
Prezident Euroregionu Bes-
kydy ing. Petr Rafaj vyjádřil
jménem představitelů Regionu
Beskydy ostrý nesouhlas s vy-
tvářením překážek spolupráce
na česko-slovenské hranici, od
níž leží Frýdek-Místek jen pár
kilometrů, a zaslal výzvu sená-
torům a poslanecké sněmov-
ně, ve které senátory vyzývá,
aby zákon o ochraně státních
hranic zamítli a dali tak podnět
k jeho přepracování do přijatel-
né podoby.

„My, představitelé Regionu
Beskydy, který je jedním ze tří
sdružení tvořících společen-
ství pod názvem Euroregion

Beskydy, vyjadřujeme zásadní
nesouhlas s vytvářením dal-
ších překážek spolupráce na
česko-slovenské hranici a dal-
šímu zhoršování dnes už i tak
těžkých podmínek života na
našem společném území. Na-
léhavě vyzýváme senátory,
aby při dalších jednáních o re-
žimu na společné hranici re-
spektovali oprávněné, někdy
až existenční potřeby lidí i úze-
mí v jejich blízkosti, a to i
s ohledem na směřování spo-
lupracujících regionů do Evro-
py,“ praví se ve výzvě.

„Jedná se především o zá-
kaz možnosti překračování

hranic v kterémkoliv místě pro
občany České i Slovenské re-
publiky, což je jediný atribut
nadstandardních vztahů mezi
oběma republikami. Změna
dosavadního režimu k horšímu
by dlouhodobě zasáhla do ži-
vota místních obyvatel. Nynější
vztahy jsou výsledkem staleté-
ho sousedského společného
vývoje, který nikdy nebyl po-
znamenán negativními proce-
sy. Dalším aspektem je napří-
klad atraktivní turistická hřebe-
nová hraniční cesta, která by
byla platností tohoto zákona
omezena, a tím by mohlo dojít
k úplnému zastavení turistické-
ho ruchu. Na česko-slovenské
hranici leží obce a osady, které
by přísnějším režimem mnoho
ztratily a sama jejich existence
by byla ohrožena, jelikož se
polohově nachází jak na čes-
ké, tak i na slovenské hranici.

Použitím technických prostřed-
ků k ochraně hranice se velmi
zkomplikuje obslužnost těchto
obcí,“ vypočítává ve výzvě se-
nátorům rizika přijetí zákona
Petr Rafaj. (jr)

První vol-
by v tomto
roce se
k nám ne-
zadržitel-
ně blíží
a s nimi
i konec
volebního
období
součas-
ného zastupitelstva města. Na-
plánovány máme ještě dvě jed-
nání zastupitelstva a deset jed-
nání rady města, pak by mělo
dojít k obměně zastupitelů a te-
dy i orgánů města.

Prozatím pokračuje příprava
na přechod státní správy na
pověřená města a obce III. ty-
pu. Město požádalo krajskou
dislokační komisi o přidělení
některých budov v komplexu
okresního úřadu. Po schválení
vládou by část státní správy
měla být vykonávána právě
tam, takže městský úřad bude
sídlit jak ve Frýdku, tak i v Míst-
ku. Podle posledních informací
by z okresního na městský
úřad mělo přejít kolem 137
úředníků na výkon státní sprá-
vy. Pro občany města se však
téměř nic nezmění, agendy bu-
dou na stejných místech, kde
byly vykonávány až doposud,
jen v rámci budovy okresního
úřadu zřejmě budou některé
kanceláře přemístěny o chod-
bu či patro dále.

Možná, že některým obča-
nům není zcela jasné odlišení
státní správy a samosprávy.
Velice zjednodušeně je možné
říci, že státní správa je speciál-
ní rozhodovací činnost vyme-
zená zákony a při jejím výkonu
jde o jednání či právní úkony,
na které nemá přímý vliv vole-
ná samospráva, což jsou za-
stupitelé, radní a starostové.

V současné době je část
státní správy vykonávána i na
městském úřadě - týká se to
třeba stavebního povolení (po-
stup vymezuje stavební zá-
kon), řešení přestupků (zákon
o přestupcích), vydávání živno-
stenských listů (živnostenský
zákon) a mnoho dalších.

Samosprávná činnost obce
či města naopak spočívá v tom,
že zastupitelstvo si může samo
určit, který městský majetek
prodá, který nabude, jiné sa-
mosprávní orgány rozhodují,
který městský majetek bude
pronajat, město zřizuje nejrůz-
nější příspěvkové a jiné organi-
zace, organizuje úklid města,
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Město opravilo bývalé kino Vlast
a budovu dalo do užívání Městské knihovně

Budova bývalého kina
Vlast je městem zrekonstru-
ovaná, proto mohlo 17. dub-
na proběhnout její slavnost-
ní otevření. Objekt nyní bude
sloužit jako knihovna
a městské informační cent-

rum. Zahájení provozu kni-
hovny v nových prostorách
se zúčastnila celá řada vý-
znamných hostů, pro které
byl připraven tématicky za-
měřený kulturní program.
Herec Radovan Lukavský

přednesl řeč Jana Amose
Komenského, hosty uvítala
ředitelka Městské knihovny
ve Frýdku-Místku Ladislava
Hrušková a projevy pronesli,
starosta města, přednosta
okresního úřadu, ředitel Ná-
rodní knihovny a řada dal-
ších celebrit. O hudební do-
provod se postaral Dobrý
večer kvintet.

„Oceňuji odvahu města utkat
se s tak složitým úkolem, jakým
byla oprava této staré budovy.
Musím ale uznat, že se rekon-
strukce městu povedla skvěle,“
zhodnotil dojmy z obnovené
budovy přednosta Okresního
úřadu ve Frýdku-Místku Jiří
Kajzar. „Věřím, že budova bu-
de knihovně dobře sloužit. Na
opravu ještě čeká kinosál,“ ne-
opomněl poznamenat starosta
města Zdeněk Stolař.

Přízemí zrekonstruovaného
objektu bude sloužit jako gale-
rie pro pořádaní uměleckých
výstav, kromě toho rovněž jako
vstupní hala pro návštěvníky
multifunkčního sálu po jeho
opravě. Dále tady bude bufet,
který může sloužit i pro
návštěvníky knihovny. První
patro je propojeno s prostory
stávající knihovny. V jedné čás-

ti je internetová knihovna, která
je vybavená 8 počítači. Ve dru-
hém patře se nachází nové hu-
dební oddělení, kde nechybí te-
levizor Thomson, DVD přehrá-
vač, videorekordér a přehrávač
MP3. Bude tady možné zapůj-
čit knihy s hudební tématikou,
CD nosiče a DVD nosiče. Ve
třetím patře je pak vybudován
hudební salónek pro 45 osob.

„Práce na stavbě byly zahá-
jeny rekonstrukcí střechy
a nouzového zajištění objektu
bývalého kina Vlast v listopadu
2000 a rekonstrukce objektu
s výjimkou vlastního kinosálu
v červenci 2001. Práce byly
ukončeny letos v únoru a stav-
ba zkolaudována v březnu to-
hoto roku. Náklad na rekon-
strukci objektu činí 12,8 milionu
korun a na rekonstrukci střechy
2,2 milionu korun. Kompletní
dodávka interiéru knihovny
a jejího technického vybavení
včetně počítačů a odpovídající-
ho programového vybavení činí
3,2 milionu korun,“ informuje
vedoucí investičního odboru
Městského úřadu ve Frýdku-
Místku Jan Kaspřík. Práce na
stavbě prováděla frýdecko-
místecká firma Bytmont v.o.s.

Jana Rumianová

Slavnostního otevření knihovny v nově zrekonstruované budo-
vě bývalého kina Vlast se zúčastnila místostarostka města
ing. Eva Richtrová (na snímku vlevo), místostarosta Frýdku-
Místku ing. Petr Rafaj (uprostřed), přednosta Okresního úřadu
ve Frýdku-Místku ing. Jiří Kajzar (vpravo) i celá řada dalších ce-
lebrit. Foto: Jana Rumianová

Prezident Euroregionu Bes-
kydy Petr Rafaj a místosta-
rosta Starých Hamer Petr Ši-
meček u mapky vysvětlují ri-
zika přijetí zákona o ochraně
státních hranic České repub-
liky. Foto: Jana Rumianová

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ve třetím čtení
schválila vládní návrh zákona o ochraně státních hranic
České republiky a o změně některých zákonů. Tento zákon
by výrazně zpřísnil režim na hranicích České republiky jak
s Polskem, tak především se Slovenskou republikou. Přije-
tím zákona by byli velmi výrazně poškozeni zejména občané
žijící na česko-slovenské hranici.

Region Beskydy protestuje proti zpřísnění režimu na hranicích



Oslava osvobození FM
Shromáždění občanů spojené

s kladením věnců u příležitosti
57. výročí osvobození okresu
Rudou armádou se uskuteční
v pátek 3. května v 15.00 hodin
na Městském hřbitově ve Frýd-
ku.

www.frydekmistek.cz
Adresa webových stránek

Městského úřadu ve Frýdku-
Místku je www.frydekmistek.cz .
Najdete na nich celou řadu zají-
mavostí a aktualit o dění na rad-
nici i ve městě, usnesení Rady
a Zastupitelstva města FM, vy-
hlášky, Zpravodaj, telefonní čísla
a mnoho dalšího.

Film „Sokolské slety“
ještě jednou promítnut
Ještě jednou je možné spatřit

unikátní film z let 1929, 1937
a 1947 se sokolskými slavnostmi
v Místku. Promítnutí se uskuteč-
ní v zasedacím sále Národního
domu (vchod zahradou) v pátek
10. května od 16.00 hodin. Na
místě budou zároveň i videoka-
zety s filmem k prodeji za cenu
200 korun.

Ve Vánoční sbírce
vybráno 25 000 korun
Čistý výtěžek veřejné sbírky

Vánoční strom činí 25 553,25
korun. Peníze byly použity na
nákup polohovací matrace znač-
ky Viaclin pro Nemocnici ve
Frýdku-Místku.

8. ZŠ na Internetu
8 ZS Frýdek-Místek, ČSA, má

své internetové stránky s adre-
sou www.osmicka.cz . Můžete
na nich získat informace o škole
a aktuálních akcích, které po-
řádá.

Plavání kojenců
Baby club Kenny zahajuje pla-

vání novorozenců a kojenců do
6. měsíců věku vždy ve středy
a pátky od 8.00 do 10.00 hodin
v rehabilitační vaně ve Víceúče-
lové sportovní hale ve Frýdku-
Místku. První lekce proběhne
v pátek 3. května. Zápis a bližší
informace na tel. čísle 0723/130
216.

Slevy u Jakuba
Knihkupectví Jakub, Farní ná-

městí 57, v Místku nabízí svým
zákazníkům každý čtvrtek 15%
slevu.

Bude předmájová veselice
MěV KSČM ve Frýdku-Místku

pořádá v úterý 30. dubna od
18.00 hodin Předmájovou vese-
lici s diskotékou Romana Breta
na zahradě místeckého Národní-
ho domu a ve středu 1. května
prvomájové oslavy v sadech
Bedřicha Smetany v Místku.
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Taneční večery
v kavárně
Radhošť

Kdy si zase zatančíte v ka-
várně Radhošť? Každý 1. a 3.
pátek si budete moci zatančit
se skupinou Flash (disco, rock,
písně 60., 70. let ad.) a každý
poslední pátek v měsíci se sku-
pinou Stará škola (folklór,
country, folk). Všichni jste
srdečně zváni. 

Vítězové soutěže
Národního domu

- Radhošť
Národní dům - Radhošť, a.s.

děkuje svým hostům za jejich
přízeň a zároveň gratulujeme
touto cestou výhercům březno-
vé soutěže: 1. místo Mudr.
Vratislav Vyležík, 2. místo Ra-
dim a Marcela Bělešovi, 3.
místo René Tomášek. Všem
upřímně gratulujeme a těšíme
se na Vás v našich provozov-
nách Národním domě i v Rad-
hošti. 

Práce na náměstí Svobody vrcholí
Na náměstí Svobody v současné době vrcholí dokončovací

práce. Centrální plocha je už celá zadlážděna a je na ní už in-
stalováno veřejné osvětlení a zasazeny stromy. Provádí se už
posypy chodníků a pojízdných komunikací materiálem k do-
spárování, veškeré inženýrské sítě jsou zrekonstruovány.

V ploše náměstí je instalován
základ pro vánoční strom. Přívod
elektrické energie pro osvětlení
stromu, jakož i pro jiné účely, je
řešen prostřednictvím výsuv-
ných energosloupků. Ještě bude
očištěn Mariánský sloup se so-
chou Panny Marie. Připravuje se
také zhotovení kašny, k podání
nabídky na provedení kašny byli
vyzváni vybraní výtvarníci, návr-
hy budou s veřejností před vlast-
ní realizaci konzultovány. 

Firma Sates Morava s.r.o. ny-
ní provádí předláždění stávající
dlažby na podloubí za dlažbu žu-

lovou. Při dláždění podloubí je
současně dlážděn chodník po-
dél podloubí. U stávajícího ka-
menného obložení pilířů je poža-
dována ze strany Státního pa-
mátkového ústavu oprava. Prů-
běžně je také instalován potřeb-
ný mobiliář (odpadkové koše,
lavičky, vymezovací sloupky ap).

Termín ukončení rekonstruk-
ce náměstí je stanoven na konec
dubna. Po tomto termínu by mě-
lo mít náměstí Svobody už finál-
ní podobu. (jk)

Další informace k tématu
najdete na straně 9.

Město Frýdek - Místek pořádá ke Dni matek zábavné
odpoledne pro maminky s dětmi i ostatní občany s názvem 

Dárek pro maminku
spojené se 

SLAVNOSTNÍM OTEVŘENÍM NÁMĚSTÍ SVOBODY
Konání akce: 11. 5. 2002 (sobota) odpoledne

Program: 
• vystoupení místních souborů

• slavnostní otevření náměstí za účasti vedení města 
a dalších hostů

• pochod mažoretek
• soutěže pro děti s odměnami

• další kulturní program

Každé dítě obdrží drobnou pozornost - balonek, vlaječku.
Pro soutěžící děti sladké odměny, věcné odměny a za každou

soutěž květinka do kytičky pro maminku.
Podrobný program odpoledne bude zveřejněn na plakátech

a letáčcích v předstihu před konáním akce.

Místostarostka města Eva Richtrová a ministr pro místní rozvoj
Petr Lachnit při prohlídce zrekonstruovaného bývalého hotelo-
vého domu Koloredo. Foto: Jana Rumianová

Ministr Lachnit
ocenil aktivity města

Po skončení 25. zasedání
české vlády, které proběhlo
koncem března v Ostravě, se
ministři rozjeli k jednáním do
jednotlivých okresů Morav-
skoslezského kraje. Ministr
pro místní rozvoj Petr Lach-
nit přijel do Frýdku-Místku,
aby se přesvědčil, jakým
způsobem byly využity fi-
nanční prostředky ve výši
33, 7 milionů korun, které je-
ho ministerstvo poskytlo na
rekonstrukci bývalého hote-
lového domu Koloredo a zří-
zení více než stovky nových
malometrážních bytových
jednotek v něm.

„Ministr Lachnit osobně pro-
šel velkou částí zrekonstruova-

ného objektu a byl maximálně
spokojen. Ocenil snahu města
řešit bytovou situaci mladých
rodin a sociálních případů.
Ocenil i skutečnost, že jedná-
me s místním dětským domo-
vem o možnosti poskytnutí
ubytování dětem z domova,
které dosáhly plnoletosti, a to
právě v Koloredu,“ konstatuje
místostarostka města Eva
Richtrová. Město má pro tyto
mladé lidi rezervovány dvě by-
tové jednotky. Od 1. července
tu bude bydlet dívka, která od-
chází z dětského domova
a druhý byt zřejmě získá mla-
dík z dětského domova po ab-
solvování základní vojenské
služby. (jr)

Frýdek-Místek navštívil
koncem března ministr do-
pravy a spojů Jaromír
Schling. Jednal s představi-
teli města především
o urychlení prací výstavby
jižního obchvatu Frýdku-
Místku, který je schválen
v územním plánu města
a v územním plánu Vyššího
územního celku Beskydy. Mi-
nistr přislíbil, že podpoří
urychlení zpracování projek-
tové dokumentace tak, aby
vlastní stavba mohla být za-
hájena v roce 2007.

Po tomto jednání v užším
kruhu Jaromír Schling diskuto-
val v nové zasedací síni Měst-
ského úřadu ve FM s pozvaný-
mi hosty, mezi kterými byl
i přednosta Okresního úřadu ve
Frýdku-Místku Jiří Kajzar, staro-
stové obcí okresu Frýdek-Mís-
tek, senátorka Věra Vašínková
a další hosté. Ministrovi byly
prezentovány modely průjezd-
nosti křižovatek ve městě nyní

i s výhledem do roku 2010, kdy
podle předpokladu dojde k ra-
zantnímu nárůstu dopravy. Pří-
tomný starosta Frýdku-Místku
Zdeněk Stolař, místostarosta

města Petr Rafaj, přednosta
okresního úřadu i starostové
obcí na ministra apelovali, že je
nutné stavbu obchvatu maxi-
málně uspíšit. (jr)

Na snímku zleva místostarosta Frýdku-Místku Petr Rafaj, mi-
nistr dopravy a spojů Jaromír Schling a starosta města Zdeněk
Stolař při jednání na Městském úřadě ve Frýdku-Místku. 

Foto: Jana Rumianová

Ministr dopravy přislíbil urychlení stavby obchvatu



Ozdobte město
květinami

V minulém čísle Zpravo-
daje jsme občany našeho
města informovali o evrop-
ské soutěži Entente Florale
- evropská města v květech
a zeleni. Občané také sami
mohou pro vzhled města
hodně udělat. Mohou vysa-
dit květiny do oken a balkó-
nů, vstup do domů může
být plný květin. Vyzývám te-
dy občany, aby se do snahy
o co nejhezčí květinovou
výzdobu také zapojili.

