
- rozhodla o vyhlášení ob-
chodní veřejné soutěže Kom-
plexní péče o zeleň města Frý-
dek-Místek na období od 1.1.
2005 na dobu neurčitou; o uza-
vření smluv o nájmu pozemku
v průmyslové zóně Lískovecká
třem žadatelům (každý z nich
slibuje vytvoření cca 10 nových
pracovních míst); o uzavření
mandátní smlouvy mezi Měs-
tem Frýdek-Místek a VSH spol.
s.r.o. za účelem zajištění pro-
vozu Víceúčelové sportovní
haly F-M na dobu od 1. do 31.
3. 2004;

- vzala na vědomí Zprávu o
stavu dětských hřišť na území
města Frýdku-Místku a o nut-
nosti jejich přebudování v sou-
ladu s normami ČSN EN 1176
a ČSN EN 1177;

- doporučila zastupitel-
stvu města rozhodnout o
uzavření smluv o poskytnutí
dotací a příspěvků pro rok
2004 z fondu výchovy a vzdě-
lávání ve výši 177 tis. Kč, z fon-
du životního prostředí ve výši
177 tis. Kč, z kulturního fondu
ve výši 1 mil. 359 tis. Kč, ze

sportovního fondu ve výši 1.
mil. 312. tis. Kč a z Centra
sportu ve výši 6 mil. 700 tis.
Kč; o záměru vložit nepeněžitý
vklad do společnosti TS a.s. F-
M ve formě veřejného osvětle-
ní, silničního signalizačního za-
řízení, kamerového systému a
místního rozhlasu;

- doporučila zastupitel-
stvu města schválit návrh 2.
změny rozpočtu Města Frýdek-
Místek pro rok 2004; uzavření
smluv o poskytnutí půjček z
Fondu rozvoje bydlení Města
Frýdek-Místek dle došlých žá-
dostí; změnu statutu finanční-
ho a kontrolního výboru zastu-
pitelstva města; Statut fondu
pomoci občanům města Frýd-
ku-Místku dotčeným výstavbou
komunikace R/48;

- rozhodla o zadání těchto
veřejných zakázek: na do-
dávku stavby Rekonstrukce
chodníku tř. T. G. M., k. ú. Frý-
dek; na zpracování projektové
dokumentace pro stavební ří-

zení stavby Výstavba chodníku
podél silnice III. - 4773, k. ú.
Skalice; Oprava chodníku-ul.
Mozartova k. ú. Místek; Rekon-
strukce veřejného osvětlení-
Riviéra, Oprava chodníku - ul.
28. října (u řadovek), Oprava
chodníku - ul. Fr. Čejky, Opra-
va chodníku- ul. Těšínská, ZŠ
F-M, ul. Komenského 402 - za-
teplení a fasáda obou budov +
výměna oken; na doplnění pro-
jektové dokumentace pro sta-
vební povolení na akci ZŠ F-M,
Rekonstrukce střechy pavilonu
šaten ZŠ F-M - ul. Čs. armády
(8. ZŠ), Rekonstrukce elektro-
instalace - ZŠ F-M, ul. J. Čap-
ka 2555 (2. ZŠ);

- schválila zvýšení měsíční-
ho paušálního poplatku za uží-
vání místnosti v „Přístřeší“ na
ul. Bahno-Příkopy 1309 a ul.
Míru 1345 s účinností od 1. 4.
2004. (jač)

Vážení 
spoluobčané,

27. února le-
tošního roku
Město Frýdek-
Místek převza-
lo od dražitelky
objekty Víceú-
čelové spor-
tovní haly, kte-
ré byly součás-
tí dražby, do svého majetku.
Není to však jediný majetek,
kterým v letošním roce Město
Frýdek-Místek svůj stávající
majetek navýší.

Po několikaletém úsilí jsme
společně s obcí Palkovice zís-
kali historický lesní majetek bý-
valého Hurčanského družstva
o rozloze přibližně 175 hektarů.

Po reálném rozdělení tohoto
majetku mezi Město Frýdek-
Místek a obec Palkovice nám
připadne 50% této výměry lesa.

Další majetek máme mož-
nost získat v souvislosti s refor-
mou armády České republiky,
protože k 31.3.2003 byl zrušen
Vojenský útvar 4499 Frýdek-
Místek, jehož sídlo bylo v „mís-
teckém lese“. V souladu se zá-
konem o bezúplatném převodu
některého vojenského majetku
z vlastnictví České republiky na
územní samosprávné celky
schválilo Zastupitelstvo města
Frýdku-Místku nabytí nemovi-
tého i movitého majetku v sou-
vislosti se zrušením vojenské-
ho útvaru. Na posledním zase-
dání zastupitelstva, které pro-
běhlo 22. března, zastupitelé
rozhodli o uzavření darovací
smlouvy mezi Městem Frýdek-
Místek a Ministerstvem obrany
ČR, jejímž předmětem je daro-
vání budov v bývalém vojen-
ském areálu v Místku. Evidenč-
ní hodnota budov byla vyčísle-
na na více než 113 miliónů Kč.
Zároveň očekáváme návrh dal-
ší darovací smlouvy na pozem-
ky s darovanými budovami
související. Na návrh pracovní
skupiny, která se zabývá využi-
tím darovaného majetku, pak
bude rozhodnuto o využití celé-
ho areálu. Své náměty či poža-
davky na využití tohoto areálu
můžete zasílat na náš odbor
správy obecního majetku pří-
mo k rukám jeho vedoucí Ing.
Hany Kalužové.

Celková hodnota majetku
Města Frýdku-Místku je nyní 
4 089 321 000 Kč.

Ing. Eva Richtrová

◆ Duben 2004 ◆ č. 4 ◆ Ročník XIV. ◆ Náklad 25 000 ◆ Zdarma do všech schránek ◆

INFORMACE Z 38. a 39. SCHŮZE
RADY MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

38. schůze Rady města Frýdku-Místku proběhla v měsíci
únoru, následující se konala 1. března. Důležitým bodem úno-
rového jednání rady bylo doporučení zastupitelstvu města
rozhodnout o nabytí nemovitostí, které byly předmětem ve-
řejné dražby dobrovolné (víceúčelová sportovní hala a při-
lehlé objekty). Na 39. schůzi radní města doporučili zastupi-
telům rozhodnout o uzavření smlouvy o závazku veřejné služ-
by k zajištění MHD s dopravcem ČSAD F-M a.s. a rozhodli o
uzavření smlouvy o zajištění ostatní dopravní obslužnosti s
dopravci ČSAD F-M a.s. a CONNEX Morava a.s. Smluvně te-
dy pro občany Frýdku-Místku zajistili, že do konce roku zů-
stanou neměnné všechny současné autobusové linky. Dále
rada města: 

Každým rokem představi-
telé naší radnice uctívají hr-
dinství III. praporu 8. pěšího
pluku slezského. Nejinak
tomu bylo i letos, kdy šlo již
o 65 let od této významné
události. Kytici k památníku
hrdinů na Hlavní ulici polo-
žila starostka Frýdku-Míst-
ku Ing. Eva Richtrová spo-
lečně s místostarostou Mgr.
Ivanem Vrbou.

Občané Frýdku-Místku spo-
lu s vedením našeho města a
Svazem bojovníků za svobo-
du si mohli, tentokrát 12.
března, opět připomenout hr-
dinství vojáků z III. praporu 8.
pěšího pluku slezského. Ti se
v roce 1939 jako jediní v teh-
dejším Československu měli
odvahu postavit se zbraní
v ruce na odpor říšskému voj-
sku. Místostarosta města Ivan
Vrba při této příležitosti prone-
sl projev, v němž připomněl
historická fakta onoho osud-
ného dne. Doplnil jej plukov-
ník Josef Křístek ze Svazu bo-
jovníků za svobodu. Pietního
aktu se také zúčastnil náčel-

ník územní vojenské správy
plukovník Oldřich Hlisnikov-
ský, poslanec PSP ČR Ing.

RSDr. Svatomír Recman, ře-
ditelka Památníku 2. světové
války Jana Horáková a ze slo-
venské Čadce přijela delega-
ce Svazu protifašistických bo-
jovníků. (Podrobnosti na str. 2
- Výňatky...) (jač)

Uctili jsme hrdinství III. praporu 8. pěšího pluku

Informace
stavebního úřadu

MěÚ F-M pro stavebníky:
Z důvodu metodického

školení pracovníků stavební-
ho úřadu Městského úřadu
Frýdek-Místek se ve čtvrtek
dne 15.4.2004 ruší úřední
hodiny.

Děkuji za pochopení. 
Ing. Hana Mrozková 

vedoucí stavebního úřaduFOTO: Ida Kořená

Hovory vedení
města s občany

Zveme vás srdečně na
Hovory vedení města
s občany, které se
uskuteční ve třech
dubnových termínech, 
a to 8. 4 .2004 v 17.00
hodin v Domě kultu-
ry Válcoven plechu
(Frýdek), 19. 4. 2004 
v 19.00 hodin v
restauraci U Bučků
(Skalice) a 22. 4. 2004
v 17.00 hodin v Ná-
rodním domě (Místek). 



Úterek 14. března 1939 byl
pochmurný, předjarní den. Asi
v půl šesté večer přijely od
Příbora první motorizované
jednotky pod vedením plukov-
níka Stoewera k továrně firmy
Alfred Landsberger v Místku,
kde se zastavily. Zde nikdo
nevěděl, oč běží. Obyvatel-
stvo bylo přesvědčeno, že
Němci projíždějí na Sloven-
sko, kde podle pověstí a ví-

deňských rozhlasových zpráv
vypukla revoluce. .....

Před vraty zastavil říšský
tank. Nastala střelba. Odváž-
nější nováčci stříleli, jak uměli.
Jeden z délesloužících umístil
kulomet v bývalé tovární topír-
ně proti vratům průjezdu a
když Němci chtěli vniknout do
kasáren tímto průjezdem, byli
tam koseni......

Po obsazení Místku došlo

téhož dne mezi osmou a de-
vátou hodinou večer na Frý-
dek. Do Frýdku přijel první od-
díl 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 krát-
kém nedorozumění před nád-
ražím, kam velitel zabloudil,
dojely obě jednotky před Neu-
mannovu kasárnu v Pekařské
ulici. Davy lidí je doprovázely.
Rozhořčení, vztek, lítost a
zmatek českého obyvatelstva
divně kontrastovaly s hlaho-
lem rozjásaných Němkyň, kte-
ré vítaly své soukmenovce a
osvoboditele.

Vážení občané, v součas-
né době pro vás připravuje-
me zajímavou anketu, jejímž
cílem je zmapování úrovně
poskytovaných služeb v na-
šem městě a také zjištění od-
povědi na otázku, ze kterých
zdrojů mimo Zpravodaje jste
o dění na radnici informo-
váni.

Součástí příštího čísla
Zpravodaje Rady města
Frýdku-Místku bude tedy an-
ketní lístek. Ještě před jeho
květnovým vydáním ale bu-
dete mít možnost vyzvednout
si jej na informačních kios-
cích v budovách našeho
městského úřadu (Radniční
ul. 1148 a Palackého 115) a
to od 9. dubna. Tento den ta-
ké začíná třídenní výstava
Beskydský trojlístek ve Více-
účelové sportovní hale F-M,
kde bude rovněž k dispozici.

Budeme moc rádi, když se
do ankety zapojíte. Uzávěrka

je plánována na polovinu
května. Na 10 vylosovaných
čekají zajímavé ceny. (jač)

Přestože první sněhové
vločky spadly až 23. prosince
loňského roku, zima trvala ne-
přetržitě až do poloviny břez-
na. Tento fakt nejenže u mno-
hých z nás zapříčinil depresiv-
ní náladu, ale dal také pořádně
zabrat společnosti, jež v na-
šem městě provádí zimní údrž-
bu - Technickým službám a.s.
„Museli jsme být neustále v po-
hotovosti, více jsme plužili a
spotřeba posypových materiá-
lů byla taktéž vyšší, než v le-
tech předcházejících,“ uvedl
ředitel společnosti Ing. Jaromír
Kohut, jehož pracovníci již
v srpnu provedli výběrové říze-
ní na dodavatele posypových
materiálů, výsledkem čehož
byly lepší ceny než v předcho-
zím roce. Při likvidaci sněhu
tamní pracovníci využívali mo-
derní techniku. „Měli jsme
k dispozici celkem čtrnáct trak-

torů, dvě multikáry, dva sypače
a Mercedes Unimog, který
slouží také jako sypač anebo
pluží,“ vyjmenoval pomocníky -
stroje Kohut. Přes veškeré úsi-
lí si Technické služby musely
vyslechnout nějaké ty stížnosti
na nedostatečnou údržbu ko-
munikací. „Snažili jsme se na
ně vždy operativně reagovat
ke spokojenosti občanů. Jsme
moc rádi, že už se lidé naučili
volat přímo nám a ne na odbor
dopravy a silničního hospodář-
ství, jak tomu bylo v minulosti,“
vyjádřil spokojenost Kohut a
dodal, že údržba byla provádě-
ná přesně v souladu s Operač-
ním plánem zimní údržby. Na
základě tohoto radou města
schváleného plánu jsou komu-
nikace ve městě ošetřovány
podle důležitosti. „Například na
prvním místě jsou příjezdové
cesty ke zdravotnickým zaříze-

ním. Komunikace hromadné
dopravy pak musíme ošetřit do
jedné hodiny po spádu sněhu,
do tří hodin chodníky nejvyš-
ších důležitostí, což se udává
podle frekvence chodců, opět
ke zdravotnickým zařízením,
respektive zařízením školským
a do dvanácti hodin sběrné
místní komunikace,“ vysvětlil
ředitel. Obdobné plány jsou vy-
pracovány pro provoz všech
středisek společnosti a jsou
zveřejněny na internetu. „Po-
kud někoho zajímá, kdy bude-
me například stříhat trávník
v místě jeho bydliště, stačí se
podívat na naše webové strán-
ky  www.tsfm.cz. Tam také mo-
hou občané posílat své námě-
ty nebo připomínky a jednou za
dva měsíce si mohou zasoutě-
žit o pěkné ceny,“ informoval
Kohut.

Poznámka: Tipli byste si i vy
odpověď na soutěžní otázku
s platností do konce dubna?
Kolik hektarů ošetřovaných ze-
lených ploch máme ve městě?
(soutěží se o termosku a lu-
xusní pero) (jač)
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Technické služby dobojovaly se zimou
Technické služby a.s. konečně dobojovaly se zimou. Podle

slov ředitele společnosti Ing. Jaromíra Kohuta byla tato zima
atypická zejména kvůli vleklým sněhovým přeháňkám. Ko-
munikace byly ošetřovány podle připraveného Operačního
plánu zimní údržby.

Termíny pro taxislužbu 
Provozování taxislužby se řídí zákonem č.111/1994 Sb., o sil-

niční dopravě v platném znění, jeho prováděcí vyhláškou 
č. 478/2000 Sb. v platném znění a dalšími zákony jako je např. živ-
nostenský zákon, obchodní zákoník, zákon o ochraně spotřebite-
le, zákon o České obchodní inspekci, zákon o přestupcích, zákon
o policii ČR a jinými.

Podmínky, které musí splňovat provozovatel taxislužby a jeho
zaměstnanec na území města Frýdku - Místku jsou dále upraveny
obecně závaznou vyhláškou č.8/1999 ze dne 30.11.1999. Tato vy-
hláška kromě jiného ukládá řidičům taxislužby povinnost složení
zkoušky odborné způsobilosti (dále jen ZOZ). Práci řidiče taxi-
služby může dle obecně závazné vyhlášky vykonávat pouze oso-
ba, která úspěšně složila ZOZ řidiče taxislužby. Při této zkoušce
musí uchazeč prokázat znalosti místopisu města, právních před-
pisů a obsluhy taxametru. Zkouška se provádí před zkušební ko-
misí jmenovanou radou města. Podmínky a závazná pravidla pro
organizaci a průběh této zkoušky jsou uvedena ve zkušebním řá-
du ZOZ, který je součástí obecně závazné vyhlášky města. Rádi
bychom vás upozornili, že termíny podávání přihlášek na ZOZ, ter-
míny ZOZ jsou závazné a neměnné a jsou vyvěšeny na úřední
desce, internetových stránkách města a jsou k dispozici i na od-
boru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Frýdek-
Místek. ODaSH

Za záškoláctví nebudou
vypláceny sociální dávky
Od 1. ledna tohoto roku došlo ke změnám v zákoně o sociální

potřebnosti. K nejpodstatnější z nich patří zavedení podmínky so-
ciální potřebnosti u rodičů, kteří pečují o nezaopatřené děti, a to
řádné plnění povinné školní docházky. V praxi to znamená, že dí-
tě, které navštěvuje školu v rámci povinné školní docházky, nesmí
mít neomluvenou absenci.

Pokud tuto povinnost rodič nezajistí, nebude uznána rodina so-
ciálně potřebnou a nebudou jí náležet dávky sociální péče podle
zákona o sociální potřebnosti.

Cílem tohoto opatření je zabránění budoucímu sociálnímu vy-
loučení nezaopatřených dětí, ke kterému by mohlo dojít v souvis-
losti s neukončením povinné školní docházky, popřípadě se zís-
káním nižší kvalifikace v důsledku horších školních výsledků způ-
sobených absencí a řádným neplněním povinné školní docházky.

Novela dále například zpřesňuje posuzování sociální potřeb-
nosti u osob vedených v evidenci uchazečů o zaměstnání. Občan
se nepovažuje za sociálně potřebného, pokud neprojevuje a ne-
prokáže snahu zabezpečit si zvýšení příjmu vlastní prací. 

