrně specializo-
vaná a automatizovaná.“

■ Je šance, že počet za-
městnanců ještě naroste?

„To ano – do pěti let by-
chom mohli mít okolo pětatři-
ceti lidí, protože jsme nainsta-
lovali čtyři vštřikovací lisy, ale
máme připravené místo na
dalších šest strojů. Pojedeme
pět dní v týdnu na dvě směny,
ale brzy chceme zavést třís-
měnný provoz a v budoucnu
pracovat jako v Itálii sedm dní

v týdnu. V Itálii provoz nikdy
nezavíráme.“

■ Kam výroba z Frýdku-
Místku poputuje?

„Počítáme, že vyrobíme půl
miliardy víček ročně, postup-
ně až dvě miliardy. Zhruba
čtyřicet procent bude určeno
pro tuzemský trh a zbytek na
export. Z našeho sídla v Itálii
vyvážíme do celé Evropy a ta-
ké proto jsme šli do České re-
publiky, abychom měli logis-
ticky lepší výchozí bod pro
odbyt v severnější části Evro-
py. Ve Frýdku budeme vyrá-
bět uzávěry výhradně pro ná-
poje, ale časem i tady, stejně
jako v Itálii, přibudou i uzávě-
ry pro kosmetický průmysl.“

■ Jak jste spokojeni s pří-

stupem jednotlivých institu-
cí v Čechách?

„Chtěl bych poděkovat sta-
rostce Frýdku-Místku Evě
Richtrové, která mnohokrát
ochotně pomohla. Dále bych
rad poděkoval zdejšímu úřa-
du práce, který nám vychází
maximálně vstříc, místní
zdvořilostí jsem byl příjemně
překvapen. Zvláštní dík patří
společnosti Savino & Part-
ners Praha za nepostradatel-
nou podporu ve všech fázích
tohoto projektu a za zajištění
vztahů  s Czechinvestem.
Chtěl bych touto cestou vy-
zvednout i mé dva spolupra-
covníky, kteří byli nezbytní
pro výstavbu nového závodu
- využívám této příležitosti a
děkuji Michaele Hamanové a
Mauro Magherinimu.“ (pp)

NOVÁ TOVÁRNA: Lískoveckou zónu obsadila italská firma. 
Foto: Petr Pavelka

VÝROBNÍ HALA: Strojový park bude ještě rozšířen. 
Foto: Petr Pavelka

Dne 30. 11. 2004 se TS a.s. zařadily mezi
společnosti, které mají úspěšně certifikovaný
integrovaný systém řízení a mohou svým ob-

chodním partnerům dokladovat své kvalifikač-
ní předpoklady v těchto oblastech:

• Systém jakosti podle ČSN EN ISO
9001:2001,

• systém environmentálního managementu
podle ČSN EN ISO 14001:1997,

• systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví
podle OHSAS 18001:1999.

Vlastnictví výše uvedených certifikátů tuto
společnost zavazuje i nadále zvyšovat kvalitu
všech vnitřních procesů, udržovat systematic-
ký a šetrný přístup k životnímu prostředí a zá-
roveň vytvářet optimální podmínky pro bez-
pečnost a ochranu zdraví při práci. 

„Završili jsme jednu náročnou etapu, která
byla vyvrcholením našeho snažení v rámci pl-
nění strategických cílů v tomto roce. Jsme si
vědomi, že nejtěžší práce nás v této oblasti če-
ká a tou je udržování a další zdokonalování im-
plementovaných systémů tak, aby naše spo-
lečnost byla stále vyhledávanějším obchodním
partnerem. Věřím, že se s těmito úkoly úspěš-
ně vypořádáme,“ neskrýval svou spokojenost
ředitel společnosti ing. Jaromír Kohut. 

Technické služby jsou certifikovány

Společnost Viroplastic má za sebou kolaudaci zbrusu
nové továrny v lískovecké průmyslové zóně, kde bude vy-
rábět plastové uzávěry. S jejím jednatelem Fabrizio Borgi-
olim jsme se vrátili na začátek snahy italské firmy rozšířit
svou výrobu do České republiky.
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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 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 73,66 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 55,34 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 34,67 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2 (I.NP -

kanc.č. 19)
- nebytové prostory o výměře 34 m2 (suterén-

dvojgaráž))
- nebytové prostory o výměře 26,5 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 14,58 m2 (III.NP -

kanc.č. 52)
- nebytové prostory o výměře 50,64 m2 (III.NP -

kanc.č. 53)
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2 (IV.NP -

kanc.č. 58)
- nebytové prostory o výměře 15,34 m2 (I.NP-

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

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

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

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

rén-č.81)
3) Objekt čp. 811 - budova „B“ (nad restaurací),

ul. Malý Koloredov 
- nebytové prostory o výměře 41,54 m2 (II.NP -

kanc.č. 206)
- nebytové prostory o výměře 43 m2 (IV.NP -

kanc. č. 406, soc. zařízení samostatné)
- nebytové prostory o výměře 55,4 m2 (V.NP -

kanc.č. 509)
- nebytové prostory o výměře 43 m2 (V.NP -

kanc. č. 506)
- nebytové prostory o výměře 20 m2 (V.NP -

kanc. č. 503)
- nebytové prostory o výměře 45,17 m2 (III.NP -

kanc. č. 307)
4) Objekt čp. 811 - budova „A“, ul. Malý Kolore-

dov 
- nebytové prostory o výměře 114,02 m2 (I.NP-

kanc. č. 17-25)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 14,15 m2 (II.NP)

- nebytový prostor o výměře 74,28 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 35,12 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 50 m2 (I.NP - sklad)
- nebytové prostory o výměře 28,3 m2 (II.NP)
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 25,62 m2 (II.NP)
7) Objekt - zastávka MHD, ul. Frýdlantská
- prodejna PNS nacházející se v přístřešku za-
stávky MHD o výměře 6,25 m2

8) Objekt čp. 72, ul. J. Trnky
- nebytový prostor o výměře 40 m2 (I.NP)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 32 m2 (V.NP)
- nebytový prostor o výměře 37 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 7,85 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 48,58 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 49 m2

4) Objekt čp. 606, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18,4 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (IV.NP)
5) Objekt čp. 3031, ul. Hasičská
- nebytový prostor o výměře 16,70 m2 (suterén
- garáž)
6) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
7) Objekt čp. 1347, ul. Sokolská
- nebytový prostor o výměře 145 m2 (I.PP)

k.ú. Skalice
1) Objekt čp. 61 (Kulturní dům)
- nebytové prostory o výměře 11,63 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 10,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 18,6 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 17,33 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 20,22 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 19,04 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 22,07 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 114,21 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 24,75 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 40,6 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 63,86 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 129,33 m2 (III.NP)

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
zápis do 1. ročníku základních škol zřizovaných městem Frýdek-
Místek, proběhne ve dnech 1. 2. - 2. 2. 2005 (úterý, středa).

Přehled školských obvodů spádových škol
Seznam slouží k obecné orientaci, neboť některé ulice nebo je-

jich části nelze jednoznačně zařadit. Rodiče mají právo zapsat dítě
do jakékoli školy, která má dostatečnou kapacitu.

Školský obvod spádových škol - ZŠ Frýdek-Místek, E. Krás-
nohorské 2254 a ZŠ Frýdek-Místek, E. Krásnohorské 139: A.
Staška, Bruzovská, ČSČK, Divišova, Dlouhá, Dr. Jánského, E.
Krásnohorské, Fügnerova, Gajdošova, Gogolova, Jabloňová, H.
Salichové, Habrová, Heydukova, Horní, Hutní, I. J. Pešiny, J. E.
Purkyně, Javorová, J. Hakena, J. Haška, J. K. Tyla, J. Kaluse, J.
Skupy, 2. května, K. Hájku, K Lesu, Křižíkova, Lískovecká, Lubo-
jackého, 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, Olbrach-
tova, P. Cingra, P. Jilemnického, Pod Školou, Pod Vodojemem,
Puškinova, Resslova, Revoluční, Rokycanova, Růžový pahorek,
Rybnická, S. K. Neumana, Skautská, Slunečná, Sokolská, Škara-
belova, Tichá, Tolstého, Topolová, U Nemocnice, U Zavadilky, V.
Vantucha, Zátiší.

Školský obvod spádové školy - ZŠ Frýdek-Místek, T.G.Ma-
saryka 454: Bruzovská, Cihelní, Dr. Vančury, Dolní, Horymírova,
Farní, Hasičská, Hluboká, Husova, J. Hory, J. Švermy, J. Úprky, Je-
ronýmova, Jiráskova, Klicperova, K. Světlé, Mánesova, Na Půst-
kách, P. Holého, Radniční, Řeznická, Smetanova, T.G.Masaryka,
Těšínská, Třanovského, Zámecké nám., Žižkova.

Školský obvod spádových škol ZŠ Frýdek-Místek, J. Čapka
2555 a ZŠ Frýdek-Místek,,J. z Poděbrad 3109: B. Václavka, Čer-
ná cesta, Dobrovského, Dr. M. Tyrše, Hlavní třída J. Dobrovského,
Kaštanová. J. Kavky, Jiřího z Poděbrad, Kpt. Nálepky, Kostikovo
nám., Krátká, Malá, Na Vyhlídce, Nádražní, Nár. mučedníků, Na Po-
říčí, Novodvorská, Nové Dvory - Hlíny, Nové Dvory - Kamenec, No-
vé Dvory - Podhůří, Nové Dvory - Vršavec, Okružní, O. Lysohor-
ského, Pekařská, Pod Zámečkem, Příkrá, Růžová Potoční, Přemy-
slovců, S. Tůmy, Sadová, Svatoplukova, Šeříková, T. G. Masaryka,
Těšínská, Třešňová, V. Závady, Bavlnářská, Dr. Petra, J. Božana,
J. Čapka, J. Mahena, Lipová, M. Alše, M. Chasáka, Na Veselé, Na
Výsluní, Novodvorská, Panské Nové Dvory, Slezská, Slavíčkova,
Staroměstská.

