
Vážení 
spoluobčané,
v letošním ro-
ce pro vás při-
pravujeme
některé změ-
ny v obsahu a
podobě Zpra-
vodaje Rady
města Frýd-
ku-Místku, které mají jediný
důvod - poskytnout vám lepší
informační servis. Naším přá-
ním je, abyste si své záleži-
tosti mohli na našem měst-
ském  úřadě vyřizovat již pat-
řičně informováni. Moderním
komunikačním prostředkem
je internet a jeho webové
stránky. Všechny naše zprá-
vy  a informace na internetu
jsou tedy ukládány pod odka-
zy jednotlivých odborů na ad-
rese www.frydekmistek.cz.
Jsme si však vědomi toho,že
všichni z vás k internetu pří-
stup nemají. Proto  ty nejdů-
ležitější informace budeme
pravidelně zveřejňovat právě
ve Zpravodaji. Podobně jako
v již existující rubrice Měst-
ské policie F-M na str. 5, bu-
dou vás jednotlivé odbory na-
šeho úřadu informovat 
o nejdůležitějších věcech. V
tomto čísle Zpravodaje se
svou rubrikou přichází odbor
vnitřních věcí a předkládá in-
formace týkající se proble-
matiky občanských průkazů.

Ing. Eva Richtrová
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INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

- schválilo Zásady pro zřizo-
vání a financování osadních
výborů (podrobnosti naleznete
v příštím čísle Zpravodaje);

- rozhodlo uzavřít smlouvu
o poskytnutí neinvestiční dota-
ce z rozpočtu města pro rok
2003 s Hokejovým klubem F-
M, a to ve výši 360 tis. Kč;

- schválilo návrh dílčích pro-
jektů Programu prevence kri-
minality na rok 2004;

- rozhodlo uzavřít smlouvy o
poskytnutí neinvestičních do-

tací z Centra sportu pro rok
2004 s Hokejovým klubem 
F-M, TJ Slezan F-M, oddílem
basketbalu, volejbalu a atleti-
ky, Sportovním klubem policie
F-M, Fotbalovým klubem F-M
v celkové výši 2 400 tis. Kč;

-  rozhodlo uzavřít smlouvy
o poskytnutí neinvestičních
dotací Charitě F-M především
na provozní a mzdové náklady
ve výši přesahující 568 tis. Kč;

- doporučilo radě města roz-
hodnout o podání výpovědi

smlouvy o nájmu pozemků
v průmyslové zóně Chlebovi-
ce uzavřené mezi Městem 
F-M a společností Sandra
Textile Mills s.r.o.;

- rozhodlo o prodeji domu
č.p. 639 a Kostikově ná-
městí formou dražby, přičemž
vyvolávací cena činí 1 600 tis.
korun;

- rozhodlo o účasti Města
Frýdek-Místek ve veřejné
dražbě dobrovolné, jejímž
předmětem bude víceúčelová
sportovní hala, přístavba ša-
ten a hala, výměníková stani-
ce a kotelna a souhlasilo se
zaplacením dražební jistoty na
účet dražebníka;

- vydalo obecně závazné
vyhlášky (podrobnosti na stra-
ně 4);

- schválilo nová znění zřizo-
vacích listin příspěvkových or-

ganizací zřízených městem 
F-M;

- doporučilo Radě města
rozhodnout o uzavření smlou-
vy o nájmu nebytových prostor
na dobu neurčitou (Kavárna
Radhošť);

- schválilo žádost o zařaze-
ní města F-M mezi statutární
města České republiky;

- schválilo účast Domova
důchodců F-M v dotačním pro-
gramu Program zdravého
stárnutí pro rok 2004 Minister-
stva zdravotnictví ČR. (jač)

10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo
15. prosince minulého roku. I přes počáteční obstrukce opo-
zičních klubů, které si několikrát vybraly pauzy a fakticky se
začalo jednat až s několikahodinovým zpožděním, se zastu-
pitelé usnesli na všem podstatném. Důležitým bodem 10. za-
sedání bylo schválení pravidel rozpočtového provizoria měs-
ta Frýdek-Místek pro rok 2004, kdy příjmy činí 1 241 086 tis.
Kč, výdaje 1 399 817 tis. Kč a financování 158 731 tis. Kč. Dá-
le zastupitelstvo města:

Příští zasedání Zastu-
pitelstva města Frýdku-
Místku se bude konat
v pondělí 9. února od 8.00
hodin již tradičně ve vel-
ké zasedací síni našeho
městského úřadu (ul.
Radniční 1148; 2. patro). 

Další zasedání zastupi-
telstva města proběhne
ve středu 18. února od
13.00 hodin, a to s jedi-
ným bodem programu -
dražba VSH. Zasedání
jsou veřejná.

Informace o programu
a usnesení z předchozích
zasedání naleznete na
www.frydekmistek.cz

Město F-M se může od konce uplynulého roku chlubit krásnou moderní tělocvičnou, která vyrost-
la při základní škole na ul. Pionýrů v Místku. Podrobnosti na str.13. FOTO: archiv 

Ministr práce a sociálních
věcí Zdeněk Škromach si ve
svém nabitém programu na-
šel čas a navštívil na konci
ledna Frýdek-Místek. Po pří-
jezdu do města se zúčastnil
otevírání budovy Okresní
správy sociálního zabezpeče-
ní v Místku a poté byl přivítán
na naší radnici. „Řešili jsme
především otázku nezaměst-
nanosti v našem městě. Ho-
vořili jsme také o možnostech
dalšího využití budovy, v níž
sídlil okresní úřad a došlo i na
diskuse o připravované dů-
chodové reformě,“ sdělila sta-
rostka Ing. Eva Richtro-
vá. Problematiku nezaměst-

nanosti neopomněl pan minis-
tr prodebatovat rovněž s ve-
dením Úřadu práce ve Frýd-
ku-Místku. Odpolední pro-
gram poté pokračoval návště-
vou Ústavu sociální péče v
Pržně a chráněných bytů pro
mládež v Ostravici. Od 16.00
do 17.00 hodin byl ministr Šk-
romach k dispozici frýdecko-
místeckým občanům a  v za-
sedacím sále Národního do-
mu zodpověděl všechny, i ty
méně příjemné dotazy. V sa-
motném závěru pracovního
dne stráveného v našem regi-
onu odjel na besedu s odbo-
ráři a vedením podniku Fe-
rum, a.s. (jač)

Ministr práce a sociálních
věcí navštívil naše město
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Omezený provoz na ODaSH
Upozorňujeme občany, že

v období od 23.2. do 24.3. bu-
de z technických důvodů ome-
zen provoz na odboru dopravy
a silničního hospodářství Měst-
ského úřadu Frýdek-Místek,
oddělení dopravně správních
agend - registr vozidel na ulici
Palackého. Jedná se o agendu
schvalování technické způso-
bilosti vozidel, vedení registru
vozidel a provádění evidence
vozidel.

Vegetariánství - ano či ne?
Občanské sdružení Život a

zdraví pořádá přednášku
MUDr. Z. Luňáčka o novém
stanovisku Americké dietetické
asociace k vegetariánství.
Součástí programu bude
ochutnávka. Akce se koná v
Klubu zdraví, Radniční 1242
(vedle prodejny VEGA, Frý-
dek), v úterý 10. 2. v 18.00.

Knihovna v Lískovci 2x týdně
Pobočka Městské knihovny

v Lískovci je od nového roku
otevřena již 2 x týdně, a to v
úterý a ve čtvrtek od 13.00 do
17.00 hodin. V knihovně je no-
vě uveden do provozu také ve-
řejně přístupný internet.

Beseda o plavání kojenců
Baby club Kenny organizuje

další besedu s rodiči (pokud
možno bez dětí) a zápis do pla-
vání a cvičení kojenců, batolat
a předškoláků. Akce se koná
10. února v 16.00 hodin v jídel-
ně ZŠ Jiřího z Poděbrad (na
sídlišti Slezská). Bližší informa-
ce poskytne pí. Kouláková na
tel. č. 736 520 414.

Přihlašte se na Bambiriádu!
Odbor školství, kultury, mlá-

deže a tělovýchovy oznamuje
všem organizacím pracujících
s dětmi a mládeží ve volném
čase, že ve dnech 21.- 22.
května proběhne ve F-M 
opět akce Bambiriáda, jež je
příležitostí pro všechny organi-
zace pracujícími s dětmi veřej-
ně se prezentovat. Bližší infor-
mace naleznete na www.fry-
dekmistek.cz nebo je získáte
na odboru školství, kultury,
mládeže a tělovýchovy u Mgr.
Martina Sysaly.

Domovu byl předán šek
Společnost Tesco Stores

ČR a.s. ve spolupráci s Dět-
ským domovem ve Frýdku-
Místku uspořádala již potřetí
vánoční charitativní sbírku „Po-
máhejte s námi, pomáháme
dětem“. Letos se podařilo vy-
brat 63 377 korun, které po-
mohou vedení domova reali-
zovat projekty ve prospěch dě-
tí, jimž je věnována péče toho-
to zařízení.

Ještě jednou k víceúčelové sportovní hale

Vprosincovém Zpravodaji
jste měli možnost se se-

známit s některými skuteč-
nostmi spojenými s problémy
víceúčelové sportovní haly (
dále VSH). Tyto informace
bych chtěla doplnit o vývoj v
posledních týdnech.

Po dohodě 3 správců kon-
kurzních podstat na vyhlášení
dobrovolné dražby byl vybrán
dražebník - Pražská realitní
kancelář ROYAL. Dražební
vyhláška jím byla vydána a je
vyvěšena na úřední desce.
Datum dražby je stanoveno
na 18. února 2004, zahájení
dražby vyvoláním licitátora na
14.00 hodin, místem dražby je

malá zasedací síň Městského
úřadu Frýdek-Místek, zápis
účastníků je od 13.30 hodin.

Předmětem dražby je více-
účelová sportovní hala čp.
3162 postavená na parcele
p.č. 3235/1, přístavba šaten a
hala na p.č. 3235/11, výmění-
ková stanice na p.č. 3235/8 a
kotelna na p.č. 3235/11. Ve
všech případech se jedná o
pozemky ve vlastnictví Měs-
ta Frýdek- Místek, území je
určeno pouze pro sportovní
účely. Pozemky nejsou před-
mětem dražby. Odhad ceny
předmětu dražby ke dni 8. 12.
2003 byl 15 000 000 Kč dle
znaleckého posudku.

Nejnižší podání u dražené-
ho souboru nemovitostí je 
10 000 000 Kč, minimální pří-
hoz, který může účastník bě-
hem dražby učinit je 50 000
korun. Dražební jistota, kterou
je účastník dražby povinen
složit, je ve výši 1 500 000 Kč.
Na předmětu dražby váznou
zástavní práva k zajištění po-
hledávek za 120 000 000 Kč.
V souladu s ustanovením § 34
odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb.
o veřejných dražbách a pří-
slušných ustanoveních záko-
na č. 328/1991 Sb. o Konkur-
zu a vyrovnání zanikají zá-
stavní práva a nepůsobí vůči
vydražiteli přechodem vlast-
nictví k předmětu dražby.

Rada města dlouhodobě
hovoří o zájmu získat VSH do
vlastnictví Města Frýdku-Míst-
ku. Zastupitelstvu města byl
proto na zasedání 15. 12.
2003 předložen návrh rozhod-
nout o účasti Města Frýdek -
Místek v dobrovolné dražbě
výše uvedených nemovitostí a
souhlas se zaplacením dra-
žební jistoty. Tento návrh byl
Zastupitelstvem města schvá-
len. V den konání dražby bude
také souběžně zasedat Zastu-
pitelstvo města Frýdku - Míst-
ku, aby mohlo zaujmout pří-
padná nutná rozhodnutí.

A na závěr jen malá po-
známka k „úloze ČSTV“ v tom-
to problému. Celé minulé vo-
lební období nás zástupci

ČSTV přesvědčovali o tom, že
s VSH nemají nic společného,
že hala je vložena do majetku
obchodní společnosti s ruče-
ním omezeným, že tedy eko-
nomické problémy s provo-
zem apod. musí řešit VSH
s.r.o. Valná hromada ČSTV
pak schválila možnost prodeje
s.r.o. ( v té době i se 120 mil.
korun zástav ). Tuto možnost
Město Frýdek-Místek samo-
zřejmě odmítlo. Napadání ze
strany dnešních opozičních
zastupitelů, že město s ČSTV
nejedná, je tedy výrazem ne-
znalosti věci! Již delší dobu
není o čem jednat - hala je v
režimu konkurzních správců !
Mohu citovat i z dopisu ekono-
mického ředitele ČSTV ze
7.11.2003, který se vyjadřuje
k provozní ztrátě VSH s.r.o.:

„Pokud jde o vlastní problém
společnosti, nemůže být sta-
novisko ČSTV jiné než v minu-
losti. ČSTV jako jediný vlastník
společnosti neodpovídá ve
smyslu obchodního zákoníku
za způsob hospodaření spo-
lečnosti. Je nám však zcela
jasné, že pokud by byla pro ho-
kejový klub používána mini-
málně ekonomická cena, tedy
již vůbec ne zisková, pak by
problém společnosti nenastal.“
V případě, že VSH bude vydra-
žena, ČSTV se ale bude muset
vypořádat  se zaměstnanci
s.r.o. a s další existencí s.r.o.

Ing. Eva Richtrová

„Věřím, že vydražitelem víceúčelové sportovní haly se
stane Město Frýdek - Místek,“ říká starostka města.

Foto: Jana Alžběta Čtvrtková

„Být starší - bez toho být starý“
Radost ze života i jeho kvalita jsou zá-

vislé na vitalitě a aktivitě. Při zachování
zdraví a přizpůsobení se omezení, která
přináší život, se mohou starší lidé účastnit
mnoha aktivit, a to jak z hlediska duševní,
tak i tělesné činnosti.

Radost, zábavu i užitečnost prožívají se-
nioři v řadě aktivit. Mezi pomocníky a pro-
středníky v navazování společenských
kontaktů a přátelských vztahů patří i kluby
důchodců, které vytvářejí přirozená komu-
nitní centra.

Ve městě Frýdek-Místek jich pracuje
hned několik a jen pro upřesnění uvádí-
me jejich sídla: Klub důchodců na ul.
1. máje, schází se: v Po, Čt, Pá 13.00 -
17.00 hod. (vedoucí KD je p.Eliška Žva-
ková)

Klub důchodců ul. Sadová, schází se:
v Po, Čt 13.00 - 17.00 hod.(vedoucí KD je
p. Drahomíra Volná)

Klub důchodců ul. 17. listopadu,
schází se: v Po, St 13.00 - 18.00 hod.(ve-
doucí KD je p. Karla Teinitzerová)

Klub důchodců ul. 8. pěšího pluku,
schází se: v Po, St, Čt 14.00 - 17.00
hod.(vedoucí KD je p. Růžena Stožková)

Klub důchodců Charita, schází se: ve
Čt od 16.00 hod.(vedoucí KD je p. Anna
Rossmanithová)

Klub důchodců Lískovec, schází se:
ve St 16.00 - 19.00 hod.(vedoucí KD je p.
Radmil Martínek)

Klub důchodců Chlebovice, schází se:

ve Čt 14.00 - 20.00 hod.(vedoucí KD je p.
Marie Krkošková)

Klub důchodců Zelinkovice, schází
se: 2 Čt v měsíci 16.00 - 18.00 hod.(ve-
doucí KD je p. Ludmila Polachová )

Klub důchodců Skalice, schází se dle
domluvy (vedoucí KD je p. Věra Pánko-
vá)

Nezávazná návštěva seniorského klu-
bu Vám může dát návod k tomu, jak ne-
být sám, jak zjistit, že mé problémy vlast-
ně nejsou žádnými velkými problémy
a jak je jednoduše možné se ze života ra-
dovat a veselit. Příležitostí je mnoho. Na-
mátkou stačí uvést akce loňského roku,
které nad rámec běžného klubového ži-
vota přinesly i řadu celokolektivních akcí,
jako byly zájezdy s bohatou programovou
nabídkou (např. do Vlčnova, Jeseníků,
Polských Beskyd, Telče a Slavonic, Boj-
nice a Rajecké Lesné, na Oravu, Turzov-
ku, Macochu, Velkých Karlovic). 

