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Vážení spoluobča-
né,

na 3. zasedání za-
stupitelstva města, kte-
ré se konalo 10. února
byl schválen rozpočet
našeho města na rok
2003. Chtěla bych se
o některých položkách
tohoto rozpočtu krátce
zmínit.

Příjmy jsou odhadnuty při-
bližně na 1.240 mil. Kč, z toho
daňové příjmy by měly být ve
výši asi 509 mil. Kč, nedaňové
příjmy asi 110 mil. Kč, s dota-
cemi počítáme ve výši 516 mil.
Kč. Také výdaje jsou napláno-
vány v tomto rozpočtu ve výši
1.240 mil. Kč. Největší výdaje
jsou pro školství - asi 316 mil
Kč, sociální péči a státní pod-
poru asi 210 mil Kč, dopravu
a silniční hospodářství 136
mil.Kč, správu obecního ma-
jetku 58 mil. Kč, životní pro-
středí asi 43 mil. Kč, sociální
služby a zdravotnictví 66 mil
Kč. Pro činnost místní správy
jsou odhadnuty výdaje na 156
mil. Kč. Do výdajů jsou zapo-
čteny také splátky úvěrů z mi-
nulých období, které budou
v letošním roce ve výšce
21 mil. Kč.

Na investice máme v rozpo-
čtu zatím vyčleněno 130 mil.
Kč. V zásobníku investičních
akcí najdeme finanční pro-
středky např. na průmyslovou
zónu Lískovecká ve výši téměř
20 mil. Kč, na kanalizaci Chle-
bovic včetně odkanalizování
průmyslové zóny 23 mil. Kč,

na technickou infra-
strukturu v lokalitě Zá-
tiší 22 mil. Kč, tělocvič-
nu ZŠ na ul. Pionýrů
5 mil. Kč, opravu soci-
álního zařízení základ-
ní školy na ul. 1. máje
téměř 4 mil. Kč, rekon-
strukce CMPM na ul.
Janáčkova si vyžádá
asi 10 mil. Kč. Pokra-

čovat budeme i v propojení
cyklistické stezky Ostrava -
Beskydy - Staré Město, kde
odhadovaná částka je kolem 1
mil. Kč. Částka na investice je
zatím nízká, ale předpokládá-
me, že na dalších jednáních
zastupitelstva bude předložen
návrh na její navýšení.

Z dalších výdajů bych se
dnes zmínila ještě o často dis-
kutovaném Centru sportu. Pod-
pora kroužků na školách a mla-
dých sportovců v oddílech je
v rozpočtu našeho města pod-
pořena částkou téměř 8 mil.
Kč, další 1 mil Kč lze uvolnit ze
sportovního fondu. Pro činnost
Handball Clubu, s.r.o. F-M za-
stupitelstvo schválilo neinves-
tiční dotaci ve výši 1 mil. Kč
a pro TJ Sokol F-M na činnost
extraligového družstva žen ve
volejbale 500.000,- Kč.

V následujících vydáních
zpravodaje vás budeme infor-
movat o dalších účelových vý-
dajích a doufám, že také o zís-
kaných dotacích pro naše
město. 
Eva Richtrová, starostka města

Po 55 letech od slavnostní-
ho položení základního ka-
mene k frýdecko-místecké-
mu divadlu se občané naše-
ho města konečně dočkají
zařízení, které sice nebude
divadlem v pravém slova
smyslu, ale splní nejméně na
dvacet let požadavky veřej-
nosti i účinkujících na tako-
výto stánek.

Mimochodem, základní ká-
men na divadlo byl opravdu
slavnostně položen před Cza-
jankovými kasárnami, aby ne-
slavnostně s tichou duší o ně-
kolik let později zmizel. Město
Frýdek-Místek dokončilo rekon-
strukci bývalého kina Vlast na
zařízení, které nikdy nemělo
a které si jeho občané již dávno
zcela zasloužili. Tak tedy 18. 3.
nová scéna Vlast zahajuje.
A zahajuje představením jedi-
nečného Komorního baletu
Praha Pavla Šmoka. Diváci uvi-
dí dvě inscenace, a to Dona Ju-
ana a Golema. Co vás ve Vlas-
ti čeká? Krásné stupňovité hle-
diště s pohodlnými sedadly,
z nichž je na scénu dobře vidět
z každého místa. Za sedadly
v zadní části hlediště je unikátní
stolové posezení s barem pro
kinokavárnu apod. Účinkující
zde pak najdou velké jeviště
s kvalitním moderním vybave-
ním, světelnou, zvukovou
a strojní technologií, dále pak
šatny se sociálním zařízením,
za které se před nimi už nemu-
síme stydět. Zázemí pro diváky
tvoří prostorná hala se šatnami,
WC a s divadelní kavárnou-cuk-
rárnou, která bude sloužit po
celý den i návštěvníkům knihov-
ny a ostatní veřejnosti. Později

zde budeme poskytovat i kom-
plexní služby zájemcům o veš-
keré kulturní akce ve městě
včetně rezervace a předprode-
je vstupenek, ať už se konají ve
Vlasti, v Národním domě, v kině
Petra Bezruče či jinde. Jaké
programy vás ve Vlasti čekají?
Především divadelní představe-
ní pro všechny věkové katego-
rie. Pro děti se budou hrát, po-
čínaje 23. 3., každou ne-
děli v 15.00 hod. pohádky. Za-
čínáme muzikálem Kocourek
Modroočko v provedení Divadla
Špilberk Brno. Dospělí diváci se
mohou těšit na přední české
i slovenské umělce. Již 27. 3.
vystoupí Radošinské naivné di-
vadlo z Bratislavy, v dubnu se
představí Iva Janžurová, Pavel
Zedníček, Jana Paulová a další.
V květnu přijede s hrou Garde-
robiér přední pražské Divadlo
v Dlouhé. O svých kvalitách vás

přesvědčí i nejlepší neprofesio-
nální divadelní soubory na kraj-
ské soutěžní přehlídce ve
dnech 21. a 22. 3. Vlast bude
rovněž kinem, a to vždy v pon-
dělí a úterý večer a v pátek
a sobotu odpoledne. Pondělky
budou patřit artovým filmům, te-
dy filmům určeným fandům fil-
mového umění. Začnou projek-
tem 100. Uvidíte filmy jako Život
Briana, Noční hovory s matkou,
Nagoygatsi, Ostrov nebo Mléč-
ná dráha. Úterky budou patřit
Filmovému klubu, který zahájí
25. 3. českým povídkovým fil-
mem Radhošť. V pátek a v so-
botu budou promítány filmy pro
děti, hlavně pásma pohádek.
Jeviště ve Vlasti je možné růz-
ně sestavit, což bude zajímavé
pro konání módních přehlídek,
koncertů populární hudby a ji-

Jan Krulikovský v sále Nové scény Vlast ukazuje na místo, kde
nad klasickými sedadly bude ještě posezení u baru.
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Nová scéna Vlast zahajuje činnost

Třetí zasedání Zastupitel-
stva města Frýdku-Místku
proběhlo v pondělí 10. února
a to za účasti 39 zastupitelů (1
omluven). Hned v úvodu za-
stupitelé zvolili devátého čle-

na Rady města Frýdku-Míst-
ku - MUDr. Miroslava Adama
(ČSSD). Hlavním bodem pro-
gramu bylo schválení předlo-
ženého rozpočtu Města Frýd-
ku-Místku na rok 2003 (o něm
více paní starostka ing. Eva
Richtrová v rubrice Slovo sta-
rostky). Dále zastupitelstvo
mimo jiné:

- rozhodlo o uzavření smluv
o poskytnutí dotací z rozpočtu
města na úseku odboru škol-
ství, kultury, mládeže a tělový-
chovy, na úseku odboru sociál-
ních služeb a zdravotnictví,
o poskytnutí investiční dotace
Charitě Frýdek-Místek - určení
výtěžku sbírky pod vánočním
stromem v r.2002; o poskytnutí
neinvestiční dotace Renarkonu,
o.p.s. Ostrava - Moravská Os-

trava; investiční transfery a ne-
investiční dotace z fondu život-
ního prostředí;

- zrušilo původní znění statu-
tu fondu reprezentace a propa-
gace města a schválilo úplné
nové znění a zároveň smlouvy
o poskytnutí neinvestičních do-
tací z tohoto fondu;

- na úseku hospodaření
s majetkem města schválilo
prodeje, nabytí, směny nemovi-
tostí a navrhované záměry
města;

- vzalo na vědomí informaci
o jednáních ve věci nabytí movi-
tého a nemovitého majetku, a to
v souvislosti se zrušením vojen-
ského útvaru;

- schválilo na úseku územní-
ho rozvoje města Frýdku-Místku
a investičních akcí změnu č.6

územního plánu města F-M -
požadavek č. 40;

- vzalo na vědomí přehled ná-
kladů na investice a opravy
v jednotlivých částech města
Frýdku-Místku;

- uložilo kontrolnímu výboru
provést kontrolu finančních toků
v rámci hospodaření s komunál-
ním odpadem ve městě Frýdek-
Místek za rok 2002;

- se usneslo na vydání obec-
ně závazné vyhlášky, kterou se
zamezuje možnost výstavby
objektů v areálech předškol-
ských, školských a sociálních
zařízení, které nesouvisejí s je-
jich funkčním využitím a také
obecně závazné vyhlášky, týka-
jící se navrhované stavby Petrk-
líč na ul. Slezská tak, aby neby-
lo možno postavit objekt s her-

nou, barem, restaurací nebo
u tohoto objektu požadovat
změnu užívání na hernu, bar,
restauraci;

- schválilo úplné znění jedna-
cího řádu Zastupitelstva Frýd-
ku-Místku;

- vzalo na vědomí ustanovení
klubu členů zastupitelstva vo-
lební strany nezávislých kandi-
dátů;

- vzalo na vědomí kontrolu
usnesení a připomínek ZM
F-M a správu o činnosti RM
F-M za uplynulé období.

- Příští zasedání Zastupitel-
stva města Frýdku-Místku se
bude konat 24. března 2003
v 8.00 hodin ve velké zaseda-
cí síni Městského úřadu ve
Frýdku-Místku. Zasedání je
veřejné. (jač)

Radní MUDr. Miroslav Adam.
FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková
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Nová atletická třída
Ve středu 2. dubna proběh-

nou testy do další třídy s rozšíře-
nou výukou tělesné výchovy se
zaměřením na atletiku. Zájemci
ať se dostaví ve 14.00 hod do tě-
locvičny 6. ZŠ (za střediskem
Krym) se sportovním oblečením.
Bližší informace obdržíte na 6.
ZŠ (ul. Pionýrů), telefon:
558 443 121, Mgr. Klára Mašta-
lířová.

Společné setkání mládeže
Studenti spolu s vedením

a pedagogy ISŠ, Frýdek-Místek,
Lískovecká 2089 připravili na
den 6. března pro klienty Sdru-
žení pro pomoc mentálně posti-
ženým - Školy života a Penzionu
Anenská přátelský společenský
večer. S nápadem uskutečnit
tento večírek přišli sami studenti.
Připravili pro klienty těchto zaří-
zení bohatý program s občer-
stvením a věří, že se jim celá ak-
ce vydaří ke spokojenosti obou
stran.

Senioři rokovali v Národním
domě

Místa ve velkém sále ND ne-
stačila k tomu, aby se všichni ve-
šli na zasedání výroční členské
schůze MO SD ČR, která se ko-
nala na konci ledna. Mezi čestné
hosty patřili také starostka F-
M ing. Eva Richtrová a místosta-
rosta Mgr. Ivan Vrba. Podle
zprávy o činnosti městské orga-
nizace a výhledu na tento rok je
mezi seniory velký zájem o kur-
zy výuky práce s počítačem. Vlo-
ni se uskutečnil první a od ledna
probíhají další. 

Daruj krev s českým rozhla-
sem

Ve čtvrtek dne 13. března bu-
de probíhat na transfúzní stanici
Nemocnice ve Frýdku-Místku již
popáté akce: Daruj krev s čes-
kým rozhlasem. Zveme dárce
krve a zejména nové dárce
k účasti v hojném počtu. Tato ak-
ce je pořádána na podporu dár-
covství krve. Transfúzní stanice
bude v tento den otevřena od
6.00 do 10.00 hod.

Již po deváté ožil areál vý-
staviště INCHEBY v Bratisla-
vě turistickými nabídkami re-
gionů a cestovním ruchem,
neboť se zde konal ve dnech
16. 1. - 19. 1. 2003 tradiční ve-
letrh cestovního ruchu ITF
Slovakitour Bratislava.

Beskydy z české, slovenské
a polské strany jsou po celý rok
zajímavým místem pro odpoči-
nek - pro delší dovolenou nebo
jen krátké zastavení. Určitě ma-
jí co nabídnout, ať už lidové ne-
bo hudební slavnosti, relaxace
v bylinných lázních, poutní mís-
ta, putování za krásou dřevě-
ných kostelů, muzea, hrady
a zámky a především kilometry
turistických tras pro pěší nebo
cykloturistiku. V zimě je možné
strávit čas na běžkách nebo na
lyžích, v létě koupáním v pře-
hradách a na koupalištích. Bes-
kydy také nabízejí golf, lezení po
skalách, jízdu na koních nebo
třeba vyhlídkové lety a paragli-
ding.

To je jen krátký výčet rozlič-
ných možností turistické nabíd-
ky Euroregionu Beskydy, který
se pod stejnojmennou hlavič-
kou prezentoval na již 9. mezi-
národním veletrhu cestovního
ruchu ITF Slovakiatour 2003
v Bratislavě se slovenskými ko-
legy.

Propagaci a prezentaci za
český Region Beskydy na nej-
významnějším veletrhu, konají-
cím se ve dnech 16. - 19. ledna,
zajistili pracovníci z ekonomic-
kého oddělení odboru územní-
ho a ekonomického rozvoje
Města Frýdku-Místku. (hw)

Mapa Sdružení Euroregion
Beskydy s vlajkami českou,
polskou a slovenskou coby
symbolem vzájemné spolu-
práce.
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Členky souboru z Považské
Bystrice představující slo-
venské hrady a zámky pro-
cházejí okolo stánku Eurore-
gionu Beskydy, jehož čes-
kou část zastupovala Hana
Windischová a slovenskou
ing. Juraj Bělík.

FOTO: Richard Žabka

Naším cílem je nová
tělocvična i hala

Protože dotazů okolo vý-
stavby nových sportovišť
v našem městě přibývá, dovo-
luji si krátce sdělit několik zá-
kladních informací.

Naše město se potýká s akut-
ním nedostatkem vlastních spor-
tovišť. Tělocvičny praskají ve
švech, hýbat se kde nemají ani
rekreační, ani vrcholoví sportov-
ci. Proto chceme vystavět jed-
nak velkou víceúčelovou halu na
míčové sporty v lokalitě dnešní
kotelny na sídlišti Riviéra, jednak
přistavět novou tělocvičnu u zá-
kladní školy na ul. Pionýrů. Pro-
tože výstavba velké haly bude
náročná, jednáme v současnosti
o tom, jak ji zafinancovat. Pevně
věřím, že nakonec najdeme
vhodný způsob a sen mnoha
sportovců ve městě se po letech
příslibů stane realitou. Útočiště
v hale pak najdou nejen extrali-
gové volejbalistky a interligoví
házenkáři, ale i všichni ostatní
sportuchtiví zájemci. Termín, kdy
s realizací začneme, vám však
momentálně upřesnit nedokážu.

Mnohem blíže je momentálně
k uskutečnění záměru vybudo-
vat novou tělocvičnu u 6. ZŠ na
ulici Pionýrů v Místku. Zde nám
velkou měrou na výstavbu při-
spěje stát, takže městskou kasu
by nový areál příliš zatížit neměl.
Celková cena haly by neměla
přesáhnout třicet milionů korun.
Nyní máme přislíbenou patnácti-
milionovou státní dotaci, o dal-
ších deset milionů usilujeme.
Zbytek by mělo uhradit město ze
svého rozpočtu.

Projektová dokumentace už
se tvoří, pokud vše dobře do-
padne, se stavbou by se mělo
začít v letních měsících. Nová
hala bude propojena se stávající
tělocvičnou u školy spojovacím
krčkem, nicméně bude mít vlast-
ní zázemí. Protože chceme, aby
v ní do doby výstavby nové vel-
ké haly na míčové sporty našli
azyl výše zmiňovaní extraligoví
sportovci, bude vystavěna s pa-
rametry vyhovujícími regulím jak
házenkářské, tak volejbalové
nejvyšší soutěže. Zároveň v ní
bude vestavěna tribuna pro cca
400 - 500 diváků. Chtěl bych ale
zdůraznit, že tělocvična primár-
ně poslouží hlavně dětem ze 6.
ZŠ. Tato 4. největší škola ve
městě totiž nemá dva sály k vý-
uce tělesné výchovy, stávající
stará tělocvična je navíc v ka-
tastrofálním stavu. V malém
a neutěšeném sále se mačkají
v nedůstojných podmínkách de-
sítky žáků. To jsou hlavní důvody
výstavby nového zařízení. V od-
poledních a večerních hodinách
a o víkendech by se o ni měli po-
dělit vrcholoví sportovci. V oka-
mžiku, kdy se z tohoto provizoria
přestěhují do nové velké haly,
bude tělocvična u 6. ZŠ moci
sloužit mládežnickým extralig.
sportům. O její následné smyslu-
plné využití rozhodně obavy ne-
mám.
Mgr. Petr Cvik, místostarosta

Zdravotní fond Města Frý-
dek-Místek slouží především
na podporu veřejného zdraví.

- Podporuje výchovu ke zdra-
ví a zdravému způsobu života
rodin a populačních, sociálních
nebo chronicky nemocných sku-
pin obyvatelstva města Frýdek-
Místek.

- Podílí se na potírání drogo-
vé závislosti formou podpory
sdružením zabývajícím se touto
problematikou.

- Podporuje materiálně tech-
nické zabezpečení preventiv-
ních programů neinvestičního
charakteru, vedoucích ke zlep-
šení zdravotního stavu obyvatel-
stva ve městě, které se snaží za-
bránit zhoršování zdravotního
stavu ohrožených skupin dětí,
invalidů, mentálně postižených
a starých lidí.

- Podporuje odborné kongre-
sy a semináře, které jsou usku-
tečňovány pod záštitou města
v součinnosti s Nemocnicí FM,
Střední zdravotnickou školou
FM či jinými zdravotními institu-
cemi města.

- Individuálně pomáhá oby-
vatelům města v případech hod-
ných zřetele při zdravotních situ-
acích, které není možno řešit ze
zákonného pojištění či státních
intervencí. Finančně přispívá na
mimořádné zdrav. výkony
(transplantace, náročné protézy
aj.).

Kdo může žádat finanční
příspěvek ze zdravotního fon-
du:

- nadace a občanská sdruže-
ní

- neziskové a veřejnoprávní
organizace či instituce města F-
M

- zařízení pečující o tělesně,
smyslově a mentálně postižené
jedince

- laické i církevní charitativní
organizace a zařízení ve městě
F-M

- jmenovité fyzické osoby
Postup při poskytování fin.

prostředků ze zdravotního
fondu.

Podkladem je písemná žá-
dost žadatele na předepsaném
formuláři s povinností doložit:

Informace o možnostech čerpání finančních
prostředků ze Zdravotního fondu Města FM

Pracovníci České
obchodní inspekce

jsou tu pro vás
Poradenské služby České

obchodní inspekce (ČOI),
které jsou frýdecko-místec-
kým občanům zdarma po-
skytovány již několik let, po-
kračují i nadále.

Dvakrát do měsíce, a to
vždy v lichý čtvrtek od 8.30 do
14.00 hodin, je na Městském
úřadě Frýdek-Místek na ulici
Radniční 1148 (malá zasedací
místnost v prvním patře) pra-
covník z regionálního inspekto-
rátu ČOI v Ostravě, připraven
fundovaně zodpovědět dotazy
z oblasti Zákona o České ob-
chodní inspekci, Zákona
o ochraně spotřebitele, Záko-
na o technických požadavcích
na výrobky, Zákona o obalech
apod. a poradit jak spotřebite-
lům, tak i prodejcům. Podle
slov pracovníka ČOI, jenž do-
chází do Frýdku-Místku již ně-
kolik let, patří k nejčastějším
problémům v našem městě re-
klamace obuvi, textilu a rekla-
mace stavebních úprav. Mimo
výše uvedené dny vám případ-
né dotazy zodpoví zaměstnan-
ci ČOI buď osobně ve svém
ostravském sídle v Třebovicích
na ulici Provozní 1, nebo na te-
lefonním čísle 596 964 675.

