
Sto dvanáct malometráž-
ních bytů, které nově vznikly
v bývalém hotelovém domě
Koloredo, začínají pomalu
obydlovat nájemníci. Ně-
kdejší hotelový dům byl po-
stupně přebudován a, jak už
jsme vás ve Zpravodaji infor-
movali, koncem listopadu
byla také zkolaudována jeho
poslední zrekonstruovaná
část. Co do počtu nově
vzniklých bytů jde o vůbec
největší akci za poslední de-
setiletí.

„Při rekonstrukci jsme neza-
pomněli ani na vozíčkáře a tě-
lesně postižené občany. Spe-
ciálně pro ně tu je v bloku
B upraveno čtyřiadvacet bez-
bariérových bytů a je zde reali-
zován bezbariérový provoz.
V objektu A najdeme také pro-
story upravené pro servisní
centrum pro opravy invalidních
vozíků a pro provozování dis-
pečinku služeb osobní asisten-
ce, včetně bezbariérového so-
ciálního zařízení a bočního
vstupu,“ konstatuje místosta-
rostka Frýdku-Místku ing. Eva
Richtrová.

Byty ve zrekonstruovaném
objektu jsou o velikosti 0+1
a 0+2 a jsou nabízeny podle
požadavků žadatelů, jak svo-
bodným, tak i dvou až tříčlen-
ným rodinám, rodině se dvěma
a více dětmi jen na jejich požá-
dání. Oslovováni jsou žadatelé
o byt, kteří mají podanou žá-
dost v roce 1994 nebo v prv-
ním čtvrtletí roku 1995. Podle
zájmu o přidělení pak bude po-
stupováno dále podle data po-
dání žádosti o byt. V bloku B,
který byl zkolaudován už v čer-
vnu, už byly první nájemní
smlouvy sepsány vloni, po-
stupně bylo obsazeno i 9 bez-
bariérových bytů, a to na zá-
kladě rozhodnutí sociálně-by-
tové komise jako forma před-
nostního přidělení bytu, pře-
vážně žadatelům se
zdravotním postižením pohy-
bového aparátu. K dnešnímu
datu je obydleno 32 bytů a dal-
ších 34 bytů přidělila Rada
města Frýdku-Místku zájem-
cům letos v lednu. „Obeslali
jsme nyní 73 žadatelů, kteří si
podali žádost v roce 1994 ne-
bo 1995. Většina z oslovených
byla s nabízenými byty spoko-
jená, odmítly většinou čtyřčlen-
né rodiny,“ informuje vedoucí
odboru správy obecního majet-
ku Městského úřadu ve Frýd-
ku-Místku ing. Hana Kalužová.

„Byty jsou myšleny jako takz-
vané startovací, obsahují mini-
mální vybavení - dva pokoje,
předsíň s vestavěnou skříní, hy-
gienické zařízení vybavené klo-
zetem, umývadlem, sprchou
a kuchyňskou linkou vybave-
nou dvouplotýnkovým vařičem
s odsávačem par, umístěnou
buď v předsíni nebo v obývacím
pokoji. Na každém podlaží do-
mu jsou zřízeny místnosti pro
kočárky a kola, v objektu byl
v bloku B také instalován nový
bezbariérový výtah. Nájemné
za 1 m2 je v obou částech 29,70
korun, přičemž velikost bytů je
od 40 do 46 m2. Nájemní smlou-
vy jsou uzavírány, stejně jako

u všech přidělovaných bytů, na
dobu určitou - 8 měsíců, kdy po
dodržování všech povinností
nájemce budou změněny na
dobu neurčitou,“ informuje frý-
decko-místecký místostarosta
ing. Petr Rafaj.

Ohlasy prvních nájemníků
jsou z valné většiny kladné,
třebaže je podle nich nutné
ještě v novostavbě „vychytat
mouchy“ a dořešit ještě někte-
ré technické obtíže. „Bydlím ta-
dy v bezbariérovém bytě už od
listopadu a jsem velmi spoko-
jená. Líbí se mi hlavně to, že
jsou byty uspořádány tím způ-
sobem, že je jich vždy na jed-
né chodbě jen několik, a každá
chodba se dá samostatně za-
mykat. Nemusím proto mít tak
velké obavy ze zlodějů. Navíc
se do bytů nešíří hluk z cent-
rální chodby. Výhoda také je,

Vážení
občané,

V tomto
novém ro-
ce je zatím
zima tako-
vá jako
kdysi „bý-
v á v a l a “ .
Se spous-
tou sněhu
a déletrvajícím mrazivým poča-
sím nepřináší však jen radosti ly-
žařům a jiným milovníkům zim-
ních sportů, ale i nesnáze. Ve
městě je to odhrnování sněhu
a posyp kluzkých komunikací
a chodníků, kdy nikdy nebude-
me dostatečně spokojeni skvali-
tou úpravy. Přesto bych chtěl po-
děkovat všem, kteří se účastnili
a ještě účastní při odstraňování
nezvyklého množství spadlého
sněhu. Město muselo vyhlásit
na určitou dobu i kalamitní stav,
protože nebylo v silách městské
organizace TS, a.s. upravit ko-
munikace do sjízdné a schůdné
polohy podle harmonogramu
schváleného městskou radou.
Obtížná situace však naštěstí
netrvala příliš dlouho a nyní to
dokonce vypadá na teploty nad
bodem mrazu.

Více anonymních dopisů,
které došly ještě koncem minu-
lého roku, mě vede k tomu,
abych se k nim vyjádřil. Zásad-
ně odmítám brát anonymní do-
pis jako zaručeně pravdivou
věc, kterou se někdo jen bojí ře-
šit věci nahlas s tím, že se bojí
odplaty. V případě kriminálních
činů jsem schopen tomu věřit,
naprostá většina anonymů se
však dotýká zcela jiných věcí -
co dělá či nedělá soused, zda
bychom si neposvítili na toho či
onoho, nebo co jsme na radnici
špatně vymysleli nebo udělali.
A drtivá většina anonymů je pl-
ná vulgárních urážek a spros-
tých slov, přičemž z dopisu je
zřejmé, že pisatel problému,
o kterém se zmiňuje, vůbec ne-
rozumí, popřípadě, že jeho in-
formace jsou silně zkreslené.
Anonymy jsou zřejmě taková
česká specifika. Z nějakého vý-
zkumu, tuším z Chicaga, jsem
se dočetl, že ve čtvrtích kde by-
la rozsáhlá česká komunita, by-
lo anonymních udání výrazně
více než v jiných částech měs-
ta osídlených jinými menšina-
mi. K těm co píší anonymy snad
jednu věc - každý občan města
může zajít přímo za mnou
a sdělit svůj problém a dožado-
vat se řešení. A v případě, že

divize ECONOMY Vám nabízí
☛ podvojné účetnictví ☛ jednoduché účetnictví
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Paní Božena Opletalová,
která získala nový bezbarié-
rový byt, je v novém prostře-
dí spokojená.

Frýdecko-místecká místos-
tarostka Eva Richtrová na
listopadové kolaudaci no-
vých startovacíh bytů.

Koloredov už je celý zkolaudován

Pořadník žadatelů o byt se díky
zrekonstruovanému objektu hnul kupředu

Městu Frýdek-Místek se
podařil husarský kousek.
V době, kdy bytová výstav-
ba už několik let stagnuje,
ve Frýdku-Místku vzniklo
téměř najednou hned sto
dvanáct nových bytů. Jak
k této překvapivé situaci
došlo?

V místecké části Malý Kolo-
redov začal chátrat kolos po-
stavený před třiceti čtyřmi lety
- hotelový dům Koloredo. By-
lo by nutné jej s obrovskými
náklady opravit, zbořit nebo

přebudovat. Představitelé
města se rozhodli pro třetí
možnost. Díky této volbě se
nyní zdánlivě nekonečný po-
řadník žadatelů o přidělení
obecního bytu pohnul, a to ne
o krůček, ale hned o pořádný
krok. Nové byty se pomalu
začínají zaplňovat. Někteří
nájemníci už tu bydlí od loň-
ského léta, jiní se teprve při-
pravují na stěhování. Všichni
jsou však rádi, že po často
dlouhých letech čekání nový
pěkný byt získali.

● Frýdek-Místek má svého
prvního Íkváče. Stal se jím
Pavel Motloch z Gymnázia
Petra Bezruče. Inteligenční
soutěž pro děti pořádal
Spolek přátel Frýdku-
Místku a Mensa ČR - místní
skupina Frýdek-Místek.
Čtěte na straně 11.

● Euroregion Beskydy
prezentoval svou
turistickou nabídku ve
dnech 10. - 13. ledna 2002
na veletrhu turistických
možností REGION TOUR
2002 v Brně.
Podrobnosti najdete
na straně 8

Pokračování na str. 3
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První dítě roku
Prvním občánkem Frýdku-

Místku narozeným v roce 2002
je Kristýnka Kárníková, která
se narodila 2. ledna. Představi-
telé Města Frýdek-Místek
i všichni zaměstnanci Měst-
ského úřadu ve Frýdku-Místku
k jejímu narození blahopřejí
a Kristýnce přejí, aby byla v ži-
votě zdravá a šťastná.

Poliklinika má nové číslo
Poliklinika-Místek, s. r. o.,

upozorňuje všechny občany,
že v souvislosti se změnou te-
lefonního operátora s platností
od 1.2. 2002 dochází ke změ-
ně provolby, a to ze současné
400xxx na 900xxx.

Osudové okamžiky
Česká televize Ostrava při-

pravuje do cyklu Osudové oka-
mžiky dokumentární film Mís-
tek 1939. Obracíme se na pa-
mětníky, kteří se stali svědky
střetnutí československé ar-
mády s německým vojskem při
obraně Czajankových kasá-
ren, s žádostí o spolupráci. Po-
dělte se se svými zážitky
a vzpomínkami! Telefon číslo:
069/620 12 55,  e-mail:
martin.cervenka@czech-tv.cz.
Česká televize Ostrava, Dvo-
řákova 18, 729 20 Ostrava.

Zásobování končí
S platností od 1.2. 2002 kon-

čí platnost všech označení „Zá-
sobování“, vydaných v minu-
lých letech odborem dopravy
a služeb Městského úřadu ve
Frýdku-Místku, bez ohledu na
vyznačenou platnost.

Ing. Miroslav Hronovský, ve-
doucí odboru DaS.

Česká pošta pracovala
spolehlivě

Při distribuci prosincového
čísla Zpravodaje Rady města
Frýdku-Místku došlo v někte-
rých částech města ke zpoždě-
ní způsobenému technickými
problémy. Zatímco většina ob-
čanů dostala Zpravodaj do
svých schránek už před Váno-
cemi, někteří jej obdrželi mezi
svátky a někteří, zvláště
v okrajových částech města,
bohužel až v prvních dnech
Nového roku. Chtěli bychom
se tímto občanům za zpoždění
omluvit a současně zdůraznit,
že za opožděné dodání v žád-
ném případě nenese zodpo-
vědnost Česká pošta. Městský
úřad přijal opatření, která by
napříště opožděné dodávce
Zpravodaje měla zabránit. Dě-
kujeme za pochopení.

Krásný velký hrad z vlnité
lepenky dostaly k vánocům
děti na dětském oddělení Ne-
mocnice ve Frýdku-Místku.
Nemocné děti hradem mo-
hou prolézat, hrát si v něm
nebo si jej třeba pomalovat,
ale hlavně aspoň na chvíli za-
pomenout na svou nemoc
a na to, že jsou v nemocnici
bez rodičů.

Hrad je vyroben z pětivrstvé
vlnité lepenky v přírodní barvě
a navržen tak, aby vydržel in-
tenzivní dětskou aktivitu. Po-
dobný hrad dětem ve Frýdku-
Místku i na všech dětských od-
děleních moravských nemocnic
věnoval přední výrobce obalů
z vlnité lepenky v České repub-
lice, ostravská společnost Kap-
pa Karton Morava. „Vyrábíme

obaly z vlnité lepenky. Přemýš-
leli jsme, jak náš produkt využít
pro dobrou věc a napadly nás
právě hrady pro děti. Je mnoho
opuštěných dětí v domovech, či
smutných dětí v nemocnicích.
Jsme rádi, že se hrad dětem lí-
bí a doufáme, že je v čase Vá-
noc alespoň trochu rozptýlil.
Hradů jsme na Moravě rozdali
celkem čtyřicet šest. Aby ani
děti v nemocnicích v Čechách
nepřišly zkrátka, plánujeme vě-
novat jim hrady v příštím roce.
Myslíme samozřejmě také na
opuštěné děti v dětských do-
movech. Na ty všechny postup-
ně také dojde,“ přiblížil nám
plány s lepenkovými hrady pro
děti ředitel Kappa Karton Mora-
va, divize Žimrovice, Břetislav
Veselý.

Děti dostaly k Vánocům hrad

Takovýto hrad dostaly k Vánocům děti na dětském oddělení frý-
decké nemocnice. Foto: Archiv

ZÁPISY

DO PRVNÍCH TŘÍD
Zápisy dětí do prvních tříd

všech městských základních
škol ve Frýdku-Místku a Lís-
kovci pro školní rok
2002/2003 se budou konat
ve dnech 5. února (úterý)
a 6. února 2002 (středa) od
13.00 hodin do 17.00 hodin
po oba dny na jednotlivých
školách.

Základní škola v Chlebovi-
cích a ve Skalici bude zapi-
sovat děti do prvních tříd
pouze v úterý 5. února 2002
v době od 13.00 hodin do
17.00 hodin.

Rodiče sebou k zápisu
přinesou občanský průkaz
a rodný list dítěte. Rodič je
povinen zapsat dítě, které
dosáhne 6 let do 31.8. 2002.
Další informace k zápisu dě-
tí budou uvedeny na jednot-
livých školách. (Městský
úřad ve Frýdku-Místku, Od-
bor školství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy)

Občané, kteří bydlí nebo
prochází ulicí Střelniční ve
Frýdku, sužuje už od června
loňského roku rozkopaný,
neupravený a blátivý terén,
který vznikl v důsledku re-
konstrukce této ulice.

Investorem opravy vodovod-
ní a kanalizační sítě v dané lo-
kalitě je společnost Severomo-
ravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., ta provedení za-
kázky na základě výběrového
řízení zadala své dceřiné spo-
lečnosti Vodovody a kanaliza-
ce jižní Čechy a.s. Původní ter-
mín ukončení prací byl pro spo-
lečnost Vodovody a kanalizace
JČ stanoven na konec červen-
ce 2001 tak, aby následně
společnost TS a.s. Frýdek-
Místek mohla na provedené
opravy inženýrských sítí navá-
zat pracemi na vlastní rekon-
strukci komunikace.

Společnost Vodovody a ka-
nalizace jižní Čechy a.s. však

nebyla schopna dodržet původ-
ní termín dokončení zakázky,
a následně ani několik dalších
termínů, na kterých se s objed-
natelem dohodla. Do dnešního
dne byla schopna předat jen
část stavby. „Naprosto neseri-
ózní a neprofesionální přístup
této společnosti a její podceně-
ní celé stavby po stránce per-
sonální, technické i organizační
způsobil, že přes všechna jed-
nání a urgence ze strany Měst-
ského úřadu ve Frýdku-Místku
je ulice Střelniční dodnes rozko-
paná, práce nejsou dokončeny
a občany v této lokalitě trápí ne-
schůdnost terénu a často
i množství bláta,“ konstatuje
místostarostka Frýdku-Místku
Eva Richtrová.

K vyřešení problémů se spo-
lečností Vodovody a kanaliza-
ce JČ dokonce nepomohlo ani
zahájení správního řízení. „Po-
kuty udělené akciové společ-
nosti Vodovody a kanalizace

jižní Čechy již nyní dosahují
statisícových částek. Ani tato
skutečnost, ani zahájené
správní řízení však jmenova-
nou společnost nedokázalo při-
mět k vyřešení problému. Z dů-
vodu porušení všech dohod ze
strany Vodovodů a kanalizací
jižní Čechy nemohla být v loň-
ském roce rekonstrukce ulice
dokončena, a to i přesto, že se
zástupci SmVaK Ostrava a RZ
Frýdek-Místek všemožně sna-
žili tomuto stavu zabránit,“ kon-
statuje místostarostka Frýdku-
Místku Eva Richtrová. Na její
rozhořčené protesty adresova-
né představenstvu akciové
společnosti SmVaK Ostrava
reagoval generální ředitel akci-
ové společnosti Severomorav-
ské vodovody a kanalizace Os-
trava Miroslav Kyncl omluvou
určenou jak představitelům
města, tak především samot-
ným občanům. Omluvu uvádí-
me v celém znění.

Za bláto na Střelniční ulici
městský úřad nemůže

Omluva ředitele akciové společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava Doc. Dr. ing. Miroslava Kyncla

adresovaná místostarostce Frýdku-Místku ing. Evě Richtrové a jejím prostřednictvím
občanům:

Vážená paní místostarostko,
plně chápu Vaše rozhořčení a sdílím je jako představitel společnosti, která je investorem opra-

vy vodovodní a kanalizační sítě v dané lokalitě. Přes všechno úsilí, jež jsme vyvinuli ve snaze při-
mět dodavatele k dodržení termínů i kvality díla podle smlouvy, se nám nepodařilo dosáhnout po-
zitivního výsledku.

Situací se na svém zasedání zabývalo i představenstvo akciové společnosti SmVaK. Výsled-
kem bude zrušení smlouvy s původním dodavatelem na práce, které bude nutné dokončit v příš-
tím roce, a vypsání nového výběrového řízení. Věřím, že tentokrát budeme mít šťastnější ruku a ce-
lou akci bez dalších problémů dovedeme do zdárného konce.

Dovolte, abych se omluvil představitelům města Frýdek-Místek a všem obyvatelům, kteří byli
postiženi neprofesionálním přístupem dodavatele k náročné investiční akci, a vyjádřil přesvědče-
ní, že se jedná o výjimku, jež nenaruší dosavadní dobré vzájemné vztahy mezi vaším městem
a naší společností. Miroslav Kyncl.

Kolik má 
Frýdek-Místek

celkem obyvatel?
Ke konci roku 2001 žilo ve

Frýdku-Místku a okrajových
částech celkem 61 950 oby-
vatel. Z toho:
Ve městě Frýdek-Místek žije:

Frýdek: 33 742
Místek: 24 457
Celkem: 58 199

V okrajových částech:
Lískovec: 1 316
Zelinkovice: 300
Lysůvky: 293
Chlebovice: 732
Skalice: 1 110
Celkem: 3 751

Ve Frýdku-Místku a okra-
jových částech vloni zemře-
lo 469 obyvatel a narodilo se
536 nových občánků.
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Vedoucí odboru správy obecního majetku ing. Hana Kalužová
si prohlíží zařízení jednoho z nových bytů.

Foto: Jana Rumianová

mi řekne, že se obává o své
bezpečí nebo bezpečí svých
blízkých, budu hledat cestu, jak
toto jeho sdělení respektovat.
Na anonymy nebudu odpovídat
prostřednictvím tohoto Zpravo-
daje, jak mě někteří pisatelé žá-
dají. Anonymy, i když si je pře-
čtu, házím do koše, jen ty nej-
vulgárnější si nechávám na do-
bu, kdy budu s nostalgií vzpo-
mínat na svou práci na radnici.