Město Frýdek-Místek ty nej-
lepší odmění. Proto se každý,
kdo se chce soutěže o nej-
hezčí květinovou výzdobu
oken a balkónů a soutěže
o nejhezčí předzahrádku zú-
častnit, přihlásit písemně,
osobně (kancelář 422, 4. pat-
ro, Radniční 1148) nebo e-
mailem (zivotni@frydekmis-
tek.cz) na Městský úřad Frý-
dek-Místek. Konečný termín
k přihlášce je 15. června, ko-
mise pak bude hodnotit vý-
sadby od 17. do 30. června.

Ing.  E. Richtrová,
místostarostka města

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na
svém posledním zasedání schválilo druhou
změnu rozpočtu města pro rok 2002. Kromě
toho se zabývalo i rozdělením dotací z jed-
notlivých fondů města.

Mezi jiným zastupitelstvo schválilo přidělení
dotace ve výši osmi milionů korun na nákup au-
tobusů městské hromadné dopravy, sto tisíc ko-
run získala Charita Frýdek-Místek na částečnou
úhradu mzdových a provozních nákladů v sou-
vislosti s činností nově zřízeného Denního staci-
onáře Klubu sv. Anežky, o kterém informujeme
na straně 5. Zastupitelstvo rozhodlo také o vy-
placení transferů a neinvestičních dotací z fon-
du životního prostředí. Neinvestiční transfer na
výdaje spojené s financováním společných pro-
jektů v rámci sdružení získalo i Sdružení obcí
Frýdecko-Místecka. Příspěvek čtvrt milionu ko-
run od města obdrží České dráhy na rekon-
strukci výpravní budovy železniční stanice ve
Frýdku-Místku.

Dále se zastupitelstvo zabývalo hospodařením
s nemovitostmi v majetku města, schválilo návrh
změny č. 5 územního plánu města a záměr poří-
zení změny č. 6 územního plánu a vyslechlo
zprávu o činnosti hospodaření společnosti Ná-
rodní dům - Radhošť do února letošního roku. 

Podrobnosti najdete na internetové adrese
www.frydekmistek.cz. (jr)
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P Ř I J M E

KVALIFIKOVANÉ
ŠVADLENY

N A B Í Z Í M E
• náborový příspěvek ve výši celkem 10.000,- Kč
• jednosměnný provoz
• pěkné pracovní prostředí

P O Ž A D U J E M E :
• odbornost
• odpovědnost

Kontakt a informace : ☎ 0658/432041-2
p.Bužková, p.Ondrušková

opravy a udržování místních
komunikací atd.

Snažím se o toto vysvětlení,
protože mnoho občanů nevidí
rozdíly mezi „městským“ a „stát-
ním“. Pro příklad nemusíme
chodit daleko - neustále se třeba
ještě ve frýdecko-místeckých in-
zerátech objevují poznámky
o státních bytech, i když ty ve
městě už vůbec nejsou.

V závěru se ještě vrátím k tro-
chu odlišnému tématu: poslední
dobou jsme hodně slyšeli a dis-
kutovali o problematice týkající
se psů ve městech. Chtěl bych
podat pozměňovací návrh za-
stupitelstvu, aby velcí psi (rozli-
šení podle výšky a váhy) museli
povinně nosit ve městě náhubek
anebo byli drženi na vodítku.
Ohlas mnoha občanů, přede-
vším těch s dětmi, na tuto mož-
nou změnu je pozitivní. A snad
ještě něco k oné okřídlené pro-
blematice - neuklízení výkalů po
psech. Asi bychom si jako obča-
né mohli všichni osvojit zajíma-
vou a nikoho neurážející otázku,
kterou říká jeden můj známý,
když vidí držitele psů bez zájmu
o „úklid“ - paní, pane, slečno, ne-
máte náhodou sáček? 
Zdeněk Stolař, starosta města

Pokračování ze str. 1

Výrobní družstvo 
SVAZARMOVSKÁ 308
FRÝDEK-MÍSTEK

✄ ✄

Již poosmé folklorní sou-
bor Ostravička za účinné
spolupráce města, 7.ZŠ, Zá-
kladní umělecké školy, VOŠ
Goodwill, SLPT Ostravica,
muzea Beskyd, Národního
domu, ref. školství OkÚ
a VÚ 4499 horečně pracuje
na přípravách největšího re-
gionálního folklorního svát-
ku - Mezinárodního folklor-
ního festivalu, který v čer-
vnu na celých 6 dnů opět
zpestří ulice, náměstí i okol-
ní obce pestrobarevnými
kroji, oživí je hudbou a tan-
cem čerpajícím z lidových
tradic různých národů
a folklorních oblastí.

O krásnou tradici města se
zasloužil nejen organizační
tým dobrovolníků, ale přede-
vším vysoká úroveň zahranič-
ních, českých a moravských
souborů, muzik i zpěváků.
Nechce se ani věřit, že v se-

dmi předchozích ročnících
účinkovalo na pódiích našeho
města již 35 zahraničních
souborů z 26 zemí čtyř konti-
nentů, kteří pro naše diváky
připravily neopakovatelnou
atmosféru, netradiční podíva-
nou i poznání, že i naše lido-
vé umění je neméně krásné
a stojí zato jej dále udržovat
a rozvíjet. 

Již 18. června přivítáme na
štábu festivalu - opět v 7.ZŠ,
přes 200 zahraničních účast-
níků ze 6 zemí světa, které na
víkend (22. - 23.6.) doplní dal-
ších asi 400 tanečníků, muzi-
kantů a zpěváků českých, a to
nejen hostující Ostravičky
a Ostravice, místního Graje,
Šuba Duba Bandu či velkého
dechového orchestru. Tančit
a hrát se bude na zámku, mís-
teckém náměstí, v kině P.
Bezruče, Národním domě,
Frýdlantě, Vratimově, Řepiš-

tích, Kunčicích, Staré Vsi či
Paskově. Program i seznam
účastníků čtenářům a zájem-
cům přineseme v příštím čísle
Zpravodaje. Věříme, že i letos
svou hojnou účastí na připra-
vených programech organizá-
torům i účastníkům vzdáte
hold a potvrdíte, že jejich úsilí
má smysl, přináší radost a po-
vzbuzení do další práce.

I když se snažíme tuto vel-
kolepou akci pořádat za nej-
skromnějších podmínek, fi-
nanční náklady na stravu,
ubytování, dopravu, technické
podmínky pro účinkování,
jsou vysoké. Podíl města,
Folklorního sdružení ČR, Mi-
nisterstva kultury ČR či celé
řady již stabilních sponzorů
nestačí pokrýt všechny před-
pokládané a nezbytné nákla-
dy. Pokud Vaše firma nebo Vy
osobně máte chuť a možnost
přispět věcnými, potravinový-

mi či finančními dary, kontak-
tujte MUDr. Evu Gerykovou -
prezidentku festivalu (E-mail:
gerykova@ohsfm.cz, mobil:
0606 822 886) nebo přispějte

přímo na účet festivalu
u ČSOB 161910312/0300.
Jménem festivalového štábu
předem děkuje a těší se na
Váš zájem. Eva Geryková

Na Mezinárodním folklorním festivalu bývají k vidění i velmi exo-
tické soubory. Foto: Archiv pořadatelů

Na snímku zleva MUDr. Petr Kozák, Josef
Kleinwächter a místostarosta města Mgr. Jo-
sef Vojvodík na zasedání zastupitelstva měs-
ta. Foto: Jana Rumianová

Zastupitelé se zabývali hlavně financemi

Společný vstup do Evropy
Ke slavnostnímu otevření

prostranství před kinem Pet-
ra Bezruče pod záštitou
Města Frýdku-Místku v rámci
Euroregionu Beskydy dojde
na počátku června.

Slavnostního aktu se zúčast-
ní vedení města, čeští, sloven-
ští a polští zástupci Prezídia
Euroregionu Beskydy a další
významní hosté. Uskuteční se
tak jeden z prvních kroků v pří-
pravě našeho města ke vstupu
do Evropy, navazující na menší
krůčky, které jsou prezentová-
ny společenstvím Euroregionu
Beskydy. (hw)

Město Frýdek-Místek se opět chystá na velké folklorní slavnosti

UUZZÁÁVVùùRRKKAA 

příštího čísla

Zpravodaje 

bude 

1144.. kkvvûûttnnaa



Již pošesté se ve FM kona-
la mezinárodní soutěž ve sva-
řování „Zlatý pohár Linde“.
Tuto prestižní přehlídku nej-
lepších svářečů pořádá Inte-
grovaná střední škola na Lís-
kovecké ulici ve Frýdku. Akci
finančně podporuje také Měs-
to Frýdek-Místek.

Soutěžilo se v několika kate-
goriích. V praktické části v meto-
dě Z-M 1 zvítězil Jiří Pakosta
z VOŠ a SOŠ technického v Li-
tomyšli, v metodě Z-G 1 zvítězil
Jiří Tureček ze SPŠ stavební ve
Valašském Meziříčí a v metodě
Z-E 1 zvítězil Petr Viták ze SOŠ
veterinární a zemědělské v Čes-
kých Budějovicích. V teoretické
části zvítězil v metodě Z-M 1 Jiří
Pakosta z VOŠ a SOŠ technic-
kého v Litomyšli, v metodě Z-
G 1 Petr Linhart ze SOU trojí-
renského, Škoda Auto v Mladé
Boleslavi a v metodě Z-E 1 Mi-
roslav Křenek ze SPŠS, SOUs
a U v Plzni. Nejlepší svářeči si
odnesli hodnotné ceny. „Na sou-
těž jsem se připravoval několik
měsíců dopředu a jsem moc
rád, že se mi podařilo obstát
a zvítězit i v tak velké konkuren-
ci, jaká tady byla. Jako cenu
jsem získal mimo jiné i svařova-
cí zdroj Originál LKA 150. V pra-
xi se mi bude ohromně hodit,
i když se v blízké budoucnosti
budu připravovat spíše teoretic-
ky, chtěl bych totiž studovat vy-
sokou školu,“ svěřil se Jiří Pa-
kosta, který zvítězil v praktické
i teoretické části soutěže v me-
todě Z-M1.

Celá soutěž byla doprováze-
na zajímavým programem,

v němž mohli návštěvníci vidět
hasičskou soutěž, exhibici mo-
torkářů a judistů. Odborníci vy-
slechli celou řadu zajímavých
přednášek. Zlatým hřebem
programu byla diskotéka rádia
Kiss Morava 101,1 FM s módní
přehlídkou SOU a SOŠ Potoč-
ní.

Akce proběhla za účasti
sponzorů ESAB Vamberk s.r.o.,
ANB Česká svářečská společ-
nost, Abicor Binzel s.r.o., GCE
Autogen s.r.o. Chotěboř, Alfa In
a.s. Třebíč, Fronius Česká re-
publika s.r.o. a HK Konstrukce
s.r.o. Huisman CZ. Generálním
sponzorem je Linde Technoplyn
a.s. (vk, jr)
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4. ZŠ Komen-
ského ve Frýd-
ku-Místku připra-
vila pro žáky
2. stupně netra-
diční týden. Mezi
dalšími akcemi
děti také z done-
sených lahví se-
stavily PET ha-
da, který měřil
celých 1410 met-
rů. Týden plný
ekologických ak-
tivit probíhal
v duchu motta:
„Ke zdravé Zemi
patří zdravý člo-
věk“

Foto:
J. Rumianová

Žáci 4. ZŠ postavili PET-hada
dlouhého 1 410 metrů

Netradiční týden připravila
pro své žáky druhého stupně
4. ZŠ Komenského ve Frýd-
ku-Místku. Vše začalo velkou
akcí ke Dni Země 22. dubna.
Žáci si ten den nenesli do
školy učení, ale PET lahve,
ze kterých dopoledne na
hřišti za školou sestavili PET
hada. Ten nakonec měřil ce-
lých 1410 metrů.

Děti se snažily - výhra pro tří-
du, které se podaří složit ne-
jdelší usek hada, byla lákavá:
velký dort a exkurze na frýdec-
kou skládku. Tuto cenu vyhrála
6.B. V ostatních třídách pak bě-
hem dne probíhaly diskuse
o ekologických problémech
a děti vyráběly pracovní listy ke
zvolenému tématu. Následující
den se potom žáci 6. a 7. tříd
zapojili do úklidu lesa a další
den navštívili vzdělávací pro-
gram o Indii. V duchu motta:
„Ke zdravé Zemi patří zdravý
člověk“ 9. ročníky zavítaly do
protidrogového centra Renar-
kon a žáci 8. ročníků besedo-
vali s pracovníky Poradny pro
ženy a dívky. Zainteresované

třídy se zúčastnily prezentace
Projektu Občan na regionálním
setkání s tématem „Pryč se ši-
kanou“ a 6. třídy podnikly vý-
chovně vzdělávací exkurzi do
jeskyně Šipka ve Štramberku.

Už předem si všichni žáci
2. stupně 4. ZŠ zopakovali
a doplnili teoretické i praktické
znalosti v oblasti bezpečnosti
silničního provozu. Tyto vědo-
mosti se jim pak velmi hodily.
Během celého netradičního
týdne se totiž všichni ve škole
pohybovali podle „přísných do-
pravních pravidel“. Ty na škol-
ních chodbách určovaly do-
pravní značky, které si děti sa-
my vyrobily a rozmístily. Pře-
stupky proti dopravním předpi-
sům zapisovala a trestnými
body hodnotila žákovská i sku-
tečná dopravní policie.

V neposlední řadě 4. ZŠ
v rámci ekologické výchovy ja-
ko první škola ve městě začala
třídit odpad. V každé třídě jsou
rozmístěny odpadkové koše na
papír, umělou hmotu a „ostatní“
a žáci své odpadky separují.

(jr)

Jiří Pakosta z VOŠ a SOŠ
technického v Litomyšli zví-
tězil v praktické i teoretické
části soutěže v metodě Z-
M1. Foto: J. Rumianová

Zlatý pohár Linde pošesté
proběhl ve Frýdku-Místku

Vojenský útvar 4499 Frý-
dek-Místek na ulici Palkovické
pořádá ve dnech 6. – 7. a 9. –
10. května pro žáky mateř-
ských, základních a středních
škol z okresu FM „Týden otev-
řených dveří“.

„Návštěva dětí u našeho útva-
ru se již stává tradicí. Tato akce
je tématicky zaměřena tak, aby
se zájemci mohli seznámit
s podmínkami výkonu vojenské
základní služby a také se dozvě-
děli něco více o protiletadlovém
raketovém útvaru. K vidění bude
bojová technika i ukázky video-
projekce z významných událostí
útvaru a další zajímavosti, které
vojáci pro děti připravili,“ infor-

muje tisková mluvčí útvaru Erika
Oravcová. Ve středu 8. května je
pak „Den otevřených dveří“ vě-
nován veřejnosti.

„Zájemcům bude poprvé
k dispozici publikace o historii
vojenského útvaru. Jde o prvotní
zpracování historie protiletadlo-
vého vojska v regionu Ostrav-
ska. Cena publika je 25 korun,“
dodala Erika Oravcová.

Vyvrcholením týdne bude
koncert vojenského folklórního
souboru Ondráš, který proběhne
9. května od 17.30 hodin v Ná-
rodním domě ve FM. „Věhlas to-
hoto souboru přesáhl hranice
české armády. Jen za loňský rok
absolvoval 186 vystoupení. Na

začátku letošního roku zavítal do
Japonska. Tam vyšel i kompakt
s názvem The best form Japan
2002 pro japonské posluchače
slovanského folklóru,“ uvedla
Oravcová. Vstupenka na před-
stavení Ondráše bude stát jen
symbolických 20 Kč. Vstupenky
budou k dispozici v předprodeji
Národního domu nebo si je mo-
hou zájemci vyzvednout u vojen-
ského útvaru (o. z. Oravcová).
Velení útvaru a jeho zaměstnan-
ci srdečně zvou mezi sebe
všechny ty, kteří mají zájem o Ar-
mádu České republiky a zajíma-
jí se o dění v ní. Kontaktní osoba:
Erika Oravcová, tel. 0658/646
909 kl. 211.

Týden otevřených dveří u vojáků

Ve městě se
narodil Ondrášek

Horalské Lašsko je mís-
to, kde stejně jako dnes,
i v dobách minulých skota-
čily, hrály si a zpívaly děti.
Folklorní soubor Ondrášek
z Frýdku-Místku pracuje od
září 2001. Spojuje časy mi-
nulé a dnešní a raduje se
z kulturních tradic Lašska.

Nářečí, lidové tance, písně
a hry oslovují nejen děti sa-
motné. Příznivci folklóru
všech generací jsou pro sou-
bor zrcadlem jejich zájmu
a oboustranné radosti z čisté-
ho a pravdivého pramene po-
znání kořenů národní kultury.

Pod uměleckým vedením
Lenky Dujkové si v souboru
s lidovou písní a říkadly hraje
20 dětí ve věku 3 - 7 let. Spo-
lupracuje i dětská hudecká
muzika z LŠU, kterou umě-
lecky vede pan Karel Skotni-
ca.

Dětský folklorní soubor
Ondrášek, společně s muzi-
kou, zaznamenal první ús-
pěch. Na svém prvním veřej-
ném vystoupení v březnu na
ostravském festivalu Mate-
řinka získal ocenění odborné
poroty a cenu diváků.

Děti oslovily přirozeným,
spontánním projevem v pás-
mu nazvaném „Kobzolky“.
Celý soubor tak získal první
zkušenost s prezentací folk-
loru a nadšení pro další ra-
dostnou práci.

Nabídka pro šesťáky
2. ZŠ na ulici Jana Čapka

2555 ve FM otevírá pro žáky 6.
ročníků třídy s rozšířenou výu-
kou informatiky a výpočetní
techniky a tělesné výchovy.
Zveme všechny zájemce k ná-
vštěvě školy. Podrobné infor-
mace získáte osobně dne 20.
května od 15.00 do 16.30 hodin
v tělocvičně školy nebo na tele-
fonním čísle 631 831-32. Při-
hlášky je možné vyzvednout
kdykoliv na sekretariátě školy.
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Psychicky nemocní už
mají denní stacionář

INTERNETOVÉ, FIREMNÍ 
I OSOBNÍ PREZENTACE

WEBDESIGN
ELEKTRONICKÝ OBCHOD

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

Na snímku zpra-
va: ředitelka školy
Naděje Anna Ja-
kobová, místosta-
rosta FM Josef
Vojvodík, vedoucí
odboru sociálních
služeb MěÚ FM
Vladislava Berto-
vá, vedoucí pro-
jektu denního sta-
cionáře Jolana
Oravcová, staros-
ta FM Zdeněk Sto-
lař. Foto: Archiv

Ředitel frýdecko-místecké Cha-
rity Pavel Bužek a vedoucí pro-
jektu Denního stacionáře klubu
sv. Anežky pro psychicky ne-
mocné Jolana Oravcová. 

