
- schválila zásady postupu při
přidělování míst v zařízeních so-
ciální péče na území města Frýd-
ku-Místku, přičemž zásadní změ-
nou je kritérium bodového hod-
nocení sloužícího k posuzování
sociální potřebnosti žadatelů (ny-
ní je důraz kladen především na
celkovou soběstačnost a sociální
osamění a již se tolik nezohled-
ňuje doba podání žádosti);

- zadala veřejnou zakázku na
dodávku stavby Oprava chodní-
ku - ul. Pionýrů (u 6. ZŠ), k.ú.
Místek;

- schválila plán zimní údržby
pro zimní období let 2003 - 2007
(je k dispozici na odboru dopra-
vy a silničního hospodářství na-
šeho městského úřadu a na spo-
lečnosti Technické služby a.s. 
F-M);

- rozhodla o zadání veřejné za-

kázky Studie sportovně - rekre-
ačního území, vymezeného le-
vým a pravým břehem řeky Os-
travice od víceúčelové sportovní
haly po pěší lávku U žida včetně
zakomponování Smetanových
sadů (studie má za cíl zmapovat
současný stav daného území
včetně majetkových vztahů, pro-
jednat s dotčenými orgány, sta-
noviska vyhodnotit a navrhnout
do tohoto území možné volnoča-
sové aktivity - otevřená ohniště,
robinzonádní hřiště, šachová a
kuželková pole, hřiště pro plážo-
vý volejbal apod.);

- zadala veřejnou zakázku Od-
borná správa lesního majetku
města Frýdku-Místku uchazeči
Lesy České republiky s. p.;

- doporučila zastupitelstvu měs-
ta vydat obecně závaznou vy-
hlášku o stanovení podmínek

úhrady nákladů za pobyt dítěte
v Jeslích Frýdek-Místek;

- projednala návrh výběrové
komise na nejvhodnějšího ucha-
zeče v souvislosti s nájmem ne-
bytových prostor nacházejících
se v objektu č.p. 1147 tř. T.G.M.
(kavárna Radhošť);

- rozhodla o uzavření smlouvy
o účasti Města Frýdek-Místek na
veletrhu Holiday Word 2004 me-
zi Městem Frýdek-Místek a
agenturou Triumf;

- rozhodla o zadání veřejné za-
kázky na zpracování Propagač-
ního filmu Frýdek-Místek a okolí
(na nosičích CD ROM, kazetách
VSH a DV CAM, a to v jazycích
čeština, angličtina a němčina);

- rozhodla o zadání veřejné za-
kázky na dodávku stavby Rozší-
ření veřejného osvětlení - ul.
K Rovni, k.ú. Chlebovice a na
dodávku stavby Výstavba samo-
statného osvětlení vybraných
přechodů pro chodce a na do-
dávku stavby Oprava chodníku
ul. Lubojackého k.ú. Frýdek;

- rozhodla o uzavření darovací
smlouvy mezi Českou spořitel-
nou, a. s. a Městem Frýdek-Mís-
tek o přijetí daru ve výši 15 tis. Kč
na financování podpory sportu a

tělovýchovy a také rozhodla o
uzavření darovací smlouvy mezi
společností InterCora, s. r. o. a
Městem Frýdek-Místek, jejímž
předmětem je nepeněžní dar -
náhradní výsadba v Sadech
Bedřicha Smetany v hodnotě 
1 250 tis. Kč;

- doporučila zastupitelstvu měs-
ta schválit Zásady pro zřizová-
ní a financování osadních výbo-
rů;

- rozhodla o přijetí systémové
dotace ze státního rozpočtu na
financování akce Rekonstrukce
náměstí Svobody v Místku a při-
lehlých částí ve výši 6 608 tis. ko-
run;

- rozhodla o zadání veřejné za-
kázky na dodávku stavby J. Trn-
ky 72 - výměna vnitřní kanaliza-
ce a na dodávku stavby ZŠ F-M
ul. 1. máje 1700 (7. ZŠ) - úprava
školní kuchyně;

- doporučila zastupitelstvu měs-
ta schválit žádost o zařazení
Města Frýdek-Místek mezi statu-
tární města České republiky;

- doporučila zastupitelům schvá-
lit Zásady pro odměňování za vý-
kon funkcí v komisích Rady měs-
ta a výborech Zastupitelstva
města Frýdku-Místku.

Vážení 
spoluobčané,

Zastupitel-
stvo města
Frýdku - Míst-
ku se na svém
jednání
15.12.2003
zabývalo návr-
hem pravidel rozpočtového
provizoria na rok 2004. Těmito
pravidly se hospodaření města
bude řídit až do doby schvále-
ní rozpočtu pro rok 2004, před-
poklad je v únoru 2004.

Chtěla bych vám dnes uvést
alespoň některé údaje z těchto
pravidel:

- předpokládané příjmy na-
šeho města na r. 2004 jsou od-
hadovány na 1,241.086 000
korun;

- z toho daňové příjmy
547,741.000 korun, nedaňové
příjmy 116,508.000 Kč, kapitá-
lové příjmy 22,500.000 Kč a
přijaté dotace předpokládáme
ve výši 554,337.000 Kč. V do-
tacích jsou zahrnuty přede-
vším částky na sociální dáv-
ky (325,401.000 Kč) a pří-
mé výdaje ve školství
(227,921.000 Kč);

- vzhledem k rozpočtu r.
2003 jsou předpokládané příj-
my o 10 milionů nižší;

- výdaje jsou navrženy ve
výši 1,399.817.000 Kč a finan-
cování 158,731.000 Kč;

- v návrhu rozpočtového
provizoria je zapracována plá-
novaná rezerva 5,500.000 Kč;

- odbor vnitřních věcí má ve
svých výdajích 140.874.000
korun ( je to téměř o 26 milio-
nů méně než v r.2003);

- také odbor správy obecního
majetku má plánované výdaje
nižší než v r. 2003 (o 14,5 mili-
onů) - celkem 55,223.000 Kč;

- naopak odbor dopravy a
silničního hospodářství má ve
svých výdajích proti r. 2003 
více finančních prostředků 
o 14 milionů Kč - celkem
155.552.000 Kč;

-investiční odbor plánuje vý-
daje 309,472.000 Kč, tj. o více
než 114 milionů více než v r.
2003 (výdaje hrazené z úvěru
města jsou především na re-
kreační a oddychový komplex
zóny Olešná a sportovní halu,
celkem za 170 milionů Kč).

Podrobnější komentář bude
pro vás připraven v únorovém
vydání Zpravodaje Rady měs-
ta F-M. Ing. Eva Richtrová

◆ Leden 2004 ◆ č. 1 ◆ Ročník XIV. ◆ Náklad 25 000 ◆ Zdarma do všech schránek ◆

INFORMACE Z 29., 30. A 31. SCHŮZE
RADY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

„Plníme, co jsme slíbili. Budovu pošty ve Skalici se nám ještě
před koncem roku podařilo díky příznivému počasí zateplit a do-
stala nový zelený kabát,“ prohlížela si fasádu před dokončením
starostka města Ing. Eva Richtrová.

FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

29. schůze Rady města Frýdku-Místku proběhla 11. listopa-
du, 30. schůze se konala 14. listopadu a naposledy v tomto
měsíci radní jednali 25. listopadu. Na 30. schůzi radní rozhodli
o účasti Města Frýdek-Místek v soudní dražbě montované
ubytovny a šatny, tzv. likusáku při víceúčelové sportovní ha-
le a zároveň zmocnili starostku města Ing. Evu Richtrovou
k zastupování města v této věci. Na téže schůzi rada souhla-
sila se zaplacením dražební jistiny ve výši 180 tis. Kč na účet
Okresního soudu ve Frýdku-Místku stanovené v dražební vy-
hlášce. Dále rada města:

Pfiejeme v‰em obãanÛm 
veselého Silvestra 

a úspû‰né vykroãení

do roku 2004
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Dárky pro seniory
Dětmi vyrobené krásné dá-

rečky - ubrousky, svícny, zvo-
nečky, ozdoby, perníkové dob-
roty a rozličná přání - putovaly
i letos ze školních družin do
městských a charitních sociál-
ních zařízení, aby v předvá-
nočním čase potěšily naše
starší spoluobčany. Poděková-
ní proto patří nejen těmto dě-
tem, ale i jejich vychovatelkám
ze školních družin, díky jejichž
vynaloženému úsilí a nápa-
dům se dárečky staly pro seni-
ory našeho města již pěknou
tradicí.

1) Základní úřední hodiny:

V těchto dnech a hodinách je
na všech pracovištích našeho
městského úřadu umožněn
styk s veřejností. Oproti loňské-
mu roku je zde občanům na-
bídnuta možnost vyřídit si po-
třebné záležitosti i ve čtvrtek.
pondělí 8.00 až 17.00 hod.
středa 8.00 až 17.00 hod.
čtvrtek 13.00 až 15.00 hod.

2) Rozšířené úřední hodiny:

Mimo výše uvedených zá-
kladních úředních hodin umož-
ňují některá pracoviště Měst-
ského úřadu Frýdek-Místek
styk s veřejností i v jiných
dnech, popřípadě rozšiřují zá-
kladní úřední dny o více úřed-
ních hodin.

Pro ucelený přehled vám na
následujících řádcích uvádíme
přehled úředních hodin praco-
višť s rozšířenými úředními ho-
dinami.

a) odbor vnitřních věcí - od-
dělení evidence obyvatel, ob-

čanských průkazů a cestovních
dokladů a oddělení matriky

odbor dopravy a silničního
hospodářství - oddělení evi-
dence silničních vozidel

odbor dopravy a silničního
hospodářství - oddělení řidič-
ských oprávnění a přestupků
pondělí 8.00 až 17.00 hod.
středa 8.00 až 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 až 15.00 hod.

b) finanční odbor - oddělení
místních daní a poplatků
pondělí 8.00 až 17.00 hod.
středa 8.00 až 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 až 15.00 hod.

c) odbor správy obecního
majetku - oddělení správy bu-
dov a bytového fondu, úsek
technicko-ekonomický
pondělí 8.00 až 17.00 hod.
úterý 7.30 až 8.30 hod.
středa 8.00 až 17.00 hod.
čtvrtek 13.00 až 15.00 hod.
pátek 7.30 až 8.30 hod.

d) pokladna v budově
Radniční 1148

pondělí 8.15 až 11.30 hod.
12.00 až 16.30 hod.

úterý 8.15 až 11.30 hod.
12.00 až 13.30 hod.

středa 8.15 až 11.30 hod.
12.00 až 16.30 hod.

čtvrtek 8.15 až 11.30 hod.
12.00 až 14.30 hod.

pátek 8.15 až 11.30 hod. 
12.00 až 13.30 hod.

e) podatelna v budově
Radniční 1148
pondělí 7.30 až 17.00 hod.
úterý 7.30 až 14.30 hod.
středa 7.30 až 17.00 hod.
čtvrtek 7.30 až 15.00 hod.
pátek 7.30 až 14.30 hod.

f) pokladna v budově
Palackého 115
pondělí 8.30 až 11.00 hod. 

11.30 až 16.30 hod.
úterý 8.30 až 11.00  hod.

11.30 až 13.30 hod.
středa 8.30 až 11.00 hod. 

11.30 až 16.30 hod.
čtvrtek  8.30 až 11.00 hod.

11.30 až 14.30 hod.
pátek 8.30 až 11.00 hod. 

11.30 až 13.30 hod.

g) podatelna v budově
Palackého 115
pondělí 7.30 až 11.30 hod. 

12.00 až 17.00 hod.
úterý 7.30 až 11.30 hod.

12.00 až 14.00 hod.
středa 7.30 až 11.30 hod. 

12.00 až 17.00 hod.
čtvrtek 7.30 až 11.30 hod. 

12.00 až 15.00 hod.
pátek 7.30 až 11.30 hod.

12.00 až 14.00 hod.

Styk s veřejností nemá in-
vestiční odbor, avšak po do-
hodě s odpovědným zaměst-
nancem je jednání v záležitos-
tech týkajících se investiční vý-
stavby města možné.

Rovněž právní odbor
městského úřadu nemá styk
s veřejností a slouží pouze
pro interní potřeby - zabez-
pečuje, řídí a koordinuje po-
skytování právní pomoci pro
všechny odbory městského
úřadu.

Tajemník městského úřadu 
Mgr. Ing. Petr Menšík

Úřední hodiny na městském úřadě od 1. 1. 2004

9. zasedání Zastupitelstva
města Frýdku-Místku proběh-
lo 3. listopadu již tradičně ve
velké zasedací síni našeho
městského úřadu. Hlavním
bodem programu bylo jedná-
ní o 4. změně rozpočtu města
Frýdek-Místek pro rok 2003
prováděné zastupitelstvem
města formou rozpočtových
opatření. Zastupitelé tedy
schválili zvýšení příjmů o
2 822 tis. korun na celkovou
výši 1 241 279,94 tis. Kč, zvý-
šení výdajů o 26 892 tis. Kč na
celkovou výši 1 328 487,94
tis. Kč. Zvýšení financování
zastupitelé schválili o 24 070
tis. Kč na celkovou výši
87 208 tis. Kč. Dále zastupitel-
stvo města:

- uložilo zařazovat do progra-
mu každého příštího zasedání
Zastupitelstva města Frýdku-
Místku písemnou informaci o
posunu realizace výstavby silni-
ce I/48 směrem k městu Frý-
dek-Místek;

- schválilo záměr Města Frý-
dek-Místek prodat dům č.p.
639 na pozemku p.č. 1528/1
zast. plocha a pozemek p.č.
1528/1 zast. plocha o výměře
570 m2, k.ú. Frýdek (Kostikovo
náměstí);

- vzalo na vědomí informativ-
ní zprávu o nabytí nemovitého a

movitého majetku v souvislosti
se zrušením vojenského útvaru;

- rozhodlo nevydat obecně
závaznou vyhlášku o místním
poplatku za lázeňský nebo re-
kreační pobyt;

- vydalo Obecně závaznou
vyhlášku č.7/2003, o místním
poplatku z ubytovací kapacity,
Obecně závaznou vyhlášku
č.8/2003, o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství,
Obecně závaznou vyhlášku
č.9/2003, o místním poplatku ze
vstupného, O-becně závaznou
vyhlášku č.10/2003, o místním
poplatku za provozovaný výher-
ní hrací přístroj (vyhlášky k na-
hlédnutí na finančním odboru
našeho městského úřadu nebo
na www.frydekmistek.cz);

- rozhodlo o zrušení společ-
nosti Městské lesy Frýdek-Mís-
tek s.r.o. s likvidací ke dni 1. 1.
2004;

- projednalo bez přijetí usne-
sení zprávu z interního auditu
č.1/2003 Dotace poskytnuté
Sdružení Romů na Moravě Ro-
mano jekhetaminiben andro
Morava;

- vzalo na vědomí zprávu o
průběhu řízení před Městským
soudem v Praze ve věci po-
zemků Města F-M nacházejí-
cích se pod Víceúčelovou spor-
tovní halou ve F-M a souhlasilo

se zpětvzetím určovací žaloby
podané u Okresního soudu ve
F-M na určení vlastnictví spor-
tovní haly;

- schválilo stanovení měsíč-
ních odměn za výkon funkce
pro neuvolněné členy Zastupi-
telstva města Frýdku-Místku od
1. ledna 2004.