Školský obvod spádové školy ZŠ Frýdek-Místek, tř. Čs. ar-
mády 570: Bahno-Štandl, Beskydská, Brožíkova, Březinova, B.
Němcové, Čajkovského, Československé armády, Dr. Vaculíka, Fi-
bichova, Foerstrova, J. Trnky, Kollárova, Kolaříkova, Lidická, 17. li-
stopadu, M. Majerové, M. Pujmanové, Ondrášova, Ostravská, Pis-
kořova, Pod Štandlem, Příborská, Raisova, V. Nezvala, Vrchlického.

Školský obvod spádové školy ZŠ Frýdek-Místek, 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,
Ostravská, Pionýrů, Pivovarská, Riegrova, Selská, Spořilov, Stará
cesta, Štursova, Tržní, U Staré pošty, Vojanova, Wolkerova, Za-
hradní.

Školský obvod spádové školy ZŠ Frýdek-Místek, Komen-
ského čp. 402: Beskydská, Bezručova, B. Martinů, E. Destinové,
Družstevní, F. Čejky, F. Linharta, Frýdlantská, Havlíčkova, Janáč-
kova, Jungmanova, J. Jabůrkové, J. Lady, 4. května, K Olešné, Ko-
menského, Kvapilova, Květná, Lesní, Luční, M. Gorkého, Nad Po-
tokem, Nad přehradou, Nerudova, Nová, Palkovická, Pavlíkova,
Polní, Podpuklí, Příborská, R. Vaška, Svazarmovská, Školská, V.
Martínka, Zborovská, Zelená, Z. Štěpánka.

Školský obvod spádové školy ZŠ Frýdek-Místek, 1. máje
1700: Bahno-Hlíny, Bahno-Příkopy, Beethovenova, Bezručova,
Březová, Čelakovského, Družstevní, Frýdlantská, F. Šrámka, Ga-
garinova, J. Myslivečka, J. Suka, Ke Splavu, Křížkovského, 1. má-
je, Mozartova, Myslbekova, Na Konečné, Palackého, Pol. obětí,
Stará Riviéra, Říční, 28. října, Sv. Čecha, Třebízského, V. Talicha.

Školský obvod spádové školy ZŠ Frýdek-Místek, Lískovec,
K Sedlištím 320 - tvoří místní část Lískovec.

Školský obvod spádové školy ZŠ Frýdek-Místek, Skalice
192 - tvoří místní část Skalice.

Školský obvod spádové školy ZŠ Frýdek-Místek, Chlebovi-
ce, Pod Kabáticí 107 - tvoří tyto místní části: Chlebovice, Lysůvky
a Zelinkovice

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

Den konání „Dražby“: 13. 1. 2005
Místo konání „Dražby“: MěÚ Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148
-malá zasedací síň, II. NP
Hodina konání „Dražby“: 14.00 hodin
Garáž je umístěna v suterénu domu č.p. 3031, ul. Hasičská, k.ú. Frýdek.
Celková plocha garáže je 16,70 m2.

☛☛ Vyvolávací cena je stanovena ve výši minimálního ročního nájemného
na 1 m2 plochy garáže a činí 700,- Kč/m2/rok.
Prohlídka garáže se uskuteční 11. 1. 2005 ve 14:00 hodin na místě samém.

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

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

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

Zápis do prvního ročníku základní školy
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Sběr nebezpečných a velko-
objemových složek 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 par-
kovištích. Pracovníci Frýdecké
skládky, a.s., odeberou od obča-
nů města Frýdek-Místek bez-
platně přinesené nebezpečné,
ale i velkoobjemové odpady.

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

zovky, monitory,

- rádia, počítače, lednice, mra-
žáky, sporáky, pračky,

- použité obaly od postřiků a ji-
né chemikálie,

- zbytky barev, laků, ředidel,
autobaterie a monočlánky,

- zářivky a výbojky, prošlé a
nepotřebné léky

Velkoobjemové odpady
- skříně a ostatní nábytek
- matrace a koberce

V lednu je možno tyto odpa-
dy odevzdat na těchto místech:
• parkoviště u kina P. Bezruče,

Místek: 25.1. - 27.1.

• u krytého bazénu, Místek:
4.1. - 6.1.

• u Mariánského kostela, Frý-
dek: 11.1. - 13.1.

• naproti zastávce Na Veselé,
Frýdek: 18.1. - 20.1.

Se svými náměty a připo-
mínkami se můžete obrátit na
Frýdeckou skládku, a.s.
☎ 558 627 047, 558 636 251

nebo Městský úřad Frýdek-
Místek, odbor životního 
prostředí a zemědělství, Pa-
lackého 115
☎ 558 609 489

Upozornění pro handicapované občany!
Stejně jako v loňském roce upozorňujeme, že počátkem roku

v měsíci lednu a únoru dochází ke značnému náporu klientů, kte-
ří žádají o příspěvek na provoz motorového vozidla. Vzniká tak
dlouhá čekací doba při vyřizování všech výše zmíněných dávek.
Ve skutečnosti se jedná o pevně stanovenou částku, která se při-
znává na období kalendářního roku. Pokud jsou splněny všechny
podmínky, je možno o příspěvek na provoz motorového vozidla
požádat kdykoliv v průběhu kalendářního roku s daleko větším
komfortem jeho vyřízení. Je pouze na zvážení každého klienta, jak
se rozhodne svou konkrétní situaci řešit. Jiným způsobem čekací
dobu zkrátit nelze. I počátkem roku budou tyto záležitosti řešeny
vstřícně a bez zbytečných průtahů, avšak v rámci daných mož-
ností.

Obdobná situace je u příspěvku na individuální dopravu. Přís-
pěvek je taktéž poskytován na období kalendářního roku (pokud je
posouzen zdravotní stav) a rovněž je možno o něj žádat v průbě-
hu celého roku.

Celé oddělení již najdete ve III. nadzemním podlaží. Přístup je
bezbarierový. V přízemí budovy se nachází informační kancelář.

Za oddělení všem našim klientům přejeme vše nejlepší v roce
2005. Oddělení péče o seniory a zdravotně postižené občany

Sběr nebezpečného a velkoobjemového komunálního odpadu

Společnost Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
Na Příkopě 3162, 738 01 Frýdek-Místek

uvede v roce 2005 do provozu 
rekreační a oddechový areál Olešná (tzv. aquapark).

Hledáme reklamní agenturu, která by zabezpečovala reklamní
služby včetně správy a pronajímání využitelných reklamních
ploch v této lokalitě.

Prohlídka rekreačního zařízení je možná
ve dnech 17. a 24. ledna 2005 od 11.00 do 12.00 hod.

Písemné nabídky s uvedením podnikatelského záměru, včetně
finančních náležitostí doručte, prosím,
do 31. ledna 2005 do 9.00 hod. na výše uvedenou adresu.

Informační systém do MHD 
Na Městském úřadě Frýdek-Místek proběhla prezentace in-

formačního systému do autobusů. Přestože radní ukázka elek-
tronického systému, jak dopravu zkulturnit a zároveň cestující
v městské hromadné dopravě informovat, zaujala, jednoznačné
stanovisko ještě nepadlo. Investice do pořízení a provozu systé-
mu je totiž poměrně nákladná. 

Zlínská firma Cross Zlín, s. r. o., na frýdecko-místeckém městském
úřadě prezentovala systém, jehož hlavní účel lze spatřovat v poskyt-
nutí čerstvých informací (např. dopravní informace, jízdní řády, uza-
vírky cest, pozvánky na sportovní a kulturní akce ve městě) všem li-
dem, kteří pravidelně cestují autobusy. Ruku v ruce s tímto jde fakt,
že cestujícím, kteří mají možnost na několika obrazovkách ve vozid-
le sledovat zpravodajství, předpověď počasí či zábavné kvízy, samo-
zřejmě cesta uběhne mnohem rychleji a příjemněji nežli při pouhém
sledování cesty z okna. Tvůrci systému počítají také s vandalismem,
neboť obrazovky jsou opatřeny mechanickým krytem.

V České republice ale dosud nic podobného nefunguje. Příčinu lze
možná spatřovat i v poměrně vysokých nákladech. Frýdek-Místek by
tato mediální novinka stála jenom při pořízení více než 10 milionů ko-
run. „Přestože jde o zajímavou a užitečnou záležitost, vzhledem k ce-
ně si netroufáme učinit závěr sami. Nabídku budou hodnotit ještě pří-
slušné komise rady města a další subjekty, tak, aby věc byla zhod-
nocena ze všech úhlů pohledu,“ vyjádřil se k věci místostarosta 
Mgr. Petr Cvik, který ve městě řeší problematiku dopravy. (jam)

Po oba dva dny Dobrovol-
nické centrum ADRA ve Frýd-
ku-Místku nabízelo na náměstí
Svobody v Místku americké
koláče, čaj a rozdávalo letáky
o své činnosti. V neděli probě-
hl rovněž Den otevřených dve-
ří DC ADRA. Zájemci si mohli
prohlédnout prostory, ve kte-
rých jsou školeni dobrovolníci,

a dozvědět se něco o tom, co
je náplní Dobrovolnického
centra. I zde na návštěvníky
čekalo malé občerstvení.
V pondělí se konala vánoční
sbírka, jejíž výtěžek v našem
městě byl určen na rozvoj dob-
rovolnictví v Moravskoslez-
ském kraji. Celkem se vybralo
24 634,50 Kč.

