
Je to do-
cela ne-
dávno, kdy
jsem do-
psal po-
slední řád-
ky v minu-
lém Zpra-
vodaji tý-
kající se
lepšího do-
držování vyhlášky o psech, a už
jsou hlášeny z jiných měst další
útoky velkých psů proti dětem,
přičemž jeden útok byl dokonce
smrtelný. Ukazuje se, že tato
problematika je všude živou a že
určité úpravy budou muset být
znovu navrženy i do naší obecní
vyhlášky. Opětovně vidím, jak se
lidé procházejí s velkým psem,
kterého mnohdy nemívají pod
kontrolou, pes je bez náhubku,
není na vodítku a jeho pána či
paní to vůbec nevzrušuje. I sám
mám někdy obavu, zdali velký
vlčák, který se na chvíli před
mnou zastaví a nejeví ani agre-
sivní úmysly, náhodou nezaúto-
čí. Obdobně se to stalo sedmile-
tému chlapci z Pardubicka, kte-
rého těžce pokousal německý
ovčák, když ho chtěl pohladit.
Laxnost a mnohdy vulgarita
mnohých majitelů psů je zrůd-
ností, která může kohokoli z nás
nebezpečně ohrozit. Proto pro-
sím majitele velkých psů, aby ví-
ce dbali o své miláčky a v přípa-
dě, že psa slovem nezvládají, jej
vždy měli na vodítku.

Na radnici nyní připravujeme
již 21. zasedání zastupitelstva
města v tomto volebním období,
kde vedle rozpočtových změn
budou jistě pozornost přitahovat
i změny územního plánu města.
Pokračujeme v přípravě průmy-
slové zóny Chlebovice, kde byl
realizován protlak pro přípojku
vody pro zónu pod silnicí I/48 a
následovat bude na jaře výstav-
ba jednotlivých inženýrských sí-
tí. Pomalu se dokončuje dláždě-
ní místeckého náměstí, první ob-
rysy odhaluje i stavba „náměs-
tíčka Evropy“ před kinem P. Bez-
ruče, spravují se největší výtluky
na městských cestách, byla zko-
laudována knihovna v budově
kina Vlast, připravuje se rekon-
strukce Farního náměstí a do-
končují se další menší stavby.
Trochu problémy zřejmě způso-
bí občanům nový způsob platby
za komunální odpad. Výše část-
ky 348 Kč za jednoho trvale při-
hlášeného občana, který nedo-
sáhl 70ti let, se sice nemění, ale
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Předsálí bývalého kina by
mělo sloužit jako výstavní sál,
návštěvníci se tu také budou
moci občerstvit u pultového
prodeje. Další část přízemí bu-
de využívána pro účely Měst-
ského informačního centra.
Další patra budou náležet měst-
ské knihovně. V prvním patře
bude internetová knihovna, pro-
story druhého patra budou
sloužit pro výuku a vzdělávání.
K dispozici tu bude audio, vi-
deo, DVD a MP 3 přehrávač,
domácí kino, archiv CD nosičů
a další vybavení. Třetí patro je
určeno pro hudební  salónek s
pódiem.

Město zahájilo rekonstrukci
koncem roku 2000, bezpro-
středně po rozhodnutí vlády o
předání této části majetku Fon-
du dětí a mládeže (dříve maje-
tek Socialistického svazu mlá-
deže). Objekt bývalého kina by-
lo nejdříve nutné staticky zajis-
tit, na základě zjevných skuteč-
ností a provedeného průzkumu
byly zjištěny neopravitelné zá-
vady krovu i stropů v této části
budovy. Dřevěné stropní kon-
strukce nad třetím patrem a nad

půdní vestavbou byly v důsled-
ku dlouhodobého zatékání stře-
chou napadeny dřevokaznými
houbami, stropy se propadaly a
havarijní stav střechy ohrožoval
chodce i projíždějící automobily.

Po projektové přípravě a
konsolidaci rozpočtu v roce
2001 bylo na základě požadav-
ků městské knihovny, podpoře-
né odborem školství, kultury,
mládeže a tělovýchovy měst-
ského úřadu rozhodnuto o výše
popsaném rozšíření knihovny.

Stavební práce v budově bý-
valého kina Vlast však těmito
úpravami nekončily. V polovině
března tohoto roku bylo vydáno
stavební povolení na stavební
úpravy a přístavbu velkého sá-
lu. Stavba bude rozdělena do
dvou etap. Práce na první eta-
pě by měly být zahájeny letos
v květnu a ukončeny v průběhu
roku, rozsah prací musí umožnit
využívání sálu, byť s částečným
omezením jeho technických
možností. Další etapa bude zá-
vislá na možnostech rozpočtu
města, a to pravděpodobně až
v novém volebním období. (jr)

Euroregion Beskydy zaštiťuje
mládežnický turnaj v judu

Prezident Euroregionu Beskydy a místostarosta Frýdku-
Místku ing. Petr Rafaj (na snímku) zajistil a předal dva poháry
pro vítěze trenérce oddílu juda Sportovního klubu Policie, tři-
náctinásobné mistryni republiky a dvojnásobné policejní mist-
ryni Evropy v judu Pavle Pröllové (na snímku), aby je předala
nejlepšímu judistovi a nejlepší judistce mládežnického turna-
je pro děti ve věku od benjamínků až po dorostence pojme-
novaný „Velká cena v judu o Pohár prezidenta Euroregionu
Beskydy“, nad kterým Euroregion Beskydy převzal záštitu. 

Judistické klání, které se konalo 24. března v Integrované střed-
ní škole na Lískovecké ulici ve Frýdku, pořádal Sportovní klub 
Policie, oddíl juda Frýdek-Místek. Zúčastnilo se jej téměř 400
účastníků ze zemí sdružených do Euroregionu Beskydy - Polska,
Slovenska a České republiky. „Jsme rádi, že Euroregion Beskydy
nad Pohárem převzal záštitu a doufáme, že se z této sportovní
soutěže, které jsme položili základy, stane tradice,“ uvedl předse-
da oddílu juda SKP FM Luděk Kubíček. (jr)

Městem opraven další objekt
Část budovy bývalého kina Vlast je po rekonstrukci a 13.

března proběhla kolaudace. Objekt by měl nyní sloužit pře-
devším jako městská knihovna a městské informační cent-
rum. Jedná se o další významnou budovu ve Frýdku-Místku,
která byla v poslední době opravena.

Most přes Morávku
bude uzavřen

Od 25. března proběhne
úplná uzavírka silničního mo-
stu ev. č. 477 - 027 přes řeku
Morávku v katastrálním úze-
mí Staré Město. Jedná se o
most mezi Frýdkem - Na Ve-
selé a Starým Městem. Uza-
vírka potrvá do 15.12. 2002.

Důvodem úplné uzavírky mo-
stu na silnici č.II/477 v délce 100
metrů je plánovaná oprava uve-
deného mostu. Stávající most je
v havarijním stavu a proto je nut-
né jej strhnout. Na jeho místě
bude vybudován most nový.

Objízdná trasa bude vedena
ve směru od Českého Těšína
po silnicích I/48 průtahem měs-
ta Frýdek-Místek, přes okružní
křižovatku u Tesca, po silnici
I/56 do Bašky, přes mimoúrov-
ňovou křižovatku po silnici
II/477 vlevo ve směru na Staré
Město a Skalici.

V prostoru stavby nového
mostu bude přes řeku Morávku
ve Starém Městě vybudována
provizorní lávka pro pěší. Auto-
busová doprava bude vedena
dle upravených jízdních řádů.

Ministerstvo ŽP vyhlásilo pro rok 2002 do-
tační titul „Program péče o krajinu“, z které-
ho lze hradit určitá ochranná a krajinotvor-
ná opatření podle jednotlivých předmětů
podpory:

A) Ochrana krajiny proti erozi - např. úpravy te-
rénu, realizace územních systémů ekologic-
ké stability, výsadba dřevin, zakládání trva-
lých travních porostů atd.

B) Udržení kulturního stavu krajiny - např. šetrné
kosení s výskytem chráněných druhů rostlin,
zamokřených luk či údržbu pastvin šetrnou
pastvou, ošetřování památných a význam-
ných stromů,

C) Podpora druhové rozmanitosti - např. podpora
obnovy ustupujících populací původních rost-
linných a živočišných druhů, rozrušování drnu,
prohlubování a vytváření tůněk a umělých
drobných vodních ploch, opatření ke zlepšení
stavu lesních porostů a jejich stabilizaci, prová-
děná ve vymezeném ÚSES nad rámech opat-
ření stanovených zákonem o lesích.

Příspěvek lze poskytnout fyzickým nebo práv-
nickým osobám (vlastníkovi, nájemci, podnájem-

ci) s právním vztahem k pozemkům, na nichž je
třeba realizovat konkrétní opatření podle před-
mětů podpory až do výše 100 % skutečných ná-
kladů. Žádost se podává na předepsaném for-
muláři s doložením povinných příloh nejpozději
do 30. dubna 2002 sběrnému místu: Agentuře
ochrany přírody a krajiny, středisko Ostrava, ne-
bo Správě CHKO Beskydy, pokud se lokalita na-
chází v CHKO Beskydy.

ADRESY SBĚRNÝCH MÍST:

l) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, stře-
disko Ostrava, Trocnovská 2, Ostrava 
tel. 069/613 36 73

2) Správa chráněné oblasti Beskydy, Nádražní
36, Rožnov pod Radhoštěm tel. 0655/455
055

Směrnice MŽP pro poskytování finančních
prostředků v rámci „Programu péče o krajinu“
v roce 2002 je k nahlédnutí na Městském úřadě
ve Frýdku-Místku, odboru životního prostředí 
a zemědělství, Radniční 1148, Frýdek-Místek,
kancelář č. 421, tel. 0658/609 293.

Můžete žádat o finance 
v rámci „Programu péče o krajinu“



Nemocnice děkuje
Lucii Gajdošíkové

Dětské oddělení Nemocnice
ve Frýdku-Místku jménem
prim. MUDr. Ivany Röschlové
děkuje paní Lucii Gajdošíkové
a její firmě za pěkný a užitečný
sponzorský dar pro naše malé
pacienty - sadu kojeneckého a
batolecího prádla. Podobné
praktické dary jsou vždy vítány
a zpříjemní pobyt v nemocnici
dětem i jejich maminkám.

Lidový dům
pronajímá restauraci
Katolický lidový dům v Míst-

ku nabízí k pronájmu restaura-
ci a samoobslužnou jídelnu -
bistro. Informace na tel.
0658/435 401.

Přednášky o zdraví
Společnost Atoz psychotro-

nika Brno pořádá ve dnech 6.
a 7. dubna v jídelně restaurace
Carbon na Pionýrské ulici cy-
klus přednášek na téma alter-
nativní medicína, škodlivost
některých záření, kineziologie
aj. Podrobné informace: Mario-
nella, tel. 0658/432 160 nebo
0658/437 965.
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Město Frýdek-Místek nabízí k prodeji formou veřejné
dražby tyto nemovitosti:

- jednotka č. 1595/16 ul. Wolkerova
Jedná se o prodejní prostory o výměře 121,05 m2. Vyvoláva-

cí cena 859.896,- Kč.
- jednotka č. 1594/12 ul. Wolkerova
Jedná se o prodejní prostory o výměře 105,21 m2. Vyvoláva-

cí cena 750.140,- Kč.
Dražba se bude konat v 13,00 hodin dne 10.4.2002 v malé

zasedací síni MěÚ ve Frýdku-Místku.
DALŠÍ INFORMACE: MěÚ - odbor správy obecního majetku,
tel. č. 0658/609 172, 609 171

Odbor sociálních služeb
městského úřadu oznamuje
všem případným zájemcům
o poskytnutí finanční výpo-
moci z prostředků charitativ-
ního fondu Města Frýdku-
Místku z řad sdružení, orga-
nizací, zdravotně a jinak han-
dicapovaných občanů termín
další uzávěrky žádostí, a to
v úterý 30. dubna 2002.

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

Omezené prostředky chari-
tativního fondu je možno po-
skytnout v těch případech, kdy
vzniklou potřebu nelze finanč-
ně zabezpečit jiným způsobem
- například pomocí sponzorů,
dávkami z odboru sociální pé-
če městského úřadu, dotacemi
z frýdecko-místeckého Okres-
ního úřadu apod.

Bližší informace Vám budou
poskytnuty na odboru sociál-
ních služeb Měú ve FM, tel.
0658/609 343. Příslušný for-
mulář pro podání žádosti o po-
skytnutí dotace z charitativního
fondu je možno vyzvednout
rovněž na této adrese.

Představitelé radnice uctili hrdinství
vojáků 8. pěšího pluku slezského

Starosta města Zdeněk Stolař, místostarostka Eva Richtro-
vá a místostarosta Josef Vojvodík položili za Město Frýdek-
Místek kytici u památníku hrdinů. 

Spolu s několika desítkami přítomných občanů a zástupců institu-
cí si při této příležitosti připomněli hrdinství vojáků sloužících v roce
1939 u místeckého 8. pěšího pluku v tzv. Čajánkových kasárnách
v Místku, kteří se jako jediní v tehdejším Československu měli odva-
hu se zbraní v ruce postavit na odpor obrovské přesile přicházejících
německých okupantů. Starosta města u této příležitosti pronesl pro-
jev, ve kterém připomněl historické události z doby těsně před za-
čátkem druhé světové války. Historické události v projevu připomněl
i Josef Křistek ze svazu Bojovníků za svobodu. 

Pietního aktu se zúčastnili také zástupci Vojenského útvaru 4499
ve Frýdku-Místku, Územní vojenské správy FM, Obce legionářské
ve FM, Českého svazu bojovníků za svobodu ve FM a Třinci a Ko-
la polskich kombatantów v CzR. Přítomni byli i pamětníci a účast-
níci akce u Čajánkových kasáren Miroslav Šolc a Stanislav Bolek.

Odpor III. praporu 8. pěšího pluku slezského byl jednou z prv-
ních epizod následujících bojů za svobodu republiky. Příklad mís-
teckých vojáků a jejich statečný odpor proti okupantům znamenal
ve své době velkou morální posilu pro celý národ, protože zprá-
va o událostech v Místku se rozšířila i v dalších krajích Čech 
a Moravy. (jr)

� Starosta Frýdku-Místku
Zdeněk Stolař ve svém
projevu 14. března připo-
mněl hrdinství vojáků slou-
žících v roce 1939 u mís-
teckého 8. pěšího pluku
v tzv. Čajánkových kasár-
nách v Místku. 

Jeden z posledních účast-
níků boje o Čajánkovy ka-
sárna Stanislav Bolek hrdě
ukazuje svá vyznamenání
z války. �

Foto: Jana Rumianová 

Měsíc Internetu v městské knihovně
se setkal s velkým úspěchem

Městská knihovna ve Frýdku-Místku se, stejně jako v před-
chozích letech, připojila k celostátní knihovnické akci „Bře-
zen - měsíc Internetu“, na kterou každoročně přichází velký
počet lidí, pro které se Internet stává stále častěji nezbytně
důležitou součástí jejich života.

Nová jednotka
pooperační péče

je velkým přínosem
pro pacienty

Díky rekonstrukci areálu Ne-
mocnice ve Frýdku-Místku tady
mohla od začátku letošního roku
začít fungovat i nová jednotka
pooperační péče. Má kapacitu
pro šest pacientů a její chod za-
jišťuje personál oddělení ARO.

Jednotka pooperační péče je
významným doplňkem kvalitní
péče o pacienty po operacích,
kdy je nezbytná přechodná, ně-
kdy až několikahodinová péče
po celkové anestesii, kdy orga-
nismus pacienta ještě potřebuje
pomoc při možných akutních
potížích v brzkém pooperačním
období a samotný pacient není
schopen sám po anestesii tuto
situaci zvládnout ani si i o po-
moc sám říci. Proto převezení
pacienta na běžné oddělení je z
tohoto hlediska rizikové. „Tato
péče jde z větší míry na náklady
naší nemocnice, protože není
možná samostatná výkonová
úhrada od zdravotních pojišťo-
ven, tak jak je to možné při péči
na samostatných jednotkách in-
tensivní péče a ARO. Přesto lze
říci, že pro zdraví pacientů se v
mnoha případech nesmí nemoc-
nice ohlížet na některé ztrátové
činnosti jak je tomu například i u
této jednotky pooperační péče,“
uvedl ředitel Nemocnice ve
Frýdku-Místku Ivo Ševčík. 

Rekonstrukce byla provede-
na za 1,4 milionu korun.

Rozšířená výuka jazyků na 8. ZŠ
Základní škola na tř. Čs. armády 570 ve Frýdku-Místku jako je-

diná státní škola ve městě nabízí také letos dětem současných
druhých tříd možnost začít od 3. ročníku s výukou cizího jazyka,
konkrétně angličtiny v rámci třídy s rozšířenou výukou jazyků.

V šestém ročníku je pak zařazen druhý cizí jazyk, a to němčina
nebo francouzština. Nepovinně mohou děti navštěvovat také lek-
ce ruštiny. Výběr do těchto tříd proběhne v úterý 9.4.2002 ve 13.00
v budově „osmičky“. Není požadována předchozí znalost jazyka,
hodnoceny budou studijní předpoklady a komunikativní schopnos-
ti dítěte. Bližší informace a přihlášky obdržíte u zástupkyně ředi-
telky pro 1. stupeň Mgr. Ireny Novákové (tel. 431841, e-mail ire-
na.novakova@mcnet.cz, www.osmicka.cz). Vyplněné přihlášky
budou přijímány do 5.4.

Školu si můžete prohlédnout v rámci Dne otevřených dveří
26.3.2002 v době od 10.00 do 16.00, případně lze dohodnout s ve-
dením školy také jiný termín.