Úplné znění usnesení ZM
F-M včetně hlasování k jed-
notlivým bodům programu
naleznete na internet. strán-
kách www.frydekmistek.cz

INFORMACE Z 9. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

FRÝDKU-MÍSTKU
Odbor životního prostředí a

zemědělství našeho městské-
ho úřadu plánuje ještě letos ve
městě úpravy veřejné zeleně.
Některé přestárlé nemocné
stromy budou skáceny a na je-
jich místo budou vysazeny no-
vé. Realizace a financování je
zajištěno ze zdrojů tzv. náhrad-
ních výsadeb. „To znamená, že
povinnost vysadit nové stromy
byla uložena tomu, kdo na úze-
mí města z nějakého důvodu
stromy kácel, jako náhrada
ekologické újmy,“ vysvětlil ve-
doucí oddělení zeleně Ing. Jiří
Lederer. V těchto dnech tedy
probíhá rekonstrukce sadů
Bedřicha Smetany, ulice Palac-
kého a ulice Míru. Úprava par-
ku podle zpracovaného projek-
tu bude stát dva miliony korun.
„V souvislosti s tím jsme muse-
li několik stromů pokácet. Jed-
nalo se o stromy staré, nemoc-
né, které ohrožovaly návštěvní-
ky parku možným pádem su-
chých větví nebo i zřícením ce-
lého stromu. Nových stromů
bude však vysazeno několika-
násobně více, než je stromů
kácených,“ sliboval úředník.
Rozsáhlé úpravy čeká také
hřbitov v Lískovci. Tam budou
muset být odstraněny staré
moruše, které byly v minulosti
seřezávány na hlavu a důsled-
kem tohoto řezu jsou rozsáhlé
hniloby. Na jejich místo ale bu-
de vysazeno přes 84 nových
stromů kulovitých višní, které
nebude nutné řezat, budou si
udržovat pravidelnou malou

korunu a jejich drobné lístečky
nebudou znečišťovat přilehlé
hroby. Ulice Palackého je po-
měrně významnou a frekvento-
vanou komunikací. V minulosti
zde rostly kulovité javory, které
postupně odumřely. Nakonec
tam zbyly poslední dva, jenž
chřadly. „Máme snahu stromo-
řadí obnovit po celé délce. Pro-
to zde vysazujeme opět kulovi-
té kultivary, ale jiného druhu -
střemchy,“ upřesnil Lederer.
Na ulici Míru převzalo město od
Válcoven plechu Frýdek-Mís-
tek, a.s., havarijní lípy a jírovce.
I zde musí být čtyři velmi ne-
bezpečné stromy skáceny a
budou provedeny nové výsad-
by. Kromě těchto větších akcí
bude realizována výsadba ně-
kolika dalších stromů na růz-
ných místech města. „Náhradní
výsadby jsou tak velmi dobrou
možností jak vysadit nové stro-
my, protože možnosti městské-
ho rozpočtu jsou v tomto smě-
ru jinak velmi omezené,“ uza-
vřel výčet plánovaných akcí ve-
doucí oddělení zeleně. (jač)

Ve městě vysazujeme
nové stromy

Poděkování SZŠ
Vedení 5. ZŠ ve Frýdku tím-

to děkuje učitelům a studen-
tům Střední zdravotnické školy
ve Frýdku-Místku za realizaci
zdravotnického školení žáků
základní školy E.Krásnohorské
2254, Frýdek-Místek.

Učitelé a studenti zdravot-
nické školy ve svém volném
čase přišli odborně proškolit
žáky 8.a 9.ročníků ze zdravot-
nické přípravy a poskytování
první pomoci v rámci ochrany
člověka za mimořádných situa-
cí, seznámili je i s novými tren-
dy z této oblasti. V této formě
spolupráce se střední zdravot-
nickou školou vidíme optimální
postup při proškolování dětí v
oblasti poskytování první po-
moci.

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Zápis do prvních ročníků

základních škol zřizovaných
městem Frýdek-Místek pro-
běhne ve dnech 20. a 21.
ledna 2004 v době od 13.00
do 17.00 hodin po oba dny.
Upozornění: zápis již ne-
proběhne na ZŠ Frýdek -
Místek, ul. Cihelní 410.

OŠKMaT

MěÚ Frýdek-Místek
informuje: 

úřední den 

STŘEDA 31. prosince
se přesouvá 

na ÚTERÝ 30. prosince
od 8.00 do 17.00 hodin.
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Realizací parku se podařilo
nahradit nevzhledná, divoce
rostoucí křoviska a černé
skládky. „Výstavba započala
v říjnu roku 2002, probíhala ve
dvou etapách a v prosinci jsme
ji kolaudací II.etapy ukončili.
Celková rozloha areálu činí 
19 960 m2, z toho část připadá
na chodníky a komunikace,
zbytek zaujímají zelené plo-
chy. Parkem křižující chodníky
jsou mlátové nebo z žulové

dlažby a lemuje je veřejné
osvětlení, které zpřístupňuje
park i v nočních hodinách,“ po-
psal místostarosta města
JUDr. Miroslav Dokoupil.

Park by se měl stát místem
odpočinku a relaxace, proto je
osazen lavičkami poskytujícími
příjemné posezení. Další mož-
nost odreagování slibuje v na-
ší republice ojedinělá besídka
z vrbového proutí. „V právě do-
končeném parku jsou vymeze-

ny tři základní prostory, které
se liší svým charakterem a
funkcí. Podzámeckou louku
tvoří zarovnaná plocha s bylin-
nými a travnatými plochami
doplněnými záhony trvalek a
cibulovin. Zde převažuje funk-
ce pobytová. Východní a zá-
padní hranici vymezující tento
prostor tvoří stromořadí. Horní
terasa navazuje na dokonče-
nou zámeckou Štěpnici. Pod
stromy bude trávník a víceúče-
lový prostor umožňující různé
akce jako dočasné výstavy,
umělecké dílny pod širým ne-
bem, koncerty, popřípadě i
svatby. Tato část parku je vy-
svahována do terasy okolo ka-
menného plató v podobě ma-
lého hlediště, kde je možnost
napojení na elektrickou ener-
gii,“ upřesnil Ing. Jiří Lederer
z odboru životního prostředí a
zemědělství. Dolní terasa po-
dél ulice Revoluční má podle
něj především funkci komuni-
kační.

Celkové náklady výstavby
parku činí 15,8 mil. korun. Z to-
ho se městu podařilo získat
dotaci od státu ve výši 8,4 mil.
korun.

V souvislosti s přicházející
zimou upozorňujeme občany,
že přestože svažitý terén par-
ku pobízí k sáňkování, není pro
tuto činnost vhodný. Svah kon-
čí u hlavní silnice, žádáme pro-
to rodiče o zvýšenou opatr-
nost. „Park Pod zámkem začí-
ná sloužit občanům. Všechny
rostliny jsou však zatím mladé
a choulostivé. V dalších letech
trávníky snesou běžný rekre-

ační provoz i chůzi, ale v prv-
ním roce by chůze a běhání po
travnatých plochách vzhled i
jejich další existenci mohlo po-
škodit či dokonce zničit. Prosí-
me proto všechny - nepoško-
zujte park,“ vzkázal vedoucí

oddělení zeleně Lederer. „Vě-
říme, že Park pod zámkem se
pro vás stane oblíbeným mís-
tem a spolu se Zámeckým ná-
městím bude lokalitou, kterou
stojí zato navštívit,“ zakončil
místostarosta Dokoupil. (jač)

V místě, kde se na jaře zazelená přírodní besídka z vrbového
proutí, již nyní relaxují mladí lidé. 

FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Oddělení péče o seniory a
zdravotně postižené občany
v budově městského úřadu
v Místku na ulici Palackého
115 se nachází jednak v pří-
zemí budovy a jednak ve III.
nadzemním podlaží této bu-
dovy.

V přízemí se poskytují jedno-
rázové příspěvky, jejichž
smyslem je odstranění, zmír-
nění nebo překonání následků
zdravotního handicapu těžce
zdravotně postižených obča-
nů. Poskytují se zde tyto jed-
norázové příspěvky:
- příspěvek na opatření zvlášt-

ních pomůcek,
- příspěvek na úpravu bytu,
- příspěvek na zakoupení, cel-

kovou opravu motorového
vozidla a zvláštní úpravu mo-
torového vozidla,

- příspěvek na provoz motoro-
vého vozidla a také se zde
přiznávají tzv. mimořádné vý-

hody pro těžce zdravotně po-
stižené občany.
Počátkem roku v měsíci led-

nu a únoru každoročně dochá-
zí ke značnému náporu klientů,
kteří žádají o příspěvek na pro-
voz motorového vozidla. Vzni-
ká tak dlouhá čekací doba při
vyřizování všech výše zmíně-
ných dávek. V příštím roce nut-
no počítat navíc se skutečnos-
tí, že na stejném čekacím pro-
storu došlo ke zřízení pokladny
a chodba je do značné míry za-
plněna dalšími klienty. Příspě-
vek na provoz motorového vo-
zidla je pevně stanovená část-
ka, která se přiznává na obdo-
bí kalendářního roku. Pokud
jsou splněny všechny podmín-
ky, je možno o tento příspěvek
požádat kdykoliv v průběhu ka-
lendářního roku s daleko vět-
ším komfortem jeho vyřízení.
Je pouze na zvážení každého
klienta, kdy se v průběhu roku

rozhodne svou konkrétní situa-
ci řešit. Čekací dobu na počát-
ku roku však zkrátit nelze, 
i když budou tyto záležitosti ře-
šeny vstřícně v rámci daných
možností bez zbytečných prů-
tahů.

Případné dotazy zodpoví pí.
Dudková tel. 558 609 601 ne-
bo pí. Jurošková tel. 558 609
600.

Obdobná situace s delší če-
kací dobou na počátku roku je
u příspěvku na individuální do-
pravu, který se přiznává ve III.
NP budovy. Příspěvek je tak-
též poskytován na období ka-
lendářního roku (pokud je po-
souzen zdravotní stav) a rov-
něž je možno o něj žádat v prů-
běhu celého roku.

Za naše oddělení všem na-
šim klientům přeji hezké, klid-
né vánoční svátky a vše nej-
lepší v roce 2004.

Bc. Eva Strakošová, OSSZ

ZMĚNA SPRÁVCE
Město Frýdek-Místek na

svém území provozuje tato ve-
řejná pohřebiště:
• Centrální hřbitov ve Frýdku
• Katolický hřbitov v Lískovci
• Evangelický hřbitov 

v Lískovci
• Hřbitov ve Skalici
• Hřbitov v Chlebovicích
• Hřbitov v Lysůvkách

Od 1.1.2003 v rámci změn
organizační struktury Městské-
ho úřadu Frýdek-Místek přešla
povinnost provozovat veřejná
pohřebiště na odbor životního
prostředí a zemědělství.

Provozování veřejných po-
hřebišť dle zákona č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví, v platném
znění, zahrnuje především vý-
kopové práce související s po-
hřbením, pohřbívání, ukládání,
vsyp zpopelněných lidských
pozůstatků, správu a údržbu
veřejných pohřebišť včetně ko-
munikací a okolní zeleně, pro-
nájem hrobových míst a vede-
ní související evidence.

Město Frýdek-Místek zajiš-
ťuje provozování veřejných po-
hřebišť prostřednictvím jiné
právnické osoby, tzv. správce.
Správcem veřejných pohřebišť
byl od 1.8.1994 do 31.12.2003
Pohřební ústav Jiří Bača, se
sídlem ve Frýdku-Místku, Rad-
niční 12. Od 1.1.2004 dochází
ke změně, kdy se na základě
výsledku výběrového řízení
stala správcem veřejných po-
hřebišť společnost TS a.s., 
se sídlem ve Frýdku-Místku,
tř.17.listopadu 910.

Žádáme všechny občany,
aby se se svými připomínka-
mi, náměty nebo dotazy obra-
celi přímo na správce - TS
a.s. buď písemně nebo osob-
ně na výše uvedenou adresu,
nebo telefonicky na čísle
558 435 275, 558 431 972-3,
777 791 386. Na uvedené ad-
rese se také nachází tzv. hro-
bová matrika, což je vedení
evidence související s proná-
jmem hrobových míst. V této
souvislosti připomínáme, že
kdo nemá dosud písemně
uzavřenou smlouvu o nájmu
hrobového místa, aby se v co
nejkratším možném termínu
dostavil do areálu TS a.s. za
paní Hegerovou a dal tuto zá-
ležitost do pořádku (viz člá-
nek Užívání hrobového místa
ve Zpravodaji vydaném v pro-
sinci 2003). Dále upozorňuje-
me občany, že dochází pouze
ke změně správce, v praxi to
znamená, že nový správce
přebírá veškeré závazky pů-
vodního správce: kdo má
uzavřenou platnou nájemní
smlouvu písemnou formou
s Pohřebním ústavem Jiří Ba-
ča, nemusí uzavírat no-
vou smlouvu se společností
TS a. s.

V roce 2004 bude na
všech veřejných pohřebiš-
tích umístěna úřední deska,
na které se dočtete veškeré
informace o provozovateli a
správci a kontakty na ně,
bude zde vyvěšen Řád po-
hřebiště a také aktuální in-
formace. 

Ing. Šárka Gilarová,
OŽPaZ

Park Pod zámkem namísto staré sskkllááddkkyy

UPOZORNĚNÍ PRO ZDRAVOTNĚ
HANDICAPOVANÉ OBČANY!

Počátkem roku je očekáván nápor klientů

Možnost odpočinku v parku skýtá celkem 13 laviček umístě-
ných podél chodníčků. FOTO: Ida Kořená

Provozování veřejných
pohřebišť města F-M

Městu Frýdek-Místek se podařilo dokončit jednu z význam-
ných investičních akcí. Na začátku prosince byl totiž v lokali-
tě zvané Na Štěpnici zkolaudován Park Pod zámkem. Území,
na němž se park nachází, nyní tvoří příjemně vyhlížející spoj-
nici mezi frýdeckým zámkem a basilikou Panny Marie.



4 LEDEN 2004ZPRAVODAJSTVÍ, ODBORY MĚÚ

Starostka města Ing. Eva Richtrová a místostarosta Mgr. Ivan Vr-
ba si prohlížejí nově zrekonstruované půdní prostory, kde bude
moci nalézt azyl až 10 potřebných lidí.

FOTO: Bohuslav Strnadel

Kapacita Přístřeší se rekon-
strukcí staré půdy zvýšila cca o
10 míst. Od začátku loňského
října zavedlo Město Frýdek-
Místek v přístřeší službu noční-
ho správce a tím umožnilo i
krátkodobé ubytování ve ve-
černích a nočních hodinách.
Tato možnost je ze strany ob-
čanů, kteří nemají možnost
bydlení, hojně využívána. Ně-
kolik místností vybavilo město
základním zařízením.

„Na malování a úklidových
pracích se podíleli také za-

městnanci, kteří u nás praco-
vali v rámci veřejně prospěš-
ných prací,“ poznamenala ve-
doucí odboru správy obecního
majetku Ing. Hana Kalužová.

Úprava „vrátnice“ si vyžáda-
la náklady ve výši cca 50 000
Kč. Celkové stavební úpravy
se vyšplhaly až na 375 000 Kč.
Větší část potřebných financí
se ale Městu Frýdek-Místek
podařilo pokrýt z nadačního
příspěvku programu Plzeňské-
ho Prazdroje a.s. „Občanská
volba“. (jač)

Město Frýdek-Místek zřídi-
lo v období od 1.10. do
19.12.2003 deset pracovních
míst v rámci veřejně prospěš-
ných prací. Zaměstnanci byli
vybráni na základě výběrové-
ho řízení, které realizoval
Úřad práce ve Frýdku-Místku
ve spolupráci s Městem Frý-
dek-Místek. Bylo vybráno
osm mužů a dvě ženy, kteří
byli organizačně zařazeni do
odboru správy obecního ma-
jetku.

Úřad práce nám, jako za-
městnavateli poskytnul dota-
ce k mzdovým nákladům a na
zálohy spojené s odvody na
sociální a zdravotní pojištění.

Zaměstnanci vykonali řadu
užitečné práce. Provedli vy-
čištění sklepních a půdních
prostor v obecních obytných
domech. Byly vymalovány
společné prostory zejména
v domech s byty nižší katego-

rie. Obě přístřeší byla uklize-
na a rovněž zde byly vymalo-
vány společné prostory i jed-
notlivé místnosti. Někteří za-
městnanci prováděli výkopo-
vé práce na Nové Osadě ve
Frýdku.

Velkým přínosem byli noví
zaměstnanci v říjnu, kdy po-
máhali se stěhováním deta-
šovaných pracovišť odboru
správy obecního majetku do
budovy Městského úřadu Frý-
dek-Místek na ul. Radniční.

Na základě získaných zku-
šeností, kdy těch „pracovitěj-
ších“ zaměstnanců bylo více
než těch, se kterými zaměst-
navatel nebyl spokojen, vyu-
žije Město Frýdek-Místek ur-
čitě i v budoucnu nabídky
Úřadu práce ve Frýdku-Míst-
ku, pokud mu bude předlože-
na.

