
Vážení
občané,

letošní
zima má
krkolomné
výkyvy, po
sněhové
nadílce
nám na-
dělila ně-
kolik teplotních rekordů. Teplé
počasí začíná lákat k delším
procházkám a to se týká nejen
maminek s dětmi, ale také mi-
lovníků psů, kteří samozřejmě
nezapomínají na své svěřen-
ce. Problém je, že mnozí z nich
zapomínají na naše veřejné
vyhlášky anebo o nich nechtě-
jí nic vědět. Chtěl bych opětov-
ně zdůraznit dvě nejdůležitější
věci týkající se všech, kteří
vlastní psa a procházejí přes
veřejná prostranství. Základní
povinností je odklizení psích
výkalů po svém svěřenci všu-
de vyjma míst, která jsou vy-
mezena pro volný pohyb psů.
Ta jsou označena značkou
(piktogram s nápisem volný vý-
běh psů, ve městě těchto míst
máme kolem pětadvaceti a
jsou rozmístěna tak, aby byla
zhruba do 500 m z místa byd-
liště). Druhá povinnost majitele
psa nebo toho, s kým jde pes
ven je ta, že musí mít psa neu-
stále pod vlivem či dohledem,
což znamená, že když je pes
vychovaný a poslouchá, tak
nemusí být na vodítku, v opač-
ném případě tato nutnost platí.
Držitel vždy za psa odpovídá,
takže v případě, že pes něko-
ho kousne, je majitel povinen
ihned zajistit vyšetření psa na
veterinární stanici, zdali není
nemocný. V případě, že držitel
psa neoznámí poškozenému
své jméno a adresu, doporuču-
jeme ihned volat městskou po-
licii. Preventivní očkování po-
kousaného v případě, že se
nezajistí vyšetření psa, je vel-
mi bolestivé!

Procházky nás všech vedou
hlavně do parků, ty jsou však
bohužel častým místem van-
dalů. Koše na odpadky jsou
pravidelně shazovány a po-
škozovány, v parku B. Smeta-
ny jich máme asi 25 a všechny
jsme za loňský rok minimálně
dvakrát měnili! A znovu jsou
rozbíjeny, páleny a házeny do
řeky, pachatele se bohužel da-
ří zadržet jen výjimečně. 
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Místostarostové Frýdku-Místku Petr Rafaj (vlevo) a Eva 
Richtrová a starosta města Zdeněk Stolař na únorovém zase-
dání  zastupitelstva města. Foto: Jana Rumianová

Motoristé ve Frýdku-Místku
jistě zaregistrovali, že provoz
na křižovatce ulic Revoluční a
Lískovecké je nově řízen svě-
telnou signalizací, což nepo-
chybně přispělo k plynulosti
provozu na území města.

„Světelná signalizace byla
dokončena už v prosinci loňské-
ho roku. Prošla zkušebním pro-
vozem, ale s jejím spuštěním
jsme museli počkat až do ledna,
protože nebylo provedeno vo-
dorovné dopravní značení. To je
možné linkovat jen za suchého
počasí a teplotách nad bodem
mrazu. Nicméně jsme signaliza-
ci měli připravenou v předstihu
před původně plánovanými ter-
míny a spustili jsme ji okamžitě,

jakmile to bylo z technických dů-
vodů možné,“ říká vedoucí od-
boru dopravy a služeb Městské-
ho úřadu ve Frýdku-Místku ing.
Miroslav Hronovský. Město se
snažilo se Správou a údržbou
silnic dohodnout, aby tato spo-
lečnost urychleně provedla na
křižovatce i opravu výtluků tak,
aby se mohlo „lajnování“ pro-
vést už na opravený povrch. To
se však nepodařilo, proto budou
muset silničáři po provedení
oprav vozovky na vlastní nákla-
dy křižovatku znovu přemalo-
vat. Náklady na předláždění
ostrůvků i chodníků, které jsou
nyní bezbariérové, pořízení svě-
telné signalizace a značení byly
4 200 000 korun. (jr)Náměstí Svobody

v zorném úhlu zastupitelů
Při únorovém zasedání Zastupitelstva Frýdku-Místku se na

vedení investičního odboru i představitele radnice snesla vl-
na kritiky za opožděné termíny průběhu rekonstrukce mís-
teckého náměstí Svobody. Zastupitel Dalibor Hrabec z opo-
ziční ODS starostovi města Zdeňku Stolařovi předal stížnost
občanů, kteří na náměstí pracují, bydlí nebo podnikají, a kte-
rá popisuje některé obtíže rekonstrukce.

divize ECONOMY Vám nabízí
☛ podvojné účetnictví ☛ jednoduché účetnictví
☛ účetní poradenství ☛ mzdy
☛ administrativní práce ☛ zastupování při jednáních s úřady 

a mnoho dalšího
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„Občané si stěžují, protože
chodit přes rozkopané náměstí
jistě není příjemné. Všichni by
však měli vědět, že průběžná
lhůta prací se neprodloužila.
V první fázi měly být provedeny
výkopy a rekonstrukce vodo-
vodního a kanalizačního řadu
otevřenými výkopy. Tato fáze
měla trvat zhruba čtyři měsíce,
zabezpečovala ji akciová spo-
lečnost SmVaK, a měla být do-
končena ještě před zahájením
činnosti města,“ informuje ve-
doucí investičního odboru MěÚ
ve Frýdku-Místku ing. Jan Kas-
přík. Na tyto práce mělo ihned
navázat město úpravou povr-
chu náměstí a přilehlých komu-
nikací. SmVaK však získal
zpoždění, které způsobily prů-
tahy ve vyřizování stavebních
povolení, a zahájil práce až po
zahájení prací města. „Je také
nutné říct, že SmVaK jako jedi-
ný ze všech dodavatelů při-
znal, že potřebuje provést re-
konstrukci svých sítí. Teprve po
zahájení prací se ukázalo, že
sítě akciových společností
SME a SM plynárenské bylo
nutné přeložit v mnohem vět-
ším rozsahu, než správci sítí
předpokládali. Do dnešního
dne vedeme jednání o rozsahu

úhrad přeložek,“ konstatuje
Kaspřík.

Samotné zahájení prací bylo
navíc odsunuto stavem někte-
rých památkově chráněných
budov, u nichž OkÚ FM upozor-
nil na nutnost  statického po-
souzení, v několika případech
bylo nutné provést i jejich static-
ká zajištění. Dlouhá jednání se
vedla rovněž se Státním památ-
kovým ústavem v Ostravě o ba-
revném řešení a typu použité
dlažby. Podle mínění památká-
řů měla být na náměstí dokonce
použita valounová dlažba. „Na-
štěstí po celé řadě jednání sou-
hlasili alespoň s použitím štípa-
ných dlažebních kostek,“ říká
vedoucí investičního odboru.
Činnost organizací, jež způsobi-
ly odsun plánovaných termínů,
je bohužel v očích veřejnosti
spojována s Městem Frýdek-
Místek, ačkoliv to nemělo mož-
nost jejich činnost ani činnost
jejich dodavatelů ovlivňovat.

Zastupitelé města Frýdku-
Místku se snaží k problematice
přistupovat objektivně, proto se
rozhodli podrobit průběh rekon-
strukce kontrole finančního a
kontrolního výboru. O výsledku
kontroly budeme občany ne-
prodleně informovat. (jr)

Semafory zjednodušily
provoz ve městě

Byly přiděleny první letošní dotace
Zastupitelé města na svém únorovém mimořádném zasedá-

ní mimo jiné projednali a schválili vyrovnaný rozpočet města
Frýdku-Místku na rok 2002 ve výši téměř devíti set milionů ko-
run a rovněž i poskytnutí prvních dotací z letošního rozpočtu.

Šestnáct milionů korun neinvestiční dotace například obdrží
ČSAD Frýdek-Místek na pokrytí prokazatelné ztráty při provozo-
vání městské hromadné dopravy. Investiční dotaci ve výši osmi
set tisíc korun získá i Nemocnice ve Frýdku-Místku na pořízení
zdravotní techniky. Ze sportovního fondu města bylo rozděleno
celkem 822 tisíc korun. Kromě finančních záležitostí zastupitelé
také zvolili přísedící Okresního soudu ve Frýdku-Místku a zabý-
vali se prodejem některých nemovitostí v majetku města. K roz-
počtu města na letošní rok se podrobně vrátíme v příštím čísle
Zpravodaje. (jr)

Výzva vlastníkům kulturních památek
I v letošním roce se Město FM přihlásilo do Programu re-

generace městských památkových zón, z něhož je možno
se ucházet o státní dotaci, a to prostřednictvím městského
úřadu.

Proto vyzýváme vlastníky kulturních památek v městských pa-
mátkových zónách Frýdek a Místek, kteří plánují v letošním roce
opravy svých objektů, aby se urychleně ozvali na odboru školství,
kultury, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu ve Frýdku-Místku.
Je nutno vyplnit formulář a tento vrátit zpět včetně všech požadova-
ných příloh do 13. března 2002.

Bližší informace obdržíte na výše uvedeném odboru buď osob-
ně nebo telefonicky na tel. 0658/609201-2.



Dobrá spolupráce mezi Vojenským útvarem 4499 a Městem
Frýdek-Místek se už stala tradicí. Starosta města PhDr. Zde-
něk Stolař na setkání s představiteli frýdecko-místeckého vo-
jenského útvaru uvedl, že se bude snažit o to, aby vojenská
jednotka ve Frýdku-Místku i v budoucnu mohla působit a že
si váží dobré spolupráce mezi Armádou ČR a Městem Frýdek-
Místek.

„Oba subjekty úzce spolupracují především ve společensko-kul-
turní oblasti. V loňském roce útvar pro občany Frýdku-Místku na-
příklad uspořádal koncert folklórního vojenského souboru Ondráš.
Pozvání na tento koncert přijal i starosta města Zdeněk Stolař a
místostarosta Josef Vojvodík. Špičková umělecká úroveň koncer-
tu potvrdila kvality souboru a přispěla k dobré propagaci Armády
České republiky mezi obyvateli města. Členové souboru pak byli
na projev poděkování města a útvaru pozváni na slavnostní veče-
ři,“ uvedl mimo jiné při hodnocení spolupráce mezi městem a ar-
mádou velitel Vojenského útvaru 4499 ve Frýdku-Místku pplk. ing.
Miroslav Hudeček. Významnou akcí prezentace útvaru je podle
něj také Týden otevřených dveří, který útvar pravidelně organizu-
je a který je určen zejména rodičům vojáků základní služby, ro-
dinným příslušníkům vojáků z povolání, ale i dětem a široké ve-
řejnosti. „Pro velký zájem byla tato akce rozšířena už na celý pra-
covní týden a sobotu. Vloni se Týdne otevřených dveří zúčastnilo
325 dětí předškolního věku a 792 dětí základních a středních škol.
Chtěl bych vyzvednout spolupráci s frýdecko-místecký městským
úřadem, který nám mimo jiné také umožňuje propagovat celou ak-
ci prostřednictvím městského Zpravodaje,“ řekl velitel vojenského
útvaru.

Představitelé vojenského útvaru a Města Frýdek-Místek se rov-
něž pravidelně setkávají při pietních aktech, které jsou spojeny
s významnými dny České republiky, jak je například Den osvobo-
zení, 14. březen spojený s 8. slezským pěším plukem, Den vete-
ránů a podobně.

„V loňském roce naši vojáci významně spolupracovali i při or-
ganizačním zabezpečení Mezinárodního folklórního festivalu. Je
mi líto, že už nebudeme moci městu a organizátorům festivalu vy-
cházet vstříc v takovém rozsahu, jak tomu bylo dosud. Je tozapří-
činěno postupně se snižujícím počtem vojáků základní služby s cí-
lem ukončit povinnou vojenskou službu v roce 2006. Máme tak
malý počet vojáků základní služby, že už tyto aktivity nebudeme
jejich pomocí schopni zajišťovat,“ konstatoval Miroslav Hudeček.
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Žádejte o příspěvky
na obnovu památek

Okresní úřad ve Frýdku-Míst-
ku, referát regionálního rozvoje
oznamuje, že vlastníci kulturních
památek mohou žádat o příspě-
vek na zachování a obnovu kul-
turní památky na rok 2002 do
konce března tohoto roku. Žá-
dosti se podávají na předepsa-
ných formulářích, informace po-
skytne ing. Marta Axmanová,
tel. 0658/604 393 nebo ing.
arch. Toflová, tel. 0658/604 248.

Ze zápisů
do prvních tříd ZŠ

Při letošních zápisech dětí do
prvních tříd základních škol pro
školní rok 2002/2003 bylo cel-
kem zapsáno do městských
škol a škol v příměstských čás-
tech 691 nastávajících prvňáč-
ků, z nichž 65 požádalo o od-
klad školní docházky. V základ-
ních školách bude otevřeno cca
29 prvních tříd.

Šachy se hrají
i v kavárně Radhošť

Vážení a milí občané, v ka-
várně Radhošť jsme zahájili
znovu tradici hry šachu. Všech-
ny zájemce o tuto hru srdečně
zveme k příjemnému posezení
a doufáme, že pro Vás budeme
moci uspořádat turnaj. Sdělujte
nám, prosím, své připomínky a
náměty, rádi je budeme řešit.

Řeckokatolické mše
v kostele Všech svatých

Každou první a třetí neděli v
měsíci je v kostele Všech sva-
tých v Místku v 9.15 hodin řec-
kokatolická mše svatá. Je stej-
ně platná jako římskokatolická
mše svatá, ale zpěvy jsou v ja-
zyce staroslověnském. Spojení:
linkami městské hromadné do-
pravy na zastávku „Frýdlant-
ská“, nebo linkou č. 3 na za-
stávku „Gymnazium PB“. Z au-
tobusového nádraží ke kostelu
trvá cesta pěšky asi 8 minut.

Daňové poradenství
zdarma

pro fyzické osoby poskytne
Poslanecká kancelář ing. Karla
Sehoře, nám. Svobody 6, Mís-
tek (vedle BIC) v těchto termí-
nech: 28.2., 13.3. a 27.3. vždy
od 15.00 do 16.00 hodin. Tele-
fon: 0658/435 644.

Zajímáte se
o Evropskou unii?

V poslanecké kanceláři ing.
Karla Sehoře jsou k dispozici ty-
to tituly: 100 otázek a odpovědí
o EU, Průvodce ochránce život-
ního prostředí EU, Průvodce
podnikatele Evropskou unií, Prů-
vodce občana Evropskou unií.
Kontakt: Poslanecká kancelář
ing. Karla Sehoře má nové tele-
fonní číslo: 0658/435 644. Infor-
mace o této kanceláři naleznete
na stránkách www.ods.f-m.cz.

Dobrá spolupráce města s armádou už je tradicí

Velitel Vojenského útvaru 4499 ve Frýdku-Místku pplk. ing.
Miroslav Hudeček a starosta města Frýdku-Místku PhDr. Zde-
něk Stolař podáním ruky vyjadřují spokojenost s dobrou spolu-
prací mezi oběma subjekty. Na snímku úplně vlevo zástupce
velitele VÚ 4499 kpt. ing. Dalibor Sulek a místostarosta Frýdku-
Místku Mgr. Josef Vojvodík. Foto: Jana Rumianová

V prosinci loňského roku
proběhla na základních ško-
lách ve Frýdku-Místku a
Gymnáziu Petra Bezruče in-
teligenční soutěž Íkváč 2001,
kterou pořádal Spolek přátel
Frýdku-Místku ve spolupráci
s místní skupinou Mensy,
Městským úřadem a společ-
ností Hutní projekt.

Soutěžilo se ve věkové ka-
tegorii do 15 let a zúčastnilo
se 655 soutěžících. Vítězství
ve finále a hlavní cenu pro ví-
těze tehdy získal Pavel Mot-
loch z Gymnázia Petra Bezru-
če, třídy 1.A. Soutěž řídil před-
seda frýdecko-místecké men-
sy. Mensa byla autorem větši-
ny soutěžních úkolů a her,
některé úkoly byly převzaty
z literatury. Záleželo přede-
vším na rychlém a správ-
ném úsudku. Encyklopedické
vzdělání nehrálo roli. Pořada-
telé nehledali chodící slovník
naučný.

V tomto roce bude soutěž
rozšířena o další věkovou kate-
gorii. Na jaře budou o titul
Íkváč Frýdku-Místku soutěžit
středoškoláci (nad 15 let), na
podzim pak opět žáci základ-
ních škol.

Nominační kolo do finále
Íkváče 2002 proběhne na
středních školách koncem
března. Ti nejlepší se pak ut-
kají mezi sebou ve finále. To
se uskuteční v dubnu ve velké

zasedací síni Městského úřa-
du. Na vítěze opět čekají hod-
notné ceny. „Frýdecko-místec-
ká místní skupina Mensy ČR
ráda přivítá jakoukoliv pomoc
nejlépe finančního rázu na ce-
ny pro děti,“ uvedl její předse-
da Dalibor Hrabec. V případě
zájmu můžete e-mailovat na
adresu:
dalibor.hrabec@post.cz nebo
volat na mobil: 0608 61 69 61.

Vítězové lednové
soutěže o ceny

v Národním domě se stali:

1 Ladislav Bozdech, od-
běr v hodnotě 600,-Kč

2 Zdeněk Brudík, dárkový
balíček

3 Ing. Petr Holinka, odběr
10 piv nebo 10 káv 
zdarma

Výhercům gratulujeme a
těšíme se na únorové vítěze.
Vaše připomínky a náměty,
které nám sdělte buď píse-
mně vhozením do urny na
barovém pultu, nebo ústně,
jsou pro nás obrovským pří-
nosem a vedení společnosti
za ně předem děkuje. Heslo:

Náš zákazník náš pán.

S podporou radnice Íkváč
2002 i pro středoškoláky

V minulém čísle zpravo-
daje jsme zveřejnili jeden
ze soutěžních úkolů z no-
minačního kola Íkváče
2001. Úkol byl převzat
z knihy „Otestujte schop-
nosti svého dítěte.“ Na čet-
né žádosti čtenářů zveřej-
ňujeme nyní jeho řešení.

Úkol zněl: Které číslo pat-
ří místo otazníku? 12, 1112,
? , 132112, 1113122112

Řešení: 3112
Zdůvodnění: Čísla jsou

vždy „popisem“ čísla před-
cházejícího. Vycházíme-li
například z čísla 12, popsali
bychom ho jako „jednu jed-
ničku a jednu dvojku“ (1112).
Tento „výsledek“ zase může-
me popsat jako „tři jedničky a
jednu dvojku“ (3112), atd.
Číslo před dvanáctkou by te-
dy například byla dvojka
(zpětně jedna dvojka - 12).

TEL.: 0658/ 431 016

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

8. ZŠ - třída taekwondo
Škola TaeKwon-Do ITF FM a

8. ZŠ na ulici ČSA by ráda na-
vázala na úspěšný projekt
speciální třídy pro vybrané
chlapce a dívky, kteří v roce
2000 vytvořili 4. A třídu Tae-
Kwon-Do ITF.

Od září 2002 lze otevřít dru-
hou takovou třídu pro 12 děvčat
a 12 chlapců, kterým by se vě-
novala Jana Kolářova jako třídní
učitelka a Miroslav Sýkora coby
trenér. Provádíme průzkum zá-
jmu rodičů a dětí, které půjdou
do 3. nebo 4. třídy.

O projektu se informujte na 8.
ZŠ nebo u Miroslava Sýkory II.
Dan na 647 881, 0603 710 604
nebo na tkdfm@post.cz. Na in-
ternetové adrese tkdfm.taek-
wondo.cz je k vidění projekt tří-
dy, který visí také na nástěnce u
tělocvičny  na 8. ZŠ. Navštivte
některý z tréninků v po, út, st, pá
na 8. ZS mezi 15.30-20.00 hod.