Foto: Archiv

Ve Frýdku-Místku byl 5. března letošního roku
slavnostně otevřen Denní stacionář klubu sv. Anež-
ky pro psychicky nemocné. Akce, které se zúčastnil
starosta Frýdku-Místku PhDr. Z. Stolař, místostarosta
Mgr. J. Vojvodík, vedoucí odboru soc. služeb Ing. Ber-
tová, dále MUDr. V. Pávek, Mgr. B. Hegner PaedDr. A.
Jakobová, Ing. P. Bužek. RNDr. P. Obluk, proběhla za
živého zájmu klientů a zaměstnanců nově otevřeného
zařízení, kde všichni zúčastnění zdůrazňovali potřeb-
nost poskytovaných služeb. Zejména na klientech bylo
vidět, jak se z nového zařízení radují, neboť pro většinu
z nich představuje jedinou možnost jak se vymanit ze
závadového prostředí a navázat potřebný sociální kon-
takt..

Pro klienty zde bude připraven celodenní program.
Vyhovující program si vybírá dle možností klient sám.
Klienti budou do zařízení docházet na doporučení léka-
ře - specialisty. Rovněž se budou podílet na částečném
financování zařízení. Ředitel Charity Frýdek-Místek,
která je provozovatelem tohoto zařízení Ing. Pavel Bu-
žek věří, že se podaří poskytování této potřebné služby
postupně rozšířit a umožnit tak vytvoření sociálně po-
třebného zázemí pro větší počet psychicky nemocných
obyvatel našeho města. Bližší informace je možno zís-
kat na tel. čísle 0776 631 357 u paní Jolany Oravcové.

Město Frýdek-Místek podpořilo otevření tohoto nové-
ho stacionáře částkou sto tisíc korun. 

Josef Vojvodík, místostarosta města

Radhošť Cup proběhl úspěšně
Dne 13. dubna se v dopoledních hodinách v prostorách ka-

várny Radhošť uskutečnil 1. ročník turnaje v bleskovém šachu
- Radhošť Cup.

Turnaj byl určen široké veřejnosti. Pod vedením šachového vel-
mistra, šéftrenéra Beskydské šachové školy Sergeje Berezjuka se
nadšenci královské hry utkali na devíti šachovnicích a samozřejmě
nejlepší zvítězili. V kategorii dospělých vyhrál Kačmařík s 8 body, na
druhém místě skončil Plasgura a bronzové umístění získal Kozák.
V kategorii dětí do 15 let zvítězila Nytrová se 4 body, stříbrný byl Nyt-
ra a bronz získal Blecha ml. Vedení akciové společnosti Národní
dům - Radhošt děkuje jak všem zúčastněným, tak i Beskydské ša-
chové škole a těší se na další turnaj uspořádaný v kavárně Radhošť.

Svoz odpadů už
má být zaplacen

Upozorňujeme občany, že poplatek za
svoz komunálních odpadů za první čtvrtletí
tohoto roku, se splatností do 31. března, je
výjimečně splatný bez sankce ještě do kon-
ce dubna tohoto roku. Následující splátky
už budou vybírány v termínech podle pří-
slušné vyhlášky.

Poplatek za osobu a kalendářní rok činí Kč
348,-, u osob starších 70-ti let činí Kč 192,-(tito
občané si o úlevu poplatku nemusí žádat). Po-
platek pro vlastníka stavby určené k individuál-
ní rekreaci činí Kč 348,-.

Poplatek je splatný:
Pro fyzické osoby s trvalým pobytem:

A) nečiní-li více jak 200,- Kč ročně, nejpozději
do 31.3.,

B) činí-li více jak 200,- Kč ročně ve 4 stejných
splátkách vždy nejpozději do 31.3., 30.6.,
30.9., 31.12.,

C) i při vyšší částce než 200,- Kč lze poplatek
zaplatit najednou, a to do 31.3., kdy je po-
platek placen jednou částkou.

Pro vlastníky stavby určené k individuální
rekreaci 

je splatný jednorázově nejpozději do 31.3. 
Informace na telefonních číslech:

609-159,161 pro Frýdek a 609-162,163 pro Místek,
obce a stavby určené nebo sloužící 

k rekreačním účelům

Oznámení 
o veřejném projednání

návrhu zadání změny č. 6
územního plánu města

Frýdku-Místku
Město Frýdek-Místek, odbor územního a ekonomického

rozvoje při MěÚ ve Frýdku-Místku
oznamuje na základě ustanovení § 20 odst. 2 zákona č.

50/1976 Sb. stavebního zákona v platném znění a § 17 odst.
1 vyhlášky č. 131/1998 o územně plánovacích podkladech

a územně plánovací dokumentaci

VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ PRO
ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU

MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Návrh zadání bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po
dobu 30 dnů,

a to od 17.5. do 18.6. 2002 na odboru územního
a ekonomického rozvoje, v úřední dny pondělí a středa 

v době od 8.00 do 17.00 hodin, v ostatní pracovní dny 
v době od 8.00 do 13.30 hodin. Návrh zadání je rovněž
vystaven k nahlédnutí ve vitríně na chodbě ve 3. NP

na Městském úřadě ve Frýdku-Místku.
Veřejné jednání k návrhu zadání pro zpracování změny č. 6

územního plánu se uskuteční
dne 3.6. 2002 v 15.00 hodin na Městském úřadě ve FM,

ve velké zasedací síni. 
Občané, fyzické a právnické osoby mohou uplatnit písemně

své podněty k návrhu zadání nejpozději do 4.7. 2002
na adrese:

Městský úřad ve Frýdku-Místku
odbor územního a ekonomického rozvoje

Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Informace na tel.: 0658/609 275, Ing. arch. Břachová.

Žadatelé o byt v DPS,
dostavte se na úřad

Městský úřad Frýdek-Mís-
tek, odbor sociálních služeb
upozorňuje všechny žadatelé
o přidělení bytu v Domech
s pečovatelskou službou
a Penzionu pro důchodce, aby
se během měsíce června do-
stavili v úřední dny: pondělí
a středu do kanceláře odboru
sociálních služeb, ul. Radniční
čp. 10, 1. poschodí, kanc. č.
205 k aktualizaci svých žá-
dostí.

Uzávěrka žádostí
o dotace ze zdravotního

fondu
Odbor sociálních služeb

Městského úřadu ve Frýdku-
Místku upozorňuje občany
a organizace, že termín pro
odevzdání žádostí (projektů)
o poskytnutí dotací ze zdravot-
ního fondu je 15. května 2002.

Žádosti je nutno v tomto ter-
mínu zaslat na odbor sociál-
ních služeb MěÚ. Případné do-
tazy budou sděleny na tel. č.
0658/60 93 44.

Zápisy do mateřských
škol

Zápisy dětí do všech mateř-
ských škol ve Frýdku-Místku,
Lískovci, Skalici, Chlebovicích
a Lysůvkách pro školní rok
2002/2003 se budou konat
v pondělí 20. května 2002
a v úterý 21. května 2002 na
jednotlivých mateřských ško-
lách. Další informace k zápisu
dětí do mateřských škol budou
poskytnuty v jednotlivých  zaří-
zeních.

Celý rok je protkán lidový-
mi obyčeji, slavnostmi a zá-
bavami jako vzácný koberec
krásnými obrazci a květy.

Každý z nás má rád jiné tva-
ry, barvy a oblíbené rostliny.
Pro každého z nás mají jedno-
tlivá roční období jiná kouzla.
Ale určitě se většina lidí těší na
konec vlády „Paní Zimy“ a na
dobu jarního pučení, rozkvétá-
ní a slunění, které pomalu pře-
chází v teplé a barevné léto. Li-
dová pranostika, tradiční rituá-
ly a zvyky, které doprovázely
běžný život v průběhu roku, se
vepsaly do paměti nejen našim

předkům, ale zpříjemňují
i dnešní uspěchaný život.

Členové Souboru lidových
písní a tanců Ostravica, od
těch nejmenších, přes mládí až
k těm nejzkušenějším, Vás sr-
dečně zvou na jarní koncert, ve
čtvrtek 16. května 2002
v 18.00 hod. v kině P.Bezruče.
Přijďte se podívat, jak se po-
chovávala basa, vynášela Ma-
řena, zvěstovalo mojičkem ne-
bo čarovalo o svatojánské no-
ci. Přijďte dát sbohem zimě,
přivonět si k jaru a pootevřít
dveře létu. 

Monika Škanderová

Byla zima mezi námi, ale už je za horami
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1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

Školení řidičů včetně přezkoušení podle zákona 247/2000

PRO STUDENTY SLEVA, DLOUHODOBÉ SPLÁTKY
Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu) 

Po 17.00 - 18.00 hod.; zahájení 6., 13., 20., 27. 5.
Informace:  tel.: 0658/67 12 88

tel.: 0724/20 00 40

CARAADD
A, B, C

0658-631 535
0658-679 371
0604-556 181

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 0658/675 999

nebo 0602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·

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

Vám nabízí hutní materiál a kovovýrobky. 

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

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

Telefon: 0658/482 919, 622 148

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

Nabízí od nového školního roku následující studijní obory: 

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

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

RÁMUJEME 
A  PASPARTUJEME

- velký výběr rámů a paspart.
Provádíme veškeré

SKLENÁŘSKÉ PRÁCE 
V INTERIÉRECH
A EXTERIÉRECH.

Provozní doba:
Po - pá 8 - 17

tel.: 0658/431 385
0723/667 141

Sídlo: 
Domov mládeže SPŠ,

ul. 28. října 1639, 
Frýdek-Místek

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

volejte zdarma

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

0658 625 625

0603 512 515

cesta zpět zdarma

slevy pro 
tělesně 

postižené 
a důchodce

YAMAHA HUDEBNÍ ŠKOLA
učení je radost

Zahajuje od září 2002 výuku na keyboard,

zobcovou flétnu, akustickou kytaru, elektrickou

a basovou kytaru.

Pro zájemce ve věku 6 - XXX let .

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY NA NAŠÍ ADRESE.

HNS
Hudební nástroje

Krátká 3279
Frýdek-Místek

� 0658/623 500
fax.0658/622 010

e-mail: hns@hns.cz
www.hns.cz

BUKON
NÁBYTEK
PAPÍRNICTVÍ
PRANÍ PEŘÍ
ŠITÍ POLŠTÁŘŮ,

POKRÝVEK
MINIGALERIE

SVÍČKY
OBRAZY

Těšínská 1160, FM
� 0658/630 487

technicky bezkonkurenční
švédský rámový posuvný systém

pro zasklení Vašich
lodžií a balkonů

s možností stavby interiérových
dělicích stěn, příček

a zimních zahrad
(cenová nabídka vč. technického

návrhu ZDARMA)

KOMBITRANS spol. s r.o.
Třinec 6, nám. Svobody 528

(MOND)
Tel.: 0659/338 630, 0606 353 243

MOŽNOST 
SPLÁTKOVÉHO 
PRODEJE! 
(bez ručitele)

TS a.s.
Frýdek-Místek

pronajímá uzavřené
parkoviště hlídané

kamerou v areálu firmy
na ul. 17. listopadu 910

Cena měsíčního
pronájmu je

500 Kč za osobní
a 1000 Kč

za nákladní vozidlo

Kontakt:
pí Hegerová

Tel.: 0658/622 093

INSTALATÉRSTVÍ
VODA • TOPENÍ • PLYN

● kompletně na klíč
● cenová nabídka zdarma
● práce včetně materiálu 5% DPH
● nabízíme možnost financování zakázky

spolupráce se 6 staveb. spořitelnami
se 4 hypotečními bankami
s leasingovými společnostmi

Navrhneme pro Vás nejatraktivnější řešení.

ZÁMEâNICTVÍ
● Zakázková výroba plotů, vrat,

mříží, schodů, zábradlí aj.

ZEMNÍ PRÁCE
● Rýpadlo - nakladač CAT 428C

NA·E SLUÎBY JSOU ZÁRUKOU VA·Í SPOKOJENOSTI

INSTALL CZ, s r.o.
Dušan Polách

Kunčičky u Bašky 325
Tel.: 0658/649 038, 649 659

E-mail: install@install.cz
www.install.cz



Od května do října letošního roku
bude ve městě Frýdek-Místek re-
alizován svoz komunálního odpa-
du od rekreačních objektů pomo-
cí pytlů, popelnic nebo kontejne-
rů. Způsob svozu je stanoven na
základě místních podmínek, tzn.
možnosti dojezdu, hustotě rekre-
ačních objektů a prostorových
možnostech.
Harmonogram svozu v jednotli-
vých lokalitách je následující:
Kontejnery budou přistaveny
vždy první pátek v měsíci a odve-
zeny následující pondělí. Jedná
se o tyto oblasti:
Místek
Zahrádkářská osada Hliník
Zahrádky nad cihelnou
Zahrádkářská osada Polní
Frýdek 
Zahrádkářská osada U vodárny
Skalice 
Zahrádky Na Kamenci (rozcestí
a poblíž Lesů ČR)

Pytle budou odváženy ze stano-
vených sběrných míst v těchto
dnech: 6. a 20. května; 3. a 17.
června; 1., 15. a 29. července;
12. a 26. srpna; 9. a 23. září; 7.
a 21. října. Odvezeny budou
pouze zavázané plastové pytle
s logem Frýdecké skládky a.s.
Pytle obdržíte na MěÚ ve Frýd-
ku-Místku, ul. Radniční 1148, č.
dveří 220 v úřední dny, po před-
ložení dokladu o zaplacení po-
platku za komunální odpad od
rekreačních objektů za příslušné
období. Jedná se o tyto oblasti:
Místek 
Zahrádkářská osada U rybníka
Zahrádky na ul. Družstevní
Zahrádky U Ostravice
Frýdek 
Zahrádkářská osada U Morávky

I. - Podhůří
Zahrádkářská osada U Morávky

II. - Na Podvoláni
Zahrád. osada Pod Řehánkem

Zahrád. osada Za nemocnicí
Zahrádky na ulici Rybnická
Lískovec 
Zahrádkářská osada Šalajka II.
Zahrádky na Kavčonkách nad

potokem Datyňka
Zahrádkářská osada Za lesem
Zahrádkářská osada Nová osada
Lysůvky 
Zahrádky Na Dolinách
Skalice
Zahrád. osada Nad Strážnicí
Zahrádky za kostelem u Morávky
Zahrádky Na Vrchách
Zahrádky Na Baštici

Popelnice jsou přiděleny v přípa-
dě, že se jedná o ojedinělý rekre-
ační objekt v převažující zástavbě
rodinných domků. V těchto přípa-
dech se svoz v daném období ří-
dí harmonogramem svozu odpa-
du od rodinných domů.
Bližší informace získáte na odbo-
ru dopravy a služeb, oddělení
služeb MěÚ ve Frýdku-Místku,
kancelář č. 220 nebo na telefonu
609 225 nebo 609 227. 

Ing. Eva Čubová
vedoucí oddělení služeb
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7.3. ul. Zámecká menší, černý kříženec – nový majitel
11.3. ul. Husova černý menší, hladkosrstý kříženec –

nový majitel
11.3. Nová osa damops, béžový, fena – nový majitel
11.3. černý pudl, červený obojek - šátek

vráceno původnímu majiteli
12.3. J. Čapka bílý, střední, chlupatý pes
18.3. Pan. Nové Dvory štěně, hnědé s bílými znaky – nový

majitel
19.3. Komenského kříženec, střední, hnědá fenka

vráceno původnímu majiteli
22.3. černý jezevčík
22.3. pudl, bílý
28.3. J. Švermy střední kříženec šedý 

vráceno původnímu majiteli
30.3. Ostravská u Helaxu hnědý kříženec, střední, štíhlý

vráceno původnímu majiteli
30.3. J. Hory jezevčík, dlouhosrstý – nový majitel

4.4. Jabloňová střední kříženec, fena, hnědá
6.4. Sadováněm. ovčák, hnědý s černým pálením
8.4. Beskydská střední kříženec, černý, prošedivělý
8.4. u Tesca kříženec, černý, chlupatý, střední

12.4. Komenského kříženec, bílý, malý, chlupatý
12.4. Beskydská u Aral kříženec něm. ovčáka, čeré starší

štěně
15.4. Klicperova kříženec jezevčíka, černošedý
16.4. Chlebovice u Jednoty něm.ovčák

Kontaktní tel. číslo do útulku v Sedlištích:
0658/63 62 00, p. Ondračka

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

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
V. NP - 11 kanceláří včetně soc. zázemí (3 bývalé bytové jednotky)
III. NP - nebytové prostory o výměře 35 m2 (1/2 byt. jednotky)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
IV. NP - 7 kanceláří
III. NP - 5 kanceláří
3) Objekt čp. 811 - budova „B“ (nad restaurací), ul. Malý Koloredov 
II. - V. NP - kanceláře (soc. zařízení samostatné)
4) objekt čp. 131, ul. Palackého
- II.NP. - nebytový prostor o výměře 27,50 m2

5) křížový podchod
- prodejní box o výměře 12,20 m2

- prodejní box o výměře 12,70 m2

(směr obch. středisko MAINL)
- prodejní box o výměře 13,40 m2 (směr ul. Frýdlantská)
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 604, Sadová
- V., VIII., IX. NP. - kanceláře (soc. zařízení společné v jiném po-
schodí)
2) Objekt čp. 591, Nár. mučedníků
- II. NP. - nebytové prostory o výměře 15,2 m2

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

- III. NP - nebytové prostory o výměře 24,5 m2

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

4) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 331 m2 - suterén

POZEMKY K PRONÁJMU
Město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující pozemky:
k.ú. Frýdek
- pozemky p.č. 1512/2 zast. plocha o výměře 192 m2, p.č. 7633/2
vodní plocha o výměře 184 m2, p.č.1520/2 ost. plocha o výměře
16 m2, p.č. 1519/2 zahrada o výměře 105 m2, p.č. 1519/4 zast. plo-
cha o výměře 98 m2, 1518/2 zast. plocha o výměře 21 m2, p.č.
1521/2 ost. plocha o výměře 43 m2 (ul. T. G. Masaryka) - za úče-
lem dostavby uliční linie.
- pozemky p.č. 1831/249 ost. plocha a p.č. 1524 zast. plocha o cel-
kové výměře 400 m2 (Kostikovo náměstí) - za účelem dostavby ulič-
ní linie.

