
Výňatky z kroniky Města Frýdku-Místku 
(kronikářem tehdy byl odborný učitel Emil Konvička):

Úterek 14. března 1939 byl pochmurný, předjarní den. Asi
v půl šesté večer přijely od Příbora první motorizované jednotky
pod vedením plukovníka Stoewera k továrně firmy Alfred Lands-
berger v Místku, kde se zastavily. Zde nikdo nevěděl, oč běží.
Obyvatelstvo bylo přesvědčeno, že Němci projíždějí na Sloven-
sko, kde podle pověstí a vídeňských rozhlasových zpráv vypuk-
la revoluce...

– ■■ –
... Před vraty zastavil říšský tank. Nastala střelba. Odvážnější

nováčci stříleli, jak uměli. Jeden z délesloužících umístil kulomet

v bývalé tovární topírně proti vratům průjezdu a když Němci chtě-
li vniknout do kasáren tímto průjezdem, byli tam koseni...

– ■■ –
...Po obsazení Místku došlo téhož dne mezi osmou a devátou

hodinou večer na Frýdek. Do Frýdku přijel první oddíl krátce před
osmou hodinou večer. Byly to dva cyklistické oddíly v síle dvou
rot. Výzbroj jejich byla lehká, speciální pro boj zblízka a v noci. Po
krátkém nedorozumění před nádražím, kam velitel zabloudil, do-
jely obě jednotky před Neumannovu kasárnu v Pekařské ulici.
Davy lidí je doprovázely. Rozhořčení, vztek, lítost a zmatek čes-
kého obyvatelstva divně kontrastovaly s hlaholem rozjásaných
Němkyň, které vítaly své soukmenovce a osvoboditele.

Vážení
spoluobčané,

letošní zima
je za námi 
a nyní vní-
máme stav
silnic a chod-
níků mno-
hem inten-
zivněji než v uplynulých měsí-
cích. Proto bych vás ráda in-
formovala o některých účelo-
vých výdajích v rozpočtu
města, které by měly stav ko-
munikací v našem městě vy-
lepšit. Odbor dopravy a silnič-
ního hospodářství má v roz-
počtu schválenou částku 136
mil. Kč. V rámci běžné údržby
chceme opravit chodníky - ul.
Nádražní (naproti Autocontu,
naproti Úřadu práce F-M a u
Richtrovy tiskárny), ul. E.
Krásnohorské (u č.p. 150), ul.
28. října (u SPŠ), ul. Slezská
(u Modré labutě), v Chlebovi-
cích (u p. Pavlase a u restau-
race U Kozlů), v místě vjezdu
ul. Příkrá, z I.A - ul. Hlavní, tř.
TGM a I/48 Zelinkovice. Měl
by se vystavět i spojovací
chodník na ul. Ostravské a
měla by být dokončena re-
konstrukce ul. Frýdlantské.
V investičních akcích je dále
plánována výstavba komuni-
kace na PND včetně inženýr-
ských sítí stejně jako na ul.
Bruzovské, výstavba komuni-
kace na ul. Černá cesta, re-
konstrukce chodníku k pra-
menu v Hájku, rekonstrukce
lávky pro pěší na ul. Revoluč-
ní a výstavba nového vstupu
do křížového podchodu (od
náměstí Svobody). Na živičné
koberce je v rozpočtu schvá-
lená částka 6,4 mil. Kč, na
opravy výtluků 5,5 mil. Kč, na
jarní úklid asi 1,6 mil. Kč,
strojní mytí vozovek 1,2 mil.
korun, rajónové čištění také
1,2 mil. Kč a strojní zametání
chodníků 1,3 mil. Kč. Důležité
je však i veřejné osvětlení ko-
munikací, které si vyžádá ná-
klad asi 30 mil. Kč. Opravy a
údržba dopravního značení
pak asi 2 mil. Kč.

Eva Richtrová
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- vzala na vědomí zprávu o čin-
nosti Beskydského informač-
ního centra Frýdek-Místek;

- uložila vedoucímu odboru do-
pravy a silničního hospodář-
ství zajistit zpracování projek-
tu v rámci Programu zvyšo-
vání bezpečnosti dopravy a
jejího zpřístupňování osobám
s omezenou schopností po-
hybu a orientace;

- doporučila zastupitelstvu
města rozhodnout o uzavření
smlouvy o poskytnutí nein-
vestiční dotace se smluvní
stranou ČSAD Frýdek-Místek
na úhradu prokazatelné ztrá-
ty vzniklé dopravci plněním
závazku veřejné služby;

- rozhodla o zadání veřejné za-
kázky na dodávku stavby
Oprava chodníku - ulice Frýd-
lantská, ulice 1. máje, ulice
Riegrova;

- rozhodla o zadání veřejné za-
kázky na zajištění podkladů a
vyřízení stavebního povolení
v právní moci na akci „Plyno-
fikace Vršavec - lokalita Foj-
tík“ a také na vyřízení územ-
ního rozhodnutí stavebního
povolení s doložkou nabytí
právní moci na akci „Cyklistic-
ká stezka Ostrava-Beskydy“,
úsek č. 1, 2 a 3;

- schválila spolufinancování
projektu „Cyklistická stezka
Ostrava-Beskydy“, úsek č.1,2

a 3 a spolufinancování pro-
jektu „Cyklistická stezka
v úseku Palkovická-Olešná
(60% - dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury,
40% z vlastních prostředků);

- doporučila zastupitelstvu
města schválit uzavření
smluv o poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení Měs-
ta Frýdku-Místku na opravu
střech, zateplení obvodového
pláště domu apod. dle do-
šlých žádostí;

- vzala na vědomí informaci o
nové smlouvě  o dílo, man-
dátní a o spolupráci při kom-
plexním nakládání s odpady
na území města s Frýdeckou
skládkou, a.s;

- rozhodla o zadání veřejné
zakázky na dodávku stavby
“Výstavba nového vstupu
do křížového podchodu,
k.ú. Místek„ (jedná se o
vstup z náměstí Svobody,
výstavba proběhne v ná-

vaznosti na dostavbu ná-
rožního domu);

- doporučila zastupitelstvu
města schválit návrh 1. změ-
ny rozpočtu města Frýdku-
Místku pro rok 2003, který
předpokládá zvýšení příjmů o
4 904 tis. Kč, zvýšení výdajů
o 6 950 tis. Kč, zvýšení finan-
cování o 2 046 tis. Kč;

- doporučila zastupitelstvu
města zřídit osadní výbor Ze-
linkovice-Lysůvky;

- rozhodla o zadání veřejné za-
kázky na dodávku projektové
dokumentace pro územní a
stavební řízení na akci “Ply-
nofikace Zelinkovice„;

- rozhodla o zadání veřejné za-
kázky na dodávku stavby
“Oprava komunikace  - ulice
Palackého a Bezručova;

- vzala na vědomí informaci o
rozšíření Centra sportu o od-
díl atletiky Tělovýchovné jed-
noty Slezan Frýdek-Místek.

(jač)

INFORMACE Z 9. ,10. A 11. ZASEDÁNÍ 
RADY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

9. zasedání Rady města Frýdku-Místku se konalo v únoru,
10. a 11. zasedání proběhla v měsíci březnu. Rada města jme-
novala na základě výběrového řízení do funkce vedoucího od-
boru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy paní Ing. Ilonu
Nowakovou s účinností od 1.4. 2003, doporučila zastupitel-
stvu města schválit záměr vystavět novou víceúčelovou halu
na míčové sporty v lokalitě k.ú. Místek (ulice 28. října). Mimo
jiné také Rada města Frýdku-Místku:

Každým rokem představitelé naší radnice uctívají hrdinství
III. praporu 8. pěšího pluku slezského. Nejinak tomu bylo i le-
tos. Kytici k památníku hrdinů na Hlavní ulici položila sta-
rostka Frýdku-Místku Ing. Eva Richtrová.

Občané Frýdku-Místku spolu s vedením našeho města a Sva-
zem bojovníků za svobodu si mohli 14. března opět připomenout
hrdinství vojáků z III. praporu 8. pěšího pluku slezského. Ti v roce
1939 jako jediní v tehdejším Československu měli odvahu posta-
vit se zbraní v ruce na odpor říšskému vojsku. Místostarosta měs-
ta Mgr. Ivan Vrba při této příležitosti pronesl projev, v němž připo-
mněl historická fakta onoho osudného dne. Doplnil jej plukov-
ník v.v. Josef Křístek ze Svazu bojovníků za svobodu. Pietního ak-
tu se mj. zúčastnili také senátor České republiky Ing. František Ko-
pecký, poslanec RSDr. Ing. Svatomír Recman a ze slovenské
Čadce přijeli zástupci tamního Svazu bojovníků za svobodu. Vzpo-
mínková akce si i přes nepřízeň počasí vysloužila pozornost mé-
dií včetně televize. (jač)

Místostarosta Frýdku-Místku Mgr. Ivan Vrba připomíná ve svém
projevu události z 14. března roku 1939.

FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Frýdecko-místečtí uctili hrdinství 
III. praporu 8. pěšího pluku
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Zřizuje se fotbalová třída
Fotbalový klub VP Frýdek-

Místek ve spolupráci s 9. Zá-
kladní školou zřizuje ve školním
roce 2003/2004 6. třídu s rozší-
řenou výukou tělesné výchovy
se zaměřením na fotbal. Zá-
kladní škola a fotbalový klub
zvou rodiče a jejich děti, kteří
mají zájem o tuto fotbalovou tří-
du, na informační schůzku s ře-
ditelem školy a trenéry mláde-
žnických družstev FK VP.
Schůzka se bude konat v pon-
dělí 14. dubna v 16.30 hodin ve
sborovně 9. ZŠ (E. Krásnohor-
ské 139, Frýdek-Místek).
Rozšířená výuka jazyků 

8 ZŠ nabízí také letos dětem
současných 2. tříd možnost na-
vštěvovat od 3. ročníku třídu s
rozšířenou výukou cizího jazyka,
konkrétně angličtiny. V 6. roční-
ku je pak zařazen druhý cizí ja-
zyk, a to němčina nebo fran-
couzština. Nepovinně mohou
děti navštěvovat také ruštinu.
Výběr do těchto tříd proběhne
v úterý 8.4. ve 13.00 hod.v bu-
dově školy. Není požadována
předchozí znalost jazyka, hod-
noceny budou studijní předpo-
klady a komunikativní schop-
nosti dítěte. Bližší info.: zástup.
řed. pro 1. stupeň Mgr. Irena
Nováková (tel. 558 431 841).
Vyplněné přihlášky budou přijí-
mány do 4.4. Den otevřených
dveří - 3.4. od 10.00 do 16.00.
10. Základní škola 
pořádá přijímací řízení

10. Základní škola pořádá
přijímací řízení do budoucích 6.
tříd s rozšířenou výukou mate-
matiky a přírodovědných před-
mětů. Zájemci se mohou do-
stavit 15. dubna v 9.00 nebo
16. dubna ve 14.00 hodin. Při-
neste si s sebou psací a rýso-
vací potřeby.
Charita děkuje

Charita Frýdek-Místek děku-
je touto cestou řediteli Národ-
ního domu Mgr. Krulikovské-
mu, panu Kmošťákovi ze Slez-
ské pekárny, paní Hájkové
z Řeznictví a uzenářství H+H a
paní Hincové ze Sodovkárny
R. Sýkora za jejich sponzor-
skou výpomoc při Setkání ko-
ledníků Tříkrálové sbírky v Ná-
rodním domě dne 27.2. 2003.
Na „dvojce“ slavili 
úspěch časopisu

Transgas, a.s., která je do-
vozcem zemního plynu do ČR,
vyhlásila letos pro základní
školy zajímavou soutěž.  Sou-
těžilo se o nejlepší školní časo-
pis na téma Zemní plyn pro
zdravé životní prostředí a z 81
přihlášených základních škol
České republiky byla právě 2.
ZŠ z Frýdku-Místku oceněna.
Vedle celostátního titulu Ekolo-
gická škola 2002 je to další vý-
razný úspěch společné práce
učitelů této školy na poli ekolo-
gické výchovy a vzdělávání.

V tomto čísle najdete:
■ V dubnu se ve F-M bude

debatovat o EU �

■ Penzion pro důchodce �

■ Občanská volba �-�
■ Uplynulo 60 let od

sloučení měst Frýdku 
a Místku �

■ Nová scéna Vlast byla
otevřena �

Město Frýdek-Místek zajišťuje městskou
hromadnou dopravu od roku 1992

V letech 1995 - 1996 byla
provedena optimalizace

městské hromadné dopravy.
V souvislosti s touto optimali-
zací byly autobusy městské
hromadné dopravy vybaveny
novými odbavovacími strojky.
Jako první v republice jsme pro
odbavení cestujících začali
používat čipové karty.

Po doladění optimalizace se
zavedl systém ročního schva-
lování jízdních řádů, kterému
předchází připomínkové řízení,
v rámci kterého mohou občané
uplatnit své připomínky, poža-
davky, návrhy.

Město Frýdek-Místek do
systému MHD zapojilo i spoje
příměstské autobusové dopra-
vy, čímž vznikl tzv. integrovaný
dopravní systém. Cestující mo-
hou pro cestování v rámci
územního obvodu MHD využí-
vat i příměstských spojů, za vý-
hodnější tarif, platný v autobu-
sech MHD.

Za tarif MHD mohou cestují-
cí cestovat až do Skalice,
Chlebovic, od loňského roku i
do obce Řepiště.

Dle platné legislativy musí
město dopravci hradit tzv. pro-
kazatelnou ztrátu, tj. rozdíl me-
zi nevyhnutelnými náklady do-
pravce a dosaženými tržbami.

Toto tvoří tzv. provozní dotaci.
Kromě toho, ve snaze zlepšit
podmínky pro cestování, dotu-
je město i nákup nových auto-
busů. Od roku 1992 bylo za fi-
nanční spoluúčasti města za-
koupeno celkem 8 autobusů,
z toho jeden nízkokapacitní au-
tobus a 2 autobusy nízkopo-
dlažní. Díky tomu se podařilo
dosáhnout průměrného stáří
vozového parku 7,9 let. Samo-
zřejmě město poskytovanou
provozní dotací hradí i obnovu
odbavovacího zařízení, opravy
autobusů apod.

Cena jízdného v autobusech
MHD je jedna z nejnižších ne-
jen v našem regionu, ale i v ce-
lé republice. Od roku 1992 do-
šlo k nárůstu ceny jednotlivého
celého jízdného z 1 Kč na
dnešních 5,60 Kč. Přitom po-
slední úprava ceny jízdného
byla provedena v roce 1998.

Zde je nutno také uvést, že
sleva z jízdného je zákonem
dána pouze pro děti do 15-ti let
a cestující starší 70-ti let.
Všechny ostatní slevy jsou nad
rámec zákonem stanovených
slev a město Frýdek-Místek
poskytuje v porovnání s jinými
městy mnohem vyšší počet
slev z jízdného.

Protože náklady na provoz

každoročně rostou, cena jízd-
ného se již delší dobu neupra-
vovala a díky zvyšujícímu se
podílu individuální automobilo-
vé dopravy klesá počet cestují-
cích, je rozdíl mezi náklady a
dosaženými tržbami stále větší
a město musí stále vyšší část-
kou provoz MHD dotovat. Vý-
voj nákladů, tržeb a dotace
z rozpočtu města v letech 1994
až 2002 je uveden v následují-
cí tabulce :

ROK 1994 1998 2002
Náklady 
na km 22 660 31 150 37 100
Tržby 
na km 16 450 18 400 17 800
Poskytnutá 
dotace 5 890 16 100 25 900
Údaje jsou uvedeny v tis.Kč

Poskytnutá dotace je včetně
dotace na obnovu vozového
parku.

Z výše uvedeného vyplývá,
že vždy bude nesoulad mezi
požadavky občanů na zavede-
ní nových spojů a mezi mož-
nostmi města. Pro město je
skutečně neúnosné dotovat
spoje, které by přepravovaly
minimální počet cestujících.
Samozřejmě i v současné do-
bě takovéto spoje v systému

MHD jsou, což je daní za sna-
hu zachovat v systému MHD
určitou pravidelnost a návaz-
nost mezi jednotlivými spoji.
V opačném případě by systém
MHD byl pouhým souhrnem
jednotlivých spojů. Občanům
by toto způsobovalo problémy
při orientaci v tomto systému,
dopravci a městu problémy při
tvorbě tzv. turnusů, což je den-
ní příkaz k jízdě pro řidiče (Zde
má řidič stanoveno, které linky
a spoje v daném dni obslouží.
Turnus kromě toho obsahuje
zákonem předepsané přeruše-
ní jízdy z důvodu bezpečnosti,
odvodu tržeb, přerušení z dů-
vodu tankování apod.).

Doufáme, že tento článek
nastínil, s jakými problémy se
musí město vyrovnávat při za-
jišťování městské hromadné
dopravy. Jedná se o činnost
náročnou jak po stránce fi-
nanční, tak i po stránce tech-
nické. Jedná se o činnost, kde
budou vždy vznikat rozpory
mezi požadavky občanů, fi-
nančními možnostmi města,
technickými a organizačními
možnostmi dopravce. Snahou
města je, aby těchto rozporů
bylo co nejméně. 

Ing. Miroslav Hronovský,
vedoucí ODaSH

Na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2003 v Praze
se v Průmyslovém paláci v expozici Moravskoslezského kra-
je představilo Město Frýdek-Místek a Euroregion Beskydy za
česko-polsko-slovenské účasti.

Veletrh proběhl ve dnech 13. - 16. února. Celou expozici vyrobi-
lo studio Galerie Jančík. První dva dny patřily tradičně odborníkům
a víkend pak široké veřejnosti. Nechyběla bohatá turistická nabíd-
ka a během prvního dne se uskutečnila neformální diskuse na té-
ma „Sjezdové lyžování v Beskydech, proč ano, proč ne„ za účasti
předsedy Regionu Beskydy a poslance Parlamentu ČR Ing. Petra
Rafaje, prvního náměstka ministra pro místní rozvoj České repub-
liky (dále jen MMR ČR) Bc. Iva Hartmanna, MBA, ředitele úřadu
MMR ČR Ing. Antonína Liberdy a dalších významných hostů. Při-
šlo se podívat opravdu mnoho zájemců. Návštěvníci upřednostňo-
vali mimo jiné tipy na aktivní dovolenou - na lyžích nebo na kolech,
zajímali se však také o adrenalinové sporty nebo nový golfový are-
ál na Čeladné. O obsluhu stánku se jako obvykle postarali zástup-
ci odboru územního a ekonomického rozvoje Města Frýdku-Místku
a Beskydského informačního centra ve Frýdku-Místku.

Během veletrhu pak probíhaly odborné diskuse, o jejichž zpří-
jemnění se postarali tradiční sponzoři jako je Pivovar Radegast,
a.s. Nošovice, Carbol’s CORP., s.r.o Dobrá, Beskyd Fryčovice,
a.s., PENAM spol. s r.o. a Kwaczek, a.s. Dobrá. (hw)

Na snímku je soubor Valašský vojvoda z Kozlovic, který zpest-
řil prezentaci Města Frýdku-Místku a Euroregionu Beskydy
svým vystoupením a pracovnice BIC F-M Lenka Pejková.

FOTO: Petr Šabrňák
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Zájem seniorů o počítače
V loňském roce úspěšně proběhl kurz na 8.