Městská knihovna ve Frýd-
ku-Místku otevřela zrekon-
struované oddělení pro děti a
mládež na Jiráskově ulici ve
Frýdku. Z původních ne právě
nejvhodněji dispozičně řeše-
ných temných místností s vy-
sokými pulty a starým nábyt-
kem se po přestavbě vyloupl
světlý vzdušný a příjemně pů-
sobící prostor. Autor projektu
rekonstrukce ing. arch. Ladi-
slav Kučera měl při jeho navr-
hování na paměti hlavně po-
třeby dětí, které tu budou nej-
častějšími hosty.

„Původně jsme tu měli tak vy-
soké pulty, že se za nimi menší
děti úplně ztrácely. Občas jim za
stolem vykukovaly jenom oči, až
nám jich bylo líto. V průběhu re-
konstrukce jsme vybourali klen-
by, přezdili dveře a pořídili nový
nábytek. Před přestavbou jsme
se dětí formou ankety ptali, co
by v knihovně chtěly mít. Někte-
ré napsaly, že by tu chtěly mít
postel. Tu jsme sice nepořídili,
ale zato jsme vytvořili výklenek,
ve kterém budou poházeny pol-
štářky a děti si v něm budou mo-
ci i lehnout a například si číst ne-
bo vypracovat složitější domácí
úkol,“ popisuje novinky v dět-
ském oddělení frýdecko-místec-
ké městské knihovny její ředitel-
ka Ladislava Hrušková. „Provoz
knihovny dotuje Město Frýdek-
Místek, ale peníze na rekon-
strukci jsme si postupně za čtyři
roky našetřili sami a nyní jsme
mohli naší knihovně vdechnout
kousek našich představ,“ doda-
la ředitelka.

„Architekt vymyslel pěkné
místnosti, zařízení a nástěnky,

ale ty nástěnky jsou zatím
prázdné. Aby se zaplnily, vyhla-
šujeme dětskou soutěž. Soutě-
žící by měli vymyslet název kni-
hy, namalovat její obálku, která
by měla budoucího čtenáře
upoutat a tolik zaujmout, aby
měl chuť si knihu přečíst. Soutěž
bude probíhat do konce března
v kategoriích pro první a druhý
stupeň ZŠ. Nejlepší práce bu-
dou ohodnoceny a vystaveny na
nástěnkách v knihovně,“ vysvět-
lovala dětem kritéria nové sou-
těže, kterou knihovna pro děti
vyhlásila u příležitosti znovuo-
tevření dětského oddělení na Ji-
ráskově ulici, knihovnice tohoto
oddělení Irena Liberdová.

Přetvořené oddělení knihov-
ny se hodně líbilo i dětem, které
se slavnostního otevření zúčast-

nily, a pro které tu členové diva-
delního souboru DUO zahráli
pohádku O líném Honzovi. „Moc
se mi tu líbí. Už jsem tu chodila
dříve, ale teď je to tu mnohem
hezčí,“ zhodnotila oddělení v no-
vém Vendula Káňová ze 4.A
10.ZŠ a její spolužáci jí horlivě
přitakali: „Nám se tu taky moc lí-
bí. Rozhodně sem budeme cho-
dit.“ „Je to tu pěkné. Už jsem tu
dříve taky chodila, protože ráda
čtu, nejraději asi detektivky,“
konstatovala Magdaléna Marko-
vá ze 4.C 5.ZŠ. „My jsme tu dří-
ve nechodili, ale chtěli bychom,
jestli nám to maminka dovolí,“ ří-
kají Ladislav Juřica a Jirka Kubi-
ca z 1.A 9.ZŠ a jejich spolužač-
ka Martina Minksová navíc do-
dala, že právě čte knížku o Har-
rym Potterovi.
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Podobné je to s lavičkami, kde
nejobvyklejší sezení je na opě-
radlech se snahou mnoha „ta-
kykaratistů“ zlomit místo na se-
zení. Bohužel se jim to dosti
často daří, takže půvabné la-
vičky ze subtilnějších latí musí-
me postupně měnit za ty, kde
síla fošny přece jenom do urči-
té míry vandalismus znemož-
ňuje. Nezbývá než se obrátit
na občany, aby si více všímali
ničení městského majetku a
oznamovali jej co nejrychleji
městské policii. Tato všíma-
vost by ovšem měla být i na
místě jiných neobvyklých udá-
lostí - začátkem roku bylo v na-
šem městě spácháno několik
loupežných přepadení a jen
výjimečně se podaří pachatele
dopadnout bez aktivního při-
spění veřejnosti. Mějme proto
oči otevřeny, snažme se místo
svého bydlení a života udělat
co nejvíce bezpečným! 

Starosta města
Zdeněk Stolař

Pokračování ze str. 1

STAVEBNINY
tř. T.G.M. 1365, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK

VEDENÍ - TEL.: 0658/630 300, 633 802, FAX: 0658/630 032 

TEL.: 0658/631 835VELKOSKLADY  - STARÉ MĚSTO (u nádraží ČD BAŠKA)

STAVEBNINY - TEL.: 0658/631 639, 630 409, FAX: 0658/630 226

VODO-TOPO-ELEKTRO - TEL: 0658/630 565, FAX: 0658/631 173

DOPRAVA - 0658/630 409, MOBIL: 0602 343 713

Děti jsou nově zrekonstruovaným oddělením Městské knihovny
na Jiráskově ulici nadšeny. Na snímku Vendula Káňová, Jana
Michalíková, Andrea Ručková, Petra Murínová a jejich spolužák
ze 4.A 10.ZŠ. Foto: Jana Rumianová

Dětské oddělení Městské knihovny
ve Frýdku je zrekonstruováno

Nabídka pro všechny letošní „páťáky“
2.ZŠ, ul. Jana Čapka 2555, nabízí:

◆ třídy se sportovním zaměřením
◆ třídy s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní

techniky
➞ Třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy jsou zamě-

řeny na moderní perspektivní sporty - florbal (chlapci i dívky)
a basketbal (dívky). Kromě toho se děti seznámí i s řadou
dalších sportů, jako je softbal, tenis, ringo, nohejbal apod.
Žáci mají k dispozici velkou tělocvičnu a nové víceúčelové
hřiště, vše s umělými povrchy.

➞ Rozšířená výuka informatiky je určena všem vážným zájem-
cům o práci s počítači. Cílem je prohloubit teoretické a prak-
tické znalosti žáků v ovládání výpočetní techniky a zvýšení je-
jich schopnosti orientovat se ve světě informací. Škola nabí-
zí kvalifikované učitele a moderní počítačové vybavení.

Podrobnější informace Vám poskytne vedení školy na tele-
fonních číslech 631 831-32, 627 966 fax, záznamník. 

Mgr. Cyril Vráblík, ředitel školy

6. březen bude Dnem jódu
Den jódu vznikl a byl poprvé realizován v roce 1999 a od le-

tošního roku bude vždy 6. březen nazýván Dnem jódu. Jeho
cílem je, aby si všichni - veřejnost, výrobci potravin, obchod-
níci, pracovníci v potravinářství, ve stravování, odborná ve-
řejnost, pedagogové, prostřednictvím pedagogů a školního
stravování i děti, prostřednictvím dětí také rodiče, těhotné že-
ny a matky uvědomili nezbytnost a důležitost příjmu tohoto
prvku potravou, aby získali informace, jak mohou nedostatku
jódu předcházet a dbát na jeho pravidelný přísun.

Co je vlastně jód?
Jód je nezbytný prvek pro

zdraví - pro tvorbu hormonů
štítné žlázy, které zajišťují
správný růst a vývoj všech tká-
ní, orgánů, funkci mozku, ner-
vů, svalů i rozmnožovacích or-
gánů. Nedostatkem jódu je
nejvíce ohrožen lidský plod,
děti do tří let, dospívající mlá-
dež, těhotné ženy a kojící mat-
ky.  Rozhodující je dostatečný
přísun jódu potravou. Jód je
hojně obsažen v mořských ry-

bách a plodech moře, proto
bychom měli pokrmy z nich za-
řazovat do jídelníčku alespoň
2x týdně. Dalším významným
zdrojem jódu je sůl s jódem, tu
bychom měli používat v do-
mácnostech cíleně k solení po-
krmů, ale pouze v nezbytném
množství a rovněž potraviny
při jejichž výrobě byla použita
sůl s jódem. K dostání jsou i
nápoje obsahující jód nebo ná-
poje a výrobky jódem oboha-
cené.

Je důležité sledovat obsah
jódu vyznačený na obalech vý-
robků,  aby bylo zajištěno od-
povídající množství jódu, které
denně potřebujeme.

Semináře pro
začínající

podnikatele
V lednu 2002 proběhl

dvoudenní informační semi-
nář pro začínající podnika-
tele s názvem „Byznys
klub“, který je Úřadem prá-
ce ve Frýdku-Místku pořá-
dán pravidelně jednou mě-
síčně už více než rok.

Zájemcům o podnikání
z řad uchazečů o zaměstnání
jsou především nabízeny in-
formace důležité k zahájení
samostatné výdělečné činnos-
ti, ale na semináři mají mož-
nost se také dozvědět o mož-
nostech získání příspěvků na
podnikání z různých dotačních
titulů, jsou seznámeni s nabíd-
kou služeb a poradenských
aktivit různých institucí. Mezi
přednášejícími nechybí napří-
klad zástupci živnostenského
úřadu, okresní správy sociál-
ního zabezpečení, finančního
úřadu a další.



„Jde především o spolupráci
v kulturní oblasti, oblasti turistic-
kého ruchu, i o výměnu infor-
mací a zkušeností na poli eko-
nomickém,“ uvedl starosta měs-
ta Zdeněk Stolař. Členy ukrajin-
ské delegace byli první zástup-
ce primátora Jalty Sergej
Vladimirovič Zilberov, poradce
primátora Jalty pro zahraniční
vztahy Valerij Nikolajevič Jura-
stov, vedoucí odboru zahranič-
ních vztahů Valerij Nikolajevič
Prizemnyj a vedoucí investiční-
ho odboru města Olena Vladi-
mirovna Nikitěnko.

„Zkontaktovali jsme ukrajin-
skou delegaci s nově vzniklou
Sekcí pro hospodářské styky
s Ruskem a Ukrajinou Krajské
hospodářské komory Morav-
skoslezského kraje. O navázání
kontaktů jevil mimořádný zájem
i velvyslanec Ukrajiny v České
republice, který se s delegáty
z Jalty setkal při jejich příletu do
Prahy,“ konstatoval starosta
Zdeněk Stolař.

Frýdek-Místek má už několi-
kaleté zkušenosti se spoluprací
s americkým městem Ames, na
základě které například stále
probíhají výměnné pobyty stu-

dentů středních škol, spolupra-
cují mezi sebou některé naše a
americké základní školy, ne-
mocnice, zájmové organizace i
podnikatelské subjekty. Napro-
ti tomu ukrajinská Jalta aktivně
spolupracuje hned s několika
městy z Číny, Německa a Vel-
ké Británie a snaží se navázat
a aktivně rozvíjet i další styky.
O tom, jestli v budoucnu města
Frýdek-Místek a Jalta smlouvu
o spolupráci podepíší, musí
rozhodnout zastupitelé města.

(jr)

V současnosti je hotova stu-
die a zpracovávají se další stup-
ně projektové dokumentace.
Studie řeší prostorové uspořá-
dání a programovou náplň, no-
vé ztvárnění terénu, komunikač-
ní napojení na již existující stá-
vající směry, povrchy komunika-
cí a principy vegetačního krytu,
především výsadeb stromů a
keřů.

V navrhovaném parku jsou
vymezeny tři základní prostory,
které se liší svým charakte-
rem a funkcí. Rozlišení
vychází částečně
z konfigurace
terénu, která
svým způ-
sobem
pře-

durčuje prostorové uspořádání
a funkční poslání. Podzámecká
louka je navržena jako zcela
otevřená parková úprava re-
spektující pohledové vazby me-
zi zámkem, bazilikou P. Marie a
Boromeem. Plochu louky tvoří
zarovnaná plocha s bylin-
nými a travnatými
plochami
dopl-

něné záhony trvalek a prostoro-
vě členěnými živými ploty. Pře-
važuje funkce pobytová. Vý-
chodní a západní hranici vyme-
zující tento prostor tvoří stromo-
řadí.

Horní terasa navazuje na do-
končovanou zámeckou Štěpni-
ci. Vytvoří se zde plynule se
svažující prostor od zámku
k plošině, kde bude pravidelný
rastr výsadby stromů v řídkém
sponu, který umožní pohledy jak
na zámek, tak na protější svah
s Boromeem a bazilikou P. Ma-
rie. Pod stromy bude pobytový
trávník a víceúčelový prostor
umožňující různé akce: dočas-
né výstavy, umělecké dílny od
širým nebem, koncerty a jiné
kulturní podniky popřípadě i
svatby. Tato část parku je vy-
svahována do architektonické-
ho prvku, který umožní zasák-
nutí dešťových vod a terasy oko-
lo kamenného plató posezení
v podobě malého hlediště.

Dolní terasa podél ulice Revo-
luční má především funkci ko-
munikační. Hlavním kompozič-
ním prvkem jsou odvodňovací
rýhy se zvlněným dnem, umož-
ňující zpomalený odtok dešťo-
vých vod z komunikací i ploch.
Přirozeně zvlhčené prostředí
umožní růst vrb a jiné zajímavé
vlhkomilné vegetace. Lemy
těchto rýh a jejich vegetace
umožní vytvoření různých vege-
tačních artefaktů - např. vrbo-

vých altánů a loubí. Prudký svah
a skloněné plochy budou osáze-
ny trvalkami ke zplanění. Časem
se zde vyvine pěkná květnatá
louka. Prudký svah mezi horní a
dolní terasou bude zapažen vel-
kými kameny a osázen zplaňují-
cími trvalkami.

Park respektuje potřeby
Městské památkové zóny Frý-
dek a stane se pěším komuni-
kačním „kloubem“ mezi centrem
Frýdku a severním okrajem
města. Tento park je spolu se
zámeckým parkem a Štěpnicí
nejdůležitější parkovou plochou
Frýdku a dotvoří zelený prste-
nec okolo Městské památkové
zóny. Svým pojetím, kompozicí,
náplní, za předpokladu kvalitní
realizace, má šanci se stát nej-
významnějším parkem Frýdku-
Místku vůbec a zaujmout funkci
centrálního městského parku
s regionálním významem.

Mají-li občané zájem se se
záměrem seznámit, je možné
do dokumentace nahlédnou na
odboru životního prostředí a ze-
mědělství popřípadě investičním
odboru Městského úřadu Frý-
dek-Místek, Radniční 1148. 

Ing. Jiří Lederer, odbor ži-
votního prostředí MěÚ
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Město připravuje 
krásný projekt:

Park s pracovním názvem „Pod zámkem“ vznikne v místech skládky zemin, vzniklé při vý-
stavbě Frýdku, mezi ulicemi Revoluční a Zámeckou v těsném sousedství centra Frýdku. Plo-
cha parku je situována na severním svahu návrší se zámkem, která je pohledově vysoce ex-
ponovaná od ulic Na Aleji, Lískovecká, Nad Lipinou, Škarabelova a prostoru Růžového pa-
horku. Území tvoří spojnici mezi zámkem a basilikou P.Marie.

Jalta chce spolupracovat
s Frýdkem-Místkem

V rámci navázání mezinárodních kontaktů navštívila začát-
kem února Frýdek-Místek čtyřčlenná oficiální delegace zástup-
ců ukrajinského města Jalta, která se mimo jiné setkala s před-
staviteli města, s radními i předsedy politických klubů
a seznámila se s historií, současností i možnostmi města Frýd-
ku-Místku. Rozhovory, které mezi sebou zástupci obou měst
vedou, by v budoucnu mohly vyústit k podepsání smlouvy
o vzájemné spolupráci.

Každá firma, která má
umístěno reklamní zařízení
na veřejných plochách,
které jsou majetkem měs-
ta, a zároveň nemá povole-
ní odboru DaS MěÚ ke
zvláštnímu užívání míst-
ních komunikací (chodní-
ků) nebo nemá uhrazený
poplatek za užívání veřej-
ného prostranství včetně
náměstí, zeleně apod., pro-
vozuje toto zařízení neo-
právněně.

Odbor dopravy a služeb
Městského úřadu ve Frýdku-
Místku je silničním správním
úřadem, do jehož působnosti
patří také vydávání rozhod-
nutí o povolení zvláštního
užívání místních komunikací
(zákon č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů).
Podle § 25 odst. 6 písm. c)

bodu 1. zákona č. 13/1997
Sb., se za zvláštní užívání
komunikace  považuje umís-
ťování a provozování reklam-
ních poutačů, propagačních
a jiných zařízení, světelných
zdrojů, barevných ploch a ji-
ných obdobných zařízení. V
obecně závazné vyhlášce č.
1/1996 o místních poplatcích
ze dne 26. března 1996 je
za umístění reklamy, nápisů,
poutačů stanoven poplatek
za užívání veřejného pro-
stranství.

Odbor DaS proto vyzývá
všechny subjekty, na které
se vztahují tato ustanovení
právních norem, aby si nej-
později do 31. března 2002
vyřídily potřebná povolení
k umístění reklamních sto-
janů a dalších reklamních
zařízení, a to následujícím
způsobem:

1 Žadatel o povolení vypl-
ní příslušnou žádost na odbo-
ru DaS, č. dv. 415. (tel. 609
224).

2 Kdo požaduje umístění
reklamního zařízení na chod-
níku, uhradí správní poplatek.

3 Po obdržení povolení
uhradí žadatel místní popla-
tek za užívání veřejného pro-
stranství, a to na odboru fi-
nančním. Poplatek činí Kč
5,50/započatý m2/den.

Odbor DaS MěÚ ve Frýd-
ku-Místku je oprávněn uložit
pokutu až do výše 300 000 Kč

(§41 odst. 2 písm. a) záko-
na č.13/1997 Sb.) právnické
nebo fyzické osobě, která
používá neoprávněně míst-
ních komunikací (chodníků)
pro umístění propagačního a
reklamního zařízení. 

Ing. Miroslav Hronovský,
vedoucí odboru DaS

Uzávěrka žádostí
o poskytnutídotace

ze zdravotního fondu
Odbor sociálních služeb

Městského úřadu ve Frýdku-
Místku upozorňuje občany
a organizace, že termín pro
odevzdání žádostí (projektů)
o poskytnutí dotací ze zdra-
votního fondu je 4. 3. 2002.
Žádosti je nutno v tomto ter-
mínu zaslat na odbor soc.
služeb MěÚ. Případné dota-
zy budou sděleny na tel. č.
0658/609344.

park Pod zámkem, který sjednotí centrum a okraj Frýdku 

Na reklamní stojany je nutné povolení

Rozšíření služeb
pro občany v DPS

Město Frýdek-Místek disponuje 310 byty
v domech s pečovatelskou službou (DPS).
Městský úřad, odbor sociálních služeb rozši-
řuje své služby v DPS prostřednictvím zříze-
ní funkce sociálního pracovníka, čímž se za-
jistí stálý přehled o jeho nájemnicích a jejich
potřebách.

Budou tak moci být důsledněji a se znalostí
místních podmínek řešeny vzniklé problémy
v jednotlivých pečovatelských domech ve spo-
lupráci s pečovatelskou službou, správou byto-
vého fondu, lékaři, ošetřovatelskými agentura-

mi, kluby důchodců apod., tak, aby bydlení
v DPS přineslo větší pohodlí a zázemí, které dá-
vá obyvatelům pocit jistoty a prodlužuje jejich
samostatnost a nezávislost.