INFORMACE:
MěÚ - odbor správy obecního majetku, tel. č. 0658/609 173–174

Odvoz komunálního odpadu od rekreačních objektů

NABÍDKA VOLNÝCH 
NEBYTOVÝCH PROSTORŮ OKD, a. s., SPRÁVA MAJETKU, o. z.

Provoz SM FRÝDEK-MÍSTEK
Chlebovice

pivnice Chlebovice 423,00 k. ú. Staříč, okr. F-M

� využití: k restaurační činnosti

název m2 – zastavěné plochy Poznámka

č. p. m2 Poznámka

609 95,00 Vytápěné prostory, dvě
propojené místnosti, WC

610 50,00 Vytápěné prostory

604 170,00
Vytápěné prostory, dvě větší

propojené místnosti, 2x menší
místnost k uskladnění (kancelář)

602 a 603 174,00 Vytápěné prostory,
propojené místnosti, WC

Sídliště Bělská-Paskov

Dále nabízíme volné nebytové prostory:
Hotelový dům Paskov, Pionýrů 1757 ve Frýdku-Místku
Hotelový dům Permon, Pionýrů 1758 ve Frýdku-Místku

● vhodné k zřízení kanceláří, skladů, provozoven apod. ● tel. kontakt sl. Fižová 0658/432 491 paskov-hd@volny.cz

Umístění

Přízemí
obytného domu

Přízemí
obytného domu

Přízemí
obytného domu

Přízemí
obytných domů

Zlatník RytecJ &P
PRODEJ HODINEK + ZÁRUČNÍ SERVIS

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

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

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

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

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

ZASTAVÁRNA - BAZAR
Aneta Švajdová

ZASTAVÍME I PŘIJÍMÁME
DO KOMISE

Jako jediní máme snížený
úrok na 3 % týdně.

Po pracovní době
NON-STOP

� 0604 253 258
0603 535 394

T.G.M. 1111 
(naproti zastávce u Nového

bytu, vedle Frýdečanky)
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Prezident Euroregionu Beskydy (ERB) ing. Petr Rafaj (na sním-
ku vlevo), místopředseda ERB Miroslav Rejda a místopředseda
ERB ing. Jerzy Krawczyk (na snímku vpravo) na 4. zasedání
prezidia Euroregionu Beskydy. Foto: Petr Šabrňák

Prezidium Euroregionu Beskydy
řešilo také přejezdy hranic

Ve středu 20. března se uskutečnilo v obci Strečno na Slo-
vensku zasedání prezidia Euroregionu Beskydy za účasti ve-
doucích představitelů jednotlivých částí Euroregionu Besky-
dy (český Region Beskydy, slovenský Región Beskydy a pol-
ský Region Beskidy).

Českou delegaci vedl prezident Euroregionu Beskydy ing. Petr
Rafaj, místostarosta města Frýdku-Místku, slovenskou místopřed-
seda Miroslav Rejda a polskou místopředseda ing. Jerzy Krawc-
zyk. K hlavním bodům rokování patřily „rozvojové programy CBC
Phare“ a „řešení bezproblémových přejezdů hranic v rámci vý-
měnných akcí Euroregionu Beskydy“. (hw)

Všechno začalo v září 1999,
kdy firma Profinvestic s.r.o.
získala od místního stavebního
úřadu (který spadá pod státní
správu) stavební povolení ke
stavbě čerpací stanice PHM
a halový objekt na Slezské.
Proti tomuto rozhodnutí se
však Město Frýdek-Místek od-
volalo a v lednu 2000 referát
regionálního rozvoje a územní-
ho plánování Okresního úřadu
ve FM stavební povolení ke
stavbě benzinky na sídlišti zru-
šil, a sice z důvodu nevyřeše-
ných majetkoprávních vztahů
k pozemkům.

Proti rozhodnutí OkÚ však
Profinvestic podal podnět
k přezkoumání v mimoodvola-
cím řízení k nadřízenému or-
gánu OkÚ - to je k ostravské-
mu regionálnímu pracovišti
Ministerstva pro místní rozvoj
ČR. Ministerstvo rozhodnutí
okresního úřadu (o zrušení
stavebního povolení) pře-
zkoumalo a zrušilo. Tentokrát
měl opět navrch Profinvestic.
S tímto stavem se ovšem
v zájmu občanů nehodlalo
smířit Město Frýdek-Místek
a odvolalo se přímo k minist-
rovi pro místní rozvoj Petru

Lachnitovi. Ten v dubnu 2001
zrušil rozhodnutí Ministerstva
pro místní rozvoj a nastal zají-
mavý právní stav: po roce
a půl jednání bylo stavební
povolení zrušeno a věc byla
vrácena na samotný počátek
Stavebnímu úřadu ve FM
k novému projednání (s pou-
čením, aby stavební povolení
splňovalo požadavky stano-
vené zákonem).

Další kolo začalo. Profin-
vestic podal na stavební úřad
žádost o změnu územního
rozhodnutí trasy vodovodní
přípojky (která měla vést přes
cizí pozemky a firma nedolo-
žila oprávnění na cizích po-
zemcích provádět stavbu).
Protože investor nedoložil ve
stanovené lhůtě potřebné do-
klady a vyjádření, Stavební

úřad stavební řízení zastavil
s tím, že stavba benzinové
čerpací stanice není v soula-
du s územním plánem města.
Proti tomu se však investor
opět odvolal k Okresnímu
úřadu ve FM, který věc pře-
zkoumal a rozhodnutí staveb-
ního úřadu zrušil a v březnu
2002 spis vrátil stavebnímu
úřadu k novému projednání
a vydání rozhodnutí. Zastupi-
telstvo města Frýdku-Místku
v září 2001 schválilo změnu
Obecně závazné vyhlášky
číslo 9/2001, která určuje pří-
pustné a nepřípustné stavby
v komerčních zónách, a na
základě které už by stavební
povolení na stavbu čerpací
stanice uprostřed sídliště
Slezská nebylo možné. 

Jana Rumianová

Město Frýdek-Místek usiluje o to, aby uprostřed sídliště
Slezská nestála benzinová pumpa. Snaží se tak ochránit klid
a relativně čisté ovzduší obyvatel, už nyní až příliš expono-
vaného, sídliště. Ve spleti nedokonalé legislativy však tento
boj může připomínat Dona Quichota u větrných mlýnů nebo
také lidovější pohádku o kohoutkovi a slepičce:

Občané, chcete mít pod okny benzinovou pumpu? Investiční příležitosti
nabízel veletrh URBIS

V areálu brněnského vý-
staviště se konal od 23. do
27. dubna už 9. ročník veletr-
hu URBIS - jediný veletrh
v České republice, který
se věnuje problematice měst
a obcí a jejich investičních
příležitostí.

Důležitost, potřebnost a jedi-
nečné postavení akce z pohle-
du naší vlády i celé společnos-
ti dokazuje i předseda vlády
České republiky pan Miloš Ze-
man, který nad URBISem pře-
vzal záštitu.

Město Frýdek-Místek na
tomto veletrhu prezentovali
pracovníci odboru územního
a ekonomického rozvoje Měst-
ského úřadu ve Frýdku-Místku
a Beskydského informačního
centra ve Frýdku-Místku. (hw)

Na veletrhu turistických možností Expotour Slovakia 2002 Žili-
na vystoupil i folklórní soubor Valašský vojvoda z Kozlovic v če-
le s primášem Zdeňkem Tofelem. Foto: Hana Windischová

Přes problémy s uspořádá-
ním 11. mezinárodního turis-
tického veletrhu EXPOTOUR
Slovakia 2002 Žilina, který po-
znamenala složitá ekonomic-
ká situace na Slovensku a ta-
ké i zrušení odborů regionál-
ního rozvoje na krajských
a okresních úřadech, se tento
mezinárodní veletrh nakonec
podařilo uspořádat.

Konal se od 21. do 24. břez-
na ve sportovní hale v Žilině.
Město Frýdek-Místek bylo pre-
zentováno v rámci Regionu
Beskydy zástupci odboru eko-
nomického rozvoje a Beskyd-
ského informačního centra,
v čele s prezidentem Euroregi-
onu Beskydy ing. Petrem Rafa-
jem, místostarostou města,
společně s kolegy ze sloven-
ského a polského Regionu
Beskydy pod hlavičkou Eurore-
gionu Beskydy.

Menším zklamáním byla
vzhledem k loňskému ročníku
slabší účast vystavovatelů.
Chyběla například Asociace
euroregionů Slovenska.

Radost a pohodu přinesli
svým vystoupením muzikanti
z folklórního souboru Valašský
vojvoda z Kozlovic. Po dohodě
s žilinským souborem Rozsu-
tec dokonce zaimprovizovali
a zahráli si společně. Vystou-
pení „česko-slovenského sou-
boru“ pak strhlo k prozpěvová-
ní a pohupování také ostatní
návštěvníky a vystavovatele
veletrhu.

Na závěr patří poděkování
našim sponzorům: Car-
bol’s CORP., s. r. o., Dobrá,
Kwaczek, a. s. Dobrá, Hotel
Centrum Frýdek-Místek, Pe-
nam spol. s r.o, Beskyd Fryčo-
vice,a.s. a Pivovar Radegast,
a.s. Nošovice. (hw)

Frýdek-Místek nechyběl
na turistickém veletrhu 

Expotour Slovakia 2002 Žilina

Euroregion připravuje i sportovní aktivity 
Češi se chystají vyzvat

k zápolení v odbíjené své
polské a slovenské kolegy.
Připravují 1. ročník meziná-
rodního volejbalového mini-
turnaje smíšených družstev
pod záštitou Města Frýdku-
Místku Volejbal Cup 2002 -
„O pohár prezidenta Eurore-
gionu Beskydy“ mezi Městy
Frýdek-Místek, Bielsko-Biala
a Žilina.

Tato akce se uskuteční v so-
botu 25. května na hřišti TJ So-

kol Frýdek-Místek. Začátek je
naplánován na 11. hodinu.
Hráče nezaskočí ani déšť, ne-
boť v takovém případě se bude
hrát v sokolovně přímo v areá-
lu. Hrát se bude na 2 vítězné
sety. V družstvu jsou podmín-
kou alespoň 2 ženy. Bude-li
počasí příznivé, mohou hráči
po turnaji posedět u táboráku
a opéct si párky. A určitě ne-
odmítnou občerstvení ve formě
piva Radegast. Přijďte se také
podívat a povzbudit. (hw)

Turistické možnosti
Beskyd prezentovány

v Katovicích
Polští kolegové a přátelé

umožnili Městu Frýdek-Místek
a jeho pracovníkům společ-
nou prezentaci pod hlavičkou
společenství Euroregion Bes-
kydy na veletrhu turistiky
GLOBTOUR Katovice 2002.

Tentokrát se Poláci, Češi
a Slováci sešli na výstavišti
v polských Katovicích, kde na-
bídli různé turistické možnosti
a produkty v Beskydech. Veletrh
se konal ve dnech 5. - 7. dubna.
Návštěvnost veletrhu byla ob-
rovská, převažovala účast pře-
devším domácích Poláků, kteří
k nám rádi jezdí. Někteří poprvé,
jiní se znovu vrací na svá oblíbe-
ná místa v Beskydech. (hw)

Přijďte na kachničku
Budova, v níž sídlí Kavárna

a restaurace Radhošť patří
k nejzajímavějším projevům ar-
chitektury přelomu 19. a 20. sto-
letí ve FM. Tato secesní stavba
byla postavena v r. 1901 jako
sídlo frýdeckého okresního hejt-
manství. Prostory dnešní Kavár-
ny a restaurace Radhošť vyzý-
vají k příjemnému posezení
v původním interiéru, který je dí-
lem vídeňského architekta
Hassmana. Od r. 1996 můžeme
po několikaleté náročné rekon-
strukci obdivovat v plné kráse
tuto vzácnou ukázku secese.

Dnes se pořádají v prostorách
Kavárny Radhošť taneční veče-
ry, oslavy, promoce, vaří se
skvělé menu ve všech cenových
hladinách, např. pečená kach-
nička s červeným zelím a bram-
borovým knedlíkem (475 g)
s polévkou za 78 Kč, jarní obě-
dový salát s kuřecím masem
a jogurtem s polévkou za 48 Kč,
srnčí guláš, chléb, 0,3 l pivo Ra-
degast s polévkou za 63 Kč, ku-
řecí soté s rozinkovou rýží a po-
lévkou 48 Kč. Vybere si každý!



V poslední době se v tisku
objevuje mnoho zkreslených
zpráv o rekonstrukci tohoto
náměstí. Myslím, že i v rámci
předvolebního boje má ob-
čan právo na pravdivé údaje.
Skutečnost je možné shr-
nout takto.

Prvopočátek akce
Rekonstrukce náměstí byla

připravována od roku 1995.
V roce 2000 bylo s ohledem na
kritický stav kanalizace roz-
hodnuto, že práce musí pro-
běhnou v roce 2001. Doba
opravy byla odhadována na 18
měsíců. Nutno podotknout, že
rekonstrukce obdobné stavby
frýdeckého zámeckého ná-
městí, trvala 19 měsíců.

Souběh prací nebyl
technicky možný

Po rozpracování dokumen-
tace na počátku roku 2001 by-
lo dohodnuto zahájení prací
SmVaK na opravě kanalizace
v dubnu 2001, od 7. měsíce
měla navazovat rekonstrukce
povrchů a předpoklad ukonče-
ní prací byl prosinec 2001. Prů-
běžná doba rekonstrukce tedy
měla být 9 měsíců. Po rozhod-
nutí SmVaK o bezvýkopové
technologii oprav se zdálo, že
práce mohou probíhat souběž-
ně a tato doba bude kratší.
Všem, kteří se v době oprav na
náměstí dostali, musí být ale
zjevné, že souběh prací nebyl
možný. Proto nakonec doba
oprav dosáhla opět očekáva-
ných 9 měsíců, přitom v zim-
ním období musely být práce
na dva měsíce přerušeny. Ta-
ké zahájení prací muselo být
s ohledem na požadavky orgá-
nů státní památkové péče
v průběhu stavebního řízení
a na nutnost souhlasu vlastní-
ků 33 nemovitostí na náměstí
odsunuto až na srpen roku
2001 a dříve nebylo možné.

Město očekávalo výdaje
ve výši 55,9 mil. korun
Náklady stavby podle projek-

tantem zpracovaného rozpočtu
činily 52,2 mil. Kč z toho nákla-
dy na vlastní stavební práce
46,4 mil. Kč. Takovýto údaj se
samozřejmě nezveřejňuje, pro-
tože by ovlivnil nabídkové ceny
v soutěži směrem nahoru.
K těmto nákladům je nutno při-
počítat náklady původní studie
a na průzkumy a statické zajiš-
tění památkově chráněných ne-
movitostí, které si v průběhu
stavebního řízení vyžádaly or-
gány památkové péče. Jednalo
se celkem o 3,7 mil. Kč. Město
tedy očekávalo výdaje ve výši
55,9 mil. Kč.

Nabídková cena byla nižší
Nabídková ceny firmy Sates

Morava na stavební práce činila
pouze 37,5 mil. Kč. Po zahájení
prací však došlo k několika
změnám, které měly nutně vliv
na výslednou cenu díla. V pod-
zemí se objevily zvodnělé jíly,
staré sklepy, havarijní stav pod-
loží a některých kleneb v pod-
loubí. Rovněž nedostatečně
kryté kabely akciové společnos-
ti SME a část rozvodů plynu by-
lo nutno předložit a podle plat-
ných zákonů musí značnou část
takto vzniklých nákladů hradit
Město.

Přislíbeny dotace
Dlažba centrální plochy není

určena pro jízdu vozidel. S ohle-
dem na projevující se nekázeň
řidičů bylo rozhodnuto zvětšit
tloušťku pokládané dlažby. Již
dnes je zřejmé, že někteří řidiči
na této ploše pořádají rychlostní
závody. Původně uvažovaná
dlažba o tloušťce 5 cm, která
nesměla být z rozhodnutí pa-
mátkářů ukládána do betonu,
by nevydržela a následné opra-
vy by byly pro Město dražší.
Rovněž se podařilo za pomoci

okresního úřadu prosadit v pod-
loubí kvalitnější žulovou dlažbu
namísto původně schváleného
pískovce. Dlažba má vyšší užit-
nou hodnotu, mnohem delší ži-
votnost, nelze ji znečistit tak
snadno jako pískovec. Má však
také vyšší cenu, kde rozdíl při-
slíbil kompenzovat okresní úřad
formou dotace.

Celkové náklady jsou
nižší než očekávané

Celkové náklady akce jsou
nyní předpokládány ve výši 51,3
mil. Kč namísto původních 55,9
mil. Kč. Z tohoto by však Město
mělo hradit pouze 47,4 mil. Kč.
Náklady jsou tedy zatím nižší
než očekávané.

Všechny zakázky
podle zákona

V závěru je nutno se zmínit
o „průhlednosti financování“.
Veškeré zakázky včetně projek-
tu, průzkumů, statických prů-
zkumů a sanací byly zajišťovány
podle zákona o zadávání veřej-
ných zakázek na základě výbě-
ru z několika nabídek a na zá-
kladě usnesení rady města.

