
Za výskotu doprovázející-
ho taneční vystoupení dětí
z místního folklórního sou-
boru Ostravička a účasti
mnoha známých osobností
bylo v pondělí 13. ledna slav-
nostně otevřeno zrekonstru-
ované frýdecké nádraží. V je-
ho prostorách se nalézá také
nová kancelář Beskydského
informačního centra.

Stavební práce na historické
výpravní budově frýdeckého
nádraží začaly spolu s rekon-
strukcí vestibulu a dalších
vnitřních prostor v březnu mi-
nulého roku. Z důvodu kompli-
kovaných sanačních prací
a statického zabezpečení bu-
dovy došlo sice ke zpoždění
ukončení stavby, ale výsledek
dnes stojí zato. Rozšířily se

služby poskytované občanům,
zpříjemnilo se prostředí a v ne-
poslední řadě je ČD centrum
upraveno tak, aby vyhovovalo
i potřebám imobilních občanů.
„Najdete zde i směnárnu, pro-
dejnu květin, novin, časopisů
a pečiva,“ doplnila přednostka
frýdecké železniční stanice
ing. Martina Baronová. V pro-
storách také vzniklo již třetí
pracoviště Beskydského infor-
mačního centra, a to za finanč-
ního příspěvku ve výši čtvrt mi-
liónu korun od Města Frýdek-
Místek. „Chtěli jsme druhé info-
centrum jak pro občany Frýd-
ku, tak pro přijíždějící
návštěvníky, kteří by měli veš-
keré informace dostupné na
jednom místě,“ vysvětlil zrod
pobočky ředitel centra Petr

Kolčárek. „Klienti nové kance-
láře se mohou těšit na všechny
služby, tak, jak jsou na ně zvy-
klí ve stávajících kancelářích
Beskydského informačního
centra v Místku na Náměstí
Svobody a ve Frýdlantu nad
Ostravicí,“ poznamenal. K těm-
to službám patří podávání in-
formací o kulturních, sportov-
ních a společenských akcích
ve Frýdku-Místku a celém Re-
gionu Beskydy, cykloturistic-
kých a turistických trasách,
gastronomických službách, fir-
mách a službách ve Frýdku-
Místku a okolí, nebo také návrh
programu dovolené v Besky-
dech dle požadavků klienta,
zajištění ubytování ve více jak
šedesáti ubytovacích zaříze-
ních, jež jsou smluvními part-

nery Beskydského informační-
ho centra (celkem více než
2 700 lůžek), prodej turistic-
kých a cykloturistických map
a průvodců, suvenýrů a dárků
s tématikou Beskyd a vstupe-
nek na vybrané kulturní, spor-
tovní a společenské akce. Ce-
lá rekonstrukce vyšla na víc jak
30 miliónů korun. „Náklady na
opravu výpravní budovy pře-
kročily jedenadvacet miliónů
korun, v případě zřízení ČD
centra šlo o částku devět a půl
miliónů korun,“ upřesnila Baro-
nová. Tím však investice na
frýdeckém nádraží nekončí.
Nemalé náklady si vyžádá
stavba podchodu pod kolejemi
mezi frýdeckým nádražím ČD
a hotelem Centrum, která již
byla zahájena. (jač)
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Vážení
spoluobča-
né,

v minu-
lém čísle
Zpravodaje
Rady města
Frýdku-Míst-
ku jsem Vás
informovala
o „obáva-
ném“ dni 31.12. 2002, dni dovr-
šení reformy veřejné správy, te-
dy zániku okresních úřadů
a převzetí pravomocí pověřený-
mi obcemi. Jsem ráda, že mohu
konstatovat, že k žádnému zá-
sadnímu kolapsu s tím spoje-
ným u nás nedošlo. Jen na úse-
ku dopravního inspektorátu
vznikl dopoledne 6. ledna pro-
blém, (původcem však nebyl
náš městský úřad), který již od-
poledne téhož dne byl vyřešen.
Samozřejmě, že tak velké změ-
ny a přesuny si ještě dnes vy-
žadují pochopení nejen našich
zaměstnanců, ale především
Vás, občanů. Věřím však, že
v dohledné době bude vše do-
řešeno ke spokojenosti nás
všech.

Každý konec volebního ob-
dobí s sebou přináší jistou pro-
dlevu v řešení Vašich žádostí,
které jsou podle zákona o ob-
cích v kompetenci schválení ra-
dou města nebo zastupitel-
stvem města. V současné době
jsou již ustaveny všechny výbo-
ry Zastupitelstva města Frýdku-
Místku - finanční, kontrolní, ma-
jetkový i komise Rady města
Frýdku-Místku - pro výchovu
a vzdělávání, kulturní, pro sport
a mládež, sociálně bytová, ži-
votního prostředí, investiční, pro
dopravu - bezpečnost - preven-
ci kriminality, zdravotní, pro ma-
jetkoprávní záležitosti, pro
územní plánování a ekonomic-
ký rozvoj i pro občanské záleži-
tosti. Všechny výbory a komise
mají své předsedy, znají termí-
ny konání svých zasedání a pří-
padně zatím neřešené Vaše žá-
dosti jistě urychleně projednají.
Rada města jednala již na 6 za-
sedáních, proběhla 2 zasedání
zastupitelstva města. Další za-
sedání zastupitelstva města se
uskuteční 10. února od 8.00
hod ve velké zasedací síni
Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek na ulici Radniční. V této sou-
vislosti bych chtěla jen připome-
nout, že všechna jednání zastu-
pitelstva města jsou veřejná,
každý z Vás má možnost zú-
častnit se těchto jednání a vy-

Pokračování na str. 2

Frýdecké nádraží je po zdařilé rekonstrukci

Starostka Města Frýdku-Místku Ing. Eva Richtrová, zástupce
hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Zdislav Wantula (vle-
vo) a náměstek vrchního ředitele divize obchodně provozní Ing.
Jaromír Kadlec z Generálního ředitelství Českých drah přestři-
hávají stuhu jako symbol otevření nové výpravní budovy želez-
niční stanice ve Frýdku.

Poslanec PSP ČR Ing. Petr Rafaj, vedoucí odboru územního
a ekonomického rozvoje z Městského úřadu Frýdek-Místek Ing.
Petr Šabrňák a ředitel Beskydského informačního centra Petr
Kolčárek přihlížejí slavnostnímu aktu.

FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Rada města na svém 4. za-
sedání konaném 9.12. 2002
odvolala ing. Ivo Kališe
z funkce ředitele Městské
policie ve Frýdku-Místku
a to k témuž dni. Zároveň jej
pověřila plněním úkolů ředi-
tele při řízení městské poli-
cie od 10.12. 2002 do doby,
než bude jmenován ředitel
nový.

Rada města také schválila

složení výběrové komise a dal-
ší podmínky výběrového řízení
na funkci ředitele MP ve F-M.
Výběrové řízení, kterého se
zúčastnilo celkem 10 uchaze-
čů, proběhlo 16. ledna. Výbě-
rová komise doporučila a Ra-
da Města Frýdku-Místku jme-
novala do funkce ředitele pana
Václava Bučka, stávajícího za-
městnance Městské policie ve
Frýdku-Místku. „Od nového

vedení si slibujeme především
zlepšení komunikace a infor-
movanosti mezi vedením frý-
decko-místecké městské poli-
cie a vedením Města Frýdku-
Místku, členy rady města a za-
stupiteli Města Frýdku-Místku,
vznik oddílu prevence, který by
se zaměřoval především na
kontrolu konzumace alkoholu
mladistvými, v dopoledních
hodinách na kontrolu pohybu

dětí v ulicích a úzkou spolu-
práci se školami vůbec,“ ko-
mentovala představu vedení
našeho města starostka ing.
Eva Richtrová. Za neméně dů-
ležité považuje zlepšení vzta-
hů i mezi vedením městské
policie a strážníky, taktéž pre-
zentaci na veřejnosti a zlepše-
ní mínění frýdecko-místeckých
občanů o práci městské poli-
cie. (jač, er)

Nový ředitel frýdecko-místecké
městské policie byl jmenován



Místecká kasárna, v nichž
je v současnosti vojenský
útvar 4499, budou v rámci
profesionalizace naší armá-
dy do 1.7. zcela opuštěna.
Jakým způsobem objekt dál
využít zvažuje Město Frý-
dek-Místek.

V souvislosti se zánikem
443. protiletadlové raketové
skupiny využívající objekt mís-
teckých kasáren zvažuje Měs-
to Frýdek-Místek žádost o pře-
vod těchto prostor do jeho
vlastnictví. V lednu tedy sta-
rostka Ing. Eva Richtrová,
místostarostové JUDr. Miro-
slav Dokoupil a Mgr.Ivan Vr-
ba, radní Ing. Oldřich Pospíšil
a vedoucí odboru správy
obecního majetku Ing. Hana
Kalužová kasárna osobně
navštívili a o problému poho-
vořili s velitelem útvaru pplk.
Ing. Miroslavem Hudečkem
a náčelníkem logistiky mjr.
Ing. Silvesterem Špernogou.
„Je zapotřebí prostory vidět na
vlastní oči, abychom si mohli
ujasnit, jakým způsobem by
vůbec mohly být využity,“ sdě-
lila k návštěvě starostka. Zda
si na své v budoucnu přijdou
příznivci kultury, střelby či se
zbuduje nové sportovní cent-
rum nebo něco zcela jiného,
se ještě uvidí. (jač)
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Ježíšci
v nás

existují
Pomalu v nás odeznívá

sváteční vánoční nálada
a zůstávají příjemné, barevně
blýskavé vzpomínky na ne-
dočkavé a zářící oči, úžasem
pootevřená ústa, jásot a zvě-
davostí napnuté tváře našich
dětí.

„Teto, kdo nám dal ty krás-
né dárky?“

„No přece Ježíšek.“
„Ale teto, Ježíšek není.“
„To víš, že Ježíšek je. Vi-

díš, kolik nám toho dal.“
„Teto, nedělej si legraci.

Ježíšek není. Kdo nám ty
dárky dal?“

„ Dali nám je lidé, kteří
nám chtějí udělat radost, po-
moci nám a mají nás rádi.“

„Ale vždyť nás vůbec ne-
znají.“

„A přece nám chtějí udělat
radost.“

„Aha! To jsou hodní Ježíš-
ci, že teto.“

Děkujeme všem „Ježíš-
kům“ a sponzorům: paní sta-
rostce ing. Evě Richtrové
a slečně Idě Kořené z Měst-
ského úřadu ve Frýdku-Míst-
ku, panu Danielu Virágovi,
řediteli Soukromé hudební
školy ve Frýdku-Místku a je-
ho přátelům, firmě Valencia
Fruit, SEY, Tesco, Interspar,
panu Valáškovi, dětem 1.ZŠ
ve F-M a ZŠ na Morávce,
Stavební spořitelně „Modrá
pyramida“ , Elektru Sikora
a Golová a dalším hodným li-
dem za pomoc našemu dět-
skému domovu. 

Mgr. Jana Konkolová
ředitelka Dětského

domova se speciálními
školami

stoupit v bodu programu „Sta-
noviska občanů“.

A na závěr - ze schváleného
státního rozpočtu na rok 2003
dostane naše město 15 miliónů
korun na výstavbu nové těloc-
vičny základní školy na ulici Pi-
onýrů. Největší zásluhu na zís-
kání této částky má náš posla-
nec PSP ČR a náš zastupitel
ing. Petr Rafaj. Tělocvična bude
postavena ještě letos.

Eva Richtrová

Sirény se rozezní 5. února
Podle prováděcího předpisu Mi-

nisterstva vnitra má Město Frýdek-
Místek za úkol pravidelně provádět
zkoušku sirén. Jak už jsme vás in-
formovali, zkouška proběhne vždy
první středu v měsíci. Na únor ten-
to termín připadá na pátého a to ve
12 hodin. Siréna bude znít 140 se-
kund nepřerušovaným tónem s hla-
sovou informací, že jde o pravidel-
nou zkoušku sirén. V lednu zkouš-
ka neproběhla z toho důvodu, že se
jednalo o prvního, tedy státní svátek
- Den obnovy samostatného české-
ho státu.

SLOVAKIATOUR
Veletrh cestovního ruchu ITF

Slovakiatour patří k nejvýznamněj-
ším na Slovensku. Tradičně se ko-
ná počátkem ledna (16.-
19.1.2003). Letošního, již 9. roční-
ku, se poprvé zúčastní také čeští
zástupci Euroregionu Beskydy a ve
spolupráci se svými slovenskými
i polskými partnery nabídnou ná-
vštěvníkům různé turistické mož-
nosti a produkty v Beskydech.
Představí se pod hlavičkou Eurore-
gionu Beskydy.

Společenský ples KSČM
Okresní a Městský výbor KSČM

ve Frýdku-Místku pořádá v pátek
28. února od 19.00 hodin v prosto-
rách Domu kultury Válcoven ple-
chu, Frýdek-sídliště Společenský
ples KSČM. Na programu je boha-
tá tombola a kromě ní se hosté mo-
hou těšit na domácí kuchyni a do-
provodnou skupinu Boys. Předpro-
dej vstupenek bude na OV KSČM
a v trafice DK VP.

ROSKA pořádá den
otevřených dveří

Regionální organizace UNIE
ROSKA v ČR srdečně zve na Den
otevřených dveří ve čtvrtek 27. úno-
ra od 9.00 do 17.00 hodin. Na akci,
která se bude konat v Národním do-
mě Radhošť v Místku u autobuso-
vého stanoviště, uvidíte výstavu
vlastních výrobků, předvedení šití
hraček,  pletení proutěných košíků,
ukázku čínského zdravotního cviče-
ní Osm kusů brokátu a budete si ta-
ké moci nechat změřit krevní tlak.

Baby club Kenny
Baby club Kenny organizuje be-

sedu pro rodiče a zápis do plavání
a cvičení kojenců, batolat a před-
školáků v pondělí 3.února 2003
v 16.00 hodin v prostorách bazénu
na 11.ZŠ na Slezské. Bližší infor-
mace na tel.č. 723 130 216.

Dokončení ze str. 1

Na rozdíl od některých
měst České republiky se
Město F-M i po reformě ve-
řejné správy rozhodlo za-
chovat funkci romského po-
radce. Na konci minulého ro-
ku tedy proběhlo na tuto pra-
covní pozici výběrové řízení.

O vhodnosti či nevhodnosti
kandidátů k přijetí rozhodovala
pětičlenná komise zastoupená
ze strany Města F-M starost-
kou ing. Evou Richtrovou, mís-
tostarostou Mgr. Ivanem Vr-
bou, jenž má na starosti sociál-
ní problematiku a vedoucí od-
boru sociálních služeb ing. Vla-
dislavou Bertovou. Výběrové
seskupení doplnili odborníci na
romskou problematiku na slo-
vo vzatí - Vladimír Horváth a je-

ho asistentka Šárka Vozňáko-
vá ze Společenství Romů na
Moravě.

Z pěti kandidátů komise po
důkladném zvážení vybrala
Rostislava Hekeru, který má
několikaletou praxi v sociální
sféře. Tento romský asistent
pro dospělé bude především
napomáhat jednotlivcům i ce-
lým rodinám z romské komuni-
ty při řešení problémů, které
vyplývají z nižší vzdělanosti
a horší sociálněekonomické si-
tuace s využitím spolupráce
s orgány státní a obecní samo-
správy. Jedním z důležitých
úkolů bude též zaujímání role
zprostředkovatele komunikace
mezi romskou minoritou a vět-
šinovou společností. (jač)

Zpravodaj
do všech
schránek

Po několika stížnostech
občanů, kteří v průběhu mi-
nulého roku pravidelně ne-
nacházeli ve svých schrán-
kách Zpravodaj Rady města
Frýdku - Místku, jsme se
spolu s Českou poštou roz-
hodli tento problém vyřešit.

V minulém roce bohužel
někteří občané nedostali do
svých schránek náš pravidelný
měsíčník Zpravodaj Rady měs-
ta F-M. Po provedených šetře-
ních a konzultacích s Českou
poštou, která tuto tiskovinu di-
stribuuje, jsme zjistili následují-
cí. Zpravodaj se neobjevoval
zejména v těch schránách, na
nichž byl nápis o zákazu doru-
čování reklamních letáků.
„U některých našich pracovní-
ků došlo tímto k omylu a Zpra-
vodaj do takto označené
schránky nedali,“ vysvětlila ve-
doucí oddělení marketingu
České pošty Jana Ručková.
„Aby se v letošním roce tento
problém neopakoval, naši pra-
covníci budou Zpravodaj Rady
města F-M doručovat do všech
schránek,“ dodala Ručková.

(jač)

U dnes již funkčně nepoužitelné, zato dekorativní rakety pózují
(zleva): vedoucí odboru správy obecního majetku Ing. Hana Ka-
lužová, pplk. ing. Miroslav Hudeček, radní ing. Oldřich Pospíšil,
místostarosta JUDr. Miroslav Dokoupil, starostka ing. Eva
Richtrová, místostarosta Mgr. Ivan Vrba a mjr. ing. Silvester
Špernoga. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Zástupci města spolu s vedením frýdecko-místeckého vojen-
ského útvaru hloubají nad územním plánem kasáren.

Město zvažuje,
co s prostory po vojácích

Romům zůstane jejich
poradce

Recepty na Palackého
Oznamujeme všem lékárnám

a lékařům, že z důvodu zrušení
Okresního úřadu ve F-M budou
recepty a žádanky na léčivé pří-
pravky obsahující omamné látky
skupiny I a psychotropní látky
skupiny II vydávány na MěÚ ve
F-M, Palackého 115 (odbor so-
ciálních služeb a zdravotnictví,
3. patro, kancelář č. 334, Věra
Konečná, tel. 558 604 547).

