
◆ fiíjen 2001  ◆ ã. 10  ◆ Roãník XI. ◆ Náklad 25 000 ks  ◆ Zdarma do v‰ech schránek ◆

V á Ï e n í
obãané,

m é d i a
p fi e t fi á s a j í
o t á z k u ,
zdali jsme
ve válce
n e b o
n e j s m e ,
jsou plná
h r o z e b
tu‰en˘ch i netu‰en˘ch, aÏ se ãlo-
vûk bojí, co se v‰echno mÛÏe stát.
KaÏd˘ z nás si  mÛÏe vymyslet
dal‰í stovky  moÏností ohroÏující
ná‰ Ïivot, ale nemÛÏeme a nesmí-
me si tyto hrozby pustit pfiíli‰ k tûlu,
protoÏe bychom  z nich mohli
i pozb˘t ãást zdravého rozumu.
V‰ichni  musíme chladnû a racio-
nálnû uvaÏovat. Nebezpeãí, které
na nás nûkde venku ãíhá, existuje,
ale není v˘raznû vy‰‰í, neÏ ve kte-
r˘koliv jin˘ obyãejn˘ den. KaÏd˘
den je zranûno nebo pfiijde o Ïivot
mnoho na‰ich spoluobãanÛ, a to
aÈ na ulici, nebo v práci, ãi pfii trá-
vení volného ãasu. MoÏnost maso-
vého chemického nebo biologické-
ho útoku není pfiíli‰ reálná. V pfiípa-
dû jakékoliv kritické situace, bude
nutno postupovat pfiesnû podle
pokynÛ Hasiãského záchranného
sboru, policie, popfiípadû dle poky-
nÛ zdravotníkÛ. Mûsto by pak hrálo
velkou úlohu v koordinaci akcí, pfií-
padné evakuaci a v pfiedávání
informací. Doufám ale, Ïe nic
z toho nebude nyní potfieba a situ-
ace se brzy zklidní.

Koncem záfií probûhlo zasedání
zastupitelstva mûsta v novû rekon-
struované zasedací síni, která je
nyní vybavena hlasovacím i audio-
vizuálním zafiízením na velmi
dobré úrovni. Samotné zasedání
zastupitelstva bylo dosti dlouhé,
vût‰ina pfiedkládan˘ch materiálÛ
v‰ak byla s rÛzn˘mi drobn˘mi
úpravami schválena. Nebyla
schválena novû pfiepracovaná
obecnû závazná vyhlá‰ka o stano-
vení provozní doby hostinsk˘ch
a jin˘ch provozoven, ke schválení
chybûl jen jeden jedin˘ hlas. Pfiijetí
vyhlá‰ky by umoÏnilo omezit pro-
vozní dobu restauraãních zafiízení,
které sv˘m provozem zpÛsobují
problémy v okolí.

UÏ nyní se pfiipravujeme na pfií‰-
tí rok, kter˘ bude mimofiádnû obtíÏ-
n˘, nejen proto, Ïe probûhnou troje
volby (parlamentní, senátní
a komunální), ale také proto, Ïe
bude muset b˘t dokonãena pfiípra-
va na druhou fázi reformy územní
vefiejné správy. S pfiipravovan˘m
zru‰ením okresních úfiadÛ ke
31.12.2002 pfiejde na nás jako
povûfiené mûsto tzv. III. typu velká
ãást v˘konu státní správy a tím
i mnoho povinností. O tom, jak pro-
bíhá pfiíprava na reformu vefiejné
správy v na‰em mûstû Vás bude-
me  prÛbûÏnû informovat. 

Zdenûk Stolafi, starosta mûsta

Vá‰nivou diskusi zastupitelé
mûsta rozpoutali pfii svém
posledním zasedání koncem
záfií na téma uzavfiení smlouvy
o spolupráci mezi Mûstem
Fr˘dek-Místek a spoleãností
Sandra Textile Mills s.r.o., která
by mûla vystavût novou textilní
továrnu v prÛmyslové zónû
Chlebovice.

Mûsto uÏ dfiíve s touto spoleã-
ností podepsalo v souvislosti
s v˘stavbou textilní továrny
smlouvu o nájmu, jedním z ãlán-
kÛ smlouvy je ov‰em podmínka,
Ïe smluvní strany spolu do urãité

doby uzavfiou i smlouvu o spolu-
práci, která blíÏe vymezí podmín-
ky spolupráce obou stran.
Uzavfiení této smlouvy nyní mûlo
schválit zastupitelstvo. Zastupitel
Petr KonÛpka z ODS v‰ak napfií-
klad vyjádfiil obavy, Ïe by pfii
eventuální neserióznosti firmy
mohly b˘t investice, které uÏ
mûsto do pfiípravy prÛmyslové
zóny vloÏilo, zmraÏeny nebo zne-
hodnoceny. Zastupitel Jan Ká‰
z ODS poÏadoval reference na
investora, coÏ je ov‰em podle
místostarosty Petra Rafaje,
vzhledem k tomu, Ïe jde o spo-

leãnost s ruãením omezen˘m,
témûfi nesplniteln˘ poÏadavek.
Zastupitel za KSâM Ivo Pavlík se
nechal sly‰et, Ïe ho z uzavírání
takové smlouvy mrazí a zastupi-
tel Ch˘lek mu oponoval, Ïe jeho
zase mrazí z pfiedstavy, Ïe by
zastupitelé chtûli tohoto investora
lustrovat. Zastupitelé nakonec
neodhlasovali ani poÏadavek
Petra Îelezníka, aby investor
pfied podpisem smlouvy doloÏil
svÛj majetek a schválili uzavfiení
smlouvy o spolupráci se jmeno-
vanou spoleãností. (jr)

Na záfiijovém zasedání zastupitelé rozhodovali o financích mûsta,
budoucnosti prÛmyslové zóny Chlebovice i mnoha dal‰ích záleÏitos-
tech. Na snímku zleva: starosta mûsta Zdenûk Stolafi, místostarosta
Josef Vojvodík, radní Josef Kleinwächter. Foto: Jana Rumianová

Závodník Formule 1 zdraví v‰echny ãtenáfie Zpravodaje
âeská republika má b˘t opût na koho py‰ná: poprvé v historii zaãal jezdit závody Formule 1 také ãesk˘

závodník Tomá‰ Enge. Jeho hvûzda vy‰la na nebe slávy teprve koncem záfií na okruhu v Itálii. KdyÏ se
Tomá‰Ûv ‰éf, nûkdej‰í mistr svûta Formule 1, Allan Prost pfiesvûdãil o jeho talentu, postavil ho po bok nej-
rychlej‰ích jezdcÛ svûta i na Velké cenû USA a nakonec i v posledním leto‰ním závodû sezóny v Japonsku.
Závodník Formule 1 Tomá‰ Enge si po svém návratu z Japonska udûlal ãas i na to, aby pozdravil vás -
v‰echny ãtenáfie Zpravodaje Rady mûsta Fr˘dku-Místku. Foto: Jana Rumianová 

Uzavfiení smlouvy s investorem zastupitelé schválili

Dotaci dostanou
i sportovci

Zastupitelstvo na svém záfii-
jovém zasedání schválilo 
4. zmûnu rozpoãtu mûsta.

Mimo jiné dostal klub milióno-
vou dotaci klub stolních tenistÛ
TTC VP FM, ‰estinásobní mistfii
republiky. Ti v˘znamnû reprezen-
tují mûsto na domácích i meziná-
rodních soutûÏích, ale uprostfied
rozehrané seêony se poté, co jim
kvÛli vlastní insolventnosti vypo-
vûdûl smlouvu jejich generální
sponzor Válcovny plechu FM,
dostali do velk˘ch finanãních
potíÏí. Za dotaci pro klub pfii‰el
na zastupitelstvo poÏádat trenér
Jifií Chudík a pfiimluvila se i mís-
tostarostka Eva Richtrová.
Stejnû tak se pfiimluvila i za
jeden a pÛlmilionovou dotaci pro
fr˘decko-místeck˘ oddíl házené
a ten také pfiíspûvek dostal. (jr)
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Nedostateãnû dimenzovan˘
strop a stfiecha, proh˘bající se
trámy napadené dfievokazn˘mi
houbami, ztrouchnivûlá podla-
ha, do které kdysi zatékalo
a místo toho, aby se opravila,
nechala se v minulosti pfiikr˘t
linoleem, praskliny na stûnách
maskované tapetami - takov˘
stav nemovitosti by asi Ïádné-
ho majitele nepotû‰il. A právû
v takovém stavu se nacházela
velká zasedací síÀ Mûstského
úfiadu ve Fr˘dku-Místku pfied
svou rekonstrukcí. 

Situace byla tak váÏná, Ïe
poslední dva nebo tfii roky hrozila
havárie. V sále se navíc pfii nej-
rÛznûj‰ích schÛzích, pfiedná‰-
kách, setkáních a zasedáních
zastupitelstva pravidelnû scházel
vût‰í poãet lidí, a pro nû v míst-
nosti nebylo zaji‰tûné dostateãné
osvûtlení ani vûtrání odpovídající
platn˘m mezinárodním normám. 

Mûsto proto bylo nuceno pfii-
kroãit k celkové rekonstrukci
zasedací místnosti. Muselo jen
dofie‰it otázku, jestli provést jen
jakési opravy a místnost, která je
de facto samostatnou budovou,
ponechat tak, jak je, anebo pro-
vést rekonstrukci „od podlahy“.
Mûsto se nakonec rozhodlo Ïe
bude lep‰í síÀ zrekonstruovat
celou a provedlo celkovou rekon-
strukci vãetnû nové stfiechy, pod-
lahy a omítky. „V místnosti není
nic luxusního. SnaÏili jsme se jen
o to, aby celá koncepce vyhovo-
vala poÏadavkÛm moderní doby
i v‰em platn˘m pfiedpisÛm. Nikdo
se dnes uÏ asi nepozastaví nad
tím, Ïe místnost není vybavena
kalamáfii a husími brky, ale místo
toho jsou tu v podlaze pfiípojky
k poãítaãÛm. Je tady promítaãka
a nástûnné plátno a v pfiedsálí
bude monitor, na kterém budou
moci sledovat jednání v sále také
obãané. Na‰im prvofiad˘m kritéri-
em bylo zafiídit sál tak, aby byl

mnohostrannû vyuÏiteln˘, a to se
nám, myslím, také podafiilo,“
vysvûtluje vedoucí investiãního
odboru Mûstského úfiadu ve
Fr˘dku-Místku Jan Kaspfiík. Díky
novému hlasovacímu systému se
podafiilo napfiíklad i v˘raznû
zrychlit jednotlivá hlasování -
z pÛvodních tfií a pÛl minut na
patnáct sekund, coÏ je pfii nûkoli-
ka desítkách hlasování bûhem
kaÏdého zasedání zastupitelstva
v˘razn˘ posun. 

PoÏadavky na variabilnost
splÀuje i nábytek, kter˘ je mobilní
a ustaviteln˘ podle momentální
potfieby. „ZvaÏovali jsme, jestli
repasovat star˘ nábytek nebo
pofiídit nov˘. Z odborn˘ch posud-
kÛ ov‰em vyplynulo, Ïe by obû
varianty vy‰ly finanãnû pfiibliÏnû
stejnû, nov˘ nábytek by v‰ak byl
variabilnûj‰í. Rozhodli jsme se
tedy zachovat nûkteré historické
prvky sálu a doplnit je moderním

pohodlnûj‰ím nábytkem tak, aby
poãet míst zÛstal zachován nebo
se je‰tû mírnû zv˘‰il,“ konstatuje
Jan Kaspfiík. 

S nábytkem v místnosti souvisí
i jedna perliãka: jelikoÏ Mûsto FM
odebralo nábytek ve vût‰ím
mnoÏství, dodavatel sám nabídl
kvÛli vût‰ímu pohodlí (zasedání
mnohdy trvají aÏ ãtrnáct hodin)
bez jak˘chkoliv pfiíplatkÛ zv˘‰it
opûradla Ïidlí. Podcenil v‰ak jiné
rozloÏení váhy pfii usednutí do
takové vylep‰ené Ïidle a neuzpÛ-
sobil tomu péra v opûradlech.
Tak se stalo, Ïe hned pfii prvním
zasedání zastupitelstva
„v novém“ pod váhou zastupitele
Martina ¤ímana praskla hned
dvû opûradla. „Dodavatel samo-
zfiejmû v‰echny péra v opûra-
dlech v rámci záruky bezplatnû
vymûnil a uÏ je v‰echno v pofiád-
ku,“ dodal Jan Kaspfiík. 
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Na Silvestra 
nebude úfiední den

V pondûlí 31. prosince (na
Silvestra) na Mûstském úfiadu ve
Fr˘dku-Místku z technick˘ch
dÛvodÛ nebude úfiední den.
Úfiední den se pfiesouvá na ãtvr-
tek 27. prosince. V tento den
budou zamûstnanci Mûstského
úfiadu ve Fr˘dku-Místku obãa-
nÛm k dispozici od 8.00 do 17.00
hodin. Po Novém roce uÏ bude
provoz mûstského úfiadu probí-
hat beze zmûn. 