Ing. Hana Kalužová,
vedoucí odboru SOM

V minulých dnech obdržel
Městský úřad Frýdek-Místek z
Ministerstva vnitra České re-
publiky, odboru správních čin-
ností, níže uvedenou informaci,
ve které je upřesněna výše
správních poplatků za vydání
nových osobních dokladů od
1. ledna 2004.

Vzhledem k tomu, že jsme
zaznamenali v posledních
dnech zvýšený zájem o vydání
nových osobních dokladů, uvá-
díme v této souvislosti, že zá-
kon č. 368/1992 Sb., o správ-
ních poplatcích, nebyl pro da-
nou oblast novelizován, což
znamená, že se k 1. lednu 2004
výše správních poplatků ne-
mění. Dále v této souvislosti
uvádíme, že případné zvyšová-
ní správních poplatků se nebu-
de vztahovat na občanské prů-
kazy, vzhledem k tomu, že se
jedná podle zákona o občan-
ských průkazech o povinný do-
klad občanů. MVČR

Město vytvořilo pracovní místa Na Přístřeší se dokončila půdní vestavba
Město Frýdek-Místek vytvořilo realizací půdní vestavby

místeckého Přístřeší další dvě místnosti pro ubytování obča-
nů, kteří se ocitnou bez střechy nad hlavou. Při té příležitos-
ti rozšířilo sociální zařízení, v němž budou moci ubytovaní vy-
užívat sprchu s teplou vodou.

Výše poplatků
se nemění

Změna v podání daňového přiznání a v placení daně 
z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004

S účinností od 1. 1. 2004 dochází novelou zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědic-
ké, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, k zá-
sadní změně jak v podání přiznání k dani z převodu nemovitostí, tak především v
placení této daně. Tato změna se týká případů, kdy je úplatný převod nebo pře-
chod vlastnictví k nemovitostem uskutečněn po 1. 1. 2004.

V těchto případech úplatných převodů nebo přechodů vlastnictví k nemovitostem
uskutečněných v době po 1. 1. 2004 je daňový subjekt povinen v daňovém při-
znání si daň z převodu nemovitostí sám vypočítat a ve lhůtě pro podání da-
ňového přiznání daň zaplatit. Sazba daně z převodu nemovitostí z úplatných pře-
vodů či přechodů vlastnických práv uskutečněných po 1. 1. 2004 činí 3% základu
daně.

Povinnou přílohou daňového přiznání je
- ověřený opis nebo ověřená kopie smlouvy nebo jiné listiny, kterou se potvrzují ne-

bo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti,
- znalecký posudek o ceně zjištěné podle oceňovacího předpisu kromě případů, kdy

zákon povinnost předložení znaleckého posudku neukládá.

Ministerstvo financí ČR

Upozornění: Nepodá-li poplatník daňové přiznání a současně
nezaplatí daň nebo tak učiní opožděně, tj. po lhůtě k podání
daňového přiznání, vystavuje se sankci v podobě penále na dani
z převodu nemovitostí, popřípadě možnosti zvýšení daně až 
o 10 %.

Dle nové právní úpravy je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z pře-
vodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci,
v němž
- byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí1) ( týká se případů, kdy návrh na

vklad práva do katastru nemovitostí, ke kterému se váží právní účinky vkladu práva
do katastru nemovitostí, byl podán katastrálnímu úřadu dnem 1. 1. 2004 a násl.),

- nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není
evidována v katastru nemovitostí,

- bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné
dražbě nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší
podání při výkonu rozhodnutí nebo exekuci,

- nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina,
kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti.

1) Podle § 35 odst. 2 vyhl. č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, katastrální úřad v pří-
padě povolení vkladu práva vyznačí na prvopisech smlouvy doložku, kde se mimo jiné uvádí
„Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne...“ Od tohoto data běží lhůta pro podá-
ní daňového přiznání.



Vážení přátelé,
stojíme na prahu no-
vého roku. Píše se rok
2004.

Pokusím se ve
stručnosti zhodnotit
rok minulý. Při pohle-
du do statistiky mé na-
dšení opadá, neboť
zaznamenáváme ná-
růst všech sledova-
ných ukazatelů. Budu
jmenovat jen některé.
Tak například strážníci se více
zaměřovali na dodržování vyhlá-
šek města, a to především na
majitele psů. Tito v mnohých pří-
padech nechtějí anebo zapomí-
nají po svých „miláčcích“ uklízet.
Je třeba si uvědomit, že tento
nešvar hyzdí naše město, ale ta-
ké ohrožuje naše nejmenší - dě-
ti, které si zcela přirozeně hrají
na pískovištích. Tato jsou, jak je
nám všem známo, hlavním mís-
tem pro konání „psí potřeby“.
Nebyly to však jen vyhlášky a
nařízení města, u kterých byl za-
znamenán nárůst. V oblasti do-
pravy došlo také k podstatnému
navýšení přestupků. Nechci tím
říci, že by naši řidiči byli více ne-
ukázněni. Je to dáno především
zvýšením pravomocí městských
strážníků při řešení některých
dopravních přestupků.

Za zmínku stojí i přijatá ozná-
mení ze strany vás, občanů, kte-
ří jste potřebovali naší pomoc při
řešení své mnohdy pro vás ne-
řešitelné situace. Svědčí to o
rostoucí prestiži městské policie.
Vím, že někteří s mým tvrzením
nebudou souhlasit, a to přede-
vším ti, kteří mají se strážníky
„špatnou“ zkušenost. Položme
si otázku, zda-li bylo vždy v si-
lách strážníků danou situaci vy-
řešit ke spokojenosti oznamova-
tele. Jsme odkázáni na zákony,
vyhlášky a nařízení, které v této
společnosti platí. Tyto jsme po-
vinni dodržovat všichni.

V minulém čísle jsem vás in-
formoval o umístění „sběrných
schránek“, které, jak již bylo

uvedeno, mají slou-
žit vám, občanům.
Chceme tak učinit
vstřícný krok k tomu,
aby jste se jejich pro-
střednictvím mohli
zcela anonymně vy-
jádřit k problematice,
která se týká vás ne-
bo vašeho okolí. Vě-
řím, že zde najdeme
podněty pro zlepšení
činnosti naší práce,

práce strážníků, ale nejen těch.
Můžete zde napsat vše, co se
týká života našeho města. V po-
sledních měsících roku 2003 zís-
kávaly v ulicích našeho města
zkušenosti strážnice, které posí-
lily řady městské policie. Hlav-
ním cílem jejich činnosti bude
prevence kriminality mládeže,
která se nevyhýbá ani našemu
městu. Budou eliminovat záško-
láctví žáků, kteří hojně k tomuto
nešvaru využívají některé provo-
zovny typu herna, markety
apod. Jejich další činností budou
návštěvy základních škol, kde
v některých třídách budou pre-
ventivně působit na naši mládež
a snažit se osvětlit jí nástrahy
novodobé společnosti, jakou je
například drogová závislost,
zneužívání psychotropních látek
apod. V této oblasti byla již na-
vázána úzká spolupráce s Poli-
cií České republiky, která má
mnohem bohatší zkušenosti
v této oblasti a naše strážnice
zde budou moci čerpat potřebné
informace.

Mohl bych samozřejmě po-
kračovat ve výčtu činností měst-
ské policie, ale o tom až v ně-
kterém z příštích čísel Zpravoda-
je Rady města Frýdek-Místek.

Co říci závěrem? Chtěl bych
vám za sebe, ale také za své
spolupracovníky popřát v letoš-
ním roce hodně osobních, ale i
pracovních úspěchů, pevné
zdraví a hlavně co nejvíce pozi-
tivních setkání se strážníky
Městské policie Frýdek-Místek.
Václav Buček, ředitel MP F-M
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22.11. NO (pes) Lískovec
23.11. NO (pes) starší Novodvorská
26.11. kříženec menší (fena) + štěně Nová osada
26.11. kříženec menší (pes) třída T.G.M.

2.12. kříženec rezavý štěně (fena) Lískovecká
3.12. kříženec rotvajlera bez ocasu (pes) J.Čapka
3.12. štěně NO (pes)
6.12. špic malý bílý (fena) Růžový pahorek
7.12. 3x kříženec štěňata ul. Míru
7.12. štěně bandog žíhané (fena) Skalice
7.12. štěně NO hnědé (fena) Míru
8.12. 2x štěně dobrmana Olešná

10.12. kříženec šedobílý (fena) E. Krásnohorské
11.12. štěně pitbullteriéra hnědobílé (pes) Čelakovského

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

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

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí o výměře 55,34 m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 73,66 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (V.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 13,62 m2 (I.NP - kanc.č. 15)
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2 (I.NP kanc.č.19)
- nebytové prostory o výměře 13,26 m2 (I.NP kanc.č.21)
- nebytové prostory o výměře 45,95 m2 (I.NP kanc.č.25)
- nebytové prostory o výměře 47,87 m2 (I.NP kanc.č.26)
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2 (II.NP kanc.č.41)
- nebytové prostory o výměře 14,58 m2 (III.NP kanc.č.52)
- nebytové prostory o výměře 50,64 m2 (III.NP kanc.č.53)
3) Objekt čp. 811 - budova „B“ (nad restaurací), ul. Malý Kolo-
redov 
- nebytové prostory o výměře 50,2 m2 (IV.NP) - kanceláře (soc.
zařízení samostatné)
- nebytové prostory o výměře 43 m2 (IV.NP - kanc. č. 406)
- nebytové prostory o výměře 20 m2 (III.NP - kanc. č. 302)
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 12,20 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 12,7 m2 (směr Ještěr)
- prodejní box o výměře 11,43 m2 (směr ul. Janáčkova)
- prodejní box o výměře 12,7 m2 (směr ul. Frýdlantská)
- prodejní box o výměře 26,1 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 13,4 m2 (směr nám. Svobody)
5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 88 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 35,12 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 50 m2 (I.NP - sklad)
- nebytový prostor o výměře 28,3 m2 (II.NP)
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP)
- nebytový prostor o výměře 69 m2 (III.NP)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- kanceláře (III.NP, IV.NP, II.NP)
2) Objekt čp. 637, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 150 m2 - sklepní prostory
3) Objekt čp. 139, ul. E. Krásnohorské (9. ZŠ)
- nebytový prostor o výměře 25 m2 (suterénní sklad)
4) Objekt čp. 2322, ul. T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 31,7 m2 (I.NP)
5) Objekt čp. 2299, ul. T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 36 m2 (kotelna)
6) Objekt čp. 1344, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 76 m2

7) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 49 m2

8) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 10,6 m2 (I.NP)
9) Objekt čp. 1878, ul. Černá cesta
10) Objekt čp. 1876, ul. Černá cesta
INFORMACE:
MěÚ - odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 174

Všem členům honebního 
společenstva Strážnice

Starosta honebního společenstva Strážnice „Skalice - Sta-
ré Město“ svolává valnou hromadu honebního společenstva
Strážnice, která se bude konat dne 23. ledna 2004 v Mysli-
vecké chatě ve Skalici v 16.00 hodin.

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti honebního společenstva
3. Seznámení se „Smlouvou o nájmu honitby“
4. Zpráva finančního hospodáře honebního společenstva
5. Zpráva revizora účtu
6. Zpráva mysliveckého sdružení o hospodaření v honitbě
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr.

Těší se členové honebního výboru.

DRAŽBA
Město Frýdek-Místek, za-

stoupené odborem správy
obecního majetku, vyhlašuje
dražbu níže uvedených nemo-
vitostí:

1) čp. 1875 na pozemku parc.
č. 6012/1 zast. plocha, včet-
ně zastavěného a souvisejí-
cích pozemků, vše k.ú. Frý-
dek za celkovou vyvolávací
cenu 469 000 Kč.

2) čp. 1376 na pozemku parc.
č. 6016/2 zast. plocha a čp.
1876 na pozemku parc. č.
6016/1 zast. plocha, včetně
zastavěných a souvisejících
pozemků, vše k.ú. Frýdek
za celkovou vyvolávací ce-
nu 1 190 000 Kč.

3) čp. 1878 na pozemku parc.
č. 6024 zast. plocha, včetně
zastavěného a souvisejících
pozemků, vše k.ú. Frýdek
za celkovou vyvolávací ce-
nu 602 000 Kč.

4) čp. 1676 na pozemku parc.
č. 5098 zast. plocha, k.ú
Frýdek za celkovou vyvolá-
vací cenu 195 000 Kč.

Dražba se uskuteční 21. led-
na ve 13.00 hodin v malé za-
sedací síni MěÚ ve Frýdku-
Místku. Dražební jistina je sta-
novena ve výši 10 % z vyvolá-
vací ceny. Bližší informace na
odboru SOM, tel. 558 609 172,
558 609 171.

Půjčky z fondu
rozvoje bydlení

Žádosti k účasti na výběro-
vém řízení na poskytnutí půj-
ček z Fondu rozvoje bydlení
Města Frýdek-Místek pro rok
2004 lze podat na Městský
úřad ve Frýdku-Místku, odbor
správy obecního majetku, a to
ve lhůtě od 2.1.2004 do
12.2.2004.

INFORMACE:
MěÚ - odbor správy obecní-

ho majetku, tel. č. 558 609
172, 558 609 180

Lyžařský areál 
BÍLÁ - MEZIVODÍ

pořádá již tradičně
v lednu a únoru 2004

LYŽAŘSKOU ŠKOLU
sjezdového lyžování

pro děti od 5 do 14 let.
Začínáme v sobotu 

10. 1. 2004 a pokračujeme
dalších 6 sobot.

Na vaše ratolesti se těší 
zkušení lyžařští instruktoři.

Kontakt:

☎ 777 670 566
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Kompletní sluÏby v oblasti

vodo - topo - plyn
s bezplatnou konzultací

n a b í z í

firma KUPâA Tomá‰
739 03 PrÏno ãp. 5

Volejte ihned 558 675 999
nebo 602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·

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

Poslední ‰ance pro vás - volejte ihned!

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

až 45 000 Kč 
od státu

stavební spoření na 10 a více let

Frýdek-Místek, � 724 078 935

BAZAR u kfiiÏovatky k Intersparu
VYKUPUJEME ZA HOTOVÉ

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

mikroskopy, optiku
- elektromotory, náfiadí, stroje, kam-

na, pfievodovky
- potfieby sportovní, rybáfiské, posilo-

vací, pracovní obuv
- plynovky, vzduchovky, noÏe, ‰avle,

pfiedovky, ku‰e
- kola, motokola
ZVE VÁS CENTRUM LEVNÉHO NÁKUPU

Po-Pá 10.00-17.00
Fr˘dek-Místek, Dobrovského 1950

tel. 558 622 695

PRONAJMU 

nebytové prostory - 

Zámecké námûstí 1253

F-M s v˘lohou

rozloha 110 m2

Cena 19 tis./mûs.

tel. 604 304 337

Taneční studio
Marta

zve ženy a dívky na
nové kurzy
orientálního tance
Schůzka a zápis 

začátečnic je 15. ledna
v tělocvičně SPŠ 

v 18.00 hod.
10 lekcí 650 Kč

Informace: 776 643 357
Přijďte vyzkoušet skvělé účin-
ky tance na tělo i duši!

T ě š í m  s e  n a  V á s .  
Marta Jabůrková

Vejmelka Jifií - LESK

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

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

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

❖ komplexní úklidy průmyslových podniků
a firem;

❖ čištění GRAFITTI.

