
Podobně jako v jiných městech republiky překvapil i Frýdek-Mís-
tek poměrně vysokou účastí na referendu. V našem městě hlaso-
valo 50,50 % občanů, okrskové komise vydaly 24 086 úředních obá-
lek. Celých 78,80 % přitom hlasovalo pro přistoupení České repub-
liky k Evropské unii a pouhých 21,20% svůj euroskepticismus vy-
jádřilo v hlasovacím lístku zaškrtnutím „ne“.

V rámci města byla nejvyšší účast - 68,58 % v místeckém okrsku
č. 29 se sídlem v Domě s pečovatelskou službou na ulici 17. listo-
padu 147.

K urnám již v pátek dorazil i bývalý frýdecko-místecký místosta-
rosta Ing. Petr Rafaj (ČSSD). „Hlasoval jsem ano pro Evropskou
unii a hlavně pro rovnoměrný rozvoj našeho regionu a celé naší ze-
mě,“ vyjádřil se ke své volbě nynější poslanec Parlamentu České
republiky. A jak se k referendu staví současná hlava města - sta-
rostka Ing. Eva Richtrová? „Samozřejmě jsem hlasovala ano. Jsem
velmi ráda, že se v našem městě zúčastnila více než polovina ob-
čanů a že dali jasně najevo, kam patříme.“ (jač)

Vážení 
spoluobčané,
chtěla bych
poděkovat
vám všem,
kteří jste ne-
zůstali lhostej-
ní k budouc-
nosti naší re-
publiky a v re-
ferendu jste
řekli ANO vstupu do Evropské
unie. Vykročili jsme tím na no-
vou cestu a bude záležet na
nás všech, jak této příležitosti
využijeme.

Ráda bych se vrátila k minulé-
mu vydání zpravodaje, kde bylo
zveřejněno „Programové prohlá-
šení Rady města Frýdku-Místku
na období 2002 až 2006“. Chtě-
la bych vás průběžně informovat
o jeho naplňování.

V jedné části jsme slíbili vě-
novat větší pozornost dětským
hřištím v našem městě a po-
stupně doplňovat jejich vybave-
ní herními prvky. V těchto dnech
bylo zkolaudováno a dáno do
užívání zrekonstruované dětské
hřiště na ul. Puškinova u tzv.
„hříbečku“ (viz str. 2). Mimo no-
vých herních prvků si pozornost
zaslouží i chodníky pomalované
„panáky na skákání“ a barevný-
mi puntíky, které podle fantazie
dětí mohou sloužit jako překáž-
ková dráha. Další podobné hřiš-
tě bychom chtěli realizovat také
v místecké části města.

Možná, že jste si již někteří
všimli na náměstí Svobody kvě-
tinových stojanů, které zpestřily
toto náměstí (viz str. 3). Až se
letničky ještě více rozrostou, bu-
dou ještě větší ozdobou. Nezů-
staneme však jen u těchto 4 ku-
sů, ale postupně budeme jejich
počet zvyšovat a rozmisťovat i
do dalších částí našeho města.
I tento krok je v souladu s „Pro-
gramovým prohlášením“.

Eva Richtrová
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INFORMACE ZE 16. A 17. ZASEDÁNÍ 
RADY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

• schválila odpověď na
„Otevřený protest proti výstav-
bě obchodního centra Kaufland
na území městské památkové
zóny a proti hrubému nedbání
povinnosti stavebníka provést
záchranný archeologický prů-
zkum“ Doc. PhDr. Romana
Prahla CSc., předsedy Umělec-
kohistorické společnosti v čes-
kých zemích;

• rozhodla o zadání veřej-
ných zakázek GO rozvodů vo-
dy, kanalizace a elektroinstala-
ce v 1. NP pavilonu B objektu
MŠ Anenská, oprava kanaliza-
ce a izolace v objektu MŠ Be-
ruška;

• rozhodla o zadání veřej-
ných zakázek na dodávku stav-

by Oprava komunikace - Nové
Dvory - Vršavec, k. ú. Frýdek,
na dodávku stavby Oprava
chodníku na ul. 28. října, k- ú.
Místek, na Řešení pěší dopravy
ve Frýdku-Místku;

• rozhodla o zadání veřej-
ných zakázek Nátěr oken domu
č. p. 604, 606 ul. Sadová, č. p.
120 ul. Pod školou, k. ú. Frýdek
a rozhodla o zadání veřejné za-
kázky Oprava elektroinstalace
domů č. p. 2319, tř. T.G.M., č.
p. 1651, 1652, 1653 a 1654 na
ul. J. Haška;

• rozhodla o zadání veřejné
zakázky Zajištění nepřetržitého
provozu ostrahy a ochrany ob-
jektu č. p. 811, ul. Malý Kolore-
dov, k. ú. Místek;

• schválila zásady pro stano-
vení odměn ředitelům a vedou-
cím příspěvkových organizací
v sociální oblasti a také zásady
postupu pro stanovení výše od-
měny ředitelům škol a škol-
ských zařízení, příspěvkových
organizací, Městské knihovny
F-M a Národního domu F-M zří-
zených městem s účinností
1.1.2003;

• schválila stanovisko města
k posuzování vlivů na životní
prostředí k záměru stavby Silni-
ce I/48, Frýdek-Místek - ob-
chvat;

• schválila odpověď na petici
č. 5 občanů ul. Farní ve Frýdku,
týkající se hluku produkovaného
zábavním podnikem Safari;

• rozhodla o zadání veřejné
zakázky na dodávku stavby
Oprava chodníku ul. Nádražní,
k.ú. Frýdek, na rozšíření dodáv-
ky stavebních prací původní za-
kázky Oprava komunikace ve-
doucí k Frýdecké skládce, k.ú.

Frýdek, Elektropřípojka pro
školní kuchyň 7. ZŠ;

• rozhodla o zadání veřejné
zakázky Výměna PVC společ-
ných prostor domu č.p. 146, ul.
17. listopadu, k.ú. Místek, Vý-
stavba nového vstupu do křížo-
vého podchodu, k.ú. Místek, Vý-
stavba přechodu pro chodce u
Baumaxu, k.ú Místek; Výstavba
veřejného osvětlení na autobu-
sovém stanovišti u nádraží ČD,
o zadání veřejné zakázky na
zpracování projektové doku-
mentace pro stavební řízení
stavby Rekonstrukce místních
komunikací na Nové Osadě,
k.ú. Frýdek;

• rozhodla o výběru nejvhod-
nější nabídky na dodávku stav-
by Rekonstrukce tělocvičny, ZŠ
F-M, ul. Pionýrů;

• schválila ceník krátkodo-
bých pronájmů nebytových pro-
stor svěřených do správy přís-
pěvkové organizaci Národní
dům F-M.

16. a 17. zasedání Rady města Frýdku-Místku se konala v mě-
síci květnu. Na 16. zasedání rada města především zřídila povod-
ňovou komisi dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně ně-
kterých zákonů. Na další schůzi rada uložila vedoucímu odboru
dopravy a silničního hospodářství zapracovat do návrhu rozpo-
čtu města na příští rok položku Dopravní výchova a prevence do-
pravní nehodovosti. Mimo jiné také Rada města Frýdku-Místku:

Naše nejstarší občanka
slaví 101 let!

Aloisie Ivánková z Frýdku
oslavila v pátek 20. června neu-
věřitelných 101 let! Ke šťastné-
mu vstupu do dalšího století ži-
vota jí poblahopřála starostka
města Ing. Eva Richtrová. Babič-
ku čekaly gratulace od jejích nej-
bližších. V zástupu stál nejen je-
diný - sedmasedmdesátiletý syn
Otakar, ale také vnuk Witold se
svou sestrou Xenií, sedm pra-
vnoučat a čtyři prapravnoučata.

Paní Aloisie se narodila v ne-
dalekých Fryčovicích, řadu let
však žije již v našem městě. O
manžela přišla již před více než
třiceti lety. Posledních osm roků
se o ni stará vnuk Witold s man-
želkou. Nejvíce babičku baví
sledování zpravodajství v televi-
zi a dokonce četba. (jač)

Frýdek-Místek řekl Evropě „„AANNOO““!!

LETNÍ TÁBOR
Sociální asistenti MěÚ

z Klubu KOSŤA 
pořádají letní tábor na téma 
J. R. R. Tolkiena Hobit aneb

Cesta tam a zase zpátky
v termínu 

4. - 14. 8. 2003 na Ostravici.
Věková kategorie dětí je 

11 - 13 let. Pouze pro děti ze
sídliště Slezská. Cena táboru je

1600 Kč. Bližší informace
obdržíte na tel.: 558 628 226

v době od 13 - 17 hod.

� Při příležitosti oslav Mezinárodní-
ho dne dětí se 2. června sešly na
dětském oddělení frýdecko-mís-
tecké nemocnice spolu s primář-
kou MUDr. Ivanou Röschovou
starostka města Ing. Eva Richtro-
vá a zpěvačka Iveta Bartošová.
Jako součást programu pro děti
ženy vybarvily připravené hadro-
vé panenky, které poslouží pří-
chozím dětem jako dáreček ke
zmírnění stresu z návštěvy ne-
mocničního zařízení. (jač) 
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Červnový pátek
třináctého byl pro
frýdecké děti para-
doxně šťastným
dnem. Ve Frýdku
na ul. Puškinova si
totiž mohly  začít
hrát na nově vyba-
veném a zmoder-
nizovaném hřišti.
Dětské herní prv-
ky spolu s různými
úpravami, jako na-
př. renovace sta-
rého kolotoče „hříbku“ přišly Město Frýdek-Místek na cca 
2 miliony korun. 
Toto hřiště je v podstatě jediné svého druhu v našem měs-
tě. Je rozděleno dřevěnou palisádou na dvě části - odděle-
ní pro starší děti, kde si mohou zahrát třeba stolní tenis ne-
bo zastřílet do streetballového koše a oddělení pro děti
předškolního věku s houpadly, prolézačkami a pískoviš-
těm. Z hlediska bezpečnosti odpovídá hřiště náročným ev-
ropským normám. Příští rok město  plánuje obdobné hřiště
i pro místecké děti, a to v Janáčkově parku. (jač)

Do budovy zatékalo, opadá-
vala římsa, bortil se komín, krov
byl napaden houbou a plísní.
Špatný byl též technický stav
dřevěného krovu a taškové kry-
tiny. Kanalizace byla napojena
na nevyhovující septik. V budo-
vě byla naprosto nevyhovující
elektroinstalace. Rozsah šaten
a počet WC nevyhovoval hygi-
enickým normám.

„Účelem bylo zhodnotit stá-
vající stav budovy, provést sta-
tické zajištění budovy, zajistit
bezbariérový vstup (rampa, vý-
tah), provést nové zdravotech-
nické rozvody a navrhnout no-
vé dispoziční odpovídající po-
třebám provozu,“ řekl vedoucí
investičního odboru Ing. Jan
Kaspřík.

Rekonstrukce byla vyvolána
havarijním stavem budovy, kdy
padající římsy začaly ohrožovat
životy a zdraví občanů města.
Dokumentace řešila opravu,
respektive výměnu střechy,
zlepšení statiky budovy a další
opravy a rekonstrukce budovy
z hlediska požadavků hygieni-
ků. Tato část investiční akce
byla projekčně zpracována sa-
mostatně a také realizace byla

předpokládána jako samostat-
ná akce s termínem zahájení
v roce 2003. Rozhodnutí o za-
dání projektového řešení učini-
la Rada města Frýdku-Místku
na svém jednání již v loňském
září. Po odstranění střechy do-
šlo ke vzniku statických poruch
na budově a bylo zjištěno, že
klenební pásy staticky zajišťují-
cí budovu neplní svou funkci.
Na budově nedošlo dříve k pro-
jevu větších statických poruch
pouze z tohoto důvodu, že bu-
dovu přitěžovala vlastní kon-
strukce střechy. O měsíc po-
zději proto rada města rozhod-
la o rozšíření projektové doku-
mentace o další statické zajiš-
tění a úpravy budovy.
Současně bylo nutné z důvodu
bezpečnosti budovu vystěho-
vat. Situaci rovněž zhoršil pád
štítové stěny a zatečení do bu-
dovy při vichřici v noci z 27. na
28. 10. 2002. Z výše uvede-
ných důvodů proto Rada měs-
ta Frýdku-Místku v návaznosti
na předchozí události a usne-
sení rozhodla dne 13. 1. 2003 o
pokračování další etapy rekon-
strukce, tak jak předpokládalo
původní projektové řešení. Co

se týče rozsahu práce, jedná
se o vytvoření nových šaten a
sociálního zařízení pro klienty i
zaměstnance centra, nové dis-
poziční řešení, novou elektroin-
stalaci a novou zdravotechniku
dílen, vestavbu výtahu pro po-
stižené klienty, přípravu pro ve-
stavbu v podkroví a dále ná-
sledně realizaci vlastní pod-
krovní vestavby. I přes tento
velký rozsah vykonaných prací
není ještě všechno potřebné
naplánováno vzhledem k nedo-
statku finančních prostředků.
„Věříme, že se v průběhu roku
podaří získat chybějící 2 milióny
korun na provedení fasády a
doplnění příček a odpovídají-
cích instalačních rozvodů

v podkroví,“ vyslovil se Kaspřík.
V prvním nadzemním podlaží
bude krom sociálního zařízení
denní místnost klientů (muži)
s kuchyňským koutem, šatny
klientů (muži) s umývárnou a
sprchami, úklidová místnost
pro zdravotně postižené, šatny
klientů (ženy), keramická dílna
a sklad hotových výrobků. Ve
druhém pak bude tkalcovská
dílna, dílna na práce dřevoruč-
ní, sklad, kancelář, vychovatel-
na, umývárna (ženy). V nové
podkrovní části je plánována
dílna na ruční práce, proutkař-
ská dílna, úklidová komora,
sklad. Rekonstrukce by měla
být dokončena na konci prázd-
nin. (jač)
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Nevidomí a slabozrací děkují
Sjednocená organizace ne-

vidomých a slabozrakých ČR,
Středisko integračních aktivit,
sídlící na místeckém sídlišti Ri-
viéra, děkuje všem dárcům za
finanční příspěvky. V místních
marketech bylo umístěno 8
pokladniček - pejsků, z nichž
se od října minulého roku do
května tohoto roku vybralo cel-
kem 46 600 Kč. Ty budou vy-
užity na provoz střediska a
činnost organizace, jež zajiš-
ťuje například poradenské
služby soc. právní a organizu-
je rekondiční a rehabilitační
pobyty pro zrakově postižené
apod.
Důchodci se sešli na schůzi
a oslavili matky