TEL.: 0658/ 431 016

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

„Podstatou této akce je při-
blížit občanům práci s Interne-
tem a umožnit tak lidem bližší
bezplatné seznámení s veške-
rými jeho službami. Pro ná-
vštěvníky, kterých bylo letos
opravdu hodně, jsme měli celý
březen k dispozici jednu hodinu
bezplatné služby Internetu a
hodinovou bezplatnou výuku
pro začátečníky,“ popisuje
stručně náplň celostátní akce
ředitelka Městské knihovny ve
Frýdku-Místku Ladislava Hruš-
ková. Věkové hranice zájemců
byly značně rozdílné. Pohybo-
valy se od malých dětí přes stu-
denty až po dospělé. Ti všichni
přicházeli do knihovny nejen za
účelem vypůjčení knih, ale ve
většině případů bylo jejich hlav-
ním cílem stažení a čerpání co
nejvíce zajímavých a potřeb-
ných informací z internetových

stránek. „V naší zemi je proza-
tím ještě málo rodin i škol, kte-
ré vlastní Internet, protože jeho
provoz je příliš drahý. Proto si
myslím, že knihovna je základ-
ní institucí, kde se lidé mohou
s tímto novým druhem služby
seznámit a najít v něm důležité
a jedinečné zprávy. Internet se
postupně stává nedílnou sou-
částí našeho životního standar-
du. Je to taková bezedná stud-
nice informací. Ještě donedáv-
na jsme k hledání zpráv použí-
vali knihy a slovníky a dnes je
vše potřebné uloženo právě
v oné bezedné studni. Jsem rá-
da, že se tato akce zrodila, ne-
boť řadě lidí umožní alespoň
stručné seznámení s Interne-
tem. Doufám, že takový obrov-
ský zájem bude u lidí i příští
rok,“ dodala Ladislava Hruško-
vá. Jana Michaliková

Dotace z charitativního fondu



Turnaj je republikovým šacho-
vým svazem uznán jako oficiální
příprava českých šachových re-
prezentantů do 10, 12 a 14 let
na mládežnické mistrovství svě-
ta a Evropy 2002. Tomu odpoví-
dá i každoročně vysoce kvalitní
účast domácích a zahraničních
výprav. Například vloni se turna-
je zúčastnilo 245 účastníků z 12
zemí. Turnaj ve Frýdku-Místku je
znám po celé Evropě a svoji
kvalitou se řadí na úroveň ev-
ropského šampionátu. Svou
účast již potvrdili šachisté z Ang-
lie, Slovenska, Polska, Eston-
ska,Ruska, Litvy, Jugoslávie,
Běloruska, Německa, Walesu,
Irska, Izraele a očekáváme při-
hlášky z dalších zemí Evropy.
Stejně jako v minulosti tu budou
hrát medailisté z mistrovství svě-
ta a Evropy z roku a hráči, kteří
reprezentovali ČR na uvede-
ných turnajích. Mezinárodní vý-
pravy jsou vedeny reprezentač-
ními trenéry a přítomni budou ta-
ké čeští špičkoví a reprezentač-
ní trenéři.

Slavnostní zahájení turnaje je
28. 3. v 8.00 hodin ve velkém
sále Národního domu ve Frýd-
ku-Místku. Hraje se vždy od

9.00 do 13.00 a od 15.00 do
19.00 hodin. Slavnostní zakon-
čení se uskuteční 1.4. od 13.00
hodin.

V rámci Turnaje šachových
nadějí 2002 se uskuteční dne
v sobotu 30. března od 19.00
do 21.00 hodin v Národním do-
mě ve Frýdku-Místku „Dětská
šachová superšou“ s mnoha
šachovými a nešachovými
atrakcemi nejen pro účastníky
turnaje, mj. autogramiáda a si-
multánka s mezinárodními mist-
ry Sergejem Berezjukem, Ser-
gejem Veselovskim a Richar-
dem Biolkem, beseda a simul-
tánka s vícemistryní světa juni-
orek mezinárodní mistryní
Janou Jackovou, vystoupení
skupiny moderního tance
J.T.Dance a Offside Breakers.

Pod záštitou Města Frý-
dek-Místek, ve spolupráci s
Městskými lesy FM s.r.o.,
Frýdeckou skládkou a.s. a
občanským sdružením Mlá-
dě zve Stanice mladých tu-
ristů širokou veřejnost na ak-
ci Den Země, která se usku-

teční v sobotu 20. dubna
v areálu Hatě pod Štandlem.

Mohou přijít děti s rodiči, děti
bez rodičů, třídy, kluby atd. Pro-
gram začíná v 8.00 h. u Bau-
maxu navlékáním PET lahví do
dlouhého hada (láhve s se-
bou)!!! V 8.30 začíná v areálu
Hatě prezentace soutěžících a
zároveň vystoupení mažoretek,
prohlídka výtvarných prací,
ukázky uměleckých řemesel,
doprovodné hry a soutěže.
V 10.00 hodin je start hlavní
soutěže jednotlivců. Soutěž má
10 stanovišť po celém areálu a
trvá do 12.00 hodin. Následuje
vyhodnocení soutěží a volná
zábava se skupinou Trable až
do večera. Všechny zveme ke
smysluplnému prožití soboty.

Vojenskou knížku s razít-
kem „nevoják“ slavnostně ob-
drželi, většinou po čtyřiceti
letech, z rukou náčelníka
Územní vojenské správy Frý-
dek-Místek plk. Oldřicha Hlis-
nikovského muži z Frýdku-
Místku a přilehlých obcí naro-
zení v roce 1941. Za službu
vlasti a městu vyřazovaným
vojákům přišel poděkovat i
starosta města Zdeněk Stolař.

„Uběhlo čtyřicet let od doby,
kdy jste u svých útvarů vykoná-
vali vojenskou službu. Až do ny-
nějška jste měli vůči své vlasti
brannou povinnost a nyní mám
tu čest vám jménem Armády
České republiky za vaši službu
poděkovat a slavnostně vám
předat Osvědčení o zániku
branné povinnosti,“ uvedl ve
svém projevu k vyřazovaným
vojákům Oldřich Hlisnikovský.
Vojáky ročníku 1941 letos na-
hradí branci narození v roce
1983. (jr)
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P Ř I J M E
KVALIFIKOVANÉ

ŠVADLENY
N A B Í Z Í M E

• náborový příspěvek ve výši celkem 10.000,- Kč
• jednosměnný provoz
• pěkné pracovní prostředí

P O Ž A D U J E M E :
• odbornost
• odpovědnost

Kontakt a informace : ☎ 0658/432041-2
p.Bužková, p.Ondrušková

způsob platby určené novým zá-
konem mírně ano. Taktéž nedo-
statky týkající se trvalého přihlá-
šení k pobytu se mohou promít-
nout jako komplikace pro obča-
na, pakliže včas neodhlásil ty,
kteří v bytě již trvale nežijí. Jde
ale jen o administrativní kompli-
kace, které se většinou mohou
rychle odstranit. Potřebné infor-
mace je možno zjistit na měst-
ském úřadě.

Nevím, zdali mohu bezpečně
říci, že jaro je již tady - je možné
jen těžko říci, při letošním vrtka-
vém počasí, zdali se zima opět
na chvíli nevrátí. Ptačí zpěv a
teplejší sluníčko nás však poma-
lu přesvědčují, že nejkrásnější
období roku se již dlouhodoběji
zastavit nedá. 
Zdeněk Stolař, starosta města

Pokračování ze str. 1

Výrobní družstvo 
SVAZARMOVSKÁ 308
FRÝDEK-MÍSTEK

✄ ✄

Mezi vojáky vyřazovanými z Armády ČR byl letos i bývalý velitel frýdec-
ko-místeckého vojenského útvaru pplk. v záloze Štefan Ondruš (na sním-
ku vlevo). Za vykonanou službu mu poděkoval náčelník Územní vojenské
správy Frýdek-Místek plk. Oldřich Hlisnikovský (na snímku uprostřed)
a starosta města Zdeněk Stolař (vpravo). Foto: Jana Rumianová

Starosta poděkoval vojákům za službu
městu a vlasti

Přijďte se podívat na 23. ročník
Turnaje šachových nadějí

Pod záštitou Městského úřadu ve Frýdku-Místku proběhne
ve dnech od 28. března do 1. dubna v prostorách Národního
domu v Místku již 23. ročník „Turnaje šachových nadějí
2002“, který pořádá Dům dětí a mládeže Frýdek-Místek a Bes-
kydská šachová škola.

Přijďte strávit Den Země do Hatí
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Poplatníkem podle nové-
ho zákona je:

A) fyzická osoba, která má
v obci trvalý pobyt. Za domác-
nost může být poplatek odve-
den společným zástupcem, za
rodinný nebo bytový dům
vlastníkem nebo správcem, ty-
to osoby jsou povinny obci
oznámit jména a data narození
osob, za které poplatek odvá-
dějí,

B) fyzická osoba, která má
ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální re-
kreaci (např. rekreační domky,
chaty, rekreační chalupy a za-
hrádkářské chaty), ve které ne-
ní hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba; má-li
k této stavbě vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdíl-
ně, a to ve výši odpovídající po-
platku za jednu fyzickou oso-
bu.

Finanční odbor Městského
úřadu v minulých dnech do-
končil zavádění evidence po-
platníků podle „prohlášení“,
které byly zasílány do všech

domácností na území města
Frýdku-Místku koncem loňské-
ho roku. Na tomto „prohlášení“
si mohli poplatníci  zvolit place-
ní poplatku samostatně buď na
každého občana s trvalým po-
bytem na území města nebo
prostřednictvím společného
zástupce.

Poplatek za osobu a kalen-
dářní rok činí Kč 348,-, u osob
starších 70-ti let činí Kč 192,-
(tito občané si o úlevu poplatku
nemusí žádat). Poplatek pro
vlastníka stavby určené k indi-
viduální rekreaci činí Kč 348,-.

Poplatek je splatný:
pro poplatníky podle písme-

ne a) tj. fyzické osoby s trvalým
pobytem:

A) nečiní-li více jak 200,- Kč
ročně, nejpozději do 31.3.,

B) činí-li více jak 200,- Kč
ročně ve 4 stejných splátkách
vždy nejpozději do 31.3., 30.6.,
30.9., 31.12.,

C) i při vyšší částce než 200,-
Kč lze poplatek zaplatit najed-
nou, a to do 31.3., kdy je popla-
tek placen jednou částkou. 

Pro poplatníky podle písme-

ne b) tj.vlastníky stavby určené
k individuální rekreaci je splatný
jednorázově nejpozději do 31.3. 

Upozorňujeme všechny
vlastníky staveb určených ne-
bo sloužících k individuální re-
kreaci, u kterých neproběhlo
kolaudační řízení, aby se do-
stavili na stavební úřad Měst-
ského úřadu Frýdek-Místek a
požádali o vydání kolaudační-
ho rozhodnutí. V letních měsí-
cích roku 2002 budou pracov-
níci finančního odboru prová-
dět místní šetření těchto objek-
tů a nezkolaudované stavby
určené nebo sloužící k indivi-
duální rekreaci budou hlásit na
stavební úřad. Vlastníkům
těchto staveb pak hrozí pokuty
dle stavebního zákona. 

V měsíci březnu a dubnu bu-
dou všem poplatníkům vytištěny
poštovní poukázky, které se bu-
dou průběžně předávat k roze-
slání buď doručovatelům Měst-
ského úřadu nebo České poště.

Na poštovních poukázkách
bude uvedeno číslo účtu Měs-
ta Frýdek-Místek, variabilní
symbol a částka k úhradě.

Na základě těchto poštov-
ních poukázek mohou obča-
né platit těmito způsoby:

D) úhradou poštovních pou-
kázek na poště

E) jednorázovým příkazem
v ostatních peněžních ústa-
vech

F) v hotovosti na finančním
odboru.

Pokud si domácnost zvolila
placení poplatku prostřednic-
tvím společného zástupce, bu-
de mu poštovní poukázka za-
slána za všechny osoby, které
uvedl v „prohlášení“, a kteří
jsou trvale hlášeni na území
města Frýdku-Místku.

Pokud si domácnost společ-
ného zástupce nezvolila nebo
neodevzdala „prohlášení“,
poštovní poukázka bude zaslá-
na každému členu domácnosti
samostatně.

Poštovní poukázky budou vy-
tištěné podle splatnosti uvede-
né v obecně závazné vyhlášce,
např.u poplatníků s trvalým po-
bytem a výši poplatku Kč 348,-
nebo při placení prostřednictvím
zástupce - čtvrtletně. V případě,
že budete chtít zaplatit celý po-
platek najednou, oznamte tuto
skutečnost telefonicky nebo se
dostavte na finanční odbor a
pracovníci finančního odboru
Vám vydají novou poštovní pou-

kázku, případně můžete využít
možnosti zaplatit v hotovosti na
finančním odboru.

Vzhledem k technickým
možnostem a složitostí prvotní-
ho zavedení poplatku dojde
ke zpoždění v rozeslání poštov-
ních poukázek za první čtvrtle-
tí. Finanční odbor v roli správce
poplatku bude tolerovat splat-
nost první splátky do konce
dubna 2002 bez sankce.

Následující splátky budou
v souladu s termíny splatnosti
tak, jak je uvedeno v obecně
závazné vyhlášce.

V případě, že se na vytiště-
ných poštovních poukázkách
vyskytnou nesrovnalosti nebo
budete mít dotazy, týkající se
tohoto poplatku, obraťte se na
pracovníky finančního odboru
na těchto telefonních číslech:

609-159,161 Frýdek
609-162,163 Místek, obce,

stavby určené nebo sloužící
k rekreačním účelům

Úřední hodiny na oddělení
místních daní a poplatků:
Pondělí: 8.00 - 17.00 hod.
Úterý: 8.00 - 11.30 hod.
Středa: 8.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 - 11.30 hod.

Upozorňujeme občany, že
mimo tyto hodiny nelze záleži-
tosti místních poplatků na fi-
nančním odboru vyřídit. (mp)

Jak je možné platit za svoz odpadů

Radnice se zapojila do soutěže
„Města a vesnice v květech a zeleni“

Již v minulých číslech Zpravodaje jsme vás informovali o novém způsobu placení poplat-
ku za komunální odpad. Jelikož ze strany občanů je stále hodně dotazů k této problematice,
především na způsob placení tohoto poplatku, uveřejňujeme i v tomto čísle Zpravodaje ně-
které informace.

Soutěž Entente Florale zaměřená na zeleň a
životní prostředí probíhá už od roku 1975. Po-
řádá ji Evropské sdružení pro okrasné sado-
vnictví a krajinářství se sídlem v Bruselu. Tato
organizace si vytkla tyto cíle:
- společný postup správ obcí, zastupitelstev a

obyvatel v zájmu ekologického rozvoje
- ktivně prováděná ochrana životního prostředí ze

strany městských a obecních samospráv
- cílevědomé a plánovité zlepšování prostředí

měst a obcí
- motivování obyvatel k aktivní spoluúčasti na

tomto procesu
- ekologická výchova, vzdělání a osvěta mezi oby-

vateli
- fungující komunální informační politika

Soutěž Entente Florale je určena pro země EU
a EFTA ( Evropské sdružení volného obchodu -
členem je i Česká republika ). Probíhá každoroč-
ně a podporuje evropského ducha a evropskou
vzájemnost. Hodnotící komise je složena ze zá-
stupců všech členských zemí. Hodnotí v přihláše-
ných sídlech zeleň a kvalitu prostředí, oceňuje
osobitost sídel, národní svébytnost, specifika kra-
je, kulturu a pospolitost obyvatel a jejich schop-
nost podílet se na věcech veřejných. Soutěž pod-
něcuje ekologický přístup k řešení obecních zále-
žitostí, aktivní ochranu životního prostředí prová-
děnou v zájmu obyvatel. Při obnově zeleně sídel
oceňuje koncepční, promyšlené výsadby, zkrášlo-
vání veřejných prostranství, ulic a návsí i obětavou
péči obyvatel. Podporuje spolupráci správních or-
gánů, soukromých organizací a jednotlivců. Záro-
veň i aktivní účast obyvatel na zlepšení prostředí
a péči o něj. Soutěžící země přihlašují v daném ro-
ce vždy jedno město a jednu vesnici.

Národní organizátoři ČR, kteří již mají mnoha-
leté zkušenosti se soutěží Vesnice roku, spolu-
pracují s ministerstvy životního prostředí a zahra-
ničí, Spolkem pro obnovu venkova, Společností

pro zahradní a krajinářskou tvorbu a dalšími sub-
jekty. V roce 2002 byly organizátory soutěže za
Českou republiku přihlášeny vesnice Telecí
v okrese Svitavy a město Frýdek-Místek.

Má naše město co nabídnout? Asi ano, protože
bylo organizátory soutěže vybráno z více kandidá-
tů, mezi nimiž byla i tak „zelená“ města jako Zlín a
Olomouc. Frýdek-Místek se může pochlubit jak
množstvím zeleně, tak počtem svých parků a systé-
mem městské zeleně, který umožňuje procházet
zelenými plochami napříč celým městem. Velký vý-
znam má i vybavenost ploch zeleně pro hry dětí -
dětská hřiště pro nejmenší i pro sportovní aktivity.
Příznivá je i úpravnost historického středu Frýdku a
v blízké budoucnosti i Místku, kde nechybí stromy.
Bez povšimnutí nezůstalo ani budování cykloste-
zek, humanizace sídlišť i rozvoj kultury.

Dne 6.3.2002 ( po návštěvě Telecí ) přijela do
Frýdku-Místku národní komisařka soutěže
Ing.Kolmanová z Prahy. Prohlédla si město a od-
vezla si celou řadu informací o městě Frýdku-
Místku, které osobně předala 10.3. na jednání v
Bruselu. Zeleň i její vybavenost na ní udělala příz-
nivý dojem. Tato soutěž určitě přispěje i k výmě-
ně zkušeností mezi jednotlivými městy, přispěje i
k dalšímu rozvoji zeleně a kvality životního pro-
středí přesto, že se s úrovní zeleně, obvyklé ve vy-
spělých státech EU, zatím ještě nemůžeme srov-
návat.

Mohou přispět k úspěchu v této soutěži i ob-
čané města? Samozřejmě, každý může přispět
a hodnotící komise právě toto hodnotí v kaž-
dém městě velmi vysoko. Upravené předza-
hrádky plné květů, květiny v oknech a na bal-
kónech, to bezesporu přispěje ke kráse města
k jeho úpravnosti a barevnosti. Květiny doká-
žou zcela určitě setřít panelákovou šeď, při-
spět tak k osobitému vzhledu každého domu,
každé ulice. Ing. Jiří Lederer,

odbor životního prostředí MěÚ FM

V roce 1994 předložilo Mi-
nisterstvo práce a sociálních
věcí a Ministerstvo vnitra vlá-
dě ČR materiál pod názvem
„Program sociální prevence a
prevence kriminality“, která
ho přijala. Na základě tohoto
usnesení byla v ČR zavedena
funkce sociálního asistenta.
V praxi šlo vlastně o přesun
sociální práce z kanceláře na
ulici.

Naše město bylo jedním
z prvních, které tuto funkci za-
vedlo. Cílovou skupinou frýdec-
ko-místeckých sociálních asi-
stentů jsou děti a mládež ve vě-
ku 8 - 14 let z lokality Slezská ve
Frýdku. Jejich náplní práce je
sociální prevence. Zaměřuje se
na děti a mladistvé trávící svůj
volný čas bez dozoru a smyslu-
plné činnosti na ulici („děti z klí-
čem na krku“), kteří jsou ohrože-
ni negativními vlivy prostředí a
společnosti. Jedním z hlavních
úkolů sociálního asistenta vyplý-
vajícím ze samotného názvu té-
to funkce je asistence neboli do-
provázení při zvládání krizového
období života dětí a mladistvých.
Asistence je chápána ve smyslu
rovnocenného partnerství, nikoli
jako poskytování péče sociálně
hendikepovaným skupinám.

Klub Kosťa je neformální
označení činnosti sociálních asi-
stentů MěÚ F-M. V minulém ro-
ce došlo k rozšíření stávajících
prostor klubu. V současné době

klub Kosťa působí na Kostikově
náměstí č. 646 (ne v prostorách
DDM). Klubové zázemí nabízí:
sportovní vyžití (šipky, stolní fot-
bal, stolní tenis), klubovnu (stol-
ní hry, výtvarná tvorba, hudební
koutek), diskusní místnost pro
mladistvé (možnost „pokecání“,
tématických odpolední, hudební
a filmové produkce).