I práce navíc v souladu
se zákonem

Dodavatel stavebních prací
byl vybrán v celostátní veřejné

obchodní soutěži. Všechny prá-
ce navíc jsou specifikovány ve
dvou smluvních dodatcích, ve
kterých je vždy buď přímo uve-
dena cena, nebo je uveden způ-
sob stanovení ceny, což je plně
v souladu s obchodním zákoní-
kem. Ceny stavebních prací
jsou pak v souladu se zadáním
soutěže oceněny ve stejné výši,
jak byly tyto práce oceněny
v nabídce. Pokud některé z cen
v nabídce nebyly, musí být pou-
žit stejný ceník, jaký byl použí-
ván pro určení nabídkové ceny.

Další informace jsou
k dispozici

Na závěr je možno kterému-
koliv z občanů nabídnout, že
o výše uvedených skutečnos-
tech je možné se osobně pře-
svědčit přímo na investičním od-
boru Města. K dispozici jsme
samozřejmě i kterémukoliv
z novinářů. Jsme přesvědčeni,
že jejich práce vytváří potřeb-
nou „zpětnou vazbu“, bez které
se neobejde nejen každá větší
firma, ale ani státní správa nebo
samospráva. Někdy by však by-
lo vhodné si zveřejňované infor-
mace ověřit, zejména v přípa-
dech, kdy jde o dobré jméno
Města. 

Ing. Jan Kaspřík, vedoucí
investičního odboru MěÚ FM
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Pravdu o průběhu rekonstrukce náměstí
Svobody dokládají konkrétní čísla a smlouvy

Zabezpečovací
technika

v Národním domě
S velkým ohlasem se set-

kala výstava zabezpečovací
techniky, kterou pořádalo
začátkem dubna frýdecko-
místecké Okresní ředitelství
Policie ČR v Národním domě
v Místku. Výstava se konala
v rámci „Roku ochrany re-
kreačních objektů“.

Návštěvníci si mohli pro-
hlédnout různé typy zabezpe-
čovacích systémů, kamerové
a uzamykací systémy, trezory,
sirény a nejrůznější novinky
v oboru. Do Frýdku-Místku při-
jela i skupina městských poli-
cistů z Brna se svým autobu-
sem Mobidik, ve kterém byla
instalována mobilní expozice.
Policisté byli přímo na místě
připraveni občanům zodpově-
dět jejich otázky související se
zabezpečením jejich majetku.
„I když si lidé stále více zvyka-
jí řádně zabezpečovat svůj ma-
jetek, stále jsou ještě takoví,
kteří mají na vchodových dve-
řích namontovanou obyčejnou
starou fabku,“ konstatoval při
zahájení výstavy velitel služby
kriminální policie a vyšetřování
pplk. Pavel Tileček. Každé
dveře by podle odborníků měly
mít alespoň bezpečnostní cy-
lindrickou vložku s překrytým
profilem a s ochranou proti od-
vrtání a bezpečnostní kování
chránící cylindrickou vložku
proti rozlomení. „Počet trest-
ných činů krádeží vloupáním
kulminoval v roce 1998 a od té
doby jejich počet mírně klesá,
nicméně osvěta mezi obyvate-
li je stále potřebná,“ říká Pavel
Tileček. (jr)

Náčelník Generálního štábu AČR dává Frýdku-Místku naději
S přednostou Okresního

úřadu ve Frýdku-Místku ing.
Jiřím Kajzarem a velitelem frý-
decko-místeckého vojenské-
ho útvaru 4499 pplk. ing. Mi-
roslavem Hudečkem jednali
o zachování vojenského útva-
ru ve FM při své návštěvě re-
gionu v polovině dubna ná-
čelník Generálního štábu Ar-
mády ČR generálporučík ing.
Jiří Šedivý spolu s velitelem
Vzdušných sil AČR generál-
majorem ing. Františkem Pa-
dělkem a velitelem Územních
sil AČR generálem ing. Vladi-
mírem Sovou.

„Generálporučík Šedivý nám
dal naději, že frýdecko-místecký

vojenský útvar bude zachován,
i když se původně ve vládě
a v armádě jednalo o jeho zru-
šení. Uvedl, že budoucnost
útvaru se odvíjí od záměrů vlá-
dy, a ta prozatím jeho rušení na
pořadu jednání nemá,“ přiblížil
obsah jednání přednosta Kajzar.
Zachování útvaru přináší zejmé-
na kladné ekonomické efekty,
zvyšuje zaměstnanost v regionu
a v neposlední řadě vojáci z FM
nejsou nuceni rukovat do posá-
dek daleko od svého bydliště.
Kromě zachování útvaru ve
městě s náčelníkem generálního
štábu přednosta okresního úřa-
du Jiří Kajzar hovořil i o profesi-
onalizaci české armády. (jr)

Na snímku zleva: velitel Vzdušných sil Armády ČR generálmajor ing. Franti-
šek Padělek, velitel Územních sil AČR generál ing. Vladimír Sova, náčelník
Generálního štábu AČR generálporučík ing. Jiří Šedivý, přednosta Okresní-
ho úřadu ve Frýdku-Místku ing. Jiří Kajzar, zástupce přednosty OkÚ FM ing.
Jan Hlisnikovský a velitel frýdecko-místeckého vojenského útvaru 4499 pplk.
ing. Miroslav Hudeček. Foto: Jana Rumianová

Vážená redakce,
chtěl bych prostřednictvím

Zpravodaje poděkovat zaměst-
nancům Městské policie ve
Frýdku-Místku, kteří sloužili od-
poledne a večer dne 8. dubna
2002, zejména oběma spojova-
telkám. Díky jejich nadstandard-
nímu úsilí se podařilo úspěšně
vypátrat majitelku psa, který
mne toho dne pokousal, a tak
jsem byl uchráněný od zdlouha-
vého léčení v nemocnici v Třinci.

Závěrem konstatuji, že je má-
lo majitelů psů, kteří při procház-
kách dbají na bezpečnost chod-
ců v našem městě. 

Miroslav Kozel

Vykraden další byt
Ke vloupání do bytu došlo

mezi 15. a 16. březnem na
ulici Bruzovské ve Frýdku.
Neznámý pachatel odtud od-
cizil mobilní telefon, zlatý
prsten, náušnice, řetízek a fi-
nanční hotovost a majitelům
bytu tak způsobil škodu ve
výši sedmnácti tisíc korun.

Práce na rekonstrukci vrcholí a 11. května bude náměstí Svo-
body slavnostně otevřeno. Foto: Jana Rumianová



Speciální školy pro žáky
s více vadami Naděje na Ška-
rabelově ulici ve Frýdku le-
tos na jaře slaví své desáté
narozeniny. Tato škola je
v prostředí českého školství
jedinečným zařízením, které
poskytuje komplexní péči

včetně diagnostiky, výchovy,
vzdělávání a rehabilitace po-
stiženým dětem, mezi který-
mi převládají děti po mozko-
vé obrně, s vrozenými nebo
vývojovými vadami, se smy-
slovým poškozením a někdy
i mentálním postižením. Tyto

děti, které ještě nejsou při-
praveny na začlenění do ko-
lektivu zdravých vrstevníků,
se tu učí podle osnov základ-
ní školy, zvláštní a pomocné
školy. Výuka je přizpůsobe-
na jejich individuálním
a možnostem a schopnos-
tem a je proložena rehabili-
tačními cvičeními a léčebný-
mi kúrami.

Školu do dnešní podoby po-
stupně po malých krůčcích vy-
budovala její současná ředitel-
ka PaedDr. Anna Jakobová.
Řadu let vykonávala svou pů-
vodní profesi - dětskou zdravot-
ní sestru. Později vystudovala
pedagogickou fakultu v Olo-
mouci a následně potom ještě
obor speciální pedagogika.
„Stále jsem před sebou měla cíl
vybudovat zařízení pro postiže-
né děti. Cesta k němu se mi
otevřela až po roce 1989, kdy
jsem díky pochopení tehdejšího
vedení města mohla v září
1991 otevřít na místě bývalých
jeslí speciální mateřskou školu
pro postižené děti,“ vzpomíná
Anna Jakobová.

Zařízení se do dnešní podo-
by utvářelo postupně. V původ-
ní školce, do které chodily spo-
lu se zdravými dětmi i děti han-
dicapované, byl experimentál-
ně zřízen i první stupeň základ-
ní školy. To umožnilo dětem
absolvovat školní docházku ve

známém prostředí a současně
pokračovat v rehabilitační léč-
bě. Později bylo zařízení rozší-
řeno o funkci Speciálního pe-
dagogického centra pro těles-
ně postižené a následně pro
děti s více vadami. Škole zajiš-
ťují odbornou péči speciální pe-
dagogové, logoped, dětský
neurolog, ortoped a psycholog.

„Některé děti, kterým by
i přes jejich inteligenci hrozilo,
že by kvůli svému handicapu
byly odsouzeny k absolvování
zvláštní školy anebo v podstatě
k životu v ústraní, se nám díky
úsilí celého kolektivu vynikají-
cích spolupracovníků i díky
součinností s jejich rodinami
podařilo úspěšně integrovat do
běžných základních škol mezi
zdravé děti, což je obrovským
úspěchem,“ hodnotí práci školy
ředitelka Jakobová. „Chtěla
bych tímto poděkovat všem
spolupracovníkům za jejich
obětavost a maximální péči,
kterou dětem poskytují,“ uvedla
Anna Jakobová.

Chvála a ocenění obrovské-
ho kusu práce, který už za-
městnanci školy vykonali, při-
chází od odborníků, politiků i la-
ické veřejnosti. „Jsem šťastná,
že jsem mohla vidět jednu
z mála škol, která vznikla na
základě jasné vize a skvěle
zvolené strategie. Škola odpo-
vídá modernímu pojetí, dokáže

reagovat na reálné potřeby
společnosti a hlavně rodin
s postiženými dětmi,“ vyjádřila
obdiv lektorka a poradkyně
Psychologických a vzděláva-
cích služeb Mgr. Ivana Hlouš-
ková. „Byl jsem příjemně pře-
kvapen vlídnou atmosférou,
která ve vašem zařízení ná-
vštěvníka obklopí. Při vysoké
koncentraci nejrůznějších pro-
blémů těchto našich malých
občánků zřejmě není jednodu-
ché vytvořit sehraný tým za-
městnanců, kteří jsou ochotni
věnovat své práci více, než je
popsáno v osnovách,“ uvedl při
své návštěvě školy zástupce
hejtmana Moravskoslezského
kraje ing. Jiří Carbol a popřál
škole úspěch neochabující vita-
litu do dalších desetiletí činnos-
ti. Jana Rumianová
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STÁTNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA
Palackého 123, Frýdek-Místek 

otevírá ve školním roce 2002/2003 tyto kurzy:

● Jednoletý intenzivní kurz jazyka anglického
a německého 
• denní studium (20 hodin týdně) s přípravou na

státní jazykovou zkoušku. Podmínkou přijetí
je maturitní zkouška.

● Odpolední kurzy pro dospělé ve Frýdku-Místku
a v Třinci 
• 2, 3 a 6 hodinové jedenkrát v týdnu
• angličtina, němčina, španělština, francouzština,

italština, ruština a čeština pro cizince.
● Odpolední kurzy AJ a NJ pro děti.

Zápis do odpoledních kurzů bude probíhat
od 17. do 20. 6. 2002 od 14.00 do 18.00 hodin.

Bližší informace: www.oafm.cz/sjs
� 0658/463 015.

Speciální základní a mateřská škola pro děti s více vadami Na-
děje na Škarabelově ulici ve Frýdku poskytuje postiženým dě-
tem komplexní péči včetně diagnostiky, výchovy, vzdělávání
a rehabilitace, Děti se tu učí podle osnov základní školy nebo
podle osnov zvláštní školy, přičemž výuka je přizpůsobena je-
jich a možnostem a proložena rehabilitačními cvičeními a lé-
čebnými kúrami. Laura (na snímku) právě s pomocí vedoucí re-
habilitační sestry Libuše Šnajdrové provádí rehabilitační cvičení
na speciálním míči. Foto: Jana Rumianová

Škola pro handicapované děti Naděje slaví desáté narozeniny

Speciální školy pro žáky
s více vadami Naděje na
Škarabelově ulici ve Frýdku
připravují v rámci oslav „de-
sátých narozenin školy“ na
30. května setkání všech bý-
valých integrovaných i sou-
časných školáků a jejich ro-
din. Setkání se uskuteční
v restauraci Ondráš ve Svi-
adnově. Připraven je kulturní
program. Pro účastníky bude
před školou přistaven auto-
bus, odjezd v 15.00 hodin.

Město zaštítilo inteligenční soutěž pro středoškoláky

Ve druhé polovině dubna
probíhala na jedenácti střed-
ních školách ve Frýdku-Míst-
ku inteligenční soutěž Íkváč
2002, kterou pořádal Spolek
přátel Frýdku-Místku ve spo-
lupráci s místní skupinou
Mensy a Městským úřadem
FM. Náročný nominační test
vyplnilo celkem 701 studentů
od 15 do 19 let. Dvaadvacet
z nich se nominovalo do finá-
le, do kterého ovšem nebylo
vůbec snadné se propraco-
vat - výsledky finalistů přesa-
hovaly často dvojnásobek
průměrného výsledku ostat-
ních testovaných.

Začátkem dubna pak pro-

běhlo ve velké zasedací síni
Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek finále soutěže. Finalisté ře-
šili celé tři hodiny nejrůznější
úkoly a hráli hry, u kterých zále-
želo především na rychlém
a správném úsudku. Encyklo-
pedické vzdělání v tomto přípa-
dě nehrálo roli, pořadatelé ne-
hledali chodící slovník naučný.

V porotě zasedl poslanec
Parlamentu ČR ing. Karel Se-
hoř, místostarostka města ing.
Eva Richtrová a zástupci Men-
sy, soutěž řídil předseda frý-
decko-místecké mensy Dalibor
Hrabec. Mensa byla také auto-
rem většiny soutěžních úkolů
a her, některé úkoly byly pře-
vzaty z literatury a internetu. 

Íkváčem Frýdku-Místku pro
rok 2002 se stala jedna z nej-
mladších finalistek - patnáctile-
tá Markéta Nováková z Gymná-
zia Petra Bezruče. Už v nomi-
načním kole na sebe upozorni-
la nejlépe vyplněným testem.
Ve finále potvrdila své kvality
a suverénně zvítězila s násko-
kem dvaceti bodů. Další výsled-
ky přinášíme v tabulce.

Na vítěze čekaly hodnotné
ceny, které věnovalo Město
Frýdek-Místek a společnost
MATTES Group. Nejlepší sou-
těžící tak získali minivěž, CD
přehrávač a různé knihy. Úro-

veň mnohých soutěžících napl-
nila optimistické odhady pořa-
datelů, kteří se již chystají na
Íkváče 2002 pro základní školy.
Ten by měl proběhnout zhruba
ve stejném termínu jako loni, te-
dy na podzim. 

Výsledky středoškolského
kola Íkváče Frýdku-Místku
2002:

� Markéta Nováková, 2.A,
Gymnázium Petra Bezruče. �
Tomáš Černohorský, 3.B,
Gymnázium Petra Bezruče. �
Tomáš Deml, 4.D, Obchodní
akademie. � Václav Cviček,
5.A, Gymnázium Petra Bezru-
če. � Kristína Oskalská O1B,
Střední odborná podnikatelská
škola. � Romana Klepková,
1.A, Gymnázium a SOŠ (tř.
TGM). � Kateřina Píchová,
3.C, Gymnázium Petra Bezru-
če. 	 Monika Nejzchlebová,
2.A, Gymnázium a SOŠ
(tř. TGM). 
 Roman Schlesin-
ger, S2.A, Střední Průmyslová
Škola. � Aleš Haladej, 2.A,
Gymnázium a SOŠ (tř. TGM).

V porotě Íkváče 2002 pro
středoškoláky zasedla vedle
zástupců frýdecko-místecké
Mensy i místostarostka
města Eva Richtrová a po-
slanec Parlamentu ČR Karel
Sehoř. Foto: J. Rumianová

HLEDÁME 
3 - 5 SPOLUPRACOVNÍKŮ

� pro bezplatné finanční poradenství �
PROŠKOLENÍ A ZAUČENÍ ZAJISTÍME.

� 0737 165 741

Dětský den s jezdeckým klubem
Jezdecký klub Frýdek-Místek a oblastní sdružení Občanské de-

mokratické strany Frýdek-Místek pořádá v areálu Jezdeckého klu-
bu ve Sviadnově v sobotu 1. června 2002 od 14 hodin Dětský den
s koňmi.
Program: Dětské soutěže trochu jinak. Ukázky výcviku dětí na ko-
ních (v sedle, voltiž, skoky), požární techniky HZS Frýdek-Místek,
výcviku psů z Kynologického klubu z Frýdlantu n.O., vystoupení ma-
žoretek SMT Frýdek-Místek, seskoky parašutistů Aeroclubu Frýd-
lant n. O., skákací hrad. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.
Doporučujeme: dětem sportovní oblečení a vozidla zanechat na
parkovišti za Baumaxem. (Akce se koná jen za příznivého počasí.)



Nádorům tlustého střeva
a nádorovým onemocněním
vůbec je v České republice
věnovaná zvláště posled-
ních několik let mimořádná
pozornost. Zjistilo se totiž,
že naší zemi přináleží jedno
nelichotivé prvenství - Češi
jsou nejnáchylnějším náro-
dem na světě ke vzniku ná-
dorových onemocnění
tlustého střeva. Na každých
sto tisíc obyvatel u nás roč-
ně vzniká plných 76 těchto
nových onemocnění. Tato
nepříjemná dispozice je
u Čechů částečně dána ge-
netickým zatížením a částeč-
ně dlouhodobě nesprávnými
stravovacími návyky, kdy
v „české kuchyni“ vládnou
živočišné tuky na úkor
množství zeleniny, ovoce
a vůbec stravy obsahující
dostatek vlákniny.

K poznání, že je český ge-
nom skutečně zatížen malou
odolností proti vzniku zhoub-
ného nádorového onemocnění
tlustého střeva, dospěli světo-
vě uznávaní vědci a lékaři
dlouholetými výzkumy a statis-
tickými porovnáváními různých
skupin obyvatelstva různých
národů. Mimo jiné při tomto vý-
zkumu zjistili, že i čeští emi-
granti, kteří před dlouhou do-
bou zcela změnili prostředí i ži-
votní styl, si toto své genetické
zatížení nesou s sebou a také
u nich, třebaže žijí v jiném pro-
středí a jiným způsobem živo-
ta, je podstatně vyšší procento
výskytu karcinomů tlustého
střeva než u ostatního obyva-
telstva dané oblasti.