Dobrovolnické centrum ADRA
děkuje všem, kteří tuto sbírku
podpořili, a také všem studen-
tům, kteří se podíleli na vybírá-
ní peněz. Nemalý dík patří paní
ředitelce soukromého gymná-
zia ve Frýdku p. Zykmundové,
která uvolnila z vyučování 18
studentů.

V současné době se DC AD-
RA stará o 65 dobrovolníků,
kteří pravidelně dochází do se-
dmi zařízení v Moravskoslez-
ském kraji. Helena Pichlová

Mezinárodní den dobrovolnictví
Ve dnech 5. a 6. prosince proběhly ve Frýdku-Místku osla-

vy Mezinárodního dne dobrovolnictví, který je celosvětově
slaven od roku 1985.

V malé zasedací síni městského úřadu
potřetí a letos naposled zasedli členové
Bezpečnostní rady města Frýdku-Místku.
Jejich úkolem bylo schválit podobu krizo-
vého plánu.

Členové rady, jež je sestavena z odborníků
na tuto problematiku na slovo vzatých (ing. Eva
Richtrová, starostka města, plk. ing. Jan Krupa,
ředitel hasičského záchranného sboru, ředitel
Okresního ředitelství policie ČR plk. Václav
Habrnál, velitel Sboru dobrovolných hasičů
Frýdek Jiří Mechl aj.), byli seznámeni například
s přehledy plánů při haváriích, zemětřesení či
rozmístění sirén v okolí. „Myslím, že jsme
schopni flexibilně reagovat při jakékoli mimo-
řádné situaci, kdyby se už, nedej bože, něco
stalo,“ zakončil prezentaci plánu ing. Radek
Papřok z oddělení krizového řízení.

Obsahem krizového plánu jsou mimo stovek
kontaktů na organizace a firmy, jejichž činnos-
ti by bylo možno při krizových situacích využít,
jako např. restaurací, prodejen potravin, po-
honných hmot, ubytoven, také praktické návo-
dy, jak se mají lidé zachovat při vyhlášení eva-
kuace, co si s sebou mají vzít apod. „Toto je jen
jakási osnova, na plánu budeme dále pracovat,
rozšiřovat jej. Největší problém je uchovat data
aktuální. Telefony a jména se neustále mění,
největší pohyb je v privátní sféře. Pro nás to
znamená minimálně dvakrát ročně vše zkon-
trolovat a aktualizovat,“ zakončila schůzi, na
níž byl schválen krizový plán, který je zpraco-
ván jak pro území našeho města, tak i dalších 
36 obcí spadajících do našeho správního 
území, tajemnice bezpečnostní rady Marie 
Válková. (jam)

Krizový plán města byl schválen

V druhém pololetí letošní-
ho roku připravily pracovni-
ce Zdravotního ústavu, pra-
coviště Frýdek-Místek, pod
vedením Mgr. Kamily Petruš-
kové a paní Elišky Adamové
pro nás, seniory, přednášky
o stravování spojené
s ochutnávkou.

Po čtyři středeční odpoledne
jsme se zúčastňovali setkávání
v jídelně v Domě s pečovatel-
skou službou ve F-M na Sado-
vé ulici, kde nám přednášející
ing. Jan Pecha zajímavě a
poutavě vyprávěl o životě, kul-
tuře a stravovacích zvycích
v zemích Číny, Japonska a Tu-
recka. Výklad obohatil ukázka-
mi z videokazet. V závěru

přednášky nám byly předlože-
ny ochutnávky jídel z těchto
zemí, které připravily paní An-
na Šnajdrová a Zdenka Zá-
mečníková. Na připravená jídla
jsme dostali recepty, abychom
si mohli pochoutky připravit do-
ma a obohatit tak svůj jídelní-
ček.

Poslední setkání, které se
uskutečnilo ve středu 1. pro-
since na téma Česká kuchyně,
bylo obzvlášť slavnostně při-
pravené. Jednalo se o jídla po-
dávaná u nás v době adventní
a vánoční, spojená s tradičními
krajovými zvyky, které nám ve
své pečlivě připravené před-
nášce přiblížila paní Eliška
Adamová.

Milé posezení u vkusně a
bohatě prostřeného stolu v jí-
delně se zářícím vánočním
stromem zpříjemnili svým vy-
stoupením a scénkami děti
z Dětského domova Na Hrázi,
písněmi a koledami soubor Ra-
dost z Dobré vedený panem
Hradílkem a sváteční výzdo-
bou paní Šárka Malinová.

Atmosféra pozdního odpo-
ledne a večera, spojená s hud-
bou, zpěvem a přátelským po-
sezením, byla pro nás velkým
citovým (i chuťovým) zážitkem.

Senioři z DSP Zámecká uli-
ce 54, 55, 56 děkují všem, kte-
ří se na uskutečnění tohoto
setkání podíleli.

Františka Křeménková

Zajímavé zájmové středy seniorů

V Lískovci vznikne osadní výbor
Rada města Frýdku-Místku doporučila zastupitelům roz-

hodnout o tom, aby byl od nového roku v Lískovci zřízen
osadní výbor, ale tento bod se na pořad posledního zasedání
nedostal a bude projednáván až v lednu.

Lískovec je poslední okrajovou částí našeho města, kde osadní
výbor dosud nebyl zřízen. Osadní výbory již totiž fungují ve Skali-
ci, Chlebovicích, Zelinkovicích i Lysůvkách a Panských Nových
Dvorech. „Členové výboru budou mít za úkol v Lískovci především
monitorovat celkovou situaci, zaznamenávat připomínky, stížnosti
a návrhy svých spoluobčanů a především pak konzultovat je s ná-
mi, představiteli radnice. Společně pak budeme hledat způsoby a
také termín jejich řešení,“  upřesnil význam a úlohu výborů mís-
tostarosta Ivan Vrba, který má problematiku řešení problémů v té-
to okrajové části Frýdku-Místku ve svých kompetencích. (jam)
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NABÍZÍME ÚVùR
20000 - 32000 Kã
Pro v‰echny
• zamûstnané

(i na urãito)
• dÛchodce 

(do 75 let)
• bez ruãitele
• splátka od 

702 Kã/mûs.
• vyfiízení zdarma!

☎ 731112119

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

Tel.:558 433 636  www.ssosfm.cz

Nabízíme studijní obory:
■ Veřejnosprávní činnost 

–  s maturitou
■ Sociální činnost 

– s maturitou
Způsob studia:  

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

Kontaktní osoby:
PaedDr. Václav Průcha,
Gabriela Stepková

Jazyková škola GOOD MORNING
Mgr. Teichmannová

Od února 2005 otevíráme nové kurzy

ANGLIČTINY a NĚMČINY
pro děti, mládež a dospělé
(malé skupiny 4-6 žáků)

ZÁPIS se koná v lednu 2005
každé pondělí a čtvrtek

od 14 do 16 hodin

Frýdek-Místek, Tržní 21 - místecké podloubí
(dům vedle knihkupectví Bílek)

telefon 605 319 547, 558 644 028 (večer)

& &

Taneční studio Marta
zve všechny ženy a dívky 

do nových kurzů orientálního
tance. Schůzka pro začátečníky

v pátek 14. ledna  v 17 hodin v ba-
letním sále ZUŠ v Místku, na ul.

Hlavní. Informace a dotazy na 

tel. č.: 776 64 33 57
www.brisnitanec.wz.cz

Soukromá stfiední odborná podnikatelská ‰kola, s.r.o., 
Fr˘dek-Místek

âeskoslovenské armády 482, 738 01 Fr˘dek-Místek

nabízí ÏákÛm 9. tfiíd perspektivní dvouprofesní obor
s v˘ukou odborn˘ch pfiedmûtÛ zamûfien˘ch 

na pozemní stavitelství
+ podnikání, ekonomika, úãetnictví...

6442M/028 stavební podnikatel a manaÏer

Den otevfien˘ch dvefií   13. 1. 2005 od 15.30 hodin, 
tel.: 558 436 312, www.ssops.net

Lyžařský areál 
BÍLÁ - MEZIVODÍ

pořádá již tradičně v lednu a únoru 2005
LYŽAŘSKOU ŠKOLU

sjezdového lyžování pro děti od 5 do 14 let.
Začínáme v sobotu  8. 1. 2005 
a pokračujeme dalších  6 sobot.
Na vaše ratolesti se těší zkušení lyžařští 
instruktoři.

Kontakt:   tel. 777 670 566

INFORMACE 
PRO INZERENTY

VáÏení inzerenti,
od Nového roku 
bude vycházet 

Zpravodaj Rady mûsta
Fr˘dek-Místek barevn˘

a v ãtrnáctidenní
periodicitû. Îádáme
proto, pfiedev‰ím

dlouhodobé a stabilní
inzerenty, aby se
obrátili na Petra

Pavelku, kter˘ má
zpravodaj na starosti,
a dohodli se na dal‰í

spolupráci.
Uzavfiete novou

smlouvu, zatím stále
platí cena 33 Kã/1 cm2.

Vûfiíme, Ïe Vám
ãastûj‰í periodicita

a barevnost pomohou
k naplnûní Va‰ich
obchodních cílÛ.

Tel.: 603 249 743
E-mail:

petr@frydekmistek.cz



Dopřát si ambulantní lázně
umožňuje Nemocnice ve
Frýdku-Místku. Rekonstruo-
vané rehabilitační oddělení
nabízí zejména firmám a pod-
nikům v regionu nové rege-
nerační a rekondiční progra-
my.