V tomto
čísle

najdete:
❃ O VÍCE NEŽ MILIONU

KORUN ROZHODNOU
OBČANÉ str. 3

❃ FRÝDECKÁ
SKLÁDKA FUNGUJE
JIŽ JEDENÁCTÝM
ROKEM str. 5

❃ SEZNAM
ODCHYCENÝCH PSŮ

str. 7

❃ NEZAMĚSTNANOST
V OKRESE
DOSAHUJE TÉMĚŘ
15% str. 8

❃ ZVONY SLAVILY
ÚSPĚCH str. 12

❃ TJ SOKOL F-M ODDÍL
VOLEJBALU str. 13

❃ KULTURNÍ
PROGRAMY
S NABÍDKOU PLESŮ

str. 14
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Neziskové organizace,
zdravotnictví, kultura, tělo-
výchova, ochrana životního
prostředí - všechny tyto ob-
lasti potřebují podporu sil-
ného a odpovědného spon-
zora. K vytipování nejlepších
projektů, jež mohou získat
sponzorské peníze, slouží
program Občanská volba,
který na Frýdecko-Místecko
přináší pivovar Radegast. Pi-
vovar je součástí společnos-
ti Plzeňský Prazdroj, který je
největším na českém trhu pi-
vovarnictví. Firma úspěšně
vyzkoušela koncepci spon-
zorského programu Občan-
ská volba v regionech, kde
má další pivovary - v Plzni
a ve Velkých Popovicích.

Světoznámý výrobce piva
se spolu s Městem Frýdek-
Místek rozhodl podpořit pro-
jekty zaměřené na zlepšení
kulturního a sportovního vyžití,
životního prostředí a zdravotní
i sociální péče o občany. Vy-
členil na to celkem 1,5 milionu
korun. O tom, které projekty
získají sponzorský grant, na-
konec rozhodnou sami občané
svým hlasováním. Užší výběr
z přihlášených projektů před-
tím provede Rada reprezen-
tantů složená z představitelů
významných regionálních in-
stitucí, regionálních médií a zá-
stupců Plzeňského Prazdroje.
V Radě reprezentantů progra-

mu Občanská volba Plzeňské-
ho Prazdroje - region Frýdek-
Místek zasednou: Ing. Eva
Richtrová (starostka, Městský
úřad Frýdek-Místek), Ing. Hy-
nek Orság (Moravskoslezský
kraj, odbor životního prostře-
dí), plk. Václav Habrnal (ředi-
tel, Policie ČR - okresní ředi-
telství Frýdek-Místek), RNDr.
Petr Hapala (Okresní hygienic-
ká stanice Frýdek-Místek),
MUDr. Ivo Ševčík (ředitel, Ne-
mocnice Frýdek-Místek), Mgr.
Jan Krulikovský (ředitel, Ná-
rodní dům Frýdek-Místek),
JUDr. Jiřina Jalůvková (Okres-
ní soud Frýdek-Místek), Ing.
Petr Rafaj (poslanec PSP ČR,
sdružení Euroregion Besky-
dy), Ing. František Kopecký
(senátor PČR), Mgr. Pavla
Bittnerová (Moravskoslezský
deník), RNDr. Radim Pařízek
(Rádio Čas), Ing. Stanislav
Fridrich (technický ředitel, Pl-
zeňský Prazdroj, a.s.), Ing. Ivo
Kaňák (manažer pivovaru Ra-
degast, Plzeňský Prazdroj,
a.s.), Ing. Michal Kačena (ma-
nažer vnějších vztahů, Plzeň-
ský Prazdroj, a.s.), Ing. Vladi-
mír Jurina (manažer firemní
značky, Plzeňský Prazdroj,
a.s.).

Úkolem Rady reprezentantů
je shromáždit přihlášky organi-
zací z různých oblastí (dobro-
činnost, kultura, sport, zdra-
votnictví, životní prostředí)

a posoudit je podle stanove-
ných kritérií. Vybrané a schvá-
lené projekty se budou pre-
zentovat v regionálních médi-
ích - Moravskoslezském dení-
ku (regionální příloha Frýdec-
ko-Místecko) a v Rádiu Čas.
Pak se pomocí kupónů otiště-
ných v novinách předloží ob-
čanům k hlasování. Nejúspěš-
nější záměry Plzeňský Pra-
zdroj finančně podpoří. O tom,
že je Občanská volba vítaným
programem, svědčí i postoj
radnice. „Za doby mé působ-
nosti ve funkci místostarostky
i nyní se mi stalo poprvé, že
mě někdo oslovil s takovou
vstřícnou nabídkou,“ vyjádřila
se k projektu starostka města
Ing. Eva Richtrová, podle níž
je to ideální příležitost k tomu,
aby si široká veřejnost vybra-
la, která aktivita by měla být
podpořena. A kam by měly fi-
nance směřovat podle názoru
starostky? „Měly by uspět ty
projekty, jejichž realizací
vznikne v našem městě něco
nového, něco, co bude dále
sloužit větší skupině dětí, mlá-
deže nebo zájmové skupině.
Sama bych dala přednost pro-
jektům, které nabídnou rozší-
ření volnočasových aktivit,“
dodala starostka Eva Richtro-
vá. V příštím čísle Zpravodaje
RM FM budou vybrané přihlá-
šené projekty představeny po-
drobněji. (jač, ab)

Ředitel frýdecko-místecké nemocnice MUDr. Ivo Ševčík (vpra-
vo) přijímá symbolický šek od ředitele občanského sdružení
ADRA. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Pracovníci Technických služeb a.s. sundávají žárovičky z frýdec-
ko-místecké radnice, které byly součástí vánoční výzdoby města.
Jejich krásou jsme se mohli kochat od 1. prosince loňského roku
až do poloviny letošního ledna. Ke konci roku se můžeme na vý-
zdobu těšit opět. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Občanské sdružení ADRA
vyhlásilo v prosinci minulého
roku další veřejnou sbírku, je-
jíž výtěžek - částka přesahují-
cí padesát tisíc korun, byl ten-
tokrát slavnostně předán frý-
decko-místecké nemocnici.

ADRA dnes již není pro niko-
ho neznámou. Sbírkové akce,
které pracovníci tohoto občan-
ského sdružení pravidelně po-
řádají, vždy poslouží dobré věci.
Z minulosti můžeme vzpome-
nout sbírky na pomoc postiže-
ným povodněmi nebo na po-
moc klientům onkologických za-
řízení v Paskově či ostravské
Porubě. Manželé Horákovi z vý-
še jmenovaného sdružení se
v prosinci minulého roku roz-
hodli vyhlásit veřejnou sbírku,
jejíž výtěžek bude předán frý-
decko-místecké nemocnici.
„Přemýšleli jsme, co konkrétní-
ho udělat pro naše město, tak
nás napadlo spojit se s ředite-
lem frýdecko-místecké nemoc-
nice a dohodli jsme se,“ vzpo-

mínala na zrod dobrého skutku
Liduše Horáková. Sbírka byla
vyhlášena na 18. a 19. prosince
a podařilo se vybrat celkem 56
727 korun. Na vybírání těchto
peněz se velkou měrou podíleli
studenti místních středních škol.
„Chtěli bychom tímto poděkovat
vedení středních škol, že jim
umožnila volno a oni mohli vyjít
do ulic,“ dodal Vlastimil Horák
k realizaci celé akce. Symbolic-
ký šek přijel nemocnici předat
ředitel humanitární organizace
ADRA Rudolf Reitz, podle ně-
hož je tato suma za pouhé dva
dny sbírky obdivuhodná. Po
zvážení se vedení frýdecko-
místecké nemocnice rozhodlo
s penězi vynaložit takto: „Za-
koupíme za ně infúzní dávkovač
léků, který bude sloužit přede-
vším na odděleních intenzivní
péče,“ oznámil ředitel nemocni-
ce MUDr. Ivo Ševčík. Jedná se
o přístroj, jenž přesně dávkuje
množství léku, které klient po-
třebuje. (jač)

Výtěžek sbírky pořádané ADROU
poslouží frýdecké nemocnici

Odbor
kancelář
starosty

informuje:
• Zasedání zastupitel-

stva města Frýdku-Místku,
která jsou veřejná, se v 1.
pololetí 2003 uskuteční
v těchto termínech: 10.2.,
24.3., 16.6., a to vždy od
8.00 hodin ve velké zase-
dací síni Městského úřadu
ve Frýdku-Místku.

Na internetové adrese
http:/www.frydekmistek.cz
je možno najít program za-
sedání zastupitelstva i rady
města, stejně tak usnesení
obou orgánů. Informace
z jednotlivých zasedání
jsou vždy zveřejňovány ve
Zpravodaji rady města, lze
je rovněž najít na interneto-
vé adrese http:/www.fry-
dekmistek.cz/zpravodaj

• Redaktorka Zpravoda-
je rady města Mgr. Jana
Alžběta Čtvrtková se 14.1.
2003 stala tiskovou mluvčí
Města Frýdku-Místku.

Snahou vedení Města
Frýdku-Místku je co nejvíce
informovat občany města
o dění na radnici prostřed-
nictvím médií. 

Charita děkuje
Dům pokojného stáří Cha-

rity Frýdek-Místek by touto
cestou rád poděkoval všem,
kteří svou štědrou dlaní při-
spěli k úspěšnému výsledku
sbírky Vánoční strom 2002.
Zároveň děkuje Městu Frý-
dek-Místek, jež rozhodlo
o účelu sbírky právě ve pro-
spěch těchto potřebných -
mentálně postižených mužů
a žen.

O více než milionu korun
na užitečné projekty rozhodnou

občané • Setkání občanů v míst-
ní části Lískovec s vedením
Města Frýdku-Místku se
uskuteční v kulturním do-
mě v Lískovci ve čtvrtek
6. února v 18 hodin.

Zdeňka Václavíková
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 7 kanceláří včetně soc. zázemí V.NP. (2 bývalé bytové jednotky)
- nebytové prostory o výměře 35 m2 III.NP. (1/2 byt. jednotky)
- nebytové prostory o výměře 129 m2 (IV.NP.)
- nebytové prostory o výměře 12,3 m2 (I.NP.)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP.)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
kanceláře
3) Objekt čp. 811 - budova „B“ (nad restaurací), ul. Malý Koloredov 
II. - V. NP - kanceláře (soc. zařízení samostatné)
4) křížový podchod
- prodejní box o výměře 12,24 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 13,40 m2 (směr Frýdlant)
- prodejní box o výměře 12,20 m2 (směr MEINL)
5) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytový prostor o výměře 409 m2 (spol. sál)
6) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 35,12 m2 (II.NP.)
- nebytový prostor o výměře 88 m2 (III.NP.)

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

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

Uzávěrka
příštího čísla

Zpravodaje RM F-M

bude 

14. února 2003

UPOZORNĚNÍ 

NÁJEMCŮM BYTŮ
Vzhledem k četným opožděným platbám za nájem v obec-

ních bytech, upozorňujeme všechny nájemce, že od
1.11.2002 budou za každou opožděnou platbu vyčísleny po-
platky z prodlení, které bude muset nájemce rovněž zaplatit.
Tyto poplatky budou vyčísleny na základě § 697 Občanského
zákoníku a Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kde je stanoveno,
že nájemce je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z pro-
dlení v případě, že je v prodlení s úhradou nájemného nebo
s úhradou za plnění poskytovaná s užíváním bytu (záloha na
služby a vyúčtování služeb). V současné době činí poplatek
z prodlení za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky,
nejméně však 25,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Na
doplnění uvádíme, že termín placení měsíčního nájemného je
vždy do 5. dne následujícího měsíce.

Žádosti o přidělení
obecního bytu

Upozorňujeme všechny občany, kteří mají podanou žádost
o přidělení bytu u Městského úřadu ve Frýdku-Místku, na nut-
nost jejího obnovení do 31.3.2003. Toto lze provést písemnou
formou (formuláře jsou k dispozici na informacích v budově
městského úřadu), příp. osobně na odboru správy obecního
majetku, 2. posch. kancelář č. 320 v úřední dny pondělí a stře-
da. Pokud tak žadatel neučiní, jeho žádost bude z evidence
vyřazena.

Nové
úřední
hodiny

pošt
S platností od 1.1. 2003 platí
na poštách tyto úřední hodi-
ny:

Frýdek-Místek 1
(ul. Sadová):
pondělí-pátek: 08.00 - 18.00
sobota: 08.00 - 12.00

Frýdek-Místek 4
(Lískovec):
pondělí:
08.00 - 9.15, 14.00 - 17.00
úterý-pátek
08.00 - 9.15, 14.00 - 16.00

Frýdek-Místek 8
(Chlebovice):
pondělí:
08.00 - 10.00, 14.00 - 17.00
úterý-pátek
08.00 - 10.00, 14.00 - 16.00

Frýdek-Místek 10
(Skalice):
pondělí:
08.00 - 09.30, 14.00 - 17.00
úterý-pátek
08.00 - 09.30, 14.00 - 16.00

Frýdek-Místek 12
(Antonínovo náměstí):
pondělí-pátek:
08.00 - 12.00, 12.30 - 18.00
sobota:
08.00 - 11.00

Frýdek-Místek 13
(ul. Heydukova):
pondělí-pátek:
08.00 - 11.30, 13.00 - 17.00
sobota:
08.00 - 10.30

Frýdek-Místek 14
(ul. 1. máje):
pondělí-pátek:
08.00 - 11.30, 13.00 - 17.00
sobota:
08.00 - 10.30

Frýdek-Místek 15
(ul. Křižíkova):
pondělí-pátek:
08.30 - 11.30, 13.00 - 14.15

Zleva: Dagmar Janovská z Beskydského informačního centra ve
Frýdlantu n. O., Lenka Pejková z BIC v Místku, Hana Windis-
chová z Městského úřadu Frýdek-Místek. FOTO: Petr Šabrňák

Na kulisách zdobících stánek je vidět pták ledňáček, jenž se stal
maskotem Euroregionu Beskydy. FOTO: Petr Šabrňák

Veletrh cestovního ruchu Regiontour 2003 Brno
Již dva a půl roku trvá

spolupráce na mezinárodní
úrovni, která zahrnuje pro-
pagaci a prezentaci Beskyd
z české, slovenské a polské
strany. Vznik společenství
Euroregion Beskydy se da-
tuje od června 2000. Chod
prezentačního stánku za
český Region Beskydy na již
druhém brněnském Region-
touru zajistili pracovníci
ekonomického rozvoje Měs-
ta Frýdku-Místku a Beskyd-
ského informačního centra.

Areál BVV v Brně ožil ve
dnech 9. - 16. 1. 2003 turistic-
kými zimními i letními nabídka-
mi. Veletrh REGIONTOUR
2003 představil kraje České
republiky, její jednotlivé regio-
ny, města, obce, ale také pří-
hraniční (turistické) oblasti
sousedních zemí-euroregiony,
partnerská města.

Euroregion Beskydy prezen-
tovali společně čeští, slovenští
a polští partneři pod hlavičkou
Moravskoslezského kraje.
Česká část euroregionu se

představila, mimo jiné, také
dvěma novými propagačními
materiály - informačním pro-
spektem a mapou Euroregionu
Beskydy, na které získala do-
tace z Evropské unie - Fondu
malých projektů CBC Phare na
česko-slovenském příhraničí.
Neživým maskotem se stal
ptáček-ledňáček, který nezná
hranic a volně je přelétává. Je-
ho autorem je Dr. Jaroslav Ve-
lička z Čadce. Výtvarníci, kteří
připravili stánek, pracovali
se zvětšeninami ledňáčka.

Nejčastější dotazy odbor-
né, ale i široké veřejnosti, se
týkaly lyžování, cykloturistiky
a ubytování.  Výjimkou nebyly
letos ani otázky k  agroturisti-
ce v Beskydech.

Nesmíme opomenout po-
děkovat našim sponzorům.
Jsou to Carbol,s CORP.,
s.r.o Dobrá, Kwaczek, a.s.
Dobrá, Pivovar Radegast, No-
šovice, a.s., PENAM spol.
s r.o, Beskyd Fryčovice, a.s.
a Hotel Centrum Frýdek-Mís-
tek. (hw)
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Na vybrané parkoviště ve městě může občan města Frýdek-Místek bezplatně přinést tento nebez-
pečný a vekoobjemový odpad:
� Nebezpečný odpad: - mazací a motorové oleje, olejové filtry, zbytky barev, laků, ředidel, televi-
zory, obrazovky, monitory, rádia, počítače, autobaterie a monočlánky, lednice, mražáky, sporáky,
pračky - zářivky a výbojky, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie
� Velkoobjemový odpad: - prošlé a nepotřebné léky, skříně, ostatní nábytek, koberce
PARKOVIŠTĚ TERMÍNY SBĚRU         PARKOVIŠTĚ TERMÍNY SBĚRU

Sběr nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpadu

U KINA P. BEZRUČE - Místek
Únor 25.2.-27.2.
Březen 25.3.-27.3.
Duben 22.4.-24.4.

U KRYTÉHO BAZÉNU - MístekLeden7.1.-9.1.
Únor 4.2.-6.2.
Březen 4.3.-6.3.
Duben 1.4.-3.4.

U MARIÁNSKÉHO KOSTELA - Frýdek
Únor 11.2.-13.2.
Březen 11.3.-13.3.
Duben 8.4.-10.4.

NAPROTI ZASTÁVCE NA VESELÉ - Frýdek
Únor 18.2.-20.2.
Březen 18.3.-20.3.
Duben 15.4.-17.4.

Úterý, Středa, Čtvrtek 8.00 - 16.00 hod • Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v našem městě pro-
vádí Frýdecká skládka a.s. , tel. 558 627 047, 558 636 251

Akciová společnost Frý-
decká skládka byla založena
Městem Frýdek-Místek a osm-
nácti okolními obcemi v roce
1992. Založení bylo iniciová-
no tehdy novým zákonem
o odpadech a neúnosným
stavem provozovaných ne-
zabezpečených skládek v Po-
beskydském regionu. Majo-
ritním vlastníkem je dnes
Město Frýdek-Místek.

