
Zájemci o pronájem ledové
plochy víceúčelové sportovní
haly ve Frýdku-Místku v sezó-
ně 2004/2005, jakož i zájemci
o pořádání sportovních, kultur-
ních a společenských akcí v
hale v období od 14. května
2004, se mohou se svou žádo-
stí obrátit na nás městský úřad.
Kontaktní osobou je Ing. Milan
Brzý, vedoucí oddělení mláde-
že a tělovýchovy, telefonní 

číslo 558 609 217, e-mail: 
brzy.milan@frydekmistek.cz.

Žádosti o pronájem zasílejte
prosím na adresu: 

Ing. Milan Brzý
Městský úřad Frýdek-Místek
Odbor školství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

OŠKMaT

Vážení 
spoluobčané,
v těchto dnech
stojíme těsně
před branami
Evropské unie.
Dnem 1. květ-
na 2004 se
Česká republi-
ka stane člen-
ským státem
Evropské unie.
Rozhodlo o tom dlouhé pří-
pravné období a zejména více
než 77 % hlasů odevzdaných
pro vstup v loňském referendu
o přistoupení. Byly to také hla-
sy nás, občanů Frýdku-Místku,
které o tom rozhodly (jen pro
připomenutí z celkového počtu
23 457 odevzdaných platných
hlasů v našem městě jich 
bylo 18 484 pro přistoupení ČR 
do EU).

Každý z nás si klade nejmé-
ně jednu otázku: „Máme slavit
nebo pochybovat?“ Odpověď si
dáváme podle toho, kolik infor-
mací máme a co každý z nás
očekává. Přistoupení České
republiky do Evropské unie se
však stane dalším historickým
mezníkem naší země. Mezník
je jedna věc, faktický přínos a
vklad do společného evropské-
ho domu, a především schop-
nost orientovat se v něm, je věc
druhá, složitější. Z hlediska his-
torického se jedná jistě o pozi-
tivní krok. Rozšíření je pro unii
velmi důležité, jak politicky, tak
ekonomicky – sjednocená Ev-
ropa bude politicky stabilnější a
hospodářsky silnější.

Jestliže v těchto dnech při-
stupuje k evropskému spole-
čenství 10 nových zemí, ne-
znamená to, že okamžitě bu-
dou mít stejnou životní úroveň
jako stávající státy Evropské
unie. Vstup do EU je však roz-
hodně nejrychlejším způso-
bem, jak se této úrovni přiblížit.

Doufám však, že vývoj dal-
ších let potvrdí, že naše důvěra
ke vstupu do Evropské unie by-
la oprávněná. Je to šance pře-
devším pro mladou generaci!

Ráda bych vás proto při této
příležitosti pozvala na setkání
8. května, které se uskuteční
na Zámeckém náměstí ve
Frýdku a před kinem P. Bezru-
če v Místku. Program najdete
uvnitř tohoto vydání. Na setká-
ní s vámi se těší i členové Eu-
roregionu Beskydy!

Ing. Eva Richtrová
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INFORMACE Z 13. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

- schválilo uzavření smluv o
poskytnutí neinvestičních dota-
cí a příspěvků z fondu výchovy
a vzdělávání, z Centra sportu,
z kulturního fondu, z fondu ži-
votního prostředí, z charitativ-
ního a zdravotního fondu, fon-
du reprezentace a propagace
města pro rok 2004 v celkové
výši 9 448,96 tis. Kč; uzavření
smluv o poskytnutí půjček z
Fondu rozvoje bydlení Města
Frýdek-Místek v celkové výši 
1 800 tis. Kč; Statut fondu po-
moci občanům města F-M do-

tčeným výstavbou komunikace
R/48;

- rozhodlo uzavřít „Smlouvu
o závazku veřejné služby k za-
jištění městské hromadné do-
pravy na území města Frýdku-
Místku“ s dopravcem ČSAD 
F-M a.s., jejímž předmětem ze
strany města je poskytnutí fi-
nančních prostředků ve výši 
20 mil. Kč na úhradu prokaza-
telné ztráty vzniklé dopravci; o
uzavření smlouvy mezi Měs-
tem F-M a Svazkem obcí Frý-
decko-Místecka o poskytnutí

dotace z rozpočtu města ve vý-
ši 200 tis. Kč a také Svazkem
obcí povodí Olešná o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu města
ve výši 260 tis. Kč; o prodeji
pozemků zastavěných obytný-
mi domy jejich vlastníkům za
kupní cenu 100 Kč/m2, přičemž
tato výše bude platná po dobu
1 roku od schválení zastupitel-
stvem města; o záměru vložit
nepeněžitý vklad do společ-
nosti TS a.s. (veřejné osvětle-
ní, městský kamerový systém,
silniční signalizační zařízení a
místní rozhlas) a o záměru vlo-
žit nepeněžitý vklad do společ-
nosti Sportplex Frýdek-Místek,
s.r.o. (víceúčelová sportovní
hala a přilehlé objekty); o pro-
deji objektu č.p. 1198 (ul. Na
Poříčí) současnému nájemci –
firmě DIEMA s.r.o.;

- uložilo Ing. Evě Richtrové,
starostce města, zadat zpraco-
vání ekologického auditu na

bývalá kasárna v Místku tak,
aby zjistil míru a rozsah zatíže-
ní starou ekologickou zátěží,
případně vyčíslil náklady na je-
jí odstranění a do doby jeho vy-
pracování odložit podpis daro-
vací smlouvy ze strany Města
F-M;

- rozhodlo, co se týče zís-
kání dalšího majetku Městem
Frýdek-Místek, o nabytí po-
zemku p.č. 2977 - zahrada o
výměře 557 m2 , k.ú. Frýdek
(ul. T.G.M.) od Pozemkového
fondu ČR na investiční akci
„Rozšíření parkoviště v rámci
areálu MěÚ F-M“; o bezúplat-
ném nabytí inženýrských sítí a
stavebních objektů o celkové
hodnotě 16 118 tis. Kč od Ře-
ditelství silnic a dálnic ČR; o
uzavření darovací smlouvy
mezi Městem F-M a Minister-
stvem obrany ČR na nemovi-
tosti bývalých kasáren a ná-
sledně ji schválilo. (jač)

13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo
22. března. K nejdůležitějším projednávaným bodům patřila 2.
změna rozpočtu města pro tento rok, kdy zastupitelé schváli-
li snížení příjmů na celkovou výši 1 215 828,50 tis. Kč, zvýše-
ní výdajů na celkovou výši 1 418 785,74 tis. Kč a zvýšení fi-
nancování na celkovou výši 202 957,24 tis. Kč. Zastupitelé ta-
ké rozhodli o odstoupení od smlouvy o spolupráci mezi Měs-
tem F-M a společností Sandra Textile Mills, s.r.o. z důvodu ne-
splnění povinnosti ze strany investora. Dále zastupitelstvo
města:

Zápisy dětí 
do mateřinek

Zápisy dětí do všech
mateřských škol ve Frýd-
ku-Místku, Lískovci, Skali-
ci, Chlebovicích a Lysův-
kách pro školní rok
2004/2005 se budou konat
ve dnech 11. a 12. května
od 8.00 do 16.00 hodin na
jednotlivých mateřských
školách. Další informace
k zápisu dětí do mateř-
ských škol budou poskyt-
nuty v jednotlivých zaříze-
ních. OŠKMaT

Poděkování zastupitelům
Zastupitelé našeho města obdrželi na konci března podě-

kování za poskytnutí finančního daru ve prospěch přeživším
obětem prosincového zemětřesení v Íránu. Na svém 11. za-
sedání konaném 9. února totiž rozhodli o tom, že celých sto
tisíc korun poputuje z městské kasy do Bámu. „Velmi si va-
šeho rozhodnutí vážím, neboť vím, že by jste jistě těmto pro-
středkům dokázali v mžiku najít nasměrování pro řešení ne-
sčetných potřeb vašeho města,“ vzkázal v dopise zastupite-
lům Ivo Řehák, výkonný ředitel občanského sdružení ADRA,
jenž veřejnou sbírku zorganizovalo. S pomocí darované
částky se bude v Bámu stavět nová mateřská škola. (jač)

Využití VSH 
v sezóně 2004/2005

Zapojte se do naší ankety o ceny!
Vážení občané, jak jsme již informovali v minulém čísle Zpra-

vodaje, připravili jsme pro vás zajímavou anketu, jejímž cílem je
zmapování úrovně poskytovaných služeb v našem městě a také
zjištění odpovědi na otázku, ze kterých zdrojů mimo Zpravodaje
jste o dění na radnici informováni.

Strany 7 a 8 tohoto čísla Zpravodaje Rady města Frýdku-Míst-
ku tedy tvoří anketní lístek. Budeme moc rádi, když po důkladném
zvážení lístek vyplníte a vrátíte na informační kiosky našeho
městského úřadu Radniční ul. 1148 (Frýdek) a Palackého 115
(Místek). Uzávěrka je 14. května! Připomínáme, že na 10 vyloso-
vaných čekají zajímavé ceny. (jač)

MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDEK-MÍSTEK tímto občany
informuje, že na odboru vnitřních věcí, oddělení evidence
obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů (Palac-
kého 115), je od 19. dubna zaveden tzv. elektronický objed-
návkový systém, který by měl občanům zjednodušit určení
pořadí při čekání na vyřízení jejich záležitosti. (jač)

V tomto čísle najdete:

ANKETA MĚSTA
FRÝDKU-MÍSTKU ➼ 7-8

DEN PRO EVROPU ➼ 10

PROČ STAVĚT NOVÝ
AQUAPARK PRÁVĚ NA
OLEŠNÉ? ➼ 12-13

PROGRAMOVÁ
NABÍDKA ➼ 14-15
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1. máj ve stylu country
Výbor Městské organizace

ČSSD ve Frýdku-Místku zve sr-
dečně všechny občany města
na prvomájové odpolední pose-
zení, které se bude odehrávat
na zahradě restaurace Nad So-
vou ve Frýdku (pod evangelic-
kým kostelem). Čeká na vás ži-
vá hudba, občerstvení (guláš,
pivo, domácí koláče), pro děti
balónky. Akce začíná ve 13.00
hodin.

Prvomájové setkání občanů
Komunistická strana Čech a

Moravy, levicový klub Růže 92,
Odborové sdružení Čech, Mo-
ravy a Slezska ve Frýdku-Míst-
ku vás srdečně zvou na tradič-
ní Prvomájové setkání občanů.
Akce se uskuteční v sobotu 1.
května od 13.00 hodin v Sa-
dech Bedřicha Smetany v Míst-
ku. Zajištěno je občerstvení,
hudba a hry pro děti.

Shromáždění při příležitosti
osvobození

Shromáždění občanů spoje-
né s kladením věnců u příleži-
tosti 59. výročí osvobození
okresu Rudou armádou se
uskuteční v pátek 7. května v
15.00 hodin na městském hřbi-
tově na Panských Nových Dvo-
rech ve Frýdku.

Kontrola vánoční sbírky
Krajským úřadem Moravsko-

slezského kraje byla 2. 4. pro-
vedena kontrola a schválení
celkového vyúčtování veřejné
sbírky - Vánoční strom, která se
konala ve dnech 1. 12. - 31. 12.
2003 na náměstí Svobody ve
Frýdku-Místku. Vybrané finanč-
ní prostředky ve výši 67 636, 37
Kč byly využity na pořízení 1 ks
sprchovacího lůžka pro imobilní
klienty Charity Frýdek-Místek,
Domu pokojného stáří u Panny
Marie Frýdecké, Mariánské ná-
městí 146. Charita Frýdek-Mís-
tek děkuje všem, kteří jakouko-
li částkou přispěli.

Šlápoty Otty Brloha
Na Harendě v Dobraticích

proběhne již III. ročník Šlápot 
Otty Brloha. Na tuto sportovně
společenskou akci, která se ko-
ná 22. května od 13.00 hodin,
jste všichni srdečně zváni.

Vztahy a zdraví
Občanské sdružení Život a

zdraví pořádá přednášku o ko-
munikaci a jejím významu pro
dobré vztahy a naše zdraví. O
umění komunikace bude před-
nášet PaeDr. Anna Jakobová.
Součástí programu bude ochut-
návka. Akce se koná v Klubu
zdraví (vedle prodejny VEGA,
Frýdek), v úterý 11. 5. v 18.00
hod. Vstup volný.

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Městského
úřadu Frýdek-Místek oslovil na
začátku března místní základní
a mateřské školy, aby navrhly
kantory, jenž by měli být oce-
něni za svou práci. Po důklad-
ném a jistě nelehkém zvažová-
ní nominovalo každé vedení
škol a školek svého „nejlepší-
ho“ pracovníka a těchto 19
kantorů přijalo 29. března po-
zvání na slavnostní setkání v
salónku kavárny Radhošť.
„Chtěli jsme jej uskutečnit v do-
bě, kdy se slaví Den učitelů,“
zdůvodnila tento termín vedou-
cí odboru školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Ing. Ilona
Nowaková. „Oceněným jsme
předali plaketu Jana Amose
Komenského a drobné upo-
mínkové předměty, které jsou
z naší strany skutečně jen
symbolickou formou poděko-
vání za tuto náročnou práci,“

sdělil místostarosta Mgr. Petr
Cvik.