Stále oblíbenými jsou autobusové zá-
jezdy na představení ostravských diva-
del, průběžně je klubový život zpestřován
řadou tématických přednášek dle zájmu
a návrhu samotných seniorů (např. ce-
stopisné, lékařské, léčitelské, naučné,
bezpečnostní aj.).

K tradičním a velmi oblíbeným se řadí
svátek matek, smažení vaječiny, Den se-
niorů, vánoční posezení. Ale i kluby dle
svých zvyklostí si pořádají vlastní akce
(bály, výstavy svých výrobků a výpěstků,
v Zelinkovicích a Chlebovicích si stále

s patřičnou hrdostí udržují Krmášovou zá-
bavu, na kterou zvou své vrstevníky ze ši-
rokého okolí).

Není jim smutno. A kdyby se náhodou
stalo, že by už nebylo o čem povídat, při-
jdou mezi ně tanečníci místních folklor-
ních souborů, děti z mateřských a zá-
kladních škol, umělecké kolektivy, pěvec-
ké sbory, soubory.

A to je také příležitost všem touto ces-
tou ještě jednou vzkázat „děkujeme, vše
bylo moc krásné a rádi vás mezi sebou
opět uvidíme“.

Rok je dlouhá doba a pro vedoucí klu-
bů důchodců je to řada obětavých hodin
práce, organizování, zajišťování, jsou to
stovky roznesených hrníčku kávy a čaje,
je to zkrátka hromada energie a optimis-
mu, kterou ze sebe vydávají. Proto pře-
devším poděkování patří jim. A přirozeně
těm, kteří se jakkoliv podíleli na spoluprá-
ci pří přípravě jednotlivých akcí. 

I v roce 2004 bude Město Frýdek-Mís-
tek finančně podporovat aktivity a činnost
klubů důchodců a podílet se na organi-
zační a technické přípravě akcí.

K návštěvě klubu důchodců srdečně
zveme všechny naše seniory. Pobyt
v nich nabízí zábavu, poučení, přátelské
posezení, poutavé přednášky, besedy,
společenské hry, ruční práce, poslech
hudby, zábavná odpoledne, kulturní vy-
stoupení, společné návštěvy koncertů
a divadelních představení, zájezdy, zají-
mavé exkurze a řadu dalšího. OSSaZ

Ohlédnutí za uplynulým rokem v klubech důchodců 



V průmyslové zóně Lísko-
vecká začínají v těchto
dnech stavební práce na no-
vém závodě společnosti Vi-
roplastic CZ. Produktem vý-
roby budou plastové uzávě-
ry určené na spotřebu v po-
travinářském, kosmetickém
a saponátovém průmyslu.
Výroba by měla být zahájena
ještě letos a tak se naši ne-
zaměstnaní mohou těšit na
několik desítek nových pra-
covních míst.

Investiční záměr společ-
nosti Viroplastic CZ

Jedná se o výstavbu závodu
na výrobu plastových uzávěrů
určených na spotřebu v potra-
vinářském, kosmetickém a
saponátovém průmyslu o ka-
pacitě 1,2 mld. kusů ročně
s předpokladem dokončení

prací do poloviny to-
hoto roku. „Výroba by
pak měla být zaháje-
na ještě do konce 
roku,“ sdělil termín
místostarosta města
JUDr. Miroslav Do-
koupil. Souhrnný před-
poklad nákladů na vý-
stavbu závodu má či-
nit cca 300 mil. Kč
s trhem 40% v ČR a
exportem 60% (Slo-
vensko, státy EU, vý-
chodní Evropa).

V závodě dostanou šanci
na práci místní nezaměstna-
ní

V době do tří let má v závodě
vzniknout 30 až 50 nových pra-
covních míst. „Investor nás po-
žádal o spolupráci při obsazo-
vání pracovních pozicí. Nakon-
taktujeme místní úřad práce i
soukromé zprostředkovatelny
práce tak, aby byly obsazeny
jak funkce dělnické, tak i mana-
žerské,“ přislíbil místostarosta.

Závod nebude ničit životní
prostředí

Přestože se závod bude na-
cházet na okraji města, bude
v blízkosti obydlené části a tak
by někteří občané mohli být
znepokojeni obavami o jejich
prostředí. Dle slov investora
nebude mít výrobní proces
žádný negativní dopad na ži-
votní prostředí. Bude probíhat
zjednodušeně takto: Výchozí
surovinou je polyethylen a po-
lypropylen s takovými vlast-

nostmi, které umožňují jeho
použití při výrobě výrobků při-
cházejících do kontaktu mimo
jiné i s potravinami, což doka-
zuje, že jsou zdravotně nezá-
vadné. Materiál bude do závo-
du dodán ve formě granulí au-
tocisternami o objemu 25 tis.
kg, z nichž bude přímo skládán
do sil, odkud bude granulát do-
pravován trubkami k lisům. Po-
té se materiál roztaví pomocí
elektrických odporů při teplotě
asi 250 °C a vstřikne do kovo-
vé formy s prohlubněmi ve tva-
ru vyráběných uzávěrů.

Z výše uvedeného vyplývá,
že výrobní proces neproduku-
je škodlivý kouř nebo výrobky
a stroje jsou plně automatizo-
vané.

Partnerům investora se lí-
bilo naše město

A proč si investor vybral na
realizaci závodu právě naše
město? Zástupce poradenské
firmy Savino&Partners s.r.o.,
který investora zastupuje při
monitoringu průmyslových zón
v České republice, navštívil
radnici se záměrem výstavby
a byl s podmínkami výstavby
spokojen. „Připravovali jsme
průmyslovou zónu Lískovecká
tak, aby potenciální investory
zaujala jak výhodnou polohou,
tak i stavem připravenosti a
nakonec se naše snaha zúro-
čila,“ přiblížil snahy radnice
přilákat do našeho regionu za-
hraniční investory místostaros-
ta Dokoupil.
Mgr. Jana Alžběta Čtvrtková
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Nabídka agentury Czech Trade
pro malé a střední podniky

EXPORTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1. Jednodenní semináře konané v měsíci únoru

Pravidelně konané semináře k různým tématům a aspektům
souvisejícím s úspěšným prováděním exportu

4. 2. 2004 Cena v mezinárodním obchodě - její kalkulace
a strategie

11. 2. 2004 Cla a DPH po vstupu do EU, interstat/intrastat
18. 2. 2004 Obchodní jednání v angličtině
25. 2. 2004 Uznávání českých výrobků na zahraničním trhu/po-

suzování shody výrobků s technickými požadavky
po vstupu do EU

2. Prakticky zaměřené cykly - Cyklus „Úspěšná exportní praxe“

Kurz je určen především pracovníkům obchodních a exportních
oddělení malých a středních firem. Cílem kurzu je vybavit tyto
pracovníky všemi důležitými znalostmi souvisejícími s přípravou
vstupu na zahraniční trhy a s úspěšnou realizací exportu.
Kurz bude zahájen dne 1.4.2004 a skládá se z 12 jednodenních
soustředění (vždy ve čtvrtek od 9:00 do cca 16:00 hodin) a jed-
noho bonusu - obchodního jednání v angličtině (vedeno rodilým
mluvčím). Obsah jednotlivých témat vychází z praktických zku-
šeností firem a ze zjištěných vstupních znalostí posluchačů. Ke
každému tématu jsou připraveny písemné studijní materiály.
Výklad je doplněn praktickými příklady s prostorem pro otázky
a diskuzi účastníků kurzu. Výuku vedou lektoři se zkušenostmi
z praxe zahraničního obchodu.

1. 4. 2004 - Zapojení malých a středních firem do mezinárod-
ního obchodu, proexportní politika státu a členství
ČR v mezinárodních ekonomických organizacích
+ vstupní test

8. 4. 2004 - Mezinárodní marketing - analýza možností a stra-
tegie vstupu na zahraniční trhy

15. 4. 2004 - Cena v mezinárodním obchodě - její kalkulace
a strategie

22. 4. 2004 - Financování exportu, platební podmínky a plateb-
ní instrumenty

29. 4. 2004 - Prodejní dovednosti
6. 5. 2004 - Kupní smlouva a právní předpisy související s ex-

portem
13. 5. 2004 - Zajištění rizik, dodací podmínky v mezinárodním

obchodě
20. 5. 2004 - Logistika a doprava zboží v mezinárodním ob-

chodě, celní řízení
27. 5. 2004 - EU - Jednotný vnitřní trh, jak čerpat prostředky

fondů EU pro podnikání
3. 6. 2004 - Zdroje informací pro export - využití internetu

v mezinárodním obchodě
10. 6. 2004 - Realizace vývozního obchodního případu
17. 6. 2004 - Psychologie a průběh obchodního jednání se za-

hraničním partnerem i z hlediska společenských
norem a teritoriálních zvláštností + výstupní test

24. 6. 2004 - Bonus - Obchodní jednání v angličtině - anglický
výklad

Místo konání: učebna CzechTrade č. 302, Dittrichova 21, Praha 2
Veškeré informace o těchto kurzech získáte na internetové ad-
rese:www.czechtrade.cz/vzdelavani
nebo na tel. čísle: 2 249 075 00-01. OÚER

V á ž e n í  p ř á t e l é ,
OVV České strany sociálně demokratické ve F-M

spolu s poslaneckou kanceláří Ing. Petra Rafaje a SDŽ
si vás tímto dovolují pozvat na 

9. REPREZENTAČNÍ PLES
který se bude konat v sobotu dne 7. února 2004

v HOTELU CENTRUM 
Začátek plesu je v 19.00 hodin.

K tanci i poslechu hraje WS KVARTET,
Předtančení, bohatá tombola, vstupné 100 Kč 

včetně místenky.
Předprodej vstupenek a místenek: sekretariát OVV

a BIC na nám. Svobody v Místku.
S r d e č n ě  z v o u  p o ř a d a t e l é !

Sbírka pro postižené v Iránu
Humanitární organizace ADRA zahájila 12. ledna další sbírku,

tentokrát za účelem pomoci iránským lidem postiženým ze-
mětřesením. Podle slov místopředsedy OS ADRA Rudolfa Reitze
je nutné postarat se o 150 000 lidí bez přístřeší. V tuto chvíli je za-
potřebí především elektrických generátorů, čističek vod, stanů, při-
krývek, dezinfekčních a hygienických prostředků. Přestože ADRA
okamžitě na následky zemětřesení zareagovala uvolněním částky
ve výši 100 000 Kč, dalšího toku financí je třeba. Peníze tedy mů-
žete posílat na účet 2444 2444/0300 var.s. 444. „Také umístíme
pokladničky v budovách Městského úřadu Frýdek-Místek, na naši
pobočku a po městě budou chodit dobrovolníci s kasičkami,“ do-
plnila možnosti, jak přispět potřebným lidem z Iránu, Liduše Horá-
ková z místního pracoviště humanitární organizace ADRA. (jač)

Drobné vydaly 
za 16 tisíc korun

Překvapivě vysokou část-
ku šestnáct tisíc korun se
v našem městě podařilo vy-
brat v rámci aktivity „Pomá-
hat může každý“. Sbírka pro-
běhla pod záštitou humani-
tární organizace ADRA v do-
bě od 20. října do konce pro-
since loňského roku pod
názvem „Desetník pro štěstí
v neštěstí“.

Výtěžek ze šesti ve městě
rozmístěných pokladniček činí
přesně 16 389,70 Kč. „Šlo jen
o desetníky a dvacetníky, na
něž by nejspíše lidé doma za-
pomněli, protože končila jejich
platnost a přitom ty drobné
mince prokázaly obrovskou
službu lidem, kteří to potřebu-
jí,“ pochvalovala si pracovnice
ADRY Liduše Horáková.

Připomeňme, že ADRA akci
zorganizovala po vzoru Fran-
couzů, kteří v době, když se
z franků přecházelo na novou
měnu EURO, přišli s tímto ná-
padem. Výtěžek sbírky bude
sloužit pro řešení krizových
událostí u nás doma i v zahra-
ničí. Výše vybrané částky je ve
finančně náročné době před-
vánoční obdivuhodná. „Všich-
ni, kteří přispěli, si zcela jistě
zaslouží poděkování,“ zakonči-
la Horáková. (jač)

V průmyslové zóně Lískovecká se staví
Nyní ...

Potom ...
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Dotace z Charitativního
fondu Města Frýdek-Místek

Odbor sociálních služeb a zdravotnictví městského úřadu
oznamuje všem žadatelům o poskytnutí finanční dotace
z prostředků charitativního fondu Města Frýdek-Místek termín
první uzávěrky žádostí: úterý 10. 2. 2004 včetně.

Finanční prostředky charitativního fondu je možno
poskytovat:
■ V těch případech, kdy vzniklou potřebu nelze finančně

zabezpečit jiným způsobem - např. pomocí darů, dávek
nebo dotacemi.

■ Na podporu činnosti a poslání neziskové organizace, pro
které byla zřízena.
Prostředky z dotací není možno použít na:
a) zájezdy
b) kulturní akce
c) mzdy
O poskytnutí dotace si mohou požádat:

■ občané se zdravotním, mentálním postižením a sociálně
potřební občané, ke zmírnění náročných životních situací,
nebo žijící v mimořádně nepříznivých sociálních podmínkách
- občané města Frýdek-Místek

■ neziskové organizace (např. nadace, občanská sdružení,
církevní a charitativní organizace) působící na území města
Frýdek-Místek

■ organizace zřízené nebo založené Městem Frýdek-Místek 
Bližší informace Vám budou poskytnuty na odboru sociál-

ních služeb a zdravotnictví Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, Palackého 115, 3. poschodí, dv. č. 338, p. Ludmila Mer-
tová, tel. 558 609 548, mertova.ludmila@frydekmistek.cz

Příslušný formulář pro podání žádosti o poskytnutí dotace
z charitativního fondu je možno vyzvednout rovněž na této
adrese nebo na internetových stránkách Města Frýdek-Místek

Upozornění:
Žádosti bude možno podávat i v průběhu celého roku 2004

podle stávající výše zůstatku finančních prostředků ve fondu.
O následujícím termínu uzávěrky podání žádostí bude
veřejnost včas informována. OSSaZ

Dotace ze Zdravotního fondu Města Frýdek-Místek
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví Městského úřadu Frýdek-Místek oznamuje možnost po-

skytnutí dotací ze Zdravotního fondu Města Frýdek-Místek na podporu aktivit v těchto oblastech:

● výchova ke zdraví a zdravému způsobu života rodin a populačních, sociálních nebo chronicky
nemocných skupin obyvatelstva města Frýdek-Místek

● potírání drogové závislosti formou podpory sdružení zabývajících se touto problematikou
● podpora materiálně technického zabezpečení preventivních programů neinvestičního charakte-

ru vedoucích ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva ve městě, které se snaží zabránit zhor-
šování zdravotního stavu ohrožených skupin zejména seniorů, osob s mentálním, smyslovým či
tělesným postižením a dětí

● podpora odborných kongresů a seminářů, které jsou uskutečňovány pod záštitou města v sou-
činnosti s Nemocnicí Frýdek-Místek event. Střední zdravotnickou školou Frýdek-Místek či jinými
zdravotními institucemi města

● zdravotnický materiál (např. speciální chirurgické nářadí, pomůcky apod.)