ZŠ, který absolvovalo 20 seniorů. Díky pochope-
ní vedení 5. ZŠ - ředitel Mgr. Krasula Milan a 9.
ZŠ ředitel Mgr. Bartek Lubomír, pokračují i letos
tříměsíční kurzy (24 vyučovacích hodin), vedené
obětavými učiteli Mgr. Sovákovou Magdou
a Mgr. Pavlem Olšovským. Tyto kurzy navštěvu-
je 43 seniorů. Nejstarší účastnice paní Miluše Sti-
borová letos oslaví 80 let. Od března začal na 9.
ZŠ další kurz pro začátečníky v počtu 20 účast-
níků. V dubnu budou zahájeny ještě dva kurzy
a to pro pokročilé, v počtu 40 zájemců. Další kur-

zy budou organizovány pro seniory na podzim,
podle projeveného zájmu. Upozorňujeme zájem-
ce z řad seniorů, aby nezatěžovali ředitelství vý-
še zmíněných škol svými dotazy a žádostmi. Vý-
lučným organizátorem těchto kurzů je MěO
SDČR ve F-M tel. 558 647 846 se sídlem v bu-
dově na ul. 17. listopadu 147, kde je možno se
přihlásit a rovněž uhradit kurzovné. Důchodci se
počítačů nebojí, naopak je využívají pro kores-
pondování s rodinnými příslušníky. V předstihu
naplňujeme záměr Ministerstva pro informatiku
k získání počítačové gramotnosti obyvatelstva.

Rudolf Horníček, předseda MěO SD ČR



3 DUBEN 2003ZPRAVODAJSTVÍ, ODBORY MĚÚ

Blíží se chvíle referenda o
vstupu České republiky do
Evropské unie, a tak i do na-
šeho města zavítá Ramiro
Cibrian, aby prostřednic-
tvím veřejné debaty zodpo-
věděl případné dotazy frý-
decko-místeckým občanům.
Akce proběhne ve čtvrtek
10. dubna. O 16 dní později
proběhne ve Frýdku-Místku
pod záštitou ministerstva
zahraničních věcí další in-
formační kampaň o EU.

Nejen pro kandidátské ze-
mě působí při Evropské unii
tzv. Evropská komise, která
má za úkol především řízení a
výkon politik Unie a meziná-
rodních obchodních vztahů,
zákonodárnou iniciativu  a je
také strážcem Smluv. Při plně-
ní těchto funkcí se Komise
snaží trvale a důsledně dbát i
na potřeby obyčejných občanů
a na minimum omezit byrokra-
tické předpisy a postupy. Ko-
mise také těsně spolupracuje
s Evropským účetním dvorem
na vyloučení podvodů při po-
žadavcích na čerpání pro-
středků z rozpočtu Unie. Ev-
ropská komise je jednou z klí-
čových institucí Evropské unie.
Lze říci, že její úloha a pravo-
moci ji staví do centra rozho-
dovacího procesu celé Evrop-
ské unie. V některých ohle-
dech působí jako jakési srdce
Evropy, ze kterého ostatní in-
stituce čerpají energii a inspi-
raci. Komise ale nepřijímá zá-
sadní rozhodnutí o politikách a
prioritách Unie - taková roz-

hodnutí přísluší Radě a v ně-
kterých případech Evropské-
mu parlamentu. Vedoucím de-
legace Evropské komise v ČR
a zároveň velvyslancem je Ra-
miro Cibrian. Ve Frýdku-Míst-
ku se z jeho návštěvy můžeme
těšit ve čtvrtek 10. dubna. Po
pracovním obědě se zástupci
města, Euroregionu Beskydy a
ostatními institucemi zaobírají-
cími se místním rozvojem je
plánována tisková konference
v prostorách Městského úřadu
Frýdek-Místek. Poté se Rami-
ro Cibrian v rámci komunikač-
ní strategie Evropské unie set-
ká s našimi seniory v Nové
scéně Vlast a od 17.00 do
18.30 hodin bude v diskusním
sále Národního domu  zaháje-
na veřejná debata s volným
vstupem pro každého zájemce
dozvědět se více o Evropské
unii ve vztahu k naší zemi a
našemu regionu.

Na 26. dubna je plánována
podobná informační akce, na
rozdíl od předchozí ale pod
záštitou ministerstva zahra-
ničních věcí.

Pokud úspěšně proběhne
ratifikace smlouvy o jejím při-
stoupení a referendum, před-
pokládá se, že do Unie vstou-
pí Česká republika k 1. květnu
2004. Po letech dlouhého vý-
voje - počátky jsou datovány
19. září 1946, kdy předseda
vlády Velké Británie Sir Win-
ston Churchill vyzýval v Züri-
chu k založení Spojených stá-
tů evropských, se tak pravdě-
podobně i naše země přiřadí
k Francii, Belgii, Dánsku, Ně-
mecku, Řecku, Španělsku, Ir-
sku, Itálii, Lucembursku, Ni-
zozemsku, Rakousku, Portu-
galsku, Finsku, Švédsku a
Spojenému království a stane
se tak členem Evropské unie.

(jač)

V průběhu února požádalo o
zprostředkování zaměstnání
1004 nových uchazečů, což je
oproti stejnému období loňské-
ho roku o 38 osob méně. Nej-
větší počet z nich představovali
zaměstnanci z odvětví textilní a
oděvní průmysl, dobývání ne-
rostných surovin, dřevozpracují-
cí průmysl. Z nově zaregistrova-
ných uchazečů o zaměstnání
59 ukončilo samostatně výdě-
lečnou činnost.

Vyřazeno z evidence ÚP FM
bylo ve stejném období 1021
uchazečů o zaměstnání, z toho-
to počtu byl pro 760 vyřazených

důvodem ukončení evidence
nástup do zaměstnání. Nejvíce
vyřazených uchazečů našlo
uplatnění především v odvět-
vích služby, obchod, pohostin-
ství a ubytování a výroba kovů.

Z hlediska pracovních příleži-
tostí evidoval úřad práce ke
konci února celkem 371 volných
míst s místem výkonu práce v
bývalém okrese Frýdek-Místek,
což je o 55 volných míst méně,
než ve stejném období roku
2002. Na jedno volné pracovní
místo tedy připadá 45 uchaze-
čů. Ke stejnému datu minulého
roku na jedno volné pracovní

místo stála pomyslná fronta o
35,4 uchazečích.

Pro dělníky bylo nabízeno
290 volných míst, což je o 36
méně než v roce 2002, a pro TH
pracovníky a ostatní 81 vhod-
ných volných míst, to je o 19
méně než před rokem. Pro ob-
čany se změněnou pracovní
schopností bylo v nabídce úřa-
du práce 18 vhodných volných
míst, to je o 17 méně než před
rokem a pro absolventy a mla-
distvé 36 vhodných volných
pracovních míst, což je o 43 mé-
ně než v roce 2002.

Zaměstnavatelé hlásili úřadu
práce nejvíce volných pracov-
ních míst v dělnických profe-
sích, zejména v profesích děl-
ník, zedník, kuchař, šička a pro-
davač. ÚP F-M

Občanské sdružení ADRA
pořádá ve Frýdku-Místku
další sbírku. Tato akce pod
názvem „Pomáhat může kaž-
dý“ bude probíhat ve třech
dubnových dnech - od stře-
dy 15. do pátku 17. dubna.

Sbírka je již podruhé určena
na pomoc obětem přírodních
katastrof, válek, ekonomicky a
zdravotně ohroženým obyva-
telům postižených zemí Evro-
py (včetně České republiky),
Asie a Afriky. Stejně jako vloni
je pořádána na celém území
naší republiky. Aby byla vylou-

čena jakákoli nečestná mani-
pulace  s vašimi finančními
příspěvky, připomínáme, že
dobrovolníci, kteří na veřejných
prostranstvích zajišťují její prů-
běh, mohou být pouze osoby
řádně označené visačkou s lo-
gem ADRA. Takto musejí být
označeny i pokladničky, které
navíc musejí mít úřední pečeť.
V loňském roce se podařilo
prostřednictvím dubnové sbír-
ky uskutečnit například jede-
náct humanitárních cest do
Srbska, Kosova, Ukrajiny,
Bosny a Hercegoviny a pře-

vážná část ve výši
2 333 215 Kč byla pou-
žita na likvidaci násled-
ků srpnových povodní
v České republice.
Vám, kteří na tyto dob-
ré účely přispějete, ná-
leží vřelé poděkování a
jako upomínku obdržíte
visačku ADRA v podo-
bě domečku se slovy
Já pomáhám. (jač)

V dubnu se ve Frýdku-Místku
bude debatovat o Evropské unii

Seminář pro starosty 
Sdružení Region Beskydy připravilo pro starosty našeho

regionu informační seminář, který se uskutečnil ve dnech 11.
- 12. února na Ostravici.

V rekreačním středisku Válcoven plechu, a. s. proběhly během
prvního dne přednášky na tato témata: Úplné znění zákona č.
128/200 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), Zákon č. 312/2002
Sb. o úřednících územních správních celků a o změně některých
zákonů, příspěvek PhDr. Zdeňka Stolaře, problematika hraničního
režimu na česko-slovenské hranici (Zákon o ochraně státních hra-
nic ČR a o změně některých zákonů). Druhým dnem pokračoval
seminář aktuálními informacemi o přechodu státní správy (zánik
okresních úřadů) a problematikou Sdružení Region Beskydy (pro-
jekty CBC Phare, ISPA, ...).

Přednášejícími byli lektoři z Ministerstva vnitra ČR, Služby cizi-
necké pohraniční policie a poslanci Parlamentu ČR.

Nad dvoudenním školením převzal záštitu předseda Regionu
Beskydy a poslanec Parlamentu ČR Ing. Petr Rafaj. (hw)

Velikonoční sbírka ADRY

V říjnu minulého roku byl
v prostorách frýdeckého
zámku ustaven pod patrona-
cí Rotary clubu Ostrava a se
souhlasem vedení Distriktu
2240 Rotary International
(ČR a SR) Rotary club v za-
kládání Frýdek - Místek.

V současné době Rotary
club tvoří 21 aktivních členů
profesního zaměření - lékaři,
podnikatelé, právníci, ekono-
mové, státní úředníci atd. Ro-
tary club navázal úspěšnou
spolupráci s Rotary clubem
v Amesu (Iowa) v USA při vý-
měnách studentů. Dále jsou
realizovány pravidelné před-
nášky významných osobností
z našeho regionu a kraje.

Hlavní snahou je zaměřit se
ve svých projektech na oblast
zvyšování vzdělanosti, kultury,
pomoci postiženým dětem a
zejména vybudování kvalitního
vnitřního klubového života ve
jménu rotariánského motta :
Service above self  (Služba
druhému nad mým vlastním
zájmem).

Rotary club je otevřený
všem zájemcům se společnou
myšlenkou podpory vysokých

etických zásad v životě a po-
volání, se snahou prohlubová-
ní myšlenek služby a přátelství
jako cesty k osobní spokoje-
nosti a úspěchu.

Rotary club nyní stojí před
svou rozhodující chvíli a tou je
tzv. charter - převzetí charty a
přijetí mezi řádné členy spole-
čenství Rotary International,
společenství jež čítá více než
30 000 klubů na celém světě.

Tento slavnostní akt se
uskuteční 27. dubna  v prosto-
rách Frýdeckého zámku.

Rotary club uskutečňuje své
pravidelné klubové schůzky
každý sudý týden v úterý
v 18.00 hodin v prvním patře
kavárny Mirabel na Antoníno-
vém náměstí v Místku. 
Karel Čuba, prezident klubu

Národní dům Frýdek-Místek
přijme pro pracoviště 
◆ Nová scéna Vlast 
na vedlejší pracovní poměr
tyto profese: 
◆ šatnářky, uvaděčky, poklad-

ní, osvětlovače a zvukaře.
Volejte na tel. číslo: 

558 662 717

Nezaměstnanost dosahuje téměř 15 procent
Ke konci února tohoto roku činila míra nezaměstnanosti

v okrese Frýdek-Místek 14,93 %. Na frýdecko-místeckém úřa-
du práce bylo evidováno o 17 méně nezaměstnaných než na
konci ledna. Počet uchazečů o zaměstnání dosáhl čísla 16 713.

Výzva vlastníkům kulturních památek
v MPZ Frýdek a MPZ Místek

Vyzýváme vlastníky kulturních památek
v městských památkových zónách Frýdku a
Místku, kteří plánují v letošním roce opravy svých
objektů a chtějí se ucházet o státní dotaci, a to
prostřednictvím městského úřadu. aby se urych-

leně ozvali na odbor školství, kultury, mládeže a
tělovýchovy Městského úřadu ve Frýdku-Místku.
Je nutno vyplnit formulář a tento vrátit zpět včet-
ně všech požadovaných příloh do  7. dubna.
Bližší informace obdržíte  na výše uvedeném od-
boru buď osobně  nebo telefonicky na tel.č.
558609201-2  

Rotary International ve Frýdku-Místku
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí  V.NP. (1 bývalá bytová jednotka)
- nebytové prostory o výměře 35 m2 III.NP. (1/2 byt. jednotky)
- nebytové prostory o výměře 129 m2 (IV.NP.)
- nebytové prostory o výměře 12,3 m2 (I.NP.)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP.)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku - kanceláře
3) Objekt čp. 811 - budova „B“ (nad restaurací), ul. Malý Koloredov 
II. - V. NP - kanceláře (soc. zařízení samostatné)
4) křížový podchod
- prodejní box o výměře 12,24 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 13,40 m2 (směr ul. Frýdlantská)
- prodejní box o výměře 26,10 m2 (směr ul. Frýdlantská)
- prodejní box o výměře 12,20 m2 (směr MEINL)
5) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytový prostor o výměře 409 m2 (spol. sál)
6) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 88 m2 (III.NP.)
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostíkovo nám. - II.NP:, IV. NP. - kanceláře
2) Objekt čp. 637, Kostíkovo nám.
- nebytový prostor o výměře 150 m2 - sklepní prostory
3) Objekt čp. 139, ul. E. Krásnohorské
- nebytový prostor o výměře 25 m2 (suterénní sklad)
4) Objekt čp. 606, ul. Sadová - nebytový prostor o výměře 18 m2

5) Objekt čp. 1876, Černá cesta - 1/2 budovy
6) Objekt čp. 3140, ul. M. Chasáka
- nebytový prostor o výměře 6,2 m2 (I.NP.)
7) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 331 m2 (suterén)
8) Objekt čp. 2322, ul. T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 31,7 m2 (I.NP.)
9) Objekt čp. 2299, ul. T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 36 m2 (kotelna)

INFORMACE:
MěÚ - odbor správy obecního majetku, tel. č. 558609174

Město Frýdek-Místek vyhlašuje dražbu
Odbor správy obecního majetku Městského úřadu ve Frýdku-Míst-

ku  vyhlašuje dražbu  nebytových jednotek včetně podílu na spol čás-
tech domu a zast. pozemku:
1) v domě č.p. 108,109 K Sedlištím, k.ú. Lískovec
-108/5 (prodejna), 53,71 m2, za vyvolávací cenu ve výši 131.880 Kč
-109/5 (prodejna), 142,05 m2,za vyvolávací cenu ve výši 348.792 Kč
2) v domě č.p. 1594 ul. Wolkerova, k.ú. Místek
-1594/12 (prodejna), 105,21 m2, za vyvolávací cenu ve výši 415.046 Kč

Dražba se uskuteční dne 16. dubna ve 13.00 hodin v Malé zase-
dací síni MěÚ ve Frýdku-Místku. Dražební jistina je stanovena ve vý-
ši 10% z vyvolávací ceny.

Bližší informace na odboru SOM, tel.: 558 609 172, 558 609 171.

TS a.s. provozuje tržiště umís-
těné v centru Místku u polikliniky,
v dosahu MHD a v těsné blízkos-
ti parkoviště. Kapacita 110 kry-
tých prodejních stánků je nabíze-
na pro prodej ovoce, zeleniny,
sazenic, stromků a keřů,  textilu,
drogerie, obuvi, elektroniky a ji-
ného spotřebního zboží. Stánky
jsou osvětleny, k dispozici je hy-
gienické zařízení i zkušební ka-
binka pro textil a elektroniku.

Tato prodejní místa splňují
veškeré hygienické podmínky
pro prodej ovoce a zeleniny i
ostatního sortimentu zboží. V
areálu tržiště se také nachází
kašna s pitnou vodou. která slou-
ží nakupujícím pro umytí ovoce i
zeleniny.

V případě zájmu prodejců je
možné některé prodejní stánky

opatřit stěnami tak, aby se z nich
staly stánky uzavřené a uzamyka-
telné na kvalitativně vyšší úrovni.

Celý areál tržiště je denně uklí-
zen a nepřetržitě hlídán.

Provozní doba na tržišti je:
v letním období:

Po-Pá 6.00 - 17.00 hod., 
So 7.00 - 13.00 hod.; 

v zimním období:
Po-Pá 7.00 - 17.00 hod., 
So 7.00 - 13.00 hod.
V současné době kapacita tr-

žiště není ještě plně využita a
všichni zájemci mají dobrou příle-
žitost si tyto stánky pronajmout ať
už dlouhodobě nebo krátkodobě
na pár dní.    

Veškeré podmínky pronájmu
stánků lze sjednat přímo na tržiš-
ti v kanceláři správce tržiště. 

TS, a. s., Gabriela Bajtková

O tom, že svatební obřady
se mohou odehrávat na
všech místech, která jsou
k tomuto slavnostnímu aktu
uzpůsobena, svědčí i nedáv-
ná svatba ve frýdecko-mís-
teckých kasárnách.

Již dávno není v našem měs-
tě pravidlem, že by snoubenci
museli manželství uzavřít nutně
v obřadní síni frýdeckého zámku.
Novelizace zákona o rodině z ro-
ku 1998 umožňuje příslušnému
matričnímu úřadu povolit uza-
vření manželství na kterémkoli
vhodném místě. Na pracovnících
matriky pak záleží, jak rozhod-
nou o vhodnosti či nevhodnosti
snoubenci navrhovaného místa,
v každém případě ale místo mu-
sí být důstojné. Místa prvních ta-
kovýchto  svateb byla nádvoří
frýdeckého zámku (červen
1999), D klub Válcoven plechu,
kino Petra Bezruče a dnes již tra-
diční svatební místo - zámecká
zahrada v případě, že snouben-
ci upřednostňují exteriér. Snad

k největší kuriozitě obřadního
místa patřila kancelář velitele frý-
decko-místeckého vojenského
útvaru pplk. ing. Miroslava Hu-
dečka, kde starostka Frýdku-
Místku ing. Eva Richtrová v pá-
tek 21. února oddala civilní pra-
covnici vojenského útvaru Danu

Marchlíkovou a vojáka z povolá-
ní Davida Kareše. Svatební ve-
selice odehrávající se taktéž
v administrativní budově vojen-
ského útvaru  byla zároveň i ja-
kýmsi rozloučením s působením
443. protiletadlové raketové sku-
piny vůbec.  (jač)

Svatby se mohou konat takřka všude

Údržba místeckého náměstí Svobody Vchod do MěÚ
na Palackého ulici

bude uzavřen
Městský úřad Frýdek-Mís-

tek si Vás dovoluje informo-
vat, že od úterý 1. dubna bu-
de v budově Palackého 115
uzavřen hlavní vchod v tzv.
„staré části budovy“ a obča-
né tak budou moci od tohoto
data pro vstup do Městského
úřadu Frýdek-Místek v budo-
vě Palackého 115 používat
pouze vchod v tzv. „nové pří-
stavbě“ (zde také bude umís-
těna jediná „vrátnice“ neboli
„Informace“ Městského úřa-
du Frýdek-Místek pro budo-
vu Palackého 115).

HOVORY S OBČANY V LÍSKOVCI  
se uskuteční ve čtvrtek 3. dubna od 18.00 hodin

v lískoveckém kulturním domě.

Pronájem stánku na místeckém tržišti

Starostka ing. Eva
Richtrová oddává
vojáky.

Vzhledem k připomínkám
ohledně udržování čistoty na
místeckém náměstí Svobody se
v následujících řádcích Technic-
ké služby a.s. k problému vyjad-
řují.