(jač)

Město vede
„hovory s občany“

Hovory s občany v okrajo-
vých částech našeho města,
které již mají svoji tradici, pořá-
dá od začátku tohoto roku ve-
dení Města Frýdku-Místku. Na
konci ledna proběhlo zasedání
Osadního výboru Panské Nové
Dvory. Tamní občané považují
za největší problém špatný stav
příjezdové cesty k Frýdecké
skládce a její provozování vů-
bec. Do Lískovce se vedení na-
šeho města podívalo na začát-
ku února. I v tamní lokalitě vní-
mají jako největší svízel nekva-
litní silnici. (jač)

- stručný popis programu, ak-
ce nebo projektu ve městě F-M

- předpokládaný rozpočet
- zhodnocení zdravotního

a ekonomického dopadu
- platný doklad dokazující

právní subjektivitu či doklady
opravňující subjekt jednat za ža-
datele o finanční prostředky.

První uzávěrka žádostí je do
31. 3. 2003. Žádosti přijímá MěÚ
ve F-M, odbor sociálních služeb
a zdravotnictví, Palackého 115,
kancelář č. 337 (tel. 558 604 542
- M. Bauerová) - zde je možno
rovněž vyzvednout formuláře
žádostí. OSZ

Mezinárodní veletrh cestovního
ruchu ITF SLOVAKITOUR Bratislava

V tomto čísle
najdete:

❀ Ministerstvo obrany ČR
jednalo s Městem Frýdek-
Místek str. 3

❀ Vývoj výstavby Kauflandu
str. 4

❀ Vaše městská policie str. 5
❀ Představení jednotlivých

odborů MěÚ F-M str. 7–11
❀ Znovuobnovení

Filmového klubu
Frýdek-Místek str. 12

❀ Finalista mistrovství světa
v kulturistice plánuje 
sportovní klub str. 13

❀ Kulturní programy
str. 14–15



ných zábavných pořadů. Od
podzimu počítáme u divadel-
ních programů se čtyřmi před-
platitelskými skupinami, které
doplní Těšínské divadlo se
svým vlastním předplatným.
V předsálí Vlasti je malá gale-
rie, jež bude sloužit výstavám
fotografií, drobné grafiky, plaká-
tů apod. Provozovatelem Vlasti
bude Národní dům Frýdek-Mís-
tek, příspěvková organizace,
která v současné době provo-

zuje i kino Petra Bezruče, sa-
mozřejmě Národní dům a od 1.
11. minulého roku i jeho restau-
raci a kavárnu Radhošť. Provoz
restaurací převzala příspěvko-
vá organizace rozhodnutím za-
stupitelstva města po zaniklé
akciové společnost ND - Rad-
hošť. Všichni zaměstnanci Ná-
rodního domu se těší na vaši
přízeň a udělají vše pro to, aby
vám připravili co nejvíc krás-
ných a bohatých kulturních zá-
žitků. 

Mgr. Jan Krulikovský
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Ministerstvo obrany
ČR jednalo s Městem

Frýdek-Místek
Vzhledem k ukončení činnos-

ti veškerého protiletadlového ra-
ketového vojska v Moravskos-
lezském kraji a tím pádem i 443.
protiletadlové raketové skupiny
ve Frýdku-Místku k poslednímu
březnovému dni tohoto roku na
radnici proběhla oficiální návště-
va náměstkyně ministra obrany
pro personalistiku ing. Jaroslavy
Přibylové. Řešily se otázky týka-
jící se projektu opuštění posádky
a jeho kritická místa, základní
časové kalkulace opuštění po-
sádky, stavu nemovitého mate-
riálu a jeho případné další využi-
tí, stavu personálního obsazení
vojáky z povolání a občanskými
zaměstnanci a jejich další uplat-
nění v rámci resortu MO nebo
v civilním sektoru apod. (jač)

Charitativní
fond Města FM

Finanční prostředky charita-
tivního fondu jsou určeny k to-
mu, aby pomáhaly vyřešit ne-
bo alespoň zmírnit těžkou ži-
votní situaci zdravotně, men-
tálně a výrazně sociálně posti-
žených občanů.

Omezené prostředky chari-
tativního fondu je možno po-
skytovat v těch případech, kdy
vzniklou potřebu nelze finanč-
ně zabezpečit jiným způsobem
- např. pomocí sponzorů, dáv-
kami z odboru sociální péče
a státní podpory MěÚ ve Frýd-
ku-Místku nebo dotacemi.

Kdo může požádat?
Sdružení, organizace, zdra-

votně a jinak postižení občané
města Frýdku-Místku.

Účel použití:
U potřebných osob a organi-

zací bude finanční příspěvek
(dotace) individuálně cílená
s určením pro konkrétní použi-
tí.

Od 1. 1. 2003 je charitativní
fond v kompetenci odboru so-
ciálních služeb a zdravotnictví.

MěÚ, Palackého 115, 738
02 Frýdek-Místek. Informace
poskytuje slečna Ludmila Mer-
tová, tel. 558 609 548, kance-
lář č. 333 - zde je možno rov-
něž vyzvednout formuláře žá-
dostí. OSZ

Splatnost místního poplatku
za komunální odpad

O změnách vyplývajících z obecně závazné vyhlášky č. 4/2002,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 10/2001 o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů jsme vás již po-
drobně informovali ve Zpravodaji Rady Města Frýdek-Místek v led-
nu letošního roku. Jelikož v těchto dnech jsou Vám doručovány
poštovní poukázky na platbu místního poplatku za komunální od-
pad, dovolujeme si připomenout splatnost tohoto poplatku v roce
2003, který platí:

1. fyzické osoby s trvalým pobytem pololetně, a to do 31. 3.
a 30. 9. nebo jednorázově, a to do 31. 3.

Sazba poplatku činí 348,- Kč za osobu a kalendářní rok, pro ob-
čany starší 70-let činí 192,- Kč.

2. vlastníci rekreačních staveb k 30. 6.
Sazba činí 348,- Kč, s výjimkou těch rekreačních staveb, kde

odpadové hospodářství je řešeno pytlovým nebo kontejnerovým
svozem, u kterého poplatek činí  228,- Kč.

O dalších úlevách a osvobozeních se informujte na finančním
odboru č. tel. 558 609 162, 163.

Místní poplatek za komunální odpad je možno platit převodem
z účtu, poštovní poukázkou prostřednictvím pošty, ale i v hotovosti
na finančním odboru Městského úřadu Frýdek-Místek, Radniční
1148, oddělení místních daní a poplatků, přízemí č. dveří 108, 109.

FO

OZNÁMENÍ
Na MěÚ Frýdek-Místek

jsou evidovány žádosti o za-
městnání fyzických osob do-
ručené v předešlých letech.

S ohledem na znění zák. č.
101/2000 Sb. o ochraně osob-
ních údajů, Město Frýdek-Mís-
tek nesmí zpracovávat (tzn.
ani uchovávat) osobní údaje
v žádostech obsažených, po-
kud v žádosti není uveden tzv.
„souhlas se zpracováním “
v kontextu s §5 výše uvede-
ného zákona.

Město tedy nebude na tyto
jednotlivé žádosti písemně od-
povídat a zároveň je povinno
tyto žádosti skartovat.

Od 1.1. 2003 je účinný zák.
č. 312/2002 Sb. o úřednících
úředně samosprávného cel-
ku. Ten městu ukládá povin-
nost v případě uzavření pra-
covního poměru (i na dobu ur-
čitou) vyhlásit výběrové řízení.
Oznámení o výběrovém řízení
musí být vyvěšeno na úřední
desce MěÚ F-M a zároveň
zveřejněno i způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup a to po
dobu min. 15 dnů.

Na základě výše uvedené-
ho doporučuji všem uchaze-
čům o zaměstnání sledovat
obsah úřední desky MěÚ
F-M a internetových stránek
FM. Mgr. ing. Petr Menšík,

tajemník

Sdělení vlastníkům objektů pro individuální rekreaci
Dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2002, kterou se mění a do-

plňuje vyhláška č. 10/2001 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů mají poplatníci vlastnící stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci, s pytlovým nebo kontejnero-
vým svozem snížen poplatek na 228 Kč, s jednorázovou splatností
nejpozději do 30. 6. 2003 na finančním odboru, Radniční 1148,
Městský úřad Frýdek-Místek. Výdej pytlů na komunální odpad s lo-
gem Frýdecké skládky, a.s., v počtu 10 kusů bude rovněž zajišťo-
vat finanční odbor, kancelář č.109. Harmonogram svozu těchto
sběrových pytlů bude zveřejněn v dubnovém zpravodaji. Bližší in-
formace na tel. 558 604 489. FO

Ke konci ledna tohoto ro-
ku činila míra nezaměstna-
nosti v okrese Frýdek-Místek
14,94 %. Na frýdecko-místec-
kém úřadu práce bylo evido-
váno o 707 více nezaměstna-
ných než na konci prosince.
Počet uchazečů o zaměstnání
dosáhl čísla 16 730.

V průběhu ledna požádalo
o zprostředkování zaměstnání
1887 nových uchazečů, což je
oproti stejnému období loňské-
ho roku o 123 osob více. Největ-
ší počet z nich představovali za-
městnanci z odvětví výroba ko-
vů a kovodělných výrobků a ob-
chod. Z nově zaregistrovaných
uchazečů o zaměstnání 160
ukončilo samostatně výděleč-
nou činnost.

Vyřazeno z evidence ÚP FM
bylo ve stejném období 1180
uchazečů o zaměstnání, z toho-

to počtu byl pro 875 vyřazených
důvodem ukončení evidence
nástup do zaměstnání. Nejvíce
vyřazených uchazečů našlo
uplatnění především v odvětvích
služby, obchod, pohostinství
a ubytování.

Z hlediska pracovních příleži-
tostí evidoval úřad práce ke kon-
ci ledna celkem 287 volných
míst s místem výkonu práce
v bývalém okrese Frýdek-Mís-
tek, což je o 121 volných míst
méně, než ve stejném období
roku 2002. Na jedno volné pra-
covní místo tedy připadá 58,3
uchazečů. Ke stejnému datu mi-
nulého roku na jedno volné pra-
covní místo stála pomyslná fron-
ta o 37,2 uchazečích.

Dělníkům bylo nabídnuto 198
volných míst, což je o 133 méně
než v roce 2002, a pro TH pra-
covníky a ostatní 89 vhodných

volných míst, to je o 12 více než
před rokem. Pro občany se
změněnou pracovní schopností
bylo v nabídce úřadu práce 7
vhodných volných míst, to je
o 31 méně než před rokem a pro
absolventy a mladistvé 36 vhod-
ných volných pracovních míst,
což je o 27 méně než v roce
2002. Počet uchazečů o za-
městnání na 1 volné pracovní
místo v lednu 2003 se začíná
přibližovat historicky nejvyšším
hodnotám tohoto ukazatele, kte-
ré byly zaznamenány v roce
1999 a kdy situace v nabídce
volných pracovních míst byla
nejhorší.

Zaměstnavatelé hlásili úřadu
práce nejvíce volných pracov-
ních míst v dělnických profesích,
zejména v profesích dělník, ze-
dník, truhlář a prodavač. 

ÚP F-M

Nezaměstnanost dosáhla téměř 15 procent

Návštěva ministra Škromacha

Do našeho města v úterý 4.
února zavítal ministr práce
a sociálních věcí ing. Zdeněk
Škromach. Nejdříve pobyl na
zdejším úřadě práce a po pro-
jednání aktuálních témat poo-
bědval se zástupci Města
Frýdku-Místku.

Podle slov zástupce ředitele
a zároveň mluvčího frýdecko-
místeckého úřadu práce PhDr.
Bc. Jana Poláška se setkání
s ministrem práce a sociálních
věcí Zdeňkem Škromachem ne-
slo v duchu besedy o zaměstna-
nosti na území našeho bývalého
okresu. „Zúčastnili se jej zástup-
ci České správy sociálního za-
bezpečení, našeho úřadu práce
a také zástupci odborů a za-
městnavatelů,“ upřesnil Polášek.

O hodinu a čtvrt později už se
ministr se svým doprovodem -
náměstkem Jiřím Hofmanem
a mluvčí Kateřinou Prejdovou
dostavil do frýdecké restaurace
Radhošť, kde se setkal s vede-
ním našeho města. Kromě naší
starostky ing. Evy Richtrové byli
diskuse při slavnostním obědě
přítomni všichni tři místostarosto-
vé, vedoucí odboru sociálních
služeb a zdravotnictví ing. Vladi-
slava Bertová, vedoucí odboru
sociální péče a státní podpory
ing. Petr Mikulec a tajemník Mgr.
ing. Petr Menšík. „Hovořili jsme
nejen o sociální problematice,
ale i o tom, jak probíhala reforma
veřejné správy,“ uvedla starost-
ka Frýdku-Místku ing. Eva Richt-
rová. (jač)

Starostka ing. Eva Richtrová vítá ministra práce a sociálních vě-
cí ing. Zdeňka Škromacha při návštěvě ve Frýdku-Místku.

FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

V souvislosti s problémy Union banky a.s. vyzýváme občany,
kterým jsou zasílány finanční prostředky (soc. dávky a dávky st.
soc. podpory) na účty uvedeného finan. ústavu, aby se co nej-
dříve kontaktovali na Odboru soc. péče a státní podpory za úče-
lem změny peněžního ústavu nebo dohodnutí jiného způsobu
platby. Kontakt: Oddělení soc. péče: 558 609 311 (321, 318,
320, 325). Oddělení státní soc. podpory: 558 604 501-520. 
Ing. Petr Mikulec, vedoucí odboru soc. péče a st. podpory

Nová scéna Vlast zahajuje činnost
Pokračování ze str. 1
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Zřízení vyhrazeného parkovacího místa

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k četným opožděným platbám za nájem v obecních

bytech upozorňujeme všechny nájemce, že od 1. 11. 2002 budou
za každou opožděnou platbu vyčísleny poplatky z prodlení, které
bude muset nájemce rovněž zaplatit. Tyto poplatky budou vyčís-
leny na základě § 697 Občanského zákoníku a Nařízení vlády č.
142/1994 Sb., kde je stanoveno, že nájemce je povinen zaplatit
pronajímateli poplatek z prodlení v případě, že je v prodlení s úhra-
dou nájemného nebo s úhradou za plnění poskytovaná s užívá-
ním bytu (záloha na služby a vyúčtování služeb). V současné do-
bě činí poplatek z prodlení za každý den prodlení 2,5 promile dluž-
né částky, nejméně však 25,- Kč za každý i započatý měsíc pro-
dlení. Na doplnění uvádíme, že termín placení měsíčního nájem-
ného je vždy do 5. dne následujícího měsíce. (OSOM)

Město Frýdek-Místek může
v souladu s platnými zákony
(§ 23 odst.1 zákona č.13/1997
Sb. o pozemních komunikacích
v platném znění), v souladu
s vlastními obecně závaznými
vyhláškami a nařízeními rady
města vyhradit na místních ko-
munikacích, úsecích místních
komunikací vyhrazené parkova-
cí místo na konkrétní registrační
značku vozidla, resp. na kon-
krétní firmu.

Na základě platné obecně
závazné vyhlášky Město Frý-
dek-Místek povolí zřízení vyhra-
zeného parkovacího místa pro
držitele průkazu ZTP/P a toto

vyhrazené parkovací místo zřídí
a osadí dopravním značením na
vlastní náklady. Až na nepatrné
výjimky, komise dopravy dopo-
ručuje vyhovět žádostem o zří-
zení vyhrazeného parkovacího
místa pro držitele průkazu ZTP,
kteří mají vážné problémy s po-
hybem. Kromě těchto případů
může ve výjimečných případech
komise dopravy rady města do-
poručit povolení vyhrazeného
parkovacího místa i pro další ža-
datele.

Žadatelé o vyhrazené parko-
vací místo ke své žádosti doloží:

a) držitelé průkazu ZTP/P
• kopii průkazu ZTP/P

• kopii velkého a malého
technického průkazu vozidla

b) držitelé průkazu ZTP
• kopii průkazu ZTP
• kopii rozhodnutí o přidělení

výhod II.stupně
• kopii velkého a malého

technického průkazu vozidla
• doporučení lékaře s uvede-

ním zdravotních potíží
c) ostatní
• v případě fyzických osob

pouze kopii velkého a malého
technického průkazu vozidla

• řádné zdůvodnění žádosti
o vyhrazené parkovací místo

ODaSH

První pracovní setkání sta-
rostů obcí okresu Frýdek-Mís-
tek a našeho pověřeného
městského úřadu proběhlo
dne 31. ledna ve velké zase-
dací místnosti na ul. Radniční.

Za Město Frýdek-Místek se
setkání zúčastnili starostka ing.
Eva Richtrová, místostarostové
JUDr. Miroslav Dokoupil, Mgr.
Ivan Vrba a Mgr. Petr Cvik, ta-
jemník Mgr. ing. Petr Menšík
a zástupci (ve většině případů
vedoucí) jednotlivých odborů
úřadu. Na tuto pracovní schůz-
ku byli pozváni starostové
(starostky) všech 36 měst a ob-
cí správního obvodu POÚ
F-M a všichni se jednání zú-
častnili. Mimo ně se také dosta-
vila MUDr. Jarmila Minksová
z KHS Moravskoslezského kra-
je územního pracoviště Frýdek-
Místek. Starostům se představi-
li vedoucí odborů MěÚ ve Frýd-

ku-Místku a informovali je o pře-
nesených působnostech a sou-
časně jim byly předloženy tyto
materiály: informace spojené
s další etapou reformy veřejné
správy (MV ČR), změny v hygi-
enické službě (KHS Morav-
skoslezského kraje), odkazy na
informace o dopadech vstupu
ČR do EU, vyhlášení dalšího
termínu pro podání žádostí
o poskytnutí dotace ze stát. roz-
počtu (Krajský úřad Mor. kraje),
telefonní seznam starostů měst
a obcí správního obvodu POÚ
F-M, telefonní seznam Měst-
ského úřadu ve F-M a Organi-
zační řád MěÚ F-M. Tajemník
našeho úřadu starosty informo-
val o novinkách týkajících se
vedení obcí z hlediska právního
(Zákon o obcích, apod.). Setká-
ní proběhlo za přátelské atmo-
sféry s vyhlídkou na další spo-
lupráci. (jač)

Starostové obcí z okresu Frýdek-Místek  spolupracují

Město Frýdek-Místek na-
bylo rozestavěný objekt kina
včetně pozemku stojícího
v lokalitě mezi ulicemi Na
Půstkách a Na Blatnici dle
zákona č. 172/1991 Sb. o ma-
jetku obcí v roce 1993.

Poté byl v roce 1994 tento
objekt i s pozemky prodán spo-
lečnosti OMMA s.r.o. pro účely
komerčního využití - obchodní-
ho domu. V roce 1996 OMMA
s.r.o. prodala předmětný ob-
jekt společnosti „Nákupní park
Kréta s.r.o.“. V témže roce pro-
běhla demolice rozestavěného
kina a byl předložen první ná-
vrh výstavby nákupního centra
Kaufland. Výstavba byla navr-
hována v celém prostoru vy-
mezeném ul. Na Půstkách, Na
Blatnici, zdravotní školou
a zadními trakty domů na ul.
Hluboké. Mělo se jednat o hy-
permarket s prodejní plochou
cca 3.700 m2, s dvěma nad-
zemními podlažími. První před-
ložený návrh byl ze strany jak
orgánů Města Frýdku-Místku,
tak i orgánů památkové péče
nepřijatelný. Z tohoto důvodu
několik architektonických ate-
liérů zpracovalo nové řešení
s tím, že pro další dopracování
byla vybrána varianta zpraco-
vaná „Ateliérem TRIGA“ Haví-
řov. Tato byla na základě při-
pomínek Města Frýdku-Místku
přepracována. Počátkem roku
1999 tuto studii, dopracovanou
do podoby dokumentace pro
územní řízení, Okresní úřad ve
Frýdku-Místku - referát regio-
nálního rozvoje a územního
plánování, rozhodnutím odmítl
jako nepřípustnou.