Na závěr nutno podotknout,
že v našem městě samozřej-
mě nejde o první akci tohoto
druhu. V minulosti ji organizo-
val školský úřad. „Šlo o oceně-
ní práce kantorů z celého okre-
su, které jsme dělali dvakrát
ročně,“ vzpomínal Mgr. Milan
Thiel, nynější pracovník naše-
ho městského úřadu. Podle
slov místostarosty nejde ani o
akci poslední. „Práce učitelů si
nesmírně vážím a hodlám z
těchto setkání rozhodně udě-
lat tradici,“ sliboval místosta-
rosta Cvik. 

A toto jsou jména oceně-
ných: Miroslava Alferyová z
MŠ Mateřídouška, Mgr. Lenka
Bednářová ze ZŠ TGM F-M,
Mgr. Eva Budíková ze ZŠ
ČSA F-M, Mgr. Věra Crhová
ze ZŠ J. Čapka F-M, Mgr. Ja-
na Gebauerová ze ZŠ E.

Krásnohorské, Mgr. Šárka
Katzlerová ze ZŠ Cihelní F-M,
Liduška Kutáčová z MŠ Sně-
ženka, Bc. Lenka Nakládalová
ze Spec. škol Naděje, Mgr.
Zdenka Nohlová ze ZŠ Pioný-
rů F-M, Drahomíra Pajurková
z MŠ Anenská, Libuše Pal-
kovská z MŠ Myslivečka, Eva
Pěluchová ze ZŠ E. Krásno-

horské 139, Mgr. Martina Po-
láchová ze ZŠ J. z Poděbrad,
Šárka Poláchová z MŠ Po-
hádka, Mgr. Svatava Přidalo-
vá ze ZŠ 1. máje, Mgr. Jan
Slováček ze ZŠ Komenského,
Jarmila Staníková ze ZUŠ,
Mgr. Jiří Stavinoha ze ZŠ Lís-
kovec, Milada Vlčková z MŠ
Beruška. (jač)

Místostarosta Mgr. Petr Cvik děkuje za nesnadnou práci ve škol-
ství Mgr. Janě Gebauerové, která již léta svůj volný čas věnuje
výuce společenských tanců. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Město ocenilo frýdecko-místecké učiteleMěsto ocenilo frýdecko-místecké učitele
Celkem 19 pedagogů z Frýdku-Místku bylo 29. března oce-

něno za svou příkladnou práci na nesnadném poli, kterým je
výchova a vzdělávání dětí. Při příležitosti slavnostního oběda
obdrželi učitelé od místostarosty Mgr. Petra Cvika písemné
poděkování za příkladnou a kvalitní práci ve školství a drob-
né upomínkové dary.

Vážení čtenáři, dovolte, abychom vám oznámi-
li, že Pivovar RADEGAST, součást společnosti

Plzeňský Prazdroj, a.s. přináší i letos grantový
program Občanská Volba, který podpoří na Frý-

decko-Místecku užitečné veřejně prospěšné
projekty z oblasti kultury, zdravotnictví, soci-
ální péče, sportu a ekologie. Program bude
zahájen na přelomu května a června. Věříme,
že i v tomto třetím ročníku obdržíme řadu za-
jímavých a prospěšných projektů, které po-

mohou zlepšit život občanů ve vašem městě. Více infor-
mací naleznete na www.prazdroj.cz

Uplatnění minimálního zá-
kladu daně se týká poplatníků,
kteří mají
- příjmy ze zemědělské výroby,

lesního a vodního hospodář-
ství,

- příjmy ze živností, 
- příjmy z jiného podnikání

podle zvláštních předpisů.
Za poplatníky, kteří mají vý-

še uvedené příjmy, se pova-
žují i spolupracující osoby a to
za předpokladu, že vypočte-
ný základ, po provedených
úpravách, nedosahuje ales-
poň výše minimálního zá-
kladu daně (§ 7c zák. č.
438/2003 Sb.), což je praktic-
ky 50 % průměrné mzdy zve-
řejněné vládou do 30. 9.  roku
předešlého daňové povin-
nosti. 

Novelou zákona je zároveň
stanoven okruh osob, na které
se ustanovení o minimálním
základu daně nevztahuje.
Jedná se o poplatníka, které-
mu byla stanovena daň pau-
šální částkou, náležel rodičov-
ský příspěvek (dávka státní
sociální podpory),  příspěvek
při péči o osobu blízkou nebo
jinou osobu (dávka sociální
péče), a to i po část zdaňova-
cího období, který je poživate-
lem důchodu, a to starobního,
plného invalidního nebo čás-
tečně invalidního, k 1. 1. ne-
dovršil věku 26 let a který se v
souladu se zvláštním přepi-
sem připravuje na budoucí po-
volání,  podá daňové přiznání
podle § 38 gb) cit. zákona, má
nárok na slevu na dani podle 

§ 35, 35 a) a 35 b) cit. zákona,
v daném zdaňovacím období
zahájil nebo ukončil podnika-
telskou činnost (skutečné za-
hájení činnosti – vydání živno-
stenského oprávnění, nebo
skutečné ukončení činnosti –
zrušení živnostenského o-
právnění) a který podniká dru-
hým rokem.

Pro posouzení, zda fyzická
osoba (živnostník, zemědělec,
pronajimatel apod.), má povin-
nost uhradit daň alespoň z mi-
nimálního základu daně, je
rozhodující, zda má  příjmy z
výše uvedených činností. 

Přesto v  reakci na zveřej-
něnou informaci o „minimální

dani“, došlo v  prvních měsí-
cích letošního roku k nárůstu
jak žádostí o zrušení živno-
stenských oprávnění, tak
oznámení o přerušení provo-
zování živnosti, které však v
porovnání k  celkovému počtu
podnikatelů a živnostenských
oprávnění není nikterak dra-
matické. 

Údaje za I. čtvrtletí letošní-
ho roku ukazují, že letos zruši-
lo živnostenská oprávnění o
84 podnikatelů více než ve
srovnatelném období v roce
2003 a o přerušení provozo-
vání živnosti požádalo ve stej-
ném období  o 538 živnostníků
více. Živnostenský úřad

Je minimální základ daně důvodem ke snížení počtu podnikatelů?

Statistika Živnostenského úřadu Frýdek-Místek

Počty podnikatelů Počty živnostenských
oprávnění

- fyzické osoby 15 589 - živnosti ohlašovací 33 635
- právnické osoby 1 485 - živnosti koncesované 1 903

celkem 17 074 celkem 35 538

Série besed vedení města s
místními studenty a učni, která
potrvá až do léta, pokračovala
poslední březnový den setká-
ním na Středním odborném
učilišti Frýdek-Místek. Nutno ří-
ci, že tamní učni, připravující
se na svou profesi např. v obo-
rech kuchař, číšník nebo ka-
deřník, byli na besedu skvěle
připraveni. Úrovní kladených

dotazů starostku Ing. Evu
Richtrovou a místostarostu
Mgr. Petra Cvika skutečně ne-
šetřili. Na přetřes se tak dosta-
la otázka dalšího osudu více-
účelové sportovní haly, jíž
Město Frýdek-Místek nedávno
získalo ve dražbě, výstavba
aquaparku na Olešné či prak-
tické využití nového Parku pod
zámkem. (jač)

Radní besedovali s učni

V souvislosti s omezováním daňových úniků těžko zjisti-
telných správcem daně, byla schválena a k 1. lednu letošní-
ho roku vstoupila v platnost novela zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kterou je
zaveden institut minimální základ daně, tzv. „minimální daň“
(zákon č. 438/2003 Sb.). 
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Přestože Akademie
Jana Amose Komen-
ského působí v na-
šem městě již 14 let,

málokdo ví, že při ní
během této doby vznik-

la vysoká škola nabízející
ve Frýdku-Místku studijní

obor andragogika, tedy vzdělávání dospě-
lých. Její první absolventi obdrží své diplomy
s titulem bakalář již letos v červnu. 

Vysoká škola Jana Amose Komenského
vznikla v roce 2001 v Praze a ve Frýdku-Místku
funguje při Akademii J.A. Komenského její kon-
zultační středisko. „Při rozhodování, jaký obor
nabídnout, se vedení naší školy řídilo převážně
potřebami trhu práce daného regionu,“ zodpově-
děla dotaz, proč je ve Frýdku-Místku možno stu-
dovat právě tento humanitní obor ředitelka školy
Mgr. Helena Bonková. Základním cílem tohoto
studijního oboru je rozvinout znalost pedagogiky
a dalších společenskovědních oborů a speciali-
zovaných pedagogických profesně orientova-

ných znalostí a dovedností. „Naši absolventi mo-
hou nabídnout své know how ve vzdělávacích
zařízeních pro dospělé, na personálních útva-
rech institucí a firem, v pedagogických centrech
či ve státní správě,“ vyjmenovala hned několik
možností uplatnění bakalářů ředitelka. Co se tý-
če formy studia, v našem městě probíhá tzv.
kombinovaně, což je vlastně obdoba dřívějšího
dálkového studia. „Výuka probíhá o sobotách.
Její úroveň je velmi kvalitní, vyučují u nás napří-
klad učitelé z Vysoké školy Jana Amose Ko-
menského Praha, z Ostravské univerzity, Vyso-
ké školy Báňské Technické univerzity Ostrava a
také odborníci z praxe,“ sdělila Bonková. Novin-
kou pro akademický rok 2004/2005 je, že bylo
tomuto studijnímu programu povoleno magister-
ské studium. „Naši letošní absolventi tedy mo-
hou pokračovat ve studiu dál, aby po dvou letech
složili státní zkoušky, obhájili diplomovou práci a
získali titul magistr,“ vysvětlila Bonková. Do ma-
gisterského programu se mohou přihlásit i ab-
solventi jiných fakult. Ti ale musejí zvládnout při-
jímací řízení. (jač)

Z Vysoké školy J. A. Komenského
vycházejí první bakaláři

Oprava státních silnic 
V současné době již probíhá oprava pozemních komuni-

kací na území našeho města. Harmonogram opravy místních
komunikací byl zveřejněn v minulém čísle Zpravodaje a v ak-
tualizované formě je dostupný také na internetových strán-
kách města. Ne všechny pozemní komunikace na území na-
šeho města jsou ale v majetku a správě města. Podařilo se
nám zjistit, že na státních silnicích se připravují tyto 
opravy:
1) oprava státní silnice I/48 v úseku od Intersparu po VÚHŽ 

Dobrá,
2) oprava státní silnice I/48 – průjezdní úsek přes místní část Ly-

sůvky,
3) běžná údržba vozovek – do konce dubna by měla být provede-

na oprava výtluků na státní silnici I/48 – průtah městem – ul.
Hlavní, Příborská, Janáčkova.
Na průjezdních úsecích krajských silnic se větší, souvislé opra-

vy v letošním roce nepřipravují, bude prováděna běžná údržba vo-
zovek (oprava výtluků). Připravuje se ale program na opravu kraj-
ských silnic, v rámci něhož by měla být provedena celková opra-
va silnic II/477 – ul. Lískovecká a ul. Staroměstská, II/473 – ul.
Bruzovská, III/4849 - ul. Palkovická. Realizace tohoto programu
obnovy krajských silnic ale pravděpodobně v letošním roce zahá-
jena nebude. ODaSH

Naše Střední odborná škola
řemesel a podnikání a Střední
odborné učiliště jsou zapojeny
do nadnárodního projektu
Socrates Programme Come-
nius 1. V rámci tohoto přijeli
na konci března do Frýdku-
Místku studenti a učitelé naší
partnerské školy, která se na-
chází v přímořském městě So-
verato na jihu Itálie. Jejich ná-
vštěva neunikla pozornosti ani
významné představitelce
města Frýdku-Místku, paní
starostce Ing. Evě Richtrové,
která studenty ochotně přijala. 

Tématem rozhovoru byl
především vlastní projekt, na
němž čeští a italští studenti
pracují. Nese název „Italsko-

české Job centrum“ a je za-
měřen na aktuální problemati-
ku týkající se nezaměstnanos-
ti a trhu práce. Cílem je po-
rovnat dva diametrálně odliš-
né trhy práce, analyzovat zís-
kané informace, efektivně je
zpracovat a hlavně využít v
praxi. 

V přátelské diskusi jsme se
dotkli různých témat, napří-
klad zvláštností regionů. Při
srovnávání historie obou ná-
rodů jsme našli mnohé spo-
lečné kořeny obou kultur. Na
závěr jednání si italští studen-
ti vedle cenných informací od-
nesli také upomínkové před-
měty se symbolikou města.

SOŠŘaP

Italští studenti na radnici

Zákon č. 119/2004 Sb., kte-
rým se mění dnem 19.3.2004
mimo jiné i zákon o živno-
stenském podnikání,   rozší-
řil povinnosti živnostníků,
kteří v rámci své podnikatel-
ské činnosti nakupují  nebo
zprostředkovávají nákup
použitého zboží nebo zboží
bez dokladů nabytí, přijímají
nebo zprostředkovávají  při-
jetí tohoto zboží do zástavy . 