Valentina Bobková

Vážné, znuděné, ale i plné zájmu bývají tváře studentů, kteří besedují s radními Mgr. Petrem Cvikem a Ing. Jaroslavem Chýlkem
o problémech, jenž tíží naše město. Do série takovýchto setkání, jejichž účelem je především informovat dospívající občany o veřej-
ném dění, se mladí politici pustili v březnu a potrvá až do léta. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

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

Zapojte se do naší ankety

Den otevřených dveří 
v pivovaru

Pivovar Plzeňský Prazdroj, a. s., připravil
i letos pro zájemce „Den otevřených dveří“. Do
Nošovic se tedy můžete přijít podívat 1. květ-
na v době od 8.30 do 14.00 hodin.
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Vprostorách sportovní haly
Integrované střední školy,

Frýdek-Místek, Lískovecká
2089, se na konci února usku-
tečnil I. Společenský ples
SPMP, na kterém vedení ško-
ly, zaměstnanci a naší studen-
ti, kteří tento ples spolu se
Školou života připravili, uvítali
klienty Sdružení pro pomoc
mentálně postiženým - Školy
života a Penzionu Anenská.
V průběhu večera hrála k po-
slechu i tanci hudební skupina
Leo Skuplíka. Program byl na-
víc zpestřen vystoupením Laš-
ského pěveckého souboru, kli-
entů Školy života, studentů
ISŠ, bohatou tombolou a v ne-
poslední řadě i připraveným
občerstvením pro všechny
hosty. Studenti, zaměstnanci
školy a Školy života děkují tou-
to cestou všem sponzorům,
kteří pomohli tuto akci usku-
tečnit a bez jejichž pomoci by
nedosáhla tak velké úspěš-
nosti. ISŠ F-M

Oslavíme Den Země

Oslavy Dne Země ve Frýd-
ku-Místku organizují Město Frý-
dek-Místek, Občanské sdru-
žení VITA, Stanice mladých tu-
ristů, Občanské sdružení Mlá-
dě a Frýdecká skládka a. s. 

Občanské sdružení Vita
připravilo pro každého něco -
pro šikovné ruce odlévání trilo-
bitů, vytváření batiky pomocí
sypání barev, výrobu recyklo-
vaného papíru, navlékání ko-
rálků z přírodnin, vytváření
ozdob z ekoplastelíny, plnění
látkových polštářků bylinkami
a ovčí vlnou, filcování míčků
z ovčí vlny nebo pečení gra-
hámků. Na přírodovědném
stanovišti se děti mohou ze
skládačky dozvědět něco o
ekosystému rybníku, poznávat
stromy, rostliny, druhy koření,
vůně i pachy, vyzkoušet hma-
tové aktivity. Účastníci si mo-
hou odnést vlastnoručně zasa-
zené řízky přísavníků, semínka
a návod na osázení truhlíků.
Pro návštěvníky jsou dále při-
praveny informace o ekologic-
kém zemědělství, watmetrem
si mohou zkusit změřit spotře-
by energie v domácnosti, vybí-
rat z připravených výrobků ty,
které jsou šetrné k životnímu
prostředí. K dispozici budou
informační letáčky s ekologic-
kou tématikou, pomůcky a
publikace k ekologické vý-
chově.

Stanice mladých turistů ve
spolupráci s Občanským
sdružením Mládě připravila
lanové překážky a stavbu pta-
čích budek.

Frýdecká skládka a.s. vás
seznámí s tím, co děláme s od-
pady ve městě, jak se je nám
daří třídit, předvede některé
výrobky z recyklovaných mate-
riálů a můžete se také zúčast-
nit připravených soutěží. 

Město Frýdek-Místek akci
podpoří částkou přesahující 
30 tisíc korun. 

K oslavám Dne Země jsou
zvány školky, základní i střední
školy, družiny, rodiče s dětmi a
všichni, kteří se chtějí něco do-
zvědět o životním prostředí.

Den Země se stal oblíbenou příležitostí, kdy můžeme věno-
vat pozornost problémům životního prostředí a vyjádřit tak
svůj vztah k němu. První Den Země, který se uskutečnil 22. 4.
1970, vymysleli a zorganizovali studenti. Podařilo se jim do
něj zapojit na 20 milionů Američanů, prosadit přijetí nových
zákonů, zvýšení rozpočtu na ochranu životního prostředí a
změnu návyků mnoha spotřebitelů. V roce 1990 se oslav Dne
Země zúčastnilo již na 200 milionů lidí ze 135 zemí světa.
K oslavám, které se uskuteční 22. dubna v Sadech Bedřicha
Smetany, se i v letošním roce připojí město Frýdek-Místek.

PROGRAM DNE:
9.00 hod. 
-  slavnostní zahájení mís-

tostarostou Mgr. Petrem
Cvikem

- vyhlášení vítězů soutěže
„Zachraň strom“ Stanicí
mladých turistů

- vyhlášení nejlepšího návr-
hu na využití uzavřené
skládky Frýdeckou sklád-
kou a.s.

- hudební vystoupení dětí
základní umělecké školy

10.00 hod.-16.00 hod. 
-  aktivity dětí dle vlastního

výběru OŽPaZ

DOTACE Z CHARITATIVNÍHO
FONDU MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK

Odbor sociálních služeb a zdravotnictví městského úřa-
du oznamuje všem žadatelům o poskytnutí finanční dota-
ce z prostředků charitativního fondu Města Frýdek-Místek
termín uzávěrky žádostí: pátek 30. 4. 2004, včetně.

Finanční prostředky charitativního fondu je možno
poskytovat:

● V těch případech, kdy vzniklou potřebu nelze finančně za-
bezpečit jiným způsobem - např. pomocí darů, dávek nebo
dotacemi.

● Na podporu činnosti a poslání neziskové organizace, pro kte-
ré byla zřízena.
Prostředky z dotací není možno použít na:
a) zájezdy
b) kulturní akce
c) mzdy

O poskytnutí dotace si mohou požádat:
● občané se zdravotním, mentálním postižením a sociálně po-

třební občané, ke zmírnění náročných životních situací, nebo
žijící v mimořádně nepříznivých sociálních podmínkách - ob-
čané města Frýdek-Místek

● neziskové organizace (např. nadace, občanská sdružení, cír-
kevní a charitativní organizace) působící na území města Frý-
dek-Místek

● organizace zřízené nebo založené Městem Frýdek-Místek 

Bližší informace vám budou poskytnuty na odboru sociál-
ních služeb a zdravotnictví Městského úřadu Frýdek-Mís-
tek, Palackého 115, 3. poschodí., dv. č. 338, p. Ludmila Mer-
tová, tel. 558 609 548, mertova.ludmila@frydekmistek.cz

Příslušný formulář pro podání žádosti o poskytnutí dotace
z charitativního fondu je možno vyzvednout rovněž na této ad-
rese nebo na internetových stránkách Města Frýdek-Místek

Upozornění:
Žádosti bude možno podávat i v průběhu celého roku 2004

podle stávající výše zůstatku finančních prostředků ve fondu.
O následujícím termínu uzávěrky podání žádostí bude veřejnost
včas informována. OSSaZ

Také letos Město Frýdek-Místek nezapomnělo na výročí naro-
zení T. G. Masaryka. Kytici k jeho památníku před Soukromou
střední odbornou školou ve Frýdku položil místostarosta 
Mgr. Petr Cvik. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Blíží se 
Velikonoce...
... a s nimi vzroste u někte-

rých obchodníků i prodej ur-
čitého požadovaného sorti-
mentu zboží. Aby tito prodej-
ci namísto předpokládané
tržby nemuseli sáhnout hlou-
běji do kapsy, upozorňuje
živnostenský úřad, že s účin-
ností od 1.1.2004 platí novela
zákona o spotřebních da-
ních.

Tabákové výrobky a lihovi-
ny nelze prodávat na tržištích
a tržnicích, a to ani v „kamen-
ných“ obchodech či stáncích
zde umístěných. Tyto výrobky
lze výhradně prodávat ve zko-
laudovaných provozovnách,
které nejsou umístěny v pro-
storu tržiště či tržnice.

Prodej tabákových výrobků
je možné realizovat rovněž ve
stáncích s prodejem denního
tisku, ale ani tyto stánky nesmí
být součástí tržnice nebo tržiš-
tě, stejně jako stánky s občer-
stvením, kde lze kromě tabáko-
vého sortimentu prodávat liho-
viny i rozlévané. Samozřejmě
musí v obou typech stánků pře-
važovat původní sortiment (tj.
občerstvení nebo tiskoviny).

Zato kraslice a pomlázku lze
s vazbou na Tržní řád města
prodávat kdekoliv od 15. břez-
na až do velikonočního pondělí.
Připomínáme, že pokud si
k prodeji vyberete místo, které
je veřejným prostranstvím, vy-
měřuje se za zábor tohoto pro-
stranství správní poplatek (info:
odbor správy obecního majet-
ku, odbor dopravy a silničního
hospodářství, příp. odbor fi-
nanční). Telefonické spojení:
558 609 111. 

Živnostenský úřad

Bavit se dokážou i handicapovaní... FOTO: archiv ISŠ

I. Společenský ples SPMP 
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● Vloni jsme do
oprav komunikací in-
vestovali přes 50 mili-
onů korun

Zastupitelstvo města vzalo
na vědomí koncepci oprav
místních komunikací pro obdo-
bí let 2004-2006, podle níž se
ročně na údržbu a investice
místních komunikací počítá s
částkou ve výši cca 40 mil. Kč.
Ani v roce 2003 se na opravy
místních komunikací nevyna-
ložilo málo financí, šlo o 19
mil. Kč a investice činily 10,6
mil. Kč. „Provedli jsme celko-
vou opravu povrchu ulic Bez-
ručova, Palackého, Nádražní,
Zámecká, Radniční, Lubojac-
kého, Hlavní, Vantucha a také
vybraných místních komunika-
cí v Lískovci a ve Skalici. Mimo
to se ještě vloni podařilo vybu-
dovat nové komunikace na
Panských Nových Dvorech,“
vypočetl loňské úspěchy ve-
doucí odboru dopravy a silnič-
ního hospodářství Ing. Miro-
slav Hronovský. Nový vzhled
získaly také některé poškoze-
né chodníky ve městě. Kon-
krétně se jednalo o opravy na
ulici Frýdlantská, 28. října,
Nádražní, Lubojackého, Pa-
lackého, Hlavní, tř. T. G. Ma-
saryka, ul. 1. máje a ul. Rie-
grova, náklady na ně vyšplha-
ly až na 18 mil. Kč. Investice
na tomto úseku činily 5 mil.
Kč. Vybudoval se rovněž nový
vstup do tzv. křížového pod-
chodu na ulici Tržní u knihku-
pectví Bílek v Místku.

● Letos začne-
me opravami komuni-
kací pro autobusy

„Během měsíce března
jsme provedli kontrolu stavu
místních komunikací a vyčíslili
výdaje na nutné opravy. Ty
budou zahájeny okamžitě, jak-
mile to klimatické podmínky
dovolí,“ oznámil Hronovský.
Oprava tzv. výtluků by se totiž
měla provádět až v době, kdy
se teploty pohybují nad 5 °C a
to dlouhodobě, aby nebyl po-
vrch vozovky a těleso komuni-
kace promrzlé. V první řadě se
budou opravovat místní komu-
nikace, po kterých jsou vede-
ny linky městské a příměstské
autobusové dopravy, násled-
ně se provede oprava komuni-
kací ve městě v pořadí daném
jejich dopravní důležitostí. Co
se týče oprav lokálních poruch
na místních komunikacích,
v rozpočtu města je na ně le-
tos vyčleněno 7 mil. Kč. Dále
provedeme celkovou rekon-
strukci povrchu ulice 28. října.
Budovat se budou místní ko-

munikace na Vršavci a na
Panských Nových Dvorech. „I
letos jsme zaznamenali po-
škození místních chodníků.
Máme v plánu rekonstruovat
chodníky na ulici 28. října, na
tř.T.G.Masaryka, na ulici Tě-
šínská, Příborská, Mozartova
a F.Čejky. Nezapomněli jsme
ani na okrajové části našeho
města. Bude zahájena I. etapa
výstavby nového chodníku ve
Skalici podél silnice III/4773 a
rozsáhlou rekonstrukcí projde
i ulice Pod Štandlem.“ přislíbil
Hronovský.

● Dbáme na zvýše-
ní bezpečnosti chod-
ců

Pokračovat se bude v opat-
řeních pro zvýšení bezpečnos-
ti chodců. Speciálními svítidly
Zebra firmy Schreder budou
nasvětleny další přechody pro
chodce (jen v loňském roce se
jich nasvětlilo 14, a to na ulici
Frýdlantská, 8. pěšího pluku,
ul. Bruzovská, Ostravská, E.
Krásnohorské a Bezručova).
V souladu se zpracovanou
studií by se také mělo začít
s doplňováním vybraných pře-
chodů pro chodce dělícími ost-
růvky.

Pokračovat se bude i
v úpravách chodníků pro ob-
čany s pohybovými problémy.
Všechny rekonstruované a
nově budované chodníky bu-
dou v bezbariérové úpravě, ja-
ko například křižovatka u
městského úřadu ve Frýdku.
Měly by se vybudovat nové
autobusové zálivy na ulici Pal-
kovická.

● Od září začne jez-
dit školní autobus

Zásadní změny v městské
hromadné dopravě se v tomto
roce nechystají, což je zejmé-
na v otázce jízdného zcela ur-
čitě pozitivní informace. Město
bude i nadále přispívat na ob-
novu vozového parku. „Hodlá-
me zakoupit nové autobusy
městské hromadné dopravy a
snahou města je, aby alespoň
jeden z nich byl nízkopodlaž-
ní,“ nastínil plány místostaros-
ta Mgr. Petr Cvik. Pracuje se
také na zavedení školního au-
tobusu, který by svážel děti
z místní části města Vršavec a
části Panských Nových Dvorů
do škol na sídlišti Slezská.
Tento školní autobus by měl
pokusně zahájit provoz v září
letošního roku. „V případě
kladného ohlasu a pozitivních
zkušeností budeme uvažovat i
o rozšíření této služby,“ zakon-
čil místostarosta. (jač)

Správa a údržba místních komunikací ve F-M
Všechny komunikace ve městě spravovat

nemůžeme - nejsou v našem vlastnictví

Je nutno znova upozornit, že ne všechny po-
zemní komunikace jsou majetkem města, ale
některé silnice na území našeho města jsou
krajské a státní. Na následujících řádcích vám
předkládáme seznam ulic, jež nejsou majet-
kem města a tudíž nejsou ani v jeho správě:
• ulice Hlavní, Příborská (státní silnice I/48)
• ulici Bruzovská (krajská silnice II/473)
• ulici Lískovecká (krajská silnice II/477)
• ulice Revoluční, J.Opletala, tř.17.listopadu

(krajská silnice II/473)
• ulici Beskydská (státní silnice I/56)
• část ulice Ostravská (krajská silnice III/48411)
• ulice Na vyhlídce (krajská silnice II/477)
• ulici Staroměstská (krajská silnice II/477)
• ulici Slezská (krajská silnice II/477)

Harmonogram oprav výtluků na autobuso-
vých trasách, o něž se Město  F-M stará

• tř.T.G.Masaryka březen
• ul.E.Krásnohorské březen – duben
• ul.8.pěšího pluku duben
• ul.Na poříčí duben
• rampy a ul.Na příkopě duben
• ul.Těšínská duben
• ul. Nad Lipinou duben
• ul.Ostravská duben
• ul.Míru duben
• ul.Resslova duben – květen
• ul.Dlouhá květen
• ul.Křižíkova květen
• panelovka k Hájku květen
• Lískovec květen
• ul.Horní květen
• ul.ČSA květen

Není nutné připomínat, že je v našem regi-
onu plánována rozsáhlá výstavba rychlostní
komunikace I/48. Vloni na jaře se již naplno
rozběhly práce na úseku Frýdek-Místek -
Dobrá, jehož dokončení se plánuje do února
příštího roku. Do konce tohoto měsíce bude

pro tamní občany připravena k užívání také
pěší lávka vedoucí od autoservisu Bartek
k prodejně Lidl.  Před nedávnem jsme požá-
dali Ministerstvo dopravy ČR o informace
k dalšímu vývoji stavby R48 a odpověď vám
předkládáme na následujících řádcích.

Jednáme s ministerstvem dopravy o obchvatu



Vážení občané,
obsah tohoto člán-

ku bude pro mnohé
z vás zajímavý. Budu
se zabývat problema-
tikou, která se dotýká
bezesporu široké ve-
řejnosti - parkování
na území města.
Mnozí vlastníte osob-
ní vozidlo, se kterým
zákonitě musíte ně-
kde parkovat. Je všeobecně
známo, že kapacita parkova-
cích ploch je nedostatečná,
zvláště pak na sídlištích, kdy
v odpoledních a hlavně ve ve-
černích hodinách není možné
vozidlo zaparkovat. Výjimkou
pak nejsou odstavená vozidla
na chodnících, travnatých plo-
chách, v křižovatkách apod. Ji-
nými slovy řečeno v místech,
kde je to místní anebo obecnou
úpravou zakázáno dle zák. č.
361/2000 Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích. S ne-
příznivou situací v parkování
vozidel se naše město potýká
nejméně deset let a snaha o ře-
šení daného problému je maxi-
mální.

Mnozí nás upozorňujete na
beznadějnou situaci parkování
vozidel v té či oné lokalitě pro-
střednictvím „Schránek MP“.
Jednu odpověď všem, kteří,
tento problém pociťují: Nic jsme
neponechali stranou, postupně
vaše připomínky řešíme s od-
borem dopravy a silničního hos-
podářství, ke spokojenosti nás
všech.

Prostřednictvím tohoto člán-
ku chci upozornit všechny maji-
tele vozidel, kteří vědomě par-
kují na místech ohrožujících
bezpečnost silničního provozu,
že Městská policie Frýdek-Mís-
tek bude po dohodě s odborem
dopravy a silničního hospodář-
ství Městského úřadu Frýdek-
Místek a jinými složkami inte-
grovaného záchranného systé-
mu postupovat zcela nekom-
promisně a využije zákonných
možností k ODTAŽENÍ VOZID-
LA. Jako příklad uvádím parko-
vání na komunikacích vyúsťují-
cích na hlavní tahy městem, kři-
žovatky ulic Tolstého - E. Krá-

nohorské, A. Staška
- Bruzovská, V. Ne-
zvala - ČSA apod.