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

www.vejmelka.cz

V˘‰e pÛjãky

Okamžité finanční 

PÒJâKY

20 000 Kã aÏ 200 000 Kã

bez ruãitele

Infolinka: 466 741 490@profireal.cz • www.profireal.cz

Váš kontaktní telefon: 605 750 393

V˘‰e pÛjãky

PÒJâKY

100 000 Kã aÏ 1 000 000 Kã
■ Splatnost 6, 9, 12, 18 a 24 měsíců
■ Měsíční periodicita splácení
■ Peníze jsou vypláceny

bezhotovostně na Váš účet
■ Bezúčelové čerpání

PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

Infolinka: 466 741 490@profireal.cz • www.profireal.cz

Sídlo spoleãnosti:
Profireal, a. s., Pern‰t˘nské nám. 80, 530 02 Pardubice, IâO - 61860069

Váš kontaktní telefon:

608 613 045
605 750 393

■ Neúčelovost
■ Splatnost 12, 18, 24, 30 a 36 měsíců
■ Měsíční splátky

■ Peníze jsou vypláceny
bezhotovostně na Váš účet

■ Revolving

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

K’=m’

K’=1

2000
(1+i)

tK’
24

Dne 10. 12. 2003 zahájila provoz nově otevřená

v OD Kaufland ve Frýdku-Místku 
na ulici Revoluční 3470, nabízející:

◆ farmaceutické informace a poradenství ◆ farmaceutický servis,
◆ individuální přístup k pacientům ◆ trvale výhodné ceny léčiv 
◆ nejširší sortiment léčiv, prostředků zdravotnické techniky, kosmetiky 

a dalších výrobků

VŠE ZA VELMI 
VÝHODNÉ CENY.

Otevírací doba: 
7 dnů v týdnu 
od 8.00 hod. 
do 21.00 hod.

Na Vaši návštěvu 
se těší personál
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V měsíci dubnu zahájil odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu
Frýdek-Místek výzkum chování a postoj domácností k životnímu prostředí v našem
městě. Jde vlastně o první výzkum, který se pokusil zmapovat , jak domácnosti v
Chlebovicích třídí odpady, jestli je spalují, jak využívání organický odpad a jaké pa-
livo používají. Výzkumu předcházelo vypracování dotazníku a sestavení jeho otázek
tak, aby vyplnění nezabralo respondentovi mnoho času. 

Cílem výzkumu bylo získat pravdivé informace. Z toho důvodu jsme také zvolili
anonymní dotazník. Účelem rozhodně nebylo vyvozovat z vyhodnocených dotazní-
ků sankce. Informace budou sloužit pro optimalizaci míst pro umístění sběrných ná-
dob na sklo, papír, plasty a organický odpad a dále při zpracování koncepcí v ob-
lasti životního prostředí. Příprava na separovaný sběr organického odpadu se odví-
jí na základě implementovaných požadavků směrnic Evropské komise do legislati-
vy České republiky. Města budou muset snižovat objem organického odpadu ulo-
ženého na skládkách, a to tak, aby nejpozději do roku 2010 jeho množství pokleslo
o 25%. Takovou podmínku, která vychází z právního předpisu, lze splnit zavedením
odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu a jeho následného zpracování
v kompostárně. Tento způsob se dá ještě kombinovat s domácím kompostováním.
Výsledky provedeného výzkumu budou rovněž nabídnuty firmě DHV ČR spol. s r. o. ,
která v současné době zpracovává koncepci Environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty Moravskoslezského kraje. Dotazník, který byl rozdán občanům Chlebovic, vy-
padal takto:  

DOTAZNÍK PRO DOMÁCNOST
1. Jakým palivem vytápíte svůj rodinný dům ?
a) zemním plynem
b) pevnými palivy
c) propanem
d) jiný způsob vytápění, uveďte

2. Třídíte ve vaší domácnosti odpady ? Které druhy odpadu třídíte ?
a) papír
b) sklo
c) plasty
d) organický odpad ze zahrad
e) nebezpečné odpady
f) netřídíme, uveďte proč

3. Jak využíváte nebo zneškodňujete organický odpad ?
a) kompostujeme
b) spalujeme
c) odvážíme do kompostárny
d) jiným způsobem, uveďte
e) neprodukujeme tento odpad

4. Spalujete kromě určeného paliva i některé druhy odpadů ? Uveďte, kte-
ré druhy spalujete.

5. Znáte škodlivé důsledky spalování odpadů v kotli rodinného domu, pří-
padně na otevřeném ohništi ?

a) ano
b) ne

6. Víte o někom, kdo odpady spaluje ?
a) ano
b) ne

7. Zjistíte-li o někom, že odpady spaluje, zavoláte městskou policii ?
a) ano
b) ne

8. Jaká je donášková vzdálenost z vašeho rodinného domu ke sběrným ná-
dobám na likvidaci separovaných složek odpadu ? ( uveďte v metrech )

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku

Dotazník vyplnilo a zpět vrátilo 51 občanů Chlebovic. Za nejcennější odpovědi po-
važujeme ty , které se týkají otázek 1 až 3. V tabulce č. 1 je uvedeno, čím občané
v Chlebovicích topí. 

Tabulka č. 1; Skladba paliva

Druh paliva Zemní plyn Pevná paliva Propan Jiný způsob
Počet respondentů (v %) 3,92 80,39 0 15,69

Z dotazovaných občanů Chlebovic 80,39% uvedlo, že nejčastěji používají k vytá-
pění svých domácností pevná paliva. Někteří občané používají k vytápění kombina-
ci pevných paliv a elektřiny. Zemním plynem topí pouze 3,92% respondentů. Pro-
pan nepoužívá k vytápění nikdo z dotázaných.

Tabulka č. 2; Třídění odpadu

Druh odpadu Papír Sklo Plasty Organický Nebezpečný Netřídí
odpad odpad odpad

ze zahrad
Úroveň separace 60,87 73,91 89,13 43,48 69,57 9,80

(v %)

90,2% z dotazovaných občanů Chlebovic uvedlo, že odpad třídí, zbylých 9,8% ne-
třídí. Jak je patrno z tabulky č.2, nejvíce se zde třídí plasty, sklo a nebezpečný odpad.

Tabulka č. 3; Způsob využití nebo zneškodnění organického odpadu

Způsob nakládání Kompostování Spalování Odvoz do Jiný způsob Neprodukují
s organickým kompostárny nakládání tento odpad
odpadem

Počet respondentů 48,92 34,78 0,00 6,50 9,80
(v %)

Organický odpad občané většinou kompostují, nebo spalují. Na dotaz, zda res-
pondenti spalují kromě určeného paliva i některé jiné druhy odpadů, někteří uvedli,
že spalují také staré boty nebo vše, co hoří. Z celkového počtu dotázaných to uved-
lo 3,92% respondentů.

Graf č. 1; Osvěta týkající se škodlivých důsledků spalování odpadů v kotli
rodinného domu nebo na otevřeném ohništi.

78,43 % dotázaných respondentů ve svém dotazníku uvedlo, že s negativními dů-
sledky emitovaných látek, které vznikající při spalování odpadů v kotli rodinného do-
mu nebo na otevřeném ohništi jsou obeznámeni. Zbylých 21,57 % tyto důsledky ne-
zná. Polovina respondentů dále v dotazníku uvedla, že ví o lidech, kteří odpad spa-
lují. Pouze 11,76% z nich by však tuto skutečnost ohlásilo městské policii.

Graf č. 2; Donášková vzdálenost ke sběrným nádobám na separovaný sběr

Standardní donášková vzdálenost ke sběrným nádobám na papír, sklo a plasty
by měla být do 200 m. Na tuto otázku nám odpovědělo jen 44 respondentů. 54,56
% uvedlo, že jejich donášková vzdálenost se pohybuje mezi 100 až 500 m, 15,9%
uvedlo vzdálenost 500 až 1000 m, 9,1 % dokonce více než 1000m. 

Ing. Martin Buriánek, OŽPaZ

 

Výzkum chování domácností ve vztahu k životnímu prostředí
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Vzhledem k nízké informo-
vanosti studentů o

možnostech účasti na mezi-
národních výměnách mláde-
že se rozhodl odbor kance-
láře starosty zorganizovat 1.
setkání účastníků eurocam-
pu. Akce, jež se setkala s
kladným ohlasem, se konala
na konci listopadu na našem
městském úřadě.

Velká zasedací síň se ve
čtvrtek 27. listopadu zaplnila
víc než 30 studenty středních
škol. Informativní akce se zú-
častnili také pracovníci odbo-

ru školství, kultury, mládeže a
tělovýchovy a sociálních slu-
žeb.

Na úvod vystoupila Česká
národní agentura „Mládež“ a
seznámila přítomné s mož-
nostmi financování různých
aktivit (především neorganizo-
vaných skupin) a na promítnu-
té prezentaci vysvětlila i po-
stupy při vyřizování žádostí
jednotlivých programů - výmě-
ny mládeže, evropská dobro-
volná služba (především pro
jednotlivce), iniciativa mláde-
že a podpůrná opatření.

Hlavním bodem setkání by-
ly prezentace loňských euro-
campů vypracované studenty
v Powerpointu. Obsahem uká-
zek byly fotografie s humorný-
mi komentáři s cílem přiblížit
ostatním charakteristiku nav-
štívené země. „Virtuálně jsme
tedy navštívili eurocampy ve
Španělsku, Francii, Německu,
České republice a Portugal-
sku. Po každé prezentaci ná-
sledovala diskuse o pobytu na
eurocampu a o významu celé
této akce. Nutno říci, že náš
městský úřad již několikátým
rokem podporuje mezinárodní
výměnu studentů formou eu-
rocampu v Německu. Letos
poprvé dostali studenti mož-

nost podívat se i do jiných ze-
mí,“ uvedla pracovnice kance-
láře starosty Ida Kořená a zá-
roveň podotkla, že povědomí
o eurocampech je v našem
kraji malé. „Školy ani jiné insti-
tuce o tom mladé lidi příliš ne-
informují. Proto je důležité,
aby sami studenti věděli, kde
potřebné informace získají a
nebáli se něco podniknout.
Evropská unie nám nabízí fi-
nanční prostředky a my je do-
sud bohužel neumíme využít,“
litovala Kořená, která se vloni
sama eurocampu v Německu
zúčastnila. „Z vlastní zkuše-
nosti musím říci, že jsem byla
překvapená celkovou úrovní
našich studentů, kdy předčili
ostatní národnosti znalostmi,
komunikativností i sportovní
aktivitou. Získala jsem tam po-
cit, že nejsme těmi chudými
příbuznými, co mohou být
vděčni za vstup do Evropy, ale
právě naopak - máme Evropě

co nabídnout,“ zakončila opti-
misticky Kořená.

A na jaké konkrétní aktivity
se tedy dají granty využít? Na
mimoškolní aktivity probíhající
především v Evropě již něko-
lik let. Možnost zúčastnit se
má mládež ve věku od 15 do
25 let z členských států Ev-
ropské unie a kandidátských
zemí. Za rozpočet a hladký
běh programu je zodpovědná
Evropská komise. Na národní
úrovni je potom spravován
národními agenturami. Je dů-
ležité mít nápad, pracovníci
grantové agentury vysvětlí
předkladateli, jak vypracovat
projekt a postup, jak získat
potřebné finance. Možnosti
získání finančních prostředků
z Evropské unie takto již ně-
kolikrát využila například uči-
telka Mgr. Marta Michaláková
z obchodní akademie a Měst-
ský úřad F-M ji v této činnosti
podpořil. (jač)

Česko - Eurocamp na téma Sport a ekologie očima mladých
lidí. Od 3.8. do 12.8. 2003; u Kružberské přehrady s výletem do
Prahy. FOTO: archiv studentů

Portugalsko - Eurocamp na téma Nové příležitosti mládeže
v Evropě 2004. Od 17.8. do 31.8. 2003; ve městě Mora s ná-
vštěvou Lisabonu. FOTO: archiv studentů

1. setkání účastníků eurocampu proběhlo úspěšně

Turistická informač-
ní centra jsou obecně
nejdůležitějším člán-
kem praktické propa-
gace města, regionu i
celého státu. Jejich
úkolem je především
poskytnout návštěvní-
kovi všechny důležité
informace a navázat s

ním lidsky přívětivý kontakt, aby byl při pobytu
spokojen, aby se do regionu i opakovaně vra-
cel.

Czech Tourism (dříve Česká centrála cestov-
ního ruchu), což je nejvyšší státní autorita v ob-
lasti propagace cestovního ruchu, ve spoluprá-
ci s kraji a s Asociací turistických informačních
center, začla realizovat projekt podpory oficiál-
ních turistických informačních center mezi které
bylo zařazeno rovněž Beskydské informační
centrum se všemi svými pobočkami.

Projekt spočívá především v udělení práv in-
formačnímu centru používat autorizované ozna-
čení „I“. Toto značení je používáno jednak sa-

motným informačním centrem na vývěsních ští-
tech, webových stránkách a podobně a jednak
v tiskovinách vydávaných Czech Tourism. 

Petr Kolčárek, ředitel BIC

BIC F-M je zařazeno mezi oficiální
informační turistická centra

Programy podpory malého a středního podnikání
na rok 2004

Navrhovatel programů: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB)

Jedná se o tyto programy:
ZÁRUKA, KREDIT, TRH, KOOPERACE, VESNICE, RE-
GENERACE, SPECIAL, MARKETING, PORADENSTVÍ,
DESIGN
Podrobné informace o těchto programech, ve znění plat-
ném od 1.1.2004, naleznete na www.mpo.cz - Podpora
podnikání
Žádosti podle podmínek platných od 1.1.2004 se přijímají
od 2.1.2004 na pobočkách ČMZRB. Formuláře žádostí
jsou k dispozici rovněž na všech pobočkách ČMZRB a na
www.smzrb.cz  
Informace Vám rovněž poskytnou Regionální poradenská
a informační centra. Ve Frýdku-Místku je to Sdruženíí Go-
odwill Frýdek-Místek, ul. Prokopa Holého, č.p. 400.
e-mail: rpic@vos-goodwill.cz

Ing. Richard Žabka,

vedoucí ekonomického oddělení



Extrémní klimatické podmín-
ky let 2002 a 2003 způsobily
oslabení smrkových porostů
v lesích a následné náhlé zvý-
šení populační hustoty kůrovců
(zejména Lýkožrouta smrkové-
ho - Ips typographus L.) tak, že
existuje reálné nebezpečí je-
jich přemnožení, vzniku kala-
mitního stavu a nepředvídatel-
ných škod na lesních majetcích
na území celé České republi-
ky.

Vzhledem k přetrvávajícím
případům ponechání kůrovco-
vého dříví (stojících stromů, vy-
robeného dříví, odpadu a zbyt-
ků dřeva) bez účinné asanace
v soukromých lesích, Městský
úřad Frýdek-Místek, odbor ži-
votního prostředí a zeměděl-
ství, jako orgán státní správy
lesů, upozorňuje vlastníky sou-
kromých lesních majetků  na
povinnost zejména přednostně
provádět nahodilou těžbu dříví
tak, aby nedocházelo k vývinu,
šíření a přemnožení škodlivých
organismů, preventivně bránit
vývoji, šíření a přemnožení
škodlivých organismů a činit
bezodkladná opatření k jejich

odstranění (zákon č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a dopl-
nění některých zákonů /lesní
zákon/, ve znění pozdějších
předpisů). Vlastníci lesů jsou
povinni dříví napadené kůrovci
zpracovat, odvézt z lesa nebo
asanovat (tj. odkorněním a
spálením kůry nebo chemicky)
nejpozději do 31. března, v les-
ních porostech, které alespoň
částečně zasahují do polohy
nad 600 m nadmořské výšky,

do 30. dubna běžného roku.
Veškeré polomy, vývraty a dří-
ví atraktivní pro vývoj kůrovců
vzniklé do 31. března jsou
vlastníci lesů povinni zpraco-
vat, odvézt z lesa nebo asano-
vat nejpozději do 31. května,
v lesních porostech, které ales-
poň částečně zasahují do polo-
hy nad 600 m nadmořské výš-
ky, do 30. června běžného ro-

ku. Další důležitou povinností
vlastníků lesů je celoročně vy-
hledávat a včas zpracovávat,
odvážet z lesa nebo asanovat
dříví nově napadené kůrovci.

Kůrovcové dříví ponechané
v lese bez účinné asanace
(zejména chemického ošetře-
ní) se stává zdrojem dalšího
napadení okolních smrkových
porostů, s následným vzni-
kem vážných škod nejen na
vlastním lesním majetku, ale

často i na lesních majetcích
sousedních vlastníků. Měst-
ský úřad vyzývá vlastníky
soukromých lesních majetků,
aby při hospodaření v lese dů-
sledně dbali pokynů přísluš-
ných odborných lesních hos-
podářů. Vlastníku lesa, který
neplní opatření k ochraně le-
sa, může orgán státní správy
lesů uložit pokutu až do výše
100 000 Kč.  
Ing. Jaroslav Gongol, OŽPaZ
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Sběr nebezpečných a velkoobjemových slo-
žek komunálního odpadu je zajištěn pomocí mo-
bilní sběrny, která parkuje vždy v úterý, středu a
čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin na vybraných par-
kovištích. Pracovníci Frýdecké skládky a.s., ode-
berou od občanů města Frýdek-Místek bezplat-
ně přinesené nebezpečné, ale i velkoobjemové
odpady.