Uvedený  zákon ukládá živ-
nostníkům povinnost před uza-
vřením smluvního vztahu (na-
př. před převzetím zboží do zá-
stavy) identifikovat nejen tyto

zájemce o prodej zboží nebo
jejich předání do zástavy ať už
jde o fyzické nebo právnické
osoby, ale identifikovat i přejí-
mané zboží. 

U  fyzické osoby se  identifi-
kací  rozumí zjištění jména a
příjmení, datum narození, trva-
lý nebo jiný pobyt, provedení
ověření z příslušného dokladu
totožnosti aj., u právnické oso-
by zjištění obchodní firmy nebo
názvu vč. odlišujícího dodatku
nebo další označení, jejího síd-
la, identifikačního čísla aj., u
přejímaného zboží zjištění ná-
zvu výrobku, jeho značky a vý-

robního čísla, jsou-li na výrob-
ku uvedeny  aj.   O všech těch-
to skutečnostech je podnikatel
povinen vést evidenci po dobu
5 let ode dne uzavření smlou-
vy.

Pozor především v zastavár-
nách a bazarech!   Odmítne-li
se zájemce o prodej nebo pře-
dání použitého zboží do zásta-
vy podrobit identifikaci, nesmí
podnikatel nabízené zboží při-
jmout, v opačném případě se
vystavuje ze strany kontrolních
orgánů sankčnímu postihu až
do výše 1 mil. Kč. 

Živnostenský úřad

Nová povinnost živnostníka

Písemné žádosti zasílejte na Městský úřad Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, a to do nejpozději do 31.5. 2004. Do žádosti požadujeme uvést informace,
zda žadatel byl již investorem podobné výstavby a jakou podnikatelskou činností se zabývá. 

Město Frýdek-Místek informuje o záměru pronajmout 
níže uvedené nemovitosti za účelem realizace dostaveb

Pozemky p.č. 114 zast. plocha
a nádvoří o výměře 192 m2,
p.č. 115 zast. plocha a nádvoří
o výměře 183 m2 a p.č. 117
zast. plocha a nádvoří o výmě-
ře 153 m2, vše v k.ú. Frýdek (ul.
Hluboká – objekty bývalých
„kupeckých domů"). 

� Části pozemků p.č. 243 ost.
plocha – zeleň v zástavbě, p.č.
3148/1 ost. plocha - ost. ko-
munikace, p.č. 259/8 ost. plo-
cha - ost. komunikace a p.č.
259/7 ost. plocha - ost. komu-
nikace o celkové výměře cca
450 m2, vše v k.ú. Místek (ul.
Palackého – u Národního do-
mu). 

�
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Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě
Frýdek-Místek a přilehlých obcí v roce 2004

Město Frýdek-Místek, odbor životního prostředí a zemědělství, který má v kompetenci nakládání s komunálním odpadem, připravil ve spolupráci s Frýdeckou sklád
kou, a. s., zajišťující svoz komunálního odpadu na území města Frýdku-Místku, harmonogram svozu objemného odpadu v roce 2004, tzv. jarní úklid formou přistavení vel-
koobjemových kontejnerů. V roce 2004 budou velkoobjemové kontejnery přistaveny na 42 svozových místech jak je uvedeno v harmonogramu. Přistaveny budou vždy v
pondělí a vyvezeny ve středu a na dalších lokalitách přistaveny ve středu a vyvezeny v pátek. Ve středu však bude probíhat výměna kontejnerů, proto může být kon-
tejner ze stanoviště již ráno stažen, respektive může být na stanoviště umístěn až v odpoledních hodinách. V pátek budou kontejnery stahovány do 14. hod.
Kontejnery mohou být ze stanoviště v případě přeplnění staženy a po vyprázdnění znovu umístěny.

Pro informace se můžete obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, kancelář č. 423, tel. 558 609 489 nebo na Frýdeckou skládku, a. s., tel. 558 623 546.

HARMONOGRAM SVOZU:

Datum
přistavení – stažení Místo umístění velkoobjemového kontejneru
3.5.2004 – 5.5.2004 Lískovec, u hasičské zbrojnice

Skalice, u kulturního domu
Skalice – Kamenec, rozcestí
Skalice – Kamenec, 
u lávky na Dobrou
Lysůvky, u paní Konečné 
(zahradnictví Bajtek)
Zelinkovice, u obchodu
Chlebovice, u transformátoru

5.5.2004 – 7.5.2004 Frýdek, PND, u pana Kalety
Frýdek, ul. K Hájku, u obchodu
Frýdek, ul. Bruzovská, u vodárny
Místek, ul. Kollárova 
(u pečovatelských domů)
Místek, ul. Fibichova, poblíž gymnázia
Místek, ul. Pionýrů, u č. p. 803-805

10.5.2004 – 12.5.2004 Frýdek, ul. K Lesu, naproti kříže
Frýdek, Vršavec, u lesa
Frýdek, ul. Mánesova – Žižkova, u pivnice
Místek, ul. Pavlíkova, u potravin
Místek, ul. Myslbekova, u rozvodny
Místek, Stará Riviéra, U Žida

Datum
přistavení – stažení Místo umístění velkoobjemového kontejneru
12.5.2004 – 14.5.2004 Frýdek, ul. Slezská, na parkovišti

Frýdek, ul. Černá cesta, u obchodu
Frýdek, ul. Křižíkova, stanoviště VP
Frýdek, ul. Olbrachtova, u břízy, naproti domu č. p. 107
Frýdek, ul. J. Hakena, u večerky Maják
Frýdek, ul. Tolstého, u telefonní budky

17.5.2004 – 19.5.2004 Frýdek, ul. Sokolská, na konci ulice
Frýdek, ul. Nad Mostárnou, u lávky
Frýdek, ul. J. Skupy, za kulturním domem
Frýdek, ul. Cihelní, u 10. ZŠ
Frýdek, ul. Klicperova, u popelnic
Frýdek, PND, u hasičské zbrojnice 

19.5.2004 – 21.5.2004 Místek, ul. Hálkova – Březinova, u výměníku
Místek, ul. Palkovická, u podchodu
Místek, ul. Anenská, poblíž č. p. 632
Frýdek, ul. Novodvorská – Čapkova
Místek, ul. Bezručova, u betonových zábran
Místek, ul. K Olešné, u č. p. 1332 (p. Kubala)

24.5.2004 – 26.5.2004 Místek, ul. J. Trnky, u restaurace Morava
Místek, ul. Dr. Vaculíka, konec parkoviště za 8. ZŠ
Místek, ul. Frýdlantská, u věžáků

26.5.2004 – 28.5.2004 Místek, ul. Zd. Štěpánka, za restaurantem
Místek, ul. Čelakovského, bývalá prodejna

Od května do listopadu letoš-
ního roku bude ve městě Frýdek-
Místek a v jeho místních částech
realizován svoz komunálního od-
padu od rekreačních objektů po-
mocí pytlů, popelnic nebo kontej-
nerů. Způsob svozu odpadu je
stanoven na základě místních
podmínek, tzn. možnosti dojez-
du, hustotě rekreačních objektů a
prostorových možnostech.

Harmonogram svozu odpadu v
jednotlivých lokalitách je následu-
jící: Kontejnery budou přistaveny
vždy v pátek a odvezeny následují-
cí pondělí. Svoz bude probíhat v in-
tervalu co 14 dnů. Kontejnery bu-
dou odváženy ze stanovených sběr-
ných míst v těchto dnech:

Přistavení: 28.5., 11.6., 25.6.,
9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9.,
1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11.

Stažení: 31.5., 14.6., 28.6.,
12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 6.9., 20.9.,
4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11.

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

(Olešná)
Zahrádkářská osada Nová

Osada
- kontejnery 1 100 litrů (svoz bude

prováděn dvakrát týdně dle schvále-
ného harmonogramu pro svoz směs-
ného komunálního odpadu)

Zahrádkářská osada U vodár-
ny (ul. Bruzovská)

Zahrádkářská osada Valcíř I.,
II., III., IV.

Pytle budou odváženy ze stano-
vených sběrných míst v těchto
dnech:

Den svozu: 17.5., 31.5., 14.6.,
28.6., 12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 6.9.,
20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11.

Odvezeny budou pouze zaváza-
né plastové pytle s logem Frýdec-
ké skládky, a.s. Pytle obdržíte na
Městském úřadu Frýdek-Místek, fi-
nančním odboru (sídlo ve Frýdku),
ul. Radniční 1148, č. dveří 108, 109
nebo na Městském úřadu Frýdek-
Místek, odboru životního prostředí
a zemědělství (sídlo v Místku),
ul. Palackého 115, č. dveří 423.
Svozová místa budou předem ozna-
čena barevnou vývěskou s termí-
nem odvozu odpadu. Odložení ja-
kéhokoli jiného odpadu (mimo
zavázaných plastových pytlů) bu-
de považováno za odkládání od-
padu mimo vyhrazené místo nebo
za neoprávněné založení skládky!

SBĚRNÁ MÍSTA PRO 
ODKLÁDÁNÍ PLASTOVÝCH

PYTLŮ:
Frýdek:
Za nemocnicí – ul. K Lesu
ul. Rybnická
Pod Řehánkem – ul. Pod Zámeč-

kem
U Morávky I. – ul. Podhůří
U Morávky II. – ul. Podvolání
Par. č. 5641/4 u křižovatky  - 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. No-
vé dvory – Vršavec

PND ke skládce čp. 2460 – ul.
PND 

Par. č. 7881/2 PND – ul. PND
(vedle autobazaru)

Místek:
Družstevní ZO – ul. Družstevní
U Ostravice – ul. Stará Riviéra
Nad cihelnou – ul. Bahno – Pří-

kopy
U kapličky – ul. Bahno – Příkopy
U slepičárny – ul. Bahno - 

Příkopy
Za Slezanem p.č. 3172 – ul. Bah-

no – Příkopy
Par. č. 4128/12 – ul. Kvapilova
U Hypernovy – ul. 17. Listopadu
K Olešné – chatky – ul. K Oleš-

né (naproti čp. 1332, 1323)
Lískovec:
Lískovec – mezi čp. 123 a 128
Za lesem
ZO Šajárka
Skalice:
Kamenec vedle čp. 120
Kamenec vedle čp. 72
Kamenec vedle čp. 180
Kamenec vedle čp. 214
Kamenec vedle čp. 158
Kamenec vedle čp. 174
Kamenec vedle čp. 112
U vrby vedle separovaného 

sběru

Pod Strážnicí – za zastávkou au-
tobusu

Vrchy pod obchodem – u chatek
Pod školou – vedle čp. 20 (par. č.

120/5)
Na Baštici
Zelinkovice:
Příborská u čp. 72
Lysůvky:
Lysůvky – Na dolinách
Chlebovice:
Ke kotlině – zahrádkářská osada
Ke kotlině – u čp. 118
Pod Kabáticí – u čp. 21

Pod Kabáticí – u čp. 26
Ke Kůtám – u čp. 68 (odbočka

ze Staříčské)
Parc.č. 112/4 – ul. Příborská
V ojedinělých případech může

odbor životního prostředí a země-
dělství změnit místo na odkládání
plastových pytlů. O změně pak
budou občané informování pro-
střednictvím Zpravodaje Rady
města Frýdku-Místku nebo se 
mohou informovat přímo na odbo-
ru životního prostředí a zeměděl-
ství.

Odvoz komunálního odpadu od rekreačních objektů

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE FRÝDKU-MÍSTKU

Sběr nebezpečných a velkoobjemových složek komunálního odpa-
du je zajištěn pomocí mobilní sběrny, která parkuje vždy v úterý, stře-
du a čtvrtek od 8.00 do 16.00 hodin na vybraných parkovištích. Pra-
covníci Frýdecké skládky a.s., odeberou od občanů města Frýdek-Mís-
tek bezplatně přinesené nebezpečné, ale i velkoobjemové odpady.

Parkoviště u kina P. Bezruče - Místek 25.5. - 27.5.
Parkoviště u krytého bazénu - Místek 4.5. -   6.5.
U Mariánského kostela - Frýdek 11.5. - 13.5.
Naproti zastávce na Veselé - Frýdek 18.5. - 20.5.
Se svými náměty a připomínkami se můžete obrátit na Frýdec-
kou skládku, a.s., tel.: 558 627 047, 558 636 251 nebo na odbor
ŽPaZ, tel.: 558 609 489.