Nemocnice dûkuje Tescu za
propagaci dárcovství krve
Pracovníci hematologicko-

transfúzního oddûlení Nemo-
cnice ve Fr˘dku-Místku dûkují
supermarketu TESCO za podpo-
ru v propagaci dárcovství krve.
V mûsíci záfií probûhla velmi
úspû‰ná akce Daruj krev
s Tescem, kdy kaÏd˘ dárce krve
obdrÏel po odbûru mal˘ dárek.
Tû‰íme se na dal‰í spolupráci.
Za zamûstnance nemocnice
MUDr. Martin  Adamec , námûs-
tek LPP a MUDr. Ivo  ·evãík,
fieditel Nemocnice ve Fr˘dku-
Místku. 

Válcovny plechu 
Fr˘dek-Místek propou‰tûly
KvÛli dlouhotrvajícím problé-

mÛm se získáváním zakázek pro
závod Válcovna za studena
musely Válcovny plechu Fr˘dek-
Místek na konci záfií propustit 84
zamûstnancÛ a dal‰ích 19 pfie-
vést na na jinou práci v rámci
podniku. 

Klienti Moravia banky asi
dostanou své peníze

Klienti zkrachovalé Moravia
Banky zfiejmû dostanou své
peníze zpût. Poslanci Parla-
mentu âR totiÏ rozhodli o zmûnû
bankovního zákona, podle nûhoÏ
by mûly b˘t vyplaceny vklady aÏ
do v˘‰e ãtyfi milionÛ korun, a to
bez rozdílu v˘‰e vkladÛ. Zhruba
tfii miliardy korun by mûly b˘t
vyplaceny z Fondu poji‰tûní vkla-
dÛ. Zatím se jedná o tom, která
banka peníze vyplatí. (jr)

Pfiipravuje se setkání 
b˘val˘ch i souãasn˘ch loutkáfiÛ 

Taky jste nûkdy pÛsobili v mís-
teckém loutkovém divadle?
Pokud ano, pfiijìte mezi nás
v pátek 23. listopadu v 17.00
hodin do Národního domu na
setkání b˘val˘ch i souãasn˘ch
loutkáfiÛ u pfiíleÏitosti 70 let lout-
kové scény Divadla DUO, dfiíve
Loutkáfiského souboru Sokola
Místek ãi Loutkového divadla
¤í‰e pohádek. 

Na programu bude vernisáÏ
v˘stavy ve dvoranû ND (vchod
zahradou), slavnostní pfiedstave-
ní Divadla DRAK Hradec Králové
„V‰echno lítá, co pefií má“ a lout-
káfisk˘ candrbál. V‰ichni jste
srdeãnû vítáni. Jan Krulikovsk˘

Technici dolaìují poãítaãovou síÈ v novém zasedacím sále, aby pfii
jednání zastupitelstva v‰e probíhalo hladce. 

Foto: Jana Rumianová

Hrozilo, Ïe zastupitelÛm spadne na hlavu strop

Hurá do svûta
s jazykovou soutûÏí

Soukromá základní ‰kola ve
FM, Pion˘rÛ 2069 vyhlásila  pro
‰kolní rok 2001/2002 jazykovou
soutûÏ „Hurá do svûta!“.

SoutûÏ probûhne v anglickém,
nûmeckém a francouzském jazy-
ce, soutûÏící budou rozdûleni do
tfií kategorií podle stupnû  dosaÏe-
n˘ch znalostí. Nejlep‰í úãastníci
v jednotliv˘ch kategoriích budou
odmûnûni zahraniãním zájezdem.
Pro úãastníky, ktefií s jazykem
zaãínají a jejichÏ znalosti jsou
je‰tû na pfiíli‰ nízké úrovni, bude
ustavena tzv. nultá kategorie -
soutûÏící této kategorie budou
odmûnûni drobn˘mi cenami.

SoutûÏ bude probíhat vÏdy
jednou mûsíãnû, celkem v osmi
kolech - od fiíjna 2001 do kvûtna
2002. 

K 10. fiíjnu 2001 se do soutûÏe
„Hurá do svûta“ pfiihlásilo celkem
173 úãastníkÛ z celého okresu
Fr˘dek-Místek. 

BliÏ‰í informace:
http://www.gewo.cz/skola/iskola.htm 

Adresáfi zájmov˘ch
aktivit uÏ funguje 

i na Internetu
Chcete vûdût, jaké krouÏky,

oddíly, organizace pro dûti a mlá-
deÏ pracují ve va‰em mûstû? 

Víte, kde najít ‰achov˘ krou-
Ïek, bojová umûní nebo mode-
ling? Hledáte vhodnou spolupra-
cující organizaci nebo chcete zvi-
ditelnit va‰i nabídku pro dûti
a mládeÏ? Odpovûdi a nové
moÏnosti najdete v adresáfii
zájmov˘ch a volnoãasov˘ch akti-
vit a organizací pro dûti a mlá-
deÏ. V souãasnosti jiÏ funguje
verze adresáfie na internetov˘ch
stránkách: www.frydecko-mis-
tecko.cz. V nejbliÏ‰í dobû se pfii-
pravuje i ti‰tûná verze adresáfie,
která by mûla b˘t pfiístupná na
informaãních místech ve mûstû.
Adresáfi se prÛbûÏnû doplÀuje,
takÏe je stále moÏnost zaregist-
rovat nové aktivity. 

Zaregistrovat se mÛÏete pfiímo
na www stránkách nebo na adre-
se: SdruÏení Klubko, Martin
Sysala, Nár. muãedníkÛ 2548,
738 01 Fr˘dek-Místek. 

Akcí vzdáváme
hold nûÏné Ïen-
ské kráse
a osobnostem
mûsta Fr˘dek-
Místek. 
Dne 24. listopa-
du v kinû 
P. Bezruãe
v 17.00 hodin.

Moderátor: Jifií Purmensk˘
Úãinkující: 

• Martin Trochta (Alex)
• Exhibice breakdance (Next

breakers)
• Exhibice TaeKwon-Do
• Vystoupení 12-letého ‰ou-

mena Olina ·koly
• Antonína Protsyuk a dal‰í 
Pfiedprodej vstupenek od 1.11.

v Národním domû. Vstupné:
150,- Kã.

Zakoupením vstupenky pfiispû-
jete ne ãinnost Obãanského sdru-
Ïení ¤etízek, které pracuje s dûtmi
s lehkou mozkovou dysfunkcí
a poruchami uãení a chování. 

Agentura IKA
Vás zve na 1. roãník soutûÏe
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Jílovitá oka se propadají

Rekonstrukce místeckého
námûstí Svobody úspû‰nû
pokraãuje i pfies fiadu neãeka-
n˘ch potíÏí, které v prÛbûhu
prací nastávají.

Jedním z nejzávaÏnûj‰ích pro-
blémÛ jsou podmáãená jílovitá
oka na rÛzn˘ch ãástech námûstí.
„PÛda je v tûchto místech mokrá
a úplnû mûkká. Kdyby se ãlovûk
nebo auto na takovém místû
zastavil na dostateãnû dlouhou
dobu, pomalu by se propadl do
zemû. Dovedete si pfiedstavit, co
by taková místa udûlala s dlaÏ-
bou?“ ukazuje na mokré blátivé
fleky na odkrytém povrchu
námûstí vedoucí investiãního
odboru Mûstského úfiadu ve
Fr˘dku-Místku Jan Kaspfiík. Podle
nûj z tohoto dÛvodu musí b˘t
námûstí pokryto souvislou, dosta-
teãnû silnou vrstvou, která by tato
„pohyblivá“ místa pfieklenula.
O tomto fie‰ení v‰ak nechtûjí ani
sly‰et památkáfii. V souãasné
dobû probíhají mezi nimi a mûs-
tem diskuse, jak tento problém
vyfie‰it ke spokojenosti v‰ech. 

Ze zemû ãní elektrické kabely

Mokrá jílovitá oka v‰ak nejsou
jedinou komplikací stavby. „Po
odkrytí povrchu jsme napfiíklad zji-
stili, Ïe tûsnû pod dlaÏbou, nûkdy
dokonce i nad ní, vedou proti
v‰em pfiedpisÛm i zdravému rozu-
mu elektrické rozvody. Je to pozÛ-
statek z dávné minulosti, kdy si
dûlníci zfiejmû s dodrÏováním bez-
peãnostních pravidel pfiíli‰ hlavu
nelámali. Nyní musíme samozfiej-
mû tyto kabely pfieloÏit tak, aby
jejich uloÏení odpovídalo nor-
mám,“ vysvûtluje Kaspfiík. Stejnû
tak v dezolátním stavu jsou i elek-
trické rozvadûãe u jednotliv˘ch
sloupÛ podloubí. Rozvadûã, kter˘
je umístûn vedle dûtské helikop-
térky se dokonce dobr˘ch patnáct
centimetrÛ odklání od zdi, coÏ by
pfii neopatrném sáhnutí samozfiej-
mû mohlo zpÛsobit i smrt. 

Kanalizaci nikdo nechce

Dûlníci v zemi nacházejí i tako-
vé rarity jako staré, ale zachovalé
kanalizaãní potrubí, ke kterému se
nikdo nehlásí. Vlastníci domÛ ani
vodárny ho nechtûjí, voda v nûm
není, ale je moÏné, Ïe za urãit˘ch
okolností pfiece k nûãemu slouÏí.
Po jeho odpojení by pak mohla
ãasem vzniknout velmi nepfiíjem-
ná situace. Ostatní kanalizace
ov‰em bude nová: „Podafiilo se
nám pfiesvûdãit vodárny, aby zbu-
dovaly nové kanalizaãní vedení
a rozvody vody bezv˘kopovou
metodou. Tyto sítû uÏ jsou hotovy,
ale opût do‰lo ke zdrÏení tím, Ïe
u vody napoprvé nevy‰ly tlakové
a bakteriologické zkou‰ky, takÏe
musely b˘t odstranûny nûkteré
nedostatky. Podafiilo se nám
ov‰em zkoordinovat práce pfii pfie-
loÏkách vody, kanalizace, plynu
i elektrick˘ch rozvodÛ,“ konstatuje
Jan Kaspfiík. KaÏdá potíÏ zname-
ná dal‰í fietûzec jednání, coÏ zpÛ-
sobuje zpoÏdûní. Stavebníci v‰ak
pofiád je‰tû vûfií, Ïe se základními
pracemi budou letos hotovi.
ZdrÏet by je údajnû mohla jen
krajní nepfiízeÀ poãasí.

Sloupy div nespadly

Nejvût‰í ze v‰ech potíÏí ov‰em
nastala ve chvíli, kdy stavebníci
odkryli paty sloupÛ podloubí.
Pohled, kter˘ se jim naskytl, byl
více neÏ alarmující. Vût‰ina cihlo-
v˘ch pat sloupÛ je naprosto pod-
máãená. Cihly jsou v takovém
stavu, Ïe se drolí uÏ pfii pouhém
doteku ruky. Únosnost sloupÛ je
pod kritickou úrovní, vypadá to, Ïe
uÏ podloubí podpíraly jen ze setr-
vaãnosti. Mokré paty sloupÛ byly
také dÛvodem, proã stûny a omít-
ky na domech praskaly, coÏ niko-
ho, ani majitele domÛ, dfiíve nena-
padlo. „Je‰tû pfied zahájením
samotné rekonstrukce námûstí
jsme na patách sloupÛ dûlali
sondy. Dva sloupy jsme prakticky
odkryli úplnû. Je to neuvûfiitelné,
ale trefili jsme se pfiitom právû do
dvou z tûch mála dobr˘ch slou-
pÛ,“ konstatuje fr˘decko-místeck˘
místostarosta Petr Rafaj. Mûsto
muselo pfiirozenû práce v okolí
domÛ pozastavit, problém konzul-
tovat se statiky a hledat fie‰ení.
„Statici zhodnotili stav sloupÛ jako
kritick˘. ¤e‰ení jsme na‰li – musí-
me dát kaÏdému sloupu nov˘
základ. Bude nás to stát peníze,
ale hlavnû ãas, kter˘ nás tolik
tlaãí. Pfiesto se v‰ak snaÏíme
upravit harmonogram i sled prací
tak, abychom termín dokonãení
prací do konce listopadu stihli,“
fiíká Petr Rafaj.  