O poskytnutí dotace si mohou požádat:
● neziskové organizace (nadace, občanská sdružení, charitativní a církevní organizace)
● podnikající fyzické osoby působící na území města Frýdek-Místek
● příspěvkové organizace zřízeny Městem Frýdek-Místek
● Nemocnice Frýdek-Místek
● občané města Frýdek-Místek

Pravidla pro poskytnutí dotací ze zdravotního fondu včetně tiskopisů žádostí si mohou zájemci
vyzvednout na této adrese:  Městský úřad Frýdek-Místek, odbor sociálních služeb a zdravotnictví,
ul. Palackého 115, 738 20 Frýdek-Místek, kontaktní osoba: Věra Konečná, tel.: 558 609 547, 
e-mail:konecna.vera@frydekmistek.cz nebo na internetové adrese: www.frydekmistek.cz

Upozornění:
Žádosti o poskytnutí dotace ze zdravotního fondu je možno podávat v průběhu celého roku

2004, uzávěrka podaných žádostí je dne 30. 4. 2004 včetně. OSSaZ

Co se týče vyhlášky o míst-
ním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních od-
padů, nejdůležitější změnou je
navýšení sazby poplatku z 348
Kč na 420 Kč na osobu a ka-
lendářní rok. Osvobozeny od
poplatku jsou nově 2 skupiny
občanů.

„Jedná-li se o právě naroze-
né dítě, neplatí se za měsíc, ve
kterém se narodilo. Poplatek
rovněž neplatí majitelé rekre-

ačních staveb s trvalým poby-
tem ve Frýdku-Místku,“ infor-
movala o změnách vedoucí
oddělení místních daní a po-
platků Marcela Pilařová.

Jedinou, ale podstatnou
změnou u poplatku za užívání
veřejného prostranství je jeho
snížení. „Pro venkovní poseze-
ní sloužící k občerstvení, která
bývají umístěná před cukrárna-
mi, kavárnami a restauračními
zařízeními v letních měsících,
je schválená sazba ve výši jed-
né koruny za metr čtvereční a

den namísto předešlých deseti
korun,“ sdělila pozitivní zprávu
Marcela Pilařová.

Ve vyhlášce o místním po-
platku ze psů zastupitelé
schválili více změn, z nichž
nejpodstatnější je, že poplatek
nově hradí držitel a to už od 3
měsíců věku psa. „Dříve tomu
bylo tak, že platil vlastník psa a
poplatková povinnost se týkala
psa staršího 6 měsíců,“ vysvět-
lila úřednice Marcela Pilařová
a dodala, že celkově se sazby
poplatku zvýšily, mimo sazeb
pro poplatníky v důchodovém
věku. Novinkou také je, že při
poplatku vyšším jak 500 Kč se
platí ve dvou splátkách, a to
k 31.3. a 30.9. každého roku.

Blíže se se schválenými
sazbami poplatků občané mo-
hou seznámit buď na finanč-
ním odboru, právním odboru
nebo na webových stránkách
města www.frydekmistek.cz.

(jač)

Od ledna platí nové vyhlášky
o místních poplatcích

Finanční odbor našeho městského úřadu připravil na 10.
zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku tři obecně
závazné vyhlášky a zastupitstvo je všechny vydalo. Jde o vy-
hlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů, za užívání veřejného prostranství a ze psů.
K úpravám došlo v důsledku novelizace zákona o místních
poplatcích. Účinnost těchto nových vyhlášek je od 1. 1. 2004.
Připomínáme, že o dalších čtyřech vyhláškách, jejichž účin-
nost je rovněž od 1. ledna 2004, jsme vás informovali v minu-
lém čísle Zpravodaje.

S novým rokem opět nastá-
vá doba prezentací na veletr-
zích cestovního ruchu a turis-
tiky. Jako první se uskutečnil
již 13. ročník REGIONTOURu
Brno 2004 - ve dnech od 8.
do 11. ledna.

V areálu brněnského výsta-
viště, v pavilonu B, který patří
tradičně krajům, regionům,
městům a obcím, se prezento-
val Euroregion Beskydy společ-
ně s Beskydským informačním
centrem a Městem Frýdek-Mís-
tek. Tentokrát samostatně na
rozdíl od loňských dvou roční-
ků, kdy vystavoval pod křídly
Moravskoslezského kraje. Na
propagaci a prezentaci Beskyd
se podíleli zástupci všech tří re-
publik - Česka, Slovenska a
Polska. Nabídli především no-
vé, ale i starší  a aktualizované
propagační materiály. Nabídka
obsahovala jak zimní, tak letní
turistické možnosti v Besky-
dech.

Odborníky i návštěvníky nej-
více lákal v Beskydech sport,
především lyžování a běžky,
cykloturistika a turistika. Nutno
podotknout, že kromě turistů,
kteří se v minulosti zajímali pře-
devším o levné ubytování, při-
bylo i těch, kteří se informovali
o ubytování pro náročnější včet-
ně nejrůznějších služeb. Ne-
chyběla ani zvídavost po bes-
kydských zajímavostech.

Upřímné poděkování patří
našim stálým sponzorům - Pi-
vovaru Radegast, a.s., CAR-
BOL'S CORP., s.r.o., BESKY-
Du Fryčovice, a.s. a PENAMu,
spol. r.o. (hw)

Poslanec PSP ČR, předse-
da Regionu Beskydy a zá-
stupce Euroregionu Besky-
dy Ing. Petr Rafaj (vpravo)
při jednání na stánku Euro-
regionu Beskydy a jeho ko-
lega poslanec Radko Marti-
nek, předseda výborupro
veřejnou správu parlamen-
tu. FOTO: Petr Šabrňák

Veletrh cestovního ruchu
REGIONTOUR 2004 BRNO

Tiskopisy receptů a žádanek na omamné látky
Oznamujeme všem lékařům a zdravotnickým zařízením, že tiskopisy receptů a žádanek na léči-

vé přípravky obsahující omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II budou vydávány na
této adrese:

Městský úřad Frýdek-Místek, odbor sociálních služeb a zdravotnictví, ul. Palackého 115,
738 02 Frýdek-Místek v těchto úředních hodinách:

pondělí: 8.00 - 17.00 hod.
středa: 8.00 - 17.00 hod.
čtvrtek: 13.00 - 15.00 hod.

kontaktní osoba: Věra Konečná, 3. nadzemní podlaží, kancelář č. 338, tel.: 558 609 547
e-mail: konecna.vera@frydekmistek.cz OSSaZ



Vážení občané,
rok 2003 máme

za sebou, a tak na-
stal čas zhodnocení
práce Městské poli-
cie Frýdek-Místek za
toto období.

Úvodem bych se
chtěl zmínit o někte-
rých zásadních změ-
nách. Jedněmi jsou
změny organizační,
druhými jsou stavební úpravy
některých pracovišť městské
policie. Tyto se jistě podílely
velkou měrou na dosažených
výsledcích samotných stráž-
níků. Vždyť lepší pracovní
prostředí a kvalitnější organi-
zaci práce si přeje snad kaž-
dý zaměstnanec. Nechci tím
říci, že jsme bezchybnou
složkou, ve které již není co
zlepšovat. Některým z vás
jsme pomohli více, jiným mé-
ně. Zhodnocení ponechám 
na vás, občanech Frýdku-
Místku.

Mnozí jste se mohli setkat s
„našimi strážníky“ v okolních
obcích, kam jsme rozšířili
svou působnost na základě
veřejnoprávních smluv. Jejich
uzavření nám umožnila nove-
lizace zákona o obecní policii,
která nabyla účinnosti 1. 1.
2003. Novelizace přinesla i
další rozšíření pravomocí
strážníků městské policie. To
se projevilo ve zvýšeném po-
čtu řešených přestupků bě-
hem celého roku, kdy byla
novela postupně aplikována
do praxe. Jako příklad mohu
uvést řešení dopravních pře-
stupků, kdy byl zaznamenán
dvacetiprocentní nárůst. V pra-
xi to znamená, že jsme vloni
řešili cca 6 000 dopravních
přestupků. Rovněž bylo řeše-
no více majetkových přestup-
ků. Jejich počet roste s po-
čtem nově otevřených nákup-
ních center, která jsou jedi-

nečnou příležitostí
pro mnohé nene-
chavce, jenž rádi
„nakupují“ bez pla-
cení. Mnozí z nich
podceňují kamero-
vé systémy, jejichž
prostřednictvím ob-
sluha dohlíží na ku-
pující a může jed-
noduše identifiko-
vat pachatele.

Nehodlám vyjmenovávat
všechna sledovaná kritéria. O
jednom se však zmíním, a to
je počet přijatých oznámení
od vás, občanů. V roce 2002
bylo prostřednictvím telefo-
nických linek přijato asi 4500
oznámení, vloni tento počet
vzrostl o dalších 700 oznáme-
ní. Tento fakt svědčí o stou-
pající potřebnosti městské
policie. Vím, že mnozí s tímto
argumentem nebudou sou-
hlasit, na druhé straně jsou
zde statistické údaje, které
tuto potřebnost potvrzují. Do-
volte mi uvést ještě jedno čís-
lo. Celkový počet řešených
přestupků činil v minulém ro-
ce 13 140 řešení. Zde opět
zaznamenáváme nárůst o-
proti roku 2002, kdy se jedna-
lo o 10 350 řešení.

Co říci závěrem? Městská
policie se bude i nadále sna-
žit přispět svou činností k udr-
žování veřejného pořádku ve
všech oblastech, které jí ze
zákona přísluší. K tomu, aby-
chom získali větší přehled o
problémech vás - občanů,
jsme od nového roku zřídili
„schránky městské policie“ a
doufáme, že je budete
k oznámení svých podnětů a
připomínek plně využívat.

V příštím čísle Zpravodaje
se opět vrátím k vysvětlení
„oprávnění strážníků“, o nichž
jste dosud informováni nebyli.

Václav Buček,
ředitel MP F-M
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11.12. NO černý s pálením (pes)-udán Bruzovská
12.12. briard (pes) Křižíkova
12.12. kříženec černobílý (pes)-udán Malý Koloredov
15.12. NO černý (pes) Hlavní třída
30.12. Yorkshireteriér (pes) - nový majitel Mozartova
30.12. kříženec irského teriéra rezavého 

(pes) - nový majitel Hlavní třída
2.1. kříženec jezevčíka černý (pes)
6.1. pinč starší (fena) I.P.Pavlova
7.1. kříženec bílý chlupatý (fena) S. K. Neumanna
7.1. kříženec jezevčíka černý (fena)
7.1. buldoček bíločerný (fena) Hlavní třída
8.1. stafford. teriér žíhaný (pes) Hlavní třída
9.1. knírač černý (pes) Slezská

13.1. 2x štěňata kříženec černobílý (fenky)- noví  majitelé Radniční
13.1. kříženec hnědý štěně (pes) - nový majitel Křižíkova
21.1. kříženec jezevčíka dlouhosrstý (pes) Slezská

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

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

Vedení městské policie vybralo z nových schránek, které jsou od ledna rozmístěny ve Frýdku-Míst-
ku, první příspěvky od občanů. Dle očekávání strážníků obsahovaly především faktické připomín-
ky, jež jim mohou napomoci k vyšší efektivitě práce. V jedné ze schránek byl dokonce i ztracený
občanský průkaz. Připomínáme, že schránky se nacházejí na šesti místech ve městě: restaurace
Morava, Jadran, budova městského úřadu (Místek), kulturní dům Válcoven plechu, prodejna Le-
na, zdravotní středisko na Slezské (Frýdek). (jač)

SSVVAATTEEBBNNÍÍ  
SSAALLOONN

Z Univers du Mariage
FRANCE

Nová kolekce 2004
náměstí Svobody 4

Frýdek-Místek
tel./fax: 558 646 386

Po-Pá 9.00-17.00
So 9.00-12.00 SL

EV
A

5 %
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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

STAVEBNÍ SPO¤ENÍ - POJI·TùNÍ - HYPOTÉKY

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

NEJLEVNĚJŠÍ
ÚVĚRY 

úrok od 2,9 %

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

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

20 000 Kã aÏ 200 000 Kã

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

Vá‰ poradce: Jaromíra Blahutová, 
Tel.: 605 750 393, 558 666 619, 

Domov mládeÏe SP·, 28. fiíjna 1639, F-M (naproti Hutnímu projektu)

ST, PÁ 10-12 hod., 13-16 hod

■ Neúčelovost ■ Rychlé vyřízení ■ Splatnost až 3 roky ■ Možnost
navýšení půjčky

Stačí vám pracovní smlouva a 3 výplatní pásky.

ZAKÁZKOVÉ
ŠITÍ

„Šaty dělají člověka,
my děláme šaty.“
Solidní uměřenost 

i experiment,
vkus, pohodlí, elegance.

Po, St 9.00 - 16.00
Út, Čt 9.00 - 17.00

RŮŽOVÝ
PAHOREK

Frýdek-Místek
(sport. Klub MAXIM)

Tel.: 558 628 711
603 897 045

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

NÁSTŘIKY
� 558 436 236 (po 19. hod.) 

603 745 292, 604 145 641

KONZULTACE ZDARMA

558 631 535
558 679 371
604 556 181

K

N
IH
A¤STVÍ PASPARTOV

Á

N
Í

&
JAN a JITKA 

KUKUCZKOVI

Najdete nás 

v budovû Hutního projektu na

ul. 28. fiíjna

po–pá 8.00–15.00 

☎ 558 877 144, 723 052 143

SKLENÁŘSTVÍ, 
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ

Vlasta Garnacová

Nám. Svobody 47, F-M
(vchod z ulice U St. pošty)

- dovoz a odvoz oken, dveří
zajištěn

PO, ČT 7.00-17.00 hod.
ostatní pracovní dny 

7.00-15.00 hod.

☎ 558 433 006

MUDr. Jarmila Stfiebovská
oznamuje v‰em sv˘m klientÛm

zmûnu sídla zubní ordinace na adresu

T.G.M. 603 (nad Kvûtináfistvím Liána  v 1. poschodí).

Telefonní ãíslo zÛstává - 558 630 664

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

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

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu)

Zahájení v 17.00 v pondělky 
2., 9., 16., 23. února 

Informace: tel.: 724 200 040

CARAADD
A, B, C, D, E

BUKON
Tû‰ínská 1160, F-M
558 630 487
◆ Papírnictví
◆ Nábytek
◆ Praní pefií, ‰ití

pol‰táfiÛ
9-12, 13-17 hod.

PÒJâKY

DO 24 HODIN

BEZ RUČITELE
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Činnost odboru správy obecního majetku v roce 2003

Z větších akcí je mož-
no uvést například na-

pojení objektu č.p. 1347 na
ul. Sokolská (městská uby-
tovna) na veřejnou kanaliza-
ci včetně nové elektropřípoj-
ky. Tyto úpravy si vyžádaly
cca 1,5 mil. Kč. V ubytovně
byla rovněž vyměněna okna.

Postupně jsou modernizo-
vány obytné domy na ul. J.
Haška (Nová osada). V loň-
ském roce byla provedena
generální oprava elektroin-
stalace, v roce 2002 byly ty-
to domy zatepleny a v roce
2001 byla uskutečněna vý-
měna oken a střešní krytiny.
I v letošním roce budeme
v modernizaci domů pokra-
čovat.

Obdobně dochází k mo-
dernizaci bytových domů
č.p. 335-338 na ul. Beskyd-
ské, kde byla v roce 2003 vy-

měněna okna a vstupní dve-
ře a v předchozích letech by-
la vyměněna střešní krytina
a vnitřní kanalizace.

Pozitivní změna je zřejmá
na domech č.p. 2320-2322
na tř. T.G. Masaryka, ve kte-
rých se nachází jak byty, tak
nebytové prostory. Byla rea-
lizována výměna výkladců a
vstupních dveří a oprava a
nátěr fasády. Fasády byly
natřeny také na domech č.p.
1344, č.p. 1345 na ul. Míru a
č.p. 933 na ul. Hálkova.