Přeji všem občanům města,
aby se jim vyhýbali lidé, kteří se
jim jakýmkoliv způsobem snaží
znepříjemnit život. 

Zdeněk Stolař, starosta města

Pokračování ze str. 1

Starosta města PhDr. Zde-
něk Stolař předal za Město
Frýdek-Místek začátkem led-
na Nemocnici ve Frýdku-
Místku tři sady chirurgických
nástrojů v hodnotě osmi set
tisíc korun. O uvolnění dota-
ce z městského rozpočtu na
pořízení těchto nástrojů roz-
hodlo zastupitelstvo města
na svém loňském zářijovém
zasedání.

„Pořízené nástroje jsou ve
špičkové kvalitě. Část z nich je
určena pro použití v traumato-
logické části ortopedického od-
dělení, část z nich je určena pro
obecnou břišní chirurgii a třetí
je oční kataraktová sada, což
jsou nástroje, kterými budou
operovány takzvané šedé zá-
kaly,“ informuje o využití no-
vých nástrojů primář centrál-
ních operačních sálů MUDr. Jo-
sef Adamík.

„Jsme moc rádi, že nám
město finančně pomáhá a za
tuto pomoc bych chtěl za naši
nemocnici upřímně poděko-
vat,“ řekl ředitel Nemocnice ve
Frýdku-Místku MUDr. Ivo Šev-
čík. Dodal, že například zmi-
ňovaných operací šedých zá-
kalů lékaři ve frýdecké nemoc-
nici jen za minulý rok provedli
na 650. Většina nástrojů, me-
zi kterými nechybí různé spe-
ciální lékařské nůžky, peany,
jehelce, pinzety, skalpely, ale
třeba i sterilizační kontejnery,
je ručně vyrobena, tvrzená ti-
tanem a opatřena certifiká-
tem.

„Tyto nástroje jsou samo-
zřejmě ve špičkové kvalitě,
nicméně bych si přesto nepřál,
aby je na mně někdo zkoušel,“
podotkl s úsměvem frýdecko-
místecký starosta Zdeněk Sto-
lař. (jr)

Sdružení na pomoc aler-
gickým a oslabeným dětem
Pobeskydí, které pracuje při
alergologickém centru
MUDr. Dudka v Místku uspo-
řádalo za pomocí Rotary klu-
bu v místeckém Národním
domě benefiční Vánoční
koncert. Výtěžek z tohoto
koncertu dosáhl výše dvace-
ti tisíc korun a je určen na lé-
čebné pobyty u moře pro dě-
ti od dvou do sedmi let.

Kromě tohoto koncertu pro-
běhly na sklonku minulého ro-
ku ještě čtyři další benefiční
vánoční koncerty, jejichž výtě-
žek je určen na podporu aler-
giků. Stejně jako vloni je zor-
ganizovala Lidová škola umě-

ní VS Jaroslava Vašendy
z Kozlovic. Tyto koncerty pro-
běhly v Kozlovicích, Palkovi-
cích, Metylovicích a Václavovi-
cích. „Přesná výše částky, kte-
rá byla tímto způsobem vybrá-
na, prozatím ještě není známá.
Vloni jsme však takto získali
sedm tisíc korun. Získané pe-
níze nám velmi pomáhají, pro-
tože sdružení pro alergické dě-
ti funguje jen ze členských
příspěvků a sponzorských da-
rů. Každý rok pro alergické dě-
ti pořádáme ozdravné pobyty
u moře a kromě toho i celou
řadu dalších akcí. Bez spon-
zorských darů bychom se neo-
bešli,“ říká alergolog MUDr.
Dudek. (jr)

Ředitel Nemocnice Ivo Ševčík (na snímku vlevo), starosta měs-
ta Zdeněk Stolař (uprostřed) a primář centrálních operačních
sálů MUDr. Josef Adamík. Foto: Jana Rumianová

Poplatky se na úřadě budou platit jinde
Městský úřad Frýdek-Místek oznamuje, že od 21.1. 2002 došlo

k přestěhování oddělení místních daní a poplatků finančního od-
boru z 1.poschodí - dveře kanceláře č. 220 budovy Městského
úřadu na ulici Radniční 1148 do přízemí této budovy (vlevo od
vchodu). Toto oddělení zajišťuje správu místních poplatků:

- poplatek ze psů
- poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
- poplatek za užívání veřejného prostranství
- poplatek ze vstupného
- poplatek z ubytovací kapacity
- poplatek za komunální odpad
- poplatek z výherních hracích přístrojů

Výtěžek z vánočních
benefičních koncertů

pomůže alergickým dětem

Starosta předal lékařům
nástroje za osm set tisícže je tu pod střechou celá řada

služeb včetně večerky a dělá
mi radost i balkón, který teď
mám. Na přidělení bytu jsem
čekala osm let, tento jsem na-
konec dostala na základě mé-
ho špatného zdravotního stavu
přidělený přednostně,“ svěřila
se paní Božena Opletalová.
„Je to fajn, že město postavilo
byty, pomůže to hlavně mla-
dým lidem, vždyť v posledních
letech se skoro žádné byty ne-
stavěly. Vím, že spousta mla-
dých lidí čeká na byt už řadu let
a nemohou si kvůli tomu ani
založit rodinu,“ dodala nájem-
kyně.

Podobné dojmy sdílí i Na-
děžda Vaňková, která v Kolo-
redu provozuje kadeřnictví.
„Byla jsem tu v nájmu už i před
rekonstrukcí, takže mohu srov-
návat. Velice jsme se těšili, až
bude přestavba hotová, teď to
tady máme skutečně krásné,
čisté a praktické. Jsem spoko-
jená i s lepším dispozičním ře-
šením pokojů, mám tady více
místa, díky uzavřeným chod-
bám je tu podstatně větší klid,“
pochvaluje si kadeřnice. „Ženy
jistě ocení, že je tady celá
chodba služeb prakticky jen
pro ně. Najdou tu všechno od
kosmetiky, kadeřnictví, mani-
kúru pedikúru, solárium, fi-
nanční poradenství, níže je i fit-
ness centrum, autoškola, reha-
bilitace, stavební spořitelna,
bistro, večerka a bar. Já osob-
ně oceňuji, že je odsud všude
blízko,“ pochvaluje si majitel
solária Igor Klimunda. „Mít
služby v domě je výhodné. By-
ty jsou sice trochu malé a ob-
čas musíme řešit i různé tech-
nické problémy, ale jinak jsme
tu spokojení. Aspoň tu máme
pěkné a čisté prostředí,“ kon-
statuje Agnesa Samková, kte-
rá v Koloredu s rodinou také
bydlí.

Celkové náklady na rekon-
strukci objektu dosáhly výše
68 790000 korun, přičemž stát
na akci poskytl 34 milionů
korun. Text a snímky: 

Jana Rumianová

Pokračování ze str. 1

Koloredov už je celý zkolaudován
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V přízemí budovy Měst-
ského úřadu ve Frýdku-Míst-
ku na ulici Radniční 1148
u informací funguje pro ob-
čany informační kiosek, je-
hož účelem je co nejjedno-
dušší zpřístupnění informací
o veškerém dění ve městě
Frýdek-Místek i na zdejším
Městském úřadě široké ve-
řejnosti, a to komunikačním
prostředkem, který je jedno-
duše ovladatelný i pro ne-
školeného uživatele.

Informační kiosek je vyba-
ven dotekovou obrazovkou
(tzv. TouchScreen) založenou
na senzorech snímajících do-
tek na obrazovce monitoru.
Softwarovým základem infor-
mačního kiosku je program
WebTouch, což je speciálně

upravený prohlížeč Internetu
pro informační kiosky s doteko-
vou obrazovkou. Tento pro-
gram umožňuje (mimo stan-
dardních funkcí Domů, Zpět,
Vpřed, Stop a Obnovit) zobra-
zit na obrazovce virtuální klá-
vesnici (funkce Klávesnice).
Veškeré funkce jsou umístěny
v dolní části obrazovky.

Informační kiosek je opat-
řen také telefonním sluchát-
kem pro přímé vytáčení jedno-
tlivých poboček v rámci Měst-
ského úřadu Frýdek-Místek
(na obrazovce se zobrazí vir-
tuální telefonní číselník).
Vzhledem k drobným softwa-
rovým potížím však bude tele-
fonování z informačního kios-
ku možné až v průběhu letoš-
ního roku.

Kancelář starosty informu-
je o konáních zasedání Za-
stupitelstva města Frýdku-
Místku v roce 2002, která pro-
bíhají ve velké zasedací síni
Městského úřadu ve Frýdku-
Místku, a to v úterý od 8.00
hodin ve dnech 26.3., 18.6.
a 24.9.

Ve 4. čtvrtletí za předpokla-
du, že proběhnou komunální
volby v měsíci listopadu, bude
ustavující zasedání Zastupitel-

stva města Frýdku-Místku svo-
láno do 15 dnů ode dne voleb. 

Zasedání mimořádných za-
stupitelstev města probíhá
v úterý od 15.00 hod. První mi-
mořádné zasedání zastupitel-
stva města v r. 2002 proběhne
12.2. a hlavním bodem progra-
mu bude schválení rozpočtu
města Frýdku-Místku pro rok
2002 a volba přísedících Okres-
ního soudu ve Frýdku-Místku.

Zasedání Zastupitelstva měs-

ta Frýdku-Místku jsou veřejná.
Občané jsou o konání zasedání
informováni prostřednictvím
Zpravodaje RM, vyvěšením
plakátů na úředních deskách
a na internetových stránkách
města na adrese: www.frydek-
mistek.cz, kde jsou kromě pro-
gramu zasedání zveřejňována
také usnesení zastupitelstva
a rady města.

(Zdeňka Václavíková,
vedoucí kanceláře starosty)

Všichni kdo máme „děti
školou povinné“ víme, že je
třeba dále prohlubovat pro-
pojení školy s potřebami no-
vých trendů ve společnosti
a reagovat tak na představy
rodičů a dětí. Převážná větši-
na základních škol se snaží
v rámci svých personálních,
prostorových a materiálních
podmínek nabízet kromě
standardní výuky i další
vzdělávací programy, které
jsou schopny uspokojovat
specifické potřeby žáků i ro-
dičů.

8. základní škola na tř. Čs.
armády 570 ve Frýdku-Místku
splňuje všechny tyto předpo-
klady, a proto má kromě „běž-
ných“ tříd navíc třídy se spor-
tovním zaměřením na taek-
won-do, volejbal, házenou a tří-
dy s rozšířenou výukou cizích
jazyků. Právě vzhledem k jazy-
kovému zaměření školy se
mnoho rodičů často dotazova-
lo, zda není možné kromě spor-

tovních tříd v šestém ročníku
a jazykových tříd ve třetím roč-
níku zahájit také výuku cizího
jazyka již od první třídy, protože
dobrá znalost minimálně jedno
cizího jazyka je pro dnešního
člověka nutností. Vedení školy
se spolu se zkušenými učiteli
začalo tímto problémem inten-
zivně zabývat a cesta se našla.
Díky tomu se někteří z budou-
cích prvňáčků, jejichž zápis
proběhne na škole 5. a 6. úno-
ra, mohou po dohodě školy
s rodiči seznamovat se základy
angličtiny, případně němčiny
v rámci řádné výuky. S před-
školáky pracuje jedna z učite-
lek angličtiny již v letošním
školním roce v mateřské škole
na ulici J. Trnky, a právě tyto
děti vytvoří základ jedné z uva-
žovaných prvních tříd, které se
budou na „osmičce“, jako na je-
diné státní škole ve Frýdku-
Místku, učit kromě klasických
předmětů rovněž angličtinu.

Otevřením této třídy se tak
rodičům nabízí další možnost
zkvalitnění výuky svých dětí.
Pokud rodiče budou mít zájem
se na školu podívat, případně
pohovořit s vyučujícími, velice
rádi se s nimi setkají učitelé
ještě před zápisem ve dnech
29. a 30. ledna od 13.00 do
16.30. 

Marie Rojková,
ředitelka školy

Frýdecká desátá
základní škola

otevírá
matematickou

třídu
Na 10. Základní škole ve

Frýdku-Místku, ulice Cihelní
(vedle SÚS) bude ve školním
roce 2002/2003 otevřena
v 6. ročníku třída s rozšíře-
nou výukou matematiky
a přírodovědných předmětů.

10. základní škola má už
s matematickou třídou tříletou
zkušenost a může svým žá-
kům nabídnout vyučování
s prvky „Daltonského výukové-
ho plánu“, moderní počítačo-
vou učebnu, dvě tělocvičny,
velké množství zájmových
útvarů a další.

Zájemci o studium v mate-
matické třídě se mohou telefo-
nicky informovat na čísle
0658/633 036 (sekretariát),
kde budou také vyrozuměni
o termínu přijímacích zkoušek.

Jméno a příjmení počet 
zasedání účast v %

ČSSD: 96
Ing. Eva Richtrová 6 100
Ing. Petr Rafaj 6 100
JUDr. Ladislav Vašek 5 83
Jiří Velčovský 6 100
Petr Skotnica 6 100
Ing. Jaroslav Chýlek 6 100
Radomír Crha 6 100
MUDr. Miroslav Adam 6 100
Ing. Jan Roháč, CSc. 5 83

KDU - ČSL: 97
Mgr. Josef Vojvodík 6 100
Ing. Petr Hartmann 6 100
Ing. Vladimír Pavlosek 6 100
MUDr. Jiří Bárta 5 83
Josef Kleinwächter 6 100

ODA: 100
PhDr. Zdeněk Stolař 6 100

Unie svobody, NK: 100
Mgr. Zbyněk Šostý 6 100
Mgr. Jan Krulikovský 6 100
Mgr. Petr Rumian 6 100

Nezávislí - politické hnutí: 100
MUDr. Petr Kozák 6 100
MUDr. Petr Buček 6 100
MUDr. Pavel Šrubař 6 100

Jméno a příjmení počet 
zasedání účast v %

Nezávislé město: 67
Ing.Petr Železník 2 33
MUDr. Radim Dudek 6 100 

ODS: 94
Ing. Rafael Kučík 6 100
Ing. Karel Sehoř 5 83
Ing. Jan Káš 6 100
Ing. Martina Konečná 5 83
Ing. Martin Říman 5 83
Roman Chlopčík 6 100
Jan Janásek 6 100
Ing. Petr Konůpka 6 100
Bc. Dalibor Hrabec 6 100

KSČM: 94
RSDr.Ing.Svatomír Recman 5 83
JUDr. Miroslav Dokoupil 6 100
Ing. Ivo Pavlík 6 100
Mgr. Ivan Vrba 6 100
Ing.Eliška Brožová,CSc. 5 83
Ing. Oldřich Pospíšil 5 83
Pavel Holý 6 100
Eduard Marek 6 100

Celkem průměrná účast na zasedáních ZM
v roce 2001: 95 %

(Zpracovala Zdeňka Václavíková, kancelář
starosty)

Přehled o účasti členů Zastupitelstva města Frýdku-Místku na zasedáních
ZM v roce 2001 (celkem se konalo 6 zasedání)

Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2002

O tom, že se vyplácí být
aktivní a dělat věci nad rá-
mec školních povinností se
přesvědčili žáci 3.D třídy
4.ZŠ ve Frýdku-Místku. Do-
kázali, že když je kolektiv ši-
kovných dětí veden šiko-
vnou paní učitelkou, může
taková práce vést k neoče-
kávaným úspěchům.

Pocit vítězství, cesta do
předvánoční Prahy, převzetí
ceny z rukou ministra vnitra
Stanislava Grosse, kulturní zá-
žitek v podání Věry Martinové,
plné stoly dobrot na prvním
rautu a plná hlava zážitků jsou
odměnou, na kterou se jen tak
nezapomíná. K tomu všemu se
všichni mohou ještě těšit na tý-
denní pobyt v přírodě, který
získali jako hlavní cenu. Samo-
zřejmě je tu ještě radost z ús-
pěchu na straně rodičů a ško-
ly, reprezentace školy a města.

To vše bylo výsledkem ko-
lektivní práce v literární soutě-
ži, kterou vyhlásilo Minister-
stvo vnitra pod názvem „Jak to
vidím já“, zaměřenou na aktu-
ální a nelehké téma „Šikanová-
ní, drogy a já“. Od září děti pil-
ně pracovaly, aby získaly co
nejvíce podkladů ke svým slo-
hovým pracím o šikaně, ty pak

opatřily komiksovými kresbami
a vytvořily literárně - výtvarné
dílo v podobě třídních novin
pod názvem „Šikana? Ne!„ Při
odesílání soutěžní práce nikdo
netušil, že to bude v republice
práce nejlepší.

Ředitelství školy touto ces-
tou děkuje všem,kteří se na
tomto úspěchu podíleli. Paní
učitelce Mgr. Jaroslavě Lepí-
kové a jejím ovečkám ze 3.D:
Petře Budzinské, Michaele Ďu-
ranové, Mariánu Gričovi, To-
máši Huštanovi, Anežce Kadl-
číkové, Marii Klimánkové, Janu
Kolaříkovi, Beátě Kreisové, Ni-
kol Kubalové, Janu Laštovič-
kovi, Petru Malinovskému, Da-
gu Marešovi, Barboře Martín-
kové, Davidu Nguen, Barboře
Obračajové, Michaele Ondru-
chové, Jiřině Pavlicové, Nikol
Svěrkošové, Anně Šupicové
a Vojtěchu Vavřičkovi. Podě-
kování patří i rodičům a praro-
dičům, kteří byli nápomocni
svými zkušenostmi. Zvláštní
poděkování patří zastupitelstvu
města, které schválilo úhradu
cestovních nákladů, bez kte-
rých by se naše třída k převze-
tí cen do Prahy nedostala.

Mgr. Jan Slováček,
ředitel školy

Třeťáci ze 4. ZŠ vyhráli literární
soutěž a navštívili ministra Grosse

Na osmičce se děti budou učit
anglicky už od první třídy

Škola Naděje hledá
rehabilitační sestru
Speciální škola pro žáky
s více vadami Naděje,
Škarabelova ulice 562,

Frýdek, tel/fax: 0658/633
480, hledá rehabilitační

sestru pro práci s dětmi, a to
na úvazek 0,75.

V budově radnice můžete
využívat informační kiosek
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V Nemocnici ve Frýdku-
Místkubylv lednuzahájenpro-
voz tzv. dospávacího pokoje.
Jedná se o součást anestezio-
logicko-resuscitačního oddě-
lení, kam jsou přijímáni pa-
cienti z operačních sálů bez-
prostředně po ukončení ope-
račního výkonu a vyvedení
z anestézie.

Hlavním významem této jed-
notky je zabránit možným kom-
plikacím v bezprostředním poo-
peračním období, zejména ze
strany oběhového a dýchacího
systému. Pacienti jsou zde na
šestilůžkovém pokoji ošetřováni
speciálně školeným personá-
lem. Do doby úplného zotavení
z účinků anestetik jsou nemoc-
ným monitorovány základní ži-
votní funkce, probíhá zde inha-
lační léčba kyslíkem, infúzní léč-
ba a léčba pooperační bolesti.
Po stabilizaci základních život-
ních funkcí a po návratu všech
obraných reflexů (u většiny paci-

entů k tomuto dochází za 1-2
hod. po ukončení operačního vý-
konu) jsou pacienti předání zpět
na své odborné oddělení.