Při příležitosti svátku matek
se v úterý 13. května konala
slavnostní členská schůze
MOSD ČR ve velkém sále Ná-
rodního domu. Rudolf Horní-
ček jako předseda organizace
přednesl zprávu o činnosti,
kterou si poslechlo 246 hostů
seniorů. Kulturní program vy-
tvořily děti z MŠ Anenská za
pomoci svých učitelek a také
Havířovské babky.
Lékařská pohotovost ve
frýdecké nemocnici

Nemocnice ve Frýdku-Míst-
ku reaguje na tiskovou zprávu
Moravskoslezského deníku ze
dne 29. 5. 2003 ohledně zajiš-
ťování LSPP po 22. hodině od
1. 6. 2003. Dle tiskové zprávy
měla být od tohoto dne zajiš-
ťována LSPP v naší nemocni-
ci na dětské příjmové ambu-
lanci pro děti a interní příjmové
ambulanci pro dospělé paci-
enty. Tuto informaci vedení
nemocnice dementuje a pro
pacienty sděluje následující. U
pacientů všech věkových sku-
pin bude zajišťována akutní a
neodkladná péče na odbor-
ných ambulancích jednotlivých
oborů. Ve skutečnosti to zna-
mená, že se dnem 1. 6. 2003
pro naše pacienty nic nemění.
ADRA pohostila žáky ze
speciálních škol

Speciální školy sídlící na uli-
ci Pionýrů již několik let spolu-
pracují s humanitární organi-
zací ADRA. Jejich žáci za vý-
těžek ze sběru papíru pro AD-
RU nakupují hygienické potře-
by. Kromě toho již druhým
rokem děti provádějí ekologic-
kou brigádu okolo toku Ostra-
vice, za což je čeká od tohoto
občanského sdružení vždy
sladká odměna. Letos již po-
deváté připravila vedoucí po-
bočky ADRA L. Horáková dě-
tem za jejich celoroční snahy
pohoštění ve formě domácí
bramboračky, špekáčků apod.
na vlastní chatě na Visalajích,
za což jí i jejímu manželovi
patří poděkování.
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Starostka města připíjí zlatým hráčům na další úspěchy.
FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Představitelé našeho
města se v pátek 23. května
sešli s vedením a hráči frý-
decko-místeckého mužské-
ho házenkářského oddílu
SKP, který v sobotu 17. květ-
na získal titul mistra ČR.

V upomínku byly borcům
ještě před slavnostním obě-
dem v salónku kavárny Rad-
hošť předány pamětní listy a
gratulace nejen od starostky
Ing. Evy Richtrové, ale též
od místostarosty Mgr. Petra
Cvika a vedoucí odboru škol-

ství, kultury, mládeže a tělo-
výchovy Ing. Ilony Nowako-
vé.

Společný přípitek se nesl v
duchu díků za dlouholetou
podporu radnicí a diskuse o
budoucnosti oddílu a o snad
nadějné obhajobě mistrov-
ského titulu.

Namísto trenérem Rasti-
slavem Trtíkem doporučova-
né lehké stravy se protento-
krát servírovala klasická čes-
ká svíčková s houskovými
knedlíky. (jač)

Postižení budou pracovat ve zrekonstruované budově
Město Frýdek-Místek dokončuje jednu ze svých investič-

ních akcí. Budova, ve které pracovala zdejší mentálně posti-
žená mládež v tzv. chráněných dílnách se od října minulého
roku rekonstruuje. Dokončena již byla střecha a nyní se pra-
cuje na půdní vestavbě.

Čest „zlatým“ házenkářům



22. května proběhlo vyhlášení
česko-polsko-slovenské literární
soutěže tvoříme vlastní vydava-
telství. V Polsku má soutěž již
dlouholetou tradici a účastní se jí
velké množství dětí z celé země.
Jako mezinárodní proběhlo klá-
ní čtvrtým rokem. Symbolem
soutěže je ptáček. A proč zrov-
na ptáček? Jak nám řekl ředitel
knihovny v Bielsku-Bialé, kde
vyhlášení výherců probíhalo.
„Protože ptáček nezná hranice.
Chtěli jsme i my v rámci příhra-
niční spolupráce “zapomenout„
na to že jsme Poláci, Slováci,
Češi, ale myslet na to, že jsme
všichni Slované. Nejen naše ja-

zyky jsou podobné, ale i kultura
a historie. Chtěli bychom, aby i
naše děti rozuměly jazykům
svých slovanských sousedů.“

Soutěž probíhá ve třech kni-
hovnách. V Bielsku-Bialé, Žilině
a naší frýdecko-místecké. Letos
se děti zaměřily na poezii a pod
tématem „Čtyři roční období“
psaly a tvořily vlastní knihu bás-
niček. Porotci hodnotili nejen
krásu veršů, ale i pravopis, gra-
matiku, dodržení tématu, stylisti-
ku a výtvarné zpracování knihy.
Bojovalo se ve třech kategoriích.
V 1. kategorii do 11 let zvítězila
Kristýna Vrchlabská. Druhé mís-
to obsadily Anežka Pardubická

a Barbora Špačková. 3. místo
patřilo Jozefu Brezniakovi a Da-
vidovi Jelínkovi. V druhé katego-
rii do 16 let vybojovala první mís-
to Zuzana Flašková. Na druhém
místě se umístila Martina Hlava-
tá a bronz zbyl pro Martinu Frei-
tagovou a Andreu Freisovou.
V třetí speciální kategorii jsme
letos zastoupení neměli. Je ur-
čena dětem se zdravotním po-
stižením.

Doufáme, že se příští rok zú-
častní z našeho regionu ještě ví-
ce dětí. Příští finále proběhne u
nás a bylo nám sděleno, že ce-
ny jsou opravdu lákavé. 

Zuzana Saladygová
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Na počest zakladatele čes-
kého Skauta-Junáka je po-
jmenován prestižní branný zá-
vod pro družiny skautů a
skautek, který se pořádá kaž-
dé dva roky. Projít sítem vyřa-
zovacích kol (střediskové,
okresní, krajské) až do celo-
státního se podaří jen těm nej-
lepším.

Letos se to povedlo družině
Sasanek z 3. oddílu Místek.
Okresní kolo se konalo 8.
května na Morávce. Krajské
kolo za účasti nejlepších dru-
žin z okresů proběhlo 31.
května v Odrách v přírodním
areálu Skalní sklepy.

Při Svojsíkově závodu se
družiny orientují podle mapy a
azimutu a na stanovištích plní
různé úkoly skautské zdatnos-
ti, např. první pomoc, signali-
zace, uzlování, rozdělání
ohně, stavba stanu apod. Da-
lo by se říci, že je to taková
skautská maturita. Nejhorší
jsou tajné disciplíny, na které
se družiny nemohou připravit.
Naše Sasanky tak nepříjemně

překvapil šplh na laně. I přes
tento nezdar a věkový handi-
cap - Sasanky patřily věkově
k nejmladším družinám - na-
konec zvítězily a budou repre-
zentovat Frýdek-Místek v ce-
lostátním kole, které se usku-
teční 12. - 14. září v Brumově
- Bylnici.

Přejeme, aby v září zněl je-
jich pokřik co nejvítězněji:

Příroda je hádanka,
patří do ní sasanka.
Je to milá květina
jako naše družina.
Umíme se pěkně smát
a překážky zdolávat.

Město Frýdek-Místek proved-
lo 27. května na křižovatce ulic
Bezručova a Frýdlantská a také
na středovém ostrůvku na silnici
I/48 u Tesca, jako první v naší re-
publice aplikaci značkovacích ok
francouzské firmy Holophane.
Instalace byla spojena s pracov-
ním seminářem za účasti odbor-
né veřejnosti a exkurzí na místě
vlastní realizace. Semináře se
zúčastnil i zástupce společnosti
Holophane. Seminář a vlastní in-
stalaci zajišťovala společnost
Promatt traffic controlling Frý-
dek-Místek, která je výhradním
zástupcem společnosti Holop-
hane pro Českou republiku.

Značkovací oka z tvrzeného
skla jsou osazena na obrubní-
cích v prostoru výše uvedené
křižovatky. V nočních hodinách
a za snížené viditelnosti zvýraz-
ňují hranice okružní křižovatky a
dopravních ostrůvků a zvyšují
tak orientaci řidičů i cyklistů. Dů-
vodem instalace byla snaha o
zvýšení úrovně bezpečnosti pro-
vozu.

Výhodou těchto značkova-
cích ok je skutečnost, že pro vy-
tvoření světelného paprsku ne-
ní nutný zdroj elektrické ener-
gie. Další výhodou je všesmě-
rová reflexe těchto značkova-
cích ok. Vlastní značkovací oko
se skládá ze tří hlavních částí:
detekční plochy, zrcadla a nos-
ného sloupku. Vyčnívající de-
tekční plocha přijímá světelné
paprsky přijíždějících vozidel.
Zakřivení detekční plochy je na-
vrženo tak, aby soustřeďovalo
paprsky do určité plochy meta-
lizované části, která tvoří zrcad-
lo. Toto odráží paprsek zpět
k řidiči vozidla. Značkovací oko
je vyrobeno z jednoho kusu tvr-
zeného skla.

Ze strany města se na úseku
zvyšování bezpečnosti dopravy
nejedná o první krok.

Již v loňském roce bylo zahá-
jeno nasvětlování vybraných
přechodů pro chodce speciální-
mi svítidly MC 2 ZEBRA. Tato
speciální svítidla osvětlují pouze
vlastní přechod pro chodce a

v kombinaci s vodorovným do-
pravním značením dojde k optic-
kému zvýraznění místa přecho-
du pro chodce. Jako první byl
nasvětlen přechod pro chodce
na ulici Lískovecká. V loňském
roce bylo rovněž provedeno na-
světlení přechodů na rekonstru-
ované ulici Frýdlantská, nedáv-
no také na ulici Ostravská a
v nasvětlování vybraných pře-
chodů pro chodce se bude dále
pokračovat.

Kromě toho byla v loňském
roce stavebně upravena křižo-
vatka ulic Heydukova, Krásno-
horská a Lískovecká. Byly zde
opraveny a vyzvednuty chodníky
a pomocí sloupků s řetízky byl
zamezen vstup chodců do pro-
storu křižovatky. Chodci, v da-
ném případě zejména děti, jsou
nasměrováni na přechody pro
chodce.

Další opatření na úseku zvy-
šování bezpečnosti dopravy
město Frýdek-Místek chystá a o
těchto opatřeních budou občané
informováni. ODaSH

Akce, jež v roce 2002 proběhla ve 14 městech České re-
publiky, byla letos konečně i v našem městě. Je určena

všem dětem, které si chtějí něco zahrát a vyzkoušet si třeba
i něco netradičního. Přijít mohou i rodiče s dětmi, školy, kte-
ré se zde mohou prezentovat.

1. frýdecko-místecká Bambiriáda byla v pátek 23. května zahá-
jena místostarostou města Mgr. Petrem Cvikem. Proběhla v areá-
lu 11. ZŠ ve Frýdku-Místku a přilehlém okolí školy. Organizaci té-
to akce měli na starosti zejména Mgr. Libor Lepík z Klubu debru-
járů, Mgr. Petra Urbanová z Domu dětí a mládeže Frýdek-Místek,
Martin Gavlas ze Stanice mladých turistů a Mgr. Martin Sysala ze
Sdružení Klubko.

V pátek bylo na programu šachové utkání Frýdek proti Místku,
ukázky z činnosti policie ČR nebo třeba výstava historických vozi-
del. O den později se konal turistický pochod okolo Frýdku-Místku
pod názvem 2000 Bambilometrů s Goodwillem a s debrujáry frý-
deckého gymnázia. K hlavním cílům Bambiriády patří představení
zejména široké veřejnosti problematiky řešení volného času dětí a
zdůraznění podílu občanských sdružení dětí a mládeže a státních
či obecních institucí na jejím řešení a nezastupitelnosti tohoto sek-
toru na prevenci patologických jevů ve společnosti. (jač)

Čtveráci předvádějí na pódiu své vystoupení.

Bambiriáda proběhla za
slunečného počasí

Značkovací oka máme jako jediní v zemi!

Čtyři neobvyklé nádoby osáze-
né květinami zdobí od června
místecké náměstí Svobody. S
nápadem na jejich realizaci při-
šla starostka města Ing. Eva
Richtrová, jež se nechala inspi-
rovat proslavenou holandskou
zahradní architekturou. Koneč-
nou montáž a osázení rostlinami
provedly TS, a.s. Jeden takový-
to samozavlažovací květináč vy-
šel na 40 tisíc korun. Postupně
by se jich v našem městě mělo
objevit více. (jač)

Tvoříme vlastní vydavatelství

Sasanky se probojovaly do Svojsíkova závodu

Sasanky po okresním kole: Verča Mikolášová, Marťa Erbanová,
Peťka Křivová, Krista Kubačková, Ada Kubačková, Martinka Mi-
kolášová, Iveta Vančo-Minaříková. FOTO: Martin Kleinwächter

Vedení Penzionu pro důchodce F-M, ul. Lískovecká 86, Frýdek-Místek,
uspořádalo pro své obyvatele tradiční jarní zájezd za krásami a památkami
naší vlasti, tentokrát do známého arboreta Nový dvůr u Opavy a do zámku
a parku ve Velkých Losinách na Jesenicku.