„Základním posláním společ-
nosti je komplexní nakládání
s odpady, což znamená sběr,
svoz a odstranění komunál-
ních, průmyslových, objem-
ných, stavebních a demoličních
odpadů, provozování systému
separovaného sběru a předání
k využití skla, papíru a plastů
včetně jejich dotřídění, kompo-
stování zeleně a některých bio-
logicky rozložitelných odpadů,“
uvedl celou problematiku ředi-
tel Frýdecké skládky, a.s., ing.
Miroslav Volný. Kromě něj se
na řízení společnosti podílí šes-
tičlenné představenstvo, jehož
předsedou je ing. Petr Rafaj
a dozorčí rada o devíti členech
v čele s Janem Janáskem. Za
jednotlivé úseky zodpovídají
vedoucí středisek. Nejznáměj-
ším je asi středisko Skládka,

kde bylo od roku 1993 uloženo
cca 900 000 tun odpadu (jed-
notlivé roky viz graf Množství
odpadu odebraného na sklád-
ce) s průměrným složením
59% zemin a kamenů, 21% ko-
munálního odpadu, 9% cihel,
2% popelu a škváry, 2% ulič-
ních smetků, 2% odpadu z tr-
žišť, 1% kalu z čiření vody a 3%
ostatních odpadů. Jednotlivé
etapy skládky (4) jsou zabez-
pečeny bariérou dusaného jílu
3x20 cm a plastovou folií o síle
2 mm. V souladu se zájmy
o ochranu životního prostředí je
v okolí skládky umístěno 6 mo-
nitorovacích vrtů spodních vod
a 1 monitorovací místo v odto-
kovém profilu povrchových
vod. Etapa I a III je již uzavře-
ná a bylo provedeno jejich
komplexní odplynění. Plyn je
čerpán z celkem 9 plynových
studní, ze kterých je veden do
dvou regulačních šachet, kde
je možné provádět různá měře-
ní. Mezi etapami je umístěna
čerpací stanice plynu se stroj-
ním vybavením a počítačem,
který zpracovává veškeré po-
třebné údaje a každodenně
tiskne protokol o množství,
koncentraci, obsahu kyslíku,
tlaku a průtoku skládkového

plynu. „V blízkosti čerpací sta-
nice je spalovací pochodeň,
v níž se však plyn spaluje jen
v létě anebo v havarijní situaci.
V zimním období se skládkový
plyn spaluje v kondenzačním
kotli nebo kogenerační jednot-
ce, která se letos začala ověřo-
vat,“ přiblížil Volný hospodaření
s plynem unikajícím ze skládky.
Kondenzační kotel na skládko-
vý plyn s výkonem 250 kW je
využíván již dvě topné sezóny.
Na ploše IV. etapy byly vytvo-
řeny dva ohrazené prostory,
z nichž jeden je vyhrazen pro
pravidelný týdenní svoz objem-
ného odpadu města Frýdku-
Místku a okolních obcí. Tam je
odpad rozebrán, jsou z něj vy-
tříděny nebezpečné odpady,
materiál pro palivo a suroviny
vhodné pro materiálovou re-
cyklaci (kovy, plasty). Druhým
ze sedmi středisek Frýdecké
skládky je středisko Doprava.
To obsluhuje celkem 8313 po-
pelnic o objemu 110 l a 1317
kontejnerů 1100 l na komunál-
ní odpad. Kromě nich ještě za-
jišťuje i svoz skla, papíru a plas-
tů ze 700 nádob na separova-
ný sběr. „Měli jsme problémy
s odvozem sběrových nádob
v odlehlých místech a v zimě,

kde nešlo projet velkým svozo-
vým autem úzkými ulicemi, což
se nám podařilo vyřešit náku-
pem malého vozidla VIGO
s pohonem na všechny čtyři
kola, s nástavbou a univerzál-
ním podavačem na popelnice
i kontejnery,“ vysvětlil Volný.
Další z problémů tohoto stře-
diska - shořelé laminátové
kontejnery, částečně Frýdecká
skládka zvládla výměnou těch-
to zvonových kontejnerů na
papír a plasty za speciální po-
zinkované nádoby, jež se dají
i po vyhoření opravit. „Separa-
ce je v lokalitě Lískovec. Na-
chází se v rekonstruované bý-
valé hale na sušení sena, kde
je postavena linka pro ruční tří-
dění skla, plastů a papíru,“
obeznámil Volný s třetím ze
středisek. Vedoucí pracovníci
skládky neustále přemýšlí nad
dalšími možnostmi využití
těchto materiálů kromě expedi-
ce. Jedním z nich je využívání
směsných plastů pro vlastní
potřebu, například stavbu
dvoukilometrového plotu ko-
lem V. etapy nebo výroba drti
pro drenážní vrstvu. Středisko
nebezpečných odpadů zajišťu-
je sběr, svoz a dočasné skla-
dování a následné odstranění

ve spalovně nebo na skládky.
„Značnou část těchto odpadů
však předáváme k recyklaci
oprávněným firmám. Jedná se
především o lednice, televize
a autobaterie,“ upřesnil Volný.
Dalším ze středisek Frýdecké
skládky je Kompostárna. Ta je
umístěna v Bruzovicích v pro-
storách bývalého zemědělské-
ho družstva. Kompost je vyrá-
běn z odpadů jako jsou zeleň
z veřejných prostranství, štěp-
ky z ořezu stromů, piliny, listí,
vytříděný kuchyňský odpad
apod. „Na středisku Recyklace
jsme v minulém roce zpraco-
vali osm tisíc tun betonu na
štěrkové frakce různých veli-
kostí, podle toho, jestli byly ur-
čeny pro nízkopevnostní beto-
ny, drenážní vrstvy skládek ne-
bo zásypy komunikací a jiných
staveb,“ zmínil jednu z aktivit
tohoto pracovního úseku ředi-
tel Frýdecké skládky. I přes do-
savadní úspěchy technologie
skládkování se tato společnost
snaží neusnout na vavřínech.
V současnosti její vedení zpra-
covává mimo jiné koncepce
využití skládkového plynu
a snižování množství biologic-
ky rozložitelných látek.

(jač, mr)

Frýdecká skládka funguje již jedenáctým rokem

Roky 1993 - 1996
V r. 1993 bylo zahájeno ukládání komunálních odpadů z měs-

ta Frýdek-Místek na vybudované I. etapě skládky. Postupně do-
cházelo až do roku 1996 k nárůstu množství ukládaných odpadů
zejména z okolních obcí a některých měst jako např.z Havířova.

Rok 1997
Vzhledem k rychlému zaplnění I.etapy byla zahájena výstavba

III.etapy ( II. etapa slouží po celou dobu životnosti skládky pro do-
časné ukládání inertních materiálů např. betonů, cihel, výkopo-
vých zemin apod., potřebných pro stavbu hrází skládky a vnitř-
ních cest ve skládce). Protože nebylo jisté, že bude III. etapa do-
končena včas, bylo v r. 1997 ukládání odpadu omezeno na uve-
dených 85.000 tun za rok.

Roky 1998 - 1999
V r. 1998 bylo zahájeno ukládání odpadů na vybudovanou III.

etapu a vzhledem ke změně skladby odpadu, kdy ubývalo pope-
le z lokálních topenišť a přibývalo lehkých frakcí odpadů a vzhle-
dem k finanční náročnosti stavby dalších etap, rozhodlo vedení
společnosti, že optimální množství ukládaných odpadů se bude
pohybovat v rozmezí 80.000 - 90.000 tun za rok.

Roky 2000 - 2001
V letech 2000 - 2001 došlo v důsledku staveb hypermarketů

ve Městě Frýdek-Místek, kdy bylo odebráno veškeré množství
odpadů z výkopů, k překročení této hranice s tím, že odpad ne-
byl uložen v tělese skládky, ale byl využit pro stavbu obvodových
hrází skládky a při rekultivaci I. etapy skládky.

Rok 2002
V r. 2002 bylo zahájeno ukládání odpadů na dokončenou

IV.etapu, kde se ukládá odpad i v současné době.

KOMERČNÍ INZERCE JE PŘIJÍMÁNA

POUZE V ÚŘEDNÍCH DNECH,

TJ. V PONDĚLÍ A VE STŘEDU

OD 8.00 DO 17.00 HODIN.

Množství odebraného odpadu na skládce
v letech 1993 - 2002
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1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

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

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu)

17.00-18.00 h.; zahájení 3., 10., 17., 24.
února.

Informace: tel.: 724 200 040
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CHCEME ŠETŘIT VÁŠ ČAS

Otevřeli jsme pro Vás

V BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
DIGITÁLNÍ PRŮKAZOVÉ STUDIO

foto pro
OBČANSKÉ PRŮKAZY, PASY, atd.
(konzultace snímku před zhotovením)

SVATBY
(objednávky svatebních reportáží)

(prodej svatebních alb)

Otevřeno:
Po 8.00 - 17.00 hodin, St 8.00 - 17.00 hodin

Čt 8 - 13.30 hodin
Fa Petr Šlachta ml., Tel. info.: 608 818 161

Frýdek, Radniční 1148

ZASTAVÁRNA -
BAZAR

Aneta Švajdová

ZASTAVÍME,
PŘÍJÍMÁME
DO KOMISE

úrok 3 % týdně
na T.G.M. 503

(naproti aut. zastávky MěÚ
v pasáži Inva)

� 603 706 397

OBECNÍ ÚŘAD
VE SVIADNOVĚ 

hledá firmu

RÁMUJEME
A

PASPARTUJEME
– velký výběr rámů

a paspart.
Provozní doba:
Po - pá 8 - 17

tel.: 558 431 385
723 667 141

Sídlo: 
Domov mládeže SPŠ,

ul. 28. října 1639, 
Frýdek-Místek

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

603 512 515
nebo volejte zdarma

800 141 142

10% slevy pro 
tělesně postižené 

a důchodce

TAXI
K A D L Č Í K
558625 625

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

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

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

Kompletní sluÏby v oblasti

vodo - topo - plyn
s bezplatnou konzultací

n a b í z í

firma KUPâA Tomá‰
739 03 PrÏno ãp. 5

Volejte ihned 558 675 999
nebo 602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·

OkamÏité finanãní

PÒJâKY
VV˘̆‰‰ee  ppÛÛjjããkkyy

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

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

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

2200  000000  aaÏÏ  220000  000000  KKãã

bez ruãitele

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

K’=m’

K’=1

2000
(1+i)

tK’
24558 631 535

558 679 371
604 556 181

OBCHODNÍ DŮM
RIVIÉRA V MÍSTKU

(vchod z rampy)
ul. Frýdlantská
Frýdek-Místek

� 737 977 673

Prodejní doba:
Po - Pá: 13-18

Při nákupu nad 1000 Kč
rohožka zdarma

KOBERCE
a podlahové krytiny

ŽALUZIE

Cena od 165 Kč/m2 + montáž 40 Kč/ks

• Horizontální

• Silikonové
těsnění

• Vertikální

• Venkovní rolety

• Lamelové
shrnovací dveře

776 333 009
732 828 098 • 558 433 703

NA OPRAVY,
ÚDRŽBU

A ROZŠIŘOVÁNÍ
VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ
S VLASTNÍ
PLOŠINOU

Své nabídky
zasílejte na OÚ
Na Drahách 119
739 25 Sviadnov

AMCICO AIG LIFE
ANNA TOUR, FM

Programy: 
Školák, Baby, USA klinika aj.

Novinky v turistice
Info: www.annatour.cz

� 608 949 999

Bezpečné 
uložení vašich 

vkladů,
úrok až 8,5 %



Poděkování za
Tříkrálovou sbírku 2003
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Vita zpřístupňuje informace
Občanské sdružení Vita by-

lo přizváno k plnění projektu
nazvaného „Zpřístupnění in-
formací o neziskovém sekto-
ru v regionech ČR prostřed-
nictvím internetového portá-
lu“. Tento projekt byl podán
Informačním centrem nezis-
kových organizací v Praze,
které na daný projekt obdrže-
lo finanční dotaci z nadace
NROS z prostředků EU. Vita
o.s. zajišťuje plnění i prezen-
taci projektu v Moravskoslez-
ském kraji.

Nabízí tak neziskovým orga-
nizacím jednoduchou a pohodl-

nou cestu, jak dát o sobě vědět
nejen ostatním NNO, ale i úřa-
dům, institucím a dalším zájem-
cům prostřednictvím interneto-
vého portálu www.neziskov-
ky.cz. Neziskové organizace se
mohou zaregistrovat do „Data-
báze kontaktů neziskových or-
ganizací v ČR“ na zmíněném
portálu. Dotazník se souhlasem
registrace je možné si stáhnout
na www.vitaova.cz. Další z mož-
ností, kterou Vita nabízí NNO, je
možnost prezentovat své po-
zvánky na akce a zprávy z těch-
to akcí (výstavy, semináře, be-
sedy, konference, akce pro ve-

řejnost, aj.) rovněž na interneto-
vém portálu www.neziskov-
ky.cz.

Kontakty, zprávy i akce zasí-
lejte, prosím, poštou, faxem pří-
padně e-mailem na adresu: Vita
- občanské sdružení, Simona
Gregorová, Gen. Janouška 4,
702 00. Tel./fax: 596 611 158; e-
mail: peticeov@ova.inecnet.cz;
www.vitaova.cz

29.11. 2002 Krásnohorské kokršpaněl, fena, zlatá
3.12. 2002 I.P.Pavlova kříženec knírače, velký, černý

30.12. 2002 Anenská pudl, černé štěně
30.12. 2002 Anenská kříženec pudla, černý, fena 2x

1.  1. 2003 Březinova kříženec, černý, střední
2.  1. 2003 křížový podchod německý ovčák
3.  1. 2003 V. Závady kolie, fena, oboustranně odřený čenich
5.  1. 2003 Lískovecká kříženec, hnědý, střední, fena
6.  1. 2003 rubikovka pekinéz, plavý, fena
7.  1. 2003 Vojanova knírač, malý, pepř a sůl, pes
7.  1. 2003 německý ovčák, pes
7.  1. 2003 jezevčík, pes, taška, misky, očkovací průkaz
7.  1. 2003 Míru německý ovčák

10.  1. 2003 Lískovec kálabrador
10.  1. 2003 Lískovec kábriard
10.  1. 2003 U Staré pošty labrador, fena, žlutá, č. známky 11512
13.  1. 2003 u VP FM rotvajler, 2x

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

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

V loňském roce se zatoulalo téměř tři sta psů
Útulek pro psy, který fun-

guje již 10 let v Sedlištích
u Frýdku, plní svůj účel dob-
ře. Jen během minulého ro-
ku zde přechodný domov
nalezlo 293 zatoulaných pej-
sků a téměř dvě třetiny
z nich se dostaly ke zcela
novým „páníkům“.

Útulek v Sedlištích, s nímž
má Město Frýdek-Místek uza-
vřenou dohodu o odchytu
a péči o zatoulané psy, fungu-
je již 10 let. Za tu dobu tam
svůj přechodný domov nalezla
velká spousta našich čtyřno-

hých miláčků. Jen v loňském
roce se jich po odchytu, který
provádí buď provozovatel Jan
Ondračka ze Sedlišť, nebo
zdejší strážníci, dostalo do
útulku 293. „To ale není celko-
vý počet psů, kteří se ztratili.
Některé si ještě v sídle Měst-
ské policie Frýdek-Místek vy-
zvedli jejich majitelé,“ vysvětlil
Ondračka. Z výše uvedeného
počtu bylo darováno 177 psů,
bohužel jen 87 si z útulku vy-
zvedli jejich původní majitelé.
„Utraceno jich pro svůj špatný
zdravotní stav muselo být třia-

Ve dnech 3. - 8. ledna 2003
proběhla ve Frýdku-Místku
a okolních obcích již tradiční
Tříkrálová sbírka, kterou organi-
zovala Česká katolická charita
na území celé ČR. Šlo o akci, je-
jímž hlavním motivem bylo za-
psat se do podvědomí veřejnos-
ti jako organizace zabývající se
humanitární činností a z vybra-
ných peněz hradit realizaci pro-
jektů na pomoc potřebným.

Do této sbírky se letos zapo-
jilo překvapivě 148 vedoucích
skupinek, kteří se svými pomoc-
níky prošli celkem 36 obcí. Díky
laskavosti lidí se Charita Frý-
dek-Místek může chlubit výtěž-
kem 933 115,10 Kč, což je
o 285 558 Kč více než v loň-
ském roce. To znamená, že
každá skupinka vykoledovala
v průměru 6305 Kč. Z prostřed-
ků získaných ze sbírky budou fi-
nancovány charitní projekty, ze-
jména rekonstrukce objektu bý-
valých jeslí na ulici K Hájku, kte-
rý bude sloužit mentálně posti-
ženým lidem.

V letošním roce se nám po-
dařilo oslovit mnohem více lidí
než v letech předchozích, hlav-
ně díky iniciativě jednotlivých

obcí a farností i rostoucímu zá-
jmu veřejnosti o tuto akci. Vě-
řím, že v příštím roce, pokud se
sbírka bude opět pořádat, se do
ní zapojí ještě více koledníků,
kteří tak budou mít možnost
navštívit mnohem více rodin
a ještě intenzivněji se tak zapsat
do podvědomí veřejnosti. K cel-
kovému úspěchu určitě přispěla
i propagace sbírky v televizi, rá-
diu i v tisku.

Chtěl bych touto cestou po-
děkovat všem štědrým dárcům,
kteří neváhali přispět do této
sbírky jakoukoliv částkou, stejně
tak všem koledníkům, kteří vě-
novali svůj čas ve prospěch
sbírky, všem kněžím, kteří nám
poskytli kontakty na koledníky
i všem osloveným starostům
a zaměstnancům obecních
i městských úřadů, zejména
pracovnicím Městského úřadu
ve Frýdku - Místku, které ochot-
ně asistovaly při zapečeťování
i rozpečeťování pokladniček
a hlavně při počítání vybraných
peněz. Ujišťuji Vás, že peníze
budou opravdu použity na účel,
na který byly vybírány.Ještě jed-
nou všem upřímný dík. 