Poté Město Frýdek-Místek
nezaznamenalo žádné další
oficiální aktivity. Probíhala
však neoficiální jednání inves-
tora, který připravoval projek-
tovou dokumentaci tak, aby
byla v souladu s platnými práv-
ními předpisy i vyhláškami
města Frýdku-Místku.

Počátkem roku 2002  se Za-
stupitelstvo města Frýdku-

Místku na základě podnětů ně-
kolika členů zastupitelstva k té-
to problematice vrátilo. Zastu-
pitelstvo města Frýdku-Místku
odsouhlasilo směnu pozemků
mezi Městem Frýdek-Místek
a Nákupním parkem Kréta, je-
jíž výsledkem bylo vymezení
staveniště pro obchodní cent-
rum mezi ul. Zámecká, Na
Blatnici, Revoluční a stávajícím
objektem obchodní vybave-
nosti podél ulice Revoluční.
Tak byla uvolněna cesta k rea-
lizaci záměru investora v rámci
a v souladu s územním plánem
Města Frýdku-Místku.

V červnu 2002 byla vypraco-
vána nová studie výstavby ob-
chodního centra a následně
i dokumentace pro územní ří-
zení (Okresní úřad ve Frýdku-
Místku, referát reg. rozvoje, vy-
dal k umístění souhlasné sta-
novisko, stejně tak i příslušné
odbory Města Frýdku-Místku).
V listopadu vydal stavební
úřad územní rozhodnutí pro vý-
stavbu „Obchodního centra
Frýdek-Místek“ . V současnos-
ti probíhá stavební řízení. Dle
příslušné dokumentace se bu-
de jednat o dvoupodlažní ob-
jekt, v částečně zapuštěném
1. NP bude umístěno parková-
ní v počtu 192 parkovacích
míst, ve 2. NP pak prodejní plo-
cha hypermarketu doplněna
o několik drobných samostat-
ných prodejen.

V současné době je před-
mětná lokalita ostudou našeho
města. Vlastník pozemků ne-
byl ochoten tento pozemek
městu zpět odprodat za obvy-
klou cenu, protože do ceny po-
zemku zakalkuloval náklady
na odstranění rozestavěného
objektu, náhradu škody a ušlé-
ho zisku. Výše zmiňovaná
stavba se nachází na okraji
Městské památkové zóny Frý-
dek a dopomůže dotvořit její
nezastavěnou část v souladu
se schváleným územním plá-
nem, ale i regulačním plánem
MPZ Frýdek. Ing. Petr Šabrňák

Informace o oznámení
záměru „Nový závod

VIROPLASTIC CZ
s.r.o.“,

podle zák. č. 100/2001 Sb.
o posuzování vlivu na životní
prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (Zák.
o posuzování vlivu na životní
prostředí), dále jen zákon.

Oznamovatel: VIROPLAS-
TIC CZ s.r.o., nový závod bude
umístěn v průmyslové zóně
města Frýdku-Místku - ul. Lís-
kovecká. Záměr podléhá zjiš-
ťovacímu řízení podle § 7 zá-
kona.

Do oznámení lze nahlížet
v úřední dny (pondělí a středa)
v době od 8.00 do 17.00 hodin
na odboru životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje
v kanc. č. A 514, na Městském
úřadě Frýdek-Místek a na pří-
slušných úřadech dotčených
orgánů státní správy. Nahléd-
nutí v mimoúřední dny je nutno
předem dohodnout.

Po dobu 30 dnů ode dne
zveřejnění této informace mů-
že veřejnost k danému záměru
zasílat své písemné vyjádření,
a to přímo na výše uvedenou
adresu krajského úřadu nebo
prostřednictvím Městského
úřadu Frýdek-Místek. Tato in-
formace včetně části G ozná-
mení (všeobecné srozumitelné
shrnutí) je zveřejněna na inter-
netu na adrese www.kr.morav-
skoslezsky.cz, odkaz E.I.A,
odkaz Seznam posuzovaných
aktivit E.I.A. podle zákona
č. 100/2001 Sb.

K vyjádřením zaslaným po
lhůtě příslušný úřad nemusí
přihlížet. (OUER)

558 631 535
558 679 371
604 556 181

Vývoj výstavby Kauflandu

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 7 kanceláří včetně soc. zázemí V.NP. (2 bývalé bytové jednotky)
- nebytové prostory o výměře 35 m2 III.NP. (1/2 byt. jednotky)
- nebytové prostory o výměře 129 m2 (IV.NP.)
- nebytové prostory o výměře 12,3 m2 (I.NP.)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP.)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- kanceláře 
3) Objekt čp. 811 - budova "B" (nad restaurací), ul. Malý Koloredov 
II. - V. NP - kanceláře (soc. zařízení samostatné)
4) křížový podchod
- prodejní box o výměře 12,24 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 13,40 m2 (směr Frýdlant)
- prodejní box o výměře 12,20 m2 (směr MEINL)
5) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytový prostor o výměře 409 m2 (spol. sál)
6) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 35,12 m2 (II.NP.)
- nebytový prostor o výměře 88 m2 (III.NP.)
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- II.NP:, IV. NP. - kanceláře
2) Objekt čp. 637, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 150 m2 - sklepní prostory
3) Objekt čp. 139, ul. E. Krásnohorské
- nebytový prostor o výměře 25 m2 (suterénní sklad)
4) Objekt čp. 606, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2

5) Objekt čp. 56, ul. Zámecká
- nebytový prostor o výměře 88 m2 (I.NP.)
6) Objekt čp. 3140, ul. M. Chasáka
- nebytový prostor o výměře 6,2 m2 (I.NP.)
7) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 331 m2 (suterén)
8) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 193,60 m2 (I.aII.NP.)

INFORMACE:
MěÚ - odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 174
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První letošní besedy frý-
decko-místeckých strážníků
s žáky základních škol pro-
běhly v únoru. Rozzářené tvá-
ře dětí napovídají, že setkání
plní svůj účel.

O tom, jak rozeznat strážníka
městské policie od příslušníka
policie České republiky, jaký
druh pomoci mohou děti očeká-
vat od našich strážníků, co je to
trestní odpovědnost a donuco-
vací prostředky, a o dalších po-
dobných tématech jsou žáci zá-
kladních škol informováni na be-
sedách, které nepořádá Měst-
ská policie Frýdek-Místek za
účelem nabytí větší informova-
nosti a v jejím důsledku získání
si důvěry poprvé. "V tomto roce

se ale této problematice bude-
me věnovat mnohem intenziv-
něji než doposud," řekl nový ře-
ditel našich strážníků Václav
Buček. Besedy mají dvě části.
V té první - teoretické, se stráž-
níci snaží děti co nejvíce a také
přiměřeně jejich věku informo-
vat o činnosti a oprávněních
obecní, potažmo městské poli-
cie. Druhá část je pro děti po-
chopitelně zajímavější, neboť je
spojena s praktickými ukázkami
a do rukou se jim dostávají slu-
žební zbraně. Obdobné besedy
pořádají v dopoledních hodi-
nách příslušníci městské policie
i v součinnosti s PČR . V únoru
například navštívili děti z MŠ na
ul. 28. října v Místku. (jač)

Rozesmáté tváře žákyň
6. třídy svědčí o tom, jak se
beseda líbila.
FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Strážníci městské policie besedují s dětmi

Chtěl bych sezná-
mit širokou veřejnost
s pravomocemi
městské policie
a s jejich rozšířenými
kompetencemi, které
platí od 1. 1. 2003.
V každém čísle Zpra-
vodaje Rady města
Frýdku-Místku se bu-
du postupně zabývat
podrobnějším výkla-
dem jednotlivých statí zákona.
Dále vás budu informovat
o změnách, akcích popř. dal-
ších záměrech městské poli-
cie. Věřím, že i touto cestou lze
navázat spolupráci s občany
tohoto města. Jsme ochotni
naslouchat všemu, co by zlep-
šilo život vás, kteří zde žijete
a máte jakýkoli poznatek o kte-
rém si myslíte, že by přispěl
k vylepšení či nápravě dané
skutečnosti. Ten pak můžete
sdělit na tato telefonní čísla:
558 631 481, 558 631 870, po-
př. na tísňovou linku 156. Tuto
linku však doporučujeme pou-
žívat jen v nejnutnějším přípa-
dě. 

A nyní bych vás seznámil
s některými body novelizované-
ho zákona o městské policii.
Dnes pouze okrajově:

- výkon pravomoci na území
jiné obce nebo obcí, které ne-
zřídily obecní policii,

- oprávnění poža-
dovat prokázání to-
tožnosti,

- oprávnění před-
vést osobu,

- oprávnění ode-
brat zbraň,

- oprávnění zaká-
zat vstup na určená
místa,

- oprávnění otevřít
byt nebo jiný uzavře-

ný prostor,
- oprávnění odejmout věc,
- oprávnění odtáhnout moto-

rové vozidlo,
- oprávnění ke vstupu do živ-

nostenských provozoven.
Jedná se o stručný výčet těch

nejdůležitějších pravomocí pra-
covníků městské policie. Další
takovou skupinou jsou obecně
závazné vyhlášky či nařízení
města, na které dohlíží městská
policie. Této části bychom vě-
novali větší pozornost v příštím
čísle. Vyhlášky či nařízení slou-
ží z převážné části k udržování
veřejného pořádku. V současné
době jsou rozpracované někte-
ré z nich tak, aby „vylepšily život
města". Samozřejmě, že vás
průběžně v této nové rubrice
pod názvem Vaše městská po-
licie budu s každou úpravou či
novelou obeznamovat a násled-
ně vyžadovat její dodržování.
Václav Buček, ředitel MP F-M

Upozornění pro majitele psů
Vzhledem k tomu, že seznam odchycených psů zveřejňovaný

pravidelně ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku, není dosti
časově flexibilní, budou se tyto informace objevovat i na měst-
ských webových stránkách: www.frydekmistek.cz. Zároveň upo-
zorňujeme všechny majitele psů na změnu v systému předávání
zatoulaných psů. V případě, že se vám ztratí pes, je nutno se do-
stavit na služebnu městské policie ve Frýdku na ul. T.G.M. 633
(naproti Frýdečanky). Od strážníků vám bude poskytnuta informa-
ce o tom, zda váš pes byl odchycen pracovníky městské policie či
panem Ondračkou a po ověření této skutečnosti se za účasti
strážníka vydáte do útulku v Sedlištích, kde bude celá záležitost
dořešena. (jač)

14. 1. Frýdlantská NO, černý, předán majiteli
18. 1. Pekařská Jezevčík, rezavý pes, předán majiteli
19. 1. Mozartova Staford, zlatý, fena
20. 1. J. Čapka Kříženec, černý, fena
23. 1. Frýdecký les Husky, žlutý, fena
23. 1. Ostravská – ČSAD Kříženec Fily, fena
26. 1. Salichové Kříženec, hnědočerný, fena
26. 1. ČSA NO
27. 1. Skalice NO, štěně, pes
29. 1. depo ČD – Frýdek Kříženec, fena
29. 1. od MVDr. Šlachty Kříženec, bílý
29. 1. J. Haška NO, černý

4. 2. Havlíčkova Kříženec, kudrnatý, malý, pes
4. 2. ul. Míru Kříženec jezevčíka, černý s pálením
4. 2. ul. Míru Kříženec, černý, střední
4. 2. Ostravská – pekárna Dalmatin, pes
4. 2. K Hájku Kříženec, světlehnědý, chlupatý, malý, předán majiteli
5. 2. prodejna Albert – Místek Teriér, černý, pes, v řešení přest. komise
5. 2. u haly – Frýdek Pudl, šedý, střední
5. 2. Nádražní u Slezanu 09 Kříženec
6. 2. Na Aleji Pudl, černý, pes
7. 2. ul. Míru Jezevčík, rezavý, věk asi 7 měsíců, pes, v řešení

přest. komise
7. 2. Zelinkovice NO, černý, starý, pes, poraněná noha
8. 2. Fibichova předán majiteli
9. 2. Pánské Nové dvory NO, světlá srst, fena

13. 2. Střelniční Čuvač bílý, s lehce nažloutlou srstí, dlouhosrstý, pes
14. 2. Křižíkova Kříženec, černobílý, malý, pes, v řešení přest. komise
16. 2. Pekařská Pudl zlatý, fena
16. 2. Bruzovská (u vodárny) NO, černý s pálením, pes
17. 2. Sadová Kříženec, černý s pálením, menší, pes

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

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

Školy se do problémů nedostanou
Na svém únorovém zasedá-

ní schválilo Zastupitelstvo
města Frýdku-Místku rozpočet
na rok 2003. Jeho součástí se
stal i rozpočet základních
a mateřských škol a příspěvko-
vých organizací, které spravuje
město. Někteří opoziční zastu-
pitelé se přímo na zasedání
a následně i prostřednictvím
médií snažili vyvolat dle mého
názoru zbytečnou paniku tvr-
díc, že školy budou mít na pro-
voz, ovšem v žádném případě
na opravy a nákup důležitých,
pro školu potřebných věcí,
zkrátka že rozpočet kapitoly
školství nebyl sestaven tak, jak
by bylo zapotřebí.

Tak tedy fakta:
Fakt číslo jedna - oproti roz-

počtovému provizoriu na rok
2003 se podařilo kapitolu škol-
ství navýšit z daňových přebyt-
ků za loňský rok o více než 15
milionů korun.

Fakt číslo dvě - i přes navý-
šení posíláme prozatím do škol
méně peněz, než ředitelé inka-
sovali za celý uplynulý rok.
Zdůrazňuji slova prozatím
a celý rok!

Fakt číslo tři totiž zní - jsme
na začátku kalendářního roku,
je tudíž velmi nelogické porov-
návat dnešní čísla s čísly kon-
ce roku 2002. Je to prozatímní
stav. Zdůrazňuji, že při dalších
změnách rozpočtu uděláme
maximum proto, aby se do škol
a školek dostaly další finance!

Fakt číslo čtyři - v době tvor-
by rozpočtu jsme neznali hos-
podářské výsledky škol. Ty bu-
dou známy v těchto dnech, kdy

čtete Zpravodaj. I tyto údaje
budou pro nás důležité.

Fakt číslo pět - i v případě,
že by do škol už žádné další fi-
nance nešly, školy mají už teď
zajištěny peníze na ener-
gie,odpisy z budov, pouze na
položky jako jsou telefony,
drobná údržba nebo stočné
mají částku prozatím poníže-
nou. I s ní by ale podle slov ně-
kterých ředitelů musely vysta-
čit!

Fakt číslo šest, fakt nejzá-
sadnější - školství je naší prio-
ritou, proto se jej budeme sna-
žit posunout v mnohém dále,
než tomu bylo v minulosti. Po-
stupně se pokusíme opravit
žalostný stav některých budov,
zejména základních škol. Bo-
hužel jsme v nové sestavě na
radnici tři měsíce a nemůžeme
úplně za to, že některá škola
vypadá zevnitř i navenek jako
královská princezna, a jiná na-
opak jako chudičká Popelka
bojující o holé přežití. V maxi-
mální míře se budeme snažit
tyto neduhy minulosti narovná-
vat a udělat ze všech škol
i školek rovnoprávné partnery.
Na to všechno potřebujeme
čas a peníze. Jsem přesvěd-
čen o tom, že čas vyměřený le-
tošnímu roku přinese do měst-
ské pokladny další finanční
prostředky a mnohé z nich se
ve školách objeví. Jsem pře-
svědčen o tom, že katastrofic-
ké vize některých prognostiků
vidoucích školy ve velkých pro-
blémech se nestanou realitou.

Mgr. Petr Cvik,
místostarosta

ZAKÁZKOVÉ
ŠITÍ

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

i experiment,
vkus, pohodlí, elegance.

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

RŮŽOVÝ
PAHOREK

Frýdek-Místek
(sport. Klub MAXIM)

Tel.: 558 628 711
603 897 045

BAZAR u křižovatky k INTERSPARU
Vykupujeme za hotové

vše nevyužité, co Vám doma překáží:
• BTV, věže, telefony, elektroniku, …
• fotoaparáty, dalekohledy, kamery,

mikroskopy, optiku, …
• sportovní, rybářské, posilovací potřeby,

prac. obuv, …
• plynovky, vzduchovky, nože, kuše,

perkusní předovky, …
• kola, motokola
Po–Pá 10.00–17.00 hod.
• kuchyňské pracovní desky
• nerezové dřezy a dvojdřezy, baterie

pákové a celokovové – chrom. od 999 Kč
F-M, Dobrovského 1950, tel.: 558 622 695

Firma VELČOVSKÝ

● RENOVACE
DVEŘÍ,

kuchyňských linek

● BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
zn. SHERLOCK

● NOVÉ DVEŘE
zn. SAPELI

● VITRÁŽOVÁ SKLA

Nám. Svobody 33, Místek

Tel/fax: 558 436 149

Mobil: 606 70 58 58

E-mail: velc@applet.cz

Provozní doba: 

Po - Pá: 8.00 - 16.30 hodin
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CHCEME ŠETŘIT VÁŠ ČAS

Otevřeli jsme pro Vás

V BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
DIGITÁLNÍ PRŮKAZOVÉ STUDIO

foto pro
OBČANSKÉ PRŮKAZY, PASY, atd.
(konzultace snímku před zhotovením)

SVATBY
(objednávky svatebních reportáží)

(prodej svatebních alb)

Otevřeno:
Po 8.00 - 17.00 hodin, St 8.00 - 17.00 hodin

Čt 8 - 13.30 hodin
Fa Petr Šlachta ml., Tel. info.: 608 818 161

Frýdek, Radniční 1148

RÁMUJEME
A

PASPARTUJEME
– velký výběr rámů

a paspart.
Provozní doba:
Po - pá 8 - 17

tel.: 558 431 385
723 667 141

Sídlo: 
Domov mládeže SPŠ,

ul. 28. října 1639, 
Frýdek-Místek

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

603 512 515
nebo volejte zdarma

800 141 142

10% slevy pro 
tělesně postižené 

a důchodce

TAXI
K A D L Č Í K

558625 625

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

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

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

Kompletní sluÏby v oblasti

vodo - topo - plyn
s bezplatnou konzultací

n a b í z í

firma KUPâA Tomá‰
739 03 PrÏno ãp. 5

Volejte ihned 558 675 999
nebo 602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·

OkamÏité finanãní

PÒJâKY
VV˘̆‰‰ee  ppÛÛjjããkkyy

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

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

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

2200  000000  aaÏÏ  220000  000000  KKãã

bez ruãitele

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

K’=m’

K’=1

2000
(1+i)

tK’
24

ŽALUZIE

Cena od 165 Kč/m2 + montáž 40 Kč/ks

• Horizontální

• Silikonové
těsnění

• Vertikální

• Venkovní rolety

• Lamelové
shrnovací dveře

776 333 009
732 828 098 • 558 433 703

➙  RYCHLOST ➙  KVALITA ➙  SPOLEHLIVOST

ŽALUZIE

ŽALUZIE – Horizontální od 210 Kč/m2

včetně montáže, DPH, vyměření, 
doprava zdarma

– Vertikální   od 295 Kč/m2

TĚSNĚNÍ oken a dveří do drážky 
(mat. SILIKON)

Venkovní rolety: ● plastové od 950 Kč/m2 

● hliníkové od 2 850 Kč/m2

Lamelové dveře: cena od 1 400 Kč/ks

Venkovní žaluzie: cena od 680 Kč/m2

Sítě proti hmyzu: cena 690 Kč/m2

Garážová vrata: dálkové ovládání

Markýzy: korbové navíjecí kloubové

ZÁRUČNÍ, POZÁRUČNÍ
SERVIS ZAJIŠTĚN

GARANCE – 3-5 LET

VOLEJTE BEZPLATNĚ

800 101 021

MONTÁŽ • PRODEJ
• OPRAVY

(pro důchodce a při větším odběru

SLEVA)

Roman Ursíni, Beethovenova 1847, F-M 
tel.: 558 432 610, 558 655 666, mobil: 608 762 547 

www.matex.frydecko-mistecko.com, e-mail: matex.ursini@atlas.cz

P5
45

4

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA 
JEDINÁ ŠKOLA VE FRÝDKU-MÍSTKU S AKREDITACÍ

KE KONÁNÍ STÁTNÍCH ZKOUŠEK A PŘÍPRAVOU
K MEZINÁRODNÍM JAZYKOVÝM ZKOUŠKÁM

přijímá na šk. rok 2003/4 na jednoleté denní intenzivní
kurzy jazyka anglického a německého (20 hodin týdně

jazyka, reálií, literatury a všeobecného přehledu). 
Kurzy jsou přípravou na státní a mezinárodní jazykové

zkoušky. Podmínkou přijetí je maturitní zkouška.
Zápis do ODPOLEDNÍCH KURZŮ jazyků: AJ, NJ, F, IT, ŠP
a speciálních kurzů pro učitele a žáky ZŠ bude probíhat 

od 16. do 19. 6. 2003 od 13.00 do 18.00 hodin 
v budově Státní jazykové školy, Palackého 123, F-M.