Finanční náklady na rekon-
strukci prostorů v nemocnici
k vybudování dospávacího po-
koje činily cca 1 360 000 Kč. (ik)

Zastupitelstvo města Frý-
dek-Místek schválilo na svém
zasedání v prosinci 2001 Zá-
sady pro prominutí dluhu z ti-
tulu neuhrazeného nájemné-
ho za užívání obecního bytu
(dále jen Zásady).

Platí pro dluhy vzniklé
do konce listopadu 
Tyto Zásady se týkají nájem-

ců obecních bytů, popř. býva-
lých nájemců obecních bytů,
kteří mají dluh na nájemném za
užívání bytu a službách. Musí se
jednat o dluh, který vznikl v ob-
dobí do 30.11. 2001. Zásady
stanoví podmínky, které musí
dlužník splnit, aby mu Město
Frýdek-Místek dluh na nájem-
ném nebo jeho část prominulo.

Dlužník musí:
- uznat svůj dluh co do důvodu

a výše,
- zaplatit řádně a včas dluh z ti-

tulu neuhrazených služeb spoje-
ných s užíváním bytu, a to v pra-
videlných měsíčních splátkách,

- řádně a včas plnit svoji po-
vinnost hradit nájemné a zálohy
na služby, pokud je nájemcem
obecního bytu,

- podílet se v rámci dobrovolné
svépomocné činnosti konané mi-
mo pracovní poměr na úklidu do-
mů, komunikací a veřejných pro-
stranství, a to na účelem zlepše-
ní kultury bydlení.

Rozhodne
zastupitelstvo

V případě, že dlužník všech-

ny výše uvedené podmínky spl-
ní, rozhodne o prominutí dluhu
a o prominutí poplatků z prodle-
ní zastupitelstvo města Frýdku-
Místku.

Z výše uvedeného je zřej-
mé, že dobrovolnická činnost
dlužníků bude orgánům obce
sloužit pouze jako jedno z kri-
térií pro rozhodování o případ-
ném prominutí dluhu nebo jeho
části.

Bližší informace
Bližší informace získají dluž-

níci na Městském úřadu ve
Frýdku-Místku, oboru správy
obecního majetku, telefon 609
187, popř. 609 184. 

(Ing. Hana Kalužová,
vedoucí odboru SOM)

V letošním roce bude zahá-
jena plynofikace obce Chlebo-
vice, Připravuje se projektová
dokumentace na odkanalizo-
vání obce, což vyvolává potře-
bu koordinace s jinými inves-
tičními akcemi plánovanými
v této obci. Jednou z nich je
zahájení úpravy toku potoka
Vodičného.

Jak bylo s občany projedná-
no, budou v rámci úpravy toku
v předstihu provedena všechna
křížení a těsné souběhy kanali-
začního potrubí s vodním tokem,
bude provedeno opevnění sva-
hů kamennou rovnaninou,
v úsecích se svislými břehy bu-
dou zbudovány opěrné zdi. Při
provádění úpravy toku budou
podchyceny všechny stávající
výusti. Soukromá přemostění

budou demontována a opět osa-
zena. Křížení s vodovodním po-
trubím budou řešena přeložením
potrubí shybkou.

Investor stavby, Lesy České
republiky, s. p., Hradec Králové
zastoupený Oblastní správou to-
ků FM již vypsal výběrové řízení
na dodavatele díla. Stavební prá-
ce vyplývající z rozpočtu budou
činit 18 695 000 korun a přímo
z prostředků Lesů České repub-
liky s.p. bude v letošním roce
uvolněno minimálně 5 milionů
korun kromě dotací, o které je
požádáno. Město Frýdek-Místek
se bude podílet financováním
přemostění upravovaného poto-
ka. Náklady na jedno přemostě-
ní se odhadují na půl milionu ko-
run. Mgr. Josef Vojvodík,

místostarosta města

Majitelé kotlů mají
povinnost nahlásit

znečišťování
ovzduší

Provozovatelé malých
zdrojů znečišťování ovzduší
jsou povinni do 15. února ka-
lendářního roku oznámit
údaje pro stanovení výše po-
platku za znečišťování
ovzduší.

Do kategorie malých zdrojů
patří stacionární zdroje s insta-
lovaným výkonem do 200 kW.
Provozovatelé ve svém ozná-
mení uvedou instalovaný vý-
kon kotle, druh a množství spo-
třebovaného paliva v loňském
roce. Tato povinnost se ne-
vztahuje na fyzické osoby pro-
vozující malé zdroje znečišťo-
vání s výkonem do 50 kW (na-
př. rodinné domy). V případě,
že je takovýto zdroj užíván
k podnikatelské činnosti, po-
vinnost nezaniká a provozova-
tel je povinen uvedené údaje
nahlásit Městskému úřadu Frý-
dek-Místek, odboru životního
prostředí a zemědělství. Další
povinnosti provozovatelů jsou
upraveny zákonem č.
212/1994 Sb., o státní správě
ochrany ovzduší a poplatcích.

(ožp)

I letos pokračuje celkem
tříleté období tzv. transfor-
mací dosavadních živno-
stenských oprávnění u živ-
ností volných. Transformace
začala probíhat od 1. ledna
loňského roku, kdy se stalo
účinným vládní nařízení
140/2000 Sb., v platném zně-
ní.

Podle citovaného vládního
předpisu zařazuje živnosten-
ský úřad po projednání s pod-
nikatelem původní živnosten-
ské oprávnění v souladu s tím-
to dokumentem, což v praxi

znamená, že živnost je pře-
jmenována dle taxativně vy-
mezených 124 oborů. Důsled-
kem je pak bezplatné vydání
nového živnostenského listu.
Jen v letošním roce se dostavi-
lo na zdejší úřad živnost pře-
transformovat na 3 223 podni-
katelů.

Také oddělení správního ří-
zení a kontroly se nemalým dí-
lem podílelo na funkčnosti od-
boru, přičemž bylo zkontrolo-
váno přes 300 podnikatelských
subjektů, z toho 100 v terénu.
Důsledkem kontrol jsou vede-

ná správní řízení, která se letos
vyšplhala až k číslu 200. Ve II.
pololetí roku se kontrola zamě-
řila převážně na podnikatelské
subjekty se zahraniční účastí,
kdy zde živnostenský úřad
v roli dozorového orgánu
sankčně zrušil 40 příslušníkům
jiného státu z důvodu porušení
živnostenského zákona jejich
živnostenské oprávnění. Rok
od roku stoupá počet i objem
uložených sankcí, které po ne-
zaplacení začal letos zdejší
úřad rovněž exekučně vymá-
hat. (jd)

ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Nemocnice otevřela dospávací pokoj

14. Lašsky bal už je tu!
Tak si představte, že už zase

se uvidime. Ja. Ve Sviadnovske
hospodě U Ondraša, 23. 2. 2002.
Už od 19.30 hod. tam začinamy -
bude hrat Ostravica a aji synci
z Polajky z Rožnova. Nebujte se!
Už ju spravili tu dlažku, ja. Fajne
potancujemy, aji jakesi srando-
vni tance, sutěže. Partyja z Os-
travice vas bude bavit a aji vas
zase překvapi o pulnoci. Tuž aji
ta tombola bude. Do bruška tež
cosi fajneho bude, jakesi vinko.
A tuž pridite. Listek si kupte
v Narodě nebo v Ostravici, ja,
v suboru. Tak nazhle u Ondraša!
Kdo ma krojik, tak sebu!

Zásady pro prominutí dluhu za nájemné

Úprava potoka Vodičného

Živnostenský zákon bývá
podnikateli často porušován

Žádejte o příspěvek z fondu
výchovy a vzdělávání

Komise pro výchovu a vzdělávání pracující při Radě města
Frýdku-Místku oznamuje všem občanským sdružením, obecně
prospěšným společnostem, právním subjektům, které nebyly
zřízeny za účelem podnikání a pracují v oblasti výchovně -
vzdělávací a v oblasti využití volného času dětí a mládeže, že si
mohou požádat o příspěvek z fondu výchovy a vzdělávání, kte-
rý je určen pro tyto uvedené aktivity.

Podmínky pro zařazení žádostí:
- žadatel musí pro svou žádost použít předepsaný tiskopis (obdrží jej

na odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Městského úřa-
du ve Frýdku-Místku u p. Čechové, tel. 609204)

- vyplněný tiskopis se všemi náležitostmi musí včas odevzdat na vý-
še uvedeném odboru

- žadatel může žádat příspěvek na akci či aktivitu jen z jednoho fon-
du města

- žadatel nemá vůči Městu Frýdek-Místek žádné dluhy
- žadatel provedl řádné vyúčtování případných dřívějších dotací
- fond komise nemůže být jediným finančním zdrojem při realizaci

aktivit
- finanční prostředky fondu nesmí být použity jako investice
Termíny odevzdání žádostí na rok 2002: 
A) do 15. února 2002     B) do 17. května 2002

STAVEBNINY
tř. T.G.M. 1365, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK

VEDENÍ - TEL.: 0658/630 300, 633 802, FAX: 0658/630 032 

TEL.: 0658/631 835VELKOSKLADY  - STARÉ MĚSTO (u nádraží ČD BAŠKA)

STAVEBNINY - TEL.: 0658/631 639, 630 409, FAX: 0658/630 226

VODO-TOPO-ELEKTRO - TEL: 0658/630 565, FAX: 0658/631 173

DOPRAVA - 0658/630 409, MOBIL: 0602 343 713

Město dlužníkům může prominout penále
Zastupitelstvo Města Frýdek-Místek schválilo na svém za-

sedání konaném dne 11.12. 2001 prominutí poplatků z pro-
dlení (tzv. penále) v těch případech, kdy dlužník nájemného
z obecního bytu uhradí celý svůj dluh na nájemném, službách
a prokazatelné náklady související s vymáháním dluhu v ob-
dobí od 1.1. 2002 do 30.6. 2002. Podmínkou je, že se bude jed-
nat o dluh, který vznikl do 30.11. 2001.

Zkušenosti z loňska jsou pozitivní
Obdobný postup vůči dlužníkům použilo Město Frýdek-Místek

již v loňském roce. Během 1. pololetí roku 2001 zaplatilo 171 dluž-
níků téměř 968 tisíc Kč.

Dluh musí být uhrazen celý
Podmínky, které jsou stanoveny pro prominutí poplatků z pro-

dlení, jsou letos oproti roku 2001 poněkud odlišné. Dlužník musí
uhradit celý svůj dluh, tzn. že již není dána možnost zaplatit pou-
ze polovinu dluhu s tím, že bude prominuta polovina poplatku
z prodlení. Mimo dlužného nájemného a služeb musí dlužník rov-
něž uhradit prokazatelné náklady, které již Město Frýdek-Místek
vynaložilo v souvislosti s vymáháním dlužné částky.

Bližší informace poskytne OSOM
Bližší informace získají dlužníci na detašovaných pracovištích

odboru správy obecního majetku
A) ul. Národních mučedníků 591, tel. č. 628 239, 628 240
- ul. 8. pěšího pluku 1975, tel. č. 647 267, 647 268

(Ing. Hana Kalužová, vedoucí odboru SOM)
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Peníze za Váš dům, byt, chatu i pozemek Vám
zajistí rychle a v hotovosti

SLEZSKÁ REALITNÍ KANCELÁŘ.
Z důvodu úspěšnosti prodeje hledáme pro své klienty

další nemovitosti.
Rovněž u nás můžete získat půjčku, úvěr i hypotéku.

KONZULTACE JSOU BEZPLATNÉ.
PRÁVNÍ ZÁRUKA.

Volejte nebo nás navštivte, jsme tu pro Vás.
Tel.: 0658/333 492

Mobil: 0608 333 200, zdarma 0800 186 125

Soukromé osmileté gymnázium, s.r.o.
28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

Tel/fax: 0658/433 572
E-mail: Zykmundova@seznam.cz, vanickovar@seznam.cz
(sídlící v budově Střední průmyslové školy v Místku)

oznamuje otevření nového studijního oboru a změnu názvu
školy od 1. září 2002:
Soukromé gymnázium a Střední odborná škola, s.r.o.

Gymnázium:
gymnázium - 4leté (všeobecné zaměření, po 9. třídě ZŠ)
gymnázium - 8leté (všeobecné zaměření s profilací na cizí
jazyky, po 5. třídě ZŠ)

Střední odborná škola:
Sociální činnost: studijní obor Sociální péče - sociálněsprávní
činnost - 4-leté denní studium (po 9. třídě ZŠ), 5-leté dálkové
studium při zaměstnání, obojí ukončeno maturitní zkouškou.

Uplatnění:
Sociální pracovník v různých typech sociálních zařízení,
referent sociálních orgánů státní správy a samosprávy,
možnost pokračovat v pětiletém magisterském studiu na
Ostravské univerzitě - obor sociální práce.

Odborné a profilující předměty:
Psychologie, osobnostní výchova, právo, sociální politika,
sociální zabezpečení, sociální péče, ekonomika, výpočetní
technika, veřejné finance, technika administrativy, cizí jazyky.

Školné:
1 000 Kč měsíčně.

Bližší informace - Den otevřených dveří:
7. února   od 9.30 do 17.00 hodin

21. března od 9.30 do 17.00 hodin

DEVA F-M. s.r.o.
přijme pracovnici na funkci

technolog
Nabízíme:

■ práci na hlavní pracovní poměr
■ dobré finanční podmínky
■ jednosměnný provoz
■ perspektivní práci v příjemném prostředí

Požadujeme:
● vzdělání SŠ v oboru s praxí
● znalost práce na PC
● nástup ihned
● spolehlivost, samostatnost
● vysoké pracovní nasazení

Kontakt: Zezulová, DEVA F-M. s.r.o.
Kololouky 2140, 738 02 Frýdek-Místek

Tel.: 0658/647 522-3, e-mail: deva@deva-fm.cz

FINANČNÍ PŮJČKY
- 20 000 - 200 000 Kč
- peníze přímo na Váš

účet
- neúčelové a bez ručitele
- splatnost 12, 18,

24 měsíců
- pro zaměstnance

a důchodce
- pro podnikatele (pouze

lékaři, advokáti, soudní
znalci,…)

- měsíční splátky srážkou
ze mzdy nebo z účtu

- možnost navýšení
půjčky

a další výhody pro klienty

Info.: 
0658/601 479, 0608 613 045

Nabízíme

NEZÁVISLOU
OBCHODNÍ
ČINNOST

pro Frýdek-Místek a okolí.
Informace podá
p. Zapletalová,

tel.: 0607 955 316

RÁMUJEME 
A  PASPARTUJEME

- velký výběr rámů a paspart.
Provádíme veškeré

SKLENÁŘSKÉ PRÁCE 
V INTERIÉRECH
A EXTERIÉRECH.

Provozní doba:
Po - pá 8 - 17

tel.: 0658/431 385
0723/667 141

Sídlo: 
Domov mládeže SPŠ,

ul. 28. října 1639, 
Frýdek-Místek

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

volejte zdarma

0000 8888 0000 0000     1111 4444 1111     1111 4444 2222
jezdíme od 7,90 Kč/1km

0658 625 625

0603 512 515

cesta zpět zdarma

slevy pro 
tělesně 

postižené 
a důchodce

Soukromá střední odborná škola FRYMOS, s.r.o.
Palackého 134, Frýdek-Místek

Nabízí od nového školního roku následující studijní obory: 

68 43 M Veřejnosprávní činnost
75 41 M Sociální činnost
7541 M/003 Sociální péče - Pečovatelská činnost
7541 M/004 Sociální péče - Sociálněsprávní činnost
Všechny uvedené obory lze studovat formou denní nebo dálkovou. 

Kontaktní telefon: 0658/43 36 36, 0604/835 184, 0603/574 554

Firma VELČOVSKÝ

● renovace dveří, 
kuchyňských li-
nek

● montáže 
bezpečnostních
dveří 
zn. Sherlock

● výroba dveří
● vitrážová skla

Tel.: 0606/705 858 
(nonstop)

Tel./fax: 0658/659 339 
po 18.00 hodině

e-mail:velc@applet.cz

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

Vám nabízí hutní materiál a kovovýrobky. 

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

Informace a nákup: pondělí - pátek od 7.00 do 15.00 hodin

Telefon: 0658/482 919, 622 148

ZZZZpppprrrraaaavvvvooooddddaaaa jjjj
Příští uzávěrka Zpravodaje

Rady města Frýdku-Místku
bude 14. února 2002.

Vážení čtenáři,
Zpravodaj Rady města

Frýdku-Místku do konce
loňského roku vycházel vždy
ke konci každého měsíce
a podle něj byl také číslován,
ve skutečnosti se však větši-
na sdělení vztahovala až
k měsíci následujícímu.
Chceme od začátku nového
roku tuto nesrovnalost uvést
do souladu, proto je od toho-
to čísla Zpravodaj přečíslo-
ván. Minulý Zpravodaj byl
označen jako 12 - prosinec
2001, tento následující, kte-
rý držíte v ruce, však není
označen jako 1 - leden 2002,
ale má hned číslo 2 - únor
2002. Děkujeme za pocho-
pení.

0658-631 535
0658-679 371
0604-556 181
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VÝZNAMNÁ PORADENSKÁ
SPOLEČNOST

vyhlašuje výběrové řízení
na pozice

KONZULTANT, MANAGER
pro severomoravský region.

Nabízíme:
■ rekvalifikaci v našem
vzdělávacím systému

■ perspektivu v silné stabilní
firmě

■ progresivní platové
ohodnocení s pětiletou sociální

zárukou

■ smluvně garantovaná kariéra

■ slušné a vlídné jednání

Bližší informace budou poskytnuty:
PO - PÁ 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Na tel. č.:
0658/655 557, 0608 832 711

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka

V. NP - 11 kanceláří včetně soc. zázemí (3 bývalé bytové jednotky)
III. NP - nebytové prostory o výměře 35 m2 (1/2 byt. jednotky)

2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
IV. NP - 7 kanceláří
III. NP - 5 kanceláří
II. NP - 4 kanceláře + sklad

3) Objekt čp. 811 - budova „B“ (nad restaurací), ul. Malý Koloredov
II. - V. NP - kanceláře (soc. zařízení samostatné)

4) objekt čp. 131, ul. Palackého
- II.NP. - nebytový prostor o výměře 27,50 m2

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 549, Růžový pahorek

- nebytové prostory o výměře 27,5 m2 (vestavěná prodejna)
- nebytový prostor o výměře 60 m2 (pro vybudování prodejny)

2) Objekt čp. 604, Sadová
- V., VIII., IX. NP. - kanceláře (soc. zařízení společné v jiném po-

schodí)
3) Objekt čp. 591, Nár. mučedníků

- II. NP. - nebytové prostory o výměře 15,2 m2

- II. NP. - nebytové prostory o výměře 24,7 m2

4) Objekt čp. 646, Kostíkovo nám.
- IV. NP. - 2 kanceláře
- II. NP. - prodejna o výměře 36 m2

Informace:
MěÚ - odbor správy obecního majetku, tel. č. 0658/609 174

POZEMKY K PRONÁJMU
Město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující pozemky:

k.ú. Frýdek
- pozemky p.č. 1512/2, zast. plocha o výměře 192 m2, p.č. 7633/2, vod-

ní plocha o výměře 184 m2, p.č.1520/2, ost. plocha o výměře 16 m2,
p.č. 1519/2, zahrada o výměře 105 m2, p.č. 1519/4, zast. plocha o vý-
měře 98 m2, 1518/2, zast. plocha o výměře 21 m2, p.č. 1521/2, ost. plo-
cha o výměře 43 m2 (ul. T. G. Masaryka) - za účelem dostavby uliční
linie.