Informace i ve v˘kladu 

Podrobnosti o prÛbûhu rekon-
strukce najdete na informaãní
ceduli ve v˘loze Landovy drogerie
na námûstí Svobody. Mûsto
Fr˘dek-Místek by se znovu chtûlo
omluvit v‰em obyvatelÛm námûs-
tí, tamním podnikatelÛm i v‰em
obãanÛm za nepfiíjemnosti, které
jim v souvislosti s probíhající
rekonstrukcí vznikají. (jr)
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I tak se dá chodit. Firmy, které stavební práce provádûjí, si ãasto neu-
vûdomují, Ïe pfies námûstí také musí chodit mnoho lidí. Stavební
dozor i úfiedníci mûstského úfiadu neustále fie‰í podobné situace jako
na snímku, kdy dûlníci na obãany v zápalu práce prostû zapomenou. 

Foto: Jana Rumianová

Místecké námûstí snad bude do konce roku zase hezké

S ohledem na blíÏící se
konec leto‰ního roku a vzhle-
dem na mnoÏící se poÏadavky
obãanÛ poÏadující zákaz pro-
deje zábavné pyrotechniky,
zejména bouchacích kuliãek,
povaÏujeme za vhodné zvefiej-
nit následující informace. 

Dle platné a úãinné Obecnû
závazné vyhlá‰ky mûsta ã.
3/1994 k upevnûní vefiejného
pofiádku ve mûstû Fr˘dku-Místku
je na celém území na‰eho mûsta
zakázáno poÏívání zábavné
pyrotechniky s v˘jimkou  ve
dnech 31. prosince a 1. ledna.
Poru‰ení v˘‰e uvedeného záka-
zu fyzickou osobou je moÏné
sankcionovat pokutou v rozsahu
500,- aÏ 3 000,- Kã, a to dle kon-
krétního pfiípadu a v pfiípadû
poru‰ení tohoto zákazu podnika-
telem ãi právnickou osobou
mÛÏe b˘t uloÏena pokuta aÏ do
v˘‰e sto tisíc korun. Dle souãas-
nû platné legislativy âeské

republiky, není v moÏnostech
mûsta, aby zakázalo prodej
zábavné pyrotechniky na celém
jeho území, s cílem pfiedcházet
neÏádoucím jevÛm v podobû uÏí-
vání bouchacích kuliãek, petard
apod. zejména na vefiejném pro-
stranství.

Mûsto v souãasné dobû zvaÏu-
je úpravu stávajícího právního
pfiedpisu, kter˘ by omezil prodej
zábavné pyrotechniky v stánko-
vém prodeji. Takovéto omezení
by se v‰ak net˘kalo prodeje
v bûÏn˘ch prodejnách (zkolaudo-
vané stavby). Závûrem nezb˘vá
neÏ dodat, Ïe pokud má mûsto
dodrÏovat a ctít ãesk˘ právní fiád,
coÏ je samozfiejmû povinností
nás v‰ech, pak nemÛÏe vyhovût
Ïádostem obãanÛ poÏadujících
absolutní zákaz prodeje tûchto
pyrotechnick˘ch v˘robkÛ, neboÈ
takovou pravomocí nedisponuje. 

Mgr. Ing. Petr Men‰ík, 
právník mûsta

PouÏívat petardy je bûhem roku zakázáno

Îádejte o dotace ze
sportovního fondu
Komise pro sport a mládeÏ

pracující pfii Radû mûsta Fr˘dku-
Místku oznamuje v‰em sportov-
ním    organizacím pracujícím
s mládeÏí, Ïe mohou poÏádat
pro rok 2002 o dotaci ze sportov-
ního fondu mûsta. Formuláfie
Ïádostí o pfiidûlení finanãních
prostfiedkÛ na rok 2002 je moÏné
si vyzvednout na  Mûstském
úfiadu ve Fr˘dku-Místku, odboru
‰kolství, kultury, mládeÏe a tûlo-
v˘chovy, ul. Radniãní 1148 u p.
âechové (tel.609 204) a vrátit
fiádnû vyplnûné tamtéÏ nejpo-
zdûji do 31.12. 2001.

Dobrá se snad doãká
Blokáda silnice R48 v Dobré,

která byla plánována na 10. fiíjna,
se nekonala, protoÏe se pfiedsta-
vitelé Iniciativy R48 s ministrem
dopravy Jaromírem Schlingem
dohodli na dal‰ím postupu.
Podle nûj by ¤editelství silnic a
dálnic mûlo do konce fiíjna zpra-
covat podrobn˘ harmonogram
pfiípravy a v˘stavby jednotliv˘ch
etap rychlostní komunikace a
stavba by pak mûla b˘t zahájena
v bfieznu pfií‰tího roku. 

ZáleÏitosti kolem budování
haly pro míãové sporty na síd-
li‰ti Rivéra v lokalitû b˘valé
kotelny, se dávají do pohybu. 

Mûsto uÏ vloni Ïádalo o pfiíspû-
vek státu na vybudování tohoto
sportovního areálu, ministerstvo
‰kolství pfiislíbilo poãítat s touto
poloÏkou pfii sestavování státního
rozpoãtu na pfií‰tí rok.
Podmínkou, aby mûsto dotaci
mohlo získat, je v‰ak pfiiprave-
nost k zahájení stavby. Proto

Mûsto uÏ nyní potfiebuje vykoupit
pozemky a zaãalo jednat s vlast-
níky nemovitostí v lokalitû. Z jed-
nání vyplynuly poÏadavky vlastní-
kÛ pozemkÛ na kupní cenu od 50
do 400 korun za m2. Zastupitelé
mûsta na svém posledním zase-
dání koncem záfií schválili v˘kup
tûchto pozemkÛ za uvedené
ceny, ov‰em s podmínkou, Ïe
mûsto získá na v˘stavbu sportov-
ní haly sedmdesátiprocentní
podíl sponzorÛ nebo státu. (jr)

Pozemky vykoupí za pfiísn˘ch podmínek
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Jak k tomu mohlo dojít?
Celkem jednodu‰e. JestliÏe
jste byli vy, nebo va‰e rodina
sv˘mi pfiíjmy nûkde tûsnû nad
hranicí sociální potfiebnosti
a z tohoto dÛvodu vám nebyla
pfiiznána dávka sociální péãe,
tato situace se mohla zmûnit
tím, Ïe od 1. fiíjna nafiízením
vlády do‰lo ke zv˘‰ení Ïivotní-
ho minima. Proto uvádíme
nové ãástky Ïivotního minima
nab˘vající úãinnosti dnem 
1. fiíjna 2001:

âástka Ïivotního minima, která
se povaÏuje podle zákona
o Ïivotním minimu za potfiebnou
k zaji‰tûní v˘Ïivy a ostatních
základních osobních potfieb
obãana, ãiní mûsíãnû

a) 1 690,- Kã, jde-li o dítû do 6
let vûku,

b) 1 890,- Kã, jde-li o dítû od 6
do 10 let vûku,

c) 2 230,- Kã, jde-li o dítû od 10
do 15 let vûku,

d) 2 450,- Kã, jde-li o nezao-
patfiené dítû od 15 do 26 let
vûku,

e) 2 320,- Kã u ostatních obãa-
nÛ.

âástka Ïivotního minima, která
se povaÏuje podle zákona
o Ïivotním minimu za potfiebnou
k zaji‰tûní nezbytn˘ch nákladÛ
na domácnost, ãiní mûsíãnû

a) 1 780,- Kã, jde-li o jednotliv-
ce,

b) 2 320,- Kã, Ïijí-li v domác-
nosti 2 osoby,

c) 2 880,- Kã, Ïijí-li v domác-
nosti 3 nebo 4 osoby,

d) 3 230,- Kã, Ïije-li v domác-
nosti 5 nebo více osob.

Jak postupovat

V‰em sociálnû potfiebn˘m
obãanÛm ve mûstû a v nûkter˘ch
okolních obcích jsou jejich sociál-
ní dávky pfiepoãteny. Pro obãany,
ktefií se mohli nyní novû stát soci-
álnû potfiebn˘mi, uvedeme nûko-
lik informací o dávkách sociální
péãe. Základní informace mÛÏe
získat kaÏd˘, kdo má zájem,
v prÛbûhu celého t˘dne v infor-
maãní kanceláfii v budovû odboru
sociální péãe na ulici Radniãní
1149. Zde si mÛÏe také kaÏd˘
vyzvednout potfiebné formuláfie
i informace co v‰echno je potfieba
doloÏit k Ïádosti o dávku. S vypl-
nûn˘mi formuláfii a potfiebn˘mi
doklady pak mÛÏe pfiijít v úfiední
den jiÏ za sociální pracovnicí. 

Proã jsou dávky 
obãanÛm poskytovány

Îádost o dávku bude sepsána
a dle individuální situace kaÏdé-
ho klienta pak dále fie‰ena. Proã
individuálnû? Dávka sociální
péãe má totiÏ plnit jin˘ úãel neÏ
napfiíklad dávky státní sociální
podpory, o jejichÏ pfiiznání ãi
nepfiiznání rozhoduje v podstatû
pouze v˘‰e pfiíjmu Ïadatele.
Dávky sociální péãe jsou tou
ãástí sociálního systému, kter˘
má zabránit, aby se obãan, pfií-
padnû jeho rodina ocitla bez
jak˘chkoliv pfiíjmÛ v nefie‰itelné,
bezv˘chodné situaci. Av‰ak
pouze tehdy, pokud se do takto
obtíÏné situace dostane bez
vlastního zavinûní a nemÛÏe
zabezpeãit sebe a svou rodinu
vlastním pfiiãinûním.

Zkoumají se majetkové 
pomûry v‰ech klientÛ

Sociální pracovníci jsou povinni
zkoumat celkové sociální pomûry
klientÛ. Zkoumají se tedy napfií-
klad jejich moÏnosti zv˘‰ení pfiíj-
mu vlastním pfiiãinûním, zkoumají
se jejich majetkové pomûry.
KaÏd˘ Ïadatel podepisuje ãestné
prohlá‰ení o sv˘ch majetkov˘ch
pomûrech, které jsou provûfiová-
ny. Za tímto úãelem spolupracuje
odbor s nûkter˘mi dal‰ími institu-
cemi. Povinností klientÛ   pfied
podáním Ïádosti o dávku je nej-
dfiíve uplatnit v‰echny zákonné
moÏnosti na které mají nárok.
Teprve potom nastupuje dávka
sociální péãe podmínûná sociální
potfiebností obãana nebo rodiny.
Sociální pracovníci jsou vázáni
mlãenlivostí, protoÏe musejí pra-
covat s fiadou osobních informací
o klientovi. Ten je povinen se
sociálním pracovníkem spolupra-
covat, hlásit kaÏdou zmûnu ke
které dojde, a která mÛÏe mít vliv
na zmûnu dávky.  

Jak se dávka vypoãítává

Pfii v˘poãtu, se vychází z prÛ-
mûrného pfiíjmu klienta za
posledních 6 mûsícÛ. Zjistí-li úfiad
pfieplatek na dávce z dÛvodu
jak˘chkoliv nepravdivû uvede-
n˘ch údajÛ, vyãíslí se dluh. Tento
je strháván z dávky. V pfiípadû,
Ïe na dávku nárok zaniknul, je
dluh vymáhán. Nutno také podo-
tknout, pfiesáhne-li dluh urãitou
ãástku, jedná se jiÏ o trestn˘ ãin,
kter˘ je úfiad povinen ohlásit
orgánÛm ãinn˘m v trestním fiízení.
I pfies fiadu opatfiení se jistû
vyskytnou jedinci nebo rodiny,
které se snaÏí z dávek sociální
péãe pfieÏívat a nesnaÏí se
zabezpeãit své Ïivobytí vlastním
pfiiãinûním. V fiadû pfiípadÛ,
nelze-li od vyplácení dávek
ustoupit zcela, je vyuÏívána moÏ-
nost vyplácet dávku vûcnû, pfií-
padnû po ãástech, napfiíklad tak,
aby byly fiádnû hrazeny potfieby
dûtí. 

Dávky se vypoãítávají 
individuálnû podle potfieb

DÛleÏité je také upozornit, Ïe
Ïivotní minimum je nutno brát
pouze jako orientaãní ãástku, kte-

rou by mûl mít kaÏd˘. Rozhodující
je jin˘ pojem, a tím je sociální
potfiebnost, kterou mÛÏe stanovit
pouze pfiíslu‰n˘ sociální pracov-
ník a která se vypoãítává ze sku-
teãnû odÛvodnûn˘ch nákladÛ
toho kterého Ïadatele. V˘poãet
vychází z Ïivotního minima, ale
bere na zfietel fiadu dal‰ích
aspektÛ typick˘ch pouze pro kon-
krétního klienta. Proto se kaÏd˘
pfiípad posuzuje individuálnû
podle stanoven˘ch pravidel
a platn˘ch zákonÛ. Posuzuje se
pfiimûfienost bydlení, zvaÏuje se,
jak mÛÏe klient vyuÏitím  majetku
zv˘‰it své pfiíjmy, zda to ãi ono
lze po nûm spravedlivû poÏado-
vat a podobnû. V˘sledkem mÛÏe
b˘t ãástka sociální potfiebnosti,
která je vy‰‰í neÏ Ïivotní mini-
mum, nebo také ãástka niÏ‰í neÏ
Ïivotní minimum. Sociální pracov-
ník nemÛÏe rozhodovat svévol-
nû, jeho rozhodnutí musí b˘t
pfiesné, náleÏitû zdÛvodnûné
a opírající se o související právní
normy a pfiedpisy. 