Nebezpečné odpady:
- mazací a motorové oleje, olejové filtry, 
- televizory, obrazovky, monitory,
- rádia, počítače, lednice, mražáky, sporáky,

pračky,
- použité obaly od postřiků a jiné chemikálie,
- zbytky barev, laků, ředidel, autobaterie a mo-

nočlánky,
- zářivky a výbojky, prošlé a nepotřebné léky

Velkoobjemové odpady
- skříně, ostatní nábytek, koberce, matrac

Parkoviště u kina P. Bezruče - Místek
6.1. - 8.1.

Parkoviště u krytého bazénu - Místek
13.1. - 15.1.

U Mariánského kostela - Frýdek
20.1. - 22.1.

Naproti zastávce na Veselé - Frýdek
27.1. - 29.1.

Se svými náměty a připomínkami se mů-
žete obrátit na Frýdeckou skládku a.s., tel.:
558 627 047, 558 636 251 nebo na odbor
životního prostředí a zemědělství, telefon: 
558 609 489. Mgr. Dita Moravecká, OŽPaZ

Finanční přís-
pěvky v celkové
výši dvou milio-
nů korun získa-
lo v 2. ročníku
programu Ob-

čanská volba čtrnáct vybra-
ných projektů. Zástupci Plzeň-
ského Prazdroje předali před-
kladatelům úspěšných projek-
tů v prostorách Nové scény
Vlast symbolické šeky. Slav-
nostní akce proběhla v pátek
5. prosince.

Do 2. ročníku programu Ob-
čanská volba se tentokrát přihlá-
silo 70 projektů. Občané Frýdec-
ko-Místecka pak měli možnost
sledovat v tisku informace o  pro-
jektech, které prošly užším výbě-
rem tzv. Rady reprezentantů. Ta
byla tvořena především čelními
představiteli orgánů místní samo-
správy a významných regionál-
ních institucí. Poté lidé sami svým
hlasováním prostřednictvím ku-
pónů rozhodli o tom, kterým pro-
jektům budou uděleny granty.

Mezi vítězné uchazeče patří
např. frýdecko-místecké Divadlo
Čtyřlístek, Sjednocená organiza-
ce nevidomých a slabozrakých
ČR ve F-M a SK Ostrý s projek-
tem Cykloturistické a běžecké
trasy - Lysá hora. Díky přízni ob-
čanů a sponzorskému příspěvku
bude také uspořádán další ročník
Folk country festivalu Muzikant-
ské žně, vybaven žákovský de-
chový orchestr Junior Brass
Band Základní umělecké školy L.

Janáčka z Frýdlantu nad Ostravi-
cí a budou nakoupeny přístroje
pro chirurgickou intenzivní péči
v Nemocnici ve Frýdku-Místku.

I podruhé se tedy program Ob-
čanská volba dočkal příznivého
ohlasu a již nyní se mohou žada-
telé těšit na další ročník. „Při
slavnostním vyhlášení byl ze
strany pivovaru dán příslib po-
skytnutí stejných finančních pro-
středků i v roce 2004,“ vyjádřila
se starostka města Ing. Eva
Richtrová.

Podpory se dočkal i projekt
pod názvem Naučná stezka ve
Frýdeckém lese, jenž byl předlo-
žen právě naší radnicí. Na násle-
dujících řádcích vás s tímto ús-
pěšným projektem, na jehož rea-
lizaci jsme obdrželi částku
50 000 Kč, blíže seznámíme. 

(jač)

Naučná stezka
městskými lesy 

Město Frýdek-Místek má ve
vlastnictví přes 330 ha lesů a
kromě toho 40 ha vysoké kra-
jinné zeleně (remízky, háje, do-
provodná zeleň vodotečí), pře-
vážně v těsném kontaktu s
obytnou zástavbou. Proto jsou
celý rok hojně navštěvovány
obyvatelstvem města všech
věkových kategorií. Město Frý-
dek-Místek má několik projek-
tů, jak tohoto cenného pro-
středí ještě lépe všestranně
využít.

Cílem projektu je přilákat obča-
ny a návštěvníky města Frýdku-
Místku do přírodního prostředí
příměstských lesů a toho využít
k výchově a osvětě týkající se le-
sa a ochrany přírody. V lokalitě
Frýdecký les bude vybudováno
deset informačních tabulí, které
budou seznamovat návštěvníky
s funkcemi a hospodařením
v příměstských lesích ve vlast-
nictví Města Frýdku-Místku i s je-
jich přírodními hodnotami. Trasa
bude vhodná zejména pro školní
mládež. Pedagogové ji budou
moci využít pro ekologickou vý-
chovu. Přímo v terénu, v kontak-
tu s realitou, se mnohem lépe
poznatky a informace vstřebáva-
jí, mládež jim lépe rozumí, proto-
že to, co slyší, zároveň vidí a tím
je celý proces ekologické výcho-
vy a vzdělávání intenzivnější.

A co všechno návštěvníkům
naučná stezka řekne? Například,
že les má mnoho funkcí, neslou-
ží jen pro pěstování a těžbu dře-
va. Dnes již nad funkcí produkce
dřeva významně převažují funk-
ce biologická, ekologicko-stabili-
zační, vodohospodářská, půdo-
ochranná, rekreační a zdravot-
ně-hygienická, dále pak jak
se vlastně les pěstuje a jak by se
měl správně v budoucnu pěsto-
vat. Les je také domovem mno-
ha druhů rostlin a živočichů - od
hmyzu až po velkou zvěř. Je zde
i celá řada druhů zvláště chráně-
ných. Ty nejdůležitější nebo nej-
hojnější by měl poznat každý,
stejně jako by měl každý poznat
i jednotlivé druhy lesních stromů.
Nezastupitelnou úlohu mají i

stromy přestárlé a tlející padlé
kmeny. Velký význam mají i při-
rozeně se klikatící lesní potůčky
s velmi čistou vodou. Les má
však i své problémy. Ohrožuje
ho především člověk - znečiště-
ným ovzduším, vandalstvím,
ukládáním odpadů. Problémy
způsobuje i pěstování dřevin,
které zde nejsou původní a proto
je ničí choroby a škůdci. Les
ohrožuje i mnoho chorob a škůd-
ců. A člověk musí lesu pomoci.
To vše bude na trase popsáno a
nakresleno.

Kromě vzdělávání nabídne ra-
sa stezky i možnost rekreace. Již
dnes jsou vybudována na několi-
ka místech posezení a záchytná
hřiště s dřevěnými herními prvky
pro děti. Přes zamokřená místa
vede povalový chodník a přes

rokli s potůčkem byl postaven
nový mostek. V budoucnu se po-
čítá i s přístřešky proti nepohodě.

Realizaci celého projektu bude
zajišťovat odbor životního pro-
středí a zemědělství Městského
úřadu Frýdek-Místek. Podílet se
na něm budou další odborníci,
kteří již dříve pracovali na budo-
vání naučné stezky vedoucí
z Frýdku-Místku přes Palkovické
hůrky na hrad Hukvaldy. Spolu-
pracovat bude i odborný správce
lesního majetku města Frýdek-
Místek. Termín pro realizaci v te-
rénu je stanoven na léto 2004.
Odbor životního prostředí a ze-
mědělství však chce celou reali-
zaci uspíšit tak, aby návštěvníci
lesa se mohli s naučnou stezkou
seznámit již na jaře. 

Ing. Jiří Lederer, OŽPaZ

Frýdecko-místečtí rozhodli o grantech v 2. ročníku 

Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství RNDr. Alena
Kacířová přebírá symbolický šek od Alexeje Bechtina z Plzeň-
ského Prazdroje. FOTO: Jitka Hrivňáková

Občanské volby

Provoz na Frýdecké
skládce v období
vánočních svátků

24. prosince 6.30 - 12.00
25. prosince 6.30 - 14.00
26. prosince 6.30 - 14.00
27. prosince 6.30 - 14.00
28. prosince zavřeno
29. prosince 6.30 - 16.30
30. prosince 6.30 - 16.30
31. prosince 6.30 - 14.00
1. ledna zavřeno
2. ledna 6.30 - 14.00
3. ledna 6.30 - 14.00

OŽPaZ

Nebezpečí vzniku kůrovcové kalamity

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE FRÝDKU-MÍSTKU



■ V listopadovém čísle
Zpravodaje Rady města
Frýdku-Místku jsme se čte-
náře pokusili seznámit
s cévními onemocněními
z hlediska interní medicíny.
Jak byste tuto problemati-
ku uvedl z pohledu chirur-
ga?

„Předmětem chirurgického
léčení jsou především oblite-
rující procesy aterosklerotické
etiologie postihující úseky
hlavních tepen. Současná an-
giochirurgie se zaměřuje na
rekonstrukční léčbu tepen
končetinových, viscerálních
/tepen zásobujících vnitřní or-
gány/, a na nemoci tepen zá-
sobujících mozek. Končetino-
vá chirurgie má v naší ne-
mocnici dlouholetou tradici
nejen v oblasti tepenné chi-
rurgie, ale hlavně v problema-
tice týkající se postižení žilní-
ho systému /operace varixů/.
Pacient vyšetřený před ope-
rací křečových žil na interní
ambulanci absolvuje opera-
tivní zákrok prováděný v cel-
kové anestezii, či dle přání
pacienta ve spinálním znecit-
livění /při plném vědomí paci-
enta, ale bezbolestně/. Doba
pobytu na oddělení přitom ne-
přesáhne 3 dny včetně ope-
račního zákroku. Poté je paci-
ent ještě sledován v chirurgic-
ké či interní ambulanci. Akut-
ní či chronické tepenné posti-
žení končetinových tepen
řešíme obcházkou /bypas-
sem/, zprůchodněním původ-
ního řečiště odstraněním uzá-
věru dezobliteračními techni-
kami, nebo náhradou postiže-
né tepny. V poslední době na
našem pracovišti nezřídka ře-
šíme operativně aneurysmata
/rozšíření/ převážně podko-
lenní tepny, způsobující po-
zvolné uzavírání tepenného
řečiště, které způsobuje akut-
ní ohrožení končetiny. K am-
putačnímu řešení se uchylu-
jeme jen při nemožnosti ošet-
ření cévního systému výše
uvedenými technikami a při
ohrožení pacienta na životě
infekcí z postižené končetiny.
Během posledních 5 let jsme
operativu rozšířili i na opera-
ce velkých výdutí břišní aorty

/největší tepna, zásobující
dolní polovinu těla/. Tyto ope-
race jsou velice náročné jak

svým provedením, tak finanč-
ními prostředky. Odoperovali
jsme více než čtyřicet aneu-
rysmat dutiny břišní s velice
uspokojivými statistickými vý-
sledky. Pacienti, kterým by
při prasknutí výdutě zbývalo
asi 5% naděje na přežití, po
rychlém operačním zákroku,
se mohou po plánovaném od-
stranění aneurysmy těšit pl-
nohodnotnému životu.

Taktéž operace karotic-
kých tepen, tepen zásobují-

cích mozek patří mezi opera-
ce prováděné jen na několika
specializovaných pracoviš-
tích v naší republice. Zde tyto
operace provádíme za plného
vědomí pacienta jen v lokální
anestezii. Tento postup nám
umožňuje stálou neurologic-
kou kontrolu pacienta během
operace a tudíž zvolení vhod-
ného operačního postupu,
bez poškození zdravotního
stavu pacienta. Operaci te-
pen zásobujících mozek krví
se snažíme předejít mozkové
cévní příhodě, která má větši-
nou pro pacienta celoživotní
těžké následky, v horším pří-
padě končí jeho smrtí.

Nedílnou součástí angio-
chirurgického programu je
spolupráce s dialyzačním
střediskem /umělou ledvi-
nou/. Hemodialýza je dnes
nejčastější léčebnou meto-
dou konečného selhání led-
vin. Pro pacienty, jejichž život
závisí na pravidelné očistě kr-
ve v umělé ledvině zakládá-
me operačně spojky mezi te-
penným a žilným systémem
na periferii končetin a tím pa-
cientovi umožníme částečně

bezbolestné a komfortní na-
pojení na umělou ledvinu.“

■ Co čeká pacienty po
tom, co podstoupí chirur-
gický zákrok? Je úspěšnou
operací jejich problém vy-
řešen natrvalo?

„Je nezbytné říci, že úspěš-
nou operací a propuštěním
pacienta domů naše péče ne-
končí. Pacienti jsou trvale lé-
čeni na naši angiochirurgické
ambulanci či předáni do inter-
ní cévní ambulance ke sledo-
vání. Při náznaku návratu ob-
tíží se snažíme opětovně po-
moci a tím zlepšit kvalitu živo-
ta našich klientů.“

■ Jakým způsobem je
možné na vašem pracovišti
zahájit léčbu?

„Do naší ambulance se do-
stavují nemocní především
středního a vyššího věku. Ne-
zřídka se jedná o pacienty,
kteří trpí současně více cho-
robami najednou, pacienty na
hranici soběstačnosti. Pro ty-
to pacienty je velice obtížné
mnohahodinové čekání v pře-
plněných ambulancích prak-
tických lékařů či jiných speci-

alistů. Tito pacienti, většinou
při bolestech nohou zhoršují-
cí se při chůzi, mohou navští-
vit naši ambulanci i bez dopo-
ručení jiného lékaře a budou
stejně hodnotně ošetřeni, pří-
padně objednáni na určitý ter-
mín vyšetření.“

■ Co byste chtěl čtená-
řům vzkázat na závěr?

Je třeba si uvědomit, že
pacientů s postiženými céva-
mi bohužel stále přibývá - na-
příklad ve Spojených státech
jsou angiochirurgické výkony
nejčastěji prováděnými výko-
ny na chirurgických pracoviš-
tích. Rovněž je důležité vě-

dět, že v našem městě máme
dobře fungující angiochirurgii,
takže pacienti nemusejí dojíž-
dět do krajských nemocnic
k vyšetření a následnému
možnému operačnímu řeše-
ní, ale mohou v místě bydliště
využít možnosti kvalitního
ošetření. Toto tvrzení je dolo-
ženo množstvím vyléčených
pacientů, pacientů zařaze-
ných opět do života bez ome-
zení hybnosti, myšlení či ko-
munikace s lidmi.
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Onemocnění cévního systému z pohledu chirurgie
Onemocnění cévního systému představují závažnou

problematiku zdravotní, ekonomickou a sociální. Vli-
vem faktorů genetických, ekologických, dietetických a
demografických /stárnutí populace/ dochází k trvalému
nárůstu výskytu těchto onemocnění. Zlepšující se úro-
veň diagnostiky a léčebných postupů má za následek i
stále se zvyšující podíl nemocných, kteří připadají
v úvahu pro chirurgické řešení. Chirurgie cévního
systému zůstává i přes slibné pokroky v oblasti kon-
zervativní léčby /farmakologická, režimová a dietní
opatření/ těžištěm léčby cévních onemocnění. S dotazy,
jak se cévní onemocnění léčí ve frýdecko-místecké ne-
mocnici, jsme se obrátili na cévního chirurga MUDr. Da-
libora Berskiho.
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jsme se pro-
budili do mrazivého jitra s tep-
lotou -14 °C, někde až s 
-17 °Celsia.

se konalo
slavnostní otevření opravené
nádražní budovy ve Frýdku-
Místku. Oficiálně zde byla
otevřena nová pobočka Bes-
kydského informačního centra.