- pozemky p.č. 1831/249, ost. plocha a p.č. 1524, zast. plocha o celko-
vé výměře 400 m2 (Kostíkovo náměstí) - za účelem dostavby uliční li-
nie.

k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku
- pozemky p.č. 3711/10, orná o výměře 12161 m2, p.č. 3711/15, orná

o výměře 8062 m2, p.č. 5268/1, orná o výměře 10131 m2, p. č. 5268/6,
orná o výměře 19419 m2 a p. č. 5268/8, orná o výměře 3229 m2 - prů-
myslová zóna Lískovec

Informace:
MěÚ - odbor správy obecního majetku, tel. č. 0658/609 173

1.1. Ulice Střelniční černý ovčák
1.1. Ulice Střelniční kříženec
2.1. Ulice Frýdlantská fena něm.ovčáka
2.1. Ulice J. Božanačerno hnědá fena něm.ovčáka
2.1. Nádraží černý něm.ovčák
2.1. Ulice Wolkerova černý jezevčík, zn.č.8829
2.1. Ulice Slezská (Visit) dalmatin bílý s hnědýmí skvrnami
7.1. Ulice J. Purkyně kříženec něm. ovčáka s kolií
8.1. Přehrada Olešná kříženec jezevčíka, rezavý
8.1. Ulice Černá cesta černý střední kříženec - fena

Městská policie ve Frýdku-
Místku měla i v průběhu loň-
ského roku plné ruce práce.
Odchytávání volně pobíhají-
cích psů ohrožujících okolí,
postihování výtržníků, odstra-
ňování vraků starých aut, kte-
ré hyzdí město - to je jen malý
zlomek výčtu povinností
strážníků městské policie,
kteří se nemalou měrou zaslu-
hují o to, že je Frýdek-Místek
bezpečným, poklidným a rela-
tivně čistým městem. Ze sta-
tistiky, kterou každoročně
městská policie zpracovává,
lze jednoznačně vyčíst, kolik
a jakých nepravostí se ve
Frýdku-Místku během jedno-
ho roku děje.

Například exkrementy
zdaleka všichni

pejskaři nesbírají
Rozšířeným, leč těžce proka-

zatelným přestupkem je neká-
zeň majitelů psů při jejich ven-
čení a volném pobíhání. Vloni
bylo zjištěno 66 těchto přestup-
ků. Kontroly ze strany strážníků
městské policie probíhaly na-
mátkově v rámci běžné pochůz-
kové činnosti v jednotlivých rajo-
nech. „Mnozí majitelé psy stále
venčí v místech, kde to není po-
voleno, nebo exkrementy neod-
klízejí. Samozřejmě si dávají po-
zor, aby nebyli přistižení strážní-
ky, a tak zjištěné přestupky jsou
pouze zlomkem skutečnosti.
Problematika je o to složitější, že
mnohdy psa venčí malé děti,“
konstatuje ředitel Městské poli-
cie ve Frýdku-Místku Ivo Kališ.

Psi také napadali lidi
Během roku došlo také k se-

dmi případům napadení člově-
ka, z toho tří dětí. Tyto případy
se naštěstí obešly bez vážnější
újmy na zdraví. Ve dvou přípa-
dech pak byl napaden jiný pes
a třikrát jiné domácí zvířectvo,
přičemž u jednoho případu mu-

selo být použito proti útočícímu
psovi střelné zbraně.

Odchyceno bylo téměř
tři sta pobíhajících psů

Odchyceno bylo 285 toula-
vých a zatoulaných psů (v roce
2000 to bylo 295), z nichž 244
(vloni 270) bylo umístěno do psí-
ho útulku. Většina byla odchyce-
na na podkladě oznámení, mno-
ho psů bylo občany předáno pří-
mo majiteli útulku nebo městské
policii. Úhrady za útulek a vete-
rinární ošetření činily 418 tis. Kč.

Petardy občany rušily
hlavně na přelomu roků

Neoprávněné používání zá-
bavné pyrotechniky bylo měst-
skou policií řešeno zvláště
v prvních dnech nového roku
2001, pak sporadicky a až v zá-
věru roku před Vánocemi a me-
zi svátky. Tři čtvrtiny pachatelů
byly osoby nezletilé, z hlediska
zákona beztrestné. Z mladist-
vých a dospělých si 4 vysloužily
blokové pokuty ve výši 800 Kč
a 4 pachatelé byli předáni k do-
řešení ve správním řízení. Neo-
právněné používání zábavné
pyrotechniky nedosahovalo ta-
kových rozměrů jako v minulých
letech, o čemž svědčí i malý po-
čet oznámených se stížností.
Celkem musela městská policie
při řešení těchto přestupků za-
sáhnout dvaatřicetkrát.

Potíže působí vraky
V oblasti závad v čistotě a po-

řádku strážníci zjistili na území
města 48 vraků vozidel, nejvíce
na sídlišti Slezská (8) a Kolaří-
kovo (5). Další desítky vraků by-
ly zjištěny při společných kon-
trolách s odborem DaS. V ko-
munikačních závadách (doprav-
ní značení, rozbité chodníky,
propadlé vozovky) bylo zjištěno
229 nedostatků. Nejvíce na
Slezské (44), v historické části
frýdeckého náměstí (33) a mís-

teckého náměstí (26). S odbo-
rem DaS bylo provedeno něko-
lik jednání v terénu týkajících se
návrhů změn v dopravním zna-
čení v různých lokalitách města.
Jednak za účelem, aby městská
policie mohla neutěšenou situa-
ci v daném místě řešit (osazení
zákazovou značkou), jednak,
že stávající značení pozbylo
smyslu nebo ho nebylo možno
dodržovat.

Zničené lavičky nejsou
ojedinělým jevem

Zničených a chybějících lavi-
ček, odpadkových košů nebo
nepořádku způsobeného poho-
zeným odpadem mimo sběrné
nádoby bylo 203. Těchto závad
bylo nejvíce na Slezské (43)
a v sadech Smetany a okolí (42).
Závad na veřejném osvětlení
bylo zjištěno 67, ostatních závad
byl 90. Všech 637 zjištěných ne-
dostatků bylo většinou písemně
předáno kompetentním odbo-
rům MěÚ, Technickým službám
nebo Územní správě silnic
k uvedení do původního stavu
nebo provedení nutných změn
a oprav. (ik)

Další statistické údaje na-
jdete v příštím čísle.

Pobíhající psi vloni sedmkrát
napadli člověka, z toho třikrát dítě

Ředitel Městské policie ve
Frýdku-Místku ing. Ivo Kališ
na zasedání zastupitelstva
města Frýdku-Místku.

Foto: Jana Rumianová

PRODÁM 8 STAVEBNÍCH PARCEL
po cca 1000 m2 v k. ú. obce Pržno s vyhlídkou na
Beskydy. Veškeré ing. sítě na hranicích pozemků.

Cena 220 Kč/m2.
Info na tel.: 0603 356 863, 069/681 0093, 

p. Jiří Pawlas.
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Místostarosta Frýdku-Místku a prezident Euroregionu Beskydy ing. Petr Rafaj (upro-
střed) na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2002 v Brně. Foto: Archiv

Jedním z nejúspěšnějších
sportovních odvětví v našem
městě se stala zásluhou atle-
tického oddílu TJ Slezan krá-
lovna sportu - atletika. Na bo-
hatou činnost oddílu přispívá
i město ze svého rozpočtu
a atleti se odměňují nejen
skvělými výkony a vzornou
reprezentací města, ale i ce-
lou řadou akcí pořádaných
pro širokou veřejnost.

Atleti budou svou práci hod-
notit až na Výroční členské
schůzi, která se uskuteční v pá-
tek 8. února v 16 hodin v Ná-
rodním domě v Místku, už dnes
však můžeme zhodnotit dvě ce-
loroční akce pro širokou veřej-
nost a vystoupení atletů na mist-
rovských soutěžích.

Běžecká cena mládeže
Letos proběhl 3. ročník této

celoroční soutěže složené z 16
závodů v našem regionu. Do
hodnocení se započítává 10
nejlepších výsledků. V loňském
roce se podařilo bodovat 569
dětem v 10 věkových kategori-
ích. Stručně pořadí v jednotli-
vých kategoriích (řazeno vždy
od prvního místa):

Dívky 9 let a ml.: Beáta Mar-
ková, Nikol Horňáčková, Alice
Pišová.

Dívky 10-11 let: Adéla Marko-
vá, Hana Holejšovská, Ester
Kopečková.

Dívky 12-13 let: Erika Miku-
lenková, Lada Medvecová, Ro-
mana Šindelková.

Dívky 14-15 let: Michaela Bu-
biková, Tereza Droppová, Bla-
žena Stránská.

Dívky 16-17 let: Veronika Pi-
šová, Hana Cigánková, Barbora
Bohatá.

Chlapci 9 let a ml.: Filip Vlu-
darčik, David Štefek, Ondřej Mi-
lata.

Chlapci 10-11 let: Daniel

Moškoř, Michal Štefek, David
Řeha.

Chlapci 12-13 let: Roman
Rucký, Václav Kopeček, Martin
Vlček.

Chlapci 14-15 let: Miroslav
Lepíček, Miroslav Magnusek,
Jan Šrubař.

Chlapci 16-17 let: Tomáš
Martinák, Vladimír Piš, Tomáš
Satinský.

Velká cena vytrvalců
20. ročník celoroční soutěže

pro dospělé kondiční a rekreač-
ní běžce, soutěž se v našem re-
gionu skládá z 15 závodů.
Systém bodování je stejný jako
u mládeže a v loňském roce se
podařilo bodovat 96 běžcům.
Pořadí v jednotlivých kategori-
ích:

Muži do 39 let: Petr Mikulen-
ka, Rostislav Trávníček, Vladan
Šindelek.

Muži 40-49 let: Roman Slowi-
oczek, Vladimír Martynek, Josef
Nejezchleba.

Muži nad 50 let: František
Holec, Zdeněk Plecháček, Vác-
lav Vilhelm.

Ženy: Ludmila Šokalová, Mo-
nika Janošcová, Zuzana Pavel-
ková.
Mistrovství České republiky

Naši atleti získali celkem 13
medailí na Mistrovství České re-
publiky. Dva tituly Mistryně ČR
získala Barbora Bohatá mezi
dorostenkami a jeden Petra Pi-
šová v žákyních. Petra přidala
i stříbrnou medaili. Hned 3
stříbrné a jednu bronzovou vy-
bojoval mezi juniory Petr Miku-
lenka. Stříbro a dva bronzy si
z republikových šampionátů do-
vezla i žákyně Michaela Bubiko-
vá. Dvě medaile vlastní i Petr
Vronský a to stříbro a bronz.

Další atletické informace
přineseme v příštím čísle
Zpravodaje.

Víte, kdo udržuje Frýdek-
Místek technicky v pořádku?
Máte představu, na koho se
obrátit v případě, že chcete
nahlásit například poruchu
veřejného osvětlení nebo par-
kovacího automatu? Velkou
část obdobných služeb pro
Město Frýdek-Místek vykoná-
vá akciová společnost TS. Je-
jí parketou je mezi jiným na-
příklad údržba veřejného
osvětlení, chodníků, signali-
začních zařízení, dopravních
značek, zelených ploch a po-
dobně. TS a.s. je v součas-
nosti rozdělena na pět samo-
statných hospodářských
středisek.

Středisko
Veřejné osvětlení

Správu a údržbu veřejného
osvětlení, světelných signali-
začních zařízení, kamerového
dohledového systému, místního
rozhlasu a parkovacích automa-
tů má na starosti středisko Ve-

řejné osvětlení, jehož součástí
je i podnikový dispečink, který
pracuje v nepřetržitém provozu.
Úkolem dispečinku je mimo jiné
i monitorovat činnost všech za-
řízení, přijímat hlášení o poru-
chách a nařizovat sjednání ná-
pravy. Dispečink je zapojen do
integrovaného záchranného
systému ve městě. V případě
výjezdu hasičů nebo záchranné
služby nastavuje dispečink pro
určenou trasu zelenou vlnu.

Středisko Komunikace
Ruční i strojní čištění komuni-

kací, jarní čištění města, opravu
výtluků na místních komunika-
cích, pokládku živičných kober-
ců, předlažbu chodníků, instala-
ci i obnovu dopravních značek
a zimní údržbu komunikací pro-
vádí středisko Komunikace.

Středisko Zeleň
Údržbu stávající zeleně

v Místku a realizaci nových vý-
sadeb ve městě zajišťuje stře-

disko Zeleň. Provádí kosení,
jarní vyhrabávání listí, výsadbu
a údržbu záhonů letniček
i dvouletek, záhonové výsadby
dřevin, ořezy a ošetření stro-
mů.

Středisko
Technická správa

Středisko Technická správa
má na starosti údržbu a výrobu
městského mobiliáře (lavičky,
odpadkové koše, autobusové
zastávky, označníky MHD, vy-
bavení dětských hřišť apod.),
výběr poplatků na parkovištích,
provoz tržiště a výlep plakátů.

Středisko Doprava
Posledním střediskem je

středisko Doprava, které zajiš-
ťuje odvoz tuhého komunálního
odpadu, běžné a střední me-
chanické opravy vozidel, seřizo-
vání sekaček (Mountfield, Hus-
quarna), broušení a vyvažování
nožů, výkopy zeminy a naklád-
ku sypkých hmot.

Ke konci roku 2001 evido-
val frýdecko-místecký úřad
práce 14 629 uchazečů o za-
městnání, což je o 564 více
než v listopadu. Míra neza-
městnanosti v okrese činila
13,84 %.

Nejpočetnější kategorií neza-
městnaných stále zůstávají ab-
solventi SOU bez maturity
a středních odborných škol. Ná-
růst o 46 osob oproti minulému
měsíci byl zaznamenán v kate-
gorii uchazečů se ZPS, kterých
bylo ke konci prosince evidová-
na 2169.

V průběhu prosince požádalo
o zprostředkování zaměstnání

1281 nových uchazečů, naproti
tomu vyřazeno jich bylo 725,
z tohoto počtu byl pro 514 vyřa-
zených důvodem ukončení evi-
dence nástup do zaměstnání.
Největší počet nově zaregistro-
vaných uchazečů představovali
zaměstnanci z odvětví staveb-
nictví, lesnictví a zemědělství
a výroby nemotorových vozidel.

Z hlediska pracovních příleži-
tostí evidoval úřad práce ke
konci loňského roku celkem 437
volných míst s místem výkonu
práce v okrese Frýdek-Místek,
to je cca 34 uchazečů na jedno
místo. Ke stejnému datu minu-
lého roku připadalo na jedno

volné pracovní místo cca 26
uchazečů. Oproti skutečnosti
k 31. prosinci 2000 bylo hlášeno
o 143 volných míst méně.

Pro dělníky bylo nabízeno
365 volných pracovních míst,
pro TH pracovníky a ostatní 72
vhodných volných míst, pro ob-
čany se ZPS 33 míst, pro absol-
venty a mladistvé 78 vhodných
volných míst.

V prosinci zaměstnavatelé
hlásili úřadu práce nejvíce vol-
ných pracovních míst v dělnic-
kých profesích pomocný děl-
ník, číšník - servírka, šička,
soustružník, kuchař a proda-
vač. (jr)

Euroregion Beskydy prezentoval
svou turistickou nabídku ve dnech
10. - 13. ledna 2002 na veletrhu tu-
ristických možností REGION TOUR
2002 v Brně jako jeden ze čtyř euro-
regionů (Beskydy, Silesia, Těšínské
Slezsko a Praděd) pod záštitou Mo-
ravskoslezského kraje v patrovém
stánku o celkové rozloze 274 m2.

Euroregion Beskydy se představil
spolu se svými zahraničními partnery
ze slovenské a polské strany nápadi-
tou expozicí pod maketami beskyd-
ských stromů s typickými lesními zví-
řátky a ptactvem - veverkami, sovami,
kánětem a strakapoudy. Mnoho ná-
vštěvníků se před expozicí nadšeně fo-
tografovalo, v konferenčním koutku
pak probíhaly odborné diskuse pod pa-
tronátem dobrot od našich tradičních
sponzorů: Hotel Centrum Frýdek-Mís-
tek, Carbol, s CORP., s. r. o Dobrá,

Kwaczek, a. s. Dobrá, Pivovar Rade-
gast, a. s., Nošovice, PENAM, spol.
s r. o. a Beskyd Fryčovice, a. s. 

Z propagačních materiálů byly nej-
rychleji rozebrány zimní mutace „Regi-
on Beskydy Vás zve“, „Sjezdovky
v Regionu Beskydy“ a „Brána Beskyd“
a drobné propagační letáky, zejména
„Ubytování v Beskydech“. Velký hlad
byl po cyklomapách a lyžařských ma-
pách, což dosvědčuje neutuchající zá-
jem o letní a zimní sportování v Besky-
dech.

Letošní Region Tour byl pro Eurore-
gion Beskydy přínosný oprášením sta-
rých kontaktů se spřátelenými institu-
cemi, navázáním kontaktů nových
a vyklíčením několika dobrých nápadů,
o nichž bude euroregion v blízké době
informovat. 
Ing. Petr Rafaj, místostarosta města

a prezident Euroregionu Beskydy

Euroregion se prezentoval na veletrhu
cestovního ruchu Regiontour 2002 v Brně

TS udržuje město v pořádku

Pomyslná fronta na volná pracovní místa se prodlužuje

Atleti celý rok sbírali medaile
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Koncem roku 1989 politic-
ké poměry v bývalém Česko-
slovensku umožnily vznik
Konfederace politických
vězňů. Její frýdeckomístec-
ká pobočka se sídlem na tř.
T. G. Masaryka čítá v sou-
časné době v okrese Frýdek-
Místek asi 110 členů. Eviduje
celkem 222 případů osob,
které byly odsouzeny v le-
tech 1948 až 1989 v politic-
kých procesech. Představu-
je to celkem 14 387 měsíců
odnětí svobody. Zároveň ve
většině případů byl zabaven
majetek, uloženy peněžité
tresty, vojáci byli zbaveni
vojenských hodností.

Nejstarším vězněným obča-
nem byl člověk narozen v roce
1881 a nejmladším narozen
v roce 1965. V těchto politic-
kých procesech bylo odsouze-
no 6 občanů k trestu smrti. Čty-
ři z nich byly vykonány, dva by-
ly změněny na doživotí. K doži-
votnímu trestu bylo odsouzeno
6 osob.

