
4. zasedání Zastupitelstva
města Frýdku-Místku se u-
skutečnilo 24. března. Nejdů-
ležitějším bodem programu
bylo schválení 1. změny roz-
počtu Města Frýdku-Místku
pro rok 2003 prováděnou za-
stupitelstvem města formou
rozpočtových opatření - zvý-

šení příjmů o 4 904 tis. Kč na
celkovou výši 1 154 262 tis.
Kč, zvýšení výdajů o 6 950 tis.
Kč na celkovou výši 1 218 318
tis. Kč a zvýšení financování
o 2 046 tis. Kč na celkovou
výši 64 056 tis. Kč. Dále také
Zastupitelstvo města Frýdku-
Místku:

- schválilo záměr vystavět no-
vou víceúčelovou sportovní
halu na míčové sporty v lokali-
tě k.ú. Místek, ulice 28. října;

- rozhodlo o uzavření smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace
na provoz příměstské autobu-
sové dopravy, městské hro-
madné dopravy a také inves-
tiční dotace na nákup nových
autobusů městské hromadné
dopravy v celkové výši
24 412 000 Kč;

- rozhodlo uzavřít smlouvu o po-
skytnutí neinvestiční dotace
s frýdecko-místeckými spor-
tovními oddíly z Centra sportu
a sportovního fondu pro rok
2003;

- rozhodlo o uzavření smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace
s kulturními frýdecko-místec-
kými subjekty z kulturního fon-
du na rok 2003;

- rozhodlo uzavřít smlouvu o po-
skytnutí neinvestiční dotace ze
zdravotního a charitativního
fondu a také z fondu repre-
zentace a propagace Města
Frýdek-Místek;

- na úseku hospodaření s ma-
jetkem města schválilo prode-
je, nabytí, směny nemovitostí
a navrhované záměry města;

- schválilo uzavření smluv o po-
skytnutí půjček z Fondu rozvo-
je bydlení na opravu střech,
zateplení obvodového pláště
domu apod. dle došlých žádo-
stí;

- schválilo navýšení stavu stráž-
níků městské policie o dvě
strážnice - preventistky s účin-
ností od 24. 3. 2003;

- zřídilo osadní výbor v městské
části Zelinkovice-Lysůvky a
zvolilo jeho předsedu a členy
s účinností od 25. 3. 2003;

- vzalo na vědomí zprávu o čin-
nosti Beskydského informač-
ního centra Frýdek-Místek a
Programové prohlášení Rady
města Frýdku-Místku na obdo-
bí 2002 - 2006.
Usnesení ze 4. zasedání

Zastupitelstva města Frýdku-
Místku je rovněž možno v pl-
ném znění shlédnout na we-
bových stránkách města
(www.frydekmistek.cz).

Vážení 
spoluobčané,

s blížící se
dobou dovole-
ných vám dopo-
ručujeme zkon-
trolovat, zda
váš stávající ce-
stovní pas ne-
má prošlou do-
bu platnosti, po-
rovnat, zda va-
še současná podoba odpovídá fo-
tografii ve stávajícím cestovním
pasu, zkontrolovat, zda cestovní
pas není poškozen či není poruše-
na celistvost - zejména datové
stránky. V případě, že zjistíte ně-
kterou z uvedených závad, měli
byste požádat o vydání nového ce-
stovního pasu.

V současné době se vyhotovují
dva druhy cestovních pasů:

a) cestovní pas bez strojově
čitelné zóny vydávaný ve zkráce-
né lhůtě, avšak za vyšší správní po-
platek 600 Kč (u občanů mladších
15 let 150 Kč) a s omezenou dobou
platností 1 rok. Tento cestovní pas
není opatřen strojově čitelnou zó-
nou, což může způsobit delší pro-
ces odbavení na hranicích a vzhle-
dem k tomu, že fotografie je v ce-
stovním pase pouze nalepená, je
zde nižší stupeň ochrany proti pa-
dělání a pozměňování, a tedy větší
možnost zneužití odcizeného nebo
ztraceného pasu.

b) cestovní pas se strojově či-
telnou zónou vydávaný ve lhůtě 30
dnů s dobou platnosti 10 let (u ob-
čanů mladších 15 let s dobou plat-
nosti 5 let) za správní poplatek 200
Kč (u občanů mladších 15 let 50
Kč). Tento cestovní pas obsahuje
strojově čitelnou zónu, což předpo-
kládá rychlejší odbavení na hrani-
cích a vzhledem k tomu, že fotogra-
fie a podpis jsou do dokladu tištěny
a cestovní pas obsahuje řadu dal-
ších ochranných prvků proti padělá-
ní a pozměňování, je zde minimální
možnost zneužití. Barva desek „bor-
dó“ odpovídá barvě desek cestov-
ních pasů států Evropské unie.

Doporučujeme vám nenechávat
podání žádosti na poslední chvíli
před odjezdem do zahraničí, abys-
te stihli vyřídit nezbytné formality
v klidu a bez mimořádných výdajů a
ujistit se, že cestovní pas je platný
ještě minimálně po dobu, kterou po-
žaduje stát, do kterého chcete ce-
stovat (zpravidla tři až šest měsíců).

Bližší informace vám podají za-
městnanci oddělení evidence oby-
vatel, občanských průkazů a ce-
stovních dokladů (II. NP v budově
Palackého 115) osobně u přepá-
žek, případně na těchto kontaktech:
paní Vladimíra Machková: tel.:
558 604 456; e-mail:
machkova.vladimira@frydekmistek.cz
Paní Jana Tlučková: 
tel.: 558 604 455; e-mail:
tluckova.jana@frydekmistek.cz

Eva Richtrová

◆ Květen 2003 ◆ č. 5 ◆ Ročník XIII. ◆ Náklad 25 000 ◆ Zdarma do všech schránek ◆

INFORMACE ZE 4. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Starostka Frýdku-Místku Ing. Eva Richtrová a místostarosta
Mgr. Petr Cvik na březnovém zasedání zastupitelstva.

FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

S příchodem jara se naplno
rozbíhají práce na výstavbě sil-
nice R 48, v úseku z Frýdku-
Místku na Dobrou. Postupně
budou dokončovány zemní
práce, které se mohou nepří-
jemně dotknout i našeho den-
ního života, především ale ob-
čanů v oblasti Černá Cesta a
Panské Nové Dvory. Pracovní-
ci stavby jsou a budou i nadá-
le pod stálým tlakem města,
aby stavbou používané komu-
nikace při nepříznivém počasí
čistili od navezeného bláta, pří-

padně aby bránili nadměrné
prašnosti. V letošním roce se
předpokládá realizace většiny
zemních prací, což představu-
je přemístění 300 000 m3. Při
značném objemu zemních pra-
cí, které budou realizovány,
nemusí vždy všechno proběh-
nout podle našich přání. Pří-
padné problémy je třeba řešit
nejlépe přímo s pracovníky
stavby, hlavním stavbyvedou-
cím Ing. Janem Klimšou na čís-
le telefonu 602 709 582, nebo
hlavním koordinátorem stavby,

panem Antonínem Kořístkou
na čísle telefonu 602 707 784.
V letošním roce bude z valné
části postaveno pět velkých
mostů a celá řada menších ob-
jektů, mezi nimi i lávka pro pě-

ší u autoservisu Bártek, která
by měla být zprovozněna do
konce prázdnin. Na zimu se
předpokládá i částečné zprů-
jezdnění sousedního mostu,
navazujícího na stávající most
přes trať ČD. 

Ing. Anděla Chalupová

Na městském úřadě se
mění telefonní provolba

Vážení spoluobčané, dovolíme si vás informovat, že od neděle
18. května bude ve všech budovách Městského úřadu Frýdek-
Místek (Radniční 1148, 1149 a 10 a Palackého 115) zprovozně-
na jednotná telefonní provolba 558 609 xxx, což v praxi zname-
ná, že od výše uvedeného data budete při volání na Městský úřad
Frýdek-Místek vytáčet vždy provolbu 558 609 xxx.

V současné době se do budov Radniční 1148, 1149 a 10 do-
voláte po vytočení provolby 558 609 xxx a do budovy Palackého
115 (budova bývalého Okresního úřadu Frýdek-Místek) po vyto-
čení provolby 558 604 xxx. OVV

Do konce letních prázdnin vyroste ve Frýdku lávka vedoucí od
autoservisu Bártek k velkoprodejně Lidl.

FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Výstavba hlavního tahu R 48 pokračuje
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Proběhla kontrola
vánoční sbírky

Dne 31. 3. tohoto roku byla
Krajským úřadem Moravskos-
lezského kraje provedena
kontrola a schválení celkové-
ho vyúčtování veřejné sbírky -
Vánoční strom, která se kona-
la ve dnech 9. 12. - 31. 12.
2002 na náměstí Svobody ve
Frýdku-Místku.

Vybrané finanční prostředky
ve výši 51 484,54 Kč byly vyu-
žity na financování rekonstruk-
ce objektu bývalých jeslí na
Ústav sociální péče pro men-
tálně postižené muže a ženy
ulice K Hájku 2971, Frýdek-
Místek.
Májové šlápoty Otty
Brloha

Okresní a Městský výbor
KSČM ve Frýdku-Místku spo-
lečně se ZO KSČM Dobratice
zvou širokou veřejnost na Má-
jové šlápoty Otty Brloha v so-
botu 17. května. Cíl je na Ha-
rendě v Dobraticích. Od 11.00
hodin se můžete těšit na sou-
těže pro děti, koláče, guláš, tá-
borák, opékání párků. Pořada-
telé srdečně zvou.
Jaro, léto, podzim,
zima v gastronomii

Kolektiv pracovníků Středis-
ka praktického vyučování zve
srdečně příznivce gastrono-
mie, širokou veřejnost, žáky
základních škol na výstavku
odborných dovedností žáků
oborů kuchař, číšník, cukrář,
kuchař - číšník. Akce s dopro-
vodným programem a ochut-
návkou se koná 16. května v
Národním domě Frýdek-Mís-
tek od 9.00 do16.00 hodin. 
Za vypalování porostů
budete platit!

Upozorňujeme všechny, že
vypalování porostů je dle zá-
kona č. 133/1985 Sb. o požár-
ní ochraně, ve znění pozděj-
ších předpisů zakázáno! Ten,
kdo vypaluje porosty, dopouští
se dle ust. § 78, odst. 1 písm.
s) citovaného zákona přestup-
ku na úseku požární ochrany,
za což mu může být dle ust. §
78 , odst. 2 uložena pokuta až
do výše 25 000 Kč!
Prvomájové setkání
občanů

Komunistická strana Čech a
Moravy, Společnost přátel ná-
rodů východu, levicový klub
žen „Růže 92“ Odborové sdru-
žení Čech, Moravy a Slezska
vás srdečně zvou na tradiční
Prvomájové setkání občanů.
Akce se koná ve čtvrtek 
1. května od 13.00 hodin v Sa-
dech Bedřicha Smetany
v Místku. Na programu je pro-
slov poslance Parlamentu ČR
Svatomíra Recmana, hudební
vystoupení Šuba duba bandu,
jízda na koni, soutěže pro 
děti aj.

Jednou ze základních potřeb
dítěte je výživa. Současná věda
považuje přirozenou výživu
mateřským mlékem za nejlepší.
Dítě má právo na mateřské
mléko jako jedinou potravu plně
odpovídající jeho potřebám. Ko-
jení přináší četné a nezvratné
výhody pro dítě, matku, rodinu i
pro celou společnost, jde o pří-
nos zdravotní,výživový,imuno-
logický,vývojový,psychologic-
ký, sociální, ekonomický a eko-
logický. Matka a dítě mají pak
právo na odpovídající péči před
porodem i po porodu,včetně
podmínek, které usnadňují ko-
jení.

Prospěch dětí byl také hlav-
ním důvodem, proč se Nemoc-
nice ve Frýdku - Místku k inicia-
tivě WHO/UNICEF, která pod-
poruje a propaguje kojení, při-
hlásila. 

Veškerý personál novoroze-
neckého oddělení frýdecko-
místecké nemocnice byl pro-
školen v dovednostech a zna-
lostech nezbytných k provádění
této strategie. V rámci oddělení

pracují dva certifikovaní laktační
specialisté, kteří pomáhají a ra-
dí nejen v rámci oddělení, ale
poskytují i konzultace o kojení
pro matky a zdravotníky na tzv.
horké lince 558 415 415 (vždy
v úterý od 13.30 do 14.30 ho-
din).

Celé úsilí zdravotníků o zkva-

litnění péče pak bylo korunová-
no v únoru návštěvou zástupců
BFHI v ČR, kteří konstatovali ,
že frýdecko - místecké novoro-
zenecké oddělení splňuje
všechna kritéria. Na základě je-
jich doporučení byla UNICEF
v Ženevě udělena Nemocnici
ve Frýdku - Místku plaketa Ba-
by Friendly Hospital. Oficiálně
přijedou tuto plaketu do Frýdku
- Místku předat zástupci UNI-
CEF v průběhu tohoto roku.
prim. MUDr. Ivana Röschlová

Lékařka Magdalena Malcharová hovoří o deseti zásadách kojení
podle Baby Friendly u informativní nástěnky na porodním odděle-
ní. Těm, kteří budou chtít získat bližší informace, doporučuje in-
ternetové stránky www.kojeni.cz.FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Dětské oddělení Nemocnice 
ve Frýdku-Místku získalo ocenění

Dětské oddělení Nemocnice ve Frýdku - Místku obdrželo le-
tos v únoru titul Baby Friendly Hospital - Nemocnice přátel-
ská dětem. Nemocnice se tak připojila k prolaktační iniciativě
podporované WHO/UNICEF.

Ve dnech 20. - 23. března
se v hlavním městě Maďarska
Budapešti konal mezinárodní
veletrh cestovního ruchu
UTÁZÁS, který má v součas-
né době velmi dobrý evrop-
ský zvuk. Ve spolupráci
s Českou centrálou cestovní-
ho ruchu ČR se na něm ve
vlastním stánku prezentovaly

i Region Beskydy a město
Frýdek - Místek ve spolupráci
s Beskydským informačním
centrem.

Jednalo se o první prezentaci
Regionu Beskydy celoevropské
úrovně. Veletrh UTÁZÁS patří
k mezinárodně uznávaným vel-
kým akcím svého druhu.

První dva dny byl veletrh

otevřen pro odbornou veřejnost
a v dalších dnech pak pro veřej-
nost obecně. Letos byl pořádán
již 26. ročník, výstavní plocha
byla 13 576 m2, vystavovalo
zhruba 800 vystavovatelů z 35
zemí a veletrh navštívilo cca 80
000 návštěvníků.

Dobrým signálem pro Region
Beskydy jako turisticky zajíma-
vou destinaci byly návštěvy a
zájem touroperátorů, mimo jiné
i Václava Fischera, majitele ce-
stovní kanceláře Fischer. Pan
Fischer navštívil stánek Regio-
nu Beskydy a byly mu předány
propagační materiály Regionu
Beskydy a Města Frýdek - Mís-
tek.

Region Beskydy jako zastře-
šující instituce svazků obcí na
svém území směřuje svou čin-
nost mimo jiné k akcím, které
vytvářejí a dále podporují image
regionu a jeho jednotlivých měst
a obcí jako oblasti velmi vhodné
pro cestovní ruch. Cestovní ruch
a jeho rozvoj by totiž mohl být
jedním z nejlepších způsobů,
jak pozvednout ekonomickou
situaci regionu, a to relativně
bez kolosálních investic.

Vzhledem k tomu, že každá

oblast má svá specifika, není
možné pouze převzít okopírova-
né zkušenosti odjinud. Při budo-
vání systémů v cestovním ruchu
je třeba stále, jako v každé jiné
tvůrčí činnosti, reagovat na mo-
mentální situaci a jí přizpůsobo-
vat následné kroky. Takto po-
stupuje i Region Beskydy a
svou práci se snaží rok od roku
zkvalitňovat.

Dokladem je i rostoucí úro-
veň propagačních materiálů a
celkového pojetí prezentací
včetně osobního přístupu zain-
teresovaných lidí. Při srovnání
s jinými vystavujícími subjekty
na UTÁZÁSu lze říci, že v sou-
časné se prezentuje Region
Beskydy na evropské úrovni a
pokud se podaří realizovat dal-
ší zamýšlená vylepšení, bude
se srovnání blížit úrovni světo-
vé.

Veletrh byl pro Region Bes-
kydy úspěšný v několika smě-
rech<žádný>: jednak se podaři-
lo proniknout na velké evropské
prezentace, jednak byla v praxi
ověřena správnost způsobu, ja-
kým region pracuje a získáno
několik nových podnětů, jak
práci dále zkvalitnit. (sch)

Region Beskydy zářil na mezinárodním veletrhu

PhDr. Nora Dolanská z České centrály cestovního ruchu disku-
tuje s Václavem Fišerem a Ing. Richardem Žabkou z odboru
územního a ekonomického rozvoje frýdecko-místeckého úřadu.

Senioři z klubu
důchodců na ulici

17. listopadu rádi cvičí
V našem městě existuje 8

různých klubů důchodců. Pře-
stože každý má svá specifika,
všem je společná snaha o zkva-
litnění života našich seniorů.
Důchodci z Domu s pečovatel-
skou službou na ulici 17. listo-
padu v Místku například začali
od února intenzivně cvičit.
„Scházíme se zde pravidelně
každé pondělí a středu. Vždy
máme nějaký program, ale v zi-
mě kvůli špatnému počasí akti-
vit ubylo, tak nás napadlo, že
bychom mohli začít cvičit - pro
zdraví a dobrou pohodu,“ uved-
la vedoucí klubu paní Karla Tei-
nitzerová. Věk ani zdravotní
stav přitom nehrají roli. Nejstar-
ší cvičence je jedenadevadesát
let a mnozí před cvičením odklá-
dají francouzské hole. „Každý
podle svých možností, nejdůle-
žitější přece je nepoddávat se
nepříjemným aspektům stárnu-
tí,“ pokračovala Karla Teinitze-
rová, kterou nejvíce potěší, když
od členů klubu uslyší, že je jim
po cvičení lépe a užívají méně
léků než předtím. Navíc svá těla
při tréninku nesvěřují jen tak ně-
komu. Cvičitelkou je jim paní
Zdeňka Paseková, bývalá uči-
telka tělesné výchovy. Mimo
sportovních aktivit tamní senioři
jezdí do divadla, v květnu plánu-
jí zájezd na Slovensko a o mě-
síc později tradiční smažení va-
ječiny. „Také pořádáme nejrůz-
nější přednášky nebo třeba sle-
dujeme cestopisné dokumenty.
Naposledy jsme jej měli spojený
s promítáním diapozitivů z Jeru-
zaléma,“ ukončila výčet činností
členů klubu Teinitzerová. (jač)

Žádosti o finanční dotaci
ze zdravotního fondu - uzávěrka!