Naučily se je využívat přede-
vším zahraniční firmy působící
na Frýdecko-Místecku. Svým
zaměstnancům tak z fondu
FKSP poskytují vítanou výhodu
a zároveň tím pečují o jejich
dobrou fyzickou a psychickou
kondici, u manažerských funkcí
také o nezbytnou regeneraci.
„Stává se nám často, že pou-
kázku koupí třeba děti svým ro-
dičům jako dárek, v poslední
době už i pod stromeček,“ do-
plňuje tisková mluvčí nemocni-
ce Inéz Bortoliová. „Vhodnou
kombinací jednotlivých proce-
dur lze zvýšit jejich požadova-
ný účinek,“ připomíná primář
rehabilitačního oddělení MUDr.
Aleš Goluch a dodává, že nel-
ze opomenout ani cenové zvý-

hodnění služeb kombinova-
ných do speciálních „balíčků“. 

Tři typy regeneračních a re-
kondičních programů zahrnují v
různých kombinacích parafino-
vý zábal, klasickou masáž, per-
ličkovou koupel, cyklotrenažér,

cvičení v Hubbardově vaně s
podvodní masáží a speciální,
velmi oblíbenou hydromasážní
vanu Biaritz. Klienti mohou vy-
užívat služeb rehabilitačního
oddělení frýdecko-místecké ne-
mocnice od pondělí do čtvrtku
od 12 do 18 hodin. Objednat se
lze v době od 6.30 do 17 hodin. 
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Město Frýdek-Místek, byť již není zřizovatelem Nemocnice ve
Frýdku-Místku, stále pomáhá frýdecké nemocnici v jejím rozvoji.
V prosinci byly schváleny další finanční prostředky v rámci nein-
vestičních dotací ze zdravotního fondu pro rok 2004.

1. Na částečnou úhradu nákladů spojených se zakoupením silikonové peloty
s příslušenstvím k vakuumextraktoru pro potřeby gynekologicko-porodnické-
ho oddělení ve výši 16.000 Kč.

2. Na částečnou úhradu nákladů spojených se zakoupením balónové tamponá-
dy s použitím při krvácení z nosu ve výši 20.000 Kč.

NEMOCNÉ PRINCEZNY: Dát si korunku na hlavu je snem kaž-
dé holčičky. Foto: Nemocnice F-M

SÁMER ISSA: Supestar
vzbudila v nemocnici po-
zdvižení a logicky zastínila
Mikuláše.

Foto: Nemocnice F-M

REHABILITACE: Po náročné práci je zapotřebí to tělu vrátit. 
Foto: Nemocnice F-M

Missis ČR navštívila nemocnici
V půli prosince do Nemocnice ve Frýdku-Místku zavítala krás-

ná Missis ČR 2004 Hana Polcrová se svou dcerou Aničkou. Obě
osobně pozdravily děti dětského oddělení, rozdaly dárky, uká-
zaly své fotografie především ze soutěží a nechaly kolovat ko-
runky Missis ČR 2004, Missis ČR Sympatie 2004 a Missis Mora-
va 2004.

„Hlavně holčičky si chtěly každá vyzkoušet korunku vítězek, získa-
né v soutěži, zda by jim také slušela,“ sdělila tisková mluvčí Inéz Bor-
toliová. Během povídání s dětmi nejčastěji zaznívaly dotazy na sa-
motnou soutěž a jak slaví Anička s rodinou Vánoce.

Anička za pomocí své maminky vyprávěla, jak na soutěži předvá-
děly scénku z jejich oblíbeného filmu Ať žijí duchové a jak vůbec ne-
měla trému. Scénka měla v soutěži Missis Morava takový úspěch, že
na celorepublikovém kole se už předváděly téměř samé pohádky. Po-
té Hana s Aničkou, již jako vítězky soutěže, účinkovaly např. na praž-
ské módní show nebo se zúčastnily programu při otevírání ostravské
ČEZ Arény. Nyní se Anička věnuje studiu první třídy, které ji moc ba-
ví. Chodí také do baletní školy a hraje na klavír. Na Vánoce se celá ro-
dina Polcrových velmi těší, Anička prozradila, že si napsala Ježíškovi
o dětský počítač, chodící panenku a dětský kosmetický kufřík. „Musím
přiznat, že jsem navštívila mnoho nemocnic, ale zdejší dětské oddě-
lení se mi opravdu moc líbí,“ řekla na závěr Missis Hana Polcrová.

Den po Mikuláši do Nemoc-
nice ve Frýdku-Místku zavítal
známý zpěvák, česká supers-
tar, Sámer Issa. Za doprovodu
Mikuláše, čerta a anděla, roz-
dal dárky dětem včetně svého
CD, o které byl velký zájem.

Všem dětem podepsal svou
fotografii, nadaci Kiwanis, hlav-
nímu organizátorovi akce, vy-
barvil panenku, určenou k draž-
bě a na závěr naživo zazpíval za
doprovodu jedné ze žákyň
Střední zdravotnické školy Frý-
dek-Místek, která se letos také
zúčastnila superstar. „Kolem
Sámera byl velký ruch, všichni
ho chtěli vidět na vlastní oči, ně-
které děti nebo sestřičky naší
nemocnice ho dokonce objíma-
ly. Ale když zazpíval a dozněl
poslední tón jeho písničky,
všichni stáli jako omráčení, má
opravdu krásný hlas,“ řekla tis-
ková mluvčí nemocnice Inéz
Bortoliová. 

Odměny vánočním miminkám
Nemocnice ve Frýdku-Místku připravila jako každý rok dár-

ky pro maminky, které se zde rozhodnou na sklonku roku ro-
dit.

Ve dnech 6. 12., dále 24.-26.12 a také samozřejmě na Nový rok
plánovali v nemocnici odměnu pro první narozené miminko.
„Chceme odměnit naše maminky s dětmi balíčky s plenkovými kal-
hotkami,“ řekl primář gynekologicko porodního oddělení, MUDr.
Petr Wiecek.

Minulý rok byl prosinec velmi veselým měsícem, primář vzpo-
míná, že konkrétně na Štědrý den rodila jedna pacientka, která s
sebou měla manžela, a když bylo po všem a narodil se jim nád-
herný chlapeček, otec byl natolik překvapený a asi i trochu vyčer-
pán, že si v čekárně otců vytáhnul řízek, údajně štědrovečerní ve-
čeři, a musel se na to posilnit. „Jen pro pobavení, taška s potřeb-
nými věcmi rodičky, zůstala doma. A na Silvestra jsme měli také
opravdu napilno, narodily se nám hned čtyři silvestrovské děti. Je
krásné začínat nový rok takovouto událostí. To je asi celoroční od-
měna pro personál našeho oddělení,“ uzavřel Wiecek. 

Sámer Issa přišel zzaa  dděěttmmii

Nové rehabilitační služby

Nově otevřená
obezitologická

poradna
Obezitologickou poradnu

otevřela v prosinci lékár-
na Nemocnice ve Frýdku-
Místku.

Lékárna Nemocnice ve Frýd-
ku-Místku zakoupila speciální
přístroj určený k procentuální-
mu měření tělesného tuku a vo-
dy, svalové hmotnosti, viscerál-
ního tuku, hmotnosti kosti. Pří-
strojem je možné stanovit zá-
kladní metabolickou spotřebu.
Toto měření se provádí zcela
zdarma. S lékárníky je možno
konzultovat jakoukoliv proble-
matiku, která z tohoto měření
vyplývá: jídelníček na míru, po-
stupy k úpravě tělesné hmot-
nosti atd. Navržený postup mů-
že být průběžně podle přání pa-
cienta kontrolován a upravo-
ván. Měření probíhá naprosto
bezbolestně, klient si pouze bez
obuvi stoupne na přístroj po-
dobný osobní váze v soukromí
konzultační místnosti lékárny. 

Přístroj je první v republice
Urologické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku získalo

nový přístroj na miniinvazivní vyšetřování močových cest.
Jedná se o flexibilní cystonefroskop. Nejnovější typ tohoto
přístroje nemocnice zakoupila jako první v republice.

Národní dům
Frýdek-Místek

připravuje na leden
zdravotní cvičení

pro ženy
(každou středu od 18.00 hod.)

✆ 558 432 011

Pomocí cystonefroskopu
lze provádět diagnostické i te-
rapeutické výkony na dolních i
horních močových cestách s
minimální zátěží pro pacienta.
„Tyto výkony jsme doposud
zajišťovali rigidními, tedy neo-
hebnými nástroji. Zdejší urolo-
gické oddělení jich dělá ročně
zhruba tisícovku,“ sdělil primář
MUDr. Petr Plasgura. Přístroj

významně zkvalitní péči o pa-
cienty frýdecko-místecké ne-
mocnice. Jeho zásadní výho-
dou je tenká a ohebná vyšet-
řovací část, která umožní pro-
vádět některé zákroky bez
celkové anestezie. Zařízení
přišlo na 325 tisíc korun, které
dostalo urologické oddělení
jako sponzorský dar od firmy
Hayes Lemmerz Autokola.  
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Kompletní sluÏby v oblasti

vodo - topo - plyn
s bezplatnou konzultací

n a b í z í

firma KUPâA Tomá‰
739 03 PrÏno ãp. 5

Volejte ihned 558 675 999
nebo 602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·

Vejmelka Jifií - LESK

soukromá úklidová firma se sídlem 
na T.G.M. 602 ve Frýdku

n a b í z í  m i m o  j i n é :
❖ trvalé komplexní úklidy nemocnic a jiných

zdravotnických zařízení, škol, domovů
důchodců, bank, bytů a lázeňských zařízení;

❖ komplexní úklidy průmyslových podniků
a firem;

❖ čištění GRAFITTI.