Ve dnech 
představili v Bratislavě poprvé
turistické možnosti v Besky-
dech čeští zástupci Euroregio-
nu Beskydy na 9. ročníku vele-
trhu cestovního ruchu ITF Slo-
vakiatour.

navštívil Frý-
dek-Místek ministr práce a so-
ciálních věcí Zdeněk Škro-
mach. Jednal se zástupci Úřa-
du práce ve F-M, odborů, za-
městnavatelů a také s předsta-
viteli radnice.

schválili zastu-
pitelé rozpočet města pro rok
2003 - příjmy ve výši přibližně
1 240 mil. korun a ve stejné vý-
ši i výdaje.

zavřela své po-
bočky Union banka. Také
v Místku zůstala Union banka
ke zlosti drobných střadatelů i
podnikatelů zavřená. 

si představitelé
radnice spolu s členy Svazu
bojovníků za svobodu a veřej-
ností připomenuli ozbrojený
odpor českých vojáků v roce
1939 v místě bývalých Čaján-
kových kasáren.

zahájila Nová
scéna Vlast svou činnost před-
stavením pro veřejnost - vy-
stoupením Komorního baletu
Praha v čele s Pavlem Šmo-
kem. Její slavnostní otevření
proběhlo o den dříve.

za účasti před-
stavitelů Asociace českých fil-
mových klubů a uvedením čes-
kého povídkového filmu Rad-
hošť zahájil oficiálně své půso-
bení v Nové scéně Vlast Filmo-
vý klub Frýdek-Místek.

přijel do Frýd-
ku-Místku vedoucí delegace
Evropské komise v ČR Ramiro
Cibrian, aby diskutoval s před-
staviteli města i veřejností o
přistoupení ČR k EU.

se konala v hu-
debním oddělení Městské kni-
hovny na ul. Hlavní malá osla-
va desetiletého výročí existen-
ce knihovny.

starostka Ing.
Eva Richtrová předala dárek
22 žákům a studentům frýdec-
ko-místeckých škol za úspěchy
a mimořádné výkony, za něž je
na setkání s představiteli měs-
ta navrhla jednotlivá ředitelství
škol.

v prostorách
Nové scény Vlast převzali
předkladatelé deseti nejúspěš-
nějších projektů I. ročníku Ob-
čanské volby symbolické šeky
o celkové hodnotě 1,5 mil. ko-
run. 

na ústředním
hřbitově ve Frýdku uctili pa-

mátku obětí II. světové války
představitelé veřejného života i
pamětníci.

frýdecko-mís-
tečtí házenkáři po úspěšném
boji s Duklou Praha konečně
dosáhli pomyslného královské-
ho žezla.

si připomenula
ZŠ na ul. Jiřího z Poděbrad 10.
výročí otevření školy. Po dešti-
vých dnech vysvitlo

slunce přálo ak-
ci nazvané Bambiriáda aneb
Město patří dětem.

přijeli besedo-
vat o Evropské unii premiér
Vladimír Špidla a předseda Po-
slanecké sněmovny ČR Lubo-
mír Zaorálek.

Od byly v
Nemocnici ve Frýdku-Místku
zkráceny ordinační hodiny lé-
kařské služby první pomoci.

bylo firmou TS
a. s., předáno do užívání nové
dětské hřiště na Puškinově 
ulicive Frýdku.

Ve dnech 
se konalo referendum o při-
stoupení ČR k Evropské unii.

byl zahájen
v ZUŠ Frýdek-Místek 9. mezi-
národní folklorní festival.

až do odpo-
ledne projednávalo ZM pro-
gram přerušeného jednání z
23. června. Schválilo mimo jiné
záměr přijetí úvěru ve výši 200
mil. Kč na stavbu sportovní ha-
ly a aquaparku.

Středa byla
nejteplejším dnem horkého lé-
ta (33,6 °C ).

V Nové scéně Vlast se sešli

odborníci na
I. moravskoslezském gastro-
enterologickém sympoziu us-
pořádaném gastroenterology
Nemocnice ve Frýdku-Místku.

byla otevřena
prodejna LIDL a byl kolaudo-
ván nově vybudovaný pod-
chod mezi I. a II. nástupištěm
železniční stanice Frýdek-Mís-
tek.

oživili altá-
nek ve Smetanových sadech i
zahradu Národního domu ná-
vštěvníci a účinkující dalšího
ročníku folk - country festivalu
Muzikantské žně.

se sešli zastupi-
telé, aby schválili konání refe-
renda, kterým občané Skalice
vyjádří svou vůli o osamostat-
nění této městské části.

Ve Frýdku-Místku 
stávkovali učitelé všech zá-
kladních škol a několika škol
mateřských.

se konala vzpomín-
ková akce u příležitosti 60. vý-
ročí hromadné popravy pěti
obětí nacistické okupace neda-
leko lískoveckého nádraží.

schválilo ZM mimo
jiné i zrušení ZŠ na Cihelní ul.
od příštího školního roku. 

hlasovalo pro
vznik samostatné obce Skali-

ce jen 117 z 547 hlasujících
občanů.

odpoledne se ko-
nala u busty T.G. Masaryka
slavnostní připomínka 85. vý-
ročí vzniku Československa.

byla otevřena no-
vě vybudovaná cyklostezka.

zval k účasti
silniční závod Hornická desítka.

se uskutečni-
la kolaudace rekonstruované
tělocvičny ZŠ na ul. Pionýrů .

se v Janáčko-
vě ulici otevřely po náročné
opravě dílny Centra pro men-
tálně postiženou mládež.

Nový Kaufland na Revoluční

ulici přijal 
své první zákazníky.

formou gran-
tů podpořil Plzeňský Prazdroj
částkou 2 miliony korun čtrnáct
vítězných projektů v rámci pro-
gramu Občanská volba.

se slavnostně
sportovcům otevřela nově zre-
konstruovaná tělocvična při ZŠ
akcí Házenkář roku s dopro-
vodným programem.

O silvestrovské noci se
mohli frýdecko-místečtí tě-
šit čtvrt hodiny z ohňostro-
je odpalovaného ze stadio-
nu TJ Slezan.

19. prosince

5. prosince

26. listopadu

6. listopadu

4. listopadu

1. listopadu

30. října

27. října

18. října

15. září

3. září

1. září

25. srpna 

15-16. srpna 

14. srpna 

22. července

13. července 

6. července 

18. června 

13. a 14. června 

13. června 

1. června 

31. května 

23. května 

22. května 

18. května 

7. května 

30. dubna 

29. dubna 

16. dubna 

10. dubna 

19. března 

18. března 

14. března 

21. února 

10. února 

4. února 

16. až 19. ledna 

13. ledna 

1. ledna 

Nejzajímavější události loňského roku

Diamantovou svatbu spolu na počátku prosince oslavili
Libuše a Oldřich Hlisnikovští ze Skalice. „Vzali jsme se

hlavně proto, abych nemusela odejít do Německa na
nucené práce,“ vzpomínala dnes již s úsměvem
devětasedmdesátiletá paní Libuše. A že to nebyl ten
nejhorší důvod k vdavkám, dokazuje krásných 
60 let společně prožitého manželského života, 

2 synové, 4 vnoučata a 1 pravnouče.
FOTO: Ida Kořená

MMaannÏÏeelléé  HHlliissnniikkoovv‰‰ttíí  
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Evidovaná nezaměstnanost 
K 30.11.2003 úřad práce

evidoval 16007 uchazečů o
zaměstnání (v roce 2002
15469), což je o 57 méně než
v minulém měsíci. Míra neza-
městnanosti činila 14,40 % (v
roce 2002 13,95 %) a v porov-
nání s předcházejícím měsí-
cem poklesla o 0,05%-ního
bodu.

Úřad práce evidoval 7855
žen, což je 49,1 % z celkové-
ho počtu evidovaných ucha-
zečů o zaměstnání.

Při srovnání s minulým mě-
sícem se počet absolventů a
mladistvých snížil o 166 (t.j.
o 8,4 %) a na konci listopadu
úřad práce evidoval v této
skupině 1817 osob (ve srov-
nání se stejným obdobím roku
2002 to je o 5,4 % méně).

Nárůst o 1 osobu oproti mi-
nulému měsíci byl zazname-
nán v kategorii uchazečů
se ZPS, kterých bylo evidová-
no ke konci listopadu 2506.
V průběhu listopadu 2003 po-
žádalo o zprostředkování za-

městnání 1096 nových ucha-
zečů (oproti stejnému období
loňského roku to je o 105 osob
méně).Největší počet z nich
představovali zaměstnanci z
odvětví služby a výroba kovů a
kovodělných výrobků.Z nově
zaregistrovaných uchazečů o
zaměstnání 106 ukončilo sa-
mostatně výdělečnou čin-
nost.Vyřazeno bylo 1153 UoZ
(oproti stejnému období loň-
ského roku to je o 41 osob ví-
ce) - z tohoto počtu bylo pro
865 vyřazených důvodem
ukončení evidence nástup do
zaměstnání (v listopadu 2002
nastoupilo do zaměstnání o 33
UoZ méně). Nejvíce vyřaze-
ných uchazečů našlo uplatně-
ní především v odvětvích ob-
chod a služby.Z hlediska pra-
covních příležitostí evidoval
úřad práce k 30.11.2003 cel-
kem 428 volných míst s mís-
tem výkonu práce v okrese
Frýdek-Místek, což je o 57 vol-
ných míst méně než ve stej-
ném období roku 2002 a o 190

volných míst více než ke konci
předcházejícího měsíce. Na 1
volné pracovní místo připadalo
37,4 uchazečů - pro srovnání
ke stejnému datu minulého ro-
ku na 1 volné pracovní místo
připadalo 31,9 UoZ.

Pro dělníky bylo nabízeno
352 vhodných volných míst
(o 41 méně než v r. 2002) a
pro TH pracovníky a ostatní 76
vhodných volných míst (o 16
méně než v r. 2002). Pro ob-
čany se změněnou pracovní
schopností byla v nabídce úřa-
du práce pouze 4 vhodná vol-
ná místa (o 9 méně než v r.
2002), pro absolventy a mla-
distvé 26 vhodných volných
míst (o 32 méně než
v r. 2002).

V listopadu 2003 zaměstna-
vatelé hlásili úřadu práce nej-
více volných pracovních míst v
dělnických profesích, zejména
v profesích horník, číšník - ser-
vírka, prodavač, uklízečka, ři-
dič, šička a kuchař. 

ÚP ve F-M
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Dotace z Kulturního
fondu na rok 2004
Kulturní komise Rady

města Frýdku-Místku ozna-
muje všem zájemcům o fi-
nanční příspěvek z kulturní-
ho fondu, který je určen
k podpoře činnosti zejména
neziskových organizací, sou-
borů, skupin, klubů i jednotli-
vých občanů, kteří zajišťují
kulturní akce pro občany
města Frýdek-Místek, že ti-
skopisy žádostí o přidělení fi-
nančních prostředků na celo-
roční činnost nebo na podpo-
ru konání jednotlivých akcí v
roce 2004 je možné vyzved-
nout na Městském úřadu ve
Frýdku-Místku, odbor škol-
ství, kultury, mládeže a tělo-
výchovy, Radniční č. 1148. 

Tiskopis je možné získat i
na internetových stránkách
města www.frydekmistek.cz.
Řádně vyplněné tiskopisy žá-
dostí o příspěvek na celoroč-
ní činnost, nájmy či provoz
zařízení s požadovanými pří-
lohami je nutno odevzdat na
Městském úřadu ve Frýdku-
Místku, odbor školství, kultu-
ry, mládeže a tělovýchovy
nejpozději do 15. 1. 2004. 

O příspěvky na jednotlivé
pořádané akce je možno po-
žádat ve dvou termínech, a
to do 15. 1. 2004 a do 15. 6.
2004.

Blíží se plesová sezóna,
naučte se tančit!

TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ PÁRY A DVOJICE
Vedou manželé Gebauerovi. Kurzy probíhají v sále Národního domu 1x týdně od 19.30 do

22.00 hodin.
Pondělí - pokročilí (zahájení 12. 1. 2004)
Středa - začátečníci (zahájení 14. 1. 2004)
Přihlášky získáte ve vrátnici Národního domu od 1. 12. 2003 a odevzdejte nejpozději 

do 9. 1. 2004. Informace na tel. čísle 558 432 011 p. Janáčková.

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ - POKROČILÍ
Kurz je určen pro absolventy tanečních kurzů pro začátečníky - podzim 2003. Probíhají 1x

týdně v Národním domě, a to:
Středa od 17.00 do 19.30 hodin - vedou manželé Gebauerovi - zahájení 14. 1. 2004
Neděle od 16.00 do 18.30 hodin - vede p. Macura s partnerkou - zahájení 11. 1.2004
Neděle od 18.30 do 21.00 hodin - vede p. Macura s partnerkou - zahájení 11. 1. 2004
Přihlášky získáte ve vrátnici Národního domu od 1. 12. 2003 a odevzdejte nejpozději 

do 9. 1. 2004. Informace na tel. čísle 558 432 011 p. Janáčková.

TANEČNÍ PŘÍPRAVKA PRO SOUTĚŽNÍ TÝM
Pro děti od 6 do 15 let. Taneční škola se zaměřuje na soutěžní tance - styly show a disko

tance, plesové kombinace a speciální párové tance - mambo, salsa, swing, tango argentino.
Výuku vede majitel taneční školy Palas Josef Macura s Mgr. Janou Šodkovou.
Zahájení v pondělí 12. 1. 2004 v kl. č. 5 v Národním domě.
Přihlášky získáte ve vrátnici Národního domu od 1. 12. 2003 a odevzdejte nejpozději 

do 9. 1. 2004. Informace na tel. čísle 558 432 011 p. Janáčková, p. Macura 604 503 817.

Prvnímu stupni místních
škol předvádějí v těchto
dnech svůj um žáci základ-
ní umělecké školy společně
s formací JAZZ Q v rámci
série výchovných koncertů.
Jejich organizátorem je
známý frýdecko-místecký
hudebník Michal Michna.
Koncerty probíhají do kon-
ce listopadu v Nové scéně
Vlast.

Povídáním o hudebních ná-
strojích a skladbami klasické
jazzové historie i známými
písněmi z dětských filmů
(Princezna ze mlejna) zahájili
muzikanti 24. listopadu sérii
výchovných koncertů v Nové
scéně Vlast. Současné slože-
ní žáci základní umělecké ško-
ly plus formace JAZZ Q je
podle jejich slov pro malé ško-
láky mnohem atraktivnější ne-
žli klasika pražských umělců,
na níž se kdysi „chodilo“.

V programu zazněla úvodní
melodie seriálu Včelka Mája
v podání houslistky Veroniky
Galdové ze 4. ZŠ, na trubku
zahrál Dominik Plachetka ze
7. ZŠ nejen „beatlesovské“
melodie, violoncello rozezněl
jeho spolužák Pavel Chamrád
a klarinet Adéla Berková z 5.
ZŠ. Posluchači se mimo jiné

dozvěděli, jak a kdy vznikla
jazzová a populární hudba,
které skupiny hudebních ná-
strojů existují a co je to vlast-
ně rytmus a melodie. O tom,
že se žákům vystoupení svých

vrstevníků spojené nenásilně
s vzděláváním líbilo, svědčilo,
jak se do programu zapojova-
li. „Protože se na školy v okra-
jových částech Frýdku-Místku
v tomto smyslu většinou nedo-

stávalo, přijedeme letos i
tam,“ přislíbil Michal Michna.
Součástí série devíti koncertů
tak bude i vystoupení v Palko-
vicích, Sedlištích a Lískovci.