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

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

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

né chemikálie,

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

- zářivky a výbojky, prošlé a
nepotřebné léky

Velkoobjemové odpady
- skříně, ostatní nábytek, ko-

berce, matrace
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23.3. NO pálený (fena) 1. máje
23.3. NO černý (fena) 1. máje
28.3. kříženec NO černý (fena) I. J.Pešiny
28.3. štěně kříženec NO (pes) I. J.Pešiny
28.3. štěně kříženec NO (pes) I. J.Pešiny
28.3. štěně kříženec NO (fena) I. J.Pešiny
28.3. štěně kříženec NO (fena) I. J.Pešiny
29.3. kříženec NO (fena)

2.4. kříženec RTW+NO (pes) Lískovec
9.4. kříženec černohnědý (fena) H. Salichové

12.4. kříženec černý (fena) Míru
13.4. francouzský buldok (fena) Hejdukova
13.4. kříženec černý (fena) Dr. Petra
14.4. jezevčík černý hladký (pes) 

nový majitel Sady B. Smetany
15.4. bígl (pes) J. Haška
15.4. kříženec černohnědý chlupatý 

(pes) Pekařská
17.4. fila žíhaná (pes) u cihelny v Místku
17.4. NO černý s pálením (pes) u cihelny v Místku

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

k.ú. Místek

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

55,34 m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 73,66 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (V.NP)
- nebytové prostory o výměře 34,67 m2 (III.NP –

1/2)

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

kanc.č. 24)
- nebytové prostory o výměře 45,95 m2 (I.NP -

kanc.č.25)
- nebytové prostory o výměře 15,66 m2 (II.NP -

kanc.č.40)
- nebytové prostory o výměře 14,58 m2 (III.NP -

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

kanc.č.53)
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2 (IV.NP -

kanc.č.58)

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

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

kanc. č. 506)
- nebytové prostory o výměře 20 m2 (V.NP –

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

kanc. č. 402)

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

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

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

lantská)

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

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

7) Objekt čp. 1267 na pozemku p.č. 3665 zast.
plocha
- část nemovitosti (nebyt. prostory o výměře

124 m2)

8) Objekt – zastávka MHD, ul. Frýdlantská
- prodejna PNS nacházející se v přístřešku za-
stávky MHD o výměře 6,25 m2

9) Objekt čp. 72, ul. J. Trnky
- nebytový prostor o výměře 45 m2 (mezipatro)

k.ú. Frýdek

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

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

prostory)

3) Objekt čp. 139, ul. E. Krásnohorské (9. ZŠ)

- nebytový prostor o výměře 25 m2 (suterénní
sklad)

4) Objekt čp. 2322, ul. T.G.Masaryka

- nebytový prostor o výměře 31,7 m2 (I.NP)

5) Objekt čp. 1344, ul. Míru

- nebytový prostor o výměře 76 m2

6) Objekt čp. 1312, ul. Míru

- nebytový prostor o výměře 49 m2

7) Objekt čp. 1248, ul. Radniční

- nebytový prostor o výměře 78,79 m2 (I.NP)

8) Objekt čp. 3162 (víčeúčelová sportovní hala),
ul. Na Příkopě
- nebytový prostor o výměře 77 m2 (3 x 25,6 m2)
- nebytový prostor o výměře 328 m2 (doposud

bar)
- nebytový prostor o výměře 434 m2 (doposud

fitcentrum)
- nebytový prostor o výměře 637 m2 (doposud

kancelář, šatny)
- nebytový prostor o výměře 549 m2 (doposud

kanceláře)

9) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 37,48 m2 (II. NP)

10)  Objekt čp. 1347, ul. Sokolská
- nebytový prostor o výměře 14,25 m2

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

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

■ V únoru jsme obdrželi
podnět občanů žijících v při-
lehlých ulicích podél ul. 17.
listopadu (ul. Piskořova, Ko-
lárova, Ondrášova), v němž
si stěžují na špatný výjezd
z přilehlých ulic a žádají
umístění zákazové značky.

Ihned poté jsme provedli
místní šetření za spoluúčasti
úředníka z odboru dopravy a
silničního hospodářství měst-
ského úřadu a zjistili jsme, že
stížnost občanů je oprávněná.
Jakmile to klimatické podmínky
umožnily, byla v první polovině
dubna na ulici Piskořově insta-
lována svislá dopravní značka
Zákaz zastavení. Na jeho do-
držování v současné době do-
hlížejí naši strážníci.

■ Častým dotazem, který
nacházíme v našich schrán-
kách bývá, kdy se začneme
zabývat  rychlou jízdou na
silnicích.

V minulosti tento dopravní
přestupek řešila pouze Policie
České republiky. Po noveliza-
ci  zákona o obecní policii z ro-
ku 2003 jsme ji takřka rok za-
váděli do praxe. Průlomem
v řešení této problematiky pro
nás byla informace z ledna
2004 o tom, že Městská poli-
cie Lázně Bohdaneč testovala
nový měřící přístroj rychlosti
jízdy z USA. Na českém tru
byl totiž pouze 1 měřič rych-
losti, jenž má k dispozici i
PČR. Jeho pořizovací cena
však byla pro městskou po-
kladnu nepřijatelná. Navázali
jsme tedy kontakt s dodavate-
lem nového měřiče, jehož ce-
na je takřka třetinová. Momen-
tálně probíhají jednání s kole-
gy strážníky z jiných měst, na-
příklad Pardubicemi, které již
zařízení mají, aby nám předali
své zkušenosti.

Václav Buček, ředitel MP

Ř editel Městské policie Frýdek-Místek Václav Buček ukazuje
nový testovací kufřík na odhalení přítomnosti drog, který stráž-
níci zakoupili minulý měsíc. Díky němu je možné rozpoznat ma-
rihuanu, hašiš, heroin, pervitin, kokain i taneční drogu extázi.
Testovací zařízení bylo již prezentováno na místních základ-
ních školách a jejich vedení jej může kdykoli využít ke zjištění
přítomnosti výše jmenovaných drog. V případě pozitivního ná-
lezu by strážníci případ postoupili příslušnému oddělení státní
policie. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková
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Kompletní sluÏby v oblasti

vodo - topo - plyn
s bezplatnou konzultací

n a b í z í

firma KUPâA Tomá‰
739 03 PrÏno ãp. 5

Volejte ihned 558 675 999
nebo 602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·

NATùRAâSTVÍ 
CHROMEC

Provádíme:
• nátěry oken, dveří,

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

Od 
18.00 hodin 

� 558 626 112

Mobil: 606 343 947

STAVEBNÍ SPO¤ENÍ - POJI·TùNÍ - HYPOTÉKY

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

INVESTUJTE 
DO BYDLENÍ

• široká nabídka nemovitostí
• financování na splátky

Vejmelka Jifií - LESK
soukromá úklidová firma se sídlem 

na T.G.M. 602 ve Frýdku

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

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

❖ komplexní úklidy průmyslových podniků
a firem;

❖ čištění GRAFITTI.

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

www.vejmelka.cz

FIRMA MECNER
◆◆◆◆ MALÍŘSTVÍ ◆◆◆◆

◆◆◆◆ NATĚRAČSTVÍ ◆◆◆◆

◆◆◆◆     NÁSTŘIKY◆◆◆◆

ŽALUZIE ◆◆◆◆     TĚSNĚNÍ

KONZULTACE ZDARMA

558 631 535
558 679 371
604 556 181

K
N
IH
A¤

STVÍ PASPARTOV
Á

N
Í

&
JAN a JITKA 

KUKUCZKOVI

Najdete nás 

v budovû Hutního projektu na

ul. 28. fiíjna

po–pá 8.00–15.00 

☎ 558 877 144, 723 052 143

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 
3., 10., 17., 24. a 31. května
Informace: tel.: 724 200 040

CARAADD
A, B, C, D, E

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ A LODŽIÍ
• rámový i bezrámový systém

• zimní zahrady
737 241 395 (8–15 h.) 

737 241 396 (po 15 h.)
✆

Fa EUROSTRIP
Vám zajistí:

❐ žaluzie
❐ předokenní rolety
❐ švédské těsnění

oken (do drážky)
❐ shrnovací dveře +

stěny (dřevěné, 
plastové, koženkové)

❐ obložení zárubní
❐ čalounění dveří
❐ bezpečnostní,

tepelně izolační,
reflexní folie
LLUMAR

❐ montáž izolačních
dvojskel do
stávajících oken

❐ autodoprava
❐ nízké ceny
❐ krátké dodací lhůty

558 734 753
602 774 849
607 644 211✆

SMĚNÁRNA DAMAR F-M s.r.o.
vestibul nádraží ČD F-M

pořádá v termínu od 15. 4. do 31. 8. 
LETNÍ SOUTĚŽ O CENY

u příležitosti 5. výročí založení firmy
1. CENA – DESETIDENNÍ ZÁJEZD 
DO CHORVATSKA PRO 2 OSOBY 

info na vývěsce směnárny a na telefonu 604 324 963
ZÁVĚREČNÉ SLOSOVÁNÍ 4. 9.

���� 558 436 236 (po 19. hod.)
603 745 292, 604 145 641

SKLENÁŘSTVÍ, 
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ

Vlasta Garnacová

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

- dovoz a odvoz oken, dveří
zajištěn

PO, ČT 7.00-17.00 hod.
ostatní pracovní dny 

7.00-15.00 hod.

☎ 558 433 006

KURZ BŘIŠNÍHO TANCE 

Je určen pro Vás:
• jste-li zdravá, ale nedaří se Vám z jakéhokoli důvodu  otěhotnět
• připravujete-li se na těhotenství
• jste-li těhotná v kterémkoli stupni gravidity a připravujete se

k porodu
• jste-li po porodu a chcete se dostat zpět do formy
Od 6. května v 10.00 v sále Dobré čajovny
Kontakt: zdravotní sestra Markéta Dintrová

☎ 728 854 751
Předplatné: 650 Kč (tříměsíční kurz – 10 lekcí)

„SPECIÁL PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY"
MUDr. 

Kristina Chromjáková
o z n a m u j e
• zahájení privátní 

stomatologické praxe

na ulici 28. fiíjna 2155
v Místku

Telefon do ordinace: 

☎ 558 441 817

■■■■ PŘEKLADY 
TLUMOČENÍ ■■■■
• překlady osobních dokumentů,

smluv, manuálů, brožur …
• notářské i soudní ověření dokumentů
• tlumočení konsekutivní i simultánní

Kontakt:

Firma HEDERA
Komerční centrum, ul. 8. pěšího pluku v
Místku

Tel., fax: 558 647 267
Mobil: 602 490 732
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Kontakt: 
Jaromíra Blahutová
Domov mládeže SPŠ
28. října 1639, F-M (naproti Hutnímu projektu)

ST, PÁ 10-12 hod., 13 – 16 hod.

☎ 605 750 393

☞ ☞

n a b í z í
❖ pravidelné mûsíãní

slevy na zboÏí
a fotopráce

❖ velké slevy digitálních
a klasick˘ch fotoaparátÛ

❖ ‰irok˘ sortiment
doplÀkÛ

❖ v˘hodné zpracování
fotografií

klasické 10x15 cm 3,90 Kã
digitální 10x15 cm 4,90 Kã

Otevfieno: Po-So 8-20 hodin
Ne 8-18 hodin

Kontakt: 
FOTOLAB, Hypernova

☎ 558 439 525

Dvacítka severomoravských
kapel přepestrých žánrů tedy
změří své síly v sobotu 15.
května ve frýdeckém Divadélku
Čtyřlístek.Tam se pod slechem
bdělých uší porotců a diváků
pokusí prozpívat až do celo-
státního Jihlavského finále, kte-
ré proběhne někdy na začátku
července.„Těšit se můžete
hlavně na spoustu pohodové
muziky, ale taky na pódiové
skeče, moderátorské krkolom-
nosti nebo muzikantský jam,“
zval Theodor Barczi, zpěvák
pořadatelské kapely KAJKE-
RY. Mimo jiné na akci vystoupí
písničkář Wabi Daněk, Celtic

cross (Ostrava), Milan Sova
(Orlová), Druhý dech (Hněvo-
tín), Ptačoroko (Frýdlant n. O.),
Hrachokout (Valašské Meziří-
čí), Můjgrass country (Bruntál),
Morgána (Ostrava), Samorost
(Ostrava), WečíRek (Třinec),
Viejos (Ostrava), Hrozen (F-
M), David Vysloužil (Skalice),
Folk Story (Rožnov p. R.), Petr
Turoň (Mosty u Jablunkova),
O.K. TET (Karviná), La Mesta
(Bruntál), Naplac (F-M). Prodej
vstupenek v ceně 60 Kč v den
konání od 10.00 hodin přímo v
Divadle Čtyřlístek. Bližší infor-
mace: 604 695 653 nebo t.pys-
ko@mcnet.cz (jač)

FOTO: archiv kapely KAJKERY

Frýdecká folková kapela KAJKERY ve spolupráci s Městem
Frýdek-Místek letos přijala možnost pořádat krajské kolo
PORTY a tak se vůbec poprvé ve své dlouhé historii (I. ročník
v r. 1967) tento festival podívá do brány Beskyd.

Frýdecko-místečtí házenkáři
bojovali na konci dubna v se-
mifinále interligy. Soupeřem
jim bylo mužstvo Allrisk z Pra-
hy. Hrálo se na tři vítězné zá-
pasy a tak obhájci mistrovské-
ho titulu měli co dělat. V květ-
nu zápasy pokračují. „Věřím,

že budeme hrát o titul. Přijďte
se tedy podívat na finálová ut-
kání do víceúčelové sportovní
haly. Budeme se snažit před-
vést vám opravdu dobrou há-
zenou,“ zval trenér našich bor-
ců Rastislav Trtík na 2. a 8.
května od 17.30 hodin. (jač)

Dopravní
uzavírka

Od 26. dubna do 
9. května včetně bude
úplná uzavírka mostů
na ul. Nádražní v Lís-
kovci z důvodu rekon-
strukce. Objízdná trasa
povede ulicemi Ostrav-
ská - Opletala - Revo-
luční - Míru - Křižíkova.