Rozhodnutí úfiadu 
nemusí b˘t koneãné

O dávce se rozhoduje ve
správním fiízení. Nutno tedy shro-
máÏdit v‰echny doklady a roz-
hodnout o dávce nejpozdûji do
tfiiceti dnÛ. Tehdy nejpozdûji musí
na va‰i Ïádost úfiad odpovûdût
správním rozhodnutím, zda vám
byla dávka pfiiznána, ãi nikoliv,
a v jaké v˘‰i. Souãástí tohoto
rozhodnutí je i odÛvodnûní, proã
bylo rozhodnuto, jak je uvedeno.
Nesouhlasíte-li s rozhodnutím,
máte moÏnost se odvolat k orgá-
nu vy‰‰ího stupnû. 

Tolik tedy v krátkosti o dáv-
kách, které by vám mûly pomoci,
nacházíte-li se pfiechodnû v obtíÏ-
né situaci, kterou sami nemÛÏete
vyfie‰it, a kterou jste si sami
nezavinili. Máte-li pochybnost,
zda by vám nárok na dávku
vzniknul, Ïádost mÛÏete podat
vÏdy. NemÛÏe se stát nic jiného,
neÏ Ïe bude zamítnuta. Chce to
udûlat pfied podáním pouze jeden
krok - zváÏit, zda si opravdu
nemÛÏete pomoci sami. 

Bc. Eva Strako‰ová, vedoucí
odboru sociální péãe
Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-
Místku
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Od 1. fiíjna se i va‰e rodina mohla stát sociálnû potfiebnou 

TEL.: 0658/ 431 016

Ve Fr˘dku-Místku zahájilo
svou ãinnost stfiedisko
Probaãní a mediaãní sluÏby
âR.

Pracovníci tohoto stfiediska
jsou pfiipraveni pomoci po‰koze-
n˘m trestn˘m ãinem, obvinûn˘m
ze spáchání ménû závaÏn˘ch
trestn˘ch ãinÛ, jejich blízk˘m,
rodinám, partnerÛm. Mohou
zprostfiedkovat jednání mezi
pachatelem trestného ãinu
a po‰kozen˘m o morální a majet-
kové náhradû zpÛsobené ‰kody
- tzv. mediaci. Svou ãinností se
podílí na pfiípravû podkladÛ pro
rozhodnutí soudu a vytváfií tak
podmínky pro co nejefektivnûj‰í
projednání trestního pfiípadu.

Dal‰í oblastí ãinnosti stfiediska
je realizace v˘konu tzv. alterna-
tivních trestÛ. V takov˘ch pfiípa-
dech odsouzen˘ nevykonává
svÛj trest ve vûzení, ale na svo-
bodû, kde je povinen odpracovat
urãit˘ poãet hodin ve prospûch
obce.

Na pracovníky stfiediska
Probaãní a mediaãní sluÏby se
mÛÏete obrátit v pracovní dny od
7.00 do 15.30 hodin na adrese
Fr˘dek-Místek, ul. 28. fiíjna 1885
nebo na tel.ã. 0658/64 72 76.    

Josef Vojvodík, místostarosta

Probaãní a mediaãní
sluÏba vzahájila ãinnost

Îádejte o dotace na
opravy mûstsk˘ch
kulturních památek
Vyz˘váme vlastníky kulturních

památek v mûstsk˘ch památko-
v˘ch zónách, ktefií plánují v pfií‰-
tím roce opravy sv˘ch objektÛ,
aby se urychlenû ozvali odboru
‰kolství, kultury, mládeÏe a tûlo-
v˘chovy MûÚ ve FM. Je nutno
vyplnit anketní dotazník a tento
vrátit zpût fiádnû vyplnûn˘ do
7.11. 2001. Dotazníky budou
zaslány na Ministerstvo kultury
âR, na jejichÏ základû bude roz-
dûlována dotace z Programu
regenerace mûstsk˘ch památko-
v˘ch zón pro rok 2002. BliÏ‰í
informace a anketní dotazníky na
odboru ‰kolství, kultury, mládeÏe
a tûlov˘chovy MûÚ, Radniãní
1148, FM (tel.ã. 0658/609 201-2)  

Pfiíspûvek 
z kulturního fondu

Kulturní komise pracující pfii
Radû mûsta FM oznamuje v‰em
zájemcÛm o pfiíspûvek z kulturní-
ho fondu, Ïe formuláfie Ïádostí
o pfiidûlení finanãních prostfiedkÛ
na rok 2002 je moÏné vyzved-
nout na MûÚ ve FM, odboru ‰kol-
ství, kultury, mládeÏe a tûlov˘-
chovy, na ulici Radniãní 1148,
a vrátit fiádnû vyplnûné s poÏa-
dovan˘mi pfiílohami nejpozdûji
do 15. 1. 2002. 
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Pfiidûlení v‰ech dotací a pfiíspûvkÛ s fondÛ mûsta musí schválit zastu-
pitelstvo. Na snímku zastupitelé Petr Rumian a v pozadí Martin ¤íman
a Martina Koneãná na záfiijovém zasedání.

Foto: Jana Rumianová
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Pronájmy garáÏí 
uÏ jen v draÏbách
Rada mûsta Fr˘dek-Místek

schválila zru‰ení seznamu
ÏadatelÛ o pronájem garáÏí
nacházejících se v objektech
v majetku Mûsta Fr˘dek-
Místek, kter˘ vedl odbor sprá-
vy obecního majetku. Násle-
dnû pak schválila postup pfii
pronájmu uvolnûn˘ch garáÏí.
GaráÏe budou pronajímány na
základû v˘sledkÛ „draÏby
v˘‰e nájemného“. 

Právo na uzavfiení smlouvy
o nájmu garáÏe vznikne tomu
úãastníkovi draÏby, kter˘ nabíd-
ne nejvy‰‰í roãní nájemné za 
1 m2 plochy garáÏe, a to za pod-
mínky, Ïe návrh na uzavfiení
smlouvy schválí Rada mûsta
Fr˘dek-Místek.

Zámûr Mûsta Fr˘dek-Místek
pronajmout garáÏ bude zvefiej-
nûn vÏdy na úfiední desce, ve
Zpravodaji Rady mûsta Fr˘dek-
Místek, popfi. dal‰ím vhodn˘m
zpÛsobem. Na úfiední desce
bude rovnûÏ zvefiejnûn postup
pfii pronájmu garáÏí nacházejí-
cích se v objektech ve vlastnictví
Mûsta Fr˘dek-Místek. 

BliÏ‰í informace je moÏno zís-
kat na odboru správy obecního
majetku, tel. ã. 609 174.

Informace o „daÏbách“  t˘kající
se pronájmÛ nebytov˘ch prostor
- garáÏí v majetku Mûsta Fr˘dek-
Místek najdete na stanû 7. 

Za svoz odpadÛ 
zaplatíme jinak

S platností od 1. ledna 2002,
v návaznosti na novelu zákona
o odpadech a novelu zákona
o místních poplatcích, dochází
ke zmûnû zpÛsobu placení
poplatku za odpad. 

Od 1. ledna 2002 se bude jed-
nat o místní poplatek a plátcem
tohoto poplatku se tím stane
kaÏdá osoba s trval˘m pobytem
na území mûsta FM a kaÏd˘ vlast-
ník objektu nacházejícího se na
katastru mûsta FM, urãeného
nebo vyuÏívaného k rekreaãním
úãelÛm. 

Bûhem listopadu bude Mûsto
FM sv˘m obãanÛm rozesílat nové
tiskopisy prohlá‰ení plátce místní-
ho poplatku za provoz systému
shromaÏìování, sbûru, pfiepravy,
tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování
komunálních odpadÛ, vãetnû prÛ-
vodního dopisu s vysvûtlením
v‰ech zmûn a s návodem na vypl-
nûní tohoto prohlá‰ení. Vyplnûná
prohlá‰ení bude nutno zaslat zpût
na finanãní odbor MûÚ ve FM.
V dal‰ích ãíslech Zpravodaje se
k tomuto tématu vrátíme. (mp) 

Pfiíspûvek 
z kulturního fondu
Kulturní komise pracující pfii

Radû mûsta FM oznamuje v‰em
zájemcÛm o pfiíspûvek z kulturní-
ho fondu, Ïe formuláfie Ïádostí
o pfiidûlení finanãních prostfiedkÛ
na rok 2002 je moÏné vyzved-
nout na MûÚ ve FM, odboru ‰kol-
ství, kultury, mládeÏe a tûlov˘-
chovy, na ulici Radniãní 1148,
a vrátit fiádnû vyplnûné s poÏa-
dovan˘mi pfiílohami nejpozdûji
do 15. ledna 2002. 

UpozorÀujeme v‰echny ces-
tující MHD ve Fr˘dku-Místku,
Ïe s platností od 4.11. 2001
dochází ke zmûnû jízdních
fiádÛ autobusÛ MHD.

Odbor dopravy a sluÏeb MûÚ
ve Fr˘dku-Místku dal na základû
do‰l˘ch pfiipomínek a návrhÛ od
obãanÛ podnût k vypracování
moÏn˘ch nov˘ch variant vedení
jednotliv˘ch linek. Snahou bylo
vyhovût co moÏná nejvíce poÏa-
davkÛm obãanÛ. Proto se od
nedûle 4. listopadu 2001 objevu-
jí ve stávajících trasách linek tyto
zmûny.

Trasa linky ã. 2 - zÛstává ne-
zmûnûna, ale ve smûru z Fr˘dku
bude ãást spojÛ ukonãena jiÏ na
zastávce Místek, aut. stan.

Na lince ã. 3 - pfiib˘vá spojÛ,
ov‰em ãást jich bude vedena
pfies zastávku Místek, Ostra-
vská, resp. Místek, Anenská
a zastávka Místek, âSA vûÏ.
domy a Místek, Gymnázium
bude obsluhována ve stávajícím
rozsahu.             

V rámci zavádûní integrované-
ho dopravního systému bude
MHD zajíÏdût do obce ¤epi‰tû.
Mezi Lískovcem a obcí ¤epi‰tû
bude platit zvlá‰tní tarif. Na této
trase - tzn. ¤epi‰tû, resp.
Paskov, Fr˘dek, Ïel. st., Místek,
aut. st., event. Místek, Ole‰ná,
bude jezdit linka  ã. 4.

Na podobné trase jako linka 
ã. 4 budou jezdit autobusy linky
ã. 5 s tím rozdílem, Ïe kromû jed-
noho ranního spoje budou
v‰echny dále vedeny na zastáv-
ku Místek, Ole‰ná nebo Chle-
bovice, kostel.

Zmûnûna bude také trasa
linky ã. 6, která bude vedena ze
zastávky Fr˘dek, Dobrovského
pfies Vyhlídku k nemocnici a po
ul. Revoluãní pfies ulici Ostra-
vskou k poliklinice, aut. stan.
a dále po ulici 28. fiíjna na ulici

Palkovickou tak, jak ji známe
dnes.

Linky ã. 7 a 8 zÛstávají beze
zmûn, pouze nebudou zajíÏdût
k Baumaxu a Hypernovû.

U linek ã. 1 ,9, 10 dochází
pouze k ãasov˘m posunÛm.

Na pfielomu fiíjna a listopadu
se v bûÏn˘ch pfiedprodejích
objeví nové jízdní fiády, jejichÏ
vydání pfiipravuje Mûsto Fr˘dek-
Místek ve spolupráci s âSAD
Fr˘dek-Místek a.s.  

UpozorÀujeme na nové jízdní fiády MHD

Nabízíme ‰irok˘ sortiment, pfiíznivé ceny a kvalitní v˘robky
pod znaãkou ROSSMANN. 

Na vybrané v˘robky sleva aÏ 40%.

V MùSÍCI LISTOPADU OBDRÎÍ KAÎD¯ ZÁKAZNÍK
pfii nákupu nad 300 Kã

LAK NA VLASY GLISS KUR, 250 ml ZDARMA!

NA·E AKTUÁLNÍ NABÍDKA FOTOSLUÎBY
BAREVNÉ FOTO 9x13 NYNÍ POUZE 0,85 Kã.

ROSSMANN, Hlavní 107, Fr˘dek-Místek
Otevfieno: po-pá 8-18:30 hod., so 8-13 hod.
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http://web.telecom.cz/richtrova-tiskarna

FIREMNÍ PRODEJNA
Na ulici Míru ve Fr˘dku-Místku (objekt b˘valé „Pilnikárny“)

Vám nabízí hutní materiál a kovov˘robky. 