Za krásného, téměř letního počasí v prvním týdnu června byla první část
zájezdu zaměřena do arboreta Nový dvůr, kde mohli návštěvníci shlédnout
vynikající kolekci kvetoucích rododendronů a množství domácích i exotických
dřevin, jehličnanů a listnáčů.

Druhá část byla věnována prohlídce parku a zámku ve Velkých Losinách
známého zejména procesy s čarodějnicemi a jejich upalováním.

Zájezd byl velmi zdařilý a poučný, moderní autobus byl pohodlný a kli-
matizovaný. O pobavení během cesty se postaral jeden z účastníků přehrá-
váním lidových a populárních písní na harmoniku.

Děkujeme tímto vedení penzionu za nevšední kulturní zážitek, umocněný
i vynikajícím obědem v hotelu Praděd ve Velkých Losinách. Ing. Jiří Vinkler

Nevšední zážitek

Uzávěrka podávání žádostí o finanční dotaci ze zdra-
votního fondu Města FM

Uzávěrka pro podávání žádostí o přidělení finanční dotace ze
Zdravotního fondu Města FM je 24. září 2003. Žádosti přijímá
MěÚ ve FM, odbor sociálních služeb a zdravotnictví, Palackého
115, kancelář č. 337 (tel. 558 609 542 -M. Bauerová) - zde je
možno rovněž vyzvednout formuláře žádostí. OSSZ
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Češi a Slováci sdružení
v Euroregionu Beskydy se
rozhodli zjistit, jakou mají
fyzičku a vyrazili v sobotu
10. května na Malou Fatru.
Nenechal se zahanbit ani
předseda Regionu Beskydy
Ing. Petr Rafaj, který se stal
nejmenovaným vůdcem
česko-slovenské party.

Z Vrátné doliny se sice spo-
lupracující kolegové euroregi-
onu vyvezli lanovkou pod
Chleb, ale pak už šli po svých.
Sedmihodinová túra po hře-
beni Malé Fatry přes Velký a
Malý Kriváň včetně kratších
zastávek byla kouzelná. Slu-
níčko svítilo tak akorát,
vzduch voněl po předchozím
dni deštěm, příroda se zele-
nala, kvetly petrklíče a sem
tam se zabělal sníh. Během
túry se povídalo soukromě i
pracovně. Lehce znaveným
tělům dopřáli větší pauzu až
na chatě Pod Suchým vr-
chem. Vzduchem létala slo-
venská i česká slůvka, proto-

že kromě jejich česko-sloven-
ské skupinky se na chatě za-
stavili také další Češi a Slová-
ci. Od cíle ve Strečně je pak
dělily už jen zhruba dvě hodi-
ny. Všichni se těšili na večeři
- brynzové halušky, které pat-
ří k typickým slovenským spe-

cialitám. Někteří odvážlivci je
zapíjeli podmáslím. Večer se
sedělo u ohně a povídalo a
povídalo. Největší poděkování
náleží starostovi obce Strečno
Alfonzi Klocáňovi, který při-
pravil svým kolegům velmi mi-
lé a příjemné zázemí. (hw)

Češi a Slováci společně na Malé Fatře

Odpočinek na vrcholku Malého Kriváně. FOTO: Petr Šabrňák

Setkání turistických center

Na hřišti TJ SOKOL F-M proběhl 6. června „Dětský den“. Na je-
ho uspořádání se podíleli cvičitelé TJ ve spolupráci s „Řetíz-
kem“. Akce se zúčastnilo 93 dětí, které soutěžily v různých po-
hybových hrách - házely na cíl, běhaly, skákaly, překonávaly
překážkové dráhy. Za své dovednosti získaly děti balíčky slad-
kých odměn, které jim předával místostarosta města Mgr. Ivan
Vrba. Součástí akce bylo i krátké vystoupení chlapců z oddílu
taekwon-do, kteří úspěšně reprezentují TJ SOKOL F-M na růz-
ných soutěžích. FOTO: Emerich Milata

Školení starostů ve Frýdku
Na městský úřad ve Frýdku se v úterý 27. května sjeli starosto-

vé měst a obcí správního obvodu pověřeného úřadu Frýdek-Mís-
tek. Aktuálními otázkami Armády ČR zahájil setkání plk. Oldřich
Hlisnikovský. Hovořil jak o probíhající restrukturalizaci armády, tak
o převodu jejího majetku obcím. Dále byly na programu jednání
povinnosti obcí na úseku požární ochrany, ochrana obyvatelstva a
krizové stavy - k tomuto s odborným výkladem vystoupil ředitel
HZS F-M Ing. Jan Krupa se svým týmem. O dohledu nad přene-
senou a samostatnou působností obcí pohovořil Mgr. Michal No-
vák z odboru pro místní správu Ministerstva vnitra ČR. Diskutova-
lo se také o veřejnoprávních smlouvách a 8. sněmu měst a obcí,
který se konal 29. a 30. května v Hradci Králové. (jač)

Žáci 9. ZŠ už mohou
vstoupit do Evropy!

Žáci 8. - 9. tříd naší školy se i v tomto školním roce zapojili do
korespondenční zeměpisné soutěže EUROREBUS.

Úkolem žáků bylo postupně zpracovávat otázky a správnými
odpověďmi si budovat tzv. vědomostní konto. Takto si mohli zaji-
stit účast v postupovém kole soutěže.

Žáci naší školy Michal Kubíček a Jaromír Zajíc postoupili do ce-
lostátního kola, které se konalo 17. května v Praze za účasti sou-
těžících žáků ze 165 základních škol z celé ČR. I v této náročné
části soutěže oba naši žáci zabodovali a v silné konkurenci obsa-
dili 2. místo. Postupují tak do mezinárodního kola, které se bude
konat v Olomouci.

Dodejme jen, že úspěch našich dvou žáků není náhodný. Oba,
Jaromír i Michal, se každoročně zapojují do vědomostních soutě-
ží, školních olympiád a úspěšně reprezentují naši školu.

Popřejme oběma chlapcům do mezinárodního kola EURORE-
BUS hodně štěstí, úspěchů a držme jim palce. (lb)

Se zajímavým nápadem - skládáním ma-
lých maturitních zkoušek přišlo vedení 6. zá-
kladní školy z Místku. Vycházelo přitom
z každoročně se opakující zkušenosti, dle
které žáci devátých tříd po přijímacích
zkouškách na střední školy a učiliště hodně
zleniví.

„Uvažovali jsme nad tím, jakým způsobem
přimět žáky devátých tříd pracovat, učit se a při-
pravovat se do školy po přijímacích zkouškách.
Ty jsou už v polovině dubna, zpravidla jsou
všichni přijati tam, kam si dali přihlášku, a tak
se jim do učení už příliš nechce,“ vysvětlila zrod
nápadu Mgr. Libuše Zárubová, ředitelka školy.

Proto tamní učitelé už v říjnu oznámili žákům,
že koncem května budou skládat zkoušky, kte-
ré uzavřou důležitou etapu jejich života. Nazva-
li je malé maturity. Snad více než žáci se údaj-
ně připravovali učitelé - v hlavách se jim honila
témata k písemné části, nebylo jednoduché

precizně zformulovat otázky, zadat správné pří-
klady, na nic nezapomenout.

„Pak přišel den dé. Poslední pohled do po-
známek, trochu se občerstvit, počkat, až si spo-
lužáci navzájem popřejí hodně štěstí. Poté si
žáci tahali čísla otázek a patnáct minut se při-
pravovali na takzvaném potítku, popisovala Zá-
rubová.Všichni chtěli dokázat, že opravdu do
školy nechodili zbytečně, že mnohé znají a vše
chtěli tříčlenné komisi sdělit. A také to všichni
dokázali.

„Učitelé byli milí, přívětiví, vlastně to celé by-
lo fajn. Budeme mít na co vzpomínat,“ zhodno-
tila akci jedna z deváťáček - Veronika Kolarčí-
ková.

„Trochu jsme museli bojovat s počáteční ne-
chutí žáků, ale doufám, že vše, s čím se muse-
li na konci školního ruku poprat, jim pomůže při
rozjezdu na středních školách a učilištích,“ do-
dala ředitelka 6. ZŠ. (jač)

Maturity už na základní škole? Ano!

Na Frýdeckém zámku pro-
běhlo 6. června pracovní setká-
ní zástupců turistických infor-
mačních center z Beskyd a Va-
lašska. Setkání zorganizovalo
Beskydské informační centrum
Frýdek-Místek ve spolupráci
s Agenturou Beskydy-Valašsko.

Cílem akce byla především
vzájemná výměna zkušeností,
informací a propagačních mate-
riálů před letní turistickou sezo-
nou.

Dále byly prezentovány ně-
které body činnosti Asociace tu-
ristických informačních center
České republiky a zástupci

Krajského úřadu Moravskoslez-
ského kraje seznámili přítomné
s probíhajícími i plánovanými
způsoby podpory informačních
center ze strany krajského úřa-
du.

V následné diskuzi účastníci
setkání probírali možnosti další
vzájemné spolupráce mezi in-
formačními centry v Beskydech
a na Valašsku, především v ob-
lasti dalšího odborného vzdělá-
vání pracovníků turistických in-
formačních center a propagace
regionů a příležitostí cestovního
ruchu. 

Petr Kolčárek, ředitel BIC
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17.5. kříženec hnědý (pes) Novodvorská
17.5. kříženec NO (fena) Na Aleji
18.5. NO vlkošedý (fena) Křižíkova
19.5. kříženec černobílý (pes) Ostravská
23.5. štěně černobílé (pes)-udán Slezská
24.5. štěně kříženec hnědobílý (fena) Míru
24.5. štěně kříženec hnědobílý (fena) Míru
27.5. kříženec NO s rotvajlerem (pes) Skautská
28.5. střední pudl černý (pes) J. E. Purkyně

1.6. NO (fena) Novodvorská
3.6. pitbullteriér bílohnědý (pes) Palkovická
4.6. jezevčík zlatý (pes) Puškinova
9.6. kříženec pinče hnědý (pes) u Nové scény Vlast

10.6. srnčí pinč hnědý (pes) J. Jabůrkové
12.6. kříženec černý (pes) Na Hrázi
12.6. NO černý s pálením a klapatýma ušima (pes) Míru
13.6. americký staffordteriér bílorezavý (pes) Příborská (u mlékárny)
13.6. kříženec střední černý prošedivělý (pes) Frýdlantská
15.6. kříženec jezevčíka černý s pálením (fena) Frýdlantská
16.6. afghánský chrt zlatý (fena) Pionýrů (u bazénu)
17.6. kříženec střední černošedý (pes) Slezská
17.6. kříženec černý (fena) J. Haška
17.6. kříženec rezavý střední (pes) J. Haška
18.6. kříženec špice bílý (pes) J. Haška
19.6. kříženec černý (pes) Bavlnářská
19.6. belgický ovčák (pes) 17. listopadu

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

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

Vzhledem k nevyhovujícím
podmínkám vnitřních prostor
budovy na ulici T. G. M. 633,
kde sídlí Městská policie Frý-
dek-Místek, byla provedena
jejich rekonstrukce. Původně
šlo o bytový dům, později zde
byly kanceláře Stavebního by-
tového podniku. Městská poli-
cie prostory využívala od sa-
mého počátku její existence,
přičemž tyto nikdy nebyly
upraveny pro tento účel. Re-
konstrukce byla zahájena 4.
dubna tohoto roku a ukonče-
na o dva měsíce později. Do-
šlo k rozsáhlým úpravám
vstupní haly a renovaci litino-
vého zábradlí a schodiště, ve
většině místností byla polože-
na nová dlažba a upravena
sociální zařízení. Veškerý ná-
bytek, jehož bylo zapotřebí
především v čekárně a dispe-
činku, se nakoupil ve zdařilé
úpravě třešňového dřeva. Ta-
ké byla vybavena výslechová
místnost a odpočinková míst-
nost pro strážníky. Při rekon-
strukci se ke stávajícím pro-

storám, které využívala měst-
ská policie, přidala další míst-
nost dříve sloužící jako neby-
tový prostor pro komerční vy-
užití. Ta nyní bude využita ja-

ko učebna, v níž se budou
strážníci školit. Stavební úpra-
vy a vybavení interiéru vstup-
ní haly přišly město na cca
400 000 Kč. (jač)

Jedno z méně pou-
žívaných oprávnění
městské policie je
„OPRÁVNĚNÍ ODE-
BRAT ZBRAŇ“.

Tohoto oprávnění se
využívá vždy, když
strážník předvádí oso-
bu nebo ji omezuje na
osobní svobodě, přičemž není
rozhodující, zda je osoba před-
váděná k sepsání zápisu o po-
daném vysvětlení, či z jiných
důvodů, které jsem již uváděl
v minulých číslech Zpravodaje
Rady města Frýdku-Místku.
Chrání tak život a zdraví své i
život a zdraví jiných osob, kte-
ré by předváděná osoba mohla
ohrozit.Strážník se o této sku-
tečnosti přesvědčuje buď vizu-
álně nebo pohmatem. Nejde
v žádném případě o osobní
prohlídku, tak, jak je uvedeno
v trestním řádu. Tento úkon je
možno realizovat též za po-
moci technických prostředků
(málo používáno). Vzhledem
k tomu, že se nejedná o osob-
ní prohlídku, není vyžadováno,
aby tento úkon realizovala
osoba stejného pohlaví. Stráž-
ník je oprávněn odebrat zbraň
po předchozí marné výzvě na
místě veřejně přístupném, je-li
to nezbytně nutné v zájmu
ochrany veřejného pořádku,
života a zdraví osob nebo bez-
pečnosti majetku a hrozí-li, že
zbraň bude užita (jako klasic-
ký příklad bych uvedl fotbalo-
vá utkání, různé mítinky
apod.).