Co se týče autobuso-
vé dopravy, je třeba,
aby občané počítali s
případným zpožděním. 

ODaSH

Krajské kolo Porty v našem městě

PPoovvzzbbuuììttee  nnaa‰‰ee  hháázzeennkkááfifiee!!

Krajské kolo Porty v našem městě
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Sochu býka unášejícího bohyni Europu, jež je umístěna na prostranství před kinem Petra Bezru-
če v Místku, dostalo Město Frýdek-Místek darem od výtvarného umělce Ladislava Dryáka již v ro-
ce 2000. U sochy jsou do kamenů vyryty názvy členských států EU. Slavnostní odkrytí vyrytých
nápisů dalších deseti, letos přistupujících zemí, je součástí programu květnového Dne pro 
Evropu. FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

Den pro Evropu v sobotu 8. května

Součástí programu pro dě-
ti a mládež, který bude probí-
hat před kinem Petra Bezru-
če v rámci Dne pro Evropu,
bude i soutěž žáků 8. a 9. 
tříd ZŠ a středních škol. Tý-
my mají za úkol vypracovat
následující soutěžní úkoly: 

1) Sestavení 10-15 minuto-
vého programu, v němž tým
představí přidělenou zemi a to
pomocí historie, kultury, zvy-
ků, tradic apod. Při hodnocení
bude porotou zohledněna jak
kvalita, tak originalita. 

2) Vytvoření stánku o přidě-
lené zemi. Jde o to ukázat
schopnost co nejlepší prezen-
tace a propagace země např.
pomocí didaktické techniky,

výtvarného vzhledu stánku a
dalších aspektů vhodných pro
představení dané země. Koor-
dinátorem soutěže byly tý-
mům předem poskytnuty letá-
ky a propagační materiály
jednotlivých států. 

3) Vytvoření grafického
symbolu, připomínajícího da-
nou zemi. Tento grafický sym-
bol bude překreslen členy tý-
mu na dlažbu.

Hodnocení týmů bude vy-
pracováno porotou, která bu-
de sledovat celý průběh sou-
těže. Každá část soutěže bu-
de ohodnocena body. Celko-
vé vyhodnocení bude vytvo-
řeno na základě součtu bodů
za jednotlivé části soutěže.
Dle vlastních zkušeností ví-
me, že soutěž tohoto typu
prohloubí v žácích a studen-
tech znalosti o Evropské unii,
které bude mladá generace
potřebovat v budoucím živo-
tě. Navíc se soutěž týká mno-
ha oborů a předmětů od ze-
měpisu, občanské nauky přes
výtvarnou a hudební až po
dramatickou výchovu. 

OŠKMaT

Mezinárodní koncert
U příležitosti přistoupení České republiky k Evropské

unii uspořádá Základní umělecká škola ve Frýdku-Místku
společný koncert se studentským orchestrem z finského
města Mikkeli.

Tento významný krok v dějinách České republiky oslavíme
na koncertě v Národním domě v Místku v pondělí 10. května
v 18.00 hodin. Kromě finských hostů vystoupí smyčcový or-
chestr s dirigentem Borisem Hajduškem a pěvecký sbor Pís-
nička se sbormistrem PhDr. Milanem Macurou. Spolupráce
obou škol byla navázána již v roce 2002 při návštěvě pedago-
ga školy pana Olli Helskeho ve Frýdku-Místku. Třídenní ná-
vštěva našich finských přátel je součástí jejich týdenní cesty po
České republice. Cesta bude pokračovat do Prahy na další
koncertní vystoupení. Ladislav Muroň, ředitel ZUŠ

Žáci budou soutěžit v „Naší Evropě“

● Co nás čeká na hraničních přechodech?
Přestože budou na hranicích mezi státy Evropské unie zrušeny

celní kontroly, stále budou kontrolovány naše cestovní doklady.
Co se týče letištních kontrol, připravuje se zavedení oddělených
koridorů pro zjednodušenou kontrolu osob cestujících mezi člen-
skými státy EU. Na úplné zrušení kontrol na „vnitřních hranicích“
se můžeme těšit až od roku 2006.

● Jaké doklady si s sebou vzít?
Pokud budeme cestovat do zemí, které nejsou členy Evropské

unie, je třeba mít s sebou platný cestovní pas. Pokud však naše
cesta povede pouze státy EU, jako cestovní doklad nám bude sta-
čit pouze občanský průkaz (typu identifikační karty, vydáván je u
nás od května 1993). Ten ale nesmí mít odstřižený roh (z důvodu
změny trvalého pobytu nebo rodinného stavu). Přestože občan-
ský průkaz s odstřiženým rohem je podle zákona o občanských
průkazech nadále platný, cizí státní orgány jej mohou považovat
za poškozený nebo záměrně znehodnocený.

● Jak cestovat s dětmi?
Chceme-li se při cestování do států Evropské unie s dětmi vy-

hnout případným problémům, používejme raději cestovní pasy ne-
žli občanské průkazy. Do občanského průkazu rodičů se totiž za-
pisuje místo data narození a pohlaví dítěte jeho rodné číslo. To je
však vnitrostátním identifikačním údajem, jenž může být pro cizí
orgány nesrozumitelný (s výjimkou Slovenska). (jač)

Park pod zámkem byl sice zkolaudován již na podzim minulé-
ho roku, ale teprve nyní, když se zazelenal a unikátní vrbová
besídka je v rozpuku, je čas jej slavnostně otevřít.

FOTO: Jana Alžběta Čtvrtková

CESTOVÁNÍ 
DO ZAHRANIČÍ 
PO VSTUPU DO EU

Otevření Parku pod zám-
kem, hry a soutěže pro

děti, vystoupení  zahranič-
ních folklorních souborů a
kejklíře, simulovaná doprav-
ní nehoda - to všechno a
ještě jiné zajímavosti jsou
pro vás připraveny na 8.
května v akci pod názvem
Den pro Evropu. Část pro-
gramu bude probíhat na Zá-
meckém náměstí ve Frýdku,
část na prostranství před ki-
nem Petra Bezruče.

Bohatý program je zajištěn
prakticky po celou sobotu. Rá-
no v 9.00 hodin bude ve Frýd-
ku akce oficiálně zahájena na

Zámeckém náměstí. Dopoled-
ne se zasazením dubu otevře
nový Park pod zámkem (foto
vpravo dole) a svůj um před-
vede na kamenném plató, kde
se budou konat i venkovní
svatby, folklorní soubor Ondrá-
šek. Adrenalin si budete moci
zvednout pohledem na ukázky
práce jednotlivých složek inte-
grovaného záchranného sys-
tému, tedy policie, hasičů a
vodních záchranářů. K dobré
zábavě  přispěje i kejklíř a Mu-
sica da Gamba - historická
hudba. V Místku bude program
zahájen v 10.00 hodin odkry-
tím kamenů s vyrytými názvy

všech deseti současně přistu-
pujících zemí k Evropské unii.
V průběhu dne uvidíte break
dance, mažoretky, roztleská-
vačky anebo vystoupení spor-
tovních oddílů aikido a judo.
Pro děti jsou připraveny soutě-
že, skákací hrad, kreslení na
chodník na téma EU. Do kina
PB si děti mohou v kteroukoliv
dobu „odskočit“ na pohádku.
Národní dům bude totiž v době
od 10.00 do 16.00 hodin non-
stop promítat pásmo patnácti-
minutových pohádek. Pro po-
čítačově gramotné bude rov-
něž zdarma k dispozici inter-
net. (jač)
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Místo konání:
areál u krytého bazénu v Místku - hřiště  SOŠ PO

a VOŠ PO MV a SOU technického ve Frýdku-Míst-
ku na ul. Pionýrů 2069

Termín konání: 
pátek 21. 5. a sobota 22. 5. 2004

Otvírací doba:
9.00 -17.00 hod

Připravované aktivity: 

přehlídka volnočasových organizací Frýdecko-
Místecka, hry a soutěže pro děti, dětská kulturní
a sportovní vystoupení, lidové tance, skautské diva-
dlo, vyhlášení výsledků výtvarných dětských soutě-
ží, lanové překážky, ukázky táboření, projížďky na
koních, bazén, vystoupení státní, městské policie
a hasičů, dětské atrakce a další a další…

Doprovodné programy:
21. 5. setkání dětí a mládeže a organizací

s místními a regionálními politiky 

21. 5. skautské divadlo „Kocour v Botách"

21. 5. vyhlášení výsledků výtvarných soutěží

21. 5. večerní táborový oheň

22. 5. koncert Pavla Nováka dětem 
(14.00 hod)

22. 5. vystoupení finalistů Mezinárodní festi-
valu dovedností dětí

22. 5. soutěže v bazéně s vodní záchrannou
službou

21. - 22.5. Bambi soutěže

21. - 22.5. Frýdecký zámek – volný vstup pro děti
na výstavu železničních modelů (13.00
-16.00 hod) 

21. - 22.5. volný vstup pro děti do 
ZOO Ostrava

Na Bambiriádě 
se vám mimo jiné 

představí: 
ADRA, Areál, Baseballový klub Klasik, Beskyd-

ská šachová škola, Beskydský junior motokros
klub v AČR, Bruslařský klub Frýdek-Místek, Čes-
ký červený kříž, Český rybářský svaz-Casting,
Dům dětí a mládeže, Dětský folklorní soubor Os-
travička, FEDÍK Sdružení pro rozvoj dovedností
dětí a mládeže, Filadelfie, Charita F-M - Klub Ne-
zbeda, IBK PIGS BO F-M (florbal), Jezdecký klub
Frýdek-Místek, Junák - středisko KRUH, Junák-
středisko 8. pěšího pluku slezského v Místku,
Klub Míša, Kluby mladých debrujárů, Manekýnky
Vaness models, o.s. Řetízek, Podbeskydský avi-
atický klub, Sbory dobrovolných hasičů, Sdružení
Klubko, Sdružení pro pomoc mentálně postiže-
ným ČR-ŠKOLA ŽIVOTA, Soubor lidových písní
a tanců OSTRAVICA, Stanice mladých turistů,
Spolek přátel Frýdku-Místku, Sportovní klub Ska-
lický dvůr, Škola Taekwon-do ITF Frýdek-Místek,
Taneční kroužek Četynka, Taneční škola Palas,
TJ Důl Staříč - oddíl JUDO, TJ Sokol F-M – oddíl
Taekwon-do a sportovní gymnastiky,  TJ VP - od-
bor gymnastiky, TO KROK, TOM  KAM, TOM
T.O.R., Vodní záchranná služba ČČK, Včelařský
kroužek Českého svazu včelařů, Mateřská škola,
Mateřídouška , Základní škola J.Čapka, Základní
škola Pionýrů 400, Základní škola El. Krásnohor-
ské 139  a další.

Bambiriáda již potřetí ve Frýdku-Místku

■ Co je to vlastně Bambi-
riáda?

Bambiriáda je prezentace
činnosti občanských sdružení
dětí a mládeže, středisek vol-
ného času a ostatních organi-
zací, které se věnují dětem a
mládeži ve volném čase. Na
jednom místě po dobu dvou
dnů mohou děti i jejich rodiče
získat informace o  možnos-
tech trávení volného času v na-
šem městě a jeho okolí a mno-

hé prezentované aktivity si mo-
hou všichni návštěvníci ihned
vyzkoušet.

■ Můžete nám něco říct 
o historii této zajímavé 
akce?

Na začátku bylo setkávání
dětí a mládeže v Praze, známé
pod názvem „Hrad patří dě-
tem". V roce 1999 po vzniku
České rady dětí a mládeže
vznikla nová akce pod názvem
Bambiriáda a postupem času
se rozšířila do dalších měst v
republi-
ce. Historie frýdecko-místecké
Bambiriády je zatím krátká. Le-
tos pořádáme za podpory měs-
ta Frýdek-Místek druhý ročník a
doufáme, že bude stejně ús-
pěšný jako první, kdy nám přá-
lo počasí a návštěvnost dosá-
hla téměř 10 000 návštěvníků.

■ Kolik měst v ČR je tedy
letos do Bambiriády zapoje-
no?

V celé republice se do pořá-
dání Bambiriády zapojí celkem
28 měst. Již druhým rokem je

nejvíce pořadatelských měst 
z Moravskoslezské kraje, kde
Bambiriáda proběhne v 8 
městech.

■ Mohl byste konkretizo-
vat cíle Bambiriády ve Frýd-
ku-Místku?

Za velmi důležitý prvek po-
važuji možnost vzájemného
setkání všech profesionálních
a dobrovolných organizátorů
volnočasových aktivit. Tito ma-
jí jedinečnou možnost nejen
oslovit nové zájemce o jejich
zájmovou činnost, ale zároveň
se mohou vzájemně seznámit,
navázat spolupráci, vyměnit si
zkušenosti a získat nové nápa-
dy. Prioritou stále zůstává uká-
zat možnosti trávení volného
času dětem, mládeži a jejich
rodičům v našem regionu a po-
ukázat na nezastupitelnou roli
organizací při výchovně vzdě-
lávací činnosti a v prevenci so-
ciálně patologických jevů.