V souladu s energetickým
auditem bylo v loňském roce
zabezpečeno částečné za-
teplení bytových domů 
na ul. Beskydské čís. popis-
né 1720-1725 a bytového
domu č.p. 3043 na ul. Hasič-

ská, které se určitě projeví
v nižší spotřebě tepelné
energie.

V objektu č.p. 633 na tř.
T.G. Masaryka, kde sídlí
Městská policie Frýdek-Mís-
tek, byly provedeny stavební
úpravy, které podstatně
zlepšily vzhled těchto pro-
stor. Rovněž byl vybudován
nový přístřešek pro vozidla
městské policie, čímž dojde
k uvolnění prostoru určené-
ho k dostavbě objektu.

V objektu č.p. 1309, Bah-
no -Příkopy, ve kterém je
provozováno již od poloviny
roku 1995 přístřeší sloužící
jako provizorní ubytování pro
občany, kteří se ocitnou bez
střechy nad hlavou, došlo
formou půdní vestavby k vy-
tvoření dvou místností s ka-
pacitou 10 lůžek. Zároveň

bylo rozšířeno sociální zaří-
zení o sprchu s teplou vodou
umístěnou v suterénní míst-
nosti. Na tyto úpravy získalo
Město Frýdek-Místek nadač-
ní příspěvek z programu Pl-
zeňského Prazdroje a.s. Ob-
čanská volba ve výši 320 tis.
korun.

V bytových domech č.p.
799 na ul. ČSA a č.p. 72 na
ul. J. Trnky byla vzhledem
k nevyhovujícímu technické-
mu stavu provedena gene-

rální oprava osobních výta-
hů.

Výše uvedený výčet není
úplný. Bylo by možné vyjme-
novat celou řadu oprav, kte-
ré svým rozsahem nejsou
tak významné, nicméně
včasnou údržbou je před-
cházeno dalším následným
škodám na majetku Města
Frýdek-Místek. 

Ing. Hana Kalužová,
vedoucí odboru SOM

Správu bytových domů a nebytových prostor ve vlastnictví Města Frýdek-Místek
vykonává odbor správy obecního majetku. V roce 2003 byla do údržby, oprav
a investic vložena částka v celkové výši 42 mil. Kč. V porovnání s rokem 2002
to bylo o 4 mil. Kč více.

Z důvodu výstavby nového polyfunkčního domu na tř. T.G.M.
vznikl nový přístřešek pro garážování služebních aut městské
policie, což mimo jiné usnadní dopravní dostupnost k jejímu
sídlu. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Šest vchodů na ul. Beskydská bylo zatepleno a nyní se jejich
obyvatelé mohou těšit z veselých barev fasád.

FOTO: Bohuslav Strnadel

Předloni jsme zrekonstruovali jeden dům a v loňském roce se
dočkaly oprav i zbývající tři domy na tř. T.G.M.

FOTO: Bohuslav Strnadel

Okrovou fasádu získal i bytový dům v Místku na ulici Hálkova.
FOTO: Bohuslav Strnadel

Novými fasádami ve zdařilé kombinaci odstínů barev zelené 
a žluté „prohlédla“ i ulice Míru. FOTO: Bohuslav Strnadel
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V rámci pravidel rozpo-
čtového provizoria Města
Frýdek-Místek pro rok 2004
je určeno na údržbu, opra-
vy a investice do bytových
domů a nebytových pro-
stor cca 28,3 mil. Kč. 

Tyto finanční prostředky
spravuje odbor správy obec-
ního majetku. K této částce je
ještě nutno připočítat 3,3 mil.
Kč, které investiční odbor
použije na výměnu vnitřní ka-
nalizace v bytovém domě
č.p. 72 na ul. J. Trnky v Míst-
ku.

Ve srovnání s loňským ro-
kem je to o 10 mil. Kč méně.
Při tvorbě zásobníku investic
a zásobníku oprav a údržby
na rok 2004 jsme museli pro-
to pečlivě zvažovat, kde tyto
finance použijeme.

V letošním roce bude do-
končeno zateplení bytového
domu č.p. 882 na ul. Ostrav-
ská. Zateplení obvodového

pláště se rovněž dočkají i by-
tové domy č.p. 1735, 1736 a
1737 na ul. Z. Štěpánka a
dům č.p. 1639 na ul. S.K. Ne-
umanna. Částečně bude za-
teplen i dům č.p. 3062 na ul.
Novodvorská, kde navíc bude
provedena úprava venkovní-
ho schodiště tak, aby byl vy-
tvořen bezbariérový přístup.

Bytové domy č.p. 1362 na
ul. Hutní a č.p. 1354 na ul.
Skautská budou napojeny na
veřejnou kanalizaci. Pro ob-
jekt č.p. 1347 na ul. Sokol-
ská, ve kterém se nachází
městská ubytovna, bude vy-
budována plynová kotelna
včetně plynovodní přípojky.

I v roce 2004 budeme po-
kračovat s modernizací domů
na Nové Osadě. V domech
č.p. 1647-1650 na ul. J. Haš-
ka bude provedena generální
oprava elektroinstalace.

Dále plánujeme opravu
střechy na domech č.p. 1334

a 1335 na ul. Dlouhá a na do-
mě č.p. 2241 na ul. ČSČK.
V domech č.p. 72 na ul. J.
Trnky a č.p. 115 a 116 na ul.
J. Pešiny bude zabezpečena
vzhledem k nevyhovujícímu
stavu výtahů jejich generální
oprava. V domech na ul. J.
Pešiny bude letos realizová-
na i oprava balkónů. V do-
mech č.p. 3137-3140 na ul.
M. Chasáka a č.p. 799 na ul.
ČSA dojde k výměně hlav-
ních vchodových dveří.

V domech č.p. 129 a 131
na ul. Palackého, kde jsou
jen nebytové prostory, prove-
deme výměnu oken. Oprava
a nátěr oken bude zajištěn ta-
ké v domě č.p. 7 na nám.
Svobody.

Výše uvedený výčet akcí
není samozřejmě úplný. Zbý-
vající finanční prostředky bu-
dou použity na opravy menší-
ho rozsahu a na běžnou 
údržbu. Ing. Eva Richtrová

Chystáme opravy za 28 miliónů korun 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 36,90 m2 (I.NP - kanc.č. 24)
- 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
Koloredov 

- 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 19 m2 (střed - směr Janáčkova)
- prodejní box o výměře 13,05 m2 (směr nám. Svobody)

5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 88 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,28 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)
- nebytový prostor o výměře 30,30 m2 (II.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)
- nebytový prostor o výměře 53 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

Lyžování poskytuje dětem
radost z pohybu a ovládání ly-
ží. Je to pro ně nový svět a
úkolem výuky je děti pro ten-
to svět získávat a ne je odra-
dit. Tento nesnadný úkol si
vzala na starost Stanice mla-
dých turistů spolu s mateřský-
mi školami. Spolupořádají
kurzy základů lyžování pro
předškolní děti už od roku
1998. „Za tu dobu jsme vy-
chytali mouchy a můžeme

říct, že se nám výuka daří.
Děti lyžují v barevných zá-
stěrkách podle družstev, tak-
že se nám nepletou, máme
připraveno spoustu barev-
ných pajduláků, stromečků a
dalších pomůcek na svah.
Hlavně ale máme instruktory
a další pomocníky, kteří vědí
jak na to,“ říká Pavla Kozáko-
vá ze stanice. Přestože si vět-
šina z nich na tuto akci bere
dovolenou, je pro ně odmě-

nou, když po týdenní výuce
vidí, jak děti bravurně sjíždějí
kopec. 

„Od roku 1998 se na svahu
Zlatníku vystřídala skoro tisí-
covka dětí. Touto cestou
chceme poděkovat všem in-
struktorům, učitelkám z MŠ,
lanovkářům z TJ Biocel Vrati-
mov s.r.o. i tetám a babičkám
za jejich vydatnou pomoc a tr-
pělivost,“ zakončila Kozáko-
vá. (jač)

Stanice mladých turistů 
učí naše předškoláky lyžovat

ZASKLÍVÁNÍ
BALKONŮ A LODŽIÍ

Frýdek-Místek
776 690 085, 728 850 267

OPTImI®

kvadro

FOTO: archiv SMTu
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OBČANSKÝ
PRŮKAZ

nejdůležitější 
doklad občana

Občanský průkaz je veřejná
listina, kterou občan prokazuje
své jméno, příjmení, rodné čís-
lo, podobu a státní občanství
České republiky, jakož i další
údaje v ní zapsané podle záko-
na č. 328/1999 Sb., o občan-
ských průkazech.

Občanský průkaz je povinen
mít občan, který dosáhl věku
15 let a má trvalý pobyt na úze-
mí České republiky. Tuto po-
vinnost má i občan, jehož způ-
sobilost k právním úkonům by-
la rozhodnutím soudu omeze-
na. Občan, který byl rozhodnu-
tím soudu zbaven způsobilosti
k právním úkonům, může mít
občanský průkaz jen v případě,
že o jeho vydání požádá sou-
dem ustanovený opatrovník.
Občanský průkaz je zakázáno
ponechávat a přijímat jako zá-
stavu a odebírat jej při vstupu
do objektů nebo na pozemky.

Vydání občanského
průkazu

O občanský průkaz žádá ob-
čan starší 15 let. Za občana
mladšího 15 let žádá o vydání
občanského průkazu jeho zá-
konný zástupce, a to nejdříve
60 dnů před dovršením 15 let
věku takového občana a nejpo-
zději v den dovršení 15 let jeho
věku. 

Žádost o vydání občanského
průkazu podává občan osob-
ně nebo prostřednictvím pově-
řeného zástupce (tento zástup-
ce nemusí mít plnou moc a ve
vztahu k žadateli nemusí být
v příbuzenském vztahu). Žá-
dost není možno odeslat
elektronicky prostřednictvím
internetu (občan by nemohl
současně předložit doklady po-
třebné pro vydání občanského
průkazu).

Obecně se může občan se
žádosti o vydání občanského
průkazu obrátit na kterýkoliv
obecní úřad obce s rozšířenou
působností nebo obecní úřad
pověřený vedením matrik a
v územně členěných statutár-
ních městech na úřad městské-
ho obvodu nebo úřad městské
části pověřený vedením matrik.
Vyhotovený občanský průkaz
si může občan převzít na obec-
ním úřadu pověřeném vedením
matrik podle místa svého tr-
valého pobytu, jestliže o to
v žádosti požádá. Jinak je povi-
nen si převzít občanský průkaz
na obecním úřadu obce s roz-
šířenou působností, který je pří-
slušný k jeho vydání.

Ve městě Frýdek-Místek je o
občanský průkaz možné požá-
dat a rovněž si jej i vyzvednout

na dvou místech v budovách
Městského úřadu Frýdek-
Místek, a to
a) na přepážkových pracovištích

ve 2. NP v budově Palackého
115 (bývalá „nová přístavba“
okresního úřadu) a

b) v kanceláři č. 219 ve 2. NP v
budově Radniční 1148
a to v úředních hodinách,

které jsou stanoveny takto:
pondělí od 8.00 do 17.00 hod.
středa od 8.00 do 17.00 hod.
čtvrtek od 8.00 do 15.00 hod.

Občan je povinen převzít ob-
čanský průkaz osobně. Za ob-
čana, kterému byla rozhodnu-
tím soudu omezena či zbavena
způsobilost k právním úkonům,
přebírá a podepisuje občanský
průkaz opatrovník.

Předkládané doklady

Na úřadě musí občan před-
ložit:
- vyplněnou žádost o vydání

občanského průkazu
- jednu fotografii*
- doklady stanovené zákonem

(viz níže)
- případně další doklady osvěd-

čující skutečnosti zapisované
do občanského průkazu
na žádost občana, nebo po-
třebné k odstranění zjištěných
rozporů v údajích na žádosti
s údaji v evidenci obyvatel ne-
bo v evidenci občanských
průkazů.

Nad rámec dokladů uvede-
ných výše předkládá:
a) zákonný zástupce k vydání

prvního občanského prů-
kazu při dovršení věku 15
let věku občana také rodný
list a osvědčení o státním
občanství nebo platný ce-
stovní doklad

b) občan k vydání občanského
průkazu při skončení jeho
platnosti nebo náhradou
za dosud platný průkaz také
dosavadní občanský prů-
kaz (a přestože to zákon ne-
stanoví, je v těchto přípa-
dech vhodné předložit také
rodný list nebo rodný a
křestní list a doklad o ro-
dinném stavu, abychom
předešli případným nesrov-
nalostem)

c) občan k vydání občanského
průkazu při změně údaje ta-
ké dosavadní občanský
průkaz a doklad o změně
nebo doklad potvrzující
nový údaj (např. oddací list,
úmrtní list, pravomocné roz-
hodnutí soudu o omezení
způsobilosti k právním úko-
nům, pravomocné rozhod-
nutí soudu o uložení trestu
zákazu pobytu, doklad o zís-
kání akademického titulu)

d) občan k vydání občanského
průkazu náhradou za ztra-
cený, odcizený nebo zniče-

ný (občan nemůže předložit
dosavadní občanský průkaz)
také rodný list nebo rodný a
křestní list, doklad o rodném
čísle, jestliže není rodné čís-
lo uvedeno na jiném předklá-
daném dokladu a potvrzení
o občanském průkazu**
(toto potvrzení je občanovi
vydáno při nahlášení ztráty,
odcizení nebo zničení občan-
ského průkazu)

e) občan k vydání občanského
průkazu po ukončení trva-
lého pobytu v cizině nebo
po nabytí státního občan-
ství také rodný list nebo
rodný a křestní list, doklad o
rodném čísle, jestliže není
rodné číslo uvedeno na ji-
ném předkládaném dokladu,
doklad o státním občan-
ství a doklad o rodinném
stavu, jde-li o občana, který
žije nebo žil v manželství

f) opatrovník k vydání občan-
ského průkazu pro občana
zbaveného způsobilosti
k právním úkonům také
rodný list nebo rodný a
křestní list občana, doklad o
rodném čísle občana, jest-
liže není rodné číslo uvede-
no na jiném předkládaném
dokladu, doklad o rodin-
ném stavu, jde-li o občana,
který žije nebo žil v manžel-
ství, rozhodnutí soudu
o zbavení občana způso-
bilosti k právním úkonům,
svůj občanský průkaz
a doklad o ustanovení
opatrovníkem

g) občan, jemuž soud zrušil
rozhodnutí o zbavení způ-
sobilosti k právním úko-
nům také doklad o zrušení
rozhodnutí o zbavení způ-
sobilosti k právním úko-
nům, rodný list nebo rodný
a křestní list, doklad o rod-
ném čísle (jestliže není rod-
né číslo uvedeno na jiném
předkládaném dokladu), do-
klad o rodinném stavu
(jde-li o občana, který žije
nebo žil v manželství) a do-
savadní občanský průkaz,
pokud mu byl vydán
Doklady musí být předloženy

v originále, ověřeném opise
nebo ověřené kopii. Při přijetí
vyplněné žádosti se občanovi
předložené doklady vrátí. Do-
savadní občanský průkaz nebo
potvrzení o občanském průka-
zu odevzdá občan při převzetí
nového občanského průkazu.