Firma KOCIAN - MECNER

MALÍŘSTVÍ A NATĚRAČSTVÍ
Nástřiky, žaluzie, těsnění

NATùRAâSTVÍ 
CHROMEC

Provádíme:
• nátěry oken, dveří,

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

Od 
18.00 hodin 

� 558 626 112

Mobil: 606 343 947

Informace na č. 558 436 015, www.aofm.cz/sjs
e-mail: sjsfm@oafm.cz

ZASKLÍVÁNÍ
BALKONŮ A LODŽIÍ

Frýdek-Místek
776 690 085, 728 850 267

OPTImI®

kvadro

MASÁŽE

Srdečně vás zvu
do nových prostor na
ul.T. G. Masaryka 602

ve Frýdku
Objednávky:
737 971 664
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Vážení občané,
dovolujeme si vám touto formou předložit informace týkající se činností jednotlivých odborů

Městského úřadu Frýdek-Místek, u nichž došlo v důsledku reformy veřejné správy
a následného rozdělení městského úřadu do více budov k určitým změnám.

Tajemník městského úřadu

Tajemník: Mgr. ing. Petr Menšík, kancelář 208, Radniční 1148
Tel.: 558 609 103
Fax: 558 631 091
E-mail: mensik.petr@frydekmistek.cz

1) a) zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, kte-
ré jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu
města,

b) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města
nebo starostou,

c) stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem za-
městnancům města zařazeným do městského úřadu,

d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvlášt-
ních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do
městského úřadu,

e) vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád městského
úřadu a další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydává-li je ra-
da města.

2. Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a schůzí rady
města s hlasem poradním.

3. Nesmí vykonávat funkce v politických stranách a politických
hnutích.

4. Byl jmenován do funkce starostou města se souhlasem
přednosty okresního úřadu a může být odvolán z funkce starostou
města se souhlasem ředitele krajského úřadu.

5. Je vedoucím úředníkem Městského úřadu Frýdek-Místek.
6. Řídí, koordinuje a je spoluodpovědný za reformu veřejné

správy.

Právní odbor
Vedením odboru pověřena: Mgr. Karin Kubů, kancelář 206,
Radniční 1148
Tel.: 558 609 115
Fax: 558 631 091
E-mail: kubu.karin@frydekmistek.cz

1. Zabezpečuje, řídí a koordinuje poskytování právní pomoci
pro všechny odbory městského úřadu.

2. Zajišťuje zastupování města u soudu.
3. Podílí se na přípravě nařízení rady města a závazných vy-

hlášek města a vede jejich evidenci.
4. Zúčastňuje se jednání zastupitelstva města. Na požádání

vedení města se zúčastňuje zasedání městské rady.
5. Zabezpečuje samosprávě právní pomoc zejména při uzaví-

rání závazkových a jiných smluvních vztahů, účastní se procesu
uzavírání smluv a posuzuje jejich právní obsah před podpisem sta-
rosty.

6. Podílí se na přípravě vnitřních předpisů městského úřadu
a vede jejich evidenci.

7. Odpovídá za právní správnost materiálů předkládaných or-
gánům města ke schválení.

8. Zajišťuje zveřejňování písemností a rozhodnutí na úřední
desce v souladu s příslušnými právními předpisy.

9. Neposkytuje právní pomoc občanům města.

Odbor vnitřních věcí

Vedoucí odboru: Ing. Patrik Žondor, kancelář 418, Radnič-
ní 1148
Tel.: 558 609 131
Fax: 558 609 166
E-mail: vnitro@frydekmistek.cz

1. ODDĚLENÍ MATRIKY
Vedoucí: Jana Hanáčková, tel.: 558 604 450, kancelář 152,

Palackého 115
- plní úkoly stanovené na úseku matrik, kam patří zejména

evidence narození, uzavření manželství, úmrtí fyzických osob
na území České republiky, případně v cizině, jde-li o občany
České republiky

- zajišťuje vydávání matričních dokladů, jejich druhopisů
a nahlížení do matrik

- vydává potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice
- povoluje změny jména a příjmení
- zajišťuje ověřování shody opisů nebo kopií listin a pra-

vosti podpisů na listinách 
- plní úkoly stanovené na úseku státního občanství

2. PŘESTUPKOVÉ ODDĚLENÍ
Vedoucí: Bc. Naďa Stařičná, tel.: 558 604 470, kancelář

245, Palackého 115
- plní úkoly stanovené na úseku přestupků a správních de-

liktů, které nejsou organizačním řádem Městského úřadu Frý-
dek-Místek svěřeny jinému odboru

- plní úkoly stanovené na úseku ochrany proti zásahu do
pokojného stavu

- v 1. stupni projednává přestupky a správní delikty podle
§ 21 odst. 1 písm. a) až i), § 30, § 46 odst. 2, § 47 odst. 1
písm. a) až e), § 47b, § 48, § 49, § 50 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, podle § 42a, 42b a 42c zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích a podle § 5 zákona č. 40/1964
Sb., občanského zákoníku

- podle zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozděj-
ších předpisů v ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) projednává
a vyřizuje podněty, návrhy a stížnosti občanů a vede jejich
evidenci

- zabezpečuje zastoupení města u nařízení výkonu roz-
hodnutí podle § 335 občanského soudního řádu.

- zabezpečuje vyřizování zpráv o pověsti občanů města

3. ODDĚLENÍ EVIDENCE OBYVATEL, OBČANSKÝCH
PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ

Vedoucí: Vladimíra Machková, tel.: 558 604 456, kancelář
251, Palackého 115

- plní úkoly stanovené na úseku evidence obyvatel
- plní úkoly stanovené na úseku občanských průkazů
- plní úkoly stanovené na úseku cestovních dokladů

4. ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY
Vedoucí: Jana Mikulíková, tel.: 558 609 135, kancelář 120,

Radniční 1148
- zajišťuje materiálně-technické vybavení potřebné pro čin-

nost orgánů města a jeho obnovu
- zajišťuje technickou správu majetku v užívání orgánů

města, odpovídá za dodávky energií
- zajišťuje činnost pokladny, podatelny, rozmnožovny, in-

formační služby, telefonní ústředny a autodispečinku pro or-

gány města, zajišťuje doručování zásilek určených k poštov-
ní přepravě

- zajišťuje úklid a ostrahu majetku v užívání orgánů města
- zajišťuje revize, kontroly a prohlídky vyhrazených tech-

nických zařízení v užívání orgánů města
- zajišťuje, případně realizuje údržbu a opravy majetku

v užívání orgánů města

5. ODDĚLENÍ INFORMATIKY
Vedoucí: Petr Budinský, tel.: 558 609 146, kancelář 118,

Radniční 1148
- definuje a realizuje koncepci návrhu topologie počítačo-

vé sítě, hardwarového vybavení, základního programového,
databázového a aplikačního programového vybavení 

- spravuje počítačovou síť v hardwarové oblasti a v oblas-
ti základního programového vybavení a vykonává dohled nad
provozem počítačové sítě 

- zajišťuje nákup, přejímku a servis hardwarového vybave-
ní, základního programového, databázového a aplikač-ního
programového vybavení

- zajišťuje podporu uživatelů v oblasti hardwarového vyba-
vení, základního programového a databázového a aplikační-
ho programového vybavení

- definuje a prosazuje standardní datové rozhraní, zajišťu-
je technickou stránku výměny dat s jinými organizacemi

- provádí instalaci, správu a údržbu aplikačního programo-
vého vybavení úřadu, vytváří nadstavbové a doplňkové apli-
kační programové vybavení úřadu

- zajišťuje tvorbu a technickou správu internetových strá-
nek města, koordinuje umísťování dokumentů internetových
stránkách města a vytváří technickou podporu uživatelům re-
dakčního systému

- zajišťuje vzdělávání zaměstnanců v oblasti obsluhy apli-
kačního programového vybavení

- zajišťuje komunikaci s příslušnými ministerstvy s vazbou
na IT 

- zajišťuje smluvní vztahy s dodavateli IT

6. PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ
Vedoucí: Ludmila Brodová, tel.: 558 609 305, kancelář

419, Radniční 1148
- zabezpečuje vedení komplexní mzdové a personální

agendy pro zaměstnance Městského úřadu (včetně Městské
policie) a pro uvolněné členy Zastupitelstva města

- zabezpečuje výplatu odměn a darů pro členy Zastupitel-
stva města, členy výborů, komisí a pro občany města

- zpracovává posudky, zpracovává potvrzení o zaměstná-
ní a potvrzení o výdělku

- provádí změny v mzdové a personální agendě dle plat-
ných právních předpisů

- zajišťuje vzdělávání zaměstnanců (odborné způsobilosti,
odborné kurzy, školení a semináře)

7. ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRA-
NY

Marie Válková, tel.: 558 609 300, kancelář 231, Radniční
1148

- plní úkoly stanovené na úseku krizového řízení dle záko-
na č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České
republiky, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchran-
ném systému, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (kri-
zový zákon) a zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských
opatřeních pro krizové stavy

- plní úkoly stanovené na úseku požární ochrany
- zabezpečuje organizaci, řízení a kontrolu sborů dobro-

volných hasičů v rámci města
- spolupracuje s územní vojenskou správou při odvodovém

řízení 
- spolupracuje při zprošťování vojáků v záloze z vojenského

cvičení a evidence vojenských knížek
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Odbor školství, kultury,
mládeže a tělovýchovy

Vedením odboru pověřena: Ing. Milada Tkačíková, kance-
lář 314, Radniční 1148
Tel.: 558 609 201
Fax: 558 609 166
E-mail: skolstvi@frydekmistek.cz

1. ODDĚLENÍ ORGANIZAČNĚ SPRÁVNÍ - vykonává níže
uvedenou státní správu pro obce zařazené do správního obvodu
našeho MěÚ. 

Vedoucí: Mgr. Thiel Milan, tel.: 558 609 210, kancelář 201,
Radniční 10

a) činnost v oblasti státní správy podle Zákona 564/ 1990 Sb
- návrh rozpisu rozpočtu jednotlivých škol a školských zaříze-

ní v rámci okrsku
- zpracování rozborů hospodaření
- zpracování podkladů pro zúčtování prostředků státního roz-

počtu
- zpracování podkladů účetní uzávěrky
- shromažďování evidenčních příp.statistických a dokumentač-

ních dat 
b) úkoly související s předcházející činnosti
- sledování limitu počtu zaměstnanců
- sledování čerpání mzdových prostředků pomocí sestav P1 -

04
- sledování čerpání mzdových a dalších finančních prostředků

(předpokládá se fyzická kontrola)
c) další činnosti které pro obce a školy nabízíme
- sběr dat uchazečů o práci ve školství
- metodická pomoc v oblastech: účetnictví, konkurzy, síť

škol
d) činnost pro město Frýdek-Místek
- organizace MŠ a ZŠ
- síť škol
- metodická činnost - odměňování

2. ODDĚLENÍ SAMOSPRÁVNÝCH ČINNOSTÍ NA ÚSEKU
ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Kancelář 315, tel.: 558 609 201, Radniční 1148
a) rozpočet města 
- rozpočet celého odboru - org. jednotky
- rozpočtová opatření, změny rozpočtu, 
- rozbory hospodaření příspěvk. organizací 
- kontroly hospodaření přísp. organizací
- pronájmy v objektech škol
b) správa a údržba škol. budov
- zajišťování údržby - akcí zařazených do zásobníku odbo-

ru
- zajišťování revizí ve škol. zařízeních
c) předškolní zařízení
- organizace, zápisy do MŠ
- vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinv. výdajů
d) dotace neziskovým organizacím na úseku mimoškolní

činnosti
- činnost komise pro výchovu a vzdělávání
- dotace z fondu komise pro výchovu a vzdělávání

e) - činnost komise kultury
- dotace z kulturního fondu
- péče a údržba místních památek
- dotace církvím nebo dalším majitelům kult. památek
- příspěvkové organizace Městská knihovna a Národní dům
- zajišťování některých kulturních akcí celoměstského cha-

rakteru
f) - zajišťování zápisů do městské kroniky

3. ODDĚLENÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Kancelář 316, tel.: 558 609 204, Radniční 1148
a) mládež a neziskové organizace
- informační systém pro neziskové organizace
- akce pro mládež
- zajišťování fungování kolečkového areálu

b) tělovýchova a sport
- činnost sportovní komise 
- dotace ze sportovního fondu
- Centrum sportu - mládežnický sport

Odbor správy obecního
majetku 

Vedoucí odboru: Ing. Hana Kalužová, kancelář 313, Rad-
niční 1148
Tel: 558 609 171
Fax: 558 609 166
E-mail: osom@frydekmistek.cz

Odbor správy obecního majetku zabezpezčuje výkon sa-
mosprávy v oblasti hospodaření s movitým a nemovitým ma-
jetkem Města Frýdek-Místek.

Spolupracuje s Majetkovým výborem Zastupitelstva města
Frýdek-Místek, Komisí pro majetkoprávní záležitosti Rady
města Frýdek-Místek a Sociálně bytovou komisí.

1. ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ
Vedoucí: Vladislava Šenová, tel.: 558 609 184, kancelář

306, Radniční 1148
Oddělení zabezpečuje níže uvedené činnosti:
- agendu pozemků - pronájmy, převody pozemků, majet-

koprávní příprava investičních akcí Města Frýdek-Místek 
- agendu nebytových prostor - pronájmy nebytových pro-

stor
- agendu evidence majetku města
- vymáhání pohledávek Města Frýdek-Místek vznikajících

v souvislosti s pronájmy a převody pozemků a nebytových
prostor

2. ODDĚLENÍ SPRÁVY BUDOV A BYTOVÉHO FONDU
a) úsek správy bytového fondu Frýdek, ul. Národních mu-

čedníků 591
vedoucí: Renáta Drabinová - tel. 558 628 239-40
Úsek správy bytového fondu Frýdek zabezpečuje níže uve-

dené činnosti:
- správu bytového fondu v k.ú. Frýdek
- údržbu a opravy bytů a nebytových prostor
- ubytování v přístřeší

b) úsek správy bytového fondu Místek, ul. 8. pěšího pluku
1975

vedoucí: Dana Blašková - tel. 558 647 267-68 
Úsek správy bytového fondu Místek zabezpečuje níže uve-

dené činnosti:
- správu bytového fondu v k.ú. Místek
- údržbu a opravy bytů a nebytových prostor
- ubytování v přístřeší

c) úsek správy bytového fondu a prodeje bytů
kancelář č. 304, 310, 321, Radniční 1148
vedoucí - Ing. Jan Skarka - tel. 558 609 172
Úsek správy bytového fondu a prodeje bytů zabezpečuje

níže uvedené činnosti:
- prodej obytných domů a dalších objektů v majetku města
- rozsáhlejší opravy a modernizaci bytových domů
- rozpočet pro oblast správy bytových domů
- vyúčtování služeb v souvislosti s pronájmem nebytových

prostor
- poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení

d) úsek nájemních vztahů
kancelář č. 318, 319, 320, Radniční 1148
vedoucí - sl. Katuše Pejhovská - tel. 558609181
Úsek nájemních vztahů zabezpečuje níže uvedené činnos-

ti:
- bytovou agendu - pronájmy bytů, ukončení nájemních

vztahů
- ubytování v městských ubytovnách
- vymáhání pohledávek Města Frýdek-Místek vznikajících

v souvislosti s pronájmy bytů
- agendu pojištění majetku města

Odbor životního prostředí
a zemědělství

Vedoucí odboru: RNDr. Alena Kacířová, kancelář 421, Pa-
lackého 115 (sídlo celého odboru)

Tel: 558 604 481
Fax: 558 604 697
E-mail: zivotni@frydekmistek.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství vydává souhrnné vy-
jádření k územnímu, případně stavebnímu řízení a k územně plá-
novací dokumentaci podle zákonů o vodách, o lesích, o ochraně
přírody a krajiny, o odpadech, o ovzduší, o ochraně ZPF.

1. ODDĚLENÍ ZELENĚ
Vedoucí: Ing. Jiří Lederer, tel.: 558 604 480, kancelář 146
- zabezpečuje správu městské zeleně, hřbitovů, fontán, ve-

řejných záchodků
- spolupracuje s Městskými lesy s.r.o.
- spolupracuje s Frýdeckou skládkou a.s. při zajištění likvida-

ce odpadu 
- povoluje kácení na nelesní půdě 
2. ODDĚLENÍ LESA, MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY
Vedoucí: Ing. Jaroslav Gongol, tel.: 558 604 491, kancelář 430 
Oddělení vykonává státní správu lesa, zejména:
- povoluje výjimky ze stanovených podmínek při povolování

úmyslné těžby;
- povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajiště-

ní kultur;
- ukládá opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku;
- rozhoduje o odnětí pozemků určených plnění funkcí lesa;
- rozhoduje o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž

mají být dotčeny PUPFL do výměry 1 ha a o souhlasu k umístě-
ní stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa.

Dále oddělení vykonává státní správu myslivosti, zejména:
- rozhoduje o uznání honitby, o registraci honebního spole-

čenstva i přičlenění pozemků;
- vydává lovecké lístky, lístky o původu zvěře a plomby.
Oddělení se dále zabývá ochranou přírody, zejména: 
- vydává stanovisko k zásahům do významných krajinných

prvků, vyhlašuje památné stromy;
- rozhoduje o ochraně krajinného rázu zejména při umísťová-

ní staveb v krajině.
3. ODD. VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - VODOPRÁVNÍ

ÚŘAD
Vedoucí: Ing. Pavel Kus, tel.: 558 604 490,  kancelář 431
Oddělení vykonává funkci speciálního stavebního úřadu a dal-

ší činnosti podle zákona o vodách, o vodovodech a kanalizacích,
zejména:

- vydává stavební povolení k vodním dílům, zejména čističkám
odpadních vod, vodovodním řadům, kanalizačním stokám, stud-
ním, vodním nádržím, úpravám vodních toků;

- vydává povolení k nakládání s vodami;
- plní povinnosti obce s rozšířenou působností v ochraně před

povodněmi, řeší vodohospodářské havárie.
4. ODDĚLENÍ ODNĚTÍ ZE ZPF, ODPADŮ, OVZDUŠÍ
Vedoucí: Ing. Jana Bilouseacová, tel.: 558 604 486, kancelář

424
Oddělení vykonává působnost na úseku ochrany zeměděl-

ského půdního fondu (ZPF), zejména:
- uděluje souhlas s odnětím půdy ze ZPF o výměře do 1 ha

a rozhoduje o odvodech.
Dále je to působnost na úseku rybářství, kdy zejména: 
- vydává rybářské lístky, ustanovuje rybářskou stráž
Do působnosti oddělení patří i zákon o ochraně ovzduší, pod-

le kterého: 
- zpoplatňuje a vede evidenci malých zdrojů znečišťování

ovzduší na území města;
- zpoplatňuje a vede evidenci středních zdrojů znečišťování

ovzduší na území spravovaném obcí s rozšířenou působností.
Oddělení vykonává i přenesenou působnost u odpadů, a to: 
- vydává souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady;
- vede a zpracovává evidenci odpadů.
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Odbor územního
a ekonomického rozvoje

Vedoucí odboru: Ing. Petr Šabrňák, kancelář 406, Radniční
1148
Tel: 558 609 271
Fax: 558 609 166
E-mail: our@frydekmistek.cz

Odbor územního a ekonomického rozvoje zabezpečuje čin-
nosti v souladu s organizačním řádem pověřeného Městského
úřadu ve Frýdku-Místku pro Město Frýdek-Místek.

1. ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Vedoucí: Ing. Anděla Chalupová, tel.: 558 609 273, kancelář

408, Radniční 1148
a) úsek územního plánování
- pořizuje územně plánovací podklady a územně plánovací

dokumentace
- zajišťuje přípravu, obstarávání, projednávání a schvalování

územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumenta-
ce v souladu s potřebou rozvoje města, sleduje a koordinuje
vztah územně plánovacích záměrů města s územně plánovací-
mi záměry okolních obcí

- zajišťuje kontinuitu navazujících stupňů územních plánů zón,
regulačních plánů a územního plánu velkého územního celku

- zajišťuje provedení případných změn jednotlivých schvále-
ných stupňů územně plánovací dokumentace

- zpracovává stanoviska k těmto dokumentům a sleduje sou-
lad umisťování důležitých aktivit a staveb se schváleným územ-
ním plánem města

- na žádost obcí spadajících do rozšířené působnosti města
pořizuje územní a regulační plány příslušné obce a jejich změny

- vydává rozhodnutí a vyjádření k veškeré stavební a restau-
rátorské činnosti na kulturních památkách v jejich ochranných
pásmech a v zónách. Rozhodnutí je možné vydat až po obdrže-
ní vyjádření Národního památkového ústavu, odborného územ-
ního pracoviště v Ostravě

b) úsek urbanistické koncepce
- vykonává činnost samosprávy, řeší aktuální problematiku

a operativní požadavky související s rozvojem města, jeho urba-
nistickou koncepcí, zpracovává stanoviska, podkladové a in-
tenční materiály pro potřebu města a úsek územního plánu

- podílí se na přípravě a zpracování územně plánovacích pod-
kladů (zastavovací, lokalizační, regulační podmínky), rozpraco-
vává obecně reg. požadavky dané územně plánovacími podkla-
dy a územně plánovací dokumentací na konkrétní podmínky lo-
kality, zpracovává je ke schválení zastupitelstvem města a sle-
duje soulad investičních záměrů s těmito podmínkami

2. ODDĚLENÍ EKONOMICKÉHO ROZVOJE
Vedoucí: Ing. Richard Žabka, tel: 558 609 277, kancelář 220,

Radniční 1148
- shromažďuje hospodářské a statistické informace od sub-

jektů na území města
- podporuje hospodářský rozvoj města a aktivity vedoucí

k všestrannému rozvoji města
- shromažďuje informace o ekonomické základně města a díl-

čí podstatné informace o městě, městských institucí a obyvatel-
stvu

- propaguje a reprezentuje město jako místo vhodné pro in-
vestice

- podílí se na koordinaci využití rozvojových ploch vhodných
pro podnikání

- koordinuje a řídí práce nad zpracovaným strategickým plá-
nem ekonomického rozvoje 

- zpracovává rozvojové plány podporované Evropskou unií
- zajišťuje aktivity spojené s činnostmi sdružení obcí, kde je

zapojen Frýdek-Místek
- působí zde sekretář Euroregionu Beskydy, který mj. zajišťu-

je mezinárodní komunikaci mezi jednotlivými členy Euroregionu

Odbor dopravy a silničního
hospodářství

Vedoucí odboru: Ing. Miroslav Hronovský, kancelář 414,
Radniční 1148
Tel: 558 609 221
Fax: 558 631 091
E-mail: das@frydekmistek.cz

1. ODDĚLENÍ SPRÁVY DOPRAVY A POZEMNÍCH KO-
MUNIKACÍ

Vedoucí: Ing. Jaromír Madenský, tel.: 558 609 350, kance-
lář 413, Radniční 1148

- vykonává níže uvedenou státní správu pro obce zařaze-
né do správního obvodu našeho MěÚ a níže uvedené samo-
správní činnosti:

a) činnost v oblasti státní správy dle zákona č.13/1997 Sb.,
zákona č.111/1994, zákona č.50/1976 Sb. stavební zákon

- vydává rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místních
komunikací a státních silnic II. a III.třídy, rozhodnutí o stano-
vení tzv. místní úpravy dopravního značení, rozhodnutí o uza-
vírce místních komunikací a státních silnicích II. a III.třídy

- vykonává funkci speciálního stavebního úřadu pro místní
komunikace a státní silnice II. a III.třídy 

- provádí přestupková řízení 
- rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování

emisních stanic
- provádí zkoušky odborné způsobilosti k provozování taxi-

služby
- vykonává funkci dopravního úřadu (schvalování jízdních

řádů MHD, připomínkové řízení k jízdním řádům MHD …)
b) činnost pro město Frýdek-Místek
- správa, údržba a výstavba místních komunikací, včetně

jejich příslušenství (zábradlí, dopravní značení …)
- správa, údržba a výstavba veřejného osvětlení, místního

rozhlasu, kamerového dohledového systému a parkovacích
automatů

- údržba autobusových zastávek, označníků autobusových
zastávek

- rozpočet města, rozbory hospodaření

2. ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND
Vedoucí: Mgr. Martina Řehořová, tel.: 558 604 610, kance-

lář 343, Palackého 115
- řidičské oprávnění, přestupky
- vydává a provádí výměnu řidičských průkazů, vydává me-

zinárodní řidičské průkazy
- provádí výpisy z evidenční karty řidiče
- řeší přestupky v silniční dopravě, provozu na pozemních

komunikacích
- rozhoduje o odnětí řidičského oprávnění, o vrácení řidič-

ského oprávnění
- provádí zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění
- provádí registraci autoškol
- rozhoduje o vrácení řidičského oprávnění

3. ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND
Vedoucí: Jaroslav Maier, tel.: 558 604 629, kancelář 146,

Palackého 115
- evidence vozidel
- provádí zaregistrování silničního motorového vozidla ne-

bo přípojného vozidla
- provádí změnu provozovatele nebo vlastníka motorového

vozidla
- provádí odhlášení vozidla z evidence, dočasné vyřazení

motorového vozidla z evidence
- vystavuje duplikáty technického průkazu
- provádí výměnu registračních značek, změny v technic-

kém průkazu
- vydává doklady po schválení technické způsobilosti vo-

zidla
- provádí trvalé vyřazení vozidla z evidence silničních vozi-

del

Odbor sociálních služeb
a zdravotnictví 

Vedoucí odboru: Ing. Vladislava Bertová, kancelář 336, Pa-
lackého 115 (sídlo celého odboru)
Tel: 558 604 540
Fax: 558 604 503
E-mail: bertova.vladislava@frydekmistek.cz

1.ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Vedoucí: Renata Pavloková, tel.: 558 604 504, kancelář 339
Oddělení přijímá žádosti na umístění do ústavu sociální péče

(Domov důchodců, Centrum pro mentálně postiženou mládež)
a na byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou,
v Penzionu pro důchodce, dále zabezpečuje služby osobní asi-
stence, rozhoduje o poskytnutí pečovatelské služby, vede agendu
osob zbavených způsobilosti k právním úkonům a rozhoduje
o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpeče-
ní a o poskytování sociální hospitalizace. Zabývá se péčí o sociál-
ně neadaptabilní a společensky nepřizpůsobené občany a osoby
vyžadující zvláštní pomoc, provádí sociální poradenství, zprostřed-
kovává poskytování sociálních služeb, spolupracuje s organizace-
mi působícími v oblasti sociálních služeb.

2. ODDĚLENÍ EKONOMICKO-SPRÁVNÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Vedoucí: Jarmila Kozlová, tel.: 558 604 549, kancelář 332
Oddělení metodicky řídí a kontroluje příspěvkové organizace

(Centrum pro mentálně postiženou mládež, Domov důchodců,
Jesle, Pečovatelská služba, Penzion pro důchodce), zpracovává
návrhy rozpočtu, provádí kontroly plnění, provádí kontrolní činnost
u neziskových organizací, kterým byla poskytnuta dotace z rozpo-
čtu města, zajišťuje společenskou, kulturní a jinou zájmovou čin-
nost pro občany docházející do klubu důchodců, vede hospoda-
ření klubu důchodců. Dále vykonává správu charitativního a zdra-
votního fondu, vede agendu civilní služby, vydává recepty a žá-
danky na návykové látky, vede jejich evidenci a také zajišťuje sprá-
vu zdravotní komise.

3. ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Vedoucí: Helena Janáčková, tel.: 558 604 565, kancelář 236
Oddělení vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dě-

tem, pomáhá rodičům při řešení výchovných či jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě a poskytuje či zprostředkovává pora-
denství při výchově a vzdělávání dítěte, podává soudu návrhy na
výchovná opatření a sleduje jejich účinnost. Také podává soudu
návrhy na nařízení, prodloužení či zrušení ústavní výchovy, pod-
něty na zahájení trestního stíhání rodičů či jiných osob zodpověd-
ných za výchovu dítěte, je-li podezření na spáchání trestného činu
proti dítěti, podněty /návrhy/ na omezení, pozastavení či zbavení
rodičovské zodpovědnosti. Je-li zdraví a výchova či vývoj dítěte
vážně ohroženo, podává návrh soudu na vydání předběžného
opatření, činí opatření potřebná k převzetí dítěte, jež se nachází
v cizině bez doprovodu, spolupracuje se zastupitelskými úřady
ČR. Dále provádí úkony spojené s agendou náhradní rodinné vý-
chovy (osvojení, pěstounská péče), rozhoduje o přiznání, změně
nebo zastavení příspěvku na výživu nezl. dětí vč. kontroly trvání
nároků na ně, zajišťuje činnost Komise pro sociálně právní ochra-
nu dětí.

4. ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE
Vedoucí: Mgr. Miroslav Doležal, kancelář 325, tel.: 558 604 555
Oddělení spolupracuje s úřady práce při zprostředkování za-

městnání pro mladistvé propuštěné z ústavní výchovy, ochranné
výchovy nebo z výkonu trestu odnětí svobody, pracuje s dětmi
a mladistvými, na kterých je páchána trestná činnost (týrané a za-
nedbané děti, mravně narušená mládež), včetně podávání pod-
nětů k prošetření a trestního oznámení, spolupracuje s Policií ČR
v oblasti prevence kriminality a při přípravě trestního řízení, spolu-
práce se školami,dětskými lékaři, psychology, manželskou a ro-
dinnou poradnou. Komplexně řeší drogovou problematiku, vede
agendu komise pro prevenci kriminality, zabezpečuje činnosti spe-
cializovaných pracovišť sociální prevence, poskytuje odbornou
specializovanou pomoc občanům propuštěným z výkonu trestu
odnětí svobody - zajišťuje výkon funkce kurátora pro dospělé. Dá-
le působí v oblasti prevence sociálních patologií, na úseku sociál-
ní a výchovné práce s romskými dětmi a zabezpečuje úkoly spo-
jené s činností romského poradce
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Finanční odbor

Vedoucí odboru: Ing. Božena Skotnicová, kancelář 224,
Radniční 1148
Tel.: 558 609 151
Fax: 558 609 166
E-mail: financni@frydekmistek.cz

Finanční odbor je členěn na čtyři oddělení:

1. ODDĚLENÍ ROZPOČTU A KONTROLY 
Vedoucí: Ing. Pavla Homolková, tel.: 558 609 152, kance-

lář 224, Radniční 1148
- sestavuje návrh rozpočtového výhledu
- sestavuje návrh rozpočtu, provádí jeho rozpis, kontroluje

a vyhodnocuje čerpání rozpočtu
- navrhuje rozpočtová opatření, vede evidence schvále-

ných rozpočtových opatření
- zpracovává návrh finančních vypořádání se státním roz-

počtem
- sestavuje návrh závěrečného účtu
- zabezpečuje styk s peněžními ústavy, včetně zřizování

a rušení účtů
- zpracovává návrh plánu kontrol
- provádí finanční kontrolu hospodaření městem zřízených

organizací
- ve spoluprácí s ostatními odbory provádí následnou kon-

trolu u příjemců veřejné finanční podpory v případech, kdy po-
skytovatelem je město

2. ODDĚLENÍ ÚČTÁRNY
Vedoucí: Zdeňka Mikešová, tel.: 558 609 154, kancelář

221, Radniční 1148
- vede účetnictví o hospodaření města podle celostátně

platné účtové osnovy
- zpracovává účetní výkazy
- zabezpečuje veškerý platební styk
- zabezpečuje nákup, výdej, vyúčtování stvrzenkových

a pokutových bloků
- vede knihu došlých a odeslaných faktur

3. ODDĚLENÍ MÍSTNÍCH DANÍ A POPLATKŮ
Vedoucí: Marcela Pilařová, tel.: 558 609 158, kancelář 103,

Radniční 1148
Oddělení provádí zprávu těchto místních poplatků:
- poplatek ze psů
- poplatek ze lázeňský nebo rekreační pobyt
- poplatek za užívání veřejného prostranství
- poplatek ze vstupného
- poplatek z ubytovací kapacity
- poplatek za výherní hrací přístroje
- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, pře-

pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Dále oddělení rozhoduje o povolování provozu výherních

hracích přístrojů, sleduje odvody části výtěžku z provozu vý-
herních hracích přístrojů a provádí kontrolu vyplývající z čin-
nosti oddělení místních daní a poplatků.

4. ODDĚLENÍ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
Vedoucí: Scarlet Zezulová, tel.: 558 609 165, kancelář 226,

Radniční 1148
Oddělení vede evidenci a vymáhá pokuty uložené jednotli-

vými odbory a vede evidenci a vymáhá pohledávky města:
- místní poplatky
-odvod výtěžku na veřejně prospěšné účely u výherních

hracích přístrojů
- v sociální oblasti

Odbor kancelář starosty

Vedoucí odboru: Zdeňka Václavíková, kancelář 204, Rad-
niční 1148
Tel.: 558 609 108
Fax: 558 630 091
E-mail: sekretariat@frydekmistek.cz

Odbor kancelář starosty zabezpečuje činnosti v souladu s Or-
ganizačním řádem pověřeného Městského úřadu ve Frýdku-
Místku pro město Frýdek-Místek. Pro přehled o činnosti odboru
jsou předkládány úkoly, které odbor zajišťuje v rámci samostat-
né působnosti.

1. ODDĚLENÍ ČINNOSTÍ ORGÁNŮ MĚSTA A ORGANI-
ZAČNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

Vedoucí: Hana Tománková, tel.: 5558 609 116, kancelář 203,
Radniční 1148

Oddělení zabezpečuje zasedání zastupitelstva města a rady
města po organizačně technické stránce, ve spolupráci s ostat-
ními odbory pověřeného městského úřadu soustřeďuje podkla-
dové materiály pro zasedání zastupitelstva, zpracovává program
zasedání, pořizuje zápis z jednání zastupitelstva i rady města,
zpracovává usnesení z těchto orgánů, sleduje jejich plnění, ar-
chivuje materiály jednotlivých zasedání;

- zveřejňováním programů a usnesení rady města a zastupi-
telstva města zajišťuje prezentaci volených orgánů na interneto-
vých stránkách města Frýdku-Místku www.frydekmistek.cz;

- vede potřebnou personální agendu zvolených orgánů, podí-
lí se na organizování jejich voleb;

- vede evidenci a zajišťuje vyřizování podnětů a připomínek
členů rady a zastupitelstva města;

- zajišťuje informační a organizační servis pro členy zastupi-
telstva města, podílí se na přípravě seminářů a vzdělávacích ak-
cí pro členy zastupitelstva;

- zajišťuje komplexní servis na úseku činnosti starostky, mís-
tostarostů a tajemníka pověřeného městského úřadu - vykonává
sekretářské, informační a organizační služby;

- vede evidenci a sleduje vyřizování petic, stížností, oznáme-
ní a podnětů občanů v souladu s příslušnými právními předpisy;

- zajišťuje rozpočet na kapitole OKS vč. rozpočtových opatře-
ní a změn rozpočtu;

- vede fond reprezentace a propagace města Frýdku-Místku
vč. uzavírání smluv a spolupracuje na tomto úseku s kluby členů
zastupitelstva;

- zajišťuje činnost kontrolního výboru zastupitelstva města ;
- zajišťuje propagační materiály a upomínkové předměty

k prezentaci města a vede jejich agendu.

2. ODDĚLENÍ INFORMACÍ, OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

Vedoucí: Ida Kořená, tel.: 558 609 120, kancelář 214, Rad-
niční 1148

Tisková mluvčí a redaktorka: Mgr. Jana Alžběta Čtvrtková,
kancelář 216, tel. 558 609 122

Oddělení zajišťuje úkoly na úseku občanských záležitostí, (tj.
např. vítání dětí do života, setkání s jubilanty, jubilejní svatby
apod.) a s tím související činnost komise pro občanské záleži-
tosti;

- zajišťuje vydávání a distribuci Zpravodaje Rady města Frýd-
ku-Místku a jeho prostřednictvím a příspěvků do dalších periodik
prezentuje práci města a jeho orgánů na veřejnosti;

- zajišťuje kontakt s médii a tiskové konference vedení města;
- organizačně zajišťuje partnerské vztahy s družebními městy

a spolupracuje s evropskými mládežnickými organizacemi;
- spolupracuje s odborem územního a ekonomického rozvoje

v oblasti zahraničních vztahů a cestovního ruchu;
- zabezpečuje hovory s občany a činnost osadních výborů.

Odbor sociální péče
a státní podpory 

Vedoucí odboru: Ing. Petr Mikulec, kancelář 228, Palac-
kého 115
Tel: 558 604 500
Fax: 558 604 503
E-mail: mikulec.petr@frydekmistek.cz

1. ODDĚLENÍ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY
Vedoucí: Ing. Jiří Karlický, kancelář 232, tel. 558 604 387
Vykonává níže uvedenou státní správu pro obce zařazené

do celého správního obvodu bývalého okresního úřadu v těch-
to kontaktních místech: Frýdek-Místek, Brušperk, Vratimov,
Šenov, Frýdlant, Hnojník, Třinec, Jablunkov. Zabezpečuje čin-
nost v oblasti státní správy o státní sociální podpoře, v platném
znění, která především spočívá ve výplatě těchto dávek:

- přídavku na dítě - dávek pěstounské péče
- sociálního příplatku - porodného 
- příspěvku na bydlení - rodičovského příspěvku
- příspěvku na dopravu - pohřebného

2. ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE
a/ úsek péče o rodinu
Vedoucí: Valentina Bobková, tel. 558 609 313, kancelář 20,

Radniční 1149 
Řeší problematiku sociálně potřebných rodin s nezaopat-

řenými dětmi, nezaopatřených dětí a těhotných žen.
Vyplácí: 
- doplatek do sociální potřebnosti rodiny
- jednorázové dávky na úhradu mimořádných výdajů
- příspěvek v případě živelné pohromy a požáru

b/ úsek péče o seniory a zdravotně postižené občany
Vedoucí: Bc. Eva Strakošová, tel. 558 609 318, kancelář

26, Radniční 1149
Řeší problematiku seniorů a zdravotně postižených obča-

nů.
Vyplácí: 
- doplatek do výše životního minima či sociální potřebnosti
- příspěvek při péči o osobu blízkou či jinou
- příspěvek na zvýšené životní náklady občanům používa-

jícím trvale ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky
- příspěvek na zvýšené životní náklady občanům nevido-

mým, 
- příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice sociálně

potřebným těžce zdravotně postiženým občanům nebo obča-
nům starším 70 let žijícím osaměle 

- příspěvek na úhradu za užívání bezbariér. bytu a garáže
- příspěvek nevidomým občanům na krmivo pro vodícího

psa 

c/ úsek kompenzací zdravotního handicapu
Vedoucí: Jana Bartozelová, tel. 558 604 320, kancelář 141,

Palackého 115 
Řeší problematiku těžce zdravotně postižených občanů.
Vyplácí (například):
- příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, 
- příspěvek na úpravu bytu
- příspěvek na zakoupení, provoz, celkovou opravu

a zvláštní úpravu motorového vozidla

d/ úsek péče o nezaměstnané
Vedoucí: Alena Lachová, tel. 558 609 325, kancelář 8, Rad-

niční 1149
Provádí veškerou činnost spojenou s výplatou jednorázo-

vých dávek sociální péče občanům sociálně potřebným star-
ším 18 let a mladistvým uchazečům o zaměstnání.