Za údajnou velezradu
byla odsouzena

celá rodina
Svými vzpomínkami přispěl

k dokreslení tehdejší situace
člen Konfederace politických
vězňů ve Frýdku-Místku MUDr.
Jaromír Míček: „V únoru 1953
rozhodnutím Krajského soudu
v Ostravě byl odsouzen k tres-
tu smrti za velezradu a špionáž
ve vykonstruovaném politic-
kém procesu můj otec Bohumír
Míček. Za totéž byli odsouzeni
- Stanislav Ptáček (doživotí),
Ondřej Brzuska (25 let), Ludvík
Vlček (20 let), Jarmila Sýsová
(18 let). V březnu téhož roku
byla odsouzena skupina, která
měla napomáhat v protistátní
činnosti první skupině odsou-
zených. Krajským soudem by-
la v tomto procesu odsouzena
také moje maminka, a to k tre-
stu odnětí svobody na 16 let,

a paní Branná na 15 let. Z ro-
diny jsem dostal trest nejmír-
nější - 18 měsíců. Byl jsem teh-
dy studentem medicíny.“

Rozsudek zněl: smrt
Pan Míček se proti rozsudku

odvolal, ale trest smrti byl po-
tvrzen. Pak požádal o milost.
Popravě zabránila smrt Kle-
menta Gottwalda, protože no-
vý prezident Zápotocký změnil
v červenci 1953 trest smrti na
doživotí. O změně trestu se
však Bohumír Míček dověděl
až koncem roku. Do té doby
čekal na smrt. Nastoupil do
uranových dolů, pak jej čekala
věznice Mírov a Valdice. Ze
zákona se doživotní vězení
u všech změnilo na 25 let.
V roce 1963 tehdejší prezident
Novotný snížil Bohumíru Míč-
kovi trest 25 let vězení cestou
milosti o 10 let. V roce 1964 byl
na podmínku propuštěn. O tři
roky později byla celá skupina
zproštěna obžaloby a rozsud-
ky byly zrušeny. Jeho syn Ja-
romír mohl znovu nastoupit na
lékařskou fakultu až v roce
1969, kdy mu již bylo 37 let.
Pan Míček se dožil listopadu
1989. Zemřel v roce 1991 v 87
letech.

Malou satisfakcí může
být alespoň

pamětní deska
MUDr. Jaromír Míček dosud

vykonává lékařskou praxi. Ří-
ká, že je pro něj stejně jako pro
další politické vězně morální
satisfakcí za prožité utrpení pa-
mětní deska obětem komunis-
mu z okresu Frýdek-Místek od-
halená v listopadu 1998 v bu-
dově Okresního úřadu ve Frýd-
ku-Místku. Připomíná zároveň
ztrátu nejvyšší - čtyři životy zlo-
činně popravených, jejichž
jména jsou: Ladislav Ceé, Mi-
roslav Sýkora, Miloš Morávek
a Josef Polomský. 

Anna Nováková

Smrt Klementa Gottwalda zabránila
popravě nevinného politického vězně

V prosinci 1991 se do
Penzionu pro důchodce na
Lískovecké ulici, do budovy
A, stěhovali první nájemní-
ci. Za dobu desetileté exi-
stence se zde vystřídala řa-
da zaměstnanců i obyvatel.

Trochu statistiky
neuškodí

V současné době jsou 199
obyvateli obsazeny všechny
byty. Z původních nájemníků,
kteří sem přišli v roce 1991,
zde v současnosti žije 42 oby-
vatel. Nejstarší je paní Hermí-
na Mrůzková, která v únoru
2002 oslaví 97. narozeniny.
Devadesát let a více mají pa-
ní Kališová, Skarabellová, Lu-
kovská, Hodulová a Lisníko-
vá, 55 občanů žijících v penzi-
onu je starších 80 let. Průměr-

ný věk zdejších obyvatel je
74,2 roku. Věkový průměr sni-
žuje několik invalidních dů-
chodců, kteří patří k těm nej-
mladším. Během těchto 10 let
tu žilo dalších 160 obyvatel,
z nichž již 107 zemřelo, 26
odešlo k rodině a 27 se od-
stěhovalo do Domova dů-
chodců ve Frýdku-Místku.

Penzion má 24
zaměstnanců

V současné době pracuje
v penzionu 24 zaměstnanců
a pracovník civilní vojenské
služby. Jejich věkový průměr
je 45 let. K těm, kteří zde pra-
cují nejdéle, patří paní Ště-
pánka Michalovová, Jana
Šmelová, Jana Španihelová,
Eva Kaletová, Helena Mihali-
ková, Bronislava Hlavatíková,

Jiří Dužík a Petr Pecek. Po
dobu provozu tohoto zařízení
pro seniory zde pracovalo dal-
ších 46 zaměstnanců včetně
pěti pracovníků civilní vojen-
ské služby.

Nezapomíná se tu ani
na kulturu

V pondělí 10. prosince se jí-
delna penzionu stala místem
předvánočního setkání jeho
obyvatel s pražskými sólisty
Národního divadla a Státní ope-
ry, členy umělecké rodiny Ha-
vlákovy. Program odpoledne
prodchnutého kouzlem blížících
se Vánoc završilo milé vystou-
pení dětského souboru Hurčá-
nek z Palkovic, který obyvate-
lům Penzionu pro důchodce
„pod stromečkem“ předvedl vá-
noční pásmo. (an)

Ani jeden měsíc roku 2001
nelze z pohledu kulturního
dění přehlédnout. Nebylo týd-
ne, v němž by chyběl nějaký
kulturní zážitek. O prosinci
lze říci, že občané ve Frýdku-
Místku mohli téměř každý den
využít bohaté programové
nabídky některého kulturního
zařízení.

Připočteme-li k nim řadu
předvánočních vystoupení
uskutečněných pro naše senio-
ry v klubech důchodců, v sociál-
ních zařízeních, vystoupení
u vánočního stromu na náměstí
Svobody, zpívání a koledování
sborů a souborů, můžeme říci,
že prosinec byl jedním velikým
nevšedním zážitkem. Velmi po-
těšitelné je, že se o něj velmi
často zasloužily děti a mládež.
Dětská schola například zazpí-

vala na tradičním Vánočním jar-
marku uspořádaném Muzeem
Beskyd. Učitelé a žáci Základní
umělecké školy duchovní hudby
ve Frýdku-Místku koncertovali
v kapli svaté Barbory. Základní
umělecká škola ve Frýdku-Míst-
ku připravila krásný Vánoční
koncert žáků, kteří v sále Ná-
rodního domu předvedli nejen
své pěvecké a hudební nadání,
ale i to taneční a dramatické ve
Hře s jesličkami.

Malá Ostravica a muzika
Graj se představily během Vá-
nočního posezení u cimbálu
v Národním domě, jež uspořá-
dal SLPT Ostravica. Jeho za-
kladatelka a pamětnice paní
Věra Šimková obohacuje svý-
mi zkušenostmi spolu se skupi-
nou bývalých tanečníků své
mladší kolegy a samozřejmě

také začínající členy souboru
Malá Ostravica. Během před-
vánočního koledování v kultur-
ním domě v Lískovci jsme se
mohli seznámit se zvyky a oby-
čeji v období od Mikuláše až po
Štědrý den.

Vánoční koncert Ostravičky
byl jedinečným dárkem DFS
Ostravička občanům města.
Téměř v předvečer vánočních
svátků byl zároveň příležitostí
k zamýšlení a zastavení
v předvánočním shonu. Na pó-
diu kina Petra Bezruče se ve
vánočním pásmu doprováze-
ném betlémskými zpěvy střída-
li malí i velcí andělé a pastuš-
kové i další postavy událostí
před dvěma tisíci lety. I do no-
vého roku 2002 vinšuje Ostra-
vička všem lidem dobré vůle
štěstí, zdraví, pokoj svatý. (an)

Loňský prosinec byl jedním velkým
nevšedním kulturním zážitkem

Zlatník RytecJ &P
PRODEJ HODINEK + ZÁRUČNÍ SERVIS

❖ Opravy hodin, hodinek, výměna baterií, úpravy řemínků
❖ Prodej zlatých ručně zhotovených šperků 

s roční záruční lhůtou - úprava velikosti těchto šperků na počkání
❖ Velký výběr zlatých i stříbrných řetízků a náramků
❖ Prodej šperků ze stříbra i přírodních kamenů
❖ Na zboží zakoupené v naší prodejně poskytujeme záruční 

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

Zámecké náměstí 51 
Frýdek 
tel.: 0658/63 11 27

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

Děti svým vánočním pásmem potěšily obyvatele frýdeckého Penzionu pro důchodce.
Foto: Archiv
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Ekologická výchova je
jednou z oblastí, na které
Speciální škola ve Frýdku-
Místku na ulici Míru klade
mimořádný důraz. Škola se
už několik let se snaží vést
žáky k úctě k přírodě a k její
ochraně, přičemž teoretické
poznatky, které děti získáva-
jí na různých vzdělávacích
akcích se pak snaží uplatňo-
vat i v praxi.

„Na podzim jsme se ve ško-
le dověděli o projektu Stromy
milénia 2001 a ihned jsme se
rozhodli, že se výsadby stro-
mů zúčastníme. Pracovníci
Odboru životního prostředí
Městského úřadu ve Frýdku-
Místku nám nabídli lokalitu
a určili druh stromu. V polovi-

ně listopadu 2001 žáci naší
školy spolu s pedagogy zasa-
dili pětimetrovou vrbu bílou
u kulturního domu Válcoven
plechu ve Frýdku,“ říká učitel-
ka ze Speciálních škol ve
Frýdku-Místku na ulici Míru
Jarmila Adámková. Děti i uči-
telé uhradili jednu třetinu ceny
stromu a na zbytek finančně
přispělo Ministerstvo zeměděl-
ství, které je garantem celého
projektu.

„Jsme rádi, že jsme výsad-
bou stromu mohli navázat na
starou českou tradici Žižko-
vých dubů, Husových lip a dal-
ších památných starých stro-
mů, a že jsme alespoň málem
přispěli k ozelenění našeho
města,“ dodala učitelka. (ja)

Děti z frýdecko-místecké Speciální školy na ulici Míru společně
se svými učiteli vysadily před začátkem zimy vrbu u válcoven-
ského kulturního domu ve Frýdku. Foto: Archiv školy

Strom milénia vysazenČervený kříž
ocenil nejlepší

dárce krve
Oblastní spolek Českého

červeného kříže vloni ocenil
udělením bronzových, stří-
brných a zlatých plaket
MUDr. Jánského celkem 532
bezpříspěvkové dárce krve.

Z tohoto počtu obdrželo
bronzovou plaketu 247 dárců
krve (137 ve Frýdku-Místku
a 110 v Třinci), stříbrnou pla-
ketou bylo oceněno 189 dárců
(88 ve Frýdku-Místku a 101
v Třinci) a zlatou plaketu do-
stalo 96 bezpříspěvkových
dárců krve (z toho 50 ve Frýd-
ku-Místku a 46 v Třinci).

Jiří Foltýnek získal
Nejvyšší ocenění

Za 80 bezpříspěvkových od-
běrů krve pak bylo oceněno 11
dárců Zlatým křížem I. stupně
a za 120 odběrů krve získali
Zlatý kříž II. stupně dva dárci.
Nejvyšší ocenění - Zlatý kříž III.
stupně za úctyhodných 160
bezpříspěvkových odběrů krve
získal Jiří Foltýnek z Kozlovic.

ČČK pořádá večírek na
podporu dárcovství krve
Oblastní spolek Českého

červeného kříže pořádá na
podporu a propagaci dárcov-
ství krve a humanitární činnos-
ti ČČK slavnostní společenský
večírek, který se bude konat
1. února v 19.00 hodin v Domě
kultury VP Frýdek-Místek. Při
této příležitosti bude slavnost-
ně předána padesáti bezpřís-
pěvkovým dárcům krve z Frýd-
ku-Místku zlatá plaketa MUDr.
Jánského za 40 bezplatných
odběrů krve. Připravena je
i bohatá tombola, předtančení
a večeře. K tanci zahraje Ta-
neční skupina Flash. Vstupen-
ky jsou v předprodeji v ČČK,
8. pěšího pluku 1975 (komerč-
ní centrum) v Místku. Telefon:
434 376. (jr)

Období vánočních svátků
je v mysli každého člověka
spojeno nejen s adventním
časem a vánočními příprava-
mi, ale všichni také mnohem
citlivěji vnímáme své blízké
a přátele i děti kolem nás.

Rodina se v tomto čase stává
tím nejdůležitějším, co máme.
Mnozí lidé se snaží přispět svou
pomocí také lidem bez rodiny
a zázemí. Děti a zaměstnanci
Dětského domova se speciální-
mi školami ve FM by chtěli tou-
to cestou z celého srdce podě-
kovat všem občanům města
i blízkých obcí za zájem, přátel-
ství a příspěvky všeho druhu
v celém roce 2001. Pociťujeme,

že s našim osudem a starostmi
nejsme sami.

Děkujeme tedy mnohokrát
nejen občanům, ale také firmám
Tesco, Interspar, Albert, firmě
Deltamedia, realitní kanceláři
Sey, CNM textil, panu Valáško-
vi, firmě Valencia Fruit, paní Go-
lové, paní Ludmové, týdeníku
Noviny, panu Mamulovi ze
Squash klubu, Soukromé hu-
dební škole ve FM, manželům
Kučíkovým, slečně Gregošové
a jejím přátelům a paní Lískové.
Zvláštní poděkování patří za-
městnancům Městského úřadu
ve Frýdku-Místku a Městu Frý-
dek-Místek za celoroční spolu-
práci a pomoc. 

Mgr. J. Konkolová, ředitelka

Koncerty učitelů v ZUŠ
Mimořádnou událostí

v životě každé základní
umělecké školy jsou kon-
certy učitelů. Učitelé si při
této příležitosti vymění role
se svými žáky.

Na pódium, na kterém se
po celý rok potí děti, vstoupí
jejich pedagogové, aby tak
podtrhli celoroční úsilí o pře-
dání svých vědomostí a do-
vedností svým následovní-
kům. Podobné akce jsou
součástí výchovně-vzděláva-
cího procesu a motivují děti
k dalšímu studiu.

Učitelé frýdecko-místecké
ZUŠ se představí na dvou
koncertech 11. a 14. února
od 18 hodin v sále školy.
Srdečně zveme nejen žáky
školy a jejich rodiče, ale též
veřejnost. Ladislav Muroň

Vážená redakce,
dovolte, abych cestou vašeho Zpravodaje vřele poděkoval za se-
be a celou naši rodinu všem pracovníkům Domova důchodců (dá-
le jen DD) na ulici 28. října 2155 ve Frýdku-Místku, zejména sest-
řičkám a lékařům za jejich vzornou, vysoce odbornou, nelehkou,
laskavou a obětavou péči, kterou věnují našim drahým. Současně
děkuji i celému kolektivu obětavých sester v Boromeu, kde naše
maminka byla prve umístěna. Samozřejmě v neposlední řadě pat-
ří poděkování Radě a zastupitelstvu města FM, které se nemalou
měrou o vše zasloužily.

V DD na ulici 28. října 2155 jste vytvořili krásný a důstojný stá-
nek pro všechny osoby, které ze zdravotních důvodů, vysokého vě-
ku, imobility, či jiných důvodů jsou nuceni v něm přebývat. Uvede-
ný domov je po stránce stavebně technické, provozně hygienické,
organizační a lidským přístupem odborné obsluhy samé, na tak vy-
soké úrovni, že i u návštěvy ze Slovenska vyvolal značný údiv a ob-
div, v jak překrásném prostředí je naše maminka umístěna.

Věřte mi, že jako bývalý odborný pracovník oddělení hygieny vý-
živy Krajské hygienické stanice v Ostravě to mohu velice dobře po-
soudit, protože se měl možnost se s celu problematikou DD býva-
lého Severomoravského kraje podrobně za dlouhá léta seznámit.

Vzhledem k tomu, že maminku dvakrát v týdnu pravidelně nav-
štěvuji a sestra rovněž, a to tak, že se střídáme, máme přehled
o veškerém dění v DD a vše pravidelně sledujeme.

Závěrem bych vám chtěl sdělit, že jsme se velice těžce před le-
ty rozhodovali, zda máme maminku vůbec umístit v DD, a byli jsme
z toho velice nešťastní. Maminka se však po mozkové mrtvici sta-
la zcela imobilní a my jsme kvůli našemu současnému zdravotní-
mu stavu už sami neměli síly a nemohli jsme se rozhodnout jinak.

Díky obětavé péči celého personálu se naše maminka dožila v li-
stopadu 2001 úctyhodného věku devadesáti let . Rádi ji navštěvu-
jeme a občas si spolu dokonce i zazpíváme. 

MVDr. Boris Zuk, Ostrava - Zábřeh

Dětský domov děkuje za příspěvky

Senioři sdružení v klubech
důchodců si na nudu rozhod-
ně stěžovat nemohou. Jed-
notlivé kluby pro své členy
v průběhu celého roku orga-
nizují celou řadu akcí kultur-
ního, společenského i spor-
tovního charakteru. Výjimku
netvořily ani uplynulé Váno-
ce, kdy ve všech osmi po-
bočkách, které na území
Frýdku-Místku a v přilehlých
obcích fungují, proběhly vá-
noční besídky.

„Předvánoční posezení se už
v našich klubech důchodců sta-
lo pěknou tradicí. Besídky, na
kterých nikdy nechybí bohatý
kulturní program, bývají slav-
nostním završením kalendářní-
ho roku a senioři se na ně vel-

mi těšívají. Město důchodcům
při této příležitosti také přispívá
na občerstvení,“ říká Renata
Pavloková z odboru sociálních
služeb Městského úřadu ve
Frýdku-Místku. „Velice se vyda-
řila například vánoční besídka
klubu důchodců v Chlebovicích.
Seniorům tu zazpíval pěvecký
soubor Radost, své vánoční
pásmo předvedly děti z místní
základní školy a přítomné dob-
ře pobavily i lidové vyprávěnky
a koledy Věry Koniarové a Mi-
lady Janečkové. Nesměly sa-
mozřejmě chybět ani drobné
vánoční dárečky, které si senio-
ři mezi sebou vzájemně vymě-
nili,“ vzpomíná na pěknou at-
mosféru Vánoc Renata Pavlo-
ková. (jr)

Vánoční besídky jsou pro seniory
tradicí, na kterou se všichni těší

Na výroční členské schůzi
Svazu důchodců České re-
publiky ve Frýdku-Místku,
která proběhla v polovině
ledna v místeckém Národním
domě, se téměř dvě stě pří-
tomných členů seznámilo
s výroční členskou zprávou
SDČR FM za rok 2001. Při té-
to příležitosti také proběhla
volba nového výboru svazu.

Ve frýdecko-místeckém sva-
zu důchodců bylo ke konci loň-
ského roku 459 členů. „Činnost
důchodců je rozmanitá. Díky
sdružení zdravotně postižených
ve Frýdku-Místku a jejich ve-
doucí paní Vítečkové například
navštěvuje okolo padesáti na-
šich členů každý měsíc bazén.
V této souvislosti patří poděko-
vání paní i paní Koblížkové, kte-
rá se za naši organizaci o prů-
běh plavání po celý rok stará,“
uvedl předseda frýdecko-mís-
teckého svazu důchodců Ru-
dolf Horníček.

Ke svazu důchodců patří rov-
něž i Středisko sociální pomoci
a služeb městské organizace
SDČR. Jeho vedoucí Alena Pa-
velčíková se stará o sedm pe-

čovatelek, které zajišťují pečo-
vatelskou službu postiženým
a starým občanům v bytech
přes den o víkendech a svát-
cích. Důchodci mají možnost
rovněž využívat biolampu, mě-
ření krevního tlaku, sociální
a právní poradenství.