Uzávěrka pro podávání žádostí o přidělení fi-
nanční dotace ze Zdravotního fondu Města FM

je do 30. června 2003. Žádosti přijímá MěÚ ve
FM, odbor sociálních služeb a zdravotnictví, Pa-
lackého 115, kancelář č. 337 (tel. 558 604 542 -
M. Bauerová) - zde je možno rovněž vyzvednout
formuláře žádostí. OSSZ



Takováto spolupráce již dříve
fungovala pod záštitou referátu
školství okresního úřadu. Na frý-
decko-místecké radnici na konci

března proběhlo jednání o ob-
novení těchto vztahů. „Smlouva
o oficiální spolupráci se připra-
vuje. Považujeme za důležité,

aby se do projektu zapojilo co
nejvíce škol,“ vyjádřil se místos-
tarosta Mgr. Petr Cvik, jenž má
ve své kompetenci právě oblast
školství. Jde vlastně o jakousi
pedagogickou inspiraci učitelů
obou zemí z vzájemného po-
znávání výukových forem, vzdě-
lávacích programů, trávení vol-
ného času žáků. „Je třeba po-
znat nejbližšího souseda, a to
nejen v rámci evropské integra-
ce,“ komentoval své profesní
snahy Mgr. Andrzej Krol. Podle
něj totiž mají naše národy spou-
stu společných znaků a tak je
snazší je aplikovat do praxe, na
rozdíl od Anglie nebo Německa.
V Polsku je totiž běžné, že ur-
čitá část vyučování probíhá
v podstatě v terénu jako zcela
rovnocenná. „Děti se učí na-
příklad ve skanzenu, kostele,
ale i v historické re-
stauraci, kde se jim věnují
tamní pracovníci s pedagogic-
kým minimem,“ vysvětlil ve-
doucí organizačně ekonomic-
kého oddělení odboru školství,
kultury, mládeže a tělovýcho-
vy Mgr. Milan Thiel. (jač)
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DOMOV DŮCHODCŮ Frýdek-Místek, ul. 28. října 
n a b í z í k odprodeji:

◆ pultovou mrazničku typ Vestfrost AB 300/95, rok pořízení
1998, cena 4000 Kč, málo užívaná

◆ lis prádelenský, typ FIBIR CP 89, rok pořízení 1998, 
cena 50000 Kč, nepoužívaný

◆ průmyslový šicí stroj s klikatým stehem typ MINERVA 72
527-10, rok pořízení 1998, cena 15000 Kč, nepoužívaný

◆ sterilizátor HS 122 A, rok pořízení 1994 cena 1000 Kč

◆ sterilizátor HS 61 A, rok pořízení 1994 cena 800 Kč

Informace ☎ 558 441 802, Domov důchodců, pan Roland

Mgr. Andrzej Krol si na důkaz brzké spolupráce podává ruku
s místostarostou města Mgr. Petrem Cvikem. Oba dva jsou pů-
vodním povoláním učitelé. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Od května do října letošního
roku bude ve městě Frýdek-
Místek a v jeho místních čás-
tech realizován svoz komunál-
ního odpadu od rekreačních ob-
jektů pomocí pytlů, popelnic ne-
bo kontejnerů. Způsob svozu
odpadu je stanoven na základě
místních podmínek, tzn. mož-
nosti dojezdu, hustotě rekreač-
ních objektů a prostorových
možnostech.

Harmonogram svozu odpa-
du v jednotlivých lokalitách je
následující:

Kontejnery budou přistaveny
vždy v pátek a odvezeny násle-
dující pondělí. Svoz bude probí-
hat v intervalu jednou za 14
dnů. Kontejnery budou odváže-
ny ze stanovených sběrných
míst v těchto dnech:

12. a 26. května, 9. a 23.
června, 7. a 21. července, 4. a
18. srpna, 1., 15. a 29. září, 13.
října

Jedná se o tyto lokality:
- kontejnery bikram
Zahrádkářská osada Hliník
Zahrádkářská osada Polní

(Olešná)
Zahrádkářská osada Nová

Osada
- kontejnery 1 100 litrů
Zahrádkářská osada U vo-

dárny (ul. Bruzovská)
Zahrádkářská osada Valcíř

I., II., III., IV.
Pytle budou odváženy ze

stanovených sběrných míst
v těchto dnech:

5. a 19. května, 2., 16. a 30.
června, 14. a 28. července, 11
a 25. srpna, 8. a 22. září, 6. říj-
na

Odvezeny budou pouze za-
vázané plastové pytle s logem
Frýdecké skládky, a.s. Pytle ob-
držíte na MěÚ Frýdek-Místek,
ul. Radniční 1148, č. dveří 108,
109 nebo na ul. Palackého 115,
č. dveří 419 po předložení do-
kladu o zaplacení poplatku za
komunální odpad od rekreační-
ho objektu pro rok 2003. Svo-
zová místa budou předem
označena barevnou vývěskou
s termínem odvozu odpadu.

Jedná se o tyto oblasti:
Frýdek:
Za nemocnicí - ul. K lesu, ul.

Dubnická, Pod Řehánkem - ul.
Pod Zámečkem, U Morávky I. -

ul. Podhůří, U Morávky II. - ul.
Podvolání, Par. č. 5641/4 u kři-
žovatky - ul. K lesu, Par. č.
6257/6 u lípy - ul. Nové dvory -
Hlíny, Par. č. 5742 pod č. 3261
- ul. Nové dvory - Vršavec, Par.
č. 5858/3 u č. 1963 - ul. Nové
dvory - Vršavec, PND ke sklád-
ce čp. 2460 - ul. PND , Par. č.
7881/2 PND - ul. PND (vedle
autobazaru).

Místek:
Družstevní ZO - ul. Družstev-

ní, U Ostravice - ul. Stará Rivié-
ra, Nad cihelnou - ul. Bahno -
Příkopy, U kapličky - ul. Bahno
- Příkopy, U rybníka - ul. Bahno
- Příkopy, Za Slezanem p.č.
3172 - ul. Bahno - Příkopy, Par.
č. 4128/12 - ul. Kvapilova, U
Hypernovy - ul. 17. Listopadu,
K Olešné - chatky - ul. K Oleš-
né (naproti čp. 1332, 1323), Lís-
kovec, Lískovec - mezi čp. 123
a 128, Za lesem, ZO Šajárka.

Skalice:
Kamenec vedle čp. 120, 72,

180, 214, 158, 174, 112, U vrby
vedle separovaného sběru,
Pod Strážnicí - za zastávkou
autobusu, Vrchy pod obcho-
dem - u chatek, Pod školou -
vedle čp. 20 (par. č. 120/5), Na
Baštici.

Zelinkovice:
Příborská u čp. 72, Lysůvky,

Lysůvky - Na dolinách, Chlebo-
vice, Ke kotlině - zahrádkářská
osada, Ke kotlině - u čp. 118,
Pod Kabáticí - u čp. 21, Pod Ka-
báticí - u čp. 26, Ke Kůtám - u
čp. 68 (odbočka ze Staříčské),
Parc.č. 112/4 - ul. Příborská.

Popelnice jsou přiděleny
v případě, že se jedná o ojedi-
nělý rekreační objekt převažují-
cí v zástavbě rodinných domků.
V těchto případech se svoz
v daném období řídí harmono-
gramem svozu odpadu od ro-
dinných domků.

Bližší informace získáte na
odboru životního prostředí a ze-
mědělství, kancelář č. 419 nebo
na telefonu 558 604 489.

Zároveň oznamujeme obča-
nům města Frýdku-Místku, že
Frýdecká skládka, a.s. bude i
ve dnech státních svátků, tj. 1. a
8. května zajišťovat svoz komu-
nálního odpadu, který bude or-
ganizován dle platného harmo-
nogramu svozu. ŽPaZ

Odvoz komunálního odpadu
od rekreačních objektů Mateřská škola Anenská oslavila na konci března již 30 let

svého působení. Na slavnostní akci byla zároveň otevřena vý-
tvarná výstava dětí pro všechny zájemce až do konce dubna.

Děti ze školky připravily za
pomoci svých učitelek kou-
zelnou výtvarnou výstavu.
FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Komise pro občanské zále-
žitosti pracuje již několik let a
nebude tomu jinak ani v násle-
dujícím volebním období. Za-
znamenala několik organizač-
ních změn, z nichž jako nejdů-
ležitější je převedení veškeré
agendy pod odbor kancelář
starosty městského úřadu -
slečnu Idu Kořenou (tel. 558
609 120), která bude zajišťo-
vat řádný chod této komise.

Náplní této komise je vítání
občánků do života, jubilejní
svatby a gratulace k jubileím.
Vzhledem k tomu, že se často
setkáváme s překvapením ob-
čanů, předkládáme tímto infor-
mace o akcích podporovaných
městem.

Vítání občánků
Konají se v obřadní síni frý-

deckého zámku, rodiče jsou
pozváni na základě matričních
údajů. Při této příležitosti je

předána malá pozornost Měs-
ta Frýdku-Místku.

Jubilejní svatby
Konají se na přání manželů

nebo jejich rodiny. Obřad se
provádí v obřadní síni frýdec-
kého zámku, v případě zhorše-
ného zdravotního stavu je
možná individuální domluva.
Nutno dohodnout v dostateč-
ném předstihu se slečnou Idou
Kořenou.

Jubilea - výročí
70 let - gratulace a pozvání

na kulturní vystoupení (jeden-
krát ročně v Národním domě)

75 let - gratulace a pozvání
na kulturní vystoupení s předá-
ním pozornosti (jedenkrát roč-
ně v Národním domě)

80, 85, 90 let a další každý
rok - osobní návštěva člena
KPOZ s dárkovým balíčkem.

Marie Knödlová
předsedkyně KPOZ

Přijeli k nám
házenkáři z Griedelu

Na Městský úřad Frýdek-Mís-
tek zavítala 11. dubna sportovní
návštěva z hessenského Griede-
lu. Naše město a Asociace škol-
ních sportovních klubů totiž již od
roku 1999 realizuje výměnné po-
byty studentů a dnes již také
sportovců a mentálně postiže-
ných dětí s německou organizací
Sportjugend Essen z Frankfurtu
nad Mohanem. Tentokrát zde při-
jeli týden strávit tamní házenkáři.
Cílem této spolupráce je vzájem-
ná výměna zkušeností především
v oblasti sportu a diskuse o roz-
voji česko-německé spolupráce v
obou regionech. Návštěvu přijala
starostka F-M Ing. Eva Richtrová,
místostarosta Mgr. Ivan Vrba,
pracovník odboru školství, kultu-
ry, mládeže a tělovýchovy Mgr.
Milan Thiel a slečna Ida Kořená,
jež má na starosti kontakty se za-
hraničím. Na tuto akci přispělo
Město Frýdek-Místek z fondu re-
prezentace a propagace částkou
52 000 Kč. (jač)

MŠ Anenská oslavila třicátiny

Oslavy již třicetileté pedago-
gické práce v oblasti předškolní
výchovy se zúčastnili zaměst-
nanci, kteří ve školce průběžně
pracovali od roku 1973. „Setka-
li jsme se s mnoha učitelkami i
správními zaměstnanci. Paní
ředitelka Irena Milatová ve
svém projevu shrnula události
uplynulé doby a ocenila úsilí
všech, kteří se starali o dobrou
výchovu více než osmnácti set
padesáti dětí,“ poznamenala
tamní učitelka Jana Mikendová.
Oslava pokračovala netradič-
ním vystoupením žáků mateř-

ské školy. Zazpívaly děti ze
sborečku Pomněnky, zařízením
se také rozezněla hra na klavír,
housle, flétnu i kytaru. Koncer-
tovali žáci, jenž kdysi mateř-
skou školu sami navštěvovali.
Výtvarná výstava sklidila také
velký úspěch. „V očích všech
byl údiv. Naše školka se formou
výstavy proměnila v pohádkové
království, které vytvořili peda-
gogičtí pracovníci spolu s dětmi.
Je z ní vidět kus odvedené prá-
ce pro šťastný a radostný život
těch nejmenších školáčků,“
ukončila Jana Mikendová. (jač)

Komise pro občanské záležitosti

Spolupráce s Polskem 
Nedávno navštívil Frýdek-Místek pracovník polského vzdělá-

vacího centra zřízeného Ministerstvem školství ČR Mgr. Andrzej
Krol. Mimo jiné také pracuje při polském ministerstvu školství
jako člen pro přeshraniční styk s polským i českým školstvím.
Z této své pozice hodlá s naším městem spolupracovat.
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ZÁPISY DĚTÍ DO MATEŘINEK
Zápisy dětí do všech mateřských škol ve Frýdku-Místku, Lís-

kovci, Skalici, Chlebovicích a Lysůvkách pro školní rok
2003/2004 se budou konat v úterý 13. května 2 a ve středu 14.
května v době od 8.00 do 16.00 hodin na jednotlivých mateř-
ských školách. Další informace k zápisu dětí do mateřských škol
budou poskytnuty v jednotlivých zařízeních. OŠKMT

Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 1
územního plánu zóny Olešná, Frýdek-Místek

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Městský úřad Frýdek-Místek, odbor územního a ekonomického roz-
voje, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace města Frýd-
ku-Místku

o z n a m u j e
na základě ustanovení § 20 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. staveb-
ního zákona ve znění pozdějších předpisů a § 17 odst. 1 vyhlášky č.
135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně pláno-
vací dokumentaci

p r o j e d n á v á n í

NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1
ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÓNY OLEŠNÁ FRÝDEK-MÍSTEK

Projednávání se uskuteční dne 21. 5. 2003 v 16.00 hodin na MěÚ
F-M ve velké zasedací síni 2. NP
Návrh zadání změny č. 1 ÚPN zóny Olešná je ve smyslu § 20 odst.
2 zák. č. 50/1976 Sb, ve znění pozdějších předpisů vystaven na
Městském úřadě Frýdek-Místek, odboru územního a ekonomického
rozvoje, 4. patro, dveře č. 401 v úřední dny PO a ST od 8.00 do
17.00 hodin, v ostatní dny od 8.00 do 13.30 hodin v době od 5. 5.
2003 do 6. 6. 2003.
V souladu s § 20 odst. 2 může každý uplatnit své podněty do 15-ti
dnů od posledního dne vystavení, tj. do 23. 6. 2003 na adresu: Měst-
ský úřad Frýdek-Místek
Odbor územního a ekonomického rozvoje
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
K námitkám podaným po uvedené lhůtě nebude přihlédnuto. Infor-
mace podá na tel. č. 558 609 275 Ing. arch. Zuzana Břachová.

X. mezinárodní veletrh turistiky
GLOBTOUR Katovice Frýdek-Místek se přidá

k 18 městům v České repub-
lice, kde koncem května pro-
běhne společná prezentace
organizací a činností pro dě-
ti a mládež. Cílem této akce
je seznámit veřejnost s akti-
vitami organizací pracujících
s dětmi a mládeží a nabíd-
nout neorganizované mláde-
ži některou z činností pro vy-
plnění jejich volného času.

Bambiriáda proběhla v minu-
lém roce ve 14 městech České
republiky. Návštěvníci si vy-
zkoušeli zajímavé činnosti, hry,
sporty, dovednosti aj. Čekal je
zábavný program, který připra-
vila sdružení dětí a mládeže,
sportovní organizace a středis-
ka volného času. Ve dnech 23.
- 25. května se Bambiriáda bu-
de pořádat i ve Frýdku-Místku.
Akce proběhne ve sportovním
areálu ZŠ na ul. J. z Poděbrad,
v areálu TJ Sokol a v divadélku
Čtyřlístek. Během pátečního
dopoledne se počítá s návště-

vami základních škol a páteční
odpoledne a sobota je vyhraze-
na pro děti a jejich rodiče. Bude
zde k vidění řada vystoupení -
od mažoretek, lidových tanců
až po bojová umění. Na ploše
budou moci děti vyzkoušet
svou zručnost při soutěžích a
sportovních kláních a při vytvá-
ření dětských rekordů. Svou
účast přislíbila i policie ČR a
Hasičské záchranné sbory. V
rámci Bambiriády proběhne v
neděli i turistický pochod v oko-
lí města s názvem „2000“ bam-
bilometrů s Goodwillem a de-
brujáry frýdeckého gymnázia.
Na tuto akci zveme všechny
děti, rodiče a učitele. V rámci ní
máte jedinečnou příležitost se
seznámit s aktivitami pro děti a
mládež v našem městě, a zís-
kat tak vhodnou náplň pro vaše
děti. Současně vyzýváme ještě
všechny organizace pracující s
dětmi, aby se připojily k této ak-
ci. Informace je možné získat
na www.klubkofm.com nebo na
tel. č. 558 609 215. 

Martin Sysala

Vedoucí odboru územního a ekonomického rozvoje Města
Frýdku-Místku Ing. Petr Šabrňák vyhledává v novém prospektu
Euroregionu Beskydy informaci pro návštěvníka veletrhu.

FOTO: Hana Windischová

Zástupci české části Euro-
regionu Beskydy repre-
zentovali město a Beskydy
v Polsku.

Úloha hostitele tentokráte
padla na polské kolegy, kteří
připravili stánek a zázemí a
umožnili pak zástupcům Města
Frýdek-Místek a Regionu Bes-
kydy společnou prezentaci pod
hlavičkou Euroregionu Besky-
dy na veletrhu turistiky GLOB-
TOUR v Katovicích. Na výsta-
vě se letos představili pouze
Poláci a Češi pestrou nabídkou
turistických možností a produk-

tů v Beskydech. Slováci se ak-
ce nezúčastnili. Veletrh byl za-
hájen v pátek 28. března v půl
desáté a trval celé tři dny. Jako
každý rok si jej nenechalo ujít
spousta domácích. Je známé,
že právě Poláci tvoří velké pro-
cento návštěvníků našeho re-
gionu. Jezdí k nám poměrně
často a rádi. Někteří poprvé, ji-
ní se znovu vrací na svá oblí-
bená místa v Beskydech. Dě-
kujeme sponzorům Radegast
Nošovice, a.s. a Hotelu Cent-
rum ve Frýdku-Místku za pod-
poru. (hw)

a) zavedení ekologicky
vhodných systémů pro vytápě-
ní rodinných domů, bytů a ob-
jektů určených k podnikatelské
činnosti jako náhrada za vytá-
pění pevnými palivy,

b) stavbu čistíren odpadních
vod nebo kanalizačních přípo-
jek pro napojení na kanalizační
síť, jako náhradu za septiky ne-
bo žumpy,

c) na stavbu nebo rekon-
strukci technologií výrazně
zlepšující životní prostředí,

d) zavedení alternativních
zdrojů energie,

e) podporu vzdělávacích
programů souvisejících s život-
ním prostředím,

f) řešení havarijních stavů na
úseku životního prostředí.

Komise životního prostředí
na svém zasedání konaném
dne 24. února navrhla doplně-
ní svého statutu tak, aby Měs-
to mohlo finančně podpořit ak-
tivity občanů, škol a organizací
dětí a mládeže, vedoucí ke
zlepšení životního prostředí.
Tímto krokem se fond více
otevře všem, kdo mají zájem
svou činností přispět k čistotě a
vzhledu města, k ochraně pří-
rody apod. 

Mezi další úkoly komise pat-
ří kontrolovat účelnost poskyt-
nutých finančních prostředků.
Proto se v letošním roce při-

pravuje rozsáhlejší kontrolní
činnost, která bude zaměřena
na plnění podmínek ze strany
příjemců finanční podpory, kte-
ré vyplývají ze smlouvy o po-
skytnutí finančního příspěvku.
V případě, že při kontrole ko-
mise zjistí porušení podmínek
nebo neoprávněné použití pro-
středků, pak může Město Frý-
dek-Místek od smlouvy od-
stoupit, a to v plném rozsahu.
Například pokud se kontrolou
zjistí, že příjemce příspěvku na
stavbu zásobníku pro usklad-
nění propanu má vedle vytápě-
ní propanem zaveden jiný způ-
sob vytápění, bude povinen
příspěvek vrátit. 

Žádosti o dotaci můžete po-
dávat odboru životního pro-
středí a zemědělství Městské-
ho úřadu Frýdek-Místek, Pa-
lackého 115, a to v průběhu
celého roku. Žádost však musí
být podána do jednoho roku od
ukončení stavby. OŽPaZ

Den zdraví na 6. ZŠ
S předstihem si učitelé a žá-

ci 6. ZŠ připomněli formou be-
sed Den zdraví s námětem
Zdravý životní styl. Studenti
naší zdravotnické školy Václav
Ondra a Pavel Bělunek se
představili šesťákům se svým
úspěšným projektem, v němž
se zaměřili na boj s kouřením.