Zde považuji za nutné vy-
světlit pojem „zbraň“:

Zbraní se rozumí co-
koliv, čím je možno uči-
nit útok proti tělu důraz-
nějším, (např. svazek
klíčů, láhev, kámen,
tyč, pálka apod.).

Zákonnou podmín-
kou pro odebrání zbra-
ně je, že musí být pou-

žito důrazné výzvy k dobrovol-
nému odevzdání zbraně,
v opačném případě je strážník
povinen poučit osobu o tom, co
bude následovat.

Osobě, které byla zbraň ode-
brána, vystaví strážník potvrze-
ní o jejím převzetí. Odebere-li
strážník “střelnou zbraň„, předá
ji příslušnému útvaru Policie
České republiky, který vydá o
převzetí potvrzení. V potvrzení
se uvedou data osoby, zákon-
ný důvod odebrání zbraně a
přesná specifikace tak, aby ne-
mohlo dojít k záměně s jinou
věcí (zbraní). Všechny tyto
zbraně (mimo střelných) se
uloží na služebně městské po-
licie a opatří se příslušným evi-
denčním číslem. O každém
odebrání je strážník povinen
sepsat krátký úřední záznam,
aby bylo zřejmé, za jakých
okolností byla zbraň odebrána.

Úřední záznam nesepisuje
pouze v případě, že zbraň byla
vydána dobrovolně. Okolnosti
však musí být uvedeny v potvr-
zení o odebrání zbraně.

Na závěr bych chtěl říci, že
jsem se vám snažil obecně vy-
světlit oprávnění strážníků, se
kterými se můžete setkat
v praxi. 
Václav Buček, ředitel MP F-M

V lokalitě Pod Štandlem pro-
běhl 26. května již třetí ročník
branného závodu o putovní po-
hár ředitele Okresního ředitel-
ství policie České republiky ve
Frýdku-Místku, kde si děti měly
možnost ověřit fyzickou kondici,
znalosti z dopravní výchovy
apod. V letošním roce si putov-
ní pohár odvezla hlídka žáků ze
základní školy v Kunčicích pod
Ondřejníkem tvořená Gabrielou
Matuškovou, Samuelem Králo-
vičem a Lukášem Stavárkem.
Před vyhlášením vítězů byl pro
děti připraven doprovodný pro-
gram, o který se postarali členo-
vé Klubu vojenských historic-
kých vozidel 4x4 z Havířova.
Děti si měly možnost nejen pro-
hlédnout, ale také vyzkoušet
policejní výstroj a shlédnout
ukázku výcviku služebního psa. 

Npor. Mgr. Jana Posová

Ve zrekonstruovaném dispečinku se strážníkům pracuje mno-
hem lépe. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Rekonstrukce budovy městské policie

Složky integrovaného zá-
chranného systému 19. května
na stadionu Slezan připravily
společně s horskou službou,
městskou policií a členy Klubu
vojenských historických vozidel
4x4 z Havířova a odtahové služ-

by ABA pro žáky základních
škol opět jedinečnou podívanou.
Děti a dospělí měli příležitost si
prohlédnout technické vybave-
ní, výstroj a výzbroj policie, ha-
sičského záchranného sboru,
zdravotnické záchranné služby
a ostatních účastníků. Druhá
část programu byla realizována
před tribunou, kde předvedly
ukázky jednotlivé specializova-
né složky policie a hasičů. Vyvr-
cholením celé akce byla simulo-

vaná dopravní nehoda, ve které
předvedly složky IZS profesio-
nální návaznost své spolupráce.
Úroveň celé akce zvýšilo ozvu-
čení celého stadionu, které pro-
vedla Soukromá hudební škola
VIRAG - reg z Frýdku-Místku.
Ti, kteří se na přípravě celé ak-
ce podíleli, děkují pedagogům a
dětem, které neodradilo špatné
počasí a svou přítomností tak
nejvíc odměnilo snahu všech.

Npor. Mgr. Jana Posová

3. ročník branného závodu o putovní pohár

FOTO: Jana Posová

Den s integrovaným záchranným systémem

Simulovaná dopravní nehoda FOTO: Jana Posová

Výzva městské policie
Žádáme všechny majitele

jízdních kol, aby lépe zajišťo-
vali své “jednostopé vozidlo„,
a tím snížili riziko jeho zcize-
ní. Začala sezóna cykloturis-
tiky, ale bohužel také “žní„
pro zloděje, kteří se živí tou-
to nekalou činností. Přejeme
vám mnoho šťastných kilo-
metrů na dvou kolech.
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603 512 515
nebo volejte zdarma

800 141 142
10% slevy pro 

tělesně postižené 
a důchodce

TAXI
K A D L Č Í K

558625 625

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

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

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

Kompletní sluÏby v oblasti

vodo - topo - plyn
s bezplatnou konzultací

n a b í z í

firma KUPâA Tomá‰
739 03 PrÏno ãp. 5

Volejte ihned 558 675 999
nebo 602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·

NATùRAâSTVÍ 
CHROMEC

Provádíme:
• nátěry oken, dveří,

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

Od 
18.00 hodin 

� 558 626 112

Mobil: 606 343 947

Firma KOCIAN - MECNER

MALÍŘSTVÍ
A NATĚRAČSTVÍ
Nástřiky, žaluzie, těsnění

� 558 436 236 (večer) 

603 745 292, 604 145 641

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

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

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu)

Zahájení v 17.00 v pondělky 
7., 14., 21., 28. 7. a 4., 11., 18., 25. 8.
Informace: tel.: 724 200 040

CARAADD
A, B, C, D, E

VYUÎIJTE V·ECH V¯HOD, NA KTERÉ MÁTE NÁROK
PŮJČKY NA DOVOLENOU
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
◆ NEOŠIĎTE SVÉ DĚTI!

•Dárek od spořitelny 700 Kč
•Poslední šance na získání státních 

příspěvků pro děti až 4500 Kč ročně

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

558 631 535
558 679 371
604 556 181

K
N

IH
A¤STVÍ PASPARTOVÁ

N
Í

&
JAN a JITKA 

KUKUCZKOVI

Najdete nás v budovû Hutního

projektu na ul. 28. fiíjna

po–pá 8.00–15.00 

☎ 558 877 144, 723 052 143

OkamÏité finanãní

PÒJâKY
VV˘̆‰‰ee  ppÛÛjjããkkyy

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

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

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

2200  000000  aaÏÏ  220000  000000  KKãã

bez ruãitele

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

K’=m’

K’=1

2000
(1+i)

tK’
24

MUZIKANTSKÉ
ÎNù

Folkcountry
festival F-M

15.–16. srpna
zahrada Národního

domu a park
více neÏ 100 
úãinkujících

Dovolujeme si vám představit
nově otevřenou 

PODNIKOVOU PRODEJNU
NÁBYTKU A KERAMIKY
Frýdek-Místek Těšínská 1160

(budova Bukon)
Provozní doba:
po-pá 9.00-12.00 13.00-17.00
so 9.00-12.00
• sektorový kancelářský nábytek
• postele • kuchyně • komody 

a jakoukoli zakázkovou výrobu
vybavení restaurací, hotelů,
úřadů, škol apod.

VŠE ZA VÝROBNÍ CENY! 

nabízí 
v akademickém roce 2003/2004 

vysokoškolský bakalářský studijní program:

specializace v pedagogice 
obor 

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 
Formy studia:

❐ prezenční (denní) - Praha
❐ kombinovaná (obdoba dřívějšího dálkového

studia) umožňuje bezproblémové studium při
zaměstnání - možnost studia ve Frýdku-Místku

Cena studia: 
❐ 20 000 Kč za jeden semestr

Dále nabízíme: 
❐ kurzy angličtiny s evropským jazykovým

certifikátem TELC
❐ rekvalifikační kurzy: PC-začátečníci, mírně

pokročilí, správce sítě PC, účetnictví, ostatní dle
nabídky

Imformace o studiu:
konzultační středisko VŠ JAK Frýdek-Místek, Brožíkova 40,
tel.: 558 647 546, 558 648 039, fax: 558 648 038,
E-mail:vsjak@vsjak.cz www.vsjak.cz
E-mail:akademie.fm@iol.cz web telecom.cz/akademie.fm
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Vysávání odpadních vod a čištění kanalizace kombinovaným
zařízením, umístûn˘m na podvozku MAN, o celkové hmotnosti
14,5 t.
Vakuové sání a vysokotlaké ãi‰tûní akumuluje do jednoho pod-
vozku dvû ãinnosti – vysávání odpadních vod (fekálií apod.) a vy-
sokotlaké ãi‰tûní leÏaté kanalizace v prÛmûru 200 - 300 mm.
Kombinované zafiízení je vhodné pro vysávání a ãi‰tûní domov-
ních ãistíren odpadních vod, vysávání septikÛ a jímek a ãi‰tûní to-
hoto zafiízení. 

Odvoz fekálií fekálním vozidlem PV3S s obsahem cisterny 3,5 m3,
o délce hadic do 25 m (délku hadic je vÏdy nutno pfiedem upfies-
nit). Likvidaci odpadu provádíme v âOV Sviadnov.

Čištění kanalizace cisternov˘m kanalizaãním automobilem ·KO-
DA 706 CAK - 7. âi‰tûní stoupaãek a leÏaté kanalizace se pro-
vádí siln˘m proudem z d˘zy. 

Objednávky mÛÏete uplatnit telefonicky na ãísle 558 442 131 ne-
bo zasílat na adresu DISTEP a.s., p. Dvorsk˘, Ostravská 961, Fr˘-
dek - Místek.

Nabídka služeb DISTEP a.s.
Vývoz jímek a čištění kanalizací

V silniãní  vnitrostátní nákladní autodopravû Vám nabízíme ty-
to sluÏby:

Odvoz sypkých hmot nákladním sklápûcím vozidlem MTS 24 o
nosnosti 9 t.

Přepravu vozidlem PV3S s hydraulickou rukou, jehoÏ nosnost
je 5 t. K nakládání palet pouÏíváme paletizaãní zafiízení.

DISTEP a.s.
Ostravská 961, 738 01  Frýdek - Místek

tel.: 558 442 111,  fax: 558 442 141 
Ohlaš. poruch: 558 442 121

e-mail: posta@distep.cz,  www.distep.cz

Služby autodopravy 

Už si pozvolna zvykáme, že
ceny energií jdou postupně na-
horu a jiné to už asi nebude.
Je třeba s tím počítat i v našich
rodinných rozpočtech.
Ceny tepelné energie pro ko-

nečného odběratele jsou i pro
rok 2003 regulovány a způsob
regulace a povolený meziroční
nárůst jsou stanoveny Energe-
tickým regulačním úřadem. Od
letošního roku platí jednotná
regulace pro domácnosti i pro
ostatní odběratele a postup-
ným sbližováním těchto cen by
mělo nejpozději v roce 2005
dojít ke sjednocení cen tepelné

energie pro všechny odběrat-
ele.
V cenách akciové společnosti
Distep, která distribuuje tepel-
nou energii na území města
Frýdek-Místek, se v tomto roce
projevuje jejich postupné sjed-
nocování pro všechny skupiny
odběratelů především ve více
než pětiprocentním snížení ce-
ny tepla pro nebytový sektor,

ze stejného důvodu pak do-
chází k pětiprocentnímu nárůs-
tu cen u domácností. Konečná
výše cen tepla je odvozena od
prodejních cen dodavatele
společnosti Distep, kterým je
a. s. Dalkia Morava. Ta pro le-
tošní rok zvýšila ceny tepla pro
domácnosti o 6,86 procenta,
pro nebytové prostory je nao-
pak snížila o 8,2 procenta.

Ceny se postupnû sjednocují

Nákup tepelné energie od dodavatele (v Kč/GJ)

Ceny DISTEP a.s. (v Kč/GJ)
ÚT domácnosti a
TUV v OPS domácnosti
ÚT nebytové prostory a
TUV v OPS nebytové prostory
TUV domácnosti
TUV nebytové prostory a 
ÚT v PS nebytové prostory

Domácnosti
Nebytové prostory

2002

336,80

393,90
309,90

362,40

2002
201,30
253,80

2003

353,80

373,20
325,50

343,40

2003
215,10
233,00

Rozdíl v %

5,05

- 5,26
5,03

- 5,24

Rozdíl v %
6,86

- 8,20

Vysvětlivky:
ÚT teplo (ústřední topení)
TUV tepelná energie pro přípravu teplé 

užitkové vody

PS předávací stanice
OPS objektové předávací stanice

Ceny jsou uváděny bez DPH

Ceny jsou uváděny bez DPH

V průběhu posledních desíti let
došlo k postupnému snížení
měrné spotřeby tepla celkem o
zhruba jednu třetinu, a to pře-
devším vlivem neustálého zvy-
šování kvality přenosu tepel-

ných energií a modernizací
technologických zařízení jak z
pozice dodavatele, tedy firmy
DISTEPa.s. tak na straně spo-
třebitele. Z uvedeného grafu je
patrný vliv zavádění regulační

techniky, konkrétně montáž re-
gulační techniky JC a patních
měřičů tepla společností DI-
STEPa.s. a instalace termore-
gulační techniky v obecních i
družstevních bytech.