558 621 614
E-mail: lesk@vejmelka.cz

www.vejmelka.cz

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ A LODŽIÍ
• rámový i bezrámový systém

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

737 241 396 (po 15 h.)
✆

BAZAR
u kfiiÏovatky k Intersparu
VYKUPUJEME
ZA HOTOVÉ

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

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

kamna, pfievodovky
- potfieby sportovní, rybáfiské, po-

silovací, pracovní obuv, invalid.
vozíky

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

- kola, motokola, elektrické kolo-
bûÏky

ZVE VÁS CENTRUM LEVNÉHO
NÁKUPU

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

1950 tel. 558 622 695

558 631 535
558 679 371
604 556 181

NATùRAâSTVÍ 
CHROMEC

Provádíme:
• nátěry oken, dveří,

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

Od 
18.00 hodin 

�
558 626 112

Mobil: 606 343 947

Firma
KOCIAN & MECNER

◆◆◆◆ MALÍŘSTVÍ ◆◆◆◆

◆◆◆◆ NATĚRAČSTVÍ ◆◆◆◆

◆◆◆◆     NÁSTŘIKY◆◆◆◆

ŽALUZIE ◆◆◆◆     TĚSNĚNÍ

KONZULTACE ZDARMA

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

MUDr. Ivana Poláková
dětská lékařka

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

přestěhována na POLIKLINIKU
do 1. patra

TEL.: 558 900 117
Ordinační hodiny se nemění.

(Nadále přijímáme nové pacienty)

Najdete nás 

v budovû Hutního projektu na

ul. 28. fiíjna

po–pá 8.00–15.00 

☎ 558 877 144, 723 052 143

KNIHAŘSTVÍ
PASPARTOVÁNÍ

FitnessCentrum - Frýdek-Místek

L a  B r i s a
Vánoční nadílka i po Vánocích

■ slevy pro studenty
• SPINNING 45 Kã • AEROBIC 30 Kã

■ slevy na permanentky
• SPINNING 10 lekcí 500 Kã • SPINNING 20 lekcí 950 Kã 
• AEROBIC 10 lekcí 300 Kã • AEROBIC 20 lekcí 550 Kã

■ solárium 1 min/7 Kã

Hotelov˘ dÛm Paskov, tel.: 558 439 770



Veselé barvy rozjasně-
ných krajin i květinových
zátiší a čtyři laskavé portré-
ty zpříjemňují chvíle odpo-
činku pacientům urologic-
kého oddělení Nemocnice
ve Frýdku-Místku, kde pre-
zentuje výřez ze své tvorby
místní výtvarnice Věra Plou-
harová.

„Tradici výstav v nemocnici
jsme zavedli asi před rokem.
Na náš fotoklub se obrátil pri-
mář MUDr. Petr Plasgura
s nabídkou spolupráce a nám
se myšlenka moc líbila,“ vzpo-
míná vedoucí frýdecko-mís-
teckého fotoklubu Art Collegi-
um Miroslav Žiška. Vesměs
se na chodbách oddělení ob-
jevují snímky členů klubu, po-
stupně se už představili čtyři
zdejší fotografové. Od minulé-
ho týdne na další tři měsíce vi-
sí na urologickém oddělení
poněkud neobvykle několik
akvarelů, olejů a pastelů frý-
decké malířky Věry Plouharo-
vé. „Jsem sice vyučená tkad-

lena, ale později jsem si dodě-
lala zdravotní školu a pak pra-
covala jako sestřička v pas-
kovské nemocnici. Proto jsem
vybírala veselé obrázky, vím
totiž, že život v nemocnici bý-
vá někdy trochu šedý. Dou-
fám, že moje přírodní motivy
potěší pacienty i personál ne-
mocnice. My jsme alespoň
vždycky ocenili, když prostředí
nebylo až tak úplně sterilní,
když ho něco oživilo. Ráda
jsem tedy přijala nabídku fo-

toklubu na takovou spoluprá-
ci,“ vypráví Plouharová, která
už je v důchodu a může se te-
dy naplno věnovat své velké
zálibě. Narodila se v jižních
Čechách, od padesátých let
bydlí na Ostravsku, v sedmde-
sátých letech se přestěhovala
do Frýdku, takže ke zdejší ne-
mocnici to má, co by kame-
nem dohodil. Různými výtvar-
nými technikami se zabývá od
mládí. Její dřevořezby byly le-
tos k vidění ve Frenštátě pod
Radhoštěm, keramiku a textil
vystavovala ve frýdecko-mís-
tecké Galerii pod sovou.
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ADOPTUJ PANENKU: Tady se ještě ředitelka knihovny Ladi-
slava Hrušková tváří poněkud sklíčeně, ale hadrové ratolesti
byly nakonec na radnici rychle rozebrány. Foto: Petr Pavelka

V rámci projektu „Adoptuj panenku a za-
chráníš dítě“ žáci ze speciálních škol předa-
li pracovníkům Městské knihovny Frýdek-
Místek dvacet vlastnoručně vyrobených pa-
nenek. Výtěžek z jejich prodeje bude použit
na očkování dětí z rozvojových zemí.

Žáci ze speciálních škol při předávání pane-
nek předvedli pásmo veselých písniček a ver-
šovánek. Vystoupení handicapovaných dětí
přítomné velice dojalo, za všechny pak promlu-
vila ředitelka knihovny Mgr. Ladislava Hruško-
vá: „Byli jste úžasní, moc vám za vaši snahu a
práci děkujeme. Doufám, že všechny panenky
brzy prodáme a alespoň některé děti, které
dnes umírají na neštovice a jiné infekční nemo-
ci, tak pomůžeme zachránit.“

Panenky byly vystaveny k prodeji jak
v budově knihovny na ul. Hlavní v Místku, tak
ve Frýdku na ulici Jiráskově, ovšem nakonec
své adoptivní rodiče nalezly přímo na
frýdecko-místecké radnici, kde je ředitelka
knihovny nabízela v den zasedání posledního
zastupitelstva v roce 2004. „Jedna panenka
stála šest set korun. Utržené peníze pošleme
do pražské pobočky UNICEF, odkud poputují
do Afriky,“ uvedla ředitelka Speciálních škol
na ulici Pionýrů PaeDr. Ilja Maloušková a za
své žáky dodala, že jsou velice rádi, že
mohou potřebným dětem být nějak
nápomocni. Dík samozřejmě patří také všem,
kteří na radnici neváhali sáhnout do
peněženky. (jam, pp)

Každé desetiletí v aktivitě
podbeskydských filmových
amatérů se vyznačovalo ús-
pěchy některých osobností.
V tom posledním jsou to dva
„nestoři“ neprofesionálního
filmu, pánové PhDr. Eduard
Mocek a Bohuslav Cihla.

Jsou známí svými výsledky
nejen na domácí tradiční vide-
opřehlídce Beskydský ještěr,
ale i na renomovaných filmo-
vých soutěžích v Čechách a na
Moravě, na Slovensku a v Ra-
kousku. Však jsou jako neroz-
lučná dvojice k vidění v Praze,
Mohelnici, Litomyšli, Benát-
kách nad Jizerou, v Rychnově
či v jiných městech, aby tam z
rukou poroty převzali některou
z předních cen.

Filmař Mocek je čtyřnásob-
ným držitelem hlavní ceny
Beskydského ještěra. Letos dí-
ky filmu Ponašimu, který divá-
kům přibližuje život, tvorbu a
názory slezské lidové básnířky
Olgy Tlučkové. Tímto filmem
se také stal držitelem Benátec-
kého Oskara 2003. Festival
Zlatá kazeta Praha mu pomohl
k 2. místu a i na ostatních sou-
těžích vždy bodoval. Sám má
ale největší radost ze tří cen di-
váka, které za tento film na dal-
ších soutěžích obdržel. 

Premiéra jeho filmu Samo-
rost byla pro místecké diváky
překvapením. Na „plátně“ k
nim promlouval o své práci a

názorech na život svérázný
muž, kterého většina zná z
ručního úklidu místeckých ulic
nebo jako otužilce, kterému
jsou v mrazu kraťasy tak ako-
rát. Film byl dekorován Bená-
teckým Oskarem 2004 a na
Rychnovské osmičce, Lito-
myšlské lilii a Vysokovském
kohoutovi získal bronz. A nelze
zapomenout ani na první místo
ve videoklipech na Zlaté kaze-
tě za snímek Stoprocentní 
muži.

Stejně tak byl úspěšný i Bo-
huslav Cihla. Především je nut-
no hodnotit jak citlivě a pouta-
vě natočil dokument o lidovém
baviči, řezbáři a malíři Janu
Satinovi z Ostravice. A s ním
„bodoval“ na 11 přehlídkách a
soutěžích. 1. místo získal na
Krajské soutěži v Mohelnici a
na Senior foru v Kroměříži.

Tento film mu též pomohl k
získání Benáteckého Oskara
2004 a třetím místům v Praze
na Zlaté kazetě, na Ars filmu v
Kroměříži, v Mohelnickém do-
stavníku a doma na Ještěrovi.

Jak lépe je možno si před-
stavit reprezentaci našeho
města na tomto úseku kulturní
tvorby, než připomenutím, že
letos v Benátkách, kam se do
finále nominovalo 26 filmů a
jsou udělováni tři Benátečtí
Oskaři, stanuli na pódiu dva
Frýdecko-Místečáci.

Vilém Vlk

Semifinále 6. Mezinárodní-
ho festivalu dovedností dětí a
mládeže FEDD se zúčastnilo
na tři stovky osob, které
s příslušnými pedagogický-
mi dozory a organizačními tý-
my za Sdružení FEDÍK a ZŠ
Hukvaldy 10.-11. prosince za-
plnily divadelní sál hukvald-
ské školy.