Sedmáci si ověřili, jak jsou či
nejsou schopni podat první po-
moc. Pěkně se ujala této čin-
nosti Lenka Stanovská, členka
ČČK. Věčně živé téma Jak pe-
čovat o pleť a o vlasy bylo
vhodně zvoleno pro děvčata 8.
a 9. tříd, s nimiž na toto téma
diskutovaly a na spoustu dota-
zů odpovídaly dvě kosmetičky .
Chlapcům vyhovovalo spíše
téma Ve zdravém těle zdravý
duch, v němž se mohli dovědět
o správné životosprávě a posi-
lování. Ve spolupráci se Sport
relax - fit clubem ve Frýdku -
Místku a panem Brilantem be-
seda pokračovala i praktickou
činností. 6. ZŠ

V uplynulých dvou letech se
na přípravě a realizaci aktivně
podíleli mimo jiné Mgr. Rysza-
rd Radwan, vedoucí odboru
kultury a turistiky Města Biel-
sko-Bialé, který zastupoval
Polsko i letos a za Slovensko
to byli především RNDr. Peter
Beníček z KÚ Žilina a starosta
obce Strečno Alfonz Klocáň. V
tomto roce Slovensko zastupo-
val manažer Regiónu Beskydy
Ing. Juraj Bielik. Výsledkem
setkání je harmonogram spor-

tovních akcí, které budou stří-
davě probíhat jak v našem re-
gionu, tak v Polsku a na Slo-
vensku. Na některé akce bu-
dou formou projektů získány
dotace, jiné budou financová-
ny svépomocně a díky sponzo-
rům. Chybět nebude volejbal,
fotbal, tenis, stolní tenis, ragby
vozíčkářů, běh, plavání, street
basketball nebo parkurové zá-
vody.

Jak už se stalo dobrým zvy-
kem, hostitelé se chtěli trochu

pochlubit a ukázat přátelům,
jak se sportuje u nás, a tak při-
chystali návštěvu ve Squash
Relax clubu ve Frýdku-Místku.
Předtím, než mohli shlédnout
ukázku svěřenkyň Luďka Ku-
bíčka, trenéra juda, dostalo se
všem velmi milého přivítání ře-
ditelkou základní školy v Dobré
Mgr. Evou Novákovou.

Po pozdním obědě v dober-
ské restauraci Na sýpce stře-
deční program pokračoval na
Čeladné prohlídkou golfového
areálu a jízdárny. Zasvěceným
průvodcem byl starosta obce
Pavol Lukša. (hw)

Komise životního prostředí informuje
Komise životního prostředí vznikla v roce 1991 na základě

rozhodnutí městské rady, aby zajišťovala plnění některých
úkolů v oblasti životního prostředí. Komise také projednává
žádosti o dotace z fondu životního prostředí a navrhuje výši
dotace, kterou potom předkládá k odsouhlasení radě a zastu-
pitelstvu. Fond životního prostředí slouží k motivaci a podpo-
ře aktivit, které vedou ke zlepšení životního prostředí. V sou-
časné době je možné poskytnout prostředky zejména na:

Bambiriáda 

Setkání zástupců Euroregionu Beskydy
v rámci přípravy společných sportovních akcí

Čeští zástupci Euroregionu Beskydy přivítali koncem března
na Městském úřadu ve Frýdku-Místku, sídle Regionu Beskydy,
slovenské a polské kolegy, aby pak společně připravili sportov-
ní akce pro amatéry i profesionály v rámci celého euroregionu.



V tomto čísle Zpra-
vodaje Rady města
Frýdku-Místku se
vám budu snažit vy-
světlit další oprávně-
ní městských strážní-
ků. Jde o informace
týkající se právní
možnosti našich pra-
covníků, městských policis-
tů, legitimovat občana.

Oprávnění požadovat pro-
kázání totožnosti

Zjištěním totožnosti se podle
zákona rozumí zjištění jména,
příjmení, data narození a byd-
liště osoby. Tento rozsah zjiště-
ní je zpravidla nezbytný pro
provedení zákroku či úkonu,
který strážník při výkonu své
pravomoci realizuje.

Osoba prokazuje svoji totož-
nost občanským průkazem ne-
bo náhradním dokladem (např.
vojenská knížka, cestovní pas
apod.). V případě, že se osoba
prokazuje jiným způsobem,
než-li bylo uvedeno (např. řidič-
ským průkazem nebo jiným
průkazem, ve kterém je foto-
grafie, nebo prostřednictvím ji-
né osoby, která u sebe doklad
totožnosti má), prokazuje totož-
nost dané osoby jen osobním
prohlášením.

V praxi to znamená, že stráž-
ník v každém konkrétním přípa-
dě určuje sám, zda prokázání
totožnosti (již uvedenými způ-
soby) je dostačující k danému
skutku. Za hodnověrné nelze
uznat doklady či průkazy, které
jsou poškozené, nečitelné, pro-
padlé ve své platnosti apod.

Zákon dále stanoví, ve kte-
rých případech je strážník
oprávněn vyzvat osobu k pro-
kázání totožnosti. Je to ze-
jména:

- jde-li o osobu, vůči které
provádí úkon k plnění úkolů
obecní policie (např. při doručo-
vání písemností do vlastních ru-
kou.)

- jde-li o osobu pode-
zřelou ze spáchání pře-
stupku nebo trestného
činu či jiného správního
deliktu. Strážník při za-
bezpečování místních
záležitostí veřejného
pořádku, kromě jiného,
přispívá k bezpečnosti

osob a majetku. Z toho vyplývá
zákonné oprávnění zjišťovat to-
tožnost osob, zda-li nedošlo k
některým ji uvedeným činům.

- jde-li o osobu, od níž bude
třeba požadovat vysvětlení (ta-
to kapitola byla již popisována v
minulém čísle)

- jde-li o osobu, která odpoví-
dá popisu osoby hledané Policií
ČR.

Vzhledem k tomu, že strážník
má zmocnění vyžadovat od Po-
licie ČR údaje o hledaných a po-
hřešovaných osobách a je prav-
děpodobné, že se při výkonu
své pracovní činnosti dostane
do kontaktu s takovou osobou,
požaduje prokázání totožnosti.

- na žádost jiné osoby, jestli-
že tato osoba má na zjištění to-
tožnosti právní zájem. Jinými

slovy řečeno, každý má právo
obracet se na strážníka se žá-
dostí o pomoc a strážník je po-
vinen v rozsahu úkolů, které pl-
ní, požadovanou pomoc po-
skytnout ( např. host nezaplatí
útratu v restauraci a majiteli
vznikne škoda). Jedná se o
přestupek proti majetku, který
se řeší občansko-právní ces-
tou.

- jde-li o osobu, která ozna-
muje podezření ze spáchání
trestného činu, přestupku nebo
jiného správního deliktu. Totož-
nost takové osoby je nezbytná
pro další řízení.

Osoba, od které strážník z
některého z výše uvedeného
důvodů vyžaduje prokázání to-
tožnosti, je povinna jeho výzvě
vyhovět a svoji totožnost proká-
zat.

Na závěr uvedu několik pří-
kladů, kdy od vás strážník
může požadovat totožnost:-
na žádost orgánů obce v přípa-
dě, že se jedná o předvedení
osoby;

- zdržuje-li se osoba v blíz-
kosti místa, kde došlo ke spá-
chání trestného činu, k požáru,
dopravní nehodě či jiné mimo-
řádné události apod. 
Václav Buček, ředitel MP F-M
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22.3. J. Čapka Kříženec, bílo šedý, chundelatý, malý, fena
23.3. Novodvorská Kříženec, černobílý, štěně
24.3 Jana Opletala-čerp. st. Foxteriér, bílý, střední, pes
24.3. u provozovny Kraken NO, šedý, mladý, pes, kožený obojek
24.3. výpadovka na Ostravu   7 x kříženci NO, štěňata
26.3. Ostravská, směr ČSA Kříženec, černý, chlupatý , menší, pes
26.3. Ostravská, směr ČSA Kříženec bígl, černo bílo hnědý, fena
26.3. Frýdlantská u č.p. 1888 Srnčí ratlík, hnědý, hladkosrstý, pes zdrhovací obojek, na 

pravé přední noze zahojená jizva
26.3. Ostravská, u č.p. 513 Bulteriér, pes předán majiteli
26.3. Ostravská, u č.p. 513 NO, fena předána majiteli
27.3. Frýdecký hřbitov Kříženec, černý, kudrnatý, štěně, pes
28.3. Rokycanova Kříženec, bílý, chlupatý, menší, pes, kulhá
28.3. Olešná - rest. u Toma Stafordšírský bulteriér, zlatý, bílé znaky, pes kupírované uši
31.3. ČSA Kříženec, bílý, kudrnatý, menší, pes
31.3. Dr. Vaculíka u č.p. 1897 NO, černý, pes, obojek předán majiteli
31.3. Dr. Vaculíka u č.p. 1897 Kříženec husky, bílo černý, fena, obojek předán majiteli

a známka č. 466 - Sviadnov
1.4. Park B. Smetany Kříženec, rezavý, dlouhosrstý, malý, pes předán majiteli
1.4. restaurace U Hučky kříženec NO, pes
4.4. Staré město Kříženec, černý, menší, fena
7.4. Cihelní Černé dvouměsíční štěně, bílá náprsenka, pes
8.4. Slezská Kříženec, bílý, s hnědými znaky na hlavě, „ježatá“ hlava, 

menší, fena
10.4. Fügnerova NO, hnědošedý, fena
12.4. Lískovec u Hájku NO, černý s pálením, fena
13.4. Pod Štandlem Rotvailer, velký, pes, kožený obojek, předán majiteli
15.4. Míru Kříženec, černý, menší, ježatý, pes

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

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

Strážník legitimuje prodejce cukrovinek na místeckém náměstí
Svobody. Současně zjišťuje, zda má k prodeji a stání povolení.
Tentokrát bylo vše v pořádku. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

K 31.3. 2003 úřad práce evidoval 16 610 uchazečů o za-
městnání (v roce 2002 14 824), což je o 103 méně než v mi-

nulém měsíci. Míra nezaměstnanosti činila 14,83 % (v roce 2002
13,93 %) a v porovnání s předcházejícím měsícem poklesla o
0,10%-ního bodu. Úřad práce evidoval 7798, žen, což je 46,9 % z
celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání.

Při srovnání s minulým měsícem se počet absolventů a mla-
distvých zvýšil o 102 (t.j. o 5,9 %) a na konci března úřad práce
evidoval v této skupině 1819 osob (ve srovnání se stejným obdo-
bím roku 2002 to je o 2,5 % méně).

Nárůst o 13 osob oproti minulému měsíci byl zaznamenán v ka-
tegorii uchazečů se ZPS, kterých bylo evidováno ke konci března
2515. V průběhu března 2003 požádalo o zprostředkování za-
městnání 1085 nových uchazečů (oproti stejnému období loňské-
ho roku to je o 31 osob méně). Největší počet z nich představovali
zaměstnanci z odvětví výroba kovů a kovodělných výrobků, ob-
chod a textilní a oděvní průmysl. Z nově zaregistrovaných ucha-
zečů o zaměstnání 47 ukončilo samostatně výdělečnou činnost.
Vyřazeno bylo 1188 UoZ (oproti stejnému období loňského roku
to je o 199 osob méně) - z tohoto počtu byl pro 909 vyřazených
důvodem ukončení evidence nástup do zaměstnání (v březnu
2002 nastoupilo do zaměstnání o 161 UoZ více). Nejvíce vyřaze-
ných uchazečů našlo uplatnění především v odvětvích stavebnic-
tví, služby, obchod, zemědělství, lesnictví a pohostinství a ubyto-
vání. Z hlediska pracovních příležitostí evidoval úřad práce k 31.
3. 2003 celkem 397 volných míst s místem výkonu práce v okre-
se Frýdek-Místek, což je o 103 volných míst méně než ve stejném
období roku 2002 a o 26 volných míst více než ke konci předchá-
zejícího měsíce. Na 1 volné pracovní místo připadalo 41,8 ucha-
zečů - pro srovnání ke stejnému datu minulého roku na 1 volné
pracovní místo připadalo 29,6 UoZ. Pro dělníky bylo nabízeno 322
vhodných volných míst (o 58 méně než v r. 2002) a pro TH pra-
covníky a ostatní 75 vhodných volných míst (o 45 méně než v r.
2002). Pro občany se změněnou pracovní schopností bylo v na-
bídce úřadu práce 16 vhodných volných míst (o 9 méně než v r.
2002), pro absolventy a mladistvé 31 vhodných volných míst (o 45
méně než v r. 2002).V březnu zaměstnavatelé hlásili úřadu práce
nejvíce volných pracovních míst v profesích zedník, prodavač, ob-
chodní zástupce, pracovník ochrany a ostrahy a číšník - servírka.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti bylo vytvořeno a obsaze-
no v měsíci březnu 2003 celkem 76 nových pracovních míst. Z to-
hoto počtu bylo 17 absolventských míst, 14 společensky účelných
pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání ohrožené dlouhodo-
bou nezaměstnaností a 45 míst na provádění veřejně prospěšných
prací.

Během měsíce března zahájilo rekvalifikaci 275 uchazečů a na
konci měsíce navštěvovalo některý z probíhajících rekvalifikačních
kurzů pořádaných úřadem práce celkem 755 UoZ (z toho 388 ab-
solventů a mladistvých a 35 osob se ZPS). ÚP F-M

První kontrolu provedli stráž-
níci v nočních hodinách v pátek
4. dubna. Mladistvým nalévali
alkohol v těchto provozovnách:
Squash bar (Hlavní třída), Ma-
ňána (Náměstí svobody), klub
Za pecí (Hlavní třída), Novorest
(Frýdlantská ulice). O den po-
zději se do barů a klubů vydali
znova. „Byli jsme šokováni,
když jsme přišli do klubu Za pe-
cí jen o jeden den později a opět
jsme byli svědky toho, jak obs-
luha nalévá hned čtyřem mla-
distvým. Také v podniku Maňá-

na se nepolepšili, „ komentoval
přestupek ředitel městské poli-
cie Václav Buček. Ve Stounu a
U černého kocoura pokutovali
strážníci týž den za stejný neš-
var. Frýdecko-místecká měst-
ská policie se hodlá na kontroly
tohoto typu více zaměřit. Na
místě může tento přestupek po-
kutovat do výše 1 000 Kč. “Bu-
deme hříšníky předávat k řeše-
ní správnímu orgánu, kde lze
uložit vyšší peněžitou sankci, a
to do výše tří tisíc korun,„ ukon-
čil Buček. (jač)

Integrovaný systém
záchranné služby
Srdečně zveme děti a dospě-

lé 19. května na stadion TJ Sle-
zan. Od 9.00 hod. budou mít
opět jedinečnou příležitost
shlédnou technické vybavení,
výstroj a výzbroj policie, hasič-
ského záchranného sboru,
zdravotnické záchranné služby,
horské služby a městské policie.
Také v letošním roce přijali po-
zvání se svými exponáty členo-
vé Klubu vojenských historic-
kých vozidel 4x4 z Havířova a
odtahové služky ABA.V druhé
části programu od 11.00 hodin,
která proběhne před
tribunou,budou jednotlivé složky
předvádět ukázky své činnosti.
Finále vyvrcholí realizací simulo-
vané dopravní nehody, na které
předvedou návaznost své spo-
lupráce jednotlivé složky IZS.

Npor. Mgr. Jana Posová

Strážníci provedli kontroly
v místních restauracích 

Nemile překvapeni byli frýdecko-místečtí strážníci po kon-
trolách provedených v rámci prevence na úseku ochrany
před alkoholismem mládeže v místních restauracích. V sedmi
případech z devíti shledali, že obslužný personál v klidu na-
lévá alkohol mladistvým.

Nezaměstnanost 15 %
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603 512 515
nebo volejte zdarma

800 141 142
10% slevy pro 

tělesně postižené 
a důchodce

TAXI
K A D L Č Í K

558625 625

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

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

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

Kompletní sluÏby v oblasti

vodo - topo - plyn
s bezplatnou konzultací

n a b í z í

firma KUPâA Tomá‰
739 03 PrÏno ãp. 5

Volejte ihned 558 675 999
nebo 602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·

➙  RYCHLOST ➙  KVALITA ➙  SPOLEHLIVOST

ŽALUZIE

ŽALUZIE – Horizontální od 210 Kč/m2

včetně montáže, DPH, vyměření, 
doprava zdarma

– Vertikální   od 295 Kč/m2

TĚSNĚNÍ oken a dveří do drážky 
(mat. SILIKON)

Venkovní rolety: ● plastové od 950 Kč/m2 

● hliníkové od 2 850 Kč/m2

Lamelové dveře: cena od 1 400 Kč/ks

Venkovní žaluzie: cena od 680 Kč/m2

Sítě proti hmyzu: cena 690 Kč/m2

Garážová vrata: dálkové ovládání

Markýzy: korbové navíjecí kloubové

ZÁRUČNÍ, POZÁRUČNÍ
SERVIS ZAJIŠTĚN

GARANCE – 3-5 LET

VOLEJTE BEZPLATNĚ

800 101 021
MONTÁŽ • PRODEJ

• OPRAVY

(pro důchodce a při větším odběru

SLEVA)

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

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

P5
45

4

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA 
JEDINÁ ŠKOLA VE FRÝDKU-MÍSTKU S AKREDITACÍ

KE KONÁNÍ STÁTNÍCH ZKOUŠEK A PŘÍPRAVOU
K MEZINÁRODNÍM JAZYKOVÝM ZKOUŠKÁM

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

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

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

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

NATùRAâSTVÍ 
CHROMEC

Provádíme:
• nátěry oken, dveří,

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

Od 
18.00 hodin 

� 558 626 112

Mobil: 606 343 947

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

ZASKLÍVÁNÍ
BALKONŮ A LODŽIÍ

Frýdek-Místek
776 690 085, 728 850 267

OPTImI®

kvadro

Firma KOCIAN - MECNER

MALÍŘSTVÍ
A NATĚRAČSTVÍ
Nástřiky, žaluzie, těsnění

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

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

otevírá ve školním roce 2003/04 tyto studijní obory:

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

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

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. a 26. května
Informace: tel.: 724 200 040

CARAADD
A, B, C, D, E

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

STAVEBNÍ SPOŘENÍ
• vstupní poplatek pouze 50 %
• úrok 4,2 % + SP až 4500 Kč ročně

• nejlevnější úvěry na bydlení

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

BAZAR u křižovatky k INTERSPARU
Vykupujeme za hotové

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

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

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

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

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

558 631 535
558 679 371
604 556 181

Vzdělávací kurzy v rámci programu
PHARE 2000 - FRLZ

☛ MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ A JEHO ANALÝZA
6. května 2003, Frýdek-Místek

☛ JAK SE UCHÁZET O VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
13. května 2003, Ostrava

☛ JAK NAPSAT ŽÁDOST PRO STÁTNÍ PODPORU
15. května 2003, Bruntál/Krnov

☛ FINANČNÍ ŘÍZENÍ MALÉ FIRMY
20. května 2003, Havířov

☛ BANKOVNÍ TRH A FINANČNÍ PROSTŘEDÍ
22. května 2003, Karviná

více informací ☎ 558 628 880, 732 745 835



Město Frýdek-Místek získalo
do svého majetku  na základě zá-
kona č. 172/1991 Sb. převážnou
část státních bytů, ke kterým vy-
konával právo hospodaření Byto-
vý podnik Města Frýdek-Místek,
s.p. V roce 1991 město vlastnilo 
6 727 bytů.

Zastupitelstvo města Frýdek-
Místek schválilo již v září 1992
„Podmínky prodeje nemovitostí ve
vlastnictví obce a postup obce při
prodeji těchto nemovitostí“, které
upravily postup města při prodeji
nemovitostí v jeho vlastnictví do
vlastnictví fyzických nebo právnic-
kých osob.

V následujícím roce byla zahá-
jena privatizace bytového fondu.
Obytné domy byly většinou pro-
dávány do podílového spoluvlast-
nictví nájemců bytů. Privatizace
měla v jednotlivých letech narů-
stající tendenci. Zatímco v roce
1993 bylo prodáno 45 bytů, v ro-
ce 1997 to již bylo 537 bytů a v ro-
ce 1998 dokonce 1551 bytů.
V dalších letech pak prodej po-
stupně klesal. V současné době

jsou nabízeny k odkoupení ze-
jména bytové domy, které již v mi-
nulosti byly zastupitelstvem měs-
ta schváleny k prodeji, avšak ne-
došlo k uzavření kupní smlouvy, a
to z důvodů nezájmu tehdejších
nájemců bytů.

Nyní je Město Frýdek-Místek
vlastníkem cca 2600 bytů.

