
Vážení 
spoluobčané,

na zasedá-
ních Zastupi-
telstva města
Frýdku - Míst-
ku zatím neby-
la častým je-
vem skuteč-
nost, že by se
všichni přítom-
ní zastupitelé jednomyslně
shodli na formulaci usnesení a
jednomyslně pak pro toto
usnesení hlasovali. Na jedná-
ní zastupitelstva 9. 2. 2004
však k této shodě došlo něko-
likrát. Za nejdůležitější přitom
osobně považuji jednomyslné
hlasování o stanovisku k pro-
vozování Nemocnice ve Frýd-
ku - Místku:

„Zastupitelstvo města Frýd-
ku - Místku vyslovuje souhlas
se stanoviskem k Záměru pro-
nájmu Nemocnice ve Frýdku -
Místku akciovou společností
Vítkovická Nemocnice Blaho-
slavené Marie Antoníny a.s., a
to v souladu s níže uvedeným:
Na základě schůzky vedení
Nemocnice ve Frýdku - Míst-
ku, zástupců primářského
sboru, předsedů odborových
organizací Nemocnice ve
Frýdku - Místku, předsedů po-
litických klubů Zastupitelstva
města Frýdku - Místku a sta-
rostky města Frýdku - Místku,
která se konala 20. ledna
2004, bylo přijato stanovisko:
Všichni přítomní jednoznač-
ně odmítají provozování Ne-
mocnice ve Frýdku - Místku
formou ekonomického pro-
nájmu.“

Toto stanovisko Zastupitel-
stva města Frýdku - Místku
bylo následně zasláno ná-
městkovi hejtmana Morav-
skoslezského kraje Ing. Jiřímu
Carbolovi, jako zástupci zřizo-
vatele Nemocnice ve Frýdku -
Místku. O případném pro-
nájmu nebo nějakém jiném 
řešení pro naší nemocnici by
totiž rozhodovala Rada Mo-
ravskoslezského kraje nebo
Zastupitelstvo Moravskoslez-
ského kraje.

Náměstek hejtmana však
veřejně prohlásil, že v případě
jednání o dalším osudu naší
nemocnice bude přihlížet ke
stanovisku Města Frýdku -
Místku. A já tomu věřím!

Ing. Eva Richtrová
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INFORMACE Z 32. – 37. SCHŮZE
RADY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

- doporučila zastupitelstvu
města vydat obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství,
o místním poplatku ze psů, o
místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů;

- doporučila zastupitelstvu
města schválit statuty fondů
Města Frýdku-Místku;

- doporučila zastupitelstvu
města schválit Záměr Města
F-M prodat objekt č.p. 1198
včetně pozemků, ostatních
staveb, příslušenství a vyba-
vení, ul. Na Poříčí (areál jatek,
k.ú. Frýdek);

- doporučila zastupitelstvu
města rozhodnout o účasti Měs-
ta F-M ve veřejné dražbě (Více-
účelová sportovní hala F-M);

- doporučila zastupitelstvu
města schválit návrh dílčích

projektů Programu prevence
kriminality na rok 2004;

- vyhlásila výběrové řízení na
poskytnutí půjček z Fondu roz-
voje bydlení Města F-M pro rok
2004;

- doporučila zastupitelstvu
města rozhodnout o snížení po-
čtu členů osadního výboru Ska-
lice (na jejich žádost) z původ-
ních 9 na 7 členů;

- rozhodla o uzavření
smlouvy o nájmu nebytových
prostor v objektu č.p. 1147, tř.
T.G.M., k.ú. Frýdek (Kavárna
Rad-hošť) se společností Mira-
bel, s.r.o.;

- schválila vytvoření pracovní
skupiny v rámci zrušení přís-
pěvkové organizace Základní
škola F-M, Cihelní 410;

- rozhodla o zadání veřejné
zakázky na poskytovatele
právních služeb Městu F-M
uchazeči JUDr. Lubomír Po-
lách, Zámecké nám. 42;

- vzala na vědomí odpověď

na petici Občané proti Kauflan-
du ze dne 10.12.2003;

- rozhodla o výběru nejvhod-
nější nabídky na dodávku stav-
by J. Trnky 72 - výměna vnitřní
kanalizace uchazeči Jan Ko-
vář, Malé nám. 104;

- rozhodla o zadání veřej-
ných zakázek na dodávku pro-
jektové dokumentace pro sta-
vební řízení do hloubky projek-
tu pro realizaci stavby na ZŠ F-
M, ul. Komenského 402 - vý-
měna oken a na dodávku
stavby ZŠ F-M, ul. 1. máje
1700 - stavební úpravy školní
kuchyně;

- souhlasila s vydáním územ-
ního rozhodnutí pro stavbu vý-
robního závodu a staveb souvi-
sejících v průmyslové zóně
Chlebovice na pozemcích ve
vlastnictví Města F-M, kdy 
stavebníkem bude BLANCO
CZ, s.r.o.;

- vzala na vědomí studii re-

32. schůze Rady města Frýdku-Místku proběhla 1. prosince
2003, 37. schůze se konala letos, 5. února. Na poslední loň-
ské schůzi radní doporučili zastupitelstvu města schválit pra-
vidla rozpočtového provizoria na rok 2004. Hlavním bodem
35. schůze radních bylo rozhodnutí o podání výpovědi smlou-
vy o nájmu pozemků mezi Městem F-M a společností Sandra
Textile Mills, s.r.o. Na své 36. schůzi rada města doporučila
zastupitelům schválit rozpočet města F-M pro rok 2004 a také
vyslovit souhlas se stanoviskem k Záměru pronájmu Nemoc-
nice ve F-M společností Vítkovická Nemocnice Blahoslavené
Marie Antoníny a.s. Doporučení založení obchodní společ-
nosti s ručením omezeným, jež by se věnovala výstavbě
a provozu plánovaného aquaparku, bylo výsledkem 37. schů-
ze radních, která proběhla 5. února. Dále rada města:

Tajemník Městského úřadu
Frýdek-Místek Mgr. Ing. Petr
Menšík byl ve středu 18. února
jediným, kdo na výzvu licitáto-
ra zvednul cedulku s číslem 1 
a projevil tak zájem radnice
získat do vlastnictví problémo-
vou víceúčelovou sportovní ha-
lu (z minulosti byla zatížena
120 mil. Kč úvěrů). Přestože
odhad nemovitostí byl na 15
mil. Kč, nejnižší podání činilo o
5 mil. korun méně. Město Frý-

dek-Místek tak během neuvěři-
telných 6 minut, co dražba tr-
vala, získalo víceúčelovou
sportovní halu za 10 milionů

korun. Připomeňme, že přímá
snaha Města F-M nabýt halu
do vlastnictví započala již v li-
stopadu minulého roku, kdy se

podařilo získat tzv. likusák. Ny-
ní byly předmětem dražby mi-
mo samotnou víceúčelovou
sportovní halu ještě 3 zbývající
objekty - přístavba šaten, vý-
měníková stanice a kotelna.
„Je to rozumná cena, rekon-
strukce haly nás bude stát jistě
nemalé peníze,“ vyjádřila se

k ceně spokojená starostka
města Ing. Eva Richtrová. A jak
to bude vypadat zejména s pro-
vozem haly dál? „Ukázalo se,
že nedávno vystavěná tělocvič-
na při 6. ZŠ plně vyhovuje naší
vrcholové házené i volejbalu,
budeme tedy chtít v hale za-
chovat především ledovou plo-
chu pro hokej a po rekonstruk-
ci tam samozřejmě budeme
pořádat kulturní vystoupení vět-
šího formátu,“ vyjádřil se k dal-
šímu využití objektu místosta-
rosta Mgr. Petr Cvik. (jač)

FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

13. zasedání Zastupi-
telstva města Frýdku-
Místku se bude konat
v pondělí 22. března od
8.00 hodin již tradičně
ve velké zasedací síni
našeho městského úřa-
du (ul. Radniční 1148;
2. patro).

Zasedání je veřejné.
Informace o progra-

mu a usnesení z před-
chozích zasedání nalez-
nete na www.frydekmis-
tek.cz

Pokračování na str. 2

Město vydražilo víceúčelovou sportovní halu
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Daruj krev s rozhlasem
Ve středu 10. března proběh-

ne na transfúzním oddělení Ne-
mocnice ve Frýdku-Místku opět
akce „Daruj krev s Českým roz-
hlasem“. Pracovníci transfúzní-
ho oddělení tímto zvou dobro-
volné dárce krve, aby se zú-
častnili v co největším počtu.
65 let od hrdinství vojáků

Každým rokem představitelé
naší radnice, členové Českého
svazu bojovníků za svobodu a
pamětníci uctívají hrdinství III.
praporu 8. pěšího pluku slez-
ského. Nejinak tomu bude i le-
tos. 14. března máme všichni
možnost opět si připomenout
historii a u památníku hrdinů na
Hlavní ulici vzdát hold padlým
vojákům a položit kytici.
Dívce Saši byl předán stůl

V rámci kampaně 30 dní pro
neziskový sektor a díky podpo-
ře ze sbírky Pomozte dětem byl
v únoru mladé dívce Saši pře-
dán rehabilitační stůl, který po-
třebuje k přesnému cvičení lé-
čebné Vojtovy metody (jedná
se o kombinaci poloh a spou-
štěcích bodů na těle). Rehabili-
tační stůl bude využívat několi-
krát denně a její cvičení bude dí-
ky němu kvalitnější a přesnější.
Nová koupelna pečovatelům 

Pečovatelská služba, přís-
pěvková organizace MěÚ F-M
zřídila a vybavila potřebným za-
řízením v budově Domu s pečo-
vatelskou službou na ul. Sadové
novou koupelnu. Zařízení je vy-
baveno sedací vanou pro klien-
ty s pohybovými potížemi, kdy je
možno využít zvedací sedačku.
Zprovozněním nové koupelny
se tak podařilo zase o krůček
zlepšit kvalitu bydlení klientů.
Přijďte na oslavy MDŽ!

Okresní a Městský výbor
KSČM, Okresní rada Českého
svazu žen a levicový klub žen
Růže 92 vás srdečně zvou na
oslavy MDŽ do Nové scény
Vlast na pátek 5. března. Kul-
turní program začíná v 15.30
hodin a představí se v něm só-
listé Národního divadla Morav-
skoslezského v Ostravě. Sou-
částí bude také dětská módní
přehlídka.
Informace na nástěnkách

Chcete se dozvědět nejaktu-
álnější novinky z činností zájmo-
vých kroužků, mateřských ško-
lek, sportovních oddílů či sdru-
žení pracujích s dětmi a mláde-
ží? Využijte jedné z možností
našeho informačního systému -
nástěnek umístěných v průcho-
du budovy městského úřadu na
ul. Radniční 10 ve Frýdku. Pra-
covníci oddělení mládeže a tělo-
výchovy nástěnky průběžně ak-
tualizují a materiály jsou navíc
doplněny doprovodnými foto-
grafiemi či ukázkami dětské
tvorby (obrázky, keramikou
apod.).

Rozpočtový výbor zavítal v rámci návštěvy Frýdecko-Místecka
i do místních závodů. FOTO: archiv Válcoven plechu F-M

Na městském úřadě jednali poslanci

INFORMACE Z 32. – 37. SCHŮZE ...
konstrukce Křížového podcho-
du, k.ú. Místek;

- doporučila zastupitelstvu
města uzavřít smlouvu o po-
skytnutí neinvestiční dotace
na veřejnou sbírku Pomáhat
může každý s OS ADRA;

- doporučila zastupitelstvu
města rozhodnout o uzavření
smluv o poskytnutí neinves-
tiční dotace a neinvestičního
příspěvku z rozpočtu města
s těmito subjekty: Farní sbor
Českobratrské církve evan-
gelické ve F-M (oprava vlhké-
ho zdiva), Sdružení Klubko
(akce Bambiriáda), Čtyřleté a
osmileté gymnázium, s.r.o.
(zahraniční lektoři) v celkové
výši 280 tis. Kč;

- vzala na vědomí informaci

o pořádání Bambiriády 2004
ve dnech 21. až 22. května;

- doporučila zastupitelstvu
města rozhodnout o poskyt-
nutí neinvestiční dotace na
provoz městské hromadné
dopravy ve výši 20 mil. Kč
společnosti ČSAD F-M, a.s.;

- rozhodla o uzavření
smlouvy o spolupráci při zajiš-
ťování dopravní obslužnosti s
ČSAD F-M, a.s. a obcemi Ře-
piště a Staré Město;

- rozhodla o zadání veřejné
zakázky Pojištění majetku
Města F-M na období od
1.6.2004 do 31.5.2005 a za-
kázky Servis výtahů v do-
mech v majetku Města F-M,
zakázky Rekonstrukce elekt-
roinstalace ZŠ F-M, ul. J.
Čapka 2555;

- jmenovala komisi pro ote-
vírání, posouzení a hodnocení
nabídek na dodávku stavby
Rekreační a oddechový kom-
plex zóny Olešná;

- doporučila zastupitelům
vydat obecně závaznou vy-
hlášku o symbolech města 
F-M a jejich užívání;

- doporučila zastupitelům
schválit Zásady pro odměňo-
vání za výkon funkce v Komi-
si pro občanské záležitosti;

- rozhodla o zadání veřejné
zakázky na dodávku jedno-
stupňové projektové doku-
mentace pro územní a staveb-
ní povolení na akci ZŠ F-M, ul.
J. z Poděbrad - oprava bazénu
a na dodávku stavby Stavební
úpravy prádelny Domov dů-
chodců ve F-M. (jač)

Pokračování veřejného
projednání posudku

ke stavbě „Silnice I/48
Frýdek-Místek - obchvat“

Město Frýdek-Místek, od-
bor územního a ekonomic-
kého rozvoje, obdrželo od
Ministerstva životního pro-
středí ČR oznámení o pokra-
čování veřejného projednání
posudku ve smyslu § 10 zá-
kona č. 244/1992 Sb., o po-
suzování vlivů na životní pro-
středí, ve znění zákona č.
132/2000 Sb. k záměru stav-
by „Silnice I/48 Frýdek-Mís-
tek - obchvat“.

Toto veřejné projednání
posudku se bude konat dne
2. března v 17.00 hodin ve
velkém sále Národního do-
mu v Místku.

OÚER

Den pro zdraví, během kte-
rého mají všichni zájemci mož-
nost např. nechat si změřit tlak,
hladinu cholesterolu či krevní-
ho cukru, ale především dozvě-
dět se novinky z oblasti zdra-
votnictví, doznává letos urči-
tých změn. „Druhého dubna
proběhne již devátý ročník, ten-
tokrát ale s několika podstatný-
mi změnami. První spočívá
v názvu, neboť v minulosti šlo o
Den zdraví, další odlišností je,
že tentokrát spojíme síly se
zdravotním ústavem a měst-
ským úřadem,“ uvedla ředitel-
ka Střední zdravotnické školy
ve Frýdku-Místku Mgr. Draho-
míra Jurtíková. Den pro zdraví
tak nabude větších rozměrů jak
v rozsahu nabízených služeb,
tak i prostorově. Zatímco v mi-
nulých létech probíhal pouze
v budově místní zdravotnické
školy na ulici Na Půstkách ve
Frýdku, tentokrát je naším
městským úřadem zajištěno ví-
ce sálů v Národním domě
v Místku. „Akce potrvá až do

osmnácti hodin, takže se bude
moci přijít podívat více zaměst-
naných lidí. Na programu bude

spousta ochutnávek a prezen-
továny budou téměř všechny
výrobky zdravé výživy dostup-

né na trhu,“ přiblížila pracovni-
ce zdravotního ústavu Mgr. Ka-
mila Petrušková. Mimoto se li-

dé také mohou těšit na zajíma-
vý přednáškový blok - tématy
budou mezilidské vztahy, zdra-

vá výživa, homeopatie a jiné,
ale také na přímé pohybové ak-
tivity, jako například zdravotní
cvičení a cvičení pro gravidní
ženy na míčích. Organizátoři
myslí i na naše nejmenší - na
děti čeká doprovodný program
ve formě soutěží. Ale i senioři si
přijdou na své. Odborní lékaři
budou na Dni pro zdraví posky-
tovat konzultace a vstupné je
pro všechny samozřejmě zdar-
ma. Záštitu nad celou akcí při-
slíbila starostka města Ing. Eva
Richtrová.

Bližší informace v příštím
čísle Zpravodaje. (jač)

Na připravovaném Dni pro zdraví si budete moci nechat změřit
hladinu krevního cukru a cholesterolu. FOTO: archiv SZŠ F-M

Nad Dnem pro zdraví převzala záštitu starostka

Pokračování ze str. 1

ZADÁM 
štěňata rotvajlera s PP 
po špičkových rodičích. 
Odběr v květnu.

Kontakt: 737 840 659
732 820 092

Na městském úřadě jednali poslanci
Městský úřad Frýdek-Místek se na konci ledna z části stal

Poslaneckou sněmovnou. 28. ledna totiž do lavic velké zase-
dací síně usedli členové rozpočtového výboru PS PČR a pusti-
li se do jednání. Na programu byla mimo jiné kontrola hospo-
daření se státními penězi, diskutovalo se také o rozpočtových
pravidlech. A proč poslanci projednávali zákony zrovna v na-
šem městě? „Chceme s tokem veřejných financí seznámit náš
region,“ uvedl organizátor akce Ing. Petr Rafaj, poslanec za
Moravskoslezský kraj. „Děláme zákony pro celou republiku, ale
potřebujeme také získat zpětnou vazbu z regionů,“ doplnil jej
Ing. RSDr. Svatomír Recman. Přestože výbor byl dle počtu po-
slanců usnášeníschopný, nakonec žádné doporučení schvále-
no nebylo. „Měli jsme asi sto padesát pozměňovacích návrhů,
takže jsme během dopoledne nebyli s to jednání dokončit,“ ře-
kl poslanec za Jihomoravský kraj Ing. Jiří Václavek. Po obědě
se poslanci seznámili s provozem typických představitelů hut-
ního a textilního průmyslu v našem městě - navštívili Válcovny
plechu a Slezan. Další den na severní Moravě strávil rozpočto-
vý výbor na Čeladné, kde se živě diskutovalo o problémech
podnikatelské sféry. (jač)
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MěÚ F-M, odbor územního a ekonomického rozvoje oznamuje
zahájení projednání návrhu zadání změny č. 1 regulačního plánu

Městské památkové zóny Místek
Městský úřad Frýdek-Místek, odbor územního a ekonomického rozvoje, jako pořizovatel změny

č.1 regulačního plánu Městské památkové zóny Místek zahajuje projednávání návrhu zadání
změny č.1 regulačního plánu Městské památkové zóny Místek. Dle ust. § 20, odst. 2, 3, 4 
zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánováním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon).