Vyplácí (například):
- jednorázové peněžité nebo věcné dávky občanům sociál-

ně potřebným, příspěvek v případě živelné pohromy a požáru 

e/ úsek provozní
Vedoucí : Vladimíra Boriková, tel. 558 609 311, kancelář

16, Radniční 1149
Provádí veškerou činnost spojenou s provozem informační

kanceláře a s provozem oddělení.
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Živnostenský úřad

Vedoucí odboru: Yvetta Králová, kancelář 132, Radniční
1148
Tel: 558 609 190
Fax: 558 609 166
E-mail: zivnost@frydekmistek.cz

1. ODDĚLENÍ REGISTRAČNÍ
Vedoucí: Dagmar Krejčí, tel.: 558 609 113, kancelář 129,

Radniční 1148, e-mail: registrace@zivnosti@frydekmistek.cz
Oddělení se především zabývá registrací ohlašovacích živ-

ností volných, řemeslných, vázaných a rozhoduje o koncesi,
vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního ob-
vodu a zabezpečuje veškeré související úkony, kterými jsou
žádosti o změny vydaných živnostenských průkazů, jejich du-
plikáty, osvědčení, zrušení, přerušení činnosti, změny vyplý-
vající z oznamovacích povinností u odpovědných zástupců
a provozoven.

Také zde získáte informace o podmínkách pro vstup do
podnikání fyzických i právnických osob, a to tuzemských i za-
hraničních. Seznámíte se s všeobecnými i zvláštními podmín-
kami pro provozování živnosti, s typy reglementovaných živ-
ností a koncesí, jejich rozsahem, dozvíte se jaké doklady je
potřeba si opatřit pro ohlášení živnosti a jaké správní poplat-
ky je nutné uhradit již při podání. 

Formuláře si opatříte přímo na oddělení, informacích hlav-
ní budovy nebo na webových stránkách města spolu s další-
mi užitečnými informacemi – www.frydekmistek.cz
(radnice/organizační struktura/živ. úřad/pokyny a tiskopisy).

2. ODDĚLENÍ SPRÁVNÍ
Vedoucí: Ing. Jana Dosoudilová, tel.: 558 609 195, kance-

lář 133, Radniční 1148, e-mail: spravni.zivnosti@frydekmis-
tek.cz

Oddělení pracuje v oblasti kontrolních zjištění, kterými do-
zoruje, zda jsou dodržovány zákonem stanovené povinnosti.
Za jejich porušení ukládá pokuty, které i soudní exekucí vy-
máhá, sankce a opatření v rámci správních řízení . Z úřední
moci pozastavuje provozování živnosti, případně ruší opráv-
nění podnikat, zejména pro ztrátu bezúhonnosti, pro překážky
provozování živnosti jako je např. konkurz, neplní-li živnostník
závazky vůči státu, porušuje-li živnostenský zákon nebo
zvláštní právním předpisy, nedodržuje-li stanovené podmínky
u koncesí, apod. Vyřizuje stížnosti a řeší přestupky v oblasti
podnikání. Na požádání vydává výpis z živnostenského rejst-
říku za úplatu. 

3. ODDĚLENÍ KONTROLNÍ
Vedoucí: Božena Masopustová, tel.: 558 609 108, kance-

lář 130, Radniční 1148, e-mail: kontroly.zivnosti@frydekmis-
tek.cz

Oddělení provádí především státní živnostenskou kontrolu,
ale plní i další úkoly stanovené zvláštnímu právními předpisy,
např. vyplývající ze zákona na ochranu spotřebitele nebo zá-
kona o státním tabákového monopolu, samostatně nebo
v součinnosti s jinými dozorovými orgány veřejné správy. Vy-
plývá-li z protokolace porušení zákona, ukládá ve zkrácením
řízení na místě pokuty blokové nebo vede správní řízení s ná-
sledným uložením pokuty, sankce, opatření či o pozastavení
provozované činnosti z úřední povinnosti. Nejedná-li se
o trestnou činnost, posuzuje i neoprávněné podnikání v rámci
správních deliktů.

V oblasti samostatné působnosti spolupracuje s městskou
policií a dalšími kompetentními pracovníky městského úřadu
při dozorování nařízení obce Tržní řád. Vyřizuje podněty ke
kontrolní činnosti, které se ve většině případů týkají porušová-
ní ochrany spotřebitele a z velké části jsou postupovány pod-
le kompetencí České obchodní inspekci. Informace tohoto ty-
pu získáte každý lichý čtvrtek od 8.15 do 14.00 hod. v budo-
vě úřadu, mimo prázdninové měsíce, poskytované bezplatně
pověřeným inspektorem ČOI, telef. informace přes ústřednu
558 609 111.

Stavební úřad

Vedoucí odboru: Ing. Hana Mrozková, kancelář 331, Rad-
niční 1148
Tel: 558 609 231
Fax: 558 609 166
E-mail: stavebni@frydekmistek.cz

Stavební úřad je obecným stavebním úřadem pro tyto ob-
ce:

Město Frýdek-Místek, Baška, Bruzovice, Horní Bludovice,
Kaňovice, Kozlovice, Lhotka, Palkovice, Paskov, Sedliště,
Staré Město, Staříč, Sviadnov, Žabeň.

Pro řízení dle § 5 OZ dále ještě: 
Brušperk, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní To-

šanovice, Fryčovice, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice,
Hukvaldy, Krásná, Krmelín, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, No-
šovice, Pazderná, Pražmo, Raškovice, Řepiště, Soběšovice,
Třanovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žermanice.

Náš stavební úřad vydává vždy územní rozhodnutí staveb,
stavební povolení však nevydáváme pro stavby komunikací,
vodovodních a kanalizačních řadů, studní a ČOV. Tyto stavby
povolují speciální stavební úřady se souhlasem obecného sta-
vebního úřadu. Pro většinu ostatních staveb jsme úřadem,
který vydává stavební povolení.

Stavební úřad má 20 zaměstnanců a je členěn na 4 oddě-
lení.

1. PROVOZNÍ ODDĚLENÍ
Vedoucí: Pavla Glötzerová, tel.: 558 60 9231, kancelář 330,

Radniční 1148, e-mail: stavebni@frydekmistek.cz
Do činnosti tohoto oddělení spadá příjem a expedice pošty

stavebního úřadu, její evidence, rozdělení mezi zaměstnance
stavebního úřadu, výběr správních poplatků-pokladna, rozpo-
čet odboru, objednávky, agenda čísel popisných, zajištění
služby spisovny (archivu) apod. a hlavně základní informační
servis odboru pro stavebníky.

2. PRÁVNÍ ODDĚLENÍ
Vedoucí: Mgr. Renata Sněgoňová, kancelář 323, tel.: 558

609 231, Radniční 1148, e-mail: snegonova.renata@frydek-
mistek.cz

Do činnosti tohoto oddělení spadá vyvlastnění, přestupky
a delikty, státní stavební dohled, řízení dle §5 Občanského zá-
koníku a poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. Práv-
ník je konzultantem a právní oporou pro všechna náročnější
správní řízení vedená stavebním úřadem.

3. ÚZEMNĚ SPRÁVNÍ ODDĚLENÍ
Vedoucí: Ing. Hana Kupková, tel.: 558 609 245, kancelář

334,  Radniční 1148, e-mail: kupkova.hana@frydekmistek.cz
Do činnosti tohoto oddělení spadá územní činnost (vydá-

vání územních rozhodnutí, udělování souhlasů k vydávání sta-
vebních povolení pro speciální stavební úřady, souhlasy s dě-
lením a zcelováním pozemků, vyhlašování ochranných pásem
a stavebních uzávěr, spolupráce při zpracování územních plá-
nů Města Frýdek-Místek a příslušných obcí, spolupráce s Po-
zemkovým fondem ČR při uplatňování restitučních nároků. 

4. STAVEBNĚ SPRÁVNÍ ODDĚLENÍ
Vedoucí: Ing. Otakar Ondračka, tel.: 558 609 232, kancelář

333, Radniční 1148, e-mail: stavebni@frydekmistek.cz
Do činnosti tohoto oddělení spadá stavební činnost (vydá-

vání stavebních povolení, kolaudace staveb, vydávání kolau-
dačních rozhodnutí, změn staveb, změn užívání staveb, od-
stranění staveb, potvrzení o stavbách, zpracovávání statistic-
kých výkazů o dokončených stavbách.

Investiční odbor

Vedoucí odboru: Ing. Jan Kaspřík, kancelář 427, Radnič-
ní 1148
Tel: 558 609 261
Fax: 558 609 166
E-mail: investice@frydekmistek.cz

1. ODDĚLENÍ PŘÍPRAVY INVESTIC
Vedoucí: Ing. Věra Šidlová, tel.: 558 609 264, kancelář 425,

Radniční 1148
- zajišťuje vyjádření ke stavbám prováděným na území měs-

ta Frýdku - Místku
- připravuje ve spolupráci s odbory úřadu podklady pro ná-

vrh investičního rozpočtu města a podklady pro střednědobou
a dlouhodobou koncepci výstavby,

- zabezpečuje podklady nutné pro schvalovací, povolovací
a předávací řízení staveb v souladu s příslušnými právními
předpisy a ČSN.

- zajišťuje návrhy na zpracování technicko-ekonomických
zadání investic města

- navrhuje podmínky a zajišťuje výběrová řízení na výběr
zhotovitelů projektové dokumentace a investic města

- v souladu se směrnicí rady města zajišťuje postupy pro za-
dávání veřejných zakázek dle zákona č. 199/ 1994 Sb., v plat-
ném znění

- zajišťuje a předává odboru správy obecního majetku pod-
klady pro majetkoprávní vypořádání s vlastníky nemovitostí (vý-
kupy, věcná břemena) 

- zajišťuje a předává majetkoprávnímu odboru podklady pro
uzavírání smluv potřebných pro vydání stavebního povolení

- zabezpečuje přípravu všech staveb a jejich změn včetně
předškolních zařízení, škol a školských zařízení, financovaných
z rozpočtu města, včetně akcí financovaných z dotací a úvěrů

- zajišťuje věcné plnění úkolů schváleného investičního roz-
počtu města a vyhodnocuje plnění investičního rozpočtu za
uplynulý rok

- zajišťuje činnost související se zajišťováním investičních do-
tací a dotací PHARE, SAPHARD, ISPA apod. pro město Frý-
dek-Místek

2. ODDĚLENÍ REALIZACE INVESTIC
Vedoucí: Ing. Simona Handlířová, tel.: 558 609 265, kance-

lář 425, Radniční 1148
- spolupracuje s oddělením přípravy investic při přípravě in-

vestičních akcí města od rozhodnutí o jejich realizaci
- zabezpečuje realizaci všech staveb a jejich změn (rekon-

strukcí, adaptací, oprav apod.) na území města financovaných
z rozpočtu města, včetně akcí financovaných z dotací a úvěrů

- zajišťuje smluvní vztahy pro realizaci veřejných zakázek za-
jišťovaných investičním odborem 

- provádí inženýrskou činnost, zejména technický dozor in-
vestora

- svolává a řídí kontrolní dny, zabezpečuje koordinaci vý-
stavby

- předává odboru správy obecního majetku podklady pro po-
jištění majetku ode dne předání a převzetí díla (do doby kolau-
dace se jedná o pojištění rozestavěné stavby)

- zpracovává podklady orgánům města pro posouzení žádo-
stí o realizaci investice z rozpočtu města

- v rozsahu schválené projektové dokumentace předává po
zahájení stavby podklady pro zajištění smluv o provozování bu-
doucího díla (nebo smluv o smlouvách budoucích) ode dne
odevzdání a převzetí díla zástupci města, pokud to povaha dí-
la vyžaduje a dílo neprovozuje město nebo jeho organizační
složka

- zabezpečuje organizačně technické a administrativní prá-
ce související s činností: komise investiční, včetně komise pro
otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek u investič-
ních akcí zajišťovaných odborem

- zabezpečuje nakládání s prostředky svěřenými rozpisem
rozpočtu města
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Dostálková vystavuje v KrásnuLiterární klub Petra Bezruče
o sobě dává vědět

Literární klub Petra Bezru-
če působí v našem městě
přibližně 40 let. Za tu dobu si
v literárním světě vydobyl
pevné postavení, a to nejen
díky úspěšným účastem
v soutěžích.

„Literární klub Petra Bezruče
Frýdek-Místek, jehož název
vznikl z úcty k dílu Petra Bez-
ruče, básníka našeho kraje, byl
založen asi před čtyřiceti lety.
Po přelomu v roce devatenáct
set osmdesát devět se jeho ak-
tivity zintenzívnily," uvedl jeden
z jeho členů Václav Tesař. Za
celou dobu působení se v rám-
ci klubové činnosti členové
LKPB zúčastnili mnoha soutě-
ží organizovaných ostatními
českomoravskými literárními
kluby, kde sbírají první místa
a čestná uznání. Věnují se též
vydavatelské činnosti. Jen za
poslední rok vydali sborníky

Jaro, Zima, Beskydy (ve spolu-
práci s Poláky) a 20 Almana-
chů děl jednotlivých členů.
Každým rokem vydávají kalen-
dář s básní na každý měsíc.
Mimoto jsou členové zmíněné-
ho literárního klubu známí svou
činností pro veřejnost. Pořáda-
jí literární večery pro seniory,
vloni např. ve frýdlantském
Klubu seniorů a v domě s pe-
čovatelskou službou ve Frýd-
ku-Místku. Dnes pracuje Lite-
rární klub Petra Bezruče Frý-
dek-Místek s počtem přibližně
25 členů pod vedením Mgr. Mi-
loslava Olivy a dveře si nechá-
vá otevřeny pro každého, kdo
by měl zájem působit ve zmí-
něném klubu. "Všem institucím
nabízíme možnost jakési kul-
turní vložky ve formě literární-
ho vystoupení, stačí se jen
ozvat a my přijdeme," zakončil
nabídkou Tesař. (jač)

Měsíc české a slovenské
kulturní vzájemnosti

Ministerstvo kultury Čes-
ké republiky vyhlašuje počí-
naje rokem 2003 program
pod názvem „Měsíc české
a slovenské kulturní vzájem-
nosti“ a v této souvislosti
byly všechny kraje požádá-
ny o předání informace
o tomto novém programu co
nejširšímu okruhu pořadate-
lů kulturních akcí.

Pořadatelé kulturních akcí,
které se konají zcela či z části
v měsíci říjnu příslušného roku
a jsou zaměřeny na rozvoj čes-
ko-slovenské spolupráce, mají
možnost požádat zahraniční
odbor Ministerstva kultury
České republiky jako gestora
programu o zařazení kulturní
akce splňující výše uvedené
podmínky do seznamu Měsíce
české a slovenské kulturní

vzájemnosti. Zároveň se mohli
též ucházet o finanční podporu
v grantových řízeních, vyhlašo-
vaných odbory umění a regio-
nální a národnostní kultury pro
rok 2003. Počínaje rokem
2004 pak budou mít pořadate-
lé těchto akcí možnost požádat
i o udělení neinvestiční dotace
z rozpočtu Ministerstva kultury
České republiky na jejich reali-
zaci, a to v řádném grantovém
řízení zahraničního odboru Mi-
nisterstva kultury.

Informace o uvedeném pro-
gramu jsou k dispozici na inter-
netových stránkách Minister-
stva kultury České republiky
a též na Odboru kultury a pa-
mátkové péče Krajského úřa-
du Moravskoslezského kraje. 

Ing. Jiří Carbol, 
náměstek hejtmana kraje

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.
T.G. Masaryka 456, Frýdek-Místek

otevírá ve školním roce 2003/04 tyto studijní obory:

& 68 43 M veřejnoprávní činnost
& 75 41 M sociální činnost
Forma studia: • denní • dálkové
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Termín odevzdání přihlášek: 15. 3. 2003
Přijímací řízení: • 14.4. 2003

• 15.5. 2003 - test všeobecných znalostí
Kontakt: PaedDr. Václav Průcha. Tel.: 558 433 636

Magistra Dita Dostálková se
narodila dne 14. 3. 1972
v Uherském Hradišti. Po ukon-
čení uhersko-hradišťké SUPŠ
studovala v letech 1990 - 1996
na VŠUP v Praze, atelier De-
sign výrobků vedený prof. ing.
arch. Otakarem Diblíkem. 

Během studia nabývala dů-
ležité zahraniční zkušenosti na
odborných stážích v Itálii, Pol-
sku a Holandsku. Její designér-
ská profese se projevuje nejen
v oblasti užité tvorby, jako je
navrhování bytových doplňků,
dětských textilních hraček
a předmětů zachovávajících
tradici českých řemesel, ale za-
sahuje i do světa volného umě-
ní, ve kterém se autorka dnes

cítí spokojeně. Z hedvábí, kera-
miky a dalších přírodních mate-
riálů vytváří s citem pro barvu
a jistou kresbu prostorové ob-
razy s tématikou staré Prahy,
tajemného světa múz, andělů
a gotických madon. 

Styl malby Dity Dostálkové je
originální, maluje na hedvábí
napnuté ve vertikální poloze
a vrstvením barev i různých ty-
pů hedvábí dociluje úžasné pro-
storovosti obrazů. Klenba tu má
svou plasticitu, perspektiva ubí-
há do dáli a nad historickými
kulisami se vznáší podivuhodný
opar tajemna a poezie. Jakoby
autorce pomáhali všichni svatí,
kteří se na jejich obrazech vy-
skytují.... Detailní znalost archi-

tektury staré Prahy a nezamě-
nitelný styl jí umožňují zachytit
náladu historického jádra s leh-
kostí a bravurou, jaká nejen za-
ujme návštěvníka galerie, ale
také obohatí interiér.

Práce Dity Dostálkové mů-
žete shlédnout v pražských
i mimopražských galeriích. Od
roku 1999 spolupracuje s gale-
rií u Bílého jednorožce na Sta-
roměstském náměstí v Praze,
kde se v roce 2003 bude konat
již 4 samostatná výstava. " Tě-
ším se a věřím, že moje práce
přinesou milé zastavení všem
návštěvníkům výstavy," dodala
Dostálková. 

Marie Niklová, 
Jarmila Glombicová

Znovuobnovení Filmového
klubu Frýdek-Místek

Po několikaleté pauze na-
jdou nadšenci kvalitní kine-
matografie ve Frýdku-Míst-
ku opět Filmový klub. Vedle
kina Petra Bezruče, které
přináší vesměs komerční
snímky, nabídne projekci ta-
ké nová scéna Vlast.

S projektem a nabídkou na
obnovení filmových projekcí
v kině Vlast jsme jako občan-
ské sdružení Společnost pro
podporu a rozvoj kina Vlast
přišli již v roce 2001. Frýdek-
Místek byl v té době snad po-
sledním okresním městem bez
podobné aktivity. Od letošního
března se vše změní a naše
město se opět stane součástí
klubového filmového světa. Ve
spolupráci s městem se naše-
mu občanskému sdružení po-

dařilo v rekonstruované nové
scéně Vlast vytvořit základy
kvalitní alternativy nejen pro
kino Petra Bezruče. Obě kina
si však nebudou konkurovat,
jen se zaměří na odlišný typ di-
váka. Oficiální zahájení čin-
nosti Filmového klubu Frýdek-
Místek proběhne v úterý 25.
března od 19.00 hodin uvede-
ním nového českého povídko-
vého filmu Radhošť rozkrývají-
cího valašské mýty za účasti
režiséra Tomáše Dorušky a
představitelů Asociace čes-
kých filmových klubů. Den
před oficiálním zahájením pro-
vozu se mohou lidé přijít podí-
vat na první snímek uvedený
v rámci filmové přehlídky Pro-
jekt 100 Život Briana, jenž vy-
tvořila známá britská skupina

Monthy Python. Přehlídka bu-
de pokračovat každé pondělí a
po jejím skončení na ní každé
druhé pondělí naváží další pro-
jekce. Úterky pak budou až do
konce června patřit čistě pro-
jekcím Filmového klubu. Od
září se mohou diváci těšit na
nový program a několik minip-
řehlídek jednotlivých režisérů.
Členské průkazky v hodnotě
80,-Kč, které zaručí slevu na
veškerá představení Filmové-
ho klubu a mnoho dalších vý-
hod je možno v omezeném
množství zakoupit v Antikvari-
átě Pod svícnem na Farní ulici
ve Frýdku od začátku břez-
na.Hodně kvalitních filmových
prožitků přeje předseda FK
Frýdek-Místek Petr Korč.