V souvislosti s nově zaváděným místním po-
platkem za komunální odpad bude nájemníkům
DPS nabídnuta služba přímého výběru tohoto
poplatku v jejich domácnostech.

V nejbližších dnech bude odbor sociálních
služeb MěÚ FM iniciovat ve spolupráci s pra-
covníky OSOM - správou bytového fondu a pe-
čovatelské služby informativní setkání nájem-
níků za účelem projednání provozních a orga-
nizačních záležitostí v jednotlivých domech,
o jejichž konání budou nájemníci  písemně vy-
rozuměni.
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Hospodaření města se od 1.
ledna 2001 do doby schválení
rozpočtu města pro rok 2001
řídilo pravidly rozpočtového
provizoria. Dne 13. února 2001
zastupitelstvo města schválilo
rozpočet města pro rok 2001
formou závazných ukazatelů,
kterými se v průběhu roku řídi-
la rada města a jednotlivé od-
bory Městského úřadu ve
Frýdku-Místku. V průběhu roku
zastupitelstvo města provedlo
na základě aktuálního vývoje
příjmů a výdajů 5 změn závaz-
ných ukazatelů formou rozpo-
čtových opatření. Rada města
provedla 9 rozpočtových opat-
ření v rámci schválených zá-
vazných ukazatelů.

Celkové příjmy města za rok
2001 dosáhly výše 1 015 741
tis. Kč, tj. 101 % upraveného
rozpočtu. Ve srovnání s rokem
2000 vzrostly příjmy o 167 504
tis. Kč, což je o 20 %. Celkové
výdaje města v roce 2001 čini-
ly 1 100 912 tis. Kč, tj. 96 %
upraveného rozpočtu. Ve srov-
nání s rokem 2000 vzrostly o
26 %.

K financování výdajů využilo
město v roce 2001 vedle příj-
mů roku 2001 i zdroje vytvoře-
né v minulých letech, dále hy-
poteční úvěr ve výši 47 359 tis.
Kč, úvěry od ČSOB, a. s. ve
výši 78 565 tis. Kč, prostředky

sociálního fondu, fondu pomo-
ci občanům dotčeným výstav-
bou komunikace I/48 a fondu
rozvoje bydlení.

Příjmy
Příjmová základna obcí byla

v roce 2001 podstatným způ-
sobem ovlivněna:
1) změnou rozpočtového urče-

ní daní (obce se od roku
2001 podílejí na výnosech
daní z příjmů právnických a
fyzických osob jiným způso-
bem než v roce 2000 a zís-
kaly nový podíl na výnosu
daně z přidané hodnoty)

2) změnou toku finančních pro-
středků na platy, odvody na
sociální a zdravotní pojiště-
ní,ostatní platby za provede-
nou práci školám a škol-
ským zařízením a dotací
úřadu práce na veřejně pro-
spěšné účely poskytované
příspěvkovým organizacím
zřízeným obcemi.
Novým způsobem toku fi-

nančních prostředků do škol a
školských zařízení a dotací na
veřejně prospěšné práce pro-
teklo rozpočtem města v loň-
ském roce 167 292 tis. Kč.

Nové rozpočtové určení daní
přineslo městu Frýdek-Místek
příjmy z výnosů daní vyšší o
119 978 tis. Kč, než jaké zís-
kalo v roce 2000.

Výdaje
K největším investičním

akcím realizovaným v uply-
nulém roce patří:
• rekonstrukce domů Malý Ko-
loredov  65 412 tis. Kč
• průmyslové zóny Chlebovice
a Lískovecká  47 800 tis. Kč
• rekonstrukce nám. Svobody
v Místku + přilehlých ulic  

37 044 tis. Kč
• velká zasedací síň - úpravy +
větrání  15 828 tis. Kč
• rekonstrukce kina Vlast - kni-
hovna, střecha  12 968 tis. Kč
• Centrum pro ment. postiženou
mládež ul. Fibichova - okna,
střecha, zateplení 3 977 tis. Kč
• rekonstrukce komunikací na
sídl. Puškinovo  5 281 tis. Kč 
• výstavba chodníku na ul. Pal-
kovická  2 891 tis. Kč

Mezi největší opravy reali-
zované v roce 2001 patří:
• základní škola Lískovec - fa-
sáda  3 767 tis. Kč
• základní škola E. Krásnohor-
ské 2254 - fasáda  

3 733 tis. Kč

Přijaté dotace ze státního
rozpočtu

Vedle vlastních příjmů zapo-
jilo město do svého rozpočtu i
dotace ze státního rozpočtu, z
rozpočtu okresního úřadu a od
obcí v celkové výši 447 260 tis.

korun, tj. 100 % upraveného
rozpočtu. Přijaté dotace se
v roce 2001 staly hlavním zdro-
jem financování výdajů města.
Jejich podíl na celkových příj-
mech činil 44,03 %. Ve srovná-
ní s rokem 2000 došlo k jejich
nárůstu o 135 267 tis. Kč. Zvý-
šení dotací bylo způsobeno
změnou toku finančních pro-
středků ze státního rozpočtu
pro školy a školská zařízení a
z úřadu práce na veřejně pro-
spěšné účely.

Více jak polovinu z celkové-
ho objemu dotací (52 %) před-
stavují dotace v rámci souhrn-
ného dotačního vztahu ke stát-
nímu rozpočtu.

V roce 2001 město FM
obdrželo:
• dotaci na sociální dávky  

191 843 tis. Kč
• dotaci na výkon státní správy  

22 382 tis. Kč
• dotaci pro Domov důchodců  

10 136 tis. Kč
• dotaci pro Centrum pro men-
tálně postiženou mládež 

1 288 tis. Kč
• dotaci na školství  

8 315 tis. Kč
• na částečnou úhradu nein-
vestičních výdajů jednotek
Sboru dobrovolných hasičů

31,9 tis. Kč

Z ostatních větších dotací
přijatých v roce 2001 lze jme-
novat:

• dotace pro školy a školská
zařízení  167 095 tis. Kč
• dotaci na startovací byty - Ma-
lý Koloredov  33 708 tis. Kč
• dotaci na průmyslovou zónu
Chlebovice  4 650 tis. Kč
• dotaci na provoz Domova dů-
chodců  3 092 tis. Kč
• dotaci na opravu hradební zdi  

1 010 tis. Kč

Závěrečný účet města bude
zastupitelstvo města schvalo-
vat dne 18. 6. 2002. Výňatek
z něj bude 15 dnů předem zve-
řejněn na úředních deskách
města. Podrobný závěrečný
účet je k nahlédnutí na finanč-
ním odboru Městského úřadu
ve Frýdku-Místku a bude zve-
řejněn na webových stránkách
města.

V příštím čísle Zpravodaje
Vás podrobněji seznámíme
s rozpočtem města Frýdku-
Místku na rok 2002, který
schválilo zastupitelstvo města
na svém únorovém zasedání. 

Stranu připravila Jana Ru-
mianová ve spolupráci s fi-
nančním odborem Městské-
ho úřadu ve Frýdku-Místku

Závěrečný účet Města Frýdek-Místek za loňský rok

Rozpočet Skutečnost Plnění Podíl na celk.
r. 2001 r. 2001 v % příjmech v %

Daňové příjmy 422 644 423 728 100 41,72
Nedaňové příjmy 116 006 118 837 102 11,70
Kapitálové příjmy 24 551 25 916 106 2,55
Přijaté dotace 447 242 447 260 100 44,03
Příjmy celkem 1 010 443 1 015 741 101 100,00

Zem. a les. hospodářství 1 856
Průmysl,stav., vnitřní obchod 5 508
Doprava 132 372
Vodní hospodářství 4 265
Školství 268 407
Kultura 42 222
Tělových. a zájm. činnost 16 444
Zdravotnictví 14 385
Bydlení,kom.služby a úz.rozvoj 231 503
Ochrana živ. prostředí 39 046
Sociální dávky 166 315
Sociální péče 52 656
CO, bezpečnost a PO 15 566
Místní správa 
a zast. orgány 92 354
Fin. operace 
a ost.činnosti 18 013

Zajímá Vás, jak hospodaří Město Frýdek-Místek se svými fi-
nančními prostředky? Připravili jsme pro Vás materiál, jehož
cílem je srozumitelně a přehledně přiblížit strukturu příjmů
i výdajů frýdecko-místeckého městského rozpočtu. Výčet jed-
notlivých položek je doplněn detailnějším výběrem těch, o ni-
chž se domníváme, že Vás budou nejvíce zajímat. V tomto čís-
le Zpravodaje bychom Vás chtěli seznámit s hospodařením
Města Frýdek-Místek v loňském roce a v příštím Zpravodaji
Vás budeme informovat o položkách rozpočtu města na rok
2002.

Srovnání výdajů města Frýdku-Místku v letech 1997-2001  (v tis. Kč) 
Skuteč. Skuteč. Skuteč. Skuteč. Rozpočet Skuteč. Index Index
r. 1997 r. 1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2001 01/00 01/99

Zem. a les.hospodářství 683 1 030 1 894 1 792 1 871 1 856 1,04 0,98
Prům.,stavebn., vnitř. obchod 1 891 2 464 3 229 4 152 5 719 5 508 1,33 1,71
Doprava 68 182 78 194 83 641 75 810 131 898 132 372 1,75 1,58
Vodní hospodářství 12 474 17 131 18 599 11 443 4 299 4 265 0,37 0,23
Školství 87 193 89 297 101 255 100 107 268 886 268 407 2,68 2,65
Kultura 16 220 23 581 22 370 30 193 42 488 42 222 1,40 1,89
Tělových. a zájmová činnost 5 960 14 314 14 267 10 911 16 476 16 444 1,51 1,15
Zdravotnictví 1 255 24 174 27 777 77 901 14 392 14 385 0,18 0,52
Bydl.,kom.služby a úz.rozvoj 172 204 168 138 120 331 95 348 237 135 231 503 2,43 1,92
Ochrana životního prostředí 31 527 47 738 47 415 41 167 39 151 39 046 0,95 0,82
Sociální dávky 49 585 80 397 131 048 177 622 191 843 166 315 0,94 1,27
Sociální péče 160 368 84 598 44 092 44 618 52 821 52 656 1,18 1,19
CO, bezpečnost a PO 14 774 14 432 15 430 15 320 15 576 15 566 1,08 1,01
Místní správa a zastup.orgány 69 683 67 548 72 431 75 269 92 745 92 354 1,21 1,28
Fin. operace a ost.činnosti 120 344 65 619 78 838 114 518 26 092 18 013 0,16 0,23
Výdaje celkem 812 343 778 655 782 617 876 171 1 141 392 1 100 912 1,26 1,41
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FINANČNÍ PŮJČKY
- 20 000 - 200 000 Kč
- peníze přímo na Váš

účet
- neúčelové a bez ručitele
- splatnost 12, 18,

24 měsíců
- pro zaměstnance

a důchodce
- pro podnikatele (pouze

lékaři, advokáti, soudní
znalci, soudní odhadci)

- měsíční splátky srážkou
ze mzdy nebo z účtu

- možnost navýšení
půjčky

a další výhody pro klienty

0608 613 045

Nabízíme

NEZÁVISLOU
OBCHODNÍ
ČINNOST

pro Frýdek-Místek a okolí.
Informace podá
p. Zapletalová,

0658 432 395
0607 955 316

RÁMUJEME 
A  PASPARTUJEME

- velký výběr rámů a paspart.
Provádíme veškeré

SKLENÁŘSKÉ PRÁCE 
V INTERIÉRECH
A EXTERIÉRECH.

Provozní doba:
Po - pá 8 - 17

tel.: 0658/431 385
0723/667 141

Sídlo: 
Domov mládeže SPŠ,

ul. 28. října 1639, 
Frýdek-Místek

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

volejte zdarma

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

0658 625 625

0603 512 515

cesta zpět zdarma

slevy pro 
tělesně 

postižené 
a důchodce

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

Nabízí od nového školního roku následující studijní obory: 

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

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

Firma VELČOVSKÝ

● renovace dveří, 
kuchyňských li-
nek

● montáže 
bezpečnostních
dveří 
zn. Sherlock

● výroba dveří
● vitrážová skla

Tel.: 0606/705 858 
(nonstop)

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

e-mail:velc@applet.cz

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

Vám nabízí hutní materiál a kovovýrobky. 

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

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

Telefon: 0658/482 919, 622 148

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

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

Školení řidičů včetně přezkoušení podle zákona 247/2000

PRO STUDENTY SLEVA, DLOUHODOBÉ SPLÁTKY

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu) 

Po 17.00 - 18.00 hod.; zahájení 11.3., 18.3., 25.3.
Informace:  tel.: 0658/67 12 88

tel.: 0724/20 00 40

CARAADD

A, B, C

Kompletní sluÏby v oblasti

vodo - topo - plyn
s bezplatnou konzultací

n a b í z í
firma KUPâA Tomá‰

739 03 PrÏno ãp. 5

Volejte ihned 0658/675 999

nebo 0602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·

Studujte vysokou školu !!!
Vysoká škola J.A. Komenského nabízí v letošním školním
roce tříletý bakalářský studijní program „specializace v peda-
gogice“, studijní obor

✍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH (ANDRAGOGIKA)
Forma studia: • prezenční (denní) - Praha

• kombinované (pro studující při zaměstnání)
- Frýdek-Místek

Hlavní studijní předměty: pedagogika, psychologie, andragogika,
sociologie, řízení vzdělávání, řízení lidských zdrojů, vzdělávání do-
spělých v EU, .
Ukončení: státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce, titul
bakalář (Bc.)
Uplatnění absolventů: vzdělavatelé dospělých v institucích vzdělá-
vání dospělých, řídící pracovníci ve vzdělávacích a personálních
útvarech institucí a firem, v pedagogických centrech, nadacích a ne-
ziskových organizacích realizujících práci s lidmi, odborný pracov-
ník v oblasti poradenství ve vzdělávání, specialista v oblasti rozvoje
lidských zdrojů
Obsah přijímacích zkoušek: písemný test ze všeobecných spole-
čenskovědních znalostí, termín konání na www.vsjak.cz
Cena studia za semestr: 19 000,- Kč
Informace o studiu: konzultační středisko VŠ JAK Frýdek-Místek,

Brožíkova 40
tel.: 0658/647 546, 648 039 fax: 0658/648 038
E-mail: vsjak@vsjak.cz Internet: www.vsjak.cz

Dále nabízíme: • rekvalifikační kurzy
(PC, účetnictví, další dle výběru)

• doplňkové pedagogické studium
• speciální pedagogiku

„Svět by chtěl přetavit lidi změnou jejich prostředí. Kristus
mění lidi, oni pak mění své prostředí. Svět by chtěl formovat

lidské chování, ale Kristus může měnit lidskou podstatu.“
(Ezra T. Benson)

Odbočka Frýdek-Místek
Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

zve na
D E N O T E V Ř E N Ý C H D V E Ř Í

se zaměřením na seznámení s Církví a rodinnou historií
na ulici T.G. Masaryka 603 ve Frýdku-Místku

v sobotu 9. března 2002 v době od 13:00 do 17:00.

CHORVATSKO
karavany,  s tany
1 800 Kč za 7 dní
v prázdninách !

CA Beskyd Turist
F-M, Nádražní 1100

tel.: 0608 611 038
www.wolny.cz/beskyd

☎ZMùNA

STùHOVÁNÍ
Ordinace klinického

psychologa PhDr. Marie
Cvekové bude od 

1. 3. 2002 pfiemístûna do
budovy hotelového domu

Telefonick˘ kontakt
i nadále 621 661

Mal˘ Koloredov 811
Fr˘dek-Místek, 5. patro. 

STUDIUM PRO
OSOBNÍ ASISTENTY
Speciální školy pro žáky s více
vadami Naděje poskytují mož-
nost rekvalifikačního studia
MŠMT - pracovník pro osobní
asistenci postižených jedinců
v rozsahu 220 hodin včetně 50
hodin praxe v odborných zaří-
zeních.
■ Termín kursu: od února do

května.
■ Bližší informace: na telefo-

nu 0658/633 480 - vedoucí
kursu p. Klarová nebo na ad-
rese školy: Škarabelova 562 
(Růžový pahorek), FM.



Od pátku 29. března
do úterý 2. dubna
Chlebovice - u bývalého MNV
Chlebovice - u transformátoru
Chlebovice - v dolní části 
u p. Martínka
Chlebovice - u myslivny
Lysůvky - u p. Konečné
Lysůvky - u p. Sochy
Zelinkovice - u obchodu
Zelinkovice - ul. Rovenská
Skalice - u kulturního domu
Skalice - u kostela
Skalice - zastávka U vrby
Skalice - kamenec u rozcestí
Skalice - u lávky na Dobrou

Od pátku 5. dubna
do pondělí 8. dubna
Lískovec - u hasičské zbrojnice
Lískovec - na točně v Hájku
Lískovec autobus. stanoviště 
u VP
Nová osada - u obchodu
Nová osada - ul. Hakena
Novodvorská
Pekařská - naproti čp. 3125 
Panské Nové dvory - u hasičské
zbrojnice
Panské Nové Dvory - u p. Kalety
K Hájku - u obchodu
K lesu - u pana Bialka
Bruzovská - u vodárny
Černá cesta - u obchodu

0d pátku 12. dubna
do úterý 15. dubna
Nad mostárnou - u lávky
Kollárova - u domu s pečovatel-
skou službou
Klicperova - u popelnic
Vršavec - na konci ulice u lesa
Slezská I - na parkovišti
Jiráskova - pod samoobsluhou
Hálkova - u výměníkové stanice 
Hálkova - výměníkové stanice
Zd. Štěpánka - za restaurací 
Riviera
Palkovická - u podchodu
Stará Riviera - u školky
Bezručova - u betonových zábran
Anenská - u vchodu čp.632

Od pátku 19. dubna
do pondělí 22. dubna
Frýdlantská - u věžáku u světelné
křižovatky

Čelakovského - u bývalého 
obchodu
Riegrova
Pionýrů - u vchodu čp. 803 - 805
Myslbekova - u rozvodny
Gagarinova - před domem čp.
1765 - 1767
Fugnerova - naproti 1362
J. Trny - u restaurace Morava
J. Skupy - na parkovišti 
za kulturním domem VP
Cihelní - u 10. ZŠ
Pavlíkova - u obchodu s potravi-
nami
K Olešné - u pana Kubaly čp.
1332
Černá cesta - u obchodu

Od pátku 26. dubna
do pondělí 29. dubna
Bahno-Příkopy - u garáží za 
sběrnou surovin
Stará Riviera - u školky
Bezručova - u betonových zábran

Nová osada - u obchodu
Nová osada - ul. Hakena
Havlíčkova - u česel Hodoňovic-
kého náhonu
Dr. Vaculíka - konec parkoviště
Kollárova - u pečovatelského 
domu
Škerabelova - u čp. 562 ( školka
Naděje )
Tolstého - poblíž PNS
Fibichova - poblíž gymnázia

Rozmístění kontejnerů
V březnu a v dubnu bude pro ob-
čany zajištěn sběr objemového
odpadu. Do rozmístěných velko-
objemových kontejnerů je možné
odkládat odpad větších rozměrů
(jako například nábytek, matrace,
koberce apod.), který se nevejde
od běžných popelnic. Kontejnery
nejsou určeny na popel, běžný ko-
munální či stavební odpad, nebo
odpad nebezpečný.