Vývoj měrné spotřeby tepla

Kalkulace ceny
tepelné energie
pro ÚT byty

34 %  Náklady 
DISTEP a.s. vc. zisku

66 %  Nákup tepel. energie od DALKIA MORAVA

Základní technické údaje
Poãet pfiedávacích stanic (PS) 49
Poãet objektov˘ch pfiedávacích stanic (OPS) 122
Poãet automatick˘ch tlakov˘ch stanic (SPV) 23
Poãet mûfiidel tepla pro ÚT 998
Délka tras potrubí cca 38 000 m
Poãet odbûratelÛ tepla a TUV 625
Poãet zásobovan˘ch bytÛ 18 370
Poãet odbûrn˘ch míst celkem 1 127

- poãet zásobovan˘ch bytov˘ch domÛ 934
- poãet zásobovan˘ch nebytov˘ch domÛ 193 

Poãet zamûstnancÛ (fyzick˘ stav) 90

Akciová společnost DISTEP
se sídlem ve Frýdku-Místku
byla v roce 1996 založena
jednorázově Městem Frýdek-
Místek, které je dosud jedi-
ným akcionářem.
Hlavní činností této společ-
nosti, která ve Frýdku-Místku
mimo jiné zásobuje zhruba
18 370 bytů a disponuje 38
kilometry rozvodných potru-
bí, je dodávka tepelné ener-
gie pro ústřední vytápění
(ÚT), příprava a dodávka te-
pelné užitkové vody (TUV) a
dodávka studené pitné vody
(SPV). Jejím cílem je zajišťo-
vání tepelné pohody všem je-
jím zákazníkům co nejkvalit-
něji a nejhospodárněji.

Stranu připravil Distep, a. s.



Harmonogram sběru nebezpečného
a velkoobjemového odpadu v místních částech města F-M
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Jedná se o odpad získaný odděleným sběrem od ostatních složek komunálního
odpadu, který lze využít jako druhotnou surovinu (zejména sběrové sklo, papír a
plasty). V našem městě a jeho místních částech je v současnosti rozmístěno 613 ks
sběrných nádob na tyto využitelné složky komunálního odpadu. Sběrné nádoby jsou
dvojího druhu - kontejnery (zvony) se spodním výsypem a plechové kontejnery
s horním výsypem. Oba druhy kontejnerů jsou barevně rozlišené.

SKLO - nádoby zelené barvy- prázdné sklenice od zeleniny, kompotů, láhve od
nápojů, stolních olejů apod.

PLASTY- nádoby žluté barvy - plastové obaly od nápojů (PET láhve), kelímky
od jogurtů, másla, plastové obaly od drogistického zboží, plastové hračky a jiné vý-
robky, fólie a ostatní plasty vyskytující se v domácnosti.

PAPÍR - nádoby modré barvy - noviny, časopisy, knihy, katalogy, korespon-
dence, sešity, balící papír, kartónové obaly apod.

Prosíme občany, aby do sběrných nádob vhazovali sklo a plasty umyté, zbavené
dalších nečistot a mastnoty. Sklo navíc zbavte kovových a plastových uzávěrů a ob-
rouček. Dále vyzýváme občany, aby PET láhve vhazovali pouze do kontejnerů na
plasty. Před jejich vhozením do kontejneru je ale nutné zbavit láhve přítomnosti
vzduchu. Proto PET láhve po odšroubování uzávěru sešlápněte a znovu nasaďte
uzávěr. Ušetříte tím volné místo v kontejnerech, které tak budou moci pojmout vět-
ší množství vytříděného odpadu. Počínání některých občanů, kteří vhazují nestla-
čené PET láhve do netříděného odpadu působí velký problém pro Frýdeckou sklád-
ku, a.s. Po vysypání netříděného odpadu ze svozových vozidel do prostoru skládky
nemůže totiž kompaktor, který přispívá k hutnění odpadu uloženého na skládku PET
láhve s přítomností vzduchu dokonale stlačit a tím tyto nestlačené PET láhve zabí-
rají obrovský prostor skládky, který by jinak mohl být využitý pro uložení ostatních
druhů odpadů.

Do nádob na separovaný sběr je zakázáno ukládat:
Do nádob na sklo nepatří: porcelán, drátěné sklo, sklo od léčiv, keramika či sklo

znečištěné mastnotou nebo jinými nečistotami.
Do nádob na papír nepatří: papír znečištěný, kopírovací, krabice od mléka a ná-

pojů (tetra pack) ani různé typy papírových plenkových kalhotek.
Do nádob na plasty nepatří: plasty znečištěné zbytky jídel, nápojů, plastové oba-

ly od motorových olejů a obaly od chemikálií, např. postřiků, mikrotenové sáčky.
Intervaly svozu: nádoby na sklo - 1x za 14 dní; nádoby na papír - 1x za 14 dní;

nádoby na plasty - 1x za týden.
Obsah nádob je v pravidelných intervalech vyprazdňován a dopravován na stře-

disko Separace v Lískovci, kde probíhá dotřídění vysbíraných druhotných surovin a
po této úpravě jsou vytříděné složky expandovány ke svým odběratelům. K největ-
ším odběratelům patří např. sklárny Vetropack Moravia Glass Kyjov, a.s., Trans-
form, a.s. (zpracování PET láhví), Nehlsen Třinec, s.r.o. (zpracování PET láhví a ji-
ných plastů), OZO Ostrava, s.r.o. (zpracování fólií), MOSEV, a.s. (zpracování směs-
ných plastů).

Recyklace
Plasty jako součást domovního odpadu nejvíce vidíme jako obaly. Největší podíl

tvoří a nejlépe se zpracovává polyetylen - značka PE a polypropylen - značka PE,
ze kterých se vyrábí např. fólie, trubky, lišty. Dále se zpracovává polystyren - znač-

ka PS a PET láhve, oboje do textilních vláken. Největší skupinu tvoří směsné plas-
ty. Ty se lisováním zpracovávají na palety, lavičky, květináče, žlaby a jiní méně ná-
ročné výrobky.

Papír je tradičním materiálem. Jeho výroba ovšem přírodu dosti zatěžuje. Zejmé-
na spotřebou a znečištěním vody (především u papíru běleného chlorem). Papír re-
cyklovaný tyto nevýhody částečně zmenšuje. Papírny mohou zpracovat papír třídě-
ný i netříděný. Využití netříděného papíru je ale omezené a jeho cena nižší. Proto
je papír vhodné roztřídit. Roztříděný papír se využívá k výrobě kartonů, přepravek,
recyklovaného papíru apod.

Sklo je materiálem, který lze snadno recyklovat. Po vytřídění a vyčistění se dále
využívá k výrobě nového skla.

Množství separovaného odpadu z města Frýdek-Místek v letech 1998 - 2002

Odpad Množství v tunách za jednotlivé roky
1998 1999 2000 2001 2002

papír 112,195 158,250 189,251 193,180 168,020
sklo 250,700 268,160 315,040 334,660 313,304
plast 77,190 156,810 178,756 193,390 209,098

Informace o nakládání s odpady ve městě Frýdek-Místek získáte na odboru ži-
votního prostředí a zemědělství, Palackého 115, 4. patro, kancelář č.419.

V případě, že navrhujete doplnit nádoby na separovaný sběr v okolí Vašeho byd-
liště nebo máte jiný podnět týkající se nakládání s odpady v našem městě, obracej-
te se přímo na odbor životního prostředí a zemědělství.

Informace o pohřebnictví

Termín konání: sobota 26. 7.
LYSŮVKY zahradnictví 8.00-
8.30; 
ZELINKOVICE obchod
8.45-9.15; 
CHLEBOVICE myslivecká cha-
ta 9.30-10.00 prodejna Jednoty
10.15-10.45; 

SKALICE kulturní dům 12.15-
12.45; u kostela 13.00-13.30;
Kamenec u lávky 13.45-14.15
LÍSKOVEC u hřiště14.30-15.00;
prodejna Jednoty 15.15-15.45; 
U Hájku - točna 16.00-16.30; 
Nová osada - rest. U Žídka
16.45-17.15

Nakládání s odpady ve Frýdku-Místku

Pohřební a hřbitovní služby se
řídí od 1.ledna 2002 novým záko-
nem (zákon č.256/2001 Sb., o po-
hřebnictví a o změně některých
zákonů). Tato právní norma zpřís-
ňuje kromě jiného také
podmínky pohřbívání do hrobů a
hrobek. Smyslem tohoto opatření
je ochrana životního prostředí, ze-
jména spodních vod. Z tohoto dů-
vodu byl v první polovině loňského
roku na každém hřbitově prove-
den hydrogeologický průzkum, je-
hož výsledky byly podkladem mi-
mo jiné i pro stanovení tlecí doby.

V případě nájmu hrobového
místa v podobě hrobu musí doba,
na níž se smlouva o nájmu uzaví-
rá, odpovídat tlecí době.

Tlecí doby na našich hřbitovech
byly stanoveny po předchozím vy-
jádření okresního hygienika takto:

Centrální hřbitov ve Frýdku - 12 let
Lískovec - katolický hřbitov - 15 let
Lískovec - evangelický hřbitov - 16 let
Lysůvky - hřbitov - 15 let
Chlebovice - hřbitov - 14 let
Skalice - hřbitov - 14 let

Na základě mandátní smlouvy
vykonává pro Město Frýdek-Mís-
tek správu a údržbu hřbitovů fir-
ma Jiří Bača-pohřební ústav. Ob-
čané, kteří mají zájem o hrobové
místo, případně o místo k uložení
zpopelněných ostatků, nebo chtě-
jí řešit jinou záležitost související
se hřbitovem, mohou navštívit
matriku výše uvedené firmy, která
sídlí ve Frýdku na ulici Radnič-
ní č.p.12. Náležitosti, týkající se
skalického hřbitova, mohou obča-
né vyřizovat u paní Věry Pánkové
ve Skalici č.p. 178.



K 31. 5. 2003 úřad práce evi-
doval 15 631 uchazečů o za-
městnání (v roce 2002 14 194),
což je o 342 méně než v minu-

lém měsíci. Míra nezaměstna-
nosti činila 14,00 % (v roce 2002
13,12 %) a v porovnání s před-
cházejícím měsícem poklesla o
0,24%-ního bodu.

Úřad práce evidoval 7615
žen, což je 48,7 % z celkového
počtu evidovaných uchazečů
o zaměstnání.

Při srovnání s minulým měsí-
cem se počet absolventů a mla-
distvých snížil o 131 (t.j. o 6,9 %)
a na konci května úřad práce
evidoval v této skupině 1761
osob (ve srovnání se stejným
obdobím roku 2002 to je o 5,3 %
více).

Pokles o 25 osob oproti minu-
lému měsíci byl zaznamenán v
kategorii uchazečů se ZPS, kte-
rých bylo evidováno ke konci
května 2466.

V průběhu května 2003 požá-

dalo o zprostředkování zaměst-
nání 1068 nových uchazečů
(oproti stejnému období loňské-
ho roku to je o 63 osob mé-
ně).Největší počet z nich před-
stavovali zaměstnanci z odvětví
výroba kovů a kovodělných vý-
robků a obchod.Z nově zaregist-
rovaných uchazečů o zaměst-
nání 59 ukončilo samostatně vý-
dělečnou činnost.Vyřazeno bylo
1410 UoZ (oproti stejnému ob-
dobí loňského roku to je o 38
osob více) - z tohoto počtu byl
pro 1093 vyřazených důvodem
ukončení evidence nástup do
zaměstnání (v květnu 2002 na-
stoupilo do zaměstnání o 60
UoZ méně). Nejvíce vyřazených
uchazečů našlo uplatnění pře-
devším v odvětvích stavebnictví,
služby a obchod.Z hlediska pra-
covních příležitostí evidoval úřad
práce k 31.5.2003 celkem 340
volných míst s místem výkonu
práce v okrese Frýdek-Místek,
což je o 86 volných míst méně
než ve stejném období roku
2002 a o 31 volných míst méně
než ke konci předcházejícího
měsíce. Na 1 volné pracovní
místo připadalo 46,0 uchazečů -
pro srovnání ke stejnému datu
minulého roku na 1 volné pra-
covní místo připadalo 33,3 UoZ.

Pro dělníky bylo nabízeno
257 vhodných volných míst
(o 79 méně než v r. 2002) a pro
TH pracovníky a ostatní 83
vhodných volných míst (o 7 mé-
ně než v r. 2002). Pro občany se
změněnou pracovní schopností
bylo v nabídce úřadu práce 14
vhodných volných míst (o 14
méně než v r. 2002), pro absol-
venty a mladistvé 36 vhodných
volných míst (o 33 méně než v r.
2002).

V květnu zaměstnavatelé hlá-
sili úřadu práce nejvíce volných
pracovních míst v dělnických
profesích, zejména v profesích
pomocný dělník, řidič, číšník -
servírka a zedník. ÚP F-M
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V současném období se pro-
jevuje v okrese i v celém kraji
sezónní pokles nezaměstna-
nosti, avšak z dlouhodobého
pohledu nedochází k výrazněj-
šímu zlepšení celkové situace.
Nová pracovní místa vznikají
ojediněle a už vůbec ne v po-
třebném počtu a struktuře. To
také znesnadňuje uplatňování
aktivních opatření na trhu prá-
ce, která by napomohla ovlivnit
situaci osob znevýhodněných
na trhu práce, zejména těch,
které jsou evidovány jako ne-
zaměstnané. Úřad práce ve
Frýdku-Místku nadále spatřuje
jako nejúčinnější ta opatření,
která pomohou zlepšit pozici
těchto osob na trhu práce.V
Programu aktivních opatření na
trhu práce v okrese na letošní
rok zpracoval Úřad práce ve

Frýdku-Místku několik projektů,
které, jak úřad předpokládá,
pomohou při použití kombinace
různých opatření (zprostředko-
vání práce, motivační a rekvali-
fikační kurzy, poradenské akti-
vity, podporované zaměstnání)
zlepšit podmínky nejvíce ohro-
žených osob, zejména dlouho-
době nezaměstnaných. Jde o
projekt Aktiv (určený pro osoby
nad 50 let věku), Návrat (pro
ženy po návratu z mateřské do-
volené), Naděje (pro osoby se
ZPS), Absolvent (pro absolven-
ty škol). Vzhledem k mikroregi-
onálně nepříznivé situaci je re-
alizován také Projekt Jablun-
kovsko, zaměřený na neza-
městnané osoby v této oblas-
ti.V rámci těchto projektů je
ohroženým nezaměstnaným
poskytována pomoc také pro-

střednictvím dotačních nástrojů
podpory zaměstnanosti. Za-
městnavatelům je při vytvoření
nových pracovních míst pro
uvedené skupiny nezaměstna-
ných a při splnění dalších pod-
mínek poskytován příspěvek
na mzdové náklady v rozsahu
až 7 000 Kč/měsíc po dobu 9
měsíců, podle toho kterého ná-
stroje. Na investiční náklady je
poskytováno až 80 000 Kč na 
1 nově vytvořené pracovní mís-
to. V případě potřeby může
úřad práce zajistit a uhradit ne-
zaměstnané osobě případnou
vhodnou rekvalifikaci pro kvalit-
ní výkon určité práce. Projekto-
vé uplatňování aktivních opat-
ření na trhu práce tak umožňu-
je soustředit se na konkrétní
problémy nezaměstnanosti.