• Plechy ãerné tlou‰Èky 0,5 ÷ 4 mm, koleãka na plotové sloupky.

• Pozinkované plechy o síle 0,55 - za velmi v˘hodnou cenu.

• Tahokov - kompaktní a trvanlivá síÈovina z plechu.

• Obouvací lÏíce barevné i nerezové ve tfiech délkách. 

• Rohové li‰ty do vnitfiních omítek.

• Toroidní transformátory, skládané a vinuté jádra. 

• Zakoupen˘ materiál na poÏádání upravíme stfiíháním, oh˘báním. 

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

Telefon: 0658/482 919, 622 148

volejte zdarma

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

0658 625 625

0603 512 515

cesta zpût zdarma

slevy pro 
tûlesnû 

postiÏené 
a dÛchodce

Komerãní centrum, 8. pû‰ího pluku 1975, F-M, tel.: 0608/774 074, 0658/644 948

RÁMUJEME 
A PASPARTUJEME

- velk˘ v˘bûr rámÛ a paspart.
Provádíme ve‰keré

SKLENÁ¤SKÉ PRÁCE 
V INTERIÉRECH
A EXTERIÉRECH.

Provozní doba:
Po - pá 8 - 17

tel.: 0658/313 85
0723/667 141

Sídlo: 
Domov mládeÏe SP·,

ul. 28. fiíjna 1639, 
Fr˘dek-Místek

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

Firma VELâOVSK¯

● renovace dvefií, 
kuchyÀsk˘ch
linek

● montáÏe 
bezpeãnostních
dvefií 
zn. Sherlock

● v˘roba dvefií
● vitráÏová skla

Tel.: 0606/705 858 
(nonstop)

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

e-mail:velc@applet.cz

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

·kolení fiidiãÛ vãetnû pfiezkou‰ení
podle zákona 247/2000

PRO STUDENTY SLEVA, DLOUHODOBÉ SPLÁTKY

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu) 
Po 17.00 - 18.00 hod.; zahájení 5. 11., 12. 11. a 19. 11. 

IInnffoorrmmaaccee::  tteell..:: 00665588//6677 1122 8888,,  tteell..:: 00772244//2200 0000 4400

CARAADD
A, B, C

CK RAPOTOUR
specialista na kempov˘ program

jako nejlep‰í autorizovan˘
prodejce

CK FISCHER, FIRO TOUR,
EXIM TOURS

pofiádá jednodenní zájezd do
Vídnû dne 26.10.2001

(zdarma nûkterá muzea, galerie...)

Kã 499,- 
(doprava,prÛvodce,zákl.poj.)

jiÏ zahájení prodeje zimních zájezdÛ
CK JUHASZ, ORIGINAL, F.F.TOUR, ADVEN-

TURA, CONSULTOUR,  HB TOUR ..........

Zab˘váme se také mezinárodními, 
ne bankovními, pfievody penûz v nûkoli-

ka minutách - WESTERN UNION

CK RAPOTOUR, Malé nám. 99, 738 01
Fr˘dek-Místek, tel. i  fax: 0658/432741-2

e-mail: rapotour@iol.cz

Kdo ‰etfií, 
má za tfii!
Kompletní sluÏby v oblasti

vodo - topo - plyn
s bezplatnou konzultací

nabízí
firma KUPâA Tomá‰

739 11 PrÏno ãp. 5

Volejte ihned 0658/675 999
nebo 0602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·

PNEUCENTRUM PROFI

PRODEJ

SERVIS

Otevfieno: 
Po - Pá 8.00 - 16.30 hod., 
So 8.00 - 12.00 hod. 

PNEUCENTRUM PROFI
Pneuservis pro osobní, dodávkové, uÏitkové a nákladní vozy

HAVARIJNÍ SLUÎBA

NONSTOP

0608/868 868

Bruzovská 3270, 738 01 Fr˘dek-Místek 
- 200 m nad ãerpací stanicí KARIMPEX (BENLUX)

v objektu firmy AUTOCENTRUM
Tel./fax: 0658/623 805, Mobil: 0608/868 868

KBB
● zfiizování a provoz

spoleãn˘ch 
televizních antén

● montáÏe a servis
antén

Tel/fax/zázn.
0658/622 161

Uzávûrka pfií‰tího ãísla
Zpravodaje bude
v pátek 9.11.2001 
do 14.00 hodin.
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt ãp. 1753, J. Suka, 

V. NP - 11 kanceláfií vãetnû soc. zázemí  (3 b˘valé bytové jednot-
ky), 
III. NP - nebytové prostory o v˘mûfie 35 m2 (1/2 byt. jednotky)

2) Objekt ãp. 6, nám. Svobody, 
II. NP. - nebytové prostory o v˘mûfie 80 m2

3) Objekt ãp. 1975, 8. pû‰ího pluku, 
IV. NP - 7 kanceláfií 
III. NP - 5 kanceláfií 
II. NP - 4 kanceláfie + sklad

4) Objekt ãp. 811 - budova „B“ (nad restaurací), ul. Mal˘ Koloredov  II.
- V. NP - kanceláfie (soc. zafiízení samostatné)

k.ú. Fr˘dek
1) Objekt ãp. 2320, T.G.Masaryka

I. NP. - nebytové prostory o v˘mûfie 86,3 m2 (prodejna)
2) Objekt ãp. 646, Kostikovo nám.

IV. NP - 4 kanceláfie 
3) Objekt ãp. 604, ul. Sadová

V., VIII., IX. NP. - kanceláfie (soc. zafiízení spoleãné v jiném
poschodí)

4) Objekt ãp. 3041, ul. Hasiãská
- garáÏ - 16,3 m2 (draÏba v˘‰e nájemného

5) Objekt ãp. 3031, ul. Hasiãská
- garáÏ - 14,4 m2 (draÏba v˘‰e nájemného

Informace: MûÚ - odbor správy obecního majetku, 
tel. ã. 0658/609 174

POZEMKY K PRONÁJMU
Mûsto Fr˘dek-Místek nabízí k pronájmu následující pozemky:
k.ú. Lískovec u Fr˘dku-Místku
pozemky p.ã. 5268/6 o v˘mûfie 19419 m2, p.ã. 3711/14 o v˘mûfie
22067 m2 (prÛmyslová zóna)
Informace: odbor SOM, tel. 0658/609 173

PRODEJ NEMOVITOSTÍ
Mûsto Fr˘dek-Místek nabízí k odprodeji objekt ãp. 249, k.ú. Lískovec
u Fr˘dku-Místku. 
Informace: Mûstsk˘ úfiad ve Fr˘dku-Místku, odbor správy obecního
majetku, tel. ã. 609 172, 609 179. 

FFaa KKOOCCIIAANN -- MMEECCNNEERR

prov d

00660033 774455 229922
00660044 114455 664411

FFMM:: 336622 3366,, 665533 009955
Nab z me odbornou a istou pr ci

MMAALLBBYY,, NNÁTTùRRYY,,
TTAAPPEETTYY,, NNÁSSTT¤IIKKYY,,
ººAALLUUZZIIEE,, TTùSSNNùNNŒŒ

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

SBùR NEBEZPEâN¯CH SLOÎEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Na vybrané parkovi‰tû ve mûstû mÛÏe obãan mûsta Fr˘dku-Místku
bezplatnû pfiedat tyto nebezpeãné sloÏky odpadu: mazací oleje, mo-
torové oleje, olejové filtry, zbytky barev, lakÛ a fiedidel, televizory, ob-
razovky, lednice, autobaterie, monoãlánky, záfiivky, v˘bojky, rádia, po-
ãítaãe, pouÏité domácí spotfiebiãe, pouÏité obaly od postfiikÛ, hnojiv
a chemick˘ch látek vyfiazené léky.

parkovi‰tû ve F-M mûsíc termíny sbûru
U kina Petra Bezruãe Listopad 27.11.-29.11.
U krytého bazénu - Místek Listopad 6.11.-8.11.

Prosinec 4.12.-6.12.
U Mariánského kostela - Fr˘dek Listopad 13.11.-15.11.

Prosinec 11.12.-13.12.
Naproti zastávky Na Veselé - Fr˘dek Listopad 20.11.-22.11.

Prosinec 18.12.-20.12.  
Sbûr nebezpeãného odpadu provádí Fr˘decká skládka a.s. 

v dobû od 8.00 - 16.00 hod. Telefon: 623 546 kl. 25, 636 251. 

Od pátku 2. listopadu 
do pondûlí 5. listopadu
Fr˘dlantská - u vûÏáku, u svûtelné kfii-
Ïovatky
âelakovského - u b˘valého obchodu
Riegrova
Pion˘rÛ - u vchodu ãp. 803 - 805
Myslbekova - u rozvodny
Gagarinova - pfied d. ãp. 1765 - 1767
PND - rezervace
J. Trnky - u restaurace Morava
J. Skupy - na parkovi‰ti za KD VP
Cihelní - u 10. Z·
Pavlíkova  - u obchodu s potravinami
K Ole‰né - u pana Kubaly ãp. 1332
âerná cesta - u obchodu

Od pátku 9. listopadu 
do pondûlí 12. listopadu
Bahno-pfiíkopy - u garáÏí za sbûrnou
surovin
Stará  Riviera - u ‰kolky
Bezruãova - u betonov˘ch zábran
Nová osada - u obchodu
Nová osada - ul. Hakena
Havlíãkova  - u ãesel HodoÀovického
náhonu
Dr. Vaculíka - konec parkovi‰tû
Kollárova - u peãovatelského domu
·karabelova - u ãp. 562 ‰kolka Nadûje
Tolstého
V. Talicha - poblíÏ PNS
Fibichova - poblíÏ gymnázia

V listopadu bude pro obãany zaji‰tûn sbûr objemového odpadu. Do
rozmístûn˘ch velkoobjemov˘ch  kontejnerÛ je moÏné odkládat odpad
vût‰ích rozmûrÛ (jako napfiíklad nábytek, matrace, koberce apod.),
kter˘ do bûÏn˘ch popelnic nevejde. Kontejnery nejsou urãeny na
popel, bûÏn˘ komunální ãi stavební odpad, nebo odpad nebezpeãn˘.
Informace plátcÛm poplatku za odpad:
Zmûny dÛleÏité k v˘poãtu poplatku za odpad dle vyhlá‰ky ã. 11/2000,
je nutno písemnû oznámit správci poplatku  do 15 dnÛ kdy nastala
zmûna v poãtu osob bydlících v domû.
U bytov˘ch domÛ se toto oznamuje správci (realitní kanceláfii, zástup-
ci vlastníkÛ apod.).
Vlastníci rodinn˘ch domÛ nové skuteãnosti oznámí na MûÚ odboru
dopravy a sluÏeb. 

Rozmístûní velkoobjemov˘ch kontejnerÛ

DraÏba pronájmÛ garáÏí 
Dne 5.11.2001 v 13,00 a 13,30 hodin se uskuteãní v malé zasedací síni
Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-Místku (II.NP) „draÏby“  t˘kající se proná-
jmÛ nebytov˘ch prostor - garáÏí nacházejících se v objektech v majet-
ku Mûsta Fr˘dek-Místek, a to:

Objekt ãp. 3041, ulice Hasiãská, k.ú. Fr̆ dek - garáÏ o v˘mûfie 16,3 m2

Objekt ãp. 3031, ulice Hasiãská, k.ú. Fr̆ dek - garáÏ o v˘mûfie 17,8 m2

Informace o draÏbû na telefonu 0658/609 174. Více se doãtete na stranû ã. 5.