* často čelíme kritice obča-
nů, protože nepřijmeme jimi
předloženou fotografii k vyří-
zení občanského průkazu. Fo-
tografie však musí splňovat po-
žadavky stanovené v § 5 odst.
1b) zákona č. 328/1999 Sb., o
občanských průkazech, v plat-
ném znění, kde je uvedeno, že
„občan je povinen předložit 1

fotografii o rozměrech 35x45
mm, která odpovídá současné
podobě občana, zobrazuje jej
v předním čelném pohledu
s výškou obličejové části hlavy
od očí k bradě minimálně 13
mm, v občanském oděvu, bez
brýlí s tmavými skly s výjimkou
nevidomých a bez pokrývky
hlavy, není-li její použití odů-
vodněno důvody náboženský-
mi nebo zdravotními.“ Poža-
davky na technické provedení
fotografie jsou dále stanoveny
v § 6 vyhlášky Ministerstva
vnitra č. 177/2000 Sb. v plat-
ném znění, kterou se provádí
zákon o občanských průka-
zech, kde je mimo jiné uvede-
no, že „fotografie pro vydání
občanského průkazu má hlad-
ký povrch a je v černobílém ne-
bo v barevném provedení. Fo-
tografie ukazuje hlavu a rame-
na zobrazované osoby. Mezi
horním okrajem hlavy a horním
okrajem fotografie je vzdále-
nost minimálně 2 mm. Pozadí
za zobrazovanou osobou je bí-
lé až světlomodré barvy, při-
čemž je přípustný plynulý pře-
chod těchto barev.“

** potvrzení o občanském
průkazu není veřejná listina.
Vydává jej obecní úřad obce
s rozšířenou působností nebo
obecní úřad pověřený vedením
matrik. Policie České republiky
jej vydává jen v případě, že je jí
nahlášeno odcizení občan-
ského průkazu nebo odevz-
dán nalezený občanský prů-
kaz.

Údaje zapisované do
občanského průkazu

Občanský průkaz obsahuje
údaje stanovené zákonem, dá-
le vyobrazení podoby  občana
a  jeho podpis. Podpis občana
se nevyžaduje, pokud je jeho
opatření spojeno s těžko pře-
konatelnou překážkou.

Povinným údajem zapiso-
vaným do občanského průkazu
je jméno, příjmení, rodné pří-
jmení, datum, místo a okres na-
rození (u občanů narozených
v cizině pouze stát narození),
rodné číslo, pohlaví, státní ob-
čanství, rodinný stav a trvalý
pobyt občana, doba platnosti
občanského průkazu, datum
jeho vydání a úřad, který jej vy-
dal a dále strojově čitelná zó-
na, do níž se zapisují strojově
čitelné údaje v tomto pořadí -
typ dokladu, kód vydávajícího
státu, příjmení a jméno občana,
číslo a série občanského prů-
kazu, státní občanství, datum
narození, pohlaví, doba plat-
nosti občanského průkazu,
část rodného čísla za lomítkem
a kontrolní číslice, které jsou čí-
selným vyjádřením vybraných
údajů ve strojově čitelné zóně.

U občana, který byl rozhod-
nutím soudu zbaven způsobi-
losti k právním úkonům nebo je-
hož způsobilost k právním úko-
nům byla rozhodnutím soudu
omezena, je povinným údajem
zapisovaným do občanského
průkazu tato skutečnost, a u
občana zbaveného způsobilos-
ti k právním úkonům též jméno,
příjmení, rodné číslo a trvalý po-
byt opatrovníka. Je-li opatrovní-
kem ustanoven orgán místní
správy, popřípadě jeho zaříze-
ní, uvede se jeho název a sídlo.
U občana, kterému byl rozhod-
nutím soudu uložen trest záka-
zu pobytu, je povinným údajem
uložení tohoto trestu.

Nepovinným údajem zapi-
sovaným na žádost občana
do občanského průkazu je
a) označení absolventa vyšší

odborné školy, akademický
titul, stavovské označení, ji-
ný titul absolventa vysoké
školy nebo vědecká hod-
nost; získal-li občan více titu-
lů nebo vědeckých hodností,
zapíše se pouze jeden titul a
jedna vědecká hodnost pod-
le výběru občana

b) jméno, příjmení a rodné čís-
lo manžela,

c) jméno, příjmení a rodné číslo
dítěte do 15 let.

Žádá-li občan o zápis titulu
nebo vědecké hodnosti, které
doposud neměl zapsané v ob-
čanském  průkazu, je povinen
předložit doklad o jejich získá-
ní. V  případě, že občan získal
vyšší odborné vzdělání, vyso-
koškolské vzdělání a příslušný
titul v zahraničí, je povinen
předložit doklad o uznání vyso-
koškolského vzdělání a přísluš-
ného titulu. Žádá-li občan o zá-
pis manžela, je povinen předlo-
žit oddací list a v případě žá-
dosti o zápis dítěte do 15 let je
nutné předložit rodný list toho-
to dítěte.

Nelze-li všechny požadova-
né nepovinné údaje zapsat
z důvodu nedostatku místa na
občanském průkazu, určí ob-
čan, které z nich se zapíší.

Správní poplatky

Správní poplatek za vydání
občanského průkazu náhradou
za platný občanský průkaz se
strojově čitelnou zónou (tj. ID
karta zelené barvy) na žádost
občana v jeho osobním zájmu
činí 100 Kč, změna nebo dopl-
nění jiných než základních úda-
jů (tzv. nepovinné údaje - titul
nebo vědecká hodnost, man-
žel, dítě do 15 let) v občanském
průkazu se strojově čitelnou
zónou činí 25 Kč. V ostatních
případech se správní poplatek
nevybírá.

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ INFORMUJE 

Pokračování na str. 10
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Lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz bude vy-
dán do 30 dnů od předložení
všech dokladů potřebných
pro jeho vydání příslušnému
obecnímu úřadu obce s rozší-
řenou působností.

Doba platnosti
občanského průkazu

Doba platnosti občanského
průkazu je při jeho vydání
a) 5 let u občanů ve věku od 15

do 20 let a
b) 10 let u občanů starších 20

let.

Doba platnosti občanského
průkazu skončí, jestliže
a) uplyne doba v něm vyznače-

ná
b) je poškozen tak, že zápisy v

něm uvedené jsou nečitelné
nebo je porušena jeho celist-
vost***

c) obsahuje neoprávněně pro-
vedené změny nebo ne-
správné údaje s výjimkou
případů uvedených v násle-
dujícím odstavci

d) je ohlášena jeho ztráta nebo
odcizení

e) došlo u občana k podstatné
změně podoby

f) byla občanovi rozhodnutím
soudu omezena způsobilost
k právním úkonům nebo byl
zbaven způsobilosti k práv-
ním úkonům a tato skuteč-

nost není vyznačena v ob-
čanském průkazu

g) byl občanovi rozhodnutím
soudu uložen trest zákazu
pobytu a tato skutečnost ne-
ní vyznačena v občanském
průkazu

h) občan pozbyl státní občan-
ství, zemřel nebo byl prohlá-
šen za mrtvého.

*** Při změně rodinného sta-
vu sňatkem, popřípadě změně
příjmení v souvislosti se změ-
nou stavu sňatkem oddělí úřad
nebo orgán církve oprávněný
oddávat vyznačenou část ob-
čanského průkazu. Současně
vydá občanovi potvrzení o
změně rodinného stavu, popří-
padě změně příjmení  v souvis-
losti se změnou stavu sňatkem
a číslo potvrzení ohlásí obecní-
mu úřadu obce s rozšířenou
působností, který občanský
průkaz vydal. Takovýto postup
se nepovažuje za porušení ce-
listvosti občanského průkazu.

Povinnosti občana

Občan je povinen:
a) chránit občanský průkaz

před poškozením, zničením,
ztrátou, odcizením a zneuži-
tím,

b) ohlásit neprodleně kterému-
koliv obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností nebo
obecnímu úřadu pověřené-
mu vedením matrik, že na-
staly skutečnosti uvedené

pod písm. a); v případě odci-
zení občanského průkazu je
možno ohlásit tuto skuteč-
nost též policii,

c) požádat o vydání nového ob-
čanského průkazu do 10 dnů
ode dne, kdy došlo ke skon-
čení platnosti občanského
průkazu z některého důvodu
uvedeného v čl. „Doba plat-
nosti“ dle písm. a) až e)

d) požádat o vydání nového
občanského průkazu do 10
dnů ode dne, kdy došlo ke
změně místa trvalého poby-
tu nebo kdy nabylo právní
moci rozhodnutí o zrušení
údaje o jeho místě  trvalého
pobytu z moci úřední

e) požádat o vydání nového
občanského průkazu do 10
dnů po obdržení oddacího li-
stu

f) požádat o vydání nového
občanského průkazu do 10
dnů po nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o uložení
trestu zákazu pobytu

g) požádat o vydání nového
občanského průkazu do 10
dnů po nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o omezení
způsobilosti k právním úko-
nům

h) odevzdat do 10 dnů občan-
ský průkaz obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působ-
ností, který jej vydal, nebo
obecnímu úřadu pověřené-
mu vedením matrik podle
místa svého trvalého pobytu,
jestliže ukončil trvalý pobyt

na území České republiky,
pozbyl státní občanství nebo
bylo prokázáno, že není ob-
čanem České republiky

i) odevzdat dosavadní občan-
ský průkaz nebo potvrzení o
občanském průkazu anebo
potvrzení o změně místa tr-
valého pobytu a potvrzení o
změně rodinného stavu, po-
případě změně příjmení
v souvislosti se změnou sta-
vu sňatkem obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působ-
ností nebo obecnímu úřadu
pověřenému vedením matrik
v místě jeho trvalého pobytu
při převzetí nového občan-
ského průkazu

j) dostavit se ve stanovené
lhůtě na vyzvání k obecnímu
úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností příslušnému k vy-
dání občanského průkazu
nebo obecnímu úřadu pově-
řenému vedením matrik v
místě jeho trvalého pobytu
za účelem provedení úkonů
souvisejících s vydáním ob-
čanského průkazu.

Povinnosti dalších osob

Každý, kdo nalezne cizí ob-
čanský průkaz, potvrzení o ob-
čanském průkazu, potvrzení o
změně  místa trvalého pobytu,
potvrzení o změně rodinného
stavu, popřípadě změně pří-
jmení v souvislosti se změnou
stavu sňatkem, je povinen jej
odevzdat do 10 dnů kterému-

koli obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností nebo
obecnímu úřadu pověřenému
vedením matrik anebo policii.
Stejnou povinnost má i občan,
který ohlásil ztrátu občanské-
ho průkazu, jestliže dosavadní
občanský průkaz nalezne ne-
bo jej získá zpět jinak.

Každý, kdo má v držení ob-
čanský průkaz zemřelého ob-
čana nebo občana prohlášené-
ho za  mrtvého, je povinen jej
odevzdat bezodkladně nejbliž-
šímu obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností nebo
obecnímu úřadu pověřenému
vedením matrik.

Opatrovník je povinen ode-
vzdat občanský průkaz obča-
na, který byl rozhodnutím sou-
du zbaven způsobilosti k práv-
ním úkonům, do 15 dnů ode
dne, kdy usnesení soudu o  je-
ho jmenování nabylo právní
moci, obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností, který
občanský průkaz vydal, nebo
obecnímu úřadu pověřenému
vedením matrik podle místa tr-
valého pobytu občana.

Další informace
Další informace o občan-

ských průkazech Vám poskytne
vedoucí oddělení evidence oby-
vatel, občanských průkazů a
cestovních dokladů, paní Vladi-
míra Machková (kancelář č. 251
v budově Palackého 115, tel.
558 609 456, e-mail:machko-
va.vladimira@frydekmistek.cz.

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, matrace

Parkoviště u kina P. Bezruče - Místek
3. 2. - 5. 2.

Parkoviště u krytého bazénu - Místek
10. 2. - 12. 2.

U Mariánského kostela - Frýdek
17. 2. - 19. 2.

Naproti zastávce na Veselé - Frýdek
24. 2. - 26. 2

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. OŽPaZ

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE FRÝDKU-MÍSTKU

Kurzy pro zrakově postižené
mají své první absolventy

O.s. KAFIRA nabízí ve svém středisku na Zámeckém náměstí 44 bezplatné kurzy práce s PC,
které jsou určeny pro zájemce se zrakovým hendikepem. V říjnu 2003 nastoupili celkem čtyři
zájemci o kurz, který byl úřadem práce klasifikován jako kurz rekvalifikační. Po školení v rozsahu
150 hodin absolvovali tito klienti závěrečnou zkoušku, která se skládala ze čtyř částí: Základy
Windows, Word, Excel a Internet. Všichni kurzanti prošli testem na výbornou. Gratulujeme!

O.s. KAFIRA pořádá i jiné typy kurzů práce s PC (Kurz práce s PC pro začátečníky, Kurz
práce s PC pro pokročilé (oba akreditované MŠMT), či kurz Využití PC jako kompenzační
pomůcky). I tyto kurzy mají své účastníky, kteří jsou velmi šikovní a někteří směřují dokonce až
k získání mezinárodního certifikátu počítačových dovedností.

Do kurzů se mohou občané s těžkou vadou zraku hlásit v průběhu celého roku. Zájemci
mohou kontaktovat vedoucí střediska ve F-M paní Müllerovou, tel. 777 574 361. O.s. KAFIRA 

To tu ještě nebylo! Cirkus Carini pro vás připravil první dva dny
vstupné pouze za 50 Kč/osobu. Svůj stan cirkus, který do naše-
ho města zavítá již podruhé, rozloží v areálu Stadionu TJ Slezan
ve dnech 11. - 13.2. od 17.00 hodin a 14. a 15. od 14.00 hodin.
Cirkus Carini umožňuje dětem z dětských domovů a zdravotně
postiženým vstup zdarma. Na vaši návštěvu se těší akrobaté,
klaun a drezéři zvířat. Vstupenky k zakoupení u stanu od 5. 2.

OOppěětt
uu vvááss

CCiirrkkuuss
CCaarriinnii!!

Pokračování ze str. 9
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K 31.12.2003 úřad práce
evidoval 16672 uchazečů o
zaměstnání (v roce 2002
16023), což je o 665 více než
v minulém měsíci. Míra neza-
městnanosti činila 15,00 % 
(v roce 2002  14,45 %) a v po-
rovnání s předcházejícím mě-
sícem vzrostla o 0,60%ního
bodu.

Úřad práce evidoval 8071
žen, což je 48,4 % z celkového
počtu evidovaných uchazečů
o zaměstnání.

Při srovnání s minulým mě-
sícem se počet absolventů a
mladistvých snížil o 59 (t.j. o
3,2 %) a na konci prosince
úřad práce evidoval v této sku-
pině 1758 osob (ve srovnání se
stejným obdobím roku 2002 to
je o 4,7 % méně).

Nárůst o 27 osob oproti mi-
nulému měsíci byl zazname-
nán v kategorii uchazečů
se ZPS, kterých bylo evidová-
no ke konci prosince 2533.
V průběhu prosince 2003 po-
žádalo o zprostředkování za-
městnání 1442 nových ucha-
zečů (oproti stejnému období
loňského roku to je o 169 osob
více).Největší počet z nich
představovali zaměstnanci z
odvětví stavebnictví, lesní hos-
podářství a služby.

Z nově zaregistrovaných
uchazečů o zaměstnání 109
ukončilo samostatně výděleč-
nou činnost.Vyřazeno bylo 777
UoZ (oproti stejnému období
loňského roku to je o 58 osob
více) - z tohoto počtu bylo pro
542 vyřazených důvodem
ukončení evidence nástup do
zaměstnání (v prosinci 2002
nastoupilo do zaměstnání o 6
UoZ méně). Nejvíce vyřaze-
ných uchazečů našlo uplatnění
především v odvětvích služby,
obchod a pohostinství a ubyto-
vání.Z hlediska pracovních pří-
ležitostí evidoval úřad práce
k 31.12.2003 celkem 466 vol-
ných míst s místem výkonu
práce v okrese Frýdek-Místek,
což je o 24 volných míst méně
než ve stejném období roku
2002 a o 38 volných míst více
než ke konci předcházejícího
měsíce. Na 1 volné pracovní
místo připadalo 35,8 uchazečů
- pro srovnání ke stejnému da-
tu minulého roku na 1 volné
pracovní místo připadalo 32,7
UoZ.