Technické služby, a.s. prová-
dí od 1.ledna tohoto roku sběr
odpadků a hrubých nečistot v
prostorách  náměstí Svobody 3x
týdně. Důkladnější, strojové čiš-
tění, provádí TS a.s. na základě
objednávek, dle stanoveného
harmonogramu odboru dopravy
a silničního hospodářství MěÚ.
Úklid stanovišť kolem kontejnerů
na odpadky a jejich odvoz, spo-
lu s odpadkovými koši v prosto-
rách náměstí, je v kompetenci

Frýdecké skládky a.s. . Kartóno-
vé krabice, které se objevují
vedle kontejnerů na odpadky,
pocházejí pravděpodobně z ob-
chodů a restaurací na tomto ná-
městí. Je věcí majitelů těchto
provozoven a majitelů domů, jak
mají sjednány smlouvy na odvoz
odpadů a jak velké mají nádoby
na odpad, když ho „musí“ pak
ukládat na veřejné prostranství.
Podloubí na náměstí Svobody je
součástí domů. Protože se jed-
ná o soukromé vlastnictví, úklid
jsou povinni zajistit majitelé do-
mů samostatně. TS a.s. nemů-
že za peníze města uklízet sou-
kromou plochu. 

TS, a. s., Gabriela Bajtková



Sledování a vyhodnocování
vývoje kriminality v okrese patří
mezi základní činnosti policistů a
je rozhodujícím ukazatelem pro
přijímání adekvátních opatření,
zaměřených na omezení, zasta-
vení nebo snižování kriminálních
trestných činů.

Vývoj kriminality je průběžně
sledován a jsou stanovena opat-
ření ke zvýšení objasněnosti
trestných činů. Trestná činnost
je vyhodnocována z hlediska
místa, druhů trestných činů a do-
by páchání. Do míst zvýšeného
nápadu kriminality je plánována
hlídková služba ve spolupráci s
Městskou policií a vlastní opera-
tivní opatření.

V průběhu roku 2002 bylo na
území okresu celkem 29147 pře-
stupků (+5249). Největší nárůst
byl zjištěn u přestupků v dopra-
vě 23099 (+4275). Na úseku al-
koholismu a toxikomanie 420
(+100). Majetkových přestupků
bylo šetřeno 3715 (+722).

V roce 2002 bylo v okrese
Frýdek-Místek spácháno celkem
4 609 trestných činů   (+96 ). V
oblasti majetkové trestné čin-
nosti 2684 došlo ke snížení cel-
kového nápadu (- 10 %). K ne-
zanedbatelnému nárůstu došlo
u krádeží vloupáním do bytů, ro-
dinných domků a do ostatních
objektů, ale k výraznějšímu ná-
růstu došlo například u krádeží
na osobách.

Hospodářská trestná činnost 
(562) zaznamenala v roce 2002

nejvyšší nárůst ze všech druhů
kriminality. Ke zvýšení nápadu
došlo o více než 42 %. Mezi tyto
trestné činy patří například neo-
právněné držení platební karty a
úvěrové podvody. Trestní řízení
bylo vedeno také v sedmi přípa-
dech ekologické kriminality v po-
době neoprávněné těžby dřevní
hmoty vykácením lesa. Došlo ta-
ké k trestnímu stíhání nové formy
trestné činnosti v podobě celníky
neoprávněného potvrzování do-
kladů o vývozu zboží nakoupe-
ného údajně cizinci za účelem
vrácení DPH, aniž by zboží pře-
kročilo hranice ČR.

U násilné trestné činnosti 459
(+51 ) došlo celkově ke zvýšení
nápadu.Byly spáchány 2 vraždy,
které byly objasněny. K výrazné-
mu poklesu došlo u loupeží. V 9
případech bylo použito nože a v
jednom pohrůžky výbušninou. U
případů úmyslného ublížení na
zdraví došlo ke zvýšení a zvlášť
výrazný nárůst zaznamenaly pří-
pady porušování domovní svo-
body. V roce 2002 policie zazna-
menala zvýšený počet týrání
svěřené osoby. V oblasti mrav-
nostní kriminality došlo k mírné-
mu nárůstu případů znásilnění a
k výraznému nárůstu došlo u pří-
padů pohlavního zneužívání.

V průběhu hodnoceného ob-
dobí bylo šetřeno celkem 3246
dopravních nehod, což je o 59
méně než vloni. Mezi nejčastější
příčiny DN patří způsob, rychlost
jízdy a nedání přednosti. Násled-

ky hovoří samy za sebe. Usmr-
ceno bylo 29 osob, těžce zraně-
no 99 a lehce zraněno 547.
Hmotná škoda v tisících koru-
nách - 184 393.

Policie se zabývá rovněž pre-
vencí. Skutečnost, že se činnost
a snaha setkala s velkým ohla-
sem, svědčí účast žáků a obča-
nů na akcích, které policie reali-
zuje. Připomínáme jednu z mála
-  DEN s IZS, kterou uskutečnila
na stadionu TJ Slezan ve spolu-
práci s hasiči, záchrannou služ-
bou, vojenskou jednotkou z Pře-
rova, horskou službou a ostatní-
mi složkami policie.

Výše uvedené údaje jsou
pouhým stručným přehledem
hlavních problematik, kterými se
policie zabývá.

Nejčastěji se občanů dotýká
majetková trestná činnost a proto
zde připomínáme, že nejlepší
prevencí ochrany majetku je  „ne-
dávat příležitost zlodějům“ tzn. ve
vozidlech nezanechávat žádné
lákavé předměty, kabelky, dokla-
dy na viditelném místě, věnovat
pozornost svým taškám v nákup-
ních vozících v supermarketech,
řádné zajištění chat apod.

Touto cestou bychom také rá-
di poděkovali občanům, kteří
nebyli lhostejní k páchání trest-
né činnosti a včas upozornili po-
licii, která pachatele zadržela na
místě.

Policie přeje všem občanům
hlavně mnoho zdraví a málo sta-
rostí s vyplňováním protokolů při
setkání s jakoukoliv trestnou čin-
ností. npor. Mgr. Jana Posová,

PČR

V minulém čísle
jsem se zmiňoval o
tom, že Vás občany
Frýdku-Místku, bu-
du podrobněji in-
formovat o jednotli-
vých statích záko-
na o obecní policii. 

Výkon pravomocí
na území jiné obce.

Tento paragraf
zcela nově koncipuje
možnost působení strážníků ji-
né obecní policie na území dal-
ší obce, která sama obecní po-
licii nezřídila. Jedinou podmín-
kou je, aby se takové obce na-
cházely na katastrálním území
stejného kraje a uzavřely ve-
řejnoprávní smlouvu, která
upravuje podmínky působení
strážníků v dané obci. Veřejno-
právní smlouvu schvaluje kraj-
ský úřad v přenesené působ-
nosti podle zvláštního zákona.
Podrobnější informace k této
novele považuji v dané chvíli
za zbytečné.

Oprávnění požadovat vy-
světlení

Strážník je  oprávněn poža-
dovat potřebná vysvětlení od
osoby, která může přispět
k objasnění skutečností důleži-
tých pro odhalení přestupků a
jeho pachatele nebo jiného
správního deliktu, jakož i ke

zjištění skutečného
stavu věci a v přípa-
dě potřeby ji vyzvat,
aby se ve stanove-
nou dobu dostavila
na určené místo
k sepsání zápisu o
podaném vysvětlení
nebo předložila po-
třebné doklady.
Osoba je povinna
výzvě vyhovět.

Strážník je povinen osobu pře-
dem poučit o možnosti ode-
pření vysvětlení. Kdo se dosta-
ví na výzvu, má nárok na ná-
hradu nutných výdajů a na ná-
hradu ušlého výdělku. Náhra-
du poskytuje obec. Nárok na
náhradu nemá ten, kdo se do-
stavil jen ve vlastním zájmu
nebo pro své protiprávní jed-
nání a nebo ten, kdo má nárok
na náhradu podle zvláštních
předpisů. Nevyhoví-li  osoba
bez dostatečné omluvy nebo
bez závažných důvodů výzvě,
může být k sepsání zápisu o
podaném vysvětlení předve-
dena. Zápis o podaném vy-
světlení musí být s osobou se-
psán bez zbytečného odkladu
po jejím předvedení. Po jeho
sepsání strážník osobu pro-
pustí a o předvedení sepíše
úřední záznam.
Václav Buček, ředitel MP F-M
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14. 1. Frýdlantská NO, černý, předán majiteli
19.2. Novodvorská afghánský chrt, rezavý, dlouhosrstý, pes
20.2. J. Hakena kříženec, rezavý, dlouhosrstý, pes
24.2. Skalice Afgánský chrt, rezavý, dlouhosrstý, fena
24.2. Palkovická - pneuservis Jezevčík, černý, pes, č.zn. 11570 předán majiteli
24.2. u 11. ZŠ Kříženec, černý, menší, dlouhosrstý, pes
25.2. Vojanova Retrívr, zlatý, mladý, fena, obojek podšitý zeleným

filcem
26.2. K Hájku Kříženec, černý, středně velký, pes
27.2. Míru Kříženec jezevčíka, rezavý, krátkosrstý, pes
27.2. u obch. domu Tesco Kříženec NO, černý s bílou náprsenkou, pálení na

obou nohách, pes
1.3. Černá cesta Kříženec, černo bílý, fena
1.3. J. Suka Rottweiler, černý, dlouhosrstý, štěně, s řetízkem
3.3. Salichové Kříženec, malý, béžově bílý, štěně, pes
5.3. Slezská-čerp. st. JET Kříženec, šedý, kudrnatý, střední, pes podlehl

zraněním po autonehodě
9.3. Třanovského Šarpej, hnědozlatý, pes
11.3. u provozovny Kraken NO, černý s pálením, starší, mírně prošedivělý, pes,

s provazem na krku
12.3. Staroměstská-Dřevona Špic, vlkošedý, střední, pes
12.3. Staroměstská Knírač střední, černý, pes, s obojkem a náhubkem,

uvázaný u plotu bývalé Sokolovny (staveb. bazar)
13.3. Slezská King španěl, bílo hnědý, fena
18.3. Bruzovská Kříženec, zlatý, dlouhosrstý, pes

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

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

Dopravní nehodovost osob nad 60 let
za minulý rok 

V průběhu hodnoceného ob-
dobí roku 2002 bylo šetřeno
celkem 3 246 dopravních ne-
hod, což je o 59 méně ve srov-
nání s rokem 2001.

Pokud se zaměříme na
účastníky dopravních nehod ve
věku nad 60 let v roce 2002,
jedná se o počet 334 ( + 33) =
10,3 %. Musíme konstatovat,
že došlo ke zvýšení v porovná-
ní s loňským rokem. Z celkové-
ho přehledu typu zranění v ro-
ce 2002 bylo:
• usmrceno 6 osob z celkové-

ho počtu 29 = 20 %  
• těžce zraněno 10 osob z cel-

kového počtu 99 = 10 %
• lehce zraněno 47 osob  z cel-

kového počtu 547 = 8,5 %
Rozborem těchto čísel jed-

notlivých účastníků dopravních
nehod zjišťujeme:
• řidiči motorového vozidla

usmrceno 1 
těžce zraněno 2 (+2)
lehce zraněno 14 (+2)

• cyklisté 
usmrceno 2,
těžce zraněno 3,
lehce zraněno 17(+6),  

• chodci 
usmrceno 3(+3)
těžce zraněno 5(-4)  
lehce zraněno 16(+2).

Z celkové statistiky doprav-
ní nehodovosti za rok 2002 vy-
plývá, že den s největším po-
čtem dopravních nehod je pá-
tek a hodiny mezi 14,00 -
17,00.

Mezi nejčastější příčinu do-
pravních nehod se řadí způ-
sob jízdy, následuje rychlost a
nedání přednosti v jízdě. Poli-
cie vyzývá všechny účastníky
silničního provozu  ke zvýšení
opatrnosti a především
k ohleduplnosti na silnicích.
Pravidla silničního provozu se
dotýkají nejen řidičů motoro-
vých vozidel, ale také a cyk-
listů.

npor. Mgr. Jana Posová,
PČR

Vyhodnocení vývoje kriminality  
za rok 2002

VYUÎIJTE V·ECH V¯HOD, NA KTERÉ MÁTE NÁROK

Ing. Marie Šmídová
•hotovostní půjčky
• stavební spoření
• úvěry ze staveb.

spoření

• hypoteční úvěry
• pojištění majetku

a osob
• penzijní připojištění

Frýdek-Místek, Potoční 1091 ☎ 777 629 939, tel./fax: 558 629 639
BAZAR u křižovatky k INTERSPARU

Vykupujeme za hotové
vše nevyužité, co Vám doma překáží:

• BTV, věže, telefony, elektroniku, …
• fotoaparáty, dalekohledy, kamery,

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

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

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

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

Upozornění pro majitele psů
Vzhledem k tomu, že se-

znam odchycených psů zve-
řejňovaný pravidelně ve Zpra-
vodaji Rady města Frýdku-
Místku, není dosti časově fle-
xibilní, jsou tyto informace i na
městských webových strán-
kách: www.frydekmistek.cz. 

Novinkou je, že jsou odchy-
cení psy strážníky vyfotogra-
fováni a fotky psů nalezne-
te rovněž na internetových
stránkách. (jač)
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RÁMUJEME
A

PASPARTUJEME
– velký výběr rámů

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

tel.: 558 431 385
723 667 141

Sídlo: 
Domov mládeže SPŠ,

ul. 28. října 1639, 
Frýdek-Místek

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

603 512 515
nebo volejte zdarma

800 141 142

10% slevy pro 
tělesně postižené 

a důchodce

TAXI
K A D L Č Í K

558625 625

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

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

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

Kompletní sluÏby v oblasti

vodo - topo - plyn
s bezplatnou konzultací

n a b í z í

firma KUPâA Tomá‰
739 03 PrÏno ãp. 5

Volejte ihned 558 675 999
nebo 602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·

OkamÏité finanãní

PÒJâKY
VV˘̆‰‰ee  ppÛÛjjããkkyy

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

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

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

2200  000000  aaÏÏ  220000  000000  KKãã

bez ruãitele

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

K’=m’

K’=1

2000
(1+i)

tK’
24

➙  RYCHLOST ➙  KVALITA ➙  SPOLEHLIVOST

ŽALUZIE

ŽALUZIE – Horizontální od 210 Kč/m2

včetně montáže, DPH, vyměření, 
doprava zdarma

– Vertikální   od 295 Kč/m2

TĚSNĚNÍ oken a dveří do drážky 
(mat. SILIKON)

Venkovní rolety: ● plastové od 950 Kč/m2 

● hliníkové od 2 850 Kč/m2

Lamelové dveře: cena od 1 400 Kč/ks

Venkovní žaluzie: cena od 680 Kč/m2

Sítě proti hmyzu: cena 690 Kč/m2

Garážová vrata: dálkové ovládání

Markýzy: korbové navíjecí kloubové

ZÁRUČNÍ, POZÁRUČNÍ
SERVIS ZAJIŠTĚN

GARANCE – 3-5 LET

VOLEJTE BEZPLATNĚ

800 101 021

MONTÁŽ • PRODEJ
• OPRAVY

(pro důchodce a při větším odběru

SLEVA)

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

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

P5
45

4

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA 
JEDINÁ ŠKOLA VE FRÝDKU-MÍSTKU S AKREDITACÍ

KE KONÁNÍ STÁTNÍCH ZKOUŠEK A PŘÍPRAVOU
K MEZINÁRODNÍM JAZYKOVÝM ZKOUŠKÁM

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

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

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

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

NATùRAâSTVÍ 
CHROMEC

Provádíme:
• nátěry oken, dveří,

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

Od 
18.00 hodin 

� 558 626 112

Mobil: 606 343 947

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

ZASKLÍVÁNÍ
BALKONŮ A LODŽIÍ

Frýdek-Místek
776 690 085, 728 850 267

OPTImI®

kvadro

Firma KOCIAN - MECNER

MALÍŘSTVÍ
A NATĚRAČSTVÍ
Nástřiky, žaluzie, těsnění

� 558 436 236 (večer), 603 745 292, 604 145 641

K
N

IH
A¤STVÍ PASPARTOVÁ

N
Í

&
JAN a JITKA KUKUCZKOVI

n a b í z e j í :
❐ vazba diplom. prací, sbírek zákonÛ, ãasopisÛ
❐ ve‰keré druhy paspart
❐ zhotovení sloÏek pro jídelní lístky, maturit. stuÏek 
❐ zhotovení kronik ‰itích i na ‰rouby
Najdete nás v budovû Hutního projektu na ul. 28. fiíjna
po–pá 8.00–15.00 F-M ☎ 558 877 144, 723 052 143

Od dubna budou opût 
zahájeny masáÏe na nám.

Svobody 14 v Místku
MÛÏete pfiijít a nechat odpoãívat
svá záda, ‰íji, ruce i nohy. 

ZDRAVOTNÍ A REFLEXNÍ
MASÁÎE 

Objednávky na ☎
777 250 322, 558 647 027 

LLÉÉTTOO  NNAA  KKOONNII
pořádá Sportovní klub Skalic-
ký dvůr, Skalice 77, 739 08,

☎ 602 540 381
Termíny: od 29. 6. do 23. 8.

Věk: bez omezení

Cena: 2700 Kč (v ceně uby-
tování, strava, zákl. jezdecký
výcvik, pojištění

Program: výuka jízdy na koni
+ teorie + práce kolem koní,
koupání, turistika, hry,

Kontakt: Kamila Nesvadbíková.
Přihlášky, které vám zašleme po
tel. domluvě, zasílejte, prosím,

nejpozději do konce dubna

Firma VELČOVSKÝ

● RENOVACE
DVEŘÍ,

kuchyňských linek

● BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
zn. SHERLOCK

● NOVÉ DVEŘE
zn. SAPELI

● VITRÁŽOVÁ SKLA

Nám. Svobody 33, Místek

Tel/fax: 558 436 149

Mobil: 606 70 58 58

E-mail: velc@applet.cz

Provozní doba: 

Po - Pá: 8.00 - 16.30 hodin

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

otevírá ve školním roce 2003/04 tyto studijní obory:

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

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



Penzion pro důchodce na ul.
Lískovecké 86 je městské

zařízení sociálních služeb se
168 bytovými jednotkami pro
staré a invalidní občany, jejichž
celkový zdravotní stav nevyža-
duje komplexní péči a umožňu-
je vést poměrně samostatný
způsob života za předpokladu,
že jim budou poskytnuty služ-
by potřebné vzhledem k jejich
věku a zdravotnímu stavu.

Péče o obyvatele je zabez-
pečována vlastním personá-
lem, a to ošetřovatelským a
zdravotním, kteří se střídají ve
dvousměnném provozu. Oby-
vatelům je poskytována léčeb-
ně preventivní péče, odpovída-
jící jejich věku a zdravotnímu
stavu. V Penzionu pro důchod-
ce je zřízena lékařská ordinace,
kam 2x týdně dochází lékařka.

Služby obyvatelům Penzio-
nu - základní i ošetřovatelskou
péči poskytuje střední a po-
mocný zdravotnický personál
dle zdravotního stavu a tomu
odpovídajících potřeb obyvatel
a na doporučení lékaře. Další
služby jsou obyvatelům posky-
továny na jejich přání a podle
provozních možností Penzio-
nu. Výše úhrad je stanovena
vyhláškou.

Obyvatelé Penzionu mohou
dále využít možnost stravová-
ní, návštěvu knihovny, těloc-
vičny, klubovny, kulečníku a
dílny. 

Rehabilitace, pedikúra, ka-
deřnictví, obchod, údržba byto-
vých jednotek a další služby
dávají obyvatelům pocit pevné-
ho a klidného zázemí.