Ve smyslu ustanovení § 31 odst. 2 stavebního zákona vzhledem k jednoduchosti zadávané změ-
ny, efektivnosti a hospodárnosti (zejména s ohledem na skutečnost, že předmětnou změnou ne-
dojde k zásadním změnám urbanistické koncepce) je v zadání navrženo spojení zpracování
a projednání konceptu a návrhu změny č.1 regulačního plánu (dále jen RP) Městské památ-
kové zóny Místku (dále jen MPZ).

Návrh zadání změny č.1 RP MPZ Místek bude dle §20, odst.2 stavebního zákona vystaven k ve-
řejnému nahlédnutí po dobu 30-ti dnů na Městském úřadě, ul. Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Mís-
tek, na odboru územního a ekonomického rozvoje, 4.NP, v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hod,
v úterý a pátek od 8.00 do 13.30 hod, ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 hod., ode dne 3. 3. 2004 do
1. 4. 2004.

Dle ustanovení § 20 odst.2, stavebního zákona, může každý (občané, fyzické a právnické oso-
by) uplatnit své podněty do 15-ti dnů od posledního dne vstavení, tj. do 16.4.2004.

Dle ustanovení § 20, odst.3, stavebního zákona, sdělí dotčené orgány státní správy svá sta-
noviska do 30-ti dnů od obdržení návrhu zadání.

Ke stanoviskům a podnětům podaným po stanovených lhůtách se nepřihlíží.
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ návrhu zadání změny č.1 RP MPZ Místek, jehož součástí bude

v souladu s § 20, odst. 2 stavebního zákona odborný výklad, se uskuteční dne 15.3.2004 v 16.00
hodin v budově Městského úřadu, ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek, ve velké zasedací síni (2.NP).

Výsledný návrh zadání změny č.1 RP MPZ Místek, upravený podle výsledků tohoto projednání,
bude dle § 20, odst. 3 stavebního zákona, zaslán k dohodě těm dotčeným orgánům státní správy
(DOSS ), které uplatní své stanovisko ve stanovené lhůtě.

Obsahem návrhu zadání změny č.1 RP MPZ Místek jsou úpravy a korekce závazných staveb-
ních čar u nově navrhovaných objektů, zanesení skutečného stavu realizovaných komunikací a ob-
jektů, posouzení navrhovaných počtů závazných parkovacích stání pod objekty a v neposlední řa-
dě budou řešeny žádosti občanů na změnu RP. Případné dotazy zodpovíme na tel. č. 558 609 275. 

Ing. arch. Zuzana Břachová

Letos přišlo k zápisu do 
prvních tříd na školní rok
2004/2005 na území města F-
M 581 dětí (včetně loňských od-
kladů) a skutečně nastoupí do
školy 510 dětí (z toho 18 dětí
bude v neúplných školách ve
Skalici a Chlebovicích - pouze
1. stupeň). Ostatní děti budou
rozmístěny do 21 prvních tříd ve
městě. Tytéž školy ale opustí
32 tříd devátého ročníku. Uvě-
domíme-li si, že dalších 80 pat-
náctiletých školáků je již umís-
těných na víceletých gymnázi-
ích, zjistíme, že devátý roční
ukončí okolo 900 žáků. „Je sku-
tečností, že toto číslo zahrnuje
určité procento žáků dojíždějí-
cích z Bašky, Hodoňovic, Staří-
če, Paskova a Sviadnova na
druhý stupeň základních škol,“

vysvětlil Mgr. Milan Thiel z od-
boru školství, kultury, mládeže
a tělovýchovy. Z toho vyplývá,
že na jedné straně se mírně sni-
žuje pokles počtu „městských
dětí“ opouštějících základní
školy, na straně druhé dojíždě-
jící žáci pomáhají naše školy
naplňovat. „Porovnáním výše
uvedených čísel se potvrzuje
správnost nesnadného rozhod-
nutí Zastupitelstva města Frý-
dek-Místek zrušit jednu frýdec-
ko-místeckou základní školu,“
konstatoval Thiel. Fakta bohu-
žel naznačují, že se jedná o po-
kračující problém v naplněnosti
a množství škol na území nejen
města, ale i celé republiky
(k 1.9.2003 klesl počet žáků na
základních školách v celé Čes-
ké republice o 35 000). (jač)

Počet dětí ve školách
se stále snižuje

Počet ve Frýdku-Místku narozených dětí v roce 2003, o
němž jste byli informováni v minulém čísle Zpravodaje, může
vyvolat naději, že naše město je v současné době výjimkou
v celkovém trendu klesajícího počtu dětí. Nic se ale bohužel
nemění na tom, že v posledních letech dětí postupně ubývá.
Na následujících řádcích se proto pokusíme o malou analýzu
současného stavu naplněnosti škol.

Pfiedstavenstvo spoleãnosti Fr˘decká skládka,a.s.
se sídlem Zámecké námûstí 26, Fr˘dek-Místek

IâO 47151552, zapsané v OR KS Ostrava oddíl B, vloÏka 499

v y h l  a š u j  e

☞ výběrové řízení na místo
ředitele akciové společnosti

Druh práce: ředitel a.s.
Náplň práce: řízení společnosti, zodpovědnost za technickou,

ekonomickou,právní a personální agendu, tvorba
a realizace podnikatelské strategie společnosti
zodpovědnost za plnění celopodnikových cílů

Místo výkonu práce: Frýdek - Místek
Platové zařazení: dle osobní manažerské smlouvy
Požadované předpoklady:
1. obecné předpoklady prokázané čestným prohlášením

uchazeče (státní občanství ČR, způsobilost k právním
úkonům,bezúhonnost)

2. občanská bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů
ne starší než 3 měsíce

3. vysokoškolské vzdělání technického směru
4. obecnou znalost právních předpisů řádu v oblasti ŽP,

odpadového hospodářství, obchodního zákoníku a zákoníku
práce, základní znalost účetních a ekonomických operací

5. praxe alespoň 5 let v oblasti poskytování služeb a vedení
kolektivu (oblast nakládání s odpady výhodou)

6. řídící a organizační schopnosti, znalost min. jednoho
světového jazyka, řidičský průkaz B, znalost práce na PC 
(MS Office, internet)

Náležitosti přihlášky:
1. jméno,příjmení a titul,datum narození,místo trvalého

pobytu,číslo OP,datum a podpis uchazeče
2. strukturovaný životopis s fotografií, údaji o dosavadních

zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
3. ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
4. reference z předchozího zaměstnání
5. stručný projekt řízení společnosti (max. rozsah 5 stran)

Přihlášky zasílejte do 31. 3. 2004 na adresu: 
Frýdecká skládka, a. s., Zámecké náměstí 26
738 01 Frýdek-Místek (s označením „Konkurz“) 

Ing. Oldřich Pospíšil, 
předseda představenstva FS, a.s.

K 31.1.2004 úřad práce
evidoval 17331 uchazečů o
zaměstnání (v roce 2003
16730), což je o 659 více než
v minulém měsíci. Míra neza-
městnanosti činila 15,65 % (v
roce 2003 14,94 %) a v po-
rovnání s předcházejícím mě-
sícem vzrostla o 0,65%-ního
bodu.

Úřad práce evidoval 8305
žen, což je 47,9 % z celkové-
ho počtu evidovaných ucha-
zečů o zaměstnání.

Při srovnání s minulým mě-
sícem se počet absolventů a
mladistvých zvýšil o 134 (t.j.
o 7,6 %) a na konci ledna
úřad práce evidoval v této
skupině 1892 osob (ve srov-
nání se stejným obdobím roku
2003 to je o 7,5 % více).

Nárůst o 85 osob oproti mi-
nulému měsíci byl zazname-
nán v kategorii uchazečů
se ZPS, kterých bylo evidová-
no ke konci ledna 2618.
V průběhu ledna 2004 požá-
dalo o zprostředkování za-
městnání 1796 nových ucha-
zečů (oproti stejnému období
loňského roku to je o 91 osob
méně). Největší počet z nich
představovali zaměstnanci z
odvětví stavebnictví, výroba
kovů a kovodělných výrobků,
služby. Z nově zaregistrova-

ných uchazečů o zaměstnání
253 ukončilo samostatně vý-
dělečnou činnost.Vyřazeno
bylo 1137 UoZ (oproti stejné-
mu období loňského roku to je
o 43 osob méně) - z tohoto
počtu bylo pro 823 vyřaze-
ných důvodem ukončení evi-
dence nástup do zaměstnání
(v lednu 2003 nastoupilo do
zaměstnání o 52 UoZ více).
Nejvíce vyřazených uchazečů
našlo uplatnění především
v odvětvích služby, výroba
potravin, obchod a pohostin-
ství a ubytování. Z hlediska
pracovních příležitostí evido-
val úřad práce k 31.1.2004
celkem 291 volných míst
s místem výkonu práce
v okrese Frýdek-Místek, což
je o 4 volná místa více než ve
stejném období roku 2003 a o
175 volných míst méně než
ke konci předcházejícího mě-
síce. Na jedno volné pracovní
místo připadalo 59,6 uchaze-
čů - pro srovnání ke stejnému
datu minulého roku na
jedno volné pracovní místo
připadalo 58,3 UoZ.

Pro dělníky bylo nabízeno
193 vhodných volných míst
(o 5 méně než v r. 2003) a pro
TH pracovníky a ostatní 98
vhodných volných míst (o 9
více než v r. 2003). Pro obča-

ny se změněnou pracovní
schopností bylo v nabídce
úřadu práce 6 vhodných vol-
ných míst (o 1 méně než v r.
2003), pro absolventy a mla-
distvé 32 vhodných volných
míst (o 4 méně než v r. 2003).

V lednu 2004 zaměstnava-
telé hlásili úřadu práce nejví-
ce volných pracovních míst v
dělnických profesích, zejmé-
na v profesích pomocný děl-
ník, prodavač, řidič a číšník -
servírka.

V rámci aktivní politiky za-
městnanosti bylo vytvořeno a
obsazeno v měsíci lednu
2004 celkem 37 nových pra-
covních míst. Z tohoto počtu
bylo 7 absolventských míst,
14 společensky účelných pra-
covních míst pro uchazeče o
zaměstnání ohrožené dlouho-
dobou nezaměstnaností a 16
míst na provádění veřejně
prospěšných prací.

Během měsíce ledna 2004
zahájilo rekvalifikaci 169
uchazečů a na konci měsíce
navštěvovalo některý z probí-
hajících rekvalifikačních kurzů
pořádaných úřadem práce
celkem 407 UoZ (z toho 215
absolventů a mladistvých a
16 osob se ZPS). 

Ing. Libor Černý,
ředitel ÚP ve F-M

Evidovaná nezaměstnanost
a volná pracovní místa



Problematika se týká tří „ku-
peckých“ domů č.p. 77, 78, 79
na ul. Hluboké ve Frýdku-
Místku. Odborná veřejnost si
dle článku přeje jejich pietní
rekonstrukci, Město Frýdek-
Místek zrušení prohlášení
těchto tří objektů za kulturní
památku.

DOMY V HAVARIJNÍM STAVU

Již řadu let se tyto tři historic-
ké objekty nacházejí v takovém
stavu, že z nich už zbývají pou-
ze torza podzemních a jednoho
nadzemního podlaží v havarij-
ním stavu. U dvou objektů došlo
v minulosti pravděpodobně ke
zřícení stropů, místo původních
klenbových byl proveden v celé
nebo části zastavěné plochy že-
lezobetonový strop s viditelnými
železobetonovými trámy. U jed-
noho objektu jsou příčky vyzdě-
ny nově, pálené cihly jsou sou-
stavně promáčené a napadené
plísní. U dochovaných kleneb
jsou trhliny, svědčící o statických
poruchách.

NA REPLIKY CHYBÍ FINANCE

Za ideálního stavu, pokud by
se v městské pokladně nachá-
zelo dostatek peněz, měli by-
chom opravené cesty a chodní-
ky, zregenerovaná sídliště, zre-
konstruované školy, nemocnici,
opravenou občanskou vybave-
nost, tedy věci, dá se říci, život-
ně důležité, bylo by reálné uva-
žovat o tom, aby se Město Frý-

dek-Místek ujalo plné obnovy
těchto historických objektů jako
věrných replik - tzn. postavení
kopií těchto domů. Nejednalo by
se tedy o opravu původních do-
mů.

Jak asi všichni víme, realita je
jiná než naše přání, žádný osví-
cený soukromý investor se ne-
objevil s tím, že by chtěl vystavět
věrné kopie těchto tří domů. Od-
bor správy obecního majetku
eviduje pouze potencionální in-
vestory, kteří měli nebo mají zá-
jem stavět na předmětných par-
celách sice v historickém duchu,
ale nikoli repliky.

PROBLÉM ZAČALA ŘEŠIT 
JIŽ MINULÁ RADNICE

Předchozí vedení radnice ne-
chtělo nadále protahovat neutě-
šený stavební stav v této lokalitě
a již v roce 2001 se rozhodlo po-
dat žádost na ministerstvo kultu-

ry na zrušení prohlášení těchto
historických objektů za kulturní
památku. Tomuto aktu předchá-
zely žádosti zaslané jak Státní-
mu ústavu památkové péče
v Ostravě, tak bývalému Okre-
snímu úřadu, referátu regionál-
ního rozvoje, aby se tyto dvě in-
stituce, hájící zájmy památkové
péče, vyjádřily k zamýšlenému
zrušení prohlášení daných ob-
jektů za kulturní památky. Obě
obeslané instituce se vyjádřily
ke zrušení v kladném smyslu
s tím, že byly dány podmínky pro
výstavbu v případě udělení sou-
hlasu se zrušením minister-
stvem kultury.

INVESTOR SE MUSÍ ŘÍDIT 
PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ

V současné době jsou jedná-
ní v závěrečné fázi a Město Frý-
dek-Místek čeká na rozhodnutí.
Město Frýdek-Místek, prostřed-

nictvím odboru územního a eko-
nomického rozvoje, zadalo
zpracování architektonicko-ur-
banistické studie dostavby části
Městské památkové zóny Frýd-
ku, která zahrnuje území vyme-
zené ulicemi Na Blatnici, Na
Půstkách, Střední zdravotnic-
kou školou ve F-M a obsahuje i
výše zmiňované „kupecké“ do-
my. Lokalita je dle schváleného
regulačního plánu Městské pa-
mátkové zóny Frýdku určena
k zástavbě, počítá se s dostav-
bou na místě „kupeckých“ domů
za podmínek daných orgány pa-
mátkové péče a s dostavbou
nového polyfunkčního bloku ve
tvaru U (kombinace komerce a
bydlení). Architektura nové zá-
stavby by měla odrážet skuteč-
nost, že se stavební místo na-
chází v historické části Frýdku.
Zpracováním studie a následné
projektové dokumentace chce

Město Frýdek-Místek předejít
tomu, aby nebylo zrealizováno
něco v rozporu s tím, co se na
daném místě zamýšlí. Podmín-
kou pro budoucí investory bude
respektování dané dokumenta-
ce.

Studie z listopadu 2003, zho-
tovená Atelierem Frýdek, Ing.
arch. Blankou Petrovovou, je
k dispozici k nahlédnutí každé-
mu zájemci na odboru územní-
ho a ekonomického rozvoje,
Radniční 1148 a také na inter-
netových stránkách Města Frý-
dek-Místek (www.frydekmis-
tek.cz). Bude se jednat o do-
stavbu na městských pozem-
cích, tudíž celý postup proná-
jmu a následného odprodeje
investorům, vzešlým z výběro-
vého řízení, bude probíhat ob-
vyklým způsobem prostřednic-
tvím odboru správy obecního
majetku. OÚER
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Klub KOSŤA zahájil svoji
činnost již před šesti lety.
Od té doby seznal mnoho
změn jak v náplni činnosti,
tak v prostorovém a materi-
álním zázemí. Věková hrani-
ce docházející klientely se
zvýšila a to s sebou přine-
slo i potřebu změnit interiér
klubu a rozšířit nabídku ak-
tivit. V říjnu minulého roku
se tedy započala rozsáhlá
rekonstrukce objektu.

Je koncipován jako tzv. níz-
koprahové zařízení pro děti
ve věku 12 - 15 let, pohybují-
cí se a trávící svůj volný čas
na sídlišti Slezská ve Frýdku.
Otevírací doba je od 13.00 do
17.00 hodin čtyři dny v týdnu
(mimo středu) a provoz je
personálně zajišťován dvěma
sociálními asistentkami. „Dě-
tem je umožněno pobývat v
klubu bez zapojení se do ja-
kékoliv strukturované činnosti
a kdykoliv odejít. V podstatě
jde o nabídku kvalitnějšího a
bezpečnějšího zázemí, než
jaké poskytují sídlištní ulice,“
vysvětlila sociální asistentka
Kateřina Merová.

Nyní, po rozsáhlých opra-
vách, si mládež může v klu-

bovně zahrát ping-pong, stol-
ní fotbal, elektronické šipky
nebo i zaposilovat na speciál-
ním stroji. Protože v rámci re-
konstrukce došlo i k rozšíření
o další místnosti, mají mladí
klienti k dispozici vybavenou
dílnu pro výtvarnou a pracov-
ní činnost, relaxační místnost
pro odpočinek, četbu a stolní
hry a hlavní klubovnu pro vět-
ší programové akce a video
projekce. V ní se také v rámci
prevence beseduje na nejrůz-
nější, pro dnešní děti aktuální
témata, jako je šikana, drogy
a podobně. „Z hlediska soci-
ální práce se snažíme o na-
vazování kontaktu s příchozí-
mi dětmi a šetření jejich indi-
viduálních potřeb. Nabídkou
situační intervence jim pak
umožňujeme vytvoření a ori-
entování se v problému, pří-
padně zprostředkování ná-
vazné pomoci s profesionální-
mi odborníky,“ dodala Mero-
vá.

Nutno poznamenat, že klu-
bový život není jedinou čin-
ností Klubu Kosťa. Mezi do-
provodnými akcemi letos pro-
běhnou 4 zážitkové víkendo-
vé pobyty, výlety a exkurze

(dle poptávky a zájmu klientů)
a také prázdninové programy.

„Náklady na rekonstrukci
činily 160 tisíc korun. Vzhle-
dem k tomu, co všechno se
podařilo udělat, to není mno-

ho. Dík patří našim terénním
pracovníkům, kteří připravili
interiér a my jsme se tak
obešli bez pomoci architek-
ta,“ uvedla starostka města
Ing. Eva Richtrová. (jač)

Do konce března
zaplaťte poplatky!
Během  měsíce února a břez-

na vám budou doručovány poš-
tovní poukázky na 1. splátku
místního poplatku za komunální
odpad na letošní rok. Dovoluje-
me si připomenout, že tato
splatnost je do 31. 3. 2004.