Aktivity sociálních asistentů
nabízejí dětem a mladistvým  cí-
levědomý a alternativní způsob
trávení volného času, a to nejen
na sídlišti a v klubu, ale i v okolí
(víkendové pobyty, tábory).
Snaží se o prožití nezištných ka-
marádských vztahů mezi nimi,
jejich motivaci k samostatnému
vytváření svého volného času a
posilování zdravého životního
stylu.

Během působení sociálních
asistentů MěÚ F-M bylo oslove-
no přes 400 dětí. V každém ro-
ce se uskutečňuje průměrně 6
víkendových pobytů, kterých se
účastní zhruba 20 dětí. V průbě-
hu letních prázdnin se koná tá-
bor s pomocí aktivních dobrovol-
níků, jenž spolupracují i během
roku při jednodenních akcích a
výletech.

Klubová činnost je bezplatná.
Víkendové pobyty a tábory jsou
z větší části dotovány z rozpočtu
města Frýdek-Místek. 

Miroslava Hovjacká,
Kateřina Merová,

sociální asistentky MěÚ FM

Klub KOSŤA sociální asistenti
městského úřadu ve FM
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Jak to probíhalo 
ve Frýdku

Město Frýdek-Místek po-
stupně mění svůj vzhled a vět-
šina z nás určitě vnímá, že je
stále hezčí. Frýdecké náměstí
bylo dokončeno v roce 1997,
obnova místecké části historic-
kého centra města byla tedy
na místě. Je vhodné si připo-
menout průběh rekonstrukce
Frýdeckého náměstí, kdy stav-
ba měla probíhat od 1. 12.
1995 do 31. 5. 1997. Přeložky
inženýrských sítí a podstatné
části dláždění byly dokončeny
do 20. 12. 1996, následovaly
dokončovací práce na zpevně-
ných plochách náměstí. Jejich
kolaudace byla zahájena 8. 7.
1997, ukončena 15. 9. 1997.
Předčasné užívání náměstí by-
lo povoleno 20. 12. 1996, tj. po
třinácti měsících, kolaudace
proběhla až po 22 měsících.

Začátek je u sítí
Jednání mezi městem a

správci sítí začínají mít konkrét-
ní podobu již v roce 1995, kdy
SmVaK připravoval rekon-
strukci vodovodu a kanalizace
a souhlasil s odsunem těchto
rekonstrukcí na dobu, kdy
město bude připraveno řešit
odvádění dešťových vod z do-
tčeného území. Od roku 1999
je uvažováno s rekonstrukcí
celého území, vymezeného uli-
cemi Hlavní, Ostravská a 8.
pěšího pluku.

Rekonstrukce náměstí Svo-
body je připravována na 2. po-
loletí roku 2001 a se správci sí-
tí je od roku 1999 projednává-
na potřeba oprav vodovodu,
kanalizace, plynu, silnoprou-
dých a telefonních kabelů. Sm-
VaK je připraven zahájit,
v předstihu rekonstrukce svých

rozvodů, na jeho práce má na-
vazovat oprava povrchu ná-
městí. Jednání probíhají také
v roce 2000 a počátkem roku
2001, kdy SmVaK, respektive
jeho projektant upozorňuje na
zjištěný havarijní stav kanaliza-
ce, která začíná ohrožovat ob-
čany města.

Do akce se vkládají
památkáři

V tomto období vstupuje do
jednání Státní památkový
ústav v Ostravě a OkÚ FM,
upozorňují na špatný stav ně-
kterých památkově chráně-
ných budov a požadují ověření
jejich stavu statikem.

Zahájeno stavební řízení
Po projednání s občany, vy-

hlášení několika výběrových ří-
zení - podle zákona o zadává-
ní veřejných zakázek a na zá-
kladě souhlasu zastupitelstva
města a 33 vlastníků nemovi-
tostí je možné požádat o zahá-
jení stavebního řízení.

Oprava sítí měla
proběhnout s předstihem

Do doby ověření stavu ne-
movitostí je pozastaveno také
stavební řízení na připravova-
né opravy vody a kanalizace.
SmVaK se rozhoduje v únoru
2001 pro bezvýkopovou meto-
du oprav vodovodu a kanaliza-
cí a projektanti připravovaných
akcí Sm VaK a města navzá-
jem projednávají harmono-
gram postupu výstavby. Proto-
že voda a kanalizace mají pro-
bíhat bez vlivu na ostatní prá-
ce, je projednán harmonogram
výstavby s předpokladem za-
hájení 16. 7. a ukončení 5. 12.
2001, tedy s průběžnou lhůtou
necelých pěti měsíců. SmVaK
má své práce zahajovat

v předstihu od 1. 7. 2001, ví-
tězná nabídka uchazeče SA-
TES Morava s.r.o. za uvede-
ných předpokladů nabízí zkrá-
cení vlastní lhůty o 1 měsíc.

Několik nemovitostí
musí být staticky zajištěno

Před odkrýváním povrchu
musí být staticky zajištěno 5
nemovitostí a je rozhodnuto,
že další nemovitosti budou sle-
dovány, aby nemohlo dojít k je-
jich ohrožení a tím k ohrožení
občanů města. Znamená to
dalších pět výběrových řízení,
protože město musí dodržet
postup podle zákona.

Firma, která staticky zajišťu-
je nemovitosti, získává značné
zpoždění při provádění prací.
Přestože město práce urguje,
projednává denně postupy
prací a v plné míře firmu pena-
lizuje, dochází k omezení prací
na ploše kolem nemovitostí.

Vznikají první jámy
Po zahájení prací této firmy

nastupují na opravy kanalizace
a později vodovodu firmy, pra-
cující pro SmVaK. Bezvýkopo-
vá kanalizace potřebuje několik
obrovských a hlubokých jam,
které znemožní provádění prací
v jejich okolí. Potom však práce
běží celkem rychle kupředu a
zdá se, že dodavatel města do-
káže zpoždění dohnat.

Objevují se hříchy
minulosti

Při odkrývání povrchů se
však objevují hříchy minulých
období. Potrubí plynu nemá
krytí 80 cm, ale místy pouze 20
cm. Na Štursově ulici je zjištěn
souběh tras plynu a vody. No-
vě ukládané potrubí plynu mu-
sí ustoupit rekonstrukci vodo-
vodu a SM plynárny je musí
oproti předpokladu přeložit
stranou. Kabely silnoproudých
rozvodů, pokládané někdy
před dvaceti lety, jsou v těsné
blízkosti povrchu. V mnoha
místech zjišťujeme, že jsou
zcela nekryté nad povrchem
terénu. Musí dojít k prodlouže-
ní spojovacích kabelů téměř u
všech rozvaděčů.

Další výkopy kvůli
přípojkám

Bezvýkopová technologie
vody potřebuje v každém rohu
náměstí alespoň dvě jámy
v délce 7 metrů, tam kde byl
v minulosti kousek ocelového
potrubí, se technologie zasta-
vuje a objevují se další výkopy.
Nejhorší je, že každá domovní
přípojka je nahrazena provizor-
ní přípojkou tzv. „suchovodem“
na povrchu a doprovázena vý-
kopem pro novou přípojku u
každé nemovitosti. Jedná se
celkem o 45 dalších výkopů,
některé z nich zůstaly otevřené
i dva měsíce.

Pod povrchem čekala
překvapení

V průběhu prací se nahodile
pod odkrytým povrchem obje-
vují jílovitá oka, kde zvodněné
jíly mají hustotu těsta. Situaci je
nutno neprodleně řešit a v těch-
to místech je nutné jíly odstranit
a nahradit pevnými materiály
jako je kamenina a struska. Ob-
jevuje se několik historických
sklepů, které musí být po pro-
vedeném archeologickém prů-
zkumu zasypány, sklep na sou-
kromém pozemku smí být zasy-
pán až po souhlasu vlastníků.

Paty pilířů - další potíže
Po obnažení základů památ-

kově chráněných domů se ob-
jevuje další problém - paty pilí-
řů se rozpadávají a po jejich
odkrytí hrozí nebezpečí poško-
zení celé řadě domů. Situace
je sice řešena v uzavřené
smlouvě, ale statik musí ihned
navrhnout způsob sanace a
neprodleně nastupuje odborná
firma, která zajišťuje potřebnou
injektáž poškozeného zdiva.

Problémy konečně
vyřešeny

Severomoravská energeti-
ka, respektive její zhotovitel,
neprovádí úpravy rozvaděčů
podle představ památkářů a je
nutné práce znovu projednat a
zajistit nápravu.

Konečně je většina problé-
mů odstraněna, zapomenuté
šachtice kanalizace i přípojky
vody SmVaK dokončuje a k
30. 11. 2001 odchází.

Zima práce přerušila
To však už nastupuje zima

v plné síle. Firma Sates dláždí
do poslední chvíle, než vrstvy
sněhu tuto práci zcela znemož-
ní. Dláždění probíhá i přesto, že
povrchy již nebude možné pro-
sypat kamenivem a zpevnit. Do
jara bude část povrchu poško-
zena a firma ji bude muset na
své náklady opravit. Život ob-
čanů města však bude méně

omezován a chůze po dláždě-
ných plochách bude snadnější.
Pak je práce nutno přerušit.

Práce se chýlí k závěru
Dnes je již převážná část

ploch zadlážděná, jsou zre-
konstruovány inženýrské sítě
na celém náměstí, statika
ohrožených objektů je stabili-
zována. Zbývá ještě provést
předláždění loubí, poslední do-
končovací práce a dovybavení
náměstí mobiliářem.

Ukončení už po devíti
měsících

Reálný termín ukončení
stavby je s ohledem na očeká-
vaný průběh zimy duben 2002.
Očekávaná průběžná doba vý-
stavby je celkem 9 měsíců,
mnohem kratší než byla na ná-
městí ve Frýdku. Frýdek je
však zapomenut a problémy
rekonstrukce Frýdeckého ná-
městí Místek nepoznal. 

Jan Kaspřík, vedoucí in-
vestičního odboru MěÚ FM

Po devíti měsících se znovu zrodí místecké náměstí

Dělníci po odkrytí povrchu náměstí narazili na celou řadu
nepříjemných překvapení. Hříchy minulosti se projevovaly
téměř všude Foto: Jana Rumianová

Stavební práce se blíží k závěru a náměstí Svobody se začíná
probouzet do nové krásy. Foto: Jana Rumianová

Na stránkách tisku se neustále objevují informace o pro-
blémech rekonstrukce Náměstí Svobody v Místku. Určitě
tedy stojí za to, uspořádat si fakta o přípravě této vý-
znamné investiční akce, a také o jejím průběhu.

Firma VELČOVSKÝ

● renovace dveří, 
kuchyňských 
linek

● montáže 
bezpečnostních
dveří 
zn. Sherlock

● výroba dveří
● vitrážová skla

Tel.: 0606/705 858 
(nonstop)

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

e-mail:velc@applet.cz
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Nadmûrné délky obuvi 
pro ženy - vel. 41 - 45 
a muže - vel. 45 - 50

Specializovaná prodejna
DùTSKÁ OBUV ZLÍN

Gahurova 5265, Dům kultury 1. patro
U hlavní brány Svitu - 100 m od nádraží

ČD A ČSAD

☎ 067/722 3068

FINANâNÍ 
PÒJâKY

◆ 20 000 - 200 000 Kč

◆ peníze přímo na Váš
účet

◆ neúčelové a bez ručitele

◆ vhodné pro důchodce

◆ měsíční splátky srážkou
ze mzdy nebo z účtu

0608 613 045

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

Školení řidičů včetně přezkoušení podle zákona 247/2000

PRO STUDENTY SLEVA, DLOUHODOBÉ SPLÁTKY

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu) 

Po 17.00 - 18.00 hod.; zahájení 8., 15., 22., 29. 4.
Informace:  tel.: 0658/67 12 88

tel.: 0724/20 00 40

CARAADD

A, B, C

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

Kompletní sluÏby v oblasti

vodo - topo - plyn
s bezplatnou konzultací

n a b í z í
firma KUPâA Tomá‰

739 03 PrÏno ãp. 5

Volejte ihned 0658/675 999

nebo 0602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·

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

Vám nabízí hutní materiál a kovovýrobky. 

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

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

Telefon: 0658/482 919, 622 148

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

Nabízí od nového školního roku následující studijní obory: 

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

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

RÁMUJEME 
A  PASPARTUJEME

- velký výběr rámů a paspart.
Provádíme veškeré

SKLENÁŘSKÉ PRÁCE 
V INTERIÉRECH
A EXTERIÉRECH.

Provozní doba:
Po - pá 8 - 17

tel.: 0658/431 385
0723/667 141

Sídlo: 
Domov mládeže SPŠ,

ul. 28. října 1639, 
Frýdek-Místek

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

volejte zdarma

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

0658 625 625

0603 512 515

cesta zpět zdarma

slevy pro 
tělesně 

postižené 
a důchodce

Na sváteãní den oslaven˘ u nás 
nikdy nezapomenete

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134, FM
✆ 0658/644 780

644 781
433 883

Kavárna a restaurant
RADHOŠŤ
T.G. Masaryka 1147
FM
✆ 0658/609 501

621 031
e-mail: ndar@volny.cz

V Národním domě probíhá soutěž s měsíčním slosováním o hod-
notné ceny. Losování probíhá poslední sobotu
v měsíci.

V kavárně Radhošť jsme opět obnovili tradici zahrát si královskou
hru - šachy. Obsluhující personál je Vám na
požádání ochotně zapůjčí.

NÁRODNÍ DŮM - RADHOŠŤ, a.s. nabízí
• Oslavy • svatby • rauty • školení • promoce • společenské akce 
• taneční večírky • velkoplošná televize • hra v šachy
Ostatní služby podle přání a dohody (taneční parket, hudba, dekorace.)

Návrh slavnostního menu:
Přípitek: Becherovka
Předkrm: Plněné vejce v šunkovém kornoutku, pečivo
Polévka: Drůbeží se šunkovým svitkem
Hl. jídlo: Selský talíř - domácí uzené, pečená plec na česneku,

panenská svíčková, kysané zelí, bramborový a špe-
kový knedlík

Dezert: Plněná broskev s čokoládou a šlehačkou
Káva: Presso se smetanou
Cena menu: 216 Kč

Nebo:
Přípitek: Barbero bianco
Předkrm: Plněný hermelín, pečivo
Polévka: Hovězí s domácími nudlemi, játrové knedlíčky
Hl. jídlo: Kuřecí závitek s rokforovou omáčkou, krokety
Dezert: Horké maliny s čokoládou a šlehačkou
Káva: Presso se smetánkou
Cena menu: 260 Kč

Vítězové únorové soutěže
o ceny
v Národním domě se stali:
1.Robin Zeman (pohoštění v hodnotě 600 Kč)
2.Michal Čapoun (dárkový balíček)
3.Renáta Polášková (odběr 10 piv nebo káv zdarma)
V ý h e r c ů m  g r a t u l u j e m e .

Děkujeme za připomínky a náměty vhozené do urny 
na barovém pultu a těšíme se na další.

Heslo: Což takhle dát si večeři v Národním domě a vyhrát?



V obcích města FM
Termín konání: 20.4.2002
Lysůvky zahradnictví 

07,30 - 08,00
Zelinkovice obchod 

08,15 - 08,45
Chlebovice myslivecká chata

09,00 - 09,15
prodejna Jednoty 

09,30 - 10,00
Skalice kulturní dům 

10,45 - 11,00
u kostela 11,15 - 11,30
Kamenec u lávky 11,45 - 12,00
Lískovec u hřiště 

13,00 - 13,15
u prodejny Jednota

13,30 - 13,45
U Hájku - točna14,00 - 14,15

Ve FM v měsíci dubnu:
U kina P.Bezruče - Místek: 

2.4. - 4.4.
U krytého bazénu - Místek: 

9.4. - 11.4.
U Mariánského kostela - Frý-
dek: 16.4. - 18.4.
Naproti zastávce Na Veselé -
Frýdek: 23.4. - 25.4.

Sběr nebezpečných
složek komunálního

odpadu
v našem městě provádí
Frýdecká skládka a.s.

tel. 627 047 , 636 251

Na tyto stanoviště
v danou dobu je možné
bezplatně přinést tyto
nebezpečné složky
odpadu:

- mazací a motorové oleje,
olejové filtry,

- televizory, obrazovky,
- lednice,
- použité obaly od postřiků,
- vyřazené léky,
- zbytky barev, laků, ředidel,
- autobaterie, monočlánky,
- zářivky, výbojky,
- rádia, počítače,
- jiný elektro odpad.
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PPRROODDÁÁMM
8 stavebních parcel

po cca 1000 m2 v k.ú. ob-
ce PrÏno s vyhlídkou na

Beskydy. Ve‰keré ing. sítû
na hranicích pozemkÛ. 

Cena 220 Kã/m2. 
Info na tel.: 0603 356 863

069/681 0093
p. Jifií Pawlas

Ve 2. patfie
novû zrekonstruovaného

domu
na ul. T.G.M. ve FM

(vedle Renty)
ROZUMNÁ CENA

Tel. 0602 535 595

KANCELÁ¤E
PRONAJMEME

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

11.2. zahrada Národ. domuněm. ovčák, světlý, černý hřbet
11.2. zahrada Národ. domuněm. ovčák, tmavá srst
13.2. ul. Kvapilova 2 x štěňata, béžová, kříženci - psi

1 x štěně - fena
14.2. u čerp. stanice Shell rotvajler, černý s pálením
14.2. ul. Slezskábílo hnědý kříženec, chlupatý, střední
14.2. ul. Pod školou něm. ovčák
15.2. ul. J. Božana u Invy něm. ovčák rezavé barvy
20.2. ul. Bavlnářská černý labrador
22.2. nádraží ČD fena něm. ovčáka, žlutá, černý hřbet
23.2. ul. Bezručova belgický ovčák, fena
23.2. ul. Míru kříženec jezevčíka, hladkosrstý, rezavý
24.2. ul. Klicperova zlatý kříženec labradora
24.2. v lesíku u Slezské šarpej, béžový, pes, starší
25.2. U nemocnice kříženec, fena, černá, malá
26.2. ul. Ostravská pitbul, zlatý s bílou náprsenkou
1.3. u Válcoven plechu bílohnědý kříženec, krátkosrstý
1.3. ul. J. Božana šedohndý kříženec, štěně
2.3. rest. U mamy kříženec rotvajlera
4.3. ul. Pionýrů kokršpaněl, fena, černá
7.3. ul. Zámecká menší, černý kříženec

11.3. ul. Husova černý menší, hladkosrstý kříženec
11.3. Nová osada mops, béžový, fena

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

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

Chtěli byste pejska? Netoužíte po psím šampiónovi, ale jde Vám spíše o to, abyste získali věrné-
ho kamaráda? V psím útulku u pana Ondračky v Sedlištích si můžete vybrat pejska malého či vel-
kého, chlupatého nebo hladkého, rošťáka i klidného. Zajděte se podívat, určitě si s některým hafí-
kem „padnete do oka“. Říká se, že pejsci z útulku bývají nejvěrnější a nejpřítulnější. Pokud si ně-
kterého z nich vyberete, bude Vás navíc u srdce hřát pocit, že jste dali domov nešťastnému a opuš-
těnému tvorečkovi. (jr)

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

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

2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
IV. NP - 7 kanceláří
III. NP - 5 kanceláří

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

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

5) křížový podchod
- prodejní box o výměře 12,20 m2

- prodejní box o výměře 12,70 m2

(směr obch. středisko MAINL)
- prodejní box o výměře 13,40 m2 (směr ul. Frýdlantská)

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 604, Sadová

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

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

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

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

4) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 331 m2 - suterén

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

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

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

- pozemky p.č. 1831/249 ost. plocha a p.č. 1524 zast. plocha o cel-
kové výměře 400 m2 (Kostíkovo náměstí) - za účelem dostavby
uliční linie.