Tím bych chtěl
otevřít kapitolu, o
které jsem vás, vá-
žení čtenáři, infor-
moval v minulém čís-
le - pravomoc OD-
TAŽENÍ VOZIDLA.

Strážník je opráv-
něn vydat pokyn

k odtažení vozidla ve dvou pří-
padech:

1. Jde-li o vozidlo, které tvoří
překážku provozu na pozem-
ních komunikacích dle § 45
odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb. Po-
jem překážka je jistě všem mo-
toristům dostatečně znám. Pro
úplnost uvádím citaci zákona:
Překážkou je vše, co by mohlo
ohrozit bezpečnost a plynulost
silničního provozu, např. ná-
klad, materiál nebo jiné před-
měty, včetně ponechaného
vozidla ..

2. Jde-li o vozidlo, které neo-
právněně stojí na místě vyhra-
zeném pro vozidla označená
znakem O 1 pro osoby tělesně
postižené. Dle § 67 odst. 4
zák. č. 361/2000 Sb., je vozid-
lům bez označení O 1 vjezd na
tato místa zakázán.

Mnoho řidičů toto ustanovení
nerespektuje, a pak dochází ke
zbytečným a nepříjemným jed-
náním se strážníky městské po-
licie. Pokud řidiči budou dodr-
žovat zákonem stavená pravi-
dla, bude ze strany městské po-
licie pravomoc k odtažení vo-
zidla využívána v co nejmenší
míře.

Prostřednictvím „Schránek
MP“ získáváme i další podněty,
jako je např. šikana mezi školní
mládeží, vandalismus, nedodr-
žování vyhlášek města (např. o
čistotě, venčení psů apod.).
Jsme rádi za tyto, ale i jiné při-
pomínky, které nám posíláte.
Věřte, že nic nekončí v koši, vše
se prošetřuje a přijímají se pat-
řičná opatření, i když to na prv-
ní pohled není patrné. Pisate-
lům, kteří na svá sdělení uvádě-
jí jméno a adresu, odpovím pí-
semně. 

Václav Buček
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23.2. NO starší vyhublý (pes)utracen nám. Svobody
23.2 pekinéz rezavý (fena) U Staré pošty
24.2. NO (pes) Frýdlantská
25.2. NO štěně (pes) Novodvorská
26.2. kříženec menší (pes) Hlavní třída
27.2. kříženec černý štěně (pes)

nový majitel Třanovského
27.2. kříženec černý štěně (pes) Třanovského
27.2. kříženec černý štěně (pes) Třanovského
27.2. kříženec černý štěně (fena) Třanovského
27.2. kříženec černý štěně (fena) Třanovského
1.3. kříženec černošedý (pes) Mariánské nám.

3.3. NO (fena) J. Pešiny
5.3. kříženec menší 

černohnědý (pes) Čs. armády
5.3. kříženec bíločerný (fena)-

nový majitel Palkovická
7.3. kříženec malý hnědočerný (pes) 17.listopadu

11.3. kříženec NO střední (pes) Nad Lipinou
16.3. kolie zlatá (pes) Skalice
17.3. NO hnědočerný (pes) Nová Osada
17.3. kříženec hnědobílý (pes) Zahradní
17.3. kříženec čs. horského psa (pes) Olešná
18.3. kříženec bílohnědý (fena) Ostravská

Kontaktní tel. číslo do útulku v Sedlištích: 558 636 200, pan Jan Ondračka
Úřední hodiny: PO - ST, PÁ: 16.00 - 18.00 hod.

k.ú. Místek

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

55,34 m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 73,66 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (V.NP)

2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 36,90 m2 (I.NP -

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

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

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

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

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

kanc.č.53)

3) Objekt čp. 811 - budova „B“ (nad restaurací),
ul. Malý Koloredov 

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

- nebytové prostory o výměře 43 m2 (V.NP -
kanc. č. 506)

- nebytové prostory o výměře 20 m2 (V.NP -
kanc. č. 502)

- nebytové prostory o výměře 20 m2 (II.NP -
kanc. č. 203)

4) křížový podchod
- prodejní box o výměře 12,24 m2 (směr 

MEINL)
- prodejní box o výměře 13,40 m2 (směr ul.

Frýdlantská)
- prodejní box o výměře 12,20 m2 (směr 

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

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

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

Janáčkova)

5) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 74,28 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 35,12 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 50 m2 (I.NP - sklad)
- nebytový prostor o výměře 28,3 m2 (II.NP)

6) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP)
- nebytový prostor o výměře 69 m2 (III.NP)

7) Objekt čp. 1267 na pozemku p.č. 3665 zast.
plocha

- část nemovitosti (nebyt. prostory o výměře
124 m2)

8) Objekt - zastávka MHD, ul. Frýdlantská
- prodejna PNS nacházející se v přístřešku za-

stávky MHD o výměře 6,25 m2

9) Objekt čp. 159, ul. Komenského
- nebytový prostor o výměře 58,4 m2 (I.NP)

k.ú. Frýdek

1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- kanceláře (II.NP, III.NP, IV.NP)

2) Objekt čp. 637, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 150 m2 (sklepní

prostory)

3) Objekt čp. 139, ul. E. Krásnohorské (9. ZŠ)
- nebytový prostor o výměře 25 m2 (suterénní

sklad)

4) Objekt čp. 2322, ul. T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 31,7 m2 (I.NP)

5) Objekt čp. 1344, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 76 m2

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

7) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)

8) Objekt čp. 1878, ul. Černá cesta

9) Objekt čp. 1876, ul. Černá cesta

10) Objekt čp. 3140, ul. M. Chasáka
- nebytový prostor o výměře 6,2 m2 (I.NP)

11) Objekt čp. 3162 (víčeúčelová sportovní ha-
la), ul. Na Příkopě

- nebytový prostor o výměře 77 m2 (3 x 25,6 m2)

k.ú. Skalice
1) Objekt čp. 61 (Kulturní dům)
- nebytové prostory o výměře 11,63 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 10,5 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 18,6 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 17,33 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 20,22 m2 (I.PP)
- nebytové prostory o výměře 19,04 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 22,07 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 114,21 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 24,75 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 40,6 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 63,86 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 129,33 m2 (III.NP)

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

Policie otevřela poradenskou místnost
V budově Okresního ředitelství Frýdek-Místek Policie ČR bylo

na konci února otevřeno poradenské a současně besední stře-
disko. Jeho cílem je podle slov mluvčí policie Mgr. Jany Posové
především nabídnout možnost nejen školám, ale také klubům dů-
chodců a ostatním zájemcům novou formu komunikace. „V míst-
nosti jsou instalovány panely, které budou průběžně aktualizová-
ny. V současné době je na nich stále aktuální téma drogové pro-
blematiky. Základní školy, které neměly příležitost navštívit tuto
zajímavou výstavu v kině Petra Bezruče, mají tuto možnost do
konce kalendářního právě zde,“ zvala Posová a dodala, že z ka-
pacitních důvodů je nutné se předem telefonicky dohodnout na
termínu. Děti a studenti mohou po prohlédnutí panelů na téma kri-
minality besedovat s odborníky. Tel. kontakt: 974 732 207, 974
732 208, 602 161 722. (jač)
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Kompletní sluÏby v oblasti

vodo - topo - plyn
s bezplatnou konzultací

n a b í z í

firma KUPâA Tomá‰
739 03 PrÏno ãp. 5

Volejte ihned 558 675 999
nebo 602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·

NATùRAâSTVÍ 
CHROMEC

Provádíme:
• nátěry oken, dveří,

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

Od 
18.00 hodin 

� 558 626 112

Mobil: 606 343 947

STAVEBNÍ SPO¤ENÍ - POJI·TùNÍ - HYPOTÉKY

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

NEJLEVNĚJŠÍ 
ÚVĚRY 

úrok od 2,75%

BAZAR u kfiiÏovatky k Intersparu
VYKUPUJEME ZA HOTOVÉ

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

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

na, pfievodovky
- potfieby sportovní, rybáfiské, posilo-

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

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

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

tel. 558 622 695

Vejmelka Jifií - LESK

soukromá úklidová firma se sídlem 
na T.G.M. 602 ve Frýdku

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

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

❖ komplexní úklidy průmyslových podniků
a firem;

❖ čištění GRAFITTI.

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

www.vejmelka.cz

FIRMA 

MECNER
◆◆◆◆ MALÍŘSTVÍ ◆◆◆◆

◆◆◆◆ NATĚRAČSTVÍ ◆◆◆◆

◆◆◆◆     NÁSTŘIKY◆◆◆◆

ŽALUZIE ◆◆◆◆     TĚSNĚNÍ

����
558 436 236 (po 19. hod.) 

603 745 292, 604 145 641

KONZULTACE ZDARMA

558 631 535
558 679 371
604 556 181

K

N
IH
A¤STVÍ PASPARTO

V
Á

N
Í

&
JAN a JITKA 

KUKUCZKOVI

Najdete nás 

v budovû Hutního projektu na

ul. 28. fiíjna

po–pá 8.00–15.00 

☎ 558 877 144, 723 052 143

MUDr. Jarmila Stfiebovská

oznamuje v‰em sv˘m klientÛm

zmûnu sídla zubní ordinace na adresu

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

Telefonní ãíslo zÛstává - 558 630 664

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

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

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu)

Zahájení v 17.00 v pondělky 
5., 12., 19., 26. dubna

Informace: tel.: 724 200 040

CARAADD

A, B, C, D, E

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ A LODŽIÍ

• rámový i bezrámový systém
• zimní zahrady

737 241 395 (8–15 h.) 

737 241 396 (po 15 h.)✆

Fa EUROSTRIP
Vám zajistí:

❐ žaluzie
❐ předokenní rolety
❐ švédské těsnění

oken (do drážky)
❐ shrnovací dveře +

stěny (dřevěné, 
plastové, koženkové)

❐ obložení zárubní
❐ čalounění dveří
❐ bezpečnostní,

tepelně izolační,
reflexní folie
LLUMAR

❐ montáž izolačních
dvojskel do
stávajících oken

❐ autodoprava
❐ nízké ceny
❐ krátké dodací lhůty

558 734 753
602 774 849
607 644 211✆
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Jedná se o tyto státní so-
ciální podpory: přídavek na
dítě, sociální příplatek, přís-
pěvek na bydlení, příspě-
vek na dopravu (dle výše
uvedené novely zákona o
státní sociální podpoře bu-
de vyplácen do června
2004, pak tato dávka zanik-
ne), rodičovský příspěvek
(pro poskytnutí této dávky
již není od 1.1.2004 omeze-
na výše příjmů rodiče, ze-
jména matky, který pečuje
o dítě do 4 let věku), dávky
pěstounské péče, zaopatřo-
vací příspěvek, porodné,
pohřebné.

Doposud na území bývalé-
ho okresu Frýdek-Místek dáv-
ky státní sociální podpory vy-
plácel Městský úřad Frýdek-
Místek, odbor sociální péče a
státní podpory prostřednictvím
8 kontaktních míst.

Od 1.4.2004 bude tyto dáv-
ky vyplácet Úřad práce ve
Frýdku-Místku.

Občané budou i nadále vyři-
zovat veškeré náležitosti po-
třebné pro výplatu dávek stát-
ní sociální podpory na stávají-
cích kontaktních místech, která
jsou umístěna:

● V budově užívané Měst-
ským úřadem Frýdek-Místek
na Palackého 115 - kanceláře
č. 129 až 139., telefonní číslo:
558 609 511-521, pro občany
Frýdku-Místku, Fryčovic,
Hukvald, Kaňovic, Kozlovic,
Lhotky, Lučiny, Morávky,

Nošovic, Nižních Lhot, Pal-
kovic, Paskova, Pazderne,
Pražma, Raškovic, Sedlišť,
Soběšovic, Starého Města,
Dobré, Dolních Domaslavic,
Horních Bludovic, Horních
Domaslavic, Staříče, Sviad-
nova, Vojkovic, Vyšních
Lhot, Řepišť, Žabně, Žerma-
nic, Bašky, Bruzovic, Krás-
né, Dobratic.

Kontaktní adresa pro doru-
čování písemností:
Úřad práce ve Frýdku-Místku
kontaktní místo státní sociální
podpory
Palackého 115
738 02 Frýdek-Místek

● V budově na náměstí
J.A.Komenského 9, Brušperk
- tel.: 558 666 289, pro obča-
ny Brušperku, Staré Vsi a
Krmelína.

Kontaktní adresa pro doru-
čování písemností:
Úřad práce ve Frýdku-Místku
kontaktní místo státní sociální
podpory
J.A. Komenského 9
739 44 Brušperk

● V budově na Strmé 900/7,
Vratimov - tel.: 596 732 740,
pro občany Vratimova a Hor-
ní Datyně.

Kontaktní adresa pro doru-
čování písemností:
Úřad práce ve Frýdku-Místku
kontaktní místo státní sociální
podpory
Strmá 900/7, 739 32 Vratimov

● V budově na Radničním
náměstí 300, Šenov - tel.: 
596 890 478, pro občany Še-
nova a Václavovic.

Kontaktní adresa pro doru-
čování písemností:
Úřad práce ve Frýdku-Místku
kontaktní místo státní sociální
podpory
Radniční náměstí 300
739 34 Šenov

● V budově hotelu Steel na
náměstí Svobody 527, Třinec
- tel.: 558 306 376-384, pro
občany Třince, Ropice, Ko-
šařisk, Vendryně, Bystřice a
Nýdku.

Kontaktní adresa pro doru-
čování písemností:
Úřad práce ve Frýdku-Místku
kontaktní místo státní sociální
podpory
Náměstí Svobody 527 
739 61 Třinec

● V budově Obecního úřa-
du Hnojník, č.p.222, Hnojník -
tel.: 558 694 257, pro občany
Hnojníku, Řeky, Vělopolí,
Dolních Tošanovic, Horních
Tošanovic, Komorní Lhotky,
Třanovic, Smilovic, a Střítě-
že.

Kontaktní adresa pro doru-
čování písemností:
Úřad práce ve Frýdku-Místku
kontaktní místo státní sociální
podpory
Hnojník č.p. 222
739 53 Hnojník

● V budově Městského úřa-
du Jablunkov na Dukelské
600, Jablunkov - telefonní čís-
lo: 558 340 603-606, pro ob-
čany Jablunkova, Bocano-
vic, Bukovce, Dolní Lomné,

Horní Lomné, Hrčavy, Hrád-
ku, Milíkova, Písečné, Ná-
vsí, Písku, Mostů u Jablun-
kova.

Kontaktní adresa pro doru-
čování písemností:
Úřad práce ve Frýdku-Místku
kontaktní místo státní sociální
podpory
Dukelská 600
739 91 Jablunkov

● V budově na Náměstí 10,
Frýdlant nad Ostravicí -
tel.:558 676 147, pro občany
Frýdlantu nad Ostravicí, Bí-
lé, Janovic, Kunčic pod
Ondřejníkem, Malenovic, Me-
tylovic, Ostravice, Pržna,
Pstruží, Starých Hamer, Če-
ladné, Nové Dědiny, Nové
Vsi.

Kontaktní adresa pro doru-
čování písemností:
Úřad práce ve Frýdku-Místku
kontaktní místo státní sociální
podpory
Náměstí 10
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Úřední hodiny pro občany
budou zachovány v roz-
sahu:
pondělí, středa 8.00 - 17.00 h.
čtvrtek 13.00 -15.00 h.

Výplata dávek sociální pé-
če do sociální potřebnosti
(životního minima) bude od
1.4.2004 i nadále zabezpe-
čována pro občany stávají-
cího správního obvodu
Městským úřadem Frýdek-
Místek, odborem sociální
péče, který se nyní nachází
v budově Palackého 115
v Místku. Správní obvod i
nadále tvoří:

Frýdek-Místek, Baška, Bruš-
perk, Bruzovice, Dobrá,
Dobratice, Dolní Domaslavi-
ce, Dolní Tošanovice, Fry-
čovice, Horní Domaslavice,
Horní Tošanovice, Hukvald,
Kaňovice, Kozlovice, Krás-
ná, Krmelín, Lhotka, Lučina,
Morávka, Nižní Lhoty, Nošo-
vice, Palkovice, Paskov,
Pazderna, Pražmo, Raškovi-
ce, Řepiště, Sedliště, Sobě-
šovice, Staré Město, Staříč,
Sviadnov, Třanovice, Vojko-
vice, Vyšní Lhoty, Žabeň,
Žermanice.

Dávky sociální péče pro ne-
zaměstnané se vyřizují na
přepážkovém pracovišti ve
3.nadzemním podlaží a kan-
celáři č. 351.

Dávky sociální péče pro ro-
diny s dětmi se vyřizují ve 3.
nadzemním podlaží v kancelá-
řích č. 325, 327-331.

Dávky péče o seniory a
zdravotně postižené se vyři-
zují ve 3. nadzemním podlaží
kanceláře č. 332 a 333, dávky
pro těžce zdravotně postižené
dále v přízemí, kanceláře č.
142, 143.

Úřední hodiny jsou zacho-
vány ve stávajícím rozsahu:
pondělí, středa 8.00 - 17.00 h.
čtvrtek 13.00 - 15.00 h.

Adresa pro doručování pí-
semností pro odbor sociální
péče: 
Městský úřad Frýdek-Místek
odbor sociální péče
Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek

Ing. Petr Mikulec,
vedoucí odboru sociální

péče a státní podpory

Dávky státní sociální podpory bude od dubna namísto
našeho městského úřadu vyplácet Úřad práce ve F-M

K 29.2.2004 úřad práce evidoval 17569 uchazečů o zaměstnání (v roce
2003 16713), což je o 238 více než v minulém měsíci. Míra nezaměstna-
nosti činila 15,87 % (v roce 2003 14,93 %) a v porovnání s předcházejícím
měsícem vzrostla o 0,22%-ního bodu.