7 BŘEZEN 2002NEMOVITOSTI, INFORMACE

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka

V. NP - 11 kanceláří včetně soc. zázemí (3 bývalé bytové jednotky)
III. NP - nebytové prostory o výměře 35 m2 (1/2 byt. jednotky)

2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
IV. NP - 7 kanceláří
III. NP - 5 kanceláří
II. NP - 4 kanceláře + sklad

3) Objekt čp. 811 - budova „B“ (nad restaurací), ul. Malý Koloredov 
II. - V. NP - kanceláře (soc. zařízení samostatné)

4) objekt čp. 131, ul. Palackého
II.NP. - nebytový prostor o výměře 27,50 m2

5) křížový podchod
- prodejní box o výměře 12,20 m2 (směr obch. středisko MAINL)
- prodejní box o výměře 13,40 m2 (směr ul. Frýdlantská)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 604, Sadová

V., VIII., IX. NP. - kanceláře (soc. zařízení společné v jiném po-
schodí)

2) Objekt čp. 591, Nár. mučedníků
II. NP. - nebytové prostory o výměře 15,2 m2

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

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

Informace:
MěÚ - odbor správy obecního majetku, tel. č. 0658/609 174

POZEMKY K PRONÁJMU
Město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující pozemky:
k.ú. Frýdek
- pozemky p.č. 1512/2, zast. plocha o výměře 192 m2, p.č. 7633/2,

vodní plocha o výměře 184 m2, p.č.1520/2, ost. plocha o výměře
16 m2, p.č. 1519/2, zahrada o výměře 105 m2, p.č. 1519/4, zast.
plocha o výměře 98 m2, 1518/2, zast. plocha o výměře 21 m2,
p.č. 1521/2, ost. plocha o výměře 43 m2 (ul. T. G. Masaryka) - za
účelem dostavby uliční linie.

- pozemky p.č. 1831/249, ost. plocha a p.č. 1524, zast. plocha 
o celkové výměře 400 m2 (Kostikovo náměstí) - za účelem do-
stavby uliční linie.

k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku
- pozemky p.č. 3711/10, orná o výměře 12161 m2, p.č. 5268/1, orná

o výměře 10131 m2, p.č. 5268/6, orná o výměře 19419 m2 

a p.č. 5268/8, orná o výměře 3229 m2 - průmyslová zóna Lískovec

Informace:
MěÚ - odbor správy obecního majetku, tel. č. 0658/609 173

11.1. K.H.Máchy československý vlčák
12.1. Skalice zlatá kolie
12.1. ul. Husova irský setr
12.1. ul. Pavlíkova pitbul
14.1. černý kříž. s bílou náprsenkou, kož. obojek
15.1. ul. Komenského něm.ovčák
17.1. u Intersparu něm.doga, černá
17.1. ul. E. Krásnohorské malý hnědý kříženec (jezevčík)
17.1. ul. Nár. Mučedníků malé černé štěně
19.1. u energolávky (Riegrova) fena něm.ovčáka
20.1. ul. Pavlíkova černý něm.ovčák se světlým pálením
20.1. u Intersparu kolie
22.1. u čerp. stanice ARAL fena něm.ovčáka
23.1. ul. I.P.Pavlova štěně s černou srstí
24.1. na Bruzovské u Beneluxu německý ovčák, pes
24.1. ul. J. Haška štěně, kříženec - pes, světlý
24.1. ul. Beskydská u Aralu šedý kříženec foxteriéra, chlupatý
29.1. na Olešné německý ovčák, pes
30.1. ul. Slezská šedohnědý chlupatý kříženec, fena

7.2. VP FM něm.ovčák, černý, hnědé pálení
7.2. Beskydská kříženec dalmatina, fena
8.2. ul. Míru fena něm. ovčáka
9.2. ul. I.P. Pavlova menší kříženec, fena, bílá káva
9.2. ul. ČSČK něm.ovčák, hnědý s černým pálením

11.2. zahrada Národ. domu něm.ovčák, světlý, černý hřbet
11.2. zahrada Národ. domu něm.ovčák, tmavá srst

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

Úřední hodiny: Po - St, Pá: 16 - 18 hod.

Osud každého ze psů, kteří se ocitli v útulku, je jiný. Jeden je notorický tulák, jiného opustil pání-
ček, další se ztratil při výpravě za fenou a jiný kousl člověka a nikdo ho proto nechce. Každý z nich
si však nejvíce ze všeho přeje, aby ho měl někdo rád. Když se u kotců objeví člověk, všichni psi,
pejsci, hafani a chlupáči jsou najednou v pozoru a smutnými pohledy a vlastně celým svým psím
tělem prosí: „Odveď mě domů, hraj si se mnou, měj mě rád!“ I když je v útulku o hafany dobře po-
staráno, bývá velmi těžké z tohoto místa odejít bez některého z nich. Foto: Jana Rumianová

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v březnu a dubnu
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Jednání se neslo ve veskrze
praktickém duchu. Slovenskou
stranu reprezentoval ředitel In-
formačního centra v Čadci,
starosta Súlova, zástupce
Krajského úřadu v Žilině pro
věci Euroregionu Beskydy a
ředitel Europrojektu Bratislava,
který je jedním z odborných
garantů pro technické náleži-
tosti získání grantu na aktivity
přeshraniční spolupráce na
Slovensku.

Česká strana připravuje
na rok 2002 v rámci před-
vstupních aktivit do EU - pře-
shraniční spolupráce a fon-
dů CBC Phare čtyři okruhy :

● propagační materiály Euro-
regionu Beskydy (ty na vele-
trzích cestovního ruchu Re-
gion Beskydy velmi úspěšně
prezentují)

● komplexní mapu Euroregio-
nu Beskydy zahrnující čes-
kou, slovenskou i polskou
část (cyklotrasy, turistické
trasy a základní informace o
většině obcí vhodných
k navštívení)

● gastrosoutěž (soutěž mezi
českými a polskými studen-
ty oboru kuchař - číšník)

● sportovní soutěže (závody
v lehké atletice mezi žáky
základních škol všech tří re-
publik, volejbal smíšených
družstev, popřípadě tenis,
stolní tenis, plážový volejbal
a fotbalové utkání mezi zá-
stupci měst Frýdek-Místek,
Bialsko-Biala a Žilina)

Kdyby tyto vesměs velmi ob-
líbené akce nenašly na sloven-
ské nebo polské straně zrcad-
lového partnera, byla by jejich
realizace ohrožena. Vzhledem
k pozdržení CBC Phare na
Slovensku a zmatku v kompe-
tencích na slovenských úřa-
dech tato situace reálně nastá-
vala. Pracovní návštěva uká-
zala, že se vše dá ještě zvlád-
nout. Starosta Súlova ve spo-
lupráci s Europrojektem, s.r.o.
bude zřejmě velice aktivním
partnerem pro naši stranu
ohledně vydávání map a pro-
pagačních materiálů a v Info-

centru Čadca má euroregion
zase oporu při organizaci spor-
tovních mezirepublikových ut-
kání. Tato spolupráce je důle-
žitá, neboť předvstupní politika
čekatelských zemí do EU je
orientována výrazně na princi-
py partnerství a vyplývající
spolupráce, a tím jsou podmí-
něny i případné dotace a gran-
ty, které přistupujícím zemím
EU poskytuje. Čekatelské ze-
mě jsou také sledovány, jak si
s nezvyklou politikou partner-
ství jako přípravou na pravidla
platící v rámci EU, poradí. Ko-
laps přeshraniční spolupráce si
tedy nemůžeme dovolit. 

Znovunalezení aktivních spo-
lupracovníků na slovenské stra-
ně tedy dává naději, že strategie
rozvoje Euroregionu Beskydy je
na dobré cestě a přes malé kro-
ky se propracujeme k viditelné-
mu rozvoji dobrých sou-
sedských vztahů s našimi nej-
bližšími slovanskými sousedy. 

(Ing.Petr Rafaj,
místostarosta města FM,

prezident Euroregionu
Beskydy)

Místostarosta města Frýdek-
Místek a prezident Euro-
regionu Beskydy ing. Petr 
Rafaj. Foto: Archiv

Obtíže jsou zažehnány,
Spolupráce české a slovenské strany

Euroregionu Beskydy pokračuje
V rámci zmapování situace na slovenské straně Euroregio-

nu Beskydy navštívili koncem ledna zástupci české strany
své kolegy na Slovensku. Po změnách ve státní správě, s ni-
miž se Slovensko také potýká, totiž nebylo vůbec jasné, jak
bude spolupráce mezi oběma částmi Euroregionu Beskydy
nadále vypadat. Ukázalo se, že slovenská strana se přes změ-
ny ve státní správě a s tím spojené organizační zádrhely pře-
nesla a po krátkém vakuu jsou opět k dispozici kompetentní
pracovníci.

V minulých příspěvcích Vás Regionální inovační centrum Frý-
dek-Místek informovalo o všech vyhlášených programech pod-
por pro malé a střední podnikání. V tomto čísle se vracíme jen
k podstatným změnám.

S platností od 1. ledna 2002 byly schváleny změny podmínek pro-
gramů podpor pro MSP ZÁRUKA, TRH, KOOPERACE a START.
K výraznějším změnám dochází, jak jsme již dříve avizovali, jen u pro-
gramu START, který se nebude nadále týkat jen pracovníků uvolně-
ných z podniků hutní výroby, ale všech občanů, kteří chtějí podnikat.
Protože podmínky programu START se mění velmi výrazně, uvádí-
me stručně jeho obsah.

1.Příjemcem podpory mohou být:
a) fyzické osoby, které splňují všechny dále uvedené podmínky:

- jsou oprávněny k podnikání na území České republiky
- zahájily podnikatelskou (výdělečnou) činnost registrací na finančním

úřadě, nejdříve 6 měsíců před datem podání žádosti o podporu
- nebyly před datem podání žádosti o podporu společníky či zakla-

dateli obchodní společnosti, nebo které před datem výše uvedené
registrace na finančním úřadě nebyly kdykoliv dříve registrovány ja-
ko podnikatelé
a) obchodní společnosti, s výjimkou akciových společností, které

splňují všechny dále uvedené podmínky:
- mají sídlo na území České republiky
- byly zaregistrovány na finančním úřadě, nejdéle 6 měsíců před da-

tem podání žádosti o podporu
- k datu podání žádosti o podporu nejsou jejich společníky nebo za-

kladateli osoby, které byly před datem podání žádosti o podporu
podnikateli, nebo společníky či zakladateli jiné obchodní společnos-
ti, než je společnost žádající o podporu.

2. Druhy podpor - bezúročný úvěr
Úvěr může být poskytnut podnikateli - fyzické osobě až do výše 0,5

mil. korun. U obchodních společností s jedním společníkem či zakla-
datelem může výše úvěru činit až 0,5 mil. korun, v případě více spo-
lečníků až 1 mil. korun. Doba splatnosti při poskytování úvěru je max.
6 let. Úvěr bude splácen rovnoměrnými čtvrtletními splátkami. První
splátka úvěru bude stanovena v době od 9 do 12 měsíců ode dne je-
ho poskytnutí.

3. Podmínky programu
Úvěr může být maximálně do 50% jeho celkového objemu použit

i na zásoby, pohledávky do lhůty splatnosti a na úhradu provozních
nákladů bezprostředně souvisejících s realizací projektu.

Žadatel je povinen doložit jako součást žádosti o podporu certifi-
kát(y) Národní asociace pro rozvoj podnikání potvrzující úspěšné
ukončení vzdělávacího programu pro začínající podnikatele „Základy
podnikání“ akreditovaného MŠMT a realizovaného některým z regio-
nálních poradenských a informačních center (dále jen RPIC).

Jako součást žádosti je žadatel povinen předložit podnikatelský
plán připravený ve spolupráci s některým RPIC, včetně doporučení
RPIC k jeho realizaci.

Při přiznání podpory musí být jednoznačně vyjasněny veškeré
majetkoprávní vztahy související s projektem, a to tak, aby byla za-
jištěna jeho realizace v rozsahu předloženého záměru minimálně po
dobu poskytování podpory.

V nejbližší době má být rovněž po dlouhých průtazích zahájena re-
alizace programu PHARE 2000 zaměřena na problémové regiony,
mezi něž patří i Moravskoslezský kraj. V rámci tohoto programu bu-
dou moci být dotovány vybrané projekty investičního charakteru pod-
porující malé a střední podnikání v tomto regionu. Jakmile bude pro-
gram vyhlášen poskytneme ihned detailnější informace ve Zpravo-
daji, případně operativně i telefonicky nebo při osobní návštěvě zain-
teresovaným zájemcům. Připomínáme znovu, že naše sídlo je v are-
álu VÚHŽ a.s. v Dobré, tel. 0658/ 601171,601 201, 601 206. (ric)

Podmínky programu START
se výrazně změnily
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Nezaměstnanost 14,27 %
Ke konci letošního ledna čini-

la míra nezaměstnanosti v okre-
se Frýdek-Místek 14,27 %.

V samotném okresním městě
se míra nezaměstnanosti přepo-
čtena v poměru k ekonomicky
aktivnímu obyvatelstvu vyšplha-
la až na 16,34 %. Místní úřad
práce eviduje 15 187 uchazečů
o zaměstnání. V průběhu ledna
požádalo o zprostředkování za-
městnání 1764 nových uchaze-
čů o zaměstnání. Nejvíce z nich
představovali zaměstnanci z od-
větví stavebnictví, hutnictví, ob-
chodu, textilního průmyslu, ve-
řejné správy. Z nově zaregistro-
vaných uchazečů o zaměstnání
158 ukončilo samostatně výdě-
lečnou činnost. Vyřazeno bylo
ve stejném období 1206 ucha-
zečů, z tohoto počtu byl pro 850
vyřazených důvodem ukončení
evidence nástup do zaměstnání.
Nejvíce vyřazených našlo uplat-
nění především v odvětvích
služby, obchod, pohostinství a
ubytování, výroba kovových
konstrukcí, výroba potravin.

Atleti Frýdku-Místku
na Mistrovství ČR

Stejně jako každým ro-
kem, i letos byli vyhlášeni
nejlepší atleti oddílu TJ
Slezan FM za uplynulou
sezónu. Slezanská „TOP
12“ má následující podo-
bu:

Zvítězil Petr Mikulenka - na
Mistrovství ČR stříbrný na
3000 m př., na 5000 m a na
10 km na silnici, bronzový na
10 km na dráze. 2. místo Mi-
chaela Bubiková - 3 medaile
na Mistrovství ČR stříbro na
800 m v hale, bronzová 800
m a v přespolním běhu, 3.
místo Barbora Bohatá - dvoj-
násobná mistryně ČR v chůzi
dorostenek. 4. místo Petra Pi-
šová, 5. je Miroslav Lepíček,
6. Lenka Kalábová 7. Petr
Vronský, 8. Kateřina Chrobá-
ková, 9. Miroslav Magnusek,
10. Monika Janošcová, 11.
Jan Šrubař, 12. Blažena
Stránská.

Nová pracovní místa
V rámci aktivní politiky za-

městnanosti bylo v lednu 2002
v okrese Frýdek-Místek nově
vytvořeno celkem 14 pracov-
ních míst, to znamená, že v led-
nu nastoupilo do pracovního
poměru na místa zřízena s fi-
nančním příspěvkem úřadu
práce 14 uchazečů o zaměst-
nání, bez ohledu na datum uza-
vření dohod s úřadem práce.

Jednalo se o místa na absol-
ventskou praxi a veřejně pro-
spěšné práce. Rovněž v tomto
měsíci došlo k uzavření nových
dohod na vznik SÚPM mezi úřa-
dem práce a zaměstnavateli, ale
s tím, že uchazeči o zaměstnání
nastoupí do pracovního poměru
až v průběhu února 2002.

Během ledna zahájilo rekvalifi-
kaci 151 uchazečů a na konci
měsíce navštěvovalo některý
z probíhajících rekvalifikačních
kursů pořádaných frýdecko-mís-
teckým úřadem práce celkem
412 uchazečů o zaměstnání, z to-
ho 229 absolventů a mladistvých
a 14 osob se ZPS.



Rušení nočního klidu
Rušení nočního klidu řešili

strážníci s 557 pachateli, z ni-
chž 45 skončilo na PAZS. Bylo
uděleno 49 pokut v hodnotě 17
800 korun a přestupkové komi-
si bylo předáno 10 případů.
„Často se jedná o skupinky
mládeže a je obtížné objektivně
určit viníka. Proto i počet uděle-
ných pokut není vysoký, ve vět-
šině případů dochází k okamži-
té nápravě a stačí domluva.
Rušení klidu v bytech je ves-
měs řešeno na základě ozná-
mení sousedů, u hluku na ve-
řejně přístupném prostranství je
část na oznámení občanů, část
je zjištěna hlídkou během po-
chůzky,“ informuje ředitel Měst-
ské policie ve Frýdku-Místku
ing. Ivo Kališ.

Místek je proti Frýdku
klidnější

V místecké části bylo 208
přestupků. Oproti minulým le-
tům je patrný nárůst zejména na
sídlišti Kolaříkovo (na ul. ČSA a
17.listopadu), dále na ulicích
Frýdlantská a Bezručova. Za-
tímco na ČSA jde většinou o ru-
šení klidu hlasitou hudbou v by-
tech, na Frýdlantské a v okolí
ruší noční klid návštěvníci Novo-
restu. Na náměstí Svobody bylo
řešeno 18 křiklounů, další pak u
Helaxu na Ostravské.

Ve frýdecké části strážníci ře-
šili 332 přestupků. Nárůst je pa-
trný zvláště na sídlišti Slezská,
kde počet přestupků vzrostl ze
111 na 237. Důvodem je největ-
ší počet barů a heren ve městě
a s tím spojený noční život.

Stounu strážníci
věnovali více pozornosti

Noční klid u klubu Stoun byl
řešen v 56 případech a městská
policie mu věnovala prakticky
každou noc větší pozornost než
jiným částem Slezské a Frýdku
vůbec. V sadech Svobody rušilo
noční klid v teplých měsících,
zvláště o prázdninách, 58 osob.
Na ulici Novodvorské to bylo 32
osob, většina hluku však pochá-
zela z bytových oslav a domá-
cích diskoték. Opakem byla ulice
Pekařská, kde hluk 19 krát tropi-
la mládež pod okny paneláků.

Buzení veřejného pohoršení
Tohoto přestupku se svým

jednáním dopustilo 919 osob.
Pod vlivem alkoholu muselo být
321 z nich umístěno na PAZS
k vystřízlivění. Bylo uděleno 21
pokut v částce 7000 Kč, tři oso-
by předstoupí před přestupko-
vou komisi MěÚ. Vesměs se
jednalo o osoby řádící se spole-
čensky k sociální spodině, alko-
holiky nebo jinak narušené oso-
by. Udělování pokut by bylo u
mnohých zbytečné, většina ne-
zaplatí ani za záchytku. (ik)

(Pokračování v příštím čísle)
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Zpívej s láskou, zpívej s vírou,
šlechetná ať duše zpívá.
V hudbě štěstí, radost, krása
oplývá duší mou i tvou.
Velebná tu krása zní,
V chrámu hudby
my splyneme s ní.

Tato slova již mnohokrát za-
zněla v úvodu koncertů Smíše-
ného pěveckého sboru Smeta-
na ve Frýdku-Místku a stala se
jakýmsi motem činnosti tohoto
hudebního tělesa. Těmi, kteří
obětavě nesou pochodeň pě-
veckého sborového umění i v
dnešní uspěchané době, jsou
nenápadní lidé, zpěváci, kteří
svému koníčku zasvětili někdy
celý život. V jejich čele stojí
sbormistryně ing. Hana Olková.
Příjemná, usměvavá a tempera-
mentní. Přívlastky charakteris-
tické pro mnohou ženu, ale
snad přímo nezbytné pro tu,
kterou sleduje stále mnoho pá-
rů očí a na jejíchž postupech zá-
visí zdar díla celého kolektivu.