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

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 

OZNÁMENÍ
o změně telefonních čísel
v objektu čp. 811, ul. Malý
Koloredov ve Frýdku-Místku:
☛ MUDr. Eva Kubová

Tel. č. 64 80 86
☛ Solárium - Klimunda Igor-

Tel. č. 0608 720 766
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Nejproblémovější lokality
V Místku počet přestupků

buzení veřejného pohoršení
vzrostl ve všech pochůzkových
rajonech. Pokles byl částečně
zaznamenám pouze na sídlišti
Anenská. V okolí fontány na
ulici Pionýrů, Anenské a J.
Lohrera však počet případů
neklesl. Časté problémy se vy-
skytují na autobusovém stano-
višti, v sadech Smetany, na
Frýdlantské a Bezručově ulici,
největším problémem je však
okolí večerek na ČSA, kde by-
lo přistiženo 77 pachatelů.

Ve Frýdku je nárůst patrný
zejména na sídlišti Slezská
a nádraží ČD. Tady strážníci
zasahovali v 61 případech,
u Stounu 29 krát a v okolí he-
ren a barů ve Visitu a Krakenu
39 krát. Dále od těchto provo-
zoven přestupků ubývalo, na
J.Čapka jich policisté napočíta-
li 18 a na Novodvorské ulici 16.
V sadech Svobody to bylo 10
případů, v blízkých Komenské-
ho sadech 6 a na sídlišti u kul-
turního domu 19.

Problémy dělají večerky
Přestupky proti veřejnému

pořádku se prolínají a mnohdy

je buzení veřejného pohoršení
spojeno s rušením nočního kli-
du, znečištěním veřejného pro-
stranství a konzumací alkoholu.
Velkým problémem jsou v tom-
to ohledu večerky (např. na uli-
ci ČSA nebo Permoník s noč-
ním provozem na ulici Pionýrů).
Některé osoby zde konzumují
na lavičkách a schodech víno
v plastových láhvích, znečisťují
pak přilehlé okolí parčíků, fon-
tán a dětských hřišť zvratky,
močí, pliváním i odhazováním
vyprázdněných láhví. Protože
nemají kam jít anebo nechtějí,
tak si často lehnou tam, kde se
opili, a to už i v dopoledních ho-
dinách, což je v místech s vel-
kým pohybem lidí a v přímé
blízkosti škol zcela nepřijatel-
né. V nočních hodinách pak
dochází u večerek k rušení
nočního klidu, obtěžování a na-
padání ostatních občanů. Velmi
často se jedná o jedny a tytéž
osoby, které přespávají ve
vchodech paneláků nebo na la-
vičkách. Nejvyšší počet u-
místění na PAZS strážníky
v loňském roce drží čtyři obča-
né s trvale přihlášeným poby-
tem ve městě - žena z J. Čap-
ka 16 krát a tři muži 7 až 10
krát.

Z nádraží se bezdomovci
přestěhovali do vchodů

Hlídky prováděly pravidelné
kontroly na nádraží ČD. Před
půlnocí se na několik hodin
uzavírá vestibul ČD. „Bezdo-
movci, kteří zde přespávají,
jsou vykazováni, a přemísťují
se většinou do nonstop provo-
zovny Čekanka, kde podřimují
za stolem. Vlivem alkoholu pak
obtěžují personál nebo ostatní
návštěvníky, často nemají ani
na zaplacení útraty. Protože
pracovníci ČD začali zamykat
odstavené vlakové soupravy,
které byly každonoční nocle-
hárnou, začali se tito bezdo-
movci v chladných měsících
stahovat do mezipater panelo-
vých domů, především na uli-
cích ČSA, Anenské a Sadové
v domě s pečovatelskou služ-
bou, občas zajdou i na sídliště
Slezská. Další skupiny bezdo-

movců přebývali v energolávce
u víceúčelové sportovní haly
a jeden i pod mostem přes ře-
ku Ostravici na Hlavní třídě.
V časných ranních hodinách
se pak tito občané věnují vybí-
ráním zbytků z kontejnerů
a sběrem starého železa. Zís-
kané peníze většinou utratí za
alkohol, opijí se a potom končí-
vají na záchytce. Jejich poku-
tování nebo přestupkové řízení
nemá smysl. Pokutu ani zá-
chytku stejně nemají z čeho
zaplatit,“ konstatuje Ivo Kališ.

Znečištění veřejného
prostranství

Pro rozhazování popelnic,
rozbíjení láhví a odhazování ji-
ných předmětů bylo vloni řeše-
no 241 pachatelů, kteří dostali
105 pokut ve výši 24 000 korun
a na PAZS skončily 3 osoby.
Na komisi MěÚ byly postoupe-
ny 2 případy.

V místecké části bylo nejvíce
těchto přestupků zjištěno v sa-
dech Smetany (85), kde do-
cházelo jednak k odhazování
různého odpadu (nedopalků,
plastových láhví), jednak mlá-
dež znečisťovala lavičky seze-
ním na opěradlech. Podobně
tomu bylo i na ulici Pionýrů
(20).

Ve frýdecké části bývá nej-
větší nepořádek na sídlišti
Slezská. V 11 takových přípa-
dech strážníci zasahovali
u Stounu, v 9 v sadech Svo-
body.

Podávání alkoholu
neplnoletým

Při kontrolách na diskoté-
kách a v hernách bylo prověře-
no celkem 51 osob pro pode-
zření z konzumace alkoholu
osobami mladšími osmnácti let
nebo jeho neoprávněnému po-
dání těmto osobám.

V 15 případech byly uděleny
blokové pokuty v celkové výši
6300 korun. Na správní řízení
před přestupkovou komisi po-
stoupily 2 případy. Nejčastěji
byly prováděny kontroly v pro-
vozovnách Novorest a KOD 6. 

(ik)

Strážníci nedopustí, aby opilci
vylehávali na městských ulicích

Ředitel Městské policie ve
FM ing. Ivo Kališ

Všimli jste si, že na rozdíl od doby, kdy ve Frýdku-Místku
ještě nepracovala městská policie, dnes už tady téměř neuvi-
díte na chodníku ležícího opilce, a pokud přece, potom velice
rychle zmizí? Asi sotva tomu tak bude kvůli větší uvědomě-
losti konzumentů alkoholu, ale zřejmě spíše tím, že strážníci
nedopustí, aby opilci dlouho obtěžovali slušné občany. Konec
konců policejní statistika hovoří za vše: 919 osob se během
loňského roku dopustilo přestupku kvalifikovaného jako bu-
zení veřejného pohoršení. 321 těchto výtržníků museli strážní-
ci Městské policie ve Frýdku-Místku odvézt na protialkoholní
záchytnou stanici na vystřízlivění z vlivu alkoholu. Kvůli stej-
nému přestupku udělili 21 pokut v celkové částce sedmi tisíc
korun. Prohřešky tří osob byly řešeny přestupkovým odděle-
ním MěÚ. Vesměs se jednalo o osoby řadící se společensky
k sociální spodině, alkoholiky nebo jinak narušené osoby.

Nav‰tivte novû otevfien˘

U.S.ARMY
SHOP

na Zámeckém námûstí 1255 
ve Fr˘dku
(vchod mezi kadefinictvím
a ZOO prodejnou)

N a b í z í m e :
◆ rÛzné druhy maskáãÛ (nové

i pouÏité)
◆ triãka, vesty, bombery,

svetry, bermudy
◆ kanady, spací pytle,

maskovací sítû
◆ noÏe, obranné spreje a dal‰í

O t e v fi e n o :

Po - pá: 9 - 12, 13 - 18
So: 9 - 12
Kontakt: 0605 708 296

V tomto čísle vás Regionální inovační centrum Frýdek-Místek
s.r.o. chce opět informovat o možnostech podpor pro malé a střed-
ní podnikatele.

Realizace programu PHARE 2000 pro Moravskoslezský kraj na
projekty podporující MSP, jak jsme v předchozím příspěvku optimis-
ticky prognozovali, nebyla doposud přes předešlé přísliby zahájena.
Jako nový reálný termín se očekává duben až květen roku 2002.

MPO ČR však vyhlásilo na základě usnesení vlády ČR ze dne
27.2. 2002 programy podpory Sektorového operačního programu
Průmysl na výběr projektů celkem do 6 programů, z nichž 4 jsou ur-
čeny pro Moravskoslezský kraj.

Jsou to tyto programy:
■ Podpora rozvoje regionálního průmyslu a průmyslových služeb

(označení 211)
■ Podpora stabilizace regionálního průmyslu a průmyslových služeb

(označení 212)
■ Rozvoj výrobních oborů využívajících tuzemské obnovitelné zdro-

je (označení 321)
■ Manažer středního a velkého podniku (označení 411)

Oproti dříve vyhlašovaným programům dochází zase k ně-
kolika zásadním změnám:
1. Dotace nebo návratná finanční výpomoc je poskytována po skon-

čení jednotlivých etap poté, co si příjemce uhradil veškeré nákla-
dy sám.

2. Vyúčtování požadavků na čerpání podpory musí žadatel uplatnit
nejpozději do 15.11. 2002 prostřednictvím příslušné výkonné
agentury (v MSK - Agentura pro regionální rozvoj, Ostrava).

3. Řešení projektu musí být započato v roce 2002 a ukončeno nej-
později v roce 2003.
Příjem žádostí o podporu končí dnem 8.4. 2002. Podrobnější

informace uvádíme u prvního z těchto programů:
V programu 211 budou zejména podporovány projekty progresiv-

ního a výrazně inovačního charakteru. Příjemcem podpory se může
stát podnikatelský subjekt kategorie středního podniku (50 až 249
zaměstnanců), který bude realizovat aktivity podporované progra-
mem v dané oblasti, která je i působištěm firmy. Podpora bude po-
skytnuta ve formě:
a) investiční dotace max. 1 mil. Kč (nejvýše však 10 % celkových in-

vestic a 40 % nákladů vynaložených v tomto roce.
b) návratná finanční výpomoc do výše 50 % nákladů projektu, max.

2 mil. Kč. Návratná finanční výpomoc se poskytuje na 4 roky, splá-
cí se čtvrtletně v létech 2005 - 6, přičemž po zaplacení 2 splátek
je možno požádat o převedení druhé poloviny nesplácené části
na dotaci.

c) Dotace ke snížení úrokové sazby úvěru poskytnutého Českomo-
ravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., na úhradu nákladů
projektu. Výše dotace činí 10 % p.a. Výše úrokové sazby zvý-
hodněného úvěru činí 6 % po dobu maximálně prvních čtyř let od
poskytnutí úvěru. Podporovaná část úvěru nesmí přesáhnout 10
mil. Kč.
Pro získání podpory je pochopitelně zapotřebí splnit i řadu dalších

podmínek, které však byly většinou požadovány a tudíž námi ko-
mentovány již dříve.

Bližší informace k programu 211, ale i 212, 321 a 411 vám mů-
žeme poskytnout na známé adrese Regionální inovační cent-
rum Frýdek-Místek s.r.o., areál VÚHŽ Dobrá, tel. 0658/601 171,
601 206. Termín schůzky, prosím, domluvte předem telefonic-
ky, abychom se vám mohli plně věnovat. (ric)

Připravují se další
podpory pro malé

a střední podnikatele

TTTTUUUURRRRBBBBOOOO  SSSSOOOOLLLLÁÁÁÁRRRRIIIIUUUUMMMM
Hotelov˘ dÛm Mal˘ Koloredov 811

V˘tahem 3. patro, pû‰ky 4. podlaÏí, dvefie ã. 405
(naproti „Maliny“)

Po - Pá: 9.00 - 12.00, 13.00 - 20.00 So: 9.00 - 12.00
➬ Proã leÏet a pfiehfiívat se 20 aÏ 30 minut v obyãejném

soláriu?
➬ Pfiijìte vyzkou‰et komfort maximálnû 12 minutového

opalování v opravdovém TURBO SOLÁRIU.

OOOObbbb jjjj eeeeddddnnnneeee jjjj tttt eeee   sssseeee ::::   ++++44442222   0000666600008888   777722220000   777766666666



Jak se vloni vyvíjela do-
pravní nehodovost v našem
okrese? Srovnáním statistik
za uplynulé tři roky můžeme
konstatovat, že v okrese Frý-
dek-Místek došlo k poklesu
dopravních nehod. V roce
1999 se na našich silnicích
stalo 3869 dopravních ne-
hod, v následujícím roce už
jich bylo „jen“ 3468 a vloni
3305.

Ne každá nehoda skončila
pouze hmotnou škodou. V loň-
ském roce při dopravních neho-
dách v našem okrese zahynulo
26 osob, 108 jich bylo těžce zra-
něno a 539 osob bylo zraněno
lehce. Hmotné škody činily cel-
kově 1 115 825 korun.

Nejvíce se na dopravních ne-
hodách podíleli řidiči motoro-
vých vozidel (3008). Chodci se
podíleli počtem 54, z toho 23
dětí. U nehod zaviněných lesní
zvěří a domácím zvířectvem
(112) došlo ve srovnání s loň-
ským rokem k poklesu o 27.

Mezi hlavní příčiny doprav-
ních nehod patří na první místo
způsob jízdy (2005), druhé mís-
to zaujímá rychlost a třetí nej-
častější příčinou je nedání před-
nosti v jízdě. Nejčastějším dnem
dopravních nehod je stále pá-
tek.

Je třeba uvést, že policisté
dopravního inspektorátu si i
přes svou vytíženost najdou čas
na preventivní činnost, která
spočívá nejen v přednáškové
činnosti na školách, ale také
v příspěvcích do tisku, televize a
rozhlasu. 

Npor. Mgr. Jana Posová,
tisková mluvčí OŘ Policie ČR

Pozvánka na Mobidika
Policie ČR zve občany ve

dnech od 3. do 5. dubna
do místeckého Národního do-
mu ke zhlédnutí mobilní okres-
ní výstavy zabezpečovací
techniky MOBIDIK Městské
policie z Brna. Na této výstavě

Bylo spácháno celkem 1 625
krádeží prostých (ve srovnání
s rokem 2000 méně o 329)
a 966 krádeží vloupáním (méně
o 270). Na úseku násilné trest-
né činnost bylo spácháno cel-
kem 408 případů, z toho 5
vražd (v roce 2000 6 vražd)
a 71 loupeží. Jednalo se větši-
nou o loupeže menších tržeb
v nočních barech, hernách
a loupeže na osobách. Vysky-
tují se také tzv. fingované lou-

peže z různých osobních po-
hnutek. Negativní trend signali-
zuje zvýšení počtu skutků spá-
chaných dětmi a mladistvými,
a to zejména na úseku majet-
kové kriminality. V oblasti dro-
gové kriminality je situace již
několik let přibližně na stejné
úrovni. Mezi 36 šetřenými TČ
se jednalo nejčastěji o výrobu
a distribuci pervitinu. Celkem 6
TČ bylo zjištěno na úseku ex-
tremismu, což svědčí o poměr-

ně příznivé situaci v okrese.
Mezi mravnostními TČ (celkem
19) kromě případů pohlavního
zneužívání bylo 7 případů zná-
silnění. Na úseku přestupků
v oblasti vandalismu a rušení
pořádku šlo zejména o různé
poškozování cizí věci, např. po-
škozování motorových vozidel,
fasád domů apod..

V silniční provozu bylo šetře-
no do konce loňského listopadu
3 305 dopravních nehod, což je
o 143 méně než ve stejném ob-
dobí roku 2000. Jejich násled-
kem bylo usmrceno 26 osob,
108 bylo zraněno těžce, 539
zraněno lehce. Hmotné škody
přesáhly 111 mil. korun. (an)
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Zlatník RytecJ &P
PRODEJ HODINEK + ZÁRUČNÍ SERVIS

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

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

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

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

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

Dr. Valeriána přivedlo k práci
policisty hledání spravedlnosti

Rodák z našeho města
plukovník JUDr. Luboš Va-
lerián zastává funkci vedou-
cího odboru obecné krimi-
nality služby kriminální poli-
cie a vyšetřování Správy
Moravskoslezského kraje
Ostrava. Jeho rukama pro-
cházejí vyšetřovací spisy tý-
kající se požárů, vražd, ná-
silné trestné činnost, majet-
kové trestné činnosti mláde-
že, trestné činnosti páchané
na mládeži, také drog, extre-
mismu a mravnosti. Podob-
ně je organizována tato
služba na úrovni každého
okresu. Na úrovni kraje se
zpracovávají ty nejzávažněj-
ší případy a také případy,
kdy trestná činnost je orga-
nizovaná, zasahuje několik
okresů či způsobená škoda
dosáhla velkého rozsahu.
Otázky spojené s bezpeč-
ností ve Frýdku-Místku zají-
mají Dr. Valeriána jak z po-
hledu člověka, který zde do-
sud žije, tak z pohledu pro-
fesionálního kriminalisty.
Má-li však hovořit o nápadu
trestné činnosti v našem
městě v roce 2001, zdůraz-
ňuje, že pro informace si za-
šel na Okresní ředitelství
Policie ČR ve Frýdku-Míst-
ku, protože přehled o celko-
vé trestné činnosti je vý-
sledkem práce zdejších po-
licistů.

Zkušenosti nasbíral
v Praze

Na dotaz, co jej přivedlo
k práci policisty, Dr. Valerián
odpovídá: „Asi můj smysl pro
hledání spravedlnosti. Začínal
jsem jako řádový policista
v ulicích Prahy. To byla velká
škola zkušeností. Později
jsem začal samostatně zpra-
covávat trestní spisy, setkával
jsem se s různými pachateli.
Po návratu do Frýdku-Místku
jsem se s městem seznamo-
val znovu jako hlídkový poli-
cista. Po nějaké době jsem se
z hlídkové služby dostal až
k vyšetřování. V roce 1986
jsem absolvoval fakultu vyšet-
řování v Bratislavě. Pak jsem
v praxi opět u Policie ČR ve
Frýdku-Místku zúročil všechny
dosud nabyté znalosti a zku-
šenosti.“

Důležitá je prevence
Jako Frýdečan měl vždy na

starosti frýdeckou část města,
také Lískovec a okolí Válcoven
plechu. To ještě pracoval na
policejním oddělení naproti bý-
valého soudu ve Frýdku.
I když v současnosti působ-

nost Dr. Valeriána se rozšířila
na celý Moravskoslezský kraj,
nemůže zapomenout na
zvláštní zeměpis, který mu stá-
le připomíná, kde se co stalo.
Vzpomíná na lidi, které znal,
kteří se třeba i dostali na sces-
tí. „Vždy jsem tíhnul k práci
související s násilnou trestnou
činností, což mi zůstalo do-
dnes. Jako patriot však stále
sleduji linii obecné kriminality
ve Frýdku-Místku. Záleží mi na
tom, aby tu bylo bezpečně.
Z tohoto pohledu nyní stále vý-
znamnější roli hraje prevence
kriminality. Jak jsem se dozvě-
děl od npor. Mgr. Jany Posové
na zdejším policejním ředitel-
ství, téměř v každém měsíci
minulého roku byla policií rea-
lizována v rámci projektu Ob-
čan a bezpečí konkrétní akce
s cílem oslovit veřejnost od 6
do 60 let. Řada programů byla
určena především dětem
a mládeži. Pravidelně je rov-
něž vyhodnocován obsah
schránek důvěry, které jsou
umístěny v našem městě
a v Třinci,“ říká Luboš 
Valerián.