Úřad práce evidoval 8458 žen, což je 48,1 % z celkového počtu evidova-
ných uchazečů o zaměstnání.

Při srovnání s minulým měsícem se počet absolventů a mladistvých zvý-
šil o 2 (t.j. o 0,1 %) a na konci února úřad práce evidoval v této skupině 1894
osob (ve srovnání se stejným obdobím roku 2003 to je o 10,3 % více).

Nárůst o 38 osob oproti minulému měsíci byl zaznamenán v kategorii
uchazečů se ZPS, kterých bylo evidováno ke konci února 2656. V průběhu
února 2004 požádalo o zprostředkování zaměstnání 1217 nových uchaze-
čů (oproti stejnému období loňského roku to je o 213 osob více).Největší po-
čet z nich představovali zaměstnanci z odvětví služby a obchod. Z nově za-
registrovaných uchazečů o zaměstnání 101 ukončilo samostatně výděleč-
nou činnost. Vyřazeno bylo 979 UoZ (oproti stejnému období loňského ro-
ku to je o 42 osob méně) - z tohoto počtu bylo pro 689 vyřazených důvo-
dem ukončení evidence nástup do zaměstnání (v únoru 2003 nastoupilo do
zaměstnání o 71 UoZ více). Nejvíce vyřazených uchazečů našlo uplatnění
především v odvětvích služby, obchod, stavebnictví a pohostinství a ubyto-
vání. Z hlediska pracovních příležitostí evidoval úřad práce k 29.2.2004 cel-
kem 373 volných míst s místem výkonu práce v okrese Frýdek-Místek, což

je o 2 volná místa méně než ve stejném období roku 2003 a o 82 volných
míst více než ke konci předcházejícího měsíce. Na 1 volné pracovní místo
připadalo 47,1 uchazečů - pro srovnání ke stejnému datu minulého roku na
1 volné pracovní místo připadalo 45,1 UoZ.

Pro dělníky bylo nabízeno 294 vhodných volných míst (o 4 více než v r.
2003) a pro TH pracovníky a ostatní 79 vhodných volných míst (o 2 méně
než v r. 2003). Pro občany se změněnou pracovní schopností bylo v nabíd-
ce úřadu práce 7 vhodných volných míst (o 11 méně než v r. 2003), pro ab-
solventy a mladistvé 38 vhodných volných míst (o 2 více než v r. 2003).

V únoru 2004 zaměstnavatelé hlásili úřadu práce nejvíce volných pra-
covních míst v dělnických profesích, zejména v profesích pomocný dělník,
prodavač, řidič a číšník - servírka.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti bylo vytvořeno a obsazeno v měsí-
ci únoru 2004 celkem 61 nových pracovních míst. Z tohoto počtu bylo 22
absolventských míst, 23 společensky účelných pracovních míst pro ucha-
zeče o zaměstnání ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, 15 míst na
provádění veřejně prospěšných prací a 1 pro samostatně výdělečnou čin-
nost.

Během měsíce února zahájilo rekvalifikaci 306 uchazečů a na konci mě-
síce navštěvovalo některý z probíhajících rekvalifikačních kurzů pořádaných
úřadem práce celkem 501 UoZ (z toho 206 absolventů a mladistvých a 18
osob se ZPS). ÚP ve F-M

V souvislosti s účinností zákona č.453/2003 Sb., kterým
se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve
znění pozdějších předpisů, přešla povinnost zabezpečit
výplatu dávek státní sociální podpory od 1.4.2004 na úřad
práce.

Evidovaná nezaměstnanost a volná pracovní místa
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Zemědělskou výrobou
včetně hospodaření v lesích
a na vodních plochách se
rozumí
a) rostlinná výroba ( chmelař-

ství, ovocnářství, vinohrad-
nictví, vinařství a pěstování
zeleniny, hub, okrasných
rostlin, léčivých a aromatic-
kých rostlin.)

b) živočišná výroba ( chov hos-
podářských a jiných zvířat,
za účelem získávání a výro-
by živočišných produktů,
chov hospodářských zví-
řat.)

c) produkce chovných ple-
menných zvířat

d) výroba osiv a sadby
e) úprava, zpracování a prodej

vlastní produkce zeměděl-
ské výroby

f) chov ryb (vodních živočichů
a pěstování rostlin na vodní
ploše.)
Mimo výše nadepsaného je

zemědělský podnikatel opráv-
něn poskytovat práce, výkony
nebo služby, které souvisejí
výhradně se zemědělskou vý-
robou.

Zápis do evidence země-
dělského podnikatele a

ukončení zemědělské čin-
nosti

- provede obecní úřad s roz-
šířenou působností ( tzv. III.
obce ), v jehož územní působ-
nosti se nachází místo podni-
kání nebo sídlo zemědělského
podnikatele. Místem podnikání
se pro účely tohoto zákona ro-
zumí místo, odkud zeměděl-
ský podnikatel řídí svoji podni-
katelskou činnost.

Žadatel, který se dostaví na
příslušný obecní úřad musí
splňovat odbornou způsobilost
buď získáním vzdělání v ze-
mědělském oboru, veteri-
nářství, příp. rekvalifikací,
nebo praxí v zem. podniku
v trvání 5 let, případně od-
povědným zástupcem.

Na základě žádosti fyzické
nebo právnické osoby o zápis
do evidence zemědělského
podnikatele vystaví příslušný
obecní úřad do 30 dnů osvěd-
čení o provedení tohoto zápi-
su.

Žadatelé o provozování
zemědělské činnosti s mís-
tem podnikání a sídlem v
obci:

Baška /Hodoňovice, Kun-

čičky u Bašky/, Brušperk, Bru-
zovice, Dobrá, Dobratice, Dol-
ní Domaslavice, Dolní Toša-
novice, Fryčovice, /Ptáčnik/,
Frýdek-Místek, /Chlebovice,
Lískovec, Lysůvky, Skalice,
Zelinkovice/, Horní Domasla-
vice, Horní Tošanovice, Hu-
kvaldy /Dolní Sklenov, Horní
Sklenov, Rychaltice/, Kaňovi-
ce, Kozlovice, Měrkovice,
Krásná, Krmelín, Lhotka, Luči-
na, Morávka, Nižní Lhoty, No-
šovice, Palkovice, Palkovice -
Myslík, Paskov, Paskov -
Oprechtice, Pazderná, Praž-
mo, Raškovice, Řepiště, Sed-
liště, Soběšovice, Staré Měs-
to, Staříč, Sviadnov, Třanovi-
ce, Vojkovice, Vyšní Lho-
ty, Žabeň, Žermanice spadají-
cím od přistoupení ČR k EU
(květen t.r.) do územní působ-
nosti města Frýdku-Místku,
budou uplatňovat své žá-
dosti o zaregistrování do evi-
dence zemědělského podni-
katele u Městského úřadu živ-
nostenského úřadu ve Frýdku-
Místku, Radniční 1148, tele-
fon.: 558 609 190, e-mail:
zivnost@frydekmistek.cz.

Upozornění pro již podnika-
jící zemědělce, že povinnost
„přeregistrace“ je stanovena 1
roční lhůtou, tj. do května
2005, u již zmíněného úřadu
s rozšířenou působností ve
Frýdku-Místku.

Pro živnostníka podnikající-
ho v tomto odvětví platí uvede-
né stejně, avšak s tím rozdí-
lem, že po marném uplynutí
lhůty živnostenské oprávnění
pro zemědělskou výrobu zani-
ká.

Předmětem výkonu státní
kontroly bude, mimo jiné, i pl-
nění povinností spojených s
evidencí pod sankcí až do 
200 tis. Kč. 

Živnostenský úřad

Zemědělský podnikatel v EU
Novela zákona o zemědělství (č. 252/1997 Sb.) ve

znění pozdějších předpisů přinesla zásadní změnu
týkající se zejména samostatně hospodařících rol-
níků, ale i živnostníků. Sbírka zákonů č. 85/2004
upravuje všeobecné podmínky pro podnikání v ze-
mědělství a ukládá konkrétní povinnosti nejen no-
vým žadatelům provozující zemědělskou výrobu,
ale i stávajícím samostatně hospodařícím rolníkům,
chtějí-li v podnikání pokračovat. Podle aktuálních
změn zákona o zemědělství je „zemědělský podni-
katel“ fyzická nebo právnická osoba, která hodlá
provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou
a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní
zodpovědnost a za účelem dosažení zisku.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE FRÝDKU-MÍSTKU

Sběr nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního od-
padu je zajištěn pomocí mobilní sběrny, která parkuje vždy v úterý,
středu a čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin na vybraných parkovištích.
Pracovníci Frýdecké skládky a.s., odeberou od občanů města Frýdek-
Místek bezplatně přinesené nebezpečné, ale i velkoobjemové odpady.

Parkoviště u kina P. Bezruče - Místek 1.4. a 27.4. - 29.4.
Parkoviště u krytého bazénu - Místek 6.4. -   8.4.
U Mariánského kostela - Frýdek 3.4. - 15.4.
Naproti zastávce na Veselé - Frýdek 20.4. - 22.4.
Se svými náměty a připomínkami se můžete obrátit na Frýdeckou
skládku, a.s., tel.: 558 627 047, 558 636 251 nebo na odbor ŽPaZ,
tel.: 558 609 489.

Nebezpečné odpady
- mazací a motorové oleje,
- olejové filtry, televizory, obra-

zovky, monitory,
- rádia, počítače, lednice, mra-

žáky, sporáky, pračky,
- použité obaly od postřiků a ji-

né chemikálie,

- zbytky barev, laků, ředidel,
autobaterie a monočlánky,

- zářivky a výbojky, prošlé a
nepotřebné léky

Velkoobjemové odpady
- skříně, ostatní nábytek, ko-

berce, matrace

Restaurační zahrádky
Restaurační zahrádky se mohou vyskytovat tam, kde pod-

nikatelský subjekt v držení řemeslné živnosti pro hostinskou
činnost v „kamenné“ provozovně poskytuje pohostinské služ-
by. Tyto mohou být provozovány s ohledem na své okolí ome-
zeně od 7.00 hod. do 22.00 hod. v zónách bytové zástavby,
jinde bez omezení i nepřetržitě, jak vyplývá z ustanovení Na-
řízení města č. 3/2002, tzv. Tržního řádu, vydaného radou
města v říjnu roku 2002.

Pro vybavenost těchto zařízení platila do konce loňského
roku výjimka, tzn., že zahrádky u těchto provozoven v památ-
kové zóně mohly být vybaveny i plastovým nábytkem. Platnost
této výjimky již pominula, a od 1.1.2004 musí mít restaurační
zahrádky umístěné na náměstích ve Frýdku i Místku posezení
z jiného, než umělohmotného materiálu, např. materiálu pří-
rodního, kovového apod. Toto opatření se netýká památkové
zóny v plném rozsahu, ale jak je uvedeno, její centrální části,
tj. náměstí, což jistě přispěje ke zlepšení celkového vzhledu
historického jádra v obou částech nšeho města. 

Živnostenský úřad

BUĎTE KRÁSNÍ
BUĎTE OPÁLENÍ
◆ 3 turbosolária, horizontální

i vertikální + 1 relaxační
◆ ceny od 3 Kč/min.
◆ otevřeno: po - so  8.30 - 20.30 h.
◆ bez objednávek

NOVÉ SOLARCENTRUM
Náměstí svobody - vedle prodejny Humanic

tel.: 732 686 776
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Překročení hranice
Do 30. dubna 2004 jsou ob-

čané České republiky povinni se
při cestách do všech států (s vý-
jimkou Slovenska a za určitých
podmínek v rámci tzv. „malého
pohraničního styku“ i Polska)
prokázat při překračování hranic
platným cestovním dokladem
(především cestovním pasem,
případně diplomatickým pasem,
služebním pasem nebo cestov-
ním průkazem).

Od soboty 1. května 2004
(den vstupu České republiky do
Evropské unie) budou občané
České republiky moci cestovat
do všech států i nadále na výše
uvedené cestovní doklady,
k cestám do států Evropské
unie však budou moci použít ja-
ko cestovní doklad i občanský
průkaz. Je však možné, že
vzhledem k počtu typů u nás plat-
ných občanských průkazů (typy
„knížka“, ID karta „bez“ nebo „se“
strojově čitelnou zónou) budou
stanoveny určitá omezující
opatření, o kterých Vás budeme
neprodleně informovat. Občané
mladší 15 let, kterým se nevydá-
vá občanský průkaz, budou moci
vycestovat společně s rodičem,
v jehož občanském průkazu jsou
zapsáni.

Po vstupu České republiky do
Evropské unie budou na hrani-
cích mezi dosavadními a novými
členskými státy Evropské unie
zrušeny celní kontroly, i nadále
však bude prováděna kontrola
cestovních dokladů osob pře-
kračujících státní hranice na hra-
ničních přechodech a na dalších
místech určených pro překračo-
vání státních hranic mezinárodní-
mi smlouvami, jimiž je Česká re-
publika vázána. Na mezinárod-
ních letištích budou zřízeny od-
dělené koridory pro zjednoduše-
nou kontrolu osob cestujících
mezi členskými státy Evropské
unie. K úplnému zrušení kontrol
na vnitřních hranicích dojde až
po plném zapojení České repub-
liky do tzv. „schengenského
systému“, což by mělo být v roce
2006.

Druhy cestovních dokladů
Mezi cestovní doklady patří

cestovní pas, diplomatický
pas, služební pas, cestovní
průkaz a případně i jiný cestovní
doklad na základě mezinárodní
smlouvy (např. občanský průkaz
nebo hraniční průkaz). Cestovní
pas, diplomatický pas a slu-
žební pas jsou opatřeny strojově
čitelnou zónou. Cestovní pas se

strojově čitelnou zónou (vínové
barvy) se vydává ve lhůtě 30
dnů. Žádá-li občan o vydání ce-
stovního pasu v kratší lhůtě, lze
mu vydat cestovní pas do 30 dnů
bez strojově čitelné zóny (zelené
barvy). Cestovní průkaz je ce-
stovním dokladem k jednotlivé
cestě s územní a časovou plat-
ností omezenou účelem cesty.
Vydává se v odůvodněných pří-
padech, například při ztrátě ce-
stovního dokladu občanovi, který
nemá jiný cestovní doklad.

Údaje zapisované do
cestovního dokladu

Cestovní doklady obsahují
údaje stanovené zákonem - kon-
krétně jméno a příjmení občana,
den, měsíc, rok a místo jeho na-
rození, rodné číslo, pohlaví, stát-
ní občanství, diplomatické nebo
služební hodnosti (jde-li o diplo-
matický nebo služební pas), pod-
pis občana, podobu (fotografii)
občana, údaje o územní a časo-
vé platnosti cestovního dokladu,
číslo dokladu, datum vydání
a označení orgánu, který doklad
vydal. Podpis občana se nevyža-
duje, pokud je jeho opatření spo-
jeno s překážkou těžko překona-
telnou.

Údaje zapisované do
cestovního dokladu na

žádost občana
Do cestovního dokladu rodi-

če se na jeho žádost zapíše jmé-
no a příjmení, den, měsíc a rok
narození a pohlaví občana Čes-
ké republiky mladšího 15 let. Dá-
le lze zapsat označení absolven-
ta vyšší odborné školy, akade-
mický titul, stavovské označení,
jiný titul absolventa vysoké školy
nebo vědeckou hodnost. Získal-li
občan více titulů nebo vědeckých
hodností, zapíše se pouze jeden
titul a jedna vědecká hodnost
podle výběru občana.

Provádění změn údajů
v cestovním dokladu

V cestovním dokladu lze pro-
vést změny údajů jednak o obča-
nu mladším 15 let, zapsaném do
cestovního dokladu rodiče, je-li
tímto cestovním dokladem ce-
stovní pas, diplomatický pas, slu-
žební pas nebo cestovní průkaz,
a jednak o časové platnosti ce-
stovního dokladu, je-li tímto do-
kladem cestovní průkaz.

Územní a časová platnost
Cestovní pas, diplomatický

pas a služební pas se vydává

s územní platností do všech stá-
tů světa a s dobou platnosti na 10
let, občanům mladším 15 let
s dobou platnosti na 5 let, ce-
stovní pas bez strojově čitelné
zóny se vydá s dobou platnosti
na 1 rok. Dobu platnosti výše
uvedených cestovních dokladů
nelze prodloužit.

Vydání cestovního pasu
Cestovní pas vydá občanovi

obecní úřad obce s rozšířenou
působností, v hlavním městě
Praze úřad městské části určený
Statutem hlavního města Prahy,
a v městech Brno, Ostrava a Pl-
zeň magistráty těchto měst pří-
slušné podle místa jeho trvalého
pobytu. Nemá-li občan trvalý po-
byt na území České republiky,
vydá cestovní pas obecní úřad
obce s rozšířenou působností pří-
slušný podle místa jeho poslední-
ho trvalého pobytu v České re-
publice. Pokud občan neměl tr-
valý pobyt v České republice ne-
bo pokud jej nelze zjistit, vydá ce-
stovní pas Magistrát města Brna.

Žádost o vydání cestovního
dokladu nebo žádost o provede-
ní změn údajů v cestovním do-
kladu se podává na tiskopisech
u orgánu příslušného k vydání
cestovního dokladu nebo u za-
stupitelského úřadu. Jedná-li se
o cestovní pas, cestovní průkaz
nebo jiný cestovní doklad na zá-
kladě mezinárodní smlouvy, lze
podat žádost u obecního úřadu
obce s rozšířenou působností mi-
mo místo trvalého pobytu občana
anebo u obecního úřadu pověře-
ného vedením matrik.