Rovněž budou všem držitelům
psů zasílány poštovní poukázky
na místní poplatek ze psů.

Splatnost je stanovena nově a
to při poplatku vyšším než 
500 Kč ve dvou stejných splát-
kách, a to do 31. 3. 2004 
a 30. 9. 2004.

Tyto místní poplatky je možno
platit převodem z účtu, poštovní
poukázkou prostřednictvím poš-
ty, ale i v hotovosti na finančním
odboru Městského úřadu Frý-
dek-Místek, Radniční 1148, od-
dělení místních daní a poplatků,
přízemí, číslo dveří 107, 108 ne-
bo 109 - poplatek za komunální
odpad a číslo dveří 106 - popla-
tek ze psů.

Úřední hodiny na oddělení
místních daní a poplatků:

Pondělí: 8.00 - 17.00 hod.
Středa: 8.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 - 15.00 hod.
Upozorňujeme občany, že mi-

mo tyto hodiny nelze záležitosti
místních poplatků na finančním
odboru vyřídit. FO

Klub KOSŤA je po velké rekonstrukci

n a b í z í  z á j e m c ů m  o  b y d l e n í  

byty 0+1, 2+1, 4+1
V souvislosti s deregulací

nájemného připravujeme seznam
zájemců, se kterými budou uzavřeny

nájemní smlouvy s možností
odkoupení bytové jednotky.

☎☎☎☎ 558 436 174-5

Plánovaná zástavba 
od ul. Na Půstkách   �

▲ Pohled od Kauflandu

�
Kupecké domy 
na ul. Hluboké

INVA GROUP, a.s.
Správa nemovitostí



Vážení občané,
tak, jak jsem slíbil v

minulém čísle Zpra-
vodaje Rady města
Frýdku-Místku, vra-
cím se po krátké od-
mlce k „oprávněním
strážníků“. Není jich
již mnoho. Po jejich
vyčerpání se budeme
zabývat problemati-
kou našeho města a
zodpovím některé vaše připo-
mínky, které jsme získali pro-
střednictvím schránek městské
policie. Jsme rádi, že nás upo-
zorňujete na věci, které by-
chom bez vaší pomoci ztěží
odhalili. Děkujeme za váš pří-
stup.

Nyní se vrátím k slibované-
mu tématu.

„Oprávnění odejmout věc“.
Strážník je oprávněn po

předchozí marné výzvě k vydá-
ní věci tuto věc odejmout, jest-
liže lze mít důvodně za to, že v
řízení o přestupku může být vy-
sloveno její propadnutí nebo
může být zabrána. 

Aby mohlo dojít k odejmutí
věci, musí být splněny záko-
nem stanovené podmínky:

1. Odejmutí musí předchá-
zet výzva k vydání věci. Jestli-
že osoba vyhoví, vystaví stráž-
ník potvrzení nebo věc předá
tomu, komu nepochybně patří
(např. u krádeže v „marketech“
strážník prověří, zda osoba ne-
byla v posledních 3 letech od-
souzena za trestný čin a může
případ uzavřít blokovou poku-
tou). Není-li této výzvě vyhově-
no, je strážník oprávněn věc
odejmout.

2. Z jednání osoby nebo z
vlastního zjištění strážníka je
zřejmé, že se jedná o přestu-
pek nebo je důvodné podezře-
ní, že přestupek by spá-
chán.

3. Půjde o věc, o
které může být pří-
slušným správním
orgánem v řízení o
přestupku vyslove-
no propadnutí nebo
zabrání věc. Pro-
padnutí věci je jed-
nou ze sankcí, kte-
rou lze ve správním
řízení uložit. Touto
problematikou se

podrobněji zabývá zákon o
přestupcích.

Nelze odejmout věc, jejíž
hodnota je v nápadném nepo-
měru k povaze přestupku. 

Půjde o nepoměr jak spole-
čenským významem, tak fi-
nanční částkou, vyjádřenou
cenou věci. Hodnota přestup-
ku dosahuje zpravidla částku
do 5 000 Kč. Jde tedy o poměr
mezi hodnotou věci a účelem
sankce ze přestupek, vyjádře-
nou v penězích.

O odnětí věci sepíše strážník
úřední záznam o osobě jíž byla
věc odňata, vystaví potvrzení o
odnětí věci. Odňatou věc předá
strážník orgánu, který je pří-
slušný o přestupku rozhodnout.

V úředním záznamu musí
strážník uvést obecné náleži-
tosti, popsat odmítnutí výzvy,
důvody odejmutí věci, zda se
jedná o věc, která byla k spá-
chání přestupku užita nebo ur-
čena nebo přestupkem získá-
na nebo za takovou věc naby-
ta. Potvrzení, které strážník vy-
dá musí obsahovat přesný a
podrobný popis věci (např.
tvar, barva, výrobní číslo
apod.).

V příštím čísle vás budu in-
formovat o odtahování vozidel
a donucovacích prostředcích,
které může strážník při zákro-
ku použít, také zodpovím ně-
které vaše dotazy.

Václav Buček, ředitel MP
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25.1. špic medový (fena) - nový majitel Potoční
30.1. kříženec malamuta vlkošedý (pes) Skalice

2.2. kříženec špice černý (pes) Pionýrů
4.2. NO (pes) Frýdecký les
5.2. kříženec špice bílý (pes) 28. října
5.2. kříženec štěně černé (pes) Lískovec
9. 2. NO (pes) Jabloňová

14. 2. jezevčík zlatý (fena) Heydukova
15. 2. šeltie (pes) J. Čapka
18. 2. kříženec černobílý (pes) Křížový podchod

Kontaktní tel. číslo 

do útulku v Sedlištích:

558 636 200, 

pan Jan Ondračka
Úřední hodiny: 

PO - ST, PÁ: 
16.00 - 18.00 hod.

k.ú. Místek

1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí o výměře

55,34 m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 73,66 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (V.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 36,90 m2 (I.NP -

kanc.č. 24)
- nebytové prostory o výměře 13,26 m2 (I.NP

kanc.č.21)
- nebytové prostory o výměře 45,95 m2 (I.NP

kanc.č.25)
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2 (II.NP

kanc.č.41)
- nebytové prostory o výměře 14,58 m2 (III.NP

kanc.č.52)
- nebytové prostory o výměře 50,64 m2 (III.NP

kanc.č.53)
3) Objekt čp. 811 - budova „B“ (nad restaurací),
ul. Malý Koloredov 
- nebytové prostory o výměře 43 m2 (IV.NP -

kanc. č. 406, soc. zařízení samostatné)
- nebytové prostory o výměře 43 m2 (V.NP -

kanc. č. 506)
4) křížový podchod
- prodejní box o výměře 12,24 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 13,40 m2 (směr ul.

Frýdlantská)
- prodejní box o výměře 12,20 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 12,7 m2 (směr Ještěr)
- prodejní box o výměře 11,43 m2 (směr ul. Ja-

náčkova)
- prodejní box o výměře 12,7 m2 (směr ul. Frýd-

lantská)
- prodejní box o výměře 18,95 m2 (střed - směr

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

Svobody)

5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 88 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 74,28 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 35,12 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 50 m2 (I.NP - sklad)
- nebytový prostor o výměře 28,3 m2 (II.NP)
6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP)
- nebytový prostor o výměře 69 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 30,30 m2 (II.NP)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- kanceláře (III.NP, IV.NP, II.NP)
2) Objekt čp. 637, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 150 m2 - sklepní

prostory
3) Objekt čp. 139, ul. E. Krásnohorské (9. ZŠ)
- nebytový prostor o výměře 25 m2 (suterénní sklad)
4) Objekt čp. 2322, ul. T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 31,7 m2 (I.NP)
5) Objekt čp. 2299, ul. T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 36 m2 (kotelna)
- nebytový prostor o výměře 27,3 m2 (I.NP)
6) Objekt čp. 1344, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 76 m2

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

8) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
9) Objekt čp. 1878, ul. Černá cesta
10) Objekt čp. 1876, ul. Černá cesta
11) Objekt čp. 3140, M. Chasáka
- nebytový prostor o výměře 6,2 m2 (I.NP)

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

DRAŽBA
Město Frýdek-Místek, zastoupené odborem správy obecního

majetku, vyhlašuje dražbu níže uvedených nemovitostí:

� čp. 1875 na pozemku parc. č. 6012/1 zast. plocha, včetně
zastavěného a souvisejících pozemků, vše k.ú. Frýdek za
celkovou vyvolávací cenu 469 000 Kč (ul. Černá cesta).

� čp. 1878 na pozemku parc. č. 6024 zast. plocha, včetně za-
stavěného a souvisejících pozemků, vše k.ú. Frýdek za cel-
kovou vyvolávací cenu 602 000 Kč (ul. Černá cesta).

� čp. 1676 na pozemku parc. č. 5098 zast. plocha, k.ú Frý-
dek za celkovou vyvolávací cenu 195 000 Kč (ul. H.
Salichové).

� čp. 639 na pozemku parc. č. 1528/1 zast. plocha, k.ú Frý-
dek za celkovou vyvolávací cenu 1 600 000 Kč (Kostikovo
náměstí).

Dražba se uskuteční 24. března ve 13.00 hodin v malé zase-
dací síni MěÚ ve Frýdku-Místku, ul. Radniční 1148. Dražební ji-
stota je stanovena ve výši 10 % z vyvolávací ceny. Bližší infor-
mace na odboru SOM, tel. 558 609 172, 558 609 171. OSOM

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
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Kompletní sluÏby v oblasti

vodo - topo - plyn
s bezplatnou konzultací

n a b í z í

firma KUPâA Tomá‰
739 03 PrÏno ãp. 5

Volejte ihned 558 675 999
nebo 602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·

NATùRAâSTVÍ 
CHROMEC

Provádíme:
• nátěry oken, dveří,

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

Od 
18.00 hodin 

� 558 626 112

Mobil: 606 343 947

STAVEBNÍ SPO¤ENÍ - POJI·TùNÍ - HYPOTÉKY

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

NEJLEVNĚJŠÍ 
ÚVĚRY 

úrok od 2,75%

BAZAR u kfiiÏovatky k Intersparu
VYKUPUJEME ZA HOTOVÉ

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

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

na, pfievodovky
- potfieby sportovní, rybáfiské, posilo-

vací, pracovní obuv, invalid. vozíky
- plynovky, vzduchovky, noÏe, ‰avle,

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

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

tel. 558 622 695

Vejmelka Jifií - LESK
soukromá úklidová firma se sídlem 

na T.G.M. 602 ve Frýdku

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

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

❖ komplexní úklidy průmyslových podniků
a firem;

❖ čištění GRAFITTI.

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

www.vejmelka.cz

FIRMA MECNER
◆◆◆◆ MALÍŘSTVÍ ◆◆◆◆

◆◆◆◆ NATĚRAČSTVÍ ◆◆◆◆
◆◆◆◆     NÁSTŘIKY◆◆◆◆

ŽALUZIE ◆◆◆◆     TĚSNĚNÍ
� 558 436 236 (po 19. hod.) 

603 745 292, 604 145 641

KONZULTACE ZDARMA

558 631 535
558 679 371
604 556 181

K

N
IH
A¤STVÍ PASPARTOV

Á

N
Í

&
JAN a JITKA 

KUKUCZKOVI

Najdete nás 

v budovû Hutního projektu na

ul. 28. fiíjna

po–pá 8.00–15.00 

☎ 558 877 144, 723 052 143

SKLENÁŘSTVÍ, 
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ

Vlasta Garnacová

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

- dovoz a odvoz oken, dveří
zajištěn

PO, ČT 7.00-17.00 hod.
ostatní pracovní dny 

7.00-15.00 hod.

☎ 558 433 006

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

zmûnu sídla zubní ordinace na adresu

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

Telefonní ãíslo zÛstává - 558 630 664

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

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

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu)

Zahájení v 17.00 v pondělky 
1., 8., 15., 22., 29. března
Informace: tel.: 724 200 040

CARAADD
A, B, C, D, E

SSVVAATTEEBBNNÍÍ  

SSAALLOONN

Z Univers du Mariage
FRANCE

Nová kolekce 2004
náměstí Svobody 4

Frýdek-Místek
tel./fax: 558 646 386

Po-Pá 9.00-17.00
So 9.00-12.00 SL

EV
A

5 %

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ A LODŽIÍ

• rámový i bezrámový systém
• zimní zahrady

737 241 395 (8–15 h.) 

737 241 396 (po 15 h.)✆

Centrum péãe o zaÏívací trakt
Nemocnice Ostrava-Jih, s. r. o. Pavlovova 31, Ostrava-Zábřeh 700 30

informuje občany Frýdku-Místku a okolí,
Ïe MUDr. Július Örhalmi

nyní pÛsobí v Nemocnici Ostrava-Jih, 
Centru péãe o zaÏívací trakt na chirurgickém oddûlení

Kontakt: proktologická ambulance (âT - 595 705 660)
spojovatelka (PO-PÁ - 595 705 700)
chirurgické oddûlení (PO-PÁ - 595 705 674)
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Část I.

Zřizování osadních
výborů

Čl. 1
Postavení osadního vý-

boru
1. Osadní výbor je kolektiv-

ním, iniciativním a poradním
orgánem zastupitelstva měs-
ta. Je oprávněn hájit zájmy ob-
čanů části města (dále jen
„osady“), pro kterou je zřízen.
Podporuje rozvoj osady a také
plní kontrolní funkci zejména
ve smyslu „spravedlivého roz-
dělení finančních prostředků
z rozpočtu obce ve vztahu
k osadě“.

2. Osadou se rozumí každá
část města, která tvoří samo-
statné katastrální území. Za-
stupitelstvo města může roz-
hodnout o zřízení osadního
výboru i v případě, že není
splněna podmínka samostat-
ného katastrálního území.

Čl. 2
Vznik osadního výboru
1. Podnět ke vzniku osad-

ního výboru včetně návrhu
členů výboru mohou dát jed-
nak občané města v souladu
s ustanovením § 16 odst. 2
písm. f), g) zákona o obcích,
jednak zastupitelstvo měs-
ta.

2. Osadní výbor (dále jen
„výbor“) je zřizován zastupi-
telstvem města.

Čl. 3
Organizační uspořádání

osadního výboru
1. Výbor musí být minimál-

ně tříčlenný. Jeho složení a
počet určí po projednání za-
stupitelstvo města.

2. Výbor se skládá z před-
sedy a ostatních členů výboru.

3. Předsedu výboru volí za-
stupitelstvo města z řad členů
výboru.

4. Členem výboru může být
pouze občan ČR, který dovr-
šil věk 18 let a je přihlášen
k trvalému pobytu na území
osady, pro kterou je výbor zří-
zen.

Čl. 4
Jednání osadního výboru
1. Výbor se schází dle po-

třeby, zpravidla jednou mě-
síčně.

2. Výbor jedná prostřednic-
tvím svého předsedy. Požá-
dá-li předseda na zasedání
zastupitelstva města o slovo,
musí mu být uděleno v soula-
du s Jednacím řádem zastu-
pitelstva města. 

3. Výbor se usnáší většinou
hlasů všech svých členů.

Čl. 5
Oprávnění osadního vý-

boru
1. Výboru přísluší zejména

právo:
a) předkládat zastupitelstvu

města, radě města a výbo-
rům návrhy týkající se roz-
voje osady a rozpočtu
města (právo iniciativy);

b) vyjadřovat se k návrhům
předkládaným zastupitel-
stvu a radě města k roz-
hodnutí, pokud se týkají
osady;

c) vyjadřovat se k připomín-
kám a podnětům předklá-
daným občany osady orgá-
nům města;

d) právo na včasné oznámení
o konání zasedání zastupi-
telstva města, včetně jed-
notlivých bodů zařazených
na pořad k projednání;

e) navrhovat na pořad jedná-
ní zastupitelstva města své
návrhy týkající se osady;

f) zastupovat jednotlivá ob-
čanská sdružení působící
na území osady v případě,
že o to občanské sdružení
požádá (např. Sokol, SDH,
Svaz chovatelů koček,
apod.).
2. Při výkonu těchto práv

postupuje výbor v souladu
s platným jednacím řádem
zastupitelstva města.

Čl. 6
Povinnosti osadního vý-

boru
Osadní výbor je povinen

zejména:
a) seznamovat občany s čin-

ností městského úřadu,
s přijatými usneseními za-
stupitelstva a rady města,
týkajících se dané osady;

b) organizovat na vyžádání
rady města pomoc a inicia-
tivu občanů při řešení ve-
řejných záležitostí;

c) napomáhat při kontrole pl-
nění obecně závazných vy-
hlášek a dalších opatření,
stanovených zastupitel-
stvem města, zjištěné ne-
dostatky oznamovat kom-
petentním orgánům a kon-
trolovat realizaci náprav-
ných opatření;

d) plnit úkoly uložené formou
usnesení rady města a za-
stupitelstva města, týkající
se osady;

e) upozorňovat příslušné od-
bory městského úřadu na
činnosti ohrožující životní
prostředí;

f) upozorňovat příslušné od-
bory městského úřadu na
závady a nedostatky
v osadě, případně po do-
hodě je přímo hlásit jedno-
tlivým institucím;

g) zabezpečovat přípravu a
průběh případného místní-
ho referenda;

h) pořizovat zápisy ze svých
jednání, zápis musí obsa-
hovat jména přítomných
členů výboru na jednání,
stručný záznam projedná-
vaných záležitostí, datum a
podpis předsedy výboru;

i) zápis z jednání osadního
výboru doručit odboru kan-
celář starosty do čtrnácti
dnů ode dne jednání osad-
ního výboru.

Čl. 7
Součinnost orgánů měs-

ta s osadním výborem
Součinnost mezi osadním

výborem a orgány města spo-
čívá zejména ve včasné vzá-
jemné informovanosti, a to o:
a) termínech zasedání zastu-

pitelstva a schůzí rady
města, včetně jednotlivých
bodů zařazených na pořad
k projednání - obdrží pouze
předseda;

b) stavebních záměrech a
rozvoji v místě působnosti
osadního výboru;

c) opatřeních k ochraně život-
ního prostředí.

Část II.

Financování osadních
výborů

Čl. 8
Použití finančních pro-

středků
1. Osadní výbory jsou fi-

nancovány z rozpočtu města.
2. Finanční prostředky lze

čerpat zejména na:
a) úhradu výdajů spojených

s pronájmem místností při
schůzkách osadních výbo-
rů a při hovorech s občany;

b) pořízení administrativního
materiálu;

c) kopírovací služby;
d) zhotovení plakátů;
e) občerstvení (mimo alkoho-

lické nápoje) při jednáních
osadních výborů;

f) pořízení materiálů k prove-
dení drobných oprav majet-
ku města svépomocí.