Jan Habernal

Lidový dům v Místku F. Čejky 450
Tel.: 558 437 283

Výprodej 
holandského nábytku,
svítidel 
a dalších 
doplňků

Výrazné
slevy 
před úplným
ukončením
prodeje

Otevřeno: 
Po–Pá 9–17.30 hod.
So 9–12 hod.

zahajuje

Eva Ondračková držící v náručí nalezenou desetiletou fenu,
o kterou vzhledem k vysokému věku není mezi potenciálními
„páníky“ zájem. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

že musí něco platit, raději ode-
šla bez psa,“ vzpomínal Ond-
račka, jemuž se podařilo pej-

sky ze svého útulku umístit do-
konce do Prahy, Kutné Hory či
Německa. (jač)

dvacet,“ ukončil statistiku
Ondračka. Přestože průměrná
délka pobytu psů v útulku je
10,1 dní, jsou i takoví, kteří si
na svůj další osud počkají dé-
le. „Takovou raritou je pejsek
křížence jezevčíka, kterého
mám už od března minulého
roku,“ řekl Ondračka. O kří-
žence, kterých se do útulku
dostává asi 80 % ze všech
psů, takový zájem není. Ale
ani psi s tzv. rodokmenem ne-
jsou v Sedlištích ojedinělými
návštěvníky. „V takovém pří-
padě postupujeme tak, že po-
kud pes nemá známku, telefo-
nujeme do Prahy, kde nám
z Plemenné knihy Českého
kynologického svazu zjistí ma-
jitele podle tetování na těle
psa,“ popsal postup provozo-
vatel zařízení. V takovém pří-
padě mají původní majitelé
vždy radost. Za celou dobu
působení ale Jan Ondračka
pamatuje i případ, kdy byl pej-
sek darován a až po třech mě-
sících se našla jeho původní
majitelka. Ta na něj sice podle
zákona měla právo, ale také
povinnost uhradit lidem, kteří
se o pejska mezitím postarali,
všechny náklady s chovem
spojené. „Když se dozvěděla,
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Nejvíce přestupků, které
musela Městská policie Frý-
dek-Místek v loňském roce ře-
šit, se týkaly dopravy. Neza-
nedbatelnou část práce stráž-
níků tvořila také oblast veřej-
ného pořádku. Podle slov bý-
valého ředitele MěP F-M ing.
Ivo Kališe mají přestupky ve
všech oblastech vzrůstající
tendenci.

V oblasti veřejného pořádku,
tedy především buzení veřejné-
ho pohoršení, rušení nočního kli-
du, oboje často spojené s nad-
měrnou konzumací alkoholu, ře-
šili frýdecko-místečtí strážníci
v minulém roce celkem 2036
osob. „Jedná se o dnes již tra-
diční lokality, na které se strážní-
ci pochůzkami zaměřují, jako
jsou sídliště Slezská, Anenská
nebo Kolaříkova v blízkosti veče-
rek,“ řekl bývalý ředitel městské
policie ing. Ivo Kališ. S tím souvi-
sí i doprava lidí, kteří někde na
veřejném prostranství pod vli-
vem alkoholu usnuli nebo aktiv-
ně narušují veřejný pořádek, na
protialkoholní záchytnou stanici.
„Bylo jich pět set čtyřicet tři, což
je o 68 více než v roce předcho-
zím,“ podal přesnou cifru Kališ
s dodatkem, že podle jejich sta-
tistiky nejvíce pijí občané ve vě-
ku čtyřiceti až padesáti let. Rari-
tou je dvaapadesátiletá žena,
která musela přespat na protial-
koholní záchytné stanici za po-
sledních pět let celkem jedena-
čtyřicetkrát. Co se týče dohledu
na dodržováním vyhlášek měs-
ta, jako jsou např. vyhláška o dr-
žení psů a jejich pohybu po ve-
řejném prostranství, vyhláška
o městské zeleni nebo tržním řá-

du, nejvíc bylo zaznamenáno
přestupků v souvislosti se psy.
Přestože jde především o kon-
trolu nad jejich majiteli, zda řád-
ně sbírají psí exkrementy, nebo
zda se pejsek na volno pohybu-
je jen na místě k tomu určeném,
zaznamenala městská policie
též případy pokousání psem.
„Bylo pokousáno sedm osob, ale
vždy šlo naštěstí jen o drobná
zranění,“ upřesnil Kališ. Manžel-
ské potyčky spojené s naschvá-
ly a hrubým jednáním spadají do
oblasti občanského soužití. Zde
strážníci zaznamenali oproti mi-
nulému roku vzestup o 100%.
„Ne jednou případ skončil tím, že
napadená žena sbalila to nejnut-
nější sobě a dětem a vezli jsme
je k příbuzným či známým,“ vy-
světloval postup Kališ. Počet
majetkových přestupků rovněž
vzrostl. Šlo především o drobné
krádeže v marketech a neplatiče
v restauračních zařízeních. Vel-
kým problémem, na který si stě-
žují představitelé už i základních
škol, je záškoláctví spojené
s konzumací alkoholu v hernách
a barech. „V tomto smyslu dělá-
me preventivní akce, ale spíše
v odpoledních a večerních hodi-
nách,“ uvedl Kališ. Na konto si
Městská policie Frýdek-Místek
za rok 2002 připsala také nale-
zení 29 osob hledaných Policí
České republiky pro podezření
ze spáchání trestného činu,
6380 řešení dopravních pře-
stupků tvořených zejména par-
kováním na zakázaných mís-
tech, stáním na chodnících, 33
asistencí u dopravních nehod
spojených s řízením provozu do
doby příjezdu státní policie. Pod-

Chodci na přechodech mají
přednost, ale ne absolutní

V souvislosti se změnou právní úpravy bezpečnosti a plynu-
losti provozu na pozemních komunikacích došlo k zásadní
změně institutu přednosti chodce na přechodu pro chodce.

Povinnosti řidiče i chodce jsou v zákoně nešťastně formulované
a neproběhla ani řádná mediální kampaň v této oblasti. Některá mé-
dia naopak mylně informovala účastníky silničního provozu o těchto
změnách, když tento institut nazývali „absolutní předností chodce na
přechodu“. Ta však absolutní není. Řidič vozidla je povinen umožnit
chodci, který je na přechodu pro chodce, nebo jej zřejmě hodlá pou-
žít, nerušené a bezpečné přejití vozovky. Z důvodu jeho bezpečnosti
však zákon dále stanovuje rovněž povinnost pro chodce. Chodec
nesmí vstoupit na přechod pro chodce nebo na vozovku bezpro-
středně před blížícím se vozidlem. Na cestách se nyní vyskytuje ně-
kolik skupin účastníků silničního provozu. První skupinou jsou ti, kte-
ří se snaží literu zákona dodržet a zabránit tak újmám na zdraví či ži-
votech. Dále jsou tu dvě skupiny potencionálních účastníků doprav-
ních nehod: řidiči, kteří nejsou ochotni umožnit chodci přejití a něk-
teří chodci, kteří si s nasazením vlastního života přednost vynucují,
přičemž často vůbec neuvažují o tom, jestli je řidič vůbec schopen
vozidlo zastavit. V této skupině je zahrnutá i dost riziková podskupi-
na spěchajících matek s dětmi. Buď do cesty nastaví kočárek (a sa-
ma stojí na chodníku), nebo bez rozhlížení s dítětem vběhne na pře-
chod s filosofií: „Ty, řidiči, starej se.“ Tyto maminky si zřejmě neuvě-
domují, že se dítě učí rovněž napodobováním a je zcela pravděpo-
dobné, že totéž udělá například když poběží ze školy nebo z hřiště.
Proto je třeba své děti chránit před nebezpečím a jít jim příkladem.

Por. Michael Čaš, vedoucí odd. DI

V rámci již čtyřleté spoluprá-
ce OR AŠSK F-M (okresní rada
Asociace školních sportovních
klubů) s německou organizací
Sportjugend Hessen ve Frank-
furtu nad Mohanem proběhlo
od 27. 12. 2002 do 5. 1. 2003 již
druhé česko - německé setkání
na lyžích, kterého se zúčastnili
mladí lidé obou zemí ve věku 15
- 18 let. Toto setkání se usku-
tečnilo v krásném prostředí Vel-
kých Karlovic v Hotelu pod Ja-
vorem, kde tato integrovaná
skupina strávila krásných 7 dní,
které trochu kazil jen momen-
tální nedostatek sněhu v celé
ČR. Česká i německá skupina
si organizovala program pod
vedením svých obětavých ve-
doucích. A tak si během tohoto
týdne účastníci setkání nejen
zalyžovali, někteří zvládli i zá-
kladní kurz snowboardingu, vy-
zkoušeli si i jógu, masáže, za-
hráli si bowling, navštívili pla-
vecký bazén. Připravili a zú-
častnili se mnoha společen-
ských a seznamovacích her.

Silvestr oslavili starým ně-
meckým zvykem - novoročním

sklouznutím po zadnici a sym-
bolickým přípitkem nápoje zva-
ným bowle. Německá skupina
si na zpáteční cestě domů ještě
prohlédla Prahu a plna zážitků
a dojmů se vracela do svého
domova.

Myslím si, že takováto mezi-
národní setkání mají pro dnešní
mládež velký význam z hledis-
ka očekávaného vstupu do EU.
Naší snahou bylo odbourání ba-
riér mezi národy, strachu a ne-
důvěry k cizím národům. Toto
setkání podpořilo rozvoj komu-
nikačních schopností v cizím ja-
zyce a k dalšímu učení cizích ja-
zyků jistě dále motivovalo. Pod-
pořilo sebedůvěru mladých lidí,
zejména u členů české skupiny
a zároveň ukázalo, že česká
mládež má rovnocenné mož-
nosti jako mládež z ostatních
evropských států.

Proto bych chtěla poděkovat
všem, kteří se finančně podíleli
na této akci, zejména Městu
Frýdek-Místek, Česko-němec-
kému fondu budoucnosti a také
firmě OP Hasing. 

Mgr. Marta Michaláková

Nezaměstnanost v okrese
dosahuje téměř 15 procent
Ke konci loňského prosin-

ce činila míra nezaměstna-
nosti v okrese Frýdek-Mís-
tek 14,45 %, v samotném
okresním městě se míra ne-
zaměstnanosti přepočtena
v poměru k ekonomicky ak-
tivnímu obyvatelstvu vyšpl-
hala až na 16,79 %. Na konci
prosince bylo na frýdecko-
místeckém úřadu práce evi-
dováno o 554 více neza-
městnaných než na konci li-
stopadu. Počet uchazečů
o zaměstnání dosáhl čísla
16 023.

V průběhu prosince požáda-
lo o zprostředkování zaměstná-
ní 1273 nových uchazečů, což
je oproti stejnému období loň-
ského roku o 8 osob méně. Nej-
větší počet z nich představovali
zaměstnanci z odvětví staveb-
nictví, lesnictví, služby. Z nově
zaregistrovaných uchazečů
o zaměstnání jich 100 ukončilo
samostatně výdělečnou čin-
nost.

Vyřazeno z evidence ÚP FM
bylo ve stejném období 719
uchazečů o zaměstnání, z to-
hoto počtu byl pro 536 vyřaze-
ných důvodem ukončení evi-
dence nástup do zaměstnání.
Nejvíce vyřazených uchazečů
našlo uplatnění především
v odvětvích služby, obchod, po-
hostinství a ubytování.

Z hlediska pracovních příleži-
tostí evidoval úřad práce ke
konci prosince celkem 490 vol-
ných míst s místem výkonu prá-
ce v okrese Frýdek-Místek, což

je o 5 volných míst více, než ve
stejném období roku 2001. Na
jedno volné pracovní místo tedy
připadá 32,7 uchazečů. Ke stej-
nému datu minulého roku na
jedno volné pracovní místo stá-
la pomyslná fronta o 33,5 ucha-
zečích.

Pro dělníky bylo nabízeno
399 volných míst, což je o 34 ví-
ce než v roce 2001, a pro TH
pracovníky a ostatní 91 vhod-
ných volných míst, to je o 19 ví-
ce než před rokem. Pro občany
se změněnou pracovní schop-
ností bylo v nabídce úřadu prá-
ce 10 vhodných volných míst, to
je o 23 méně než před rokem
a pro absolventy a mladistvé 49
vhodných volných pracovních
míst, což je o 29 méně, než
v roce 2001.

Zaměstnavatelé hlásili úřadu
práce nejvíce volných pracov-
ních míst v dělnických profe-
sích, zejména v profesích děl-
ník, uklízečka-pokojská, číšník-
servírka, prodavač a kuchař.

V rámci aktivní politiky za-
městnanosti bylo vytvořeno
a obsazeno v měsíci prosinci
2002 celkem 32 nových pra-
covních míst. Z tohoto počtu
bylo 19 absolventských míst,
12 společensky účelných pra-
covních míst pro uchazeče
o zaměstnání ohrožené dlou-
hodobou nezaměstnaností
a 1 místo na provádění veřejně
prospěšných prací. Co se týče
rekvalifikace, během prosince
ji zahájilo 78 uchazečů. 

(ÚP F-M)

Městská policie Frýdek-Místek v roce 2002

Silvestr na lyžích

ZASTAVÁRNA - BAZAR
Aneta Švajdová

ZASTAVÍME I PŘIJÍMÁME
DO KOMISE

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

Po pracovní době
NON-STOP

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

(naproti zastávce u Nového
bytu, vedle Frýdečanky)

le slov bývalého ředitele se ale
městská policie nezabývá pou-
ze represí vůči pachatelům pro-
tiprávního jednání, ale koná
spoustu dalších činností souvi-
sejících s prevencí nebo pomocí
občanům. Řada občanů se na
strážníky obrátila se žádostí
o pomoc při otevírání bytu nebo
o poskytnutí ochrany při vyzved-
nutí si osobních věcí z bydliště
ze strachu před fyzickým napa-
dením. „Městskému úřadu
a soudu jsme poskytli asistenci
při vyklizování bytů a výkonu
soudních rozhodnutí ve čtyřech
stech devadesáti čtyřech přípa-
dech. Čtyřicetkrát se na nás ob-
rátili o pomoc hasiči, třicetkrát
nemocnice. Rychlou záchran-
nou službu volali strážníci ke
zraněné osobě v sedmnácti pří-
padech,“ vypočítával Kališ. Cel-
kem bylo přijato 4465 oznámení,
převážně na linku 156. Při po-
chůzkách ve svých rajonech
strážníci zjistili 591 komunikač-
ních závad (dopravní značení,
rozbité chodníky, propadlé vo-
zovky), zničených a chybějících
laviček, odpadkových košů ne-
bo nepořádku způsobeného po-
hozeným odpadem mimo sběr-
né nádoby, závad na veřejném
osvětlení. Všechny nedostatky
bylo postoupeny kompetentním
odborům městského úřadu,
Technickým službám nebo
Územní správě silnic k uvedení
do původního stavu nebo prove-
dení nutných změn a oprav.
V rámci prevence pak Městská
policie Frýdek-Místek v roce
2002 provedla na základních
školách 3 besedy o pracovních
činnostech strážníků, o drogách,
alkoholu, šikanování a také
přednášku k měsíci bezpečnos-
ti a dále společně s PČR ukáz-
kovou akci ke Dni dětí. (jač)

Firma KOCIAN - MECNER

MALÍŘSTVÍ
A NATĚRAČSTVÍ
Nástřiky, žaluzie, těsnění

� 558 436 236 (večer), 603 745 292, 604 145 641
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Oznámení
Město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na

místo vedoucího odboru školství, kultury, mládeže a tě-
lovýchovy Městského úřadu ve Frýdku-Místku.

Druh práce: 
vedoucí odboru školství kultury, mládeže a tělový-

chovy Městského úřadu ve Frýdku-Místku
Místo výkonu práce: 
Městský úřad ve Frýdku-Místku
Platová třída: 9

Požadované předpoklady:
1. obecné předpoklady:
- státní občanství ČR, případně cizí státní občanství

občana s trvalým pobytem v ČR
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- znalost jednacího jazyku
2. vysokoškolské vzdělání
3. praxe v řídící funkci
4. základy znalostí příslušných právních předpisů
5. občanská a morální bezúhonnost doložená výpi-

sem z evidence rejstříku trestu ne starší než 
3 měsíce a osvědčení o způsobilosti dle zákona č.

451/1991 S. (lustrační osvědčení)
6. k přihlášce je nutno doložit m.j. tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavad-

ních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech týkajících se správních

činností
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém

vzdělání

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 10. 2.
2003 na adresu:

Městský úřad ve Frýdku-Místku
sekretariát tajemníka
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek 

Pozn.: Pokud uchazeč nebude mít k dispozici výpis
z Rejstříku trestů nebo lustrační osvědčení v termínu do
10. 2. 2003, postačí k tomuto datu předložit písemnou
žádost o poskytnutí těchto dokumentů. Originály doku-
mentů budou dodatečně předložen při samotném vý-
běrovém řízení.

Mgr. Ing. Petr Menšík
tajemník

Městského úřadu ve Frýdku-Místku

Po obdržení petice obča-
nů z lokality Černá cesta
a ulice Pod zámečkem z 22.
listopadu loňského roku se
Město Frýdek-Místek roz-
hodlo celou záležitost opět
prošetřit. Po zjištění skuteč-
ností se rozhodlo svá stano-
viska zveřejnit touto formou,
aby všichni v petici pode-
psaní občané obdrželi řád-
nou odpověď.

Vážení občané,

dne 2.12.2002 jsem obdržel
petici občanů z lokality Pod zá-
mečkem na Nových Dvorech
týkající se stavu komunikací
u nově vybudovaných rodin-
ných domků.

Stavbu komunikací v dané
lokalitě prováděla soukromá
společnost. Stavba probíhala
na základě platného územního
rozhodnutí a stavebního povo-
lení. Stavba je v souladu
s územním plánem.