Policisté by technicky
měli být krok před pachateli

Smyslem akcí organizova-
ných policií je mimo jiné i zís-
kávání důvěryhodnosti v očích
veřejnosti. Na otázku, jak se to
daří policistovi ve vysoké poli-
cejní funkci, Dr. Valerián vy-
světluje: „Mou snahou je do-
padnout pachatele, zmenšit
následky poškození. Jedná-li
se o smrt, jsou samozřejmě
následky nenapravitelné.
I když policie v posledních le-
tech získala mnoho technic-
kých prostředků - výpočetní
technika vyhodnocuje infor-
mační data evidovaných pa-
chatelů a zajištěných stop - ze-
jména objasňování organizo-
vané trestné činnosti vyžadu-
je, aby policisté byli v používá-
ní techniky aspoň o krok
vpředu před stále lépe tech-
nicky vybavenými pachateli.
Výsledky práce Policie ČR, ať
už ve Frýdku-Místku či na
úrovni kraje, týkající se objas-
ňování a odhalování trestné
činnosti však hovoří samy za
sebe. Vždyť za rok 2001 jsou
to výsledky jedny z nejlepších.
To však neznamená, že poli-
cie nemá co zlepšovat,“ míní
vyšetřovatel. „To, že mohu vy-
konávat toto náročné zaměst-
nání i za svůj profesní růst vdě-
čím rodině, bez jejíž opory si
svou práci těžko umím před-
stavit,“ dodal.

Anna Nováková

Vývoj kriminality v okrese Frýdek-Místek

Policie České republiky OŘ Frýdek-Místek
Rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Nápad TČ 5 174 6 996 7 009 6 199 5 623 5 887 5 979 6 115 6 069 5 128
Objasněno TČ 1 369 1 833 1 533 2 123 2 210 2 659 2 652 2 689 2 854 2 528
Objasněno % 26,46 26,2O 21,87 34,25 39,30 45,17 44,36 43,97 47,03 49,30

V období od 1. ledna do 31. prosince 2001 byl zaznamenán
obdobný sestupný trend vývoje kriminality jako v roce před-
cházejícím. Bylo spácháno celkem 4 513 trestných činů (TČ),
což je pokles o 615 TČ oproti roku 2000. Celková objasněnost
dosáhla 54,40 %, což představuje nejvyšší objasněnost od ro-
ku 1990.

26 osob vloni v okrese zbytečně zahynulo

bude k vidění mnoho zajímavé-
ho z oblasti zabezpečovací
techniky, návštěvníci mohou
získat široký přehled o tom, jak
zabezpečit svůj majetek. Vý-
stava se koná v rámci „Roku
ochrany rekreačních objektů“.

Hledají se svědci
Dne 3.3. kolem 19.00 hodiny

došlo ke sražení 51-letého cyk-
listy z Lučiny neznámým řidi-
čem, který neposkytl těžce zra-
něnému pomoc a z místa ne-
hody ujel. K dopravní nehodě
došlo u odbočky k rekreačnímu
středisku Mostař.

Prosíme svědky, kteří by
mohli poskytnout jakékoliv in-
formace k průběhu dopravní
nehody a zejména k vozidlu a
jeho řidiči, aby se obrátili na
kterékoliv obvodní oddělení
policie, linku 158 nebo přímo
na Dopravní inspektorát - vy-
šetřování dopravních nehod,
tel. 0658/614 294.

Pozor v autobusech
Policie upozorňuje občany,

aby byli ostražití v dopravních
prostředcích. 5. března v pod-
večer neznámý pachatel odci-
zil v autobuse linky č. 2 poško-
zenému pětapadesátiletému
muži z Frýdku-Místku v nestře-
ženém okamžiku z tašky peně-
ženku s doklady a hotovostí 
17 000 korun.

Malí chlapci
loupili v noci

Dva chlapce ve věku jede-
náct a dvanáct let policie pode-
zírá z toho, že se 27. února o
půl třetí v noci na ulici 8. pěší-
ho pluku pokusili vloupat do
prodejního stánku novin a ci-
garet a způsobili tak škodu ve
výši sedmi tisíc korun. Oba
chlapce po zadržení policisté
předali rodičům.



Na 6. ZŠ se otevírá
sportovní atletická třída

6. základní škola v Místku připravuje otevření další spor-
tovní třídy se zaměřením na atletiku. Jedná se o současné žá-
ky 5. třídy (ročníky 1990-1991). Třída bude mít rozšířenou vý-

uku tělesné vý-
chovy (5 hodin
týdně) a pove-
dou ji kvalifiko-
vaní trenéři atle-
tiky.

Přijímací spor-
tovní testy se
uskuteční ve stře-
du 24. dubna
2002 ve 14.30
hodin v tělocvičně
6. ZŠ v Místku -
boční vchod.
S sebou nutno
mít sportovní ob-
lečení do tělocvič-
ny. Vybráno bude
25 dětí. Případné
dotazy na 6.ZŠ u
p. uč. Maštalířové
tel. 443121.
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Frýdecká galerie Pod sovou v prostorách 1. základní
školy na ulici T.G.M. uspořádala zajímavou výstavu prací
dětí ze Speciální školy pro děti s více vadami Naděje, z ma-
teřských škol Beruška a Mateřídouška a dětí z 1. základní
školy s názvem Barevné hrátky dětí od čtyř do patnácti let.

K vidění tu byla celá řada kreslených, malovaných, ale i pro-
storových výtvorů, díky jejichž řazení byl zřetelně patrný vývoj
barevného vidění dětí na cestě od útlého věku k dospělosti. Dě-
ti z 1. základní školy si na zahájení výstavy připravily vlastní pro-
gram - přítomným hostům zazpívaly, zahrály na flétničky a za-
recitovaly. Foto: Jana Rumianová

Nejlepší desetibojař světa Tomáš Dvořák
se v Praze vyfotil se dvěma úspěšnými at-
letkami Slezanu Frýdek-Místek. Vlevo žá-
kovská mistryně ČR Zuzana Schindlerová,
vpravo dorostenecká mistryně ČR Barbora
Bohatá. Obě získaly letos halový titul v chů-
zi na 3000 m. Foto: Archiv

Děti vystavily své výtvarné
práce v galerii Pod sovou

4. duben Národním dnem bez úrazu
Úrazy představují nejen zdravotní, ale celosvětový problém. V naší republice zaujímají u do-

spělých lidí třetí místo mezi nejčastějšími příčinami úmrtí, u dětí a mládeže jsou na místě prv-
ním. Ve všech věkových skupinách jsou příčinou zbytečných úmrtí nebo invalidity lidí, což si
většina obyvatel uvědomí, až jsou zmrzačeni nebo usmrceni jejich nejbližší. Velice časté a zby-
tečné jsou dopravní úrazy, které představují více než 20% z celkového počtu úrazů.

Ze statistik Policie ČR bylo
v minulém roce v okrese Frý-
dek-Místek nejvíce dopravních
nehod způsobeno řidiči moto-
rových vozidel (91%), z nichž
5,3% bylo pod vlivem alkoholu.
Nejčastější příčinou nehod byl
nepřiměřený způsob jízdy, na
který připadá 66,7% a nejčas-
tějším místem dopravních ne-
hod byly silnice 1. třídy
(28,4%). Nejčastějším dnem,
kdy k dopravním nehodám do-
šlo byl pátek (18,6%) a druhý
rizikový den pro účastníky sil-
ničního provozu představovala
středa (14,5%).

Významný vliv při omezová-
ní vzniku dopravních úrazů má
výchova a prevence, kterým
zatím u nás není věnována do-
statečná pozornost. Mnoha

automobilovým úrazům a úmr-
tím lze předejít, jsou-li v autě
instalovány bezpečnostní se-
dačky pro děti. Kromě toho, že
je to pro dítě bezpečnější, také
řidič se může více na cestu
soustředit. Nedovolte svým dě-
tem jezdit na kole či tříkolce
nebo si hrát na ulici, kde jezdí
auta, ale ať k hraní využívají
hřiště. Nezapomínejte na to, že
používání ochranných přileb u
dětí do 15 let při jízdě na kole
je povinností a jejich použitím u
dospělých můžete rovněž
mnoha poraněním hlavy pře-
dejít. Při jízdě motorovým vo-
zidlem se nezapomínejte při
každé jízdě připoutat bezpeč-
nostními pásy, dodržujte zákaz
požívání alkoholu řidičům před
jízdou motorovým vozidlem a

snažte se usměrnit svůj způ-
sob jízdy tak, aby jste neohro-
zili ostatní účastníky silničního
provozu.

4. duben byl vyhlášen asoci-
ací Zdravých měst ČR ve spo-
lupráci s Ministerstvem zdra-
votnictví ČR, Světovou zdra-
votní organizací a Centrem
epidemiologie a prevence dět-
ských úrazů při LF Karlovy uni-
verzity Národním dnem bez
úrazu. Jeho cílem je upozornit
na závažnost následků úrazů a
možnost jak zraněním před-
cházet. Zkusme se sami za-
myslet, zda-li jezdíme bezpeč-
ně a neohrožujeme své okolí a
zda si naše děti hrají na mís-
tech pro ně bezpečných. 

Pracovníci Oddělení
podpory zdraví OHS FM

ADRA pořádá veřejnou sbírku
Humanitární organizace ADRA oslaví 21. května 2002 desáté výročí svého založení. Za de-

set let existence se nám s velkým počtem dobrovolníků podařilo udělat velký kus dobré prá-
ce. Nemáme žádný důvod k pýše, protože větší díl práce je před námi, a proto 21. květen bu-
de více děkovný, než oslavný. Chceme na tento den pozvat sponzory, kolegy ze stejných or-
ganizací ADRA v Evropě a především ty, jimž až dosud pomáháme.

Vakcinace psů proti vzteklině
V sobotu 20. dubna 2002 v obci Skalice proběhne očkování psů

proti vzteklině, a to na těchto svodových místech:
• Žampionárna 13.00 - 13.15 • U kulturního domu 13.40 - 14.00 
• U kostela 13.20 - 13.35 • Kamenec u mostu 14.10 - 14.30 

Vakcinace bude plně hrazena chovatelem. Poplatek za naoč-
kování jednoho zvířete činí 80 korun.

Očkování proti vzteklině se týká všech psů starších 6 měsíců.
Každý chovatel je povinen zajistit při očkování veterinárním pra-
covníkům potřebnou pomoc. Podle zákona 166/99 Sb., odst. 1 je
očkování proti vzteklině povinné a v případě nesplnění této povin-
nosti se majitel vystavuje podle § 71 nebezpečí uložení pokuty až
do výše 10 000 korun.

Pokud se majitel nemůže dostavit na očkování v uvedený den,
vakcinaci je možné provést na veterinární klinice na ul. Bruzovské
1852 ve FM v pondělí - pátek od 7.00 do 19.00 hodin a v sobotu
a neděli od 13.00 do 17.00 hodin, nebo u svého veterinárního lé-
kaře, a to nejpozději do jednoho roku od posledního očkování zví-
řete proti vzteklině.

Uvědomujeme si, že jsme
v Česku skutečně v závětří
před velkými pohromami a vál-
kami, až na výjimky povodní.
Jsme součástí Evropy, naše
Země je naším domovem. Vál-
ky, katastrofy a ekonomické
otřesy na druhé straně světa
ovlivňují dění i u nás.

Jsme stále žádáni o pomoc
od zemí, které jsou docela blíz-
ko nás. Už se o nich u nás to-
lik nemluví, protože jsou zají-
mavější témata. Tím však je-
jich problémy nezmizely. Aby-
chom mohli reagovat na kon-
krétní žádosti rychle a účinně,
požádali jsme Magistrát hlavní-
ho města Prahy o povolení ve-
řejné sbírky.

Sbírka je povolena od 1.
dubna 2002 na dobu tří let a
jmenuje se „Pomáhat může
každý“. Je určena pro oběti vá-

lek, přírodních katastrof a soci-
álně, ekonomicky a zdravotně
ohroženým obyvatelům posti-
žených zemí Evropy, Asie a
Afriky.

10. výročí založení adventis-
tické agentury pro pomoc a
rozvoj ADRA oslavíme koná-
ním veřejné sbírky na celém
území České republiky, která
proběhne 24. a 25. dubna
2002. 95% finančních pro-
středků sbírky půjde na zákla-
dě žádostí a rozhodnutí rady
O. S. ADRA do postižených
zemí. 5% bude použito na
úhradu nákladů spojených
s konáním sbírky.

Své příspěvky můžete vložit
do některé z pokladniček
označených logem ADRA a
názvem „Pomáhat může kaž-
dý“, které budou nosit 24. a 25.
dubna děti i dospělí pomocníci

ADRY (tito budou mít u sebe
rovněž průkazku se jménem,
logem ADRY a nápisem „Já
pomáhám“ a na hlavách čepič-
ky s logem), nebo poslat na
účet u ČSOB 24442444/0300,
v.s. 444. Ceníme si a děkuje-
me všem dárcům za ochotu
podpořit nás v konání dobra.

Rudolf Reitz,
předseda sdružení ADRA

Třídění odpadu
na 4. ZŠ

Snažíme se naše žáky vést
k tomu, aby si uvědomili spo-
luzodpovědnost za to, jak vy-
padá i v budoucnu bude vy-
padat naše příroda.

Proto od 2. 4. začínáme třídit
odpad. Žáci společně s učiteli a
dalšími zaměstnanci školy bu-
dou zvlášť třídit papír, sklo, ko-
vy, plasty a ostatní odpad. Ne-
končíme ovšem jen u separa-
ce. Seznamujeme žáky s vyu-
žitím recyklovaného odpadu a
s možnostmi recyklace. Spolu-
pracujeme s Frýdeckou sklád-
kou, a. s., která u nás provede
osvětovou akci s ukázkami pro-
duktů recyklace. Navázali jsme
kontakt také s firmou Silon a. s.
Planá n. Lužnicí, která dále
zpracovává PET láhve a doda-
la nám vzorky svých výrobků.
Ve výuce využíváme také ná-
měty a zkušenosti několika
ekologických organizací (např.
Hnutí Duha Olomouc, VITA Os-
trava, Sdružení Tereza Praha)

(ekolog školy)

Inaugurace markraběte 
Recesistický stát ve státě -

Markrabství lašské, do něhož
územně patří i Frýdek-Místek,
chystá na sobotu 27. dubna
slavnostní inauguraci markrabě-
te, kterým bude jmenován Ra-
dim Uzel. Velkolepá kulturní ak-
ce s ohňostrojem se uskuteční
v kryté hale jízdárny golfového
areálu na Čeladné a kromě vy-
tvoření dokonalého středověké-
ho koloritu s množstvím atrakcí
se můžete těšit na humor dvojic
Šimek - Bubílková a Náhlovský -
Mladý. Show začíná v 17 hodin,
večer pak vygraduje koncertním
vystoupením stále populárnější
kapely Kryštof.

Žáci na Úřadu práce
V únoru naše třída navštívila

frýdecko-místecký úřad práce.
Byli jsme pozváni, abychom si
v době, kdy se nelehce rozhodu-
jeme o svém budoucím povolání,
udělali přehled, kolik profesí
vlastně existuje. Orientovat se
v nich nám pomohla paní Z. Ku-
balová, která všem také umožni-
la vyhledat a odnést si domů
cenné informace o jednotlivých
oborech. Přivítali jsme s nadše-
ním její nabídku, že v případě na-
ší nerozhodnosti můžeme znovu
individuálně přijít. Děkujeme za-
městnancům úřadu práce a dou-
fáme, že i díky nim se rozhodne-
me správně. 

Žáci 8. ročníku 4. ZŠ ve FM
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Zastupitelstvo města schválilo dne 12. 2. 2002 rozpo-
čet města pro rok 2002. Rozpočet je hlavním nástrojem fi-
nančního plánování i řízení finančních činností územních
samosprávných celků. Návrh rozpočtu byl 15 dnů před
schválením zveřejněn na úředních deskách města a na
webových stránkách města. V současné době se občané
mohou seznámit se schváleným rozpočtem pro letošní rok
na webových stránkách města a na úřední desce v 1. po-
schodí Městského úřadu ve Frýdku-Místku. Vzhledem
k tomu, že ještě ne všichni mají přístup k Internetu a roz-
počet by měl být přístupný všem občanům města, přiná-
šíme Vám dnes základní informace o příjmech a výdajích
města. Jistě Vás zaujmou i informace o míře finanční spo-
luúčasti města na provozu vybraných zařízení a o výda-
jích vyčleněných v letošním roce na investice. Původní
schválený rozpočet nemůže zahrnovat všechny příjmy
města. V průběhu roku bude rozpočet upravován formou
rozpočtových opatření o další příjmy, zejména dotace ze
státního rozpočtu pro školy a školská zařízení, které od ro-
ku 2001 protékají rozpočty obcí, a další dotace, které se
městu podaří získat. Ve schváleném rozpočtu pro rok
2002 je zapojena pouze dotace v rámci souhrnného do-
tačního vztahu ke státnímu rozpočtu. V roce 2002 město
obdrží:
• dotaci na výkon státní správy 22 360 tis. Kč
• dotaci na sociální dávky 195 150 tis. Kč 
• dotaci na Domov důchodců 10 136 tis. Kč
• dotaci na školství  8 575 tis. Kč
• dotaci na ústavy soc. péče - Centrum

pro mentálně postiženou mládež 1 826 tis. Kč

Základní údaje ze schváleného rozpočtu 
města Frýdku-Místku pro rok 2002:

• Příjmy 804 907,00 tis. Kč
• Výdaje 899 345,84 tis. Kč
• Financování ≤ 94 438,84 tis. Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý zdroji (zůstatek z mi-
nulých let, úvěry) z tzv. „financování“. Financování zahr-
nuje zejména ty kategorie peněžních operací, kdy si obec
půjčuje peníze a posléze splácí, a dále pak každá změna
prostředků na vlastních účtech. Úbytek finančních pro-
středků na účtu znamená zdroj financování, a proto má
znaménko +, přírůstek finančních prostředků na účtu zna-
mená mínus zdroj financování, a má proto znaménko -.