Čl. 9
Rozpočtové zatřídění a

výše finanční rezervy
1. K financování výdajů

spojených s činností osadních
výborů schválí zastupitelstvo
města v rozpočtu pro daný
rok na kapitole 01-Odbor kan-
celář starosty závazné uka-
zatele „Výdaje na činnost
osadních výborů“.

2. Výše rezervy pro každý
osadní výbor se stanoví ná-
sledovně:

15 000 Kč + 10 Kč x počet
obyvatel osady k 1. 11. před-
chozího kalendářního ro-
ku.

Částka se zaokrouhlí na
stokoruny.

3. V průběhu daného roku
budou rozpočtovými opatře-
ními schválené rezervy roz-
puštěny dle požadavků osad-
ních výborů a dle své druhové
povahy na příslušné položky
dle platné rozpočtové sklad-
by, tj.:
a) 5139-Nákup materiálu jin-

de nezařazený;
b) 5164-Nájemné;
c) 5169-Nákup ostatních slu-

žeb;
d) 5175-Pohoštění.

4. Rozpočtová opatření
v rámci závazných ukazatelů
provede ten orgán, kterému
zastupitelstvo města svěří
v daném roce kompetence
k provádění rozpočtových
opatření.

Čl. 10
Způsob a kontrola čerpá-

ní finančních prostředků
1. Doklady o platbách v ho-

tovosti nebo přijaté faktury
předloží osadní výbory k pro-
placení příslušným zaměst-
nancům odboru kancelář sta-
rosty.

2. Vzhledem k tomu, že vý-
daje osadních výborů budou
financovány z kap. 01-Odbor
kancelář starosty, musí být
předložené doklady ověřeny
příslušnými zaměstnanci od-
boru kancelář starosty po
stránce věcné kontroly.

3. Vedoucí odboru kancelář
starosty po provedení věcné
kontroly vydá jako příkazce
operace pokyn k proplacení

dokladů buď v hotovosti z po-
kladny nebo bezhotovostně
z účtu města. V případě, že
podkladem k úhradě bude
faktura, musí být vysta-
vena na město Frýdek-Mís-
tek, se sídlem Radniční 1148,
IČ 00296643.

4. Vzhledem k výdajům,
které z titulu činnosti předse-
dy osadního výboru vznikají
předsedovi osadního výboru,
může starosta nebo místosta-
rosta města předložit zastupi-
telstvu města návrh na po-
skytnutí finančního daru před-
sedovi osadního výboru, a to
až do výšky 2 500 Kč za rok.
O tomto nároku rozhoduje
v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, zastupitel-
stvo města.

Část III.

Společná 
a závěrečná ustanovení

1. Zásady pro zřizování
osadních výborů (část I.) se
vztahují pouze na nově vzni-
kající osadní výbory, zásady
pro financování osadních vý-
borů (část II.) se vztahují i na
osadní výbory vzniklé před
účinností těchto zásad. 

2. Tyto zásady schválilo
Zastupitelstvo města Frýdku-
Místku usnesením č.IX./9.4.
na jeho 10. zasedání, kona-
ném dne 15. 12. 2003. 

3. Tyto zásady nabývají
účinnosti dnem 1. 1. 2004.

Ing. Eva Richtrová, 
starostka 

Mgr. Ivan Vrba, 
místostarosta

Zásady pro zřizování a financování osadních
výborů v částech města Frýdku-Místku

Oznámení Okresního
soudu ve Frýdku-Místku
Okresní soud ve Frýdku-Místku dává na vědomí ob-

čanům Města Frýdku-Místku i okolí, že soudní dražeb-
ní jednání se konají v areálu firmy Važík, na ulici Po-
toční č. p. 1090, Frýdek-Místek, a to každý sudý pátek
v měsíci - podle množství dražených věcí.

V těchto dnech jsou draženy různé movité věci - na-
př. elektronika, domácí spotřebiče, nábytek, sklo, por-
celán, keramika aj.

Věci určené k dražbě je možno si prohlédnout v mís-
tě konání dražby půl hodiny před zahájením dražby.

V případě, že okresní soud nebude mít věci k prove-
dení dražby, dražební jednání nebudou na tento den
nařízena.



Dne 8. 10. 2003 nabyla účin-
nosti vyhláška č. 6/2003, o
provádění výkopových prací
a záborů veřejného prostran-
ství na území města Frýdek-
Místek (dále jen vyhláška), kte-
rá se týká fyzických osob, fyzic-
kých osob oprávněných k pod-
nikání, právnických osob i spo-
lečenství vlastníků jednotek,
tedy každého, kdo nějakým
způsobem zabere plochu veřej-
ného prostranství (např. posta-
vení lešení nebo závěsné lávky
z důvodu rekonstrukce domu,
umístění reklamního zařízení,
výkopové práce z důvodu budo-
vání nových nebo rekonstrukce
stávajících inženýrských sítí
apod.). Veřejným prostranstvím
jsou komunikace, chodníky, ná-
městí, ulice, tržiště, veřejná ze-
leň, parky a další prostory pří-
stupné každému bez omezení,
a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru. Zákres a 
seznam veřejných prostranství
je přílohou vyhlášky č. 1/96, 

o místních poplatcích, ve znění
pozdějších změn a doplňků,
který je uložen na finančním od-
boru Městského úřadu Frýdek-
Místek. Také je možno nahléd-
nout do mapových podkladů na
odboru životního prostředí a ze-
mědělství (dále jen OŽPaZ) ne-
bo odboru dopravy a silničního
hospodářství.

Odbor ŽPaZ povoluje dle
článku 1 vyhlášky výkopové
práce, stavby a zábory (dále jen
zábory) ve veřejné zeleni. Uve-
dený odbor zpracoval metodic-
ký postup pro samotný proces
povolování, který je uložen k na-
hlédnutí na oddělení zeleně,
OŽPaZ, Městského úřadu Frý-
dek-Místek, Palackého 115 a
dále bude zpřístupněn na 
webových stránkách (www. 
frydekmistek.cz). Základní pod-
mínky pro povolení záboru ve
veřejné zeleni jsou:

1. Žadatel vyplní formulář
„Žádost o povolení ke zvláštní-
mu užívání veřejného prostran-

ství - provádění výkopových
prací, staveb a záborů ve veřej-
né zeleni“ (dále jen žádost).
Formulář je uložen na ŽPaZ,
v kanceláři č. 423 a 422, nebo
na vyžádání zaslán e-mailem
(zivotni@frydekmistek.cz), ne-
bo je zpřístupněn na internetu
na výše uvedené webové
stránce.

2. K žádosti žadatel doloží
přílohy:
a) Situaci dotčeného prostoru

v měřítku 1:500 nebo 1:1000
se zakreslením rozsahu prací
včetně příjezdové trasy,
skládky materiálu, skládky
výkopové zeminy apod.

b) Stručný popis technologie
(nebo kopie technické zprávy
z PD)

c) Souhlas vlastníka pozemku
(v případě, že dotčený poze-
mek je ve vlastnictví Města
Frýdek-Místek, souhlas vydá-
vá odbor správy obecního
majetku MěÚ Frýdek-Místek,
Radniční 1148)

d) Živnostenský list žadatele (u
fyzické osoby podnikající) ne-
bo výpis z obchodního rejstří-
ku (u právnické osoby)

e) Vyplněný tiskopis „Oznámení
k vyměření místního poplatku
za užívání veřejného pro-
stranství“ v případě, že jej již
neodevzdal na finančním od-
boru

f) Při postupu po etapách spe-
cifikaci jednotlivých etap, tj.
časový sled a rozsah prací
3. Do 14 dnů ode dne podání

žádosti na ŽPaZ se uskuteční
pochůzka v terénu, na které se
stanoví konkrétní podmínky
ochrany zeleně.

4. Do 30 dnů ode dne podání
úplné žádosti bude vydáno „Po-
volení ke zvláštnímu užívání ve-
řejného prostranství - provádění
výkopových prací, staveb a zá-
borů ve veřejné zeleni“ (dále jen
povolení).

5. Po ukončení záboru je ža-
datel povinen uvést dotčené

plochy do původního stavu
v termínu uvedeném v žádosti a
tyto plochy nejpozději do 3 dnů
po tomto termínu protokolárně
předat oddělení zeleně.

6. Žadateli, který dosud ne-
odstranil zjištěné a vytknuté zá-
vady u záboru dříve již povole-
ného, nebude vydáno povolení
na další akci.

7. Povolení před započetím
prací není potřeba v případě po-
ruch podzemního vedení a zaří-
zení, kde je nebezpečí z prodle-
ní, ale žadatel musí neprodleně,
nejpozději následující pracovní
den, tuto skutečnost ohlásit od-
dělení zeleně s uvedením nále-
žitostí dle žádosti. Oddělení ze-
leně vydá do 10 dnů ode dne
nahlášení povolení se stanove-
ním podmínek pro uvedení 
dotčených ploch do původního
stavu.

8. Místní poplatek za užívání
veřejného prostranství vyměří
žadateli finanční odbor Měst-
ského úřadu Frýdek-Místek po
obdržení přílohy dle bodu 2e)
„Oznámení k vyměření místního
poplatku za užívání veřejného
prostranství“.

Upozorňujeme, že je nutné
před skutečným zahájením zá-
boru požádat dotčené odbory o
vydání povolení k záboru veřej-
ného prostranství. Bez vydané-
ho povolení není možno zahájit
zábor (kromě havárií), neboť by
došlo k neoprávněnému záboru
veřejného prostranství, za což
je možné udělit sankce. Kontro-
ly ze strany pracovníků jednotli-
vých odborů jsou dosti časté a
důkladné.

A jaké sankce hrozí? Fyzická
osoba, která neoprávněně za-
bere veřejné prostranství, se
dopustí přestupku podle usta-
novení § 47 odst. 1 písmene g)
zákona č. 200/1990 Sb., o pře-
stupcích, v platném znění (dále
jen zákon), za což mu může 
být uložena pokuta až do výše  
50 000 Kč. Fyzická osoba, kte-

rá poruší povinnosti stanovené
v obecně závazné vyhlášce, se
dopustí přestupku podle usta-
novení § 46 odst. 2 zákona, za
což jí může být uložena pokuta
až do výše 30 000 Kč. Fyzické
osobě, která je podnikatelem,
nebo právnické osobě může
obec dle ustanovení § 58 odst.
3,4 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, uložit
pokutu až do výše 200 000 Kč
za porušení povinností stanove-
ných právním předpisem obce,
nebo za znečištění veřejného
prostranství, narušení životního
prostředí v obci nebo odložení
věci mimo vyhrazené místo.

Ing. Šárka Gilarová, OŽPaZ
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Sběr nebezpečných a velkoobjemových slo-
žek komunálního odpadu je zajištěn pomocí mo-
bilní sběrny, která parkuje vždy v úterý, středu a
čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin na vybraných par-
kovištích. Pracovníci Frýdecké skládky a.s., ode-
berou od občanů města Frýdek-Místek bezplat-
ně přinesené nebezpečné, ale i velkoobjemové
odpady.

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

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

nočlánky,
- zářivky a výbojky, prošlé a nepotřebné léky

Velkoobjemové odpady
- skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace

Parkoviště u kina P. Bezruče - Místek
2. 3. - 4. 3.; 30. 3. - 1. 4.

Parkoviště u krytého bazénu - Místek
9. 3. - 11. 3.

U Mariánského kostela - Frýdek
16. 3. - 18. 3.

Naproti zastávce na Veselé - Frýdek
23. 3. - 25. 3.

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

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE FRÝDKU-MÍSTKUČtyřleté a osmileté gymnázium, s. r. o.

Cihelní 410, 738 01 FM
(sídlící v budově 10. ZŠ,ve Frýdku-za obchod. střed. Lidl)

Tel./fax: 558 433 572
e-mail:vanickovar@seznam.cz www.cogfm.cz

nabízí studium:

✍ Čtyřletý cyklus - přírodovědná a všeobecná větev
s rozšířenou výukou jazyků

✍ Osmiletý cyklus - s rozšířenou výukou jazyků

Den otevřených dveří 12.3.2004 od 10.00 do 17.00 hod.

Informace pro rodiče:

Přihlášky z 5. tříd ZŠ přijímáme ze ZŠ do 15. března!

Fa EUROSTRIP
Vám zajistí:

❐ žaluzie
❐ předokenní rolety
❐ švédské těsnění

oken (do drážky)
❐ shrnovací dveře +

stěny (dřevěné, 
plastové, koženkové)

❐ obložení zárubní
❐ čalounění dveří
❐ bezpečnostní,

tepelně izolační,
reflexní folie
LLUMAR

❐ montáž izolačních
dvojskel do
stávajících oken

❐ autodoprava
❐ nízké ceny
❐ krátké dodací lhůty

558 734 753
602 774 849
607 644 211

Provádění výkopových prací a záborů 
ve veřejné zeleni na území města Frýdek-Místek

Ukázka typického záboru veřejného prostranství - provádění
výkopových prací. FOTO: archiv

✆
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Evidence obyvatel
Evidence obyvatel předsta-

vuje informační systém, je-
hož správcem je Ministerstvo
vnitra České republiky, který
obsahuje údaje o státních ob-
čanech České republiky, o ci-
zincích s povolením k pobytu
na území České republiky
podle zvláštního právního
předpisu a dále o oso-
bách, kterým byl udělen na
území České republiky azyl.

V informačním systému se
vedou o občanech např. tyto
údaje - jméno, příjmení (rod-
né příjmení), datum narození,
pohlaví, obec a okres naroze-
ní (u občana, který se narodil
v cizině, pouze stát narození),
rodné číslo, státní občanství,
adresa místa trvalého pobytu
(včetně předchozích adres
místa trvalého pobytu), počá-
tek trvalého pobytu, popřípa-
dě datum zrušení údaje o mí-
stu trvalého pobytu, rodinný
stav (včetně data a místa jeho
změny), rodné číslo otce a
matky, rodné číslo manžela
(nebo jméno a příjmení man-
žela, je-li manželem cizinec,
který nemá přiděleno rodné
číslo), rodné číslo dítěte, ale
také zbavení nebo omezení
způsobilosti k právním úko-
nům, zákaz pobytu a doba je-
ho trvání, osvojení dítěte, záz-
nam o poskytnutí údajů o ob-
čanovi a v neposlední řadě
datum, místo a okres úmrtí
občana (u občana, který zem-
řel v cizině, pouze stát úmrtí).

Trvalý pobyt
Místem trvalého pobytu se

rozumí adresa pobytu obča-
na v České republice, kterou si
občan zvolí zpravidla v místě,
kde má rodinu, rodiče, byt ne-
bo zaměstnání. Občan může
mít jen jedno místo trvalého
pobytu, a to v objektu, který je
podle zvláštního právního
předpisu označen číslem po-
pisným nebo evidenčním, po-
případě orientačním číslem, a
který je podle zvláštního práv-
ního předpisu určen pro bydle-
ní, ubytování nebo individuální
rekreaci. Podstatná je informa-
ce, že z přihlášení občana k tr-
valému pobytu nevyplývají
žádná práva k objektu trvalé-

ho pobytu ani k vlastníkovi ne-
movitosti.

Změna místa 
trvalého pobytu

Změnu místa trvalého poby-
tu ohlásí občan ohlašovně v
místě nového trvalého poby-
tu. Ohlašovnou se obecně ro-
zumí pracoviště „evidence
obyvatel“ na příslušném obec-
ním nebo městském úřadu,
v hlavním městě Praze a
v územně členěných statutár-
ních městech na úřadech
městských částí a na území
vojenských újezdů na újezd-
ních úřadech.

Ve Frýdku-Místku je tak
možno učinit na Městském
úřadě Frýdek-Místek, a to na
přepážkových pracovištích ve
2. NP v budově Palackého
115 (bývalá „nová přístavba“
okresního úřadu), v úředních
hodinách, které jsou stanove-
ny takto

pondělí od 8.00 do 17.00 hod.
středa od 8.00 do 17.00 hod.
čtvrtek od 8.00 do 15.00 hod.

Při ohlášení změny místa tr-
valého pobytu je občan povi-
nen:
a) vyplnit a podepsat přihla-

šovací lístek k trvalému
pobytu (dále jen „přihlašo-
vací tiskopis“), který obsa-
huje údaje o jménu, příjme-
ní a rodném čísle, předcho-
zí a nové adrese místa tr-
valého pobytu občana,
vlastníku objektu, kterým
se rozumí jméno, příjmení
a adresa místa trvalého po-
bytu u fyzické osoby nebo
název a sídlo u právnické
osoby;

b) předložit občanský prů-
kaz, u něhož není odděle-
na jeho vyznačená část
v důsledku změny místa tr-
valého pobytu; občan po
ukončení pobytu v cizině
předkládá cestovní pas,
občan po nabytí státního
občanství České republiky
předkládá doklad o nabytí
státního občanství;

c) doložit vlastnictví bytu
nebo domu (např. výpi-
sem z katastru nemovitos-
tí), nebo doložit oprávně-

nost užívání bytu (např.
nájemní smlouvou), anebo
předložit úředně ověřené
písemné potvrzení opráv-
něné osoby* o souhlasu
s ohlášením změny místa
trvalého pobytu. Takové
potvrzení se nevyžaduje v
případě, že oprávněná
osoba potvrdí souhlas na
přihlašovacím tiskopisu
k trvalému pobytu před za-
městnancem ohlašovny.
Za *oprávněnou osobu se
považuje osoba starší 18
let, způsobilá k právním
úkonům, která je oprávně-
na užívat daný objekt nebo
jeho vymezenou část (na-
př. byt nebo obytnou míst-
nost), anebo je provozova-
telem ubytovacího zařízení,
kde se občan hlásí k trvalé-
mu pobytu.

Za občana mladšího 15 let
ohlásí změnu místa trvalého
pobytu jeho zákonný zá-
stupce (od 1. dubna 2004
může i pěstoun), stejně jako
za občana zbaveného způso-
bilosti k právním úkonům ne-
bo za občana, jehož způsobi-
lost k právním úkonům byla
rozhodnutím soudu omezena
tak, že není způsobilý hlásit
změnu místa trvalého pobytu.
Za občana může změnu mís-
ta trvalého pobytu ohlásit i jím
pověřený zmocněnec na zá-
kladě ověřené plné moci.

Zjistí-li se při hlášení místa
trvalého pobytu nedostatky v
předkládaných dokladech ne-
bo rozpory uváděných údajů
s údaji v informačním systé-
mu, vyzve ohlašovna občana
k jejich odstranění.

Ukončení trvalého
pobytu na území České

republiky
V případě, že se občan roz-

hodl ukončit trvalý pobyt na
území České republiky, sdělí
tuto skutečnost ohlašovně
podle místa svého trvalého
pobytu.