Stavebník prozatím město
nepožádal o kolaudaci výše
uvedené stavby. Prozatím
pouze požádal o prodloužení
platnosti stavebního povolení,
což mu bylo umožněno. Město
počítá s tím, že po dokončení
stavby komunikací v této loka-
litě tyto komunikace převezme
do své správy a do údržby.
V současném stavu rozesta-
věnosti ale nelze vybudované
komunikace převzít. Je nutno
dokončit vrchní konstrukční
vrstvy komunikací, osadit sil-
niční obrubníky, dokončit cyk-
listickou stezku, dokončit
chodníky podél komunikací,
provést dopravní značení
a v neposlední řadě je nutno
provést geometrické zaměření
celé stavby. Následně je nutno
požádat o kolaudaci stavby

a předložit veškeré předepsa-
né atesty a projektovou doku-
mentaci upravenou dle skuteč-
ného stavu. Bohužel prozatím
ani jeden ze stavebních objek-
tů není v takovém stavu, aby
mohl být zkolaudován. Bez to-
ho ale není možné komunikaci
převzít do správy a provádět
zde zimní údržbu, čištění,
drobné opravy, případně ani
výstavbu veřejného osvětlení.

Přes všechny výše uvedené
skutečnosti město na své ná-
klady a na své nebezpečí pro-
střednictvím společnosti TS
a.s. Frýdek-Místek v dané lo-
kalitě zimní údržbu provádí.
Protože ale tyto komunikace
nejsou zkolaudovány, nejsou
zapracovány do Plánu zimní
údržby, neplatí při jejich údrž-
bě žádné časové limity a spo-
lečnost TS a.s. Frýdek-Místek
zde zimní údržbu provádí, až
když si splní všechny povin-
nosti, které pro ni ze schvále-
ného Plánu zimní údržby vy-
plývají.

Pokud se jedná o stav vlast-
ní ulice Černá cesta, odpovídá
její stav finančním možnostem
města a rozsahu stavební čin-
nosti, která se v dané lokalitě
provádí. S celkovou rekon-
strukcí ulice Černá cesta se
počítá až po dostavbě všech
inženýrských sítí v dané lokali-
tě. Projektová dokumentace
rekonstrukce a další zástavby
v této lokalitě je již zpracována.

Počet spojů městské hro-
madné dopravy odpovídá vyu-
žití jednotlivých spojů. Vždy
bude nesoulad mezi finanční-
mi možnostmi města a poža-
dovaným rozsahem dopravní
obslužnosti. V současné době
finanční možnosti města neu-
možňují provozovat spoje, kte-
ré jsou využívány v minimální
míře. Základní dopravní ob-
služnost definována zákonem
je i v lokalitě Pod zámečkem
zajištěna. Jsme ale připraveni
o Vašich požadavcích na posí-
lení počtu spojů městské hro-
madné dopravy v této lokalitě
dále jednat. V rámci připravo-
vané změny jízdních řádů (tuto
změnu prozatím předpokládá-
me na přelomu května a červ-
na roku 2003) budeme kontak-
tovat Vašeho zástupce za úče-
lem upřesnění Vašich poža-
davků.

Pevně věřím, že se nám na-
konec podaří po dalším jedná-
ní se stavebníkem dosáhnout
dokončení alespoň hlavních
komunikací v dané lokalitě, je-
jich zkolaudování a převedení
do správy a údržby města, ja-
kož i Vámi požadované zlep-
šení dopravní obslužnosti da-
né lokality.

Odpověď na petici byla pro-
jednána na zasedání Rady
města dne 13.1. 2003.

S pozdravem místostarosta
Mgr. Petr Cvik

ZASKLÍVÁNÍ
BALKONŮ A LODŽIÍ

Frýdek-Místek
776 690 085, 728 850 267

MASÁŽE

Srdečně vás zvu
do nových prostor na
ul.T. G. Masaryka 602
Objednávky:
737 971 664

Odpověď občanům
z lokality Černá cesta
a ulice Pod zámečkem

OPTImI®

kvadro

Zabraňte vloupání
do rekreačních

objektů
Policie České republiky informovala občany o možnosti zae-

vidování chat, chalup a jiných rekreačních objektů na obvod-
ních odděleních podle lokality, kde se nachází. Tato evidence
má posloužit především jako nejvhodnější a nejrychlejší kon-
takt ze strany policie po zjištěném vloupání do objektu s po-
škozeným. Vzhledem k tomu, že okres Frýdek-Místek patří
k lokalitě s počtem asi 10000 rekreačních objektů, trestná čin-
nost na tomto úseku není tak vysoká. Možná ale, že občany
bude zajímat srovnání roku 2001 s rokem minulým. V roce
2001 bylo ke dni 30.11. napadeno celkem 225 objektů. Trest-
ná činnost vloupání do rekreačních objektů klesla v roce 2002
na počet 202. Mezi rekreační objekty podle statistiky patří rov-
něž zahradní domky (z celkového počtu 53 především na Tři-
necku - 21), které se řadí na druhé místo, jako první jsou cha-
ty a třetí chalupy.Pachatelé vniknou do objektu nejčastěji ok-
nem (118), ať již pootevřeným nebo po rozbití skla, dále dveř-
mi vylomením zámku (77). Policisté proto radí občanům pro ztí-
žení přístupové cesty pachatelů zpevnit hlavní dveře,
zamontovat pevnější zámek a přidat okenice. Policie přeje
občanům všechno nejlepší v novém roce a bezstarostné zahá-
jení nové chatařské sezóny v roce 2003. (PČR)
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• Škola pracuje dle učebních
dokumentů „Základní škola“,
vychází z potřeb a podmínek
výuky, respektuje názory rodi-
čů i žáků.

• Organizuje školu v přírodě,
lyžařský kurz, plavecký výcvik,
bruslení, školní výlety a exkur-
ze.

• Zapojuje se do soutěží
a olympiád. Úzce spolupracuje
s PPP. Na škole je nové pra-
coviště BIOFEEDBACK, které
zábavnou formou učí děti sou-
středění.

• Vstup do školy usnadňuje

prvňáčkům „Metoda dobrého
startu“. Žáci prvních tříd se rov-
něž mohou učit anglickému či
německému jazyku. Od minu-
lého školního roku jsou na ško-
le zřízeny v šestých ročnících
specializované třídy se spor-
tovním zaměřením a zaměře-
ním na informatiku a výpočetní
techniku.

• Výuku na škole zajišťují
kvalifikovaní a zkušení peda-
gogové, kteří uplatňují k dětem
demokratický vztah založený
na spolupráci a vytvářející at-
mosféru pohody.

• Ke kvalitě výuky přispívá
zejména užívání alternativních
a netradičních metod, projekto-
vé vyučování, rozvoj výuky in-
formatiky a podpora demokra-
tizačních prvků (žákovský par-
lament, schránka důvěry
apod.).

• Veškerou výukou se prolí-
nají ekologické aktivity. V uply-
nulém školním roce získala
škola titul „EKOŠKOLA roku
2002“.

• Pro žáky jsou zřizovány zá-
jmové útvary a kroužky. Nabíd-
ka je pestrá - kroužek fléten,

sborový zpěv, časopis ČAS,
aerobicu, míčových her, kera-
mický, dramatický, zdravotnic-
ký, počítačový a další dle zá-
jmu.

• Při školní družině pracuje
„Centrum pro volný čas dětí“,
které je pro děti z celého sídliš-
tě Slezská a je pro všechny
bezplatné.

Chcete se přesvědčit? Přijď-
te mezi nás. Srdečně Vás zve-
me na Den otevřených dveří
28. ledna 2003.

Zápisy
prvňáčků

Zápisy dětí do prvních tříd
všech městských základních
škol ve Frýdku-Místku a Lís-
kovci pro školní rok
2003/2004 se budou konat ve
dnech 4. února (úterý) a 5.
února (středa) od 13.00 hodin
do 17.00 hodin po oba dny na
jednotlivých školách.

Základní škola v Chlebovi-
cích a ve Skalici bude zapiso-
vat děti do prvních tříd pouze
v úterý 4. února v době od
13.00 hodin do 17.00 hodin.

Rodiče s sebou k zápisu
přinesou občanský průkaz
a rodný list dítěte. Rodič je po-
vinen zapsat dítě, které do-
sáhne 6 let do 31.8. 2003.
Další informace k zápisu dětí
budou uvedeny na jednotli-
vých školách.

Základní škola Jiřího z Poděbrad
má sportovní zaměření

Nové vzdělávací projekty
a rozšíření výukových mož-
ností nabízejí svým žákům
od příštího školního roku na
11. Základní škole Jiřího
z Poděbrad. Škola, zaměře-
ná na sportovní činnost žá-
ků druhého stupně, konkrét-
ně házenou a volejbal, dopl-
nila vzdělávací program
i pro budoucí první ročníky
o gymnastiku a výtvarnou
výchovu.

„Konečně se nám podařilo
odstranit náš největší problém.
Tím bylo stěhování dětí na od-
loučené pracoviště na ulici
T.G.M. Od letošního školního
roku probíhá veškerá výuka
pouze v hlavní budově školy,“
uvedl ředitel školy Jiří Adámek

a dodal: „Naším prvořadým cí-
lem je co nejvíce zpestřit výuku
žáků nejrůznějšími specializa-
cemi. Pro budoucí prvňáčky
připravujeme třídu se zaměře-
ním na gymnastiku chlapců
a dívek a třídu výtvarné tvorby.
Nespornou výhodou je i to, že
výuku budou zajišťovat zkuše-
ná trenérka a úspěšná regio-
nální výtvarnice.“ Na „jede-
náctce“ nezapomínají ani na
problémy dětí spojené s pře-
chodem z předškolního zaříze-
ní do 1. třídy. Ty by měl mini-
malizovat předškolní klub na-
zvaný Přípravka pro prvňáčky.
„Jde o jedenáctitýdenní trénin-
kový program, v němž si děti
procvičí rytmus, celkové vní-
mání a sluch. Zaměříme se i na

problémy pravo-levé orientace
a základní logopedickou péči,“
vysvětlil zástupce ředitele Ivo
Katzler. Škola Jiřího z Podě-
brad poskytuje i možnost inte-
grace žákům vyžadujícím
zvláštní péči. Její bezbariérové
uspořádání a možnost osobní
asistence jsou vhodné zejmé-
na pro vozíčkáře nebo jinak tě-
lesně postižené děti. „V rehabi-
litační místnosti provádějí pro-
školené asistentky s dětmi
speciální uvolňovací cviky,“ do-
plnil Jiří Adámek. Podle jeho
slov mohou všichni žáci využí-
vat i bazén, knihovnu a zubní
ordinaci, nacházející se přímo
v budově školy. Aktivním vyu-
žitím volného mimoškolního
času žáků se zabývá i Občan-

ské sdružení Řetízek, které při
škole působí již tři roky. Kromě
sportovních turnajů plánuje pro
děti letní dětské čtrnáctidenní
tábory a víkendové pobyty.

„Svůj program a zaměření
školy bychom chtěli přiblížit
21. ledna v rámci Dne otevře-
ných dveří nejen dětem z ma-
teřských škol, ale i rodičům
a všem zájemcům o naši prá-
ci,“ uvedl Ivo Katzler a uzavřel:
„Kromě prohlídky školních pro-
stor budou mít návštěvníci
možnost shlédnout divadelní
představení žáků prvého stup-
ně.“ Zápis dětí do prvních tříd
se bude konat 4.2. a 5. 2.
v budově školy od 13.00 do
17.00 hodin.

Renata Spustová

Šance pro
sdružení

zabývající se
výchovou

a vzděláváním
Komise pro výchovu a vzdě-

lávání pracující při Radě města
Frýdku-Místku oznamuje všem
občanským sdružením, obecně
prospěšným společnostem,
právním subjektům, které neby-
ly zřízeny za účelem podnikání
a pracují v oblasti výchovně -
vzdělávací a v oblasti využití
volného času dětí a mládeže,
že si mohou požádat o příspě-
vek z fondu výchovy a vzdělá-
vání pro rok 2003, který je ur-
čen pro tyto uvedené aktivity.
Podmínky pro zařazení žádostí:

- žadatel musí pro svou žá-
dost použít předepsaný tiskopis
(obdrží jej na odboru školství,
kultury, mládeže a tělovýchovy
Městského úřadu ve Frýdku-
Místku u p. Čechové, tel.
558 609 204, nebo může být za-
slán e-mailem na adresu cecho-
va.jana@frydekmistek.cz),

- vyplněný tiskopis se všemi
náležitostmi musí včas odevz-
dat na výše uvedeném odboru,

- žadatel může žádat příspě-
vek na akci či aktivitu jen z jed-
noho fondu města,

- žadatel nemá vůči Městu
Frýdek-Místek žádné dluhy,

- žadatel provedl řádné vyú-
čtování případných dříve po-
skytnutých dotací,

- fond komise nemůže být je-
diným finančním zdrojem při re-
alizaci aktivit,

- finanční prostředky fondu
nesmí být použity jako investice.

Termín odevzdání žádostí
na rok 2003: do 15. února
2003.

Není mnoho škol v našem
regionu, které úspěšně spo-
lupracují se vzdělávacími
a kulturními organizacemi EU
„Leonardo da Vinci“, „Sokra-
tes“ a podobně. Střední od-
borná škola řemesel a podni-
kání a SOU ve Frýdku-Místku
na ul. Potoční je jednou ze
škol, která již po několik let
využívá akčních programů
těchto společenství na pod-
poru odborného vzdělávání.

Naše studentky si v minulos-
ti zvýšily kvalifikaci odbornou
stáží v Itálii v Bielle v oblasti
oděvnictví a ve Florencii, kde
získávaly praxi v podnikání a ve
službách. V roce 2001 v rámci
projektu „Sokrates“ byly stu-
denky školy úspěšné v Němec-
ku v Ambergu, kde předvedly
své modely na módní přehlídce,
která se stala vyvrcholením stu-
dentských oslav v tomto městě.
Módní přehlídky školy s předvá-
děním modelů studentek se
každoročně konají ve Frýdku-
Místku a získaly si oblibu u ve-
řejnosti. Žákyně školy se uká-
zaly být talentovanými model-

kami. V rámci projektu „Sokra-
tes“ studentky sestavily pod od-
borným vedením svých učitelů
slovník odborných oděvnických
výrazů ve třech jazycích a při-
pravily nástěnný kalendář s po-
pisem vývoje módy a odívání
v minulém století.

Škola na Potoční má i nadá-
le zájem účastnit se vzděláva-
cích akcí „Leonardo da Vinci“
a přihlásila se s programem
„Stáž čerstvých absolventů
v zařízeních sociální péče“. Pro-
jekt byl schválen národní agen-
turou Leonardo. V podstatě jde
o rozšíření kvalifikace absol-
ventek středních škol o sociální
služby, čímž se zvýší pravděpo-
dobnost získání pracovních
míst po absolutoriu. Dvanáct
studentek se zúčastní odborné
stáže v Anglii a Irsku v sociál-
ních institutech. Předtím ovšem
budou absolvovat půlroční re-
kvalifikační kurz financovaný
partnerem projektu Úřadem
práce ve Frýdku-Místku, ve kte-
rém mimo odborné předměty
bude kladen důraz na výuku
angličtiny. Jaromír Holub

■ na 1. stupni výuku podle
vzdělávacího programu Obecná
škola se zařazením předmětu
Dramatická výchova,

■ alternativní způsob výuky
podle Daltonského plánu,

■ možnost výuky cizích jazy-
ků od 1. třídy,

■ rozšířenou výuku matema-
tiky a přírodovědných předmětů
od 6. ročníku,

■ vybavené odborné učebny,

■ volný přístup na internet,
■ řadu zájmových kroužků,
■ ozdravné pobyty, lyžařské

výcviky, matematická, jazyková
a sportovní soustředění,

■ relaxační místnost školní
družiny,

■ využití horolezecké stěny
k aktivnímu odpočinku.

Zájemci mohou v dopoled-
ních hodinách školu kdykoliv
navštívit.

Základní škola na ul. Jana Čapka 2555 ve F-M se představuje

10. základní škola
na Cihelní ulici nabízí

svým současným
a budoucím žákům:

Leonardo pomáhá školám
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Opravdu spor?
Noviny Region Frýdecko-

Místecko uveřejnily dne 7. led-
na 2003 na str. 2 článek „Za-
stupitelé jsou ve sporu“, který
uvádí zásadní nepřesnosti.
Proto si dovoluji na článek rea-
govat.

Ve věci odmítnutí účasti ve
výběrových komisích dle záko-
na 199/1994 o zadávání veřej-
ných zakázek, jsem hovořil na
jednání zastupitelstva města
dne 16. prosince 2002, kde
jsem jako předseda politického
klubu KDU-ČSL oznámil, že
členové klubu KDU-ČSL, niko-
liv já osobně, nepřijmou účast
v těchto komisích. Povinnosti

zastupitelům ukládá zákon
128/2000 a činnost v těchto
komisích mezi tyto povinnosti
nepatří.

Protože jsem s paní starost-
kou ing. Evou Richtrovou, ani
s panem místostarostou Mgr.
Petrem Cvikem o této záleži-
tosti mimo jednání zastupitel-
stva nehovořil, nevedeme
a ani nemůžeme ve věci vést
žádný spor, tím spíše, že ply-
nofikaci Chlebovic podporuji.

Děkuji vedení města za
možnost zveřejnění tohoto
článku ve Zpravodaji Rady
Města Frýdku-Místku. 

Mgr. Josef Vojvodík

Výtvarnice Lenka Kovalová
Aby člověk porozuměl život-

ní filozofii osobnosti frýdecko-
místecké výtvarnice Lenky Ko-
valové, musí se alespoň na
chvíli ponořit pohledem do
symfonie barev a tvarů jejího
díla.

Nejkrásnější příležitostí k ta-
kovému pohledu do nitra uměl-
ce je návštěva výstavy. A pod-
zim minulého roku skýtal tyto
příležitosti, i když se odehráva-
ly mimo naše město a většina
z nás se o nich dovídala jen
z pochvalných novinových
článků. Zejména říjnová výsta-
va „Zastavení v tichu“ v žižkov-
ské galerii Jana Kristoforiho -
v Ateliéru VOX HUMANA -
vzbudila velký zájem pražské
kulturní veřejnosti. Již samotné
pozvání k uspořádání výstavy
bylo výrazem obdivu tvorby
Lenky Kovalové.