Kromě toho, že obecní byty by-
ly privatizovány, došlo také k vý-
stavbě nových bytů. V roce 1997
byly postaveny 2 nové bytové do-
my s 28 byty na Vyhlídce. V ná-
sledujícím roce byly realizovány
střešní nástavby na domech na
ul. Beskydská, kdy bylo vytvořeno
18 nových bytových jednotek.
V roce 2001 proběhla rozsáhlá re-
konstrukce bývalého hotelového
domu Koloredov, kdy kromě ne-
bytových prostor a ubytovny
vzniklo 101 bytů o velikosti 0+2 a
11 bezbariérových bytů o velikos-
ti 0+1.

Správa obecního bytového fon-
du byla zabezpečována nejprve
realitními kancelářemi na základě
mandátních smluv, od září 1999

je správa zajišťována přímo Měs-
tem Frýdek-Místek, odborem
správy obecního majetku. V sou-
vislosti s tímto byly zřízena dvě
detašovaná pracoviště odboru.

Při pronájmu obecních bytů je
postupováno dle Interní směrnice
pro pronájem obecních bytů Měs-
ta Frýdek-Místek, kterou schválila
Rada Města Frýdek-Místek. Byty
jsou přidělovány zejména podle
seznamu žadatelů, který je seřa-
zen dle data podání žádosti. Veli-
kost přiděleného bytu je závislá
na počtu osob ve společné do-
mácnosti žadatele a v rámci da-
ných možností se přihlíží i k pří-
padným individuálním požadav-
kům žadatele.

Při uvolnění bytu I. kategorie,
na kterém zůstal nevymožený
dluh od předešlého nájemce, za-
platí budoucí nájemce na základě
dohody o přistoupení k závazku
celou dlužnou částku, která však
nesmí přesáhnout u bytu o veli-
kosti 0+1 - 40 000 Kč, u bytu o ve-
likosti 1+1 (0+2) - 80 000 Kč, u by-
tu o velikosti 1+2 - 100 000 Kč, u
bytu o velikosti 1+3 - 120 000 Kč
a u bytu o velikosti 1+4 - 130 000
korun. I v tomto případě jsou byty
nabízeny podle seznamu žadate-
lů, dle data podání žádosti. O uza-
vření smlouvy o nájmu bytu roz-
hoduje vždy Rada města Frýdek-
Místek.

Rada města Frýdek-Místek
může rozhodnout o přidělení bytu
určité osobě, které je odůvodněno
zájmem Města Frýdek-Místek.
Přednostní přidělení bytu může
být radou města také schváleno
na základě doporučení sociálně
bytové komise.

V současné době je v seznamu
žadatelů evidováno 2750 žadate-
lů o byt. Žadatelem může být ob-
čan ČR, který má trvalý pobyt na
území Města Frýdek-Místek,
dovršil v den podání žádosti 18 let
věku, nesmí mít možnost užívat
samostatně bytovou jednotku, ne-
smí obývat neoprávněně obecní
byt a před podáním a po dobu ve-
dení žádosti nesmí být v prodlení
s placením peněžitých závazků
vyplývajících z užívání obecního

bytu nebo z městského zařízení
určeného k bydlení. Žadatel je po-
vinen písemně, popř. osobně po-
tvrdit během měsíce leden až bře-
zen každého kalendářního roku,
že trvá na vyřízení své žádosti.
Pokud žadatel nesplňuje výše
uvedené podmínky, je jeho žá-
dost ze seznamu žadatelů o byt
vyřazena.

Město Frýdek-Místek provozu-
je dvě ubytovny, které slouží pro
účely nouzového a krátkodobého
řešení vzniklé nepříznivé bytové
situace občana. Městská ubytov-
na v objektu č. p. 1347 na ul. So-
kolská ve Frýdku je v provozu od
srpna 1997. Je v ní 21 pokojů.
V loňském roce zde bylo v prů-
měru ubytováno 31 dospělých
osob a 33 dětí.

Městská ubytovna, která je
umístěna ve dvou patrech objektu
č. p. 811, ul. Malý Koloredov
v Místku, je v provozu od poloviny
roku 2001. Je v ní 28 pokojů, ve
kterých je poskytováno dlouhodo-
bé ubytování. V roce 2002 zde by-
lo v průměru ubytováno 29 do-
spělých a 28 dětí.

Město Frýdek-Místek rovněž
provozuje dvě přístřeší, která jsou
provizoriem do doby, než si ob-
čan opatří řádné ubytování. Uži-
vatelé přístřeší jsou většinou bý-
valí nájemci bytů, kteří byli na zá-
kladě soudního rozsudku zbaveni
možnosti užívat byt. Přístřeší je
pod dohledem městské policie.
Uživatelé hradí paušální poplatek,

který v současné době činí 600 Kč
za osobu a měsíc.

Přístřeší v domě č. p. 1309, ul.
Bahno - Příkopy v Místku je v pro-
vozu již od poloviny roku 1995. Je
v něm 16 místností, ve kterých by-
lo v roce 2002 ubytováno v prů-
měru 15 osob.

Od poloviny roku 2000 je zříze-
no druhé přístřeší v domě č. p.
1345, ul. Míru ve Frýdku, ve kte-
rém je 8 místností. V loňském ro-
ce zde bylo ubytováno v průměru
19 osob.

Město Frýdek-Místek dává
možnost, v případě volné kapaci-
ty,  zajistit ubytování v přístřeší
pro neplatiče bytu  i soukromým
vlastníkům bytů, kteří poskytnou
městu finanční příspěvek.

Velká pozornost je věnována
opravám a údržbě obecního byto-
vého fondu. Je snaha vybrané ná-
jemné z bytů a nebytových pro-
stor vrátit zpět do obytných domů.

Bližší informace týkající se výše
uvedené problematiky získají ob-
čané na odboru správy obecního
majetku MěÚ ve Frýdku-Místku,
ul. Radniční 1148, telefonní číslo
558 609 171  
e-mail: osom@frydekmistek.cz

Ing. Hana Kalužová,
vedoucí odboru SOM

7 KVĚTEN 2003ODBORY MěÚ

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- 3 kanceláře včetně soc. zázemí V.NP. (1 bývalá bytová jednotka)
- nebytové prostory o výměře 35 m2 III.NP. (1/2 byt. jednotky)
- nebytové prostory o výměře 129 m2 (IV.NP.)
- nebytové prostory o výměře 12,3 m2 (I.NP.)
- nebytové prostory o výměře 49,33 m2 (suterén)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku - kanceláře
3) Objekt čp. 811 - budova „B“ (nad restaurací), ul. Malý Koloredov
II. - V. NP - kanceláře (soc. zařízení samostatné)
4) křížový podchod
- prodejní box o výměře 12,24 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 13,40 m2 (směr ul. Frýdlantská)
- prodejní box o výměře 26,10 m2 (směr ul. Frýdlantská)
- prodejní box o výměře 12,20 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 19 m2 (směr MEINL)
- prodejní box o výměře 13,4 m2 (směr nám. Svobody)
5) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytový prostor o výměře 409 m2 (spol. sál)
6) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 88 m2 (III.NP.)
- nebytový prostor o výměře 35,12 m2 (II.NP.)
7) Objekt čp. 2155, ul. 28. října, Domov důchodců
- nebytový prostor o výměře 22,19 m2 (I.NP.)
Vybavení místnosti: nábytek + zubní souprava PROKTIK S1-E. Pod-
mínkou je mimo vlastní klientelu zabezpečení zubní péče obyvatelům
Domova důchodců.
8) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytový prostor o výměře 24,5 m2 (I.PP.)
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostíkovo nám. - II.NP:, IV. NP. - kanceláře
2) Objekt čp. 637, Kostíkovo nám.
- nebytový prostor o výměře 150 m2 - sklepní prostory
3) Objekt čp. 139, ul. E. Krásnohorské
- nebytový prostor o výměře 25 m2 (suterénní sklad)
4) Objekt čp. 606, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2

5) Objekt čp. 3140, ul. M. Chasáka
- nebytový prostor o výměře 6,2 m2 (I.NP.)
6) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 331 m2 (suterén)
7) Objekt čp. 2322, ul. T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 31,7 m2 (I.NP.)
8) Objekt čp. 2299, ul. T.G.Masaryka
- nebytový prostor o výměře 36 m2 (kotelna)
9) Objekt čp. 591, ul. Národních mučeníků
- nebytový prostor o výměře 50,2 m2 (I.NP.)
10) Objekt čp. 1344, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 76 m2

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

Bytová problematika našeho města

V místeckém Přístřeší byly vloni nahrazeny luxfery dřevěnými ok-
ny, což zabezpečuje řádné větrání a dostatek světla v objektu.

Obecní domy na Nové Osadě dostaly v loňském roce zcela nový
kabát. Město uhradilo opravu střech, výměnu oken a dveří 
a novou fasádu včetně zateplení. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Bývalý hotelový dům Kolo-
redov prošel rozsáhlou re-
konstrukcí. V závěru roku
2001 zde vzniklo 112 no-
vých, tzv. startovacích bytů,
2 patra městské ubytovny a
4 patra nebytových prostor
určených k podnikání.



8 KVĚTEN 2003BIC

BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Proč vzniklo Beskydské
informační centrum?

Koncepce státní politiky ce-
stovního ruchu České republi-
ky přijatá Vládou České re-
publiky o rozvoji cestovního ru-
chu říká, že cestovní ruch je
mnohostranným odvětvím,
které zahrnuje zejména dopra-
vu, turistická zařízení, průvod-
covské služby, turistický a in-
formační systém apod. V ce-
stovním ruchu působí jak sou-
kromý, tak veřejný sektor.
Systémově koncipovaný roz-
voj cestovního ruchu a jeho ří-
zení v obou sektorech zname-
ná nejen hospodářský přínos,
ale má i další kladné zhodno-
cení v podobě zachování pů-
vodních tradic a kultur, ochra-
ny životního prostředí a po-
dobně.

Turistické informační cent-
rum je pak obecně nejdůleži-
tějším článkem praktické pro-
pagace města, okolního regio-
nu i celého státu. Jeho úkolem
je zdarma poskytnout návštěv-
níkovi všechny důležité infor-
mace a navázat s ním lidsky
přívětivý kontakt, aby byl při
pobytu spokojen, aby jeho po-
byt byl co nejdelší, aby v regio-
nu či místě zanechal co největ-
ší útratu a aby se do něj i opa-
kovaně vracel.

Beskydské informační cent-
rum Frýdek-Místek bylo zří-
zeno k 1. 1. 1998 usnesením
Městského zastupitelstva ve
Frýdku-Místku ze dne 4. 11.
1997 jako marketingová orga-
nizace města, do jejíž kompe-
tencí zejména spadá:

● propagace města v tuzem-
sku a zahraničí

● provoz informačního centra
● zajišťování servisu domácího

cestovního ruchu
● spolupráce a podíl na vytvá-

ření produktů cestovního ru-
chu

● spolupráce s dalšími institu-
cemi a subjekty cestovního
ruchu činnými na území Čes-
ké republiky resp. v zahraničí
Vznik a činnost Beskydské-

ho informačního centra nava-
zují na opatření „Strategického
plánu ekonomického rozvoje
Frýdku-Místku“.

Provoz centra
Beskydské informační cent-

rum Frýdek-Místek má v sou-
časné době 3 kanceláře. Své
sídlo a kancelář má na Náměs-
tí Svobody ve Frýdku-Místku.
Letos nově otevřenou kancelář
na nádraží ČD ve Frýdku
a v rámci smluvní spolupráce
se Sdružením obcí Frýdlant-
sko-Beskydy provozuje svou
třetí kancelář ve Frýdlantu nad
Ostravicí.

Provoz všech tří kanceláří
zajišťuje v současné době pět
zaměstnanců (s jazykovým vy-
bavením němčina a angličti-
na), dále jeden pracovník na
civilní službě a dva praktikanti-
absolventi z úřadu práce. 

Všechny kanceláře Beskyd-
ského informačního centra
jsou otevřeny v hlavní turistic-
ké sezóně pondělí až čtvrtek
od 8.00 do 17.00, v pátek od
8.00 do 16.30 a v sobotu od
8.30 do 12.00. Mimo hlavní tu-
ristickou sezónu není otevřeno
v soboty. 

Hlavní pracovní náplň
Pracovníci Beskydského in-

formačního centra se zaměřují
zejména na následující služby:
- poskytovat občanům a insti-

tucím všestranné informace 
o Frýdku-Místku a regionu
„Frýdlantsko-Beskydy“ (tj. lo-
kalizace ulic, informace z da-
tabanky služeb, firem a orga-
nizací)

- pomáhat návštěvníkům v ori-
entaci a při zajišťování po-
třebných služeb

- pro veřejnost zajišťovat infor-
mace o činnosti Městského
úřadu ve Frýdku-Místku
a úřadů smluvních partnerů

- informovat o aktuálním dění
ve výše uvedeném území

- poskytovat informace o do-
pravních spojích

- informovat o ubytovacích
a stravovacích službách, kul-
turních a sportovních zaříze-
ních a jejich programech, dá-
le pak zdravotnických a soci-
álních zařízeních apod.

Mezi další, doplňkové služby
a činnosti, které završují kom-
plexnost informačního centra
pro návštěvníka města či regi-
onu patří především:
- prodej map, pohlednic, turis-

tických průvodců.
- prodej drobných suvenýrů
- zprostředkování ubytování
- vyvolávání filmů a fotografií
- průvodcovské, tlumočnické

a překladatelské služby
- reklamní činnost pro jiné or-

ganizace, společnosti a pod-
nikatele

- faxová a internetová služba
- prodej vstupenek na sportov-

ní a kulturní akce
V rámci projektu „Dovolená

v Beskydech“ spolupracuje
s mnoha podnikateli v oblasti

služeb a cestovního ruchu.
Z těchto podnikatelských sub-
jektů je celkem 69 ubytova-
cích zařízení (z toho 23 ubyto-
vacích zařízení kategorie uby-
tování v soukromí) z Frýdku-
Místku a celého regionu Bes-
kydy, smluvními partnery
Beskydského informačního
centra.

Statistika návštěvnosti
Průměrně bývá zodpověze-

no celkem 19 674 dotazů, z to-
ho 7 865 telefonicky a 11 809
dotazů osobní návštěvou. Cel-
kem 6 500 klientů „navštívilo“
BIC prostřednictvím webových
stránek na internetu - . „Nejbo-
hatší“ na dotazy bývá měsíc
červenec - průměrně 2 138 kli-
entů.

Propagace města
a regionu

V rámci propagace Frýdku-
Místku a okolního regionu Bes-
kydské informační centrum
zpracovává a vydává propa-
gační materiály různého dru-
hu. Za dobu svého působení to
bylo přes 20 titulů tištěných
propagačních či informačních
materiálů. Většina těchto titulů
je vydávána rovněž v cizích ja-
zykových mutacích, především
v angličtině a polštině.

Inzerce a propagace
v médiích

Beskydské informační cent-
rum Frýdek-Místek pravidelně
propaguje Město Frýdek-Mís-
tek a okolní region v odborných
časopisech cestovního ruchu,
v běžném denním tisku a dal-

ších médiích. Především jde
o odborné časopisy cestovního
ruchu TTG Czech republic,

Travel profi, COT business,
Všudybyl a další. V oblasti
denního tisku to jsou přede-
vším deníky, resp. jejich muta-
ce vycházející v Čechách a na
jižní Moravě.

Propagace na 
výstavách a veletrzích

cestovního ruchu
Beskydské informační cent-

rum propaguje možnosti ce-
stovního ruchu ve Frýdku-Míst-
ku a beskydském regionu pra-
videlně na mnoha veletrzích
a výstavách cestovního ruchu
u nás i v zahraničí, a to buď sa-
mostatně nebo ve spolupráci
s odborem územního a ekono-
mického rozvoje městského
úřadu následující akce: REGI-
ONTOUR Brno, HOLIDAY
WORLD Praha, EXPOTOUR
Slovakia, Žilina MTT Beskydy,
Bielsko Biala GLOBTOUR Ka-
tovice, MITT Varšava, TOUR
SALON Poznaň.

BIC v rámci své činnosti také
připravuje, zpracovává a reali-
zuje některé projekty souvisejí-
cí s rozvojem cestovního ruchu
ve Frýdku-Místku a Regionu
Beskydy. Jsou to například: 

Cykloturistické trasy
V roce 1999 byl dokončen

projekt vyznačení 225 km cyk-
loturistických tras „Brána Bes-
kyd“, na jehož realizaci získalo
Beskydské informační centrum
dotaci z programu PHARE ve
výši 360 tis. Kč. Uvedený pro-
jekt řeší vyznačení šesti cyklo-

turistických okruhů v terénu
včetně popisu zajímavých
míst, kterými jednotlivé cyklot-
rasy vedou.

V tomtéž roce získalo Bes-
kydské informační centrum přís-
pěvek od Okresního úřadu ve
Frýdku-Místku na přípravu a vý-
robu vývěsních cykloturistických
map „Brána Beskyd“ ve výši
250 tis. Kč, a dále 125 tis. Kč na
doznačení a opravu již stávají-
cích cykloturistických tras.

V roce 2000 se Beskydské
informační centrum podílelo na
realizaci vyznačení „Beskyd-
sko-Karpatské cykloturistické
trasy“, které bylo realizováno
v rámci projektu CREDO pří-
hraniční česko-slovenské spo-
lupráce.

V roce 2002 Beskydské in-
formační centrum zpracovalo
a pomáhalo realizovalo projekt
vyznačení cykloturistických
tras v obcích Staré Hamry, Bí-
lá, Velké Karlovice, který obdr-
žel dotaci z PHARE CBC. Sou-
částí projektu bylo i zhotovení
propagačního materiálu - map-
ky cykloturistických tras v ce-
lém Regionu Beskydy.

Strategie rozvoje
cestovního ruchu

v regionu Beskydy
V roce 2001 bylo Beskydské

informační centrum generál-
ním zpracovatelem “Strategie
rozvoje cestovního ruchu v Re-
gionu Beskydy“, kterou realizo-
valo na zakázku Sdružení Re-
gion Beskydy za finanční pod-
pory České centrály cestovní-
ho ruchu. 

Petr Kolčárek

Pracovník centra (vpravo) podává zájemci informace o sportovních akcích ve městě.
FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Ředitel BIC Petr Kolčárek
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V salónku Kavárny Radhošť
se konal pracovní oběd s pa-
nem velvyslancem, kterého se
mimo vedení města - paní sta-
rostky ing. Evy Richtrové, mís-
tostarostů Mgr. Petra Cvika a
Mgr. Ivana Vrby zúčastnili také
zástupci Euroregionu z české,
polské a slovenské strany, se-
nátor Ing. František Kopecký a
jiní. Diskutovalo se jak jinak než
o Evropské unii ve vztahu k na-
šemu regionu.

Program pokračoval bese-
dou s místními seniory. Akce
začala v 15.00 hodin v prosto-
rách Nové scény Vlast. Všech-
ny dotazy byly zodpovězeny,
přičemž frýdecko-místečtí ob-

čané důchodového věku nako-
nec odcházeli se slovy, že jejich
děti se po vstupu ČR do EU bu-
dou mít dobře. Při příležitosti
besedy si mohli lidé prohléd-
nout výstavu Prabira Ganguly-
ho, jenž se tématu Evropské
unie věnuje ve svých kresbách
zajímavých herních karet. O
dvě hodiny později začala v Ná-
rodním domě veřejná debata
s občany Frýdku-Místku. A jaké
dopadaly na Ramiro Cibriána
nejčastější dotazy? Jak bude
po vstupu do ČR řešena drogo-
vá problematika, zda nám ne-
klesne životní úroveň, jak čeští
senioři vyžijí s výší starobního
důchodu, jaké dotace dostává

od evropské unie Česká repub-
lika již teď jako kandidátská ze-
mě nebo zda nám zůstane svo-
boda projevu a náboženského
vyznání? Nemalý zájem byl ta-
ké o zodpovězení otázky, bude-
li ještě mít naše země někdy
šanci dostat se do EU, pokud
červnové referendum o jejím
vstupu dopadne negativně. Po
debatách předal Ramiro Cibri-
an starostce města vlajku Ev-
ropské unie jako symbol před-
pokládaného brzkého vstupu
naší země k Společenství. „Tě-
šíme se na vstup České repub-
liky do unie, nejen kvůli kvalitní-
mu lednímu hokeji a vyhlášené-
mu pivu,“ uzavřel úsměvně pra-
covní den ve Frýdku-Místku Ra-
miro Cibrian, který i přes svůj
španělský původ bravurně
zvládá češtinu. (jač)

Ramiro Cibrian předává starostce Frýdku-Místku vlajku Evrop-
ské unie jako symbol brzké integrace.

FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Velvyslanec diskutoval s občany
Frýdek-Místek přivítal 10. dubna velvyslance a zároveň ve-

doucího delegace Evropské komise Ramiro Cibriána, který
přijel spolu s Arnoštem Marksem, poradcem EU pro regiony,
debatovat s občany.

� Jak se vstupem do EU změní moje životní úroveň?
Zkušenosti z předchozích rozšiřování ukazují, že

všechny státy, které k EU přistoupily, v průběhu několika
let zbohatly. V případě České republiky není jediný dů-
vod, proč by tomu mělo být jinak. Vstup do EU přinese
České republice nové možnosti v hospodářské oblasti,
především díky otevření trhů. Poroste produktivita práce
a celkově dojde k hospodářskému růstu, díky němuž po-
roste i životní úroveň všech vrstev obyvatelstva. Pokud v
některých oblastech nastane navýšení cen, bude vyvá-
ženo vyššími příjmy. Jednotný trh dále přinese oživení
ekonomiky, příliv investic, nová pracovní místa a v nepo-
slední řadě i zkvalitnění výrobků a služeb.

� Má EU vůbec zájem na rozšíření?
Většina obyvatel současné Evropské unie je pro roz-

šíření o státy střední a východní Evropy. Evropská unie
za posledních 10 let investovala do různých projektů re-
alizovaných v České republice více než 30 miliard Kč (a
tato podpora bude pokračovat), což je jasný pozitivní sig-
nál. V minulosti totiž kandidátské země před vstupem do
EU finanční podporu nedostávaly. Jak politicky tak eko-
nomicky je pro Unii rozšíření velmi výhodné; sjednocená
Evropa bude stabilnější a hospodářsky silnější, bude mít
větší vliv na světové trhy a na mezinárodní politickou scé-
nu. Důležitou roli hraje také posílení obranyschopnosti a
celkové zlepšení bezpečnostní situace v Evropě.

� Kdy u nás bude zavedeno euro?
Datum zavedení eura bude určeno společným roz-

hodnutím EU a ČR. Pro přistoupení k eurozóně bude mu-
set ČR splnit předem dané podmínky tzv. konvergenční
kritéria. Tato kritéria byla ustanovena v roce 1993 Maa-
strichtskou smlouvou a jsou stejná pro všechny. Pro
Českou republiku jsou klíčovými oblastmi kontrola infla-
ce, schodku státního rozpočtu a stability směnných kur-
sů. Pravděpodobným datem zavedení eura v České re-
publice je období okolo roku 2008.

� Jaké pracovní možnosti mne čekají?
Občané Evropské unie mají právo na rovný přístup k

pracovním příležitostem ve všech členských státech.
Jedná se tedy o možnost pracovat bez pracovního po-
volení a za stejných podmínek jako občané daného stá-
tu. Občan kteréhokoliv členského státu Evropské unie se
může ucházet o práci v konkurzním řízení jakékoliv firmy
či organizace na území jiného členského státu. Na plné
zavedení tohoto práva do praxe je mezi EU a ČR do-
hodnuto přechodné období, které bude znovu projedná-
váno 2 roky po přistoupení ČR k EU. Ne všechny země
však budou toto přechodné období, které smí trvat nej-
déle 7 let, uplatňovat. Například Nizozemsko, Irsko,
Švédsko a Dánsko již oznámily, že v jejich zemích budou
Češi moci pracovat bez omezení ihned po vstupu. Pod-
nikatelé a živnostníci však budou moci volně a neome-
zeně podnikat okamžitě.

� Co se změní pro českého zemědělce?
Po vstupu ČR do EU zemědělce ovlivní především tzv.

Společná zemědělská politika, která se uplatňuje po ce-
lé Unii. Zemědělci budou moci své produkty volně nabí-
zet na jednotném trhu a využívat ostatních výhod, které
mj. podporují odbyt a zaručují dobrý příjem zemědělců.
Systém kvót, jenž je základní součástí společné země-
dělské politiky, již v ČR do určité míry existuje; po vstu-
pu České republiky do EU bude pouze rozšířen na další
zemědělské produkty. Podle odborných odhadů Evrop-
ské komise vzrostou do roku 2006 reálné příjmy českých
zemědělců zhruba o 60 %, navíc Komise počítá s roz-
sáhlou podporou investic a programů rozvoje venkova
ve všech nových členských zemích.

� Budeme mít na rozhodování v EU nějaký vliv?
Ano, úměrný velikosti České republiky; budeme mít

zastoupení srovnatelné například s Nizozemskem nebo
Portugalskem. ČR bude zcela rovnoprávná se všemi
ostatními členskými zeměmi: bude mít svého komisaře,
své poslance v Evropském parlamentu, úředníky v insti-
tucích EU, čeština se stane jedním z jednacích jazyků EU
a budou do ní překládány veškeré důležité dokumenty.

� Bude vstup do EU pro Českou republiku eko-
nomicky výhodný?

Určitě. ČR sice bude muset jako každý členský stát
přispívat do společného rozpočtu EU, ale tento příspěvek
by měl dosahovat maximálně 1,27 % HDP. Předpokládá
se, že naopak od EU by ČR mohla získat mnohem více.
Evropské finanční fondy a programy jsou poskytovány k
zajištění stálých příjmů zemědělců a s tím souvisejícího
udržitelného rozvoje venkova a produkce kvalitních po-
travin. Finanční prostředky EU jsou dále určeny na roz-
voj zaostalejších oblastí postižených nezaměstnaností a
restrukturalizací průmyslu, na modernizaci infrastruktury,
na sociální programy či vytváření nových pracovních
míst, a také na podporu podnikání a ochranu životního
prostředí.

� Jaké výhody mají tak zvané „čtyři základní svo-
body“?

EU je postavena na čtyřech základních svobodách:
volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. Volný pohyb
zboží znamená zrušení celních bariér, jednotné technic-
ké, bezpečnostní a hygienické předpisy. Výhodou volné-
ho pohybu služeb je, že firmy mohou nabízet své služby
bez omezení ve všech státech Unie a bez problémů si za-
ložit svou pobočku i v cizině. Díky volnému pohybu osob
se občané mohou sami rozhodnout, kde chtějí pracovat,
studovat či žít, a to za stejných podmínek jako občané da-
né země. Toto platí např. i pro turistiku, kdy občan člen-
ské země může cestovat volně po celé Unii, aniž by po-
třeboval pas. Čtvrtou svobodou je volný pohyb kapitálu,
díky kterému si občané mohou otevřít konto, převádět pe-
níze, investovat nebo spořit v kterékoliv zemi EU.

	 Kdy vstoupí Česká republika do EU?
Předpokládá se, že 1. května 2004 tak, aby mohli i Če-

ši, jakožto noví členové EU, volit své zástupce do Ev-
ropského parlamentu. V prosinci 2002 bylo ukončeno
předvstupní vyjednávání s EU. V současné době se při-
pravuje znění přístupové smlouvy, která bude podepsá-
na 16. dubna 2003 v Aténách a v průběhu roku 2003 by
měla být přijata jak parlamenty všech členských zemí
EU, tak Parlamentem ČR a Evropským parlamentem. Ke
vstupu ČR do EU se budou moci vyjádřit také občané ČR
v referendu, bude proto záležet pouze na nich, zda se
Česká republika stane členem Evropské unie nebo ne.


 Budou Češi druhořadými občany Unie?
Prvořadé nebo druhořadé členství v Unii neexistuje.

Je pouze jeden druh členství v EU, pro všechny země
stejný. Ať jsou členské státy EU velké nebo malé, ať jsou
v Unii dlouho nebo krátce, ať jsou více nebo méně eko-
nomicky rozvinuté, všechny jsou si politicky rovné. Rov-
né při rozhodování i při výkonu práv. Nejdůležitějším prá-
vem je právo mít jako rovnoprávný člen své zástupce
v evropských institucích.

� Po kolika letech po vstupu do EU budeme mo-
ci volně odjet za prací do zahraničí?

K vyjednávací kapitole „Volný pohyb osob“ Evropská
unie skutečně požadovala přechodná období. Doposud
vyjednané přechodné období bylo určeno na maximální
dobu 7 let, a to ve formátu 2+3+2, tj. po uplynuti 2 let bu-
de další trvání přechodného období znovu přehodnoce-
no. Toto přechodné období nebude platit pro všechny
členské státy Unie. Zároveň je třeba mít na paměti, že vy-
jednávací kapitoly jsou uzavřeny přechodně a právní zá-
vaznost bude mít až Přístupová smlouva mezi EU a ČR.

� Jak přistoupení k EU ovlivní české firmy?
V zásadě pozitivně. Českým firmám se otevřou nové

možnosti, zároveň však budou vystaveny tvrdé konku-
renci. Měly by se tedy co nejlépe připravit na jednotný trh
a jeho pravidla tak, aby jejich konkurenceschopnost by-
la co nejvyšší.

 Budu mít jako evropský občan nějaká zvláštní
práva?

Ano. Být občanem EU znamená mít:
• Právo na volný pohyb bez hraničních kontrol, právo žít

a studovat kdekoli v rámci Unie.
• Právo pracovat v jakémkoli členském státě EU za stej-

ných podmínek jako občané příslušného státu.
• Právo volit a být volen do Evropského parlamentu a v

obecních volbách v jiných členských státech.
• Právo na ochranu diplomatickými a konzulárními úřady

jiného členského státu, a to za stejných podmínek jako
občané tohoto státu.

• Právo petiční k Evropskému parlamentu a právo obrá-
tit se na ombudsmana EU.

www.evropska-unie.cz

Jak nás ovlivní vstup do EU -  otázek a odpovědí
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V rámci Komunikační strate-
gie před referendem o vstupu
ČR do EU vznikla při Regionál-
ním informačním středisku při
Vysoké škole podnikání, a.s síť
Místních evropských informač-
ních středisek (MEIS). Jedním
z nich se stává středisko při
Vyšší odborné škole Goodwill.

Cílem středisek je:
- poskytnout občanům maxi-

mum srozumitelných a objek-
tivních informací o Evropské
unii a dopadech vstupu ČR
do EU,

- dále vyzvat občany ČR, aby
se aktivně zúčastnili referen-
da o vstupu ČR do EU,

- oslovit srozumitelnou formou
cílové skupiny obyvatelstva
s přihlédnutím ke specifiku
jednotlivých regionů

- provádět přímou komunikační
strategii mezi občany.

Vyšší odborná škola Good-
will při příležitosti zahájení čin-
nosti střediska otevře proble-
matiku terciálního vzdělávání
v ČR ve srovnání s EU, a to for-
mou přednášky Postavení ab-
solventů VOŠ v kontextu ev-
ropského vzdělání. Další cílo-
vou skupinou se pak stanou
senioři, pro které bude v násle-
dujícím období určen cyklus
přednášek a besed na téma
Kulturní vztahy v Evropské unii.

Slavnostní předání Osvěd-
čení MEIS panem RNDr. Vladi-
mírem Krajčíkem, prorektorem
Vysoké školy podnikání Ostra-
va proběhlo 1. dubna v 10.00
hodin v přednáškovém sále
školy na ulici P. Holého 400 ve
Frýdku - Místku za účasti zá-
stupců města z oblasti regio-
nálního rozvoje a školství. 

Mgr. Eva Torčíková

Ing. Petr Pácl, CSc. se v krátké době celkem
třikrát presentoval (TEP, internetové stránky
města, zastupitelstvo města), a vždy uvedl jen
své jméno s tím, že kdo bude mít zájem, najde
více informací o jeho osobě v encyklopedii
“Kdo je kdo„. Asi ne každý má možnost si na in-
ternetu vyhledat příslušné heslo nebo nemá
čas si zajít do veřejné knihovny. Proto vám na-
bízím doslovný přepis z encyklopedie “Kdo je
kdo„ :

“PÁCL Petr, Ing., CSc. - technik, 4.2.1941
Ostrava, ženatý (60). MANŽ. Jaroslava (1941,
roz. Gebauerová, technička). DĚTI Petr
(1961), Vladimíra (1965). RODIČE Augustin
(1914-81, technik) a Růžena (1911-80, zdra-
votnice).

NYNÍ generální ředitel a předseda předsta-
venstva. ST VŠ báňská, fak. hutní, materiál,
nauka o kovech, tváření, Ostrava 63 (CSc. 90).
KRÉDO Rozhoduj vlastní hlavou, kontroluj
svědomím. ZÁJMY řízení a podpora výzkumu,
organizace výzkumu; fotografování, filmování,
turistika. P 63-71 zástupce ved., vedoucí pro-
vozu, Válcovny plechu, Frýdek-Místek: 71 - vý-
zk. a věd. prac., ředitel divize, ředitel společ-
nosti a předseda představenstva , gen. řed. fi-
nanční skupiny Výzkumný ústav hutnictví žele-
za Dobrá u F.-M., (dnes po privatizaci VÚHŽ
a.s., Dobrá). Z 71 ztráta postavení a zaměst.
v souvislosti s normalizací; 90 možnost obha-
joby dizer. práce; 94-95 návrh na real. „mana-
gement buy out“ VÚHŽ, a.s., a totální změna
profese z vědecké na TOP management. POL.
pravicová, není čl. žádné polit. strany, sympati-
zant ODS, předtím OF, čl. Věd. společnosti pro
nauku o kovech . V. Zasl. vynálezce - Zlatý od-
znak 86 (25 vynálezů), atestace I. st. věd. tech.
88 (100 publ. a 200 výzk. zpráv). D více než
100 publikací, z toho asi 20 v zahr., vše ve
sbor. konfer. a odbor. čas. Hlavní oblast : mag-
neticky měkké materiály na bázi železa, tech-
nologie, struktura, vlastnosti, postupy výroby,
sekundár. rekrystalizace. Kandidát. disertace:
Fyzikálně-metalurg. problémy výroby orient. Fe
- 3 % Si pásů, 90. Význ. real. : autor a spolu-
aut. několika vynálezů, které pokrývají tzv. čes-
kou nitridickou variantu technologie výr. orien-
tovaných trafopásů a dynamopásů, realiz. Po-
stupně v Třinec. želez., Nové huti Ostrava, Vál-

cov. plechu F.M.. a VSŽ Košice. B Hutnické lis-
ty 5/93, 9/98, 10/98, Novodobí podnikatelé
F.M. a okolí.

SA E. Destinové 97, 738 02 Frýdek-Místek,
tel. 0658/324 00, tax 0658/351 14. PA VÚHŽ,
a.s., 739 51 Dobrá, tel./fax 0658/62 37 77. „

S Petrem se známe již více něž 20 let. Ty-
káme si. On ví, že jsem členem strany a já za-
se vím, že byl členem KSČ do roku 1971. Oba
nás spojil zájem a aktivní zapojení v oblasti
technické tvůrčí činnosti a oblast průmyslových
práv. Myslím si, že v encyklopedii nejsou uve-
deny všechny jeho aktivity na poli technické
tvůrčí činnosti. Petr se významnou měrou podí-
lel na velmi dobrých výsledcích v oblasti vyná-
lezectví a zlepšovatelství ve Válcovnách ple-
chu. Také jeho zásluhou se Válcovny plechu
v hodnocení všech podniků na úseku Vynále-
zectví a zlepšovatelství umísťovaly opakovaně
ročně na prvním místě v rámci celé VHJ Hut-
nictví železa a nechávaly za sebou takové gi-
ganty, jako byly VŽKG, NHKG, Třinecké žele-
zárny nebo SONP Kladno. Hodnotil se dosaže-
ný celospolečenský prospěch na jednoho pra-
covníka a tady neměly Válcovny plechu konku-
renci. Zapojení do technické tvůrčí činnosti
přinášelo odměnu autorovi technických řešení,
která však byla jen zlomkem dosažených celo-
společenských přínosů, seberealizaci, ale hlav-
ně ekonomický přínos pro celou společnost.

Za své zásluhy byl Petr také po zásluze oce-
něn a to titulem “Zasloužilý vynálezce„ s prá-
vem nosit zlatý odznak. Tento titul se uděloval
jako výraz celospolečenského ocenění technic-
ké tvůrčí práce a iniciativy vynálezci, který svý-
mi vynálezy dosáhl společenského prospěchu
nejméně ve výši 3 milióny Kčs. Titul uděloval
ministr a bylo to jedno z nejvyšších vyzname-
nání v oblasti technické tvůrčí práce. Troufám
si tvrdit, že vyšší bylo již jen vyznamenání “Hr-
dina socialistické práce„. 

Na závěr mého stručného doplnění Petrovy
vizitky z oblasti technické tvůrčí práce a inicia-
tivy chci jen dodat, že se mi líbí shora uvedené
krédo - “Rozhoduj vlastní hlavou, kontroluj svě-
domím„. Přiznám se však, že tomuto Petrovu
krédu, ve spojitosti s jeho názory, postoji a jed-
náním před rokem 1989 a nyní nerozumím. 

Mgr. Ivan Vrba, místostarosta města

Dobrovolnická činnost
Charity Frýdek-Místek

Hlavním posláním CHARITY F-M je zabezpečení sociální,zdra-
votní a humanitární pomoci lidem v nouzi bez ohledu na jejich vy-
znání, rasu či národnost. Svou činnost vykonává CHARITA F-M
v devíti zařízeních - střediscích. Jedinečné postavení mají dobro-
volníci, kteří nastupují tam, kde už práce profesionála nestačí.

Dobrovolníkem se může stát každý, kdo ze své dobré vůle, ve
svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu projeví zá-
jem vykonávat dobrovolnou službu ve prospěch jiných lidí.

Programová náplň dobrovolnické služby CHARITY F-M
- psychická a lidská pomoc klientům, kteří se cítí osamoceni (roz-

hovory s klienty, čtení knih, časopisů, doprovázení při procház-
kách ap.)

- konkrétní fyzická pomoc klientům (úklid domácnosti, nákupy,
procházky s imobilními klienty na invalidním vozíku ap.)
Co nabízíme:

- smysluplné trávení volného času
- školení a všeobecný rozvoj v oblasti sociální práce
- pravidelná setkávání s lidmi zaměřenými na pomoc druhým (na-

bídka setkávání dobrovolníků - posezení při čaji, kávě, výměna
zkušeností,...)
Pokud se rozhodnete pomoci v dnešní uspěchané době těm,

kteří to potřebují, rádi vás uvítáme v našich řadách ! 
KONTAKT: Věra ŠOKALOVÁ, koordinátor dobrovolníků, CHARI-

TA F-M, Stacionář sv. Josefa, K Hájku 2971,F-M,Tel: 605 467 642

- Ing. Petr Pácl, CSc.KDO JE KDO 

Vybudovat v našem kraji
vzdělávací centrum pro pod-
nikatele je cílem projektu fi-
nancovaného z prostředků
Evropské unie a českého
státního rozpočtu. Morav-
skoslezské centrum obecné-
ho vzdělávání drobných, ma-
lých a středních podnikatelů
v následujících čtyřech měsí-
cích uspořádá celkem 20
vzdělávacích kurzů na téma-
ta, která podle tvůrců projektu
podnikatele nejvíce zajímají.
První kurz na téma Finanční
zdroje EU pro malé a střední
podnikatele se uskutečnil 1.
dubna ve Frýdku-Místku. Dal-
ší kurzy budou probíhat v růz-
ných městech Moravskoslez-

ského kraje až do července.
6. května například proběhne
v našem městě kurz Mar-
ketingové prostředí a jeho
analýza. Bližší informace se
zájemci mohou dozvědět na
tel. čísle 558 628 880 nebo na
internetových stránkách pro-
jektu www.eurosg.com/msvc.
Zúčastnit se mohou osoby
samostatně výdělečně činné,
začínající podnikatelé, malí a
střední podnikatelé či jejich
zaměstnanci. Další kurzy se
budou věnovat např. proble-
matice dopadu vstupu do EU
pro malé a střední podnikate-
le, personálního řízení nebo
využití informačních technolo-
gií v podnikání.