„Festival měl vysokou úro-
veň, v tomto roce byl obohacen
o nové prvky, například břišní
tance, bojová umění - thajský
box a teakwon-do, country tan-
ce a podobně. Mezi účastníky
byly velké skupiny postižených
osob z Polska i ČR. Jejich ve-
doucí připravili pro návštěvníky
nádherné vystoupení, při kte-
rém se někdy až tajil dech,“
sdělila ředitelka festivalu Broni-
slava Brixová, která prozradila,
že nejmladšími účastníky byly
děti z mateřské školy z Chorzo-
wa v Polsku a největší vzdále-
nost museli na cestě za festiva-
lem překonat zástupci ZŠ Bra-

niewo, která se nachází v Gdaň-
ské zátoce u ruských hranic.

Do finále postupují:
Zpěv sólo: Karolina Kruza -

ZŠ Braniewo, PL, Eva Burešo-
vá - ZŠ Hlučín, Martin Ševčík -
Obchodní akademie Frýdek-
Místek.

Zpěv skupina: ZŠ Skoro-
goszcz + DDM Lewin Brzeski,
Polsko, Zespół Szkoł Prywat-
nych, Katowice - Szkoła jak
dom 

Herectví: Brušperáček - diva-
delní soubor, „K Brušperku uhá-
ní vlak“, ZŠ Frýdlant - Komen-
ského, ZŠ Frenštát p. R. - Tyr-
šova 

Pohyb: ZŠ Hukvaldy - mažo-
retky, „No comment“ Staříč -
duo, CVC Čadca - scénický ta-
nec, „No comment“ Staříč - dis-
ko tanec, „VIRGINIA“ country
club FM, COMO-3 gym, FM bo-
jové umění thajský box, Filip
Gavlas 8. ZŠ FM - Teakwon-do,
Sandra Jarošcová - břišní tanec
DDM Orlová, „Break Dance“ SŠ

taneční skupina starší chlapci,
Urzad Miasta Ruda Slaska, PL,
„Tecza“ taneční skupina ne-
jmenších dětí z MŠ, Wyspa -
Chorzow, PL

Modeling: „Barbie“ skupina
„No comment“ Staříč 

Speciální kategorie:
Zabrzańskie Towarzystwo

Rodziców, Opiekunów, Zabrze
muzikal „PINOKIO“ 

Škola života Frýdek-Místek,
vánoční koledy a irské tance

Zespół Szkół Specijalnych
Mysłowice, PL

Oòrodek dla Niepełnospraw-
nych „Serce Jezusa“ - Ruda
Slaska, PL

Všichni účinkující, kteří ne-
jsou na seznamu postupujících,
byli vyzvání rovněž k účasti na
finále jako hosté. „Finále se mo-
hou zúčastnit i děti, které se o
této akci dozví až nyní, pro-
střednictvím tisku. Bude to me-
zinarodní přehlídka kulturního
umění naší mladé generace,“
řekla ředitelka festivalu. (pp)

6. Mezinárodní festival FEDD

Adopce panenek na radnici byla rryycchhlláá

Výstava Věry Plouharové

Benefiční koncert Nezmarů
Dne 14. prosince proběhl v Nové scéně Vlast ve Frýdku-

Místku benefiční koncert skupiny Nezmaři. V úvodu koncertu
vystoupili Vítězslav Vurst s vedoucím Dobrovolnického cent-
ra ADRA Michalem Čančíkem, aby přiblížili myšlenku dobro-
volnictví široké veřejnosti. Vítězslav Vurst se rovněž stal
kmotrem nového alba kapely.

Výtěžek z koncertu ve výši 11 685 Kč je určen na rozvoj dob-
rovolnictví v Moravskoslezském kraji. DC ADRA děkuje všem, bez
nichž by se tento koncert neuskutečnil: ČSOB a.s., Mattes AD,
Město Frýdek-Místek, BD Stav, s.r.o. - stavební firma, SBF Plast
s.r.o. - výrobce oken a dveří Rehau a Národní dům Frýdek-Místek.
Velký dík patří rovněž J. Opělovi za pomoc při organizování kon-
certu. Helena Pichlová

Úspěchy filmových amatérů
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Palackého 134
tel. 558/438 083, 436 815 (Vlast),

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

8. ledna 2004 v 18.00 hodin -
Národní dům
XXXVIII. ABSOLVENTSKÝ
PLES
Vstupné: 100 Kč

21. ledna 2004 v 19.00 hodin -
Nová scéna Vlast
Geraldine Aron
Můj báječný rozvod
S láskou a pochopením věnová-
no všem nečekaně opuštěným.
Všech sedmnáct rolí hraje Eliška
Balzerová. Režie Jana Kališová.
Česká premiéra. Předplatitelská
skupina B. Objednávky přijímá-
me do 10.1. 2005. Vstupné: 300
a 250 Kč

23. ledna 2004 v 15.00 hodin -
Nová scéna Vlast
OBUŠKU Z PYTLE VEN
Loutkové představení pro děti
Vstupné: 30 Kč

24. ledna 2004 v 19.00 hodin -
Nová scéna Vlast
Vladimír HRON
ABECEDA HVĚZD
Celovečerní zábavný program.
Objednávky přijímáme do 14.1.
2005. Vstupné: 250 a 200 Kč

27. ledna 2004 v 19.00 hodin -
Národní dům
5. koncert KPH a 4. koncert
Cyklu pro mládež
BRASS BAND BRNO
Dirigent: Evžen Zámečník
Objednávky přijímáme do 20.1.
2005. Vstupné: 100 a 50 Kč (dů-
chodci a děti)

30. ledna 2004 v 18.00 hodin -
Nová scéna Vlast
Divadlo Radka Brzobohatého
Miroslav Horníček a Pavel Do-
stál
DVA NA SMETIŠTI
Vtipně a nesmírně půvabně na-
psaná hra o slávě, pádu, lásce,
ale i zklamání, zkrátka o životě.
Hrají: Radek Brzobohatý, Ondřej
Brzobohatý a Sandra Pogodová
Mimo předplatné Objednávky
přijímáme do 15. 1. 2005. Vstup-
né: 350 a 300 Kč

Výstavy:
11. ledna - 15. března 2005 -
Chodby Národního domu
MAREK DŽUPÍN A JIŘÍ JURZI-
KOVSKI VYSTAVUJÍ
Výstava fotografií členů foto-
kroužku STEEL Třinec.

18. až 19. ledna ve 20.00 hod.
DUŠE JAKO KAVIÁR /ČR/

T. Vilhelmová, Vilma Cibulková,
O. Vetchý v hl. rolích hořké ko-
medie o životních kotrmelcích
třech sourozenců.
Mládeži do 12 let nevhodný, 
99 min
Pátek 21. až neděle 23. ledna v
17.45 hod.

PROTIVNÝ SPROSTÝ
HOLKY /USA/

Inteligentní studentská komedie
pojednává o tom, co dokážou
holky, když se perou o kluka.
Mládeži do 12 let nevhodný, 98
min
Pátek 21. až neděle 23. ledna
ve 20.00 hod.

OKRSEK 49 /USA/
J. Phoenix a John Travolta ve
vzrušujícím a působivém filmu z
prostředí hasičů.
Mládeži do 12 let nevhodný, 114
min
25. až 26. ledna v 17. 45 hod.
KRÁL ARTUŠ /Irsko, Velká Bri-

tánie/
Historický válečný snímek - le-
genda o králi Artušovi znovu oží-
vá a s ní i realisticky laděný ob-
raz dávné doby.
Mládeži do 12 let nevhodný, 126
min
25. až 26. ledna ve 20.00 hod.

OTEVŘENÉ MOŘE /USA/
Dobrodružné drama manželské
dvojice uprostřed oceánu dle
skutečné události z roku 1998.
Mládeži do 15 let nevhodný, 80
min
28. ledna v 17.45 hod.

HOLKY TO CHTĚJ TAKY
2 /SRN/

Pokračování úspěšné německé
komedie pro teenagery uváděné
v českém znění.
Mládeži do 12 let nevhodný, 88
min
28. až 30. ledna ve 20.00 hod.

DANNYHO PARŤÁCI 2 /USA/
Hvězdné herecké obsazení - G.
Clooney, B. Pitt, J. Robertsová,
M. Dammon v kriminální kome-
dii. Mládeži do 12 let nevhodný,
110 min
29. ledna v 17.00 hod.

TROJA /Velká Británie, Malta/
Velkolepý historický válečný sní-
mek s hvězdným hereckým ob-
sazením - Brad Pitt, Peter Ótolle,
Orlando Bloom, Diane Krugero-
vá a další.
Mládeži do 12 let nevhodný, 160
min
Neděle 30. ledna v 17.00 hod.

PIRÁTI Z KARIBIKU - PRO-
KLETÍ ČERNÉ PERLY /USA/

Johny Depp, Orlando Bloom a
Geoffrey Rush v historicko do-
brodružném filmu.
Mládeži přístupný, 140 min

DĚTSKÁ FILMOVÁ
PŘEDSTAVENÍ

14. ledna v 10.00 hod.
BROUČCI

- S BROUČKEM JE ZLE /ČR/
Pásmo pohádek, v němž mimo
jiné uvidíte -Krtek a lízátko, Pat a
Mat - sekačka, Dlouhý, Široký a
Bystrozraký. Mládeži přístupný,
65 min.
14. ledna v 13.30 hod.
15. ledna v 15.30 hod.