Vernisáží v ostravské Galerii
Mlejn byla zahájena koncem li-
stopadu další z pozoruhodných
výstav děl zachycujících její
mystický svět. Název „Promě-
ny v nás“ odráží vše, co uměl-
kyně prožívá. Prožívá krásu ob-
jevování a především odhaluje
to, co se odehrává v ní - proti-
klady uvnitř sebe - nebe i pek-
lo, hněv i radost, smích i pláč
duše. Díváme se na její obraz
a cítíme, že sami jsme plni pro-
tikladů, které bychom však rádi
skryli. Tady nacházíme souz-
nění. Je to souznění, které ztiší
naše emoce, zklidní rychlý tep
současné civilizace a my od-
cházíme pozitivně naladění.
Jak se tohoto pozitivizmu uměl-
kyně dobrala?

Talent ji přivedl ke studiu
grafiky na Střední umělecko-
průmyslové škole v Uherském
Hradišti. Líbila se jí reálná tvor-

ba. Byly to především krajiny
a portréty. „Kdysi mi chyběla in-
spirace abstraktna,“ říká paní
Kovalová, „člověk nemůže vy-
tvořit nic jiného než to, co zná.
A nejlépe zná život. První věci
byly temné, neznala jsem vý-
chodisko. Hledala jsem cestu.
Teprve, když jsem začala po-
znávat filozofie Východu,
v mých obrazech se objevilo
světlo. Život jsem spojila s vý-
tvarnem a s jógovou filozofií.
Díky mému zaměstnání a józe
poznávám zajímavé lidi, přibý-
vají mi přátelé. Je z nich cítit, že
hledají cestu pro řešení přede-
vším svých psychických pro-
blémů. V současné době, kro-
mě umělecké tvorby, věnuji též
hodně času vyučování ve škole
jógy KARAKAL. Výuka školy
má značnou šíři a pohybuje se
ve snaze pomoci občanům na-
šeho města a okolí v rovině tě-
lesné, duševní i duchovní. Učí
své žáky najít pozitivní vztah
k životu, najít návod, jak žít
a jak dosáhnout stavu, ve kte-
rém je člověk schopen uvědo-
mit si svou vlastní skutečnou
podstatu.“ Paní Kovalová byla
před sedmi léty spoluzaklada-
telkou této školy a dnes, kdy je
její ředitelkou, má KARAKAL
asi 200 až 250 žáků. Různých
kurzů se zúčastňují zájemci
z celé republiky i zahraničí. Ří-
ká, že její odměnou za nároč-
nou práci je především skuteč-
nost, že lidé odcházejí ze set-
kání odpočinutí a spokojení.

Paní Kovalová pracuje jako
výtvarnice Muzea Beskyd. In-
staluje výstavy ve výstavních
síních frýdeckého zámku, bývá
komisařkou výstav. Meditativní
obrazy Lenky Kovalové nachá-
zíme i v propagačních materiá-

lech. Také kalendář Muzea
Beskyd pro rok 2003 provázejí
její mandaly (kresby do kruhu)
z cyklu „Proměny v nás“.

Jako komisařka výstavy veli-
kána evropského formátu Jana
Kristoforiho, jehož tvorbu jsme
mohli shlédnout ve Frýdku-
Místku v březnu 2002, se s tím-
to umělcem potkala již poněko-
likáté. Poprvé to bylo v roce
1993 na soutěžní výstavě VOX
HUMANA v Ostravě, která se
zde konala i o rok později.
Z obou výstav si Lenka Kovalo-
vá odnesla 1. cenu. Zároveň
získala příležitost představit
svou tvorbu v roce 1996 ve
dvou francouzských galeriích.
To již měla za sebou první sa-
mostatné výstavy. Dalších se
účastnila společně jako členka
skupiny IN SIGNUM.

Ve Frýdku-Místku uspořáda-
la paní Kovalová svou velkou
samostatnou výstavu s ná-
zvem „Pohledy za horizont“
v roce 1999. Úvodním slovem
tehdy provedl veřejnost akade-
mický malíř František Nikl - její
bývalý profesor grafiky, který
řekl: „Tvorba Lenky Kovalové
skrývá charakter malířské ta-
jemnosti a kultivovanosti.“ Upo-
zorňuje pak dále, že jejím sta-
vebním materiálem je barva.
A skrze barevné cítění můžeme
myslet a cítit stejně jako autor-
ka. Dodává, že je to cítění pozi-
tivní, tedy to nejvyšší, co může
člověk člověku poskytnout.

Na začátku roku 2003 by
chtěla Lenka Kovalová popřát
všem lidem pravé štěstí. To,
o kterém moudrý Karel Čapek
říká: „ Skutečné a bezpečné
štěstí je mnohem více darem
mysli a srdce, než darem vněj-
šího světa.“ Anna Nováková

Lenka Kovalová se svou tvorbou.
FOTO: Z archivu Lenky Kovalové

Vernisáž výstavy Proměny v nás v Galerii Mlejn v Ostravě 
28. listopadu 2002. FOTO: Z archivu Lenky Kovalové

PRACOVNÍK PRO OSOBNÍ ASISTENCI
POSTIŽENÝCH JEDINCŮ

Tento kurz je akreditován MŠMT ČR
pod č.j. 23 099/02-25/232

Naučíte se využívat poznatky například z:
psychologie, speciální pedagogiky, dovednosti
komunikace, pečovatelství, techniky používání

kompenzačních a reedukačních pomůcek
hygieny a sebeobsluhy základní právní normy
z oblasti lidských práv, zákona o rodině, práv

dítěte, sociálního zabezpečení aj.
Můžete se uplatnit jako:

pomocný vychovatel, osobní asistent pro
postižené jedince, pracovník soukromých
agentur, charity, samostatný pracovník

Termín konání: 3. února 2003 (13.00 h)
Délka kurzu: 220 hodin včetně praxe
Vyučující: psychologové, speciální

pedagogové, lékaři, právník, logoped,
fyzioterapeut

Zakončení kurzu : závěrečnou zkouškou
s vydáním osvědčení s celostátní platností

Platbu proveďte na účet: Cena kurzu:
7 000 korun, KB FM č.ú. 27-3591220227/0100 

variabilní symbol: své rodné číslo !
(doklad ssebou)

Zájemci hlaste se na adrese:
Speciální školy Naděje /IČO 600 461 04/

Škarabelova 562, 738 01 F-M
tel/fax : 558 633 480

odborný zástupce: PaedDr. Anna Jakobová
Frýdek-Místek, � 724 078 935

Co se stalo před 10 lety
Městské zastupitelstvo v lednu udělilo čestné občanství preziden-
tu ČSFR Václavu Havlovi u příležitosti 2. výročí jeho návštěvy
Frýdku-Místku. Frýdek-Místek byl prvním městem, které prezident
navštívil po svém zvolení do funkce.
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Čas leti, jak gdyž
do jeleňa střeli a už zas

třa oprašiť balovu
kacabajku, buty nablyštiť,

sukně přebiglovať
a hlavně si kupiť listky na

15. LAŠSKY BAL
SLPT OSTRAVICA

kery vypukně

15. unora 2003

v 19.30 hod. ve
Valcovenskym kulturaku ve

Frydku

Mame pro Vas
přirychtovane taňce,

pisničky, sutěže, pulnočni
i další překvapeni, lašsku
tombolu, zkratka zabavu

do rana, tak jak každy rok.
No tež fajnu večeřu

a jakesi fajnove truňky
v pekelnym baru „U třech

ďabluv“.

hrať budu

OSTRAVICA
(domaci Laši)

A

KAŠAVA
(přespolni Valaši ze Zlina)

Listky kupitě ve od 3.2. ve
Valcovenskym kulturaku ve

Frydku, v BIC v Mistku
a v suboru.

Benczyk vystavuje v Krásnu Zvony slavily
úspěch ještě

v lednu

Zmizelý Frýdek-Místek
Takřka půl tisíce dobo-

vých fotografií našeho měs-
ta mohou zájemci shlédnout
v muzejní učebně v Zámecké
ulici ve Frýdku. Autory vý-
stavy jsou manželé Jiřina
a Jaromír Poláškovi.

Jak se změnilo okolí frýdec-
kého zámku, či jak dříve vypa-
dalo místecké náměstí, o tom
vypovídá výstava Zmizelý Frý-
dek-Místek, kde jsou na profe-
sionálních i amatérských foto-
grafiích zachycena konkrétní
místa našeho města v časo-
vém průřezu. „K vidění je na
čtyři sta šedesát čtyři fotografií
a dokumentů. Podobně konci-
povanou výstavu jsme už měli

před třemi roky, nyní k ní ale
pořádáme více doprovodných
akcí,“ uvedl Jaromír Polášek.
V únoru se konají tři z nich pod
názvy Příběhy starých urbářů
a kronik - 13. února, Frýdecko-
Místecké památky - 20. února
a Frýdecko-Místecké záhady
o týden později. Vždy se jedná
o čtvrtky, začátek akcí je
v 17.00 hodin v přednáškovém
sále v Zeleném domě. Podle
autora jistě půjde o úspěšnou
kulturní akci. „Účast na verni-
sáži byla početná. Přišlo šede-
sát tři návštěvníků a první otví-
rací den třicet dva, což pova-
žuji za vynikající,“ zhodnotil
Polášek. (jač)

Takto vypadala frýdecká ulice Pivovarská, naposledy přejme-
novaná na Na blatnici, v roce 1979.

FOTO: Archiv Jaromíra Poláška

Dagmar Pecikiewiczová ukazuje na zvon, který byl jedním z nej-
oblíbenějších už proto, že se na něj mohlo zvonit. Umístěn byl
v nádvoří frýdeckého zámku. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Mezi třemi dobře známými
výtvarníky, kteří během úno-
ra vystavují svá díla v mís-
tecké Galerii Krásno, je dnes
již sedmdesátiletý Vladislav
Benczyk. V Krásnu tak mů-
žete nechat své oči s oblibou
spočinout na jeho úhlech,
perokresbách, olejomalbách
či obrazech vypalovaných
ve dřevě.

Vladislav Benczyk se narodil
v Bystřici, ale od roku 1955
bydlí v Návsí u Jablunkova.
Jak o něm napsal výtvarník
pan Antoni Szpyrc, již od svých
dětských let se projevoval jako
dobrý malíř a kreslíř. Tužkou
a tuší kreslil své první obrázky.
Jeho touhou bylo tvořit obrazy
a grafiku na profesionální výši.
Jako samouk, díky své píli
a zanícenosti si postupně vy-
lepšoval svůj umělecký projev
a styl. Kromě grafiky se začal
věnovat také olejomalbě, kde
se opět projevilo jeho nevšed-
ní nadání. Dovede zachytit ne-
jen krásu beskydské krajiny,
ale také například krásu praž-

ské Malé strany nebo švýcar-
ských Alp.Další součástí jeho
uměleckého projevu se stala
tvorba obrazů vypalovaných
v dřevěné desce. Vladislav
Benczyk tvoří svá díla s ne-
všedním zaujetím a zápalem,
obdivuhodná je krom talentu
i jeho pracovitost. Spoléhá na
svůj vlastní umělecký cit a po-
jetí umělecké tvorby, vyhýbá
se nástrahám kýčovitého pro-
jevu, jenž ohrožuje nejednoho
umělce amatéra. Nejvíce se
věnuje kresbě tuší, pro níž je
hlavní inspirací krása beskyd-
ské krajiny, dávné goralské
dřevěné architektury a také pů-
vab starobylého Jablunkova.
Jeho tvorba má nejen hodnotu
uměleckou, ale také dokumen-
tační. Výtvarníka můžeme pot-
kat na jeho toulkách Beskyda-
mi, kde s tužkou a skicákem
zachycuje poslední zachovalá
dřevěná stavení - svědky již
odešlé minulosti. Je také velmi
nadaným portrétistou, je auto-
rem celé řady portrétů zachy-
cujících různé postavy a osob-

nosti Jablunkovska. Díla Benc-
zyka tvoří součást výzdoby
mnoha chat, pohostinství a ne-
jen jich. Mnoho jeho obrázků si
odvážejí jako vzpomínku na
svůj rodný kraj krajani, nyní ži-
jící v různých končinách světa.
Takto jeho kresby a obrazy na-
jdeme v mnoha zemích Evro-
py, Spojených státech, Kana-
dě, Austrálii, Jižní Americe. Vy-
tvořil kolem 140 olejomaleb,
300 obrazů vypalovaných ve
dřevě a kolem 1300 kreseb tu-
ší. V minulosti byl členem umě-
leckého spolku Beskyd při Mu-
zeu ve Frýdku-Místku. Zúčast-
nil se mnoha výstav v Jablun-
kově, Dolní Lomné, ve F-M,
Havířově, Sedlišti a také ve
Visle v Polsku. Vladislav Benc-
zyk patří k těm tvůrcům, kteří
tvoří svá díla pod vlivem jeho
vztahu k rodnému kraji, který
má upřímně rád. Řadí se tak
k dlouhé plejádě těšínských re-
gionálních umělců. Jeho tvor-
ba je odkazem pro další gene-
race, je pro ně inspirací a pří-
kladem. 

Výstava pod názvem Zvo-
ny a zvonky v Muzeu Bes-
kyd patřila k nejoblíbeněj-
ším. Dokazují to nejen zá-
stupy návštěvníků, ale také
velký zájem médií včetně te-
levize.

Na 150 zvonů různých veli-
kostí, historických i soudobých,
zvonic, ale především zvonků
firemních, jubilejních a upomín-
kových shlédlo množství ná-
vštěvníků ve výstavních pro-
storách Muzea Beskyd ve
Frýdku od 28. listopadu až do
19. ledna tohoto roku. Exponá-
ty pocházejí ze Zvonařské díl-
ny Marie Tomáškové-Dytry-
chové z Brodku u Přerova.
„Historie dílny sahá až do polo-
viny minulého století. V roce
devatenáct set padesát ji zalo-
žili Josef a Laetitie Dytrychovi.
Vzhledem k odborné fundova-
nosti, řemeslnému mistrovství
i výtvarnému citu zakladatelů
brzy získala uznání v odbor-
ných kruzích,“ komentovala
charakter slavné dílny pracov-
nice Muzea Beskyd Dagmar
Pecikiewiczová. Od roku 1965

už Laetitie pokračovala v tvor-
bě sama, hledala nové netra-
diční výrazy a zasvěcovala do
tajů řemesla své dvě dcery.
Dnes, po více než padesáti le-
tech nepřetržité činnosti, kdy
v započatém díle pokračuje
dcera Marie s rodinou, se pole
působnosti rozšířilo z Moravy
do celého světa. „Na naší vý-
stavě byla například k vidění
kopie zvonu, jehož originál byl
vyroben pro Svatého Otce pa-
peže Jana Pavla II. a jako dar
mu byl předán při příležitosti
první návštěvy u nás,“ přiblížila
význam jednoho z exponátů
Pecikiewiczová. Kromě zvonů
se na výstavě také objevily
ukázky materiálů pro výrobu
forem - parafín, sádra, modelo-
vá hlína, včelí vosk a jiné, kte-
ré by laik určitě nečekal - jako
třeba kraví srst a grafit. „Že se
výstava skutečně líbila, doka-
zují i mladí návštěvníci, kteří ta-
dy byli se svou školou a poté
se ještě individuálně vraceli,
aby si z exponátů zapamato-
vali co nejvíc,“ zhodnotila akci
Pecikiewiczová. (jač)
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Rozpis mistrovských zápasů 
TJ SOKOL F-M – oddíl volejbalu

v únoru
Extraliga ženy:
01.02.2003 18.00 hod TJ SOKOL FM : VK TU Liberec
08.02.2003 18.00 hod TJ SOKOL FM : SK Slavia Praha
15.02.2003 18.00 hod TJ SOKOL FM : TJ Tatran Střešovice
Hraje se v hale ISŠ na ul. Lískovecká 2089 ve FM.

II. liga ženy:
01.02.2003 10.00 hod TJ SOKOL FM„B“ : TJ Rožnov p.R.
15.02.2003 10.00 hod TJ SOKOL FM„B“ : TJ SOKOL Bedřichov
Hraje se v Sokolovně na ul. Novodvorská 667 ve FM.

Extraliga kadetky:
01.02.2003 10.00 hod TJ SOKOL FM : PVK Olymp Praha
15.02.2003 10.00 hod TJ SOKOL FM : SK Slavia Praha
Hraje se v hale ISŠ na ul. Lískovecká 2089 ve FM.

I. liga juniorky:
08.02.2003 10.00 hod TJ SOKOL FM : VSK Universita Brno
22.02.2003 10.00 hod TJ SOKOL FM : TJ OA Třebíč
Hraje se v Sokolovně na ul. Novodvorská 667 ve FM.

Beskydská šachová škola
vychovává mistry republiky Podpora sportu ve městě

Trenér šachu děkuje

Na Krajský běžecký pohár
se nominovalo 16 slezanských

Proběhne nábor
do juda

TJ Důl Staříč, oddíl judo po-
řádá pro zájemce o tento sport
nábor nových adeptů, a to
v pondělí 10. února v 17 hodin
v tělocvičně na 9. základní
škole. Tréninky budou dvakrát
týdně, vždy v pondělí a ve
čtvrtek od 16.30 do 18 hodin.
Vhodné již pro děti od 8 let.
Kontakt: 608 821 513 - pan
Černý.

Tělocvičná jednota 
SOKOL Frýdek-Místek - oddíl volejbalu

Zleva, horní řada: Zuzana Burešová, Aneta Pyšková, Marcela
Heidrichová, Lucie Rousková, Tereza Kozlová, trenér Radek
Podoba, Lenka Habrnálová.
Spodní řada: trenérka Pavla Pavelková, Radka Drabinová, Ja-
na Zaoralová, Adéla Rudá, Barbora Bělunková, Kristýna Pust-
ková. FOTO: Archiv Jiřího Zaorala

Mládežnická základna vo-
lejbalového oddílu TJ SO-
KOL FM má 270 členů. Jedná
se o dvě družstva přípravek,
14 družstev děvčat a 6 druž-
stev chlapců. Děvčata jsou
rozdělena na 7 družstev
mladších žaček, které hrají
Moravský pohár, 4 družstva
starších žaček, kde „A“ druž-
stvo hraje žákovskou ligu,
zbývající Oblastní přebor.
Kadetky nastupují v extralize
a dvě družstva juniorek, „A“
družstvo v I. lize a „B“ druž-
stvo v Oblastním přeboru.
Všech 6 družstev chlapů
hraje v Oblastním přeboru.