Podání žádosti
Žádost o umístění do Penzi-

onu pro důchodce si může u
odboru sociálních služeb a
zdravotnictví městského úřadu
podat starobní a plně invalidní
důchodce, který je minimálně
jeden rok občanem města
Frýdku-Místku, včetně Lískov-
ce, Chlebovic, Zelinkovic, Ly-
sůvek a Skalice. U dvojic po-
stačí, aby podmínku trvalého
bydliště na území města Frý-
dek-Místek splňoval pouze je-
den ze žadatelů. Žádost obča-
na jiné obce je platná pouze
společně s žádostí občana
Frýdku-Místku. Žádost občana
jiné obce zaniká současně se
zánikem platnosti žádosti ob-
čana Frýdku-Místku.

Žádost sepisuje žadatel
osobně se zaměstnancem od-
boru sociálních služeb a zdra-
votnictví, jednotlivě je sepiso-
vána i v případě dvojice.

Žádost o umístění musí být
doložena lékařskou zprávou
praktického nebo odborného
lékaře na předepsaném formu-
láři. Vhodnost umístění do zaří-
zení posoudí určený lékař.

Součástí žádosti je potvrzení
o důchodu /poslední důchodo-
vý výměr/.

Evidence žádostí
Pro kompletaci spisu vede-

ného u odboru sociálních slu-
žeb a zdravotnictví je nutné,
aby si žadatel neprodleně za-
bezpečil všechny odborem so-
ciálních služeb a zdravotnictví
požadované součásti žádosti.

Žádost je hodnocena po
stránce sociální potřebnosti a
její naléhavosti, a to formou
bodů, jejichž celkový součet
zařadí žadatele na určité místo
v seznamu čekatelů.

Aktualizace žádostí
Žádosti jsou odborem soci-

álních služeb a zdravotnictví
pravidelně aktualizovány za
účasti čekatele, případně jím
písemně zplnomocněnou oso-
bou. Nové uvedené skuteč-
nosti ovlivňují stávající počet
bodů čekatele.

Aktualizace probíhají pravi-
delně v půlročních intervalech,
vždy v měsíci červnu a prosin-
ci. Seznamy čekatelů jsou
zpracovány k 1.1. a 1.7. kalen-
dářního roku a neměnné na
dané pololetí.

Zpracované seznamy čeka-
telů jsou předloženy k projed-
nání a schválení sociálně byto-
vé komisi.

Nedostavením se čekatele
nebo jiné zmocněné osoby
k aktualizaci žádosti v uvede-
ném termínu je žádost ze se-
znamu čekatelů pro aktualizo-
vané pololetí vyřazena. Pokud
se čekatel nedostaví 2x k aktu-
alizaci své žádosti nebo odmít-
ne druhou nabídku na přiděle-
ní bytové jednotky v Penzionu
pro důchodce, žádost zaniká
bez možnosti opětovného po-
dání žádosti po dobu l roku. 

Přidělení bytové jednotky
Uvolněná bytová jednotka je

nabízena čekateli na l. místě
příslušného seznamu čekatelů
bez možnosti výběru situování
bytové jednotky.

Po přijetí nabídky bytové
jednotky je čekatel povinen ab-
solvovat vstupní zdravotní pro-
hlídku u určeného lékaře, který
zhodnotí vhodnost umístění
čekatele do Penzionu pro dů-
chodce na základě současné-
ho zdravotního stavu.

Před přidělením bytové jed-
notky je žadatel povinen vrátit
městu obecní byt. Je-li čekatel
nájemcem jiného typu bytu než
obecního, poskytne Městu Frý-
dek-Místek finanční kompen-
zaci ve výši 60 tis. Kč.

Ukončí-li občan do 1 roku
pobyt v Penzionu pro důchod-
ce, finanční kompenzace je mu
v plné výši vrácena. Úmrtím se

finanční kompenzace stává
součástí dědického řízení. Ob-
čané, kteří před nástupem do
Penzionu pro důchodce vrátili
městu obecní byt, nemohou po
skončení pobytu v tom zařízení
požadovat bytovou náhradu.

Jednotlivci se v Penzionu
pro důchodce přiděluje byto-
vá jednotka o velikosti 1+0,
dvojici 2+0.

Umísťování občanů do Pen-
zionu pro důchodce probíhá
dle „Směrnice č. 2/2000 Rady
města Frýdku-Místku pro při-
dělování městských zařízení
(Domy s pečovatelskou služ-
bou, Penzion pro důchodce),
ústavních zařízení (Domov pro
matky s dětmi, Centrum pro
mentálně postiženou mládež)
a azylových domů .

Bližší informace o Penzionu
pro důchodce získají občané na
odboru sociálních služeb a
zdravotnictví MěÚ ve F-M, ul.
Palackého 115, ve 3. posch.,
kanc. č. 338, tel. č. 558 604 544,
e-mail:velcovska.iveta@frydek-
mistek.cz

Ing. Vladislava Bertová,
vedoucí odboru sociálních

služeb a zdravotnictví

7 DUBEN 2003ODBORY MěÚ

Penzion pro důchodce - Frýdek-Místek 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE - KOMPLEXNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY

� Profesionální kadeřnické služby Aleny
Platilové, poskytované přímo v bu-
dově penzionu, jsou klienty hojně
využívány.

� V knihovně penzio-
nu, kde mají obyva-
telé možnost zahrát
si i kulečník, nám
zapózoval náš mís-
tostarosta Mgr. Ivan
Vrba s ředitelem za-
řízení Ing. Jarosla-
vem Chlebkem. 

▲ Na terasách penzionu plánuje ředitel
Ing. Jaroslav Chlebek letní posezení
pod slunečníky.

Ludmila Hrčková v hale,
kde se senioři scházejí s
návštěvami. V prostorách je
možnost občerstvení v bu-
fetu. ▼

�
Marie Zapletalová se sanitářkou Mar-
tou Ochmanovou se připravují na re-
habilitaci v tamní tělocvičně. 
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OBLAST KULTURY
11) Podpora rozvoje lidového umění regionu prostřednictvím dětí a mlá-

deže souboru Ostravička z Frýdku-Místku
Cíl: Získat finanční podporu na část vybavení potřebného k činnosti souboru

(přenosný cimbál, nové kroje) a rozvoj mezinárodního folklorního festivalu pořáda-
ného ve FM.

Popis projektu: Pro dětský soubor je velmi náročné používat na výjezdních kon-
certech klasický cimbál vážící 300 kg. Z toho důvodu je naší snahou získat lehký
přenosný cimbál. Dále je potřeba obnovit kroje souboru. Největším přínosem pro
veřejnost regionu má pořádání pravidelného folklorního festivalu.

Žadatel: Dětský folklorní soubor Ostravička, Frýdek-Místek

1) Čtyřlístek
Cíl: Obnova divadélka Čtyřlístek ve Frýdku tak, aby bylo i nadále provozu-

schopné jako jediné kulturní zařízení v této části města a jako jediné zařízení ve F-
M speciálně uzpůsobené pro hraní loutkového divadla. Projekt zahrnuje pořízení
nového osvětlovacího a zvukového zařízení divadla jako náhrada dosavadního,
které je staré 30 let a nevyhovuje.

Popis projektu: Projekt zahrnuje kompletní obnovu stávajícího technického vy-
bavení divadla, které viditelně dosluhuje a obnovu pláště chátrající budovy. Projekt
je rozsáhlý, rozložen na 5 let. I. Etapa - pořízení 12 ks reflektorů, nové stmívače včet-
ně regulační jednotky, 2 ks nových reprosoustav. Bez těchto komponentů nelze di-
vadlo provozovat. FAMUS sdružuje 80 lidí ve třech divadelních souborech.

Žadatel: FAMUS - Frýdecko-místecké umělecké sdružení

7) Galerie „Pod sovou“ - centrum kultury a informací
Cíl: Cílem je vytvoření funkční galerie pro co nejširší spektrum vystavovatelů

z řad především neprofesionálních umělců regionu.
Popis projektu: Projekt je víceletý. Skládá se ze dvou etap. Projekt bude reali-

zován v prostorách ZŠ P. Bezruče, kde má galerie sídlo. I. Etapa - vnitřní vybave-
ní galerie (stojany), poutač umístěný před budovou a na budově, vlastní propaga-
ce jednotlivých akcí, vydávání bulletinu

Žadatel: ZŠ národního umělce Petra Bezruče, F-M

22) Podpora novodobé lašské lidové tvořivosti a vzdělanosti
Cíl: Cílem projektu je podpořit novodobou lašskou lidovou tvořivost a vzdělanost.
Popis projektu: Projekt je realizován pomocí vzdělávacích aktivit Lašské uni-

verzity libovolného věku a kulturně zábavných, sportovních akcí pořádaných členy
Lašského společenství a jejími spolupracovníky a příznivci. 1) dny DOM - akce, ve
které během tří dnů proběhne výstava regionálních umělců a umělců se sníženou
prac. schopností, módní přehlídka, brušperské pochody, PVC jaguár rallye a jízdu
na kolech okolo Lašska. 2) A už je tu zase SačeVerSače - módní přehlídka spoje-
na s prezentací začínajících reg. umělců. Program prezentuje přibližně 30 nejrůz-
nějších aktivit v měsících květen - prosinec 2003.

Žadatel: Lašské společenství

14) Rodný dům Leoše Janáčka
Cíl: Dokončení rekonstrukce rodného domu Leoše Janáčka.
Popis projektu: Byly provedeny opravy střechy, krovů a fasády za 2.500.000

Kč. Požadované prostředky by byly použity na vnitřní rekonstrukci domu.
Žadatel: Fond Janáčkovy Hukvaldy

OBLAST SPORTU
13) Dětský lyžařský vlek Zlatník-Visalaje
Cíl: Rozšíření vybavení lyžařského areálu Visalaje RADEGAST o dětský vlek,

který umožní lyžování těm nejmenším - lyžařům začátečníkům.
Popis projektu: Projekt počítá se zakoupením a instalací dětského lyžařského

vleku LPVE 4-200 na svahu lyžařského areálu Visalaje RADEGAST. Lyžařský vlek
je přenosný. Samotná montáž se provádí až těsně před zahájením sezóny. Součástí
projektu je zakoupení a instalace přívodního elektrického kabelu, elektroinstalace i
bezpečnostních bran. Kapacita vleku je 540 os./hod.

Žadatel: Tělovýchovná jednota RADEGAST Nošovice

4) Šachovou hrou k rozvoji osobnosti
Cíl: Kvalitní naplnění volného času školní mládeže, rozvoj pracovitosti logického

myšlení, trpělivosti a soutěživosti dětí.
Popis projektu: Uspořádání 20 turnajů pro školní mládež v šachu s předpoklá-

danou celkovou účastí cca 1500 účastníků. Přiložený projekt dokládá velké zkuše-
nosti s pořádáním takovýchto turnajů.

Žadatel: Beskydská šachová škola

21) Obnova sportovního nářadí pro tělocvičnu v ZŠ Ostravice
Cíl: Smysluplné trávení volného času dětí a mládeže nabízí řada sportovních

kroužků v Základní škole Ostravice. Realizovaný projekt umožní:
a) zachovat dnešní dobrou úroveň sportovních kroužků
b) rozšířit nabídku sportovních kroužků
c) nabídnout sportovní využití veřejnosti ve večerních hodinách a o víkendech
Popis projektu: V roce 2002 byla dokončena rekonstrukce Základní školy v Ostra-

vici. Byla rekonstruována i tělocvična, která se zvětšila, prosvětlila, zlepšilo se větrání.
Tato rekonstrukce byla velmi finančně náročná, a proto nedošlo k obnově sportovního
nářadí a náčiní. Na této škole je dobrou tradicí, že místní děti se po vyučování věnují
různým aktivitám v kroužcích, které buď vedou pedagogové nebo některý z rodičů.
V současné době je na škole 16 kroužků, z toho 5 sportovních (volejbal 2x, basketbal,
floorball, aerobic pro 1. stupeň). Byli bychom rádi, kdyby se po zakoupení sportovního
nářadí počet sportovních kroužků zvětšil alespoň o dva (je zájem o gymnastiku a ae-
robic pro 2. stupeň). Nákup nářadí - žíněnky, míče, švihadla, kompresor, branky.

Žadatel: Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Ostravice

6) Sport pro každého
Cíl: Hlavním cílem projektu je pravidelná sportovní činnost klientů s mentálním

postižením a hlavně následná možnost poměřit své síly a výsledky s ostatními. Prá-
vě možnost soutěživosti a získání případných diplomů, medailí a jiných odměn dá-
vají našim klientům příjemný pocit překonání sama sebe.

Popis projektu: Projekt je určen pro mentálně postiženou mládež v okresu Frý-
dek-Místek ve věku 18-40 let, v počtu 35 až 40 osob. Cílem projektu je účast na VII.
Ročníku celostátní olympiády v lehké atletice, které se zúčastní závodníci z Polska
a Německa. Projekt bude zahájen 1. 3. pravidelnými tréninky v tělocvičnách v zim-
ním období a na venkovních hřištích v obdobích jarních a letních. Na závěr proběh-
ne v měsíci září celostátní olympiáda, kde si mohou klienti našich zařízení formou
regulérních soutěží v šesti disciplínách zúročit svoji celoroční snahu.

Žadatel: Sdružení po pomoc mentálně postiženým v ČR Škola života

12) Úprava zdravotně nevyhovující podlahy ve sportovní hale
Cíl: Úprava podlahy ve sportovní hale na ulice 28. října ve F-M.
Popis projektu: Na stávající betonový podklad by se položil dřevěný roznášecí

rošt s prkenným záklopem a na něj by se umístila původní gumová podlaha. Tímto
dojde ke zkvalitnění roznášení sil působících na povrch, podlaha bude měkčí a pruž-
nější, což odstraní riziko kloubových a svalových zranění hráčů a sportující veřej-
nosti. Využití - studenti, SPŠ, hráči basketbalu, tenisu. Hala je vytížena cca 10 ho-
din denně. Roční návštěvnost je zhruba 30 tis. osob.

Žadatel: TJ Slezan Frýdek-Místek, K-Sport

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ
2) Schodolez
Cíl: Cílem projektu je zakoupení schodišťového traktůrku „schodolezu“ pro elo-

kované pracoviště na ulici 28. října ve F-M, kde jsou umístěny třídy Pomocné ško-
ly. V této budově se vyučují imobilní žáci. Zakoupením schodolezu by se umož-
nil žákům bezbarierový přístup do všech prostor školy - zvláště pak do odborných
učeben, které se nacházejí v suterénu budovy.

Popis projektu: Po zakoupení schodolezu by došlo k proškolení pedagogů
k jeho obsluze a začalo by jeho využívání pro potřeby imobilních žáků.

Žadatel: Speciální školy

20) Zlepšení životního prostředí bydlení v dětském domově
Cíl: Zakoupení nábytku (postelí, skříní, židlí, stolů) do zrekonstruované budovy

dětského domova. Zakoupení výpočetní techniky pro děti. Obměna elektrospo-
třebičů pro rodinné skupiny.

Občanská volba
Jak jsme vás v minulém čísle informovali, Plzeňský Prazdroj vyhlásil

program pod názvem Občanská volba za účelem sponzorování vybraných
užitečných projektů frýdecko-místeckých organizací. K rukám Rady re-
prezentantů se sneslo celkem 80 projektů z oblasti kultury, sportu, vzdě-
lávání, zdravotnictví a sociální péče a kategorie služby občanům. Na vás
nyní je, abyste svým hlasováním rozhodli, na realizaci kterých z 23 postu-
pujících projektů budou finance využity. V následujících řádcích budou
jednotlivé projekty představeny. Podrobnější prezentace proběhla do po-
loviny března také na stránkách Moravskoslezského deníku - v regionální
příloze Týdeník Frýdecko-Místecko a také ve vysílání Rádia Čas. Teprve po
vyhodnocení hlasů občanů daných jednotlivým projektům rozdělí Plzeň-
ský Prazdroj peníze na podporu těch projektů, které získají nejvíce prefe-
rencí. Připomínáme, že jde o celkovou částku 1,5 milionu korun.

UZÁVĚRKA JE 15. DUBNA!

Hlasovací kupon Vyberte 5 nejlepších projektů

Dávám svůj hlas projektům v tomto pořadí Jméno

Číslo Název projektu body Příjmení

5 Bydliště:

4 PSČ:

3

2

1

Vyplněný hlasovací kupón
můžete osobně doručit jak na
vrátnici městského úřadu na uli-
ci Radniční 1148 ve Frýdku, tak
i na ulici Palackého 115 v Místku.
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Popis projektu: Stávající budova dětského domova nevyhovuje, proto bude pro-
vedena rekonstrukce jiné budovy následné stěhování. Stávající nábytek, který je 30
let starý, by vedení domova chtělo vyměnit za nový. Také se jedná o nákupu výpo-
četní techniky.

Žadatel: Dětský domov Brušperk

16) Včasný záchyt a prevence nádoru tlustého střeva a konečníku
Cíl: Cílem projektu je snížit úmrtnost obyvatelstva regionu na nádorové onemoc-

nění tlustého střeva konečníku vědecky podloženou metodou vyhledávání časných
forem onemocnění.

Popis projektu: Projekt vyhledávání časných forem nádoru byl v regionu zave-
den v roce 1998 a v průběhu 4 let se do něj zapojilo několik tisíc zdánlivě zdravých
osob. U desítek z nich byly nalezeny časné formy onemocnění s dobrou prognosou,
u stovek se podařilo endoskopicky odstranit nebezpečné polypy a tak zniku one-
mocnění předejít. Bezpečné a přesné vyšetření vyžaduje nákladnou endoskopickou
techniku, tzv. kolonoskop. Je prokázáno, že vyhledáváním časných forem onemoc-
nění lze snížit úmrtnost až o polovinu.

Žadatel: Digestivní endoskopie

19) Rozšíření následné péče
Cíl: Rozšíření následné péče o 30 lůžek.
Popis projektu: Jedná se o rozšíření péče pro dlouhodobě nemocné pacienty,

pro které není vhodné umístění v domovech důchodců a nepotřebují již akutní péči.
Žadatel: Nemocnice ve Frýdku-Místku

5) Alternativní doprava imobilních osob
Cíl: Pořídit automobil s obsluhou s cílem alternativní dopravy imobilních občanů -

těžce tělesně postižení občané. Umožnit handicapovaným občanům města Frýdku-
Místku a jeho okolí (do 30 km), mít přístupnou veřejnou dopravu a uplatňovat tak
svobodu pohybu - stát se rovnoprávnou skupinou občanů.

Popis projektu: Alternativní doprava imobilních osob bude poskytována přede-
vším občanům - držitelům průkazu ZTP/P nebo ZTP (příloha č. 2 vyhl. č. 182/1991
Sb.), přednost v přepravě mají osoby odkázané na používání invalidního vozíku. Ta-
to doprava bude poskytována rovněž těm občanům, kteří se stanou imobilními krát-
kodobě v důsledku úrazu, choroby či jinak. V regionu Frýdecko-Místeckém žije 1500
držitelů ZTP/P a 4 500 držitelů průkazů ZTP. Alternativní doprava imobilních osob je
určena pro cca 40 % těch zdravotně postižených, kteří z různých důvodů nevlastní
vlastní motorové vozidlo, protože přes finanční příspěvek sociálního odboru je to pro
ně finančně nedostupné, anebo vůz v rodině sami nemohou používat a pro část zbý-
vajících 60 % zdravotně postižených, kteří sice vlastní upravené osobní vozidlo, kte-
rým však proměnlivý zdravotní stav, klimatické podmínky, oprava vozidla, anebo ji-
né důvody použít toto vozidlo zabraňují. Pro úplnou vytíženost automobilu ve dnech
pracovního volna a klidu bude tato služba poskytována jiným sportovním klubům
handicapovaných a neziskovým organizacím.