(jač)

Lidov˘ dÛm v Místku 
ve spolupráci s odborem ·KMaT mûsta Fr˘dku-Místku

Vás srdeãnû zve na

Vánoãní koncert
„Stromeãku, nechoì spát “

v kostele sv. Jana a Pavla v Místku
dne 30. prosince 2003 v 16.00 hodin

Program vánoãního koncertu bude bohat˘
Vstupné dobrovolné

Děti se učí hhuuddeebbnníímm  zzáákkllaaddůůmm  oodd
ssvvýýcchh  vvrrsstteevvnnííkkůů



Projekt Občan 
opět zahájen

Po loňské úspěšné účasti Zá-
kladní školy ve Frýdku-Místku na
tř. Čs. armády 570 v projektu
Občan, kdy naši starší spolužáci
představili výsledky své práce o
znečištění Olešné v červnu
v Praze poslancům a senáto-
rům, jsme se rozhodli i letos do
tohoto velmi zajímavého projek-
tu znovu zapojit. Na začátku pro-
since nás navštívili policista
z dopravního inspektorátu ppor.
Miroslav Skybík a člen hasičské-
ho záchranného sboru por. Ing.
Dalibor Kubátka. Tito hosté byli
pozváni, aby nám poskytli infor-
mace pro Projekt Občan, na kte-
rém se naše třída 7.C rozhodla
pracovat. Jako téma letošního
projektu jsme si totiž zvolili pro-
blematiku, která se dotýká určitě
každého z nás a v poslední do-
bě se o ní hodně hovoří i píše, a
tou je bezohlednost řidičů na
cestách. Příslušník dopravní po-
licie si s námi povídal o nešva-
rech chodců i řidičů a také jsme
se dozvěděli o tom, jak se máme
správně chovat na silnici. Člen

hasičského záchranného sboru
nás seznámil s náplní práce čle-
nů HZS, např. s výjezdy k do-
pravním nehodám nebo zása-
hům v domácnostech, s technic-
kým vybavením. Zaujala nás
především ukázka vybavení po-
licistů (pistole, pouta, slzný plyn,
výstražný terčík atd.), po které
jsme my žáci dostali prostor
k dotazům. Beseda byla velmi
zajímavá a poutavá a poskytla
nám řadu námětů k další práci
na projektu. Informace poskyt-
nuté touto návštěvou jsou pří-
nosné ovšem nejen pro náš pro-
jekt, ale i pro budoucí život. Rádi
bychom i touto cestou oběma
hostům poděkovali. Podobnou
přednášku absolvovali v rámci
výuky ochrany člověka za mimo-
řádných situacích také žáci 5.
ročníků a plánujeme další po-
dobná setkání i pro ostatní žáky
školy. Žáci 7.C, Mgr. Lucie
Jakubková a Mgr. Iveta Kaňová

Projekt Comenius
Jak už jsme informovali, v

týdnu od 10. do 14. listopadu
2003 se „Osmička“ připojila k
celostátní akci Comenius Week,
kterou vyhlásila národní agentu-
ra programu Comenius.Součás-
tí tohoto týdne bylo několik zají-

mavých akcí, do kterých se za-
pojili všichni žáci naší školy.
V úterý 11. listopadu proběhla
tzv. balónková akce. Děti se se-
šly na školním dvoře a přesně
ve 14 hodin vypustily 500 balón-
ků, jejichž součástí byl i krátký
vzkaz týkající se míru, tolerance
a přátelství. K dnešnímu dni při-
šlo na adresu školy zatím 5
ohlasů: první z italského města
Cortina d`Ampezzo, další pak z
Koněšína u Třebíče, Brna, Pro-
stějova a Rakouska. Informace
o celé akci se dokonce objevila i
v italském tisku a rádiu Cortina.
Proběhl „on-line kvíz“ o znalos-
tech nově přistupujících zemí do
EU a družstvo „Osmičky“, slože-
né z žáků 7. až 9. tříd pod vede-
ním Mgr. Ivy Riglerové a Mgr.
Michala Milaty obsadilo bez
ztráty bodu páté místo. O jejich
umístění rozhodl pouze čas a
rychlost připojení na internet. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že
spolupráce na projektech vyhla-
šovaných národní agenturou je
velice pestrá, ale i náročná. Po-
přejme tedy pedagogům, dětem
i rodičům klidné prožití Vánoc a
do nového roku 2004 hodně ra-
dosti, sil a elánu.

Mgr. Marta Kurečková,
Mgr. Jana Záškodná
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Co se děje na 8. základní škole

FOTO: archiv školy

9. ZŠ se představuje
Zase nastal nový kalendářní rok a s ním se rychle přibližuje

zápis budoucích prvňáčků. Za pár dní se mnohé z dětí budou tě-
šit z nových aktovek a jejich rodičům přibude starost. Do které
školy bude naše dítě chodit?

Proto chceme my, pedagogové a žáci 9. ZŠ na ulici E. Krásno-
horské 139, vám všem naši školu představit.

Naše škola má v letošním školním roce 2003-2004 otevřeno 25
tříd, ve kterých se učí 563 žáků. Na Vaše dítě zde čekají prostorné
učebny, odborné pracovny, dvě tělocvičny, příjemné prostředí školní
družiny, nově zrekonstruovaná školní kuchyně a sociální zařízení.

Třídy a chodby naší školy jsou pěkně vyzdobeny a osobité kouzlo
má i galerie Duha.

Učíme podle osnov základní školy, ale naši žáci mají možnost již od
1. ročníku navštěvovat kroužek anglického jazyka a kroužek informa-
tiky. Kromě toho se mohou zapojit do řady dalších kroužků, z nichž
uvádíme namátkou kroužek keramiky, kroužek počítačový a výtvarný.
Také na naší škole velmi úspěšně pracuje žákovský pěvecký sbor
a kroužek hry na flétnu. Nezapomínáme ani na správný tělesný roz-
voj žáků. Na naší škole jsou třídy s rozšířenou výukou tělesné výcho-
vy a třídy hokejové a fotbalové. Kromě těchto aktivit mohou děti nav-
štěvovat sportovní a pohybové kroužky a kroužek turistický.

Školní družina funguje již od 6.00 hodin ráno až do 16.00 hodin od-
poledne. Provoz a program v ní připravují tři paní vychovatelky, kte-
ré umějí zabavit i ty živější děti. Odpoledne děti v rámci zaměstnání
ve školní družině navštěvují plavecký bazén, kino v Nové scéně
Vlast, různé výstavy a také chodí do jízdárny na koníčky.

Všechny tyto aktivity zajišťují naši pedagogové, kteří této zájmové
činnosti věnují svůj čas a um.

Věříme, že jsme vám podali základní obraz o naší škole, další a po-
drobnější dotazy vám rádi zodpoví pedagogové a vedení školy. Tě-
šíme se na setkání s vámi. 9. ZŠ

V rámci Evropského roku
osob se zdravotním postižením
byl uskutečněn projekt „Pod-
zimní setkání“. Byl vyhlášen
rozhodnutím Rady Evropské
unie a konán pod záštitou Vlád-
ního výboru pro zdravotně po-
stižené. Cílem akce bylo vzá-
jemné seznámení zúčastně-
ných prostřednictvím společ-
ných zážitků, zkušeností, učení
se vzájemného respektu, tole-
rance a v praxi ukázat, že lidé
mají více společného než odliš-
ného.

Tři setkání proběhla v projek-
tu „Začít spolu“ ve F-M mezi ZŠ
nár. umělce P. Bezruče, Speci-
álními školami Pionýrů a Cent-

rem mentálně postižené mláde-
že Fibichova (CMPM).

První setkání směřovalo k bliž-
šímu vzájemnému poznávání při
výuce, výtvarných, sportovních a
jiných činnostech. Došlo k poma-
lému odbourávání oboustranné-
ho ostychu. 

Druhé setkání s názvem
„Olympiáda“ bylo zaměřeno na
sportovní dovednosti.

Třetí setkání se uskutečnilo
pod názvem „Výtvarná fantazie“.
Cílem bylo společné vytvoření
„Stromu přátelství a porozumě-
ní“.

Čtvrté společné setkání pro-
běhlo v prostorách CMPM Fibi-
chova.

Projekt probíhal od 16.-31. 10.
2003. Celá akce je fotograficky
zdokumentována. Bližší informa-
ce naleznete na www.1zsfm.cz.

Naše spolupráce však tím ne-
končí. Naplánovaly jsme zimní,
jarní a letní setkání, ve kterém se
děti mimo jiné seznámí s canis-
terapeutem a psem Karem.

Nenásilná setkávání umožňují
integraci handicapovaných jedin-
ců do společnosti. Dokladem to-
ho, že tyto akce jsou velmi ús-
pěšné a oblíbené, je četnost na-
šich setkávání probíhajících již
čtvrtým rokem. Dne 14. 1. 2004
zve ZŠ Pod Sovou od 9.00 do
17.00 všechny budoucí prvňáky
k prohlídce naší školy.

Mgr. Jitka Kupková
a Mgr. Otilie Smolánová

O tom, že i frýdecko-místečtí senioři nechtě-
jí zůstávat ve vzdělávání pozadu, svědčí také
počet čerstvých absolventů kurzu obsluhy po-
čítačů a internetu. Zatímco v loňském roce jich
kurz ukončilo 20, letos se jejich počet více než
zešestinásobil. „Zorganizovali jsme v podstatě
kurzy dva, jeden pro naprosté začátečníky a
druhý pro ty, kteří již základní práci na počítači
ovládají,“ vysvětlil organizátor těchto vzděláva-
cích akcí Rudolf Horníček, předseda místního
svazu důchodců, který s kurzy začínal nejdříve
na 8. ZŠ, pak na 5. ZŠ a nyní mu vyšli vstříc na
9. ZŠ, kde disponují učebnou s vyšší kapacitou
PC. „Jsme nesmírně vděčni zdejšímu řediteli
školy, panu Mgr. Lubomíru Bartkovi za jeho
kladný přístup k věci, lektorce Mgr. Magdě So-
vákové za vysokou odbornou úroveň výuky a
městskému úřadu za souhlas s realizací kurzů
na školách,“ děkoval Horníček, který samozřej-
mě práci na osobním počítači zvládá také. A co
všechno se senioři mají možnost v kurzu nau-
čit? „Základní obsluhu PC, surfování po inter-

netu, používání e-mailu, posílání elektronických
pohlednic a další věci,“ vyjmenovala lektorka.

Důvody, pro něž senioři s výukou začínají,
jsou nejrůznější. „Počítač mám sice doma, ale
bez přístupu na internet. Tento kurz nám ský-
tá mnohem větší možnosti,“ vyjádřila se osma-
sedmdesátiletá Libuše Chrapková z Frýdku.
Mezi dalšími spokojenými absolventy kurzu
pro pokročilé byli i manželé Vacurovi. „Máme
doma digitální kameru, tady v kurzu si to mů-
žeme natáhnout do počítače a dělat vlastně
stříhaný film. Na Vánoce si ještě chceme poří-
dit scanner,“ prozradil Ing. Miroslav Vacura a
jeho manželka vzápětí dodala, že už se těší do
dalšího kurzu, který začíná v únoru. V 1. polo-
letí roku 2004 totiž připravuje Svaz důchodců
ČR, městská organizace F-M další 3 kurzy.
„Dva budou pro pokročilé a jeden pro začáteč-
níky. Zbývá ještě několik volných míst v začá-
tečnickém kurzu, takže se můžete přihlásit na
telefonu 558 647 846,“ dodal předseda organi-
zace Horníček. (jač)

Senioři úspěšně absolvovali kurzy na počítači

Podzimní setkání
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Palackého 134, Frýdek-Místek
Tel.: 558 433 431-2
tel/fax: 558 432 011

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

10. 1. v 18.00 hod.
Absolventský ples
Ples pro všechny absolventy taneč-
ních kurzů pro mládež podzim 2003.
Řídí manželé Gebauerovi. K tanci
hraje skupina GAMMA.
17. 1. ve 12.00 hod.
„O cenu tanečních škol“
Pohárová soutěž společenského
tance třídy E pro absolventy základ-
ních tanečních kurzů. Pořádá Národ-
ní dům Frýdek-Místek, Taneční klub
Nový Jičín a Taneční škola Palas.
17. 1. v 19.00 hod.
Ples tanečních škol
Pro absolventy základních taneč-
ních. Pořádá Národní dům Frýdek-
Místek, Taneční klub Nový Jičín a Ta-
neční škola Palas.

Výstavy:
Expozice černobílých a barevných
fotografií Arnošta Čaply, Jaroslava
Kupčáka a Michala Popielucha
(chodby Národního domu).

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

2. až 4. 1. v 17.45 hod.
GOOD BYE LENIN! /SRN/

2. až 4. 1. ve 20.00 hod.
ŠVINDLÍŘI /USA/

6. až 7. 1. v 17.45 hod.
ŠPÍNA LONDÝNA /VB/

6. až 7. 1. ve 20.00 hod.
PRCI, PRCI, PRCIČKY -

SVATBA /USA/

13. až 14. 1. v 17.45 hod.
MASTER a COMMANDER:

ODVRÁCENÁ
STRANA SVÉTA /USA/

13. až 14. 1. ve 20.00 hod.
ŽELARY /USA/

16. až 18. 1. v 17.45 hod.
MATRIX REVOLUTIONS /USA/

16. až 18.1. ve 20.00 hod.
TAJEMNÁ ŘEKA /USA/

12. 1. a 13. 1. v 8.30, 10.00 a 11.30 hod.
Sport a hry

(nový hudební pořad Pavla Nováka
a jeho kapely pro děti MŠ a 1.
stupně ZŠ)

Co se musí umět

(hudební pořad pro děti 2. stup-
ně ZŠ)

20. až 21. 1. v 15.30 hod.
SPY KIDS 3 -GAME OVER /USA/

Nelítostná analýza manželských
vztahů.Hrají: Chantal Poullain, Jiří
Lábus, Miroslav Etzler, režie: Hana
BurešováPředplatitelská skupina B

24. 1. v 15.30 hod.
RUMBURAK /ČR/

25. 1. v 15.00 hodin
MAXIPES FÍK

(Divadlo Špílberg Brno)Legendární
postava Maxipsa Fíka poprvé ožívá
na jevišti. V inscenaci se objeví
postavičky známé z večerníčků i
knižního vydání příhod hlavního
hrdiny.Hrají: Leona Ondráčková,
Ludvík Faruga, Přemysl Přichystal
Hudba: Petr Skoumal, režie: Ludvík
Faruga

28. 1. v 19.00 hodin
KRÁLOVNY NOCI

(Travesti show) Účinkují Nicol,
Felón, Sindy a Dafné.

31. 1. v 15.30 hod.
SMOLÍČEK /ČR/

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

5. 1. ŠACHY - DLOUHODOBÝ
KLUBOVÝ PŘEBOR

- šachový turnaj pro mládež a do-
spělé od 10 do 99 let

- DDM Místek, 17.00 - 20.00 hod.

9. 1.  MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
V ŠACHU

- šachové turnaje pro děti a mládež
od 4 do 18 let

- DDM Místek, 15.30 - 18.30 hod.

10. 1.  DOPOLEDNE
S POČÍTAČEM

- přijďte si zahrát hry po síti, za-
brouzdat po Internetu

- cena: 25 Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9.00 - 11.00 a 11.00 -

13.00 hod.

13. 1. CESTOVÁNÍ PANA
BROUČKA ŘECKÝMI
BÁJEMI

Víte, kdo to byl Prométheus? Jak zá-
pasil Perseus s Medúzou? Pojďte se
s námi ponořit do světa tajemných
bájí a pověstí.
- vstup volný
- DDM Místek, 14.00 - 17.00 hod.

17. 1.  DÍVKA ROKU 2004
V této soutěži se bude volit dívka ne-
jen půvabná, ale také inteligentní,
zručná a pohybově nadaná
- Nová scéna Vlast, od 16.00 hod.

17.1.  DOPOLEDNE PRO
DOVEDNÉ RUCE
- uděláme si karnevalové masky,

ozdoby z drátků a korálků
- půjdeme na bazén
- cena: 40 Kč
- DDM Místek, 9.00 - 13.00 hod.

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

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

19. 1. ŠACHY - DLOUHODOBÝ
KLUBOVÝ PŘEBOR

- šachový turnaj pro mládež a do-
spělé od 10 do 99 let

- DDM Místek, 17.00 - 20.00 hod.

23. 1. DVOJIČKY - ŠACHOVÝ
RODINNÝ TURNAJ

- šachový turnaj pro děti a rodiče,
prarodiče, tety, strejdy .
- DDM Místek, 9.00 - 13.00 hod.

24. 1. VÝTVARNÁ DÍLNA
PRO DOSPĚLÉ

„Provazy a provázky“
- nenechte se mýlit, i z obyčejného

provazu lze vytvořit spoustu zají-
mavých výtvarných nápadů

- kurz je akreditován MŠMT ČR
- cena: 200 Kč
- DDM Frýdek, Národních mučední-

ků 591, 9.00 - 12.00 hod.

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

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

13.00 hod.