Správní poplatek
Za ohlášení změny místa tr-

valého pobytu zaplatí občan
správní poplatek ve výši 
50,- Kč.

Zrušení údaje 
o místu trvalého pobytu

V zákoně č. 133/2000 Sb.
je uvedeno, že ohlašovna
rozhodne o zrušení údaje o
místu trvalého pobytu, byl-li
zápis proveden na základě
pozměněných, neplatných
nebo padělaných dokladů,
nepravdivě nebo nesprávně
uvedených skutečností, ane-

bo na návrh oprávněné oso-
by* (viz výše v písm. c), za-
niklo-li užívací právo občana k
objektu nebo jeho vymezené
části (např. bytu nebo obytné
místnosti), jehož adresa je v
evidenci obyvatel uvedena ja-
ko místo trvalého pobytu ob-
čana, a neužívá-li občan tento
objekt (nebo jeho vymezenou
část). Od 1. dubna 2004 pak
ohlašovna rozhodne o zrušení
údaje o místu trvalého pobytu
i v případě, byl-li objekt, na je-
hož adrese je občan hlášen
k trvalému pobytu, odstraněn
nebo zanikl anebo je podle
zvláštních právních předpisů
nezpůsobilý k užívání za úče-
lem bydlení.

Je však potřeba uvést, že
každé výše uvedené rozhod-
nutí je výsledkem složitého
správního řízení dle zákona č.
71/1967 Sb., o správním říze-
ní (správní řád). Vzhledem
k tomu, že problematika
správního řízení je poměrně
obsáhlá, doporučujeme -
v případě zájmu - nejdříve
kontaktovat vedoucí oddělení
evidence obyvatel, občan-
ských průkazů a cestovních
dokladů (viz níže) nebo ve-
doucí přestupkového oddělení
Bc. Naďu Stařičnou (kancelář
č. 245 v budově Palackého
115, tel. 558 609 470, e-mail:
staricna.nada@frydekmistek.
cz).

Poskytnutí osobních
údajů z informačního

systému
Ministerstvo vnitra České

republiky, krajské úřady a
obecní úřady obcí s rozšíře-
nou působností poskytují úda-
je z informačního systému v
rozsahu vymezeném právními
předpisy nebo pokud to vyža-
duje činnost orgánů státní
správy a orgánů pověřených
výkonem státní správy vyplý-
vající z jejich zákonem stano-
vené působnosti.

Žádost o poskytnutí údaje
může podat obyvatel starší
15 let, kdy mu budou poskyt-
nuty osobní údaje jen k jeho
osobě, a to na základě píse-
mné žádosti opatřené úředně
ověřeným podpisem. Úředně
ověřený podpis se nevyžadu-
je, pokud občan žádost pode-
píše před orgánem přísluš-
ným k poskytování údajů a
předloží občanský průkaz ne-
bo průkaz o povolení k pobytu
pro cizince (od 1. dubna
2004 může občan předložit i
cestovní doklad nebo průkaz
povolení k pobytu azylanta).
Údaj o osvojení může být po-
skytnut obyvateli až po dovr-
šení věku 18 let.

Za obyvatele mladšího 15
let a za občana zbaveného

způsobilosti k právním úko-
nům nebo občana, jehož způ-
sobilost k právním úkonům
byla rozhodnutím soudu ome-
zena tak, že není způsobilý
k podání této žádosti, žádá o
poskytnutí údajů jejich zákon-
ný zástupce.

Od 1. dubna 2004 může
ohlašovna sdělit vlastníkovi
objektu (nebo jeho vymezené
části) na jeho žádost také
jméno (příp. jména), příjmení
a datum narození občana,
k němuž vede údaj o místě tr-
valého pobytu, odpovídající
adrese jím vlastněného objek-
tu (nebo jeho vymezené čás-
ti), což v praxi znamená, že
vlastník nemovitosti bude mo-
ci zjistit, kdo má v jeho objek-
tu trvalý pobyt.

Budou-li mít výše uvedené
instituce od 1. dubna 2004
důvodné pochybnosti o správ-
nosti a úplnosti údajů v infor-
mačním systému, vyzvou
obyvatele k jejich ověření a
k případnému předložení do-
kladů ke zjištění aktuální
správnosti a úplnosti údajů.
Obyvatel je povinen na výzvu
předložit příslušnému správ-
nímu úřadu požadované do-
klady nezbytné pro ověření
správnosti a úplnosti zapsa-
ných údajů. Pokud tento po-
stup nepovede k ověření
správnosti a úplnosti zapsa-
ných údajů, je obyvatel povi-
nen se na výzvu za tímto úče-
lem k správnímu úřadu dosta-
vit.

Pokud obyvatel požádá,
aby správní úřady provedly
opravu nebo doplnění osob-
ních údajů zpracovávaných
v informačním systému k jeho
osobě tak, aby byly přesné a
odpovídaly aktuálnímu stavu,
má rovněž právo požadovat,
aby osobní údaje k jeho oso-
bě, které neodpovídají aktuál-
nímu stavu nebo nejsou přes-
né, byly zablokovány a zlikvi-
dovány.

Správní poplatky
Za poskytnutí osobních

údajů z informačního systému
zaplatí občan správní popla-
tek ve výši 50 Kč.

Další informace
Další informace o evidenci

obyvatel, o trvalém pobytu
(případně o poskytování o-
sobních údajů z informačního
systému) nebo o rodných čís-
lech Vám poskytne vedoucí
oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a ce-
stovních dokladů, paní Vladi-
míra Machková (kancelář č.
251 v budově Palackého 115,
tel. 558 609 456, e-mail:
machkova.vladimira@frydek
mistek.cz).

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ INFORMUJE
EVIDENCE OBYVATEL

A TRVALÝ POBYT
Problematika evidence obyvatel a trvalého pobytu

obyvatel je upravena především v zákoně č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel). Vzhledem k tomu, že od
1. dubna 2004 budou některá ustanovení tohoto zákona
novelizována, rádi bychom Vás seznámili nejen se
stávajícím stavem, ale aktuálně i s novinkami, které nabudou
účinnosti již za měsíc.
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Euroregion Beskydy opět
v Praze na Holiday World 2004

Na středoevropském vele-
trhu cestovního ruchu Holi-
day World 2004, které probí-
halo na pražském výstavišti
v Holešovicích v Průmyslo-
vém paláci, se v expozici Eu-
roregion Beskydy představilo
také Město Frýdek-Místek
v rámci Regionu Beskydy, a
to za česko-polsko-slovenské
účasti.

Výstava probíhala ve dnech
12. - 15. února. První dva dny
patřily tradičně odborníkům a ví-
kend pak široké veřejnosti. Ve
čtvrtek se uskutečnilo setkání
vrcholných představitelů ce-
stovního ruchu na téma „Sou-
časnost a budoucnost cestovní-
ho ruchu v Beskydech“ za účas-
ti předsedy Regionu Beskydy,
zástupce Euroregionu Beskydy
a poslance Parlamentu ČR Ing.
Petra Rafaje, 1. náměstka mi-
nistra pro místní rozvoj Mgr. Ivo
Hartmanna, MBA, ředitele úřa-
du MMR ČR Ing. Antonína Li-

berdy a také místostarostů
JUDr. Miroslava  Dokoupila,
Mgr. Ivana Vrby a Mgr. Petra
Cvika. Poprvé byl oficiálně také
představen poslancem Petrem
Rafajem maskot Regionu Bes-
kydy „ledňáček“. Letošní novin-
kou v naší expozici Euroregionu
Beskydy byl soutěžní kvíz o
hlavní cenu (víkendový pobyt
s polopenzí v horském hotelu
Ebeka v Beskydech), kterou vy-
hrál Luděk Knoflíček z Prahy 2.
Kromě hlavní výhry se soutěžilo
také o spoustu drobných cen.
Po celou dobu veletrhu předsta-
voval Euroregion Beskydy mo-
derátor Pavel Znišťala. V průbě-
hu tří dnů bylo rozdáno 800 ks
anketních lístků, které poslouži-
ly k vyhodnocení znalostí a zá-
jmu o Beskydy. Maskot Regio-
nu Beskydy ledňáček po celou
dobu veletrhu rozdával návštěv-
níkům soutěžní lístky spolu s in-
formacemi a zval k návštěvě
stánku Euroregion Beskydy. 

A na závěr trocha statistiky:
z 800 ks rozdaných soutěžních
anketních lístků se zúčastnilo
kvízu o ceny celkem 183 ná-
vštěvníků z různých koutů re-
publiky, nejvíce však byla za-
stoupena Praha. Na jednu ze
soutěžních otázek „Už jste ně-
kdy navštívili Beskydy?“ odpově-
dělo kladně 99 osob z 183. Z an-
kety vyplynulo, že k nejznáměj-
ším a nejhojněji navštěvovaným
místům v Beskydech patří Lysá
hora, Hukvaldy, Pustevny, Rad-
hošť a Rožnov pod Radhoštěm.

Součástí veletrhu byly odbor-
né diskuse, o jejichž zpříjemně-
ní se postarali tradiční sponzoři
- Pivovar Radegast, a.s. Nošo-
vice, Carbol,s CORP., s.r.o
Dobrá, Beskyd Fryčovice, a.s.,
PENAM spol. s r.o a Kwac-
zek,a.s. Dobrá a poděkování
patří také Beskydskému infor-
mačnímu centru F-M za hlad-
kou organizaci veletrhu. (hw)

Zleva: Ing. Petr Rafaj a Mgr. Ivo Hartmann, MBA se nechali vy-
fotografovat s maskotem Regionu Beskydy ledňáčkem, v jehož
opeření se protentokrát zapotil student Ostravské univerzity.

FOTO: Petr Šabrňák

Město se bude prezentovat
na veletrhu URBIS

Stavební veletrhy Brno se za několik let své existence sta-
ly co do obsazené čisté výstavní plochy druhým největším
veletržním projektem v České republice a v počtu návštěvní-
ků jsou mezi prvními pěti. V roce 2003 se jich zúčastnilo 1 419
vystavovatelů z 21 zemí na ploše 69 444 m2, expozice shlédlo
96 001 návštěvníků z 37 zemí. Stavební veletrhy Brno jsou
dnes uznávaným, vysoce odborným veletrhem středoevrop-
ského regionu.

Komplex Stavební veletrhy Brno nabízí pro rok 2004 pět 
veletrhů:

• IBF - 9. ročník mezinárodního stavebního veletrhu

• SHK BRNO - 5. ročník mezinárodního veletrhu technických za-
řízení budov

• URBIS - fórum investičních příležitostí a technologií a zařízení
pro města a obce

• ELEKTRO - 1. ročník mezinárodního veletrhu elektroinstalací
a osvětlovací techniky

• ENVIBRNO - 11. ročník mezinárodního veletrhu techniky pro
tvorbu a ochranu životního prostředí + STAVEBNÍ CENTRUM
EDEN 3000

Centrum vzorových domů a Vzorkovna stavebních materiálů
Všechny veletrhy se konají na brněnském výstavišti v termínu

od 20. do 24. dubna. Podrobné aktuální informace naleznete na
www.ibf.cz. OÚER

Veletrh se konal pod zášti-
tou Ministerstva hospodář-
ství Slovenské republiky
v úzké spolupráci s dalšími
odbornými partnery. Před-
stavilo se zde téměř 400 vy-
stavovatelů z 20 zemí. Česká
republika se stala čestnou
zemí veletrhu. Projekt Česká
republika - země veletrhu
ITF Slovakiatour - se usku-
tečnil pod gescí České cent-

rály cestovního ruchu –
Czech Tourism.

Český Region Beskydy se
vypravil do Bratislavy již po-
druhé. V loňském roce se
prezentoval se slovenským
Regiónem Beskydy pod hla-
vičkou Euroregionu Beskydy
(ERB) a letošní rok byl za-
stoupen již také polským Re-
gionem Beskidy. Beskydy
z pohledu Česka, Slovenska

a Polska jsou po celý rok za-
jímavým místem pro odpoči-
nek - pro dovolenou či jen
krátké zastavení. Slavnostní-
ho zahájení výstavy se zú-
častnila starostka Města
Frýdku-Místku Ing. Eva Richt-
rová s místostarostou Mgr.
Ivanem Vrbou a předsedou
Regionu Beskydy a zástup-
cem prezidenta Euroregionu
Beskydy poslancem Ing. Pet-
rem Rafajem. Na veletrhu
proběhla řada významných
setkání a jednání o rozvoji ce-
stovního ruchu a přeshraniční
spolupráci. (hw)

Státní dotace v městských
památkových zónách

Upozorňujeme vlastníky kulturních památek
v městských památkových zónách Frýdku
a Místku, kteří plánují v letošním roce opravy
svých objektů a chtějí se ucházet o státní dotaci
prostřednictvím našeho městského úřadu, že
bližší informace obdrží na odboru územního
a ekonomického rozvoje buď osobně, nebo
i telefonicky (558 609 271). OÚER

Představitelé české, polské a slovenské části ERB v čele s jeho prezidentem Z. Michniowskim 
a zástupci Ing. P. Rafajem a M. Rejdou. Zleva: Irena Czapla, RNDr. Peter Dobeš, Wieslaw Handz-
lik, Zbigniew Michniowski, Ing. Petr Rafaj, Miroslav Rejda, Alfonz Klocáň. FOTO: Petr Šabrňák

Již podesáté otevřelo své brány na petržalské straně Du-
naje bratislavské Výstaviště INCHEBA, aby ve dnech
15. 1. až 18. 1. 2004 přivítalo vystavovatele a návštěvníky Me-
zinárodního veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour.

ITF SLOVAKIATOUR Bratislava
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Služby poskytované tímto
domovem jsou určeny starým
a nemocným občanům vyža-
dujícím komplexní péči, kterou
jim nemůže poskytnout vlastní
rodina ani s pomocí pečovatel-
ské či jiné sociální služby v je-
jich vlastní domácnosti.

„Pracovní tým je zde napros-
to profesionální, což dokazuje
především samotné vyjádření
spokojených klientů, ale také
mnoho ocenění, která naši za-
městnanci získali za komplexní
péči nejen u nás, ale i v zahra-
ničí,“ uvedl ředitel Domova dů-
chodců Frýdek-Místek Ing. Mi-
lan Novák. O tamní obyvatele
se starají zdravotní sestry,
ošetřovatelky, pečovatelky, so-
ciální pracovnice, rehabilitační
pracovnice a volnočasové akti-
vity seniorů zajišťují ergotera-
peutky. V zařízení je dokonce
vybavená zubní ordinace,
k dispozici jsou obyvatelům i
dvě praktické lékařky a v pří-
padě potřeby tam docházejí i

odborní lékaři. „Čistotu a údrž-
bu prádla zajišťuje personál
vlastní prádelny a kuchyň do-
mova, ta je opravdu domácí,“
nešetřil chválou ředitel.

Důležitou oblastí v péči o se-
niory je také preventivní péče.
„Máme dobře vypracovaný
program prevence proleženin,
klienti jsou každoročně zdarma
očkováni proti chřipkovému vi-
ru a každý nově příchozí klient
je očkován vakcínou, která
zvyšuje odolnost proti zápalu
plic. Tato opatření se týkají i
personálu. Jsme průkopníky
v zavádění nových metod
v ošetřovatelství, například
v oblasti výživy nebo ošetřová-
ní ran,“ pokračovala ve výčtu
služeb vrchní sestra Bc. Kate-
řina Valentová.

Domov důchodců je moder-
ní organizací, která se nebojí
žádných změn ve prospěch
tamních seniorů. Dobrou úro-
veň má i rehabilitace domova.
Dvě kvalifikované pracovnice

aplikují cvičební metody a
techniky, fyzikální procedury,
rozcvičovací a posilovací cviky.
V důsledku vysokého počtu
imobilních obyvatel domova se
rehabilitační péče soustředí
v dopoledních hodinách přímo
na klienty upoutané na lůžko,
odpoledne je věnována klien-
tele, která si na rehabilitaci do-
jde sama. Pracoviště je dobře
vybaveno, nechybí ani elektro-
léčba či vodoléčba. V rámci er-
goterapie (léčba prací) je nabí-
zen obyvatelům každodenní
program. Senioři si mohou vy-
brat tělocvik, videotéku, kultur-
ní programy, společenské hry,
soutěže, hry zaměřené na cvi-
čení paměti, přednášky, práce
v šicí dílně, muzikoterapii, rela-
xační odpoledne, duchovní
program nebo třeba pomoc no-
vě příchozím klientům v tzv.
adaptační komunitě.

V domově se praktikují rov-
něž méně obvyklé formy léčby
a to s pomocí zvířátek (pettera-
pie).

Aby méně mobilní klienti mě-
li kontakt s okolím, jsou do do-
mova zvány děti ze školek a
škol, žáci uměleckých škol a
různí umělci, kteří seniory těší
svými programy. Na návštěvy
přicházejí také důchodci ze
svých klubů. „Pravidelně pořá-
dáme turnaje v kuželkách a
stolních hrách, vinobraní, ples a
smažení vaječiny. Pro další
zpestření života v domově za-
jišťujeme prodej drobného zbo-
ží, burzy oblečení, prodej čajů a
bylinek, vitamínů a potravino-
vých doplňků,“ vypočítal Novák.

Důležité informace a zábav-
né čtení pak najdou obyvatelé
na stránkách vlastního časopi-
su s názvem Domovník, do
kterého přispívají i vlastními
postřehy.

V prostorách na ul. 28. října
je prodejna potravin a drobné-
ho zboží, kadeřnictví, holičství,
pedikúra, knihovna. Věřící zde
využívají také kapli, jež byla
slavnostně vysvěcena před 2
roky.

„Abychom zjistili skutečné
potřeby našich klientů, vypra-
covali jsme anonymní dotazník

ke zmapování nejdůležitějších
oblastí potřeb klientů. Na návr-
hy a požadavky klientů jsme
zareagovali tak, aby domov
důchodců byl skutečně jejich
domovem,“ řekl Novák. V jídel-
ně se tak například zvýšila úro-
veň stolování zavedením serví-
rování jídel personálem a ba-
revným prostíráním dle typu di-
ety.“Provedli jsme mnoho
úprav interiéru i exteriéru. Obě
budovy jsme dovybavili vhod-
ným nábytkem, upravili jsme
zahrady osázením záhonů, vy-
dláždili jsme chodníky, zabu-
dovali kuželník,“ sdělil ředitel.

Byť je současným trendem
budování domovů pouze pro
20 - 40 klientů, tento domov
pro seniory má mezi podobný-
mi zařízeními velmi dobrou po-
věst. Své první praktické zku-
šenosti zde v rámci studijní

praxe získávají budoucí zdra-
votní sestry, lékaři, sociální
pracovnice, pedagogičtí pra-
covníci i absolventi rekvalifi-
kačních kurzů pečovatelství a
ošetřovatelství.