■ Zmínil jste, že jedním z
organizátorů je Město Frý-
dek-Místek. Kdo se dál podí-
lí na organizaci Bambiriády v
našem městě?

Pořádání Bambiriády je vá-
záno určitými pravidly. Jedním
z pravidel je i to, že organizační
štáb musí být složen z několika
organizací. Tím je i  definováno
i základní pravidlo Bambiriády,

kterým je vzájemná spolupráce.
Organizační štáb ve Frýdku-
Místku  je složený ze zástupců
organizací: Domu dětí a mláde-
že ve Frýdku-Místku, Stanice
mladých turistů ve Frýdku-Míst-
ku, Sdružení Klubka, Českého
červeného kříže a Sdružení ha-
sičů Čech, Moravy a Slezska. 

■ Jak bude probíhat v na-
šem městě Bambiriáda le-
tos?

Kromě výstavy činností zá-
jmových organizací připravuje-
me pro návštěvníky bohatý do-
provodný program, který bude
plný soutěží, her a zábavy.
Programem bude návštěvníky
provázet moderátor, nebude
chybět cukrová vata, skákací
hrad a další atrakce. Páteční
dopoledne je vyhrazeno pro
návštěvníky ze základních a
středních škol. Pro žáky a stu-
denty je připraveno i setkání s
místními a regionálními politi-
ky. Páteční odpoledne a celá
sobota je vyhrazeno pro děti,
mládež a jejich rodiče a doufá-
me, že se akce dočká stejného
ohlasu jako loni. Milým dárkem
pro malé i velké bude jistě i so-
botní vystoupení Pavla Nová-
ka. Na Bambiriádu je po oba
dny vstup zdarma. Malí ná-
vštěvníci mohou ještě po dobu
akce využít vstupu zdarma 
např. do Frýdeckého zámku na

výstavu železničních modelů,
nebo do Ostravské ZOO. 

■ Mohou se ještě organi-
zace pracující s dětmi a mlá-
deží přihlásit?

Přihlašování organizací je již
v plném proudu a v současnosti
je přihlášeno na 30 klubů, krouž-
ků, oddílů apod.  Přesto je mož-
né se ještě přihlásit. Čím dříve,
tím lépe, neboť se již připravuje
konečný program Bambiriády,
adresář organizací a celková
propagace. Přihlášku a další
bližší informace je možné získat
na adrese www.ddmfm.cz. Do-
tazy, připomínky i přihlášky lze
zasílat elektronicky na e-mail:
bambiriada@ddmfm.cz, popř.
sysala.martin@frydekmistek.cz.

■ Co byste přál letošní
Bambiriádě? Chtěl byste ně-
co někomu vzkázat?

Mým největším přáním a
myslím, že i přáním celého or-
ganizačního štábu je, aby nám
přálo počasí a aby si každý od-
nesl to, co od této akce očeká-
vá. Ať už jsou to nápady, noví
přátelé, zkušenosti nebo třeba
přihlášku do nového kroužku,
oddílu či na tábor. Všem vysta-
vovatelům děkujeme za zájem
a spolupráci, všem spolupra-
covníkům za pomoc a těším se
na to, že se všichni na Bambi-
riádě setkáme. (jač)

Frýdek-Místek se letos podruhé přidá k ostatním městům
v České republice, kde koncem  května proběhne společná
prezentace organizací a činností pro děti a mládež pod
názvem Bambiriáda. Podrobnosti k této akci poskytnul
v rozhovoru pro Zpravodaj hlavní koordinátor Mgr. Martin
Sysala, pracovník našeho odboru školství, kultury, mládeže
a tělovýchovy.



Pro záměr výstavby aqua-
parku bylo vytipováno pět vari-
ant umístění na území města
F-M. Jednalo se o lokalitu na
ul. 28. října namísto plánované
sportovní haly, areál bývalého
dopravního hřiště rovněž na
sídlišti Riviéra, oblast u víceú-
čelové sportovní haly, bývalé
koupaliště „Na Lipině" a koneč-
ně rekreační oblast Olešná.

V lokalitě na ul. 28. října
pozemky nejsou ve vlastnictví
Města F-M, nejsou k dispozi-
ci dostatečné plochy pro par-
kování, lokalita neumožňuje
další rozvoj doprovodných ak-
tivit. Výhodou tohoto řešení je
naopak dostupnost cyklostez-
ky a autobusové zastávky, in-
ženýrské sítě jsou na hranici
pozemku, dobrá pěší dostup-
nost z hlediska umístění v

blízkosti centra místecké čás-
ti města.

Areál bývalého koupaliště
byl po vyhodnocení z dalšího
rozhodování vyloučen zejmé-
na pro nedostatečné plošné
kapacity, pozemky jsou u obou
lokalit v soukromém vlastnictví,
nejsou k dispozici dostatečné
plochy pro parkování, je špat-
ně dostupné, bylo by nutné zís-
kat i plochu bývalého hřiště pro
možnost rozšíření zázemí jako
odpočinkové plochy, sportoviš-
tě, parkování a další aktivity.

Lokalita u VHS by umožnila
výstavbu pouze krytého aqua-
parku  z důvodu velmi malé
volné dispoziční plochy, blíz-
kosti průmyslových objektů sil-
ničního průtahu a blízkosti že-

leznice, tedy prostředí nevhod-
ném pro venkovní rekreační
aktivity. Pozemky jsou jak ve
vlastnictví města, tak v soukro-
mých rukách.  Nevýhodou je
také nutnost realizace přeložky
inženýrských sítí – hlavně ka-
nalizačního sběrače, což je ná-
kladná záležitost ve výši desí-
tek miliónů korun. Velmi nepa-
trnou výhodou této varianty je
dobrá dopravní dostupnost pro
pěší návštěvníky aquaparku,
kterých bude menšina. I tak je
příchod pro pěší a příjezd pro
cyklisty komplikovaný a vzhle-
dem k dopravnímu ruchu na
magistrále nebezpečný. Nevý-
hodou této varianty je nutnost
přivedení většiny návštěvníků
do středu města a to převážně
po již dnes přetížené komuni-
kaci. (viz schéma �)

Výstavba aquaparku v loka-
litě bývalé kotelny na sídlišti
Riviera by znamenala přede-
vším nepříjemnou dopravu
přes obydlené sídliště a dochá-
zelo by k dopravním kolapsům.
Důležitější ale je, že uvažova-
ná oblast neposkytuje dostatek
plochy ve vlastnictví města pro
realizaci obou částí aquaparku
– venkovní i kryté.

Lokalita v rekreační oblas-
ti přehrady Olešná předsta-
vuje tradiční rekreační lokalitu
města, pozemky jsou ve vlast-
nictví Technických služeb a.s.,

inženýrské sítě jsou na hranici
lokality. Lokalita disponuje do-
statečnými plochami pro umís-
tění potřebného počtu parko-
vacích stání, jsou k dispozici
plochy pro další rozvoj rekre-
ačních aktivit – krytého bazénu
s doprovodnými službami. Lo-
kalita je dostupná také pro-
střednictvím městské hromad-
né dopravy, je však nutné roz-
šířit stávající příjezdovou ko-
munikaci a dobudovat nová
parkoviště. 

Lokalita bude velmi dobře
dostupná pro cyklisty a pro té-
měř polovinu města i pro pěší.
V blízkosti areálu jsou již dnes
vedeny cyklostezky a další pří-
jezdová cyklostezka z centra
města, která byla naplánována
ještě před rozhodnutím o umís-
tění aquaparku, bude dobudo-
vána rovněž v letošním roce. U
větší poloviny návštěvníků
vnějšího aquaparku lze očeká-
vat dojezd vlastním vozidly,
parkoviště jsou rozptýlená po
obvodě areálu a měly by mít již
při zahájení provozu dostateč-
nou kapacitu. Lokalita je velmi
dobře dostupná ze všech smě-
rů, příjezd je možný ze všech
směrů a rozptýlená doprava
nebude způsobovat dopravní
kolaps. Pokud nám pak obča-
né příjezdových komunikací
umožní jejich úpravu, jsme
přesvědčeni, že i pro ně bude
v krátké době areál přínosem a
nikoli břemenem.

Neopominutelnou předností
areálu je klidné prostředí a
nádherný výhled na okolní ho-
ry, který bude k dispozici nejen
v létě, ale jak jsme přesvědče-
ni, v brzké době i v zimě. Po-
hled z krytého bazénu na za-
sněžené hory je přece uni-
kátní. (viz schéma �)

V konečném rozhodování o
umístění aquaparku byly posu-
zovány tři posledně jmenova-
né varianty. Rada města nako-
nec rozhodla o umístění „Re-
kreačního a oddechového
komplexu" právě na území re-
kreační části přehrady Olešné.
Bylo rozhodnuto o záměru vy-
budování venkovního padesá-
timetrového bazénu s dalšími
doprovodnými aktivitami, jako
tobogány, skluzavkami, spor-
tovišti atd., i o umístění krytého
bazénu pro možnost využití mi-
mo letní měsíce. Záměrem
Města Frýdku-Místku je po-
skytnout svým občanům a ne-
jen jim možnost dalšího rekre-
ačního vyžití v novém rekreač-
ním a oddechovém areálu, v
příjemném prostředí u přehra-
dy Olešná, aby občané nemu-
seli za podobnými aktivitami
jezdit do jiných, vzdálenějších
míst. A porovnejte sami rekre-
aci ve volné přírodě, na sídlišti,
nebo pod hlavní dopravní tep-
nou na Český Těšín s pohle-
dem na panelové domy a prů-
myslové objekty.                      
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Proč stavět nový aquapark právě na Olešné?
V posledních dnech rozvířila média otázku, proč radní na-

šeho města vybrali pro plánovanou výstavbu aquaparku prá-
vě lokalitu u přehrady Olešná. Opoziční zastupitelé na zase-
dáních uváděli, že dostupnost vybrané zóny kupř. pro frý-
decké občany či matky s dětmi není právě nejšťastnější, že by
radní měli zvážit výstavbu u víceúčelové sportovní haly apod.
Starostce města Ing. Evě Richtrové se dokonce 13. dubna do-
stal na stůl otevřený dopis, v němž se představitelé klubů
opozičních zastupitelů dožadují zastavení veškerých prací
souvisejících s investiční výstavbou aquaparku u přehrady
Olešná a dokonce vyhlášení referenda. Rada města Frýdku-
Místku si ale stojí za svým rozhodnutím, že po nesnadném
zvažování jednotlivých pro a proti vybrala lokalitu pro vý-
stavbu venkovního aquaparku, k němuž se má v budoucnu
přistavět i krytý komplex, správně. Nutno připomenout, že re-
kreační zóna na Olešné je v územním plánu města od jeho
vzniku, tj. od roku 1996!

VSH

železnice

jedno z 
parkovišť

krytý komplex
venkovní a

quapark
hřiš

tě

na
dj

ez
d

přehrada Olešná

Řešené území - cca 1,47 ha 
s možností dalšího rozšíření o cca 0,5 ha

Zavrhnutá varianta výstavby
aquaparku u VSH

Řešené území - cca 2,46 ha 
s možností dalšího rozšíření o cca 2,2 ha

Plánovaná výstavba aquaparku na Olešné

Pozemky ve vlast.
města a TS a. s.

Cizí pozemky

Řešené území

�

�
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T
akto by m

ěl vypadat nový aquapark (venkovní
kom

lex). Jeho součástí budou 3 plavecké dráhy
(50 

m
) 

a 
spousta 

vodních 
atrakcí, 

jako 
např.

tobogány a vodní hřib.
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Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2
www.kulturafm.cz

7.5. v 19.30 hod.
SETKÁNÍ PO TANEČNÍCH
Setkání pro absolventy tanečních
kurzů pro manželské páry a dvojice.
Řídí manželé Gebauerovi.
22.5. od 14.30 do 24.00 hod.
IMMORTAL SHADOWS FEST VII.
Metalový festival, na němž účinkují:
Martyrium christy, Memoria, Virtual
void, Tortmarry, Cales, Scenery,
Surgical dissection, Matter mostifera.
(zahrada ND)
27.5. v 19.30 hod. - chrám sv. Jana
a Pavla
VARHANNÍ KONCERT
Účinkují: Jiřina Pokorná - varhany,
Miroslav Kejmar - trubka, Jan Kejmar
- trubka. Program: M. G. W. Boyce,
G. F. Händel, J. S. Bach, H. Brahms,
G. Martini, B. Martinů ad.

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

10.5. v 19.00 hod.
Vlasta Redl se skupinou
každý den jinak (koncert)

1. a 2.5. v 17.45 hod.
KAMEŇÁK 2 / ČR/

Repríza úspěšné české komedie re-
žiséra Zdeňka Trošky
Mládeži přístupný 100 min
1. a 2.5. v 19.30 hod.