Struktura příjmů:
• Daňové příjmy (56,7 %) 456 722 tis. Kč
• Nedaňové příjmy (13,3 %) 106 638 tis. Kč
• Kapitálové příjmy (0,4 %) 3 500 tis. Kč
• Přijaté dotace (29,6 %) 238 047 tis. Kč

Struktura výdajů:
• Běžné výdaje (79,5 %) 715 298,34 tis. Kč
• Kapitálové výdaje (20,5 %) 184 047,50 tis. Kč

Financování:
• Změna stavu běž. úč. (zůstat. z r. 2001)  96 748,84 tis. Kč
• Změna stavu účtu sociálního fondu  408 tis. Kč
• Změna stavu účtu fondu rozvoje bydlení  -3 742 tis. Kč
• Změna stavu účtu fondu pomoci občanům dotčeným

výstavbou komunikace I/48 (příděl do fondu)  -1 000 tis. Kč
• Čerpání úvěrů od ČSOB, a. s.,  21 435 tis. Kč
• Splátky úvěrů  -19 411 tis. Kč

Vybrané položky běžných výdajů:

Místní obchod, služby a turismus
• příspěvek na činnost BIC 2 817 tis. Kč

Doprava
• správa a údržba místních komunikací  14 998 tis. Kč
• správa a údržba chodníků  15 300 tis. Kč
• dotace na MHD a příměstskou bus. dopravu  19 200 tis. Kč
• oprava a údržba dopravního značení  1 800 tis. Kč

Školství
• mateřské školy  16 514 tis. Kč
• Speciální školy pro žáky 

s více vadami „Naděje“ 1 291 tis. Kč
• základní školy 63 228 tis. Kč
• školní stravování v MŠ a ZŠ bez právní 

subjektivity  5 820 tis. Kč

• Základní umělecká škola Frýdek-Místek  1 527 tis. Kč-
Kultura

• vybavení nového oddělení knihovny v prostorách
bývalého kina Vlast  3 600 tis. Kč

• příspěvek na činnost Městské knihovny  9 588 tis. Kč
• příspěvek na činnost Národnímu domu  7 407 tis. Kč
• dotace z fondu regenerace na obnovu budov
v městských památkových zónách  1 500 tis. Kč
• dotace z kulturního fondu  1 000 tis. Kč

Tělovýchova a zájmová činnost
• Centrum sportu  9 346 tis. Kč
• dotace ze sportovního fondu  1 000 tis. Kč
• dotace z fondu pro výchovu a vzdělání  348 tis. Kč

Zdravotnictví
• příspěvek Jeslím na provoz  2 560 tis. Kč
• dotace ze zdravotního fondu  250 tis. Kč
• úhrada ztráty Nemocnice Frýdek-Místek 

z minulých let  994 tis. Kč

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
• půjčky z fondu rozvoje bydlení občanům 1 000 tis. Kč
• bytové hospodářství  34 253 tis. Kč
• veřejné osvětlení  28 579 tis. Kč
• pohřebnictví  2 035 tis. Kč
• dotace z fondu reprezentace a propagace  3 000 tis. Kč
• komunální služby a územní rozvoj 20 975,1 tis. Kč
• dotace z fondu regenerace na obnovu budov

v městských památkových zónách  800 tis. Kč

Ochrana životního prostředí
• sběr a svoz komunálních odpadů  23 350 tis. Kč
• péče o vzhled obce a veřejnou zeleň  14 104 tis. Kč

Sociální dávky  195 150 tis. Kč

Sociální péče
• příspěvek na činnost Centra pro mentálně postiženou

mládež  4 791 tis. Kč
• příspěvek na činnost Pečovatelské služby 6 400 tis. Kč
• příspěvek na služby osobního asistenta  500 tis. Kč
• příspěvek na provoz Domova důchodců  24 000 tis. Kč
• příspěvek na provoz Penzionu pro důchodce  6 850 tis. Kč
• dotace z charitativního fondu  250 tis. Kč

CO, bezpečnost a PO
• Městská policie  14 866 tis. Kč
• požární ochrana - dobrovolná část 815 tis. Kč

Místní správa a zastupitelské orgány
• zastupitelstvo města  4 396 tis. Kč
• místní správa  76 356 tis. Kč

Finanční operace a ostatní činnosti
• daň z příjmů právnických osob za obec  25 662 tis. Kč
• daň z převodu nemovitostí  3 000 tis. Kč

Vybrané položky kapitálových výdajů:
Doprava

• výstavba kruhového objezdu Frýdlantská, 
Bezručova  3 700 tis. Kč

• rekonstrukce ul. Střelniční - III. etapa  3 000 tis. Kč
• rekonstrukce prostranství před kinem 

P. Bezruče  11 500 tis. Kč
• ul. Frýdlantská - parkování  4 000 tis. Kč
• rekonstrukce nám. Svobody  8 961 tis. Kč
• rekonstrukce ul. J. V. Sládka  7 000 tis. Kč
• rekonstrukce - Farní nám.  8 000 tis. Kč
• dotace ČSAD Frýdek-Místek, a. s., 
na nákup autobusů  8 000 tis. Kč

Vodní hospodářství
• kanalizace Chlebovice včetně odkanalizování 
prům. zóny  14 198 tis. Kč

Kultura
• kino Vlast - sál  8 000 tis. Kč

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
• Chlebovice - přípojka + plynofikace 

- I. etapa  6 000 tis. Kč
• inž. sítě Místek - lokalita Hliník  4 000 tis. Kč
• prům. zóna Chlebovice  24 350 tis. Kč
• prům. zóna Lískovecká  6 100 tis. Kč

Sociální péče a pomoc
• Centrum pro mentálně postiženou mládež ul. Fibichova

- rekonstrukce střechy 2 844 tis. Kč

Ing. Pavla Homolková,
finanční odbor MěÚ FM

Výše „fondů“ města určených k poskytování účelových
dotací, příspěvků a transferů: (v tis. Kč)

Fond
Pův. schvál. Výše fondu Schvál.

rozpočet po 5. změně rozpočet
r. 2001 r. 2001 r. 2002

Fond propagace a reprezentace 4 000 4 000 3 000
Kulturní fond 1 225 1 231 1 000
Sportovní fond 1 000 1 000 1 000
Centrum sportu 7 791 9 488 9 346
Fond výchovy a vzdělávání 400 400 **348
Program prevence kriminality 350 350 350
Fond životního prostředí 1 340 1 340 1 226
Charitativní fond 500 515 250
Zdravotní fond *620 620 250
Fond regenerace - odbor ŠKMaT 1 000 1 000 1 000
Fond regenerace - odbor ÚaER 1 550 1 550 1 300
Celkem 19 776 21 494 18 340
Poznámky:
* Částka ve výši 120 tis. Kč byla převedena z roku 2000
** Částka ve výši 148 tis. Kč je kryta zůstatkem rezervy fondu výcho-

vy a vzdělání z roku 2001

ř

ř

řř

ě

č
č

č
č

ž ž

Odvětví 

V tis. Kč Zemědělství, lesní hospodářství 1 735,00
Stavebnictví, vnitřní obchod 5 061,00
Doprava 123 483,00
Vodní hospodářství 17 261,00
Školství 98 777,00
Kultura 35 755,00
Tělovýchova, zájmová činnost 11 560,50
Zdravotnictví 4 921,50
Bydlení, kom.služby a úz.rozvoj 154 314,10
Ochrana životního prostředí 40 226,00
Sociální dávky 195 150,00
Sociální péče 51 132,40
CO, bezpečnost a PO 15 766,00
Místní správa a zastup.orgány 83 691,00
Finanční operace a ost.činnosti 60 512,34
Výdaje celkem 899 345,84

Struktura výdajů v rozpočtu města Frýdku-Místku pro rok 2002

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Přijaté dotace

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Příjmy celkem
804 907

Rozpočet našeho města se blíží k miliardě
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LEV BÍLEK spol. s.r.o.
knihkupectví, papírnictví, galerie
Tržní 20, Místek - podloubí
Tel.: 0658/434 006 
Fax: 0658/661 985 
E-mail: knihkupectvi.bilek@cmail.cz

SLEVA 10 %
KAŽDOU STŘEDU na 

● KNIHY 
● ŠKOLNÍ POTŘEBY
● KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
Přijďte k nám - příjemná obsluha - široká nabídka

C o  n e m á m e  -  r á d i  V á m  z a j i s t í m e

V loňském roce se Město
Frýdek-Místek zúčastnilo soutě-
že Město v souladu s požadav-
ky Evropské unie 2001 - imple-
mentace, integrace, informace
a ekologická výchova (City To-
wards EU Compliance Award
2001 - Implementations, Inte-
gration, Information and Envi-
ronmental Education). Tato
soutěž byla organizována Regi-
nonálním enviromentálním
centrem pro střední a východ-
ní Evropu se sídlem v Szen-
tendre, Maďarsko. 

Cílem soutěže bylo povzbu-
dit a podpořit místní samosprá-

vy měst v kandidátských ze-
mích při řešení úkolů souvisejí-
cích s procesem rozšiřování
Evropské unie a ocenit dosaže-
ný úspěch místních samospráv
při zavádění legislativy Evrop-
ské unie v oblasti životního pro-
středí. Soutěž byla přístupna
všem městům v kandidátských
zemích: Bulharsku, Kypru, Mal-
tě, Estonsku Lotyšsku, Litvě,
Maďarsku, Polsku, České re-
publice, Slovenské republice,
Slovinsku, Rumunsku a Turec-
ku. Hodnocení bylo rozděleno
do tří oblastí: Implementace le-
gislativy životního prostředí Ev-

ropské unie v oblasti ochrany
ovzduší, nakládání s odpady a
ochrany vod, integrace hledi-
sek životního prostředí do
ostatních politik a informace a
ekologická výchova.

Město Frýdek-Místek v této
soutěži získalo cenu za demon-
straci svých aktivit v oblastech
implementace, integrace, infor-
mace a ekologická výchova.
Tento certifikát je pro naše měs-
to impulsem pro realizaci dal-
ších ekologických koncepcí a
vyslovením podpory pro již na-
startovanou aktivní enviromen-
tální politiku našeho města, kte-
rá bude nástrojem pro splnění
požadavků a úkolů na úrovni
místní samosprávy vyplývajících
z právních předpisů  Evropské
Unie. Ing. Martin Buriánek,
odbor životního prostředí
a zemědělství MěÚ F-M

Státní jazyková škola
ve Frýdku-Místku

otevírá ve šk. roce 2002/2003

JEDNOLETÉ
INTENZIVNÍ KURZY

JAZYKA
ANGLICKÉHO 

A NĚMECKÉHO 
✍ Denní studium 

(20 hodin týdně jazyka, reálií,
literatury a všeobecného přehledu)

✍ Kurzy jsou přípravou na státní
jazykové zkoušky. Podmínkou
přijetí je maturitní zkouška

Přihlášky na kurz a bližší
informace na tel.: 0658/43 60 15  
Státní jazyková škola, 
Palackého 123, Frýdek-Místek

e-mail: sjsfm@oafm.cz
web: www.oafm.cz/sjs

Firma JM SHOP
pfiijme muÏe a Ïeny
do funkce
✍ OBCHODNÍ 

ZÁSTUPCE
Îivnostensk˘ list a auto vítáno.
Plat od 15 tisíc korun v˘‰e.
Tel.: 0603 59 42 51Úvûry 

do 15 min.
Pfiednost - klienti

se sporoÏirem
Zajímavé 

hypoteãní úvûry
Ing. Jana Hromádková
☎ /fax: 0658/434 074

0603 544 071
0603 965 581
0777 888 039

Významný český malíř, ilustrátor a výtvarník Jan Kristofori (na
snímku vpravo) na vernisáži své výstavy v prostorách frýdeckého
zámku diskutuje s přednostou Okresního úřadu ve Frýdku-Místku
Jiřím Kajzarem (na snímku vlevo). Foto: Jana Rumianová

Na zámku můžete ucítit doteky Jana Kristoforiho
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek uvádí ve výstavních pro-

storách frýdeckého zámku výstavu malíře, ilustrátora a vý-
tvarníka Jana Kristoforiho s názvem Doteky. Vernisáže vý-
stavy se kromě celé řady významných hostů zúčastnil i sám
autor. Úvodní slovo k výstavě pronesl ředitel Galerie výtvar-
ného umění Ostrava Mgr. Petr Beránek a slavnostní atmosfé-
ru podtrhlo vystoupení jazzového dua Leo Skuplík a Michal
Michna. Účastníci vernisáže pak měli možnost s Janem Kris-
toforim také pobesedovat v zámeckém klubu.

Tvorba Jana Kristoforiho je nesmírně rozsáhlá a rozmanitá -
ilustrace, karikatury, obrazy, grafika, koláže, sochy a objekty, ar-
chitektonické návrhy i romantické skříňky. Výčet výstav, zastou-
pení v řadě předních světových galerií i v soukromých sbírkách dr-
žitelů Nobelových cen i významných politiků a seznam jeho oce-
nění vydává na rozsáhlé katalogy a knihy, které o něm byly na-
psány. Jeho dílo, jeho náměty nás často nutí k zamyšlení se nad
základními otázkami života a smrti Jan Kristofori je člověkem veli-
ké vnitřní síly a hlubokého lidského soucítění. Je umělcem, milují-
cím svobodu, který má vše, co pravý umělec potřebuje: talent, ob-
rovskou pracovitost, odvahu i velikou pokoru.

Neobyčejný život, který Jan Kristofori prožil, se silně odráží v ce-
lé jeho tvorbě, což vnímavému návštěvníkovi výstavy jistě neunik-
ne. Výstavu si máte možnost prohlédnout v prostorách frýdecké-
ho zámku do 5. května. (lk, jr)

Kam? Mezi ženy a dívky do
Ženského pěveckého sboru
Bohuslava Martinů. Tento pě-
vecký sbor patří mezi špičko-
vé amatérské pěvecké sbory
nejen na Moravě, ale i v re-
publikovém kontextu. Ve
svém repertoáru má skladby
české i světové sborové kla-
siky, ale i díla současných
nebo regionálních skladate-
lů. Přibližně třikrát do roka
vystupuje na koncertech,
z nichž vánoční, s tradiční
Rybovou Českou mší vánoč-

ní, bývá beznadějně vypro-
dán. Na svém kontě však má
ŽPSBM magnetofonové na-
hrávky i několik CD.

Na podzim tohoto roku oslaví
náš sbor své 40. narozeniny.
Všichni, včetně dirigenta p. M.
Báchorka, ředitele ostravské
konzervatoře, a jeho paní Anič-
ky, která dělá ve sboru korepe-
titorku, se na tyto oslavy velice
těšíme.

Aby vše dopadlo co nejlépe,
potřebovali bychom však posi-
lu. Během posledních let se to-

tiž členská základna sboru po-
někud obměnila - některé starší
členky přestaly zpívat ze zdra-
votních důvodů, mladé, studují-
cí kolegyně zase odešly studo-
vat na vysoké školy do vzdále-
nějších měst. Proto bychom
velmi rády srdečně přivítaly
v našem středu nové zájemky-
ně o sborové zpívání. Naše
zkoušky se konají pravidelně
vždy ve středu v 18.00 hodin
v sále místecké základní umě-
lecké školy. Zveme Vás srdeč-
ně - přijďte mezi nás! Jediné, co
potřebujete, je chuť zpívat a
ochota strávit jeden den v týdnu
v kruhu přátel paní Hudby.

Přijďte si s námi zazpívat!

Děti z frýdecko-místeckého
Šuba duba bandu v TV Prima

Frýdecko-místecké mládežnické hudební skupině Šuba duba
band, která vznikla při ZUŠ FM se podařil husarský kousek:
když Martin Dejdar moderoval ve frýdecko-místeckém kině Pet-
ra Bezruče vystoupení O královnu squashe, shlédl mezi jiným i
vystoupení Šuba duba bandu a tato skupina se mu natolik zalí-
bila, že ji pozval jako hosta do svého pořadu Na scénu, který se
vysílá v televizi Prima.

„Pořad jsme natáčeli začátkem března a vysílat se bude v televi-
zi Prima 30. dubna večer,“ informuje umělecký vedoucí skupiny Mi-
chal Michna. „Natáčení v Praze se zúčastnilo čtrnáct členů skupiny,
všechno byli mládežníci od devíti do sedmnácti let z okresu Frýdek-
Místek. Myslím, že největší hvězdou natáčení byl náš nejmladší, ale
velice suverénní člen, devítiletý Dominik Plachetka, který také v po-
řadu zpívá skladbu Samba de Janeiro,“ říká Michal Michna. (jr)

Město v souladu s požadavky EU

Pozvánka
20. - 21. dubna proběhnou

ve frýdeckém zámku kurzy Re-
iki. V sobotu 20. dubna od 9.00
do 18.30 hodin kurz Reiki - 2.
stupeň, v neděli 21. dubna od
9.00 do 11.00 hodin přednáš-
ka pro veřejnost (vstup zdar-
ma), od 11.00 do 18.30 hodin
kurz Reiki - 1. stupeň.



Zástupci oddílů Joomuk, kte-
ří reprezentovali STM Severní
Morava se mezi ostatními ne-
ztratili.

Tomáš Chmel získal bronzo-
vou medaili za tul tým, bronz za
tul jednotlivců 4 kup a výše,
Stanislav Chmel získal zlatou
medaili za matsogi jednotlivců
(sportovní boj) do 50 kg. Daniel
Mohyla získal stříbro za matso-
gi do 40 kg a bronz za tul tým.

Jediná žákyně z našeho od-
dílů Lenka Žitníková získala

stříbrnou medaili za matsogi
jednotlivců nad 45 kg, stříbro
za tul tým, stříbro za matsogi
tým a bronz za TK - i (speciální
přerážecí techniky ve výskoku).

Toto první letošní vystoupení
je jistě povzbuzením pro začí-
nající letošní závodní sezónu.

Zároveň je před všemi ještě
spousta práce, jelikož Taek-
won-Do se učí vlastně celý ži-
vot. Michael Žitník
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KBB
● zfiizování, provoz

a správa spoleãn˘ch 
televizních antén

● montáÏe a servis
antén

Tel/fax/zázn.
0658/622 161

Třída se jeví jako jedna
z nejlepších na škole. Lídrem
třídy je nositel modročervené-
ho pásku. Už 2 děti jsou členy
Střediska talentů Severní Mo-
ravy. Jelikož v září 2002 oteví-
ráme také 3. třídu TaeKwon-
Do ITF na 8.ZŠ, do níž vybere-
me 12 děvčat a 12 chlapců,
nabízíme rodičům žákyň a žá-
ků nynějších 2. tříd tři kontakt-
ní data, aby mohli TaeKwon-
Do ITF poznat:

Navštivte 8.ZŠ v den otevře-
ných dveří v úterý 26. března
a klidně i během výuky se po-
dívejte do 5.A TaeKwon-Do
ITF třídy. V tento den bude od
15.00 probíhat prezentace Ta-
eKwon-Do ITF v tělocvičně
8.ZŠ. Poté vždy od 15.30 v pá-
tek 5. dubna a ve středu 10.
dubna proběhnou v tělocvičně
8.ZŠ dvě testovací setkání žá-

kyň a žáků druhých tříd.
Všechny zúčastněné a vybra-
né informujeme o výsledcích
výběru a informační schůzce
pro rodiče vybraných dětí.