„Při zajišťování různých akcí
i při řešení problémů centra
i městské organizace SD je nut-
ná dobrá spolupráce s Měst-
ským úřadem ve Frýdku-Místku
Bez jeho dotací bychom ne-
mohli existovat. Poděkování
patří zvláště starostovi města
PhDr. Zdeňku Stolařovi, mís-
tostarostovi Mgr. Josefu Vojvo-
díkovi a vedoucí odboru sociál-
ních služeb ing. Vladislavě Ber-
tové. Díky patří i řediteli Národ-
ního domu Mgr. Janu Krulikov-
skému za zabezpečování
našich schůzí v ND i členkám
výboru, které se starají o to, aby
se všem členům v naší organi-
zaci líbilo a rádi se zúčastňova-
li připravených akcí,“ vyjádřil
poděkování předseda frýdecko-
místeckého svazu důchodců
Rudolf Horníček. 

(Štěpánka Pešáková)

Důchodci zhodnotili činnost za loňský rok



Od přelomu minulého sto-
letí, objevem Konráda Ro-
entgena dostali lékaři mož-
nost obohatit diagnostické
způsoby o zobrazení hlou-
bek lidského těla použitím
paprsků X. Následovala po-
válečná doba ultrazvukové
a později i magnetické dia-
gnostiky. Vrcholem rentge-
nového zobrazení je rentge-
nová tomografie, nazývána
lidově CT a umožňující troj-
rozměrné zobrazení orgánů
a jejich vrstev čili řezů. Dy-
namické - pohyblivé děje
jsou zachytitelné angiografií
velkých cév a cév srdečních.
Poznání příčiny může vést
k nápravě defektního orgánu
nebo poruchy. (Odstranění
nádoru, rozšíření či náhrada
zúžené tepny.)

Původní rentgenové
metody nejsou dokonalé

Rentgenové metody mají
jednu slabinu, a to je jejich
omezení v čase. Záblesk rent-
genové lampy nebo CT řez
ukazuje stav, jež lze přirovnat
k fotografii. Zachytí pomíjivý
okamžik - stav orgánu v da-
ném okamžiku. Nic neříká
o tom, co je příčinou zúžení
cévy, nebo o předpovědi cho-
vání zjištěného nádoru. Zda je
zhoubný či nezhoubný, jaká
metabolická příčina změní
buňku normální za nádoro-
vou.

Vývoj techniky
pokročil

V roce 1960 vynalezl Anger
přístroj, který může diagnostic-
ký proces rozšířit o poznání ne-
jen statických fotografií lid-
ských orgánů, ale zavést do
praxe sledování dynamických
jevů. Jak se stahují stěny sr-
deční, jak je proměnlivé prokr-
vení mozku, jak se hojí zlome-
nina drobné kůstky, která na
rentgenu ušla pozornosti, zda
nádor metastazuje a jak rychle.
Ve spolupráci s radiobiochemií
byly vyvinuty neškodné látky,
které se označkují stopovým
množstvím radioaktivního pre-
parátu a po injekci nám zobra-
zí orgán a hlavně nás mohou
informovat o životních proce-
sech na stále jemnější úrovni,
nyní již na úrovni protilátkové.

Funkční obraz orgánů
může být

i trojrozměrný
Onemocnění lze sledovat

v čase, nebolestivě a téměř
nepřetržitě. Výsledek nazývá-
me funkčním obrazem orgánu.
Ať již jde o srdce, plíce, mozek,
kosti, štítnou žlázu, žlučové
cesty. Třicet let od dob Angera
byl obraz funkce dvojrozměr-
ný. Rozvoj výpočetní techniky
a rychlosti počítačů lze ve svě-
tě od roku 1990 funkční obraz
převést i do třetího rozměru
a do řezů, podobně jako u rent-

genového CT. Přístroj, který
dokáže zrekonstruovat v nor-
mální době miliardy dějů a vy-
tvořit z nich diagnosticky uži-
tečný výstup se nazývá
SPECT (jednofotonová emisní
počítačová tomografie). Po-
skytuje rotující trojrozměrný
obraz různých orgánů, jejich
funkcí, orgánových funkčních
řezů. Řezy stěnou srdeční uká-
ží, která z tepen je zúžena ne-
bo uzavřena, která část mozku
je zdrojem epilepsie. Znalostí
funkce se dostáváme k mož-
nosti prognozování. Nízká dáv-
ka záření, která nedosahuje
ani desetiny dávky při snímku
plic, umožňuje sledování ve
dlouhém časovém úseku.

Frýdecká nemocnice
tento dokonalý 
přístroj získala

Díky velkému úsilí vedení
Nemocnice ve Frýdku Místku
se podařilo překonat finanční
těžkosti, přesvědčit Minister-
stvo zdravotnictví ČR o spolufi-
nancování a tento přístroj pro
jednadvacáté století zakoupit.
Na základě toho se pacientům
Frýdku-Místku, Třince, Nového
Jičína, Karviné, Havířova dostá-
vá technika využívající daleko
vyšší standard diagnostiky
a prognostiky závažných cho-
rob.

MUDr. Jiří Dudzik, primář
oddělení nukleární medicíny

Nemocnice ve Frýdku-Místku.

V zimě pleť vyžaduje
velkou pozornost

Frýdek-Místek má svého
prvního Íkváče. Stal se jím
Pavel Motloch z 1.A třídy
Gymnázia Petra Bezruče ve
Frýdku-Místku. Inteligenční
soutěž pro děti do patnácti let
„Íkváč 2001“ pořádal Spolek
přátel Frýdku-Místku a Men-
sa ČR - místní skupina Frý-
dek-Místek za podpory Měst-
ského úřadu ve Frýdku-Míst-
ku.

Předkolo soutěže proběhlo
v první polovině prosince a zú-
častnilo se ho 655 dětí do pat-
nácti let - dobrovolníků ze
všech základních škol a z Gym-
názia P. Bezruče. Děti vyplnily
náročný inteligenční test, který
připravila místní Mensa. Na zá-
kladě výsledků předkola bylo
vybráno 26 finalistů.

Finále soutěže pak proběhlo
v polovině prosince ve velké za-
sedací síni Městského úřadu ve
Frýdku-Místku. Děti na začátku
vyplnily klasický inteligenční
test a při řešení dalších úkolů

musely prokázat svou bystrost
a logický úsudek. Encyklope-
dické znalosti při této soutěži
nehrály žádnou roli, důležité by-
lo samostatné a logické uvažo-
vání. Svou úlohu v této soutěži
určitě sehrála i schopnost sou-
středění a udržení pozornosti.
Finále totiž trvalo přes tři hodiny
a během této doby bylo finalis-
tům k vyřešení zadáno okolo
dvou set padesáti úkolů, které
byly promítány pomocí počítačů
na projekční plátno.

„Chtěl bych poděkovat mís-
tostarostovi města Mgr. Josefu
Vojvodíkovi a řediteli 1. základ-
ní školy Pod sovou Mgr. Zbyň-
ku Šostému. Díky jejich podpo-
ře bylo možné využít technicky
skvěle vybavenou velkou zase-
dací síň městského úřadu
a usnadnili nám také komunika-
ci s místními školami. Stejně tak
bych chtěl poděkovat i řediteli
Hutního Projektu a.s. ve Frýd-
ku-Místku ing. Pecinovi za přís-
pěvek na ceny pro soutěžící,“

řekl předseda pořádajícího
Spolku přátel Frýdku-Místku
a frýdecko-místecké místní sku-
piny Mensy ČR Dalibor Hrabec.
„Pro děti je pořádána celá řada
nejrůznějších soutěží, ale vylo-
ženě inteligenční klání prozatím
chybělo. Po prvním ročníku
Íkváče se ukázalo, že i tento typ
soutěže může být pro děti při-
tažlivý. Na finále byla skvělá at-
mosféra, kterou ještě umocnila
přítomnost televizního štábu,
soutěžící byli vynikající, Íkváč
2001 se zkrátka vydařil,“ zhod-
notil průběh soutěže Dalibor
Hrabec a dodal, že letos na ja-
ře by měla proběhnout stejná
soutěž pro středoškoláky.

Na závěr přinášíme jeden
z těžších úkolů nominačního
testu (předkola), který vyřešil
opravdu jen málokterý žák:

12, 1112, ?, 132112,
1113122112,

Které číslo patří místo otazníku?
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Pavel Motloch (na snímku uprostřed vpravo) právě dostává od
asistentky čokoládové penízky za správně vyřešený úkol. Vlevo
Jakub Vojkovský. Foto: Archiv

Pořadí, jméno Škola Třída
1. Pavel Motloch Gymnázium P.B., 1.A
2. Jakub Vojkovský Gymnázium P.B., 1.A
3. Patrik Murín 10. ZŠ, 9.A
4. Michaela Karásková 1. ZŠ, 7.D
5. Petr Buček 6. ZŠ, 6.A
6. Jakub Moškoř 1. ZŠ, 6.D
7. David Jozefov 6. ZŠ, 9.A
8. Roman Kopeť 9. ZŠ, 9.A
9. Ondřej Luliak Gymnázium  P.B., 1.C

Děti soutěžily o titul Íkváče 2001

A jak tedy soutěž dopadla? Porota, které předsedal Mgr. Vojvodík, oce-
nila z 26 finalistů 9 nejlepších, kteří získali hodnotné ceny. Jsou to:

Zimní období naši pleti
rozhodně neprospívá,
zvláště je-li mrazivé. Pře-
chody z teplého prostředí
do studeného a naopak
jsou pro pleť velkou zátě-
ží. Tomu se samozřejmě
můžeme těžko vyhnout,
přinejmenším se však mů-
žeme proti škodlivému
působení mrazu dobře
chránit.

Klesne-li rtuť teploměru
pod bod mrazu, rozhodně
nikdy by se neměl používat
jako denní krém hydratační-
ho typu. Ten je v zimním ob-
dobí vhodnější na noc
a přes den je vhodnější pou-
žívat pouze krémy mastné.
Pozor však na výjimky, vý-
razně mastnou pleť už
mastným krémem nezatě-
žujeme a místo toho použi-
jeme spíše lehčí ochranný
krém.

Před nežádoucím účin-
kem mrazu chrání také ma-
ke-up. Na našem trhu je vel-
ký výběr těchto prostředků,
některé z nich jsou dokonce
určeny k léčbě problematic-
ké pleti. Nemusíme se brá-
nit ani pudru. Dnešní mo-
derní přípravky mají funkci
ochrannou i pěstící. Celkový
make-up poskytuje i ochra-
nu před UVB a UVA záře-
ním. Vliv záření ani v zim-
ních měsících nepodceňuj-
te, zvláště je-li bohatá sně-
hová pokrývka nebo při po-
bytu na horách. Zapomínat

bychom neměli ani na citli-
vou pokožku rtů. Z celé řady
tyčinek, vosků, jeleních lojů
a balzámů bychom měli vy-
bírat ty, které poskytují
ochranu před UVA a UVB
zářením. Dojde-li k rozpras-
kání rtů, je velmi účinné je
potřít medem.

Velké teplotní rozdíly ven-
kovního a vnitřního prostře-
dí namáhají drobné pleťové
cévky, které právě v zimním
období výrazně ztrácejí
svou pružnost. K posílení
stěn cévek je proto dobré
obohatit jídelníček o potravi-
ny s obsahem rutinu, jako
jsou pohanka nebo třez-
alkový čaj. V žádném přípa-
dě bychom také neměli za-
pomínat na dostatečný pří-
sun vitamínů. Z kosmetické-
ho hlediska má velký vý-
znam vitamín A působící
proti vysychání pokožky, vi-
tamín E, který má funkci re-
generační a celá řada vita-
mínů B působících proti ak-
né a oparům.

Protože je v zimním obdo-
bí zatížení pleti mnohem
vyšší než v létě, lze jen do-
poručit návštěvu kosmetič-
ky, která určí typ pleti, dopo-
ručí vhodné přípravky, pora-
dí s péčí o pleť a návštěvy je
možné využít i k celkovému
ošetření pleti. (Lenka Hrdá,
kosmetička. Konzultace -
kosmetický salon, náměs-
tí Svobody 14, Místek.
Tel.: 0658/647 027. PR)

V Nemocnici Frýdek-Místek
se ku prospěchu pacientů
diagnostika rychle rozvíjí



V polovině prosince pro-
běhla ve frýdecké Speciální
škole pro žáky s více vadami
Naděje vánoční besídka, kte-
ré se zúčastnili i rodiče
a prarodiče dětí, které tu mě-
ly možnost ukázat, čemu se

během celého uplynulého
roku naučily a jaké udělaly
pokroky.

Čestnými hosty byli na vá-
noční besídce ředitel sázkové
kanceláře Chance a. s. Jaro-
slav Lukovský s manželkou. Dí-

ky nemalým sponzorským da-
rům této společnosti si z vá-
noční besídky každé dítě nejen
odnášelo plyšovou hračku, ale
škola mohla pro zdravotně po-
stižené imobilní děti koupit,
stejně jako vloni, už druhou
speciální nastavitelnou poloho-
vací židli. „Tato židle stojí 44
500 korun. Díky tomu, že jsme
pro naše děti u firmy Meyera
zakoupili už druhou takovou
židli, dostali jsme dar v podobě
invalidního vozíku. Ten ihned
začala využívat naše nová žá-
kyně po těžkém úrazu. Díky da-
ru, který nám poskytl náš spon-
zor, jsme tak vlastně získali
hned několik darů. Poskytnuté
dobro se tak zřetězilo,“ vysvět-
luje ředitelka školy Naděje An-
na Jakobová. „Kromě toho
jsme také mohli z nemalých fi-
nančních prostředků, které
nám sázková kancelář Chance
poskytla, vymalovat prostor
nad rehabilitačním bazénem
a vstupní chodbu školy, která
zároveň dlouží k nácviku chůze
zdravotně postižených dětí.
Celý prostor je výtvarně řešen
tak, aby děti při nácviku chůze
docházely k určitým metám
představovaným motivy ze zví-
řecího nebo rostlinného světa.
Navíc jsme za peníze sponzora
získali i speciální rehabilitační
polohovací a kompenzační po-
můcky a spoustu didaktických
a učebních pomůcek,“ říká ře-
ditelka. 

„Poděkování patří i firmě Pro-
dex pana Michálka z Fryčovic,
který dětem naší školy už po
několik let kupuje vždy ke Dni
dětí, Velikonocím a na Mikuláše
veliké čokoládové figurky, a sa-
mozřejmě i všem ostatním
sponzorům,“ dodala ředitelka
Jakobová.
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Děti v Naději dostaly speciální židle

Díky sponzorským darům mohla Speciální škola pro žáky s ví-
ce vadami Naděje koupit nastavitelnou polohovací židli, ve kte-
ré teď zdravotně postižené děti mohou při učení pohodlně a rov-
ně sedět. Foto: Jana Rumianová

V ulicích Frýdku-Místku
a Ostravy se v době okolo
Vánoc objevili lidé nabízející
za symbolickou cenu 20 ko-
run modré plastové spony
s logem „Sportem proti dro-
gám“. Tuto veřejnou sbírku
uspořádal frýdecko-místec-
ký sportovní klub SK Muay-
thai, proto je také na spo-
nách vyobrazen thajský bo-
xer rozkopávající injekční
stříkačku. Tímto způsobem -
sportem - se tak symbolicky
dostává ze zajetí toxikoma-
nie.

„Celá akce vznikla jako vý-
sledek naší snahy aktivně se
zúčastnit nějakým způsobem
primární protidrogové preven-
ce v našem kraji. Mne, stejně
jako všechny mé známé, silně
znepokojuje vzrůstající počet
mladých lidí a dětí experimen-

tujících s různými drogami.
V dnešní době se po ulicích po-
tlouká spousta dětí, které neví,
co s volným časem a chytají se
různých pochybných part, kte-
ré užívají návykové látky. Tím-
to projektem chceme znovu
upozornit veřejnost na tento
problém a zároveň nabídnout
určitou alternativu pro využití
času dětí a mládeže,“ řekl
o projektu jeho zadavatel Mar-
tin Vaňka. Sbírka byla řádně
povolena rozhodnutím Kraj-
ského úřadu v Ostravě s účin-
ností od 16. prosince 2001. Vý-
těžek projektu bude použit na
oslovení a nábory „dětí ulice“,
do sportovních klubů thajského
boxu, na jejich sportovní
a technické pomůcky a vyba-
vení, eventuálně dle potřeby
na rozšíření klubů do přilehlých
vesnic v okrese.

Modré spony měly veřejnost
upozornit na problém drog

Masky
mohou rejdit

Občanské sdružení levico-
vého klubu žen „Růže 92“ po-
řádá v sobotu 2. února od
15.00 hodin v Domě kultury
Válcoven plechu FM Veselý rej
masek. Připravený je bohatý
program, veselá tombola, od-
měny. Tato akce je pořádána
i pro děti ze zvláštní školy na
ulici Míru a hendikepované
z pomocné třídy. Vstup pouze
v maskách.

Komunisté
připravují ples
Okresní a městský výbor

KSČM ve Frýdku-Místku pořá-
dá v pátek 8. února od 19.00
hodin v Domě kultury Válcoven
plechu FM Společenský ples
KSČM. Připravena je tombola,
domácí kuchyně, k tanci hraje
hudební skupina Boys. Před-
prodej vstupenek na OV
KSČM a v trafice DK VP.

Jako tradičně, i na sklonku loňského roku se konala ve frý-
deckém divadle Čtyřlístek folkrocková přehlídka amatér-
ských kapel, a to již 8. ročník festivalu s názvem Radana, kte-
rý pravidelně pořádá místní Dům dětí a mládeže s podporou
Městského úřadu a několika soukromých firem.

Loňský ročník doplnil k přehlídce kapel další přívlastek - kromě
folku a rocku zazněly i prvky jazzu v podání skupiny Scarrab Jazz,
a kromě nových i pravidelně hostujících kapel včetně jednotlivců
(Hrozen, Tomáš Zeno Václavík, Víťa Liboška a řada dalších), byl
zpestřen o mimosoutěžní vystoupení bruntálského bubeníka Ivo
Batouška s celou jeho bubenickou školou Jumping Drums, jejichž
ukázky bubenického umění řádně usadily diváky do křesel.

V divácké soutěži si nejvíce hlasů odnesla frýdecko-místecká
„rodinná“ kapela Srdíčko, která s velkou převahou zvítězila před
ostatními kapelami i před tak známým hudebníkem, jako je David
Vysloužil, jenž také celý večer zastával roli moderátora, a to zce-
la netradičně z hlediště i v průběhu samotných produkcí.

Pořadatelé této přehlídky amatérských kapel věří, že se i letos
podaří uskutečnit takovéto setkání přátel „nejen“ hudby, které už
po léta zpříjemňuje předvánoční atmosféru. (vr)

Národní dům a Radhošť
nejsou obyčejné restaurace
Zveme Vás k příjemnému posezení za přijatelné ceny v na-

šich restauracích.
V restauraci Národní dům
vám od 1. ledna 2001 nabízíme pivo za 13,90 Kč. K němu

si můžete dát například nakládaný hermelín, selské tvarůžky,
smažené korbačiky, smažená kuřecí křidýlka a mnoho dalších
pochoutek. Na velkoplošné televizi můžete sledovat sportovní
pořady.