Žadatel: Sportovní klub imobilních osob

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ
3) Seniorgymnázium, seniorklub při Muzeu Beskyd Frýdek-Místek
Cíl: Zajištění činnosti k využití volného času pro občany - seniory města Frýdek-

Místek a okolních obcí v řízeném studiu.
Popis projektu: Projekt zajišťuje další odborné vzdělávání seniorů v tzv. univer-

zitě třetího věku. Po absolvování předepsaných 4 let studia, zakončených závěreč-
ným testem, mohou senioři pokračovat v Seniorklubu dalším, již volnějším vzdělá-
váním, realizovaným zejména formou přednášek a zájezdů na památná a historic-
ká místa s odborným výkladem průvodců. Veškeré přednášky a semináře jsou za-
jištěny odbornými lektory z Vysoké školy báňské, Ostravské univerzity, představite-
li města F-M, Policie ČR a zástupci různých institucí. Ve školním roce 2001/2002
navštěvovalo gymnázium 78 účastníků a v Senior klubu se schází 52 absolventů.
Každý rok přichází do gymnázia 25-30 nových účastníků.

Žadatel: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek

18) Obnova a rekonstrukce školní zahrady
Cíl: Obnova a rekonstrukce školní zahrady speciálních škol na ulici 28. října.
Popis projektu: Budova Speciálních škol je obklopena pozemkem o rozloze asi

2650 m2. V roce 1995 se vybudovala zahrada pro netradiční formy výuky. Byla vy-
tvořena vzdušná tělocvična, hrací a relaxační koutek a skleník pro pěstitelské prá-
ce. V současné době již zahrada vyžaduje rozsáhlejší odbornou úpravu, protože
dřevěné prvky (průlezačky, lavičky...) se stávají pro žáky nebezpečnými z důvodu
opotřebení. Také zpevněné plochy, chodníky, plot a trávníky potřebují rekonstrukci.
Chybí základní vybavení pro údržbu travnatých ploch - kvalitní sekačka na trávu.

Žadatel: Speciální školy

15) Zahrady
Cíl: Cílem projektu je vytvoření dvou sportovně-vzdělávacích center.
Popis projektu: Cílem je vytvoření dvou sportovně-vzdělávacích center, které

budou splňovat nejnovější a nejmodernější bezpečnostní zákonné normy v objek-
tech právního subjektu mateřské školy. Tyto „Zahrady“ by měly vytvořit dvě největ-
ší sportovně i zábavné centra pro základní výuku v mateřské škole a volný čas na
dvou největších sídlištích v Místku. Realizace tohoto projektu umožní využívat za-
hrady v dopoledním čase pro cca 350 dětí základní výuky dětí v mateřských ško-
lách, odpolední aktivity pro děti a jejich rodinných příslušníků cca 700 lidí, a pravi-
delné víkendové akce realizované našim právním subjektem pro širokou veřejnost. 

Vybavení:
- úprava zahradní vybavenosti (travnaté plochy, keřový porost, stromy)
- příprava vstupu pro veřejnost
- renovace pískovišť, laviček
- vybavení sportovně zábavných center
Rozpočet nebyl strukturován.
Žadatel: Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656

8) Zřízení mobilního dopravního hřiště
Cíl: Zajistit dopravní výchovu pro cca 1700 dětí od 6 do 10 let.
Popis projektu: Projekt je rozdělen na nákup materiálu (svislé dopravní znače-

ní včetně sloupků a kuželů), zajištění skladovacích prostor pro hřiště a vytištění an-
ketních lístků, nákup dopravních prostředků (jízdních kol, koloběžek a autíček pro
zapůjčení k praktickému výcviku na hřišti), zajištění provozu hřiště (ve spolupráci
s regionálním manažerem BESIPu a autoškolou, která již má praxi s provozováním
hřiště a garantuje odbornou stránku výuky).

Možnosti využívání hřiště budou prezentovány cestou regionálního tisku, školních
zpravodajů, rozhlasových relací, internetových stránek Města Frýdek-Místek 
a Zpravodaje Rady města Frýdku-Místku. O výsledcích využívání hřiště (včetně vý-
sledků průzkumné ankety mezi uživateli hřiště) bude veřejnost průběžně informo-
vána cestou médií.

Žadatel: Městská policie Frýdek-Místek

23) Naučná stezka Kamenec
Cíl: Využití přírodního a kulturního potenciálu území na okraji města Frýdlant n.

O. pro ekologickou výchovu školní mládeže, zkvalitnění aktivního odpočinku v pří-
rodě obyvatel a návštěvníků města Frýdlant n. O. regionu (zpřístupnění informací o
přírodních a kulturních hodnotách, ekologická osvěta, aktivní pohyb v přírodě pro
zdraví). Tento cíl bude naplněn realizováním naučné stezky, stezka bude složena
ze značených tras, úvodního panelu a šesti zastavení. Jako sekundární cíl předpo-
kládáme zvýšení zájmu občanů o zatím nevyužívané, přitom hodnotné území a
v souvislosti s tím zlepšení následné péče o tuto lokalitu.

Popis projektu: Projekt je součástí dlouhodobého záměru a navazuje na aktivi-
ty v území již realizované. V loňském roce byl v území ve spolupráci s občanským
sdružením ACTAEA za podpory městského úřadu Frýdlant n. O. proveden základ-
ní přírodovědný a historický výzkum. Také byla za podpory okresního úřadu Frýdek-
Místek zrealizována likvidace invazního druhu křídlatka sachalinská, který význam-
ně ohrožoval zdejší ekosystém.

V letošním roce plánujeme instalaci naučné stezky (celkem 7 ks informačních tabu-
lí + značení stezek v terénu). Té bude předcházet urbanistická studie, jejímž výstupem
bude návrh konkrétní trasy (případně tras) včetně lokalizace jednotlivých zastavení. U
zastavení bude preferován ekosystémový přístup, tj. budou volena tak, aby každé by-
lo umístěno u jiného ekosystému, o kterém bude komplexně informovat. Následovat
bude tvorba textových a grafických podkladů pro informační tabule. Po grafickém zpra-
cování a výrobě tabulí bude provedena jejich instalace v terénu a označení stezek. Po
dokončení bude stezka slavnostně otevřena za účasti realizátorů, představitelů měs-
ta a donorů. Řešení - předpokládaná návštěvnost stezky je 7000 osob ročně.

Žadatel: 76/13 ZO ČSOP SALAMANDR

OBLAST SLUŽEB OBČANŮM
9) Revitalizace rybníka (vodní nádrže)
Cíl: Revitalizace rybníka v prostoru pod Štandlem v blízkosti jezdeckého areálu,

rybník by měl v budoucnosti sloužit k rekreačním a sportovním účelům veřejnosti.
Popis projektu: Podstatou projektu je vybudování přívodu vody z potoka Oleš-

ná, úprava dna a okolí rybníka. Obec již nechala na své náklady zpracovat kom-
pletní dokumentaci projektu. Důležité je rovněž, že se rybník nachází poblíž jez-
deckého areálu, který již dnes pořádá sérii aktivit pro veřejnost a je tedy předpo-
klad, že by se stal brzy vyhledávaným místem místeckých občanů.

Žadatel: Obec Sviadnov

10) Obnova střediskové přenosné stanové základny
Cíl: Obnova staré stanové základny, zlepšení podmínek táboření. Smyslem pro-

jektu je zajistit bezpečnost pobytu v přírodě a vytvořit dobré sociální zázemí všem
účastníkům. Na letních táborech se každý rok vystřídá 180 dětí.

Popis projektu: Předmětem projektu je likvidace staré stanové základny. 18
kusů stanových pláten a dřevěných podsad s podlážkami je v provozu od roku
1970. Od té doby jsou využívány po celou dobu letních prázdnin - každoročně.
Současný desolátní stav již neposkytuje tábořícím v horských podmínkách řádnou
ochranu před nepohodou, stávající stav ohrožuje bezpečnost ubytovaných.

Žadatel: Junák, středisko 8. pěšího pluku, Místek

17) Azylový dům
Cíl: Cílem projektu je získat pro město Frýdek-Místek zařízení pro poskytování

ubytovací kapacity pro bezdomovce a osoby v nouzi. Noclehárna s možností pře-
spání, zajištění základních hygienických potřeb a poskytnutí základní stravy.

Popis projektu: Projekt bude realizován ve třech etapách. První etapa před-
stavuje zakoupení vhodného objektu. Ve druhé etapě bude provedena rekon-
strukce podle budoucího účelu užívání a ve třetí etapě bude objekt vybaven zá-
kladním vnitřním inventářem. Předpokládaná kapacita 40 - 60 míst by měla pokrýt
stávající potřebu. Zakoupení objektu je předpokládáno do 30. 4. 2003. V průběhu
května až srpna by měla proběhnout rekonstrukce a v září by mělo dojít k vyba-
vení interiéru. Předpokládaný termín otevření je říjen 2003.

Žadatel: Město Frýdek-Místek
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Sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu v místních
částech města Frýdek - Místek

Termín konání: 19. 4. 2003

Lysůvky zahradnictví 7,30-8,00  
Zelinkovice obchod 8,15-8,45
Chlebovice 
myslivecká chata 9,00-9,15
prodejna Jednoty 9,30-10,00
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 - točna 14,00-14,15
Nová Osada - 
rest. U Žídka 14,20-14,35

Se svými náměty a připomínkami
se můžete obrátit na Frýdeckou
skládku a.s., tel.: 558 627 047, 558
636 251 nebo na odbor ŽPaZ, Mgr.
Ditu Moraveckou, tel.: 558 604 489

Nespalujte vše, co hoří!

Všeobecně lze konstatovat,
že na příznivý vývoj čistoty
ovzduší mělo bezprostřední
vliv několik významných fakto-
rů. K nejvýznamnějším patřil
dopad legislativních opatření,
na základě kterých musí
všechny velké a střední zdroje
plnit od 1.1.1999 zákonné
emisní limity. V roce 2002
vstoupil v platnost nový zákon
o ochraně ovzduší, do kterého
již byly zapracovány směrnice
Rady Evropských Společen-
ství. Tímto zákonem došlo
opět k zpřísnění povinností,
které musí plnit provozovatelé
velkých a středních zdrojů.
Dalším významným pozitivně
působícím faktorem je zrušení
řady zastaralých výrobních
technologií a jejich náhrada
novými, zrušení řady kotelen
na tuhá paliva a v neposlední
řadě rozsáhlá plynofikace
měst a obcí.

Přes rozsáhlou plošnou ply-
nofikaci jsou i nadále význam-
ným zdrojem znečišťování
ovzduší topeniště domácností.
Pravděpodobně je to důsledek
stoupajících cen plynu a ná-
vratu k levnějším pevným pali-
vům. Spalováním černouhel-
ných kalů, méně hodnotných
paliv či dokonce odpadů, se
kotle rodinných domků stávají

významným zdrojem tuhých
emisí, oxidů síry, dusíku, ale i
řady dalších nebezpečných lá-
tek, jako jsou polycyklické aro-
matické uhlovodíky, fenoly, ky-
anidy, dioxiny, z nichž řada má
rakovinotvorný účinek či půso-
bí jako jed. Příčinou vzniku
těchto látek je nízká teplota
spalování a nedokonalé okys-
ličování při hoření, čímž do-
chází k úniku různých mezi-
produktů . Může tak vznikat
mnohem více nebezpečných
škodlivin, než kolik produku-
jí komíny průmyslových podni-
ků nebo i spaloven.

Látky, vznikající nedokona-
lým spalováním, nepříjemně
zapáchají, dráždí sliznice hor-
ních cest dýchacích, vedou
k bolestem hlavy či působí ja-
ko nervový jed.

Věcí, které do Vašeho kot-
le nepatří, je mnoho. Zaměří-
me se na ty, které se tam oci-
tají nejčastěji. Pokud doma při-
ložíte kousek plastu, dřevotřís-
ku, překližku, gumu nebo umě-
lá textilní vlákna, pak to, co
vychází z vašeho komína, není
jen tak obyčejný kouř.

Plasty jsou obohaceny růz-
nými látkami, jako jsou změk-
čovadla, barviva, stabilizátory.
Ty často obsahují těžké kovy,
hlavně kadmium a zinek. Při

spálení se těžké kovy jednak
uvolňují do ovzduší, jednak zů-
stávají v popelu. Při nedoko-
nalém hoření plastů vzniká ta-
ké oxid uhelnatý, jedovatý plyn
schopný vázat se na krevní
barvivo hemoglobin místo kys-
líku. Tím znemožňuje přenos
kyslíku krví, což může vést
k vnitřnímu zadušení. Dalším
nebezpečím při spalování
plastů je únik ftalátů, které ma-
jí schopnost hromadit se v lid-
ském těle. Světová zdravotnic-
ká organizace je označila za
ještě škodlivější než obávané
polychlorované bifenyly. Nej-
nebezpečnější je spalování
PVC - polyvinylchloridu . Za
škodlivé se považuje i dokona-
lé spalování tohoto plastu, te-
dy při vysokých teplotách, ve
spalovně. Hořením PVC vzni-
ká velké množství kyseliny
chlorovodíkové, která silně
dráždí horní cesty dýchací. Do
komína uniká také monomer
PVC - vinylchlorid. Je to velmi
jedovatá látka s rakovinotvor-
ným účinkem. Kouř také obsa-
huje již zmíněné karcinogenní
dioxiny. Uvolňuje se i plynný
chlor či ještě agresivnější fos-
gen. Jedná se o nebezpečné
látky, jež se používaly v první
světové válce jako bojové ply-
ny. Vysoké koncentrace mají
za následek poleptání plic a
okamžitou smrt, nižší vedou
k nemocem dýchacích cest.
Z PVC se vyrábějí novodurové
trubky, podlahové krytiny,
pláště do deště, ubrusy, hadi-
ce atd. Používá se také k výro-
bě některých obalů. Obal
z PVC poznáme podle symbo-
lu s číslicí 3 uvnitř.

ŽPaZ

Ostravsko patřilo v minulosti mezi nejvíce zatížené oblasti
z hlediska znečištění ovzduší. Situace na počátku 90.

let byla charakteristická častým překračováním stanove-
ných limitů znečišťujících látek, především u polétavého
prachu, ale i u oxidů síry a dusíku. Od roku 1990 byl na
území celé republiky pozorován klesající trend ve znečišťo-
vání ovzduší zejména oxidem siřičitým a prašným aeroso-
lem. U oxidů dusíku nebyl pokles tak výrazný, protože je vy-
rovnáván nárůstem, způsobeným rozvojem automobilové
dopravy, tzv. mobilními zdroji. Od 90. let došlo ke snížení
celkového množství znečišťujících látek u tuhých emisí
v průměru asi o 70 %, u emisí oxidu siřičitého asi o 50 %
a u oxidů dusíku o 40 %.

V letošním roce dojde
v systému svozu objemného
odpadu k několika změnám.
V období od 7. dubna do 2.
května bude ve městě Frýdek-
Místek 49 stanovišť velkoobje-
mových kontejnerů, do kterých
mohou občané města bezplat-
ně uložit nepotřebné věci vět-
ších rozměrů, např. skříně,
ostatní nábytek, matrace, ko-
berce a podobně. Počet stano-
višť kontejnerů bude oproti loň-
skému jarnímu období snížen,
zato budou stanoviště posílena
o kontejnery větších rozměrů
(7-20 m3). Další změnou oproti
loňskému roku je přistavení
kontejnerů v průběhu pracovní-
ho týdne, místo víkendového
období. Kontejnery budou při-
staveny na stanovištích po do-
bu 3 dnů, vždy od pondělí do
středy a od středy do pátku
a podle potřeby budou opera-
tivně odváženy. Měl by se tak
vyřešit problém přeplněných
kontejnerů, které působily tak
negativně a neesteticky.

Žádáme občany, aby i oni
přispěli k úspěšnému průběhu
celé akce, neodkládali odpad
mimo kontejnery a udržovali
v jejich okolí čistotu a pořádek. 

7. - 9.4.
Skalice - KD
Skalice - u kostela
Skalice - u vrby
Chlebovice - u býv. OÚ
Chlebovice - u transformátoru
Chlebovice - u myslivny

9. - 11.4.
Skalice-Kamenec - rozcestí
Skalice-Kamenec - u lávky na
Dobrou
Frýdek, PND - u p. Kalety
Chlebovice - u p. Martynka
Zelinkovice - Rovenská
Zelinkovice - u obchodu

14. - 16.4.
Lískovec - točna u Hájku
Lískovec - u hasičské zbrojnice

Frýdek- ul. K Hájku - obchod
Lysůvky - u p. Konečné
Lysůvky - u p. Sochy
Lysůvky - u hřiště

16. - 18.4.
Frýdek, Bruzovská - u vodárny
Frýdek, K lesu - naproti kříže
Frýdek, Vršavec - u lesa
Místek, ul. Kollárova - u pečovatel-
ského domu
Místek, ul. Fibichova - poblíž gym-
názia
Místek, ul. Pionýrů - č.p. 803-805

23. - 25.4.
Frýdek, Mánesova - Žižkova - piv-
nice
Frýdek, ul. Slezská - parkoviště
Frýdek, Černá cesta - obchod
Místek, ul. Pavlíkova - potraviny
Místek, ul. Myslbekova - u rozvodny
Místek, St. Riviera - k rest. U žida

28. - 30.4.
Frýdek, ul. Křižíkova - stanoviště
u VP
Frýdek, ul. Sokolská na konci ulice
Frýdek, ul. Nad mostárnou - u láv-
ky
Frýdek, ul. Olbrachtova - obchod
Frýdek, J. Hakena - večerka Maják
Frýdek, ul. Tolstého - u telefon.
budky

30.4. - 2.5.
Frýdek, ul. J. Skupy - parkoviště za
KD
Místek, ul. Hálkova - Březinova -
u výměníku
Místek, Palkovická - podchod
Frýdek, ul. Cihelní - u 10. ZŠ
Frýdek, ul. Klicperova - u popelnic
Frýdek, PND - u hasičské zbrojnice
Frýdek, ul. Novodvorská - Čapkova

5. - 7.5.
Místek, ul. Anenská - poblíž č.p. 632
Místek, J. Trnky - u restaurace Mo-
rava
Místek, dr. Vaculíka - konec parko-
viště za ZŠ

7. - 9.5.
Místek, Frýdlantská - u věžáků
Místek, Z. Štěpánka - za Restau-
rantem
Místek, Čelakovského - bývalá
prodejna

Svoz objemného odpadu v jarním období

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je zajištěn

pomocí mobilní sběrny, která parkuje vždy v úterý, středu a čtvr-
tek od 8.00 do 16.00 hodin na vybraných parkovištích. Pracov-
níci Frýdecké skládky a.s., odeberou od občanů města Frýdek
- Místek bezplatně přinesené nebezpečné, ale i velkoobjemové
odpady.

Nebezpečné odpady: mazací a motorové oleje, olejové filtry,
televizory, obrazovky, monitory, rádia, počítače, lednice, mra-
žáky, sporáky, pračky, použité obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, zbytky barev, laků, ředidel, autobaterie a monočlánky, zá-
řivky a výbojky, prošlé a nepotřebné léky. Velkoobjemové od-
pady: skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace

Parkoviště u kina P. B. - Místek Parkoviště u bazénu - Místek
Květen 20.5. - 22.5. Duben 29.4. - 30.4.
Červen 17.6. - 19.6. Květen 27.5. - 29.5.
Červenec 15.7. - 17.7. Červen2 4.6. - 26.6.
Srpen 12.8. - 14.8. Červenec 22.7. - 24.7.