„Provoz domova důchodců
nese vysoké finanční náklady
a péče v něm by proto měla
být poskytnuta opravdu těm
nejpotřebnějším. Žádosti na
umístění do domova důchodců
přijímají sociální pracovnice
přímo v budově domova dů-
chodců na ul. 28. října, kde ta-
ké zájemci a jejich příbuzní
mohou získat potřebné infor-
mace. V současné době evi-
dujeme asi 240 žádostí a pod-
le toho se odvíjí čekací doba.
Je tedy zřejmé, že žadateli
nelze vyhovět okamžitě, pře-
sto můžeme akutní potřeby
občana zabezpečit celou řa-
dou jiných služeb až do doby
jeho umístění do domova dů-
chodců,“ uvedl místostarosta
Mgr. Ivan Vrba, jenž má soci-
ální oblast v ranku svých kom-
petencí.

Pro ty, kteří mají zájem zís-
kat další informace o tomto za-
řízení, vytvořili letos pracovníci
domova důchodců vlastní we-
bové stránky - www.domovdu-
chodcu.f-m.cz

Domov důchodců Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Stranu připravila Mgr. Jana Alžběta Čtvrtková

V budově na ulici 28. října (vlevo) žije 156 senio-
rů, ve zrekonstruovaném objektu na ulici Školské
bydlí 40 obyvatel. Podle slov ředitele domova Ing.
Milana Nováka je na 30 až 60 lůžkách poskyto-
vaná zvýšená ošetřovatelská péče.

Klientům domova důchodců je k dispozici i perfektně vybavená
tělocvična. FOTO: archiv DD

Místostarosta Mgr. Ivan Vrba diskutuje ve foyer domova dů-
chodců s jeho ředitelem Ing. Milanem Novákem o připravova-
ném projektu Zdravého stárnutí.

Studentky zdravotnické školy zavítaly do domova důchodců na
Mikuláše FOTO: archiv DD

Domov důchodců, zřízený Městem Frýdek-Místek již v roce
1998, najdete ve dvou místeckých budovách. První z nich

do okolí září žlutou barvou a stejné teplo vyzařuje i uvnitř. Řeč
je o té na ulici 28. října. Druhá, zrekonstruovaná budova do-
mova důchodců se nachází na ulici Školské. Pro obě je ty-
pický vkusně a barevně vyzdobený interiér a milá domácí at-
mosféra, o kterou se stará profesionální personál.



V Galerii Krásno
„Adopce na fotce“

Výstava „Adopce na fotce“,
kterou můžete během měsíce
března shlédnout v místecké
Galerii Krásno, je pořádána
na podporu projektu charity
sv. Alexandra - adopce na
dálku dětí z Podkarpatské
Rusi. Jedná se o soubor dva-
ceti tří barevných fotografií
rozměru 50x70 cm, zachycu-
jících život lidí v této oblas-

ti. Autorem neobvyklých děl
je ostravský fotograf Pavel
Zuchnický, absolvent lidové
konzervatoře v Ostravě (nar.
1964). Ve své tvorbě se vě-
nuje převážně reportážím,
sociální fotografii a doku-
mentu. 

Stopy, plochy,
priestory i v březnu

Zajímavá výstava pod ná-
zvem Stopy, plochy, priesto-
ry, jejíž vernisáž proběhla v
únoru v Galerii Langův dům,
potrvá až do 12. března. Jde
o prezentaci děl slovenských

autorek Evy Cisárové-Minári-
kové, profesorky Bratislav-
ské vysoké školy výtvarných
umění, která představuje
především kolekci objektů
z vrstveného perforovaného
plátna a děl Anny Horvátho-
vé a Ivice Vidrové-Langero-
vé, jež pracují s hlínou. „Vý-
stava přináší návštěvníkům
pohled do tvorby tří umělkyň,
z nichž každá trochu jinak
překračuje tradiční chápání
svého oboru a ve stejném
duchu působí i na své žáky,“
stručně nastínila Eugénia Si-
korová, jež uváděla tvorbu
autorek. (jač)
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Do knihovny na Internet
Projekt Březen-měsíc In-

ternetu vznikl v roce 1998 se
záměrem upozornit na ob-
rovský význam Internetu pro
rozvoj ekonomiky i společ-
nosti. Knihovny jsou již tra-
dičně významným protago-
nistou měsíce Internetu.

V článku „Většina Čechů si
nerozumí s počítači“, který byl
zveřejněn 6. ledna v deníku
Mladá fronta DNES, jsme si
mohli přečíst výsledky průzku-
mu, který si objednala společ-
nost Centrum Internetu, jež je
provozovatelem Národního
programu počítačové gramot-
nosti, a který běží již rok díky
podpoře ministerstva informa-
tiky a společnosti Intel. Výsled-
ky průzkumu byly alarmující a
potvrdily pouze skutečnost, že
zaostávání ČR za zeměmi EU
je v oblasti počítačové gramot-
nosti obyvatel stále větší. Pou-
ze 27% ekonomicky aktivní po-
pulace (lidé starší 15-ti let s vy-
loučením důchodců, studentů
a učňů) je schopno napsat jed-
noduchý text v textovém edito-
ru Word a poslat jej jako přílo-
hu e-mailem.

Knihovna je jednou z těch in-
stitucí, které mají za úkol šířit
využití nových informačních
technologií. Kvalifikovaní pra-
covníci studoven městské kni-
hovny zdarma poskytují základ-
ní výukové lekce práce s počí-
tačem a s Internetem, jako s
novým nástrojem pro komuni-
kaci a zdroje informací.

V knihovně se zaměřujeme
zejména na skupiny zájemců
jako jsou děti, mládež, ženy
v domácnosti, senioři a neza-
městnaní. Zejména dvě posled-
ní jmenované skupiny využívají
možnost zúčastnit se výuko-
vých lekcí, kde se mohou nau-
čit, jak si založit vlastní e-mailo-
vou schránku, jak správně na-
psat strukturovaný životopis
v textovém editoru, jak si tento
soubor uložit na disketu, jak jej
zaslat e-mailem jako přílohu žá-
dosti o zaměstnání, jak se v In-
ternetu orientovat a jak vyhle-
dávat informace, které potřebu-
jí znát. Témat pro výuku je ne-
přeberné množství a naší sna-
hou je zodpovědět všechny
dotazy našich klientů, jak Inter-
net a počítač využívat.

A jak se dostanete po Inter-
netu do knihovny? Jednoduchá
odpověď je: „Navštivte naši pre-
zentaci na internetu“ . Na strán-
kách naleznete základní údaje
o městské knihovně, o jejím čle-
nění, zaměstnancích, službách
poskytovaných v jednotlivých
odděleních, o kulturně-vzdělá-
vacích akcích, které knihovna
pořádá. Nejdůležitější pro naše
uživatele je možnost vyhledá-
vat v on-line katalozích knih,
periodik, zvukových dokumen-
tů, v databázi analytických po-
pisů článků apod. Při vyhledá-
vání dokumentů zjistíte, zda Vá-
mi požadovaný dokument je
k dispozici v knihovně nebo zda
je půjčený. Dokument si může-
te také prostřednictvím Interne-
tu v naší knihovně zarezervo-
vat. V případě, že nám sdělíte
e-mailovou adresu nebo číslo
mobilního telefonu, pak Vám
formou e-mailové zprávy nebo
SMS zašleme upozornění o Vá-
mi objednaném titulu. Využitím
Internetu se tak komunikace
mezi knihovnou a jejími klienty
podstatně zrychluje a zkvalit-
ňuje. Ing. Barbora Veličková

Zápis do jazykové třídy 
na ZŠ Jiřího z Poděbrad

Základní škola Jiřího z Poděbrad nabízí talentovaným žákům
2. ročníku ZŠ od školního roku 2004/2005 možnost výuky ve
třídě s rozšířenou výukou cizích jazyků .

„Od příštího školního roku otevíráme pro jazykově talentované
děti z Frýdku-Místku a okolí a jazykovou třídu s rozšířenou výukou
cizích jazyků,“ uvedl zástupce ředitele školy pro první stupeň Ivo
Katzler a doplnil: „Žáci, kteří budou vybráni na základě vstupního
testu, se budou od 3. třídy učit anglickému jazyku. Přihlášky, které
je třeba odevzdat do 7. dubna, obdrží zájemci o výuku spolu s bliž-
šími informacemi na sekretariátě školy (tel. 558 627 332).“

Podle jeho slov bude v této specializované třídě od šestého roč-
níku rozšířena odborná výuka o další jazyk - německý, francouzský,
ruský a španělský, podle volby žáků. „Naším cílem je umožnit žá-
kům s jazykovými předpoklady ze spádové oblasti Frýdku a blíz-
kých okolních škol větší a širší přístupnost lingvistického vzdělání,
aby se zkvalitnila jejich příprava pro budoucí praktický život a našli
rozsáhlejší možnosti dalšího uplatnění,“ uzavřel Katzler. 11. ZŠ

Karnevalové veselení
Vychovatelky školní druži-

ny, učitelé prvního stupně,
školník, civilní služba, kuchař-
ky, uklízečky, děvčata os-
mých tříd, rodiče (kteří záso-
bili tombolu hezkými dárky) a
v neposlední řadě zcela vyni-
kající moderátor Jaromír Rie-
del. Všichni tito lidé měli zá-
sluhu na tom, že v úterý 3.
února  propuklo v tělocvič-
nách naší školy velké karne-
valové veselení. Sešlo se asi
220 dětí prvního stupně a ro-
diče některých z nich. Karne-
val byl po všech stránkách
výborně připraven. Krásně
vyzdobené obě tělocvičny -
v jedné probíhal samotný ta-
neční a soutěžní rej, ve druhé
bylo připraveno posezení
s malým občerstvením. O
tom, že všichni, kteří přišli, se
jistě výborně bavili, svědčí
kladné ohlasy rodičů a dětí
přítomných na této akci.

Jestliže by se chtěl někdo
vrátit zpět do víru karnevalu,
může shlédnout „film“, který
bude k dispozici ve škole. 

9. ZŠ

Geologická expozice
Geologie nepatří zrovna k

nejzáživnějším předmětům v
rámci výuky přírodopisu. Sna-
žili jsme se žákům aspoň tro-
chu pomoci při praktickém
poznávání hornin a minerálů

a instalovali ve speciálních
vitrinách na chodbách 5.ZŠ
E. Krásnohorské 2254, F-M,
trvalou malou expozici všech
minerálů a hornin , které by
měli žáci znát v rámci osnov
geologie pro 9.ročník. Nejen
žáci 9.ročníků, ale samozřej-
mě všechny děti, mají mož-
nost studovat o přestávkách
popsané a zařazené horniny
a nerosty.

Velké poděkování patří čle-
nům geologického kroužku,
který pracuje při frýdeckém
muzeu Beskyd - p. Vladimíru
Machkovi, p. Martinu Vlčákovi
a Ing. Karlu Miturovi, za po-
moc při určení exponátů.

5. ZŠ

Školáci zvířátkům
Žáci 9. ZŠ se rozhodli,  že

zvířátkům v přírodě vytvoří
opravdové Vánoce. Donesli
mrkev, jablíčka a zbytky zele-
niny, které navlekli jehlou na
provázky a zavěsili na smr-
čky.  Vytvořili tak krásné vá-
noční stromy v přírodě pro
srnky a zajíce. Ale i kdejaký
pták si na ovoci pochutnal.
V rámci projektu EKOŠKOLA,
do kterého se hodlá 9. ZŠ za-
pojit v letošním roce, by chtě-
la uspořádat mnoho aktivit na
pomoc přírodě i přírodnímu
prostředí. Není jí totiž lhostej-
né prostředí, ve kterém žije-
me. 9. ZŠ

Specializovaná výuka na „Osmičce“
Základní škola Frýdek-Mís-

tek, tř. Čs. armády 570 jako je-
diná základní škola ve městě
nabízí také letos dětem sou-
časných druhých tříd možnost
navštěvovat od 3. ročníku třídu
s rozšířenou výukou cizího ja-
zyka, konkrétně angličtiny.
V šestém ročníku je pak zařa-
zen druhý cizí jazyk, a to něm-
čina nebo francouzština. Ne-
povinně mohou děti navštěvo-
vat konverzaci s rodilým mluv-
čím, případně další cizí ja-
zyk.

Po velkém ohlasu otevřeme i
ve školním roce 2004/2005
v šestém ročníku třídu s rozšíře-
nou výukou informatiky a výpo-
četní techniky. Naše škola je
připravena poskytnout v této tří-
dě žákům nejen rozšířenou výu-

ku informatiky, ale rovněž i po-
čítači podporovanou výuku v řa-
dě dalších předmětů a nadstan-
dardní péči.

Škola dětem nabízí velmi
kvalitní vybavení odborných
učeben, pestrý výběr školních i
mimoškolních aktivit a je zapo-
jena do řady národních i mezi-
národních projektů.Výběr do
obou specializovaných tříd pro-
běhne v úterý 6. dubna ve 13.00
hodin v budově školy. U výbě-
rového řízení budou hodnoceny
studijní předpoklady dítěte, u ja-
zykové třídy navíc jeho komuni-
kativní schopnosti - znalost cizí-
ho jazyka není podmínkou.

Bližší informace k jazykové tří-
dě obdržíte u zástupkyně ředitel-
ky pro 1. stupeň Mgr. Ireny 
Novákové (tel. 558 431 

841, e-mail: irena.novakova@
mcnet.cz), o třídě s rozšířenou
výukou informatiky a výpočetní
techniky Vás bude blíže infor-
movat zástupce pro 2. stupeň
PaedDr. Jiří Rozehnal (tel. 558
431 841, e-mail: jiri.rozehnal@
mcnet.cz).

Přihlášky je možné stáhnout
na www.osmicka.cz v sekci „Pro
rodiče“ nebo vyzvednout osob-
ně na sekretariátě školy. Na
těchto stránkách najdete i další
informace o škole.

Vyplněné přihlášky do speci-
alizovaných tříd budou přijímá-
ny do 2.4.2004. Školu si může-
te prohlédnout v rámci Dne
otevřených dveří 30.3.2004
v době od 10.00 do 16.00 hod.,
případně lze dohodnout s vede-
ním školy také jiný termín.8. ZŠ

Jak se může vejít celé naše
město Frýdek-Místek do MŠ
Lískovecká ? Inu, děti s jejich
učitelkami si vypracovaly celo-
roční projekt nazvaný „Ta frý-
decká brána, pěkně malova-
ná“, v rámci něhož si své měs-
to přibližují z nejrůznějších,
zdánlivě neslučitelných pohle-
dů. Upekli a nazdobili napří-
klad voňavé perníkové frýdec-
ké náměstí se zámkem i kaš-
nou sv. Floriána. Dvouměstí i
s řekou Ostravicí vytvořili z pa-
pírových krabiček (každé dítě
vytvořilo svůj dům), podzimní

Frýdecký les vykouzlili z kou-
zelných barev. Děti si také za-
hrály na architekty a vytvořily
barevné papírové náměstí o
průměru téměř 2 metry. Pro-
jekt propojili taktéž s dopravní
výchovou a město, včetně sil-
nic, nadjezdů, křižovatek a
značek děti sestavily z nejrůz-
nějších druhů a typů stavebnic-
nechyběl ani městský hřbitov a
skládka.Věříme, že i touto citli-
vou a zábavnou formou lze dě-
tem poodhalit a přiblížit krásy a
historickou hodnotu našeho
města. MŠ Lískovecká

Voňavé město ve školce
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„Klub jsme založili v roce
1998 pod názvem FbC Čeladná
Rams a od počátku své činnos-
ti jsme se zaměřili na práci
s mládeží. Družstvo juniorů se
zakrátko přihlási-
lo do soutěže a
bez jakýchko-
liv zkušeností
vkročilo na
scénu českého
florbalu,“ vzpomí-
nal manažer klubu
Ing. Ivo Chamrád. Je-
ho hráči ani trenéři Tomáš Tr-
navský a Radek Sikora (hráči
extraligového Pepina Ostrava a
reprezentace ČR) se nedali od-
radit porážkami a premiérový li-
gový ročník zakončili třemi ví-
tězstvími, vůbec prvními v histo-
rii klubu. „Do dalšího ročníku
jsme tak vstoupili s velkou chutí
a odhodláním, což nám přineslo
obrovský úspěch v podobě
skvělého druhého místa,“ dodal
Ivo Chamrád. Následující ročník
ligy již junioři vyhráli a skvělá
parta se pak zapsala zlatým
písmem do historie klubu hlad-

kým postupem do vytoužené
extraligy. Dalším výrazným ús-
pěchem juniorů bylo čtvrté mís-
to na loňském ročníku největší-
ho florbalového turnaje Czech

Open mezi 30 týmy
z celého světa.

Mimo juniorů za-
čali posléze s trénin-
kem i mladší žáci
(12-13 let). „Ti nám
udělali velkou radost
v podobě postupu do

nejvyšší soutěže své vě-
kové kategorie pod vedením
dalšího z hráčů Pepina Ostrava
- Martina Lukeše,“ uvedl Ivo
Chamrád.

V sezóně 2002 - 2003 vstou-
pil klub do ligových soutěží mu-
žů a jako nováček druhé nej-
vyšší celostátní ligy překvapil
svým premiérovým čtvrtým mís-
tem . V těchto dnech mu v roze-
hrané soutěži patří druhé místo
a bojuje o postup do extraligy
mužů.

Dnes v IBK PIGS BO Frý-
dek-Místek mimo uvedené ka-
tegorie trénují také starší žáci ve

věku 14 až 15 let. Svou pozor-
nost vedení klubu zaměřilo také
na naše nejmenší. „V září loň-
ského roku se nám podařilo
otevřít při základní škole na ul.
Pionýrů přípravku pro nejmladší
hráče - elévy, kam dochází asi
třicet dětí z prvních až čtvrtých
tříd,“ upřesnil sekretář oddílu Pe-
tr Řeha a doplnil, že za své ús-

pěchy oddíl nevděčí jen píli spor-
tovců, hlavnímu trenérovi Marti-
nu Zatloukalovi, ale také Městu
Frýdek-Místek, které klubu při-
spívá na jeho činnost z Fondu
propagace a reprezentace, ze
Sportovního fondu a vede-
ní SOUT na ul. Pionýrů ve 
F-M, v jehož sportovní hale hráči
trénují a hrají mistrovská utkání.