30. 1. PRÁZDNINOVÉ LYŽOVÁNÍ
- autobusový zájezd na sjezdové,

běžecké lyžování, snowboard
- místo konání dle sněhových podmí-

nek (Bílá, Malenovice, Bumbálka)
- v případě nedostatku sněhu se po-

jede do Rožnova pod Radhoštěm
na krytý bazén s toboganem

- sraz v 9.00 hod. u Komerční banky
(naproti ČD)

- cena: 120 Kč
- DDM Místek, 9.00 - 11.00 a 11.00 -

13.00 hod.
30. 1. VELKÁ VÝPRAVA PO

STOPÁCH YETTYHO
Známý yettolog M. Králík vás zve ke
stopování záhadného tvora. Také
pomůžeme zvířátkům přežít zimní
měsíce.
- DDM Místek, 9.00 - 13.00 hod.
31. 1. DOPOLEDNE

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

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

13.00 hod.

Farní 1, vchod vedle
Knihkupectví sv. Jana ve Frýdku

Tel.: 558 434 961
KM Krteček je otevřen vždy v úterý

a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin.

6. 1. 9.30 - 10.00 hod. cvičení, od
10.00 hod. volný program

8. 1. Krtečkova TVOŘIVOST
malování, lepení, jednoduché
výrobky z papíru

13. 1. Tvoříme z plastelíny

15. 1. Krtečkové DOREMI - zábavná
soutěž pro děti 

20. 1. Písničky, říkanky

22. 1. Sáňkování (v případě nepřízně
počasí bude náhradní
program)

29. 1. Kouzelné brýle - výroba
masek na karneval

Každé úterý v době od 9.30 do
10.00 hod. se koná cvičení maminek
s dětmi.

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

Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h.

6. 1. Schůzka členek (Maminky,
přijďte nám říct své nápady!)

8. 1. v 10.00 hod. Pohádka

13. 1. v 10.00 hod. Sdružení na
pomoc alergickým a
oslabeným dětem Pobeskydí
(přednáška paní H.
Havlákové).

20. 1. Malování na sníh (Přijďte se
podívat, jak se dá kouzlit se
sněhem.)

22. 1. v 10.00 hod. Pohádka

29. 1. Závody „psích spřežení“
(Sraz v parku - boby s sebou.)
Každou středu cvičení pro maminky
s dětmi

Heydukova 2330
738 01 Frýdek - Místek, 

kontaktní telefon: 
558 647 067 602 586 925, 

e-mail: tobola.jaromir@quick.cz

9. 1. v 21.00 hod. koncert hudební
skupiny MONKEY
BUSSINES, velký sál
KD,vstupné 220 Kč
v předprodeji, 250 Kč na
místě

17. 1. První reprezentační ples
Fotbalového klubu Frýdku-
Místku

23. 1. Ples Integrované střední školy
ve Frýdku-Místku

31. 1. Antistatic II., pokračování
úspěšné Techno-párty

20. až 21. 1. v 17.45 hod.
ROZVOD PO

FRANCOUZSKU /USA,VB/

20. až 21. 1. ve 20.00 hod.
LÁSKA NEBESKÁ /VB/

23. až 25. 1. v 17.45hod.
BOŽSKÝ BRUCE /USA/

23. až 25. 1. ve 20.00 hod.
CHOUCHOU - miláček

Paříže /Francie/

27. až 28. 1. v 17.45 hod.
DRUHÁ STRANA POSTELE

/Španělsko/

27. až 28. 1. ve 20.00 hod.
UNDERWORLD /USA/

30. až 31. 1. v 17.45 hod.
MEZI NÁMI DĚVČATY /USA/

30. až 31. 1. ve 20. 00 hod.
MAZANÝ FILIP /ČR/

5. 1. v 19.00 hod.
NÁHRADNÍ DÍLY /Slovinsko/

6. 1. v 19. 00 hod.
MONTY PYTHON -
SVATÝ GRÁL /VB/

12. 1. v 19.00 hod.
NOVO /Francie, Španělsko/

13. 1. v 19.00 hod.
OBČAN KANE /USA/

19. 1. v 19.00 hod.
THE MILLION DOLAR

HOTEL /USA/

20. 1. v 19.00 hod.
PASTI, PASTI, PASTIČKY /ČR/

26. 1. v 19.00 hod.
STARÝ, NOVÝ, PŮJČENÝ,

MODRÝ /Dánsko/

27. 1. v 19.00 hod.
KYTICE Z TISÍCE

A JEDNÉ NOCI /Itálie/

Hlavní 112, Frýdek-Místek
Tel.: 558 433 431-2
tel/fax: 558 432 011

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

10. 1. v 15.30 hod.
Dr. DOOLITTLE 2 /USA/

18. 1. v 15.00 hodin
Pohádky pana Pohádky

(Jiří Středa)„O Budulínkovi“ a
„Červená Karkulka“ Hraje: Divadlo
DUO Frýdek-Místek
21. 1. v 19.00 hodin

Play Strinberg
Divadlo Ungelt Praha (Friedrich
Dürrenmatt) „I šťastné manželství je
malér. Manželství je vůbec malér“.
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Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001,
558 628 003, 558 628 005

Fax: 558 630 452
e-mail:

muzeumbeskyd@telecom.cz
web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Stálé expozice:

BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje
ucelený obraz o životě v Besky-
dech a Pobeskydí.
Historicko-etnografická část pre-
zentuje nyní na 800 sbírkových
předmětů, dokumentujících tra-
diční zemědělství, řemesla, ob-
chod, železářství a další. Řada
originálních přístrojů, hracích skří-
ní a dalších předmětů dokládá zá-
bavu a využití volného času od
poloviny 19. století. V přírodověd-
né části expozice, v níž jsou pre-
zentovány typické biotopy Pobes-
kydské pahorkatiny a MS Beskyd,
je vystaveno 200 druhů ptáků,
savců a ryb, 750 různých zástup-
ců hmyzu, 70 vzorků nerostů
a hornin a přibližně 100 herbářo-
vých položek. K nejcennějším ex-
ponátům patří zkamenělina dru-
hohorní cykasové rostliny beneti-
tového typu a dva dermoplastické
preparáty savců - losa evropské-
ho a medvěda hnědého.

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém
zámku. Nabízí zámecké interiéry
instalované v reprezentačních
prostorách, vyhlídkovou věž - glo-
riet, kapli sv. Barbory, nově re-
konstruovaný Rytířský sál s erby
slezské šlechty a další zámecké
zajímavosti.

FRÝDEK - MARIÁNSKÉ
POUTNÍ MÍSTO
- stálá expozice v sakristii kaple
sv. Barbory. Připomíná skuteč-
nost, že Frýdek patřil k nejzná-
mějším a k nejnavštěvovanějším
mariánským poutním místům ve
Slezsku. V sakristii kaple je insta-
lována výstava křížů ze sbírek
Muzea Beskyd. Kříž donedávna
nemohl chybět v žádném domě,
bytě, škole, na žádném soukro-
mém i veřejném místě. Jeho vel-
ká obliba a značná rozšířenost
dala prostor různým druhům umě-

leckého pojetí tohoto symbolu.
A tak ve sbírkách muzea najdeme
jednoduché zkřížení posvěce-
ných větviček, které se neslo do
polí pro zajištění hojnosti úrody,
i bohatě zdobené kříže, které mě-
ly svého majitele reprezentovat.
Výstava nabízí ukázku různých
typů křížů s odlišným uměleckým
zpracováním.

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zá-
roveň jednomu městu Frýdek-
Místek. Každé z nich vzniklo a vy-
víjelo se na jiném historickém
území, které oddělovala jen „..šu-
mivá, divoká Ostravice“. Vzdále-
ná i blízká, historická, a zároveň
moderní byla a jsou města Frýdek
a Místek. Zaslouží si, aby lidé,
v nich žijící, byli připomínáni a je-
jich činy zaznamenávány.

PAMÁTNÍK ÓNDRY
LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu
a dílu frýdeckého rodáka, který
byl a je světově uznávaným bás-
níkem a překladatelem.

Výstavy:

JEDOVATÍ ŽIVOČICHOVÉ
Výstava nabízí nahlédnutí do svě-
ta jedovatých živočichů, kteří jsou
pro člověka většinou synonymem
zákeřnosti. Jed je však pro ně jen
prostředkem nutné obrany či pro-
středkem k lovu potravy, pouze
malá část z nich je člověku oprav-
du nebezpečná.
Celou řadu exponátů a fotografií
jedovatých živočichů - našich i ci-
zokrajních, vodních i suchozem-
ských z různých systematických
skupin - má návštěvník možnost
shlédnout na této ojedinělé výsta-
vě. Výstava poskytuje rovněž in-
formaci o nebezpečí, které hrozí
člověku v případě neopatrné ma-
nipulace s jedovatými živočichy
nebo jejich útoku na člověka.
Potrvá do 21. března. 

HYPERREALISMUS
Výstava obrazů a kreseb opav-
ské výtvarnice BLANKY VAL-
CHÁŘOVÉ
Autorka je absolventkou AVU
v atelieru profesora Karla Stretti-
ho, v oboru restaurování malíř-
ských děl a v atelieru profesora
Zdeňka Berana, obor klasické
malby.

Beskydská muzejní
a vlastivědná společnost

4. 1. v 8.34 hod. odjezd vlakem
z Frýdku do Českého Těšína
POJĎTE S NÁMI ZA BETLÉMY
Vlastivědná vycházka do polské-
ho Cieszyna - prohlídka muzea a
betlémů, které jsou instalovány
v městských kostelech. Platný
pas sebou.

15. 1. v 15.00 hod., přednáškový
sál v Zeleném domě
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hor-
nin a minerálů, výměna poznatků
a materiálu, poradenská služba,
videoprojekce. Schůzky se mo-
hou zúčastnit všichni zájemci
z řad veřejnosti - dospělí i mlá-
dež.

29. 1. v 17.00 hod., přednáškový
sál v Zeleném domě
KRÁSY ZIMNÍHO KRAVAŘSKA
Vlastivědná přednáška o zimním
putování Kravařskem - závěje
v Děrném, cestou do Bravinného,
Štramberk uprostřed zimy, na
Hončově hůrce uprostřed zimy a
další. Doplněno promítáním dia-
pozitivů

Ulice F. Čejky 450, Místek

Tel. 558 435 449 

Provozní doba: 

Po-Pá 13–17 hodin

5. - 8. 1. Účast na Tříkrálové
sbírce

9. 1. Zdobení hrníčků
13. 1. Zveme maminky dětí

na odpolední pro-
gram „Kosmetika Ma-
ry Key“

21. 1. Návštěva zástupců
„Žlutého kvítku“- pro-
mítání diapozitivů

28. 1. Vystupujeme pro MŠ
Naděje

14. a 29. 1. Letem světem- eta-
pová hra

30. 1. Nezbednické vysvěd-
čení
Bude-li dost sněhu, uspořádáme
soutěž v bobování, zkusíme po-
stavit sněhuláka, iglú nebo jiné
stavby ze sněhu

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

2.- 4. 1. lyžařský instruktorský
kurz pro dospělé (do-
školení

12.-16. 1. lyžařský kurz pro MŠ
Místek

19.-23. 1. lyžařský kurz MŠ 
Frýdek

30. 1.  jednodenní výlet vlast-
ním autobusem na Pus-
tevny

Divadlo Čtyřlístek
Novodvorská 667, FM

Tel.: 558 633 717
Pro děti:
17. 1. v 15.00 hod.Pohádky vá-

nočních nocí (loutková
pohádka)

31. 1. v 15.00 hod.Pohádky pa-
na Pohádky (loutkové po-
hádky pro nejmenší)

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

tel. 558 631 859
Otevřeno: pondělí, středa, pátek

15.00 - 19.00
Každý pátek v 16.30 program pro dě-
ti Párty s Julčou!
- témata na leden:

9. 1. Co je to mana?
16. 1. Desatero
23. 1. Jozue
30. 1. Jericho

F. Čejky 450, Místek
Telefon: 558 435 401, 558 437 283
6.1. v 16. 00 velký sál Zpíváme ko-

ledy s pěveckým sborem Sme-
tana

20.1. v 17. 30 malý sál přednáška:
PhDr. F. Schildberger: posta-
vení křesťana ve vztahu k mé-
diím a politice

29.1. v 16.30  malý sál  literární pod-
večer: Náš básník Bohumil
Pavlok

KOČÁRKY A VOZÍTKA
Na výstavě jsou představovány
krásné a zajímavé sbírkové před-
měty, ve kterých se koncem 19. a
počátkem 20. století vozívaly děti,
se kterými se děti bavívaly a hrá-
ly si. Nahlédneme do dětského
pokojíčku s vánočním stromem
z přelomu století a pak si můžeme
pohrát v dětském koutku.
Vernisáž se uskuteční v pátek 12.
prosince v 16. hod. ve výstavních
síních. Potrvá do 18. ledna.

PŘÍRODA JIŽNÍ AFRIKY
Vernisáž ve čtvrtek 29. ledna v 17
hod. ve výstavních síních frýdec-
kého zámku.
Potrvá do 28. března 2004.

OLEJOMALBY, PASTELY,
AKVARELY A KRESBY Z LET
1941 - 2003 (JOSEF LANG - A.
D. MMIV)
Frýdečan Josef Lang nalezl smy-
sl svého snažení ve výtvarné tvor-
bě. Jeho rozměrově malé obráz-
ky nabízejí osobitý a neotřelý po-
hled na beskydskou krajinu v pro-
měnách času. Výstava, která by-
la připravena k autorovým 80.
narozeninám, přibližuje výběr
z jeho celoživotní tvorby.
Výstava bude zahájena v úterý 6.
ledna 2004 v 17.00 hod. ve vý-
stavním sále - muzejní učebně na
Zámecké ulici ve Frýdku a potrvá
do 1. února 2004.
OTEVŘENO:
úterý, středa a pátek 14.00-16.00
hod., čtvrtek 14.00-17.00 hod.,
sobota a neděle 13.00-17.00 hod.

Programy, koncerty:

15. 1. v 17.00 hod., přednáškový
sál v Zeleném domě
FRIEDEK-MISTEKER
HEIMATBRIEF
Od 13. století se v našem kraji
usazovali němečtí usedlíci a po
staletí žili svorně po boku Čechů
a Poláků. Po druhé světové válce
většina z nich opustila rodné Po-
beskydí. Literárně historický ve-
čer přibližuje osudy a také literár-
ní a výtvarnou tvorbu frýdeckých
a místeckých Němců.
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Tel.: 558 437 545, 558 437 295, www.emplus.cz, E-mail: emplus@applet.cz

ÎALUZIE
776 333 009 • 732 828 098

558 434 995
■ horizontální cena od 165 Kã/m2

+ 40 Kã montáÏ/ks
■ silikonová tûsnûní
■ vertikální ■ venkovní 
■ mark˘zy ■ rolety 
■ sítû proti hmyzu 
■ lamelové shrnovací dvefie

prim. MUDr. 
Daniel Furmánek

PPPP LLLL AAAA SSSS TTTT IIII CCCC KKKK ÁÁÁÁ     
CCCC HHHH IIII RRRR UUUU RRRR GGGG IIII EEEE

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

■ nejpříznivější ceny
v regionu

■ diskrétní individuální
přístup
KONZULTACE:

• poliklinika Místek
ST 13.00-16.00

• poliklinika Kopřivnice
ÚT, ČT

13.00-15.00
• nemocnice Třinec

ÚT, ČT
8.00 -11.00 

PÁ 8.00 -15.00

☎ 602 506 952

Plastická chirurgie Morava
MUDr. LIBOR POLÁK

• Zvětšovací a zmenšovací
operace prsů

• Operace víček
• Operace odstálých ušních

boltců
• Korekce nosu
• Vytahování vrásek - face

lifting

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

a odstraňování znamének
• Laserové operace chrápání
• Laserové bělení zubů 

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

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

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

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

Do novéhoroku
vykročte s úsměvem

Za důvěru děkuje a hodně štěstí přeje
všem svým pacientům

MUDr. Michal Brückner 
s kolektivem spolupracovníků

Mgr. Milena Chodurová

• PRODEJ 
• KOUPĚ 
• PRONÁJEM

BYTY ◆ RD ◆ CHATY ◆ POZEMKY
Poradenská činnost, právní servis, 

ochota, serióznost. 
Nám. Svobody 29, Místek

Tel.: 777 630 151 www.top-real.cz