Ve městě Frýdek-Místek je
o cestovní doklady možné požá-
dat a rovněž si je i vyzvednout na
dvou místech v budovách Měst-
ského úřadu Frýdek-Místek,
a to:
a) na přepážkových pracovištích

ve 2. NP v budově Palackého
115 (bývalá „nová přístavba“
okresního úřadu) a

b) v kanceláři č. 219 ve 2. NP
v budově Radniční 1148
a to v úředních hodinách, kte-

ré jsou stanoveny takto
pondělí od 8.00 do 17.00 h.
středa od 8.00 do 17.00 h.
čtvrtek od 8.00 do 15.00 h.

Náležitosti žádosti
Žádost obsahuje následující

údaje - jméno, příjmení, datum
narození, místo narození, rodné
číslo, pohlaví, státní občanství,
podpis, rodné příjmení, adresu tr-
valého pobytu na území České
republiky (občan žijící v zahraničí
uvádí adresu posledního trvalého
pobytu v České republice, a po-
kud tento neměl, uvádí adresu
posledního trvalého pobytu
svých rodičů nebo jiného zástup-
ce v České republice), případně
odůvodnění, avšak pouze v pří-
padě, kdy občan žádá o vydání
dalšího cestovního pasu.

K žádosti o vydání cestovního
dokladu se přikládá 1 fotografie
o rozměru 35 mm x 45 mm, od-

povídající současné podobě ob-
čana, zobrazující občana v čel-
ném pohledu, v občanském odě-
vu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí
s tmavými skly (s výjimkou nevi-
domých), s výškou obličejové
části hlavy od očí k bradě mini-
málně 13 mm, která splňuje po-
žadavky na technické provedení
stanovené vyhláškou minister-
stva. Jde-li o cestovní doklad bez
strojově čitelné zóny, diplomatic-
ký pas nebo služební pas, přiklá-
dají se 2 fotografie. K žádosti
o vydání cestovního dokladu lze
v odůvodněném případě (z nábo-
ženských nebo zdravotních dů-
vodů) předložit fotografii s po-
krývkou hlavy; tato pokrývka ne-
smí zakrývat obličejovou část
způsobem, který by znemožňo-
val identifikaci.

Žadatel je povinen uvést v žá-
dosti pravdivě všechny požado-
vané údaje a jejich pravdivost
prokázat. Nemůže-li prokázat
pravdivost požadovaných údajů,
je povinen předložit doklady pro
jejich zjištění. Pokud je dokladem
o jménu nebo příjmení matriční
doklad vydaný matrikou cizího
státu, je žadatel povinen předlo-
žit matriční doklad vydaný zvlášt-
ní matrikou. 

Podmínky k vydání
cestovního dokladu

a provedení změn jeho
údajů

Cestovní doklad lze vydat ne-
bo změny údajů v něm uvede-
ných provést na žádost. Obča-
novi, který je držitelem platného
cestovního pasu, lze vydat další
cestovní pas jen v odůvodněných
případech, přičemž odůvodně-
ným případem se rozumí napří-
klad vyřízení vízových záležitostí
souvisejících s cestou do zahra-
ničí, jestliže občan cestovní do-
klad naléhavě potřebuje k jiné
cestě do zahraničí.

Žádost o vydání cestovního
dokladu nebo provedení změn
údajů v něm uvedených může
podat občan starší 15 let, a po-
kud je občan nezletilý, připojí
k žádosti písemný souhlas zá-
konného zástupce s jeho ověře-
ným podpisem.* Za občana
mladšího 15 let podává žádost
zákonný zástupce (místo zákon-
ného zástupce může podat žá-
dost pěstoun, osoba, které byl
občan mladší 15 let svěřen do
výchovy anebo vedoucí ústavu,
v němž se vykonává ústavní vý-
chova občana mladšího 15 let
nařízená soudem - tyto osoby
připojují k žádosti souhlas zákon-
ného zástupce s jeho ověřeným
podpisem*; ten se však nevyža-
duje v případě, je-li jeho opatření
spojeno s překážkou těžko pře-
konatelnou).

*Ověření podpisu se nevyža-
duje, jestliže osoby oprávněné
dát souhlas se žádostí vyjádří
svůj souhlas a žádost podepíše
před orgánem příslušným k vy-
dání cestovního dokladu, u obec-
ního úřadu pověřeného vedením

matrik nebo v zahraničí u zastu-
pitelského úřadu.

Jde-li o osvojení nezletilého
občana do ciziny, podává žádost
místo zákonného zástupce nebo
dává místo zákonného zástupce
souhlas Ústředí pro mezinárodní
právní ochranu mládeže. Je-li zá-
konným zástupcem rodič, posta-
čí souhlas jednoho z rodičů.

Za občana, který je zbaven
způsobilosti k právním úkonům
nebo jehož způsobilost k práv-
ním úkonům je omezena, podává
žádost zákonný zástupce. Osoby
oprávněné k podání žádosti pod-
le tohoto zákona se mohou dát
zastupovat na základě plné moci
při řízení o vydání cestovního do-
kladu nebo provedení změn úda-
jů v cestovním dokladu s výjim-
kou převzetí cestovního dokla-
du.

Převzetí cestovního
dokladu

Cestovní doklad může převzít
občan starší 15 let, zákonný zá-
stupce nebo pěstoun občana
mladšího 15 let, osoba, které byl
tento občan svěřen do výchovy,
vedoucí ústavu, v němž se vyko-
nává ústavní výchova občana
mladšího 15 let, anebo Ústředí
pro mezinárodní právní ochranu
mládeže, zákonný zástupce ob-
čana, který byl zbaven způsobi-
losti k právním úkonů nebo jehož
způsobilost k právním úkonům
byla omezena.

Správní poplatky
Správní poplatek se hradí

v hotovosti. U cestovního pasu
se strojově čitelnou zónou (platí
10 let, u dětí ve věku do 15 let
platí 5 let) zaplatí občané starší
15 let 200 Kč a občané mladší 15
let 50 Kč. Za vydání cestovního
pasu ve lhůtě kratší než 30 dnů
(platí 1 rok) zaplatí občané starší
15 let 600 Kč a občané mladší 15
let 150 Kč.

Kdy je cestovní doklad
neplatný

Cestovní doklad je neplatný,
jestliže uplynula doba platnosti
v něm uvedená, držitel cestovní-
ho dokladu pozbyl státní občan-
ství, držitel cestovního dokladu
zemřel nebo byl prohlášen za
mrtvého. Cestovní doklad se sta-
ne neplatným, jestliže orgán pří-
slušný k jeho vydání rozhodne,
že jeho držitel změnil podstatně
svou podobu, je poškozen tak,
že zápisy v něm uvedené jsou
nečitelné nebo je porušena jeho
celistvost, obsahuje nesprávné
údaje nebo neoprávněné prove-
dené změny.

Další informace
Další informace o cestovních

dokladechvám poskytne vedoucí
oddělení evidence obyvatel, ob-
čanských průkazů a cestovních
dokladů, paní Vladimíra Machko-
vá (kancelář č. 251 v budově Pa-
lackého 115, tel. 558 609 456, e-
mail:machkova. vladimira@fry-
dekmistek.cz).

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ INFORMUJE
CESTOVNÍ DOKLADY

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana Čes-
ké republiky k překračování státních hranic České republiky
přes hraniční přechody. Cestovním dokladem občan proka-
zuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občan-
ství České republiky a další údaje zapsané v cestovním do-
kladu podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech,
ve znění pozdějších předpisů. Cestovní doklad je zakázáno
ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu
do objektů nebo na pozemky.
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2.-10.7.
Příměstský tábor-Hatě u F-M
(horolezecká mrňata)

4.7.-31.7.
Léto na koni, Skalice u F-M
(věk bez omezení, týdenní
turnusy, stany)

3.-17.7.
Zlaté Hory-Ondřejovice
věk 8-15 let, stany, zaměření
na turistiku, sport, soutě-
že

16.-30.7.
Lukavec u Fulneku
zaměření Staré řecké báje a
pověsti

31.7.-14.8.
Zlaté Hory pod Kobrštejnem
věk 9-15 let, stany
zaměření Putování Egyp-
tem

15.-25.7.
Broumov
horolezecké soustředění, věk
8-18 let, budova +stany, za-
měření horolezení, cyklistika

5.-15.8.
Vyšní Lhoty - Višňovka
věk 6-12 let, budova + stany
celotáborová hra Pravěk

6.-20.8.
Břeclav - kemp Apollo
věk 7-18 let, dřevěné chatky
sport, kultura, koupání

17.-30.7.
Vigantice u Rožnova p.R.
věk 7-15 let, stany
hry, soutěže, koupání

23.-29.8.
Krásná
věk 7-15 let, stany
turistka, hry, koupání

Nabídka letních táborů SMTu

Nabídka letních táborů DDM
1. 7. - 10. 7. 
Velké Karlovice
věk 7-14 let
KUKÁTKO DO MINULOSTI
(výtvarný tábor)

11.7. - 20.7. 
RS u Peřejí
věk do let
ŠACHOVÝ TÁBOR

17.7. - 28.7. 
Prudká - kraj Vysočina
věk 9-18 let
OSADNÍCI Z 845 E - MAX

23. 7. - 1. 8. 
Vítkov - Podhradí
věk 8-15 let
ELDORÁDO

26. 7. - 5. 8. 
Hostýnské vrchy
věk 7-15 let
HLEDÁNÍ RUBÍNOVÉHO
ÚDOLÍ

20. 8. - 29. 8. 
Kletná - Oderské vrchy
věk 7-15 let
KUFR NÁPADŮ

Divadlo
Hrají pro vás skauti a skautky
Kocour v botách - pro děti
16.-17. dubna v 15 h
Trempský guláš a Havran z
Kamene - pro dospělé v 18 ho-
din
• Sobota 17. 4.
• Nová scéna Vlast
• Vstupné dobrovolné

Do dalekých zemí
Promítání z cest (Michal Kra-
mář):
Kavkaz v 15:30
Egypt v 17:30
Island v 19:30
• Pátek 16. 4.
• V modrém salónku Městské

knihovny v Místku
• Vstupné dobrovolné

Skauting pro život 
Výstava
Skauting je možná něco jiné-

ho, než si myslíte. Fotografie
s textovým doprovodem
• Pátek 16.4. v 18 - 20 h
• Sobota 17.4. ve 14 - 20 h
• a další dny až do 30. 4. 2004
• Nová scéna Vlast (v před-

sálí)
• Vstupné dobrovolné
Vernisáž
S občerstvením, hudebním do-
provodem a  četbou  z deníků
• Pátek 16. 4. v 17 h
• Nová scéna Vlast (v předsálí)
• Zdarma

Cesta  kolem světa   
Soutěže a hříčky pro malé i
starší
Přijďte si vyzkoušet svou
obratnost, vytrvalost, sílu i pa-
měť nebo se jen pobavit.
• Pátek 16.4. ve14 - 17 h
• Sobota 17.4. v 9 - 17 h
• Na louce za Skautským do-

mem, u Kostikova náměstí ve
Frýdku
• Zdarma

Výtvarno
pro děti i dospělé
Přijďte si vyrobit obrázky na
sklo origami, zvířátka z perli-
ček, batiku a vyzkoušet další
výtvarné techniky!
• Pátek 14 - 17 h
• Sobota 9 - 17 h
• Před Skautským domem i uv-

nitř, Kostikovo nám., Frýdek
• Zdarma

Den otevřených dveří Skaut-
ského domu
Přijďte si prohlédnout kroniky,
klubovny a celý Skautský dům
ve Frýdku
• Pátek 16. 4. ve 14 - 20 h,
• Sobota 17.4. v 9 - 17 h
• Skautský dům, Kostikovo ná-
městí 638 (u kruhového objezdu)

Skautské dny ve Frýdku-Místku

TAXI BONUS

800 21 21 20 

• stejní lidé 
• stejné ceny
• na novém 

bezplatném
telefonním
čísle

Firma Hedera provádí:

ÚKLIDOVÉ PRÁCE
P¤EKLADY
TLUMOâENÍ

Kanceláfi v budovû 
Komerãního centra,
ul.  8. pû‰ího pluku
v Místku (vedle polikliniky)

✆ 602 490 732

Taneční studio
Marta

zve ženy a dívky na
nové kurzy
orientálního tance
Schůzka a zápis 

začátečnic je 15. dubna
v tělocvičně SPŠ 

v 18.00 hod.
10 lekcí 650 Kč

Informace: 776 643 357
Přijďte vyzkoušet skvělé účin-
ky tance na tělo i duši!

T ě š í m  s e  n a  V á s .  
Marta Jabůrková

ÎALUZIE
HORIZONTÁLNÍ

VERTIKÁLNÍ
OPRAVY A SERVIS

ROLETY
SÍTù PROTI HMYZU
TùSNùNÍ OKEN

Fa KLIMAS
603 734 551
558 435 419
ZÁRUKA 
3 ROKY

Veškeré dotazy buď osobně v DDM, telefonicky 558 434 154,
558 434 525 nebo na info@ddmfm.cz

Veškeré dotazy buď osobně na SMTu, telefonicky 558 435
067, 558 647 694 nebo na el. adrese smtu.fm@worldonline.cz



Veřejná sbírka Pomozte frýdeckým skautům
Podpořte rekonstrukci Skautského domu
Zakoupením keramického domečku v ulicích města při 
Skautských dnech

Od 14.4. 2004 zasláním finanční částky na účet 1538535001/2400
více na www.skaut.cz/frydek

Domovinka, jež patří
k sociálním zařízením Měs-
ta Frýdku-Místku, o-slavila
v březnu 10 let své existen-
ce. Po celou tu dobu plnila
zdárně svůj úkol - zajistit
denní pobyt pro osamělé
nebo nemocné seniory,
kteří nechtějí zůstávat do-
ma sami a mají odvahu a
chuť přijít mezi své vrstev-
níky.

Na malou oslavu kromě kli-
entů a pracovníků pečovatel-
ské služby zavítal i místosta-
rosta města Mgr. Ivan Vrba,
vedoucí Pečovatelské služby
Frýdek-Místek Eva Pětrošo-
vá, ředitelka sousedící mateř-
ské školy Sněženka Irena
Rusková, ředitelka jediných
frýdecko-místeckých jeslí Ol-
ga Obračajová a jiní význačníí
hosté. Oslava byla zahájena
přáním Domovince do dalších
let. „Ráda bych, aby zařízení i
nadále plnilo svůj účel a naši
senioři tady trávili svůj volný
čas rádi a hlavně, aby se zde
cítili tak, jak je uvedeno v sa-
motném názvu, tedy jako do-
ma,“ přála s dojetím v hlase
vedoucí zařízení Dagmar Ze-

manová. K témuž se připojili i
ostatní přítomní. „I za Město
Frýdek-Místek přeji Domovin-
ce jen to nej a doufám, že loň-
ské zvětšení zařízení o první
patro také přispělo ke kom-
fortu, který je zde pro seniory
zajištěn,“ řekl místostarosta

Vrba. Následovalo vystoupe-
ní žáků základní umělecké
školy, kteří všem předvedli
bravurní zvládnutí hudebních
nástrojů. Také spokojení kli-
enti vyjádřili svůj dík a v pří-
jemné atmosféře si od srdce
zazpívali. (jač)
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Občanskému sdružení
Podané ruce Frýdek-Místek
byl v pátek 27. února slav-
nostně předán Renault Kan-
goo. Podařilo se jej zakoupit
v rámci akce „Sociální auto-
mobil“, jež mohla být zreali-
zována díky firmám, které si
na voze zakoupily reklamní
plochy.

Podle slov ředitelky sdruže-
ní bude automobil sloužit ke
zkvalitnění služeb osobní asi-
stence v rámci omezení věku i
diagnózy zvládat úkony a situ-
ace, které nejsou schopni pro
svůj nepříznivý zdravotní stav
zvládnout sami. „Zaměstnává-
me sto třicet osobních asisten-
tů a službu poskytujeme sto
padesáti klientům v rámci ce-
lého kraje,“ upřesnila Helena
Fejkusová. Slavnostního aktu
se mimo sponzorů zúčastnili
také zástupci Statutárního
města Ostrava a  Města Frý-
dek-Místek, kteří sdružení
dlouhodobě podporují. „Jsem

rád, že Podané ruce v našem
městě fungují a dělají tuto ná-
ročnou práci nejen v oblasti
osobní asistence, ale také ca-
nisterapie. Za sebe tady mohu
slíbit, že je hodláme podporo-
vat i v budoucnu,“ přislíbil mís-

tostarosta Mgr. Ivan Vrba, jenž
má v našem městě na starost
právě sociální oblast. Připo-
meňme, že záštitu nad projek-
tem převzala firma KOM-
PAKT, s r.o. - Českomoravská
reklamní agentura. (jač)

Ředitelka Podaných rukou právě převzala od jednatele firmy
KOMPAKT Dr. Miroslava Káninského klíčky od nového auta. 

FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Kangoo pro osobní asistenciKangoo pro osobní asistenci Keramická sluníčka 
pro opuštěné děti

Děti z dětských domovů pro-
žijí dětství a dospívání mimo ro-
dinu. Nepoznají rodičovskou
lásku, pocit bezpečí ani odpo-
vědnost za druhé. Ale ze všeho
nejvíce jim chybí lidé, které by
mohly milovat a kteří by milo-
vali je - máma a táta. Proto po-
máháme vytvářet jiný domov
pro opuštěné děti, než je dět-
ský „domov“. Pomáháme pěs-
tounským rodinám.

Nadační fond Rozum a Cit
připravil již čtvrtý ročník „Slu-
níčkového dne pro opuštěné
děti a pěstounské rodiny“. Ve
27 městech naší republiky bu-
dou studenti nabízet 29. dubna
logo našeho fondu - keramické
sluníčko, které je symbolem ví-
ry, naděje a lásky pro opuštěné
děti.