NÁVRAT DO COLD MOUNTAIN
/USA,VB,Rumunsko/

Melodramatický příběh o lásce a
dlouhém odloučení na pozadí ame-
rické občanské války. Hrají: Jude
Law, N.Kidmanová, Renée Zellwe-
gerová a další.
Mládeži do 15 let nevhodný 153 min
4. a 5.5. v 17.45 hod.

POROTA /USA/
Psychologický thriller umožňující na-
hlédnout do specifik amerického
soudního systému. Hrají: John Cu-
sack, Gene Hackman, Dustin Hoff-
man a jiní.
Mládeži do 12 let nevhodný 128 min
4. a 5.5. ve 20.00 hod.

DOGVILLE /Dánsko,Švédsko/
Úspěšný film režiséra Larse von Tri-
era líčí dramatický příběh opuštěné
ženy v jednom zapadlém americkém
městečku 30. let minulého století.
Hrají: Nicole Kidmanová, Paul Betta-
ny a další.
Mládeži do 12 let nevhodný 138 min
7. až 9.5. v 17.45 hod.

TORQUE : OHNIVÁ KOLA /USA/
Adrenalinové honičky, ale tentokrát v
jízdě na motorkách...Hrají: Ice Cube,
Martin Henderson a další.
Mládeži do 12 let nevhodný 84 min
7. až 9.5. v 19.30 hod.

KRAJINA STŘELCŮ /USA/
Nový western herce a režiséra Kevi-

28. až 30.5. v 15.30 hod.
SCOOBY DOO 2:

NESPOUTANÉ PŘÍŠERY /USA/
Nemilosrdný psí bojovník proti zloči-
nu Sccoby Doo se svými přáteli mu-
sí čelit největší výzvě své kariéry.
Film je uváděn v českém znění.
Mládeži přístupný 93 min
28. až 30.5. v 17.45 hod.

BÁBA NA ZABITÍ /USA/
Zlomyslná a zároveň roztomilá sta-
řenka se šarmem hledá nové a nové
způsoby, jak znepříjemnit život no-
vým sousedům.. Hrají: Ben Stiller,
Drew Barrymore, Eileen Esselová a
další.
Mládeži do 12 let nevhodný 97 min
28. až 30.5. ve 20.00 hod.

TAJEMNÉ OKNO /USA/
Johnny Depp a John Turturro v thril-
leru o tom, že když jde o život, je člo-
věk schopen všeho.
Mládeži do 15 let nevhodný 96 min

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

2.5. v 15.00 hod.
VODNICKÁ POHÁDKA

Hraje Divadlo v Batohu Trojanovice.
Veselá pohádka o vodníkovi Kapou-
novi, který začaroval vodní žínku a
vysvobodil ji tulák Toník.
15.5. v 15.30 hod.

POHÁDKA O MALÍČKOVI /ČR/
Česko lotyšský hraný pohádkový
film vypráví o putování za nejcenněj-
ším pokladem.
Mládeži přístupný 70 min
16.5. v 15.00 hod.

TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA
VŠEVĚDA

Činoherní pohádka pro děti od 5 let.
Účinkují členové divadla Čtyřlístek
Frýdek-Místek.
19.5. v 19.00 hod.

KAPSY PLNÉ ŠUTRŮ
Agentura BIF Praha, Marie Jones
Hrají: Miroslav Vladyka a Pavel Ho-
lub, režie: Jana Kališová. Předplati-
telská skupina B
22.5. v 15.30 hod.

O STUDÁNCE S ŽIVOU
VODOU /ČR/

Pásmo rozpustilých pohádek.
Mládeži přístupný 65 min
24.5. v 19.00 hod.

PAVEL NOVÁK SE SKUPINOU
NEŘESTI A CTNOSTI

Koncertní vystoupení legendy české
populární hudby.
25.5. v 19.00 hod.

MÁJOVÝ SHAKESPEARE
Divadelní spolek Kašpar - Divadlo
v Celetné Praha. Láska, víno, kordy,
hudba a tanec. Na jevišti se setkávají
zamilované dvojice ze Shakespearo-
vých her: Romeo a Julie, Milenci ze
Snu noci svatojánské, Puk, Oberon,
Othello a Desdemona - jejich příbě-
hy se prolínají v jedinečném večeru.

z Dostojevského románu Zločin a
trest. Příběh mladého řezníka, který
vykonává pomstu, je zasazen do re-
álií současných Helsinek.
Mládeži do 12 let nevhodný 100 min
31.5. v 19.00 hod.

ZTRACEN V LA MANCHA /2002-
VB/

Režie: Keith Fulton, Louis Pepe. Str-
hující dokument o britském režiséro-
vi Terry Gilliamovi a jednom nepoda-
řeném projektu - komický a zároveň
smutný pohled na to, jak těžká může
být práce na filmu
Mládeži do 15 let nevhodný 93 min

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

e-mail: tobola.jaromir@quick.cz
22.5. ve 20.00 hod.
Mortal Techno Combat 10.
Již kultovní severomoravské taneční
párty. Představí se: Dj User aka De-
an Cole z Anglie, Dj Lucca, Dj Gri-
ning, Dj Roman Hyde, Dj Lucasch, Dj
Raa.o. Chill - outová čajovna, světel-
ná show - lasery a speciální dekora-
ce, čerstvý ovocný bar, bohatý výběr
dobrého pití, při vstupu je připraven
pro každého dárek.

Sv. Čecha 170
Tel.: 558 647 366

PO - PÁ 9.00–12.00 hod.
3.5. v 10.00 hod. Schůzka členek i

nečlenek s dobrými nápady +
Pohádka

5.5. Přednáška o přírodní kosmeti-
ce Just

6.5. JOB - centrum Ostrava (Chce-
te si přivydělat? Přijďte se po-
radit, jak na to.)

11.5. Návštěva dětské zubařky
(přednáška o zubní hygieně
dětí s možností vyšetření chru-
pu)

13.5. v 10.00 hod.Přednáška Mgr.
Jarmily Chromcové z Úřadu
práce ve F-M (Jak můžeme na
MD využít služeb ÚP?)

18.5. v 10.00 hod.Pohádka
20.5. Návštěva knihovnice p. Sala-

dygová
24.5. Těšíme se na moře (výroba si

závěsného motivu do dětského
pokoje)

26.5. v 10.00 hod. Připravujeme se
na Den dětí aneb Pojďte s ná-
mi na koníčky (sraz u jízdárny
Pod Štandlem)

1.6. Oslava Mezinárodního Dne dětí
(dopoledne plné her)

Hledáme pohádkovou babičku, které
je doma smutno a chtěla by si pohrát
s našimi dětmi. Každou středu cviče-
níčko, každý čtvrtek zpívání, pohodo-
vé kojení a dětská sauna. Účast
v sauně nutno potvrdit do 10.00 hod.
na tel. 558 647 366.

na Costnera. Čtyři přátelé bojují pro-
ti tyranskému šerifovi ve jménu za-
chování svobody, cti a spravedlnos-
ti. Hrají: Robert Duvall, Kevin Cost-
ner, Annette Beningová a další.
Mládeži do 12 let nevhodný 138 min
8.5. NON STOP od 10.00 hod. do
16.00 hod.
Pásmo pohádek

KYTICE Z POHÁDEK
- vstup volný!

11. a 12.5. v 17.45 hod.
NA PLNÝ PLYN /Francie/

Rychlá závodní auta, rivalita, přátel-
ství i láska.
Mládeži do 12 let nevhodný 102 min
11. a 12.5. ve 20.00 hod.

VÝPLATA /USA/
Solidně natočený snímek na vděčné
téma o lidské identitě a o úniku před
odhalenou budoucností. Hrají: Ben
Affleck, Uma Thurmanová a další.
Mládeži do 12 let nevhodný 119 min
14. až 16.5. v 17.45 hod.

LEPŠÍ POZDĚ NEŽLI
POZDĚJI /USA/

Vtipná, inteligentní romantická ko-
medie o tom, jak zapřisáhlý starý
mládenec potká tu pravou. Hrají:
Jack Nicholson, Diane Keatonová,
Keane Reeves a jiní.
Mládeži do 12 let nevhodný 129 min
14. až 16.5. ve 20.00 hod., 17.5. v
17.45 a 20.00 hod., 19.5.v 17.45
hod.

KILL BILL 2 /USA/
Velké finále nejnovějšího filmu Qu-
entina Tarantina. Hrají: Uma Thur-
manová, David Carradine a další.
Mládeži do 15 let nevhodný 120 min
18. a 19.5. ve 20.00 hod.

GOTHIKA /USA/
Duchařský horor z prostředí ženské
věznice, při němž se budete bát!
Hrají: Halle Berryová, Robert Dow-
ney, jr., Penélope Cruizová a další
Mládeži do 15 let nevhodný 99 min
21. až 23.5. v 17.45 hod.

SILNÝ KAFE /ČR, ISLAND/
Komedie o lásce, o lidech, kteří ne-
vědí co chtějí, o vztazích a ostatních
obyčejných věcech. Hrají: Kaisa El-
ramhy, Jean Loose a další.
Mládeži do 12 let nevhodný 85 min
21. až 23.5. ve 20.00 hod.

BOLERO /ČR/
Detektivní film byl volně inspirován
motivem skutečné události v 70. le-
tech minulého století. Hrají: Martin
Stropnický, Jan Potměšil, Jiří Bartoš-
ka a další.
Mládeži do 12 let nevhodný 109 min
25. a 26.5. v 17.45 hod.

ČÍNSKÁ ODYSEA /Hongkong/
Příběh, či spíše pohádková filmová
odysea plná smíchu, lásky i přátel-
ství a akčních scén....
Mládeži do 12 let nevhodný 105 min
25. a 26.5. ve 20.00 hod,

JAK BÁSNÍCI
NEZTRÁCEJÍ NADĚJI /ČR/

Repríza úspěšné české komedie.
Hrají: Pavel Kříž, M. Badinková,T.
Brodská,D. Matásek a další.
Mládeži do 12 let nevhodný 115 min

Hrají: Krless (Hudci písní nejstar-
ších), Petr Lněnička, Bára Petrová,
Petr Vobecký, Jakub Špalek, Jitka
Nerudová aj. Režie: Jakub Špalek.
Předplatitelská skupina A
29.5. v 15.30 hod.

KRAKONOŠ A POSLÍČEK /ČR/
Pásmo pohádek pro malé i velké di-
váky.
Mládeži přístupný 65 min

3.5. v 19.00 hod.
ŠEPTEJ /1996 - ČR/

Citlivý portrét skupinky pražské mlá-
deže v polovině 90. let. Hrají: Tatia-
na Wilhelmová, Jan Muchow, Jan
Čechtický a další.
Mládeži do 12 let nevhodný 82 min
4.5. v 19.00 hod.

SAMOTÁŘI /2000- ČR/
Tragikomedie o mladých lidech, kte-
ří se snaží na konci 20. století upro-
střed velkoměsta najít lásku. Hrají:
M. Křen, J. Macháček, H. Maciucho-
vá, F. Němec, S. Rašilov a další.
Mládeži do 15 let nevhodný 105 min
5.5. v 19.00 hod.
JEDNA RUKA NETLESKÁ /2003 -

ČR/
Černá komedie s kriminálními prvky
a s detektivní zápletkou, které má
nadčasové téma....Hrají: Jiří Machá-
ček, Ivan Trojan, Marek Taclík, a dal-
ší.
Mládeži do 15 let nevhodný 102 min
10.5. v 19.00 hod.

PADLÉ ŽENY /2002- VB, Irsko/
Režie: Peter Mulhan. Příběh černé
kroniky o vzpouře milosrdných ses-
ter v Irsku, který vychází ze skuteč-
nosti. Film vyniká hereckými výkony
a znalostí daného prostředí i celého
případu.
Mládeži do 15 let nevhodný 120 min
11.5. v 19.00 hod.

ŠUNKA, ŠUNKA /1992-
Španělsko/

Režie: Bigas Luna. Divácky vděčný,
lidový plnokrevný snímek o milost-
ných pletkách mezi příslušníky dvou
generací, dvou rodin a jednoho gigo-
la.
Hrají. Penélope Cruzová, Stefanie
Sandrelliová a další.
Mládeži do 15 let nevhodný 96 min
17.5. v 19.00 hod.

DŮM BLÁZNŮ /2002- Rusko,
Francie/

Režie: Andrej Končalovskij
Drama z prostředí léčebny mentál-
ně nemocných lidí navíc upozorňuje
na krutost a nesmyslnost válečného
a společenského konfliktu v Čečen-
sku.
Mládeži do 12 let nevhodný 104 min
18.5. v 19.00 hod.