O projektu se informujte na
8.ZŠ u ředitelky PaedDr. Marie
Rojkové a třídní učitelky 5.A
Jany Kolářové. Beze všeho ta-
ké kontaktujte Miroslava Sýko-
ru II.Dan, předsedu Školy Ta-
eKwon-Do ITF Frýdek-Místek,
0603 710 604, 647 881, 
mirsk@post.cz. Projekt je k na-
hlédnutí také na nástěnce u TV
na 8.ZŠ, kde rovněž můžete
kdykoli shlédnout některý z tré-
ninků TaeKwon-Do ITF (po, út,
st, pá mezi 15.30 až 20.00).
Nezapomeňte, že děti naší
(našich) tříd, mají cvičení ve
své skupině zdarma. Neváhej-
te a ozvěte se.

Miroslav Sýkora, II.Dan

Městský úřad ve Frýdku-Místku, odbor územního
a ekonomického rozvoje oznamuje

na základě ustanovení § 22 zákona č. 50/1976 Sb.
stavebního zákona v platném znění a § 14 odst. 1 vyhlášky 
č. 135/2001 o územně plánovacích podkladech a územně

plánovací dokumentaci
PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU REGULAČNÍHO PLÁNU

MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY FRÝDEK
Návrh regulačního plánu Městské památkové zóny Frýdek

bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30-ti dnů, 
a to ve dnech: 2. 4. 2002 - 2. 5. 2002

na odboru územního a ekonomického rozvoje, v úřední dny
pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00 hodin, v ostatní

pracovní dny v době od 8.00 do 13.30 hodin.
Písemná stanoviska a připomínky je možno uplatnit

nejpozději do 17. 5. 2002 na adresu:
Městský úřad ve Frýdku-Místku

odbor územního a ekonomického rozvoje
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek
K námitkám podaným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
Informace na tel. čísle 0658/609 275, Ing.arch. Břachová.

Městská knihovna ve Frýdku-Místku přivítala koncem února známého spisovatele, cestova-
tele i hudebníka Jana Buriana a uvedla jeho Islandský večer neboli povídání si o všem, co sou-
viselo s islandskou zemí.

„Když jsem byl ve Frýdku-
Místku naposledy, vystupoval
jsem na jedné hudební akci a
nyní je má návštěva trochu od-
lišná, přijel jsem s Vámi deba-
tovat o jedinečné a pro mne
velice půvabné zemi, kterou je
Island. Poprvé jsem se s ním
seznámil prostřednictvím mé
matky Zuzany Kočové a její
knihy Chvála putování,“ podot-
kl s vděčným úsměvem Jan
Burian. Povídání provázel
svým osobitým a moudrým hu-
morem a velkou dávkou zají-
mavých historek z cest. Ná-
vštěvníci mohli současně také
shlédnout umělecký dokumen-
tární film J. Buriana a P. Kout-
ného o Islandu zobrazující dvo-
jí tvář této severní země. Na
jedné straně film zachycuje
krásná místa a zalesněné kou-
ty ostrova, na druhé poukazuje
na charakteristiku obyvatel, a

také se stručně zamýšlí nad
historií a literární filosofií země.
„Tento dokument byl natočen
ve dvou ročních obdobích -
v létě a v zimě. Jsem velice
rád, že jsem měl možnost na
filmu pracovat se samými
úžasnými a dobrosrdečnými
lidmi. Musím také podotknout,
že má kniha Sága o Islandu je
psána téměř ve stejném klid-
ném duchu jako náš doku-
ment,“ dodal Burian, který
s sebou pro zájemce přivezl tu-
to svou novou knihu, ale i ce-
lou řadu jiných knih a cédéček.

V závěru večera nesměly
chybět rozmanité dotazy ná-
vštěvníků. „Město Frýdek-Mís-
tek se mi opravdu moc líbí, i
přesto, že se mé vzpomínky
k němu vážou na jednu neza-
pomenutelnou historku, kdy
jsem byl uveden do velice
zvláštní situace. Vystupoval

jsem tenkrát na hudebním fes-
tivalu a pořadatelé můj pro-
gram vložili mezi vystoupení
vážné hudby a klasický rokový
výstup. Myslím, že diváci byli
touto rozličnou směsicí tak
zmateni, že snad dodnes ne-
vědí, kam mají můj hudební
styl zařadit. Přesto doufám, že
se sem brzy vrátím a opět se
setkám s tak úžasně hojnou
účastí návštěvníků, jako dnes,
ať už bude typ akce jakýkoliv,“
ocenil Burian plný sál publika.
Na otázku, jaké má plány do
budoucna, Burian prozradil:
„Zanedlouho vychází má nová
kniha s názvem Ostrovy, majá-
ky a mosty aneb Podivuhodná
dobrodružství suchozemšťana
v Baltském moři. Zároveň vy-
jde i mé cédéčko Zrcadlo, na
němž jsem text i hudbu složil
sám.“ 

Jana Michaliková

Burian si o Islandu povídal v knihovně

Bleskový šach
v Radhošti

Akciová společnost Národní
dům - Radhošť a Beskydská ša-
chová škola Vás srdečně zvou
na turnaj Radhošť Cup v blesko-
vém šachu v kavárně Radhošť.
Termín: 13. dubna, zápis: 8.00 -
8.30 hod., zahájení: 8.30 hod.,
ukončení: 11.00 hod., startovné:
50,-Kč (občerstvení), ceny: první
tři v kategorii dospělých a první
tři v kategorii mládeže. Informa-
ce: ředitel Beskydské šachové
školy A. Surma, 0606 248 631.

Baby Club Kenny
zve na besedu a zápis

Baby Club Kenny organizu-
je Besedu s rodiči a zápis
do kurzů Programy, Cvičení

a Plavání novorozenců, ko-
jenců, batolat a předškoláčků
v prostorách krytého bazénu
při 11.ZŠ na Slezské ve Frýd-
ku-Místku v úterý 23. dubna
v 16.00 hodin. Beseda potrvá
1 až 1,5 hodiny, pokud možno
bez dětí. Informace na tele-
fonním čísle: 0723 130 216.

Budou atletické
májové závody

Již nyní vás zveme na stře-
du 1. května v 9 hodin na sta-
dión TJ Slezan ve Frýdku.
Uskuteční se zde tradiční at-
letické závody, jediné tohoto
rozsahu v našem městě. At-
letický oddíl připravil za pod-
pory města další ročník atle-
tického mítinku obsahujícího
7 běžeckých, 2 skokanské a
3 vrhačské disciplíny pro
všechny věkové kategorie.

V letošním roce bohužel ne-
uvidíme dvě atraktivní disciplí-
ny a to skok vysoký a hod oště-
pem. Prozatím se totiž nepoda-
řilo atletům získat dostatek pro-
středků na položení umělého
povrchu na zrekonstruovaném
sektoru. Mítink zahájí nejmladší
žáci během na 60 m, ženské
kategorie hodem kladivem,
muži skokem do dálky, vrhem
koulí. Součástí mítinku jsou i
memoriály dvou bývalých vyni-
kajících slezanských atletů -
Memoriál Dominika Figara
v hodu kladivem a Memoriál
Jana Řeháka v běhu na 1500
m. Atletické soutěže budou
probíhat až do 13 hodin. K ná-
vštěvě Vás srdečně zvou pořa-
datelé z oddílu atletiky.

Zahájení kurzů jógy:
Jógacentrum

(v prostorách 9. ZŠ na ul. Eliš-
ky Krásnohorské ve Frýdku)
Zahájení v úterý 2.4.
16.30 hod. - začátečníci
18.15 hod. - začátečníci
Zahájení ve středu 3.4.
10.00 hod.- mírně pokročilí
16.30 hod.- začátečníci
18.30 hod.- mírně pokročilí
Zahájení ve čtvrtek 4.4.
15.00 h. - jóga pro děti (od 6 let)
18.30 hod. - jóga proti bolestem
kloubů a zad
Zahájení v pondělí 8.4.
16.45 hod. - mírně pokročilí
18.30 hod. - mírně pokročilí
Mateřská škola ul. Sv. Čecha
(u Okresního úřadu, směrem
k supermarketu Ještěr v Místku)
Zahájení v úterý 2.4.
16.30 hod. - pokročilí
Zahájení ve středu 3.4.
18.30 hod. - začátečníci
Zahájení v pondělí 8.4.
18.30 hod. - pokročilí
Mateřská škola ul. Anenská
(za hotelovým domem Permon
v Místku)
Zahájení ve středu 3.4.
15.00 hod. - začátečníci
Zahájení v pondělí 8.4.
15.00 hod. - pokročilí

Můžete přihlásit svého budoucího
třeťáka do třídy TaeKwon-Do

Vážení rodiče dětí 2. tříd ZŠ ve FM a okolí! Škola TaeKwon-
Do ITF Frýdek-Místek a vedení 8. ZŠ na ČSA ve FM rádi na-
vážou na úspěšný projekt speciální třídy pro vybrané chlap-
ce a dívky z Místku, Frýdku ale i z Hodoňovic, Kunčiček u
Bašky a okolí, kteří v r. 2000 vytvořili 4.A třídu TaeKwon-Do
ITF a úspěšně postupují podle tohoto projektu.

První letošní medaile oddílu
Taekwon-Do ITF Joomuk FM

V Třeboni se 9. března sešlo 146 žáků, žákyň, juniorů a ju-
niorek z šesti středisek talentované mládeže (STM) z České
republiky, aby změřili svoje umění ve čtyřech disciplínách Ta-
ekwon-Do ITF (tul, matsogi ,T-Ki a Wirok).

Sportovní
prázdninové

pobyty pro děti
Oddíl atletiky TJ Slezan při-

pravuje o prázdninách pro
všechny zájemce příměstské
sportovní pobyty dětí. Spor-
tovní pobyt se bude konat na
stadiónu TJ Slezan ve Frýdku,
v případě nepříznivého poča-
sí v tělocvičnách. Termíny 8.7.
- 12.7. a 15.7. - 19.7. Bude pro-
bíhat vždy od 9 hodin do
18 hodin od pondělí do pátku.

Strava zajištěna 2x denně
(oběd a svačina). Program je
zaměřen na všeobecné sportov-
ní vyžití. Proběhnou soutěže
v míčových hrách, atletice, ná-
vštěvy koupaliště, v případě ne-
příznivého počasí bazénu, výlet
na hory atd. Pobyt vedou kvalifi-
kovaní trenéři mládeže. 

Cena pobytu 900 Kč (člen
oddílu atletiky TJ Slezan 700
Kč), v ceně stravování (oběd,
svačina, pitný režim), návštěvy
koupališť (bazénu), jednodenní
výlet, pojištění. Veškeré infor-
mace na telefonu 0606 257
453, případně přímo na stadió-
nu TJ Slezan ve Frýdku v pon-
dělí, středu a pátek v době od
15.30 do 17.00 hod. Termín
pro přihlášky do naplnění ka-
pacity, nejpozději však do kon-
ce května. 
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Palackého 134, Frýdek-Místek
Tel.: 433 431-2, tel/fax: 432 011
http://narodnidum.webpark.cz,

E-mail: n-d@c-box.cz
CHUŤ NA TŘEŠNĚ
Čtvrtek 4.4. v 19.00 hodin - 
Národní dům
Hra polské autorky Agnieszky Osi-
ecké doplněna řadou nestárnoucích
melodií. Představení Těšínského di-
vadla.

NA VLASTNÍ OČI
Pondělí 8. dubna v 8.30 a 10.00 ho-
din - Národní dům
Pořad pro studenty Středních odbor-
ných škol a učilišť
Beseda s redaktorem TV Nova Jo-
sefem Klímou na témata: kriminalita
mládeže, drogy, causa Kájínek.

TANEC MEZI VEJCI
Středa 10. dubna v 19.00 hodin -
Národní dům
Komedie Gustava Skály
Hrají: Stella Zázvorková, Ivan Vy-
skočil, Čestmír Řanda ml. - alt. Jiří
Untermuller, Michal Slaný, Anife Is-
met Vyskočilová - Hassan, Libor
Landa,Světlana Nálepková - alt.
Dagmar Novotná.

CESTOMÁNIE
Čtvrtek 11. dubna v 18.00 hodin - 
kino P. Bezruče
19. velká módní přehlídka jaro-léto
2002 Vaness models Blanky Somrové.
Hostem večera bude Miss ČSR Iva-
na Christová.

4. KONCERT KPH 2001/2002
Jan Thuri - hoboj a Megumi Ya-
mada - klavír
Čtvrtek 11. dubna v 19.00 hodin -
Národní dům
Program: C. Schumannová, J. S.
Bach, F. Couperin, L. Berio, B. A.
Zimmermann, R. Schumann

STUDIO DVA
Pátek 12. dubna v 19.00 hodin - 
Národní dům
Italská komedie o střetu mužského a
ženského principu na bojišti lásky.
Hrají: Karel Roden, Jana Krausová a
Marian Roden.
Pozor! V březnu zakoupené vstu-
penky zůstávají v platnosti.

ČERTOVSKÝ MLÝN
Sobota 13. dubna v 15.00 hodin -
Národní dům
Dětské divadelní představení o Hon-
zovi a čertech.Účinkují členové Di-
vadla Zlatá rybka z Ostravy-Poruby.

SETKÁNÍ PO TANEČNÍCH
Sobota 13. dubna v 19.30 hodin -
Národní dům

Pro absolventy tanečních kurzů pro
manželské páry a dvojice.

ČAJ O PÁTÉ
Neděle 14. dubna v 17.00 hodin -
Národní dům
Diskotéka pouze pro absolventy ta-
nečních kurzů pro mládež.

KUBÍNOVO KVARTETO
6. zámecký koncert
Středa 17. dubna v 19.00 hodin -
evangelický kostel
Účinkují: Luděk Cap - housle, Jan
Niederle - housle, Pavel Vítek - vio-

la, Jiří Zedníček - violoncello Pro-
gram: Jan Křtitel Vaňhal, K. Ditters
von Dittersdorf, F. Schubert

„LÁSKO, VONÍŠ DEŠTĚM“
Marie Rottrová
Čtvrtek 18. dubna v 19.00 hodin -
kino P. Bezruče

Doprovází i samostatně vystoupí
skupina Neřeš.

„PÍSNIČKA JE GRUNT“
Trio Akvamarín
Pátek 19. dubna v 9.00 a 11.00 hodin
Národní dům
Výchovný koncert pro žáky 1. stupně
základních škol. Účinkují: Václava
Černohorská - klavír, průvodní slovo
Kamila Ševčíková - zpěv, housle,
zobcová flétna Norbert Šimon - kon-
trabas, zpěv

POJĎTE Z BYTU VEN
Pátek 19. dubna ve 20.00 hodin -
Národní dům
Taneční diskotéka Pavla Hladného
pro střední generaci.

Výstavy:

VÝSTAVA ZABEZPEČOVACÍHO
ZAŘÍZENÍ
3. - 5. dubna - Národní dům (foyer)
Výstava proběhne v rámci Roku
ochrany rekreačních objektů.

ŠTRAMBERK - MORAVSKÁ
POHÁDKA
11. - 30. dubna - Národní dům (foyer)
Výstava fotografií novináře Jiřího
Špačka, štramberského rodáka.

Připravujeme na květen:

5. KONCERT KPH 2001/2002
Pondělí 6. května v 19.00 hodin - 
Národní dům
Ivan Kusnjer - baryton (sólista Ná-
rodního divadla v Praze) František
Kůda - klavírní doprovod Program: L.
Janáček, V. Novák, J. B. Foerster

LEKCE LÁSKY
Pátek 10. května v 19.00 hodin - 
Národní dům
Zdeněk Zelenka - Dramatizace tří po-
vídek z Boccacciova Dekameronu.
Hrají: Václav Postránecký, Jan Čen-
ský, Mario Kubec, Jindřich Bonaven-
tura, Hana Ševčíková - alt. Kateřina
Petrová, Martina Válková - alt. Moni-
ka Kobrová, Jaroslava Hanušová -
alt. Hana Houbová

Taneční pro mládež - začátečníci,
podzim 2002:

Taneční kurzy budou probíhat v Ná-
rodním domě v termínech:
středa v 17.00 a 19.30 hodin
neděle v 16.00 a 18.30 hodin
Kurzovné za 12 lekcí + 2 lekce pro-
dloužené činí 800,- Kč a je splatné
v hotovosti při zápisu. Taneční ve-
dou manželé Gebauerovi. Zahájení
kurzů v září. Během dubna přijímá-
me v kanceláři útvaru kultury v 2. po-
schodí Národního domu hromadné
přihlášky jednotlivých škol. Prodej
průkazů od 6. května v Národním do-
mě v Místku od 7.00 do 15.30 hodin.

Bezručova 612, Frýdek-Místek
Tel.: 431 555

1.4.-3.4. v 17.45 a 20.00 NEBE
NAD BERLÍNEM (Fr., SRN)

4.4.-10.4. v 17.45 BULŠIT (USA)
4.4.- 10.4. ve 20.00 ZA NEPŘÁ-

TELSKOU LINII (USA)
11.4. Kino nehraje-módní přehlídka
12.4.-17.4. v 17.45 ROLLERBAL

(USA)
12.4.-17.4. ve 20.00 PERNÍKOVÁ

VĚŽ (USA)
13.4. Kino nehraje-seminář King 

associatess
18.4. Kino nehraje-Marie Rotrová
19.4.-24.4. v 17.45 ROK ĎÁBLA (ČR)
19.4.-24.4. ve 20.00 SPY GAME (USA)
25.4.-1.5. v 17.45 MALÝ SVĚDEK

(USA)
25.4.-1.5. ve 20.00 ÚKRYT (USA) 

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

628 003, 628 005
Fax: 630 452

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

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Stálé expozice:

BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Expozice poskytuje ucelený obraz o
životě v Beskydech a Pobeskydí.

ZÁMECKÁ EXPOZICE
Prostory Zámecké expozice a Rytíř-
ského sálu jsou uzavřeny.

FRÝDEK - MARIÁNSKÉ
POUTNÍ MÍSTO

- stálá expozice v sakristii kaple sv.
Barbory.

FRÝDEK A MÍSTEK
Nová expozice věnovaná dvěma, a
zároveň jednomu městu FM. 

PAMÁTNÍK
ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dí-
lu frýdeckého rodáka, který byl a je
světově uznávaným básníkem a pře-
kladatelem.

Výstavy:

LETECKÉ MODELY
Muzeum Beskyd pokračuje v cyklu
modelářských výstav. Ta letošní je
věnována leteckému modelářství.
Bude na ni zastoupena řada katego-
rií včetně těch, které se létaly dříve a
dnes již neexistují. Dále výstava po-
dává orientační přehled o vývoji mo-
delářství asi od roku 1950 a předsta-
vuje činnost několika modelářských
klubů v Moravskoslezském kraji.
Vernisáž v neděli 28. dubna v 15 ho-
din na nádvoří frýdeckého zámku
s předváděním funkčních leteckých
modelů. Potrvá do 22. září.

JAN KRISTOFORI - DOTEKY
Retrospektivní výstava významného
ilustrátora, malíře, grafika, sochaře
představí jeho uměleckou tvorbu od
období šedesátých let až po součas-
nost. Vernisáž ve čtvrtek 14. března v
17 hodin ve výstavních síních frýdec-
kého zámku. Potrvá do 5. května
2002.