Prosím, až potkáte dívku ne-
bo chlapce s našimi sluníčky,
kupte si také jedno. I malý přís-
pěvek, který je od více dárců
pomůže např. k handicapova-
nému dítěti financovat asi-
stenční službu nebo jinde mů-
žeme vybavit pokojíček dětem,
které přicházejí do nové rodiny
z dětských domovů nebo ústa-
vů sociální péče. Pomáháme
pěstounům s rekonstrukcí a
rozšířením obydlí pro souroze-
necké skupiny dětí, které ztrati-
ly všechny životní jistoty. Naku-
pujeme rehabilitační a zdravot-

nické pomůcky pro zdravotně
postižené děti. Vždy je to kon-
krétní pomoc konkrétní rodině
nebo dítěti.

Pěstouni svojí laskavostí, tr-
pělivostí a láskou vracejí opuš-
těným dětem znovu radost a
štěstí ze života. Často si berou
do péče děti problémové, han-
dicapované, děti jiného etnika.

Hlavním cílem nadačního
fondu je umožnit dětem prožít
normální dětství uprostřed rodi-
ny.

Za sedm let naší činnosti
jsme podpořili 215 pěstoun-
ských rodin částkou přesahující
7 800 000 Kč. V těchto rodi-
nách našlo svůj nový domov
880 opuštěných dětí.

V loňském roce výtěžek
z veřejné sbírky v naší republi-
ce činil 1 258 000 Kč. Věříme,
že i v letošním roce bude Slu-
níčkový den úspěšný.

Prosíme, nezůstaňte stranou
a pomozte opuštěný dětem,
vždyť v dětských domovech a
ústavech sociální péče je umís-
těno kolem 20 000 dětí.

Děkujeme všem studentům
za velmi významnou pomoc při
Sluníčkovém dni.

O práci nadačního fondu Ro-
zum a Cit se můžete více do-
zvědět na nebo na adrese Jab-
lonského 639/4, Praha 7, tel:
296 110 203. Marie Řezníková

Jste-li student, nezaměstna-
ný, důchodce nebo jste na ro-
dičovské dovolené či máte
chvilku volného času, který by
jste chtěli věnovat něčemu pro-
spěšnému, je zde šance právě
pro vás. Dobrovolnické cent-
rum o.s. ADRA se sídlem na
Zámeckém náměstí ve Frýdku
totiž právě hledá dobrovolníky,
kteří by chtěli pracovat v oblas-
tech sociální služby. „V součas-
nosti nabízíme možnost práce
v domovech důchodců, jako
třeba povídaní si se seniory,
čtení knih, hraní šachů či jiných
her a spousty jiných činností,“
sdělil Michal Čančík, vedoucí
nedávno otevřeného dobrovol-
nického centra. Pokud ale tou-
žíte po něčem zajímavějším,
otevírají se pro vás možnosti
práce v uprchlickém táboře ve
Vyšních Lhotách. „Hledáme
někoho pro vedení dětského
koutku, knihovny, výtvarné díl-
ny. Samozřejmě se ale nebu-
deme bránit, pokud někdo bu-
de chtít realizovat vlastní zají-
mavé programy,“ pokračoval

Čančík. Dobrovolnické centrum
o.s. ADRA mimo výše uvedené
ještě hledá pracovníky pro po-
moc při canisterapii a osobní
asistenci v občanském sdruže-
ní Podané ruce. Pokud si nej-
ste jisti, že jste pro takovou prá-
ci ti praví, neobávejte se. Je pro
vás zajištěn výcvik, supervize,
pojištění i proplacení cestovné-
ho. „Na závěr nutno říci, že
dobrovolníci nenahrazují per-
sonál, ale přinášejí něco navíc.
Obohacují tak nejen jiné, ale i
sami sebe. Studenti a neza-
městnaní také získávají praxi,
zkušenosti a informace, které
vedou k jejich lepšímu uplatně-
ní se na trhu práce,“ zakončil
Čančík. (jač)

Chcete pomáhat lidem? 
Staňte se dobrovolníky!

Klienti Domovinky naslouchají hudebnímu vystoupení žáků zá-
kladní umělecké školy. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Domovinka oslavila 10 let

Bližší informace 
získáte na adrese:
Dobrovolnické centrum
o.s. ADRA
Radniční 1242, 
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 436 261
Mobil: 604 663 799
E-mail: 
m.cancik@wordonline.cz
Úřední hodiny: 
každá středa 12.00-17.00 hod.



Po seznámení s podmínka-
mi jsme se také my, tehdejší
studenti 3. ročníku Soukromé
střední odborné podnikatelské
školy ve Frýdku-Místku, roz-
hodli vytvořit vlastní pro-
jekt „Den pro mentálně posti-
ženou mládež“ a podat při-
hlášku do programu Make a
Connection. Náš nápad poro-
tu zaujal a získali jsme grant
ve výši 20 000 Kč.

Spojili jsme se s Centrem
pro mentálně postiženou mlá-
dež ve Frýdku-Místku a 12.
června 2003 jsme uspořádali

první akci s názvem „Zábavný
den“. Společně jsme prožili
velmi příjemný den plný her,
hudby, smíchu a sluníčka. V li-
stopadu jsme uspořádali v
rámci Dne otevřených
dveří naší školy prezentační
výstavu - promítali jsme doku-
ment a vystavovali fotografie
ze „Zábavného dne“. Zároveň
jsme s naší dobrovolnou akti-
vitou seznamovali veřejnost
i ostatní studenty naší školy.
Pro naše nové přátele jsme
ještě uspořádali mikulášskou
nadílku a vánoční besídku.

Přivezli jsme jim jako dárek
vánoční stromek a společně
ho ozdobili.

Všechny akce probíhaly v
příjemné a zábavné atmosfé-
ře. Mohli jsme poznat lidi, kte-
ří neznají přetvářku a lež a
jsou velmi bezprostřední. Po-
chopili jsme, že mentálně po-
stižení lidé potřebují ke svému
životu stejné radosti jako my.

Při realizaci našeho projek-
tu nám pomáhal lokální part-
ner pro Moravskoslezský kraj
- občanské sdružení VITA.
Náš dík patří především paní
Šárce Klišové za její trpělivý
přístup a přátelské rady.

O grant mohou požádat tý-
my minimálně osmi mladých
lidí ve věku od 16 do 24 let.
Náš tým tvořili Adam Babjak,
Denis Fridrich, Kateřina Kolo-
šová, Petra Lišková, Lucie
Májová, Petra Maršálková,
Adéla Pokludová, Hana Re-
pecká, Lucie Škvarlová a já,
Pavla Muroňová. 

Mgr. Ivana Matulová
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Den pro mentálně postiženou mládež
Program Make a Connection byl zahájen v roce 2000 a

probíhá v 16 zemích světa včetně České republiky. Jde o
společnou aktivitu Nadace rozvoje občanské společnosti,
firmy Nokia a lokálních partnerů programu. Cílem je pod-
pora projektů, které navrhnou sami mladí lidé a přinesou
svému okolí nějaké pozitivní změny nebo pomohou při ře-
šení místních problémů.

Všichni nemáme stejné
nadání, schopnosti, záliby
ani sociální předpoklady.
Všichni však máme právo
své přednosti rozvíjet a ne-
dostatky odstraňovat. Umí-
me ho však uplatnit a využít
možnosti, které se nám na-
bízejí?

Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Jana Čapka 2555 (2.ZŠ
FM), je již dlouhodobě mís-
tem, které dává šanci dětem v
řadě oblastí rozvoje jejich
osobnosti. Mimo jiné nabízí-
me:

■ Třídy s rozšířenou výu-
kou informatiky jsou určeny
pro zájemce o počítačovou
techniku. Zde se žáci naučí
pracovat nejen s textem, grafi-
kou, tabulkami, internetem,
elektronickou poštou, ale se-
známí se i se základy progra-
mování. Programovací jazyk
Baltík vede děti k logickému
myšlení, ti starší vytvářejí pro-
gramy i v jiných, vyšších pro-
gramovacích jazycích. Letošní
„sedmáci“ zpracovávají pro-
jekt „Jak to vidíme my školní
rok očima žáků“, pracují s digi-
tálním fotoaparátem, skene-
rem a vypalovací technikou. V
září otevíráme takové 6. třídy
již potřetí za sebou.

■ Třídy s rozšířenou výu-
kou tělesné výchovy u nás
navštěvují žáci již dva roky.
K největším úspěchům jsme si
letos připsali vítězství v kraj-
ském kole základních škol ve
florbale. Pro všechny kluky a
holky nastupující v září do 6.

ročníku otevíráme sportovní
třídu zaměřenou na moderní,
dynamický a perspektivní
sport - FLORBAL. Na naší
škole se seznámíte s řadou
netradičních sportů jako je
softbal, tenis, ringo, nohej-
bal ., ale i s tradičními míčový-
mi hrami.

■ EEG-Biofeedback je
metoda sebeučení mozku hra-
vou formou pomocí počítačo-

vého programu. Pomáhá dě-
tem se specifickými porucha-
mi učení (dyslexie, hyperakti-
vita, LMD) především v oblas-
ti pozornosti a soustředění.
Kromě pravidelných tréninko-
vých sezení, které probíhají 2x

týdně ve dvou čtyřměsíčních
cyklech, je pro rodiče zajiště-
no poradenství speciálního
pedagoga. S integrovanými
žáky pracují učitelé individuál-
ně i v běžné výuce. Děti se
specifickými poruchami učení
tak mají k dispozici komplexní
péči. Pracoviště EEG-Biofe-
edback slouží také žákům z
ostatních škol našeho města.
Termíny tréninků pro období
do června jsou již plně obsa-

zeny, další cyklus zahajujeme
v září 2004.

Bližší informace o možnos-
tech rozvoje schopností vaše-
ho dítěte na naší základní ško-
le získáte na nebo na tel. čísle
558 631 831. 2. ZŠ

Na „dvojce“ si můžeš vybrat
V našem městě máme již několik škol, které se mohou chlubit

stabilními úspěchy ve sportu, jenž si vybrali jako svou specializa-
ci.

I naše škola nechtěla zůstat pozadu a nabídla žákům, dnešní
mládeži, dvě lákadla. Otevřela pro ně třídy s rozšířenou výukou in-
formatiky a výpočetní techniky a třídy s rozšířenou výukou tělesné
výchovy, kde jsme se zaměřili na moderní mladý sport - florbal. A
můžeme říci, že i přes všestrannost a zapojení se do všech spor-
tovních soutěží pořádané ASŠK má naše škola největší úspěchy
právě ve florbalu. Již druhá generace mladých florbalistů se za po-
slední čtyři roky probojovala na nejvyšší posty v okresních soutě-
žích. Patří k nim také i známý florbalový turnaj „O pohár ředitele
ISŠ FM“, pořádaný v rámci dne otevřených dveří na této škole. Při
čtvrté letošní prezentaci našeho družstva 2. ZŠ se můžeme po-
chlubit třemi prvenstvími a jedním druhým místem.

Naši florbalisté pod vedením pana učitele Igora Slováčka již po-
druhé postoupili do krajského finále. V letošním roce jsme ovšem
dosáhli mimořádného a největšího úspěchu. Krajské finále jsme
vyhráli. Porazili jsme takové týmy, jako např. Kopřivnici, loňského
mistra republiky. Litujeme jen, že republikové finále se v tomto
školním roce nepořádá. 

Můžeme doufat v pokračování úspěchů na florbalové scéně a
vychování velkých florbalových talentů.

Violoncellista Bárta zahraje Dvořáka
Symfonický orchestr Frýdek Místek připravil v rámci bohatých

koncertních aktivit Národního domu na jarní měsíce letošního roku
dva výjimečné dvořákovské koncerty. První se uskuteční v úterý
6. dubna v 19.00 hodin s následujícím programem: Antonín Dvo-
řák Legenda č. 4 op. 59 Koncert pro violoncello h moll op.104,
Symfonie č. 9 e moll, op. 95 „Z Nového světa“, Sólista Jiří Bárta,
Dirigent Jaromír Javůrek.

Stěžejní autorova díla byla zvolena záměrně jak z hlediska po-
sluchačské atraktivity a přístupnosti, tak z hlediska svého význa-
mu, a to nejen v dimenzích české nýbrž světové symfonické a kon-
certantní tvorby. Shodně s tímto záměrem byl vybrán i sólista vio-
loncellového koncertu - Jiří Bárta, který patří k našim nejlepším vi-
oloncellistům a interpretací Dvořákova díla se systematicky 
zabývá. ND

Výstava básníků
byla úspěšná

Na konci února byla ukon-
čena výstava LKPB obrazů,
poezie a prózy v galerii Pod
sovou literárním večerem
v Katolickém lidovém domě,
kdy členové souboru Viola
přednesli něco z díla Literární-
ho klubu Petra Bezruče. Velmi
úspěšná akce se v březnu pře-
sunula do Památníku Ferdiše
Duši do Frýdlantu nad Ostravi-
cí a v dubnu putuje dokonce až
do Frenštátu pod Radhoštěm.

(jač)

MŠ ve Starém Městě
pořádá zápis dětí

Mateřská škola ve Starém
Městě oznamuje, že v měsíci
dubnu pořádá zápis dětí všech
věkových kategorií od 3 do 6
let na školní rok 2004/2005.
Mimo jiné nabízí možnost pra-
covat v programu Začít spolu a
klade větší důraz na spoluprá-
ci s rodinou a individuální pří-
stup k dítěti. Bližší informace
získáte na telefonu 558
624 034 nebo přímo ve školce,
kam se můžete přijít kdykoliv
podívat. (jač)

Jarní píseň na Lašsku
Dětský folklorní soubor

Ostravička každoročně při-
pravuje nový tématický
koncert, na němž se schá-
zejí nejen rodiče dětí, ale i
bývalí členové souboru,
příznivci Ostravičky a folk-
loru vůbec. Pro letošní rok
soubor připravil nový kon-
cert pod názvem Jarní pí-
seň na Lašsku.

Lašsko, malinký kout na se-
verovýchodě naší země, kraj
pod Lysou horou, byl rodným
krajem Leoše Janáčka, od je-
hož narození letos v červenci
uplyne 150 let. Ve svém rod-
ném kraji Leoš Janáček studo-
val lidovou píseň a tanec, hud-
bou i lidovou mluvou tohoto
kraje se inspiroval ve své tvor-
bě. Cílem nového programu
Ostravičky je ukázat odraz této
inspirace v práci s dětmi a mlá-
deží v tomto souboru.

Je to pořad krajových lido-
vých písní, popěvků, říkadel,
tanců a zvyků počínaje přícho-
dem jara až po svatojánskou
noc, otevírající brány léta. Vý-
běrem folklorního materiálu i
způsobem zpracování a inter-
pretací písní, tanců, lidové po-
ezie, říkadel a popěvků chce
Ostravička oslovit diváka a při-
pomenout mu jarní období, kte-
ré v minulosti přinášelo mnoho
zvyků a obřadů sahajících
svým původem až do dob
předkřesťanských.

V pořadu účinkuje více než
100 dětí a mládeže souboru
Ostravička - 4 taneční skupiny
a 3 cimbálové muziky. Přijďte
2. dubna v 18.00 hodin do Ki-
na Petra Bezruče a prožijte
s dětmi z Ostravičky radostnou
atmosféru jara.

Mgr. Radka Kulichová,
DFS Ostravička

Velká sláva na 2. ZŠ



Třetí ročník Mezinárodní
turnaj v judo „Pohár Regionu
Beskydy“ který se uskutečnil
6. března v prostorách spor-
tovní haly Střední integrované
školy ve Frýdku-Místku, se
setkal s nebývalým zájmem
mladých sportovců z Moravy,
Polska a Slovenska. Turnaje
se zúčastnilo 320 závodníků
z 27 klubů. Závodilo se ve
všech mládežnických katego-
riích a předvedené výkony by-
ly nejednou odměněny potles-
kem téměř dvou stovek přihlí-
žejících diváků.

Turnaj, jehož tradice vznikla
před dvěma lety z popudu vede-
ní sportovního klubu policie a
Sdružení Region Beskydy, si zís-
kává stále větší popularitu mezi
odborníky tohoto sportu v České
republice a příhraničních oblas-
tech Polska a Slovenska. Zájem
o start na tomto turnaji letos pro-
jevili i sportovci ze vzdálenějších
oblastí Slovenska, Středních a
Severních Čech. Kapacitní mož-
nosti haly jsou však omezené a
organizátoři akce se zatím zdrá-
hají vstoupit do rozsáhlejšího
projektu. Důvodem je především
nedostatek finančních prostřed-
ků, které jsou k uskutečnění tak
rozsáhlé akce zapotřebí. Svoji
vážnost si turnaj získává přede-
vším díky širokému záběru star-
tujících kategorií, kde je kladen
důraz zejména na příhraniční
spolupráci. Turnaj je svým roz-
sahem zcela ojedinělý na sever-
ní Moravě a počtem účastníků
patří mezi největší v rámci Čes-
ké republiky. K rozšíření jeho vě-
hlasu chybí jen  vstup do oficiál-
ního kalendáře ČSJu, což by
však přineslo obrovský nápor
startujících který by byl v sou-
časných podmínkách jen těžko
zvládnutelný. Podle představ
pořadatelů by se měl turnaj i do
budoucna stát platformou pro
setkání a vzájemné poměření sil
sportovců z příhraničních oblastí
Beskyd s přizváním  dalších kva-
litních soupeřů z ostatních krajů

a zemí. Součástí letošního roční-
ku bylo i pracovní setkání funkci-
onářů klubů z Polska, Moravy a
Slovenska zaměřené především
na možnost další spolupráce a
projednání jednotného postupu
při předkládání žádostí o dotace
z Evropských fondů směřujících
do této oblasti. V jednání se mi-
mo jiné probírala i možnost zor-
ganizování společné soutěže,
která by proběhla v Bialsko-Bia-
lé, Žilině a Frýdku-Místku jako
série turnajů, pod možnou zášti-
tou Euroregionu Beskydy.