U Mar. kostela - Frýdek Naproti zast. na Veselé - Frýdek
Květen 6.5. -   7.5. Květen 13.5. - 15.5.
Červen 3.6. -   5.6. Červen 10.6. - 12.6.
Červenec 1.7. -   3.7. Červenec 8.7. - 10.7.
Červenec 29.7. - 31.7. Srpen 5.8. -   7.8.
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Před 60 lety, žel bohu, padl
v boji za vlast v malé vesničce
u Sokolova Jaroslav Lohrer-
Lom. Byl sice ro-
dákem z Příbora,
ale po přestěhová-
ní rodičů do naše-
ho města studoval
na místeckém
gymnasiu a pak
vojenskou akade-
mii v Hranicích,
aby jako důstojník
čsl. armády vyko-
nával svou velitel-
skou funkci na
Slovensku. Proto-
že se nemohl v ro-
ce 1939 smířit dle své vojenské
přísahy s okupací Německa,
odešel ilegálně přes hranice do

Polska, kde se vytvořila čsl. jed-
notka pod vedením gen. Ludví-
ka Svobody. Po výcviku obdržel

v Suzdalu velení ku-
lometné jednotky,
s níž bojoval v ruské
zemi. Pro jeho vla-
stenectví, dobrý
vztah k podřízeným
vojákům i čestnost
důstojníka byl „in
memoriam“ poctěn
do hodnosti kapitá-
na i s četnými vy-
znamenáními ruské
armády. V Sokolo-
vě i našem městě
byla po něm pojme-

nována ulice a na jeho rodném
domě v Příboře je umístěna pa-
mětní deska. Vilém Vlk

Dne 1. ledna 2003 jsme si
připomenuli výročí vzniku spo-
lečného města obyvatel Frýdku
a Místku. Uplynulo 60 let od
chvíle, kdy mocí nacistických
úředníků došlo k 1. lednu 1943

ke sloučení obou měst v jeden
celek s názvem Frýdek.

Přestože sloučení v roce 1943 bylo uznáváno
zástupci obou měst nadále i po osvobození v ro-
ce 1945, naráželo na odpor především některých
Místečanů. V sobotu 5. května 1945 byl ve Frýd-
ku ustaven revoluční národní výbor společný pro
obě města, předsedou byl zvolen JUDr. Rudolf
Janda. K „velkému Frýdku“, jak se tehdy tomuto
celku všeobecně říkalo, byly přiřazeny i obce Sta-
ré Město, Lískovec a Sviadnov.

V polovině srpna 1945 bylo ukončeno hlasová-
ní o pojmenování města. Hlasování se zúčastnilo
poměrně málo občanů - 1 293 (Zajímavé je srov-
nání uvedeného počtu hlasujících a počtu hlasů
odevzdaných o rok později ve volbách - odevz-
dáno 16 789 platných hlasů přicelkovém počtu
obyvatel Frýdku-Místku 26 642.). Pro název Frý-
dek bylo odevzdáno 465 hlasů, pro Místek 183,
pro Frýdek-Místek 255 a Bezručov 212 hlasů.
Dalším občanům se např. líbilo pojmenování jako
Bezručův Hradec, Místek-Frýdek, Ondrášov, Hra-
dec nad Ostravicí, Beskyd, ale též Nové Město,
Turistov, Velké Beskydí, Benešov, Molotov, Stali-
nov i jiné.

Ministerstvo vnitra nařídilo výnosem ze dne 13.
února 1946 ve smyslu § 27 dekretu prezidenta re-
publiky ze dne 27. října 1945, aby obce Frýdek,
Místek, Staré Město, Lískovec a Sviadnov, jež za-
nikly sloučením v době nesvobody a jež byly na
základě citovaného dekretu obnoveny, byly pro-
zatímně společně spravovány jako celek s ná-
zvem Frýdek-Místek.

Ve čtvrtek 26. září 1946 se sešli členové ná-
rodního výboru v čele s předsedou Emilem Kon-

vičkou, aby odhlasovali slou-
čení Frýdku, Místku, Starého
Města, Lískovce a Sviadnova

v jednu obec. Z počtu 38 pří-
tomných bylo zapotřebí nejmé-
ně 2/3 jejich hlasů k přijetí
usnesení. Pro sloučení hlaso-
valo 25, proti 12 členů tehdejšího MNV.

Kronikář v roce 1949 zaznamenal dále pokra-
čující diskuse ohledně názvu našeho města. Pro-
střednictvím všech místních organizací, politic-
kých stran, podnikových rad, správ škol, veřej-
ných úřadů i jednotlivců činných ve veřejném ži-
votě byl proveden průzkum veřejného mínění. Pro
ponechání dosavadního pojmenování, tj. Frýdek-
Místek, se vyslovilo 80 % hlasujících. Na základě
toho se plénum MNV usneslo 31. května 1949 na
ponechání již vžitého názvu a zároveň požádalo
Krajský národní výbor v Ostravě i ministerstvo
vnitra, aby v souladu s názvem města byl pojme-
nován také okres Frýdek-Místek namísto dosa-
vadního Místek.

Na základě dalších informací v městské kronice
se můžeme domnívat, že chybou ministerstva vnit-
ra bylo město Frýdek-Místek v roce 1950 přejme-
nováno na Místek. Od té doby přibývalo stížností
na nezdůvodněnou změnu názvu. Kronikář Vladi-
mír Škuta se vrací k problematice názvu města
v roce 1954, kdy se plénum KNV usneslo 16. břez-
na 1954, aby od města Místku byly odděleny obce
dožadující se samostatných národních výborů -
Lískovec, Sviadnov, Staré Město. Z původních pě-
ti městských částí zůstaly jen Frýdek a Místek. Dne
29. září se konalo plenární zasedání národního vý-
boru, jehož 95 poslanců zvedlo ruce pro předne-
sený návrh názvu města Frýdek-Místek.

Ministerstvo vnitra konečně po mnoha jedná-
ních úředním listem z 12. března 1955 zrušilo do-
savadní název Místek a s platností od 1. ledna
1955 stanovilo úřední název města Frýdek-Místek. 

Anna Nováková, kronikářka města

Uplynulo 60 let od sloučení
měst Frýdku a Místku Vlastivědné sdružení Skaličanů

Vzpomínka na Jaroslava Lohrera-Loma

558 631 535
558 679 371
604 556 181

OSTRAVSKÁ SPOLEâNOST 
p fi i j m e  

☞ 1 aÏ 2 pracovníky
do novû zfiizované 
poboãky v okrese F-M. 

Seriózní práce, informace 
o v˘bûrovém fiízení 
na telefonu 723 329 635

V roce 1996 začalo pracovat 
sedm nadšenců v občan-

ském sdružení, které nese ná-
zev Vlastivědné sdružení Ska-
ličanů. Výsledkem jejich spo-
lečného zájmu a snažení o
uchování střípků dávné minu-
losti zvýrazňující vlastní identi-
tu Skalice, byť městské části
Frýdku-Místku, bylo otevření
malého Skalického muzea.

Jedním z nositelů myšlenky
vzniku výstavní expozice je
Skaličan Miroslav Melichařík.
Říká, že o  vznik muzea se za-
sloužilo především Město Frý-
dek-Místek, díky jemuž byly
upraveny dvě místnosti kultur-
ního domu ve Skalici. Dnem
slavnostního otevření byl státní
svátek 28. říjen 1999. Stal se
zároveň svátkem pro všechny,
kteří ke vzniku muzejní sbírky
přispěli. A nebyli to jen členové
občanského sdružení, k nimž
patří též paní kronikářka Věra
Pánková, paní Danuše Golová
a další. Pan Melichařík zdůraz-
ňuje, že pomohli mnozí jiní,
když třeba prohledali půdu,
oprášili zapomenuté věci po
předcích, jejich kupní smlouvy,
křestní listy nebo svazky novin,
aby je pak věnovali muzeu.

Miroslav Melichařík (nar.
1950) už jako chlapec sbíral
staré předměty, obdivoval sta-
ré rukopisy a knihy. Nejvíc ho
však ovlivnila setkání s vlasti-
vědným pracovníkem Jarosla-
vem Ludvíkem Mikolášem
(1889 - 1979). Fascinovaly ho
jeho znalosti, usilovná badatel-
ská a literární práce, jež při-
spěla k obohacení krajové kul-
tury a též k upevnění vlastene-
ckého cítění Slezanů. Skalické
muzeum se mimo jiné může
pochlubit časopisem Beskyd-
ské besedy, které J. L. Mikoláš
vydával za spolupráce přátel
v letech 1914 - 1918.

I v dalších muzejních cel-

cích najdeme fotografie, ruko-
pisy a dokumenty přibližující
slavné osobnosti a rodáky ze
Skalice. K nim patřili mnozí
kněží, spisovatelka Mářa Os-
travická, ale též dosud žijící
novinář a v roce 1961 nejlepší
hokejový brankář Josef Miko-
láš. Další písemnosti se vzta-
hují tématicky např. ke skalic-
ké škole, ke kostelu sv. Marti-
na, k působení Skalického
smíšeného sboru nebo ke
Skalické hůrce a její lipce.
V roce 1869 ji zasadil vlaste-
necký kněz, autor a sběratel
písní a modliteb Antonín Po-
ledník. Skalická hůrka se stala
výletním cílem Skaličanů a ze-
jména místem setkávání vla-
stenců. Za 1. světové války
oblíbený strom zmizel. Novou
lipku v roce 1960 zasadil pří-
rodovědný nadšenec Ludvík
Maršálek (nar. 1903).

O bohatém spolkovém živo-
tě Skalice svědčí vystavené
kroniky. Vedením obecní kroni-
ky byl od roku 1922 pověřen ří-
dící učitel a zakladatel mnoha
spolků Karel Russina. Na jeho
práci navázala současná kro-
nikářka Věra Pánková.

Zásluhou Miroslava Meli-
chaříka a dalších činorodých
Skaličanů ožívá před očima
příchozího do Skalického mu-
zea řada pozoruhodných jmen
a zašlých událostí. Před za-
sklenými vitrínami má návštěv-
ník jedinečnou příležitost se
zastavit a hledat kořeny vlast-
ního bytí, aby si uvědomil, že
on sám každým prožitým oka-
mžikem píše historii.

Skalické muzeum je otevře-
no veřejnosti každou neděli od
13.00 - 17.00 hodin. Po před-
chozí telefonické domluvě
s panem Melichaříkem (tel.
558 659 363) nebo s paní ředi-
telkou ZŠ Skalice (tel. 558 659
026) můžete muzeum navštívit
kdykoliv. Anna Nováková,

kronikářka města

Skalická Lipka  v roce 1918

Jaroslav Ludvík Mikoláš, Marie
Vochalová, Ludvík Maršálek.

Matriční záznamy - 2002
SŇATKY: celkem - 366, z

toho 50 církevních.
NAROZENÍ: celkem - 1264,

z toho 627 chlapců, 637 dívek.
Z celkového počtu bylo 502

z Frýdku-Místku, z toho 248
chlapců  254 dívek.

Nejvíce dětí se narodilo v mě-
síci dubnu - 118 a srpnu -123,
nejméně v měsíci listopadu - 88.

Narodilo se 21 párů dvojčat
(5x chlapci, 8x děvčata, 8x
smíšené dvojice).

Neobvyklá jména chlapec-
ká: Derek, André, Enrigue, Ve-
len, Damian, Valentino; dívčí:
Cora, Virginia, Jenifer, Vanes-
sa, Saskie, Annika, Rebeka,
Sarah, Annette, Nikita.

Zdvojená jména dostalo 11
dětí: Catherine Anna, Kryštof
Bruno, Abel Nicolas, Stefanie
Anne, Nicole Isabella, Andreas
Ivo, Filip Raul, Michal Vladimír,
Christopher Anthony, Ema Li-
sa, Sebastián Jaroslav.

Mimo manželství se narodilo
273 dětí.

Častá křestní jména: Niko-
la, Kateřina, Natálie, Kristýna,
Michaela, Jakub, Tomáš, Da-
vid, Michal.

ÚMRTÍ: celkem  883, z toho
441 mužů, 442 žen. 
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Koncert Ineke v knihovně
Městská knihovna ve Frýdku -

Místku pořádá koncert (nejen)
country písniček v podání INEKE
a kapely. Zpívat bude Ineke (Ho-
landsko), Ivo Janeta s Milanem
Miarkou  budou navíc doprová-
zet na kytaru a Radim Pyško vy-
stoupí s baskytarou a zpěvem.
Akce se koná v pátek 11. dubna
ve 20.00 hodin v Modrém salón-
ku Městské knihovny v Místku
(ul. Hlavní). VSTUP ZDARMA

Servátková není jen regionální
umělkyní

Staré časy se jmenovala vý-
stava frýdecké malířky Elišky Se-
rvátkové, která probíhala do kon-
ce února v Galerii Stará radnice
ve Vsetíně. Výstava, která před-
stavila celou řadu nových olejů  s
frýdeckými  i beskydskými moti-
vy,  měla velký ohlas a přes
chřipkové  počasí a prázdniny ji
navštívilo přes 800 nadšených
přátel umění. Ohlas děl na verni-
sáži i během výstavy, spousta
vřelých slov v knize návštěvníků
svědčí o tom, že autorčino dílo
není jen záležitostí regionální, ale
svým humorem a humanistic-
kým  vztahem k lidem a životu
dovede oslovit lidi i jinde.

Umělecký smalt je ještě málo
známý

Asociace  EMAIL ART se síd-
lem ve Frýdku-Místku připravila
s Městským domem kultury  v
Karviné  výstavu Umění ohně,
která trvala do 14. března. Před-
stavili se zde hlavně autoři  sku-
piny  Petr Bednář,  Eva Kučero-
vá-Landsbergrová, Barbara
Baumruková a rakouská výtvar-
nice Ulrike Zehetbauer výběrem
ze svých prací v technickém
smaltu. Práce byly doplněny vý-
běrem  děl dalších autorů z loň-
ského sympozia smaltu ve Frýd-
lantu nad Ostravicí. Soubor
vzbudil velký zájem, protože
umělecký smalt je stále ještě v
umění  málo známou technikou.
Návštěvníky přesvědčil, že se
nabízí pro své barevné kvality
zvlášť jako vhodná  výtvarná
technika pro realizaci exteriéro-
vých a interiérových prací ve
spojení s architekturou.

Grafika Koskové je k vidění
v Nové scéně Vlast

Pobeskydský klub přátel vý-
tvarného umění  na své valné
hromadě 19. března pokřtil za
přítomnosti  umělkyně a tiskaře
Štěpána Mleczka další grafický
soubor. Autorkou je  olomoucké
výtvarnice  Inge Koskové. Tato,
dnes již  velmi známá autorka,
prožila v našem kraji nejkrásněj-
ší léta svého života a je s ním
spojena i rodovými kořeny. Vý-
běr kreseb v souboru pěti grafic-
kých listů tomu nakonec nasvěd-
čuje, protože jsou inspirovány
přírodními strukturami,  i když ve
zcela volné interpretaci. Starší
soubory grafiky, vydané  Klu-
bem, jsou ve výběru k vidění ve
výstavních prostorách Nové scé-
ny Vlast v Místku. (kb, jač)

Nová scéna Vlast byla ootteevvřřeennaa
Nová scéna Vlast byla slavnostně otevřena v pondělí 17. břez-

na. Program nazvaný „Od divadla k hudbě“ zahájil LR Cosmetic
Swing Band Edy Šurmana a pokračoval činoherním vystoupením
místního divadla Čtyřlístek. Mimo to čestným hostům zazpívali
pěvci z Moravskoslezské komorní zpěvohry. Největší úspěch snad
sklidil dětský orchestr Šuba duba band pod vedením Michala
Michny. O den později se dveře zrekonstruované Vlasti otevřely
široké veřejnosti. Sál se zaplnil milovníky klasického tanečního
umění, jejichž očekávání beze zbytku naplnili pražští umělci. Do
Frýdku-Místku přijel Pražský komorní balet, soubor Státní opery
Praha s tanečními choreografiemi Libora Vaculíka - Don Juan a
Pavla Šmoka - Golem. Po dlouhé době se tak naše město může
konečně chlubit multifunkčním  kulturním zařízením splňujícím ná-
roky téměř každého diváka. „Přeji si, aby si v tomto stánku všich-
ni - od malých dětí, přes ty středního věku až po starší našli to své
a aby se Nová scéna Vlast stala nejvyhledávanějším kulturním
centrem v širokém okolí,“ okomentovala událost starostka Frýdku-
Místku ing. Eva Richtrová. (jač)

Pohlednice z Frýdku-Místku
Knihkupectví Lev Bílek spol. s r.o. za podpory kulturního

fondu města Frýdku-Místku vyhlašuje literární soutěž pro stu-
denty středních škol a učilišť pod názvem „Pohlednice z Frýd-
ku-Místku“.

Chtěli bychom, aby příspěvky zachytily různé podoby života v
našem městě libovolnou literární formou ( prózou nebo veršem ) v
rozsahu 1 - 4 stran strojopisu formátu A4.

Literární práce musí být předány (osobně nebo poštou) do této
soutěže do 30. dubna v knihkupectví Lev Bílek, Tržní 20, Frýdek-
Místek. Práce budou vyhodnoceny komisí učitelů českého jazyka
a literatury. Tři nejlepší autoři budou odměněni věcnými cenami.

Zajímavé literární práce budou prezentovány počátkem června
na literárním večeru, na němž budou také vyhlášeny výsledky sou-
těže. Datum jeho konání bude oznámeno na vývěsce v knihku-
pectví a v regionálních novinách.

Těšíme se, že autoři literárních prací přinesou nový a neotřelý
pohled na naše město, jeho obyvatele a dění v něm. (lb)

Literární soutěž Můj kraj
Všem neprofesionálním autorům, kteří mají vztah k Morav-

skoslezskému kraji, je určena literární soutěž Můj kraj. Tu se
rozhodl vyhlásit frýdecko-místecký Literární klub Petra Bez-
ruče.

Má jít o literární práce pod-
chycující život lidí, problémy
menšin, nezaměstnanost, kul-
turní historii či malebnost naše-
ho kraje. Soutěží se v próze i
v poezii ve dvou věkových ka-
tegoriích - A (do 18 let), B (nad
18 let). Zájemci mohou svá do-
sud nepublikovaná díla zasílat
ve formátu A4 ve 3 vyhotove-
ních. Co se rozsahu týče, po-
ezii maximálně do 3 stran,

prózu do 4 stran. Práce mo-
hou být napsány jak v jazyce
českém, tak i slovenském a
polském. Soutěžní dílka budou
přijímána až do 30. června na
adrese Literární klub Petra
Bezruče; Mgr. Miloslav Oliva;
Sokola Tůmy 900; 739 11
Frýdlant n. Ostravicí, vyhodno-
cena budou v červenci a slav-
nostní vyhlášení výsledků je
plánováno na září. (jač)

Galerie Langův dům (GLD)
bude i v letošním roce pokra-
čovat v náročném výstavním
programu a představí tvorbu
významných umělců, kteří
jsou většinou zařazeni do
kontextu světového umění
/např. akademický malíř J.
Sopko, rektor AVU v Praze
nebo přední čeští skláři S. Li-
benský (zemřel 2001)  J.
Brychtová a
další/. Do 4.
dubna je insta-
lována výstava
rozměrných po-
čítačových gra-
fik Eduarda Ov-
čáčka, od 60.
let jednoho
z nejvýznam-
nějších výtvar-
ných umělců
našeho kraje,
představitele
lettrismu, v sou-
časné době
profesora na
Ostravské uni-
verzitě, kde vede ateliér vol-
né a užité grafiky.