ÚP F-M

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí V.NP. (1 bývalá bytová jednotka)
- nebytové prostory o výměře 35 m2 III.NP. (1/2 byt. jednotky)
- nebytové prostory o výměře 129 m2 (IV.NP.)
- nebytové prostory o výměře 12,3 m2 (I.NP.)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP.)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- kanceláře
3) Objekt čp. 811 - budova „B“ (nad restaurací), ul. Malý Koloredov
II. - V. NP - kanceláře (soc. zařízení samostatné)
4) křížový podchod
- prodejní box o výměře 12,24 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 13,40 m2 (směr ul. Frýdlantská)
- prodejní box o výměře 26,10 m2 (směr ul. Frýdlantská)
- prodejní box o výměře 12,20 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 12,7 m2 (směr Ještěr)
- prodejní box o výměře 12,7 m2 (směr Ještěr)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 88 m2 (III.NP.)
- nebytový prostor o výměře 35,12 m2 (II.NP.)
- nebytový prostor o výměře 50 m2 (I.NP. - sklad)
6) Objekt čp. 2155, ul. 28. října, Domov důchodců
- nebytový prostor o výměře 22,19 m2 (I.NP.)
Vybavení místnosti: nábytek + zubní souprava PROKTIK S1-E.
Podmínkou je mimo vlastní klientelu zabezpečení zubní péče oby-
vatelům Domova důchodců.
7) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP.)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostíkovo nám.
- kanceláře (II.NP., III.NP., IV.NP., V.NP. )
2) Objekt čp. 637, Kostíkovo nám.
- nebytový prostor o výměře 150 m2 - sklepní prostory
3) Objekt čp. 139, ul. E. Krásnohorské
- nebytový prostor o výměře 25 m2 (suterénní sklad)
4) Objekt čp. 606, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2

5) Objekt čp. 3140, ul. M. Chasáka
- nebytový prostor o výměře 6,2 m2 (I.NP.)
6) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 335 m2 (suterén)
7) Objekt čp. 2322, ul. T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 31,7 m2 (I.NP.)
8) Objekt čp. 2299, ul. T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 36 m2 (kotelna)
9) Objekt čp. 1344, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 76 m2

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

Nové pracovní příležitosti pro nezaměstnané DRAŽBY
Město Frýdek-Místek, zastoupené odborem správy obecního

majetku, vyhlašuje dražbu níže uvedených domů včetně zasta-
věných a souvisejících pozemků. Jedná se o rodinné domy na
Černé cestě, které byly vykoupeny Městem Frýdek-Místek
v rámci výstavby komunikace II/477. Územní plán města Frý-
dek-Místek užívání těchto domů k bydlení neumožňuje, a proto
jsou v současné době pronajaty jako domy s nebytovými pro-
storami (sklady, kanceláře apod.).
� čp. 1875 na pozemku parc. č. 6012/1 zast. plocha, včetně

zastavěného a souvisejících pozemků, vše k.ú. Frýdek za
celkovou vyvolávací cenu 670 000 Kč.

� čp. 1376 na pozemku parc. č. 6016/2 zast. plocha a čp. 1876
na pozemku parc. č. 6016/1 zast. plocha, včetně zastavě-
ných a souvisejících pozemků, vše k.ú. Frýdek za celkovou
vyvolávací cenu 1 700 000 Kč.

� čp. 1878 na pozemku parc. č. 6024 zast. plocha, včetně za-
stavěného a souvisejících pozemků, vše k.ú. Frýdek za cel-
kovou vyvolávací cenu 860 000 Kč.

Dále Město Frýdek-Místek, zastoupené odborem správy
obecního majetku, vyhlašuje dražbu nebytových prostor - ob-
chodů v domech čp. 108 (54 m2), 109 (142m2) na ul. K Sedliš-
tím, k.ú. Lískovec. Dražba se uskuteční 23. července ve 13.00
hodin v malé zasedací síni MěÚ ve Frýdku-Místku. Dražební ji-
stina je stanovena ve výši 10 % z vyvolávací ceny. Bližší infor-
mace na odboru SOM, tel. 558 609 172, 558 609 171.

Město Frýdek-Místek inve-
stovalo do rekonstrukce dal-
šího z obecních domů. Ten-
tokrát přišel na řadu panelo-
vý dům na ulici Ostravská
882. První etapa, která zahr-
nuje zateplení střechy a ob-
vodového pláště domu z jed-
né poloviny, včetně odstra-
nění meziokenních vložek,
které zapříčiňovaly největší
tepelné ztráty v bytech, byla
zahájena v říjnu minulého ro-
ku. S ohledem na povětr-
nostní podmínky byla rekon-
strukce domu zahrnující výše
uvedené činnosti dokončena
až letos v květnu. Druhá eta-
pa rekonstrukce by se měla
realizovat v roce 2004. Má-
me v plánu dokončit zateple-
ní obvodového pláště domu.
Do současných úprav město

vložilo již cca 2 100 000 Kč. Zateplení a světlezelená barva omít-
ky tak vzbudí nejen zvýšený estetický dojem kolemjdoucích, ale
především přinese nezanedbatelnou finanční úsporu nájemníků,
kterou ocení zejména v topné sezoně. Letos město Frýdek-Mís-
tek plánuje zateplení dalších obytných domů v Místku, a to na
ulici Z. Štěpánka, Beskydská a J. Suka. (jač)

Město Frýdek-Místek na-
bízí k pronájmu s násled-
ným odprodejem pozemky
v průmyslové zóně Lísko-
vecká. Jedná se o pozemky
p.č. 3711/10, 3711/12,
3711/15, 5268/1, 5268/4,
5268/6 a 5268/8 o celkové
výměře 51599 m2.

Žádosti se stručným uve-
dením podnikatelského zá-
měru zasílejte na adresu:
Městský úřad, odbor správy
obecního majetku, Radniční
1148, 738 22, Frýdek-Mís-
tek do 31.7.2003.

Bližší informace na tele-
fonním čísle 558 609 178.

Nezaměstnaných bylo v květnu 14%!



Jesle jsou zařízením, které
dětem ve věku od 1 do 4 let

poskytuje výchovnou a zdra-
votní péči kladně ovlivňující je-
jich tělesný a duševní vývoj.
Péče o děti v jeslích je cílevě-
domá a odpovídá jejich věko-
vým a individuálním zvláštnos-
tem. Přesto pouze doplňují ro-
dinou péči o dítě, nejsou její
náhradou.

O děti se starají kvalifikova-
né dětské sestry, které mají

znalosti z dětské psychologie a
pedagogiky, a které se snaží
pobyt dětí v tomto zařízení co
nejvíce přiblížit způsobu života
v rodině. Přesto je pro mnohé
děti i jejich rodiče tato změna
bolestná. „V takových přípa-
dech se rodiče mohou kdykoliv
přijít na dítko podívat a v jeslích
s ním pobýt. Uznáváme po-
stupný proces adaptace na no-
vé prostředí,“ vysvětlila ředitel-
ka jeslí Olga Obračajová.

Do jeslí se přijímají nejen dě-
ti zcela zdravé, ale i děti, které

vyžadují zvláštní péči. Tělesně
a duševně postižené děti lze
do jeslí přijmout po konzultaci
s příslušným dětským lékařem
a pokud to dovolují provozní
podmínky zařízení. „Měli jsme
tady už i nevidomou holčičku
nebo třeba chlapečka s diag-
nózou Downův syndrom.
Vzhledem k tomu, že jsme
vlastně zdravotnické pracovni-
ce, nečiní nám zvýšená péče
žádný problém,“ uvedla Olga

Obračajová, jež se výchově
našich nejmenších profesio-
nálně věnuje již několik desítek
let. Jesle mohou navštěvovat
děti, jejichž matky nebo osoby,
které je mají v péči, jsou za-
městnány. Pokud jsou v jeslích
volná místa, je možné přijmout
i děti, jejichž matky pečují do-
ma alespoň o jedno další dítě.

Od října roku 2001 mohou
rodiče své dítě umístit v jeslích
v daném měsíci 5x, aniž by ro-
dič ztratil nárok na rodičovský
příspěvek. Této služby, pod

názvem Svěřte je nám, nejčas-
těji využívají maminky, které si
potřebují vyřídit své osobní zá-
ležitosti u lékaře, na úřadech
nebo si chtějí doma uklidit tře-
ba po malování bytu a zároveň
mít jistotu, že je o jejich potom-
ky perfektně postaráno a navíc
jsou v kolektivu druhých dětí.
Jesle jsou schopny poskytnout
pomoc i rodinám s dětmi v pří-
padě onemocnění matky a její
hospitalizace v nemocnici, při
nástupu matky do výkonu tres-
tu odnětí svobody.    

Platba za pobyt dítěte v jes-
lích se řídí příslušnou vyhláš-
kou města Frýdku-Místku.
Stravu hradí rodiče v plné výši
stravovací jednotky, kterou ur-
čuje ředitelka jeslí s ohledem
na dodržování stravovacích
norem a cenu potravin. „Jídlo

jsme samozřejmě také schopni
upravit podle nároků dítěte,“
potvrdila Olga Obračajová ujiš-
těním, že připravovali už i bez-
lepkovou dietu. Navíc se před
příjmem dítěte vyplňuje osobní

dotazník zaměřený na zjištění
jeho návyků, oblíbených jídel,
případných alergií anebo jiných
zdravotních obtíží. Vedení jeslí
také pro jistotu vyžaduje potvr-
zení lékaře.

A jaký je denní režim v jes-
ličkách? Rozhodně ne takový,
na jaký si vzpomínají mnozí
z nás. Vše se řídí ne striktními
povinnostmi, ale spíše potře-
bami dětí a jejich rodičů. Příjem
dítěte probíhá standardně ráno
od 6.00 do 8.00 hodin, výji-
mečné však nejsou případy,
kdy rodiče dítě přivedou o ně-
co později nebo dokonce až
před obědem. „Tak nám dává
dítě například paní učitelka,
která má odpolední vyučová-
ní,“ vysvětlila ředitelka jeslí.
Kolem osmé hodiny děti posní-
dají a pak se věnují volné hře a
výchovnému zaměstnání. Před
obědem se děti chodí projít
ven. Po jídle ulehnou do postý-
lek a kdo neusne, může se za-
bavit v herně. Po spánku ná-
sleduje svačinka. Rodiče si
musejí pro děti přijít do 16.00
hodin.

Celková kapacita tohoto za-
řízení je 30 dětí a v současné

době je naplněna. Po letních
prázdninách se však počítá
s odchodem několika dětí ze
staršího oddělení jeslí do ško-
lek. Ing. Vladislava Bertová,
Mgr. Jana Alžběta Čtvrtková
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Frýdecko-místecké jesle slaví v červenci 10 let!
Jesle Frýdek - Místek - příspěvková organizace,
ul. Brožíkova 40

Vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví Ing. Vladislava
Bertová spolu s místostarostou města Mgr. Ivanem Vrbou
navštěvují jesle.

Sestry Marie Werliková a Marie Sobotíková pomáhají dětem
s obědem

Vojtěcha Gebauera převlé-
ká jeho maminka. Při pří-
chodu i odchodu si totiž mu-
sejí rodiče své děti převlék-
nout.

Ředitelka zařízení Olga Obračajová v šatnách. Každá skříňka
je označena obrázkem, který si děti dobře pamatují.

Emilie Budinská v přípravně
jídla.

Milada Olejníková právě 
peče dětem ke svačince
skořicové úlky.

Dětská sestra Lenka Adamusová.

Foto na této straně
Jana Alžběta Čtvrtková
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Magistr Edwin Krč
Ve Frýdku-Místku na Lohrerově ulici sídlí poboč-

ka Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou
mládež - ÚSPM Ostravice. Ředitelem ústavu je Ing.
Petr Adamus z Frýdku-Místku, vedoucím frýdecko-
místeckého zařízení je Mgr. Edwin Krč. Pod jeho
vedením se věnují mladým lidem s lehkým a střed-
ně těžkým mentálním postižením zdravotní sestry a
vychovatelé.

Po ukončení nákladné rekonstrukce v roce 1998
byl objekt bývalých jeslí obydlen čtyřiapadesáti kli-
enty. V současné době se tento počet nezměnil. Ži-
je tu sedm žen a dva páry spolu žijí ve společné by-
tové jednotce. Obyvatelé jsou na svůj domov, který
je označen jako Penzion Anenská, patřičně hrdí.
Sem se rádi vracejí po pracovní - terapeutické - čin-
nosti, kterou vykonávají od pondělí do pátku na ně-
kolika místech ve městě. Někteří pracují v dílně pří-
mo v budově ÚSPM, jiní se věnují drobným ručním
pracím, demontáži elektromateriálu nebo práci na
zahradě, která penzion obklopuje. Vykonávají také
pomocné stavební práce a úklid okolí v rámci ve-
řejně prospěšných prací.