Pro dělníky bylo nabízeno
374 vhodných volných míst
(o 25 méně než v r. 2002) a pro
TH pracovníky a ostatní 92
vhodných volných míst (o 1 ví-
ce než v r. 2002). Pro občany

se změněnou pracovní schop-
ností byla v nabídce úřadu prá-
ce pouze 2 vhodná volná mís-
ta (o 8 méně než v r. 2002), pro
absolventy a mladistvé 21
vhodných volných míst (o 28
méně než v r. 2002).

V prosinci 2003 zaměstna-
vatelé hlásili úřadu práce nejví-
ce volných pracovních míst v
dělnických profesích, zejména
v profesích číšník - servírka,
řezník, strážný a prodavač.

V rámci aktivní politiky za-
městnanosti bylo vytvořeno a
obsazeno v měsíci prosinci
2003 celkem 82 nových pra-
covních míst. Z tohoto počtu
bylo 52 absolventských míst,
27 společensky účelných pra-
covních míst pro uchazeče o
zaměstnání ohrožené dlouho-
dobou nezaměstnaností a 3
místa na provádění veřejně
prospěšných prací.

Během měsíce prosince
2003 zahájilo rekvalifikaci 158
uchazečů a na konci měsíce
navštěvovalo některý z probí-
hajících rekvalifikačních kurzů
pořádaných úřadem práce cel-
kem 347 UoZ (z toho 164 ab-
solventů a mladistvých a 11
osob se ZPS). 

Ing. Libor Černý,
ředitel ÚP ve F-M

Městská knihovna ve Frýdku-Místku se v listopadu loňského
roku připojila k celostátní akci pořádané českým výborem 
UNICEF - ADOPTUJ PANENKU A  ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ.

V rozvojových zemích každý rok umírá 11 milionů dětí dříve, než
oslaví své 5. narozeniny. Nejčastějšími příčinami těchto předčasných
úmrtí jsou průjmová onemocnění, záškrt, spalničky, dětská obrna, te-
tanus, tuberkulóza a nedostatek vitaminu A.  Díky celosvětovým oč-
kovacím programům UNICEF se každý rok podaří zachránit život 3
milionům dětí (například v září 2001 bylo v Afghánistánu ve dnech
příměří, které UNICEF zprostředkoval, očkováno 5,4 milionu dětí).
Přibližně stejný počet dětí však stále ještě na nemoci, kterým lze jed-
noduchým očkováním předcházet, umírá.

Cílem projektu je získat finanční prostředky pro celosvětovou oč-
kovací kampaň UNICEF, a to za použití symbolu, který znají všech-
ny děti na světě - panenky, kterou si každý může snadno vyrobit i
sám doma.

Panenky byly prodávány za částku 600 Kč, což je suma potřebná
pro očkování 1 dítěte proti 6 smrtelným dětským nemocem (suma
zahrnuje očkovací látky, injekční stříkačky, jehly a zaškolení zdra-
votníka).

S velkou radostí můžeme oznámit, že se v naší knihovně prodalo
všech 21 kusů panenek, které nám byly výborem UNICEF dodány,
a tak posíláme českému výboru UNICEF 12 600 Kč.

Chceme vyjádřit naše poděkování všem, kteří se do tohoto chari-
tativního projektu zapojili a přispěli na celosvětovou očkovací kam-
paň UNICEF. Ing. Barbora Veličková

Kolik snoubenců uzavřelo
v roce 2003 v našem matrič-
ním obvodu sňatek, jaká
jména rodiče dávali svým
dětem nejčastěji či jak vyso-
ká byla vloni úmrtnost a dal-
ší otázky vám na následují-
cích řádcích zodpoví oddě-
lení matriky Městského úřa-
du Frýdek-Místek.

Nutno poznamenat, že do
matričního obvodu Frýdek-
Místek spadají mimo našeho
města také obce Baška, Sta-
ré Město a Sviadnov.

Kolik sňatků bylo vloni
v našem matričním obvodu
uzavřeno a kolik manžel-
ských párů bylo rozvedeno?

V roce 2003 zde bylo uza-
vřeno celkem 385 sňatků,
z čehož  v 59 případech šlo o
sňatky církevní. Rozvedeno
bylo 220 párů.

Na jakých místech si
snoubenci říkali své „ano“?

Mimo obřadní síně frýdec-
kého zámku, kde sezdáváme
stále nejvíce párů, bylo 5 sňat-
ků uzavřeno na jiném vhod-
ném místě. 3 sňatky proběhly
v upravené zámecké zahradě
Na Štěpnici, 1 sňatek na pře-
hradě Olešná a 1 v místě ko-
nání svatební hostiny - restau-
račním zařízení.

Uzavřeli v našem městě
sňatek v loňském roce i cizí
státní příslušníci?

Ano, celkem 18 cizinců. Ve
většině případů šlo samozřej-
mě o občany  Slovenské re-
publiky - 11, dále 2 občany
Velké Británie, 1 Ukrajince, 1
Bulhara, 1 Švýcara a 1 občana
Austrálie a 1 občana Eston-
ska.

Kolik dětí přišlo ve frýdec-
ké nemocnici během uply-
nulého roku na svět?

Celkem 1415 dětí - 721
chlapců a 694 dívek, což je o
cca 100 více než v roce 2002.
Z tohoto počtu bylo 526 dětí
z F-M, toto se určuje podle tr-

valého pobytu matky. Dvojčat
se narodilo 18 párů, šestkrát
šlo o chlapecká dvojčata, pět-
krát o děvčátka a sedmkrát o
smíšený pár. Z celkového po-
čtu 1415 narozených dětí se
jich mimo manželství narodilo
355. Oproti předchozím létům
se bohužel zvýšil počet mrtvě
narozených dětí na 7.

(V loňském roce se narodilo
586 frýdecko-místeckých ob-
čánků, což je potěšující počet,
neboť v roce 2002 to bylo 
555) .

Byl některý měsíc na roze-
ní, potažmo plození dětí nej-
bohatší?

Nejvíce dětí přišlo na svět
v letních měsících - v červenci
138 a v srpnu 130, z čehož vy-
plývá, že „lásky čas“ nebyl
v máji, nýbrž v říjnu a v listo-
padu.

Jaká jména dávali rodiče
svým dětem nejčastěji a se
kterými méně obvyklými
jmény jste se na matrice
v roce 2003 setkaly?

Chlapcům jména Tomáš,
Jakub, Ondřej, Jan nebo také
David, děvčátkům pak Tereza,
Kateřina, Adéla, Natálie, Mi-
chaela.

Neobvyklá jména byla na-
příklad Eliáš, Mário, Fabián,
Leonard, Timotej, Damián,
Marco, Timon, Rick, Simon

nebo Ernesto, Jessica, Noe-
mi, Vanessa, Rebecca, Chia-
ra, Thea, Sophia, Nataly, 
Marlen, Elizabeth, Victoria,
Luciana.

Kromě toho začíná být v na-
šem matričním obvodu již tra-
dicí, že rodiče dávají dětem
dvě jména. Vloni šlo například
o jména  Alexander Antonio,
Nathan Francis, Tibor Rumen
či klasičtější Marie Eva.

Jak vypadal loňský rok co
se týče úmrtí?

Celkem zde zemřelo 847 li-
dí, ale pouze 440 z nich mělo
trvalý pobyt ve Frýdku-Místku.

V Bašce jsme zaznamenaly
24, ve Sviadnově 4 a ve Sta-
rém Městě 2 úmrtí. Oproti roku
2002 se úmrtnost snížila.

Troufnete si odhadnout,
jaký bude v číslech rok le-
tošní, jaké tendence budou
naším matričním obvodem
hýbat?

To je těžko říct. Celospole-
čenským trendem je snižování
porodnosti, sňatečnosti a nao-
pak roste rozvodovost a zvy-
šuje se průměrný věk obyva-
tel, takže to nejspíše půjde
tímto směrem i u nás.
Mgr. Jana Alžběta Čtvrtková

Oddělení matriky najdete v budově na ul. Palackého v Místku, na
hlavní budově ve Frýdku zůstalo pouze oddělení evidence obyva-
tel, OP a cestovních dokladů. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Evidovaná nezaměstnanost 
a volná pracovní místa

Z A S K L Í V Á N Í
BALKONŮ A LODŽIÍ
• rámový i bezrámový systém

• zimní zahrady
✆ 737 241 395 (7–15 h.), 737 241 395 (po 15 h.)

Poděkování všem, kteří
adoptovali panenku

Matriční obvod Frýdek-Místek za minulý rok v číslech



Výstava s verši
v Galerii Pod sovou

Galerie ve škole Pod sovou
na ul. TGM ve Frýdku a Lite-
rární klub Petra Bezruče Frý-
dek-Místek vás srdečně zvou
na výstavu obrazů, fotografií a
plakátů s verši. Výstava bude
otevřená vernisáží 3. února
v 15.00 hodin a potrvá až do
27. února, kdy bude v 18.00
hodin ukončena poetickým ve-
čerem v místeckém Katolic-
kém lidovém domě. (jač)

Literární klub vydal
almanachy

Místní Literární klub Petra
Bezruče vydal za loňský rok
malé publikace Jaro, Léto, Zi-
ma, Beskydský kalendář a na
přelomu roku se 19 členům po-
dařilo vydat svou prózu i poezii
na celkem 600 stranách v po-
době Almanachů 2003. Před-
seda klubu Mgr. Miloslav Oliva
vydal v knižní publikaci Historii
literárních kroužků v bývalém
okrese Frýdek-Místek. Případ-
ní zájemci si mohou díla přečíst
např.v Městském archivu nebo
zámecké knihovně Frýdecké-
ho zámku. (jač)

„Pozbirane po našimu“ je
název útlé knížečky, jehož
obsahem jsou vtipné a milé

básničky, písňové texty a po-
vídání v mluvě, která nená-
vratně odchází. Knížka je
ukázkou lašského nářečí
z oblasti Starých Hamer, Os-
travice a okolí. Autorka - paní
Františka Pituchová - se na-
rodila 2. dubna 1928 na Sta-
rých Hamrech - Hamrovicích.
Po mamince Františce si
z domova odnesla  lásku ke
zpěvu a po otci Janu Satinovi
zájem o veršování.

Křest této půvabné knížky
proběhl 18. prosince loňské-
ho roku za účasti autorky
Františky Pituchové, starost-
ky Ing. Evy Richtrové a pra-
covníků oddělení ekonomic-
kého rozvoje odboru územní-
ho a ekonomického rozvoje,
kteří se na vzniku podíleli, na
radnici. Knížka vyšla za fi-
nanční podpory Regionu Bes-
kydy. (hw)
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Učitelé koncertují v základní umělecké škole
Mimořádnou událostí v životě každé základní umělecké školy

jsou koncerty učitelů. Ti si tak vymění role se svými žáky. Na pódi-
um, na kterém se po celý rok potí děti, vstoupí jejich pedagogové,
aby tak podtrhli celoroční úsilí o předání svých vědomostí a doved-
ností svým následovníkům. Podobné akce jsou součástí výchovně
vzdělávacího procesu a motivují děti k dalšímu studiu. Učitelé frý-
decko-místecké ZUŠ se představí na dvou koncertech - 24. a 26.
února od 18.00 hodin v sále školy. ZUŠ 

Ukázka debatování mezi
studenty Čtyřletého a osmile-
tého gymnázia ve F-M probě-
hla 19. ledna ve velké zase-
dací síni našeho městského
úřadu. U nás první akci tohoto
druhu moderoval prezident
Debatní ligy v ČR Mgr. René
Brinda.  "Cílem debatování je
ukázka využití nových forem
výuky v českém jazyce, ob-
čanské výchově, základech
společenských věd pro učite-
le a rovněž získání nových zá-
jemců z řad žáků základních a
středních škol, kteří se mohou
přihlásit do kroužku debatní li-
gy na našem čtyřletém a
osmiletém gymnáziu," vysvět-

lil Brinda a dodal, že by jejich
kroužek chtěl soutěžit i s jiný-
mi městy, ale je to problém.
Další je totiž až v Přerově.

Tentokrát soutěžili studenti
od 15 let a téma jejich debaty
bylo nelehké: "Světové vel-
moci měly v roce 1994 vojen-
sky zasáhnout na území
Rwandy". Studenti ale proká-
zali skvělou připravenost a
bystře argumentovali. Bohu-
žel se toto nedá říci o jejich
kolezích z Příbora, kteří, ač
ohlášeni, nakonec na debatu
nedorazili. "Sdělili, že nejsou
připraveni," řekla spoluorgani-
zátorka akce Mgr. Radomila
Vaníčková. (jač)

Debata o Rwandě

Autorka Františka Pituchová
ukazuje starostce města
jednu z lašských písniček.

FOTO: Petr Šabrňák

Křest knížky Pozbirane po našimu 

V á ž e n í  p ř á t e l é ,
Okresní a Městský výbor KSČM 

ve Frýdku-Místku

p o ř á d á  v pátek 27. února
2004 od 19.00 hodin

v prostorách Domu kultury Válcoven plechu, 
Frýdek-Sídliště 

SPOLEČENSKÝ PLES KSČM
Předprodej vstupenek na OVV KSČM 

a v Trafice DK VP. 

S r d e č n ě  z v o u  p o ř a d a t e l é !

Soubor lidov˘ch písní a tancÛ Ostravica 
p o fi á d á

16. LA·SK¯ BÁL
14.ÚNORA 2004 v 19.30 HOD.

Kulturní dÛm Válcoven plechu Fr˘dek - Místek
Synci a dûvuchy z Ostravice pro Vas zase maju pfiedtanãeni,
hry, pÛlnoãní pfiekvapeni, tombolu, fajnu veãefiu a krãmu 

U tfiech ìábluv  - hraju na‰i a Vojtci z Ostravy.

P¤EDRODEJ VSTUPENEK 
OD 28. 1. 2004 - KULTURNÍ DÒM VP, BIC.

INFO: ostravica@seznam.cz

RR adost, ostych, někdy 
i strach - takovéto
emoce byly znát v tvá-

řičkách budoucích školáků,
jenž v doprovodu svých ro-
dičů přišli k zápisu do 1. tříd.

Pedagogové dvanácti základ-
ních škol ve Frýdku-Místku děti
přivítali v upravených prosto-
rách plných hraček a barevných
obrázků ve dnech 20. a 21. 
ledna.

Letos k zápisu dorazilo cel-
kem 581 dětí, do školních lavic
jich ale příští rok zasedne pouze
510, neboť 71 z nich byl doporu-
čen odklad školní docházky.

„Zápisy se letos vyznačovaly
hodně netradiční formou, ředi-
telé škol i kantoři, kteří je připra-
vovali, přímo hýřili nápady a za
to si zaslouží velký dík," zhod-
notil přípravnou práci místosta-
rosta Mgr. Petr Cvik. Jako bý-
valý kantor a nyní místostarosta
zodpovídající mimo jiné za ob-
last školství v našem městě se
byl v několika základních ško-
lách podívat. „Přeji všem bu-
doucím školákům, ať se jim ve
školních lavicích daří minimálně
stejně úspěšně jako při zápisu,“
zakončil přáním  místostarosta
Cvik. (jač)

Místostarosta Mgr. Petr Cvik asistoval na některých školách ve městě při letošním zápisu prv-
ňáčků. Děti byly velmi šikovné, nestyděly se panu místostarostovi přednést básničky a zazpívat
a také si s ním zacvičily. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Proběhly zápisy do pprrvvnníícchh  ttřříídd
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Sen sportovců se stal
skutečností

Sen mnoha dětí, které nav-
štěvují základní školu na ulici
Pionýrů, ale i sen mnoha spor-
tovců našeho města se 19.
prosince 2003 stal skutečností.
V tento den byla slavnostně
otevřena zrekonstruovaná tě-
locvična. Náklady se vyšplhaly
na 30 milionů korun, ovšem
městskou kasu stálo sportoviš-
tě pouze 5 milionů korun, 25
milionů činila dotace ze státní-
ho rozpočtu. „Chtěl bych tímto
poděkovat panu poslanci Petru
Rafajovi, který se o získání do-
tace zasloužil,“ řekl místosta-
rosta Mgr. Petr Cvik. Tribuna

pro pět set diváků, která v tě-
locvičně je, praskala tento den
ve švech. Všichni byli zvědaví
na to, co během velmi krátké
doby vyrostlo. „Je to skutečně
paráda, už jsme tu sehráli fot-
balový turnaj a všichni si po-
chvalovali spoustu prostoru i
krásné zázemí se sprchami,“
ocenil moderní sál ještě vonící
všudypřítomným dřevem jeden
ze žáků, který přišel i na ofici-
ální otevření tělocvičny.