Programy, koncerty:

VI. ZÁMECKÝ KONCERT
KUBÍNOVO KVARTETO
Středa 17. 4. 19.00 hodin - 
Evangelický kostel
Luděk Cap - 1. housle
Jan Niederle - 2. housle
Pavel Vítek - viola
Jiří Zedníček - violoncello

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST

Čtvrtek 4. 4. 17.00 hodin - Zelený dům

ŠTRAMBERSKÁ ZASTAVENÍ II.
Pokračování přednášky o promě-
nách města Štramberka v průběhu
roku. Doplněno vyprávěním štram-
berských pověstí. Promítání diapozi-
tivů, malá výstava fotografií a po-
hlednic, videonahrávka o reintroduk-
ci jasoně červenookého, přírodní po-
měry v okolí města.

Čtvrtek 11. 4. 17.00 hodin - 
Zelený dům

HRADY, HRÁDKY, MĚSTA A
JEJICH OPEVNĚNÍ
Středověké hrady a jejich opevnění.
Jak se chránila středověká města.
Přednáška doplněna promítáním dia-
pozitivů. Připraveno ve spolupráci
s Českou archeologickou společností.
Čtvrtek 25. 4. 17.00 hodin - 
Zelený dům

AFGANISTÁN OČIMA
ČESKOSLOVENSKÝCH EXPERTŮ
Přednáška Ing. Jiřího Dvořáka, který
několik let působil jako geolog v této
vzdálené. Doplněno promítáním dia-
pozitivů.

Sobota 27. 4. - odjezd autobusem
ČSAD z Místku, aut. stan. v 7.15
hodin do Nového Jičína.

POJĎTE S NÁMI PŘES SVINEC
Vlastivědná vycházka dlouhá 10-11
km. Pouze za příznivého počasí. Ve-
dou manželé Poláškovi.

HRAD HUKVALDY
Tel. 0658/699 323

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

Novodvorská 667, FM
Tel.: 633 717

Pro děti:

POHÁDKOVÝ ZÁKON
Sobota 6.4. a 27.4. v 15.00 hodin
Veselá pohádka v provedení studen-
tů 1.A a 1.C Gymnázia Frýdek, tř.
T.G.M.
Pro děti od 5 let.

LESNÍ POHÁDKA
Sobota 13.4. a 20.4. v 15.00 hodin
Veselá činoherní pohádka, hraje DS
DUO, režie Radmila Filipová.
Pro děti od 4 let.

Pro dospělé:

TALISMAN
Středa 3.4. v 18.00 hodin
Komedie Johanna Nepomuka Ne-
stroye, hraje DS DUO, režie Lenka
Filipová.

FOLKOVÝ ČTYŘLÍSTEK
Pátek 19.4. od 18.00 hodin
Vystupují: David Vysloužil, Kajkery,
Až na půdu, společné bubnování.
Představení: Srandy kopec, hrají
herci z Divadla Čtyřlístek, režie P.
Kostka.

BALON
Pátek 26.4. v 19.00 hodin
Komedie o neuvěřitelném dobrodruž-
ství vzduchoplavecké expedice. Hra-
je DIOS PROPADLO Václavovice.

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

Provozní doba: Po-Pá 13–17 h.
3.4. Jarní výzdoba klubovny
9.4. Malování na chodník

15.4. Nezbednické zahradničení -
sázíme a přesazujeme pokojo-
vé květiny

22. - 25.4. Sběr starého papíru
26.4. Bleší trh
30.4. Rej čarodějnic
Každý pátek chodíme cvičit do těloc-
vičny na 4. ZŠ.

Farní 1, vchod vedle
Knihkupectví sv. Jana ve Frýdku

Tel.: 434 961
2.4. Volný program - písničky, ří-

kánky
4.4. Krtečkova tvořivost - jednodu-

ché razítko pro děti
9.4. Výtvarná činnost s krupicí

11.4. Burza nápadů na dětské párty
16.4. Jarní vycházka do přírody
18.4. Tvoříme z plastelíny
23.4. Ubrousková technika
25.4. Ubrousková technika
30.4. Cvičení maminek s dětmi

ČSA 481, Místek
Tel.: 0658/647 366

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

Út.: 9.00 - 12.00, 15.00 - 17.00 h.
8.4. Maňásková pohádka „O Smo-

líčkovi“. Začátek v 10.00 hod.
16.4. Beseda s dětskou sestrou Re-

natou Hillovou na téma „Psy-
chomotorický vývoj u kojenců
a batolat“. Také význam cviče-
ní s malými dětmi apod. Dota-
zy si připravte předem. Začá-
tek v 10.00 hod.

30.4. Soutěžní dopoledne pro děti.
V parku u aut. stan. Za splně-
né úkoly budou pro děti připra-
veny odměny. Sraz v 9.30 hod.
u altánku. Za deště se akce
přesouvá na jiný termín (infor-
mace v KM.)

Každý čtvrtek od 9.30 hod. angličti-
na pro maminky - velmi mírně pokro-
čilé.
Hledáme nové maminky, které by se
chtěly aktivně účastnit chodu KM
Broučci.
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V knihkupectví Librex
Hlavní ul. 107 v Místku

(u křížového podchodu)
Otevírací doba:

Po-pá: 8.00 - 18.00 h
So: 8.00 - 12.00 h

www.korc.cz
Do 3.4. JSME JACÍ JSME - Ivan Korč
4.4. - 8.5. PORTRÉTY - Ivan Korč
Vernisáž proběhne 4. 4. v 17.00 h.

Antikvariát a První frýdecká non-
stop galerka

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

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

Do 27.4. BRANKO BIŠČAN - Kresby
27.4. - 4.5. ALOIS JIRÁSEK -Temno

ČSA 481, Místek
(za Mainlem u kostela

sv. Jana a Pavla)
Tel.: 492 256, 0605 170 031

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

MIROSLAV ŽIŠKA - Výstava fotografií
Absolvent Lidové konzervatoře v Os-
travě, obor výtvarná fotografie, člen
Fotoklubu VP FM, nejoblíbenější téma-
ta - dokumentární fotografie, krajiny.
Vernisáž výstavy proběhne v pátek
5.4. v17.00 h. Výstava potrvá do 30.4.

Hluboká 66, Frýdek
Tel.: 631 145, 0723 021 622

Otevírací doba:
Út. - Pá.: 13.00 - 18.00 hodin
Po dohodě vás rádi uvítáme 

i mimo tuto dobu.
Do 19.4. LIBOR JAROŠ

- Vetešnictví (obrazy a objekty)

F. Čejky 450, Místek
Telefon: 0658/435 401, 437 283
Malý sál Lidového domu - vchod

z terasy z Janáčkovy ulice
s možností použít

bezbariérový vstup.

SPIRITUÁLY A JEJICH VÝVOJ
Čtvrtek 4.4. v 19.00 hodin
Poslechový pořad „Na vlastní uši“,
moderuje Pavel Strakoš.
TICHÁ NEBEZPEČÍ TECHNIKY -
přednáška PhDr. Petra Piťhy
Úterý 16.4. v 17.30 hodin
Technický pokrok má vliv na lidskou
mentalitu a život společnosti. Je však

možné TV, PC, mobily ap. používat,
aniž by na nás negativně působily?

CESTA NA PRADĚD -
literárně hudební večer se spisova-
telem Ludvíkem Vaculíkem a Janem
Rokytou u cimbálu.
Středa 24.4. v 18.00 hodin

HROZEN -
koncert skupiny. Hostem večera bu-
de skupina Prameny z Albrechtiček,
která zde uskuteční svou premiéru.
Pátek 26.4. v 19.00 hodin

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
každé pondělí od 17.00 do 18.00 ho-
din pro ženy středního věku.
Cvič. úbor a podložku s sebou.

STOLNÍ HRY
Středa 3.4. a 17.4. v 18.00 hodin
Nová módní konfekce a hračky z Ho-
landska - prodej od 9.4. do 20.4.

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

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

KURZY KERAMIKY PRO
DOSPĚLÉ
- dopolední kurz: úterý 9.30 - 11.30

h.(1. schůzka - 23. 4.), možnost hlí-
dání dětí od 3 let

- odpolední kurz: pátek 16.00 - 18.00
h. (1. schůzka - 26. 4.)

- Cena: 500,- Kč (5 lekcí), DDM Místek

APRÍLOVÉ ODPOLEDNE
- 5. dubna, 15.00 - 18.00 h., park

u Sídliště Slezská
- vstupné: 1 velký knoflík

OKRESNÍ SOUTĚŽ LETECKÝCH
MODELÁŘŮ
- 1.6. dubna, 10.00 h.
- letiště Bahno, DDM Frýdek

POČÍTAČOVÉ DOPOLEDNE
- 9.00 - 11.00, 11.00 - 13.00 h., DDM

Frýdek

BUBLAJÍCÍ POTŮČEK
- 13. dubna, DDM Místek
- pojďte s námi vyčistit potok v okolí

Frýdku-Místku
- sraz v 9.00 h. před DDM Místek,

návrat kolem 13:00 h.

POČÍTAČOVÉ DOPOLEDNE
- 13. dubna, DDM Frýdek
- 9.00 - 11.00, 11.00 - 13.00 h.

LOUTNIČKA 2002
- 13. dubna, 9.00 - 13.00 h., ZUŠ

Místek
- finále soutěže ve zpěvu lid. písní

OTEVÍRÁNÍ ONDŘEJNICKÝCH
STUDÁNEK
- 13. dubna, DDM Frýdek
- výšlap na Ondřejník s plněním nej-

různějších úkolů u studánek
- pro děti od 4 do 10 let a pro rodiny

s dětmi

MISTROVSTVÍ ZŠ V ŠACHU
- 16. - 17. dubna, DDM Místek

SOUTĚŽ ŽÁKŮ SPECIÁLNÍCH
ŠKOL VE ZPĚVU A RECITACI
18. 4., 9.00 - 12.00 h., ZUŠ Místek
ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ NA
GRUNI
19. - 21. dubna, DDM Místek
DOPOLEDNE PRO DOVEDNÉ
RUCE
- 20. 4., 9.00 - 13.00 h., DDM Místek
- budeme pracovat s tvarovací hmo-

tou a malovat barvou na sklo
POČÍTAČOVÉ DOPOLEDNE
- 20. dubna, 9.00 - 11.00, 11.00 -

13.00 h., DDM Frýdek
IV. VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DO-
SPĚLÉ
- 20. 4., 9.00 - 13.00 h., DDM Frýdek
- dopoledne pro ženy, budeme vyrá-
bět jarní ubrus - textilní barvy a kon-
tury, obrázky z ručního papíru - ce-
na: 100,- Kč

KRÁLOVNA POHYBU
- 20. dubna, DDM Frýdek
- soutěž v aerobiku
- kategorie: 3. - 4., 5. - 6., 7. - 9. třída
REGIONÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE
V RADIOELEKTRONICE
- 20. dubna, 9.00 h., technické uči-

liště v Místku, DDM Frýdek
O KRÁLE A KRÁLOVNU
ŠACHOVÝCH ŠPUNTŮ
- 26. 4., 15.30 - 17.30 h., DDM Místek
ZLATÁ UDICE
- 27. dubna, DDM Místek
- okresní kolo rybářské soutěže
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE
PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ
- VEŘEJNÁ SOUTĚŽ

PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ
- 27. dubna, 9.00 h., DDM Frýdek
MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
V ŠACHU
- 9.00 - 12.00 h., DDM Místek

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

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

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

Začátky koncertů ve 21:00
1.4. pondělí Klub Stoun v ohrožení

(beseda)
2.4. úterý Zavřeno (klid)
3.4. středa Zavřeno (klid)
4.4. čtvrtek Zavřeno (klid)
5.4. pátek Nechte nám Stoun

(koncert)
6.4. sobota Nechte nám Stoun

(tanec)
8.4. pondělí Zavřeno (klid)
9.4. úterý Zavřeno (klid)
10.4. středa Zavřeno (klid)
11.4. čtvrtek Zavřeno (klid)
12.4. pátek N.V.Ú. (koncert)
13.4. sobota Nechte nám Stoun

(tanec)
15.4. pondělí Zavřeno (klid)
16.4. úterý Zavřeno (klid)
17.4. středa Zavřeno (klid)
18.4. čtvrtek Zavřeno (klid)
19.4. pátek Nechte nám Stoun

(koncert)

20.4. sobota Music Massacre 1.
(festival)

22.4. pondělí Zavřeno (klid)
23.4. úterý Zavřeno (klid)
24.4. středa Zavřeno (klid)
25.4. čtvrtek Zavřeno (klid)
26.4. pátek Nechte nám Stoun

(koncert)
27.4. sobota Nechte nám Stoun

(tanec)
29.4. pondělí Zavřeno (klid)
30.4. úterý Zavřeno (klid)
Na květen připravujeme:
17.5. pátek Support Lesbiens

(koncert)

Hvězdárna a planetárium
Johanna Palisy v Ostravě

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

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

Program planetária:
2.3. 14.00 Vesmírní tuláci - pořad 
3.4. 16.00 Životopis vesmíru

18.00 Zajímavosti jarní oblohy
- živý pořad

6.4. 14.00 Martina a hvězda -
pořad pro děti od 5 let

16.00 Geologie planet
18.00 Hudba pod hvězdami:

„Hudební toulky
Evropou“

(malý hudební cestopis, pořadem
provází Mgr. Jaromír Javůrek)
10.4.16.00 Čarovná sklíčka

18.00 Obloha pouhým okem -
živý pořad

13.4.14.00 Pojďte s námi za
hvězdami - pořad pro
děti od 6 let

16.00 Znovuobjevená obloha
18.00 Skrytá krása vesmíru -

premiéra pořadu v
planetáriu

(PaedDr. Ivana Marková, HaP Ostrava)
19.15 Relaxace pod

hvězdnou oblohou:
„Phil Thornton“

(pořadem provází Jan Petrů)
17.4.16.00 Gravitace

18.00 Zajímavosti jarní oblohy
- živý pořad

20.4.Hvězdárna i planetárium pro
veřejnost uzavřeny

z důvodu konání semináře Astrono-
mické vzdělávání pro pracovníky
hvězdáren a planetárií a pro učitele.
24.4.Den Země v planetáriu

16.00 Globální oteplení a my
18.00 Evoluční rozpomínání

27.4.14.00 Vesmírní tuláci - pořad
pro děti od 10 let

16.00 Kameny z nebe
18.00 Problém neutrin

vyřešen?
(přednáška Mgr. Petra Slaného,
VŠB - TU Ostrava)

19.15 Relaxace pod hvězdnou
oblohou: „Keltská hudba“
- 2. část

(pořadem provází Jan Petrů)
Hvězdárna je v dubnu otevřena za
jasného počasí každou středu a so-
botu od 20.00 do 22.00 hodin. Areál
HaP J. Palisy se nachází na katastru
Ostravy - Krásného Pole. Změna
programu vyhrazena.

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

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

KURZ ZDRAVOTNÍHO MINIMA
26. - 28. dubna - ve SMTu FM
- kurz je určen pro zdravotníky letních

táborů, škol v přírodě, lyžařských
kurzů a je rozšířen o hygienické mi-
nimum. Je nutno absolvovat v pl-
ném rozsahu, kurz bude zakončen
testy a účastníci dostanou Průkaz
zdravotníka zotavovacích akcí.

- cena: 700 Kč, obnovení průkazu
350 Kč

- zahájení 26.4. v 15.00 h.
- nocleh možno zajistit přímo na SMTu
DEN ZEMĚ
20. dubna
- v areálu Hatě (mezi Místkem a Svi-

adnovem)
- program od 8.00 do 18.00 h.

Lískovecká 1756, FM
tel. 633 340

www. joga-karakal.cz
Pátek 12. dubna
ČAJ O PÁTÉ :
Mandala - účinný lék proti psychické
nepohodě
Jógový sál - 9. ZŠ na ul. E. Krásno-
horské
Příspěvek: 30,- Kč
27. dubna - 3. května
SEMINÁŘ JÓGOVÝCH TECHNIK A
FILOZOFIÍ
Místo konání: Morávka, Penzion Bu-
ček
Strava: vegetariánská,
Ubytování: 2 - 3 lůžkové pokoje, pří-
padně pokoj s příslušenstvím
Z programu: cvičení ásanů, dechové
techniky, jógové techniky-práce
s myslí, meditační techniky z hlediska
zdravotního, relaxace, vizualizace atd.
Cena: orientačně 2050,- Kč, pro dů-
chodce 1950,- Kč

Tržní 31, Frýdek-Místek
Tel.: 0658/647 007

Přehled nejžádanějších titulů v pro-
dejně Bontonland v Místku za období
od 10.1. do 10.2. 2002:

1. Tatoo 200 po vstrečoj
2. Holki Spolu
3. Čechomor Proměny
4. OST Pán prstenů
5. Buty Normale
6. OST Rebelové
7. Leoš Mareš Tři slova
8. Robbie Williams Swing When

You’re Winning
9. Kryštof Magnetické pole

10. Helena Vondráčková Helena
2002



Dfievûná 

EUROOKNA
DARE

Vstupní dveře
Parapetní desky 

vnitřní, vnější (AL)

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

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

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

M n o Ï s t e v n í  s l e v y

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

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

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

VÁ· 3. STÁL¯ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

AUTO·KOLA
Jifií Kreuziger, FM 

Vám nabízí pfiípravu na získání
fiidiãského prÛkazu skupin

M, A, B, C, E - i na splátky

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

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

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

po, st: 10.00 - 11.30)

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

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

KUPON

5% SLEVA
NA VÝROBKY

GALADŘEVO

Staré Město

u Frýdku-Místku

Jamnická 16

tel.: 0658/62 71 93-4

■ zahradní chaty

■ zahradní nábytek

■ ekologické barvy

na dřevo

■ pozink. konzoly

■ pískoviště

■ houpačky

■ zásobníky na

kompost

■ dřevěné ploty

■ pergoly

■ altány

■ palisády

■ květináče

✆

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

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

Registrační značka FMt9; sazba a tisk Ringier Print, s.r.o, Novinářská 7, 709 70 Ostrava-Mariánské Hory, e-mail: dtp@ringierprint.cz. Do všech schránek ve městě ZDARMA.

UUZZÁÁVVùùRRKKAA

dubnového ãísla Zpravodaje bude
1155.. dduubbnnaa

28. fiíjna 1639, 738 01 Fr˘dek-Místek
Tel.: 0602 566 025, fax: 0658/431 385
vadas@vadas.cz
◆ Baterie GP, stavebnice, souãástky,

konektory, videodíly a ND pro TV,
ND pro mikrovlnné trouby, skfiíÀky,
kabely, mûfiící pfiístroje atd.

Velkoobchod
Maloobchod

Zásilková sluÏba

INTERNETOVÉ, FIREMNÍ 
I OSOBNÍ PREZENTACE

WEBDESIGN
ELEKTRONICKÝ OBCHOD

v ý v o j ,  v ý r o b a ,  ú d r ž b a
David Smolarčuk, 28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 0602 566 025, fax: 0658/431 385, vadas@vadas.czDavid Smolarčuk