Dirigent by měl umět
hudebníky sjednotit
Na otázku - Jakou úlohu má

sbormistr? - paní sbormistryně
odpovídá: „Dovolím si vypůjčit
odpověď od geniálního dirigen-
ta Toscaniniho. Ve zkoušce na
Debussyho Moře vzniklo nedo-
rozumění mezi ním a jedním
hráčem, interpretem technicky
velmi obtížné pasáže anglické-
ho rohu ve druhé větě nazvané
Hra vln. Po několika bezvý-
sledných repeticích prohlásil
hráč, že on chce znázornit vlny
(podle titulu). Toscanini odpo-
věděl: Ne, vy se držte not, vlny
budu dělat já. Takže já ve sbo-
ru dělám ty vlny a ostatní při-
zvukují. Ale vážně - každý zpě-
vák má sice svůj emocionální
vztah ke svému notovému par-
tu, k jeho technickým obtížím,
ale je to vztah neúplný. Diri-
gent musí tyto segmenty scelit
a vytvořit nový celek svým po-
jetím, svou interpretací díla, s
níž se mohou ztotožnit všichni
členové kolektivu. Je na něm,
aby skladbu technicky nadřel a
dokázal vdechnout neživým
tečkám not v partu pulsující
tep, život, naplnit je významem
a citem. Je na něm, aby všech-
ny nakazil svým zápalem,
svým prožitkem a uměl to z
nich vytáhnout. Je skvělé, když
po úmorných zkouškách se ko-
nečně skladba vyloupne z tvr-
dé skořápky a začne dýchat
hudebním souzněním všech
zúčastněných. Ovšem pod-
mínkou úspěšné práce a ne-
zbytnou vlastností dirigentovou
je kladný vztah k ostatním.
Chybí-li vstřícný postoj, nedá

se konečného cíle dosáhnout
nadměrným drilem, křikem či
vyhrůžkami na adresu pěvců.
Na zkouškách musí být discip-
linovaná pohoda. Samozřejmě
tato tvůrčí práce je podmíněna
technicky - bez dobrého pra-
covního kádru, tedy dobrých
zpěváků, je to všechno relativ-
ní a pouze teoretické.“

Velet mužskému sboru
bylo výzvou

Ing. Hana Olková vzpomíná
na své hudební začátky: „Tu
správnou jiskru zájmu o zpěv a
hudbu u mne zapálili výborní
učitelé v dětském sboru na zá-
kladní škole a v Lidové škole
umění, kde jsem se učila hrát
na klavír. Za to, že si mě klavír
podmanil, s trochou nadsázky
vděčím své pohodlnosti. Byli
jsme čtyři sourozenci a všichni
jsme navštěvovali Lidovou
školu umění. Na pravidelnou
maminčinu otázku - kdo chce
umývat nádobí, pomáhat v ku-
chyni, luxovat a kdo cvičit na
klavír, jsem si vždy pohotově
vybrala klavír. Měla jsem mož-
nost vyzkoušet si také hru na
královský nástroj - na varhany.
Na střední škole jsem začala
zpívat v Ženském pěveckém
sboru Martinů, který v té době
vedl mladý a talentovaný diri-
gent Jaromír Javůrek. Protože
jsem se v době svých vysoko-
školských studií na Vysoké
škole báňské zdokonalovala
ve hře na klavír na ostravské li-
dové konzervatoři a pravidelně
navštěvovala sbormistrovské
kurzy vedené renomovanými
sbormistry, vypracovala jsem
se postupně po boku dirigenta
Javůrka na zástupce sbormist-
ra tohoto tělesa. Později jsem
změřila své sbormistrovské
schopnosti také v místeckém
chrámovém sboru. Když jsem
v roce 1995 dostala nabídku
chopit se dirigentského žezla
Mužského pěveckého sboru
Smetana, byla to pro mne čest
i výzva zároveň. Avšak vzhle-
dem k nedostatku mužského
pěveckého dorostu bylo nutno
obnovit životaschopnost sboru
přeměnou na sbor smíšený, te-
dy do podoby tělesa, u jehož
zrodu stál v roce 1910 jeho za-
kladatel a první sbormistr Fran-
tišek Kolařík. O tom, že to byla
změna pozitivní, svědčí i sou-
časné klima ve sboru - vzájem-
ná soudržnost, přátelství a ra-
dost ze společné práce. A pro
mne osobně je působení ve
sboru skvělým doplňkem mé
profesní práce - pedagogické
činnosti na Integrované střední
škole ve Frýdku-Místku. Hudba

je jedním z důležitých závaží
vyvažující život do radostné
rovnováhy.“

Město je bohaté 
na hudební osobnosti

Pocta Františku Kolaříkovi,
tak se jmenoval koncert usku-
tečněný vloni na podzim pod
záštitou Lidového domu. Byl to
počin, který měl připomenout
nejen tohoto skladatele, který
formoval hudební život ve měs-
tě více jak 40 let, ale také díla
dalších osobností působících
v hudební historii našeho měs-
ta - Víta Kmenta a Josefa Va-
ňoučka. V dramaturgickém plá-
nu jsou další koncerty, které
představí v budoucnu i součas-
níky - skladatele Evžena Zá-
mečníka a Milana Báchorka.
Díky organizaci Národní dům
se mohou uskutečňovat ve
městě takové projekty, jako byl
např. nádherný koncert ke 100.
výročí úmrtí G. Verdiho. Tento
koncert ukázal vysokou úroveň
umělecké spolupráce hudeb-
ních těles Frýdku-Místku: Sym-
fonického orchestru Frýdek-
Místek, Ženského pěveckého
sboru Martinů a Pěveckého
sboru Smetana. Již tradičně ke
koncertům tohoto typu, na ni-
chž účinkují sólisté Národního
divadla moravskoslezského,
dává podnět a řídí je dirigent
Jaromír Javůrek. Právě mož-
nost spolupráce s výborným
symfonickým orchestrem dovo-
luje sborům práci na větších a
náročnějších skladbách.

Poselství indiánského
Zpěvu o stvoření

Paní sbormistryně říká, že
hudební těleso, které buduje
svou pozici, nevystačí pouze s
klasickým repertoárem. Proto
zařazuje do repertoáru skladby
populárního charakteru, zají-
mavé úpravy lidových písní a
skladatelské novinky. A dodá-
vá: „Budeme šťastní, když se
nám aspoň částečně podaří
naplnit poselství indiánského
Zpěvu o stvoření: Oči jsou
stvořeny k vnímání krásy, uši k
naslouchání kráse, jazyk k hlá-
sání krásy, ruce k vytváření
krásy a srdce k vnášení krásy
do světa!“ Anna Nováková

Sbormistr musí umět
vdechnout notám život

Zlatník RytecJ &P
PRODEJ HODINEK + ZÁRUČNÍ SERVIS

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

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

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

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

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

Víte, kam se dovoláte
z mobilního telefonu, volá-
te-li tísňovou linku 156?

Až do 12. února letošního
roku byla tísňová volání na lin-
ku 156 z mobilních telefonů
směrována na jednotlivé
ústředny do krajských měst.
Nyní došlo ke změně a osoba,
která zavolá linku 156 z mobil-
ního telefonu, bude spojena
s nejbližší služebnou městské
policie od místa volání.

Tísňová volání na linku 156
z mobilních telefonů budou
v Moravskoslezském kraji
směrována takto:

MP Frýdek Místekpřijímá
okr. Frýdek Místek mimo
města Třinec a Jablunkov
• MP Bruntál přijímá okr.

Bruntál mimo města Krnov
• MP Krnov přijímá město 

Krnov a blízké okolí
• MP Nový Jičín přijímá 

okr. Nový Jičín
• MP Ostrava přijímá okr. Os-

trava + okr. Karviná
• MP Opava přijímá okr. Opava
• MP Třinec přijímá město Tři-

nec, Jablunkov a asi Český
Těšín plus přilehlé okolí. 

Porušování veřejného pořádku je
jedním z nejčastějších přestupků

Někteří občané mají pocit, že strážní-
ci městské policie řeší pouze dopravní
přestupky. Není to však pravda. Zatím-

co dopravě se věnují převážně přes den, v noci častěji vyvstá-
vají situace, kdy policisté musí řešit situace související s udržo-
váním veřejného pořádku a přispívat k ochraně osob a majetku.
V průběhu loňského roku byl veřejný pořádek ve Frýdku-Místku
narušen celkem 1774 osobami, uloženo bylo cekem 210 pokut v
celkové výši 60 300 korun, k vystřízlivění na protialkoholní zá-
chytnou stanici (PAZS) bylo odvezeno 377 osob (celkem 475).
V místecké části města docházelo více k buzení veřejného po-
horšení alkoholiky, ve frýdecké části vzhledem k většímu počtu
nočních podniků naopak více k rušení nočního klidu.
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SMĚSNÝ ODPAD
- jedná se o zbytkový odpad

po vytřídění, tj. smetí, popel,
nevratné obaly z domácností,
které se nedají využít, obaly
znečištěné zbytky potravin, ku-
chyňské odpady, drobné mik-
roténové sáčky apod.

Do nádob a kontejnerů na
zbytkový odpad je zakázáno
ukládat :
- nebezpečné složky komunál-

ního odpadu, složky odpadu
určené k třídění

- žhavý popel či škváru
- látky tekuté, těkavé, zápalné,

výbušné
- zdravotně závadný odpad,

uhynulá zvířata
- přilnavé látky (dehet, asfalt,

zbytky barev atd.)
- takový odpad, který nelze

přesypat, nebo který by svým
složením mohl ohrozit bez-
pečnost a zdraví pracovníků
pověřené organizace či jiných
osob, anebo poškodit technic-
ké zařízení sběrového vozu.

Odpad ukládejte do:
- popelnic o objemu 110 litrů -

použití v příměstských částech
zejména u rodinných domů

- kontejnerů o objemu 1 100 lit-
rů - použití zejména v centru
města v bytové zástavbě

- igelitových pytlů - v lokalitách,
kde je obtížný dojezd

Intervaly svozu:
- popelnice - 1 x týdně
- kontejnery - 2 x týdně, vybra-

né lokality (např. Slezská 3
x týdně )

SEPAROVANÝ SBĚR
SKLO - nádoby zelené bar-

vy- prázdné sklenice od zele-
niny, kompotů, láhve od nápo-
jů,stolních olejů a pod. 

PLASTY- nádoby žluté
barvy- plastové obaly od ná-
pojů (PET láhve), kelímky od
jogurtů, másla, plastové hrač-
ky a jiné výrobky, fólie a ostat-
ní plasty vyskytující se v do-
mácnosti.

PAPÍR - nádoby modré
barvy - noviny, časopisy, kni-
hy, katalogy, korespondence,
sešity, balící papír, kartónové
obaly a pod.

Prosíme Vás, vhazujte do
nádob sklo a plasty umyté,
zbavené dalších nečistot
a mastnoty. Navíc sklo zbavte
kovových a plastových uzávě-
rů a obrouček .

Do nádob na separovaný
sběr je zakázáno ukládat:

Do nádob na sklo nepatří:
porcelán, drátěné sklo, sklo od
léčiv, keramika či sklo znečiš-
těné  mastnotou nebo jinými
nečistotami.

Do nádob na papír nepatří:
papír znečištěný, kopírovací,
krabice od mléka a nápojů 
(tetra pack) ani různé typy pa-
pírových plenkových kalhotek.

Do nádob na plasty nepatří:
plasty znečištěné zbytky jídel,
nápojů nebo plastové obaly od
motorových olejů a obaly od
chemikálií např. postřiků.

Intervaly svozu:
- nádoby na sklo - 1 x za 14 dní
- nádoby na papír - 1 x za 

14 dní
- nádoby na plasty - 1 x za 

týden

NEBEZPEČNÉ
ODPADY

- mazací a motorové oleje,
zbytky barev, ředidel, laků,  te-
levizory, počítače, rádia, jiný
elektroodpad, vyřazené léky,
použité obaly od postřiků, zá-
řivky, výbojky, lednice, kyseli-
ny, hydroxidy, fotochemikálie,
autobaterie, monočlánky, de-
tergenty aj.

K odkládání nebezpeč-
ných odpadů slouží :

1. Sběrný dvůr v Pánských
Nových Dvorech (před sklád-
kou odpadů, bývalý objekt ka-
sáren, cca 1 km od restaurace
„U Mámy“)
- provoz celoročně pondělí až
pátek od 6.00 do 13.30 hod

2. Sběrná místa na 4 parko-
vištích ve Městě FM (Místek -
u kina P. Bezruče, u krytého
bazénu, Frýdek - u Mariánské-
ho kostela, naproti zastávky
Na veselé)
- provoz celoročně ve stanove-

ných termínech, úterý - čtvr-
tek od 8.00 do 16.00 hod
3. Svoz mobilní sběrnou

v přilehlých obcích (Lískovec,
Skalice, Chlebovice, Zelinkovi-
ce, Lysůvky)
- svoz bude proveden 3 x roč-

ně - jaro, léto a podzim dle
stanoveného harmonogramu
4. KCA - boxy - nádoby o ob-

jemu 20 litrů umístěné v lékár-
nách určené na vyřazené léky
a ve vybraných elektroprodej-
nách určené na baterie a mo-
nočlánky.

VELKOOBJEMOVÉ
ODPADY

- jsou odpady, které pro své
rozměry není možné umístit do
popelnic a kontejnerů, zejmé-
na větší kusy nábytku, kober-
ce, pneumatiky apod.

K odkládání velkoobjemo-
vých odpadů slouží :

1. kontejnery o objemu 
5 - 7m3 přistavené na jaře a na
podzim ve vybraných lokali-
tách města FM.

2. kontejnery o objemu 5-7 m3

přistavené celoročně na 4 par-
kovištích ve městě FM při sbě-
ru nebezpečných odpadů .

KOMPOSTOVATELNÉ
ODPADY

- jsou odpady, které je možné
využít při výrobě kompostu,
zejména tráva, listí, ořezy
dřevin apod.

K odkládání kompostova-
telných odpadů slouží :
- kompostárna v Bruzovicích

v areálu bývalého zeměděl-
ského družstva.

SYSTÉM VYTVOŘENÝ
PRO REKREAČNÍ

OBJEKTY
K odkládání zbytkového

odpadu od rekreačních ob-
jektů slouží :
- popelnice - ve vybraných lo-

kalitách, kde je možný dojezd
svozovou technikou

- igelitové pytle - ve vybraných
lokalitách, kde není možný
dojezd nebo se jedná o men-
ší chatovou osadu

- velkoobjemové kontejnery
přistavené ve stanovených
intervalech - v lokalitách se
zvýšenou koncentrací rekre-
ačních objektů
Jednotlivé způsoby naklá-

dání s komunálním odpadem
z rekreačních objektů budou
řešeny individuálně po doho-
dě s odborem dopravy a slu-
žeb.

NAKLÁDÁNÍ
S ODPADY SE ŘÍDÍ
TĚMITO PŘEDPISY:

1. obecně závazná vyhláš-
ka č.12/2001 o systému shro-
mažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů,

včetně systému nakládání se
stavebním odpadem na úze-
mí města Frýdek-Místek.

2. vyhláška č.10/2001
o místním poplatku za provoz
systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komu-
nálních odpadů.

Obě tyto vyhlášky jsou tr-
vale k dispozici na interneto-
vých stránkách www.frydek-
mistek.cz nebo na odboru do-
pravy a služeb městského
úřadu.

INFORMACE
O NAKLÁDÁNÍ

S ODPADY:
Městský úřad,
odbor DaS
(Tel.: 609 225, 609 227)

- kontroluje dodržování vy-
hlášky č.12/2001

- kontroluje a stanovuje opti-
mální počty sběrných nádob

- určuje stanoviště sběrných
nádob

- zajišťuje romístění kontejne-
rů na velkoobjemový od-
pad

Městský úřad,
finanční odbor

(Tel.: 609 159, 609 161-163)
- vybírá místní poplatek za

komunální odpad
- řeší žádosti o úlevy a osvo-

bození od místního poplatku
za komunální odpad

Nakládání s odpady
v našem městě provádí
Frýdecká skládka, a.s.

Informujeme o nakládání s odpady ve městě Frýdek-Místek

Důležitá telefonní čísla na Frýdeckou skládku a.s. :
◆ Dispečink - odvoz popelnic, kontejnerů a nádob na se-

parovaný sběr, odvoz velkoobjemových kontejnerů,
ostatní přeprava a doprava  ☎ 623 546 , 627 046

◆ Separovaný sběr ☎ 652 111

◆ Mobilní sběrna nebezpečných odpadů na parkovištích
☎ 627 047, 636 251

◆ Sběrný dvůr nebezpečných odpadů v Pánských No-
vých Dvorech ☎ 627 047, 623 546 kl. 25

◆ Kompostárna v Bruzovicích ☎ 0607 884 923

◆ Skládka odpadů v Pánských Nových Dvorech 
☎ 633 234



● Co je to vlastně prosta-
ta?

Prostata je žláznatý orgán o
hmotnosti asi 12 - 15 gramů
nacházející se v oblasti hrdla
močového měchýře, obklopují-
cí močovou trubici při jejím vy-
ústění z močového měchýře.
Produkuje sekret, který je sou-
částí ejakulátu.

● Jakým onemocněním
může být prostata postiže-
na?

Prostata bývá nejčastěji po-
stižena benigním nebo malig-
ním nádorovým onemocněním
a záněty. Benigní neboli ne-
zhoubné zvětšení prostaty je
nejčastějším benigním nádo-
rem u mužů. Maligní čili zhoub-
né nádory prostaty patří mezi
nejčastější zhoubné nádory u
mužů v urologii a celkově vů-
bec.

● Jak se tato onemocnění
u mužů projevují?

Příznaky mají tato onemoc-
nění podobné. Nejčastějšími
projevy jsou častější frekvence
močení přes den i v noci, silné
nucení na močení až neschop-
nost udržet moč, slabý proud
moči, přerušované močení a
pocit neúplného vyprazdňová-

ní měchýře. Může se však také
objevit krev v moči, bolest
v podbřišku nebo na hrázi, pří-
padně úplná neschopnost vy-
močit se.

● Vraťme se nyní k ne-
zhoubnému zvětšení prosta-
ty. Ve kterém věku se nej-
častěji vyskytuje?

Je to onemocnění mužů po
40 roce věku. U padesátiletých
mužů se vyskytuje ve 40 %, u
mužů, kteří se dožili 85 let, asi
v 90 %. Například operace na
prostatě pro nezhoubné zvět-
šení je nejčastější operací u
mužů nad 55 let. Jednoznačný
důvod, proč toto onemocnění
vzniká, není známo.

● Jak se toto onemocnění
léčí?

V dnešní době má lékař na
výběr hned několik alternativ.
Vedle chirurgické léčby, která
je nadále nejúčinnější, existuje
i medikamentózní léčba a mini-
málně invazivní metody. Vy-
zkoušelo se jich už mnoho, ale
žádná z nich se nevyrovná tzv.
transuretrální resekci prostaty
(TUPe). Vedle toho musí uro-
log uvažovat, zda je léčba vů-
bec nutná - v mnohých přípa-
dech stačí pouhé sledování a

úprava životního režimu. To,
jaký způsob léčby urolog zvolí,
záleží na výsledku provede-
ných vyšetření. Ke každému
nemocnému je třeba přistupo-
vat individuálně.

● Kolik operací ročně pro-
vádíte na vašem pracovišti?

Je to asi 70 operací ročně.
Z toho 85 % provádíme endo-
skopicky - transuretrální resek-
cí. Endoskopický výkon je pro
pacienta komfortnější a vý-
znamně zkracuje dobu rekon-
valescence.

● A jak je to se zhoubnými
nádory prostaty? Je karci-
nom prostaty časté onemoc-
nění?