ZLOČIN A TREST /1983- Finsko/
Režie: Aki Kaurismaki
První celovečerní film známého reži-
séra A.Kaurismakiho čerpající volně
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Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001,
web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Stálé expozice:

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

Výstavy:
FM SALON 2004
Několik desítek autorů - profesioná-
lů i amatérů - prezentuje svá díla na
výstavě V-klubu výtvarníků Frýdec-
ko-Místecka. Na výstavě se před-
staví umělci různých výtvarných
oborů a rozličných stylů. Ve spolu-
práci s Muzeem Beskyd je pořádán
v letošním roce již sedmý ročník té-
to výstavy, která se stala pro mnohé
návštěvníky významnou kulturní ak-
cí. Potrvá do 30. května.
ŽELEZNIČNÍ MODELY
Prezentace sbírek i vlastních výrob-
ků modelářů a zájemců o historii že-
lezniční dopravy. Autorem scénáře
je František Pavelčík a dále spolu-
pracovali: Oldřich Wiesner, Tomáš
Hloušek, Ing. Vítězslav Muras, Jiří
Klement, Jiří Síč, Jiří Orálek, RK
MODEL Brno, Vagonářské muze-
um Studénka, České dráhy, a.s. -
železniční stanice Ostrava-hlavní
nádraží a železniční stanice Frýdek-
Místek.Výstava je doplněna pohyb-
livým kolejištěm a prodejem firem-
ních železničních modelů. Potrvá až
do 12. září.
ARCHEOLOGICKÉ PRŮZKUMY
VE FRÝDKU-MÍSTKU V SEZÓNĚ
2003
Výstava přibližuje problematiku zá-
chranného archeologického průzku-
mu na staveništi hypermarketu Kau-
fland ve Frýdku, který probíhal od
konce dubna do poloviny července
2003. Vystaven je výběr z bohaté
kolekce unikátních nálezů, které do-
kládají proměny života frýdeckých
měšťanů v období od středověku až
do 19. století.
Vernisáž výstavy, kterou připravil
Národní památkový ústav Praha,
územní odborné archeologické pra-
coviště v Opavě, proběhne ve čtvr-
tek 6. května v 17.00 hodin ve vý-
stavní sále Muzea Beskyd na Zá-
mecké ulici ve Frýdku. Pro veřej-
nost otevřeno: úterý, středa a pátek
14-16 hod., čtvrtek 14.00-17.00
hod., sobota a neděle 13.00-17.00
hod. Potrvá do 27. června.

Programy, koncerty:
12.5. v 19.00 hod. 
Pátý zámecký koncert
ČESKÉ BAROKNÍ TRIO
Antonín Rous - housle, Jan Škrdlík -

violoncello, Martin Jakubíček - cem-
balo, hammerklavier (Rytířský sál
frýdeckého zámku)
16.5. 13.00 - 17.00 hod. 
DEN MUZEÍ NA FRÝDECKÉM
ZÁMKU
V 15.00 veřejné čtení - krátké hu-
morné povídky, pověsti, pohádky,
výstava Archeologické průzkumy ve
F-M v roce 2003 (staveniště Kau-
flandu), výstava FM SALON 2004,
výstava Železniční modely, výstava
fotografií Zámek při svíčkách, stálé
expozice. Vstup zdarma! (frýdecký
zámek)
20.5. v 19.00 hodin 
Šestý zámecký koncert
Ludmila Peterková-klarinet a Pano-
chovo kvarteto. Na programu W. A.
Mozart, A. Dvořák, J. Brahms. (Ry-
tířský sál frýdeckého zámku)
23.5. v 15.00 hodin 
NEDĚLNÍ CHVILKA POEZIE
A PRÓZY
Ze srdeční krajiny aneb veselo-smut-
né příhody z pera Milana Obody. Ná-
vštěvníci pořadu si mohou prohléd-
nout výstavu FM SALON 2004. (Ry-
tířský sál frýdeckého zámku)

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ
A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST

13.5. v 15.00 hodin
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin
a minerálů, výměna poznatků a ma-
teriálu, poraden-ská služba, video-
projekce. Schůzky se mohou zú-
častnit všichni zájemci z řad veřej-
nosti - dospělí i mládež. (přednáško-
vý sál v Zeleném domě)
13.5. v 17.00 hodin
HRÁDKY A TVRZE NA
HUKVALDSKÉM PANSTVÍ
Středověké hrádky na Myslíku,
v Kozlovicích, Rychalticích, Fryčovi-
cích, Kateřinicích, Trnávce, ve Frýd-
lantě a v okolí Místku. Doplněno pro-
mítáním diapozitivů a malou studijní
výstavou archeologických nálezů.
(přednáškový sál v Zeleném domě)
15.5. v17.00 hodin - odjezd
autobusem ČSAD z Místku (linka
910 126) v 7.30 hod., vysednout na
Bílé, Mezivodí v 8.20 hod.
POJĎTE S NÁMI PO PROUDU
ČELADENKY
Přírodovědná a vlastivědná vycház-
ka, délka trasy 16 km, jen za přízni-
vého počasí. Lučovec, Kladnatá,
Ráztočky, Plucnarka, Tísňavy, Kozi-
nec (skalní hrádek), Hamry, Horní
Čeladná (chráněný tis), Dolní Če-
ladná (ČD).
27.5. v 17.00 hodin - přednáškový
sál v Zeleném domě
ZALOŽILI HÜCKESWAGENOVÉ
HUKVALDSKÝ HRAD?
Pokračování podzimní přednášky.
Počátky velké kolonizace na vý-
chodní Moravě. Starojičínský hrad,
hrad Šostýn, hrádek v Příboře, zalo-

F. Čejky 450, Místek
Telefon: 558 435 401, 558 437 283
4.5. v 17.30 hod.Krize rodiny

přednáška - prof. PhDr. Petr
Piťha (malý sál)

Pionýrů 764, Frýdek-Místek
Tel.: 558 435 067, 558 647 694

8.5. Vystoupení našich
mažoretek na Zámeckém
náměstí u příležitosti
vstupu do EU

21.-22.5. Bambiriáda

15.-15.6. Základní kurz vodácké
turistiky pro školy na
Olešné (termín a čas
osobně nebo telefonicky 
u Aleny Kubalákové)

V ekologickém středisku Hatě probí-
há výuka pro školy s názvem „Pojď-
me na to od lesa“. Upozorňujeme zá-
jemce, že je opět v provozu lanové
centrum na Hatích. Můžete využít
cvičnou horolezeckou stěnu, nízké i
vysoké lanové dráhy či překážkovou
dráhu. Zúčastnit se může min. 5
osob, maximálně 12 osob. Informace
získáte u Martina Pavlase.

Hlavní 112
Tel.: 558 436 993

13.5. v 19.00 hod.Divadelní předsta-
vení „Fialový plašan“. Hraje DI-
OS Propadlo Václavovice.
(Modrý salonek)

28.5. v 18.00 hod. Literární večer
Osmdesátka ve znamení krásy
slova - večer je věnován jedno-
mu z nejplodnějších autorů
současnosti Oldřichu Šuleřovi,
který v květnu oslaví své vý-
znamné jubileum. Vystoupí
Místecká Viola. (Modrý salo-
nek)

Novodvorská 667
Tel.: 558 633 717

29.5. v 15. 00 hod.
Tři zlaté vlasy děda Vševěda
(činoherní pohádka v rámci oslav
Dne dětí - pro všechny zlevněné
vstupné)

Pionýrů 752, 
Národních mučedníků

Tel.: 558 434 154, 558 434 525
Akce:

1.5. DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouz-

dat po Internetu .
- cena: 25 Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 - 11:00 a 11:00 -

13:00 hodin
11.5. ve 14.00 hod.
POSLEDNÍ VÝLET PANA
BROUČKA
- vyhodnocení hry
- vstup volný
- DDM Místek
15. - 16.5.
VÍKENDOVÝ POBYT NA HORÁCH
- TZ Višňovka (Vyšní Lhoty)
- hry, soutěže, diskotéka, karneval,

táborák 
- letečtí modeláři (lepení letadel, létá-

ní s RC modelem)
- cena: 240 Kč (vlastní doprava)
- DDM Místek, Alena Fabíková (tele-

fon: 558 434 154, 732 383 131)
15.5.
DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
- přijďte si zahrát hry po síti, zabrouz-

dat po Internetu .
- cena: 25 Kč / 2 hodiny
- DDM Místek, 9:00 - 11:00 a 11:00 -

13:00 hodin
21. - 22.5.
ÚČAST NA BAMBIRIÁDĚ 2004
29.5. v 9.00 hod.
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
- „Ruční papír a jeho využití ve vý-

tvarné tvorbě“
- cena: 200 Kč
- kurz je akreditován MŠMT ČR
- DDM Frýdek

Šachy:
1.5. v 9.15 hod.
GRAND PRIX V RAPID ŠACHU
MLÁDEŽE
- šachový turnaj pro děti a mládež

v kategoriích 10, 12 a 14 let
- DDM Místek
7.5. v 15.30 hod.
MĚSTKÁ LIGA MLÁDEŽE
V ŠACHU
- šachové turnaje pro děti a mládež

od 4 do 18 let
- DDM Místek
21.5. v 15.30 hod.
MĚSTKÁ LIGA MLÁDEŽE
V ŠACHU
- šachové turnaje pro děti a mládež

od 4 do 18 let
- DDM Místek
22.5. v 9.00 hod.
O KRÁLE A KRÁLOVNU
ŠACHOVÝCH ŠPUNTŮ
- šachový turnaj pro děti narozené

1997 a mladší
- DDM Místek

žení hukvaldského hradu. Doplněno
promítáním diapozitivů, dobovými
vyobrazeními a rekonstrukcemi.

HRAD HUKVALDY
1.5.SLET ČARODĚJNIC NA
HRADĚ HUKVALDY (9.00 - 21.00
NA KOŠŤATECH DO EVROPY -
čarodějnice, babizny, ježibaby,
létavice, dorost čarodějný v
kostýmech a s košťaty a ostatní nad
280 let vstup zdarma, povinná
registrace, slosování všech
zakoupených vstupenek o celoroční
permanentku, od 15,00 koncert
skupiny POUTNÍCI)
8.5.MALUJ JARO (9.00 - 18.00,
oblíbené setkání malých i velkých
umělců s výstavou vzniklých děl -
soutěž o nejkrásnější výtvor)
22. - 23.5.NÁVRAT RYTÍŘŮ
A STŘEDOVĚKU
9.00 - 18.00NA HRAD HUKVALDY
(velkolepá podívaná na hradě,
šermy, a boje, udatní rytíři a krásné
panny, bojové scény, tance, písně a
radost ze života)

Farní 1
Tel.: 558 434 961

ÚT, ČT 9.00–12.00 hod.
6.5. Krtečkova tvořivost (malování,

epení)
6.5. Šátek jako módní doplněk -

technika vázání
11.5. Ubrousková technika (sebou

květináč)
13.5. Ubrousková technika - pokra-

čování
18.5. Výroba kouzelných kamínků
20.5. Volný program
25.5. Burza nápadů na dětskou párty
27.5. Písničky, říkanky
Za příznivého počasí budeme chodit
na zahradu, je dobré mít pro dítě ná-
hradní oblečení. Každé úterý v době
od 9:30 do 10:00 hodin se koná cvi-
čení maminek s dětmi. Bližší informa-
ce v KM Krteček nebo na tel. čísle
558 434 961

F. Čejky 450
Tel. 558 435 449 

PO-PÁ 13.00–17.00 hod.
4.5. Chystáme překvapení pro ma-

minky
6.5. Vystoupení v domově důchodců

11.5. Letem světem - etapová hra
13.5. Vystoupení na charitním setká-

ní - Den matek
14.5. Malování pod lípou
18.5. Tvoříme z keramické hlíny
21. - 22.5. Účast na Bambiriádě -

hry, soutěže, taneční vy-
stoupení

28.5. Nezbednická výprava do „Ne-
známa“

26.5. Letem světem - etapová hra
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Tel.: 558 437 545, 558 437 295, www.emplus.cz, E-mail: emplus@applet.cz

ÎALUZIE
776 333 009 • 732 828 098

558 434 995
■ horizontální cena od 165 Kã/m2 

■ vertikální ■ venkovní
■ silikonová tûsnûní 
■ mark˘zy ■ rolety 
■ sítû proti hmyzu 
■ lamelové shrnovací dvefie
Ale‰ KoÀafiík, K Hájku 2961

Plastická chirurgie Morava
MUDr. LIBOR POLÁK

• Zvětšovací a zmenšovací
operace prsů

• Operace víček
• Operace odstálých ušních

boltců
• Korekce nosu
• Vytahování vrásek - face

lifting

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

a odstraňování znamének
• Laserové operace chrápání
• Laserové bělení zubů 

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

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

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

• PRODEJ 
• KOUPĚ 
• PRONÁJEM

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

Nám. Svobody 29, Frýdek-Místek

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

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

VÁ· 3. STÁL¯ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

prim. MUDr. Daniel Furmánek
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■ plné spektrum výkonů 
(operace očních víček, ušních
boltců, vrásek obličeje, prsů,
převislého břicha; liposukce,
vlasové transplantace a další)

■ nejpříznivější ceny v regionu
■ diskrétní individuální přístup

KONZULTACE:
• poliklinika Místek

ST 13.00-16.00
• poliklinika Kopřivnice

ÚT, ČT 13.00-15.00
• nemocnice Třinec

ÚT, ČT 8.00 -11.00 
PÁ 8.00 -15.00

☎ 602 506 952

Mgr. Milena Chodurová

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