Otevření Místního evropského
střediska při VOŠ Goodwill

Vzdělávací centrum pro podnikatele
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V nabídce mimoškolní činnosti Domu dětí a
mládeže ve Frýdku-Místku nechybí každoroč-
ně celá řada zájmových činností nabízejících
dětem a mládeži různé pohybové aktivity.
K těm, o něž je vždy veliký zájem, patří gym-
nastika.

Práci cvičitele v DDM do konce roku 2001
vykonával pan Ladislav Bittner. A kdo z rodi-
čů nebo prarodičů doprovázel děti právě na
hodiny gymnastiky s panem Bittnerem, ví, že
dveře tělocvičny byly
otevřené, aby každý mohl
sledovat, jak se dětem
cvičení daří. Bylo se na
co dívat. Především na ty
děti, které v jeho péči by-
ly již nějaký rok. Byly sa-
mostatné a bez rozpaků
předváděly to, co se už
naučily. Vládla tu přátel-
ská atmosféra, která po-
máhala překonat začá-
tečníkům obavy z nezda-
ru a ve všech probouzela
nadšení a touhu po sebe-
zdokonalování.

„Vše pro děti,“ to bylo
heslo, které Ladislav Bitt-
ner naplňoval během své
cvičitelské činnosti. Při
práci s dětmi využíval
myšlenek italské peda-
gožky Marie Montessori.
Podle ní řada projevů dě-
tí je tajemstvím, které má-
me respektovat, ale mů-
žeme a máme je poznávat a pomalu odhalo-
vat. Taková výchova umožňuje seberozhodo-
vání z vnitřních sil dítěte. Pan Bittner míní, že
dětem máme pomoci v tom, co se chtějí nau-
čit, co chtějí umět. To platilo při všem, co dě-
lal s dětmi svěřenými i s vlastními, později též
s vnuky a vnučkami. Nenutil je do náročného
cviku, ale říkal jim: „Nejprve vy musíte chtít, a
pak vám pomohu.“

Přestože se ze zdravotních důvodů pravi-
delné práce s dětmi vzdal, dodnes ještě rád
poslouží svými zkušenostmi, které jako cviči-
tel získával plných 55 let. Pan Bittner se naro-
dil v roce 1929 v Bašce v sokolské rodině. Ří-
ká, že po roce 1945 patřil k partě nadšenců,
kteří se přihlásili do Masarykovy letecké ligy.
Po německé Hitlerjugend si opravili poškoze-
né kluzáky v dřevěné hale u sokolovny a pak
zkoušeli první skoky pod Štandlem. Na letišti
mezi sviadnovským lesem a řekou Olešnou se
scházeli do doby, než bylo postaveno vysoké
napětí. V té době se aeroklub Svazarmu mu-
sel přestěhovat k Místeckému lesu a pak do
Frýdlantu.

Ladislav Bittner vzpomíná: „Už jako dítě
jsem cvičil v Sokole Baška. Jezdili jsme na ve-
řejná sokolská vystoupení i do okolních jed-
not. Tehdy se nehovořilo o gymnastice, ale o
cvičení na nářadí. V roce 1950 jsem splnil při
škole rozhodčích Tyršův odznak zdatnosti té-
to všestranné soutěže. Bydlel jsem s rodinou
v sokolovně v Bašce. Když se stalo, že někdo
z cvičitelů nepřišel, pak jsem ho zastoupil. Po-
znal jsem několik skvělých cvičitelů. Mezi nimi
byl jeden z nejlepších - ing. Emil Kozel.

Již od 12 let jsem se snažil vydělávat, pro-
tože jsem v Osvětimi ztratil otce. Do práce mě
přijal zahradník pan Kořený. Dělal jsem
všechno, co kdo potřeboval. Hodně jsem se
naučil od příbuzných, hlavně od svého kmot-

ra. Tahal mě po horách, učil lyžovat a plavat.
Jako student průmyslovky jsem v roce 1948
absolvoval lyžařský výcvik a stal jsem se jed-
ním z prvních učitelů lyžování ve Frýdku-Míst-
ku. Na Lysé hoře jsem pomáhal stavět sjez-
dovku, která je nyní zakázána. Ale původně
byla kratší. Lákal mě i vodácký sport. Válcov-
nám plechu jsem pomáhal stavět loděnici na
Žermanické přehradě. Přehrada Baška dosta-
věná v roce 1961 inspirovala obec ke koupi

malých lodí - pramic. Vy-
řídili jsme si jejich zapůj-
čení - za opravy, nátěry,
údržbu, domluvili se
s nádražáky, kteří nám
vycházeli při jejich převá-
žení maximálně vstříc.
Pak jsme sjížděli Bečvu,
Opavici, na Slovensku
také Oravu a Hron. Sokol
a jachting fungovaly
v Bašce vedle sebe. Na
gymnastiku jsme ještě
chodili do Frýdku a pak
do Ostravy do Čapkovy
sokolovny. Cvičili jsme
do noci, ráno jsem už byl
zase v práci v mostárně.
V letech 1971 - 1972
jsem si udělal cvičitele 2.
třídy. To jsem se již stě-
hoval do Místku, kam
jsem přišel jako ženatý
s dvěma syny a dcerou.
Přestěhováním jsem sice
byl blíže svému zaměst-

navateli, ale zlatá éra jachtingu a gymnastiky,
pro které jsem do té doby žil, byla nenávratně
za námi.“

Zakládající člen jachtařského oddílu TJ SO-
KOL Baška, pak předseda oddílu a trenér

Ladislav Bittner říká, že všechny aktivity po
jeho boku absolvovala s ním manželka Anna.
Volný čas mu nezbýval. Po práci měl na sta-
rosti bazén pro děti, připravoval lyžařské a tu-
ristické výlety jako pracovník tehdejšího
Okresního domu pionýrů. Vypracoval osnovu
lyžařské školy na Gruni, kam jezdil do Bezru-
čovy školy s učiteli a dětmi základních škol.

Pan Bittner miloval náš kraj. Jen ho mrzelo,
že se tu nemluví správně česky. Později mu
krásu nářečí ukázal Fran Směja, který ho učil
ve 4. třídě. Oba nadšení milovníci zdejšího
kraje se stali přáteli. K lyžařským a turistickým
výpravám přibyly později cyklistické výlety
s vnoučaty a dětmi Domu dětí a mládeže ve
Frýdku-Místku. Cyklistika však neobnášela
pouhé zdolávání kilometrů. Výletům předchá-
zelo získávání teoretických znalostí silničního
provozu, výcvik technických schopností a je-
jich ověřování ve zkušebních testech. Dodnes
dělá pan Bittner všechno pro to, aby pokaždé
zaujal děti co nejvíc. Sám předem několikrát
absolvuje připravovanou trasu, rozkreslí map-
ky s výškovými rozdíly, se zajímavostmi kraje.
Pak výlety s Ládíkem, jak mu děti stále říkají,
dopadnou stejně dobře jako všechny ty před-
chozí, ať už se konaly na vodě či na souši.
Stále potvrzují, že největší odměnou pro pana
Bittnera vždy byly a jsou šťastné tváře dětí. 

Závěrem cvičitel Ladislav Bittner dodává,
že děkuje všem, kteří mu celý život v bohulibé
činnosti pomáhali. Také dětem a vnoučatům,
které kráčejí v jeho šlépějích jako jachtaři, ly-
žaři a především cvičitelé. 

Anna Nováková, kronikářka města

Cvičitel Ladislav Bittner

DRAŽBA OBJEKTŮ
Město Frýdek-Místek, zastoupené odborem správy obecního

majetku,  vyhlašuje dražbu níže uvedených domů včetně zasta-
věných a souvisejících pozemků. Jedná se o rodinné domy na
Černé cestě, které byly vykoupeny Městem Frýdek-Místek
v rámci výstavby komunikace II/477. Územní plán města Frý-
dek-Místek užívání těchto domů k bydlení neumožňuje, a proto
jsou v současné době pronajaty jako domy s nebytovými pro-
storami (sklady, kanceláře apod.).
1) č.p. 1875 na pozemku parc. č. 6012/1 zast. plocha, včetně

zastavěného a souvisejících pozemků, vše k.ú. Frýdek za cel-
kovou vyvolávací cenu 670 000 Kč.

2) č.p. 1376 na pozemku parc. č. 6016/2 zast. plocha a čp. 1876
na pozemku parc. č. 6016/1 zast. plocha, včetně zastavěných
a souvisejících pozemků, vše k.ú. Frýdek za celkovou vyvo-
lávací cenu 1 700 000 Kč.

3) č.p. 1878 na pozemku parc. č. 6024 zast. plocha, včetně za-
stavěného a souvisejících pozemků, vše k.ú. Frýdek za cel-
kovou vyvolávací cenu 860 000 Kč.
Dražba se uskuteční 21. května ve 13.00 hodin v malé zase-

dací síni MěÚ ve Frýdku-Místku. Dražební jistina je stanovena ve
výši 10 % z vyvolávací ceny. Bližší informace na odboru SOM,
tel. 558 609 172, 558 609 171.

nabízí 
v akademickém roce 2003/2004 

vysokoškolský bakalářský studijní program:

specializace v pedagogice 
obor 

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 
Formy studia:

❐ prezenční (denní) - Praha
❐ kombinovaná (obdoba dřívějšího dálkového

studia) umožňuje bezproblémové studium při
zaměstnání - možnost studia ve Frýdku-Místku

Cena studia: 
❐ 20 000 Kč za jeden semestr

Dále nabízíme: 
❐ kurzy angličtiny s evropským jazykovým

certifikátem TELC
❐ rekvalifikační kurzy: PC-začátečníci, mírně

pokročilí, správce sítě PC, účetnictví, ostatní dle
nabídky

Imformace o studiu:
konzultační středisko VŠ JAK Frýdek-Místek, Brožíkova 40,
tel.: 558 647 546, 558 648 039, fax: 558 648 038,
E-mail:vsjak@vsjak.cz www.vsjak.cz
E-mail:akademie.fm@iol.cz web telecom.cz/akademie.fm

p fi i j m e  
✍ vedoucího právního referátu

a právníka
PoÏadujeme:
◆ vysoko‰kolské vzdûlání právního smûru 
◆ praxe v obãanském, obchodním a pracovním právu 
◆ znalost práce na PC (pfiedev‰ím MS Office) 
◆ vysoké pracovní nasazení
Nabízíme: zajímavou práci a solidní mzdové zafiazení
Písemní nabídky s osobním strukturovan˘m Ïivotopisem

zasílejte do 23. kvûtna na adresu: 

Stavební bytové druÏstvo ve Fr˘dku-Místku 

Stavební bytové druÏstvo ve Fr˘dku-Místku, 
Sekretariát, DruÏstevní 844, 738 01 Fr˘dek-Místek
e-mail:sekretariat@sbdfm.cz
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Profesor Labaj vystavuje
v Krásnu

V Galerii Krásno byla 17.
dubna zahájena vernisáží
v 17.00 hodin výstava pana
Profesora ing. arch. Osvalda
Labaje CSc. s názvem „Podzim
v Horní Lomné“. Autor předsta-
vuje kolekci maleb, které vzni-
kaly v roce 2002 v dotycích je-
mu blízké beskydské krajiny
a přírody. Výstava potrvá do 17.
května.
Kresba žáka speciální školy
je v kalendáři

V loňském roce byla vyhláše-
na soutěž pro žáky speciálních
škol v české republice. Vybrané
práce posloužily pro vydání ka-
lendáře „Vzdělávací program
Evropské unie Sokrates 2003“.

Tento kalendář vydává Ná-
rodní agentura pravidelně od
roku 1998. Výběr byl proveden
z 924 obrázků zaslaných 178
speciálními školami. Velkého
úspěchu dosáhl náš žák 3. roč-
níku Speciální školy Naděje Fi-
lip Šmíd (10 let), jehož koloro-
vaná kresba Můj ostrov byla do
kalendáře vybrána. Kalendář je
vydáván v omezeném nákladu,
zasílán do všech škol v ČR a ta-
ké do škol a institucí ve 40 ze-
mích světa. Jsme rádi, že touto
formou jsme přispěli k prezen-
taci naší školy a také našeho
města. Děkuji tímto paní Mgr.
Ludmile Sedlaczkové za vzor-
né vedení výtvarného úspěchu
našeho žáka.
Naši literáti uspěli na
Řehečské slepici

Amatérští spisovatelé a bás-
níci z frýdecko-místeckého Lite-
rárního klubu Petra Bezruče se
letos zúčastnili 2. ročníku Ře-
hečské slepice, celostátní sou-
těže v próze i poezii. Vyhodno-
cena byla 5. dubna s pěkným
výsledkem - všichni čtyři účast-
níci: Olga Tlučková, Michaela
Pawlitová, Jaromír Grygar
a Václav Tesař se dostali do
sborníku vybraných prací.
Pěvecká soutěž Loutnička

Dne 24. - 27. března proběhl
již 29. ročník soutěže ve zpěvu
lidových písní „Loutnička“, kte-
rou již tradičně pořádá Dům dě-
tí a mládeže ve Frýdku-Místku
za finanční podpory Města Frý-
dek-Místek. Na realizaci se také
organizačně podílí DDM Třinec,
DDM Jablunkov a Klub hudeb-
ní výchovy ve Frýdku-Místku.
Na školních kolech se předsta-
vilo 1 750 zpěváčků z Frýdec-
ko-Místecka, Třinecka a Jab-
lunkovska. Do obvodních kol
postoupilo 220 sólistů. 33 nej-
lepších postoupilo do finále,
které proběhlo 26. dubna v Zá-
kladní umělecké škole ve Frýd-
ku-Místku. Zde si malí zpěváčci
zazpívali před publikem za do-
provodu cimbálové muziky
„Gajdušek“.

Městská knihovna ve Frýd-
ku-Místku v dubnu oslavila již
10 let od svého vzniku. Za tu
dobu zaznamenala mnoho
změn k lepšímu, za což vděčí
především Městu Frýdek-Mís-
tek. Podle slov místostarosty
města Mgr. Petra Cvika může
knihovna i nadále očekávat
podporu nejen ve formě příli-
vu financí.

V průběhu své existence kni-
hovna prošla řadou změn. Byla
přestěhována ústřední knihov-
na, oddělení pro dospělé čtená-
ře, studovna, oddělení pro děti,
frýdecká i místecká pobočka,
Nová Osada, Skalice, Lysůvky a
knižní fond bývalé pobočky Rivi-
era. A jak vypadá knihovna
dnes? Vlastní 150 000 svazků
knih, odebírá na 200 titulů novin
a časopisů a čítá na 13 000 čte-
nářů. Během čtyř let pracovníci
knihovny prováděli tzv. automa-
tizaci. Poslední katalogové lístky
vyhodili v roce 1997. „Smekám

před svými kolegyněmi, které se
v krátkém čase naučily zacházet
se stroji pro ně zcela neznámý-
mi a vložily megabajty dat,“ po-
chválila své podřízené ředitelka
knihovny Mgr. Ladislava Hruš-
ková.

Když nahlédneme do statistik,
vypůjčila Městská knihovna
v uplynulých deseti letech neuvě-
řitelné čtyři miliony knih, obslou-
žila milion čtenářů a uspořádala
na 1 700 besed, soutěží, exkurzí,
literárních a hudebních večerů
pro děti i dospělé. „Máme téměř
všechny knihovny umístěny do
vyhovujících prostor. Máme so-
lidně vybavené hudební oddělení
a virtuální studovnu. Počet výpůj-
ček a čtenářů se za uplynulých
deset let zdvojnásobil,“ popsala
úspěchy knihovny její ředitelka
s přáním do budoucna, aby se
Městská knihovna stala moderní
informační, vzdělávací a kulturní
institucí, kde každý z uživatelů
najde, co potřebuje. (jač)

Ředitelka knihovny Mgr. Ladislava Hrušková láká zaměstnance
ke sfouknutí deseti svíček na slavnostním dortu.

FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Městská knihovna oslavila 1100  lleett  oodd  ssvvééhhoo  vvzznniikkuu

Tradice festiválku začíná v ro-
ce 1995, kdy právě vznikající ka-
pela Hrozen si potřebovala někde
zahrát. V podstatě za tímto pro-
stým účelem byl uspořádán první
sv. Jan session, na kterém si za-
hrály ještě dvě spřátelené místní
kapely. Akce se ujala a od té do-
by dvakrát ročně (koncem května
a koncem září) probíhá s želez-
nou pravidelností. Postupně se
mírně rozrostla na dvoudenní či
celovíkendovou akci, na které se
sejde kolem dvou set volajících a
naslouchajících lidí. Ze známěj-
ších jmen, která už jsme mohli na
sessionu přivítat, lze jmenovat na-
př. skupiny Jablkoň, Traband,
Oboroh, divadlo Víti Marčíka, ale i
mnoho méně známých a přitom
zajímavých interpretů a skupin.

Letošní květnový díl sessionu
se odehraje již tradičně na farní
zahradě u kostela sv. Jana Křtite-
le ve Frýdku o víkendu 23. - 25.
května. V pátek v 19.00 hodin za-
hraje domovský Hrozen při příle-
žitosti znovuotevření kostela sv.

Jošta ve Frýdku, který se bude
příležitostně otevírat po kompletní
opravě včetně nově restaurova-
ného historicky cenného hlavního
renesančního oltáře. V sobotu se
potom od 15.00 hodin rozjede
hlavní program na farní zahradě,
v rámci něhož vystoupí např. po-
měrně známé ženské violoncello-
vé duo TARA FUKI (zpívají v pol-
štině, jedna z interpretek pochází
z Frýdku a bude to její první kon-
cert s Tara Fuki v rodném městě),
ze Slovenska přijede zajímavá
folkrocková kapela MIMICRY, ze
Zlína skupina MARACA, hrající
exotickou etno hudbu, z Prahy
akusticky alternativní NOI, z Písku
pozoruhodný autor a písničkář JI-
ŘÍ SMRŽ, z nových projektů za-
hrají např. ostravské kapely SA-
RAH a LIS a další. Festiválek byl
mimo jiné podpořen z kulturního
fondu Města Frýdek-Místek, dále
ze strany Moravskoslezského
kraje a Ministerstva kultury ČR, za
což jim patří díky. 

Miroslav Přikryl

Velikonoční týden v DDM FM
zahájila výstava „Krása paličko-
vané krajky“, které vtiskly veliko-
noční atmosféru také zajímavé
jarní dekorace. Výstava se usku-
tečnila ve dnech 16. - 17. dubna.
Neméně pozornosti si jistě za-
sloužila další výstava „Moje lout-
ka“, která se konala ve dnech 15.
- 17. dubna. Byly zde vystaveny
loutky dětí, které je vyrobily
v rámci soutěže školních družin
ZŠ a speciálních škol a děti
z kroužků DDM. Obě výstavy by-
ly instalovány v DDM v Místku na
ulici Pionýrů 752.

Ve čtvrtek 17. dubna bylo pro
děti připraveno „Velikonoční do-

poledne“, kde si společně vyrobi-
ly velikonoční kraslice, „líto“ a jar-
ní dekoraci v květináči.

Ve stejný den vyvrcholila v bu-
dově DDM na Kostikově náměs-
tí pátrací akce po zlatých vejcích
zatoulané slepičky. Šťastní ná-
lezci získali originální tričko a
všichni se pak vydali na výlet „Po
stopách zatoulané slepičky“.

A konečně si přišli na své i mi-
lovníci šachu. Ve dnech 17. - 21.
dubna proběhl mezinárodní ša-
chový turnaj dětí do 14 let - 
„Turnaj šachových nadějí“. Stán-
kem tohoto šachového svátku 
se opět stal Národní dům v Míst-
ku. DDM

Velikonoční týden v DDM

SV. JAN SESSION
Festiválek lidí volajících a naslouchajících sv. Jan session

se snaží být místem, kde bude slyšet volání, ve kterém jde o
něco podstatného. Nejde přitom ani tak o slova, jako spíš o
sdělení hudební, scénické či výtvarné.