Pohár pro nejúspěšnější oddíl
vybojovali domácí judisté ziskem
osmi zlatých medailí. Na druhém
místě se umístila početná výpra-
va Poláků složená hned z něko-
lika klubů a třetí skončili mladí ju-
disté z Baníku Karviná, kteří jsou
v současné době pro Frýdecko-
Místecké judisty největšími kon-
kurenty v kraji. V soutěži jednot-
livců se ve výborném světle
předvedly tradiční opory Michae-
la a Nikola Kesovy, Monika Folt-
zysová a Tomáš Kontrik, stejně
jako noví členové oddílu Barbora
Bacílková, Petr Holecy, Petr No-
sek a Václav Chotař, kteří se po-
starali o osm zlatých medailí.

Neméně hodnotné byly výkony
Martiny Liškové, Zdeny a Kami-
la Tomisových, Terezy Kaňoko-
vé a Dominika Kutáče na dru-
hých místech a Tomáše Ratkov-
ského, Ester Vilčkové, Kateřiny
Malchárková a Jiřího Flachse na
místě třetím. V náročné konku-
renci nezklamali ani ostatní zá-
vodníci z řad pořádajícího oddílu,
což je příslibem do dalších bojů
v letošní náročné sezóně. 

Úspěšný frýdecko-místecký
oddíl juda, který je součástí
Sportovního klubu policie ve
Frýdku-Místku, přijímá neustále
nové členy z řad školní mládeže.
Pod vedením jedné z nejlepších
českých trenérek, třináctinásob-
né  mistryně ČR  a dvojnásobné
mistryně Evropy se dostane
skvělé péče i těm, kteří mají ně-
jaké to kilo nadváhy. Jestli máte
chuť a dostatek vůle být nejlepší,
přijďte některé pondělí nebo
středu od 14.45 do 17.15 do
sportovní haly policejního útvaru
„Na Bahně“, nebo každé úterý a
středu od 16.30 do 18.45 do tě-
locvičny Základní školy Dobrá.
Podrobnější informace na tel.č.
605 513 429.  

Luděk Kubíček

Benjamínci, váha do 32 kg, se žlutým páskem Kamil Tomis
SKPFrýdek-Místek obsadil 2. místo a v 2. kole vyřadil Filipa Ulb-
rachta z Martina (červená šerpa). Rozhodčí na tatami František
Pávek (Baník Karviná). FOTO: archiv Regionu Beskyd

Po pěti letech trénování se
dočkala nejvyšší příčky Micha-
ela Bubiková. Stala se doro-
steneckou mistryní České re-
publiky v běhu na 800 m. Po
sobotním vítězství v rozběhu
zcela ovládla rovněž nedělní fi-
nálový závod, nedala soupeř-
kám šanci a jasně zvítězila ča-
sem 2:19,31 minuty. Že je Frý-
dek-Místek líhní chodeckých
talentů potvrdili naši chodci.

Mezi žákyněmi vybojovala
stříbrnou medaili Michaela Rej-
dová a bronzovou Dita Janíko-
vá. Rovněž pro bronzovou me-
daili si mezi dorostenkami
v dramatickém závěru došla
Zuzana Schindlerová, přičemž
ji od zlata dělilo pár desetin se-
kundy. Na čtvrtých místech
skončil mezi žáky Roman Říha
a mezi juniorkami Tereza
Droppová. Poslední medaili

z republikových šampionátů
vybojoval třetím místem ve
skoku dalekém žactva Daniel
Moškoř výborným výkonem
588 cm.

Neztratili se ani další naši at-
leti. Bronzovou medaili z loň-
ského roku sice neobhájil na
trati 3000 m dorostenců Petr
Říha, ale odvedl dobrý výkon
9:20,79 minuty, který stačil na
5. místo. Mezi nejlepších osm
dorostenek v republice se pro-
bojovala na trati 400 m Lada
Medvecová časem 1:01,15 mi-
nuty a přidala 12. místo na po-
loviční trati časem 27,14 s. Do
finále na 800 m se probojovala
žačka Adéla Marková časem
2:28,41 min. Na stejné trati pak

finále těsně uteklo dorostence
Petře Pišové, která v osobním
halovém maximu 2:27,82 min.
obsadila 10. místo a mezi juni-

ory Miroslavu Lepíčkovi, jemuž
patří časem 2:00,15 minuty 11.
příčka v České republice. 

Josef Nejezchleba
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Judo bez hranic

„Turnaj je republikovým ša-
chovým svazem uznán jako ofi-
ciální příprava českých šacho-
vých reprezentantů do 10, 12 a
14 let na mládežnické mistrov-
ství světa a Evropy 2004. Tomu
odpovídá i každoročně vysoce
kvalitní účast domácích a zahra-
ničních výprav,“ uvedl ředitel
Beskydské šachové školy Anto-
nín Surma. Letos účast přislíbili
hráči z Anglie, Walesu, Sloven-
ska, Polska, Estonska, Ruska,
Litvy, Estonska, Finska, Chor-
vatska, Jugoslávie, Běloruska,
Německa, Rakouska a očeká-
vány jsou další přihlášky ze ze-
mí Evropy. „Při patnáctém roč-
níku v roce 1994 se zúčastnilo
156 hráčů celkem ze 6 zemí. O
šest let později už to bylo 278
účastníků z 11 zemí a vloni 287
šachistů z 15 zemí,“ nastínil
vzestupnou křivku účasti na na-
šem turnaji Surma.

Turnaj ve Frýdku - Místku je
znám po celé Evropě a svojí
kvalitou se řadí na úroveň ev-
ropského šampionátu. Stejně
jako v minulosti budou turnaj
hrát medailisté z mistrovství

světa a Evropy z roku a hráči,
kteří naši zem reprezentovali
na uvedených turnajích.

Slavnostní zahájení turnaje je
8. dubna v 8.30 hod. ve velkém
sále Národního domu v Místku.
Hraje se vždy od 9.00 do 13.00
a od 15.00 do 19.00 hodin.
Slavnostní zakončení se usku-
teční 12. dubna od 13.00 hodin.
„V rámci turnaje se v sobotu 10.
dubna uskuteční ve stejných
prostorách pod záštitou Města
Frýdku-Místku Dětská šachová
superšou s mottem Šachovou
hrou k rozvoji generace 21. sto-
letí. Tato akce je součástí naše-
ho turnaje 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 šachových
knih, děti budou mít možnost se
zúčastnit připravených her,“
zval na bohatý program Antonín
Surma. (Více informací o Turna-
ji šachových nadějí a fotografie
najdete na: www.chessfm.cz)

(jač)

Turnaj šachových nadějí  
Dům dětí a mládeže ve Frýdku-Místku spolu s Beskydskou

šachovou školou pořádá ve dnech 8. - 12. dubna pod záštitou
starostky města Ing. Evy Richtrové jubilejní 25. ročník „Tur-
naje šachových nadějí 2004“. Utkání budou probíhat v pro-
storách Národního domu v Místku.

Michaela Bubiková mistryní! 

Nábor 
nováčků 

do AIKIDO
AIKIDO SKP Ostrava - dojo

Frýdek-Místek provádí od
pondělí 5. dubna nábor no-
váčků do svých řad. Zájemci
nechť přijdou v 19.15 hodin
před hlavní bránu policejních
kasáren (Místek-Bahno) a ne-
zapomenou si s sebou vzít
sportovní oblečení a přezův-
ky. Tréninky budou probíhat
v pondělí a středu od 19.30 do
21.00 hodin. Na vaši účast se
těší Ing. Kamil Kozák (3. dan
Aikikai Honbu Dojo, 2. dan
Judo), vedoucí SKP Ostrava.

Otevírá se Sportovní
třída atletů

Výsledky atletického oddílu
mají základy v přípravě mládeže.
Na 6. základní škole v Místku
pracuje 6.,7, a 8. třída s rozšíře-
nou výukou tělesné výchovy se
zaměřením na atletiku. V letoš-
ním roce přivezli žáci těchto
sportovních tříd 3 medaile z Mist-
rovství ČR. V pondělí 19. dubna
od 14.30 hod. proběhnou v hale
6. ZŠ fyzické testy do další z at-
letických tříd.Týkají se žáků sou-
časné 5. třídy (roč. nar. 1992/93),
kteří mají zájem zdokonalit se v
královně sportu. Bližší informace
na 6.ZŠ: 558 443 121, Mgr. Klá-
ra  Maštalířová.

Judo bez hranic

Uplynulé víkendy patřily v pražských sportovních halách ve
Stromovce a na Strahově mistrovstvím České republiky v at-
letice. Na společném mistrovství dorosteneckých a junior-
ských kategorií se sešlo několik stovek mladých atletů, stejně
jako na mistrovství žactva. Výborně si vedli atleti Slezanu Frý-
dek-Místek, kteří přivezli celkem pět medailí a navázali tak na
dobré výsledky předchozích let.
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Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2
www.kulturafm.cz

3. 4. v 19.30 hod.
SETKÁNÍ PO TANEČNÍCH
Setkání pro absolventy tanečních
kurzů pro manželské páry a dvojice.
Řídí manželé Gebauerovi.
6.4. v 19.00 hod.
Jiří Bárta - violoncello a Symfonic-
ký orchestr Frýdek-Místek
Program: Antonín Dvořák, diriguje:
Jaromír Javůrek.
15.4. v 18.00 hod.
22. Velká módní přehlídka
Agentura Vaness models Blanky So-
márové - kolekce jaro-léto 2004 na
téma „MÓDA L’AMORE“. Host veče-
ra Tereza Kerndlová - zpěvačka sku-
piny BLACK MILK.
14. a 15.4. v 19.00 hod.
Pavel Šporcl - housle a Lubomír
Brabec - kytara
Program: Nicollo Paganini - dua pro
housle a kytaru (originální znění
všech děl).
25.4. v 18.00 hod.
Ta naše „Brodvej“ česká (Travesti
show skupiny Screamers Praha)

Kurzy:
TANEČNÍ PŘÍPRAVKA PRO ZA-
ČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POROČILÉ
pro děvčata a chlapce od 6 let do ..
let. Vyučuje se vše od stylu disco
danc, hip hop, show dance, free styl
s akrobacií.
TANEČNÍ PŘÍPRAVKA PRO PO-
KROČILÉ
pro děvčata a chlapce od 6 let do ..
let. Vyučuje se vše od stylu disco
danc,hip hop, show dance, free styl
s akrobacií.
LATINSKOAMERICKÉ A PÁROVÉ
TANCE
Pro páry i jednotlivce od 14 let. Kurz je
zaměřen na výuku soutěžních tanců
(mambo, twist salsa, merenge apod.).

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

1.4. v 19.00 hod. KATAPULT
(koncert rockové legendy - Olda Říha,

Jiří „Dědek“ Šindelář a Michal Šindelář)
2.4. v 18.00 hod.

JARNÍ PÍSEŇ NA LAŠSKU
Galakoncert souboru Ostravička ke
150. výročí narození Leoše Janáčka.
2.4.
Koncertní vystoupení souboru 

OSTRAVIČKA
3. až 4.4. v 17.45 hod.

INKOGNITO /USA, VB/
Bob Dylan v hl.roli podobenství s nej-
hvězdnatějším obsazením za několik
posledních desetiletí. Hrají: Bob Dy-
lan, Jeff Bridges,P.Cruzová,John Go-
odman a další.
Mládeži přístupný 112 mi

V hl. roli Cate Blanchett. Mládeži do
15 let nevhodný 99 min
23. až 25.4. v 17.45 hod.

SCARY MOVIE 3 /USA/
Opět je tady vyzkoušená hororová ko-
medie s osvědčeným hereckým obsa-
zením, přímočaře útočící na Vaši brá-
nicí i poslední hollywoodské hity.
Mládeži přístupný 85 min
23. až nedle 25.4. ve 20.00 hod.

ŠKOLA ROCKU /USA, SRN/
Inteligentní, zábavný a komediální
příběh o výstředním, neúspěšném
rockerovi, který se jako učitel vetře
do základní školy.
Mládeži do 12 let nevhodný 110 min
27.4. v 17.45 a 20.00 hod.
28.4. v 17.45 hod.

BRATŘI JAK SE PATŘÍ /USA/
Bratři Farrelové natočili komediální
příběh, jehož hlavními hrdiny jsou si-
amská dvojčata z amerického malo-
města. Hrají: Matt Damon, Greg Kin-
near, Eva Mendesová a další.
Mládeži do 12 let nevhodný 119 min
28.4. ve 20.00 hod.

IN AMERICA /USA, IRSKO/
Barvitá mozaika života mladé irské
rodiny,která se usadila v Americe, s
jejími stresy , starostmi,smyslem pro
humor i s láskyplnými vztahy. Film
byl inspirován vlastními životními
osudy Jima Sheridana.
Mládeži do 12 let nevhodný 106 min
30.4. v 17.45 hod.

KAMEŇÁK 2 /ČR/
Repríza české komedie Zdeňka Tro-
šky.Nepřetržitý proud vtipů jako v
předchozím snímku. Hrají: Václav
Vydra, Jana Paulová, Martin Ma-
xa,H.Vondráčková a další.
Mládeži do 12 let nevhodný 100 min
30.4. v 19.30 hod.

NÁVRAT DO COLD MOUNTAIN
/USA,Velká Británie, Rumunsko,

Itálie/
Dle románu Charlese Fraziera
„Chladná hora 1997“ - melodramatic-
ký příběh o lásce ,dlouhém odlouče-
ní a vytouženém návratu na pozadí
americké občanské války v 60 letech
19. století. Hrají: Jude Law, N.Kidma-
nová,Renée Zellwegerová a další.
Mládeži do 15 let nevhodný 153 min

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

3. 4. v 15. 30 hod.
PŘÍHODY BROUKA PYTLÍKA /ČR/
Pásmo veselých známých i nezná-

mých pohádek.. 65 min
4.4. v 16.00 a 19.00 hod.

GENERÁL
Radošinské naivné divadlo Bratisla-
va, Stanislav Štepka. Premiéra.
Předplatitelská skupina B
8.4. v 19.00 hod.

QUEEN SHOW BY PRINCESS
Koncertní show revivalové skupiny
Princess.

7.4. v 19.00 hod.
ROK ĎÁBLA /2002- ČR/

Jarek Nohavica, Karel Plíhal a skupi-
na Čechomor v hudebně hraném do-
kumentu. Křehký příběh o přátelství,
zázracích, andělech a ďáblech i o
hudbě nebo o alkoholismu.
Mládeži přístupný 90 min
13.4. v 19.00 hod.
MUŽ, KTERÝ ZABIL /2003- Francie/
Strhující psychologické drama o člo-
věku , vyrovnávajícím se s dávným
zločinem. V hl. rolích: Billy Bob
Thornton, Morgan Freeman a další.
Mládeži do 12 let nevhodný 100 min
19.4. v 19.00 hod.

KDO ZABIL PAMELU ROSE
/2003- Francie/

Zdařilá francouzská komedie o dvou
popletených amerických dedektivech
má vyhraněný humor i chytlavý hu-
dební motiv..Komedie ,která vrací do
kin vtip ve francouzském stylu. Hrají-
populární televizní francouzští komici
Kad Merad, Olivier Barroux a další.
Mládeži do 12 let nevhodný 95 min
20.4. v 19.00 hod.

POD SLUNCEM SATANOVÝM
/1987- Francie/

Film byl natočen dle stejnojmenného
románu Georgese Bernanose - sou-
boj dobra a zla /Boha a Satana/. V
hl.rolích: Gérard Depardieu, Maurice
Pialat. Již naposled v kinech - končí
monopol pro promítání!
Mládeži do 15 let nevhodný 103 min
26.4. v 19.00 hod.
MÁ KAMERA A JÁ /2002- Francie/

Svěží a s gustem natočená intimní
nahořklá komedie vypráví o muži
,který se na svět dívá prostřednictvím
své videokamery.
Mládeži do 15 let nevhodný 85 min
27.4. v 19.00 hod.

LÁSKA PROKLETÁ /1998- VB/
Portrét významného britského malíře
Francise Bycona, film získal mnoho
ocenění především díky skvělému
představiteli hl. role /Derek Jacobi/.
Již naposled v našem kině- končí mo-
nopol pro promítání!
Mládeži do 15 let nevhodný 910 min

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

e-mail: tobola.jaromir@quick.cz
16.4. ve 20.00 hod.

ANTISTATIC III. (velký sál KD)
Vystoupí: Orbith, Lucca, Jerry, Ian
Fuzzy, Michaela Salačová, C-oud,
Tommy, Flesh. Samozřejmostí jsou
GO - GO tanečnice, ovoce na sto-
lech zdarma. Vstup: 200 Kč na mís-
tě,160 Kč předprodej - Ostrava „Ra-
diance“.
23.4. v 17.00 hod. 

S komunisty se nemluví
(charitativní koncert).Vystoupí: Tři
sestry,Visací zámek, Prouza, Echt a
další. Koncert uvádí herci
z pražských divadel, rodáci z FM a
okolí (velký sál KD).
26.4.Křesťanská konference slávy
(vstup zdarma, velký sál KD a
předsálí KD)

3. až 4.4. ve 20.00 hod.
DRŽ HUBU /Francie/

Vtipná a svěží akční bláznivá kome-
die,ve které je hodně bujné legrace.
Hrají: Gérard Depardieu, Jean Reno.
Mládeži do 15 let nevhodný 85 min
6. až 7.4. v 17.45 hod.

PÁN PRSTENŮ: NÁVRAT KRÁLE
/Nový Zéland,USA/

Impozantní završení trilogie Petera
Jacksona podle literární předlohy
J.R.R.Tolkiena. Film obdržel 11 Os-
carů!
Mládeži do 12 let nevhodný 201 min
9. až 11.4. v 17.45 hod.
PÁN VELRYB /Nový Zéland , SRN/
Dojemný, silný příběh o přátelství,to-
leranci,oddanosti a o současném ži-
votě původních obyvatel na novozé-
landském venkově.
Mládeži přístupný 104 min
9.4. ve 20.00 hod.