„Florbal se dnes hraje prak-
ticky na každé škole a je mezi
chlapci a děvčaty velmi populár-
ní. Zároveň však nepatří, co se
týká peněz, mezi příliš drahé
sporty,“ uzavřel Ivo Chamrád a
zval proto všechny děti se zá-
jmem o florbal do oddílu (tele-
fon. kontakt: 777 190 849).
Mgr. Jana Alžběta Čtvrtková

Florbalový klub IBK PIGS BO F-M otevřel přípravku
Přestože je florbal v naší zemi benjamínkem (od roku 1993)

a také ve Frýdku-Místku má tradici spíše házená nebo volej-
bal, může se místní florbalový klub IBK PIGS BO Frýdek-Mís-
tek pochlubit nemalými úspěchy. Ve své činnosti se věnuje
především mladým lidem - členská základna klubu má v sou-
časnosti cca 170 členů, z nichž tři čtvrtiny tvoří mládežníci.
V tělocvičně na ul. Pionýrů trénují od loňského září také naši
nejmenší v rámci „přípravky“ při 6. ZŠ.

Tým basketbalistů Spor-
tovního klubu vozíčkářů F-M
byl opět nucen změnit půso-
biště pro tréninky. Jak potvr-
zuje šéf týmu basketbalistů
Radek Krupa, tréninky byly
přesunuty z basketbalové
haly u Domova důchodců
F-M, patřící občanskému
sdružení K-Sport. Novým
působištěm týmu se stala tě-
locvična v Základní škole ve
Starém Městě.

„Novou, plně bezbariérovou
halu umožňující trénink basket-
balu, a po letech opět velmi pří-
jemné a vstřícné jednání při
stanovování výšky nájmu, nám
seslal sportovní bůh v pravý
čas,“ usmívá se šéf basketba-
listů Radek Krupa a s jakousi
úlevou pokračuje: „Vedení ško-
ly jsme naštěstí oslovili v čase,
kdy se na hale dokončovaly
práce a zjistili jsme, že projek-
tanti mysleli i na vozíčkáře.“
Sponzorů pro sport tělesně po-
stižených je stále méně a tak
úspora 500 Kč na jeden trénink
je pro vozíčkáře velká pomoc.
V nové tělocvičně je navíc
v zimních měsících teplo a bez-
bariérové sociální zařízení haly
je pro hráče přímo komfortem.
Basketbalový tým podle jejího
šéfa již delší dobu hledal mož-

nost změny působiště trénin-
ků, ale najít ve městě halu vy-
hovující pro sportovce na vozí-
ku prý bylo takřka nemožné.
„Překážkou ovšem není ab-
sence plné bezbariérovosti, jak
by se mnohým mohlo zdát, ale
nemožnost v tělocvičnách
města skladovat sportovní vo-
zíky - speciály pro basketbal,“
vysvětluje Krupa.

Tréninky basketbalu se ve
Starém Městě stále odehrávají
v úterý a čtvrtek, ale změnil se
čas tréninků na dobu od 16.00
do 18.00 hodin. Pro zajímavost
uvádíme, že v týmu už od loň-
ského léta trénuje i třináctiletý
Tomáš z Ostravy, který je od
narození odkázán na život po-
mocí invalidního vozíku a další
dva kluci v jeho věku se mají
k basketbalistům z Ostravy při-
dat, jen co se vyřeší jejich do-
prava do Starého Města. (jač)

V sále Národního domu se
sešel na své výroční členské
schůzi jeden z nejúspěšněj-
ších sportovních oddílů ve
Frýdku-Místku - oddíl atletiky
TJ Slezan. Atleti se měli
opravdu čím chlubit a přítom-
ných 150 členů a hostů moh-
lo ocenit výkony uplynulého
roku. Mezi hosty byla i sta-
rostka města Ing. Eva Richt-
rová. Součástí slavnostního
odpoledne bylo vyhlášení
nejlepších atletů oddílu a vy-
hodnocení Běžecké ceny
mládeže.

V roce 2003 byla slezanská
atletika opět úspěšnější než
v roce předchozím. V druž-
stvech soutěžilo 10 mužstev.
Největšího úspěchu dosáhly
dorostenky, které se po stříbru
na Mistrovství Moravy a Slez-
ska probojovaly až do finále
Mistrovství ČR a patří jim 4.mís-
to v České republice. Mladší žá-
kyně vybojovaly na mistrovství
Moravy bronzovou medaili a
ženám se podařil návrat do 1.li-
gy. Dorostencům patří 4.místo
na Moravě, stejně jako mužům
v silné divizní soutěži. V jednot-
livcích vybojovali atleti 7 medai-
lí na Mistrovství České republi-
ky, z toho 2 zlaté a 21 medailí
na Mistrovství Moravy a Slez-
ska. Z prvních olympijských her
mládeže přivezli mladí atleti
Slezanu 3 zlaté a 2 bronzové
medaile. Skvělým způsobem
reprezentovali na silničních zá-
vodech po celé republice, když
se celkem 502x postavili na
stupně vítězů, z toho 183x do-
kázali zvítězit!

Atleti připravují celou řadu ak-
cí pro širokou veřejnost. Uspořá-

dali 10 běžeckých závodů jak na
dráze, tak na silnici a organizač-
ně zabezpečili několik závodů
pro školy. Největší akcí je Hor-
nická desítka, s účastí více než
1250 závodníků, která vešla do
povědomí nejen občanů našeho
města, ale stala se pojmem v ce-
lé republice a za jejími hranice-
mi. Zabezpečili 6.ročník celoroč-
ní soutěže Běžecká cena mláde-
že a 22.ročník Velké ceny vytr-
valců. Hodnocení tedy více než
radostné a nám nezbývá než po-
přát atletům i v letošním roce
sportovní úspěchy a hodně ener-
gie a elánu do další činnosti.

NEJLEPŠÍ ATLETI F-M
Součástí hodnocení činnosti

oddílu atletiky TJ Slezan bylo
rovněž vyhodnocení nejlepších
atletů oddílu. Jedničkou se stal
Peter Mikulenka, dvakrát stříbr-
ný na mistrovství ČR mužů do
22 let- v běhu na 3 km překážek
a na 5000 m. Druhé místo patří
Lence Kalábové, která vybojo-
vala na mistrovství ČR mezi že-
nami bronz na 800 m. Třetí příč-
ka patří dvojnásobné dorostene-
cké mistryni ČR v chůzi Zuzaně
Schindlerové. Pořadí dalších: 4.
Petr Říha (3000), 5. Michaela

Bubiková (800), 6. Lada Medve-
cová (150, 300), 7. Petra Pišová
(800), 8. Daniel Moškoř (dálka),
9. Miroslav Magnusek (400), 10.
Dita Janíková (chůze),11. Miro-
slav Lepíček (800), 12. Martin
Ligocki (110 m př.).

SPORTOVCI NA START
První závod nové běžecké

sezóny je připraven na pátek
5.března do pěkného prostředí
vrchu Štandl v Místku a připra-
vil ho atletický oddíl TJ Slezan.
Od 15.00 hodin se můžete při-
hlásit ke startu u Štandlu /za
Hypernovou a Baumaxem/ ne-
daleko jízdárny. Od 16.00 hodin
budou postupně startovat
všechny kategorie. Pro děti
jsou připraveny tratě od 500 m
do 2 kilometrů. Před 17. hodi-
nou pak odstartují ženy na trať
dlouhou 2 km a muže všech vě-
kových kategorií čeká 6 km bě-
hu  v pěkném lesním prostředí.
Závodem budou zahájeny celo-
roční soutěže Běžecká cena
mládeže a Velká cena vytrval-
ců. Určen je nejen pro výkon-
nostní atlety, ale i pro širokou
veřejnost, která si chce vyzkou-
šet svou fyzickou kondici. 

Mgr. Klára Maštalířová

Tradiční turnaj v judo o „Pohár Regionu beskydy“
se uskuteční 6. března již potřetí v hale Integrované střední ško-
ly na ul. Lískovecké. Turnaje, který se díky své kvalitní přípravě
a průběhu stal jedním z nejvyhledávanějších na Moravě, se letos
zúčastní na tři stovky judistů ve všech mládežnických kategoriích.
Očekává se účast deseti klubů z Polska a Slovenska. Přislíbena
je rovněž účast sportovců z Francie. Pořadatelé Region Beskydy
a Sportovní klub policie ČR ve Frýdku-Místku dělají vše pro dů-
stojný průběh sportovní události, která přispívá ke spolupráci
a vzájemnému měření sil sportovců z příhraniční oblasti sousedí-
cích zemí. Oddíl JUDO SKP F-M se v loňském roce umístil v hod-
nocení ČSJu na 16. příčce z celkového počtu 222 oddílů a klubů.

Atleti hodnotili úspěšný rok

Basketbalisté na vozíku
si zvykají na změnu

Naučte se Kung Fu!
Škola Lok Yiu Wing Chun

Kung Fu příjímá stále nové zá-
jemce o cvičení tohoto bojové-
ho umění. Více informací se
dozvíte na tel. čísle 603 212
945 nebo na internetových
stránkách . Tréninky jsou pro
dospělé od 15 let a pro děti od
7 let. Přijďte mezi nás!

Úspěšní junioři
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Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2
www.kulturafm.cz

11.3. v 19.00 hod.
Hradišťan s Jiřím Pavlicou
Koncertní vystoupení.
25.3. v 19.00 hod.
4. koncert KPH 2003/2004
Janáčkovo kvarteto a Alfréd Strejček
(recitace. Program: Sedm posledních
slov Ježíše Krista na kříži. Hudba: Jo-
seph Haydn , text: Hermann Kästle
(překlad Pavel Kync). Chrám sv. Jana
a Pavla.

Kurzy:
Moderní tanec (Hip Hop, Show dance,
Disco dance) pro chlapce a děvčata od
6 do x let.. Vyučuje se vše od stylů dis-
co dance, hip hop, show dence, free styl
s akrobacií. Zápisy s tanečními ukázka-
mi a krátkým tréninkem v úterý 24. 2.
v 16.00 hod.ve velkém sále Národního
domu v Místku. S sebou cvičební úbor,
tenisky nebo cvičky. Zahájení kurzu
v úterý 2. března v 16.00 hod. v Národ-
ním domě.
Společenský tanec pro páry i jednot-
livce od 14 let. Kurz je zaměřen na vý-
uku soutěžních, standardních i latin-
skoamerických a speciálních párových
tanců jako je mambo, tango argentino,
swing, twist, salsa, merenge apod. Zá-
pisy s tanečními ukázkami a krátkým
tréninkem v úterý 24. 2. v 16.00 hod.
ve velkém sále Národního domu
v Místku. S sebou cvičební úbor, tenis-
ky nebo cvičky. Zahájení kurzu v úterý
2. března v 16.00 hod. v Národním do-
mě. Informace na tel. číslech: 558 438
011 (p. Janáčková) nebo 604 503 817
(p. Macura).

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

1. až 3.3. v 17.45 a 20.00 hod.
KAMEŇÁK 2 /ČR/

Nepřetržitý proud vtipů ze stejných té-
matických okruhů jako v předchozím
filmu.
Hraje celá řada populárních českých
herců! 100 min Do 12 let nevhodný
5. až 7.3. v 17.45 hod.

VELKÁ RYBA /USA/
Autor filmu Tim Burton překvapuje me-
lodramaticky laděnou tragikomedii vy-
cházející vstříc nejširšímu publiku. Hra-
jí: Albert Finney, Ewan McGregor a
další.
125 min Mládeži přístupný
5.3. ve 20.00 hod.

PIANISTA /Francie, Polsko/
Adaptace autobiografické knihy klaví-
risty a skladatele Wladyslawa Szpilma-
na, který přežil peklo ve Varšavském
ghetu v období 2. světové války.V hl.
roli: Advin Brody.
149 min Do 12 let nevhodný

19. až 21.3. ve 20.00 hod.
21 GRAMŮ /USA/

Silný příběh naděje a lidství, nezlom-
nosti i přežití, realistické drama, které
díky své křehké struktuře musí každé-
ho diváka hluboce poznamenat. Hrají:
Sean Penn, Benicio del Toro a Naomi
Watsová.
125 min Mládeži do 15let nevhodný
23. až 24.3. v 17.45 hod.

DOKUD NÁS SMRT
NEROZDÉLÍ /USA, SRN/

Špiónská komedie plná dobrodruž-
ných akcí. Hrají: Michael Douglas, Al-
bert Brooks a další.
98 min Mládeži do 12 let nevhodný
23. až 24.3.ve 20.00 hod.

QUO VADIS /Polsko/
Již naposled v našem kině historický
velkofilm podle románu Henryka Sien-
kiewicze.
132 min. Mládeži do 12 let nevhodný
30. až 31.3. v 17.45 hod.

POSLEDNÍ SAMURAJ /USA/
Historický snímek se odehrává v le-
tech 1876 -77 v Japonsku a líčí příběh
krátkého přátelství dvou válečníků ,po-
cházejících z odlišných civilizací. V hl.
roli Tom Cruise.
154 min Mládeži do 12 let nevhodný

Hlavní 112
Tel.: 558 438 083
www.kulturafm.cz

6.3. v 15.30 hod.
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA /ČR/

Pásmo veselých rozpustilých pohá-
dek. 65 min
7.3. v 15.00 hod.

STRAŠIDELNÉ PUTOVÁNÍ
Divadlo Netratrdlo Brno. Činoherní po-
hádka pro malé i velké diváky.
13.3. v 15.30 hod.

BLÁZNIVÁ ŠKOLKA /USA/
Rodinná komedie uváděná v českém
znění o tom, jak muži zůstávají doma s
dětmi. V hl. roli Eddie Murphy.
14.3. v 15.00 hod.
Divadélko Modrý slon Ostrava

HRAČKY ANEB MEDVÍDEK
SE VRACÍ

Loutkoherecká pohádka, inspirována
knihou Medvídek Pú (A. Milne). Příbě-
hy malého medvídka a jeho kamaráda
a o tom, jak se starat o hračky.
17.3. v 19.00 hod.

A DO PYŽAM!
AP - PROSPER Praha, Marc Camo-
letti
Brilantní konverzační komedie. Hrají:
Jiří Langmajer, David Suchařípa, Kate-
řina Brožová, Kateřina Hrachovcová
aj. Režie: Jaromír Janeček. Předplati-
telská skupina A.
20.3. v 15.30 hod.

O TŘECH MALÝCH
PRINCEZNÁCH /ČR/

Pásmo veselých kreslených pohádek
65 min
21.3. v 15.00 hod.

POHÁDKA O RUSALCE
Divadlo Oblázek Havířov. Dětské diva-

15.3. v 19.00 hod.
ŽÁDOSTIVÁ TĚLA /2003 - Francie/

Režie: Xavier Giannoli. Příběh spalují-
cí sexuální vášně a lásky mezi touhou a
smrtí. Odvážné milostné drama tří lidí.
Mládeži do 12 let nevhodný 90 min
16.3. v 19.00 hod.

MONTY PYTHON -
SVATÝ GRÁL /1974- VB/

Režie: Terry Gilliam. První z filmů pro-
slulé komediální skupiny.
Mládeži přístupný 90 min
22.3. v 19.00 hod.

REKONSTRUKCE /2003 -Dánsko/
Režie: Christopher Boe. Osobitá medi-
tace na téma neuchopitelnosti lásky a
zároveň i nad neuchopitelností vyprávě-
ní.
Mládeži do 15 let nevhodný 91 min
23.3. v 19.00 hod.
1. výročí založení Filmového klubu
SETKÁNÍ S CHARLIE CHAPLINEM pr

ostřednictvím grotesek
24. - 28.3. v 19.00 hod.
Přehlídka hororových filmú -

KLETBA KINA VLAST
24.3. v 19.00 hod.

OKO /2002- Hongkong/
Režie: Pang Brother. Psychologický ho-
ror rozvíjí známé duchařské téma. Činí
to s energií vizuální i zvukovou přitažli-
vostí a se všemi znaky moderního
hongkongského filmu.
Mládeži do 12 let nevhodný 100 min
25.3. v 19.00 hod.

ZÁHADA BLAIR WITCH 1
/1999 - USA/

Režie: Daniel Myrick. Napínavý thriller,
v němž se skupina studentů vydává po
stopách čarodějnic.
Mládeži do 12 let nevhodný 90 min
26.3. v 19.00 hod.
ROCKY HORROR PICTURE SHOW /

1975 - USA/
Režie: Jim Sharman. Kuriózní parodie
na druhořadé horory. Hrají: Tim Curry,
Suzan Sarondonová a jiní.
Do 12 let nevhodný 100 min
27.3.v 19.00 hod.

KOSTKA 1 /1997 - Kanada/
Režie: Vincenzo Natali. Neobvyklý sci-fi
horor se odehrává v tajemném sofisti-
kovaném bludišti, složeném ze stovek
vzájemně propojených krychlových cel.
Do 12 let nevhodný 90 min
28.3. v 19.00 hod.

VYMÍTAČ ĎÁBLA /1973 - USA/
Režie: William Friedkin. Úspěšný horor
ze 70. let. Nejděsivější film všech dob
se vrací v podobě, v jaké jste ho ještě
neviděli.V hl. roli Ellen Burstynová, Max
Von Sydow a jiní.
Mládeži do 15 let nevhodný 125 min
29.3. v 19.00 hod.

ALBÍN JMÉNEM NÓI /2003 - Island/
Režie: Dagur Kári. Příběh sedmnáctile-
tého mladíka, kterého prostředí nechá-
pe a on se musí životem probíjet sám.
Působivý snímek ze zasněženého pro-
středí určitě zaujme vaši pozornost.
Mládeži do 15 let nevhodný 90 min
30.3. v 19. 00 hod.

SPALOVAČ MRTVOL /1968 - ČSSR/
Repríza českého filmu uvedeného v
rámci Projektu 100.

6.3. ve 20.00 hod.
HODINY /USA/

Osudy tří žen z různých časových ob-
dobí dle stejnojmenného bestselleru
amerického spisovatele Michaela
Cunninghama. V hl.rolích: Nicole Kid-
manová, Julianne Mooreová, Meryl
Streepová a další.
115 min Mládeži přístupný
7.3. ve 20.00 hod.

CHICAGO /USA/
Barvitá,šesti Oscary oceněná adapta-
ce broodwayského muzikálu Chicago
o dvou kabaretních zpěvačkách z do-
by prohibice.V hl.rolích: Renée Zellwe-
gerová, Catherine Zeta -Jonesová,Ri-
chard Gere a další.
114 min Do 12 let nevhodný
9. až 10.3.v 17.45 hod.

NESNESITELNÁ KRUTOST /USA/
Romantická komedie od bratrů Coeno-
vých na věčné a vděčné téma - rozvo-
dové eskapády. V hl. rolích: George
Clooney, Catherine Zeta.Jonesová,
Geoffrey Rush a jiní.
100 min Do 12 let nevhodný
9. až 10.3.ve 20.00 hod.

GOOD BYE, LENIN! /SRN/
Repríza úspěšné německé komedie,
která si bere na mušku události okolo
zániku NDR.
122 min Do 12 let nevhodný
12. až 14.3. v 17.45 hod.