U NÁS NA FARMĚ /USA/
Tři krávy, kůň a mnoho dalších
zvířátek brání svůj domov před
zákeřným banditou Slimem.
Mládeži přístupný, 77 min
21. ledna v 10.00 hod. a sobota
22. ledna v 15.30 hod.
JAK STAŘEČEK MĚNIL /ČR/
Pásmo oblíbených pohádek - Mí-
ša a Kulička, Zasadil dědek ře-
pu, Čertův mlýn a další. Mládeži
přístupný, 65 min

knihovna Místek, Hlavní 111.
Přednáška s promítáním - Skial-
pinistická expedice KAMČATKA
2002 - RNDr. Jan Pala - 14. 1.
2005 v 18.00 hodin v Modrém
salonku,

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

e-mail: tobola.jaromir@quick.cz
22. ledna 2005
Společenský ples akciové
společnosti Válcovny plechu
pátek 28. ledna 2005
Společenský ples Integrované
střední školy

F. Čejky 450
Tel. 558 435 449 

Po-Pá 13.00–17.00 hod.
3. - 7. 1. 
Účast na „Tříkrálové sbírce“(pří-
prava kostýmů, koledy, rozděle-
ní do skupin, realizace)
11. 1. Výtvarná soutěž na téma

„Zimní království“
17. - 20. 1. 
„Zimní olympiáda“ - soutěže a
hry v klubovně i venku
21. 1. Po stopách Yettiho - zimní

bojová hra v Dobré
26. 1. Nezbednická módní pře-

hlídka - „O nejbláznivější
model“

31. 1. Nezbednické vysvědčení -
předávání půlročního hod-
nocení (vedoucí dětem,
děti vedoucím) + zábavný
program

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

1. ledna v 17.45 hod.
SANTA JE ÚCHYL /USA, SRN/

Vánoce naruby - velice vtipná
černá komedie, která si nebere
servítky - v hl. roli Billy Bob
Thornton. Mládeži do 15 let ne-
vhodný, 92 min
1. ledna ve 20.00 hod.

HOREM PÁDEM /ČR/
Repríza úspěšného českého fil-
mu z dílny Jana Hřebejka s oblí-
benými herci.
Do 15 let nevhodný, 108 min
2. a 3. ledna v 17.45 a 20.00

SNOWBOARĎÁC /ČR/
Česká komedie o mladých na
horách
4. až středa 5. ledna v 17.45 hod.

PŘÍBĚH ŽRALOKA /USA/
Veselý příběh ze života malých a
velkých ryb odehrávající se pod
mořskou hladinou uváděný v
českém znění!
Mládeži přístupný, 90 min
4. až 5. ledna ve 20.00 hod.

MILUJ MĚ PROSÍM /USA/
Josh Hartneth v milostném pří-
běhu o osudu jedné velké lásky.
Mládeži do 12 let nevhodný, 115
min
7. až 9. ledna v 17.45 hod.

UŽASŇÁKOVI /USA/
Originální příběh o superhrdi-
nech, kteří i proti své vůli musejí
zachraňovat lidstvo.
Mládeži přístupný, 110 min
7. až 9. ledna ve 20.00 hod.
11. až 12. ledna v 17.45 hod.

MILENCI A VRAZI /ČR/
Filmový přepis Páralova románu
- J.Langmajer, O. Vetchý, Zl.
Adamovská v hl. rolích. Mládeži
do 12 let nevhodný, 108 min
11. až 12. ledna ve 20.00 hod.

SUPER PROHNILÍ /Francie/
Svěží francouzská kriminální ko-
medie, Philippe Noiret v hl. roli -
pokračování úspěšné komediální
série.
Mládeži do 12 let nevhodný, 99 min
14. až 16. ledna v 17.45 hod.

DENÍK PRINCEZNY 2 -
KRÁLOVSKÉ

POVINNOSTI /USA/
Pokračování romantické kome-
die. Mládeži přístupný, 115 min
14. až 16. ledna ve 20.00 hod.
17. ledna v 17.45 a 20.00 hod.
18. až 19. ledna v 17.45 hod.

BRIDGET JONESOVÁ:
S ROZUMEM V KONCÍCH

/Velká Británie/
Pokračování úspěšné romantic-
ké komedie - Deník Bridget Jo-
nesové. Renée Zellwegerová,
Hugh Grant a Colin Firth v hl. ro-
lích . Mládeži do 12 let nevhod-
ný, 108 min

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

3. ledna v 19.00 hod.
PIANISTA / 2002-

Francie,Polsko, SRN/
Režie: Roman Polanski
Adrien Brody ve válečně-životo-
pisném filmu. Mládeži do 12 let
nevhodný, 149 min

4. ledna v 19.00 hod.
SALÓ ANEB 120 DNŮ
SODOMY /1975 - Itálie/

Režie: Paolo Passolini
Kultovní film známého režiséra
znázorňující hrůzy fašistické
zvůle a ponižování člověka jako
takového. Mládeži do 15 let ne-
vhodný, 117 min

10. ledna v 19.00 hod.
UTOPIE - NEJVÍC LIDÍ BYDLÍ

V ČÍNĚ /2002- Norsko/
Šest scénáristů a devět režisérů
vytvořilo povídkový film, který si
bere na mušku politické strany a
u kterého se budete bavit. Mlá-
deži do 12 let nevhodný, 85 min

11. ledna v 19.00 hod.
DIKTÁTOR /1940 - USA/

Režie: Charlie Chaplin
Klasické dílo světové kinemato-
grafie. Mládeži do 12 let nevhod-
ný, 124 min

17. ledna v 19.00 hod.
MŮJ PŘÍTEL IBRAHIM /2003-

Francie/
Režie: Francois Dupeyron
Omar Sharif v hl. roli klasického
příběhu o dospívání - neobyčej-
né přátelství starého muslimské-
ho hokynáře a třináctiletého ži-
dovského kluka Moma. Mládeži
přístupný, 95 min

Úterý 18. ledna v 19.00 hod.
MONTHY PYTHON A SVATÝ

GRÁL /Velká Británie/
Režie: Terry Gilliam
Bujará variace na legendu o krá-
li Artušovi a rytířích Kulatého sto-
lu. Mládeži přístupný, 100 min

Úterý 25. ledna v 19.00 hod.
MONTHY PYTHON - SMYSL

ŽIVOTA /Velká Británie/
Režie: Terry Gilliam
Humorná odpověď na smysl na-
šich životů, která nás hodně po-
baví. Mládeži přístupný, 90 min

31. ledna v 19.00 hod.
KAFE A CIGÁRA /2003- USA/

Režie: Jim Jarmusch
Jedenáct krátkých filmů, jejichž
jediným jmenovatelem je vypoin-
tovaná situace a konzumace
zmíněné kávy a cigaret. Mládeži
do 12 let nevhodný, 90 min
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Sv. Čecha 170 
Tel.: 558 647 366

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

3.1. Schůzka členek
10.1. v 10.00 hod. Maňásková

pohádka
14.1. Výtvarka pro děti s Han-

kou Ať je zima nebo ne, my
budeme mít sněhuláka.

17.1. v 10.00 hod. Maňásková
pohádka

24.1. v 10.00 hod. Maňásková
pohádka

25.1. v 10.00 hod. Beseda
s psycholožkou Mgr. Mi-
roslavou Šigutovou Na
téma: Dětský vzdor. Při-
pravte si své dotazy.

28.1. Výtvarka pro dospělé s
Hankou Vyrobíme si kluky
z květináčů. Přineste si
s sebou: květináč E 2x pr. 7
cm, 1x pr. 8 cm, 12 x pr. 3,5
cm, 1 polystyrénovou kulič-
ku pr. 7 cm, vlnu na vlásky
a kousek látky 30 x 30 cm.

31.1. v 10.00 hod. Pohádka
pro děti

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

tel. 558 435 637
PO, ST, ČT 14.00 - 16.30 hod. - pro

děti 6–12let
PO, ST, ČT 16.30 - 19.00 hod. - pro

děti 13–18let
Přijď si zahrát šipky, stolní tenis,
fotbálek nebo něco jiného z naší
pestré nabídky! 
AKCE klub Pod povrchem
(vždy v pátek od 18:00 do 20:30) 
7. 1.  Free

14. 1. Strašidelné sestry A a B
(o anorexii a bulimii s bc.
Ivanou Grussmannovou)

21. 1. Večer s hostem
28. 1. Filmová čajovna

Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:
út, st, pá 8.00 - 12.00

12.30 - 16.00
čt 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
so, ne 13.00 - 17.00

Stálé expozice

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

PAMÁTNÍK ÓNDRY
LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
OSOBNÍ HYGIENA NA
ŠLECHTICKÝCH SÍDLECH
Výstava, kterou připravil Národní
památkový ústav, územní odbor-
né pracoviště v Brně, dokládá vý-
voj tělesné kultury a hygieny od
nejstarších zachycených před-
mětů po artefakty pocházející z 1.
poloviny 20. století. Hygienické a
toaletní předměty (např. umyva-
dla, džbány, flakóny), tak jako hy-
gienické a kosmetické pomůcky
(např. plivátka, holičské mísy,
hřebeny, zrcátka, bidety) jsou ne-
jen dokladem úrovně osobní hy-
gieny v daném období, ale i ukáz-
kou uměleckořemeslného zpra-
cování své doby.
Potrvá do 20.března 2005.

NÁŠ LEOŠ JANÁČEK
Život a dílo slavného hukvaldské-
ho rodáka. Výstava přiblíží nejdů-
ležitější mezníky skladatelova ži-
vota od doby, kdy se v roce 1848
do Hukvald přistěhoval jeho otec
- učitel Jiří Janáček.
Potrvá do 30. ledna 2005.

PROGRAMY, KONCERTY
Připravujeme:

Čtvrtek 3. února 19.00 hodin -
Rytířský sál frýdeckého zámku
Třetí zámecký koncert
ŠTĚPÁN RAK - kytara

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ A
VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST
6. ledna 17.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě

STAROJIČÍNSKÝ HRAD -
FAKTA , MÝTY A POVĚSTI II.
Pravěké nálezy, založení středo-
věkého hradu, nález Hückeswage-
novské dlaždice, proměny hradu a
jeho okolí od středověku do sou-
časnosti. Dobová vyobrazení a re-
konstrukce. Pokračování přednáš-
ky z roku 2003. Doplněno promítá-
ním diapozitivů a videosnímkem.