Tělocvičnu využijí žáci 
i vrcholoví sportovci
Tohoto slavnostního aktu se

ujal místostarosta Cvik, který
má sport ve městě na starosti.
„Myslím, že se nám podařilo

vybudovat moderní a hlavně
efektivní zařízení, v němž se
budou moci žáci místní školy
důstojně věnovat pohybovým
aktivitám jak v hodinách těles-
né výchovy, tak i v zájmových
kroužcích. Pro ně se toto zaří-
zení budovalo především.
Stejnou radost mám také z to-
ho, že se na ploše podařilo
vhodně umístit parametrově
vyhovující hřiště pro vrcholo-
vou házenou i vrcholovou od-
bíjenou. To využijí jak interli-
goví házenkáři Frýdku-Místku,
tak i extraligové odbíjenkářky
TJ Sokola. Oba celky repre-
zentují výborně naše město v
nejvyšších domácích soutě-
žích a já jim přeji, aby i tyto
prostory zažily oslavy mistrov-
ských titulů,“ uvedl místosta-
rosta Cvik mimo jiné ve svém
vystoupení. Jenom pro dopl-
nění - na boje odbíjenkářek se
můžete přijít podívat v sobot-
ních podvečerech, házenkáři
budou nastupovat ke svým zá-
pasům v neděli, takže po oba
víkendové dny se můžete těšit
na kvalitní sportovní zážitek.
„Konečně se pro sport ve
městě něco pořádného uděla-
lo. Házenkáři coby úřadující
mistři republiky se léta krčili
v nedůstojných podmínkách
haly SOUT v Místku, na volej-
bal to bylo na halu ISŠ ve
Frýdku „z ruky“. Tady v centru
před plnými tribunami se tý-
mům bude hrát skvěle, pro dě-
ti konečně vyrostlo takové za-
řízení, které by mělo být na
všech školách ve Frýdku-Míst-
ku. Doufám, že toto sportoviš-
tě není nadlouho posledním,“
zhodnotil sál Josef Daneš,
další z návštěvníků.

Bavil Dejdar, zpíval Muk,
moderoval Vichnar

Role průvodce slavnostního
otevření se ujal populární mo-
derátor České televize Petr
Vichnar, který na palubovce

postupně přivítal nejlepší há-
zenkáře a házenkářky naší
země. Ti nejlepší z nejlepších
přijali ocenění Házenkář roku,
pak ženské, mužské i smíšené
týmy předváděly obecenstvu
své  umění v exhibičních zá-
pasech. Velký
aplaus sklidil také
zpěvák Petr Muk,
který nejen skvěle
zpíval, ale také před-
vedl své házenkář-
ské umění. Neméně
úspěšný byl i bavič a
zpěvák Martin De-
jdar. Ocenění Trenér
roku převzal kouč
našich interligových
házenkářů Rastislav
Trtík. „Mám radost
jak z ocenění, tak ze-
jména z nových pro-
stor. Toto prostředí
je skutečně parádní,
doufám, že se nám
v něm bude dařit,“
pochvaloval si Rasti-
slav Trtík. V samém
závěru večera na-
stoupily pod vysokou
síť odbíjenkářky So-
kola, aby ve své pre-
miéře v novém pro-
středí nakonec ne-
šťastně podlehly tý-
mu z Přerova. „Děv-
čata si musejí na
nový prostor zvyk-
nout, navíc v dnešním zápase
už o nic nešlo a trenér Kozel
dal šanci lavičce. Věřím, že se
nám tady bude v bojích v prv-
ní čtyřce, kam se tým probojo-
val, dařit, a divákům budeme
nabízet dobrý sportovní záži-
tek,“ přál si starosta TJ Sokol
Frýdek-Místek Jiří Zaoral.

Tělocvična bude hostit
turnaje

V nové tělocvičně najde
kromě žáků školy a vrcholo-
vých sportovců azyl také mlá-
dež navštěvující různé zájmo-

vé kroužky.
Velký boom za-
žívá například flo-
orball, kterému se věnují na
různých úrovních děti skuteč-
ně hojně. „O využití tělocvičny
rozhodně strach nemám. Už
dnes prakticky poptávka po
těchto prostorách převyšuje
nabídku. Přeji si, aby tělocvič-
na skutečně fungovala od rá-
na do večera, aby v ní našel
radost z pohybu a ze hry co
největší počet malých sportov-
ců z celého města. Pak defini-
tivně splní svůj účel,“ popřál
zařízení hojnost návštěvníků
Petr Cvik a dodal, že si jen
málokdo uvědomuje, že mo-
mentálně v centru Místku vy-
rostlo parádní sportovní záze-
mí. „Na šesté základní škole
máme nyní dvě tělocvičny,
z nichž v té nové jdou zatáh-
nutím speciálních sítí vytvořit
hned tři odbíjenkářská hřiště.
Další dvě tělocvičny jsou na 8.
základní škole, která je kousí-
ček, další dvě na blízkém
SOUT. Myslím si, že je to vý-
zva pro pořádání velkých celo-
republikových nebo i meziná-

rodních turnajů, a to nejen
v odbíjené. Naši sportovci ne-
musí nikam za podobným vel-
kým kláním dojíždět, můžeme
se stát pořadateli a přilákat do
našeho města týmy z různých
koutů Evropy. Byl bych moc
rád, kdyby se tato idea v brz-
ké době dočkala naplnění,
město se v této aktivitě bude
určitě hodně angažovat,“ slíbil
místostarosta Mgr. Petr Cvik. 

Sportovci dostali parádní vánoční dárek

Poslanec Petr Rafaj přihlíží slavnostnímu projevu místostaros-
ty Petra Cvika.

Frýdecko-místecký házenkář Václav Straka útočí v exhibičním
zápase.

Petr Muk si po házenkářské exhibici be-
re mikrofon od Petra Vichnara, aby obe-
censtvu zazpíval „Zrcadlo“.

O přestávkách mezi sportovními utkáními zpíval Martin Dejdar
se svou skupinou. 

Skvělý vánoční dárek dostali na sklonku
uplynulého roku pod pomyslný stromeček

všichni sportuchtiví občané našeho města a ze-
jména děti navštěvující základní školu na ulici Pionýrů - krás-
nou a moderní tělocvičnu!

Stranu připravila 
Jana Alžběta Čtvrtková
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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

11.2. v 19.00 hod. 3. koncert KPH
2003/2004 a 3. koncert Cyklu pro
mládež
Zahájení Roku České hudby 2004
Janáčkova filharmonie Ostrava
Účinkují: Jiří Vodička - housle
Petr Vronský - dirigent
Program:
Bedřich Smetana: Valdštýnův tábor,
Antonín Dvořák: Koncert pro housle
a moll, Josef Suk: Symfonie E dur
13.2. ve 20.00 hod. Reprezentační
swingový ples
Velký sál: Swingový orchestr Bedři-
cha Pukovce (Příbor), Dana Vrchov-
ská a Jiří Urbánek band (Ostrava),
předtančení Taneční školy Palas
Zasedací sál: Kvartet Waldemara
Svatoše
28.2. ve 14.00 hod. Magic show
Sorrel
Dětský maškarní karneval s diskoté-
kou, Kouzelnice Radana, Klaun Fuk,
Kalupinka Čárynka čarují, tančí a
soutěží s dětmi. Účinkují juniorské
mistryně České republiky v magii a
DJ Svatopluk Brhel. Bohatá tombola.
28.2. ve 20.00 hod. 3. Ples spolkůa
přátel Národního domu
Účinkují: Zdeněk Mann a country
skupina Target, Evergreen párty,
členové divadel DUO a Čtyřlístek
Frýdek-Místek
Chodby Národního domu - expozice
černobílých a barevných fotografií
Arnošta Čapla, Jaroslava Kupčáka a
Michala Popielucha.

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

Neděle 1. 2. v 17. 45 hod.
MEZI NÁMI DĚVČATY /USA/

Film úsměvnou formou nahlíží na ge-
nerační konflikty ,jež se odehrávají
asi v každé rodině. 96 min Mládeži
přístupný
Neděle 1. 2. ve 20.00 hod.
Úterý 3. až středa 4. 2. ve 20.00 hod.

MAZANÝ FILIP /ČR/
Parodie na romány Raymonda
Chandlera nás zve na řádně střelený
výlet do Los Angeles roku 1937.
90 min Mládeži do 12 let nevhodný
Pondělí 2. 2. KINO NEHRAJE !!
Úterý 3. až středa 4. 2. v 17.45 hod.

SNOWBOARDISTA /Francie/
Repríza akčního filmu o sněhu, lás-
ce a rychlých prknech a partě mla-
díků na útěku s ukradenými penězi
v atraktivním prostředí francouz-
ských Alp.
110 min Mládeži do 12 let nevhodný
čtvrtek 5. 2. KINO NEHRAJE !!

,která proti své vůli je zatažena do ví-
ru nečekaných událostí...
103 min Mládeži do 12 let nevhodný
Úterý 24. až středa 25. února ve
20.00 hod.

ZVRÁCENÝ /Francie/
Vyprávění o znásilnění a kruté od-
platě. 
98 min Mládeži do 18 let nevhodný
čtvrtek 26. února KINO NEHRAJE !!
Pátek 27. až neděle 29. února v
17.45 hod.

KAMEŇÁK 2 /ČR/
Nepřetržitý proud vtipů ze stejných
tématických okruhů jako v předcho-
zím filmu.
100 min Mládeži do 12 let nevhodný
Pátek 27. až neděle 29. února ve
20.00 hod.
PIKOVÁ TROJKA /Velká Británie/
Meg Ryanová, jak ji neznáme ve fe-
ministickém thrilleru.
119 min Mládeži do 18 let nevhodný

2. 2. v 19. 00 hod.
TOUHA /2002- Japonsko/

Režie: Shinya Tsukamoto. Příběh
touhy a spalující vášně až za hrani-
cemi vaší představivosti. 77 min,
mládeži do 15 let nevhodný.
3. 2. v 17.30 hod.

TRIO Z BELLEVILLE
/2002 Francie, Kanada, Belgie/

Režie: Sylvain Chořet. Velice pove-
dený animovaný film pro dospělé dě-
ti - vybraná lahůdka pro publikum
,které má rádo inteligentní humor a
jemnou ironii. 81 min, mládeži pří-
stupný.
3. 2. v 19.00 hod.

ZLODĚJI KOL /1948 - Itálie/
Režie: Vittorio DeSica. Zlatý fond
světové kinematografie. Na pozadí
příběhu nezaměstnaného dělníka je
podáván realistický obraz sociálních
poměrů dnešní Itálie. 92 min, mláde-
ži do 12 let nevhodný.
9. 2. v 19.00 hod.

SENTIMENT /2003 - ČR/
Režie: Tomáš Hejtmánek. Film inspi-
rovaný setkáním s režisérem Fran-
tiškem Vláčilem a jeho filmy. 90 min,
mládeži do 12 let nevhodný.
10. 2. v 19.00 hod.

UMĚLCOVA SMLOUVA
/1982 - Velká Británie/

Režie: P.Greenaway. Děj filmu se
odehrává na sklonku 17.století - v
době vrcholného baroka. 103 min,
mládeži do 15 let nevhodný.
16.2. v 19.00 hod.

WILBUR SE CHCE ZABÍT /2002-
Dánsko, VB, Švédsko, Francie/

Režie: Lone Scherfigová, Anders
Thomas Jensen. Příběh dvou bratrů,
který přes jeho dramatičnost je nato-
čen s chápavým humorem a před-
ností jsou výborné herecké výkony.
105 min, mládeži do 15 let nevhodný.

17. 2. v 19.00 hod.
CASABLANCA /1942 - USA/

Režie: Michael Curtiz. Nejpopulárněj-
ší titul v dějinách kinematografie. 102
min, mládeži do 12 let nevhodný.
19.2. v 19.00 hod.

ZUŘÍCÍ BÝK /1980 - USA/
Režie: Martin Scorsese. Film podle
stejnojmenné životopisné knihy o le-
gendárním boxerovi Mottovi. 129
min, mládeži do 15 let nevhodný.
23.2. v 19.00 hod. 

APOKALYPSA REDUX
/2000- USA/

V nové a „režisérské verzi “ se před-
stavuje dílo moderního válečného fil-
mu Apokalypsa Francise Forda Cop-
poly,kterou tvůrce uvedl na 54. MFF
v Cannes 2001. 203 min, mládeži do
15 let nevhodný.
24.2. v 19.00 hod.

ANNIE HALLOVÁ /1977- USA/
Režie: Woody Allen. Úspěšná milost-
ná komedie představuje ve tvorbě
Woodyho Allena začátek nové, auto-
biografické linie jeho děl. 93 min,
mládeži do 12 let nevhodný.
25.2. v 19.00 hod.

FANNY A ALEXANDR
/182- Švédsko/

Režie: Ingmar Bergmann. Uváděná
rodinná freska je klíčovým dílem Ing-
mara Bergmana završujícím jeho
fascinující filmovou tvorbu. 189 min,
mládeži do 15 let nevhodný.

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

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

1.2. v 15.00 hod.
LOUPEŽNÍK RUMCAJS

(Jak se z Rumcajse stal loupežník,
Jak Rumcajs vrátil Volšovečkovi jeho
ryby, Dva příběhy o loupežníkovi
Rumcajsovi). Hraje Divadelní společ-
nost Jitřenka Ostrava-Poruba.
4. 2. v 19.00 hod.

NAHNILIČKO ANEB PONĚKUD
DOJATÝ

(Divadlo Kalich Praha) Vynikající au-
torská kultovní komedie. Hrají: Ivana
Chýlková, Eva Holubová, Jan Kraus,
Eva Aichmajerová, Bohumil Klepl a
Josef Žluťák Hrubý. Mimo předplatné.
8. 2. v 15.00 hod.

KÁŤA A ŠKUBÁNEK
(Divadlo Věž Brno) Poeticky laděná
pohádka napsaná na motivy stejno-
jmenných televizních večerníčků od
autorky Hany Lamkové s písničkami
Jana Zrzavého.
12. 2. v 19.00 hod.

VLADIMÍR MIŠÍK ETC
(koncertní vystoupení rockové legendy)
14. 2. v 15.30 hod.

ZASADIL DĚDEK ŘEPU /ČR/
Pásmo veselých rozpustilých pohá-
dek
15. 2. v 15.00 hod.

KOZA RÓZA (Svatopluk Nejedlý)

Veselý příběh o vychytralé koze
Róze hraje loutkoherecký soubor
Rolnička Kopřivnice.
21. 2. v 15.30 hod.

TEREZU BYCH
KVŮLI ŽÁDNÉ HOLCE

NEOPUSTIL /ČR/
Oblíbený český film pro malé i velké
diváky.
22. 2. v 15.00 hod.

VODNICKÁ POHÁDKA
(Divadlo V Batohu) Účinkují: Markéta
a Jiří Hauserovi. Veselá pohádka o
vodníkovi Kapounovi, který začaroval
vodní žínku a vysvobodil ji tulák Toník.
26.2. v 19.00 hod.