Česká gastroenterologická

společnost je si plně vědoma
závažnosti této situace, proto
před dvěma roky založila Ná-
rodní radu pro kolorektální kar-
cinom, začala spolupracovat
s celou řadou společností a na-
dací a zahájila v České repub-
lice projekt prevence nádorů
tlustého střeva, který má vést
lékaře i širokou veřejnost
k opatřením vedoucím ke včas-
nému zachycení choroby u pa-
cientů a tím ke zvýšení pravdě-
podobnosti úspěšné léčby.

Frýdek-Místek má ovšem to
štěstí, že se lékaři frýdecké ne-
mocnice problematice nádorů
střev začali intenzivně věnovat
o několik let dříve než byla na-
startována celostátní kampaň,
a zatímco ve zbytku republiky
je projekt prevence kolorektál-
ních karcinomů takřka v plen-
kách, ve Frýdku už jeho se-
mínka padají do opracované
a připravené půdy. Lékaři ve
frýdecké nemocnici jsou v tom-
to směru dobře vybaveni nejen
technicky, ale také teoreticky
a na základě několikaletých
zkušeností jsou schopni pre-
zentovat své vlastní výsledky.
Získané zkušenosti v této ob-
lasti frýdečtí lékaři představili
například i na letošním Evrop-
ském gastroentrologickém
kongresu.

Mimo jiné i z tohoto důvodu
se ve Frýdku-Místku mohl
v polovině dubna konat lékař-
ský seminář na téma záchyt
a prevence kolorektálního kar-
cinomu, který podpořilo i Měs-
to Frýdek-Místek. Semináře se
zúčastnila celá řada odbor-
ných i praktických lékařů z ce-
lého Frýdecko-Místecka, Tři-

necka, Ostravska i Novojičín-
ska. O vlivu genetiky na nádo-
rové onemocnění tu přednesl
přednášku jeden z předních
gastroenterologů Doc. MUDr.
Václav Jirásek, CSc z 1. lékař-
ské fakulty University Karlovy
v Praze a ve druhé části veče-
ra seznámil lékaře s výsledky
práce posledních tří let, po kte-
ré program prevence kolorek-
tálního karcinomu provádí Ne-
mocnice ve Frýdku-Místku, frý-
decký gastroenterolog MUDr.
Ondřej Urban.

„Nečekáme, až se nádor
projeví sám svými příznaky,
kterými mohou být například
krví ve stolici, hubnutím, ná-
hlou zácpou nebo projevy
chudokrevnosti. V této fázi už
bývá nádor pokročilý a vyhlíd-
ky na jeho úspěšnou léčbu bý-
vají horší. Proto za pacientem
přicházíme s testem Hemo-
cult, který dokáže zjistit i mini-
mální přítomnost krve ve stoli-
ci, které není vidět,“ vysvětluje
dr. Urban princip preventivní-
ho testu. Dodává ovšem, že
přítomnost krve ve stolici ne-
musí nutně znamenat nádor,
je však podnětem pro lékaře,
aby pacienta vyslal na odbor-
né vyšetření - tzv. kolonosko-
pii. „Při tomto bezbolestném
vyšetření lékař prohlédne
vnitřní prostředí střeva pacien-
ta a pokud zjistí, že je příto-
men nádor, zahájí léčbu. Ně-
kdy se stává, že se na sliznici
nenachází nádor, ale polyp,
což je nezhoubný výrůstek, ze
kterého však může zhoubný
nádor vyrůst, a tento polyp lé-
kař hned při vyšetření odstra-
ní,“ vysvětluje dr. Urban. Test

hemocult by měl podstoupit
každý zdánlivě zdravý člověk
bez jakýchkoliv příznaků star-
ší padesáti let. „Prozatím jsme
takto otestovali asi 3 200 ob-
čanů a u těchto jsme nalezli
19 nádorů a 36 pacientů mělo
na sliznicích polypy. Ve spolu-
práci s chirurgy jsme během
posledních tří let zachytili cel-
kem 225 nádorových onemoc-
nění střev. Statistické hodno-
cení ukázalo, že během doby,
kdy se problematice intenziv-
ně věnujeme, se hranice za-
chycení nádorů v časných sta-
diích výrazně posunula kupře-

du,“ informuje Ondřej Urban.
Dodal, že úspěšnost projektu
však velice závisí na dobré
spolupráci mezi gastroentero-
logy a praktickými lékaři, inter-
nisty i chirurgy. „Zejména
v začátcích, kdy projekt nepro-
bíhal v celostátním rozsahu,
jsme velmi ocenili i podporu
jednotlivých sponzorů, Rotary
klubu Ostrava, vstřícný postoj
frýdecko-místeckých poboček
zdravotních pojišťoven a v ne-
poslední řadě i Města Frýdek-
Místek,“ dodal gastroentrolog
Ondřej Urban. 

Jana Rumianová
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O víkendu 18. - 19. 5. 2002 
se bude v Základní umělecké škole, 

Hlavní třída 11, Frýdek-Místek 
konat vzdělávací program 

„Abeceda mezilidsk˘ch vztahÛ“ 
pod vedením MUDr. Vladimíra Savčenka.

Kontakt: M. Rešlová, Anenská 31, Nový Jičín
� 0737 887 150, 0656 707 547.

„Jestliže si každý den neuděláme čas
na cvičení, dříve nebo později si budeme

muset udělat čas na nemoc a lékaře.“

Tohoto moudrého rčení se držíme i my:

zdravotní masér 
Zdeněk Vykydal a
cvičitelka jógy a kosmetička 
Miluše Bachratá

Od kvûtna zahajujeme

CVIâENÍ PRO ZDRAVÍ
dvakrát týdně (út., čt.) od 15 do 19 hodin.

Jednou měsíčně pořádáme také přednášky
pro ženy na téma zdrví, krása, harmonie.

Bližší informace: 
místecké náměstí Svobody 14

II. patro - kosmetika.
Telefon: 0658/647 027

O lepších vztazích musíme přemýšlet
Jste spokojeni s úrovní vašich mezilidských vztahů? Jen málokdo odpoví na tuto otázku pozitivně. Ře-

šit komunikační problémy s rodiči, dětmi, spolupracovníky či přáteli často nebývá jednoduché. Naučit se
porozumět svému jednání a zároveň se s pochopením chovat k lidem by měl pomoci víkendový vzdělá-
vací program Abeceda mezilidských vztahů. „Jeho absolventi budou umět vědomě vytvářet příčiny, které
vyvolají žádané následky, a ty umožní žít hodnotnější a spokojenější život,“ říká psychoterapeut a valeo-
log MUDr. Vladimír Savčenko, který se již řadu let prakticky i teoreticky zabývá duchovním rozvojem osob-
nosti a studuje problémy poznávání a sebezdokonalování. „Chtěl bych lidem vysvětlit, jak neplýtvat psy-
chickou a emocionální energií. Základem je, aby si uvědomili, proč v jejich vztazích dochází ke konfliktům.
Formou dialogu, otázek a cvičení se snažím o psychokorekci jejich vědomí, která má vést k jejich uspo-
kojivějším vztahům. Když děláme chyby v byznysu, snažíme se je najít, řešit a poučit se z nich, abychom
je příště neopakovali. Ve vztazích je tomu jinak. Všichni dělají stejné chyby, ale málokdo dokáže naučit
například své děti, aby chyby rodičů neopakovaly a často se z nich nepoučíme dokonce ani my sami. Pro-
to, abychom se těmto stále se opakujícím chybám vyhnuli, musíme o nich přemýšlet a ujasnit si, jak k nim
dochází,“ říká psycholog a dodává, že to platí jak pro začínající tak i pro déletrvající vztahy. PR

Projekt záchytu a prevence střevních nádorů podpořilo mezi ji-
nými i Město Frýdek-Místek. Na snímku frýdecko-místecká mís-
tostarostka ing. Eva Richtrová, zástupce hejtmana Moravskos-
lezského kraje ing. Jiří Carbol (uprostřed) a jeden z neuznáva-
nějších gastroenterologů Doc. MUDr. Václav Jirásek, CSc z 1.
lékařské fakulty University Karlovy v Praze při zahájení lékař-
ského semináře s tímto tématem, který se konal v polovině dub-
na ve Frýdku-Místku. Foto: Jana Rumianová

Nabízíme 
pronájem

garáÏí
v centru

obce âeladná
INVESTCO s.r.o.

Informace na čísle
069 6113759 

nebo 0603 723 358

Češi jsou nejnáchylnějším národem ke vzniku nádorů střev



Galerie Krásno v Míst-
ku pořádá výstavu výtvarni-
ce Zlatky Calabové s názvem
Putování vesmírem. Výstava
bude zahájena vernisáží dne
3. května v 17 hodin a potrvá
do 31. května.

Malířka Zlata Calabová se
narodila v roce 1952 ve Zlíně
a od roku 1975 žije ve Valaš-
ském Meziříčí, v krajině a pro-

středí, které je jejímu srdci blíz-
ké. Studovala SUPŠ v Uher-
ském Hradišti, je členkou UVU.
Účastnila se četných výstav
v tuzemsku i zahraniční, napří-
klad v Holandsku, Itálii, Ně-
mecku, Rakousku.

Až k počátkům její tvorby sa-
há abstrakce, ale abstrakce
srozumitelná, která je pro divá-
ka výzvou k cestě do vzdále-
ného světa. Její obrazy jsou
prostoupeny emocionální
hloubkou, mají v sobě moc
uklidňovat a pohladit duši. V dí-
le Zlatky Calabové k nám pro-
mlouvají podmanivé, dobře vo-
lené barvy, jež nás mohou
svým působením oživit, po-
vzbudit, inspirovat, naplňovat
i léčit a vnést nás tak do rov-
nováhy a harmonie.

Tvorba malířky je rozmanitá,
ve svém působení se dotkla
i oblasti práce s dětmi, navrho-
vání dřevěných hraček, textilu,
šperků i interiérů. Zájem proje-
vuje i o trojrozměrnou tvorbu.
Žádný její obraz nelze nahradit
slovy, a proto i sám zážitek
z obrazů je nepřeložitelný, pro-
cítit a prožít jej může pouze di-
vák sám.
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LEV BÍLEK spol. s.r.o.
knihkupectví, papírnictví, galerie
Tržní 20, Místek - podloubí
Tel.: 0658/434 006 
Fax: 0658/661 985 
E-mail: knihkupectvi.bilek@cmail.cz

SLEVA 10 %
KAŽDOU STŘEDU na 

● KNIHY 
● ŠKOLNÍ POTŘEBY
● KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
Přijďte k nám - příjemná obsluha - široká nabídka

C o  n e m á m e  -  r á d i  V á m  z a j i s t í m e

Firma JM SHOP
pfiijme muÏe a Ïeny
do funkce
✍ OBCHODNÍ 

ZÁSTUPCE
Îivnostensk˘ list a auto vítáno.
Plat od 15 tisíc korun v˘‰e.
Tel.: 0603 59 42 51

Lužický smíšený pěvecký sbor Meja z Radworja u Budyší-
na v Německu bude v neděli 26. května od 10.00 hodin spo-
luúčinkovat při mši svaté v bazilice Navštívení Panny Marie
ve Frýdku. Slavnostní koncert sboru pak proběhne v Kultur-
ním domě v Bašce v sobotu 25. května od 19.00 hodin.

Členové smíšeného pěveckého sboru Meja budou od 24. do 26.
května hosty Lašského smíšeného pěveckého sboru z Bašky.
Určitě si získají srdce všech, kdo se budou chtít zaposlouchat do
překrásných lužických písní. Stane se to určitě inspirací k bližšímu
seznámení s životem této malé slovanské národnostní menšiny ži-
jící předevšímv kraji kolem historického a nám Čechům blízkého
Budyšína.

Lužičtí Srbové patří ke slovanské národnostní menšině, ke kte-
ré se v současné době hlásí okolo šedesáti tisíc obyvatel jihový-
chodního Braniborska a východní části Saska. V této oblasti, pře-
devším v Horní, katolické, Lužici, dominuje lužicko-srbská řeč ja-
ko řeč mateřská.

Prastaré zvyky a tradice jsou výrazem jejich sebeuvědomění.
Událostí, která nemá jinde obdoby, jsou průvody velikonočních
jezdců, jichž se v devíti katolických farnostech každoročně zú-
častní přes 1300 jezdců na vyzdobených koních. Nelze nepřipo-
menout, že do 17. století s námi Lužičané sdíleli společný histo-
rický osud. Ještě po skončení I. i II. světové války se snažili o při-
pojení Lužice k Československu. Jsou tu však i historické spojitosti
s naším krajem. Řepiště, Sedliště, snad i Chlebovice a především
řada míst na Těšínsku byla počátkem 11. století založena slovan-
skými kolonisty z Lužice. Láska k rodnému kraji a pocit příslušnosti
ke svému národu dodávají Lužickým Srbům neotřesitelnou víru
v další trvání jejich existence v budoucnosti. František Vaníček

Lužický smíšený pěvecký sbor Meja z Radworja u Budyšína
v Německu při oslavách 100. výročí trvání sboru. Foto: Archiv

Frýdeckou bazilikou
zazní líbezné lužické písně Po jedné z posledních vět-

ších akcí pro veřejnost dět-
ského folklórního souboru
Ostravička, kterou byl Vá-
noční koncert v kině Petra
Bezruče, se soubor trochu
odmlčel. Ale jen proto, aby
se mladí tanečníci a muzi-
kanti mohli připravovat na
teplejší měsíce, které nám
teď už neodvratně klepou na
dveře.

Kromě tradičního Meziná-
rodního Folklórního Festivalu
ve Frýdku-Místku, který letos
proběhne od 18. do 24. června
a s nímž budou mít děti a hlav-
ně všichni organizátoři opět
mnoho starostí, je čeká několik
reprezentačních zájezdů do
zahraničí:

V týdnu od 7. - 14. května
proběhne v Holandsku Mezi-
národní Folklórní Festival Mar-
kelo mei, kde po boku španěl-
ských, rakouských, dánských
nebo ruských souborů vystou-
pí také nejstarší tanečníci
a muzikanti naší Frýdecko-
Místecké Ostravičky. Jen o pár
dnů později se, ti o něco mlad-
ší, rozjedou do Německa, aby
se zde ve dnech 22. - 27. květ-
na zúčastnili festivalu Internati-
onale folklore lawine 2002.
I oni se budou moci na prk-
nech, která znamenají svět,
setkat se zástupci cizího folkló-
ru. Tentokrát švédského, ital-
ského, belgického, polského,

holandského a také finského.
První týden v červnu bude pat-
řit Mezinárodnímu Dětskému
Folklórnímu Festivalu ve slo-
venském Zvolenu a ostravič-
kovým nejmenším, kteří zde
společně s Italy, Francouzi ne-
bo Gruzínci také ukáží, co už
všechno umí.

Kromě všeho tohoto vedení
Ostravičky obdrželo několik
dalších pozvánek do zahraničí,
jako například na Region Tour
v Bielsku-Biale u našich pol-
ských sousedů. To vše se ale
zatím projednává, protože
u všech výjezdů mimo republi-
ku je třeba přihlížet i k finanční
stránce věci. Ta bývá většinou
pro rodiče mladých tanečníků
dosti náročná. Zde se otevírá
velká příležitost pro sponzory.

Jisté prozatím je, že Ostra-
vička byla vybrána, aby se ve
dnech 28. - 30. června zúčast-
nila 57. ročníku Mezinárodního
Folklórního Festivalu Ciofu ve
Strážnici. Zúčastní se obou
hlavních programů nazvaných
„Říkadla k písničce“ a „Hraní,
zrání, milování - nové tisíciletí
přináší nové talenty“.

Potom už jenom „zvonek
zvoní, škola končí“. Pro ostatní
děti to znamená slunce, vodu,
prostě prázdniny. Ale pro děti
z Ostravičky jen další práci při
nácviku nových programů. Ale
jakých, to už bude překvapení.

Monika Vlčková

Ostravička v jednom kole

Přijďte se podívat na festivá-
lek lidí volajících a nasloucha-
jících XV. sv. Jan session, kte-
rý proběhne od 24. do
25. května ve Frýdku.

24. května od 19.00 v kostele
sv. Jana Křtitele:
VEČER S ŽIDOVSKOU HUD-
BOU - HA CHUCPA (Brno)
soubor z okruhu Ha divadla.

25. května od 15.00 na zahra-
dě u kostela sv. Jana Křtitele

KONCERTY:
VEPŘEK & co. (Horka na Mora-
vě) nové pestré hudební těleso
ONDŘEJ METYŠ (Valašsko)
dobře ukrytý talentovaný písnič-
kář
B.G. OKTET (Ostrava)
vokální těleso se svěžím zvukem
VÁCLAV KVAPIL (Olomouc)
muž s čelem a invencí
MASHIBO (Slezsko)
nevyzpytatelná show pro uši i oči
AŽ NA PŮDU (FM)
folková kapela s novou vlastní
tvorbou
HROZEN (FM)
domácí plod révy v lisu
JABLKOŇ (Praha)
ta nám ukáže, zač je toho alter-
nativa

DIVADLO:
GROTESKY (Nataša Tanská)
absolventské představení sou-
boru ZUŠ Místek
Připravuje sdružení Filip Neri
a skupina Hrozen.

XV. sv. Jan session

Zlatka Calabová
vystavuje v Krásnu



Basketbalisté na vozíku z FM pojedou závodit do Toronta

13 KVĚTEN 2002SPORT

KBB
● zfiizování, provoz

a správa spoleãn˘ch 
televizních antén

● montáÏe a servis
antén

Tel/fax/zázn.
0658/622 161

DOVOLENÁ V POHYBU
Chorvatsko - Camp RIO
KDY: 15. 6. - 22. 6. 2002

KDE: OPUZEN
CENA: 4 500,-

V CENĚ: cesta, ráno a večer cvičení,
ubytování ve stanech pro 4 - 6 osob,

součástí stanu je lednice, dvouplotýnkový
vařič, stůl se židlemi, veškeré nádobí.