13. ledna 15.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hor-
nin a minerálů, doplněné výmě-
nou poznatků a materiálu, pora-
denská služba, videoprojekce.
Schůzek se mohou zúčastnit
všichni zájemci z řad veřejnosti -
dospělí i mládež. Vstupné na ak-
ce se neplatí.

13. ledna 17.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě
OBRÁZKY ZE SLEZSKA
Na procházce v Cieszynie, dře-
věný kostel v Dolních Marklovi-
cích, na archeologickém průzku-
mu v okolí Frýdku-Místku, nový
kostel sv. Václava ve Václavovi-
cích, lapidárium na sedlišťském

ké se chtějí něco nového dově-
dět o tom, jak se správně a jed-
noduše líčit, jak pečovat o pleť,
tělo, vlasy, nehty .

- Cena: 60,- Kč
- DDM Národních mučedníků,

Frýdek, 9.00 - 12.00 hodin

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

brouzdat po Internetu .
- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9.00 - 11.00 a

11.00 - 13.00 hodin

LÁRY FÁRY ANEB
STRAŠIDLA NA KAŽDÉM
KROKU III.
- Objevíme sedlišťské strašidlo?
- Další výprava do okolí FM po

stopách dávných pověstí a le-
gend.

- Cena: 35,- Kč
- DDM Místek, sraz: v 9.00 hodin

22. 1.
SOBOTNÍ RELAXAČNÍ
DOPOLEDNE
- pro děti od 4 let a pro rodiče a

děti
- koupání, plavání ve Sport cent-

ru Frýdlant nad Ostravicí, hry a
soutěže v DDM

- v případě dobrých sněhových
podmínek - bobování a lopato-
vání

- Cena: děti: 100,- Kč, dospělí:
120,- Kč

- Informace a přihlášky: Marie
Cidlíková,telefon: 558 628 240,
736 150 088

- DDM Národních mučedníků,
Frýdek, od 9.00 hodin

22. - 23. 1.
VÍKEND JAKO MALOVANÝ
- víkendový pobyt - pojďme si

společně užít sobotu a neděli.
Budeme malovat, tvořit, relaxo-
vat. Půjdeme na procházku do
přírody, zasoutěžíme si. Večer
si posedíme při svíčkách a po-
odhalíme, co nás čeká v novém
roce věštěním z karet, čaje
apod.

- Cena: 250,- Kč
- Informace a přihlášky: DDM

Místek, Ivana Sošková, telefon:
558 434 154

28. 1.
DĚTSKÝ KARNEVAL
- čekají vás soutěže, hry, tombo-

la a odměna pro nejhezčí mas-
ku, to vše v rytmu hudby, kterou
máte rádi.

- Vstupné: 15,- Kč
- DDM Místek, 15.00 - 17.30 hodin

28. - 29. 1.
HOLČIČÍ PŘÁSTKOHRÁTKY
- nocleh v DDM
- tentokrát na téma: Vše o kráse
- Cena: 150,- Kč
- DDM Národních mučedníků,
Frýdek, Iveta Štvartáková, tele-
fon: 558 628 240, 732 372 637

ŠACHY
3. 1.
KLUBOVÝ PŘEBOR V ŠACHU
- šachové turnaje pro mládež a

dospělé od 8 do 99 let
- DDM Místek, 17.00 - 20.00 hodin
7. 1.
MĚSTKÁ LIGA MLÁDEŽE
V ŠACHU
- šachové turnaje pro děti a mlá-

dež od 4 do 18 let
- DDM Místek, 15.30 - 18.30 hodin
17. 1.
KLUBOVÝ PŘEBOR V ŠACHU
- šachové turnaje pro mládež a

dospělé od 8 do 99 let
- DDM Místek, 17.00 - 20.00 hodin
21. 1.
MĚSTKÁ LIGA MLÁDEŽE
V ŠACHU
- šachové turnaje pro děti a mlá-

dež od 4 do 18 let
- DDM Místek, 15.30 - 18.30 hodin
31. 1.
KLUBOVÝ PŘEBOR V ŠACHU
- šachové turnaje pro mládež a

dospělé od 8 do 99 let
- DDM Místek, 17.00 - 20.00 hodin

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

2. - 4. ledna 2005
Lyžařský instruktorský kurz pro do-
spělé (doškolení) Grúň
10. - 14. ledna 2005
Lyžařský kurz pro děti z MŠ Místek
24. - 28. ledna 2005
Lyžařský kurz pro děti z MŠ Frýdek
Stanice mladých turistů nabízí orga-
nizacím k víkendovým a prázdnino-
vým pobytům turistickou základnu
Višňovka ve Vyšních Lhotách.
Vhodné také pro ozdravné pobyty.
Informace získáte u Aleny Kubalá-
kové.
7. - 11. února 2005
Turistická základna Krásná
Prázdninový pobyt od pondělí do
pátku v krásném prostředí Beskyd.
Strava 5x denně, hry, soutěže a
různé zimní radovánky. Přihlášky si
můžete vyzvednout přímo na SMTu
a 5.ZŠ. Vedoucí ?pobytu Renata
Bortlíčková 736 411085.
Cena 1.300,- Kč..
7. - 11. února 2005
Příměstský tábor SMTu F-M
Prázdninový program pro děti, kte-
ré nechtějí být samy doma!
Informace Pavla Kozáková
Cena za týden 800,- Kč.
Děti je také možno přihlásit jen na
jednotlivé dny, dle potřeby rodiny.
Bližší informace o připravovaných
akcích získáte přímo na SMTu, tel.
558 435067 nebo 558 647594.

hřbitově, dřevěné větrné mlýny v
Cholticích, Hlavnici a Staré Vsi u
Bílovce, na hrádku v Lískovci a
další. Vlastivědná přednáška do-
plněná videosnímkem a promítá-
ním diapozitivů.
20. ledna 17.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě
FRÝDLANT - BRÁNA
DO BESKYD
Přednáška o historii Frýdlantu
nad Ostravicí a jeho okolí - první
zprávy o městě, archeologické
nálezy, dochované pozůstatky
průmyslové expanze - stopy po
těžbě a zpracování železa, počát-
ky beskydské turistiky, frýdlantští
rodáci. Doplněno diapozitivy a vi-
deosnímkem.

Pionýrů 752, 
Národních mučedníků

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

NABÍDKA AKCÍ
NA MĚSÍC LEDEN 2005

ORIENTÁLNÍ TANCE
- pro dívky od 10 let
- cena: 350,- / pololetí
- 1. schůzka: 20. 1. 2005
- Informace a přihlášky: DDM

Místek, 558 434 154, 558 434
525

8. 1.
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, za-

brouzdat po Internetu .
- cena: 25,- Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9.00 - 11.00 a

11.00 - 13.00 hodin
11. 1.
VÝPRAVA PANA BROUČKA
DO DOBY KARLA IV.
- navštívíme naši zemi za vlády

jednoho z největších panovníků
v době jejího obrovského rozk-
větu

- DDM Místek, od 14.00 hodin
13. 1.
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO
DOSPĚLÉ
- TEXTILNÍ EXPERIMENTY
- propojení techniky linorytu, tisku

z papírové koláže, frotáže
apod., „savová“ technika v kom-
binaci s textilními barvami - zdo-
bení bavlněného trička

- přineste si s sebou bavlněné
tričko tmavé barvy

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

Frýdek, 9.00 - 12.00 hodin
15. 1.
SUPER DÍVKA
- dopoledne pro dívky od 13 let,

které se chtějí nejen líbit, ale ta-
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Tel.: 558 437 545, 558 437 295, www.emplus.cz, E-mail: emplus@applet.cz

prim. MUDr. Daniel Furmánek
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■ plné spektrum výkonů 
(operace očních víček,
ušních boltců, vrásek
obličeje, prsů, převislého
břicha; liposukce, vlasové
transplantace a další)

■ nejpříznivější ceny v regionu

■ diskrétní individuální přístup

KONZULTACE:
• poliklinika Místek

ST 13.00-16.00
• poliklinika Kopřivnice

ÚT, ČT 13.00-15.00
• nemocnice Třinec

ÚT, ČT 8.00 -11.00 
PÁ 8.00 -15.00

☎ 602 506 952

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

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

VÁ· 3. STÁL¯ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

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

Plastická chirurgie Morava
MUDr. LIBOR POLÁK

• Zvětšovací a zmenšovací
operace prsů

• Operace víček
• Operace odstálých ušních

boltců
• Korekce nosu
• Vytahování vrásek - face

lifting

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

a odstraňování znamének
• Laserové operace chrápání
• Laserové bělení zubů 

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

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

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

0+1, dr., Dr. M.Tyr‰e, 4.p. 32 m2

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

1+1, os., Bezruãova, 2.p.       28 m2

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

2+1, os., Revoluãní, 5.p.    50 m2

2+1, dr., J.BoÏana, 2.p.       44 m2

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

2+1, dr., Novodvorská, 7.p.     42 m2

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

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

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

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

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

3+1, dr., K Hájku, 2.p., lodÏie 79 m2

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

4+1, dr., Fr˘dlantská, 1.p.   84 m2

4+1, dr., 28. fiíjna, pfiízemí   80 m2

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

Nám. Svobody 29
Frýdek-Místek

ÎALUZIE
776 333 009 • 732 828 098

558 434 995
■ horizontální cena od 165 Kã/m2 

■ vertikální ■ venkovní
■ silikonová tûsnûní 
■ mark˘zy ■ rolety 
■ sítû proti hmyzu 
■ lamelové shrnovací dvefie
Ale‰ KoÀafiík, K Hájku 2961