Do GLD jsou v pátek 11.
dubna v 18.00 hodin srdečně
zváni všichni přátelé a obdi-
vovatelé Elišky Servátkové.
Tato vzácná umělkyně /naro-
zena 1915/ s laskavostí a po-
rozuměním pro druhé, praco-

vitostí a energií hodnou obdi-
vu, si zaslouží pozornost ga-
leristů. Z její mistrovské kres-
by a malby čiší přirozená
spontánnost, živost, věro-
hodnost a mimořádný dar hu-
moru. E. Servátková proce-
stovala za uměním, rodinou a
přáteli velkou část Evropy,
Asie, ale vždy se s láskou
vracela do svého domova, do

svého starého
Frýdku-Místku,
jehož motivy a
známé či ná-
hodné posta-
vičky, okoře-
něné často
slovním dopro-
vodem, jsou jí
nejbližší.

E. Servátko-
vé se podařilo
zachytit a zdo-
kumentovat po-
dobu starého
Frýdku-Místku
a jeho atmosfé-
ru zcela výji-

mečným způsobem. Je to pro
město skutečný dar. Setkání
s touto milou dámou, s jejím
širokým rozhledem o výtvar-
nu, hudbě a přírodě člověka
obohatí.

Výstava v GLD potrvá do
poloviny května. 

Mgr. Libuše Olšáková

Výstavy v Galerii Langův dům

JAKUB SACKÝ,
DRŽITEL ŠESTI ZLATÝCH MEDAILÍ, MISTR ČR

A FINALISTA MISTROVSTVÍ SVĚTA VE
SPORTOVNÍ KULTURISTICE VÁS ZVE DO
FITNESS CENTRA V HOTELOVÉM DOMĚ

PASKOV (BOČNÍ VCHOD) NA ULICI PIONÝRŮ 
V RÁMCI SLUŽEB PROFIFITNESS NABÍZÍ:

TRÉNINK, SESTAVENÍ JÍDELNÍČKU,
REGENERACI, ŠIROKOU ŠKÁLU DOPLŇKŮ

VÝŽIVY A PROFESIONÁLNÍ SOLÁRIUM
LUXURA

S PROFIFITNESS JAKUB ODBORNĚ
SPOLUPRACUJÍ PETR STACH (MISTR EVROPY

V KULTURISTICE) A MANŽELÉ JAROSLAV
A EVA SUKUPOVI (TRENÉR

A NĚKOLIKANÁSOBNÁ MISTRYNĚ SVĚTA)
PŘIJĎTE, BUDETE VÍTÁNI



9. - 10. března se ve Víceú-
čelové sportovní hale ve
Frýdku-Místku uskutečnil
turnaj žáků 3. tříd v ledním
hokeji. Turnaje se zúčastnily
kromě domácího hokejové-
ho klubu družstva HC Vítko-
vice, HC České Budějovice,
HC Hradec Králové a také
hosté ze Slovenské republi-
ky HK Ružinov 99 Bratislava.

Celý turnaj zahájila starost-
ka města Frýdku-Místku paní
Ing. Eva Richtrová spolu s ře-
ditelem 9. ZŠ ve Frýdku-Místku
panem Mgr. Lubomírem Bárt-
kem.

Početná skupina domácích
fanoušků povzbuzovala naše
malé hokejisty, kteří však i přes
velkou snahu vybojovali jen 4.
místo. Na 1. místě se umístilo
družstvo z Českých Budějovic,
druhý skončil hokejový klub
z Hradce Králové a třetí druž-
stvo z Vítkovic. Naši zahranič-
ní hosté obsadili 5. místo. Nej-
lepšími hráči našeho družstva
byli vyhlášeni Lukáš Hamhal-
ter, Karel Němec a Petr Vacu-
la. Patrik Třeštík byl vyhlášen

nejlepším brankářem turnaje.
Poháry, medaile, sladké od-

měny a drobné dárky sponzo-
rů turnaje převzali malí hokeji-
sté z rukou ředitele Okresního
ředitelství PČR ve Frýdku-
Místku pana Habrnála, ředitele
VSH pana Josefa Furmánka a
člena správní rady hokejového
klubu pana Jaroslava Škváry.

Touto cestou bychom chtěli
poděkovat všem sponzorům a
rodičům domácích hokejistů,
díky kterým se turnaj uskuteč-
nil. Mgr. Naďa Flegrová

Mgr. Lubomír Bártek,
starostka Ing. Eva Richtrová,
trenér hokejového klubu F-M
Jaroslav Bystroň.
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Letošní středoškolské hry
ve stolním tenise skončily
opět úspěchem družstva
chlapců Integrované střední
školy, Frýdek-Místek, Lísko-
vecká 2089. Po vítězství
v okresním kole zvítězilo
družstvo ISŠ F-M mezi vítězi
okresních přeborů suverén-
ně i v krajském kole před ISŠ
Ostrava a SOU Fulnek, když
ani v jednom zápase nena-
šlo přemožitele. Bohužel le-
tošní středoškolské hry kon-
čí krajským kolem a naše
ISŠ nemůže navázat na loň-
ské vítězství v celostátním
kole a skvělé 3. místo na
středoškolském mistrovství
světa.

Ve dnech 17. - 21. dubna pořádá Dům dětí a mládeže ve
Frýdku-Místku a Beskydská šachová škola, pod záštitou mís-
tostarosty Městského úřadu Frýdek-Místek Mgr. Petra Cvika,
již 24. ročník „Turnaje šachových nadějí 2003“, který se usku-
teční v prostorách Národního domu v Místku. Již druhý ročník meziná-

rodního mládežnického
turnaje v judu se uskuteč-
nil 2. března v hale Střední
integrované školy na Lís-
kovecké ulici ve Frýdku-
Místku.

Tentokrát se „Pohár před-
sedy Regionu Beskydy“ ko-
nal v těsné spolupráci hlav-
ních pořadatelů Sportovního
klubu policie Frýdek -Místek
a zástupců Regionu Besky-
dy. Zatímco loňský ročník při-
vítal více než čtyři stovky zá-
vodníků, letošní účast pozna-
menala chřipková epidemie.
Turnaje se zúčastnilo 170 zá-
vodníků z 18 oddílů. Vyzna-
vači tohoto krásného olympij-
ského sportu si přišli na své,
když viděli několik úřadujících
i bývalých mistrů republiky.
Bojovnost a umění nejmlad-
ších judistů často roztleskalo
množství přihlížejících divá-
ků, které zaplnilo ochozy a
přistavené mobilní tribuny.
Nádherný pohár pro nejús-
pěšnější kolektiv získali ju-
disté Baníku Karviná, na
krásném 2. místě se umístili
loňští nejlepší judisté kraje
SKP Frýdek-Místek, 3. místo
obsadil SK Judo-Martin (Slo-
vensko). Za zmínku stojí pěk-
né 6. místo SK Judo-Staříč.
Cílem pořadatelů je vytvoření
dlouhodobé tradice této me-
zinárodní soutěže, pro kterou
je region Beskyd ideálním
prostředím. Judo je populár-
ním sportem ve všech „hlav-
ních sídlech“ Euroregionu
Beskydy, Frýdku-Místku, Žili-
ně i Bialsko-Bialé. Každoroč-
ně si tak budou moci poměřit
své síly nejmladší naděje to-
hoto sportu z příhraničních
oblastí Polska, Slovenska a

České republiky. Pořadatelé
se budou nadále snažit o zís-
kání větší podpory rovněž u
Krajského úřadu Moravskos-
lezského kraje, který pro po-
dobné akce může přidělit fi-
nanční prostředky ve formě
grantu. Osloveni budou také
někteří potencionální sponzo-
ři z řad podnikatelských sub-
jektů, pro které je euroregion
také významnou oblastí pro
odbyt výrobků. Podle slov se-
kretáře oddílu judo SKP Luď-
ka Kubíčka je takovým krá-
lem euroregionu zejména pi-
vovar RADEGAST. 

Z výsledků: Zlaté medaile
získali v jednotlivých katego-
riích pro SKP Frýdek-Místek:
Nikola Kesová, Monika Folty-
sová, Ester Vilčková, Václav
Holuša, Vojtěch Rodryč, To-
máš Janeček. Pro Judo-Sta-
říč: Marcel Lhoťan, Tomáš
Liška, Renáta Onodiová.

Stříbrné medaile pro SKP F.-
Místek: Kamil Tomis, Zdenka
Tomisová, Jakub Čadan,
Martina Lišková, Dominik Ku-
táč, Robin Felbaba, Vít Rod-
ryč. Pro Judo-Staříč: Jiří
Škorňok, Jakub Matýsek.
Bronzové medaile vybojovali
Kateřina Malchárková, Tere-
za Kaňoková, Daniel Kaňok
za SKP a Dan Hoffman za
Staříč. Pohár pro nejtechnič-
tější závodnici v kategorii
mladších žaček obdržela Ni-
kola Kesová z SKP.   

Luděk Kubíček

Nábor do juda probí-
há nepřetržitě: Kasárna
Bahno každé pondělí a
středa od 14.45 hodin a
na ZŠ v Dobré každé
úterý a čtvrtek od 16.30
hodin.

Mezinárodní turnaj v judu pod
patronací Regionu Beskydy

Klání šachových nadějí

Turnaj je republikovým sva-
zem uznán jako oficiální přípra-
va českých šachových repre-
zentantů do 10, 12 a 14 let na
mládežnické mistrovství světa
a Evropy 2003. Tomu odpoví-
dá i každoročně vysoce kvalit-
ní účast domácích a zahranič-
ních výprav. Turnaj ve Frýdku -
Místku je znám po celé Evropě
a svojí kvalitou se řadí na úro-
veň evropského šampionátu.
Svou účast v turnaji již potvrdi-
li šachisté z Anglie, Slovenska,
Polska, Estonska, Ruska, Lit-
vy, Estonska, Finska, Chorvat-
ska, Jugoslávie, Běloruska,
Německa a z dalších zemí Ev-
ropy. Stejně jako v minulosti
budou turnaj hrát medailisté z
mistrovství světa a Evropy a
hráči, kteří reprezentovali ČR
na uvedených turnajích. Mezi-
národní výpravy jsou vedeny
reprezentačními trenéry a pří-
tomni budou také čeští špičko-

ví a reprezentační trenéři.
Slavnostní zahájení turnaje je
17. 4.  v 8.30 hod. ve velkém
sále Národního domu. Hraje se
vždy od 9.00 do 13.00 a od
15.00 do 19.00 hodin. Slav-
nostní zakončení se uskuteční
21. 4. od 13.00 hodin.

V rámci Turnaje šachových
nadějí se uskuteční v sobotu
19. 4. v prostorech Národního
domu v Místku pod záštitou
Města Frýdku-Místku „Dětská
šachová superšou“ s mottem.:
Šachovou hrou k rozvoji gene-
race 21. století. Tato akce je
součástí TŠN již šestým rokem
a slouží především k propagaci
šachové hry. V rámci programu
proběhnou simultánky, ukázka
hry naslepo, ukázka šachových
počítačů a šachových progra-
mů, výstava a prodej šacho-
vých knih, děti budou mít mož-
nost se zúčastnit připravených
her. Antonín Surma

Utkání malých hokejistů

Stolní tenisté ISŠ Frýdek-Místek
potřetí přeborníky kraje

Zleva David Štůsek, vedoucí
družstva Mgr. Svatopluk Daniš,
Martin Koleček, trenér Mgr. Vrati-
slav Kohut a nejlepší hráč druž-
stva Miroslav Zajíc.

FOTO: Z archivu ISŠ F-M.

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKÓNÒ A LODÎIÍ
� Bezpeãnostní skla bez

svisl˘ch rámÛ

� Uzamykatelná lodÏie

a úspora tepla

	 Omezení hluãnosti

a pra‰nosti


 Snadné mytí a dlouhá

Ïivotnost

ZIMNÍ ZAHRADY
Info. na tel.: 

724 122 816 

606 710 740

Benjamínci v akci FOTO: Luděk Kubíček
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Palackého 134, Frýdek-Místek
Tel.: 558 433 431-2
tel/fax: 558 432 011

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

Úterý 1. 4. v 8.30 a 10.00 hodin - No-
vá scéna Vlast
Naivní divadlo Liberec
O princi malíčkovi
Loutko-činoherní představení pro
děti předškolního věku a pro žáky 1.
stupně ZŠ.
Čtvrtek 3. 4. v 19.00 hodin - ND
6. koncert KPH 2002/2003
Lenka Baarová - flétna, Jan Nieder-
le - klavír, The Baarova Ensemble
Program: G. Rossini - Slavnostní
mše pro flétnu, smyčcový ansámbl
a klavír.
Čtvrtek 3. 4. v 19.00 hodin - kino P.
Bezruče
František Nedvěd
Koncertní vystoupení se skupinou
Třetí pokus.
Pátek 4. 4. v 19.30 hodin - ND
Setkání po tanečních
Setkání pro absolventy tanečních
kurzů pro manželské páry a dvojice.
Řídí manželé Gebauerovi.
Neděle 6. 4. v 17.00 hodin - ND
Čaj o páté
Setkání pro absolventy tanečních
kurzů pro mládež - pokročilí.
Řídí manželé Gebauerovi.
Neděle 6. 4., 13. 4. v 15.00 hodin -
Nová scéna Vlast
Jan Jílek - O Solném králi
Parafráze pohádky Sůl nad zlato.
Účinkují členové divadla Čtyřlístek
Frýdek-Místek.
Pátek 11. 4. v 19.00 hodin - Nová
scéna Vlast
Autorská groteskní komedie
„Vrátíš se ke mně po kolenou“
Hrají: Iva Janžurová a Stanislav Re-
munda.
Středa 16. 4. v 19.00 hodin - ND
Pražská travesti skupina Screa-
mers
Premiérový celovečerní zábavný
program „Ajn Kessl Šuntes“.
Středa 16. 4. v 18.00 hodin - Nová
scéna Vlast
Hraje Šuba duba band
Spoluúčinkuje velký smyčcový 
orchestr ZUŠ Frýdek-Místek.
Čtvrtek 17. 4. v 19.00 hodin - kino
P. Bezruče
Čechovo prozatímně osvobozené 
divadlo
Titanic
Účinkují: F. R. Čech, M. David, J. Sy-
pal, R. Hrušínský nejml., R. Kuba,
E. Brožková, U. Kuklová, aj.
Čtvrtek 24. 4. v 16.30 hodin - ND
Večer s videokamerou
Výběr filmů z mezinárodní soutěže
PAF - Praha filmových amatérů.
Pořadem provází PhDr. Eduard 
Mocek.

18. - 20. 4. ve 20.00 hodin RYTÍŘI
ZE ŠANGHAJE /USA/

22. - 23. 4. v 17.45 hodin TĚLO NA
TĚLO /USA/

22. - 23. 4. ve 20.00 hodin 
MĚSTEČKO /ČR/

25. - 27. 4. v 17.45 hodin SOLARIS
/USA/

25. - 27. 4. ve 20.00 hodin GURU
/VELKÁ BRITÁNIE/

28. 4. v 18.30 hodin AMADEUS
/USA/

29. - 30. 4. v 17.45 hodin NA 
POKRAJI SMRTI /USA/

29. - 30. 4. ve 20.00 hodin KRUH
/USA/

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd
FRÝDECKÝ ZÁMEK

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje uce-
lený obraz o životě v Beskydech
a Pobeskydí.
Historicko-etnografická část prezen-
tuje nyní na 800 sbírkových předmě-
tů, dokumentujících tradiční země-
dělství, řemesla, obchod, železářství
a další.
Řada originálních přístrojů, hracích
skříní a dalších předmětů dokládá
zábavu a využití volného času od po-
loviny 19. století.
ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém
zámku. Nabízí zámecké interiéry in-
stalované v reprezentačních prosto-
rách, vyhlídkovou věž - gloriet, kapli
sv. Barbory, nově rekonstruovaný
Rytířský sál s erby slezské šlechty
a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ
MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv.
Barbory. Připomíná skutečnost, že
Frýdek patřil k nejznámějším a k nej-
navštěvovanějším mariánským pout-
ním místům ve Slezsku.
FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma,  a záro-
veň jednomu městu Frýdek-Místek.
Každé z nich vzniklo a vyvíjelo se na
jiném historickém území, které oddě-
lovala jen „..šumivá, divoká Ostravi-
ce“. Vzdálená i blízká, historická,
a zároveň moderní byla a jsou měs-
ta Frýdek a Místek. Zaslouží si, aby
lidé, v nich žijící, byli připomínáni
a jejich činy zaznamenávány.
PAMÁTNÍK ÓNDRY
LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu
frýdeckého rodáka, který byl a je svě-
tově uznávaným básníkem a překla-
datelem.

Výstavy:
PROMĚNY PETRA BEZRUČE -
100. VÝROČÍ VYDÁNÍ
SLEZSKÉHO ČÍSLA
Sto let - to je úctyhodný věk u člově-

ka. Sto let uměleckého díla,
např.básnické sbírky - je to málo či
hodně? A co její tvůrce, jaký byl?
Fotografie, písemné a obrazové ma-
teriály i trojrozměrné předměty, styli-
zace srubu na „Ďábelském ostrově“
a samotné básně (v tištěné či psané
podobě) chtějí návštěvníkovi přiblížit
dobu vzniku Slezských písní a jejich
ohlasy, různé názory na autorství či
plagiátorství tohoto díla, proměny je-
jich „pěvce“ 
Vernisáž se koná ve čtvrtek 10. dub-
na v 17.00 hodin ve výstavních sí-
ních frýdeckého zámku, úvodní slovo
pronese PhDr. Zdenka Tomášková,
osobní sekretářka P. Bezruče.
Potrvá do 8. června 2003

VOJTĚCH BARTEK - OHLÉDNUTÍ
Retrospektivní výstava ostravského
fotografa, pořádaná k šedesátinám
autora, které oslavil v minulém roce.
Autor je pedagogem Institutu tvůrčí
fotografie filosoficko-přírodovědecké
fakulty Slezské university v Opavě.
Vernisáž ve čtvrtek 17. dubna
v 17.00 hodin ve výstavních síních
frýdeckého zámku.
Potrvá do 8. června 2003.

OHROŽENÉ ROSTLINY ANEB
NEJKRÁSNĚJŠÍ VĚCI JSOU ZA-
DARMO
Ohrožení rostlinných druhů není ve-
řejnosti příliš známo a pokud je, bý-
vá neprávem podceňováno. Neuvě-
domujeme si, že každý druh flóry
i fauny je nenahraditelným a unikát-
ním výtvorem přírody a je těžké
představit si naši přírodu bez ohro-
žených druhů, o jejichž osud se
v současné době obáváme.
Na muzejní výstavě je prezentováno
přes 30 druhů chráněných a ohrože-
ných rostlin, které rostou na různých
stanovištích a různých místech v Mo-
ravskoslezských Beskydech. Výsta-
va je určena především k organizo-
vání lekcí pro základní a střední ško-
ly. Veřejnosti bude přístupna jen
omezeně: úterý, středa 14.00 -
16.00 hodin, čtvrtek 14.00 - 17.00
hodin, sobota, neděle 13.00 - 17.00
hodin. Potrvá do 18. května 2003.

Programy, koncerty:
Neděle 13. 4.: 9.00 - 16.00 hodin -
areál frýdeckého zámku
VELIKONOČNÍ JARMARK
s prodejem lidových a uměleckých
předmětů
• ukázka řemesel
• velikonoční program v kapli sv.

Barbory
• výstava „Proměny Petra Bezruče“
• projížďka na koních v parku
• domácí speciality
Neděle 20. 4.: 13.00 - 17.00 hodin -
frýdecký zámek
ZÁMECKÁ VELIKONOČNÍ
NEDĚLE
Od 15.00 hodin vystoupí v zámec-
kých prostorách cimbálové muziky
Základní umělecké školy ve Frýdku-
Místku ŠIDLA, ROZMARÝN, GRAJ

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST

Čtvrtek 10. 4.: 15.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů minerá-
lů a hornin, výměna poznatků a ma-
teriálu, videoprojekce. Schůzky se
mohou zúčastnit všichni zájemci
z řad veřejnosti.