Ano, je. Patří mezi nejčastěj-
ší zhoubné nádory u mužů vů-
bec. Například v roce 1990 by-
lo u nás zjištěno 1605 nově
zjištěných karcinomů prostaty
a v roce 1999 to bylo už 2693.
Ve státech Evropské unie se
uvádí, že ročně je diagnostiko-
váno 85 000 nových případů,
které způsobují až 9 % úmrtí
mužů na zhoubná onemocně-
ní.

● Jsou zhoubné nádory
prostaty léčitelé?

Ano, jsou léčitelné i vyléči-

telné. Záleží ovšem na stupni
pokročilosti onemocnění v do-
bě jeho zjištění. Proto je nutné,
aby se onemocnění zjistilo ve
včasném stadiu, kdy je ještě
vyléčitelné. A to je možné teh-
dy, když je nádor ohraničen
pouze na prostatu. Je to mož-
né zjistit řadou vyšetření, která
provádíme běžně.

● Která základní vyšetření
je tedy nutné provést k vy-
loučení zhoubného nádoru
prostaty? Musí se jich muži
obávat?

U mužů s výše uvedenými
příznaky provádíme krevní vy-
šetření, tzv. PSA test, vyšetře-
ní prostaty přes konečník a ult-
razvukové vyšetření. Jsou to
vyšetření pro pacienta nená-
ročná a provádějí se ambulant-
ně. Na základě těchto vyšetře-
ní potom zvažujeme, zda je
nutné další podrobnější vyšet-
ření jako odběr vzorku z pro-
staty na histologické vyšetření,
cytoskopie, CT vyšetření apod.
Tato vyšetření se už provádějí
za hospitalizace.

● Jakým způsobem se toto
nádorové onemocnění léčí?

U nádorů ohraničených na
prostatu se provádí radikální
operace prostaty nebo léčba
zářením. V určitých případech
se provádí tzv. kompletní hor-
monální blokáda. Záleží na vě-
ku nemocného a přidružených
onemocněních. Rozhodování
o způsobu léčby je vždy indivi-

duální a po dohodě s nemoc-
ným.

● Existuje nějaká preven-
ce tohoto onemocnění?

Prevence tohoto onemocně-
ní neexistuje, protože neznáme
jeho příčinu. Při včasné diag-
nóze však je možné toto ne-
mocnění vyléčit. Bylo zjištěno,
že výskyt obezity může být
spojen se zvýšeným rizikem
výskytu zhoubných nádorů pro-
staty. Kouření může také zvy-
šovat riziko vzniku tohoto one-
mocnění u mužů s určitým ge-
notypem. Proto zdravý životní
styl má v prevenci tohoto one-
mocnění své významné místo.

● Co byste tedy na závěr
doporučil mužům, kteří mají
podezření na některé z těch-
to onemocnění?

Měli by navštívit odborného
urologa nebo obvodního lékaře
a tam bude provedeno základ-
ní vyšetření, které by mělo ze-
jména vyloučit zhoubné one-
mocnění prostaty. Toto vyšet-
ření pacienta příliš nezatíží a
pouze včas odhalené závažné
onemocnění má naději na úpl-
né vyléčení. U mužů, kteří o to
mají zájem, provedeme vyšet-
ření PSA na požádání. Vhodné
je také preventivní vyšetření u
mužů, jejichž nejbližší příbuzný
měl nebo má zjištěný karcinom
prostaty. Na našem oddělení a
urologické ambulanci poskytu-
jeme veškerou péči o tyto ne-
mocné.
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Onemocnění prostaty se dá vyléčit, pokud je odhaleno včas
Podle neúprosných statistických údajů téměř polovina padesátiletých a starších mužů trpí

onemocněním prostaty. Operace na prostatě pro nezhoubné zvětšení jsou nejčastějšími ope-
racemi u mužů nad 55 let. Zhoubné nádory prostaty patří mezi nejčastější zhoubné nádory u
mužů vůbec. Jsou léčitelné i vyléčitelné, záleží ovšem na stupni pokročilosti onemocnění v do-
bě jeho zjištění. Jak se onemocnění prostaty projevuje? Co by měl v případě podezření na něj
muž dělat? Jak se tyto obtíže léčí? O tom jsme hovořili s primářem urologického oddělení Ne-
mocnice ve Frýdku-Místku MUDr. Petrem Plasgurou:

Lékárny Lloyds s.r.o. v současné době
provozují nebo se připravují k provozování
více než 60 lékáren na mnoha místech Čes-
ké republiky.

Firma je součástí nadnárodní společnosti, kte-
rá má zkušenosti s provozováním lékáren v Nor-
sku, Irsku, Anglii, Belgii, Holandsku a Itálii. Jen
v Anglii provozuje přes 1500 lékáren - což je
10% anglického trhu. Přes tento mezinárodní
charakter ctí Lékárny Lloyds veškeré tradice a
pravidla českého prostředí, které ve svých lé-
kárnách pečlivě zachovávají. Přesto si návštěv-
ník může všimnout některých odlišností. V nově
postavených lékárnách této společnosti je to
především samoobslužný prodej neléků - tak-
zvaných parafarmaceutik. Tento moderní způ-
sob prodeje umožňuje zákazníkovi nerušenou a
podrobnou prohlídku zboží, porovnání cen jed-
notlivých přípravků a možnost rozhodnout se
v klidu pro koupi. I v těchto lékárnách jsou však
samozřejmě zaměstnanci připraveni podat vy-
čerpávající informace k jednotlivým produktům.

Druhou odlišností je moderní uspořádání zbo-
ží v regálech. Zboží je seřazeno do ucelených
kategorií - například „Péče o nohy“, „Péče o vla-
sy“, „Dětská výživa“, atd., aby se zákazník mohl
lépe orientovat. I dále v rámci každé kategorie je
zboží uspořádáno podle nejmodernějších pravi-
del merchandisingu. Ty umožňují dobrou orien-
taci v prostorách lékárny a tím i ideální nákupní
podmínky zákazníkům.

Nejbližší otevřená lékárna společnosti Lékár-
ny Lloyds byla až do nynějška v nákupním cent-
ru Futurum Ostrava a v nákupním centru Tesco
Ostrava.

Nově otevíraná lékárna je vybudována v nově
zrekonstruovaných prostorách obchodního domu
PRIOR na ulici T.G. Masaryka 503. Vzhledem
k místu, kde se lékárna nachází se společnost Lé-
kárny Lloyds rozhodla ctít místní název a pojme-
novat lékárnu „Pod Zámkem“. Věříme, že ji všich-
ni budou za svou domácí opravdu považovat.

Vedoucím lékárny se stala vynikající odborni-
ce, magistra Kendziorová. Otevírací doba je
uzpůsobena předpokládaným potřebám zákaz-
níků a bude se ještě operativně podle jejich zá-
jmu upravovat. Nyní bude v pondělí až pátek
otevřeno od 8.00 do 18.00 hodin a v sobotu
od 8.30 do 12.30 hodin. PR

Společnost Lékárny Lloyds s.r.o.
otevírá ve městě svou první lékárnu

Pro inspiraci
na výstavu

Od čtvrtka 21. do soboty 23. března se již po-
třetí uskuteční výstava Dům, zahrada, hobby
v kulturním domě ve Frýdlantu nad Ostravicí. No-
menklatura výstavy se vztahuje především ke
stavebnictví, k úpravám a tvorbě interiérů, za-
hradnictví a k využití volného času. Výstava mů-
že být zajímavým cílem jarního rodinného výletu,
ale také pro ty, kteří hledají inspiraci pro stavbu
či renovaci bydlení.

Díky za Tříkrálové dary
„Je dobré dávat, je-li o to

člověk požádán, ale lépe je po-
chopit a dávat bez požádání. A
pro toho, jehož dlaň je otevře-
ná, je hledání někoho, kdo při-
jme jeho dar, větší radostí než
dávání samo. A je něco, co
byste mohli odepřít? Vše, co
máte, bude jednoho dne roz-
dáno. Proto dávejte nyní, aby
doba dávání byla vaše, ne va-
šich dědiců.“ Asi těžko bych
hledal vhodnější slova než
tento citát od Ch. Džibrána pro
poděkování občanům Frýdku-
Místku a okolí, kteří přispěli
svou štědrostí k úspěšnému
výsledku Tříkrálové sbírky ve
dnech 3. - 8. ledna 2002.

Sdružení Česká katolická
charita se touto sbírkou snaží
kromě shromáždění finančních
prostředků také cílevědomě for-
movat veřejné mínění ve pro-
spěch sociálně slabých a trpí-
cích. Dává příležitost občanům
České republiky podílet se touto
cestou na charitní práci. Již od
svého prvního konání v roce
2001 se sbírka stala jedním ze
zdrojů podpory rozsáhlých aktivit
Charity. Svou šíří a zaměřením
je důkazem solidarity ve společ-
nosti, prostředkem pro sdílení
odpovědnosti, kterým lze pružně

reagovat na potřeby lidí v nouzi.
A jak bude naloženo s výno-

sem sbírky, která v letošním roce
dosáhla v naší Charitě 647
556,70 Kč (z toho ve Frýdku-
Místku včetně všech jeho okrajo-
vých částí 201 560,30 Kč)? Cha-
rita Frýdek-Místek, jíž je určeno
70 % z výnosu sbírky (30 % je
určeno pro humanitární pomoc
do zahraničí a na činnost vý-
znamných charitních projektů
v ČR) využije získaných pro-
středků na rekonstrukci objektu
pro mentálně postižené muže a
ženy, pro zkvalitnění služeb
Charitní ošetřovatelské a pečo-
vatelské služby, na pokrytí pro-
vozních nákladů Klubu Nezbeda
(sociální zařízení pro děti z ulice)
a Charitního klubu sv. Anežky
(denní stacionář pro seniory a
Klub seniorů). Z částky, která se
vybrala ve farnosti Frýdlant, bu-
de financován provoz Mateřské-
ho centra Kolečko ve Frýdlantu
nad Ostravicí.

Poděkování patří i všem dár-
cům z okolních farností  Frýdec-
ko-Místecka, které se zasloužily
nejen o finanční přínos sbírky,
ale také o její organizační zabez-
pečení. 

Ing. Pavel Bužek, ředitel
Charity Frýdek-Místek



Obchodní akademii
ozvláštní

Lyskovo Tušení
návratů

Od poloviny března bude v prostorách mís-
tecké obchodní akademie na ulici Palackého
k vidění výstava fotografií Miroslava Lyska
Tušení návratů. Vernisáž výstavy, která potr-
vá do počátku května, proběhne 13. března od
17 hodin. Vystaveno bude okolo čtyřiceti fo-
tografií se zaměřením především na přírodu
Beskyd a Pobeskydí.

„Tato výstava se zrodila jaksi ,navíc‘. Po ne-
dávné prezentaci fotografií v prosinci loňského ro-
ku v Národním domě v Místku jsem neměl
v úmyslu v zápětí vystavovat znovu na místě jen
několik set metrů vzdáleném. Nabídka zástupce
ředitele Obchodní akademie Marka Šimoňáka
však měla pro mne jeden zvláštní lidský rozměr.
Jsem absolventem této školy. V tomto smyslu je
pouze vedlejším technickým detailem, že se teh-
dy jmenovala jinak - střední ekonomická a její síd-
lo bylo jinde - v budově bývalého německého
gymnázia na ul. T.G.M., mimo jiné tehdy pod rov-
něž jiným názvem třída Rudé Armády,“ objasňuje vznik výstavy její autor Miroslav Lysek a pokračuje:
„Je možné se mnohými způsoby podívat na fotografií a fotografování. Jedním z nich je vidět smysl fo-
tografie vytvářet možnost vracet se do okamžiků a na místa, kde člověk, třeba uprostřed přírody, něco
viděl a prožil, občas i s tím efektem, že jej tento vzpomínkově dokumentační pohled, třeba někde v tep-
le městského bytu, zpětně vybízí, láká nebo až vábí znovu se na tato místa opravdu vrátit. Ale když k ta-
kovému návratu dojde, jde stejně jen o návrat relativní. Nová návštěva přece nemůže být stejná. Ať už
je pocit z ní jakýkoli, je to návštěva i pocit, který je o jeden krok poznání dále. Asi to tak má být a snad
je to tak i dobře. Pokud mi fotografie nabídly jakousi shodou náhod možnost vrátit se prostřednictvím
nich do prostředí, ve kterém jsem téměř přesně před 25 lety dělal přijímací zkoušky a poté tady prožil i
čtyři roky hezkého studentského mládí, považuji to za symbolické. Možnost tohoto návratu - byť již na
jiné místo a do zcela jiné atmosféry školy i doby a ve většině případu rovněž i mezi jiné lidi - je se tak
pro mne stala nabídkou, kterou by bylo, především osobně, nemoudré odmítnout,“ říká Miroslav Lysek.
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Snímky sportovního fotoreportéra Zdeňka Šrubaře si můžete do
8. března prohlédnout ve III. podlaží budovy Městského úřadu
ve Frýdku-Místku. Zahájení výstavy se zúčastnil i starosta měs-
ta Zdeněk Stolař (na snímku vlevo), šéfredaktor týdeníku Frý-
decko-Místecko René Stejskal (uprostřed) a samozřejmě autor
Zdeněk Šrubař (vpravo). Foto: Jana Rumianová

Na úřadě si všimněte
sportovních fotografií

Frýdecko-místečtí občané
už si zvykli na skutečnost, že
jim návštěvu městského úřa-
du zpříjemňují velkoplošné
historické fotografie Frýdku-
Místku, které jsou vystaveny
na chodbách úřadu. V polo-
vině února k nim navíc ve III.
podlaží budovy přibyly další
snímky, tentokrát ovšem té-
maticky zcela odlišné: je tu
instalována výstava fotogra-
fií sportovního fotoreportéra
Zdeňka Šrubaře.

Výstavu „30 let fotografuji
sport pro Sport“ uspořádal od-
bor školství, kultury, mládeže a
tělovýchovy Městského úřadu
ve Frýdku-Místku a v den za-
hájení 18. února ji za přítom-
nosti autora Zdeňka Šrubaře,
českého reprezentanta v háze-
né Pavla Štefana a představi-
telů Města Frýdek-Místek, uve-
dl šéfredaktor týdeníku Frýdec-
ko-Místecko René Stejskal.
Výstava je přístupná vždy
v pracovních dnech od 8 do 17
hodin a potrvá do 8. března.

PaedDr. Zdeněk Šrubař po-
chází z Kunčic pod Ondřejní-
kem, vystudoval geografii a vý-
tvarnou výchovu na Universitě
Palackého v Olomouci a os-
travskou lidovou konzervatoř,

obor výtvarnou fotografii. Vyu-
čoval na základních školách
v Osoblaze a Kunčicích p. O.
Ke svým fotografiím říká: „Za
třicet let jsem nafotil tisíce
sportovních snímků v různých
prostředích. Byl jsem vždy rád
a spokojen, když se mi podaři-
lo zachytit dramatické okamži-
ky sportovního zápolení, nasa-
zení hráčů, nepředstíranou ra-
dost z vítězství, či hořkost po-
rážky. Sportovnímu fotorepor-
téru není dopřáno, na rozdíl od
jiných, počkat si na nejvhod-
nější osvětlení, ale musí tvořit
v daném okamžiku a v prostře-
dí, kde se utkání hraje. Tady a
teď. Musí být vždy koncentro-
ván a připraven zachytit rychlý
pohyb aktérů, svištící míč a ješ-
tě motiv zarámovat do políčka
negativu. To vše zpravidla v ne
příliš příznivých světelných
podmínkách sportovních hal a
tělocvičen. V plenéru musí fotit
za každého počasí. Přestože
disponuji slušnou fotografickou
technikou a mám určité zkuše-
nosti, jsem přesvědčen, že
k vytvoření dobrého sportovní-
ho snímku mi vždy pomáhalo
štěstí. Na svůj vrcholný spor-
tovní záběr stále čekám. Do-
čkám se?“ (jr)

Kulturních akcí letos bude přehršel

Přijedou pražští umělci
Kupříkladu milovníci zábav-

ných show si přijdou na své již
7. března, kdy v kině Petra
Bezruče účinkuje Ivan Mládek
a Banjo band. 19. března v Ná-
rodním domě vystoupí Kabaret
Praha se svou travesti show,
na 21. března je připraven pre-
miérový pořad Josefa Náhlov-
ského a Josefa Mladého. 23.
března pokřtí v ND Pavel Ze-
dníček CD nové hudební for-
mace Mr. Bill. V dubnu se
uskuteční koncert Marie Rott-
rové, v květnu koncert Ivy Bit-
tové a v červnu opět vystoupí
Scrimmers.

Chybět nesmí divadlo
Přátelé a milovníci divadla

se mají opět na co těšit. Frý-
dek-Místek sice nemá pro ten-
to žánr odpovídající hlediště,
ani na požadované úrovni
technicky vybavené jeviště,
má však velmi početnou divác-
kou obec. Technické nedostat-
ky se snažíme nahradit kvalit-
ními představeními špičkových
herců. 8. března sehraje Karel
Roden se svými kolegy ital-
skou komedii Otevřené man-
želství. 10. dubna v Národním
domě opět uvidíte skvělou

Stellu Zázvorkovou, tentokrát
ve hře Tanec mezi vejci. Na
květen je připraveno předsta-
vení hry Zdeňka Zelenky „Lek-
ce lásky“ podle Dekameronu.
Ve hře účinkují Václav Postrá-
necký, Jaroslava Hanušová,
Jan Čenský, Monika Kobrová
a mnoho dalších pražských
umělců. Sezónu uzavře v čer-
vnu Pavel Zedníček ve hře Na-
těrač. Divadelní nabídku dopl-
ňuje Těšínské divadlo hrami
Chuť na třešně a Rád to někdo
horké.

Čtyřlístek se nenechá
zahanbit

Divadelní sezóna vrcholí i ve
Čtyřlístku, divadle na Slezské.
Až do poloviny května pokra-
čují pravidelná sobotní před-
stavení pro děti. Pro mládež a
dospělé je připraveno II. diva-
delní jaro ve Čtyřlístku. Festival
inscenací domácích souborů
Divadelního spolku DUO a Di-
vadla Šmíry začíná 8. března
představením výborné kome-
die N. Simona Dámská jízda
v režii Ing. Zity Maršálkové.
Pokračuje 22. března předsta-
vením frašky J. Nestroye Talis-
man v režii dr. Lenky Filipové.
23. a 24. března je na progra-

mu premiéra a repríza autor-
ského kabaretu mladší genera-
ce DS DUO nazvaného ING.
(Intelektuální nevázaná galas-
how.) 6.dubna v Národním do-
mě uvede DS DUO a FM band
benefiční představení frašky
To je teda výlet! Festival za-
končí dvě premiéry. První bude
premiéra autorské frašky Diva-
dla Šmíry a druhou bude pre-
miéra hry Lubomíra Feldeka
Jánošík podle Vivaldiho.

Zazní hudba 
různých žánrů

Jaro a léto patří tradičně pře-
devším folklóru a folku. Folklór-
ní jaro zahájí 8. května vojen-
ský soubor Ondráš z Brna. Vy-
vrcholí 8. mezinárodním folk-
lórním festivalem v třetím červ-
novém týdnu.

Tancechtiví si mohou užít
diskoték Pojďme z bytu ven,
Setkání po tanečních či neděl-
ních Čajů o páté.

Cyklus koncertů vážné hud-
by nabízí posluchačům Ada-
musovo trio, Kubínovo kvarteto
a další. Vyvrcholením bude
slavnostní koncert frýdecko-
místeckého symfonického or-
chestru ke 40. výročí jeho zalo-
žení dne 17. května. Jako host
mimo jiné vystoupí houslista J.
Šporcl.

O dalších akcích Národního
domu se dočtete v příštím čísle.