JUDr. KAREL GUZIUR
oznamuje, že 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
zahájila svou činnost na adrese 

U Staré pošty 744, 738 01 Frýdek-Místek

☎ 558 647 164
558 647 165

§ §

Z A S K L Í V Á N Í  
BALKONŮ A LODŽIÍ
• rámový i bezrámový systém

• zimní zahrady
✆ 724 122 816, 606 710 740

J a z y k o v á  š k o l a
Good Morning Mgr. Teichmannová

STUDIUM
ANGLIČTINY A NĚMČINY 

pro děti, mládež, středoškoláky a dospělé
ve školním roce 2003/2004 

(Zápis v červnu a září) 
Studijní program, informace a učební materiály

u nás ve škole!
Frýdek-Místek, Tržní 21 

(podloubí-dům vedle knihkupectví Bílek) 
Privat: Mgr. Svatava Teichmannová 

Frýdek-Místek, J. Trnky 64 Tel.: 558 644 028 (18
- 20 hodin) Mobil : 605 319 547
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Frýdecko-místecké žáky-
ně si odnesly zlato ze zá-

věrečného turnaje žákov-
ské ligy v boji o titul mistra
České republiky ve volejba-
le. Ten se odehrál v prvním
dubnovém víkendu. K úspě-
chu hráčkám pogratulovali
také zástupci Města Frýdku-
Místku.

Osm nejlepších družstev ČR
bylo rozděleno na dvě čtyřčlen-
né skupiny. Ve skupině s našimi
volejbalistkami hrály i Kralupy
nad Vltavou, PVK Olymp Praha
a SK Slavia Praha. Úloha favori-
ta, domácí prostředí a především
skvělý sportovní výkon vynesl
naše děvčata na první místo ve
skupině. „V nedělním semifinálo-

vém vítězství nad Přerovem už
bylo jasné, že ani tentokrát naše
družstvo neodejde bez medaile,“
řekla trenérka oddílu Pavla Pa-
velková. Do finále se probojova-
lo také KP Brno.

Ve finálovém zápase, za
skandování diváků, kterých se
sešlo kolem dvou set, bylo úko-
lem trenérů Pavly Pavelkové a
Radovana Podoly udržet vysoko
nasazenou laťku a v žádném pří-
padě nepolevit. Za necelých 55
minut děvčata SOKOLA zvítězila
3:0 a stala se tak mistryněmi
České republiky v sezóně

2002/2003. „Kdo přišel do haly
integrované střední školy na Lís-
kovecké ulici, určitě nelitoval a
sponzoři mohli být spokojeni, že
přispěli na tak úspěšnou akci,“
dodala Pavelková, podle níž vel-
ký dík patří Městu Frýdek-Mís-
tek, především starostce Ing.
Evě Richtrové, která nad touto
akcí převzala záštitu a dále fir-
mám Technomont, Novogear
s.r.o.. Transl v.o.s., zlatnictví Ti-
me, Sefen s.r.o., Dakar autodílny
a Myšák bar. Velkou zásluhu na
úspěšné organizaci mají také
členové volejbalového oddílu TJ
SOKOL a rodiče hráček, za což
jim taktéž patří poděkování. (jač)

Horní řada, zleva: Předseda oddílu Jiří Zaoral, asistent trenéra-
Radovan Podola, hráčky Marcela Heidrichová, Tereza Kozlová,
MarieLodňanová, Barbora Kaletová, Aneta Pyšková, Lucie
Rousková. Spodnířada, zleva: Žaneta Jarošová, Jana Zaoralo-
vá, Lenka Habrnálová,Lucie Šebestová, Zuzana Burešová, Tre-
nérka Pavla Pavelková,Ležící: Radka Drabinová, Kristýna Šust-
ková. FOTO: Pavel Heidrich

Starostka města pogratulovala mistryním při slavnostním obě-
dě, který proběhl v salónku kavárny Radhošť.

FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Zlatý volejbalový víkend sokolských žačekGALERIE
NA VESELÉ 

nabízí tyto služby: 
☞ Prodej, výstavy obrazů 

a reprodukcí 
☞ Rámování a paspartování

grafik, obrázků, fotografií,
puzzle, olepování plakátů,
laminování 

☞ Sklenářství 
veškeré sklenářské práce, vý-
běr ornamentních skel čirých
i kouřových, výroba izolač-
ních dvojskel, lepení akvárií,
broušení skel a zrcadel, řezá-
ní bezpečnostního skla 

NAJDETE NÁS 
Pondělí-Pátek 

9.00-12.30 hod 14.00-17.00 
GALERIE NAVESELÉ 

ul. TGM 2319, F-M 
☎ 558 645 448 

Břišní tanec
• zlepšuje pohyb-

livost páteře
• formuje postavu
• pomáhá 

relaxovat
10 lekcí - 650 Kč

Informace 
776 643 357

LEVNÁ DOVOLENÁ 
V CHORVATSKU

Stany, karavany, apartmány. 
Od 1000 do 2000 Kã os./t˘d.

www.beskydturist.cz

✆ 608 611 038
CK BESKYDTURIST

T.G. MASARYKA 1101

K
N

IH
A¤STVÍ PASPARTOVÁ

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

Mezinárodní soutěž HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE
a tím i nejvyšší soutěž v ČR dospěla do závěrečných bojů. Muž-
stvo HC Frýdek-Místek poprvé ve své historii vyhrálo základní
část s náskokem šesti bodů a do závěrečných utkání play-off
postupuje z prvního místa. V semifinále play-off o Mistra ČR se
utká s mužstvem Allrisk CAC Praha a to na tři vítězná utkání.
Některá proběhla již v dubnu - 23. a 29.dubna a případný roz-
hodující zápas se bude hrát 4. května od 17.30 hodin ve víceú-
čelové sportovní hale Frýdek-Místek.

V případě postupu do finále se mužstvo HC Frýdek-Místek ut-
ká s vítězem druhé dvojice HCB Karviná-HC Dukla Praha v ná-
sledujících termínech:

11. května od 14.35 hodin (přímý přenos ČT 2), 18. května
od 17.30 hodin a případný rozhodující zápas 25. května od
17.30 hodin. Utkání budou opět sehrána ve VSH Frýdek-Mís-
tek.

Věříme, že si nenecháte ujít tento vrcholný sportovní svátek
a svou návštěvou a povzbuzováním opět dokážete, že jste nej-
lepší diváci v ČR a jak moc ve městě chybí sportovní hala pro
míčové sporty. Nezapomeňte, že svou návštěvou můžete po-
moci k získání historického prvního mistrovského titulu v kolek-
tivním olympijském sportu pro Frýdek-Místek. Jiří Bednárek

Přijďte povzbudit naše házenkáře! Místostarosta Petr Cvik
zahájil šachový turnaj

V prostorách Národního domu byl za účasti místostarosty
Frýdku-Místku Mgr. Petra Cvika a Ing. Dušana Rundta z Kraj-
ského úřadu Moravskoslezského kraje 17. dubna zahájen 24.
ročník Turnaje šachových nadějí, který pořádal Dům dětí a mlá-
deže spolu s Beskydskou šachovou školou. „Vám všem, kteří
jste této krásné hře propadli a v těchto dnech budete za deskou
se čtyřiašedesáti poli měřit své síly, držím palce a přeji hodně ús-
pěchů,“ popřál místostarosta hráčům. Na turnaj, který je repub-
likovým svazem uznán jako oficiální příprava reprezentantů do
10, 12 a 14 let na mládežnické mistrovství světa a Evropy, se le-
tos zaprezentovalo 14 zemí: Česko, Slovensko, Polsko, Litva,
Bělorusko, Rusko, Chorvatsko, Anglie, Indie, Nový Zéland, Ra-
kousko, Německo, Estonsko a Finsko. O dva dna později pro-
běhla ve velkém sále Národního domu Dětská šachová super-
šou. Na programu byly tzv. simultánky, ukázka hry naslepo, vý-
stava a prodej šachových knih apod. (jač)

Místostarosta Mgr. Petr Cvik přihlíží šachové partii malých
Angličanů. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Mítink zahájí v 9.00 hodin
nejmladší žáci během na 60
m, ženy a žákyně hodem
oštěpem, muži skokem do
dálky a vrhem koulí. Doro-
stenky zahajují skokem do
výšky a postarají se tak o
křest nového umělého povr-
chu na tomto sektoru. Sou-
částí mítinku jsou i memoriály

dvou bývalých vynikajících
slezanských atletů - Memoriál
Dominika Figara v hodu kladi-
vem a Memoriál Jana Řeháka
v běhu na 1500 m. Atletické
soutěže budou probíhat až do
13.00 hodin. Přijďte se podí-
vat na královnu sportu, k ná-
vštěvě vás srdečně zvou po-
řadatelé. V rámci tohoto mítin-

ku se uskuteční soutěž škol
„O pohár města Frýdku-Míst-
ku“. V 11.00 hodin se postaví
na start štafety základních
škol 6x400 m, složené vždy
ze 3 chlapců a 3 dívek. Vítěz-
ství z loňského roku obhajuje
Gymnázium Petra Bezruče.
Pro nejlepší štafety je připra-
ven pohár a pro všechny pak
sladká odměna. Štafety škol
se mohou přihlásit telefonicky
na 6. ZŠ, případně nejpozději
do 10.30 hodin přímo na sta-
diónu.  Klára Maštalířová

Atletický mítink ve Frýdku-Místku
Již tradicí se stal v našem městě atletický mítink Májové zá-

vody. Koná se ve čtvrtek 1. května na stadiónu TJ Slezan ve
Frýdku a připravil ho, za podpory města, velice aktivní oddíl leh-
ké atletiky TJ Slezan. Mítink obsahuje 7 běžeckých, 3 skokan-
ské a 5 vrhačských disciplín pro všechny věkové kategorie.
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Palackého 134, Frýdek-Místek
Tel.: 558 433 431-2
tel/fax: 558 432 011

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

Pátek 16. května v 19.00 hodin
Velký jarní koncert
Symfonického orchestru Frýdek-
Místek
Program:
W. A. Mozart: Předehra k opeře
Kouzelná flétna - koncert pro housle
a orchestr
E. H. Grieg: Peer Gynt, suita ze scé-
nické hudby
Sólista: Bohuslav Matoušek - housle
Dirigenti: Jaromír Javůrek a Aleš Ko-
mánek
Pátek 16. května v 19.30 hodin
Setkání po tanečních
Setkání pro absolventy tanečních
kurzů pro manželské páry a dvojice.
Řídí manželé Gebauerovi.
Čtvrtek 22. května v 16.30 hodin
Večer s videokamerou
Jak natáčet dovolenou? Zajímavé
dokumenty ze zájezdů a rekreací.
Uvádí PhDr. Eduard Mocek.!
Pátek 23. května v 19.00 hodin
Jarní koncert pěveckých sborů
Účinkují: Ženský pěvecký sbor B.
Martinů Frýdek-Místek
Diriguje: Milan Báchorek
Smíšený pěvecký sbor Smetena Frý-
dek-Místek
Diriguje: Hana Olková
Mužský pěvecký sbor Vítkovice
Diriguje: Milan Hlubinka
Úterý 27. května v 19.00 hodin
6. koncert KPH a prémiový
Zámecký koncert 2002/2003
Eva Dřízgová-Jirušová - soprán
Eliška Novotná - klavír, Igor Franti-
šák - klarinet
Program:
Richard Strauss - Písně pro soprán
a klavír (výběr)
Robert Schumann - Fantazijní kusy
op.73 pro klarinet a klavír
Louis Spohr - Šest německých písní
op.103 pro soprán, klarinet a klavír
Johannes Brahms - Písně pro so-
prán a klavír (výběr)
Franz Schubert - Impromptu B dur
op.142,3 pro sólový klavír
Franz Schubert - Pastýř na skále
op.12 pro soprán, klarinet a klavír
29. dubna - 9. května - dvorana
Národního domu
Žijeme v Evropě - tady jsme doma
Výstava dětské malby a grafiky
Připravila Agentura vzdělání a kultu-
ry Socrates
PŘIPRAVUJEME TANEČNÍ KURZY:
Taneční pro mládež - začátečníci
PODZIM 2003
Taneční kurzy budou probíhat v sále
Národního domu v termínech:
Středa v 17.00 a 19.30 hodin - vedou
manželé Gebauerovi
Neděle v 16.00 a 18.30 hodin - vede
J. Macura a J. Šotková

9. –11. 5. ve 20.00 hodin LÁSKA S
VÝSTRAHOU / USA,SRN/

Film z řady úspěšných romantických
komedií. Příběh muže, který našel dív-
ku svých snů, ale nikdo ho před ní ne-
varoval.V hl. rolích excelují Hugh
Grant a Sandra Bullocková.
Do 12 let nevhodný 101 min
10. 5. v 16.00 hodin ČERVENÁ

KARKULKA /ČR/
Pásmo veselých rozpustilých pohádek
pro malé i velké diváky.
Mládeži přístupný. 65 min
13. –14. 5. v 17.45 hodin

KRUTÉ RADOSTI / SR,ČR/
Komorní příběh o dospělých mužích a
dospívající dívce se odehrává v roce
1933 v prostředí slovenského malo-
města.Vzrušující příběh o pokušení,ta-
jemství a bezradností v hledání lás-
ky.Vedle Ondřeje Vetchého a sloven-
ských či maďarských herců ve filmu
vytvořil svou poslední roli moudrého
pozorovatele Július Satinský.
Mládeži přístupmý 108 min
13. –14. 5. ve 20.00 hodin

O SCHMIDTOVI / USA/
Jack Nicholson / už zase,ale tentokrát
opravdu/ exceluje v roli starého
,moudrého,uzavřeného zoufalce bez
budoucnosti.Možná právě i proto je
film Alexandera Paynea příběhem na-
děje. Film nám hodně připomene vyni-
kající Lynchův Příběh Alvina Straighta.
Do 12 let nevhodný. 124 min

16.–18. 5. v 17.45 hodin
8 mile / USA,SRN/

Idol americké popscény Marshall Bru-
ce Mathers III,známý pod jménem
Eminem vstupuje do filmu prostřednic-
tvím typicky žánrového příběhu - tedy
příběhu o cestě ke slávě. Částečně
autobiografický příběh uspokojí Emi-
nemovy fanoušky,ale zároveň přibližu-
je široké divácké veřejnosti i kořeny
hip-hopu a prostředí, z něhož dnes
slavný rapper vzešel. Hrají: Jimmy
Smith Jr.,Kim Basingerová a další
Do 12 let nevhodný. 111 min

16.–18. 5. ve 20.00 hodin
TAXI 2003 / Francie/

Už potřetí / po Taxi, Taxi,Taxi/ vyjíždí
z Bessonovy produkční stáje vyšlech-
těná bílá drožka,aby pořádně zvířila
prach v ulicích Marseille.Znovu se ob-
jeví známí hrdinové a záplava bankov-
ních lupičů,kteří tentokrát unikají na
kolečkových bruslích převlečeni za
Dědy Mráze.
V hl.rolích: Samy Nareri,Fréderic Die-

fenthal,Bernard Farrey a další.
Do 12 let nevhodný. 90 min

20. 5. v 17.45 a 20.00 hodin
LESNÍ CHODCI / ČR,SR/,Francie/

Režisér Ivan Vojnár se opětovně za-
měřil na osudy lidí z okraje společnos-
ti,outsiderům,jímž je společný úděl vy-
kořeněnosti a často i zmarněného ži-
vota.Právě v zachycení reality průmy-
slového velkoměsta / Ústí n/L/ a ve vě-
rohodnosti postav v syrové
skutečnosti tkví hlavní síla nevšedního
snímku.
V hořké romanci hl. role vytvořili Jiří
Schmitzer,Jitka Progeri,Zdeněk No-
vák,Petra Poláková a další.
Mládeži přístupný. 95 minut

23.–25. 5. v 17.45 hodin
JOHNNY ENGLISH / VB/

V uváděné špionážní komedii se spo-
jily dva ryze britské filmové žánry v je-
diný originální celek, jemuž dominuje
strhující excentrický komediální výkon
Rowana Atkinsona tedy Mr.Beana, jak
mu říkáme.
V dalších rolích: John Malkovich,Natá-
lie Imbruglia a další.
Do 12 let nevhodný. 100 min

23.–25. 5. ve 20.00 hod. TEST /USA/
Al Pacino a Colin Farrell v thrilleru,kte-
rý by měl odkrýt praktiky tajné výcvi-
kové školy CIA zvané Farma. Hra na
kočku a myš,ele není jasné ,kdo je
kočka,kdo myš a kolik pastiček je ukry-
to všude kolem..Film se volně inspiru-
je událostmi,které se v letech 1994-96
udály v táboře CIA.
Do 12 let nevhodný. 105 min
27.–28. 5. v 17.45 hodin

FRIDA / USA/
Strhující životní příběh slavné extrava-
gantní mexické malířky Fridy Kahlo se
Salmou Hayek v hl.roli.Představitelka
hl.role i samotný film sklízí úspěchy po
celém světě - 2 OSCAŘI za nejlepší
masky a nejlepší původní hudbu.Ba-
revné mexické ulice, vášnivá hudba,
krásné ženy a muži, bouřlivé události
první poloviny 20. století tvoří nedílnou
součást životního příběhu této pozoru-
hodné ženy.
Dále hrají. Alfred Molina, Antonio Ban-
deras,Edward Norton,Geoffrey Rush a
další.
Do 12 let nevhodný. 118 min
27.–28. 5. ve 20.00 hodin

9 KRÁLOVEN / Argentina/
Po 14 letech opět na plátnech našich

kin argentinský film.Kriminální kome-
die pojednává o vděčném tématu pro-
myšleného a dokonale provedeného
podrazu /připomene nám filmy jako
kupř. Podraz Dannyho parťáci, Bandi-
ti nebo poslední loupež/. Film působí
sympatickým a osvěžujícím dojmem
právě díky postižení atmosféry velko-
města,dobrým hereckým výkonům a
samozřejmě i překvapivým koncem...
Hrají: Ricardo Darin,Gustáv Pauls,Le-
ticia Brédeciová a další
Do 15 let nevhodný. 114 min
30.–31. 5. v 17.45 hodin KLUCI TO

TAKY CHTĚJ...A POŘÁD /SRN/
Komedie o tom,jak to vidí ten v kalho-
tech! Variace úspěšné komedie “ Hol-
ky to chtěj taky „ ,podobné téma,stejná
herečka,docela jiný úhel pohledu.Ty-
pická teenagerovská komedie se sklá-
dá z jednotlivých humorných epizod a
je o něco méně vulgární než bývají po-
dobně zaměřené americké filmy.
Film je uváděn v českém znění!
Hrají: Tobias Schenke,Axel Stein,Dia-
na Amftová a další
Do 12 let nevhodný. 87 min
30. –31. 5. ve 20.00 hodin

PŘEBER SI TO ZNOVU / USA/
Film navazuje na předchozí úspěšnou
komedii Přeber si to a je opět posta-
ven na situační komice a na více či
méně vtipných dialozích.
Herecké výkony Roberta DeNira,Billy-
ho Crystala a Jola Viterelliho jsou tra-
dičně výborné.
Do 12 let nevhodný. 95 min

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd
FRÝDECKÝ ZÁMEK

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ
POUTNÍ MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ONDRY
LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
Proměny Petra Bezruče - 100. vý-
ročí vydání Slezského čísla
Sto let - to je úctyhodný věk u člově-
ka. Sto let uměleckého díla, např.
básnické sbírky - je to málo či hod-
ně? A co její tvůrce, jaký byl? 
Potrvá do 8. června.
VOJTĚCH BARTEK - OHLÉDNUTÍ
Retrospektivní výstava ostravského
fotografa, pořádaná k šedesátinám
autora, které oslavil v minulém roce.
Autor je pedagogem Institutu tvůrčí
fotografie filosoficko-přírodovědecké
fakulty Slezské university v Opavě.
Potrvá do 8. června.
OHROŽENÉ ROSTLINY ANEB
NEJKRÁSNĚJŠÍ VĚCI JSOU
ZADARMO
Potrvá do 18. května.
MODELY LODÍ
Vernisáž v neděli 4. května v 15 ho-
din s předváděním modelů na ná-
dvoří zámku.
Potrvá do 14. září.