Seznam odchycen˘ch psÛ pfiedan˘ch do útulku
14.8.2001 u nemocnice odchycen mal˘ ãern˘ kfiíÏenec s bílou

náprsenkou
14.8.2001 na ulici H. Salichové odchyceno kfiíÏené ãerné ‰tûnû labradora
14.8.2001 na ulici H. Salichové odchyceno kfiíÏené ‰tûnû nûm.

ovãáka, ãerné s pálením
20.8.2001 ve Fr˘deckém lese odchycen rezav˘ kfiíÏenec nûm.ovãáka
20.8.2001 u Billy ve Fr˘dku odchycen pes haski
22.8.2001 na ulici I. J. Pe‰iny odchycena kfiíÏená fena ãerné barvy
22.8.2001 u Kulturního domu ve Fr˘dku odchycena ãerná kfiíÏená fena
24.8.2001 Pod Puklí odchycen rezav˘ nûm. ovãák
26.8.2001 na nám Svobody nalezen mal˘ bíl˘ kfiíÏenec
29.8.2001 u rest. Morava odchycena rezavá fena staforda
30.8.2001 u bazénu odchycen hnûd˘ kfiíÏenec kolie

1.9.2001 na ulici 28. fiíjna odchycena hnûdoãervená slepá fena jezevãíka
3.9.2001 na Fr˘dlantské ulici odchycen bíl˘ chlupat˘ kfiíÏenec s fleky
5.9 2001 na ulici J. Ha‰ka odchyceni 2 psi, ãern˘ a Ïlut˘ mix
7.9.2001 na ulici J. Ha‰ka odchycen bíl˘ pes
7.9.2001 na ulici Dr. Vaculíka nalezen mal˘ hnûd˘ kfiíÏenec
8.9.2001 na ulici J. Ha‰ka nalezena ãerná feny ‰arpeje
8.9.2001 na ulici Lesní odchycen vlko‰ed˘ nûm. ovãák
9.9.2001 na ulici Pavlíkové odchycen pitbulteriér

10.9.2001 na ulici Pavlíkové odchycen nûm. ovãák
12.9.2001 na ulici NádraÏní odchycen basset
13.9.2001 pfied Intersparem odchycen ãern˘ kfiíÏenec
13.9.2001 na ulici Beskydské v areálu AutodruÏstva odchycen pes

14.9. 2001 na ulici J. Suka odchycen pes
19.9. 2001 na ulici J. âapka u Vlasty odchycen pes
19.9.2001 na tfiídû T.G.Masaryka odchyceni dva psi haski
24.9.2001 na autobusovém stanovi‰ti v Místku odchycen nûm. ovãák
24.9.2001 na ulici M. Majerové odchycena ãernobílá kfiíÏená fena
24.9.2001 na trÏi‰ti v Místku odchycen ‰ed˘ kníraã 
25.9.2001 na Pansk˘ch Nov˘ch Dvorech odchycen pes
30.9.2001 u M· Beru‰ka nalezen Pekingsk˘ palácov˘ pinã zlaté barvy

3.10. 2001 u obchodu Meca na sídli‰ti Slezská odchycen pes zlaté barvy
4.10. 2001 na ulici Pu‰kinovû odchycen ãern˘ kfiíÏen˘ jezevãík 
5.10. 2001 na sídli‰ti Slezská odchyceno ‰tûnû kfiíÏence nûm. ovãáka, fena
5.10. 2001 na ulici Bruzovské pfied pÛlnocí odchycen ãern˘ dobrman 
6.10. 2001 na námûstí Svobody odchycen pes haski
6.10. 2001 u vodárny u fr˘deckého lesa odchyceno kfiíÏené ‰tûnû 
8.10. 2001 na ulici âSA odchycena ãerná kfiíÏená fena
8.10. 2001 na ulici Novodvorské odchycen rezav˘ dlouhosrst˘ jezevãík 
8.10. 2001 na Berlínû odchycen rezav˘ kfiíÏenec

Kontaktní tel. ãíslo do útulku: 0658/63 62 00, 
p. Ondraãka - Sedli‰tû

Úfiední hodiny: Po - St, Pá  16 - 18 hod
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Fr˘decko-místeck˘ místostarosta Petr Rafaj (uprostfied) se stal pfied-
sedou Prezídia Euroregionu Beskydy na pfií‰tí funkãní období.
Zastupovat ho budou místopfiedsedové Jerzy Krawczyk za polskou
stranu (vpravo) a Miroslav Rejda za slovenskou stranu (vlevo). 

Foto: Petr ·abrÀák

Podpis dohody o vzájemné spolupráci mezi Biocelem a.s. a VÚ 4499
FM. Na snímku: velitel útvaru pplk. ing. Miroslav Hudeãek (vlevo)
a fieditel Biocelu Paskov ing. Ivo Klim‰a. Foto: Archiv

Zástupci Euroregionu Beskydy
utuÏili pfiátelské vztahy fotbalem

8PODNIKÁNÍ ¤ÍJEN 2001

Zlatník RytecJ &P
PRODEJ HODINEK + ZÁRUâNÍ SERVIS

❖ Opravy hodin, hodinek, v˘mûna baterií, úpravy fiemínkÛ
❖ Prodej zlat˘ch ruãnû zhotoven˘ch ‰perkÛ 

s roãní záruãní lhÛtou - úprava velikosti tûchto ‰perkÛ na poãkání
❖ Velk˘ v˘bûr zlat˘ch i stfiíbrn˘ch fietízkÛ a náramkÛ
❖ Prodej ‰perkÛ ze stfiíbra i pfiírodních kamenÛ
❖ Na zboÏí zakoupené v na‰í prodejnû poskytujeme záruãní 

a pozáruãní servis
❖ V˘kup zlata od obãanÛ, pfii okamÏitém nákupu zboÏí v˘kup zv˘hodnûn

Zámecké námûstí 51 
Fr˘dek 
tel.: 0658/211 27

Pondûlí - ãtvrtek 8 - 12 13 - 18
Pátek 8 - 12 13 - 17
Sobota 8 - 12

✌

ELEKTRONICKÉ SOUâÁSTKY,
NÁHRADNÍ DÍLY AUDIO, VIDEO, 

STAVEBNICE, KONEKTORY, 
KABELY, Mù¤ÍCÍ P¤ÍSTROJE,

KUPÓNY GO, TWIST, OSKAR
A DAL·Í

OPRAVY
tv, audio, video, 

mobilní telefony, mikrovlné trouby
a po dohodû v bytû zákazníka 

i opravy televizorÛ

S í d l o :

Firma VADaS
ul. 28. fiíjna 1639 Místek 

(internát SP· naproti Hutního projektu)

Tel.: 0602/566 025 
0658/313 85

Provozní doba: po - pá 8 - 17
http://www.vadas.cz

e-mail: vadas@spsfm.cz

Pfiátelské mezinárodní fotba-
lové utkání mezi zástupci  Mûst
Fr˘dek-Místek a Bielsko-Biala,
které se uskuteãnilo v sobotu
13. fiíjna na hfii‰ti TJ âeladná,
skonãilo ke v‰eobecné spoko-
jenosti „plichtou“.

Na sobotním fotbalovém utkání
mezi âeskou a Polskou republi-
kou se utkali zástupci Mûst
Fr˘dek-Místek a Bielsko-Biala.
Zápas se konal na hfii‰ti TJ
âeladná v rámci Regionu
Beskydy, za podpory Mûsta F-M,
Obecního úfiadu âeladná a fotba-
lového klubu TJ âeladná.
PfiestoÏe se hrálo tfiináctého,
nedo‰lo pfii urputném boji v‰ech
hráãÛ k Ïádnému zranûní ani jiné
smÛle. Zápas skonãil tzv. „plich-
tou“ 1:1 ke v‰eobecné spokoje-
nosti.

âeskou stranu reprezentovalo
vedení mûsta pod velením sta-

rosty ZdeÀka Stolafie, dále fr˘-
decko-místecké zastupovali mís-
tostarosta Petr Rafaj, vedoucí
pracovníci jednotliv˘ch odborÛ,
nemohl chybût napfiíklad vedoucí
odboru územního a ekonomické-
ho rozvoje Petr ·abrÀák a druÏ-
stvo v˘raznû posílili i b˘valí pro-
fesionální hráãi TJ VP FM -
pánové Fabík, My‰insk˘, Somer
a stále hrající Sabela a Legersk˘.
„Na‰i“ pfiispûli k pfiátelské a
bojovné atmosféfie stejnû, jako
polské druÏstvo, které bylo
zastoupeno dokonce 7 ligov˘mi
exhráãi. Srdeãnou a pohodovou
atmosféru utkání podpofiilo i krás-
né poãasí a v závûru i peãené
sele, o které se postaral starosta
âeladné Pavol Luk‰a a sponzofii
Radegast No‰ovice a firma
Kwaczek, a.s. (hw)

Prezídium Euroregionu Besky-
dy z âeské, Slovenské a Polské
republiky zasedlo v pátek 12. fiíjna
v hotelu Centrum k jednání, jehoÏ
hlavním bodem byla volba nové-
ho pfiedsedy. 

Na funkãní období rokÛ 2001 -
2002 se jím po jednomyslném

hlasování patnáctiãlenného pre-
zídia Euroregionu Beskydy stal
místostarosta mûsta Fr˘dku-
Místku ing. Petr Rafaj.
Zastupovat ho budou za sloven-
skou stranu místopfiedsedové
Miroslav Rejda a za polskou stra-
nu Jerzy Krawczyk. (hw)

Petr Rafaj se stal nov˘m pfiedsedou

Vojáci spolupracují s podniky
Souãinnostní dohoda byla

podepsána mezi Vojensk˘m
útvarem protiletadlové raketo-
vé obrany ve Fr˘dku-Místku
a Biocelem Paskov, a.s. Tato
forma  spolupráce by mûla
napomáhat integraci pfiíslu‰ní-
kÛ armády do obãanské spo-
leãnosti. 

„Ná‰ vojensk˘ útvar navázal
uÏ v minulosti, je‰tû pfied svou
reorganizací a redislokací, velmi
dobré vztahy s nûkolika v˘robní-
mi podniky i státními organizace-
mi, jako napfiíklad Borsodchem
MCHZ, s.r.o., Ostrava, OKD, a.s.,
DÛl âSA v Karviné a dal‰ími.
V rámci této spolupráce organi-
zujeme nejrÛznûj‰í volnoãasové
akce. SnaÏíme se souãinnost
stále rozvíjet a prohlubovat.

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe sv˘m
vystupováním a reprezentací na
spoleãensk˘ch, kulturních a spor-
tovních akcích se útvar dostává
do povûdomí vefiejnosti nejen
v samotném Fr˘dku-Místku, ale
i v celém severomoravském regi-
onu,“ uvedl velitel Vojenského
útvaru protiletadlové raketové
obrany ve Fr˘dku-Místku
Miroslav Hudeãek. Dodal, Ïe
u podobn˘ch setkání je ãasto
neformálním zpÛsobem vedena
diskuse o názorech a postojích
obãanÛ k Armádû âeské republi-
ky, coÏ je vítanou pfiíleÏitostí pro
vojáky, ktefií tak mohou nûkteré
zkreslené a neúplné informace
nevojákÛm ozfiejmit a pfiispût tak
k lep‰í informovanosti o dûní
v na‰í armádû. (eo, jr) 

Zatímco míra nezamûstna-
nosti za záfií v okrese Fr˘dek-
Místek v pfiepoãtu k ekonomic-
ky aktivnímu obyvatelstvu
dosáhla 13,10 procent,
v samotném mûstû Fr˘dek-
Místek je uÏ tradiãnû podstat-
nû vy‰‰í, nezamûstnan˘ch je
tu 15,57 procent. 

Ve Fr˘dku-Místku je 2 630
nezamûstnan˘ch muÏÛ a 2164
Ïen, 883 osob se zmûnûnou  pra-
covní schopností, 544 absolventÛ
‰kol a mladistv˘ch a 2686 lidí evi-
dovan˘ch déle neÏ pÛl roku.

Nejvût‰í skupinu tvofií, stejnû jako
v pfiedchozích mûsících, osoby
ve vûku mezi 20 a 29 roky, kte-
r˘ch je 1481, v ostatních jednotli-
v˘ch vûkov˘ch kategoriích je
1040 lidí bez práce. Nejvût‰í potí-
Ïe s nalezením zamûstnání mají
lidé s niÏ‰ím vzdûláním. Z celko-
v˘ch 4794 nezamûstnan˘ch je
1205 se základním nebo Ïádn˘m
vzdûláním a 2268 bez maturity,
ale uÏ jen 1132 maturantÛ a 189
osob s vy‰‰ím nebo vysoko‰kol-
sk˘m vzdûláním. (jr)

Nejvíce potíÏí s nalezením práce 
mají osoby s niÏ‰ím vzdûláním
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Pytláci si pochutnali 
na americk˘ch rybách

Skuteãnost, Ïe je doba v˘lovÛ
rybníkÛ, neunikla ani místním lap-
kÛm, ktefií 24. záfií odcizili ze sou-
kromého neoploceného chovné-
ho rybníku ve Skalici Záhofií okolo
‰edesáti kusÛ ryb amerického
sivena. KaÏd˘ kus mûl prÛmûrnou
váhu 400 gramÛ a délku 35 centi-
metrÛ. Po‰kozené sedmaãtyfiice-
tileté Ïenû ze Skalice tak vznikla
témûfi tfiítisícová ‰koda.

Vyfiízli okna z novostavby

Znaãnou ‰kodu utrpûl i tfiiatfii-
cetilet˘ stavebník z Fr˘dku-
Místku, kdyÏ z jeho stavební par-
cely v Îermanicích neznám˘
pachatel vyfiízl z novostavby
zabudovaná plastová okna.
Po‰kozenému tak vznikla dvaa-
sedmdesátitisícová ‰koda. 