KDYSI DÁVNO V MEXIKU /USA/
Repríza akčního filmu -mstitel s kyta-
rovým pouzdrem plným pistolí opět
přichází....Hrají: A.Banderas, Salma
Hayeková, Johnny Depp a jiní.
Mládeži přístupný 102 min
10. až 11.4. ve 20.00 hod.

VADÍ NEVADÍ /Francie/
Vtipná, poutavá, duchaplná komedie
vypráví příběh o nenaplněné lásce
dvou mladých lidí a nabízí hravou po-
dívanou ve stylu Amélie z Montmartru.
Mládeži do 12 let nevhodný 93 min
13. až 14.3. v 17.45 hod.

PACH KRVE /USA/
Teenagerovský horor o šestici mla-
dých přátel, kteří se ztratí v temných
hvozdech Západní Virginie ,kde řádí
hejno zmutovaných kanibalů.
Mládeži do 15 let nevhodný 84 min
13. až 14.4. ve 20.00 hod.

LIDSKÁ SKVRNA /USA/
Erotické drama oscarového režiséra
Robeta Bentona natočené podle ro-
mánu Philipa Rotha. Film o tajemství
, lži, několika nepodařených živo-
tech, film brilantně zahraný. Hrají:
A.Hopkins, N.Kidmanová, Ed Harris
a další.
Mládeži do 15 let nevhodný 105 min
16. až 18.4. v 15.30 hod.

MEDVĚDÍ BRATŘI /USA/
Klasická animovaná disneyovka uvá-
děná v českém znění nás tentokrát
zavede do prostředí zvířecí říše....
Mládeži přístupný 86 min
16. až 18.4. v 17.45 a 20.00 hod.

MISTŘI /ČR/
Nová česká ironická komedie o li-
dech,kteří po něčem touží , milují se
a podvádějí a občas věří nesmyslům.
Hrají: Jan Budař, Klára Melíšková, Ji-
ří Ornest, Leoš Noha a další.
Mládeži do 12 let nevhodný 90 min
20. až 21.4. v 17.45 hod.

VÍTEJTE V DŽUNGLI /USA/
Vydejte se za dobrodružstvím do
amazonské džungle v akční komedii.
Mládeži přístupný 108 min
20. až 21.4. ve 20.00 hod.

VERONICA GUERIN /Irsko, VB/
Skutečný příběh novinářky, která bo-
jovala proti drogovým bossům v Irsku
a zaplatila za to svým životem.

10. 4. v 15.30 hod.
ŠEST MEDVĚDŮ S CIBULKOU /ČR/
Rodinná česká komedie - hrají L.

Lipský, Jiří Sovák, M. Kopecký, Jan
Libíček, Marie Rosůlková a další. 88
min
24. 4. v 15.30 hod.

FERDA MRAVENEC /ČR/
Pásmo veselých pohádek pro malé i
velké diváky. 65 min

Skautské dny:
16.4. v 17.00 hod.
Vernisáž výstavy s občerstvením, hu-
debním doprovodem a četbou z dení-
ku
16.4. 18 - 20 hod.
17.4. 14 - 20 hod. a další dny až do
30.4. Výstava - fotografie s textovým
doprovodem o činnosti skautingu
17.4. v 15.00 hod.

KOCOUR V BOTÁCH
(pohádkové představení pro děti)
17.4. v 18.00 hod.

TREMPSKÝ GULÁŠ
(představení pro mládež a dospělé)
17.4. v 19.00 hod.

HAVRAN Z KAMENE
(pohádkové podobenství pro mládež
a dospělé)
24.4. v 19.00 hod.
O tanci, o písničce, o životě aneb

posezení s přáteli
Večer k životnímu jubileu významné
folklórní osobnosti - paní Věry Šimko-
vé s cimbalistou Janem Rokytou,
SLPT Ostravica a jejich hosty. Celý
večer je připravován jako překvapení
pro oslavenkyni. Po programu se mů-
žete občerstvit v baru ve foyer, pose-
dět, postát, zazpívat si.
25.4. v 15.00 hod.

LESNÍ POHÁDKA
St. Oubram - J. Novák, účinkují čle-
nové divadla Čtyřlístek Frýdek-Místek
(činoherní pohádka pro děti od 5 let)

Minipřehlídka filmů režiséra
Petra Zelenky:

5.4.v 19.00 hod.
KNOFLÍKÁŘI /1997- ČR/

Velmi vtipný, originálně stavěný a při-
tom i chytrý příběh sestávající ze šes-
ti povídek, které vyprávějí o jednom
dávném prokletí, lidské nevěře, po-
divných úchylkách, nečekaném zá-
zraku i pokryteckém odpuštění. Hrají:
V. Dlouhý, Jiří Kodet, R. Hrušínský,
Eva Holubová a další.
Mládeži do 12 let nevhodný 90 min
6.4. v 19.00 hod.

MŇÁGA - HAPPY END -
/1996- ČR/

Hraný film o vzniku a zániku uměle
vytvořené rockové skupiny. Příběh o
tom, jak mocná produkční firma se-
staví rockovou kapelu a jak se to vše
vymkne z rukou hudebníkům i mana-
žerům. Hrají: Marek Brodský, Marek
Vašut, Zdeněk Troška.
Mládeži do 12 let nevhodný 62 min
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Pionýrů 752, 
Kostikovo nám. 639

Tel.: 558 434 154, 558 434 525

3.4. 9.00 - 13.00 hod.
VELIKONOČNÍ DOPOLEDNE
- uděláme si různé velikonoční deko-

race
- namalujeme si kraslice
- cena: 35 Kč
(DDM Místek)
4.4. 9.00 - 11.00 a 11.00 - 13.00 hod.
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouz-

dat po Internetu .
- cena: 25 Kč/2 hodiny
(DDM Místek)
6. - 7.4. 9.00 - 16.00 hod.
SVÁTKY JARA
- přijďte si prohlédnout výstavu s ve-

likonoční tématikou, doplněnou o
krásu paličkované krajky

(DDM Místek)
8. 4. 9.00 - 15.00 hod.
II. KLUBÁNÍ
- Písmenkový jarmark
- pátrací hra plná překvapení a zábavy
- cena: 40 Kč
(DDM Frýdek)
10.4. OKRESNÍ SOUTĚŽ
LETECKÝCH MODELÁŘŮ
- kategorie: H, F1H, A3, RC-V2
- startovné: 10 Kč
(letiště - Bahno v Místku)
16.4. 15.00 - 18.00 hod. RODINNÝ
DESETIBOJ S VZP
- zábavné odpoledne v parku na

Slezské pro celou rodinu
- přijďte soutěžit a vyzkoušet si napří-

klad jízdu na kolečkových lyžích,
lakros, líný ping-pong či malování
na tělo

- vstup volný (Park na Slezské)
17.4. 9.00 - 12.00 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
- Není vosk jako vosk
- představení známého materiálu

v jeho různých formách (včelí vosk,
gel, speciální vosk na hedvábí). Vy-
zkoušíte si techniku barvení, odlé-
vání, tvarování, kombinování s příd-
ním materiálem a další

- kurz je akreditován MŠMT ČR
- cena: 200 Kč
(DDM Frýdek)
17.4. 9.00 - 11.00 a 11.00 - 13.00 hod.
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouz-

dat po Internetu .
- cena: 25 Kč/2 hodiny
(DDM Místek)

17.4. v 9.00 hod.
LOUTNIČKA 2004
- 30. ročník soutěže ve zpěvu lido-

vých písní
- vstup volný
(ZUŠ v Místku)
20.4. ve 14.00 hod.
VÝLET PANA BROUČKA ZA STA-
RÝMI POVĚSTMI ČESKÝMI
Jaká byla cesta na horu Říp? Jak se
dala dohromady Libuše s Přemys-
lem? Byl nejsilnějším mužem opravdu
Bivoj? Pátrejte s námi.
- vstup volný
(DDM Místek)
22.4. 9.00 hod.
SOUTĚŽ SPECIÁLNÍCH ŠKOL VE
ZPĚVU A RECITACI
- vstup volný
(ZUŠ v Místku)
23.4. v 18.00 hod.
KURZ KERAMIKY PRO DOSPĚLÉ
- v 8 lekcích si můžete vyzkoušet prá-

ci s hlínou, uplatnit svoji fantazii,
zkusit točit na kruhu

- cena: 800 Kč
- Olga Sošková, 558 434 154,

732 646 127
(DDM Místek)
24.4. v 9.30 hod. (prezence)
AEROBIKOVÝ MARATÓN
- startovné: 20 Kč
- Monika Fojtíková, telefonní číslo:

558 434 154, 604 524 066
(Komerční centrum v Místku)
24.4. 9.00 - 11.00 a 11.00 - 13.00 hod.
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouz-

dat po Internetu .
- cena: 25 Kč / 2 hodiny
(DDM Místek)

Šachy:
2.4. 15.30 - 18.00 hod.
MĚSTKÁ LIGA MLÁDEŽE V ŠA-
CHU - 14. KOLO
- šachové turnaje pro děti a mládež

od 4 do 18 let
(DDM Místek)
8. - 12.4.
15. TURNAJ POBESKYDÍ
- mezinárodní šachové turnaje
- předpokládaná účast: 80 hráčů z 10

zemí Evropy
(Národní dům)
8. - 12.4.
TURNAJ ŠACHOVÝCH NADĚJÍ
- 25. ročník
- předpokládaná účast: 250 hráčů

z 15 zemí Evropy
(Národní dům)
10. - 11.4.
MISTROVSTVÍ ČR V ŠACHU DĚTÍ
DO 8 LET
- šachový turnaj pro děti narozené

1996 a mladší
- předpokládaná účast: 80 hráčů z 5

zemí Evropy
(Národní dům)
23.4. 15.30 - 18.00 hod.
MĚSTKÁ LIGA MLÁDEŽE V ŠA-
CHU - 15. KOLO
- šachové turnaje pro děti a mládež

od 4 do 18 let
(DDM Místek)

15.4. v 18.00 hod. LIBAVSKO -
KRAJ BOHATÉ HISTORIE
Přednáška o historii a přítomnosti Bu-
dišovska, Dvorecka a Libavska.
(přednáškový sál v Zeleném domě).
20.4. 16.00 - 19.00 hod.
KAŽDÝ DEN AŤ JE DEN ZEMĚ
Akce ke Dni Země - projekce vybra-
ných ekovideosnímků, např. úspory
energie, ekologické vytápění, desate-
ro domácí ekologie, ochrana volně ži-
jících druhů živočichů.
24.4. v 9.00 hod.
BRUŠPERSKÝM LESEM
Cyklistický vlastivědný výlet, délka tra-
sy 18-20 km. Jen za příznivého počasí
(sraz ve Sviadnově na parkovišti před
kostelem sv. Jana Nepomuského).

Farní 1
Tel.: 558 434 961

ÚT, ČT 9.00–12.00 hod.
1.4. Velikonoce u nás doma - rady,

tipy, nápady na velikonoční vý-
zdobu

6.4. Zdobení velikonočních vajíček
8.4. Vyrábíme velikonoční kuřátka

13.4. Pohádka
15.4. Jarní vycházka do přírody
20.4. Volný program
22.4. Krtečkova tvořivost
27.4. Informace o dávkách státní

soc. podpory nám předá p. Di-
asová - soc. pracovnice

29.4. Krtečkové DOREMI
Každé úterý v době od 9.30 do 10.00
hod. se koná cvičení maminek s dětmi.

F. Čejky 450
Tel. 558 435 449 

PO-PÁ 13.00–17.00 hod.
1.1. Aprílové hrátky
5.4. Velikonoční zdobení - netradič-

ní zdobení vajíček, velikonoční
ozdoby, výrobky z březového
proutí

20.4. Výroba maňásků z ručního pa-
píru

27.4. Kuličkiáda - různé soutěže
v kuličkách

30.4. Rej čarodějnic
14. a 28.4. Etapová hra Letem svě-

tem

BROUČCI

Sv. Čecha 170
Tel.: 558 647 366

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

s dobrými nápady
5.4. Výroba velikonoční ozdoby

z proutí ( s sebou mašličky, sko-
řápku z vajíčka, sušené květiny )

8.4. v 10.00 hod. Maňásková po-
hádka

15.4. v 9.30 hod.Ukázka výrobků
Avon (spojená s prodejem)

19.4. Výroba závěsné dekorace do
kuchyně

21.4. Navštíví nás Policie ČR (před-
náška spojená s názornou
ukázkou pomůcek, auta)

27.4. v 10.00 hod. Maňásková po-
hádka

29.4. v 10.00 hod. Návštěva bazénu
Narcis v Palkovicích (doprava
autobusem nebo vlastním
dop.prostředkem)

Každou středu cvičeníčko, každý
čtvrtek zpívání, pohodové kojení a
dětská sauna.

F. Čejky 450, Místek
Telefon: 558 435 401, 558 437 283

20.4. v 17.30 přednáška: ThDr. Josef
Hromádka: Čím lákají východní
náboženství (malý sál)

29.4. v 16.15 vzpomínka na frýdec-
kého rodáka ThLic., PhDr.,
Mgr., P. Libora Kovala - filolo-
ga, teologa, překladatele, publi-
cistu (malý sál)

Jiřího z Poděbrad 3109, F-M
(kryt pod 11. ZŠ - vchod od parku)

tel. 558 631 859
PO, ST, PÁ 15.00 - 19.00 hod.

Párty s Julčou:
2.4. v 16.30 Jób
9.4. v 16.30 Velikonoce

16.4. v 16.30 Kniha Přísloví
23.4. v 16.30 Daniel
30.4. v 16.30 David

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

2-4.4.Kurz zdravotníka (je určen pro
zdravotníky letních táborů, škol
v přírodě, lyžařských kurzů a je
rozšířen o hygienické mini-
mum)

8.4. Výstup na Javorník II. ročník
(turistický výšlap začíná ve Ve-
řovicích, zpátky scházíme do
Frenštátu pod Radhoštěm)

24.4. Den Země VIII. ročník (oslava
svátku bude probíhat v ekolo-
gickém středisku Hatě).V tento
den bude vyhodnocení soutěže
„Zachraň strom“.

Hlavní 112
Tel.: 558 436 993

9.4. ve 20.00 koncert jazzového tria
Facing West Trio

(Modrý salonek, knihovna na ul.
Hlavní 112)

24.4. 9.00 - 11.30 hod.
O KRÁLE A KRÁLOVNU ŠACHO-
VÝCH ŠPUNTŮ
- šachový turnaj pro děti narozené

1997 a mladší (DDM Místek)

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Stálé expozice:

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

Výstavy:
STARÝ FRÝDEK A MÍSTEK NA
OBRAZECH A GRAFIKÁCH
Na několika desítkách obrazů a grafik
jsou zachyceny nejen budovy a mís-
ta, která dnes vypadají úplně jinak
než v minulosti, ale i stavby a zákou-
tí, která v současnosti již neexistují.
Potrvá do 4. dubna.
FM SALON 2004
Několik desítek autorů - profesionálů
i amatérů - prezentuje svá díla na vý-
stavě V-klubu výtvarníků Frýdecko-
Místecka. Potrvá do 30. května.

Programy, koncerty:
4.4. 9.00 - 16.00 hod.
VELIKONOČNÍ JARMARK s prode-
jem lidových a uměleckých předmětů
(ukázka lidových řemesel, výstava
Starý Frýdek a Místek na obrazech a
grafikách, Dětský folklorní soubor
Ondráček, Cimbálová muzika Šajtar,
výstava „Olejomalby s církevní téma-
tikou“.
11.4. 13.00 - 17.00 hod.
ZÁMECKÁ VELIKONOČNÍ NEDĚLE
Od 15.00 hod. vystoupí soubory Zá-
kladní umělecké školy F-M (frýdecký
zámek)
18.4. v 15.00 hod. 
NEDĚLNÍ CHVILKA POEZIE A
PRÓZY spisovatele, básníka a
překladatele Lecha Przeczka nazvané
„Aforismy pro dny všední i sváteční“.

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST

1.4. v 17.00 hod.
VESELÝ JE APRÍL
Rozverné jarní příběhy a lidové hu-
morky z našeho kraje. Doplněno pro-
hlídkou studijní výstavy (přednáškový
sál v Zeleném domě).
8.4. v 15.00 hod
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a
minerálů, výměna poznatků a materi-
álu, poraden-ská služba, videoprojek-
ce. (přednáškový sál v Zeleném do-
mě).
8.4. v17.00 hodin
NESEME MAŘENU, ZLÚ ŽENU
Jak se dříve slavily Velikonoce v na-
šem kraji - zvykosloví a obřady.
(přednáškový sál v Zeleném domě).
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Tel.: 558 437 545, 558 437 295, www.emplus.cz, E-mail: emplus@applet.cz

ÎALUZIE
776 333 009 • 732 828 098

558 434 995
■ horizontální cena od 165 Kã/m2

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

Plastická chirurgie Morava
MUDr. LIBOR POLÁK

• Zvětšovací a zmenšovací
operace prsů

• Operace víček
• Operace odstálých ušních

boltců
• Korekce nosu
• Vytahování vrásek - face

lifting

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

a odstraňování znamének
• Laserové operace chrápání
• Laserové bělení zubů 

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

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

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

• PRODEJ 
• KOUPĚ 
• PRONÁJEM

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

Nám. Svobody 29, Místek

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

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

VÁ· 3. STÁL¯ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

prim. MUDr. Daniel Furmánek

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

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

■ nejpříznivější ceny v regionu
■ diskrétní individuální přístup

KONZULTACE:
• poliklinika Místek

ST 13.00-16.00
• poliklinika Kopřivnice

ÚT, ČT 13.00-15.00
• nemocnice Třinec

ÚT, ČT 8.00 -11.00 
PÁ 8.00 -15.00

☎ 602 506 952

Mgr. Milena Chodurová

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