Bc. Petr Korč

KARNEVALOVÉ HRÁTKY
Levicový klub žen Růže 92

a Odborové sdružení Čech, Mo-
ravy a Slezska ve F-M pořádají
22. 3. od 14.00  v sále Komerč-
ního centra Karnevalové hrátky.
Na programu je soutěž o vtipnou
masku, hry, soutěže, taneček
a tombola. Pořadatelé se těší na
vaši návštěvu.

Dítě
v ústavu či
v rodině?

S myšlenkou, že pro dítě je
nejlepším místem k životu fun-
gující a milující rodina, by prav-
děpodobně nesouhlasil jen má-
lokdo z nás. Naše děti jsou sou-
částí našich životů a proto je pro
nás přirozené milovat je a po-
skytnout jim domov a co nejlep-
ší rodinné zázemí. Jak je to ale
s dětmi, jejichž rodiče se o ně
z nejrůznějších důvodů starat
nemohou? Zveme vás na zají-
mavou přednášku s diskusí
o tématu náhradní rodinná pé-
če: „Dítě v ústavu či v rodině?“
Hostem večera je PhDr. Jarmila
Valoušková, předsedkyně sdru-
žení pěstounů v Ostravě. Před-
náška se koná ve čtvrtek 13.
března v 18.00 hodin v Modrém
salónku Městské knihovny Mís-
tek.

Uzávěrka
příštího čísla

Zpravodaje RM F-M

bude 

14. března 2003
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Sportovní klub
policie zve

zájemce
o bojové umění

Aikido
Aikido SKP Dojo Frýdek-

Místek vás zve na nový nábor
Ing. Kamila Kozáka, který je
držitelem 2. Danu Aikikai Honu
Dojo, 2. Danu Judo a vedou-
cím SKP Ostrava. Nábor se
koná v pondělí 31. března a ve
středu 2. dubna, vždy v 19.15
hodin v tělocvičně kasáren ve
Frýdku-Místku - Bahně (sraz je
u vstupu do areálu). Sportovní
převlečení s sebou. Tréninky
pro začátečníky budou pravi-
delně v pondělí a ve středu od
19.30 do 21.00 hodin. 

Šachistky reprezentovaly
naše město

Ve dnech 8. - 22.12. 2002 se v Indii uskutečnilo Mistrovství svě-
ta v šachu juniorek. Třináctikolový turnaj se hrál ve městě Gója
a zúčastnilo se ho 51 hráček z celého světa. Naše město zde re-
prezentovaly dvě šachistky, Mezinárodní velmistryně Jana Jacko-
vá a Táňa Holušová. 

Jana Jacková, která je hráčkou číslo jedna v ČR, tentokráte ne-
hrála v nejlepší formě a svou sbírku světových medailí nerozšířila,
uhrála 6,5 bodů a obsadila 24. místo. Naopak, mladší z našich re-
prezentantek, teprve šestnáctiletá Táňa Holušová velmi příjemně
překvapila celý šachový svět, když se 7,5 body skončila na vý-
borném 11. místě. Vzhledem k jejímu věku je to vynikající výsle-
dek, který je zároveň příslibem do budoucnosti. 

Beskydská šachová škola, jejíž členkami jsou obě hráčky, by rá-
da poděkovala Městu Frýdek-Místek, které podpořilo start našich
šachistek na MS juniorek 2002, děkuje oběma děvčatům za vzor-
nou reprezentaci Frýdku-Místku a Janu Macíčkovi za dlouholeté
trenérské vedení Táni Holušové. (sj)

Frýdecko-místecký junior-
ský mistr republiky v kultu-
ristice z roku 1995 a finalista
mistrovství světa z téhož ro-
ku Jakub Sacký hodlá v na-
šem městě založit sportovní
klub. 

Přestože sportovní klub kul-
turistů Jakuba Sackého je v sa-
motném zrodu, do jeho posilov-
ny už teď pravidelně docházejí
trénovat mladí lidé, kteří do
Sackého vkládají naděje jako
do kvalitního instruktora fitness
a trenéra. "Rád bych tady vy-
choval sportovní kulturisty, kteří
by dokázali úspěšně reprezen-
tovat naše město," svěřil se se
svými úmysly Jakub Sacký,
jenž se v prostředí kulturistiky
pohybuje už od svých třinácti
let. Na soutěžní zápolení jej teh-
dy začal připravovat ing. Ivan
Kuchař, jeho první trenér. V 17
letech Jakub zvítězil v oblast-
ním přeboru Moravy a Slezska
ve třídě staršího dorostu, o rok
později získal juniorské zlato ve
váhové kategorii nad 90 kg na
mistrovství ČR a pokračoval 6.
místem na finále mistrovství
světa. Medaile a diplomy však
podle Sackého nejsou jedinou
odměnou za léta dřiny v posi-
lovně. "Fitness doporučuji kaž-
dému mladému člověku. Do-
mnívám se, že je to bezkonku-

renční způsob volnočasového
vyžití, který zejména v dnešní
době narůstající kriminality dětí
a mládeže narůstá na význa-
mu," vyjádřil se Sacký zdůraz-
ňující kladný vliv takového ak-
tivního trávení času na osob-
nostní stránku dospívajících.
Nový sportovní klub by měl fun-
govat v prostorách Fitness
centra v hotelovém domě Pas-
kov v Místku, ve kterých i přes
kompletní vybavenost Sacký
plánuje změny. "Je zde celkem
pětačtyřicet cvičebních stano-
višť, sportovní bar s výživovými

doplňky, solárium a samozřej-
mě sociální zařízení. Už teď tvo-
ří téměř třetinu mých klientů žá-
ci a studenti docházející sem ve
volném čase, ale v rámci výuky
tělesné výchovy zde také cvičí
chlapci ze Střední odborné ško-
ly požární ochrany Ministerstva
vnitra České republiky a také
žáci ze speciální školy z ulice
Pionýrů," upřesnil Sacký. Že by
svým mladým svěřencům ne-
měl profesionálně co nabíd-
nout, se frýdecko-místecký drži-
tel šesti zlatých medailí nebojí.
"Pokud by mi k tréninku nesta-
čila léta vlastních zkušeností,
budu spolupracovat s Petrem
Stachem, evropským mistrem
v kulturistice, u něhož jsem si
dělal trenérskou školu, a také
s manžely Jaroslavem a Evou
Sukupovými," doplnil Sacký.
Jaroslav je mistr České republi-
ky v kulturistice z roku 1993
a shodou náhod zlato získal
před lety právě ve Frýdku-Míst-
ku. Jeho žena Eva je státní tre-
nérkou reprezentace ČR. "Mi-
mo jiné připravuji i Martina Vaň-
ku, vícemistra Thaiboxu z deva-
desátého šestého i závodníky
jeho klubu a Taekwon-do," po-
znamenal Sacký, který nabízí
obdobnou spolupráci i dalším
sportovcům našeho města.

(jač)

Kung-fu nabírá
nové lidi

Škola Lok Yiu Wing Chun
Kung Fu Frýdek-Místek pořádá
nábor nových členů. Nováčci
budou rozděleni do dvou věko-
vých kategorií - dospělí od 15
let, děti od 6 let. Bližší informa-
ce můžete získat na adrese B.
Václavka 278 nebo na telefonu
603 212 945.

Finalista mistrovství světa v kulturistice
plánuje sportovní klub

Rozpis mistrovských zápasů 
TJ SOKOL F-M – oddíl volejbalu

na březen
Extraliga ženy:
29.3. v 18.00 hodin TJ SOKOL F-M : TJ TARTAN Střešovice
30.3. v 18.00 hodin TJ SOKOL F-M : TJ TARTAN Střešovice
Hraje se v hale ISŠ na ul. Lískovecká 2089 ve F-M.

II. liga ženy:
8.3. v 10.00 hodin TJ SOKOL F-M "B" : VŠSK VŠB TU Ostrava
22.3. v 10.00 hodin TJ SOKOL F-M "B" : TJ SS Uherské Hradiště
Hraje se v Sokolovně na ul. Novodvorská 667 ve F-M.

Extraliga kadetky:
8.3. v 10.00 TJ SOKOL F-M : VK Královo Pole Brno
22.3. v 10.00 TJ SOKOL F-M : SK UP Olomouc
Hraje se v hale ISŠ na ul. Lískovecká 2089 ve F-M.

I. liga juniorky:
15.3. v 10.00 hodin TJ SOKOL F-M : TJ SOKOL Česká Třebová
29.3. v 10.00 hodin TJ SOKOL F-M : TJ SS Uherské Hradiště
Hraje se v Sokolovně na ul. Novodvorská 667 ve F-M.

ROZPIS ZÁPASŮ SKP
ODDÍL HÁZENÉ

Handball Internationall League
na březen

Základní část:
25. kolo: Radegast HC FM - HC Dukla Praha sobota 1.3. v 17,30 hodin
29. kolo: Radegast HC FM -Allrisk CAC Praha sobota 22.3. v 17,30 hodin

2. liga:
12. kolo: SKP FM junioři - Slávia Napajedla sobota 22.3. v 13,45 hodin

1.liga dorost mladší:
16.kolo: SKP FM - Sokol Vítkovice sobota 8.3. v 08,00 hodin 
17.kolo: SKP FM - HC Zubří sobota 15.3. v 10,00 hodin

2.liga dorost starší:
12.kolo: SKP FM - Slávia Napajedla sobota 22.3. v 12,00 hodin

Liga starší žáci:
12.kolo: SKP FM "A" - TJ Rožnov sobota 22.3. v 11,45 hodin

Liga mladší žáci: 
12.kolo: SKP FM "A" - TJ Rožnov sobota 22.3. v 10,40 hodin
Všechna utkání se hrají v tělocvičně SOUT ul. Pionýrů 2069 Frýdek-Místek.

ROZPIS BRUSLENÍ
PRO VEŘEJNOST

Víceúčelová sportovní hala, Na Příkopě 3162
SOBOTA 1. 3. 17.00 - 18.15
STŘEDA 5. 8. 17.00 - 18.15
SOBOTA 8. 3. 17.00 - 18.15
NEDĚLE 9. 3. 17.30 - 18.45
ÚTERÝ 11. 3. 10.30 - 11.45
STŘEDA 12. 3. 17.00 - 18.15
ČTVRTEK 13. 3. 10.30 - 11.45
SOBOTA 15. 3. 17.00 - 18.15
NEDĚLE 16. 3. 17.30 - 18.45

Slezanská „TOP 12“ ná ná-
sledující podobu. Zvítězil Petr
Říha, dvojnásobný mistr ČR
v pčespolním běhu a na 3000
m, dvakrát stříbrný na 3000
m v hale a 1500 m př. Druhou
je Zuzana Schindlerová, rov-
něž dvojnásobná mistryně ČR
v chůzi žaček, dvakrát bronzo-
vá mezi dorostenkami, 3. mís-
to obsadila Petra Pišová - dvoj-
násobná medailistka ČR

v chůzi žaček. Čtvrtou se stala
Michaela Bubiková (800), pá-
tou Barbora Bohatá (chůze),
šestou Lenka Kalábová (800),
sedmou Blažena Stránská
(1500), osmý byl Tomáš Marti-
nák (2000 m př.), deváté místo
Miroslav Lepíček (800), desáté
Peter Kukulenka (1500), jede-
nácté Dita Janíková (chůze)
a konečně, 12. místo obsadil
Daniel DiGiusto (150).

Nejlepší atleti
Slezanu F-M
za rok 2002
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Palackého 134, Frýdek-Místek
Tel.: 558 433 431-2
tel/fax: 558 432 011

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

Sobota 8. 3. ve 20.00 hodin ND
2. PLES SPOLKŮ A COUNTRY BÁL
Velký sál: Pohádkový zákon
Účinkují: skupina Gamma, divadlo
Čtyřlístek, DFS Ostravička
Zasedací sál: Country salon
Účinkují: Mr. Bill nová country skupina
Luboše Zalubila.
Neděle 9. 3. ve 14.00 hodin ND
Divadlo Zlatý klíč Dolní Benešov
TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE
Zábavný maškarní pořad s tancem,
soutěžemi, písničkami a hříčkami pro
děti. Účinkují: Jan Stuchlík a Jan Ba-
ránek
Pondělí 10.3. v 19.00 hodin kino P.
Bezruče
CESTOU NECESTOU
Miroslav Donutil
Premiérový celovečerní zábavný pro-
gram.
Čtvrtek 13. 3. v 19.00 hodin ND
Prémiový koncert Cyklu pro mládež
2002/2003
FLÉTNA A KYTARA V JAZZU
Jiří Stivín a Jaroslav Šindler
Úterý 18. 3. v 19.00 hodin nová scéna
Vlast
Pražský komorní balet
soubor Státní opery Praha s umělec-
kým šéfem a choreografem Pavlem
Šmokem
Christoph Willibald Gluck
DON JUAN
Dramatický balet
Choreografie: Libor Vaculík
Zbyněk Matějů
Golem
Taneční divadlo
Choreografie: Pavel Šmok
Úterý 18. 3. v 18.00 hodin ND
IRSKO
Cestopisný audiovizuální pořad uvádí
Petr Plaček.
Další informace:
Čtvrtek 20. 3. v 16.30 hodin ND
VEČER S VIDEOKAMEROU
To nejlepší z 36. ročníku soutěže
amatérských
videopořadů Střekovská kamera.
Pořadem provází PhDr. Eduard Mo-
cek.
Vstup volný
Čtvrtek 20. 3. v 19.00 hodin frýdecký
zámek
6. ZÁMECKÝ KONCERT
Monika Knoblochová cembalo
Program: Zámecká zastaveníčka
D. Scarlatti, F. Couperin, J. S. Bach,
G. F. Händel, C. Ph. E. Bach, J. A.
Benda, J. Haydn, W. A. Mozart.
Neděle 23. 3. v 15.00 hodin nová scé-
na Vlast
Divadlo Špilberk Brno
KOCOUREK MODROOČKO
Poeticky laděný muzikál pro děti,
s písničkami Marka Ebena, v níž
ústřední postava kocourek Modrooč-
ko vypráví příběhy ze svého deníku.

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

Fax: 558 630 452
e-mail: muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd
FRÝDECKÝ ZÁMEK

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ
MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY
LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu
frýdeckého rodáka, který byl a je svě-
tově uznávaným básníkem a překla-
datelem.

Výstavy:
STOLETÍ UNIFOREM
Výstava představuje stejnokroje dva-
cátého století. Potrvá do 23. března
2003.
NOVÝ ZÉLAND - ráj na konci světa
Vytoužený cíl mnoha cestovatelů, kte-
ré lákají rozmanité přírodní krásy,
chráněné ve 14 národních parcích,
včetně jednoho z nejstarších na svě-
tě, Národního parku Tongariro. Výsta-
va potrvá do 30. března 2003.

Doprovodné programy:
Středa 5. 3. 17,00 hodin - zámecký
klub
Nový Zéland očima přírodovědce
Beseda s Mgr. Markem Banašem,
účastníkem expedice Dandaraga,
mapující přírodu Nového Zélandu
a Austrálie.
Středa 26. 3. 17,00 hodin - zámecký
klub
Nový Zéland nejen z výšky
Beseda s Daliborem Carbolem z Bes-
kydské školy létání.
Pátek 28. 3. 17,00 hodin - zámecký
klub
MAORSKÝ VEČER
Tématická beseda s Janou Lesařo-
vou věnovaná maorské kultuře.
Novozélandský film - odpoledne vě-
nované filmové tvorbě (datum, místo
a program bude upřesněn)
ZMIZELÝ FRÝDEK A MÍSTEK
Znáte Frýdek-Místek? Srovnání pro-
měn konkrétních míst a ulic ve Frýd-
ku-Místku v průběhu 20. století se
současným stavem přináší výstava
čtyř set dobových pohlednic a doku-
mentárních fotografií. Výstava potrvá
do 16. března 2003.
Doprovodný program k výstavě:
neděle 16. 3. 15,00 hodin - muzejní
učebna na Zámecké ulici
KDO JE Z FRÝDKU A KDO
JE Z MÍSTKU
Derniéra výstavy „Pozdrav z Frýdku-
Místku“. K závěrečné besedě zveme
frýdecko-místecké patrioty, rodáky
a nadšence, kterým není lhostejné,
v jakém městě žijí. Prostřednictvím vy-
stavených fotografií a úvah nad sta-
vem „lidských duší“ na začátku nové-
ho tisíciletí hledání vztahu k městu
a k okolní krajině, hledání rozdílností
v chápání rodného kraje, ve kterém ži-
jeme. Pro velký zájem veřejnosti bude

od 16.00 hodin v přednáškovém sále
Zeleného dobu probíhat opakovaná
projekce některých videosnímků
z Frýdku-Místku.
ROSTLINY V HUDBĚ
Velmi netradiční výstava přibližuje
rozličné domácí i exotické materiály
přírodního původu, ze kterých se zho-
tovují v různých částech světa a v růz-
ných kulturách jednoduché hudební
nástroje. Výstava potrvá do 30. břez-
na..
Doprovodný program k výstavě:
neděle 30. 3. 15,00 hodin - výstavní
síně, zámecký klub
DERNIÉRA VÝSTAVY ROSTLINY
V HUDBĚ
K závěrečné besedě s autorkami vý-
stavy Mgr. Hanou Černíkovou a Ing.
Zdeňkou Prymusovou z Ostravského
muzea zveme všechny zájemce, kte-
ré zaujala tato netradičně pojatá inter-
aktivní výstava včetně těch, kteří si ji
dosud nestačili prohlédnout.

Programy, koncerty:
Úterý 18. 3. 19,00 hodin - Rytířský sál
frýdeckého zámku
ŠESTÝ ZÁMECKÝ KONCERT
Monika Knoblochová - cembalo
v programu „Zámecká zastaveníčka“
Pátek 21. 3. 18.30 - 24.00 hodin - frý-
decký zámek
VEČERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU
Romantická prohlídka zámku při svět-
le svíček

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST

Čtvrtek 6. 3. 17,00 hodin - přednáško-
vý sál v Zeleném domě
BESKYDE, BESKYDE
Počáteční slova známé lidové písně
z Valašska jakoby předznamenávají
životní příběhy obyvatel zdejšího rá-
zovitého kraje a také proměny samot-
ných hor. Také beskydská turistika
má svou bohatou historii - přednáška
přiblíží zakládání prvních turistických
spolků, výstavbu chat a proměny
zdejšího kraje v souvislosti s turisti-
kou. Diapozitivní, elektronická a vi-
deo-projekce.
Čtvrtek 13. 3. 15,00 hodin - přednáš-
kový sál v Zeleném domě
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů minerálů
a hornin, výměna poznatků a materiá-
lu, videoprojekce. Schůzky se mohou
zúčastnit všichni zájemci z řad veřej-
nosti.
Čtvrtek 13. 3. 17,00 hodin - přednáš-
kový sál v Zeleném domě
PŘEDJAŘÍ NA KRAVAŘSKU
Z Jílovce do Bravinného, v povodí
Gručovického potoka, na Stříbrné
hůrce, zámecký park ve Velkých Alb-
rechticích, na Odře v Bernarticích,
z Nového Jičína do Štramberku, před-
jaří v Janíkově údolí, Žákovský háj ve
Fulneku a další. Vlastivědná přednáš-
ka doplněná diapozitivy. Připraveno
ve spolupráci se Společností pro his-
torii Moravy a Slezska.
Úterý 18. 3. - sraz na Zámeckém ná-
městí ve Frýdku v 18,00 hodin
POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU
Podvečerní procházka historickým
centrem Frýdku - historie, památky,
pověsti. 

Sobota 29. 3. - odjezd autobusem
z Místku, aut. stan. v 7,15 hodin do
Nového Jičína
POJĎTE S NÁMI DO NOVÉHO
JIČÍNA
Vlastivědná vycházka historickým
centrem Nového Jičína - Masarykovo
náměstí, farní kostel Nanebevzetí
Panny Marie, Žerotínský zámek, pa-
mátky moderní architektury, Janáčko-
vy a Smetanovy sady, Španělská ka-
ple, Skalky, Svinec, přes Bludovice
nazpět do Nového Jičína. Připraveno
ve spolupráci se Společností pro his-
torii Moravy a Slezska.