Vykrádají se pfiíruãní kasy
Na Fr˘decko-Místecku se

poslední dobou mnoÏí pfiípady
odcizení finanãní hotovosti z pfií-
ruãních pokladen v kanceláfiích.
V dobû od 19. do 20. záfií vnikl
neznám˘ pachatel nezji‰tûn˘m
zpÛsobem do kanceláfie v objektu
Pivovaru No‰ovice, která je umís-
tûna v budovû lahvovny, a klíãem
odloÏen˘m v neuzamãené zásuv-
ce psacího stolu odemkl pfiíruãní
pokladnu odloÏenou v pfiihrádce
psacího stolu. Z té odcizil finanã-
ní hotovost 5 000 korun. Podobn˘
pfiípad se stal jen o tfii dny pozdû-
ji v expediãní budovû firmy
Daktiva v areálu b˘valé Mostárny.
Neznám˘ pachatel tam vnikl do
kanceláfie sekretariátu a z neu-
zamãené zásuvky za pomocí
volnû odloÏeného klíãe vnikl do
pfiíruãní pokladny a odcizil finanã-
ní hotovost 53 300 korun. (jr)

DruÏstvo TTC VP Fr˘dek-Místek „A“ ve sloÏení (zleva) Cheng Bo,
Franti‰ek Krãil, Martin Olejník, Jifií Chudík, Josef Plach˘, JalÛvka, se
letos v kvûtnu probojovalo po vítûzství nad celkem El NiÀo Praha do
finále mistrovství republiky druÏstev a pod vedením trenéra Jifiího
Chudíka t˘m dokázal zvítûzit nad hráãi Mokr˘ch LazcÛ a po‰esté
obhájit titul Mistra âR. Foto: Archiv
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Kdo se bûÏnû nepohybuje
v prostfiedí vrcholového spor-
tu, vût‰inou ani netu‰í, co
v‰echno s sebou pfiiná‰í spor-
tovní sláva. Dlouze by o tom
mohl vyprávût pan Jifií Chudík,
prezident úspû‰ného klubu
TTC VP Fr˘dek-Místek.

Spousta radosti pfii dosaÏení
vítûzství a úspûchÛ na jedné stra-
nû, na druhé stranû nikdy nekon-
ãící starost o zaji‰tûní kvalitního
zázemí ‰piãkov˘ch, ale i zaãínají-
cích hráãÛ. K odmûnám je tfieba
pfiiãíst náklady na provoz herny
ve Stovkách, pronájem haly
Integrované stfiední ‰koly pfii
mistrovsk˘ch zápasech, pfii
v˘jezdech pamatovat na spoustu
organizaãních záleÏitostí spja-
t˘ch opût s penûzi. Nejsou to jen
náklady na ubytování a cestová-
ní, ale také tfieba poplatky k pfii-
hlá‰ení do soutûÏí. Napfiíklad
nynûj‰í vstup do Ligy mistrÛ pod-
miÀuje zaplacení zálohy, která
ãiní 5 000 Euro, k tomu je nutno
pfiiãíst je‰tû startovné ve v˘‰i 
2 000 Euro. Jifií Chudík v‰ak vûfií,
Ïe se podafií dodrÏet v‰echny
podmínky soutûÏe a poplatek se
klubu vrátí.

Klub ztratil svého  
generálního sponzora

Co v‰ak jej tíÏí v souãasné
dobû nejvíce, je skuteãnost, Ïe
stolní tenis ztratil svého generál-
ního sponzora - Válcovny plechu,
a. s. To byl také dÛvod, proã
v záfií Jifií Chudík pfiedstoupil pfied
zastupitele mûsta a Ïádal podpo-
ru pro jeden z osmi nejlep‰ích
klubÛ Evropy. Od 1. srpna jsou
rozehrány v‰echny kategorie
soutûÏí nové sezóny 2001/02
vãetnû superligy a extraligy. Pro
jejich zachování je tfieba udrÏet
pfiibliÏnû tfiímilionov˘ rozpoãet
devût let samostatné právnické
osoby TTC VP Fr˘dek-Místek.
„Fr˘decko-místeãtí stolní tenisté
tûÏí z minima v porovnání
s podobnû úspû‰n˘mi celky
Evropy, které hospodafií s deseti,
nûkteré i s pûtadvaceti miliony
roãnû,“ fiíká trenér Chudík.

Trenér zÛstal mûstu 
vûrn˘ po cel˘ Ïivot

Trenér TTC VP Fr˘dek-Místek
a zároveÀ trenér reprezentace
âeské republiky Jifií Chudík se
narodil v roce 1951 v Ostravû.
Pfiipoãteme-li k jedenácti letÛm
trenérské ãinnosti dobu, kdy jako
hráã hájil barvy Fr˘dku-Místku,

mÛÏeme fiíci, Ïe témûfi cel˘ Ïivot
zÛstal vûrn˘ na‰emu mûstu.
O jeho úspû‰ích svûdãí jak zisk
titulu Trenér roku 2000, tak pfie-
dev‰ím fiada jmen, která se na
zelen˘ch stolech pod jeho vede-
ním nauãila usmûrnit míãek tak,
Ïe soupefii musejí nejednou pfii-
znat, Ïe na fr˘decko-místecké
odchovance prostû nemají.

DruÏstvo opût obhájilo titul
mistrÛ republiky

Velk˘m úspûchem bylo, kdyÏ
se DruÏstvo roku 2000 TTC VP
Fr˘dek-Místek „A“ ve sloÏení
Josef Plach˘, Martin Olejník,
Franti‰ek Krãil a âíÀan Cheng Bo
letos v kvûtnu probojovalo po
vítûzství nad celkem El NiÀo
Praha do finále mistrovství
republiky druÏstev. A pod vede-
ním trenéra Jifiího Chudíka t˘m
dokázal zvítûzit nad hráãi
Mokr˘ch LazcÛ a po‰esté obhájit
titul Mistra âR. Za nejlep‰ím hrá-
ãem Petrem Korbelem (na 17.
pfiíãce svûtového Ïebfiíãku) stojí
vicemistr âR Martin Olejník, kter˘
spolu s Franti‰kem Krãilem
v minulé sezónû také získal mist-
rovsk˘ titul ve ãtyfihfie. Stejnû
úspû‰nû kráãejí ve stopách
sv˘ch pfiedchÛdcÛ mládeÏniãtí
reprezentanti. Jak juniofii, tak
star‰í Ïáci se mohou pochlubit
ziskem titulu Mistr âR druÏstev
2000/01. K nejlep‰ím jednotliv-
cÛm patfií Mirek Zajíc - Mistr âR
juniorÛ, Jakub Kleprlík - Mistr âR
star‰ích ÏákÛ - a jeho bratr
Michal, s nímÏ získal titul Mistr
âR ve ãtyfihfie.

MuÏi „A“ se vrátili 
do Ligy mistrÛ 

Fantastick˘m v˘konem v kvali-
fikaci o postup do Champions
League se muÏi „A“ TTC VP
Fr˘dek-Místek vrátili letos v srpnu
do Ligy mistrÛ (oslabeni o Josefa
Plachého, posíleni o Marka
Kláska). âlenové klubu v tuto
chvíli vûfií, Ïe najdou sponzorské
zázemí, které jim umoÏní opût
úspû‰nû reprezentovat fr˘decko-
místeck˘ stolní tenis v zahraniãí
a zopakovat úspûchy minulé
sezóny na domácí scénû. K tomu
budou hráãi potfiebovat hodnû
sportovního ‰tûstí a trenéfii hodnû
vytrvalosti v úsilí dostát sv˘m pra-
covním i morálním závazkÛm,
bez nichÏ se neobejde Ïádná
v˘chova a Ïádné vedení.  

Anna Nováková

B˘t trenérem je radostí, 
ale i velk˘m bfiemenem

●
● Od 2. fiíjna pÛsobí Úfiad
oblastního spolku âeského ãer-
veného kfiíÏe FM v prostorách
Komerãního centra na ulici 8.
pû‰ího pluku. 
● 11. fiíjna bylo ve fr˘decko-mís-
tecké Mûstské knihovnû na ulici
Hlavní slavnostnû otevfieno
hudební oddûlení. 
● 19. a 20. fiíjna se konaly v kinû
P. Bezruãe první schÛzky okrsko-
v˘ch volebních komisí. 
● 21. fiíjna byly páterem
Radomírem Hradilem posvûceny
základy chlebovické rozhledny. 
● 23. fiíjna zvítûzil na paralympi-

ádû v Sydney v hodu diskem
obãan z Fr˘dku-Místku Milan
Kubala. Zlatou medaili získal
v˘konem 32,97 metru. 
● 25. fiíjna bylo slavnostnû otev-
fieno v 8. Z· informaãní centrum
jako souãást Projektu informaãní
gramotnosti na Ostravsku. 
● 26. fiíjna se konala na námûstí
Svobody v Místku pfii pfiíleÏitosti
80. v˘roãí pfiíchodu 8. pû‰ího
pluku slezského do na‰eho
mûsta slavnostní vojenská pfie-
hlídka za pfiítomnosti náãelníka
Generálního ‰tábu Armády âR
Jifiího ·edivého.

STAVEBNINY
tfi. T.G.M. 1365, 738 01 FR¯DEK-MÍSTEK

VEDENÍ - TEL.: 0658/630 300, 633 802, FAX: 0658/630 032 

TEL.: 0658/631 835VELKOSKLADY  - STARÉ MùSTO (u nádraÏí âD BA·KA)

STAVEBNINY - TEL.: 0658/631 639, 630 409, FAX: 0658/630 226

VODO-TOPO-ELEKTRO - TEL: 0658/630 565, FAX: 0658/631 173

DOPRAVA - 0658/630 409, MOBIL: 0602 343 713

VáÏení obãané a Ïáci fr˘decko-
místeck˘ch ‰kol, ve dnech 5. - 9.
listopadu 2001 si mÛÏete pro-
hlédnout v dobû od 8.00 do 16.00
hod. (po dohodû i jindy) na odbo-
ru ‰kolství, kultury, mládeÏe
a tûlov˘chovy Mûstského úfiadu

ve Fr˘dku-Místku (dvefie ã. 317)
kroniku mûsta Fr˘dku-Místku.
V pfiípadû zájmu vût‰ích kolektivÛ
prosím o pfiedchozí telefonickou
domluvu termínu na ã. 609205
nebo 609201. 
Anna Nováková, kronikáfika mûsta

Pofiádáme t˘den s  kronikou mûsta
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Dvû romské dívky - dvanácti-
letou Lucku Joná‰ovou a deví-
tiletou Nikolu Paradiovou
z Fr˘dku-Místku pfiijal 20. záfií
na PraÏském hradû prezident
republiky Václav Havel. Obû
dûvãata se totiÏ zúãastnila lite-
rární soutûÏe pro romské dûti
a mládeÏ „Co mi doma vyprávû-
li“ a odborná komise jejich pfiís-
pûvky vyhodnotila jako jedny
z nejlep‰ích a nejvíce autentic-
k˘ch.

Úkolem dûtí bylo napsat pfiíbûh,
kter˘ vypráví o tom, co proÏili
jejich nejbliÏ‰ích za doby druhé
svûtové války. PfiestoÏe byla
vydána jiÏ fiada knih o osudu
RomÛ za holocaustu a natoãeno
nûkolik dokumentárních filmÛ
o této tragedii, stále o ní víme pfií-
li‰ málo. Proto na podnût prezi-
denta Václava Havla vznikl pro-
jekt, kter˘ mûl upozornit celou
spoleãnost na v˘znamnou a tra-
gickou kapitolu v historii RomÛ
v ãesk˘ch zemích, a získat
o tomto období zcela autentické
informace.

Organizátofii soutûÏe oslovili
vedoucí dûtsk˘ch klubÛ, romské
asistenty, poradce a aktivisty
organizací, které pracují s romsk˘-

mi dûtmi. PoÏádali je o spolupráci
a zprostfiedkování hlavní my‰len-
ky projektu. Za mûsto Fr˘dek-
Místek to byl klub Nezbeda, kter˘
pÛsobí v místeckém Lidovém
domû jako jedno ze stfiedisek
Charity a Hrací krouÏek, spadající
pod odbor sociální péãe mûstské-
ho úfiadu.

Zapsané pfiíbûhy dûtí v co nej-
autentiãtûj‰í podobû zaslali
vedoucí tûchto organizací do
Prahy hlavnímu realizátoru projek-
tu, obãanskému sdruÏení R -
Mosty. Jeho ãlenové si jednotlivé
pfiíspûvky pfieãetli, posoudili a ãty-
fiicet prací pak bylo vybráno, uspo-
fiádáno a doplnûno ilustracemi.
Vznikla kníÏka pfiíbûhÛ se stejno-
jmenn˘m názvem jako cel˘ pro-
jekt - „Co mi doma vyprávûli“.
Autofii, ktefií sv˘mi pracemi odbor-
nou porotu nejvíce zaujali, byli
pozváni na PraÏsk˘ hrad.
Odmûnou jim bylo setkání
s panem prezidentem i se v‰emi
organizátory projektu a také slav-
nost, která byla uspofiádaná na
jejich poãest. Na památku tohoto
v˘znamného dne si dûti odvezly
zmiÀovanou kníÏku pfiíbûhÛ,
vûcn˘ dárek a plno krásn˘ch
záÏitkÛ a dojmÛ. 