Kromě pracovní činnosti je organizována pro ty-
to hendikepované mladé lidi, z nichž již někteří pře-
kročili věkovou hranici 30 let, široká zájmová čin-
nost. Patří k nim sportovní a pohybová terapie, re-
habilitační cvičení, posilování, masáže a relaxace.
Tomu všemu se mohou věnovat v tělocvičně, v re-
laxační a rehabilitační místnosti nebo přímo na
chodbách, kde jsou prostory využity umístěním po-
silovacích pomůcek a zařízení. Zábavu i poučení
skýtá řada nejrůznějších kroužků. K těm, o nichž se
v poslední době dovídáme dokonce i prostřednic-
tvím televize, patří pěvecký, hudební a taneční
kroužek.

Mgr. Edwin Krč a učitelka Lenka Pavelková, pod
jejichž vedením se tato vystoupení „dolaďují“, říkají,
že jejich svěřenci vystoupeními dělají radost nejpr-
ve sami sobě, protože se těší na každou zkoušku i
na den, kdy mají předvést veřejnosti to, co se nau-
čili. A kdo zažil vystoupení hendikepovaných chlap-
ců a děvčat třeba na náměstí Svobody v rámci ko-
nání Mezinárodního folklorního festivalu, možná byl

překvapen tím, jak umějí rozdávat radost písní 
a tancem, jak přirozeně dokážou rozdávat i ze své-
ho prožitku štěstí. Určitě nezapomenutelně do po-
vědomí posluchačů se u této příležitosti zapsal
svým přednesem básně Mít život rád těžce zdra-
votně postižený Petr Sivek. Tuto báseň neznámé-
ho autora Petr recitoval již mnohokrát. Báseň je
každoročně součástí přehlídky hendikepované mlá-
deže konané v Kopřivnici pod názvem Motýlek. Za-
zněla také v lázních v Klimkovicích začátkem letoš-
ního roku. Právě tady za přítomnosti České televi-
ze zažili všichni přítomní, ať zdravotníci či pacienti,
účinkující nebo diváci, úžasnou atmosféru s hud-
bou, zpěvem a tancem skupiny HENDI, jak ji zača-
li nazývat všichni, kteří mají co do činění s Penzio-
nem Anenská. Mgr. Krč dodává, že tímto způso-
bem se snaží oslovit také sponzory, protože roční
příspěvek na klienta je zcela nedostačující. V loň-
ském i letošním roce, když např. koncertovali v pro-
dejně Albert, její vedení rozhodlo, že výtěžek z ve-
řejné sbírky bude věnován právě ÚSPM Ostravice.

Vedoucí Edwin Krč svým přístupem umí na-
dchnout své spolupracovníky i svěřence. A to nejen
pro zpěv a hudbu, ale také pro sport. Může se po-
chlubit, že účastníci VI. ročníku sportovní olympiá-
dy v atletice pro mládež s mentálním postižením re-
prezentující ÚSPM Ostravice v říjnu 2002 na stadi-
onu TJ Slezan již počtvrté zvítězili. A také letos se
úspěšně zúčastnili několika sportovních aktivit. Za-
řízení je otevřeno návštěvám a spolupráci se ško-
lami připravujícími pro praxi budoucí sociální pra-
covníky, pedagogy i vychovatele.

Zvykli jsme si potkávat tyto velké děti na pro-
cházce, v obchodě, v kostele, zkrátka kdekoliv. „I
když svým myšlením jsou hendikepovaní lidé jiní,
nejsou horší,“ říká pediatr Henrich Behr. A my ostat-
ní se můžeme od nich učit radovat z maličkostí.
Vždyť jim stačí ke štěstí třeba rozžehnutý vánoční
strom v zahradě penzionu! Nebo několikametrová
májka, kterou chlapci po celý květen hlídají, aby
mohli být u jejího slavnostního pokácení.

K pětiletému výročí existence pobočky ÚSPM
Ostravice v našem městě přejeme zaměstnancům
i obyvatelům Penzionu Anenská mnoho krásných
aktivit a nápadů, úspěšných startů i cílů v osobním
i pracovním životě. Anna Nováková, kronikářka

Z vystoupení klientů centra při příležitosti školní akademie
Středního zemědělského učiliště F-M v kině P. Bezruče.
Kulturní vložkou provázel Josef Kucharik. FOTO: archiv

DEVA F-M. s.r.o.
p ř i j m e  n o v é  p r a c o v n i c e  n a  p o z i c i

·IâKY
Požadujeme: • vyučení a praxi v oboru

• ochotu učit se
• vysoké pracovní nasazení

Nabízíme: • finanční ohodnocení závislé na Vašem výkonu
• práci na hlavní pracovní poměr
• perspektivní práci v příjemném prostředí
• práci se špičkovými moderními technologiemi
• jednosměnný provoz

Písemné žádosti včetně přehledu praxe přijímáme na adrese: DEVA F-M. s. r. o.,
Kololouky 2140, 738 02 Frýdek-Místek. Tel. kontakt: 558 448 327, příp. 558 448 325
Vybraní uchazeči budou telefonicky pozvání na pohovor spojený s praktickou zkouškou
Vašich schopností. Z tohoto důvodu Vás žádáme o uvedení telefon. kontaktu.

Ve školce jako v pohádce
Za krásného slunečného dne v pátek 30. května uspořádala MŠ

Frýdek-Místek, Anenská 656 spolu s Občanským sdružením RADOST
již pátý ročník “HER BEZ ZÁBRAN„ mezi dětmi MŠ Trnky a dětmi MŠ
Anenská. Mottem letošního ročníku bylo “ Kdo žije v trávě „.

Školní zahrada na Anenská ožila příběhy Ondřeje Sekory, když se
děti spolu se svými učitelkami proměnily ve svých kostýmech v mra-
vence a berušky. S mravenčí pílí opravili “Ferdovi„ mravenečkové do-
meček, přivezli cihly, postavili komín. Berušce pak navlékaly děti ko-
rálky, vysázely květinovou zahrádku a pověsily prádlo na šňůru. Vše
dělaly závodivě na určený úsek hudby. Maskotem celých her byl Fer-
da mravenec a Beruška. Ty si děti po hrách pyšně a radostně odná-
šely do pohádkové školky. Sportovní klání skončilo 3:3. Bylo štěstím vi-
dět 200 dětí ze dvou mateřských škol s rozdováděnými tvářičkami. 
Šikovnost a sportovní úsilí bylo oceněno sladkostmi.

Pro celý kolektiv zaměstnanců MŠ byla odměnou radost dětí a po-
děkování široké veřejnosti rodičů za překrásnou akci. J. Mikendová

Žáci z Lískovce na Globe games
Ve dnech 23. - 25. května se uskutečnily 6. GLOBE GAMES , ten-

tokrát v Karviné GLOBE je celosvětový program, jehož cílem je zvýšit
povědomí obyvatel celého světa o stavu životního prostředí planety Ze-
mě a podpořit studenty v prohlubování jejich znalostí v oblasti přírod-
ních věd a techniky.

Základní školu ve Frýdku - Místku , Lískovci reprezentovalo pěti-
členné družstvo - Tereza Štvartáková, Aleš Trčka, Táňa Baštinská, Pa-
vel Husník a Patrik Pastrňák. Dva účastníci - Vendula Martišková a Mi-
chal Hruška pracovali jako průzkumníci, v oboru zahradní architektura
a práce s GPS.

Mezi významné hosty Globe Games patřili Praktiksha Patel z Glo-
be centra ve Washingtonu, David Vondrouš, poradce ministra životní-
ho prostředí, Jaroslav Froulík z odboru pro mládež MŠMT, Dana Vo-
tápková - kordinátorka programu Globe v ČR, Magdalena Machinko -
Nagrabecka - koordinátorka polského Globe a představitelé města
Karviné.

Na 12 stanovištích plnilo 34 družstev z ČR a Polska úkoly, ve
kterých prokazovali své znalosti a dovednosti v oboru meteorologie,
biometrie, hydrologie, ve znalostech anglického jazyka, práci s GPS,
určování rostlin a živočichů a historie města Karviná.

Družstvo školy Frýdek - Místek, Lískovec se umístilo ve své kate-
gorii na 11. místě. Marie Stratilová

Přijďte na den řemesel!
Prodejna a galerie Krásno

pořádá u příležitosti Místecké
pouti v kostele sv. Jana a Pavla
v neděli 29. června od 9 do 15
hodin na prostranství u kostela
sv. Jana a Pavla v Místku (v
blízkosti cukrárny u Vykopnuté-

ho) Den řemesel. Své řemeslo
předvede řezbář, krajkářky, ko-
vář, perníkářka, keramik, malíř
a jiní. Dále zde vystoupí „Ondrá-
šek“ - dětský folklórní soubor při
MŠ Beruška Frýdek-Místek. Ak-
ce bude zpestřena módní pře-
hlídkou žákyň Soukromé střed-

ní uměleckoprůmyslové školy
oděvní s.r.o. ČSA 481, Frýdek-
Místek, které předvedou svou
vlastní tvorbu. Budou podávány
oblíbené výrobky z medu - me-
dovina místních včelařů. Děti
potěší soutěže a koníčci z RIA-
SU Sviadnov. Vstup je volný.

Prezidentka festivalu MUDr. Eva Geryková (vpravo), tlumočnice
zahraničních souborů a redaktorka České televize Iva Bartoňová na
zahájení 9. Mezinárodního folklorního festivalu. FOTO: Ida Kořená
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Život jako zázrak
Muzeum Beskyd hostí v

těchto dnech ve svých výstav-
ních síních zajímavou osob-
nost. Je jí umělec, malíř, gra-
fik, ilustrátor, básník, spisova-
tel, překladatel a cestovatel
Jaromír Skřivánek z Prahy.
Narodil se 10. října 1923 a v
současné době je ve věku, kdy
prochází svým životem od sa-
mého začátku, zvažuje klady i
zápory, bilancuje a vyhodno-
cuje. Na svůj život se dívá s
pocitem, že jej prožil smyslupl-
ně v souladu se svou životní fi-
lozofií, s kterou nás seznámil v
jedné ze svých knih s překrás-
ným názvem „Život jako zá-
zrak, cestopis duše“. Stejný
název nese i výstava ve frý-
deckém zámku, kde se setká-
te s výběrem obrazů, grafik,
ilustrací a knih z jeho celoži-
votního díla.

Jeho umělecká tvorba byla
silně ovlivňována zejména in-
dickou a tibetskou filozofií a
historií. On sám říká, že jej sil-
ně okouzlil buddhismus, který
je mu velice blízký dodnes. In-
dii navštívil poprvé v roce
1967. V roce 1974 následova-
la druhá cesta a prožitky z
obou zúročil ve svých obra-
zech a cestopisné knize „Za
krásami Indie“. Byla vydána v
roce 1977 a oceněna jako
„Nejlepší kniha roku“ naklada-
telství Orbis. Do Indie se znovu
vrátil ještě třikrát, naposled
v roce 1997.

Ilustroval řadu knih - „Nala a
Damajanti“, „Mahábhárata“,
„Bhagavadgíta“, „Mipam, lama
s paterou moudrostí“. Přeložil
a ilustroval Patandžaliho „Afo-
rismy o józe“.

A další knihy sám napsal a
také ilustroval. V roce 1992 to
bylo bibliofilské vydání poezie
„Strom života“, v roce 1998
pak překrásné pohádky z kraje
pod Himalájem nazvané „Kou-
zelný hadí kámen“ a již vzpo-
mínané knihy „Za krásami In-
die“ (1977) a „Život jako zá-
zrak, cestopis duše“ (2001).

Jako jedna z posledních právě
v tomto roce vychází „Šlechtic-
tví ducha, hledání lidskosti a
absolutna“. Většina těchto knih
je ve výstavě zastoupena.

O jeho vysokém tvůrčím po-
tenciálu a obdivuhodné praco-
vitosti svědčí více než padesát
výstav u nás i v zahraničí. Vy-
stavoval několikrát v Indii - 
v Dillí, Kalkatě, Madrasu, Bom-
baji, v Amritsaru, na Srí Lance,
ve Švédsku, Velké Británii. Je
zastoupen svými obrazy v Ná-
rodní galerii v Praze, Galerii
hlavního města Prahy a v dal-
ších městech naší republiky.
Ze zahraničí můžeme jmeno-
vat Velkou Británii (Easter In-
stitut v Londýně), Sri Lancu
(Národní galerie v Kolombu),
USA (Theosophical Society 
v Pasadeně v Kalifornii a Jain
International Meditation Center
v New Yorku) atd.

Vše, co bylo vyjmenováno,
ale i to, co bylo opomenuto,
představuje bohatou žeň život-
ní náplně člověka, který ani na
chvíli svou činností neztratil ze
zřetele cíl, který je pro nás
ostatní světlem. Tím cílem je
nalezení utajené svatyně v na-
šem vlastním srdci, nalezení
smyslu života a sebe sama.

To, že se podařilo zajistit ve

Frýdku-Místku výstavu tak zají-
mavé osobnosti, jakou je pan
Skřivánek, je úspěchem Mu-
zea Beskyd. Výstava je insta-
lována ve všech pěti výstav-
ních síních frýdeckého zámku
a potrvá do 24. srpna 2003.
Nabízí nebývalý umělecký zá-
žitek a občané našeho města
by měli nabízenou příležitost
využít. V doprovodném progra-
mu se uskutečnila beseda
s Jaromírem Skřivánkem den
po vernisáži 18. 6. a příznivce
umění můžeme ještě pozvat
na besedu Pozitivní umění-hle-
dání a nalézání sebe - ve stře-
du 23. 7. v 17.00 hodin do zá-
meckého klubu frýdeckého
zámku. Lenka Kovalová

Frýdecko-místecké děti
vystavují v Národní galerii

Dvanáct žáků výtvarného
oboru základní umělecké školy
ve Frýdku-Místku bylo oceněno
na prestižní mezinárodní dět-
ské výtvarné soutěži „LIDICE
2003“.