HRAD HUKVALDY
Tel. 558 699 323

Hrad je v zimním období uzavřen
Informace získáte ve Fondu Janáčko-
vy Hukvaldy, Čs. legií 14, 702 00 Os-
trava, tel.: 59 6126 067

Divadlo Čtyřlístek
Novodvorská 667, FM

Tel.: 558 633 717
Pro děti:

1.3. v 15.00 hod J.Jílek O SOLNÉM
KRÁLI (činoherní pohádka pro děti od
5 let)
8.3. v 15.00 hod St. Oubram - J. No-
vák LESNÍ POHÁDKA
22.3. v 15.00 hod SRDÍČKO (hudeb-
ní pořad úspěšné rodinné kapely Pav-
ly Jirglové)
29.3. v 15.00 hod J. Krulikovský BRK
A FRK (veselá pohádka o dvou čertí-
cích)

Pro dospělé:
20.3. od 10.00 do 17.00 hod KLUB
ZDRAVÍ S NUTROU BONOU a SU
JOK - FM (Informace a diskuse o tom,
co můžete učinit pro své zdraví)
22.3. v 19.00 hod ING. II. (intelektuál-
ně nevyvážená galasuperšou)

OS FILADELFIA
Tel.: 558 631 859

PÁRTY S JULČOU
křesťanské pásmo scének, písní
a soutěží pro děti a mládež od 5 do
15 let
Kdy: každý pátek v 16.30 hod.
Program na březen 2003:
7.3. K čemu nám jsou rodiče?
14.3. Čtvrté přikázání
21.3. V neděli se nedělá
28.3. Přišlo jaro

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

5.3. Letem světem III.
10.-14.3. Jarní prázdniny - otevřeno
od 8.00-13.00 hod. V době prázdnin
bude jednodenní výlet podle počasí.
18.3. Matematico - hrajeme si s čísly -

soutěž
20.3. Letem světem IV.
24.-26.3. Nacvičování příběhů na vy-
stoupení
27.3. Účast na vystoupení v Lidovém

domě

Úterý 25. 3. v 19.00 hodin ND
5. KONCERT KPH 2002/2003
Gabriela Demeterová housle
Eleonóra Škútová klavír
Program: L. Janáček, J. Brahms, F.
Kreisler, N. Paganini, P. de Sarasate.
Čtvrtek 27. 3. v 19.00 hodin nová scé-
na Vlast
Radošinské naivné divadlo Bratislava
Stanislav Štepka
NÁVOD NA POUŽITIE
Hrají: Stanislav Štepka, Lenka Barili-
ková, Soňa Norisová, Anna Vargová,
Mojmír Caban, Lucia Lužinská, Kamil
Mikulčík, Jan Melkovič, Milan Šago.
Komedie o dvou částích pro pět herců
a pět hereček.
Neděle 30. 3. v 15.00 hodin nová scé-
na Vlast
Divadlo Zlatý klíč Dolní Benešov
POHÁDKY KOUZELNÍKA
ČÁRYTUŽKY
Příběhy milého, trošičku roztržitého
kouzelníka Čárytužky.
Pohádkové představení pro děti.

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

Sobota 1. až středa 5. 3. v 16.30 hod.
PÁN PRSTENU: DVĚ VĚŽE

/Nový Zéland, USA /
Sobota 1. až středa 5. 3. ve 20.00 hod.

ROAD TO PERDITION /USA/
Neděle 9.3. ve 20.00 hod. CHYŤ MĚ,

JESTLI TO DOKÁŽEŠ /USA/
Pátek 7.3.ve 20.00 hod. NEBE

/SRN,USA,Francie/
Sobota 8.3. v 15.30 hod. KRTEK

A FILMOVÁ HVĚZDA /ČR/
Sobota 8.3. ve 20.00 hod. TENKRÁT

V MIDLANDS /VB,Německo/
Úterý 11. a středa 12. 3. v 15.30 hod.

DOBA LEDOVÁ /USA/
Úterý 11. 3. v 17.30 a 20.00 hod.
a středa 12.3 v 17.30 hod. PIANISTA

/VB, Francie, Německo, Nizozemí, Polsko/
Středa 12.3. ve 20.00 hod. MUŽ

BEZ MINULOSTI
/Finsko, Německo, Francie/

Pátek 14. až neděle 16.3. v 17.45 hod.
HOLKA NA ROZTRHÁNÍ

/USA, SRN/
Pátek 14. až neděle 16.3. ve 20.00 hod.

KRYSAŘ /ČR/
Sobota 15.3. v 15.30 hod.

PŘÍBĚHY CVRČKA A ŠŤĚNÁT-
KA /ČR/

FILMOVÝ KLUB
v rámci PROJEKTU 100 uvede

Pondělí 17. 3.v 19.00 hod.
AMARCORD /Itálie, Francie/

Úterý 18.až středa 19.3. v 17.45 hod.
JSEM AGENT /USA/

Úterý 18. až středa 19.3. ve 20.00 hod.
QUO VADIS /Polsko, USA/

Pátek 21. až neděle 23.3. v 17.45 hod.
DĚVČÁTKO /ČR/

Pátek 21. až neděle 23.3. ve 20.00 hod.
INTACTO /Španělsko /

Úterý 25.3. v 17.45 a 20.00 hod.
CUCÁK /USA/

Pátek 28.3.v 17.45 hod.
a neděle 30.3. v 17.45 a 20.00 hod.

BLBEC NA KRKU /Francie, VB/
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V knihkupectví Librex
Hlavní ul. 107 v Místku

www.korc.cz

5.3. v 17.00 hodin vernisáž výstavy
fotografií I.Korče „Šel tudy, měl du-
dy...“ (muzikou doprovodí Michal
Michna a Leo Skuplík)

Antikvariát a Galerie Pod Svícnem
Farní 16, 738 01 Frýdek-Místek

Tel.: 558 638 668,
www.podsvicnem.cz

Salonek:
1. 3.- 30. 4. Soňa SANOŠCOVÁ
a Anna VOTRUBOVÁ KRESBY
První frýdecká nonstop galerka:

28. 2. - 29. 3. Marek Sibinský GRA-
FIKA

ČSA 481, Místek
(za Mainlem u kostela 

sv. Jana a Pavla)
Tel.: 558 492 256, 605 170 031

Provoz galerie denně od 9-18 hodin,
v sobotu od 9 -12 hodin.
5.3. vernisáž výstavy Dity Dostálko-
vé HEDVÁBNÁ CITLIVOST

• Pionýrů 752, Místek
Telefon: 558 434 154, 558 434 525
• Kostikovo náměstí 639, Frýdek
Telefon: 558 630 862, 558 630 072

E-mail: ddmfm@mcnet.cz
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
Dopolední kurz - začátek od 4. 3. -
10.00 - 12.00 hodin
5 lekcí
Odpolední kurz - začátek od 7. 3. -
16.00 - 18.00 hodin
5 lekcí
Přihlášky: Olga Sošková, telefon:
558 434 154
POČÍTAČE PRO DOSPĚLÉ (OD-
POLEDNÍ, DOPOLEDNÍ KURZY)
- textový editor, tabulkový procesor .
- Internet, e-mail.
Přihlášky a informace: Patrik Siegel-
stein, telefon: 558 630 072,
558 630 862, 732 646 125
JARNÍ PRÁZDNINY V DDM
10. 3. - DDM Frýdek - od 9.00 hodin
- zábavné dopoledne pro kluky a hol-

ky
- počítače a Internet, zhotovíte si le-

tadélko, zajímavé dekorační doplň-
ky, pohyb pro radost

11. 3. - DDM Místek - od 9.00 hodin
- tvořivé dopoledne
- drátkování, pohyblivé obrázky, za-

hrajete si známé i méně známé
deskové hry

12. 3. - VÝLET DO KOPŘIVNICE
- podíváme se na historické auto-

mobily v muzeu TATRA
- půjdeme se koupat na krytý bazén
Přihlášky a informace: Olga Soško-
vá, telefon: 558 434 154, Alena Fa-
bíková, telefon: 558 630 862

1. 3. - ZIMA KONČÍ,
JARO ZAČÍNÁ?
- zábavné odpoledne pro malé i vel-

ké
- DDM FM Frýdek, Alena Fabíková

(558 630 862)

7. 3. - 9. 3. - GRAND PRIX GO
„Jsou-li šachy hra královská, pak go
je hra císařská.“
- zde si změří síly hráči z celé re-

publiky
- DDM Místek, Ivana Sošková, tele-

fon: 558 434 154

8. 3. - 12. 3. - JARNÍ PRÁZDNINY
NA HORÁCH
- nejen lyžování
- podmínka: patřičná lyžařský vý-

zbroj a výstroj, běžecká výstroj ví-
tána

- cena: 950,- Kč (v ceně není zahr-
nuta částka na vleky)

- přihlášky a informace: Marie Cidlí-
ková, DDM Frýdek, telefon:
558 630 862

22. 3. - VÝTVARNÁ DÍLNA
PRO DOSPĚLÉ
- textilní techniky (Kouzlení s pytlo-

vinou, Savová batika, Textilní bar-
vy)

- cena: 120,- Kč
- DDM Frýdek, 9.00 hodin

25. 3. - 26. 3. - MOJE LOUTKA
Výstava z prací dětí ŠD, ZŠ, Spec.
škol a kroužků DDM
I vy se můžete zúčastnit. Přineste
vlastnoručně vyrobenou loutku do
20. 3. do DDM.
Nejhezčí loutky budou oceněny.
- DDM Místek, Olga Sošková, tele-

fon: 558 434 154

26. 3. - 27. 3. - MISTROVSTVÍ ČR
ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ŠACHU
- 28 nejlepších základních škol z ce-

lé ČR se utká o titul „Mistra ČR“.
- DDM Místek, Antonín Surma

28. 3. - O KRÁLE A KRÁLOVNU
ŠACHOVÝCH ŠPUNTŮ
- šachový turnaj pro děti; ročník na-

rození 1996 a mladší
- DDM Místek, 15.30 - 17.00 hodin

PŘEBOR MĚSTA FM VE
STOLNÍM TENISE
- 2. ZŠ - tělocvična (vstup bočním

vchodem)
- DDM Frýdek, Marie Cidlíková, te-

lefon: 558 630 862

29. 3. - MĚSTSKÁ LIGA
MLÁDEŽE V ŠACHU
- 7. kolo
- DDM Místek, 9.00 - 12.00 hodin

ZÁPAS V ŠACHU FRÝDEK PROTI
MÍSTKU NA 20 ŠACHOVNICÍCH
- DDM Místek, 14.00 - 18.00 hodin

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

http://smtu.fm.web.worldonline.cz

21. 3. Začátek v 15.00 hodin VÍTÁNÍ
JARA na Hatích
10.3. - 14.3. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Na každý den jiný program, zajištěn
pedagogický dozor a zdravotník.
Cena je 600 Kč - v ceně je autobus
a vstupné.
ŽIVOT A ZDRAVÍ

Národní dům - klubovna č. 6:
Seminář - Umění zvládnout stres
vždy v 18.00 hodin:
4.3. Největší potřeby a největší otáz-
ky
18.3. Milovat a být milován
25.3. Vědomí vlastní hodnoty

Národní dům - učebna č. 2:
6.3., 13.3., 20.3., 27.3. v 18.30 ho-
din Kurz bible

Klub zdraví (ul. Radniční):
11.3. v 18.00 hodin Přednáška
o zdraví spojená s ochutnávkou po-
krmů zdravé výživy

tel.: 736 278 698
www.joga.cz/f-m/

(9. ZŠ E. Krásnohorské)

Zveme Vás do Jógacentra na:
- vystoupení tradičního indického

tance
7.3. v 17.00 hod
- tématický večer „Jóga v životě

dnešního člověka“
8.3. v 17.00 hod

Lískovecká 1756, tel. 558 633 340
www. joga-karakal.cz

14.3. v 17.00 hodin - MEDITACE
Jógový sál 9. ZŠ, ul. E. Krásnohor-
ské, Frýdek
Vstup zdarma.
28. 3. - čaj o páté
Řekni mi, co jíš a já ti řeknu, kdo jsi.
Jógový sál 9. ZŠ, ul. E. Krásnohor-
ské, Frýdek
Poplatek 30,- Kč
Nový cyklus pravidelných
týdenních kurzů jógy
(březen-červen)
zápis a 1. cvičení - jógový sál 9.
ZŠ, Frýdek
Pro začátečníky (1. třída)
úterý 25. 3. v 19.30 hod.
středa 26. 3. v 16.00 hod.

Kurz pro ženy-zdraví, mládí, krása
pondělí 24. 3. v 16.00 hod.
Kurz pro páteř, pohyb. ústrojí
a psychiku
úterý 25. 3. v 16.00 hod.
Kurz pro maminky s dětmi (3-6
let)
čtvrtek 27. 3. v 14.30 hod.
Kurz pro děti (6-10 let)
čtvrtek 27. 3. v 15.30 hod.
Ostatní kurzy (2.-5. třída) pokračují
ve cvičení ve stejných dnech.

Hlavní 112, Frýdek-Místek
Sobota 22.3. v 15.30 hod
BUDULÍNEK /ČR/
Pásmo veselých animovaných po-
hádek pro malé i velké diváky.
65 min.
Pondělí 24.3. v 19.00 hod
Filmový klub v rámci Projektu 100
uvádí ŽIVOT BRIANA
/VB/
Proslulá britská komediální skupina
MONTY PYTHON vám představí
biblickou frašku o nedobrovolném
Mesiášovi, který je omylem již od
narození považován za Spasitele.
Film Vás překvapí svým zpracová-
ním a gagy.
Mládeži přístupný 100 min.
Úterý 25.3. v 19.00 hod.

Filmový klub
Uvede český povídkový film RAD-
HOŠŤ
Tři filmové povídky vznikly v kopro-
dukci FAMU a České televize
a představuje se jimi nejmladší ge-
nerace filmařů. Pro všechny tři je
společná podobná poetika, práce
s neherci, zájem o hledání hodnot
v takřka zapomenutých místech,
kde v drsném kraji žijí svérázní lidé,
z nichž mnozí dělají velice svérázné
věci.
Zahajovacího představení činnosti
Filmového klubu se zúčastní rovněž
představitelé AČFK.
Mládeži přístupný 92 min
Sobota 29.3. v 15.30 hod.
KRÁL A SKŘÍTEK
Pásmo veselých animovaných po-
hádek pro malé i velké diváky. 
65 min.
Pondělí 31. 3. v 19.00 hod.
Filmový klub v rámci Projektu 100
uvede český film
NOČNÍ HOVORY S MATKOU
Snímek ze svého života, který prožil
v Praze natočil režisér Jan Němec.
Ve filmu uvidíme skoro všechny, kdo
prošli Němcovým životem.

Heydukova 2330
738 01 Frýdek-Místek

Jaromír Tobola, vedoucí KD
558 627 067, 602 586 925

6.3. Karneval MŠ Pohádka
7.3. Společenská zábava spojená
s oslavou MDŽ, pořádá OV KSČM,
velký sál KD
14.3. BIONIC - Drumm N’Basse

party, Technical Ice (Anglie) -
svět. Legenda anglické Drumm
N’Bassové scény - 20.00 - 05.00 ho-
din
22.3. Techno-párty, všechny pro-
story KD
28.3. Dance Collection III. - spole-
čenská zábava pro všechny genera-
ce, velký sál KD
30.3. Koncertní vystoupení de-
chových hudeb, mezinárodní
účast.

Farní 1, vchod vedle
Knihkupectví sv. Jana ve Frýdku

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

a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin.

4.3. výroba řeřichového mužíčka (bu-
dete potřebovat: kelímek od jogurtu,
řeřichu)
6.3. 9.30-10.00 hod. cvičení maminek
s dětmi
od 10.00 hod.výtvarná činnost (papí-
rové kytičky)
11.3. výroba foukacích dýmek
13.3. 9.30-10.00 hod. cvičení
od 10.00 hod. výroba jednoduchých
loutek z papíru
18.3-21.3. BURZA jarního a letního
oblečení a obuvi (8.30 - 17.00 hod.
příjem)
19.3. 8.30 - 17.00 hod.prodej
20.3. 8.30 - 15.30 hod.prodej
21.3. 8.00 - 13.00 hod. vyúčtování
25.3. KRTEČEK V POHÁDCE -
O NEPOSLUŠNÉ KAČENCE
27.3. 9.30-10.00 hod. cvičení
od 10.00 hod. beseda s kosmetičkou

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

Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h.

4.3. Schůzka aktivních maminek -
tvorba programu ( Přijďte se roz-
dělit se svými zkušenostmi!) -
9.00 hodin

5.3. Loutková pohádka - 10.00 hodin
10.3. Výroba papírových kytiček do

květináče
11.3. Přednáška paní Kedroňové

o světelné terapii a jejích mož-
nostech - 10.00 hodin

17. - 21. 3. Přijďte si pro inspiraci na
jarní výzdobu oken

19.3. Beseda s logopedkou paní Ja-
nou Adamusovou o problé-
mech předškoláků s řečí (Při-
pravte si dotazy!) - 10.00 hodin

24.3. Jak ozdobit květináč? S sebou
květináč, provázky, mušličky,
kytičky, kamínky, dřevěné ko-
rálky, lepidlo.

26.3. Loutková pohádka - 10.00 ho-
din
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B&B dent, s. r. o.
T. G. Masaryka 602 • 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 633 506 • 558 621 604
mobil: 604 77 11 77 • e-mail: bbdent@bbdent.cz

VÁ· 3. STÁL¯ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

KUPON

5% SLEVA
NA VÝROBKY

GALADŘEVO

Staré Město

u Frýdku-Místku

Jamnická 16

tel.: 558 640 640

■ nízkoenergetické
dřevěné RD

■ zahradní nábytek
■ ekologické barvy

na dřevo
■ pozink. konzoly
■ pískoviště
■ houpačky

■ zásobníky na

kompost

■ dřevěné ploty

■ pergoly

■ altány

■ palisády

■ květináče

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

28. fiíjna 1639, 738 01 Fr˘dek-Místek
Tel.: 602 566 025, fax: 558 431 385
vadas@vadas.cz
◆ Elektronické součástky, ND pro TV, vide-

opřehrávače a videorekordéry, audio
techniku, mikrovlnné trouby, videodíly, ko-
nektory, STAVEBNICE, baterie firmy GP,
měřící přístroje, dálková ovládání apod.

Velkoobchod
Maloobchod

David Smolarčuk

MUDr. HROZEK DUŠAN
oznamuje,
že rozšířil 

svou zubní praxi po 

MMUUDDrr..  SSEEKKEERRKKOOVVÉÉ  MMAARRIIII

na ul. TGM 600 ve Frýdku.

Všechny pacienty
automaticky
přebíráme

a ošetřujeme,
taktéž dorost a děti.

� 558 630 801

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

TLAKOVÁ IMPREGNACE DŘEVA WOLMANITEM CX 10

■ Kuchyňské
linky na míru

■ Nábytek,
dětské pokoje

■ Montáž
obkladů

■ Výroba
schodišť,
bytových
doplňků

KONTAKT
Bruzovice 218

Tel.: 
777 006 987
723 616 784

VOLEJTE 
7.00–20.00 hodin
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MUDr. IVANA POLÁKOVÁ
Dětský lékař

s 11letou praxí v nemocnici 
oznamuje 

ZMĚNU ord. hodin 
od 1. 3. 2003 

(praxe po MUDr. Stolařové).

Ordinační hodiny:
Po  7.30–11.30 prevence
Út 12.30–15.30 prevence
St   7.30–11.30 poradna
Čt   7.30–11.30
Pá  7.30–11.30

Plastická chirurgie Morava
MUDr. LIBOR POLÁK

• Plné spektrum výkonů
plastické chirurgie včetně
estetické chirurgie

• Vynikající operační výsledky

• Komplexní laserová
chirurgie

• Operace chrápání
• Příznivé ceny

Ordinační hodiny:
Po 13.00–16.00 hodin, Poliklinika Místek, 8. patro

Mobil: 607 115 715
E-mail: plastika.polak@seznam.cz, www.plastika-morava.cz
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D

ul. Pol. obětí 119
� 558 434 076