Počátek volejbalového sna-
žení začíná ke konci čtvrté tří-
dy, kdy probíhá nábor talento-
vané mládeže. Vybraní jedinci
nastupují v 5. třídě do tzv. pří-
pravek, které jsou zaměřeny
na všeobecnou sportovní pří-
pravu. Od 6. třídy by měli na-
stoupit do sportovních tříd na
11. ZŠ a 8. ZŠ, není to však
podmínkou. I když bylo o tom-
to už mnohé napsáno, může-
me aspoň touto formou podě-
kovat všem hráčkám a hrá-
čům, trenérům, vedení 11. ZŠ
a 8. ZŠ, kde máme sportovní
třídy, ale především Městu Frý-
dek-Místek, které vznikem
Centra sportu odstartovalo vel-
kou pomoc mládeži. 

Jednoho z největších úspě-
chů za poslední roky dosáhlo
družstvo starších žaček. V ro-
ce 2000 se jim podařilo zvítězit
na mistrovství republiky. V dal-
ším roce to byla stříbrná meda-
ile a v roce 2002 se musely
spokojit s 3. místem. Těmito
výsledky si v této kategorii zís-
kaly respekt soupeřů, což ne-
jen těší, ale také zavazuje. Lať-
ka byla nastavena hodně vyso-

ko a od mladého člověka, kte-
rý tomuto sportovnímu kolotoči
podlehne, to vyžaduje spoustu
odříkání a dřiny. Ne každý má
sílu a hlavně chuť obětovat ho-
diny tréninku a volné víkendy
na zápasy. Nutno podotknout,
že sportu na vrcholové úrovni
se nemůže věnovat každá
z nich. Od toho jsou v SOKO-
LE družstva, která hrají nižší
soutěže. 

Na fotografii Vám předsta-
vujeme bronzové družstvo
z loňské sezóny, jehož základ-
ní kádr zůstal zachován i pro
letošní rok. V této sezóně druž-
stvo hraje „Žákovskou ligu“,
které se účastní 6 nejlepších
družstev v ČR. Po první polovi-
ně se děvčata umístila na 2.
místě. Jiří Zaoral

Komise pro sport a mládež
pracující při Radě Města Frýd-
ku-Místku oznamuje všem
sportovním organizacím (ob-
čanským sdružením) se sídlem
v našem městě a pracujícím
s dětmi a mládeží našeho měs-
ta, že si mohou na svou činnost
požádat pro rok 2003 o nein-

vestiční dotace ze sportovního
fondu města. Formuláře žádo-
stí o přidělení finančních pro-
středků na rok 2003 je možné
si vyzvednout na Městském
úřadě ve Frýdku-Místku, odbo-
ru školství, kultury, mládeže
a tělovýchovy, ul. Radniční
1148 u p. Čechové, kancelář č.

316 ve III. podlaží, (pro případ-
né další informace tel. 558 609
204, e-mail: cechova.jana@fry-
dekmistek.cz). Rovněž je mož-
no zájemcům formulář zaslat e-
mailem. Řádně vyplněné for-
muláře se všemi přílohami je
nutno vrátit nejpozději do
15.2.2002 tamtéž.

„Chtěl bych poděkovat
všem hráčům, trenérům a ro-
dičům. Ti všichni mají velký
podíl na zisku dalších zlatých
medailí a suverénním posta-
vení Beskydské šachové ško-
ly Frýdek-Místek v šachovém
světě. Poděkování patří i hlav-
ním partnerům frýdecko-mís-
teckého mládežnického ša-

chu - Domu dětí a mládeže
FM, Městskému úřadu ve
Frýdku-Místku a firmám Ar-
cimpex, Technické služby
FM, Moravskoslezská elektro-
montážní, Alpress a Techno-
mont,“ vyjádřil se šéftrenér
Beskydské šachové školy
mezinárodní mistr Sergej Be-
rezjuk. (as)

Tradičně skvělé výkony od-
vedli atleti Slezanu FM na
Českém běžeckém poháru
mládeže. V šesti kategoriích
vybojovali 3 vítězství, 4 druhá
a 2 třetí místa. Vždy šest nej-
lepších v každé kategorii se
nominovalo do družstva kraje
pro finále Českého poháru.

V krajském poháru mezi
mladšími žákyněmi se děvčata
srovnala od druhého místa v po-
řadí Erika Mikulenková, Roma-
na Šindelková, Adéla Marková
a Hana Holejšovská. Ve starších
žákyních patří stříbrný stupínek

Michaele Bubikové, 5. místo
Petře Pišové a 6. Zuzaně
Schindlerové. V dorostenkách
zvítězila Blažena Stránská. Re-
prezentovat bude rovněž trojice
mladších žáků - vítěz poháru Mi-
chal Štefek, 3. Daniel Moškoř
a Vít Ferenc. Ve starším žactvu
zvítězil Petr Říha před Michalem
Novosadem. V dorostu skončil
2. Tomáš Martinák, 4. Miroslav
Lepíček a 5. Jan Šrubař. Všich-
ni jmenovaní se postaví v dre-
sech Moravskoslezského kraje
na start finále Českého poháru
v Pardubicích. 

V loňském roce dokázali
mladí šachisté Beskydské ša-
chové školy a DDM získat na
„Mistrovství ČR v šachu jed-
notlivců“ 3x zlatou, 1x stříbr-
nou a 1x bronzovou medaili.
Dalších výrazných úspěchů
dosáhli šachisté v mistrov-
ských soutěžích družstev,
když dokázali vybojovat mist-
rovské tituly: na „Mistrovství
ČR v šachu družstev starších
žáků“ a na „Mistrovství ČR
družstev mladších žáků“
a stříbrné medaile v „Extralize
dorostu“. Zlaté medaile získa-
li na M-ČR základních škol
v kategorii 1.–5. třída 6. zá-
kladní škola a v kategorii 6.–9.
třída 2. ZŠ.

V historii 13 ročníků „Mist-
rovství ČR v šachu družstev
starších žáků“ je naše škola
nejúspěšnějším sběratelem
medailí - šest zlatých a tři
stříbrné medaile. I tentokrát byl
Frýdek-Místek spolufavoritem
na zisk jedné z medailí. Starší
žáci hráli ve složení Jiří Kalivo-
da, Jiří Mikulec, Petr Slovák,
Milan Migdal, Vojtěch Rojíček
a Petra Valíčková, pod vede-
ním trenérů Stanislava Jasné-
ho a Jana Macíčka. Naši ša-
chisté od úvodních tahů nene-
chali nikoho na pochybách, že
jejich cíl je jediný - každého po-
razit a obhájit loňský mistrov-
ský titul. Po osmi vítězných ut-
káních a jedné remíze se cíl
stal skutečností a Frýdek-Mís-
tek se může těšit z dalšího
mistrovského titulu.

Mistrovství ČR družstev
mladších žáků se konalo již po
dvanácté a jakou bilanci má
Beskydská šachová škola? 8
x zlaté medaile a 3 x stříbrné
medaile, což jen umocňuje sílu
frýdecko-místeckých šachových
nadějí. Trenéry družstva v letoš-
ním ročníku byli Jan Macíček
a Stanislav Jasný. Družstvo ve
složení Vojtěch Rojíček, Jakub
Macíček, Matěj Konštacký, Voj-
těch Pravec, Tereza Tomáško-
vá a Tomáš Boráň, sehrálo
mistrovství ve znamenité formě.
Frýdek-Místek postupně porazil
všechny hlavní soupeře a až na
jedno zaváhání, nedal svým
protivníkům šanci. A nemohlo to
dopadnout jinak - opět 1. místo
a zisk mistrovského titulu.

13. ročník Extraligy dorostu
byl ve znamení souboje Frýdku-
Místku a Plzně. Oba týmy se
přetahovali o vedení po celou
sezónu. Nakonec se zaslouže-
ně z titulu raduje Plzeň, ale do-
rostenci Frýdku-Místku nedali
svou kůži lacino a zisk stříbrných
medailí je potvrzením letošní su-
verenity Frýdku-Místku na ša-
chovnicích. Družstvo nastupo-
valo v sestavě Petr Plasgura,
Zdeněk Holeksa, Jiří Kalivoda,
Táňa Holušová, Martin Slavíček
a Petr Slovák. Trenéry mistrov-
ského týmu jsou Stanislav Jas-
ný a Jan Macíček. V dosavad-
ních 13 ročnících se může Bes-
kydská šachová škola pochlubit
ziskem devíti zlatých a dvou
stříbrných medailí a vévodí v ta-
bulce zisku medailí. (as)
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Palackého 134, Frýdek-Místek
Tel.: 558 433 431-2
tel/fax: 558 432 011

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

Plesová sezóna v Národním domě:
Pátek 24.1.2003 v 19.00 hodin - Ples
Gymnázia Petra Bezruče
Sobota 25.1.2003 v 19.00 hodin - Ples
Obchodní akademie
Sobota 1.2.2003 v 19.00 hodin - Ples
SSOPŠ
Sobota 8.2.2003 v 19.00 hodin - Far-
ní ples
Pátek 14.2.2003 ve 20.00 hodin - Re-
prezentační swingový ples
Sobota 15.2.2003 v 19.00 hodin - Ples
ČSSD
Pátek 21.2.2003 v 19.00 hodin - Ples
Gymnázia a SOŠ Frýdek
REPREZENTAČNÍ SWINGOVÝ
PLES
Pátek 14. února ve 20.00 hodin
Účinkují: LR Cosmetic swing band
Edy Šurmana, Jaroslav Urbánek,
Gabriela Plíšková, Swing trio, Jan
Apeltauer, WS kvartet, Ewergreen
párty a speciální host: Láďa Kerndl.
PLES ČSSD
Sobota 15. února v 19.00 hodin
OVV České strany sociálně demokra-
tické ve Frýdku-Místku spolu s posla-
neckou kanceláří Ing. Petra Rafaje
a organizací SDŽ si Vás dovolují po-
zvat na již 8. Reprezentační ples
ČSSD. K tanci a poslechu hraje WS
Quartet Waldemara Svatoše. Před-
prodej vstupenek nejen na vrátnici
ND, ale i na sekretariátě OVV ČSSD
na ul. 8. pěšího pluku.
POHÁDKY Z KRAKONOŠOVY
ZAHRÁDKY
Čtvrtek 6. února v 8.30 a 10.00 hodin
- Kino P. Bezruče
Pohádkové představení Divadla Kruh
z Havířova pro děti MŠ a 1. st. ZŠ.
Program: CÍSAŘSKÝ VALČÍK - DSF
Ostravička.

Program:

PERUÁNSKÉ ANDY
Úterý 18. února v 18.00 hodin - Ná-
rodní dům
Cestopisná přednáška doplněná dia-
pozitivy - uvádí Silvestr Kocián.
PODVEČER S VIDEOKAMEROU
Čtvrtek 20. února v 16.30 hodin - ND
Pořad připravil Klub filmových amaté-
rů Frýdek-Místek.
RECITÁL - JAROMÍR NOHAVICA
Pondělí 24. února v 19.00 hodin - ki-
no P. Bezruče
DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA
PRAHA
Úterý 25. 2. v 19.00 hodin - ND
POSTEL PRO HOSTY - Alan Ayck-
bourn
Děj této brilantní komedie se odehrává
ve třech ložnicích, v nichž se v řadě
běžných životních situacích proplétají
osudy čtyř partnerských párů mladé
i starší generace. Řadou nedorozumě-
ní a bláznivých zápletek si zde hrdino-
vé řeší své i cizí manželské problémy.

POETICKÝ VEČER BEZ HRANIC
Pátek 28. 2. v 18.00 hodin
Zveme Vás opět do liter. kavárničky.
VEČER INSTRUMENTÁLNÍCH
KONCERTŮ
Pátek 28. 2. 2003 v 19.00 hodin
Zahájení kurzů únor–květen 2003:

KONDIČNÍ GYMNASTIKA
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
MIRKY RYBÁKOVÉ
COUNTRY TANCE PRO DĚTI OD 7
- 15 let
Bližší informace ke všem kurzům na
tel. čísle 558 432 011 p. Janáčková.

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

1. - 2. února v 17:45 OSTROV
ZTRACENÝCH SNŮ - SPY KIDS 2

/USA/
1. - 2. února ve 20:00 hodin

ÚTĚK DO BUDÍNA /ČR,SR,MA/
3. - 5. února v 17:45 hodin
NÁVŠTĚVNÍCI: CESTA DO AMERI-

KY /USA, FRANCIE
3. - 5. února ve 20:00 hodin

FALEŠNÉ VZTAHY /INDIE/
7. - 9. února v 17:45 hodin

HOLKY TO CHTĚJ TAKY /SRN/
7. - 9. února ve 20:00 hodin -
BLANCHE - KRÁLOVNA ZBOJNÍKŮ

/FRANCIE/
10. - 12. v 17:45 hodin xXx /USA/
10. - 12. února v 20:00 hodin

CHARLOTTE GRAY /ANGLIE/
14. - 16. února v 17:45 hodin

DNES NEUMÍREJ /USA/
14. - 16. února ve 20:00 hodin

SEXY PTÁCI /FRANCIE/
15. - 16. února v 15:30 hodin

PLANETA POKLADŮ /USA/
17. - 18. února ve 17:45 hodin

FIMFÁRUM JANA WERICHA /ČR/
17. - 18. února ve 20:00 hodin

DNES NEUMÍREJ /USA/
19. února v 17:45 hodin

DNES NEUMÍREJ /USA/
19. února ve 20:00 hodin

HALLOWEEN -
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ /USA/

21. - 23. února v 17:45 hodin
HOLLYWOOD - HOLLYWOOD

/USA/
21. - 23. února ve 20:00 hodin

PLES PŘÍŠER /USA/
25. - 26. února v 17:45 hodin

MÁ MĚ RÁD, NEMÁ MĚ RÁD /FR./
25. - 26. února ve 20:00 hodin

LANTANA /AUSTRÁLIE/
27. ÚNORA SE NEHRAJE

28. února v 16:30 hodin
PÁN PRSTENŮ - DVĚ VĚŽE/NOVÝ

ZÉLAND, USA/
28. února ve 20:00 hodin

ROAD PERDITION /USA/

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd
FRÝDECKÝ ZÁMEK

Stálé expozice:

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

Výstavy:

STOLETÍ UNIFOREM
Výstava představuje stejnokroje dva-
cátého století. Exponáty zapůjčilo his-
torické oddělení Moravského zemské-
ho muzea v Brně, které doplňují před-
měty ze sbírek Muzea Beskyd. Vysta-
vované uniformy zachycují „historii
odívání“ našich vojáků, písemné ma-
teriály a fotografie přibližují dobu jejich
protagonistů.
Potrvá do 23. března 2003.
NOVÝ ZÉLAND
Výstava fotografií Martina Slívy. Verni-
sáž proběhne 30. ledna v 17.00 hodin
ve výstavních síních frýdeckého zám-
ku za přítomnosti autora fotografií. Vý-
stava potrvá do 30. března.

Doprovodné programy :
Čtvrtek 30. 1. 18,00 hodin - zámecký
klub
Cesta Novým Zélandem
Beseda s Martinem Slívou, autorem
výstavy.
Sobota 15. 2. 14,00 hodin - zámecký
klub
Tématické odpoledne věnované ma-
orskému řezbářství
Průvodcem bude Ing. Vladimír Čížek.
Středa 5. 3. 17,00 hodin - zámecký
klub
Nový Zéland očima přírodovědce
Beseda s Mgr. Markem Banašem,
účastníkem expedice Dandaraga,
mapující přírodu Nového Zélandu
a Austrálie.
Středa 26. 3. 17,00 hodin - zámecký
klub
Nový Zéland nejen z výšky
Beseda s Daliborem Carbolem z Bes-
kydské školy létání.
Pátek 28. 3. 17,00 hodin - zámecký
klub
Maorský večer
Tématická beseda s Janou Lesařo-
vou věnovaná maorské kultuře.
Novozélandský film - odpoledne vě-
nované filmové tvorbě
(datum, místo a program bude upřes-
něn)
ZMIZELÝ FRÝDEK A MÍSTEK
Znáte Frýdek-Místek? Srovnání pro-
měn konkrétních míst a ulic ve Frýd-
ku-Místku v průběhu 20. století se
současným stavem přináší výstava
čtyř set dobových pohlednic a doku-
mentárních fotografií. Výstava potrvá
do 16. března 2003.
ROSTLINY V HUDBĚ
Velmi netradiční výstava přibližuje
rozličné domácí i exotické materiály
přírodního původu, ze kterých se zho-
tovují v různých částech světa a v růz-
ných kulturách jednoduché hudební
nástroje. Slavnostní zahájení výstavy
proběhne ve čtvrtek 6. února 2003
v 17.00 hodin ve výstavních síních frý-
deckého zámku. Potrvá do 30. 3.

Programy, koncerty:
Neděle 23. 2. 15,00 hodin - frýdecký
zámek

ZÁMECKÝ OKRUH V NOVÉM
Prohlídka s restaurovanými erby v Ry-
tířském sále.
Po dlouhé době, kdy byly v odborné
péči konzervátorky, se do Rytířského
sálu opět vrátily erby slezských rodů,
které jsou spolu s krbem z roku 1692
historickou ozdobou reprezentačního
sálu frýdeckého zámku.