Čtvrtek 10. 4.: 17.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě
ARCHEOLOGICKÝ KROUŽEK
Výsledky podzimních a jarních te-
rénních výzkumů v okolí města, te-
rénní výzkumy na Frýdecko-Místec-
ku, Bílovecku a v okolí Příbora.
Přednášky, promítání diapozitivů,
fotodokumentace, panelová dis-
kuse.

Sobota 12. 4. - odjezd vlakem
z Frýdku-Místku v 6.23 hodin,
z Ostravy-Kunčic v 6.47 hodin.
Přímý vlak z Ostravy-Svinova v 7.15
hodin  - příjezd do Opavy - východní
nádraží v 7.43 hodin.
PROJDĚTE S NÁMI OPAVOU
Předjarní vlastivědná vycházka. Pro-
hlídka památek historické a moderní
architektury na území města Opavy -
Nádražní okruh, Kylešovský kopec,
Olomoucká ulice, Horní a Dolní ná-
městí, procházka opavskými parky,
prohlídka expozic a výstav v Zem-
ském muzeu. Nazpět do Frýdku-
Místku vlakem.

Čtvrtek 17. 4.: 17.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě
NESEME MAŘENU, ZLÚ ŽENU
Jak se dříve slavily Velikonoce
v našem kraji - zvykosloví a obřady,
jejich charakteristika, průběh a po-
sloupnost. Postní strava, výzdobné
prvky na kraslicích. Proměny moti-
vů na historických velikonočních
pozdravech. Doplněno videosním-
kem.

Sobota 26. 4. - odjezd do Příbora
linkovým autobusem ČSAD
z Místku, aut. stan. v 10.15 hodin.
Vysednout v Příboře „u škol“.
ZA NEJSTARŠÍ MINULOSTÍ
PŘÍBORA
Pěší archeologická vycházka na pra-
věké lokality v okolí města Příbora -
Písková, Borovec, Libhošť, Peklisko,
Prchalov, Skotnice, Stikovec. Připra-
veno ve spolupráci s archeologic-
kým kroužkem v Příboře. Vycházku
vede Jan Diviš. Délka trasy 10 km.
Jen za příznivého počasí - nutná 
terénní obuv a sportovní oděv. Na-
zpět do Frýdku-Místku autobusem
z Příbora.

HRAD HUKVALDY
Tel.: 558 699 323

Hrad bude otevřen od soboty 5. dub-
na !
Otevírací doba v dubnu: sobota, ne-
děle, svátky 9.00 - 16.00 hodin
Další informace získáte ve Fondu
Janáčkovy Hukvaldy, Čs. legií 14,
702 00 Ostrava, tel.: 596 126 067.

Čtvrtek 24. 4. v 19.00 hodin - Nová
scéna Vlast
Divadlo Kalich Praha
Murray Schisgal
Jako jedna rodina
Hrají: Pavel Zedníček, Svatopluk
Skopal, Jana Paulová, Miroslav Vla-
dyka. Režie: Milan Lasica.
Neděle 27. 4. v 15.00 hodin - Nová
scéna Vlast
Putování za švestkovou vůní
Podle knihy Ludvíka Aškenazyho
Účinkují: členové divadelního spolku
Mumraj
Loutková pohádka o velkém puto-
vání trpaslíka Pitrýska, který se vy-
dává do světa hledat trpasličího ka-
maráda.
Úterý 29. 4. v 18.00 hodin - ND
Island - země ohně a ledu
Cestopisná beseda Martina Stillera
o této pozoruhodné ostrovní zemi
plné sopek, ledovců, vodopádů
a gejzírů. Doplněno diapozitivy.
Bližší informace:
tel. 558 433 431-32, 558 432 011,
www.kulturafm.cz, 
e-mail:narodnidum@kulturafm.cz

Navšťivte taneční večery
v provozovnách:

NÁRODNÍ DŮM - každý pátek od
20.00 do 24.00 hod. vám k tanci
a poslechu hraje skupina LEO
BAND
RESTAURACE RADHOŠŤ - každý
pátek Disco 80. let od 21.00 do
02.00 hod.
každou sobotu od 19.00 do 24.00
hod. vám hraje k tanci a poslechu
duo MICHNA - KLIMEK

Restaurace Radhošť vás zve na ví-
kendové menu pro celou rodinu:
- ceny jídel od 48,- do 60,-
- zmrzlinový pohár pro děti zdarma
- dětská jídla
- káva v ceně
Vyzkoušejte nás, těšíme se na vás!

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

1. - 2. 4. v 17.00 hodin HARRY 
POTTER - tajemná komnata /USA/
1. - 2. 4. ve 20.00 hodin

ITALŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
/Dánsko/

4. - 9. 4. v 17.45 hodin ČERT VÍ
PROČ /ČR/

4. - 9. 4. ve 20.00 hodin 
KAMEŇÁK /ČR/

11. - 13. 4. v 17.45 hodin 
HLADINA ADRENALINU /VB/

11. - 13. 4. ve 20.00 hodin 
SEXY PÁRTY /USA/

15. - 16. 4. v 17.45 hodin 
FÉLIX A ROSE - láska 

po francouzsku /FRANCIE/
15. - 16. 4. ve 20.00 hodin TAK 

DALEKO. KAM MĚ NOHY 
DONESOU/SRN/

18. - 20. 4. v 17.45 hodin POLICAJ-
TI NA BATERKY /USA/
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• Pionýrů 752, Místek
Telefon: 558 434 154, 558 434 525
• Kostikovo náměstí 639, Frýdek
Telefon: 558 630 862, 558 630 072

E-mail: ddmfm@mcnet.cz
PRO DOSPĚLÉ

1. 4. - BATIKOVANÁ VAJÍČKA
- pod vedením paní Evy Minářové si

ozdobíte velikonoční vajíčka vosko-
vou batikou

- přineste si s sebou: vyfouknutá va-
jíčka

- od 13 let + dospělí
- cena: 20,- Kč (barvy, vosky, užití

kahánku aj.)
- 15.30 - 18.00 hodin, DDM FM Mís-

tek, Pionýrů 752
5. 4. - VÝTVARNÁ DÍLNA PRO
DOSPĚLÉ
- přijďte si vyrobit velikonoční deko-

race
- 9.00 - 12.00 hodin, DDM FM Frý-

dek, Kostikovo nám. 639
POČÍTAČE PRO DOSPĚLÉ
ODPOLEDNÍ, DOPOLEDNÍ KURZY
- textový editor, tabulkový procesor .
- Internet, e-mail .
Přihlášky a informace: Patrik Siegel-
stein, telefon: 558 630 072,
558 630 862, 732 646 125
1. 4. - OSLAVY JARA
- připomeneme si některé staré tra-

dice a lidovou tvorbu týkající se pří-
chodu jara

- vyrobíte si líto, vzdáte hold jaru a
zasoutěžíte si

- od 13.00 hodin, DDM FM Místek,
Pionýrů 752

2. 4. - VÝTVARNÁ DÍLNA POD
ŠIRÝM NEBEM
- výroba ručního papíru před budovou

DDM FM na Kostikově náměstí
- pro všechny
- 15.00 - 17.00 hodin, DDM FM Frý-
dek, Kostikovo nám. 639
3. 4. - VÝTVARNÁ DÍLNA POD
ŠIRÝM NEBEM
- výroba ekologické plastelíny a tvo-

ření z ní před budovou DDM FM na
Kostikově náměstí

- pro všechny
- 15.00 - 17.00 hodin, DDM FM Frý-

dek, Kostikovo nám. 639
4. 4. - APRÍLOVÉ ODPOLEDNE
- zábavné dubnové odpoledne v 

parku
- spousta legrace a soutěží s přírod-

ní tématikou
- pro všechny, vstup volný
- 15.00 - 17.00 hodin, park u sídliště

Slezská
5. 4. - OKRESNÍ SOUTĚŽ
LETECKÝCH MODELÁŘŮ
- 10.00 hodin, letiště Bahno
6. 4. - MORANA
- výroba Morany
- přivítáme společně příchod jara a

vyprovodíme Smrtku z města
- 13.00 hodin, DDM Místek, Pionýrů

752

- od 14.30 průvod městem - Náměs-
tí Svobody - Park Bedřicha Smeta-
ny

11. 4. - O KRÁLE A KRÁLOVNU
ŠACHOVÝCH ŠPUNTŮ
- šachový turnaj pro děti s ročníkem

narození 1996 a mladší
- 15.30 - 17.30 hodin, DDM FM Mís-

tek, Pionýrů 752
12. 4. - 8. KOLO MĚSTSKÉ LIGY
MLÁDEŽE V ŠACHU
- šachový turnaj pro děti a mládež

od 4 do 18 let
- 9.00 - 13.00 hodin, DDM FM Mís-
tek, Pionýrů 752
16. - 17. 4. - KRÁSA
PALIČKOVANÉ KRAJKY
- velikonoční výstava z prací členek

kroužků paličkování v DDM FM,
doplněná o zajímavé velikonoční
dekorace

- otevřeno: středa, čtvrtek: od 9.00
do 16.30 hodin, DDM FM Místek,
Pionýrů 752

17. 4. - VELIKONOČNÍ
DOPOLEDNE
- pro všechny, kteří si chtějí nachys-

tat velikonoční dekorace (zajímavě
zdobená vajíčka, zelené osení
s dekorací, závěsný velikonoční
obrázek)

- s sebou si přineste vyfouknutá va-
jíčka

- cena: 25,- Kč
- 9.00 - 13.00 hodin, DDM FM Mís-

tek, Pionýrů 752
17. - 21. 4. -. 14. TURNAJ
POBESKYDÍ
- mezinárodní šachový turnaj
- denně od 9.00 do 15.00 hodin, Ná-

rodní dům Místek
18. 4. - VÝLET DO ROŽNOVA
POD RADHOŠTĚM
- krytém bazénu s toboganem
- cena: 100,- Kč
- DDM Frýdek, Cidlíková

(558 630 862)
19. - 20. 4. - MISTROVSTVÍ ČR
DĚTÍ DO 8 LET
- denně od 9.00, Národní dům 

Místek
- denně od 9.00 do 15.00 hodin, Ná-

rodní dům Místek
26. 4. - LOUTNIČKA 2003
- koncert finalistů soutěže v lidovém

zpěvu Loutnička za doprovodu
cimbálové muziky

- 9.00 - 13.00 hodin, ZUŠ Místek
O KRÁLOVNU POHYBU
- maratón v aerobiku
- startovné: 10,- Kč
- 9.00 - 12.00 hodin, tělocvična na

11. ZŠ
- přihlášky a informace: DDM Frý-

dek, Kostikovo nám. 639, Marie
Cidlíková (558 630 862)

OKRESNÍ SOUTĚŽ
PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ
- 8.00 hodin, DDM FM Frýdek, Kos-

tikovo nám. 639
Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propagační materi-
ály jednotlivých akcí, ze kterých se
dozvíte konkrétní informace.
Bližší informace:

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

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

1. 4. v 19.00 hodin MODRÝ 
SAMET  /USA/

5. 4. v 15.30 hodin MYŠÁK
STUART LITTLE II. /USA/

7. 4. v 19.00 hodin NAGOYGATSI
/USA/

8. 4. v 19.00 hodin DEKAMERON
/Itálie/

12. 4. v 15.30 hodin CIRKUS
HURVÍNEK /ČR/

14. 4. v 19.00 hodin OSTROV
/Korea /

15. 4. v 19.00 hodin KORIDA
LÁSKY /Japonsko/

19. 4. v 15.30 hodin ASTERIX,
OBELISK A KLEOPATRA /USA/

21. 4. v 19.00 hodin MLÉČNÁ
DRÁHA /Francie/

22. 4. v 19.00 hodin MUŽ, KTERÝ
SPADL NA ZEMI /VB/

26. 4. v 15.30 hodin KAMARÁD
KRTEČEK /ČR/

29. 4. v 19.00 hodin VŠECHNO, CO
JSTE KDY CHTĚLI VĚDĚT

O SEXU /USA/

Heydukova 2330
738 01 Frýdek-Místek

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

1.4. - 5.4. výstava sklípkanů, mladí
chovatelé předvádějí i
25 cm velké sklípkany,
velice zajímavé
informace z chovu a
života tohoto druhu
zvířat, klubovna č.15
KD

3.4. - 5.4. Křesťanská konference,
pořádá společnost
věřících, velký sál KD

18.4. koncert skupiny Divokej
Bill

19.4. Mortal vombat 6.,
techno zábava

24.,26.4. Etno-reggae festival
24.4. Indický festival (Hnutí

Hare Krišna)
26.4. Švihadlo - nejlepší

česká reggae kapela

J. z Poděbrad 3109, FM
Tel., fax: 558 62 62 13

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

V následující sezóně bude hudeb-
ní klub Stoun otevřen pouze

v pondělí, v pátek a v sobotu.
Otevřeno:

Po: 18.00 - 01.00,
Pá, So: 18.00 - 02.00
Út, Stř, Čt: zavřeno

Začátky akcí v 19.30 hodin
Začátky koncertů ve 21.00 hod.

1. 2. sobota SEPULTURA
REVIVAL (koncert)

Hosté: SUBSTANCE OF CHANGE,
LAST HARMONY

a DEVASTHATOR
4. 4. pátek PSYCHONAUT,

DOWNBELOW a HUP (koncert)
skvělé moravské kapely slibují

příjemný večer
5. 4. sobota TECHSTEP

MANIPULATION 22 (akce)
dvoika.troika míchá našlapaný drum

n  bass
7. 4. pondělí  IN MEMORIAM aneb

HITY ZE ZÁHROBÍ (retro)
Komárovy nesmrtelné hity - nejlepší

zábava na pondělní večer
11. 4. pátek KABÁT REVIVAL
(koncert) kdo má rád Kabáty, může

je vidět první vystoupení jejich kopie
12. 4. sobota PUNKOVÁ

ROCKOTÉKA (tanec)
Punk is not death - punkové hity po

celý večer
14. 4. pondělí  IN MEMORIAM aneb

HITY ZE ZÁHROBÍ (retro)
písničkové zombie vyhrabává dj

Komár
18. 4. pátek KLEGOVINY (tanec)

hity různých žánrů v báječném
podání dj Petra Klegy

19. 4. sobota TÖRR, VIRTUAL
VOID a ADULTERY (koncert)

black metalová legenda v původní
sestavě poprvé ve Stounu

21. 4. pondělí IN MEMORIAM aneb
HITY ZE ZÁHROBÍ (retro)

možná příjde i Milouš Jakeš - přijďte
si zatrsat

25. 4. pátek FATAL BASS 2 (akce)
N. ONE (PL), KYANID+MACUMBA

vs CESKY (DNB vs HIPHOP na 5
gramců), ELEKTRA (2.3),

THERAPIST (WKC) + MC TWEETY
26. 4. sobota METALOVÁ

VICHŘICE (tanec) dj Eddie vymlátí
palice metalovým fanouškům 

28. 4. pondělí IN MEMORIAM aneb
HITY ZE ZÁHROBÍ (retro) dj Komár

ve vzpomínce na minulou éru

3.4. v 16.00 hodin Jaro v holand-
ských zahradách (promítání di-
apozitivů s přednáškou pana
Samka; podvečer připravil a
zve Klub seniorů)

9.4. v 17.30 hodin Je katecheze vý-
chovou víry? (přednáška Dr.
Ludvíka Dřímala)

10.4. v 16.00 hodin Bezpečnostní si-
tuace v okrese, Problémy dětí
a mládeže (hovoří pan E. Klim-
ša, tisk. mluvčí Okres. ředitel-
ství  Policie ČR ve Frýdku-
Místku)

24.4. v 16.00 hodin Podvečer s naší
významnou malířkou Eliškou
Servátkovou a její vyprávění o
svém městě a cestách

Každé pondělí od 17.00 do 18.00 ho-
din Cvičení pro zdraví pro ženy
středního věku (s sebou cvičební
úbor a podložku)
30.4. v 19.00 hodin Koncert v chrá-

mu sv. Jana a Pavla Cantus
Gregorianus et organem

Divadlo Čtyřlístek
Novodvorská 667, FM

Tel.: 558 633 717
Pro děti:

5.4. v 15.00 hodin J.Jílek O SOL-
NÉM KRÁLI (činoherní pohád-
ka pro děti od 5 let)

12.4. v 15.00 hodin Antoine de Sa-
int-Exupéry MALÝ PRINC(po-
hádkový příběh pro děti od 6
let)

26.4. v 15.00 hodin Petra Butorová
DRAHOKAM ŠTĚSTÍ (premié-
ra činoherní pohádky pro děti
od 5 let)

Pro dospělé:
4.4. v 19.00 hodin „ZADOBROTU-

NAŽEBROTU“ 1. fraška s ná-
lepkou Propadák, která vznikla
z jinak krásné pohádky Jak se
z hloupého a ošklivého Honzy
nestal chytrý a pěkný
princ(hraje Divadlo Šmíry)

24.4. od 10.00 do 17.00 hodin KLUB
ZDRAVÍ s NUTRA BONOU a
SU JOK-EM

Informace a diskuse o tom, co mů-
žete učinit pro své zdraví

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

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

11.-13.4. „Aby první pomoc nebyla
poslední.“ (kurz zdravotníka zotavo-
vacích akcí)
26.4. Den Země - VII. ročník, areál

Hatě
30.4. Slet čarodějnic - areál Hatě
6.6.-15.6. Itálie-Martinsicuro; 
29.6.-12.7. Dolní údolí-RS Severka;
28.6.-7.7. Jižní Morava-Podýjí;  
18.7-27.7. Vítkov Podhradí-Kruž-

berk; 
29.7.-10.8 Jablunkov-Jasení;. 
9.-18.8. Vyšní Lhoty-TZ Višňovka;
26.7.-9.8. Vigantice u Rožnova;
12.7.-26.7. Zlaté Hory pod Kobrštej-
nem; červenec - Skalice u F-Místku;
17.-30.8. Horní Bečva
Celý měsíc duben probíhá výuka pro
školy v ekologickém středisku Hatě. 
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B&B dent, s. r. o.
T. G. Masaryka 602 • 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 633 506 • 558 621 604
mobil: 604 77 11 77 • e-mail: bbdent@bbdent.cz

VÁ· 3. STÁL¯ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

KUPON

5% SLEVA
NA VÝROBKY

GALADŘEVO

Staré Město

u Frýdku-Místku

Jamnická 16

tel.: 558 640 640

■ nízkoenergetické
dřevěné RD

■ zahradní nábytek
■ ekologické barvy

na dřevo
■ pozink. konzoly
■ pískoviště
■ houpačky

■ zásobníky na

kompost

■ dřevěné ploty

■ pergoly

■ altány

■ palisády

■ květináče

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

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

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

Velkoobchod
Maloobchod

David Smolarčuk

MUDr. HROZEK DUŠAN
oznamuje,
že rozšířil 

svou zubní praxi po 

MMUUDDrr..  SSEEKKEERRKKOOVVÉÉ  MMAARRIIII

na ul. TGM 600 ve Frýdku.

Všechny pacienty
automaticky
přebíráme

a ošetřujeme,
taktéž dorost a děti.

� 558 630 801

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

TLAKOVÁ IMPREGNACE DŘEVA WOLMANITEM CX 10

V¯ROBA KUCHYNÍ
A NÁBYTKU NA MÍRU
Z MASIVU I LAMINA
■ Stolařské práce
■ Návrhy a poradenství
■ Renovace kuchyní 
■ Výměny kuchuňských

desek a dvířek

KONTAKT
Bruzovice 218

☎
777 006 987
723 616 784

VOLEJTE 
7.00–20.00 hodin

STOLA¤STVÍ B. MRKVA

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

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

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu)

Zahájení v 17.00 v pondělky 
7., 14., 28., dubna
Informace: tel.: 724 200 040

CARAADD
A, B, C, D, E