NA SPRÁVNÉ ADRESE
(Divadelní společnost Háta Praha)
Komedie o tom, že zdaleka nestačí
podat inzerát a přijet na správnou
adresu. Hrají: Adéla Gondíková, Lu-
cie Zedníčková, Ivana Andrlová,
Veronika Jeníková, Martin Zounar,
Daniel Rous, Vladimír Čech, Zde-
něk Mahdal, Lucie Svobodová, Ol-
ga Želenská aj. Režie: Marie Lo-
rencová
Předplatitelská skupina B

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

Hry:
7. 2. 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.
7. - 8. 2. VÍKEND NA VIŠŇOVCE
- hry a soutěže, výroba modelů leta-

del a další.
- cena: 240 Kč
- Alena Fabíková, 558 630 862,

732 383 131
10. 2. VÝPRAVA PANA BROUČKA
DO STAROVĚKÉ ŘÍMSKÉ ŘÍŠE
Jak vzniknul Řím? Bylo lehké mu
vládnout? A co na to samotný Cé-
sar? Hrajte s námi!
- vstup volný
- DDM Místek, 14.00 hod.
13. 2. VALENTÝNSKÝ VEČÍREK
- 1. KLUBÁNÍ v nových prostorách

DDM - Národních mučedníků 591,
Frýdek

- cena: 35 Kč
- DDM Frýdek, 16.00 - 19.00 hod.
14. 2. 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.

Pátek 6. až neděle 8. 2. v 17.45 hod.
KDYSI DÁVNO V MEXIKU /USA/

Mstitel s kytarovým pouzdrem plným
pistolím opět na scéně!
102 min Mládeži přístupný
Sobota 7. až neděle 8. 2. v 15.30 hod.

HLEDÁ SE NEMO /USA/
Repríza úspěšného animovaného fil-
mu ze studia Walta Disneye.
105 min Mládeži přístupný
Pátek 6. až neděle 8. 2. ve 20. 00 hod.
Úterý 10. až středa 11. 2. ve 20.00 hod.

TEXASKÝ MASAKR 
MOTOROVOU PILOU /USA/

Film, který musíte vidět, i když při
něm budete zavírat oči. Natočeno
podle skutečných událostí.
99 min Mládeži do 15 let nevhodný
Pondělí 9. 2. KINO NEHRAJE!!
Úterý 10. až středa 11. 2. v 17.45 hod.
SPY KIDS - 3D : GAME OVER /USA/
Trojrozměrný film o dětských špió-
nech - ke sledování tohoto filmu ob-
držíte speciální druh dvojbarevných
brýlí. 90 min Mládeži přístupný
Čtvrtek 12. 2. KINO NEHRAJE !!
Pátek 13. až středa 18. 2. v 16.15 hod.
PÁN PRSTENŮ : NÁVRAT KRÁLE

/USA,Nový Zéland/
Triumfální zakončení série je tím nej-
lepším, co ve fantasy žánru dosud
vzniklo. 201 min Mládeži přístupný
Pátek 13. až středa 18. 2. ve 20.00
hod.

JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ
NADĚJI /ČR/

Další díl “Básníků, ve kterém trochu
zestárli, ale zůstal jim smysl pro hu-
mor, sny a naštěstí i důvod k životu.
120 min Mládeži přístupný
Čtvrtek 19. 2. KINO NEHRAJE !!
Pátek 20. až neděle 22. 2. v 17.45
hod.

KDYBYCH BYL BOHATÝ
/Francie/

Hořká komedie vypráví o tom, když
někomu spadne do klína deset milio-
nů euro.
105 min Mládeži přístupný
Minipřehlídka úspěšných
českých filmů:
Pátek 20. února ve 20.00 hod.

PUPENDO
Ná náměty povídek spisovatele Pet-
ra Šabacha.
120 min Mládeži přístupný
Sobota 21. února ve 20.00 hod.

ŽELARY
Silné drama odehrávající se v drs-
ných i malebných kulisách slovác-
kých hor. 150 min Mládeži pří-
stupný
Neděle 22. února ve 20.00 hod.

DIVOKÉ VČELY
Příběh o citové izolaci mladých lidí
žijících v uzavřeném světě zapadlé
vesnice. 
100 min Mládeži do 15 let 
nepřístupný
Pondělí 23. února KINO NEHRAJE !!
Úterý 24. až středa 25. února v
17.45 hod.

BAZÉN /Francie, VB/
Příběh autorky kriminálních románů,
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20. 2. DĚTSKÝ KARNEVAL DDM
FM

- rej masek, diskotéka, zábavné sou-
těže a hry, tombola

- vyhodnocení nejhezčí masky
- cena: 20 Kč
- Komerční centrum v Místku (vedle

polikliniky) - velký sál, 16.00 - 18.00
hod.

21. 2. 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.
28. 2. VÝTVARNÁ DÍLNA PRO

DOSPĚLÉ
„Přírodní materiály jako zdroj inspirace“
- kámen, dřevo, sláma, hlína
- kurz je akreditován MŠMT ČR
- cena: 200 Kč
- DDM Frýdek, Národních mučední-

ků 591, 9.00 - 12.00 hod.

Hlavní 112, Místek
Telefon: 558 436 993

6.2. ve 20.00 hod.
Mauricius Trio Jazz - jazz (koncert)
13.2. ve 20.00 hod.
Ivan Kočko a orchestr (lidová hud-
ba)
17.2. v 17.30
Afrika, má nová láska (beseda se
známým hercem Petrem Kostkou o
jeho pobytu v Africe, spojená s pro-
mítáním filmu)
25.2. ve 20.00
Benjamin Tehoval (koncert fran-
couzského bluesmana)

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.
3. 2. od 9.30 do 10.00 cvičení, od

10.00 hod.volný program
5. 2. Krtečkova TVOŘIVOST - sně-

hulák z korkových tiskátek
10. 2. vyrábíme ,,veselé sáňkařky„

(jednoduchá hračka pro děti)
12. 2. od 10.00 hod. tvoříme masky

ptáků z kartonů na vajíčka
17. 2. Setkání s psycholožkou PhDr.

Vlastou Kopřivovou. Téma -
dětský vzdor

19. 2. Pohádka
24. 2. připravujeme se na karneval
26. 2. KARNEVAL od 9.00 hod.

v KM Krteček
Každé úterý v době od 9:30 do
10:00 hodin se koná cvičení ma-
minek s dětmi.

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

Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h.
3. 2. Schůzka členek (Maminky,

přijďte nám říct své nápady!)
9. 2. Výroba karnevalových ma-

sek
12 .2. v 16.00 hod.Karneval (Jídel-

na Obchodní akademie.
Vstupné 30 Kč, každý další 25
Kč, děti zdarma.). Nejen děti,
ale i rodiče mohou přijít
v maskách.

24. 2. v 10.00 hod.Maňásková po-
hádka

Každý čtvrtek od 9.00 - 10.00 hod.
Pohodové kojení (Kojící maminky
pomáhají ostatním při řešení aktuál-
ních problémů. Prevence, nápady,
kontakty. Vhodné i pro těhotné ma-
minky.)
Každý čtvrtek od 10.00 - 11.00 hod.
Dětská sauna (V budově MŠ. Ruč-
níky a nápoje s sebou.)

Divadlo Čtyřlístek
Novodvorská 667, FM

Tel.: 558 633 717
Pro děti:

14. 2. v 15.00 hodin
Lesní pohádka (veselá pohádka s
vodníkem a vílou)
28. 2. v 15.00 hodin
O Solném králi (klasická činoherní
pohádka)
21. 2. Oblastní kolo soutěže
Pohárek SČDO - 13. ročník (soutěž
monologů, dialogů a individuálních
výstupů s loutkou v divadle
Čtyřlístek). Souběžně bude probíhat
IX. ročník soutěže jednoaktových
her pod názvem Jednoaktovky
SČDO„ v Nové scéně Vlast.

Pro dospělé:
28. 2.Tradiční “Ples spolků „ v Ná-
rodním domě.

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

6. 2. Nezbednický pyžamový bál
11. 2. Letem světem - etapová hra
13. 2. Valentýnské odpoledne
18. 2. Návštěva Žlutého kvítku -

společné hry v klubovně
19.-20. 2.Tvoříme z textilu -

ubrousková technika
23.-27.2. Hry bez hranic - týden ne-

tradičních her a soutěží
25.2. Letem světem - etapová hra

kem k lovu potravy, pouze malá
část z nich je člověku opravdu ne-
bezpečná. Celou řadu exponátů a
fotografií jedovatých živočichů - na-
šich i cizokrajních, vodních i sucho-
zemských z různých systematic-
kých skupin - má návštěvník mož-
nost shlédnout na této ojedinělé vý-
stavě. Výstava poskytuje rovněž in-
formaci o nebezpečí, které hrozí
člověku v případě neopatrné mani-
pulace s jedovatými živočichy nebo
jejich útoku na člověka. Potrvá do
21. března. 

PŘÍRODA JIŽNÍ AFRIKY
Výstava z expedice zoologů za pří-
rodou jižní Afriky. V roce 2000 uspo-
řádala Společnost pro výzkum a
ochranu fauny Zooges Bohemica
dvouměsíční výpravu do Jihoafrické
republiky a Namibie. Členové expe-
dice - Karel Pecl z Písku, Dušan
Trávníček ze Zlína, Zdeněk Vitáček
z České Lípy a Jan Duka z Mladé
Boleslavi - navštívili savanu, buš,
deštný prales, hory, poušť, pobřeží
Indického a Atlantského oceánu.
S rozmanitostí krajiny působí pestrá
a různorodá flóra a fauna. Na výsta-
vě uvidíte ukázky exotického hmyzu
- brouky, motýly, kobylky, sarančata
aj. Obdivovat budete i řemeslnou
dovednost místních obyvatel (vyře-
závané masky a figury zvířat). Foto-
grafie a doprovodný text doplňují vy-
právění o pestrém programu expe-
dice. Potrvá do 28. března.

STARÝ FRÝDEK A MÍSTEK NA
OBRAZECH A GRAFIKÁCH
Na několika desítkách obrazů a gra-
fik jsou zachyceny nejen budovy a
místa, která dnes vypadají úplně ji-
nak než v minulosti, ale i stavby a
zákoutí, která v současnosti již nee-
xistují. Můžete shlédnout Frýdek a
Místek ve druhé polovině 17. století
na mapě hukvaldského panství, frý-
decký zámek, budovy na frýdeckém
náměstí, farní kostel sv. Jana Křtite-
le, mariánský poutní chrám, místec-
ký pivovar atd. Nabízí se i možnost
srovnání některých lokalit, neboť vy-
stavené exponáty pocházejí z růz-
ných období. Vernisáž proběhne ve
čtvrtek 5. února v 17.00 hodin ve vý-
stavních síních frýdeckého zámku.
Potrvá do 4. dubna.

VLASTIVĚDNÉ POBESKYDÍ
Výstava byla připravena k 80. výro-
čí založení muzea a k 20. výročí za-
ložení Sdružení přátel muzea, dneš-
ní Beskydské muzejní a vlastivědné
společnosti ve Frýdku-Místku. Přibli-
žuje počátky frýdeckého a místecké-
ho muzea a sdružení Sedlišťanů,
přináší přehledy aktivit z dalších ob-
dobí. Bohatá doprovodná fotodoku-
mentace představuje osobnosti
vlastivědné práce a úspěšné pořady
v uplynulých letech - terénní exkur-
ze, zájezdy, cykly vlastivědných
přednášek, studijní výstavy a také
programy pro školy. Výstava bude
zahájena v pondělí 16. února
v 17.00 hodin ve výstavním sále -

muzejní učebně na Zámecké ulici ve
Frýdku a potrvá do 21. března.
Otevřeno: úterý, středa a pátek
14.00-16.00 hodin, čtvrtek 14.00-
17.00 hodin, sobota a neděle 13.00-
17.00 hodin.

Programy, koncerty:
8.2. v 15.00 hod. 
POŠLI TO DÁL (nedělní chvilka po-
ezie a prózy v provedení členů mís-
tecké VIOLY). Rytířský sál Muzea
Beskyd. Literární odpoledne je spo-
jeno s prohlídkou výstavy Starý Frý-
dek-Místek na obrazech a grafikách.

16.2. v 17.45 hod. 
VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST JU-
BILUJE.(přednáškový sál v Zele-
ném domě). Po zahájení výstavy
“Vlastivědná Pobeskydí„ pokračuje
vzpomínkový večer k 20. výročí za-
ložení Sdružení přátel muzea při
Okresním vlastivědném muzeu ve
Frýdku-Místku, dnešní Beskydské
muzejní a vlastivědné společnosti,
doplněný besedou o muzejní a vlas-
tivědné práci na Frýdecko-Místecku.

Čtvrek 26.2. v 17.00 hod. 
NA POČÁTKU BYLI SEDLIŠŤANÉ
(přednáškový sál v Zeleném domě).
Přednáška o historii Lašského náro-
dopisného sdružení Sedlišťané a po-
čátcích muzejní činnosti na Frýdec-
ko-Místecku. Doprovodný program
k výstavě “Vlastivědné Pobeskydí„.

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST

12.2. v 15.00 hod. 
GEOLOGICKÝ KROUŽEK (před-
náškový sál v Zeleném domě)
Pravidelné setkání sběratelů hornin
a minerálů, výměna poznatků a ma-
teriálu, poraden-ská služba, video-
projekce. Schůzky se mohou zú-
častnit všichni zájemci z řad veřej-
nosti - dospělí i mládež.

12.2. v 17.00 hod. 
VEČER ZÁMECKÉ VIDEOTÉKY
(přednáškový sál v Zeleném domě)
Projekce videosnímků s frýdecko-
místeckou tématikou - odhalení
plastiky P. Bezruče před Lašským
muzeem, výstavba památníku osvo-
bození, procházka městem, Den Ze-
mě ve Frýdku-Místku, slavnostní
otevření Prostranství Evropy, příběh
mumií a další snímky.

19. 2. v 17.00 hod. KUNČICKÝ
ZÁMEK - NEJOHROŽENĚJŠÍ PA-
MÁTKA NA OSTRAVSKU (před-
náškový sál v Zeleném domě).Před-
náška o historii, stavebním vývoji a
majitelích zámku v Ostravě - Kunči-
cích, kterému v blízké budoucnosti
hrozí demolice. Přednáší Mgr. Ma-
rek Weissbrod. Doplněno malou stu-
dijní výstavou.

Heydukova 2330
738 01 Frýdek - Místek, 

558 647 067 602 586 925, 
e-mail: tobola.jaromir@quick.cz

6. 2. Ples Českého Červeného
kříže (velký sál a klubovny
Kulturního domu)

13. 2. Karneval MŠ Beruška (velký
sál Kulturního domu)

14. 2. Lašský bál (velký sál a klu-
bovny Kulturního domu)

20. 2. Ples Čtyřletého a osmileté-
ho gymnázia, s.r.o. (velký sál
a klubovny Kulturního domu)

22. 2. v 9.00 hod.Výroční schůze
ČRS (kavárna Kulturního do-
mu)

27. 2. Ples KSČM (velký sál a klu-
bovny Kulturního domu)

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

Zveme všechny příznivce zimních
radovánek na lyže! Každou sobotu
v měsíci únoru pořádáme lyžařské
zájezdy na Slovensko:

7. 2. Malino Brdo
14. 2. Vrátná Dolina
21. 2. Lučivná
28. 2. Martinské Hole
Odjezd je vždy z autobusového sta-
noviště v 6 hodin, návrat je tamtéž
mezi 18-19 hodinou. Pas je nutný

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

Fax: 558 630 452
e-mail:

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK

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

Výstavy:
JEDOVATÍ ŽIVOČICHOVÉ
Výstava nabízí nahlédnutí do světa
jedovatých živočichů, kteří jsou pro
člověka většinou synonymem zá-
keřnosti. Jed je však pro ně jen pro-
středkem nutné obrany či prostřed-
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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

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

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

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

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

VÁ· 3. STÁL¯ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

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