Cena pro děti upravena.
INFORMACE: 

u Mgr. Jany Bartošové, Studio Maja
� 0658/647 028, mobil 0606 716 635

Našim volejbalistkám
se v letošní sezóně daří

Letošní sezóna je pro vo-
lejbalisty TJ Sokol Frýdek-
Místek velice úspěšná. Starší
žákyně přivezly z mistrovství
republiky ve volejbale bron-
zové medaile. Ženy úspěšně
hrály v Extralize. Juniorky
(15-19 let) budou bojovat
o nejvyšší soutěž a kadetky
(15-17 let) skončily třetí v re-
publice. Starší žákyně (13-15
let) hrály podle nového mo-
delu žákovskou ligu ČR.

Hrálo se pětikolově v Praze,
dvakrát v Novém Jičíně, v Ro-
kycanech a ve Frýdku-Místku.
V dlouhodobé soutěži skončilo
družstvo čtvrté z osmnácti
účastníků. Finále ligy - mistrov-
ství republiky se konalo 13.-14.
dubna v České Třebové a Ústí
nad Orlicí play off systémem.
V prvém kole naše družstvo
porazilo dlouhodobého rivala
z Přerova 3:0 na sety. Touha
po medaili vyzařovala ze
všech hráček a semifinálový
zápas proti družstvu České
Třebové byl právem označen
za předčasné finále. Nejtěsněj-
ší porážka znamenala bojovat
o bronz. Ten hráčky úspěšně
zvládly a porazily Olymp Pra-

ha. V posledních třech letech
družstva starších žákyň nikdy
neodjela z mistrovství republi-
ky bez medaile.

Poděkování za skvělý výsle-
dek patří dvanácti hrdinkám:
kapitánce Markétě Lepíkové,
nahrávačkám Lucii Rouskové,
Anetě Pyškové, Tereze Kozlo-
vé, blokařkám Barči Bělunko-
vé, Lence Habrnalové, Adéle
Rudé, Zuzaně Burešové
a smečařkám Radce Drabino-
vé, Marcele Heidrichové, Janě
Zaoralové a nejlepší polařce
Kristě Pustkové. Trenéři Pav-
la a Radek a Fan club rodičů

Na jeden z nejznámějších světových turnajů v basketbalu na vozíku do To-
ronta byli, jako jediné mužstvo z ČR, pozváni tělesně postižení basketbalisté
Sportovního klubu vozíčkářů Frýdek-Místek. Za 23letou tradici tohoto turna-
je je to vůbec první účast basketbalového týmu na vozíku z bývalé „východní
Evropy“.

Na podrobnosti jsme se zeptali pana Radka Krupy, šéfa frýdecko-místec-
kých tělesně postižených basketbalistů :

„Pozvání torontského klubu, který pořádá ve dnech 2. - 5. srpna 2002 již 23. roč-
ník jednoho z největších světových turnajů Spitfire Challenge XXIII, nám došlo ja-
ko blesk z čistého nebe.

Tohoto turnaje se každoročně účastní na 24 týmů z celého světa. Jelikož se ta-
kovéto pozvánky neodmítají, usilujeme o získání dostatečného množství finanč-
ních prostředků, abychom se jej mohli zúčastnit.“

Proč toto pozvání dostal právě Váš klub?
„Tady se ukázalo, jak potřebná je prezentace klubu na světové informační síti

Internet a jeho registrace na serveru světového basketbalu na vozíčku (IWBF).“
Jak moc je toto pozvání cenné?
„ Toto pozvání obdržel v České republice pouze náš klub, tedy Sportovní klub

vozíčkářů Frýdek-Místek. Z pozvánky je patrné, že za 22letou historii pořádání to-
hoto turnaje, se jej nezúčastnil žádný tým ze států bývalého Východního bloku. Za
22 let se tohoto turnaje zúčastnilo 580 týmů z 23 zemí světa. Nejvíce zúčastně-
ných týmů dojelo z Kanady (312) a USA (188). Zbylých 80 týmů na turnaj přice-
stovalo z ostatních částí světa.“

Přejděme k otázce finančního zabezpečení Vaší účasti na turnaji. Jakým
způsobem hodláte získat dostatek prostředků?

„Ve Frýdku-Místku, kam se sjíždí hráči z celého regionu, nám velice pomáhá
Městský úřad Frýdek-Místek. Myslím, že i podpora tohoto podniku bude velká, ne-
boť pro reprezentaci města uděláme maximum. Rovněž sponzorům můžeme za
podporu garantovat velkou mediální propagaci - na takovéto sportovní podniky
světového významu se nejezdí každý den. V neposlední řadě věříme i v podporu
našeho nadřízeného orgánu - Českého svazu tělesně postižených sportovců, jeli-
kož toto pozvání je poctou i pro celé české sportovní hnutí tělesně postižených.
Město a sponzoři nám dopomohli k získání už 2 nových vozíků-speciálů pro bas-
ketbal. Jejich cena dosahuje výšky bezmála 130 tisíc korun za jeden vozík.“

S výškou ceny vozíku pro basketbal jste jistě zavtipkoval, že?
„Vůbec ne. Právě toto nemohou zdraví lidé pochopit - náklady na základní po-

můcku pro sportování vozíčkářů jsou opravdu vysoké.“

I v basketbalu vozíčkářů je te-
dy možné stát se profesionálním
hráčem?

„Ano. V současné době je bas-
ketbal jediný sport vozíčkářů, kte-
rým se dá v Evropě vydělávat a zís-
kat tak možnost být profesionálním
sportovcem. Momentálně hrají tři
češi v německém AS Zwickau,
v Rakousku jeden hráč s českým
pasem a na Sardinii ve druhé ital-
ské lize taktéž jeden hráč.“

Budete posilovat mužstvo ješ-
tě dalšími „nedomácími“ hráči?

„Ano. Z rakouského Sittingu
Bulls Vídeň jsme pozvali Adama
Erbena, a náš tým posílí náš od-
chovanec Michal Šolc, který se
vrací po ročním angažmá v italské
Sardinii. Ve všech třech případech
se jedná o pivotmany, neboť musí-
me posílit především výškovou
část týmu.“

Jak se bude Váš tým před od-
letem do Toronta připravovat?

„Mimo pravidelné tréninky, na
které se scházíme každé úterý
a čtvrtek, bude příležitostí k přípra-
vě především poslední kolo národ-
ní ligové soutěže, které odehraje-
me poslední víkend v měsíci květ-
nu. Pak následuje turnaj ve Frýd-
ku-Místku a hned týden po domácím turnaji se zúčastníme mezinárodního turna-
je, který nese název Memoriál MUDr. V. Knapka v Olomouci. A těsně před
odjezdem zorganizujeme společné víkendové soustředění.“

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v Torontu.
Ch. Obecný

Frýdecko-místečtí vozíčkáři se připravují na
turnaj, který bude začátkem srpna v Torontu.

Foto: Archiv

Máte možnost zajezdit si na koni
Jezdecký klub Frýdek-Místek, který najdete v areálu Pod Štand-

lem ve Sviadnově, vás zve na tyto akce:
Jezdecké závody ve skoku na koni:

Jarní cena 25. - 26. května
Den koní + závody 22. - 23. června
Pohár juniorů 6. - 7. července
Cena obce Sviadnov 17. - 18. srpna
XXXI. ročník Bezručova poháru 7. - 8. září

Jezdecký klub nabízí:
● Letní denní i celotýdenní tábory pro děti od 8 do 17 let s výukou jíz-

dy na koni
● Hiporehabilitaci pro děti s rehabilitační sestrou (pro dětské pojištěn-

ce VZP zdarma)
● Členství v klubu
● Zdarma exkurze pro všechny typy škol, učilišť, dětské domovy, or-

ganizace sdružující děti
● Vození veřejnosti o sobotách a nedělích od 13 do 16 hodin
● Kurzy jezdeckého výcviku pro děti i dospělé
● Jednotlivé hodiny pro veřejnost. Výcvik na jízdárně 1 den dopředu:

výcvik na jízdárně 150 Kč, procházka přírodou 200 Kč.
● Celou řadu dalších akcí a služeb. Vše pod vedením kvalifikovaných

cvičitelů a trenéra s platnou licencí. V cenách je zahrnuto pojištění.
Informace na tel.: 0658/645 535, 0777 645 535 - Darja Hrůzková.

Přijďte na atletické májové závody
Ve středu 1. května v 9 hodin na stadión TJ Slezan ve Frýdku

se uskuteční tradiční atletické závody, jediné tohoto rozsahu
v našem městě. Atletický oddíl připravil za podpory města další
ročník atletického mítinku obsahujícího 7 běžeckých, 2 skokan-
ské a 3 vrhačské disciplíny pro všechny věkové kategorie.

Mítink zahájí nejmladší žáci během na 60 m, ženské kategorie ho-
dem kladivem, muži skokem do dálky, vrhem koulí. Součástí mítinku
jsou i memoriály dvou bývalých vynikajících slezanských atletů - Me-
moriál Dominika Figara v hodu kladivem a Memoriál Jana Řeháka
v běhu na 1500 m. Atletické soutěže budou probíhat až do 13 hodin.
K návštěvě Vás srdečně zvou pořadatelé z oddílu atletiky.

Firma VELČOVSKÝ

● renovace dveří, 
kuchyňských 
linek

● montáže 
bezpečnostních
dveří 
zn. Sherlock

● výroba dveří
● vitrážová skla

Tel.: 0606/705 858 
(nonstop)

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

e-mail:velc@applet.cz
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Palackého 134, Frýdek-Místek
Tel.: 433 431-2, tel/fax: 432 011
http://narodnidum.webpark.cz,

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

SETKÁNÍ PO TANEČNÍCH
Pátek 3. května v 19.30 hodin - Ná-
rodní dům
Další setkání pro absolventy po ta-
nečních kurzech pro manželské páry
a dvojice v roce 2002. 
PODIVNÁ PANÍ SAVAGEOVÁ
Sobota 4. května v 17.30 hodin - sál
Těšínského divadla
Představení Těšínského divadla pro
předplatitele. Odvoz zajištěn.
5. KONCERET KPH 2001/2002
Pondělí 6. května v 19.00 hodin -
Národní dům
Ivan Kusnjer - baryton
František Kůda - klavírní doprovod
THE BACKWARDS
THE BEATLES REVIAL
Úterý 7. května v 19.00 h. - Kino PB.
Koncert košické skupiny, která zvítě-
zila na prestižním světovém „Beatle-
festu“ v New Yorku.
ONDRÁŠ
Čtvrtek 9. května v 19.00 hodin -
Národní dům (voj. um. soubor).
LEKCE LÁSKY
Pátek 10. května v 19.00 hodin -
Národní dům
Dramatizace tří povídek z Boccacci-
ova Dekameronu.
STABEKK SYMPHONIC BAND
Sobota 11. května v 10.00 hodin -
Náměstí Svobody (v případě nepříz-
nivého počasí v Nár. domě). Koncert
norského dechového orchestru při
příležitosti otevření rekonstruované-
ho nám. Svobody. Vstup volný.
STABEKK SYMPHONIC BAND
Sobota 11. května v 19.00 hodin -
Národní dům
Večerní koncert norského orchestru
Sólistka: Elise Batnes - housle
PODVEČER S VIDEOKAMEROU
Čtvrtek 16. května v 16.30 hodin -
Restaurace Národního domu
Videofilmy severomoravských film.
amatérů uvede PhDr. E. Mocek.
SLAVNOSTNÍ KONCERT SYMFO-
NICKÉHO ORCHESTRU F-M
Pátek 17. května v 19.00 hodin -
Národní dům
Koncert ke 40. výročí vzniku SO FM
Účinkují: Pavel Šporcl (housle), Jana
Kurečková (soprán).
SMETANOVO TRIO
Čtvrtek 23. května v 19.00 hodin -
Národní dům
6. koncert KPH 2001/2002 a 4. kon-
cert Cyklu pro rodiče s dětmi
DIVADLO U HASIČŮ PRAHA - ZÁ-
MĚNA
Pondělí 27. května v 19.00 hodin -
Národní dům
Komedie v režii L. Smočka.
IVA BITTOVÁ
Úterý 28. května v 19.00 hodin -
Národní dům
Recitál houslistky, zpěvačky a hereč-
ky, držitelky Anděla 2001.

Výstavy:
ŠTRAMBERK - MORAVSKÁ PO-
HÁDKA
16. dubna - 1. května - Národní dům
(foyer). Výstava fotografií novináře
J. Špačka, štramberského rodáka.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ FRANTI-
ŠKA KRASLA
Vernisáž 2. května v 17.30 hodin -
Národní dům (foyer).
Potrvá do 31. května.
Průřez celoživotní tvorbou fotografa.

Kurzy:
TANEČNÍ KURZY
budou probíhat v ND v termínech:
středa v 17.00 a 19.30 hodin
neděle v 16.00 a 18.30 hodin
Vedou manželé Gebauerovi. Zahá-
jení září 2002. Prodej průk. od 6. 5.

Bezručova 612, Frýdek-Místek
Tel.: 431 555

2.5. Koncert pro návštěvníky kina
v 17.00 hod.

2.5. - 3.5. v 17.45 PŘÍŠERKY
(USA)

4.5. - 5.5. v 15.30 a 17.45 PŘÍŠER-
KY (USA)

2.5. - 6.5. ve 20.00 ČISTÁ DUŠE
(USA)

6.5. a 8.5. v 17.45 SMRT V BE-
NÁTKÁCH (IT)

8.5. ve 20.00 ČISTÁ DUŠE (USA)
7.5. KINO NEHRAJE

(19.00 Recitál Beatles)
9.5. - 15.5. v 17.45 KRÁL

ŠKORPION (USA)
9.5. - 12.5. ve 20.00 MULHOL-

LAND DRIVE (USA)
13.5. - 15.5. ve 20.00 AMÉLIE

Z MONTMARTRU (FR, SRN)
16.5. KINO NEHRAJE

(Koncert Ostravice)
17.5. Koncert pro návštěvníky kina

v 17.00 hod.
17.5. - 22.5. v 17.45 ZATRACENÍ

(ČR)
17.5. - 22.5. ve 20.00 DANNYHO

PARŤÁCI (USA)
23.5. - 26.5. v 17.45 PRCI, PRCI,

PRCIČKY (ČR)
23.5. - 26.5. ve 20.00 MILIONOVÝ

ZÁVOD (USA)
27.5. - 29.5. v 17.45 MANDOLÍNA

KAPITÁNA CORELLIHO
(VB, FR, USA)

27.5. - 29.5. ve 20.00 DIVOKÉ
VČELY (ČR)

30.5. - 31.5. v 17.45 ÚKRYT (USA)
30.5. - 31.5. ve 20.00 HARTOVA

VÁLKA (USA)

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

628 003, 628 005
Fax: 630 452

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

Otevírací doba:
út, st, pá: 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Stálé expozice:

BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje uce-
lený obraz o životě v kraji.
NOVÝ ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém zám-
ku. Nabízí nově instalované interiéry
v reprezentačních prostorách, vyhlíd-
kovou věž - gloriet, kapli sv. Barbory
a další zámecké zajímavosti.
Vernisáž v neděli 5. května v 15.00 h.
Rytířský sál je z důvodu
rekonstrukce uzavřen.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ
MÍSTO
- stálá expozice v sakristii kaple sv.
Barbory.
FRÝDEK A MÍSTEK
Nová expozice věnovaná dvěma,
a zároveň jednomu městu FM.
PAMÁTNÍK ÓNDRY
LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dí-
lu frýdeckého rodáka, který byl a je
světově uznávaným básníkem a pře-
kladatelem.

Výstavy:
LETECKÉ MODELY
Muzeum Beskyd pokračuje v cyklu
modelářských výstav. Ta letošní je
věnována leteckému modelářství.
Potrvá do 22. září.
JAN KRISTOFORI - DOTEKY
Retrospektivní výstava významného
ilustrátora, malíře, grafika, sochaře
představí jeho uměleckou tvorbu od
období šedesátých let až po součas-
nost. Potrvá do 5. května.
BESKYDE, KDO PO TOBĚ IDE
Výstava ze sbírek Muzea Beskyd
Frýdek-Místek, Vlastivědného mu-
zea v Olomouci a dalších institucí,
soukromých osob a sběratelů, která
přibližuje proměny Moravskoslez-
ských Beskyd a kraje pod Beskyda-
mi v posledních sto letech v souvis-
losti s individuální a zejména organi-
zovanou turistikou.
Výstava bude zahájena ve čtvrtek
16. května v 17.00 hodin ve výstav-
ních síních frýdeckého zámku a potr-
vá až do 30. června.
KRAJINA A PAMÁTKY Z PTAČÍ
PERSPEKTIVY
Netradiční a unikátní výstava, která
přibližuje využití jedné z moderních
nedestruktivních metod v archeolo-
gické prospekci - leteckého snímko-
vání. Vystaveny jsou letecké záběry
pravěkých sídelních objektů, refugií,
kultovních objektů a pohřebišť, stře-
dověkých hradů, hrádků a tvrzí, ves-
nických lužin a zaniklých vesnic. Vý-
stavu doplňuje materiál získaný při
povrchových archeologických prů-
zkumech v Pobeskydí.
Výstava bude zahájena ve čtvrtek
9. května v 17.00 hodin ve výstavním
sále - muzejní učebně Muzea Bes-
kyd na Zámecké ulici a potrvá do
30. června.
V dopoledních hodinách ve výstavě
probíhají muzejní lekce pro školy.
Pro veřejnost otevřeno: úterý, stře-
da, pátek 14.00-16.00 h.; čtvrtek
14.00-17.00 h.; sob., neď. 13.00 -
17.00 h.