Programy, koncerty:
Čtvrtek 15. května v 17,00 hodin -
zámecký klub
VYPRÁVĚNÍ O BEZRUČOVI
Beseda s básníkovou osobní sekre-
tářkou Zdenkou Tomáškovou.
Neděle 18. května od 13.00 - do
17.00 hodin - frýdecký zámek

DEN MUZEÍ VE FRÝDECKÉM
ZÁMKU

Neděle 25. května v 15.00 hodin -
Rytířský sál frýdeckého zámku
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
SVATEBNÍCH ŠATŮ

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST

Sobota 10. května v 9.00 hodin sraz
před vlakovým nádražím ve Frýdku
POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU
Čtvrtek 15. května v 15.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Čtvrtek 22. května v 17.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě
FRÝDECKO-MÍSTECKÉ
PAMÁTKY
Čtvrtek 29. května v 17.00 hodin -
přednáškový sál v Zeleném domě
VLASTIVĚDNÉ POBESKYDÍ

Zahájení kurzů: ve středu 10. 9.
2003 v 17.00 a v 19.30 hodin; v ne-
děli 7. 9. 2003 v 16.00 a v 18.30 h.
Kurzovné za 12 lekcí + 2 prodlouže-
né činí 850 Kč a je splatné v hoto-
vosti při přijetí do kurzu.
Prodej průkazů od 12. května v Ná-
rodním domě - 1. poschodí
PONDĚLÍ, STŘEDA a ČTVRTEK od
12.30 do 15.30 hodin.
Informace a přihlášky získáte osobně
v Národním domě nebo na tel. čísle
558 432 011 p. Hana Janáčková.

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

Programy:
15. 5. v 19.00 hodin Brněnská

Moravěnka
S novým celovečerním hudebním pro-
gramem. Zpívají: Jarka Kachyňová,
Květa Navrátilová, Jiří Helán, Jožka
Šmukař a Libor Pantůček.
21. 5. v 19.00 hodin
Premiérový celovečerní zábavný 
program

Talk show Hanse Wursta aneb
Nucený výsek

Účinkují: Martin Dejdar a Petr Vacek
Filmy:

2.–4. 5. v 16.30 hodin PÁN
PRSTENU - DVĚ VĚŽE

/ Nový Zéland,USA/
Repríza triumfální adaptace druhého
dílu slavné fantasy ságy.
V hl. rolích: Elijah Wood,Viggo Mor-
tensen,Cate Blanchett,Ian McKellen a
další. Do 12 let nevhodný 180 min
2.–4. 5. ve 20.00 hodin LOĎ

DUCHŮ /USA,Austrálie/
Hrůza z neznámého nepřítele a boj o

život promění cestu osádky nalezené
výletní lodi v opravdové peklo...
Hrají: Julianna Marguelis ,Ron El-
dard,Desmond Harrington a další.
Do 12 . 91 min
6.–7. 5. v 17.45 hodin OKO

/Hongkong/
Hongkongská dvojčata Pang Brothers
natočili film na známé duchařské téma
s nepopíratelnou energií,vizuální i zvu-
kovou přitažlivostí a se všemi znaky
moderního hongkongského filmu. Hrají:
Lee Sinjeová,Lawrence Chiou a další.
Do 12 let nevhodný 100 min

6.–7. 5. ve 20.00 hodin
EXPERIMENT /USA/

Film dle skutečné události tzv. „Stan-
fordského vězeňského experimentu.
V hl. rolích: Moritz Bleibtreu,Christian
Berkel,Oliver Stokowski a další.
Do 15 let nevhodný 120 min

9.–11. 5. v 17.45 hod. KURÝR /USA /
Pravidla jsou od toho,aby se porušo-
vala- to je motto uváděné akční kome-
die v níž nescházejí riskantní automo-
bilové honičky,vražedné přestřelky,su-
rové rvačky,pohledný akční hrdina v
podání bývalého britského reprezen-
tanta ve skocích do vody Jasona Stat-
hama,podlí gangsterové a pochopitel-
ně pohledná slečna. V hl.rolích: Jason
Statham,Shu Qi,Matt Schul a další.
Do 12 let nevhodný 92 min
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Heydukova 2330
738 01 Frýdek-Místek

Jaromír Tobola, vedoucí KD
558 647 067, 602 586 925

3. května Mezinárodní soutěžní vý-
stava koček, vstup pro veřejnost od
9.00 do 18.00 hodin, velký sál KD a
klubovna č. 15
17. května Hudební klub KOD 06 ve
spolupráci s Kulturním domem VP
uvádějí koncert skupiny Kryštof,
předkapela Rondon, vstupné
v předprodeji 200 Kč, na místě 250
Kč, velký sál KD
22. května Školní akademie 11. ZŠ
ve F-M, více než 140 účinkujících
dětí předvede svůj nacvičený
program nejen pro rodiče a přátele
školy, velký sál KD
24. května Od 20.00 do 04.00 Dance
connection party vol.03, velký sál KD
31. května Vystoupení „bluesmena“
Ládi Kerndla (podrobnosti budou
včas sděleny na výlepních místech),
velký sál KD

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

E-mail: ddmfm@mcnet.cz
NABÍDKA LETNÍCH

POBYTOVÝCH TÁBORŮ
PRÁZDNINOVÝ STROJ ČASU
28. 6. - 7. 7. 2003 (10 dnů)
Pestrý program zaměřený na sport,
výtvarné a hudební činnosti
Výlety do okolí (hřebčín, Kroměříž,
ZOO Hodonín .)
Místo: DDM Napajedla 

(zděná budova)
Věk: od 7 do 15 let
Cena: 2 150,- Kč
Přihlášky a informace: DDM Frý-
dek, Iveta Štvartáková, telefon:
558 630 862, 732 372 637
LETNÍ PRÁZDNINOHRÁTKY
4. 7. - 13. 7. 2003 (10 dnů)
Pobyt plný her, soutěží, výtvarný a
sportovní program, turistika
Výlety do okolí (Hostýn, Čerňava,
Bystřice pod Hostýnem .)
Místo: Hostýnské vrchy - Chata pod

Tesákem (zděná budova)
Věk: od 7 do 15 let
Cena: 2 800,- Kč
Přihlášky a informace: DDM Frý-
dek, Monika Fojtíková, telefon:
558 630 862, 604 524 066
ZÁHADA ZELENÉHO DIAMANTU
14. 7. - 25. 7. 2003 (12 dnů)
Tábor pro zvídavé kluky a holky plný
tajemství a nečekaných odhalení.
Hry, soutěže, koupání, diskotéka,
sport, legrace .
Výlety do okolí (Westernové městeč-
ko Šiklův Mlýn, hrad Pernštejn .)

Místo: Mitrov - Bystřice nad Pern-
štejnem (chatky)

Věk: od 8 do 16 let
Cena: 3 450 Kč
Přihlášky a informace: DDM Frý-
dek, Patrik Siegelstein, telefon: 558
630 072, 732 646 125
LETNÍ TÁBOR NA KOLECH
18. 7. - 27. 7. 2003 (10 dnů)
Tábor zaměřený na cykloturistiku,
turistiku, sportování, hry, koupání .
Pro zájemce horolezectví
Místo: Polnička - okres Žďár nad

Sázavou
Věk: od 9 do 15 let
Cena: 3 000 Kč
Přihlášky a informace: DDM Frý-
dek, Marie Cidlíková, 558 630 862,
736 150 088
Podmínka účasti: Jízdní kolo vyba-
vené dle platných předpisů + přilba
ŠACHOVÝ TÁBOR
25. 7. - 3. 8. 2003 (10 dnů)
Tábor pro malé šachisty
Turnaje, deskové hry, sport, turistika
.Místo: RS U Peřejí Ostravice (zdě-

ná budova)
Věk: od 7 let
Cena: 2 250 Kč
Přihlášky a informace: DDM Mís-
tek, Antonín Surma, telefon:
558 434 154, 604 524 020
LETNÍ VÝTVARNÝ TÁBOR
12. 8. - 21. 8. 2003 (10 dnů)
Pro všechny, kteří malují a tvoří, ale
také rádi soutěží, hrají si, chodí na
výlety ..
Místo: Horský hotel Liptov - Ostravi-

ce (zděná budova)
Věk: od 7 let
Cena: 2 550 Kč
Přihlášky a informace: DDM Mís-
tek, Olga Sošková, telefon:
558 434 154, 732 646 127

PROGRAM NA KVĚTEN
3. května
OBLASTNÍ KOLO SOUTĚŽE
V RADIOELEKTRONICE
- 9.00 hodin, SOU Technické v 

Místku
- DDM FM Frýdek, Alena Fabíková

(558 630 862)
5. května
PAPÍROVÉ KOUZLENÍ
- pro všechny děti, které si chtějí jar-

ně vyzdobit svůj pokojíček
- 14.00 - 16.00 hodin, DDM FM Frý-

dek
6. května
ODPOLEDNE PLNÉ ŘEMESEL
- přijďte si vyzkoušet co obnášejí

různá řemesla
- zhotovíme také dáreček pro ma-

minky
- výstava fotografií členů našeho fo-

tokroužku
- od 14.00 hodin, DDM Místek
7. května
MALOVÁNÉ KAMÍNKY,
DÁREČKY PRO MAMINKY
- malování a zdobení kamínků netra-

dičními metodami
- 14.00 - 16.00 hodin, DDM FM 

Frýdek

10. května
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO
DOSPĚLÉ
- tentokrát poslední
- téma: Malování na hedvábí
- cena: 100 Kč + hedvábí
- 9.00 - 12.00 hodin, DDM FM Frý-

dek
17. a 18. května
VÍKENDOVÝ POBYT
NA VIŠŇOVCE
- víkend plný her, soutěží, legrace
- cena: 240 Kč
- přihlášky do 13. května
- DDM FM Frýdek, Alena Fabíková

(558 630 862)
17. a 18. května
2000 BAMBILOMETRŮ
S GOODWILEM
- Bambiriáda 2003
- turistický pochod
23. a 24. května
BAMBIRIÁDA 2003
- setkání organizací a sdružení pra-

cující s dětmi a mládeží ve volném
čase

- vstup zdarma
- 8.30 - 17.00 hodin, areál 11. ZŠ a

přilehlá místa
- 8.45 - slavnostní zahájení starost-

kou Města F-M

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

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

Pátek 2. května v 19.00 hodin
Jiří Suchý - Jiří Šlitr Člověk z půdy
Premiéra hudební revue.
Hraje nová Divadelní společnost JA-
NEK Frýdek - Místek.
Hudební režie: Leo Skuplík 
Režie: Mgr. Jan Krulikovský
Sobota 3. května v 15.30 hod.

JEZERNÍ KRÁLOVNA / ČR/
Filmová pohádka pro celou rodinu
vyprávějící o lásce mezi zakletou
princeznou Odettou a princem Vikto-
rem,kterou se snaží překazit zlá Je-
zerní královna.
Režie: Václav Vorlíček
Hrají: Max Urlacher,Jitka Schneide-
rová,Ivana Chýlková,Jan Hrušín-
ský,Jiřina Bohdalová a další
Mládeži přístupný. 91 min
Pátek 9. května v 19.00 hodin
Jiří Suchý - Jiří Šlitr Člověk z půdy
2. premiéra hudební revue.
Hraje nová Divadelní společnost JA-
NEK Frýdek - Místek.
Hudební režie: Leo Skuplík 
Režie: Mgr. Jan Krulikovský
Sobota 17. května v 15.30 hodin

OSTROV ZTRACENÝCH
SNŮ- SPY KIDS 2 / USA/

Rodinná fantastická akční komedie
uváděná v českém znění.Film,který
Vás pobaví je plný vtipných gagů a
odkazů ke slavným vzorům ze zná-
mých filmů.
Hrají: Antonio Banderas,Carla Gugi-
onová,Steve Buscemi a další.
Mládeži přístupný 100 min

Neděle 18. května v 19.00 hodin
Karel Plíhal

Premiéra koncertního programu
„Nebe počká“

Sobota 24. května v 19.00 hodin
Divadlo v Dlouhé Praha
Ronald Harwood Garderobiér
Příběh z divadelního zákulisí a velká
role „Krále Leara - W. Shakespeara“
Hrají: M. Táborský, I. Svobodová, J.
Pokorná, M. Huba, J. Wohanka aj.
Sobota 24.května v 15.30 hodin

HRNEČKU VAŘ / ČR/
Pásmo veselých oblíbených pohá-
dek pro malé i velké diváky.
Mládeži přístupný 65 min
Sobota 31. května v 15.30 hodin

MACH, ŠEBESTOVÁ A
KOUZELNÉ SLUCHÁTKO /ČR/

Tandem Macourek-Vorlíček natočil
filmovou komedii pro celou rodinu -
ta nabízí vše -komické situace,roze-
hrané na základě roztodivných zá-
měn, proměny kohokoliv v
cokoliv,kouzla a čáry zasazené do
současnosti a také poměrně kompli-
kovaný děj.
Hrají: Robert hájek, Kristýna Květo-
vá, Stela Zázvorková, Iva Janžuro-
vá, Jiří Lábus, Petr Nárožný a další.
Mládeži přístupný 83 min

5. 5. v 19.00 hodin ZEMĚ
NIKOHO /Francie,Itálie,Belgie/

Evropský koprodukční snímek bo-
senského scénaristy, režiséra a hu-
debního skladatele D.Tanoviče patří
k několika výjimečným titulům, jež
pohlížejí na děsivé válečné události s
humorným nadhledem, aniž však
zlehčují lidskou tragédii. Příběh jed-
noho dne se odehrává v roce 1993 v
zákopu uprostřed frontové linie mezi
srbskými a bosenskými vojáky. Tra-
gikomický snímek odhaluje nesmysl-
nost bratrovražedného boje, který v
devadesátých letech zachvátil Bal-
kán a absurditu války jako takové.
Film po zásluze patří k nejoceňova-
nějším filmům poslední doby.
Hrají: Branko Djurič,Rene Bitorajec a
další.Do 15 let nevhodný 98 min
6. 5. v 19.00 hodin BRAZIL

/Velká Británie/
Třetí celovečerní film osobitého ame-
rického režiséra Terryho Gilliama.
Pesimistická vize nedaleké budouc-
nosti byla inspirována Orwellovým
románem 1984. Terry Gilliam opět
staví na výrazně stylizované a pro-
pracované výtvarné stránce díla: růz-
ná prostředí navzdory své odosobně-
nosti žijí téměř organickým životem...
Gilliamův snímek je neobvyklým ,pro-
vokativním,avšak koherentním dí-
lem,hloubícím satiru, parodii, fantast-
ní motivy a vybaveným přesně váže-
nou / a mířenou krutostí/ i osudově
tragickým podtextem. Nepochybně
patří k významným dílům kavkovsko-
orwellovské linie. Hrají: Jonathan
Pryce, Robert DeNiro, Katherine Hel-
mondová a další
Do 15 let nevhodný 141 min

Úterý 13. 5. v 19.00 hodin
ZVĚTŠENINA /Velká Británie/

Příběh fotografa, který pod vlivem
atmosféry opuštěného parku nená-
padně pořídí celou sérii fotografií do-
mnělých milenců... Film se ve své
době /1966/ stal mimořádně populár-
ní díky atraktivnímu “detektivnímu„
námětu a také díky přesvědčivému
vyjádření bezradnosti člověka v mo-
derním medializovaném světě.
Zvětšenina je detektivním příběhem s
hádankou,psychologickou studií i fi-
losofickým podobenstvím o nemož-
nosti rozlišit skutečné od imaginární-
ho. Hrají: David Hemmings,Vanesa
Redgraveová, a další.
Režie: Michalengelo Antonioni
Do 15 let nevhodný. 111 min
19. 5. v 19.00 hodin MLUV

S NÍ /Španělsko/
Po “oskarovém„ filmu Vše o mé mat-
ce je tady další mistrovsky sugestivní
dílo Pedra Almodovara, které bude
šokovat.Hrdiny psychologického dra-
matu jsou však poněkud překvapivě
nikoliv ženy, nýbrž muži.
Snímek o přátelství dvou mužů, o
osamělosti a o dlouhém zotavování
se z ran způsobených vášní. Film pů-
sobí věrohodně a sugestivně i díky
přesvědčivým hereckým výkonům.
Film, který si rozhodně nenechte ujít!
Hrají: Javier Cámara,Dario Grandi-
menti,Rosario Floresová,Leonor
Watlingová ,.Gerasldine Chaplinová
a další. Do 15 let nevhodný 112 min
20. 5. v 19.00 hod. ARIZONA

DREAM /USA,Francie/
Čtvrtý celovečerní film režiséra Emi-

ra Kusturici. Příběh mladíka Axela
Backmana utíkajícího před realitou
do fantastických snů a vidin,kde se
mísí realita s představami.Kusturica
přichystal pro diváka slušnou porci
lahůdek - několik odkazů pro milovní-
ky filmových dějin, bizarní létající
stroje,l étající rybu a samozřejmě i
lásku. Jeho hrdinové se chovají ex-
travagantně a naprosto nevypočita-
telně, takže se vůbec nedá odhad-
nout, jaká další podivnost je v nej-
bližším okamžiku napadne. Každá z
postav má duši, své touhy, sny i tem-
nou stránku.V hl. roli Johnny Depp,
Jerry Lewis, Faye Dunawayová, Pav-
lína Pořízková a další.
Do 12 let nevhodný 141 min

27. 5. v 19.00 hodin PÍSNĚ
Z DRUHÉHO PATRA

/Švédsko,Dánsko,Norsko/
Scénárista a režisér Roy Anderson

se ve svém třetím filmu inspiroval dí-
lem peruánského básníka Césara
Vallejoa. Film naprosto originálním
způsobem vyjadřuje umělcovy pocity
a postoje vůči současné konsumní
společnosti.Osobitým filmařským vi-
děním se Andersonovi podařilo v jed-
notlivých epizodách zobrazit odcize-
né vztahy mezi lidmi,byrokratický
systém, davovou hysterii, touhu po
penězích, nevěru, ponižování, chtíč,
bezmocnost... Vše se odehrává v ne-
určité době. Snímek je výlučný svou
polohou sarkastického podobenství a
je divácky značně náročný.
Do 15 let nevhodný 97 min
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KUPON

5% SLEVA
NA VÝROBKY

GALADŘEVO

Staré Město

u Frýdku-Místku

Jamnická 16

tel.: 558 640 640

■ nízkoenergetické
dřevěné RD

■ zahradní nábytek
■ ekologické barvy

na dřevo
■ pozink. konzoly
■ pískoviště
■ houpačky

■ zásobníky na

kompost

■ dřevěné ploty

■ pergoly

■ altány

■ palisády

■ květináče

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

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

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

Velkoobchod
Maloobchod

David Smolarčuk

MUDr. HROZEK DUŠAN
oznamuje,
že rozšířil 

svou zubní praxi po 

MMUUDDrr..  SSEEKKEERRKKOOVVÉÉ  MMAARRIIII

na ul. TGM 600 ve Frýdku.

Všechny pacienty
automaticky
přebíráme

a ošetřujeme,
taktéž dorost a děti.

� 558 630 801

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

TLAKOVÁ IMPREGNACE DŘEVA WOLMANITEM CX 10

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

desek a dvířek

KONTAKT
Bruzovice 218

☎
777 006 987
723 616 784

VOLEJTE 
7.00–20.00 hodin

STOLA¤STVÍ B. MRKVA

Dentamed /âR/, spol. s r.o.
přední distributor dentálních potřeb,

p ř i j m e do své pobočky Frýdek - Místek

✍ administrativní pracovnici
P o ž a d u j e m e :
• SŠ • organizační a komunikační schopnosti
• znalost práce s PC
N a b í z í m e :
• zajímavou práci v perspektivním oboru •  stabilní
zaměstnanecké zázemí • nástup k 1. 8. 2003
Zájemce prosíme o zaslání životopisu do 14 dnů
od zveřejnění inzerátu na adresu :

Dentamed âR, spol. s r.o. 
T.G. Masaryka 602 , 738 01 Fr˘dek-Místek

RÁMUJEME
A

PASPARTUJEME
– velký výběr rámů

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

tel.: 558 431 385
723 667 141

Sídlo: 
Domov mládeže SPŠ,

ul. 28. října 1639, 
Frýdek-Místek

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