ÚSMĚV MONY LISY /USA/
Julia Robertsová v hl. roli půvabné
kantorky, která měla velké srdce a tvr-
dou hlavu. Snímek se odehrává bě-
hem období 1953- 1954 a vyznačuje
se dobovými písněmi, kostýmy a vý-
pravou. 120 min Mládeži přístupný
12. až 14.3. ve 20.00 hod.

KÁMOŠ /Norsko/
Diváky oceňovaný film vypráví o nor-
ské mládeži ,toužící žít volně a svo-
bodně ,ale zároveň jim také končí věk
bezstarostnosti. Filmu neschází jemná
ironie, slušná dávka humoru ,ale i lás-
ka a romantika a sympatičtí herci. K fil-
mu je připojena černá komedie M.Kraj-
číka pod názvem „ FRIKASÉ “ ve kte-
ré hraji Martin Huba,Stano Dančiak a
další
120 min Mládeži přístupný
16. až 17.3. v 15.30 a 17.45 hod.

LOONEY TUNES: ZPĚT
V AKCI /USA/

Králík Bugs Bunny a kačer Daffy opět
se živými herci se Vám představí při
řešení záhady, ke které nemají žádnou
stopu? Film je uváděn v českém zně-
ní!
91 min Mládeži přístupný
16. až 17.3.ve 20.00 hod.

MAZANÝ FILIP /ČR/
Repríza parodie na deTektivní příběhy
americké drsné školy ze čtyřicátých
let, která pobaví. Ve filmu se představí
opět celá řada populárních českých
herců.
99 min Mládeži do 12 let nevhodný
19. až 21.3. v 17.45 hod.

NA PLNÝ PLYN /Francie/
Film pro milovníky svižné, vzrušující
podívané z prostředí legendárního zá-
vodu Le Mans.
104 min Mládeži do 12 let nevhodný

delní představení, inspirované známým
příběhem Rusalky z opery Antonína
Dvořáka.
22.3.v 8.30 a 10.00 hod.

KUK a CUK II.
Hudební divadlo pro děti Brno. Veselé
hudební pásmo pro děti MŠ a žáky 1.
stupně ZŠ.
26.3. v 8.30 a 10.30 hod.

LIŠKA BYSTROUŠKA
Divadlo Drak Hradec Králové. Divadel-
ní představení pro žáky 2. stupně ZŠ.
27.3. v 15.30 hod.

S ČERTY NEJSOU ŽERTY /ČR/
Oblíbená hraná česká pohádka. 90 min
28.3. v 15.00 hod.
KRÁLOVSTVÍ VODNÍKŮ V ČECHÁCH
Divadlo Kruh Havířov. Činoherní před-
stavení pro děti.
Předplatitelská skupina B

1.3. v 19.00 hod.
SLONÍ MUŽ /1980 - VB/

Režie David Lunch.Osud J.Merricka,
sloního muže, který skutečně žil v le-
tech 1862- 1890.
Do 12 let nevhodný 125 min
2.3. v 19.00 hod.

PŘÍBĚH Z TOKIA /1953 - Japonsko/
Režie Jasudžiro Ozu. Film o nejobyčej-
nějších věcech a o jedné cestě starých
rodičů do metropole, kde navštíví rodi-
ny svých dětí.
Do 12 let nevhodný 139 min
3.3. v 19.00 hod.

NÁVRAT /2003 - Rusko/
Režie: Andrej Zvjagincev. Příběh dvou
bratrů, kteří se doma nečekaně setká-
vají s otcem, na kterého se vůbec ne-
pamatují. Film zaujme jednoduchostí
příběhu, vizuální krásou a v osobité
„čistotě“ ztvárněním příběhu.
Mládeži do 12 let nevhodný 105 min
8.3. v 19.00 hod.

ROSEMARY MÁ DĚŤÁTKO
/1968 - USA /

Režie: Roman Polanski. Obraz světa, v
němž osudy jedinců mohou být mani-
pulovány tajemnými a nepostižitelnými
silami, z nichž marně hledají únik. V hl.
roli: Mia Farrowová, John Cassavates a
další.
Mládeži do 15 let nevhodný 136 min
9.3. v 19.00 hod.

SPALOVAČ MRTVOL /ČSSR -1968/
Režie: Juraj Herz. Filmová adaptace
psychologického hororu vystihuje mor-
bidní atmosféru a jakoby neskutečný
svět panoptikálních postav vynikající
předlohy L. Fukse. Hrají: Rudolf Hrušín-
ský, Vlasta Chramostová a jiní. Do 15
let nevhodný 95 min
10.3. v 19.00 hod.

INVAZE BARBARŮ /2003 - Kanada,
Francie/

Režie: Denys Arcand. Tragikomedie -
dojemný příběh o přátelství a lásce až
za hrob.V hl. rolích. Rémy Girard, Stép-
hane Rousseau a další.
Mládeži do 12 let nevhodný 99 min
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Pionýrů 752, Kostikovo nám. 639
Tel.: 558 434 154, 558 434 525

1.3. ŠACHY - DLOUHODOBÝ
KLUBOVÝ PŘEBOR

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

- DDM Místek, 17.00 - 20.00 hod.
5.3. MĚSTKÁ LIGA MLÁDEŽE V

ŠACHU
- šachové turnaje pro děti a mládež

od 4 do 18 let
- DDM Místek, 15.30 - 18.30 hod.
5. - 7.3. GRAND PRIX V GO
- mezinárodní turnaj ve hře GO
- DDM Místek
6. - 12.3. JARNÍ PRÁZDNINY NA
LYŽÍCH
- pojeďte s námi lyžovat
- středisko „Sviňorky“ na Morávce
- cena: 1 600 Kč
- pobyt se koná i za špatných sněho-

vých podmínek - je zajištěn náhrad-
ní program

- DDM Místek, Marie Cidlíková, tele-
fon: 558 434 154, 736 150 088

8.3. DOPOLEDNE PRO DOVEDNÉ
RUCE

- uděláme si zajímavé výrobky z tva-
rovací hmoty
- půjdeme na bazén
- cena: 25 Kč
- DDM Místek, 9.00 - 13.00 hod.
8.3. DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, za-
brouzdat po Internetu .
- cena: 25 Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9.00 - 11.00 a 11.00 -
13.00 hod.
9.3. VÝLET DO OSTRAVY
- navštívíme mořské akvárium, podí-

váme se do Domu strašidel
- cena: 60 Kč (vstupné, doprava)
- přihlášky odevzdejte do 5. 3.
v DDM FM
9.3. DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, za-

brouzdat po Internetu .
- cena: 25 Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9.00 - 11.00 a 11.00 -
13.00 hod.
13.3. DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, za-

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

ZA VELKÝMI VÁLEČNÍKY
Jaká byla vítězství Alexandra Veliké-
ho? Jaké jsou osudy Attily? Bojují ta-
ké ženy?
- vstup volný
- DDM Místek, 14.00 hod.
18.3. 33. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ

PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH
RECITÁTORŮ

- oblastní kolo
- ZUŠ v Místku, 9.00 hod.

19.3. MĚSTKÁ LIGA MLÁDEŽE V
ŠACHU

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

- DDM Místek, 15.30 - 18.30 hod.
20.3. O KRÁLE A KRÁLOVNU

ŠACHOVÝCH ŠPUNTŮ
- šachové turnaje pro děti - ročník na-

rození 1997, 1998, 1999
- DDM Místek, 9.00 - 11.00 hod.
20.3. ZÁPAS FRÝDEK PROTI MÍSTKU

NA 20 ŠACHOVNICÍCH
- prestižní utkání šachistů z Frýdku

proti šachistům z Místku
- DDM Místek, 14.00 - 18.00 hod.
20.3. OKRESNÍ SOUTĚŽ V

RADIOELEKTRONICE
- SOU Technické v Místku,

od 9.00 hod.
20.3. VÝTVARNÁ DÍLNA PRO

DOSPĚLÉ
- výtvarné zpracování skla v denním

životě
- malování na sklo, zrcadlo a další

nápady pro inspiraci
- kurz je akreditován MŠMT ČR
- cena: 200 Kč
- DDM Frýdek, Národních mučedníků

591, 9.00 - 12.00 hod.
22. - 25.3. LOUTNIČKA 2004
- oblastní kola soutěže ve zpěvu lido-

vých písní
- ZUŠ v Místku, 9.00 hod.
27.3. DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, za-

brouzdat po Internetu .
- cena: 25 Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9.00 - 11.00 a 11.00 -
13.00 hod.
28.3. MORANA
Těšíte se na jaro? Máte dost zimy?
Pojďte s námi vyprovodit zimu z
města.
- průvod k Ostravici - ve 14.00 hod.

od DDM FM v Místku
30.3. VÝROBA OZDOB

Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ
- pro všechny, kdo si chce v čase

před Velikonocemi udělat výrobky
z tohoto zajímavého materiálu

- cena: 20 Kč
- DDM Místek, 15.00 - 18.00 hod.

Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001,
web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Stálé expozice:

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

Výstavy:
JEDOVATÍ ŽIVOČICHOVÉ
Výstava nabízí nahlédnutí do světa je-
dovatých živočichů, kteří jsou pro člo-
věka většinou synonymem zákeřnosti.
Potrvá do 21. března. 
PŘÍRODA JIŽNÍ AFRIKY
Výstava z expedice zoologů za příro-
dou jižní Afriky. Potrvá do 28. března.

ku. Sportovní oděv a obuv. Jen za
příznivého počasí. Délka trasy 8-10
km. Nazpět autobusem z Myslíku.
16. března frýdecký zámek pro ve-
řejnost uzavřen.

Farní 1
Tel.: 558 434 961

ÚT, ČT 9.00–12.00 hod.
2.3. Výroba loutek - zbytky látek s

sebou
4.3. Maňásková pohádka - O za-

toulané princezně
9.3. od 10 hod. beseda s p. Hele-

nou Havlákovou na téma „Aler-
gie dětí“

11.3. Krtečkova JARNÍ OLYMPIÁDA
15. - 17.3. BURZA JARNÍHO 

A LETNÍHO OBLEČENÍ
A OBUVI

15.3. 8.30 - 17.00 příjem
16.3. 8.30 - 17.00 prodej
17.3. 8.00 - 12.00 vyúčtování
18.3. Malování na trička
23.3. Veselý květináč
25.3. Pohádka - Pane, pojďte si hrát
30.3. Jarní výzdoba do dětského

pokoje (malování barvičkami
na sklo)

KM Krteček je otevřen vždy v úterý
a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin.

F. Čejky 450
Tel. 558 435 449 

PO-PÁ 13.00–17.00 hod.
1.- 4.3.Tvoříme pro výlohu knihku-

pectví Jakub
3.3., 17.3., 31.3. Etapová soutěž Le-

tem světem
8. - 12.3. Jarní prázdniny - provoz

8.00- 13.00 hodin
9. - 10.3. Spaní v klubovně - sraz

v 17. 00 hodin u klubovny
10.3. Výlet do Dobré - návštěva Žlu-

tého kvítku v jejich chatě Ka-
bource

11.3. - 12.3. Prázdninový program
8.00- 13.00 hodin

24.3. Turnaj v ping-pongu

BROUČCI

Sv. Čecha 170
Tel.: 558 647 366

PO - PÁ 9.00–12.00 hod.
1.3. Schůzka členek i nečlenek

s dobrými nápady
4.3. Výroba stojánků na tužky (zví-

řátka) - s sebou ruličky od toa-
letního papíru

10.3. Burza nápadů z „Window color“
15.3. - 19.3. Přijďte si pro inspiraci

na jarní výzdobu oken
18.3. v 10.00 Maňásková pohádka
15.3. - 26.3. Burza jarního a letního

dětského oblečení

15.3. - 16.3. Příjem oblečení
23.3. v 10.00 hod. Sourozenecká ri-

valita (přednáška PhDr. Ludmi-
ly Kandrnalové)

25.3. v 10.00 Maňásková pohádka
26.3. Vyúčtování
29.3. Zdobení velkonoční misky, setí

obilíčka (misku s sebou)
Každou středu cvičeníčko, každý
čtvrtek pohodové kojení a dětská
sauna.

Novodvorská 667
Tel.: 558 633 717

Pro děti:
13.3. v 15.00 hod.
Tři zlaté vlasy děda Vševěda (pre-
miéra nové činoherní pohádky; režie.
Ing. Zita Maršálková)
27.3. v 15.00 hod.
Tři zlaté vlasy děda Vševěda (1. re-
príza známé pohádky)

Pro dospělé:
19.3. v 19.00 hod. 
Dámská jízda (poslední představení
úspěšné komedie)

Heydukova 2330
Tel.: 558 647 067, 602 586 925

e-mail: tobola.jaromir@quick.cz
17.3. Karneval MŠ Pohádka (velký
sál KD)
19.3. ve 20.00 hod. SPEKULATION II.
(Drumm & Basse party, velký sál
KD, DJ z Anglie)

Hlavní 112
Tel.: 558 436 993

4. 3. v 18.00 hod.Na kole do nebe
aneb hurá na alpské průsmyky -
Martin Stiller - přednáška cykloce-
stovatele spojená s promítáním dia-
pozitivů. Na 1300 km dlouhé expe-
dici budeme zdolávat nejvyšší silnič-
ní průsmyky v Alpách.
19.3. v 17.30 Koncert smíšeného
pěveckého sboru CATENA
MUSICA
26.3. ve 20.00 Koncert kapely
BEATLESS - písně známé britské
kapely BEATLES v podání skupiny
BEATLESS

Jiřího z Poděbrad 3109
Tel.: 558 631 859

PO, ST, PÁ 15.00 - 19.00
Párty s Julčou (každý pátek v 16.30

program pro děti)
5.3. David

12.3. Šalamoun
19.3. Elijáš
26.3. Ester

STARÝ FRÝDEK A MÍSTEK NA
OBRAZECH A GRAFIKÁCH
VLASTIVĚDNÉ POBESKYDÍ
Výstava potrvá do 21. března. 

Programy, koncerty:
4.3. v 17.00 hod. 
MUZEEM V KUFRU TO ZAČALO.
Již čtrnáct let probíhá v Muzeu Beskyd
ojedinělý projekt programové výuky,
tzv. „systém muzejních lekcí“ pro zá-
kladní a střední školy i pro dospělé.
Beseda o muzejním vyučování, studij-
ních výstavách pro školy, muzeu na
cestách, cestovní kanceláři pro školy
a dalších aktivitách. Doplněno malou
studijní výstavou. (přednáškový sál v
Zeleném domě)
4.3. v 19.00 hod. 
Čtvrtý zámecký koncert HOUSLOVÝ
RECITÁL FRANTIŠKA NOVOT-
NÉHO
Spoluúčinkují: Bohumil Smejkal - viola,
Vladimír Hollý - klavír. Na programu
skladby L. Janáčka, J.Suka, B.Marti-
nů, P.I.Čajkovského a dalších.
28.3. v 15.00 hod. 
NEDĚLNÍ CHVILKA POEZIE
A PRÓZY
Literární pořad z tvorby členů Literární-
ho klubu P.Bezruče Scénář: M.Oliva,
R.Šatánková Režie: R.Šatánková
Účinkují členové Místecké violy
Součástí pořadu je prohlídka výstavy
„Příroda jižní Afriky“. (Rytířský sál frý-
deckého zámku)
11.3. v 17.00 hod.
VLASTIVĚDNÍ PRACOVNÍCI PO-
BESKYDÍ
Osobnosti regionální vlastivědy - Joža
Vochala, Vladimír Škuta, Jaroslav Lud-
vík Mikoláš, František Urbanec, Domi-
nik Drobiš, Emanuel Rottek, Ferdinand
Antonín Stříž, Bedřich Fišer, Jan Bo-
háč a další. Přednáška doplněná ma-
lou studijní výstavou a videoprojekcí.
(přednáškový sál v Zeleném domě)
19.3.18.00 - 23.00 hod. 
VEČERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU
Romantická prohlídka zámku při svět-
le svíček.Předprodej časových vstupe-
nek od středy 17. března 8.00 hodin
v pokladně zámku. (frýdecký zámek)
19.3. 18.00 - 19.00 - 20.00 hod.
TAJEMNÉ POBESKYDÍ
Doprovodný program k večerní pro-
hlídce zámku. Večer regionálních po-
hádek, pověstí a záhad. Vyprávějí Jiři-
na a Jaromír Poláškovi. V pauzách
mezi vyprávěním projekce videosním-
ků. (přednáškový sál v Zeleném domě)

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST

11. 3. v 15.00 hod.
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a
minerálů, výměna poznatků a materiálu,
poraden-ská služba, videoprojekce.
Schůzky se mohou zúčastnit všichni zá-
jemci z řad veřejnosti - dospělí i mládež.
(přednáškový sál v Zeleném domě)
27.3. HRÁDKY A TVRZE V OKOLÍ

HUKVALD
Odjezd linkového autobusu (linka
860302) z Frýdku, žel. st. v 7.53 hod.,
z Místku, aut. stan. v 7.59 hod., vysed-
nout v Rychalticích, u dvora. Pěší te-
rénní vycházka - kde stávala tvrz v Ry-
chalticích, zaniklý hrádek na Hukval-
dech, hrádky v Kozlovicích a na Myslí-
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Tel.: 558 437 545, 558 437 295, www.emplus.cz, E-mail: emplus@applet.cz

ÎALUZIE
776 333 009 • 732 828 098

558 434 995
■ horizontální cena od 165 Kã/m2

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

Plastická chirurgie Morava
MUDr. LIBOR POLÁK

• Zvětšovací a zmenšovací
operace prsů

• Operace víček
• Operace odstálých ušních

boltců
• Korekce nosu
• Vytahování vrásek - face

lifting

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

a odstraňování znamének
• Laserové operace chrápání
• Laserové bělení zubů 

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

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

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

• PRODEJ 
• KOUPĚ 
• PRONÁJEM

BYTY ◆ RD ◆ CHATY ◆ POZEMKY
Poradenská činnost, právní servis, ochota, serióznost. 

Nám. Svobody 29, Místek

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

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

VÁ· 3. STÁL¯ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

prim. MUDr. Daniel Furmánek

PPPP LLLL AAAA SSSS TTTT IIII CCCC KKKK ÁÁÁÁ     
CCCC HHHH IIII RRRR UUUU RRRR GGGG IIII EEEE
■ plné spektrum výkonů 

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

■ nejpříznivější ceny v regionu
■ diskrétní individuální přístup

KONZULTACE:
• poliklinika Místek

ST 13.00-16.00
• poliklinika Kopřivnice

ÚT, ČT 13.00-15.00
• nemocnice Třinec

ÚT, ČT 8.00 -11.00 
PÁ 8.00 -15.00

☎ 602 506 952

Mgr. Milena Chodurová

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