Programy, koncerty:
BESKYDY A POBESKYDÍ 1895 -
1939
Čtvrtek 16.5. v 18.00 h. - Zámecký
klub
Beseda s autory stejnojmenné mo-
nografie Doc. PhDr. R. Žáčkem,
PhDr. I. Korbelářovou, V. Peterem
a H. Wawreczkou.
MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ
NA ZÁMKU
Neděle 19.5. ve 13.00 - 17.00 h. -
frýdecký zámek
Muzeum představí duplikáty dokla-
dů, které byly vloženy do „makovice“
opravené věže zámku v ul. Hasičská.
Do expozic a výstav bude vstup
zdarma!
XXI. SETKÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ
ARCHEOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI
POBOČKY PRO MORAVU
A SLEZSKO
Sobota 25.5. v 10.00 h. - Zelený dům
Ukončení kolem 16.00 h. Setkání se
mohou zúčastnit také zájemci o ar-
cheologii, kteří nejsou členy ČAS.

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Čtvrtek 9.5. v 15.00 h. - Zelený dům
Pravidelné setkání sběratelů hornin
a minerálů. Schůzky se mohou zú-
častnit všichni zájemci z řad veřej-
nosti - dospělí i mládež.
HRÁDKY A TVRZE V POBESKYDÍ
Čtvrtek 9.5. v 18.00 h. - Zelený dům
Drobná středověká opevnění. Dopl-
něno promítáním diapozitivů, zákresy
a fotodokumentací.
Z CEST PO JIŽNÍCH ČECHÁCH
Čtvrtek 23.5. v 17.00 h. - Zelený dům
Přednáší manželé Poláškovi.
Přednáška bude doplněna promítá-
ním diapozitivů.

HRAD HUKVALDY
Otevírací doba v květnu:
denně mimo pondělí 9.00 - 18.00 h.

Program:
ČARODĚJNÉ ROJE NA HRADĚ
HUKVALDY
Středa 1.5.
Prvomájové reje čarodějnic.
NAKRESLI JARO
Středa 8.5.
Kreslení spojené s divadélkem pro
nejmenší.
NAPOLEONSKÉ DNY
NA HUKVALDECH
18. - 19.5.
Ukázky ze života napoleonských voj-
sk, vojenská cvičení a bojové střety.
Další nformace získáte ve Fondu Ja-
náčkovy Hukvaldy, Čs. legií 14, 702
00 Ostrava, tel.: 069/612 6067

Novodvorská 667, FM
Tel.: 633 717

Pro děti:
DOSPĚLÍ DĚTEM
Pátek 31.5. a sobota 1.6.
Krajská soutěžní přehlídka dospělých
činoherních souborů hrajících pro dě-
ti k jejich svátku.

Pro mládež a dospělé:
DÁMSKÁ JÍZDA
Čtvrtek 9.5. v 18.00 hodin
Vítězná inscenace krajské soutěžní
přehlídky. Ke Dni matek uvádí DS
DUO před vystoupením na národní
přehlídce v Poděbradech.

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

Provozní doba: Po-Pá 13–17 h.
6. 5. Příprava dárků pro maminky

10.5. Program pro maminky k svát-
ku matek

16.5. Vystoupení na Setkání přátel
Charity v restauraci Ještěr

23.5. Opékaní párků na Štandlu
30.5. Kuličkiáda
Každý pátek chodíme cvičit do těloc-
vičny na 4. ZŠ.

Farní 1, vchod vedle
Knihkupectví sv. Jana ve Frýdku

Tel.: 434 961
2.5. Malování na kameny (přinést

plochý kámen)
7.5. Písničky a říkánky
9.5. Kreslení obličejů

14.5. Cvičení a hry s míčem
16.5. Tečkované malování
21.5. Origami
23.5. Rozlišování tvarů, skládanky
28.5. Veselé tužky (donést pastelku

nebo tužku)
30.5. Den dětí (za příznivého počas-

tí akce bude na zahradě)

ČSA 481, Místek
Tel.: 0658/647 366
Otevírací doba:

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

6.5. Kurz šití pro začátečníky - infor-
mativní schůzka.

Začátek v 10.00 hodin, dále bude
kurz probíhat v odpoledních h.
7.5. Schůzka členek KM Broučci.
Vítáme také maminky, které by se
chtěly zapojit do činnosti KM Brouč-
ci. Začátek v 9.30 hod.
14.5. Oslava Dne matek.
Vystoupení dětského pěv. Sborečku
z MŠ Anenská, zpívání písniček při
kytaře. Začátek v 10.00 hodin.
21.5. Beseda o partner. vztazích.
Problémy v manželství po 5 - 10 le-
tech společného života. Navštíví nás
PHDr. Zikmundová z manželské po-
radny. Začátek v 9.45 hod.
27.5. Maňásková pohádka.
Začátek v 10.00 hod.
28.5. Výlet na Hukvaldy.
Odjezd autobusem v 8.45 hod., sraz
v Hukvaldech okolo 9.00 hod.
Každý čtvrtek od 9.30 hod. angličtina
pro maminky - velmi mírně pokročilé.
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ČSA 481, Místek
(za Mainlem u kostela

sv. Jana a Pavla)
Tel.: 492 256, 0605 170 031

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

ZLATKA CALABOVÁ - Putování
vesmíremVýstava bude zahájena
vernisáží 3. května v 17.00 hodin
a potrvá do31.5.

V knihkupectví Librex
Hlavní ul. 107 v Místku

(u křížového podchodu)
Otevírací doba:

Po-pá: 8.00 - 18.00 h
So: 8.00 - 12.00 h

www.korc.cz
Do 1.5. PORTRÉTY - Ivan Korč
2.5. - 5.6. ČERNOBÍLÉ

BARVY - Ivan Korč

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 2. květ-
na v 17.00 hodin.

Antikvariát a První frýdecká non-
stop galerka

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

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

Do 4.5. ALOIS JIRÁSEK
- Temno

4.5. - 25.5. JAKUB FRIEDEL
- Design

25.5. - 15.6. JAROSLAV MALÍK
- Fotografie

Farní nám. 50, FM
Tel.: 36 441, 0605 834 544

Otevírací doba:
po - pá: 13 - 17
sobota: 9 - 12
ELIŠKA SERVÁTKOVÁ

- Olejomalby
Vernisáž výstavy se koná 2. května

a výstava potrvá do 15. června. 

F. Čejky 450, Místek
Telefon: 0658/435 401, 437 283

Malý sál Lidového domu - vchod
z terasy z Janáčkovy ulice s mož-
ností použít bezbariérový vstup.

MÁJOVÝ PODVEČER
O jaru, radosti, domovu a mamince
v poezii, próze a hudbě.
Čtvrtek 9.5. v 16.00 hod.
Především pro seniory připravili

k oslavě Mezinárodního dne rodin
mladí ve spolupráci s učiteli a žáky
ZUŠ duchovní hudby v Místku.
MAXMILIÁN KOLBE
kněz, řeholník, mučedník. Přednáš-
ka Miloslava Pastrňáka.
Úterý 28.5. v 17.30 hod.
M. Kolbe obětoval svůj život za otce
rodiny v koncentračním táboře
Osvětim.
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Pro ženy středního věku.
Každé pondělí od 17 do 18 hodin.
STOLNÍ HRY
Středa 15. a 22.5. v 18.00 hod.
POSILOVNA
Každý čtvrtek od 16 do 17 hod.
Pro muže od 14 do XX let v posilov-
ně Gymnázia Petra Bezruče v Míst-
ku. Sraz bude vždy v 16 hod. před
vchodem do tělocvičny gymnázia
z Fibichovy ulice. Cvič. úbor s sebou.

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

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

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
- 1. května, 9.30 - 12.30 h., park

u Sídliště Slezská
- zábavné dopoledne pro celou rodinu
VÍKEND NA VIŠŇOVCE
- 4. - 5. května, DDM Frýdek
- pro děti od 7 do 12 let
- letecké modely, hry, soutěže, vy-

cházky apod.
- cena: 240 Kč
DOPOLEDNE PRO DOVEDNÉ
RUCE
- 7. května, 9.00 h., DDM Místek
- vyrobíme přáníčka a dárečky pro

maminky k jejich svátku
VÝLET DO ZOO LEŠNÁ U ZLÍNA
- 8. května, DDM Frýdek
- pro děti i dospělé (předškolní děti

jen v doprovodu rodičů)
- cena: děti: 185 Kč, dospělí: 220 Kč
POČÍTAČOVÉ DOPOLEDNE
- 11. května, DDM Frýdek
- 9.00 - 11.00, 11.00 - 13.00 h.
VÝTVARNÁ DÍLNA
PRO DOSPĚLÉ
- 18. května, 9.00 h., DDM Frýdek
- originální mýdlo a praktický doplněk

do dětského pokoje
- cena: 100 Kč
VÝLET DO ROŽNOVA
POD RADHOŠTĚM
- 18. května, DDM Frýdek
- pro děti i dospělé (předškolní děti

jen v doprovodu rodičů)
- skanzen, koupání v krytém bazénu

s toboganem
- cena: děti: 120 Kč, dospělí: 190 Kč
POČÍTAČOVÉ DOPOLEDNE
- 18. května, DDM Frýdek

- 9.00 - 11.00, 11.00 - 13.00 h.
TURNAJ VE VYBÍJENÉ, BAZÉN
- sraz: v 9.00 h. v DDM Místek
PUTOVÁNÍ Z FRÝDKU-MÍSTKU PO
ZEMÍCH EVROPY
25. května, DDM Místek
- turisticko poznávací soutěž vedená

okolím FM
- soutěží: pětičlenné hlídky
- přihlásit se mohou děti ze škol, zá-

jmových a spol. organizací, rodiče
s dětmi apod.

VÍKENDOVÝ POBYT
PRO RODIČE S DĚTMI
25. - 26. května, DDM Frýdek
- sportovní a soutěžní víkend pro ce-

lou rodinu na Gruni
- cena: 300 Kč
- vlastní doprava

NABÍDKA LETNÍCH
POBYTOV¯CH TÁBORÒ DDM

NA LÉTO 2002

29.6. - 8.7. 2002
ŠACHOVÝ TÁBOR NA GRUNI
- středisko DDM Gruň
- do 12 let
- přihlášky a informace: DDM Místek,

Antonín Surma, telefon: 434 154
8.7. - 17.7. 2002
LT S VÝTVARNÝM ZAMĚŘENÍM
- středisko DDM Gruň
- od 7 let
- přihlášky a informace: DDM Místek,

Olga Sošková, telefon: 434 154
15.7. - 26.7. 2002
LT VE VALAŠSKÉ SENICI
- všeobecný tábor v krásné valašské

přírodě
- ubytování v chatkách
- od 8 let
- přihlášky a informace: DDM Frýdek,

Patrik Siegelstein, telefon: 630 072
29.7. - 5.8. 2002
LT V KOZLOVICÍCH
- s historickou tématikou a výtvarným

zaměřením
- ubytování v ZŠ Kozlovice
- od 7 let
- přihlášky a informace: DDM Frýdek,

Monika Fojtíková, telefon: 630 862
1.8. - 10.8. 2002
LT NAPAJEDLA
- pestrý program zaměřený na sport,

výtvarné činnosti, kontakt s hříbaty
ve známém hřebčíně .

- ubytování v DDM Napajedla
- od 7 let
- přihlášky a informace: DDM Frýdek,

Iveta Štvartáková, telefon: 630 862
10. 8. - 18. 8. 2002
SPORTOVNÍ TÁBOR POD STANY
U KRUŽBERKU
- tábor je zaměřený na cykloturistiku,

horolezectví, koupání, sportování,
hry.

- od 9 let
- přihlášky a informace: DDM Frýdek,

Marie Cidlíková, telefon: 630 862

NABÍDKA P¤ÍMùSTSK¯CH
TÁBORÒ DDM NA LÉTO 2002

1. 7. - 5. 7. 2002
HURÁ, Z DOMU VEN
- přihlášky a informace: DDM Frýdek,

Alena Fabíková, telefon: 630 072

8.7. - 12.7. 2002
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
NA KOLECH
- přihlášky a informace: DDM Frýdek,

Marie Cidlíková, telefon: 630 862
29.7. - 2.8. 2002
HURÁ, PRÁZDNINY
- přihlášky a informace: DDM Frýdek,
Alena Fabíková, telefon: 630 072
8.7. - 12.7.
TŘÍDENNÍ POBYT NA VIŠŇOVCE
- přihlášky a informace: DDM Frýdek,

Alena Fabíková, telefon: 630 072
Podrobnější informace a přihlášky
získáte na obou pracovištích DDM
.

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

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

17.5 pátek Support Lesbiens
(koncert) 

18.5. sobota  Manifestival 9
(festival) 

25.5. sobota Floating Bridge
(koncert)

Hvězdárna a planetárium
Johanna Palisy v Ostravě

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

1.5. 14.00 Pojďte s námi za hvěz-
dami - pořad pro děti od
6 let

16.00 Skrytá krása vesmíru
18.00 Poetika Velkého vozu

4.5. 14.00 Vesmírní tuláci - pořad
pro děti od 10 let

16.00 Největší astronomické
oči
(přednáška, RNDr. To-
máš Gráf, HaP Ostra-
va)

18.00 Jazz pod hvězdami: Mi-
les Davis - skladatel
a kytarista
(pořadem provází Boris
Urbánek)

8.5. 14.00 Martin a hvězda - pořad
pro děti od 5 let

16.00 Poetika Velkého vozu
18.00 Skrytá krása vesmíru

11.5. 14.00 Čelenka princezny Ari-
adny

6.00 Naše hvězda Slunce
18.00 Poetika Velkého vozu
19.15 Relaxace pod hvězd-

nou oblohou: Rick Wa
keman
(pořadem provází Jan
Petrů)

15. 5. 16.00 Kameny z nebe
18.00 Zajímavosti jarní oblohy

- živý pořad
18.5. 14.00 Pojďte s námi za hvězda-

mi - pořad pro děti od 6 let

16.00 Skrytá krása vesmíru
18.00 Hudební obrazy I.

(autorská hudba, na
klávesové nástroje hra-
je Jan Kostera)

22.5. 16.00 Znovuobjevená obloha
18.00 Zajímavosti jarní oblohy

- živý pořad
25.5. 14.00 Měsíc u krejčího, Ind-

iánský poklad - pořad
pro děti od 5 let

16.00 Poetika Velkého vozu
18.00 Skrytá krása vesmíru
19.15 Relaxace pod hvězd-

nou oblohou: Velký
duch rudého muže
(hudba inspirovaná pů-
vodními obyvateli Ame-
riky, pořadem provází
Jan Petrů)

29.5. 16.00 Geologie planet
18.00 Zajímavosti jarní oblohy

- živý pořad
Hvězdárna je v květnu otevřena za
jasného počasí každou středu a so-
botu od 20.00 do 22.00 hodin.
Změna programu vyhrazena.

Lískovecká 1756, FM
tel. 633 340

www. joga-karakal.cz
1. - 2. června
VÍKEND NA CHALUPĚ
S HLADOVKOU
MÍSTO: „Na chalupě v Raškovicích“
DOBA: sobota 09.30 - 21.00 hodin,
neděle 09.00-14.00 hodin
STRAVA: sobota hladovka, neděle -
oběd
Z PROGRAMU: přednášky zaměře-
ny k problematice stravování, půstu,
hladovky, šankháprakšalany atd.,
cvičení ásánů, jóga nidra, meditace,
meditační techniky-tanec, muzikote-
rapie a další
NOCLEH: v tělocvičně ve vlastním
spacáku
CENA: 250 Kč

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

Přehled nejžádanějších titulů v pro-
dejně Bontonland v Místku za období
od 10.3. do 10.4.2002:
1. Tatoo 200 po vstrečoj
2. OST Rok ďábla
3. OST Pán prstenů
4. Čechomor Proměny
5. Kryštof Magnetické pole
6. Daniel Landa 9 mm argumentů
7. Tři sestry Do Evropy nechceme
8. MIG 21 Snadné je žít
9. Scooter Push The Beat For

This Jam
10. Shakira Laundry Service



Dfievûná 

EUROOKNA
DARE

Vstupní dveře
Parapetní desky 

vnitřní, vnější (AL)

Prodej a montáÏ
d˘hovan˘ch rakousk˘ch
dvefií a zárubní „DANA“

Zahradní 89, Frýdek-Místek
0777 125 422
0658/431 345

e-mail: vaclavdanek@seznam.cz
www.dare.oceany.cz

M n o Ï s t e v n í  s l e v y

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

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

B&B dent, s. r. o.
T. G. Masaryka 602 • 738 01  Frýdek-Místek
tel.: 0658/633 506 • 0658/621 604
mobil: 0604 77 11 77 • e-mail: bbdent@bbdent.cz

VÁ· 3. STÁL¯ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

AUTO·KOLA
Jifií Kreuziger, FM 

Vám nabízí pfiípravu na získání
fiidiãského prÛkazu skupin

M, A, B, C, E - i na splátky

VYUâOVÁNÍ I DOPOLEDNE
Fr˘dek, Stfielniãní ul. - hasiãská zbrojnice

(po, st: od 16.30 hodin)
Fr˘dek, ul. J. âapka - 2. Z·
(út, ãt: 17.00 - 18.30 hodin) 

Místek, hotel. DÛm Koloredo
(po, út, st: 14.30 - 16.00

po, st: 10.00 - 11.30)

☎ 624 014, 627 500
0603 442 912, 0608 122 522

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

KUPON

5% SLEVA
NA VÝROBKY

GALADŘEVO

Staré Město

u Frýdku-Místku

Jamnická 16

tel.: 0658/62 71 93-4

■ zahradní chaty

■ zahradní nábytek

■ ekologické barvy

na dřevo

■ pozink. konzoly

■ pískoviště

■ houpačky

■ zásobníky na

kompost

■ dřevěné ploty

■ pergoly

■ altány

■ palisády

■ květináče

✆

Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku, vydává Městský úřad ve Frýdku-Místku, ul.Radniční 1148, Internet: http://www.frydekmistek.cz/zpravodaj, 

redaktorka: Jana Rumianová, tel. 609 106, fax: 633 055, e-mail: rumianova.jana@frydekmistek.cz

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

28. fiíjna 1639, 738 01 Fr˘dek-Místek
Tel.: 0602 566 025, fax: 0658/431 385
vadas@vadas.cz
◆ Baterie GP, stavebnice, souãástky,

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

Velkoobchod
Maloobchod

Zásilková sluÏbaDavid Smolarčuk

TEL.: 0658/ 431 016

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