Skončil masopust, končí plesová sezóna, avšak koncertní
a divadelní sezóna teprve vrcholí. Rovněž tak i sezóna popu-
lární zábavy. Národní dům pro vás připravil na měsíce březen
až červen celou řadu atraktivních programů.

Noční pohled z Komenského sadů na budovu, ve
které obchodní akademie (dříve střední ekono-
mická škola) kdysi sídlila. Tato fotografie bude
součásti výstavy Miroslava Lyska Tušení návra-
tů. Foto: Miroslav Lysek

PRONÁJEM 
GARÁŽE

nedaleko nemocnice ve Frýdku.

Josef Gavlas, 
Slunečná 291, Frýdek

☎ 0658/622 017

HLEDÁM
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MAKARSKÁ, 
HOTEL DALMACIJA ***

Termín, cena:
8.6. - 15.6. 2002

Cena: 9295,

V ceně je zahrnuto:
Ubytování, doprava, polopenze, po-
bytová taxa, pojištění, profesionální

instruktor aerobiku.
Program zájezdu:

2x denně cvičení u bazénu, aqua-
robik, společenské večery, fakulta-
tivní výlety, turistika, možnost potá-
pění, vodních sportů a paraglidingu.

Informace:
Paní Ivana Černochová

tel.: 0658/628 783, 0605 474 372,
Sportovní klub Maxim -

tel.: 0658/624 105.

CHORVATSKO - KLEK
10 denní zájezd se cvičením

Termín, cena:
22.8. - 31.8. 2002 8190,-
31.8. -   9.9. 2002 6990,-

9.9. - 18.9. 2002 5990,
-

Program zájezdu:
2x denně cvičení, aquarobik, spo-
lečenské večery, fakultativní výle-

ty, turistika, možnost potápění,
vodních sportů a paraglidingu.

V ceně je zahrnuto:
Doprava autokarem, 9x ubytování
v apartmánech, pojištění, profesi-

onální instruktor aerobiku.
V ceně není zahrnuto:

Pobytová taxa - osoby od 12 do
18 let 30,- Kč za den, nad 18 let

45 Kč za den.

Léto s aerobikem

Přestože oddíl taekwon-
distů ITF Joomuk vzniknul
teprve vloni v únoru a letos
oslavil své první narozeniny,
není ve světě Taekwon-do
žádným nováčkem.

Od roku 1996 působila ve
Frýdku-Místku přípravka Taek-
won-Do ITF pro děti od šesti
do dvanácti let pod vedením
trenéra a předsedy Školy Ta-
ekwon-Do ITF Frýdek-Místek
Jozefa Juháse II.DAN a trené-
ra Michaela Žitníka v rámci od-
dílu Školy TK-D FM , která by-
la vyhlášená jako nejlepší ško-
la Taekwon-Do ITF za rok
2000, kde cvičí všechny věko-
vé kategorie. Začínali v ní mno-
zí mladí taekwondisté, kteří ny-
ní sbírají na celorepublikových
a mezinárodních soutěžích
medaile. Celkový zájem mezi
mladými lidmi o cvičení tradič-
ního moderního korejského
umění sebeobrany TK-D ITF
ve městě Frýdek-Místek a oko-
lí byl však tak velký, že už ne-
vyhovoval statut „přípravka“.
Proto v únoru 2001 vznikl nový
subjekt, který založil Jozef Ju-
hás II. DAN, a to Škola Taek-

won-Do ITF Joomuk Frýdek-
Místek, který má sídlo na 1. ZŠ
Petra Bezruče ve Frýdku.
Členská základna činí 135 cvi-
čenců ve věku šesti až patnác-
ti let. „Rozhodnutí o vzniku sa-
mostatného oddílu bylo správ-
né a nový oddíl Joomuk plně
potvrdil svou životaschopnost,
jak s přibývající členskou zá-
kladnou, tak medailovými ús-
pěchy ze soutěží, kterých se
zúčastňuje,“ konstatuje trenér
Juhás.

Velký důraz je v jeho oddíle
kladen na co nejširší zapojení
dětí a mládeže do pravidelné-
ho cvičení Taekwon-Do, kde
se také učí zásadám jako jsou
zdvořilost, čestnost, vytrvalost,
sebeovládání a nezkrotný
duch. Tím jsou vytvářeny před-
poklady k předcházení nega-
tivních jevů u dětí a mládeže.
Tým se už zúčastnil celé řady
závodů, z nichž si odnesl cen-
né sportovní trofeje. Za všech-
ny je možné uvést například
loňské Mistrovství Čech a Mo-
ravy v Třeboni, kde tým získal
4 zlaté, 2 stříbrné a 5 bronzo-
vých medailí.

Aktivity oddílu jsou ovšem
rozmanité. Na letošní letní
prázdniny například připravuje
Škola Taekwon-Do ITF Joo-
muk FM už druhé letní soustře-
dění v Kunčicích pod Ondřejní-
kem, kde se mohou mladí ta-
ekwondisté denně zdokonalo-
vat v tomto náročném sportu.
Škola Taekwon-Do ITF Joo-
muk FM se specializuje na prá-
ci s dětmi a mládeží, což do-
kládá například i založení spe-
ciální třídy taekwonda na 8.
ZŠ, která vznikla zejména díky
úsilí zakladatelů a trenérů to-
hoto oddílu. „Tuto úspěšnou a
náročnou práci nelze vykoná-
vat bez podpory rodičů cvičí-
cích dětí, velké obětavosti tre-
nérů, finanční podpory frýdec-
ko-místeckého městského úřa-
du a sponzorů, kterým tímto
děkuji,“ uvedl Jozef Juhás.

Oddíl má svou vlastní inter-
netovou stránku www.taek-
wondo.cz/joomuk , která je
pravidelně aktualizována. Te-
lefonické spojení je 0605 807
148 (p. Juhás), nebo 0602 856
664 (p. Žitník). 

Michael Žitník

Foto z Mistrovství České republiky v Třeboni. Zleva Lenka Žit-
níková, trenér Michael Žitník, Ondřej Mokrosch, Veronika Miku-
šová, Roman Pokorný, Veronika Papřoková, Marika Mikušová,
předseda a trenér Jozef Juhás, Tomáš Chmel, Zbyněk Pavlík,
Pavel Nguyen, Daniel Mohyla, Vít Krmníček, v dolní řadě zleva
Stanislav Chmel, Marek Soldán, Dominika Žitníková, Anna
Mokroschová, Patrik Kukuczka, Filip Kolář a Jaroslav Kukucz-
ka. Foto: Archiv oddílu

Mladí závodníci oddílu juda TJ Důl Staříč Frýdek-Místek,
který na frýdecko-místecku působí už neuvěřitelných jedna-
dvacet let, jen v loňském roce postupně na turnajích získali
146 medailí.

Vloni se judisté oddílu TJ Důl Staříč FM zúčastnili 42 turnajů
v České i Slovenské republice, kde získali celkem 53 prvních, 42
druhých a 51 třetích míst. V kategorií jednotlivců dosáhli nejlepší-
ho umístění v kategorii juniorů Martin Grabovský se ziskem dru-
hého místa na mistrovství ČR, na stejné soutěži získal třetí místo
Martin Kostelanský v kategorii starších žáků.

Michal Uher v kategorii starších žáků vyhrál deset turnajů, z ni-
chž se tři konaly na Slovensku. Renata Onodyová se stala mist-
ryní ČR mladších žaček a navíc získala pět vítězství na turnajích.
Martin Walczysko se stal osmým nejlepším závodníkem České re-
publiky v roce 2001 a získal pohár za třetí místo v poháru ČR. Kro-
mě těchto závodníků dosahují vynikajících výsledků i další, jako
například Tomáš Liška, Josef Vacho, Petr Pavlásek, Adéla Kalo-
čová, Daniel Kaloč nebo Marek Škrdla i mnoho dalších.

Bubiková z TJ Slezan FM
mistryní Moravy a Slezska 

Mistryní Moravy a Slezska
v běhu na 800 m se mezi žač-
kami stala suverénně Michaela
Bubiková časem 2:29,36 min.
Mezi žáky se prosadil objev le-
tošní sezóny Petr Říha. Ve
svém druhém závodě v životě
vybojoval stříbrnou medaili
v osobním rekordu 2:16,74
min. Dorostenka Tereza Drop-
pová, doplnila kompletní sadu
na této trati ziskem bronzové
medaile časem 2:34,16 min.

Další 3 medaile jsou z tratě
1500 m. Vstup mezi dorosten-
ky se skvěle povedl Blaženě
Stránské. Ta předvedla skvělý
výkon a získala stříbrnou me-
daili časem 5:02,15 min. Osob-
ní rekord si zlepšila o plných 10
vteřin. Mezi dorostenci si osob-
ní rekord výrazně zlepšil i To-
máš Martinák a jeho čas
4:19,60 minuty stačil na zisk
stříbrné medaile. Bronzovou
medaili přidala do sbírky junior-
ka Monika Janošcová v čase
5:19,06 min. 

Za zmínku však stojí i další
výkony a umístění slezan-
ských. Nepopulární 4. místo
vybojovali v osobních rekor-
dech dorostenci Miroslav Mag-
nusek na 400 m velice solid-
ním časem 53,77 s a Tomáš
Martinák na 3000 m za 9:54,94
min. Další „osobák“ si vytvořil

na trati 150 m žák Daniel Di-
Giusto. Jeho čas 19,08 s stačil
na 5. místo. Stejnou příčku ob-
sadila Veronika Metzová na
300 m za 45,70 s. 

Vstup do sezóny se atletům
vydařil a nyní již vrcholí přípra-
va na halová Mistrovství České
republiky, která se uskuteční v
nejbližších dvou víkendech. Na
základě současné výkonnosti
bylo na Mistrovství žactva do
Jablonce nad Nisou nominová-
no 7 žákyň - Michaela Bubiko-
vá (300, 800, 3x300), Petra Pi-
šová (chůze, 800), Zuzana
Schindlerová (chůze, 1500,
300), Pavla Slavíková (800,
3x300), Veronika Metzová
(300, 3x300), Kateřina Valuš-
ková, Dita Janíková (obě chů-
ze) a 3 žáci - Petr Říha (800,
3000), Daniel Di-Giusto (60,
150), Martin Obert (60, 150).
Na Mistrovství dorostu a junio-
rů do Prahy byli nominováni
Barbora Bohatá (chůze), Mi-
chaela Bubiková (400), Monika
Janošcová (1500, 3000), Petra
Pišová (chůze, 1500), Zuzana
Schindlerová (chůze), Blažena
Stránská (1500, 3000), Miro-
slav Lepíček (800), Miroslav
Magnusek (200, 400), Tomáš
Martinák (1500, 3000), Jan
Šrubař (1500, 3000) a Petr
Vronský (chůze).

V Bratislavě se na počátku února uskutečnilo Halové Mist-
rovství Moravy a Slezska v atletice. Mladí atleti ze Slezanu
Frýdek-Místek opět výborně reprezentovali naše město a vy-
bojovali celkem 6 medailí - 1 zlatou, 3 stříbrné a 2 bronzové
medaile, vše na tratích 800 a 1500 m.

Běžci, pozor!
První běžecký závod letošní

sezóny je za dveřmi. Na neděli
10. března připravil atletický od-
díl TJ Slezan 2. ročník Štandl
krosu. Závod v pěkném lesním
prostředí kopce Štandl v Místku
odstartují nejmenší děti v 9.30
hodin. Po nich přijdou na řadu
další kategorie a v 10.30 hlavní
závod mužů na 6 km a žen na 4
km. Závod je první příležitostí pro
všechny, kteří se chtějí zúčastnit
Běžecké ceny mládeže a Běžec-
ké velké ceny Frýdecko-Místec-
ka. K účasti zvou pořadatelé.

Nábor do Aikido
Slovenská Aikido Asociácia,

Aikido SKP Ostrava a Aikido
SKP Dojo Frýdek-Místek vás
zve na nový nábor ing. Kamila
Kozáka, držitele 2. Dan Aikikai
Honbu Dojo, 2. Dan Judo, ve-
doucího SKP Ostrava a René
Grygara, 2. Dan Aikikai Honbu
Dojo, učitele SKP Ostrava. Ná-
bor se koná v pondělí 8. dubna
a ve středu 10. dubna v 19.15
hodin. Místo konání: Kasárna ve
Frýdku-Místku - Bahně. Pozor:
sraz u vstupu do areálu v 19.15
hodin. Tréninky: Pondělí a  stře-
da 19.15 - 21.00 hodin.

Naučte se čínské
bojové umění

Lok Yiu Wing Chun Kung Fu,
Škola tradičního čínského Kung
Fu váženého mistra Lok Yiu
z Hong Kongu pořádá během
února nábor nových členů. Cvi-
čení pro děti od 5 let a tréninko-
vé kurzy pro dospělé od 15 let.
Adresa: B. Václavka 2783, 738
01 Frýdek-Místek. Informace na
tel.: 0603 212 945.

Naši judisté vloni na turnajích
získali krásných 146 medailí

Oddíl Taekwon-Do ITF Joomuk FM slaví narozeniny
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Palackého 134, Frýdek-Místek
Tel.: 433 431-2, tel/fax: 432 011
http://narodnidum.webpark.cz,

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

IVAN MLÁDEK a BANJO BAND
Čtvrtek 7. března v 19.00 hodin -
kino P. Bezruče
STUDIO DVA
Otevřené manželství
Pátek 8. března v 19.00 hodin -
Národní dům - Hrají: K. Roden, 
J. Krausová a M. Roden
CUK A KUK
Středa 13. března v 8.30 a 10.00
hodin - kino P. Bezruče
Představení pro děti MŠ
POJĎTE Z BYTU VEN
Pátek 15. března ve 20.00 hodin -
Národní dům
Diskotéka pro střední generaci.
POHÁDKA O RUSALCE
Sobota 16. března v 15.00 hodin -
Národní dům
Hraná pohádka.
Účinkuje Divadlo OBLÁZEK z OV.
TRAVESTI SHOW „L’E MIRAGE“
Úterý 19. března v 19.00 hodin -
Národní dům - Kabaret Praha:
Sheila, Miki a Kristian
MLADÍ a NÁHLOVŠTÍ
Čtvrtek 21. března v 19.00 hodin -
kino P. Bezruče 
Premiérový celovečerní zábavný
pořad J. Náhlovského a J. Mladého
PODVEČER S VIDEOKAMEROU
Čtvrtek 21. března v 16.30 hodin -
Národní dům
Klub filmových amatérů ve FM.
MR. BILL
Sobota 23. března v 19.00 hodin -
Národní dům
Křest CD nové country kapely
ADAMUSOVO TRIO
5. zámecký koncert
Pondělí 25. března v 19.00 hodin -
sál ZUŠ v Místku

Připravujeme na duben:
TANEC MEZI VEJCI
Středa 10. dubna v 19.00 hodin -
Národní dům
Komedie o trampotách dnešní
hektické doby.
Hrají: S. Zázvorková, I. Vyskočil,
Č. Řanda ml. - alt. ad.
CESTOMÁNIE
19. VELKÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
JARO - LÉTO 2002
Čtvrtek 11. dubna v 18.00 hodin -
kino P. Bezruče
Hostem večera bude MISS ČR
Ivana Christová.

Kurzy:
KONDIČNÍ GYMNASTIKA
Cvičení 2 x týdně,  každé pondělí
od 18.00 - 19.00 h. a čtvrtek od
17.30 - 18.30 h. v prostorách ND.
Prezentace a platba: pondělí 4.2.
od 17.30 h. v zasedacím sále ND.
Zahájení 4.2. v 18.00 h.

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ MIRKY
RYBÁKOVÉ
Cvičení každou středu v zasedacím
sále ND od 18.00 - 19.30 hodin.
Platba a prezentace kurzu: středa
6.2. v 17.30 hodin. Zahájení kurzu
6.2. v 18.00 hodin.

Bezručova 612, Frýdek-Místek
Tel.: 431 555

1.3. - 3.3. v 17.45 a 20.00 HRABĚ
MONTE CRISTO (USA)

4.3. v 17.45 a 20.00 MONTY
PYTHON: SMYSL ŽIVOTA (VB)
5.3. - 6.3. v 17.45 a 20.00 HRABĚ

MONTE CRISTO (USA) 
7.3. KINO NEHRAJE - IVAN

MLÁDEK A BANJO BAND
8.3. KINO NEHRAJE - FESTIVAL

POD STŘECHOU
9.3. - 10.3. v 17.45 DENÍK

BRIDGET JONESOVÉ (USA)
9.3. - 10.3. ve 20.00 ČERNÝ

JESTŘÁB SESTŘELEN (USA)
11.3. v 17.45 a 20.00 SMRT

V BENÁTKÁCH (It., Fr.)
12.3. - 13.3. v 17.45 DENÍK

BRIDGET JONESOVÉ (USA)
12.3. - 13.3. ve 20.00 ČERNÝ

JESTŘÁB SESTŘELEN (USA)
14.3.-19.3. ve 20.00 BANDITI (USA)
14.3. v 17.45 HARRY POTTER

A KÁMEN MUDRCŮ (USA)
15.3. - 17.3. ve 14.30 a 17.45

HARRY POTTER
A KÁMEN MUDRCŮ (USA)

18.3.-19.3. v 17.45 HARRY POTTER
A KÁMEN MUDRCŮ (USA)

20.3. AKADEMIE 6. ZŠ
20.3. ve 20.00 BANDITI (USA)
21.3. KINO NEHRAJE - MLADÍ

A NÁHLOVŠTÍ v 19.00 hodin
22.3. -23.3. v 17.30 TRAFFIC

NADVLÁDA GANGŮ (USA)
22.3. -23.3. ve 20.00 VÝLET (ČR)
24.3. KINO NEHRAJE - 

SEMINÁŘ PODNIKATELŮ
25.3. v 17.45 a 20.00 

INTIMITA (Fr., VB, SRN)
26.3. - 27.3. v 17.30 TRAFFIC - 

NADVLÁDA GANGŮ (USA)
26.3. - 27.3. ve 20.00 VÝLET (ČR)
28.3. KINO NEHRAJE - MÓDNÍ

SHOW JARO-LÉTO 2002
29.3. - 31.3. v 17.45 a 20.00 

ANDĚLSKÁ TVÁŘ (ČR)
1.4. v 17.45 a 20.00 NEBE

NAD BERLÍNEM (Fr., SRN)

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

628 003, 628 005
Fax: 630 452

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

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Stálé expozice:

BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Expozice poskytuje ucelený obraz
o životě v Beskydech a Pobeskydí.
ZÁMECKÁ EXPOZICE
Prostory Zámecké expozice a Ry-
tířského sálu jsou uzavřeny.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ

POUTNÍ MÍSTO
- stálá expozice v sakristii kaple sv.
Barbory.
FRÝDEK A MÍSTEK
Nová expozice věnovaná dvěma,
a zároveň jednomu městu FM. 
PAMÁTNÍK
ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a
dílu frýdeckého rodáka, který byl a
je světově uznávaným básníkem a
překladatelem.

Výstavy:
KABELKY
Jedno slovo a za ním stojí desítky
vystavených kabelek Potrvá do
17. března 2002.
FM SALON 2002
Společné dílo Muzea Beskyd a V-
klubu výtvarníků Frýdecko-Místecka
je otevřeno všem výtvarným obo-
rům a všem výtvarníků našeho regi-
onu. Probíhající salon je již šestý
v pořadí. Potrvá do 3. března 2002.
JAN KRISTOFORI - DOTEKY
Retrospektivní výstava významné-
ho ilustrátora, malíře, grafika, so-
chaře představí jeho uměleckou
tvorbu od období šedesátých let až
po současnost. Vernisáž ve čtvrtek
14. března v 17 hodin ve výstav-
ních síních frýdeckého zámku. Po-
trvá do 5. května 2002.