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST

Čtvrtek 13. 2. 15,00 hodin - přednáš-
kový sál v Zeleném domě.
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů minerálů
a hornin, výměna poznatků a materiá-
lu, videoprojekce. Schůzky se mohou
zúčastnit všichni zájemci z řad veřej-
nosti.
Čtvrtek 13. 2. v 17,00 hodin - před-
náškový sál v Zeleném domě.
PŘÍBĚHY STARÝCH URBÁŘŮ
A KRONIK
Nejstarší zprávy o Frýdku a Místku. 
Čtvrtek 20. 2. 17,00 hodin - přednáš-
kový sál v Zeleném domě.
FRÝDECKO-MÍSTECKÉ PAMÁTKY
Známé i opomíjené nemovité kulturní
památky na území okresního města
Frýdku-Místku a v jeho nejbližším oko-
lí. Doplněno promítáním diapozitivů.
Čtvrtek 27. 2. 17,00 hodin - přednáš-
kový sál v Zeleném domě.
FRÝDECKO-MÍSTECKÉ ZÁHADY
Netradičně pojatá přednáška k historii
města, částečně doplněno diapoziti-
vy, videosnímek o podzemí Marián-
ského kostela.
Připravujeme:
Čtvrtek 6. 3. 17,00 hodin - přednáško-
vý sál v Zeleném domě
BESKYDE, BESKYDE
Počáteční slova známé lidové písně
z Valašska jakoby předznamenávají
životní příběhy obyvatel zdejšího rá-
zovitého kraje a také proměny samot-
ných hor. Také beskydská turistika
má svou bohatou historii - přednáška
přiblíží zakládání prvních turistických
spolků, výstavbu chat a proměny
zdejšího kraje v souvislosti s turisti-
kou. Diapozitivní, elektronická a vi-
deo-projekce.

Divadlo Čtyřlístek
Novodvorská 667, FM

Tel.: 558 633 717
Pro děti:

BRK A FRK
Veselá loutková pohádka o dvou čer-
tících pro děti od 4 let. Hraje loutkář-
ský soubor Divadla Čtyřlístek.
Kdy: 1.2. a 8.2. v 15.00 hodin
O SOLNÉM KRÁLI
Činoherní pohádka pro děti od 5 let
v provedení divadelního souboru Čtyř-
lístek. Kdy: 15.2. v 15.00 hodin
OBLASTNÍ KOLO SOUTĚŽE
„POHÁREK“
Již 12. ročník soutěže monologů a dia-
logů. Pořádá Divadelní centrum Pod-
beskydí Frýdek-Místek. Kdy: 22.2.

Pro dospělé:

DÁMSKÁ JÍZDA

Úspěšná komedie autora N. Simona
v provedení Souboru Čtyřlístek.
Kdy: 14.2. v 19.00 hodin
KLUB ZDRAVÍ
Informace a diskuze o tom, co může-
me učinit sami pro své zdraví.
Kdy: 20.2. od 10.00 do 17.00 hodin
7.2. Koncert

14.2. Nezabiješ
21.2. Kdo chce zabít Jacka?
28.2. Páté přikázání
VSTUP VOLNÝ

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

5. 2. Nezbednický karneval
11.-12.2. „Letem světem“ II (etapo-

vá hra)
14.2. Valentýnské odpoledne
19.2. Návštěva klubu Řetízek
24.-28.2. Hry bez hranic (zábavné

a netradiční soutěže)

Farní 1, vchod vedle
Knihkupectví sv. Jana ve Frýdku

Tel.: 558 434 961
KM Krteček je otevřen vždy v úte-
rý a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin.
4.2. vyrábíme závěsné ozdoby do

dětského pokoje
6.2. 9.30 - 10.00 hod.cvičení mami-

nek s dětmi
10.hod.výtvarná činnost

11.2. výroba srdíček + pohybové hry
13.2 . 9.30- 10.00 hod.cvičení mami-

nek s dětmi 
10.00 hod.práce s fouka

18.2. KRTEČKOVÉ DOREMI (zá-
bavné dopoledne, soutěž ve
zpěvu)

20.2. KARNEVAL
25.2. výlet do přírody
27.2. 9.30 - 10.00 hod.cvičení mami-

nek s dětmi
10.00 písničky,říkanky

UPOZORNĚNÍ: Pro pohodlí vaše
i vašich dětí přezůvky s sebou.

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

Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h.
4.2. Schůzka všech, kteří chtějí aktiv-

ně vytvářet program klubu
7.2. Od 10.00 saunování pro mamin-

ky s dětmi - sauna v MŠ Sv. Če-
cha-1. vchod od bývalého
okres.ú., 10 Kč/os., s sebou 2
velké ručníky/os. a pití. Dle zá-
jmu možnost sanování každý pá-
tek.

11.2. Od 10.00 pohádka O perníkové
chaloupce.

17.2. Výroba karneval. kloboučků.
20.2. Od 16.00 karneval v jídelně ob-

chodní akademie (naproti býv.
Okres.ú.), vstupné 40 Kč/dosp.
os., děti zdarma - soutěže, po-
hádka, minidisco.
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V knihkupectví Librex
Hlavní ul. 107 v Místku

www.korc.cz

Hynek Adámek - Čas je dar Afriky
Výstava potrvá až do 4. března.

Antikvariát a První frýdecká nonstop
galerka

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

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

Mobil: 608 807 652
Galerie:

Do 28.2. Práce studentů SOTŠ
obor obalová technika - ruční

papír, kresba
Salónek:

Do 28.2. Karolína Némethová -
Fotografie z Laponska

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

Do 10.2. Zdenka Burgetová - vý-
stava grafických listů

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

Vchod z Janáčkovy ulice s mož-
ností použít bezbariérový vstup.
Putování po místech Ježíše Krista
Čtvrtek 6. února v 16 hodin
Promítání diapozitivů - ing. Sikora
Prezentační akce fy TOP Moravia
v Brně (s možností nákupu lůžkovin
s občerstvením)
Čtvrtek 13. února 2003 v 16 hodin
Liturgie v katolické církvi
Úterý 18. února v 17.30 hodin
Přednáška Mons. ThDr. Vladimíra
Poláčka
Máte rozum?
Čtvrtek 27. února v 17 hodin
Hovoří s vámi MuDr. Kateřina Merto-
vá, lékařka neurochirurgie
Cvičení pro zdraví
Cvičení pro ženy středního věku
Každé pondělí od 17 do 18 hodin
(Přineste si s sebou cvičební úbor
a podložku!)

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

E-mail: ddmfm@mcnet.cz

5. 2.
OKRESNÍ PŘEBOR ZŠ V ŠACHU
- DDM Místek, 9:00 - 13:00 hodin
6. 2.
OKRESNÍ PŘEBOR SŠ V ŠACHU
- DDM Místek, 9:00 - 13:00 hodin
8. 2.
CELODENNÍ VÝLET
NA BĚŽKÁCH
- výlet do Beskyd
- DDM Frýdek, Marie Cidlíková
(558 630 862)
PO STOPÁCH YETTYHO
- zimní hra pro všechny, kteří mají rá-
di dobrodružství
- DDM Místek, 9:00 hodin
POČÍTAČOVÉ DOPOLEDNE
- hry, Internet, počítačová síť .
- DDM Frýdek, 9.00 - 11.00, 11.00 -
13.00 hodin
8. - 9. 2
VÍKENDOVÝ POBYT NA VIŠŇOVCE
- DDM Frýdek, Alena Fabíková
(558 630 862)
11. 2.
DISKOTÉKA S VALENTÝNEM
- čeká vás oblíbená hudba, spole-
čenské hry a také si vyrobíte přáníč-
ko pro vaše milé
- DDM Místek, 14:30 hodin
14. - 15. 2.
PÍSMENKOVÝ JARMARK
- s noclehem v DDM
- burza knih, ukázka recyklace papí-
ru, výroba koláže diskotéka
- DDM Frýdek, Iveta Štvartáková
(558 630 862)
15. 2.
PAPÍROHRÁTKY V DDM
- výroba ručního papíru netradiční
metodou a výrobky z ručního papíru
- DDM Frýdek, 9:00 hodin
DOPOLEDNE S PANENKOU
BARBIE
- budeme šít na panenky, uděláme si
zajímavý obrázek a připravíme si ob-
čerstvení
- cena: 25,- Kč
- DDM Místek, 9:00 - 13:00 hodin
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
- 8. ZŠ, 8:30 - 14:00 hodin
19. 2.
KRAJSKÝ PŘEBOR ZŠ A SŠ
V ŠACHU
- DDM Místek, 9:00 - 13:00 hodin
22. 2.
ZIMA KONČÍ, JARO ZAČÍNÁ?
- zábavné odpoledne pro malé i velké
- DDM FM Frýdek, Alena Fabíková
(558 630 862)
POČÍTAČOVÉ DOPOLEDNE
- hry, Internet, počítačová síť .
- DDM Frýdek, 9.00 - 11.00, 11.00 -
13.00 hodin
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
V ŠACHU
- DDM Místek, 9:00 - 12:00 hodin

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

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

Stanice mladých turistů pořádá kaž-

dou sobotu v únoru jednodenní ly-
žařské zájezdy pro rodiče s dětmi
i děti bez rodičů.
Odjezdy jsou vždy z autobusového
stanoviště v Místku od OVS.Návraty
tamtéž v cca 18.30 hod. Přihlášky
a platby musí být vždy do středy
před zájezdem.Přihlásit se lze i tele-
fonicky.
Mohou jezdit i děti bez rodičů (od 10
let,jinak po dohodě),kterým se bude
věnovat lyžařský instruktor.Děti mu-
sí mít cestovní pas.
Pokud budou špatné sněhové pod-
mínky,zájezd se nekoná a peníze
vám budou vráceny.
1.2. Velká Račaodjezd v 7.00 hod.
8.2. Vrátná Dolinaodjezd v 6.30 h.

15.2. Velká Račaodjezd v 7.00 hod.
22.2. Lučivnáodjezd v 6.30 hod.

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

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

V následující sezóně bude hudeb-
ní klub Stoun otevřen pouze

v pondělí, v pátek a v sobotu.
Otevřeno:

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

Začátky akcí v 19.30 hodin
Začátky koncertů ve 21.00 hod.

1. 2. sobota SEPULTURA
REVIVAL (koncert)

Hosté: SUBSTANCE OF CHANGE,
LAST HARMONY

a DEVASTHATOR
3. 2. pondělí IN MEMORIAM aneb

HITY ZE ZÁHROBÍ (retro)
Komárovy nesmrtelné hity - nejlepší

zábava na pondělní večer
7. 2. pátek METALLICA REVIVAL

(koncert)
koncert věrné repliky známé kapely

8. 2. sobota KLEGOVINY (tanec)
hity různých žánrů v báječném

podání dj Petra Klegy
10. 2. pondělí IN MEMORIAM aneb

HITY ZE ZÁHROBÍ (retro)
písničkové zombie vyhrabává dj

Komár
14. 2. pátek BIG OLE PILE

(koncert)
křest nového CD, natáčení

videoklipu a každý 10. host CD
zdarma

15. 2. sobota TECHSTEP
MANIPULATION 20 (akce)

uz po dvacate dvoika.troika míchá
našlapaný drum ∞n∞ bass

17. 2. pondělí IN MEMORIAM aneb
HITY ZE ZÁHROBÍ (retro)

možná příjde i Milouš Jakeš - přijďte
si zatrsat

21. 2. pátek ROCKOTÉKA (tanec)
nejlepší rockové pecky pouští dj

Richard
22. 2. sobota MANIFESTIVAL X.

(koncert)
Abortion, Disfigured Corpse, F.O.B.,

G.O.R.E. a další
24. 2. pondělí IN MEMORIAM aneb

HITY ZE ZÁHROBÍ (retro)

dj Komár ve vzpomínce na minulou
éru

28. 2. pátek TUBLATANKA
(koncert)

nezapomenutelná legenda ze
Slovenska - předprodej

V této sezóně je hudební klub Stoun
otevřen pouze v pondělí, v pátek

a v sobotu.
PONDĚLÍ 18:00 - 01:00
PÁTEK A SOBOTA 18:00 - 02:00

ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK
ZAVŘENO

ZAČÁTKY AKCÍ V 19:30
ZAČÁTKY KONCERTŮ V 21:00

Hvězdárna a planetárium
Johanna Palisy v Ostravě

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

www.vsb.cz/planet
1. 2. 14.00 Pojďte s námi za hvěz-

dami - pořad pro děti od
6 let

16.00 Skrytá krása vesmíru
18.00 Hudba pod hvězdami:

Slezsko, významný fe-
nomén hudebního světa

5. 2. 16.00 Gravitace
18.00 Obloha pouhým okem -

živý pořad
8. 2. 14.00 Martin a hvězda - pořad

pro děti od 5 let
16.00 Obloha ve čtyřech roč-

ních obdobích
18.00 Poetika Velkého vozu
19.15 Relaxace pod hvězdnou

oblohou:Kitaro
(nové album japonské-
ho skladatele, pořadem
provází Jan Petrů)

12. 2. 16.00 Znovuobjevená obloha
18.00 přednáška PaedDr. Iva-

ny Markové:
Sluneční soustava mo-
derně

15. 2. 14.00 Vesmírní tuláci - pořad
pro děti od 10 let

16.00 Zimní souhvězdí
18.00 Jazz pod hvězdami:

Hvězdy slovenského
jazzového nebe

19. 2. 16.00 Čarovná sklíčka
18.00 cestopisná přednáška

Martina Stillera: Island -
země ohně a ledu

22. 2. 14.00 Pojďte s námi za hvěz-
dami - pořad pro děti od
6 let

16.00 Geologie planet
18.00 Skrytá krása vesmíru
19.15 Relaxace pod hvězdnou

oblohou: Šamanské ryt-
my

26. 2. 16.00 Zimní souhvězdí
18.00 Evoluční rozpomínání -

ekologický pořad v pla-
netáriu

Pozorování hvězdné oblohy dale-
kohledy hvězdárny jsou veřejnos-
ti přístupna v únoru každou stře-
du a sobotu od 19:00 do 21:00 ho-
din. Podmínkou pozorování je jas-
né počasí.
Změna programu vyhrazena.

Provoz Hvězdárny a planetária J.
Palisy finančně podporuje Statu-
tární město Ostrava.
Areál HaP J. Palisy se nachází na
katastru Ostravy-Krásného Pole.

tel.: 736 278 698
www.joga.cz/f-m/

(9. ZŠ E. Krásnohorské)
Pondělí
15:00 -16:30 jóga pro děti (od 6 let)
16:45 -18:15 mírně pokročilí
18:30 - 20:00 mírně pokročilí
Úterý
16:30 -18:00 mírně pokročilí 18:15 -
19:45 začátečníci
Středa
10:00 - 11:30 začátečníci (vhodné

i pro seniory)16:30 -
18:00 začátečníci

18:30 - 20:00 mírně pokročilí
Čtvrtek
18:30 - 20:00 začátečníci

Mateřská škola 
ul. Svatopluka Čecha

Pondělí
16:45 - 18:15 začátečníci
18:30 - 20:00 pokročilí
Úterý
16:45 -18:15 pokročilí
Středa
18:30 - 20:00 mírně pokročilí

Mateřská škola ul. Anenská
Pondělí
15:00 -16:30 pokročilí
Středa
15:00 - 16:30 začátečníci

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

15.-16. 2.
JÓGOVÝ VÍKEND PRO
VETERÁNY
Z programu:
Cvičení 1.- 5. díl, přednášky z oblas-
ti východní filozofie,meditace růz-
ných forem, duchovní oblast našich
životů
strava: vegetariánská
cena: 950,- Kč

21.2. v 17.00 hodin
MEDITACE
Jógový sál 9. ZŠ, ul. E. Krásnohor-
ské, Frýdek
Vstup zdarma.

28. 2.
ČAJ O PÁTÉ
Na téma:Bhagavadghíta-zpěv Vzne-
šeného-
duchovní klenot východu
Jógový sál 9. ZŠ, ul. E. Krásnohor-
ské, Frýdek
Poplatek 30,- Kč
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B&B dent, s. r. o.
T. G. Masaryka 602 • 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 633 506 • 558 621 604
mobil: 604 77 11 77 • e-mail: bbdent@bbdent.cz

VÁ· 3. STÁL¯ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

KUPON

5% SLEVA
NA VÝROBKY

GALADŘEVO

Staré Město

u Frýdku-Místku

Jamnická 16

tel.: 558 640 640

■ nízkoenergetické
dřevěné RD

■ zahradní nábytek
■ ekologické barvy

na dřevo
■ pozink. konzoly
■ pískoviště
■ houpačky

■ zásobníky na

kompost

■ dřevěné ploty

■ pergoly

■ altány

■ palisády

■ květináče

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

MUDr. NAëA KOSTUROVÁ
oznamuje,

Ïe zubní ordinace byla
od 1.1. 2003

P¤ESTùHOVÁNA
z Válcoven plechu FM

DO FR¯DKU, T.G.M. 602
do budovy B&B Dentu

u aut. zastávky Nov˘ byt.
O‰etfiujeme i dûti a dorost.

Nové tel. ãíslo:

558 439 444

28. fiíjna 1639, 738 01 Fr˘dek-Místek
Tel.: 602 566 025, fax: 558 431 385
vadas@vadas.cz
◆ Elektronické součástky, ND pro TV, vide-

opřehrávače a videorekordéry, audio
techniku, mikrovlnné trouby, videodíly, ko-
nektory, STAVEBNICE, baterie firmy GP,
měřící přístroje, dálková ovládání apod.

Velkoobchod
Maloobchod

David Smolarčuk

MUDr. HROZEK DUŠAN
oznamuje,
že rozšířil 

svou zubní praxi po 

MMUUDDrr..  SSEEKKEERRKKOOVVÉÉ  MMAARRIIII

na ul. TGM 600 ve Frýdku.

Všechny pacienty
automaticky
přebíráme

a ošetřujeme,
taktéž dorost a děti.

� 558 630 801

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

TLAKOVÁ IMPREGNACE DŘEVA WOLMANITEM CX 10

Firma VELČOVSKÝ

● RENOVACE DVEŘÍ,
kuchyňských linek

● BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
zn. SHERLOCK

● NOVÉ DVEŘE
zn. SAPELI

● VITRÁŽOVÁ SKLA

Nám. Svobody 33, Místek
Tel/fax: 558 436 149
Mobil: 606 70 58 58

E-mail: velc@applet.cz

Provozní doba: 
Po - Pá: 8.00 - 16.30 hodin