Pozor ! Soutěž !
Při útratě nad 300 korun získáte slosovatelný bloček. Slo-

sování se uskuteční poslední sobotu v měsíci. Jaké budou
ceny? 1. cena pohoštění v hodnotě 600 Kč

2. cena dárkový balíček v hodnotě 250 Kč
3. cena 10 piv nebo 10 káv zdarma.

V kavárně Radhošť
právě pro Vás zde snižujeme cenu piva na 15,90 Kč, 2 dcl

vína u nás koupíte už od 20 Kč. 
Hrajete rádi šachy? Proč si nezahrát u nás v kavárně? Rádi

bychom u nás obnovili tuto tradici. Na třech šachovnicích se
mohou utkávat soupeři nejrůznějších věkových kategorií.

Všechny Vás srdečně zve nové vedení společnosti.
Telefon: 433 883.

Dárečky od dětí dojaly
Odbor školství, kultury,

mládeže a tělovýchovy Měs-
ta Frýdku-Místku oslovil ve-
dení škol, aby stejně jako
v minulých letech děti při-
spěly výrobou drobných
dárků a přání k pěknějšímu
prožití vánočních svátků na-
šich spoluobčanů v Domově
důchodců ve Frýdku-Místku
a v Domě pokojného stáří
u Panny Marie Frýdecké.

Paní vychovatelky ve škol-
ních družinách a paní učitelky
motivovaly děti zajímavými ná-
pady, jejichž výsledkem byly
krásné dárečky a milá přání
k novému roku 2002. Obyvate-
lé zmíněných zařízení je přijí-
mali často s dojetím. Někdy
vzhledem ke své osamělosti to
byly jediné dárečky, které do-
stali. Za radost, kterou jim způ-
sobily, patří šikovným dětem
velké poděkování. 

(Odbor ŠKMaT)

Ve fotogalerii Ivana Korče
v knihkupectví Librex u místec-
kého náměstí Svobody před-
staví své fotografie ve čtvrtek
7. února 2002 v 17.00 hodin
Michal Popieluch. Výstava fo-
tografií tohoto autora se snaží
dokumentovat činnost street-
workerů Centra nové naděje
ve Frýdku-Místku. Výstavu slo-
vem uvede Martin Lisník.

KBB
● zfiizování a provoz

spoleãn˘ch 
televizních antén

● montáÏe a servis
antén

Tel/fax/zázn.
0658/622 161

Streetworkeři
na fotkách

Ohlédnutí za Radanou



Baby Club Kenny
zve na besedu a zápis

Baby Club Kenny organizuje
Besedu s rodiči a zápis do kur-
zů Programy, Cvičení a Plavá-
ní novorozenců, kojenců, bato-
lat a předškoláčků v prostorách
krytého bazénu při 11. ZŠ na
Slezské ve Frýdku-Místku
v úterý 12. února v 16.00 hodin.
Beseda potrvá 1 - až 1,5 hodi-
ny, pokud možno bez dětí. In-
formace na tel: 0723/ 130 216.

Děti se mohou hlásit
do oddílu juda

TJ Staříč FM pořádá nábor
dětí od 8 let do oddílu juda, a to
4. února od 16.30 hodin na 9.
základní škole na ulici E. Krás-
nohorské ve Frýdku. Tréninky
budou vždy dvakrát týdně
v pondělí a ve čtvrtek od 16.30
do 18.00 hodin. Kursovné činí
130 korun měsíčně.

Naučte se tradiční
čínské bojové umění

Lok Yiu Wing Chun Kung Fu,
Škola tradičního čínského
Kung Fu váženého mistra Lok
Yiu z Hong Kongu pořádá bě-
hem února nábor nových čle-
nů. Cvičení pro děti od 5 let
a tréninkové kurzy pro dospělé
od 15 let. Adresa: B. Václavka
2783, 738 01 Frýdek-Místek.
Informace na tel.: 0603 212
945.

Nový nábor do Aikido
Slovenská Aikido Asociácia,

Aikido SKP Ostrava a Aikido
SKP Dojo FM vás zve na nový
nábor ing. Kamila Kozáka, drži-
tele 2. Dan Aikikai Honbu Dojo,
2. Dan Judo, vedoucího SKP
Ostrava a René Grygara, 2.
Dan Aikikai Honbu Dojo, učite-
le SKP Ostrava. Nábor se koná
v pondělí 8. 4. a ve středu 10.
4. v 19.15 hod. Místo konání:
Kasárna ve FM - Bahně. Pozor:
sraz u vstupu do areálu v 19.15
hodin. Tréninky: pondělí a stře-
da 19.15 - 21.00 hodin.
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Reakce na článek v Novinách KAMELOT dne 21.1. 2002
„Richtrová a Rafaj tají informace“

MAKARSKÁ, HOTEL DALMACIJA ***

Termín, cena:
8.6. - 15.6. 2002

Cena: 9295,-

V ceně je zahrnuto:
Ubytování, doprava, polopenze,

pobytová taxa, pojištění, profesio-
nální instruktor aerobiku.

Program zájezdu:
2x denně cvičení u bazénu, aqua-
robik, společenské večery, fakul-
tativní výlety, turistika, možnost

potápění, vodních sportů a parag-
lidingu.

Informace:
Paní Ivana Černochová

tel.: 0658/628 783, 0605 474 372,
Sportovní klub Maxim -

tel.: 0658/624 105.

Škola TaeKwon-Do ITF
Frýdek-Místek si na domá-
cím i mezinárodním sportov-
ním poli za dobu svého pů-
sobení vydobyla velice pres-
tižní postavení.

Eviduje přes 250 členů, me-
zi nimi i Martinu Žákovou
z Kunčiček u Bašky, která je
v tomto sportu za rok 2001 dru-
hou nejúspěšnější žákyní
v ČR. Nejlepší žáci Lukáš Bau-
er z Dobré a Michal Kováč
z Frýdku dosáhli na 6. a 7. mís-
to v ČR. V juniorech si vedl nej-
lépe Michal Košátko na 4. mís-
tě za rok 2001 v ČR, v senio-
rech Miroslav Sýkora z Místku
na 2. místě v ČR. V juniorkách
se nejvýše umístila Soňa Štef-
ková z Palkovic a v seniorkách
Martina Řezáčová z Místku.

Reprezentanti ČR z této frý-
decko-místecké školy se také,
jak tomu bývá už od roku 1997
pravidelně, úspěšně představi-
li i na Mistrovství Evropy ve
Španělsku a na Mistrovství
světa v Itálii, jmenovitě Miro-
slav Sýkora, Kamil Vyvial, Ra-
dim Tomášek a Simona Hof-
manová, odkud si přivezli me-
zinárodní kovy.

Škola má ve Středisku talen-
tované mládeže Severní Mora-
vy přes 50% svých zástupců.
Díky spolupráci s 8. ZŠ na ulici
ČSA funguje již druhým rokem
projekt 5.A TaeKwon-Do ITF
třídy, ale také Kroužek TaeK-
won-Do ITF Centra sportu
města FM, který navštěvuje 66
dětí. Frýdek-Místek má své po-
bočky dokonce i v Karviné a na
Čeladné, kde cvičí i děti z Dět-
ského domova. TaeKwon-Do
ITF je založeno na zásadách
zdvořilosti, čestnosti, vytrva-
losti, sebeovládání a nezkrot-
ného ducha. Bazíruje také na
slibu dodržovat tyto zásady,
svobodu a pravdu, vážit si in-
struktora, vyššího stupně

a staršího člověka. TaeKwon-
Do ITF nesmí být zneužito.

Škola TaeKwon-Do ITF Frý-
dek-Místek děkuje firmě Škol-
stav pana Iva Jarolíma za pod-
poru ve 2. polovině roku 2001.
Prosíme další případné partne-
ry, aby podpořili naši práci.
Kontakt: 647 881, 0603 710
604 nebo tkdfm@post.cz . Sle-
dujte s námi dění i na tkdfm.ta-
ekwondo.cz . M. Sýkora II. Dan

Taekwondisté ITF FM
bodují doma i v zahraničí

ATLETICKÁ TŘÍDA
PRO ŠESŤÁKY

I v letošním roce se bude ot-
vírat specializovaná sportovní
atletická třída pro žáky vychá-
zející z pátých tříd. Otvírat se
bude na 6. základní škole
v Místku. Informace máte
možnost získat na stadiónu TJ
Slezan každé pondělí, středu
a pátek vždy od 15.30 do
17.30 hodin, případně u sleč-
ny Kláry Maštalířové na 6. ZŠ.

CHORVATSKO - KLEK
10 denní zájezd se cvičením

Termín, cena:
22.8. - 31.8. 2002 8190,-
31.8. -   9.9. 2002 6990,-

9.9. - 18.9. 2002 5990,-

Program zájezdu:
2x denně cvičení, aquarobik, spo-
lečenské večery, fakultativní výle-

ty, turistika, možnost potápění,
vodních sportů a paraglidingu.

V ceně je zahrnuto:
Doprava autokarem, 9x ubytování
v apartmánech, pojištění, profesi-

onální instruktor aerobiku.

V ceně není zahrnuto:
Pobytová taxa - osoby od 12 do
18 let 30,- Kč za den, nad 18 let

45 Kč za den.

Léto s aerobikem

Zájemci o atletiku
mohou přijít
na stadión

Základem lepšících se vý-
konů našich atletů je kromě
stále se zlepšujících se podmí-
nek na stadiónu, tréninková
píle. 

Informace o možnostech
tréninku pro případné zájemce
o královnu sportu můžete zís-
kat na stadiónu TJ Slezan Frý-
dek-Místek každé pondělí,
středu a pátek vždy od 15.30
do 17.30 hodin.

Dne 16. ledna 2002 oba
místostarostové byli oslove-
ni zástupci tisku s žádostí
o podání následujících infor-
mací:

a) o poskytnutí všech vý-
ročních zpráv společnosti
v nichž má město Frýdek-
Místek většinový podíl a to za
poslední 4 roky,

b) jaké finanční odměny
byly jednotlivým členům
představenstev a dozorčích
rad těchto společností při-
znány.

O této schůzce pak zástup-

ci tisku jednostranně infor-
movali veřejnost v týdeníku
Kamelot ze dne 21.1. 2002.

K tomu sděluje právník
Města Frýdku-Místku násle-
dující:

● Dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k in-
formacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon)
a konkrétně jeho ustanovení §
13, lze žádost o poskytnutí in-
formace podat např. ústně. Tak
se také v tomto případě stalo.

● Dle odstavce 2 téhož
ustanovení není-li žadateli na

ústně podanou žádost infor-
mace poskytnuta a nebo ne-
považuje-li žadatel informaci
poskytnutou na ústně poda-
nou žádost za dostačující, je
třeba podat žádost písemně.

● Dle výše uvedeného člán-
ku publikovaném v týdeníku
Kamelot lze tedy dovodit, že
námi poskytnuté informace
nebyly žadateli poskytnuty re-
spektive byly nedostačující.
A proto pokud žadatel trvá na
poskytnutí informací musí po-
dat dle zákona písemnou žá-
dost na adresu žadatele. To
se však do dnešního dne ne-
stalo.

● Jelikož nechceme zatajo-
vat jakékoliv informace, na
které má občan zákonný ná-
rok, tak přestože jsme neobdr-
želi písemnou žádost, projevu-
jeme ochotu požadované in-
formace poskytnout, a to
v souladu s právní úpravou.

● Dle § 21 a) zákona č.
563/1992 Sb. , o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, jsou
účetní jednotky, které se zapi-
sují do obchodního rejstříku

(tzn všechny městské společ-
nosti), povinny zveřejnit mimo
jiné účetní závěrku a výroční
zprávu jejich uložením do sbír-
ky listin obchodního rejstříku.

● Dle § 27 a) zákona č.
513/1991 Sb., obchodní záko-
ník, ve znění pozdějších před-
pisů, je obchodní rejstřík kaž-
dému přístupný, každý má prá-
vo do něj nahlížet, pořizovat si
kopie a výpisy a na požádání
vydá rejstříkový soud úředně
ověřený opis zápisu nebo listi-
ny uložené ve sbírce listin.

● Dle zákona se tedy v pří-
padě výročních zpráv jedná
o tzv. zveřejněnou informaci
a v dle § 6 tohoto zákona pak
povinný subjekt místo poskyt-
nuté informace sdělí žadateli
údaje umožňující vyhledání
a získání zveřejněné informa-
ce.

● Tímto tedy žadatele infor-
mujeme, že požadované vý-
roční zprávy jsou k dispozici
u Krajského soudu v Ostravě,
Havlíčkovo nábřeží 34.

● Pokud se týká žádosti
o poskytnutí informace o fi-

nančních odměnách jednotli-
vých členů představenstev
a dozorčích rad, pak je na
tomto místě nutno konstato-
vat, že poskytnutí takovéto in-
formace není dle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně ně-
kterých zákonů, možné, a to
z toho důvodu, že posledně
zmiňovaný právní předpis za-
kazuje zveřejnění či poskytnu-
tí takovýchto údajů o konkrétní
fyzické osobě bez jejího před-
chozího výslovného souhlasu.
Kdybychom tyto informace po-
skytli, porušili bychom tímto
zákonný předpis a vystavili by-
chom město Frýdek-Místek
mj. hrozbě sankce ve výši až
10 000 000 Kč.

● Z uvedeného vyplývá, že
se nejedná o žádné zatajování
informací. Jejich postup byl
správný i vzhledem k faktu, že
městské společnosti jako sou-
kromé subjekty spadají pod
občansko-správní zákony
a tím se na ně zákon o posky-
tování informací nelze apliko-
vat.
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Palackého 134, Frýdek-Místek
Tel.: 433 431-2, tel/fax: 432 011
http://narodnidum.webpark.cz,

E-mail: n-d@c-box.cz

Bezručova 612, Frýdek-Místek
Tel.: 431 555

Novodvorská 667, FM
Tel.: 633 717

Farní 1, vchod vedle Knihkupec-
tví sv. Jana ve Frýdku

Ulice F. Čejky 450, Místek
Tel. 0658/435 449 (35 449)

ČSA 481, Místek
(u kostela sv. Jana a Pavla)

Tel.: 0658/647 366
Otevírací doba:

Po., Stř., Čt.: 9.00 - 12.00 h.
Út.: 9.00 - 12.00, 15.00 - 17.00 h.

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

628 003, 628 005
Fax: 630 452

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

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

ARTEMISS TRIO
Pátek 1. února v 19.00 hodin -
sál ZUŠ v Místku
4. zámecký koncert
Program: L. van Beethoven, B.
Martinů, F. Mendelssohn
KOCOUREK MODROOČKO
Úterý 5. února v 8.30 a 10.00 ho-
din - kino P. Bezruče
Muzikálové představení pro děti
mateřských škol a 1. stupně zá-
kladních škol.
BOSÉ NOHY V PARKU
Úterý 5. února v 19.00 hodin - Ná-
rodní dům
Hrají: Lucie Zedníčková, Martin
Zounar, Dana Syslová, Josef Zíma
nebo Václav Postránecký, Michal
Suchánek nebo Martin Sobotka.
VYSÍLÁ STUDIO IZERKA
Středa 6. února v 19.00 hodin - ki-
no P. Bezruče
Celovečerní zábavný pořad Zdeň-
ka Izera a Marka Dobrodinského.
PODIVNÁ PANÍ SAVAGEOVÁ
Čtvrtek 7. února v 19.00 hodin -
Národní dům
JANÁČKOVA FILHARMONIE
OSTRAVA
Pátek 8. února v 19.00 hodin - Ná-
rodní dům
3. koncert KPH
Program: B. Smetana, A. Dvořák,
B. Martinů
REPREZENTAČNÍ SWINGOVÝ
PLES
Pátek 15. února ve 20.00 hodin -
Národní dům
Hrají: L.R. Cosmetic big band Edy
Šurmana, WS kvartet, Triko Mi-
chala Smolana
KARNEVAL S DIVADÝLKEM
MRAK
Neděle 17. února ve 14.30 hodin -
Národní dům
Dětské karnevalové odpoledne.
PTEJTE SE MĚ NA CO CHCETE,
JÁ NA CO CHCI ODPOVÍM
Miroslav Donutil
Čtvrtek 20. února v 19.00 hodin -
kino P. Bezruče

Ostatní plesy:

Ples Střední soukromé odborné
podnikatelské školy
1. února v 19.00 hodin
Farní ples
2. února v 19.00 hodin
Ples gymnázia a střední
odborné školy
22. února v 19.00 hodin
Ples soukromé podnikatelské
školy GOODwill
1. března v 19.00 hodin

Kurzy:
KONDIČNÍ GYMNASTIKA
Cvičení probíhá 2 x týdně, 1 hod.
každé pondělí od 18.00 - 19.00
hod.
a čtvrtek od 17.30 - 18.30 hodin
v prostorách Národního domu.
Cvičit lze i jednou týdně.
Prezentace a platba kurzu: pondě-
lí 4. února od 17.30 hodin v zase-
dacím sále Národního domu,
vchod zahradou.
Zahájení kurzu 4. února v 18.00
hodin.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ MIRKY
RYBÁKOVÉ
Cvičení probíhá každou středu od
18.00 - 19.30 hodin v zasedacím
sále Národního domu. 
Zacvičit si můžete i jednorázově.
Platba a prezentace kurzu: středa
6. února v 17.30 hodin.
Zahájení kurzu 6. února v 18.00 h.

31.1. - 5.2. v 17.45 SKLENĚNÝ
DŮM (USA)

31.1. - 5.2. ve 20.00 TRAINING
DAY (USA)

6.2. KINO NEHRAJE
7.2. - 13.2. v 17.45 DENÍK PRIN-

CEZNY (USA)
7.2. - 13.2. ve 20.00 VANILKOVÉ

NEBE (USA)
14.2. - 20.2. v 17.45 a 20.00 PÁN

PRSTENŮ: SPOLEČENSTVO
PRSTENU (USA)

16.2. - 17.2. ve 14.00 PÁN
PRSTENŮ: SPOLEČENSTVO

PRSTENU (USA)
22.2. - 27.2. v 17.45 PRAVÁ

BLONDÝNKA (USA)
22.2. - 27.2. ve 20.00 SEJMĚTE

CARTERA (USA)
21.2. KINO NEHRAJE.

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Stálé expozice:

BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje
ucelený obraz o živo tě v Besky-
dech a Pobeskydí.
ZÁMECKÁ EXPOZICE
Prostory Zámecké expozice a Ry-
tířského sálu jsou z důvodu rekon-
strukce uzavřeny.

FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ
MÍSTO
- stálá expozice v sakristii kaple
sv. Barbory.
V sakristii kaple je instalována vý-
stava starých tisků ze sbírek Mu-
zea Beskyd. K vidění do 3. listopa-
du 2002.
FRÝDEK A MÍSTEK
Nová expozice věnovaná dvěma,
a zároveň jednomu městu Frýdek-
Místek. 

Výstavy:
KABELKY
Jedno slovo a za ním stojí desítky
vystavených kabelek. Potrvá do
17. března 2002.
FM SALON 2002
Společné dílo Muzea Beskyd a V-
klubu výtvarníků Frýdecko-Místec-
ka je otevřeno všem výtvarným
oborům a všem výtvarníků našeho
regionu. Probíhající salon je již
šestý v pořadí.
Potrvá do 3. března 2002.