Spolu s dalšími výtvory třech
tisícovek dětí z celého světa
byly jejich práce umístěny
v prostorách Veletržního palá-
ce Národní galerie v Praze a
památníku v Lidicích, kde pod
záštitou ministra kultury ČR,
ministryně školství, ministra
zahraničních věcí a české ko-
mise pro spolupráci s UNE-
SCO probíhá velká výstava
současné dětské tvorby.

Ve společnosti prací malých
výtvarníků z tak různorodých
zemí, jako např. Kanada, Rus-
ko, Keňa, Mongolsko, Uru-
guay, Bulharsko, Polsko, Ně-
mecko, Chorvatsko, Rumun-
sko, Thajsko či Spojené Arab-
ské Emiráty, svými sochami,
grafikami, kresbami a malbami
naše město reprezentují: Vero-
nika Faldynová, Nikola Ferfec-
ká, Tomáš Sniegoň, Kristýna
Machačová, Vendula Moškořo-
vá, Denis Stuchlík, Tomáš Ka-
but, Saskie Kubaczková, Radek Cmíral, Tereza Palíková, Mar-
kéta Dudová a Aneta Velčovská. Blahopřejeme!

Mgr. Marta Čubová, VO ZUŠ

Sylva Česlarová v Krásnu
Vernisáž výtvarné výstavy s názvem „Vesmír tvoří“ autorky

Sylvy Česlarové proběhne v pátek 4. července v 17.00 hodin
v místecké galerii Krásno.

Jedná se o již druhou výstavu této výtvarnice v Krásnu. Prv-
ní, velmi úspěšná, proběhla v srpnu roku 2001. Pro připomenu-
tí, Sylva Česlarová pochází z rodiny duchovních léčitelů a du-
chovních malířů z Radvanic. Jedná se o obrázky, které léčí, har-
monizují člověka, jsou plné energie, která se do obrazů dostala
prostřednictvím výtvarnice samé.

Jejich sílu, která je umocněna nádherně jemnými barevnými
tóny, může jedině návštěvník této výstavy poznat sám, vychut-
nat si její atmosféru.

Česlarová letos úspěšně vystavovala v Praze (březen), v Os-
travě v době hudebního festivalu Janáčkův máj. Ve Frýdku-Míst-
ku výstava potrvá do 30. srpna.

Jarní měsíce znamenají
každoročně pro žáky a učitele
základních uměleckých škol
největší koncentraci soutěží,
koncertů, výstav, přehlídek a
dalších akcí.

V minulých týdnech probě-
hla krajská kola soutěží v hu-
debním oboru. Největší ús-
pěch jsme zaznamenali ve
hře na lidové nástroje. Dvě
naše cimbalistky Gabriela Ne-
zhodová a Barbora Tereško-
vá získaly první místa a po-
stoupily do ústředního kola,
kde získaly druhé, resp. třetí
místo. Druhé místo v kraji ob-
sadil Martin Kolář. Všechny
cimbalisty připravuje paní uči-
telka Markéta Pustková. Cim-
bálová muzika Graj získala 2.
místo a Rozmarýn 3. místo -
obě připravila paní učitelka
Császárová. Rovněž třetí
skončila hudecká muzika, kte-
rou vede pan učitel Karel
Skotnica.

Soutěžily také velké smyč-
cové orchestry. Ten náš pod
vedením pana učitele Borise
Hajduška získal druhou cenu.

Ve zpěvu nejlépe uspěla
Zuzana Lapišová, která získa-
la první cenu. 3. místo obsadi-
la Markéta Rojíčková - obě
připravil paníučitel Dziadkie-
wicz. Další tři třetí místa zís-
kali žáci paní učitelky Drncové

Adéla Ryšková, Zita Maršál-
ková a Martin Pobucký.

Soutěže proběhly také ve
hře na dechové nástroje. Nej-
více se dařilo Markétě Kred-
bové, která získala první ce-
nu. Saxofonistka Dagmar Ko-
hutová obsadila druhé místo -
obě připravil pan učitel Paz-
derný. Trumpetisté Dominik
Plachetka a Martin Šupina
získali třetí cenu (pan učitel
Michna).

Ve hře na příčnou flétnu
získala třetí cenu žákyně paní
učitelky Kavkové Martina So-
chová. Další třetí místa obsa-
dily hráčky na zobcovou flétnu
Dominika Vrbíková (paní uči-
telka Peterková), Adéla Kle-
gová (paní učitelka Kavková)
a Tereza Lednická (paní uči-
telka Kozlová).

Naši tanečníci pod vedením
učitelek Novákové a Chrapko-
vé získali několik umístění
v okresním kole. Mimořádné-
ho úspěchu pak dosáhla sku-
pina tanečníků pod vedením
paní učitelky Novákové, která
získala se skladbou Žáby mi-
mořádného ocenění s postu-
pem do ústředního kola.

Všem žákům i učitelům pat-
ří gratulace a poděkování za
vynikající reprezentaci školy a
našeho města. 
Ladislav Muroň, ředitel ZUŠ

Horní řada (zleva): Vendula
Moškořová, Kristýna Ma-
chačová, Tomáš Kabut, To-
máš Sniegoň. Spodní řada:
Denis Stuchlík, Saskie Ku-
baczková, Radek Cmíral,
Veronika Faldynová, Nikola
Ferfecká.

FOTO: archiv školy

Úspěchy žáků základní
umělecké školy 
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VOLEJBAL CUP 2003

O víkendu 24. a 25. května
se sešlo na startu ve Frýdku-
Místku 12 oddílů z České, Slo-
venské a Polské republiky. Za-

hájení mezinárodního žákov-
ského turnaje pod patronací TJ
SOKOL Frýdek-Místek, Regio-
nu Beskydy a Města Frýdek-

Místek VOLEJBAL CUP 2003
se ujal starosta TJ SOKOL 
F-M Jiří Zaoral spolu se zá-
stupcem předsedy Sdružení
Region Beskydy, starostou ob-
ce Čeladná Pavolem Lukšou.
Hrálo se v příjemném areálu
sokolovny ve Frýdku. Sluníčko
hráče vydatně provázelo po
oba dny. České mladé volejba-
lové naděje mohly poměřit své
síly s polským družstvem z Bi-
elsko-Bialé a slovenským tý-
mem z Novotě na Oravě.

A kdo zvítězil? Z celkových
12-ti družstev přebíral pohár
Euroregionu Beskydy z rukou
předsedy Regionu Beskydy a
poslance Parlamentu ČR Ing.
Petra Rafaje oddíl DANZAS
Ostrava s 10 body, sety 10:1,
na 2. místě skončilo Krajské
centrum mládeže Ostrava se 6
body, sety 8:4, na pěkném 3.
místě se umístil domácí tým TJ
SOKOL Frýdek-Místek pod ve-
dením trenérů Radima Pajurka
a Václava Adámka se 6 body,
sety 7:6. Bielsko-Bialá byla
čtvrtá a Novoť šestá. Největší
dík patří hlavnímu organizátoru
Jánu Windischovi, trenéru
mladších žáků TJ SOKOL Frý-
dek-Místek. (hw)

Mladí volejbalisté TJ Sokol Frýdek-Místek „A“ v akci.
FOTO: Hana Windischová

TJ SOKOL Frýdek-Místek ve spolupráci s Regionem Bes-
kydy a Městem Frýdek-Místek uspořádali ve dnech 24. - 25.
května tohoto roku mezinárodní žákovský turnaj VOLEJBAL
CUP 2003. Hlavní cenou pro vítěze byl pohár Euroregionu
Beskydy.

Baseballový klub BK
Klasik FM zažil týden snů
Neuvěřitelný týden zažili naši baseballoví hráči BK Klasik v týd-

nu od 5. do 11. května, kdy odehráli celkem 11 zápasů bez jediné
porážky, což historie tohoto klubu ještě nepamatuje. Týden snů
začali naši kadeti nečekaným vítězstvím na hřišti Arrows Ostrava
9:6 , pokračovali kadeti mladší ve středu opět vítězstvím nad tý-
mem Arrows 12:7, v sobotu přidali dalších pět vítězství naši T bal-
listé z turnaje v Katalpě. V neděli k této sérii výher přidali ještě žá-
ci dvě vítězství doma na hřišti s týmem Cannibals ze Šumperka
10:9, 8:6 a kadeti opět vyhráli na hřišti v Orlové s týmem Snails
7:5. Vše završili naši muži vítězstvím nad týmem Hippos Ostrava.

Co dodat k takovému fantastickému týdnu? Jen tak dál, přece
takový týden se může zase někdy zopakovat. Ještě přidáme prů-
běžné pořadí našich baseballistů v této sezóně:

Muži zatím tabulku vedou, kadeti a mladší kadeti obsadili zatím
třetí příčku, žáci tabulku vedou a naše dvě družstva T ballistů ob-
hajují 1. a 4. místo tabulky. Jaroslav Meyer

Vozíčkáři vítězství neobhájili
Už předposlední zápas (předpokládané finále) turnaje

Beskydy Cup 2003, jehož 3. ročník proběhl ve dnech 30.
května až 1. června ve Frýdku-Místku, rozhodl o jeho vítězi.
Bohužel rozhodl i o tom, že domácí tým posílen profíkem
Rosťou Pohlmannem neobhájí loňské a předloňské vítěz-
ství.

Velmi blízko k porážce domácího týmu měli již v sobotu soupe-
ři z Trigy-Eprin Brno, kdy v normální hrací době skončil zápas ne-
rozhodně a muselo se prodlužovat. Nakonec se štěstí přece jen
obrátilo na stranu týmu SKV „A“. O vítězství Mety Praha rozhodla
především bezchybná střelba jejich dvou 2 metrových pivotů Pet-
ra Tučka (posila z RSC-Rollis Zwickau) a Pavla Hartiga. Zvláště
„Tůča“ je v životní formě, což se taky projevilo ve vítězství v sou-
těži „o nejlepšího střelce“. (rk)

Místecké náměstí Svobody
ožilo v pátek třináctého spor-
tovně zábavnou atmosférou.
Školní sportovní klub při 
SOTŠ, ul. Pionýrů, F-M, byl to-
tiž hlavním pořadatelem sou-
těže v olympijském šplhu. Ná-
městí se zaplnilo sportovními
fanoušky i zvědavými kolem-
jdoucími. DJové se postarali o
hudební doprovod a akce mo-
hla začít. Doprovodné soutěže
Lezec Beskyd se zúčastnili žáci
základních škol ve městě. Po-

tom šplhali dorostenci na čtyř a
půlmetrovém laně. Hlavní sou-
těž v olympijském šplhu na os-
mimetrovém laně byla zahájena
až v odpoledních hodinách. Zú-
častnili se jí borci z celé České
republiky. Na závěr proběhla
soutěž v paralelním šplhu na
čtyř a půlmetrovém laně, do kte-
ré se kvalifikovali ti nejlepší z
hlavního závodu. Město F-M
soutěž podpořilo z fondu repre-
zentace a propagace částkou
přesahující 26 000 Kč. (jač)

Zlato v hlavní soutěži získal Josef Křivánek ze SK Veselka
s nejlepším časem 6,09 s. Ten mimo jiné dosáhl v doplňkovém
pokusu času 6,00 s. Na 2. místě skončil Petr David z ISŠS 
a U Jihlava s nejlepším časem 7,01 s. 3. místo si odnesl Michal
Nedomlel z oddílu Radio Prácheň s časem 7,11 s.

FOTO: Miroslav Paseka

Velká cena Města Frýdku-Místku

Vítěz hlavní soutěže
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KUPON

5% SLEVA
NA VÝROBKY

GALADŘEVO

Staré Město

u Frýdku-Místku

Jamnická 16

tel.: 558 640 640

■ nízkoenergetické
dřevěné RD

■ zahradní nábytek
■ ekologické barvy

na dřevo
■ pozink. konzoly
■ pískoviště
■ houpačky

■ zásobníky na

kompost

■ dřevěné ploty

■ pergoly

■ altány

■ palisády

■ květináče

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

MUDr. HROZEK DUŠAN
oznamuje,
že rozšířil 

svou zubní praxi po 

MMUUDDrr..  SSEEKKEERRKKOOVVÉÉ  MMAARRIIII

na ul. TGM 600 ve Frýdku.

Všechny pacienty
automaticky
přebíráme

a ošetřujeme,
taktéž dorost a děti.

� 558 630 801

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

TLAKOVÁ IMPREGNACE DŘEVA WOLMANITEM CX 10

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

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

VÁ· 3. STÁL¯ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

AU-PAIR STAYS 
IN EUROPE

Z p r o s t ř e d k o v á v á m e  
au-pair pobyty v Evropě 

(Velká Británie a Severní Irsko, 
Německo, Španělsko, Francie, Belgie)

ZA 
BEZKONKURENČNÍ

CENY!
POZOR!!!
Pro klienty z Úřadu práce
10% sleva při pobytu 6 měsí-
ců a déle (chlapci 1 rok a déle)

KONTAKT: 
Lenka Blahutová
☎ 558 666 619 

777 871 165, 732 425 393
e-mail: leniaupair@msn.com

STOMATOLOGICKÁ PRAXE
společnosti 

Multimedico s.r.o.
na ulici Novodvorské 3060

ve Frýdku-Místku
o z n a m u j e

obnovení 
přechodného přerušení

aktivní činnosti
v plném rozsahu
poskytované

stomatologické péče
kvalifikovaným

stomatologem po 
ukončení nezbytného

výběrového řízení.

ÎALUZIE
776 333 009 • 732 828 098
Ale‰ KoÀafiík, K Hájku 2961 F-M
■ horizontální cena od 165 Kã/m2

+ 40 Kã montáÏ/ks - cena zahrnuje
vymûfiení, dopravu i DPH

■ vertikální ■ venkovní 
■ mark˘zy ■ rolety 
■ sítû proti hmyzu 
■ lamelové shrnovací dvefie