Programy, koncerty:
VEČERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU
PŘI SVÍČKÁCH
Pátek 8. března 18.30 - 23.00 h. -
areál frýdeckého zámku

VELIKONOČNÍ JARMARK
Neděle 24. března 9.00 - 16.00 h. -
areál frýdeckého zámku s prodejem
lidových a uměleckých předmětů
• ukázka řemesel • výstava Jan
Kristofori - Doteky • velikonoční
program v kapli sv. Barbory •
projížďka na koních v parku •
občerstvení
V. ZÁMECKÝ KONCERT
ADAMUSOVO TRIO
Pondělí 25. března v 19.00 hodin -
Národní dům v Místku
ZÁMECKÁ VELIKONOČNÍ
NEDĚLE
Neděle 31. března 13.00 - 17.00 h .
frýdecký zámek. Program v kapli
sv. Barbory od 15.00 hodin

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Čtvrtek 14. března v 15.00 hodin -
Zelený dům
Schůzky se mohou zúčastnit
všichni zájemci z řad veřejnosti.

HUKVALDY, PEVNOST
OLOMOUCKÝCH BISKUPŮ
Čtvrtek 14. března v 17.00 hodin -
Zelený dům
Doplněno promítáním diapozitivů.
ZA NEJSTARŠÍ MINULOSTÍ
PŘÍBORA
Sobota 23. března - odjezd do Pří-
bora linkovým autobusem ČSAD
z Místku, aut. stan. v 10.15 hodin.
Délka trasy 10 km. Jen za přízni-
vého počasí.
JABLUNKOVSKÉ ŠANCE
A DALŠÍ OPEVNĚNÍ
Čtvrtek 28. března v 17.00 hodin -
Zelený dům
Historie opevňovacích systémů
doplněna promítáním diapozitivů,
reprodukcemi historických map a
vyobrazení šancí.

HRAD HUKVALDY
Tel. 0658/699 323

Hrad je v zimním období uzavřen.
Další informace získáte ve Fondu
Janáčkovy Hukvaldy, Čs. legií 14,
702 00 Ostrava, tel.: 069/612 6067

Novodvorská 667, FM
Tel.: 633 717

Pro děti:
PŘEVRÁCENÁ POHÁDKA
Sobota 2. března v 15.00 hodin
Loutková pohádka.
Autor: František Čech, úprava a
režie: Jan Krulikovský, uvádí lout-
ková scéna DS DUO
Pro děti od 3 let.
KRÁLOVNIN PRSTEN
Sobota 9. března v 15.00 hodin
Klasická činoherní pohádka.
Autorka: Marie Holková, režie:
Radmila Filipová, hraje DS DUO.
Pro děti od 4 let.
TŘI KMOTŘINKY
Sobota 16. března v 15.00 hodin
Klasická činoherní pohádka.
Hraje DS DUO, výprava a režie
Jan Krulikovský

Premiéra:
LESNÍ POHÁDKA
Sobota 23.3. v 15.00 hodin
Veselá činoherní pohádka V. No-
váka a St. Oubrama.
Pro děti od 4 let.
Rezervace vstupenek na tel. čísle
633 717.

V sobotu 29. března se pro děti
nehraje.

Pro mládež a dospělé:
II. divadelní jaro ve Čtyřlístku

DÁMSKÁ JÍZDA
Pátek 8. března v 18.00 hodin
Představení úspěšné veselohry N.
Simona pro všechny ženy, které
slaví v tento den svátek.
Hraje DS DUO, 
režie Zita Maršálková.

TALISMAN
Pátek 22. března v 18.00 hodin
FraškaJohanna Nestroye.
Hraje DS DUO, 
režie Lenka Filipová
Kolektiv: KABARET ING.
Sobota 23. března v 18.00 hodin
Neděle 24. března v 16.00 hodin
Intelektuální nevázaná galashow.
Hraje  a zpívá mládež DS DUO.

Farní 1, vchod vedle
Knihkupectví sv. Jana ve Frýdku
Scházíme se vždy v úterý a ve čtvr-
tek od 8.30 do 11.30 hodin

5.3. Učíme se háčkovat
7.3. Říkanky, písničky 

12.3. Chystáme se na jaro
14.3. Povídej, povídej pohádku

(maňáskové divadlo)
BURZA DĚTSKÉHO OŠACENÍ 

A OBUVI (do vel. 170)
20.3. 8.30 - 12.00 příjem, 

12.30 - 17.00 prodej
20.4. 8.30 - 17.00 prodej
20.5. 8.30 - 11.00 prodej, 

12.00 - 16.00 vyúčtování
Vítány jsou ceny lidové. 10 % z vý-
dělků je určeno pro KM Krteček.
26.3. Velikonoce u nás doma 

(s sebou vyfouklá vajíčka, stužky)
28.3. Od 9.30 cvičení  s dětmi.

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

Provozní doba: Po-Pá 13–17 h.
4. - 8.3. Vyrábíme pro výlohu

Knihkupectví Jakub (jarní 
a velikonoční motivy)

13. 3. Origami
18. - 22.3. Připravujeme se na 

velikonoce (tradice a zvyky)
27. - 28.3. Spaní v klubovně (za příz-

nivého počasí program i venku)
29.3. Zavřeno

ČSA 481, Místek
Tel.: 0658/647 366

Otevírací doba:
Po., Stř., Čt.: 9.00 - 12.00 h.

Út.: 9.00 - 12.00, 15.00 - 17.00 h.
4.3. Setí velikonočního obilíčka

(přineste si s sebou misky)
11.3. Zahájení burzy dětského jar-

ního oblečení - 11.3. 
příjem, 21.3. výdej 

12.3. Beseda na téma Vývoj řeči
u dětí a prevence logopedic-
kých vad Od 9.30 hod.

VELIKONOČNÍ TÝDEN
25.3. Výroba ozdob, zdobení vajíček
26.3. Zdobení velikonoč. obilíčka
27.3. Jarní tanečky a říkadla
V průběhu celého týdne bude pro-
bíhat velikonoční jarmark. Kdo
chce přispět svými výrobky, např.
velikonočními ozdobami, může je
přinést už od začátku března.
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Antikvariát a První frýdecká
nonstop galerka

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

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

Do 9.3. DAGMAR
CHWISTKOVÁ - LINDOVSKÁ -

Vše je v pohybu - linoryt
9.3. - 30.3. JIŘÍ NEUWIRT - Grafika

ČSA 481, Místek
(za Mainlem u kostela

sv. Jana a Pavla)
Tel.: 418 306, 0604 371 114

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

Do 30.3. Ing. RECHTIKOVÁ 
Hrátky s papírem „Slepičí krok“ - 

výstava prací s jarní tématikou

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

Malý sál Lidového domu -
vchod z terasy z Janáčkovy

ulice s možností použít
bezbariérový vstup.

Přednáška: ZDRAVOTNĚ PO-
STIŽENÍ POTŘEBUJÍ NAŠE
PŘÁTELSTVÍ
Úterý 12.3. v 17.30 hodin
K tématu hovoří ředitel Diecézní
Charity ing. Jiří Hořínek.
FLOS CARMELI
Čtvrtek 14.3. v 19.00 hodin
Mladá začínající křesťanská folková
skupina s vlastní písňovou tvorbou.
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
PRO ŽENY STŘEDNÍHO VĚKU
Každé pondělí od 17.00 do 18.00 h.
Přineste si cvičební úbor a podložku.

STOLNÍ HRY
Ve středu 13.3. a 20.3. v 18.00 h.
Přijďte změřit své síly se soupeři.

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

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

PRO DOSPĚLÉ
- 2. března, 9.00-13.00, DDM Frýdek
- ubrousková technika na porcelán
GRAND PRIX GO
- 2. března,DDM Frýdek
- Mistrovství ČR v deskové hře GO
ORIENTÁLNÍ TANCE
- 2. března, 9.30 - 13.30 hodin,

malá tělocvična na 1. ZŠ
- další akce z cyklu „Sobota v po-

hybu“, pro dospělé, DDM Frýdek
POČÍTAČOVÉ DOPOLEDNE
- 9. března, 9.00 - 11.00, 11.00 -
13.00 hodin, DDM Frýdek
ŠACHY - MEZINÁRODNÍ
UTKÁNÍ DĚTÍ DO 8 LET
- 9. března, 10.00-15.00 hodin,
DDM Místek

ŠACHY- FRÝDEK PROTI MÍSTKU
- 16. března, 14.00 - 19.00 hodin,

DDM Místek
OKRESNÍ SOUTĚŽ V
RADIOELEKTRONICE
- 16. března od 8.00 hodin, Tech-

nické učiliště Místek
LOUČENÍ SE ZIMOU
- 17. března dle tradic vyneseme

Moranu. Slavnostní průvod bude
procházet místeckým náměstím. 

- 9.00 - 11.00 h. - výroba Morany
- 11.00 h. - začátek průvodu od

DDM Místek
LOUTNIČKA 2002
- 18. - 21. března
- soutěž v sól. zpěvu lidových písní.
O KRÁLE A KRÁLOVNU
ŠACHOVÝCH ŠPUNTŮ
- 22. března, 15.30 - 17.00 hodin,

DDM Místek
POČÍTAČOVÉ DOPOLEDNE
- 23. března, 9.00 - 11.00, 11.00 -

13.00 hodin, DDM Frýdek
VELIKONOČNÍ DOPOLEDNE
- 23. března, 9.00 - 13.00 hodin,

DDM Místek
ŠACHY - MĚSTSKÁ LIGA
MLÁDEŽE, 1. kolo
- 23. března, 9.00 - 13.00 hodin,

DDM Místek
SVÁTKY JARA - velikonoční
výstava
- 26.-17. března, otevřeno: úterý,

středa - 9.00-16.00 h., DDM Místek
POMLÁZKOVÉ VESELÍ V DDM
- 28. března, 9.00 - 13.00, DDM

Frýdek
- výroba kraslic a podobně
TURNAJ ŠACHOVÝCH NADĚJÍ
- 23. ROČNÍK
- 28. března - 1. dubna, Národní

dům Místek
- mezinárodní turnaj ve hře králů
VELIKONOČNÍ ZÁJEZD
- 29. března, výlet do Rožnova pod
Radhoštěm do svíčkárny, vykou-
peme se v krytém bazénu a další -
DDM Frýdek, Marie Cidlíková

ŠACHY - MISTROVSTVÍ ČR
DĚTI DO 8 LET
- 30. - 31. března
- Národní dům Místek

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

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

Otevřeno:
Po., stř.: 18.00 - 01.00
Út., čt.: 18.00 - 24.00
Pá., so.: 18.00 - 03.00
Začátky akcí v 19:30 

Začátky koncertů ve 21:00

01.03. pátek J.A.R. (koncert)
02.03. sobota Klegoviny (tanec)
04.03. pondělí In memoriam

aneb hity ze záhrobí (retro)
05.03. úterý Prodigy, Chemica

l Brothers a další (profil)
06.03 středa Chinaski, Mňága a

Žďorp, JAR... (hudební mix)
07.03. čtvrtek Nirvana & Seatle

sound - videoprofil (profil)
08.03. pátek Sepultura Revival,

Madness (koncert)
09.03. sobota Rockotéka (tanec)
11.03. pondělí In memoriam

aneb hity ze záhrobí (retro)
12.03. úterý Starej dobrej rock (akce)
13.03. středa R.E.M. & U2 &

Beatles & Doors... (music mix)
14.03. čtvrtek Drum ‚n’ bass

párty (akce)
15.03. pátek Čadi (koncert)
16.03. sobota Rockotéka (tanec)
18.03. pondělí In memoriam

aneb hity ze záhrobí (retro)
19.03. úterý Depeche Mode

(videoprofil)
20.03. středa Chinaski, Mňága a

Žďorp, JAR...(hudební mix)
21.03. čtvrtek Korn & Sepultura

& Rage A. The Machine (profil)
22.03. pátek Nirvana Revival

(koncert)
23.03. sobota Techstep

Manipulation 14 (akce)
25.03. pondělí In memoriam

aneb hity ze záhrobí (retro)
26.03. úterý Techno, Trance

a House (akce)
27.03. středa Metalová vichřice

(akce)
28.03. čtvrtek Leonard Cohen

(profil)
29.03. pátek Plexis (koncert)
30.03. sobota Support Lesbiens

(koncert)

Hvězdárna a planetárium
Johanna Palisy v Ostravě

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

Vstupné: děti 5 Kč, mládež 15 -
18 let 7 Kč, dospělí 10 Kč

Program planetária:
2.3. 14.00 Vesmírní tuláci - pořad

pro děti od 10 let
16.00 Znovu objevená obloha
18.00 Jazz pod hvězdami:

„Pat Metheny“ - skla-
datel a kytarista 

6.3. 16.00 Komety očima staletí
18.00 Zajímavosti zimní ob-

lohy - živý pořad
9.3. 14.00 Měsíc u krejčího, Indi-

ánský poklad - pořad
pro děti od 5 let

16.00 Geologie planet
18.00 Zimní souhvězdí
19.15 Relaxace pod hvězd-

nou oblohou: „Oliver
Shanti friends“

13.3. 16.00 Světem planet
18.00 Obloha pouhým

okem - živý pořad
15.3. 9.00 -13.00 Seminář pro

učitele
16.3. 14.00 Pojďte s námi za

hvězdami - pořad pro
děti od 6 let

16.00 Přednáška Mgr. Jiří-
ho Duška (HaP Brno):
„Najdete deset rozdí-
lů?“ - zrak očima as-
tronoma

18.00 Cestopisná přednáška
Martina Stillera Na ko-
le napříč Evropou z
Čech až do Afriky

20.3. 16.00 Gravitace
18.00 Obloha dnes večer -

živý pořad
23.3. 14.00 Čelenka princezny

Ariadny - pořad pro
děti od 7 let

16.00 Obloha ve čtyřech
ročních obdobích

18.00 Poetika Velkého vozu
- premiéra pořadu v
planetáriu
(Mgr. Jiří Holuša)

19.15 Relaxace pod hvězd-
nou oblohou: „Hudba
sibiřských šamanů“

27.3. 16.00 Životopis vesmíru
18.00 Jarní obloha - živý po-

řad
30.3. 14.00 Martin a hvězda - po-

řad pro děti od 5 let
16.00 Čarovná sklíčka
18.00 Kameny z nebe
Program hvězdárny:

Hvězdárna je v březnu otevřena
za jasného počasí každou středu a
sobotu od 19.00 do 21.00 hodin.

Lískovecká 1756, FM
tel. 633 340

www. joga-karakal.cz

ČAJ O PÁTÉ:
Pátek 22. března
JÁMA, NIJÁMA - první dva stupně

k dokonalosti
Jógový sál - 9. ZŠ, příspěvek: 30,- 
SEMINÁŘ JÓGOVÝCH
TECHNIK A FILOZOFIÍ
27. dubna- 3. května
Místo: Morávka, Penzion Buček
Strava: vegetariánská,
Ubytování: 2 - 3 lůžkové pokoje.
Z programu: cvičení ásánů, decho-
vé techniky, jógové techniky - prá-

ce s myslí, meditační techniky z
hlediska zdravotního, relaxace, vi-
zualizace atd.
Cena: orientačně 2050,- Kč, pro
důchodce 1950,- Kč
Zápisy do kurzů na nové čtvrtle-
tí pro začátečníky i další zájem-
ce proběhnou v úterý 19. března
od 16.00 do 18.00 v jógovém sá-
lu v 9. ZŠ na ul. E. Krásnohorské
ve Frýdku.

Pionýrů 764, Frýdek-Místek
Tel.: 435 067, 647 694

E-mail: smtu.fm@worldonline.cz
http://smtu.fm.web.worldonline.cz

Nabídka letních táborů:
LETNÍ TÁBOR BŘECLAV, kemp
Apollo
termín: 3.8. - 17.8.
cena: 2 600 Kč člen SMTu
2 800 Kč nečlen SMTu
věk: 12 - 17 let
zaměření: pěší turistika, koupání, hry
LETNÍ TÁBOR VIGANTICE
termín: 27.7. - 9.8.
cena: 2 400 Kč člen SMTu
2 600 Kč nečlen SMTu
věk: 6 - 15 let
zaměření: hry, soutěže, koupání 
LETNÍ TÁBOR VIŠŇOVKA - VY-
ŠNÍ LHOTY
termín: 30.6. - 13.7.
cena: 2 600 Kč člen SMTu
2 800 Kč nečlen SMTu
zaměření: sport, turistika, koupání
LETNÍ TÁBOR VIŠŇOVKA -
TÁBOR PLNÝ INDIÁNŮ
termín: 12.8. - 21.8.
cena: 2 000 Kč člen SMTu
2 200 Kč nečlen SMTu
věk: 6-15 let
zaměření: hrajeme si na indiány
LETNÍ TÁBOR ZLATÉ HORY
POD KOBERŠTEJNEM
termín: 3.8. - 17.8.
cena: 1 800 Kč člen SMTu
2 000 Kč nečlen SMTu
věk: 7 - 15 let
zaměření: stavba Pacifické želez-
nice, příběhy s křesťanskou témati-
kou, výlety, koupání, sporty
LETNÍ TÁBOR POD KRUŽBERKEM
termín: 22.7 - 31.7.
cena: 2 300 Kč člen SMTu
2 500 Kč nečlen SMTu
věk: 10 let a výše
zaměření: horolezectví, cykloturis-
tika, koupání, hry
PUTOVNÍ TÁBOR - CYKLOTU-
RISTIKA
termín: 16.8. - 25.8.
cena: 2 600 Kč člen SMTu
2 800 Kč ostatní
věk: 12-16 let
zaměření: poznávání okolí řeky
Dyje (vlastní horské kolo)
LÉTO NA KOŇSKÉM HŘBĚTĚ
místo: Skalice u Frýdku-Místku
termíny: 14.7. - 20.7., 21.7. - 27.7.,
28.7. - 3.8., 4.8. - 10.8., 11.8. - 17.8.
cena: 2 700 Kč
zaměření: jízda na koni, turistika,
koupání



Dfievûná 

EUROOKNA
DARE

Vstupní dveře
Parapetní desky 

vnitřní, vnější (AL)

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

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

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

M n o Ï s t e v n í  s l e v y

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

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

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

VÁ· 3. STÁL¯ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

AUTO·KOLA
Jifií Kreuziger, FM 

Vám nabízí pfiípravu na získání
fiidiãského prÛkazu skupin

M, A, B, C, E - i na splátky

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

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

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

po, st: 10.00 - 11.30)

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

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

KUPON

5% SLEVA
NA VÝROBKY

GALADŘEVO

Staré Město

u Frýdku-Místku

Jamnická 16

tel.: 0658/62 71 93-4

■ zahradní chaty

■ zahradní nábytek

■ ekologické barvy

na dřevo

■ pozink. konzoly

■ pískoviště

■ houpačky

■ zásobníky na

kompost

■ dřevěné ploty

■ pergoly

■ altány

■ palisády

■ květináče

UUZZÁÁVVùùRRKKAA

dubnového ãísla
Zpravodaje bude

1144..  bbfifieezznnaa..

✆

✌

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY,
NÁHRADNÍ DÍLY AUDIO, VIDEO, 

STAVEBNICE, KONEKTORY, 
KABELY, MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE,

KUPÓNY GO, TWIST, OSKAR
A DALŠÍ

OPRAVY
tv, audio, video, mobilní telefony,
mikrovlné trouby a po dohodě

v bytě zákazníka i opravy
televizorů
S í d l o :

Firma VADaS
ul. 28. října 1639 Místek 

(internát SPŠ naproti Hutního projektu)
Tel.: 0602/566 025 

0658/431 385
Provozní doba: po - pá 8 - 17

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

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

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