Programy, koncerty:
ARTEMISS TRIO
Pátek 1. února v 19.00 hodin - sál
ZUŠ v Místku
- IV. Zámecký koncert
Na programu: L.v. Beethoven, B.
Martinů, F. Mendelssohn,

Připravujeme:
VEČERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU
Pátek 8. března v 18.30 - 23.00
hodin - areál frýdeckého zámku
Romantická prohlídka zámku při
světle svíček.

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST
FRÝDECKO-MÍSTECKÉ
PAMÁTKY
Čtvrtek 7. února v 17.00 hodin -
Zelený dům
Významné i zcela opomíjené kul-
turní památky na území okresního
města Frýdku-Místku a v jeho blíz-
kém okolí. Doplněno promítáním
diapozitivů.
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Čtvrtek 14. února v 15.00 hodin -
Zelený dům
Pravidelné setkání sběratelů hor-
nin a minerálů, výměna poznatků
a materiálu, poradenská služba,
videoprojekce. Schůzky se mohou
zúčastnit všichni zájemci z řad ve-
řejnosti - dospělí i mládež.
POČÁTKY MĚSTA
FRÝDKU-MÍSTKU
Čtvrtek 14. února v 17.00 hodin -
Zelený dům
Nejstarší minulost Frýdku a Místku
na základě dosavadních archeolo-
gických nálezů a výsledků výzku-
mů, nejstarší zmínky o městech
v historických pramenech, založe-
ní frýdeckého hradu, městské
opevnění, apod. Doplněno diapo-
zitivy, videodokument.

NEŽ ZAZVONÍ I V MUZEU.
Čtvrtek 21. února v 17.00 hodin -
Zelený dům
Beseda o muzejním vyučování,
studijních výstavách pro školy,
muzeum na cestách, cestovní
kanceláři pro školy a dalších akti-
vitách. Doplněno videoukázkami
a menší studijní výstavou.
POJĎTE S NÁMI ÚDOLÍM KO-
PŘIVNIČKY
Sobota 23. února - odjezd vlakem
z Frýdku, nádraží ČD, v 6.31 ho-
din, přestup ve Veřovicích, vysed-
nout v Kopřivnici (8.25 hodin). Na-
zpět vlakem ze Štramberka
v 15.53 hodin.
VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST
JUBILUJE
Čtvrtek 28. února v 17.00 hodin -
Zelený dům
Beseda o historii, současnosti
a perspektivách vlastivědné práce
- doplněno promítáním diapozitivů
z akcí v minulých letech, pro pa-
mětníky let minulých malá výstava.

Upozornění:
Před každou čtvrteční přednáškou
a besedou v době od 14.00 do
17.00 hodin bude pro veřejnost
otevřena v muzejní učebně studij-
ní výstava historických a součas-
ných pohlednic, nazvaná „Morava
a Slezsko - země pokladů“, ve kte-
ré budou v dopoledních hodinách
probíhat lekce pro základní
a střední školy.

HRAD HUKVALDY
Tel.: 0658/699 323

Hrad je v zimním období uzavřen.
Další informace získáte ve Fondu
Janáčkovy Hukvaldy, Čs. legií 14,
702 00 Ostrava, tel.: 069/612 6067

Pro děti:
ŽENICH ZE STUDÁNKY
Sobota 2. února v 15.00 hodin
Hraje Divadelní spolek DUO.
Autorka: Petra Butorová
Pro děti od 4 let.
KRÁLOVNIN PRSTEN
Sobota 9. února v 15.00 hodin
Klasická činoherní pohádka o prin-
cezně Pomněnce, která neuměla
říkat pravdu.
Autorka: Marie Holková
Režie: Radmila Filipová
Hraje Divadelní spolek DUO.
Pro děti od 4 let.
PŘEVRÁCENÁ POHÁDKA
Sobota 16. února a 2. března
v 15.00 hodin
Loutková pohádka s Kašpárkem,
Škrholou a celou řadou pohádko-
vých bytostí.
Autor: František Čech
Úprava a režie: Jan Krulikovský
Uvádí loutková scéna DS DUO
Pro děti od 3 let.

V sobotu 23. února se pro děti
nehraje.
11. POHÁREK
Krajská postupová soutěž mono-
logů, dialogů a individuálních vý-
stupů s loutkou
a 2. KANDRDÁSEK
Krajská postupová soutěž mono-
logů, dialogů a skupinových vy-
stoupení dětí a mládeže
Sobota 23. února ve 13.00 hodin

Poradna pro ženy a dívky ozna-
muje změnu tel. čísla: 434 961.
Otevřeno: út., čt. 8.30 11.30 h.
5.2. Hrajeme si s papírem
7.2. Cvičení

12.2. Běžný program klubu
14.2. Cvičení
19.2. Vyrábíme masky na karneval
21.2. Cvičení
26.2. Krtečkova tvořivost (výzdoba

na karneval)
28.2. Karneval

1.2. Výlet do Beskyd
8.2. Karneval - soutěže, tom-

bola, hodnocení nejlepších
masek a převleků

14.2. Valentýnské odpoledne
25.2.-1.3. Jarní prázdniny - týden bez

školy ale i bez nudy - sou-
těže, hry, tvořivé nápady,
zimní aktivity. Pozor!!! Pro-
voz o prázdninách od 8.00
do 13.00h.

11.2. Výroba maškarních klo-
boučků, začátek v 10.00

12.2. Karneval malých Broučků
Karneval proběhne v jídelně
Gymnázia P. B. Začátek
v 16.00 hod.

19.2. Stavění sněhuláků. Při do-
brých sněhových podmín-
kách na zahradě KM nebo
v blízkém okolí. Začátek
v 10.00 hodin.

25.2. Loutková pohádka O perní-
kové chaloupce. Začátek
v 10.00 hodin.

Angličtina pro maminky - velmi
mírně pokročilé - každý čtvrtek od
9.30 hodin.
Hledáme nové maminky, které by
se chtěly aktivně účastnit práce
v klubu.



Antikvariát a První frýdecká
nonstop galerka

Farní 16, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 638 668, 0608 807 652

Fax: 638 666
E-mail: galerie@podsvicnem.cz

www.galerie.podsvicnem.cz

Do 2.2. VERONIKA
KRACÍKOVÁ - keramika

2.2.-23.2. DAGMAR
CHWISTKOVÁ-LINDOVSKÁ -

Vše je v pohybu - Linoryt
23.2.-16.3. JIŘÍ NEUWIRT - 

grafika

ČSA 481, Místek
(za Mainlem u kostela

sv. Jana a Pavla)
Tel.: 418 306, 0604 371 114

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

Od 15.2. do 30.3. Ing. RECHTIKOVÁ
Hrátky s papírem „Slepičí krok“ -

výstava prací s jarní tématikou

Hluboká 66, Frýdek
Tel.: 631 145, 0723 021 622

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

i mimo tuto dobu.

Od 1.2. MARIUS KOTRBA - 
SOCHY A KRESBY

Výstava sochaře, který žije
v Rožnově pod Radhoštěm a na
katedře výtvarné tvorby Ostrav-

ské university vedl ateliér sochař-
ství. Vernisáž výstavy proběhne
v pátek 1. února v 18.00 hodin.

Tvorbu umělce 
uvede Kamil Drabina.

T.G. Masaryka, Frýdek
Otevřeno:

Po., stř., čt.: 11.00 - 17.30 hodin
Út. a pá.: 11.00 - 15.00 hodin

Od 4.2. do 20.2.- BĚLA 
KUČÍRKOVÁ - Grafika, kresba,

keramika
Vernisáž proběhne v pondělí 4. 2.

v 17.00 hodin, výstavu uvede
PhDr. Karel Bogar, zahraje smyč-

cové kvarteto sestavené z členů
Symfonického orchestru FM.

F. Čejky 450, Místek
Telefon: 0658/435 401

Malý sál Lidového domu -
vchod z terasy z Janáčkovy

ulice s možností použít bezba-
riérový vstup.

K PŘÁTELSKÉMU POSEZENÍ
A STOLNÍM HRÁM zve klub se-
niorů ve čtvrtek 7.2. od 16.00 h.
LEGIO ANGELICA
Čtvrtek 14. února v 19.00 hodin
Mladá křesťanská hudební skupina.
PhDr. JAN STRAKOŠ -
- významný pedagog a kulturní
pracovník našeho regionu.
Přednáška Mgr. Kotáskové a ing.
Wankové. Úterý 19. února v 17.30
NA VLASTNÍ UŠI
Čtvrtek 28. února v 19.00 hodin
Tvorba skladatele a houslisty Jiří-
ho Pavlici.
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
pro ženy středního věku
Každé pondělí od 17.00 do 18.00 h.
STOLNÍ HRY
Ve středu 6. a 20. února od 18.00 h.

Místek: Pionýrů 752
Tel.: 434 154, 434 525

Frýdek: Kostikovo nám. 639
Tel.: 630 862, 630 072

Nové kroužky:
SCRABLE
- věk: od 8 let
- úvodní schůzka: 6.2. od 15.30 h.
- DDM Místek
KURZ KERAMIKY
PRO DOSPĚLÉ
- je možno využít hlídání dětí od 3 let
- úvodní schůzka: 5.2. od 9.30 h.
LYŽOVÁNÍ NA MORÁVCE
- 31. ledna - 3. února
- cena: 370,- Kč (bez vleků) + 1 kg

suchého chleba pro zvířátka
- DDM Frýdek
KARNEVAL NA SNĚHU
- 1. února
- sraz v 9.00 hodin před DDM, Pio-

nýrů 752 v Místku
2. VÝTVARNÁ DÍLNA
PRO DOSPĚLÉ
- 2. února
- ubrousková tech. a mal. na sklo
- cena: 80,- Kč
- 9.00 - 13.00 hodin, DDM Frýdek 
POČÍTAČOVÉ DOPOLEDNE
- 2. února
- 9.00 - 11.00, 11.00 - 13.00 hodin
- DDM Frýdek

VÍKEND NA VIŠŇOVCE
- 2. - 3. února, DDM Frýdek
ŠACHY - KRAJ. PŘEBOR
ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH
ŠKOL
- 7. února
- 9.00 - 14.00 hodin, DDM Místek
ODPOLEDNE S VALENTÝNEM
- 12. února
- 13.30 - 17.00 hodin, DDM Místek 
VALENTÝNSKÉ DOPOLEDNE
- 16. února
- 9.00 - 12.00 hodin, DDM Frýdek 
PRIMA ÚČES
- 16. února
- 9.00 - 13.00 hodin, DDM Místek 
POČÍTAČOVÉ DOPOLEDNE
- 16. února, DDM Frýdek
- 9.00 - 11.00, 11.00 - 13.00 hodin
ČLOVĚČE, NEZLOB SE
- 23. února
- turnaj a bazén
- 9.00 - 13.00 hodin, DDM Místek 
ŠACHY - MĚSTSKÁ LIGA -
6. KOLO
- 23. února
- 9.00 - 13.00 hodin, DDM Místek 
ŠACHY - FRÝDEK PROTI
MÍSTKU NA 20 ŠACHOVNICÍCH
- 23. února
- 14.00 - 19.00 hodin, DDM Místek 
POČÍTAČOVÉ DOPOLEDNE
- 23. února, DDM Frýdek
- 9.00 - 11.00, 11.00 - 13.00 hodin
PRÁZDNINOVÉ LYŽOVÁNÍ
NA GRUNI
- 24. - 28. února, DDM Frýdek
- pro děti od 9 let
- cena: 950,- Kč (bez vleků)

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

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

Otevřeno:
Po., stř.: 18.00 - 01.00
Út., čt.: 18.00 - 24.00
Pá., so.: 18.00 - 03.00
Začátky akcí v 19:30 

Začátky koncertů ve 21:00

01.02. pátek Sun párty (akce)
02.02. sobota Klegoviny (tanec)
04.02. pondělí In memoriam

aneb hity ze záhrobí (retro)
05.02. úterý E-párty House

Techno Lego (akce)
06.02 středa Chinaski, Mňága

a Žďorp, JAR... hudební mix 
07.02. čtvrtek Nirvana & Seatle

sound - videoprofil (profil)
08.02. pátek Metallica Revival

(koncert)
09.02. sobota Rockotéka (tanec)
11.02. pondělí In memoriam

aneb hity ze záhrobí (retro)
12.02. úterý Prodigy, Chemical

Brothers a další (profil)
13.02. středa R.E.M. & U2 & Be-

atles & Doors... (music mix)
14.02. čtvrtek Starej dobrej rock

(profil)

15.02. pátek Rockotéka (tanec)
16.02. sobota Manifestival 8

(koncert)
18.02. pondělí In memoriam

aneb hity ze záhrobí (retro)
19.02. úterý Rave párty (akce)
20.02. středa  Chinaski, Mňága

a Žďorp, JAR...(hudební mix)
21.02. čtvrtek Korn & Sepultura

& Rage A. The Machine (profil)
22.02. pátek Techstep manipu-

lation 13 (akce)
23.02. sobota Prouza, Hemp for

victory (koncert)
25.02. pondělí In memoriam

aneb hity ze záhrobí (retro)
26.02. úterý Techno, Trance

a House (akce)
27.02. středa Metalová vichřice

(akce)
28.02. čtvrtek Putování Thaj-

skem (akce)
01.03. pátek J.A.R. (koncert)

Hvězdárna a planetárium
Johanna Palisy v Ostravě

Tř. 17. listopadu, Ostrava-Poruba
Tel.: 069/691 1005,
www.vsb.cz/planet

Vstupné: děti 5 Kč, mládež 15 -
18 let 7 Kč, dospělí 10 Kč

Program planetária:

2.2. 14.00 Vyprávění o Sluníčku
(pro děti od 7 let)

16.00 Čarovná sklíčka
18.00 Hudba pod

hvězdami:
Hvězdy a hvězdičky
na evropském
hudebním nebi
(pořadem provází
Mgr. Jaromír
Javůrek)

6.2. 16.00 Životopis vesmíru
(pořad pro náročné)

18.00 Zajímavosti zimní
oblohy (živý pořad)

9.2. 14.00 Pojďte s námi za
hvězdami (pro děti
od 6 let)

16.00 Kameny z nebe
18.00 Znovuobjevená

obloha
19.15 Relaxace pod

hvězdnou oblohou:
Pia-Guarangl
(pořadem provází
Jan Petrů)

13.2. 16.00 Světem planet
18.00 Zimní souhvězdí

16.2. 14.00 Měsíc u krejčího,
Indiánský poklad
(pro děti od 5 let)

16.00 Gravitace
18.00 Obloha ve čtyřech

ročních obdobích
20.2. 16.00 Komety očima staletí

18.00 Obloha pouhým
okem (živý pořad)

23.2. 14.00 Vesmírní tuláci
(pro děti od 10 let)

16.00 Geologie planet

18.00 Zimní souhvězdí
19.15 Relaxace pod

hvězdnou oblohou:
Hudba harmonizující
ducha i tělo
(pořadem provází
Jan Petrů)

27.2. 16.00 Hvězdy jižních moří
18.00 Zvířetníková

souhvězdí
(živý pořad)

Program hvězdárny:

Pro veřejnost pozorování daleko-
hledy každou středu a sobotu,
v únoru od 19.00 do 21.00 hodin.
Pouze za jasného počasí.

Lískovecká 1756
Frýdek-Místek

tel. 633 340
www. joga-karakal.cz

16.-17. února
VÍKENDOVÝ KURZ JÓGY

PRO NÁROČNÉ
Víkend se uskuteční ve stanici

volného času v Místku.
V programu je zařazeno

cvičení ásánů,
relaxace, meditace 

různých forem,
přednášky z východní filozofie.

Pátek 22. února
ČAJ O PÁTÉ

Večer s Osho Reinischem -
dynamické meditace

Jógový sál - 9. ZŠ
na ul. E. Krásnohorské

Příspěvek: 30,- Kč

Tržní 31, Frýdek-Místek
Tel.: 0658/647 007

Přehled nejžádanějších titulů
v prodejně Bontonland v Místku za
období od 10. 12. 2001 do 10. 1.
2002:

1. Těžkej Pokondr Ježišmarjá
2. Holki Spolu
3. Čechomor Proměny
4. Kryštof Magnetické pole
5. Vanessa-Mae Subject To

Change
6. OST Rebelové
7. Helena Vondráčková 2002
8. Leoš Mareš Tři slova
9. MIG 21 Snadné je žít

10. Robbie Williams Swing When
Youre Winning
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Dfievûná 

EUROOKNA
DARE

Vstupní dveře
Parapetní desky 

vnitřní
vnější (AL)

Zahradní 89, Frýdek-Místek
Tel.: 0777/12 54 22

0658/64 68 63 
e-mail: vaclavdanek@seznam.cz

S l e v y  a Ï  1 8  %

Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku, vydává Městský úřad ve Frýdku-Místku, ul.Radniční 1148, Internet: http://www.frydekmistek.cz/zpravodaj, 
redaktorka: Jana Rumianová, tel. 609 106, fax: 633 055, e-mail: rumianova.jana@frydekmistek.cz

Registrační značka FMt9; sazba a tisk Ringier Print, s.r.o, Novinářská 7, 709 70 Ostrava-Mariánské Hory. Do všech schránek ve městě ZDARMA.

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

KUPON

5% SLEVA
NA VÝROBKY

GALADŘEVO

Staré Město

u Frýdku-Místku

Jamnická 16

tel.: 0658/62 71 93-4

■ zahradní chaty

■ zahradní nábytek

■ ekologické barvy na dřevo

■ pozink. konzoly

■ pískoviště

■ houpačky

■ zásobníky na kompost

■ dřevěné ploty

■ pergoly

■ altány

■ palisády

■ květináče

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

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.: 0658/633 506 • 0658/621 604
mobil: 0604 77 11 77 • e-mail: bbdent@bbdent.cz

VÁ· 3. STÁL¯ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

TEL.: 0658/ 431 016

Kompletní sluÏby v oblasti

vodo - topo - plyn
s bezplatnou konzultací

nabízí

firma KUPâA Tomá‰
739 03 PrÏno ãp. 5

Volejte ihned 0658/675 999

nebo 0602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·

✌

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY,
NÁHRADNÍ DÍLY AUDIO, VIDEO, 

STAVEBNICE, KONEKTORY, 
KABELY, MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE,

KUPÓNY GO, TWIST, OSKAR
A DALŠÍ

OPRAVY
tv, audio, video, mobilní telefony,
mikrovlné trouby a po dohodě

v bytě zákazníka i opravy
televizorů
S í d l o :

Firma VADaS
ul. 28. října 1639 Místek 

(internát SPŠ naproti Hutního projektu)
Tel.: 0602/566 025 

0658/431 385
Provozní doba: po - pá 8 - 17

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

ROZVOZ PIZZY A JÍDEL AÎ DO DOMU
PO CELÉM FR¯DKU-MÍSTKU – ZDARMA!

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s.
28. října 1495, Frýdek-Místek 738 04

REPROGRAFICKÉ STUDIO
0658 407 183, 407 185, 407 317

– černobílé kopírování

– zvětšování do A0, zmenšování do A0

– XEROX velkoplošné kopírování do A0

– XEROX rematrice do A0

– barevný tisk na HP DesignJet 750C

– barevné scanování do A4, černobílé do A0

– laserový černobílý tisk A4, A3

– kroužkovazba, laminování, termovazba

– šití svazků