Dvû rómské dívky z Fr˘dku-Místku 
pfiijal na Hradû prezident republiky

Dvanáctiletá Lucka Joná‰ová a devítiletá Nikola Paradiová z Fr˘dku-
Místku si pfii cestû na  PraÏsk˘ hrad, kde je oãekával prezident repub-
liky Václav Havel, nenechaly ujít pofiádn˘ zmrzlinov˘ pohár. 

Foto: Archiv klubu Nezbeda

Pro tento ‰kolní rok pfiipravily
vychovatelky ‰kolní druÏiny pfii
9. Z· dûtem pro jejich práci a
ãinnost zajímav˘ a pfiitaÏliv˘
projekt pod názvem „Máme rádi
zvífiata“. V rámci tohoto projek-
tu byl zfiízen i chovatelsk˘ krou-
Ïek pod vedením vychovatelky
Kamily Zemanové. 

V‰ech 33 dûtí, které budou
krouÏek nav‰tûvovat a starat se
zde o zvífiátka, dûkují v‰em, ktefií
dopomohli k zahájení ãinnosti. AÈ
uÏ tím, Ïe darovali akvária, terá-
ria, klec ãi drobné zvífiátko.
Podûkování patfií Jifiímu a Marii
·indlerov˘m, Marcele a Ladislavu

âechov˘m, Vladovi VáÀovi, Jánu
Hyn‰tovi, Marii Dufkové, Janû
Hassanové, Katefiinû Briosi a
Josefu Chalupkovi. Podûkování
patfií i ãlenkám Jezdeckého oddílu
pod vedením Darji HrÛzkové, díky
kter˘m proÏily dûti s vychovatel-
kami krásn˘ sobotní v˘let.
NejenÏe se vydafiilo poãasí, ale
dûti se povozily i na koních, kte-
r˘m pak za odmûnu kaÏd˘ ze své
dlanû nabídl kousek chleba, jabl-
ka, nebo kostku cukru. UÏ nyní se
dûti tû‰í na dal‰í setkání se zvífiát-
ky - tentokrát pejsky pana
Antonína Valentína. 

Za vychovatelky ·D pfii 9. Z·
Irena Drabinová

Dûti z „devítky“ mají rády zvífiata

Seniofii ze Zámecké nechtûjí 
b˘t osamoceni, proto Ïijí aktivnû

OKD, a.s. Správa majetku, o.z.
Nabízíme k pronájmu volné nebytové prostory 

v Hotelov˘ch domech Paskov a Permon,
tfiída Pion˘rÛ 1757, 1758, Fr˘dek-Místek.

Vhodné ke zfiízení kanceláfií, provozoven a skladÛ.

(Informace :  pí GurÀáková, tel. 0658/33565)

Obyvatelé domÛ s peãovatel-
skou sluÏbou (DPS) na
Zámecké ulici ve Fr˘dku proti
samotû bojují aktivním zpÛso-
bem Ïivota. Kromû toho, Ïe si
spoleãnû kaÏdé úter˘ posedí
a prodiskutují nejnovûj‰í udá-
losti, kaÏdoroãnû pofiádají
i nûkolik zájezdÛ a spoleãen-
sk˘ch akcí.  

„V fiíjnu jsme napfiíklad spoleã-
nû oslavili Den seniorÛ. Oslavy se
zúãastnili skoro v‰ichni obyvatelé
na‰ich peãovatelsk˘ch domÛ,
ov‰em kromû tûch nemocn˘ch,
ale ani na nû jsme nezapomnûli,
a na pokoje jim zanesli obãerstve-
ní,“ vzpomíná jedna z obyvatelek
DPS na Zámecké ulici Franti‰ka
Kfieménková. „Pfii té pfiíleÏitosti
jsme také krátce zhodnotili na‰i
ãinnost v uplynulém roce. ProÏili

jsme napfiíklad dva velmi pûkné
zájezdy, na kter˘ch byly na‰imi
prÛvodkynûmi pracovnice odboru
sociálních sluÏeb fr˘decko-mís-
teckého mûstského úfiadu. Tûm
se svou pfiívûtivostí pro nás poda-
fiilo vykouzlit pohodu a dobrou
náladu, za coÏ bychom jim chtûli
velice podûkovat,“ doplnil informa-
ci V. Tesafi, kter˘ také na‰el svÛj
domov v DPS na Zámecké ulici.
Dodal, Ïe seniofii ze Zámecké
kaÏd˘ rok za finanãní pomoci
odboru sociálních sluÏeb pofiádají
ãtyfii akce. „Tyto akce jsou na‰im
bojem proti samotû. Nechtûl bych
ov‰em pfii hodnocení akcí zapo-
menout ani na práci na‰ich sestfii-
ãek a vedoucí paní Volné, které
pfiiná‰ejí slunce do na‰eho Ïivo-
ta,“ pfiipomíná Tesafi. (jr)

10. ZÁKLADNÍ ·KOLA
na Cihelní ulici ve Fr˘dku je
‰kola s alternativní v˘ukou
podle Daltonského plánu.

Vedle tradiãních odborn˘ch
uãeben fyziky a letos zrekonstruo-
vané uãebny chemie má ‰kola
i velmi dobfie vybavenou uãebnu
PC, zapojenou do sítû a napoje-
nou na Internet. Od 6. roãníku
mohou b˘t Ïáci zafiazeni do tfiídy
s roz‰ífienou v˘ukou matematiky. 

Pro voln˘ ãas dûtí ‰kola nabízí
mnoho zájmov˘ch krouÏkÛ.
O tom, Ïe Ïáci 10. základní ‰koly
umí zúroãit své vûdomosti, svûdãí
i úspû‰né vystoupení ÏákÛ
osm˘ch tfiíd v soutûÏním televiz-
ním pofiadu Bludi‰tû. 

Zveme v‰echny zájemce na 
DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í 
10. základní ‰koly na Cihelní

ulici ve Fr˘dku. 
Pfiijít mÛÏete 13.11. 2001
v dobû od 8 do 12 hodin. 

Sboristé pofiádají 
slavnostní koncert 
Obec Ba‰ka, La‰sk˘ smí‰en˘

pûveck˘ sbor a KS BezruãÛv kraj
Fr̆ dek-Místek VIII - Chlebovice

Vás zvou na
SLAVNOSTNÍ VEâER

vûnovan˘ na‰im luÏick˘m 
a slovensk˘m pfiátelÛm.

Vystoupí:
• Komorní soubor Muzica

domestica, Bratislava
• La‰sk˘ smí‰en˘ pûveck˘ sbor

Souãástí veãera je i v˘stavka
„Pomozte LuÏici“ a kfiest prvního
CD La‰ského smí‰eného pûvec-
kého sboru

Kde: Kulturní dÛm Ba‰ka
Kdy: v sobotu 3. listopadu

v 17.30 hodin
Vstup na v˘stavku Pomozte

LuÏici je od 16.00 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Zajdûte na Karl‰tejn 
do Ba‰ky

Mladí divadelní ochotníci z FM
a okolí se chystají uvést novou
divadelní hru Karl‰tejn. Diváci se
mohou tû‰it na veselé pfiíhody
plné hudby, tance a zpûvu o dobû
otce vlasti Karla IV.  

Ve hfie vystoupí na padesát mla-
d˘ch, pro divadlo zapálen˘ch
ochotníkÛ, ktefií pfied rokem hráli
pohádku Lotrando a Zubejda v pfií-
tomnosti pana ZdeÀka Svûráka
a kamer ostravské televize. 

Kulturní dÛm Ba‰ka: 
pátek 16. 11. v 17.00 hodin
sobota 17. 11. v 17.00 hodin
nedûle 18. 11. v 16.00 hodin

Vstupné dobrovolné. 

SSeezznnaammoovvaaccíí aaggeennttuurraa JJVV

Pofiádá 

SEZNAMOVACÍ
VÍKENDY 

v roÏnovském rekreaãním stfiedisku

ORBITA v termínech:

3.-4.11., 24.-25.11., 15.-16.12. 

Kontakt: Franti‰ek Vyzina, 
Seznamovací agentura JV, 

Ostravská ul. 175, 
739 25 Fr˘dek-Místek - SVIADNOV 

Tel.: 0658/494 213, 0604/775828,
0737/180 680 
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Vzhledem k ve svûtû se mno-
Ïícím pfiípadÛm rozesílání „psa-
níãek“ nakaÏen˘ch zárodky
nebezpeãn˘ch nemocí zahájilo
ãinnost konzultaãní pracovi‰tû
Policie âeské republiky
a Hasiãského záchranného
sboru âeské republiky. Na spe-
ciální telefonní lince 0841/111
120 se sníÏenou sazbou, pfií-
stupné prozatím pouze z vefiej-
né telefonní sítû, se budou lidé
moci s odborníky z fiad Policie
âeské republiky a Hasiãského
záchranného sboru âeské
republiky poradit, zda je dÛvod-
né se obávat doruãen˘ch pode-
zfiel˘ch listovních zásilek ãi
jin˘ch pfiedmûtÛ. SluÏeb kon-
zultaãního pracovi‰tû mÛÏe
vefiejnost vyuÏít v dobû od 8.00
do 18 hodin. 

Linka 0841/111 120 v Ïádném
pfiípadû nenahrazuje linky tísÀo-
vého volání. Jejím smyslem je
poskytnout konzultaci osobám,
které najdou podezfielé pfiedmûty,
popfiípadû jim budou doruãeny
podezfielé neoãekávané zásilky,
a které jsou na pochybách, zda je
odÛvodnûné a Ïádoucí pfiivolat na
místo pfiíslu‰níky Policie âeské
republiky nebo Hasiãského
záchranného sboru âeské repub-
liky.

Podezfielé balíãky nebo zásil-
ky zpravidla vykazují nûkteré
z tûchto charakteristik:

• vût‰í mnoÏství po‰tovních
známek, popfi. razítek po‰ty

• neobvyklá hmotnost
• sv˘m obsahem pokroucená

nebo jinak zdeformovaná
obálka

• vyãnívající drátky nebo hliníko-
vá folie

• nadmûrné mnoÏství zaji‰Èova-
cích prostfiedkÛ (rÛzné pásky,
samolepky)

• znaãky snaÏící se odvést
pozornost od tvaru obálky

• mûsto nebo stát na po‰tovním
razítku nesouhlasí s uvedenou
zpáteãní adresou

• chyby v bûÏnû pouÏívan˘ch
jednoduch˘ch slovech

• barevné zmûny obálky.
JestliÏe se Vám do rukou dosta-

ne podezfielá zásilka nebo balí-
ãek, netfiepejte s nimi, nevyprazd-
Àujte jejich obsah, uloÏte obálku
nebo balíãek do igelitového pytle
nebo jiného vhodného kontejneru,
aby se zabránilo úniku obsahu.
Poté opusÈte místnost a umyjte se
vodou a m˘dlem. Událost ohlaste
policii na tísÀovou linku 158 nebo
na tísÀovou linku Hasiãského
záchranného sboru âeské repub-
liky 150. 

Dal‰í práci policistÛ a hasiãÛ
usnadní, kdyÏ sepí‰ete seznam
osob, které byly v místnosti
v dobû, kdy do‰lo k identifikaci
podezfielé obálky nebo balíãku.
Nepodléhejte panice - bezpeã-
nostní sloÏky nemají informace,
které by nasvûdãovaly tomu, Ïe
by v âeské republice byl nebo mûl
b˘t proveden trestn˘ ãin za pouÏi-
tí biologické látky. Jste-li na
pochybách, zda zavolat linku 158
nebo 150, obraÈte se na konzul-
taãní pracovi‰tû se speciální tele-
fonní linkou 0841/111 120.

11CIVILNÍ OCHRANA ¤ÍJEN 2001

Masky jsou hlavnû pro dûti a nemocné, ostatní obãané by si je mûli zajistit sami
Mûstsk˘ úfiad Fr˘dek-Místek

vydal pro své obãany pfiíruãku,
ve které jsou uvedeny podrob-
nûj‰í informace, jak se chovat
a co dûlat v pfiípadû ohroÏení,
jaké existují druhy ohroÏení,
signály civilní ochrany, kde se
pfiípadnû dozvûdût o nebezpeãí
atd. Tato pfiíruãka je volnû
dostupná na informacích
Mûstského úfiadu Fr˘dek-
Místek nebo na internetové
adrese http://www.frydekmis-
tek.cz/prograd/Prirucka.doc .

Plynové masky 
dostanou hlavnû dûti

Obãany Fr˘dku-Místku v posle-
dních dnech zvlá‰tû zajímá
zabezpeãení obyvatelstva na‰eho
mûsta plynov˘mi maskami. V této
oblasti individuální ochrany, stejnû
jako obce jiné, zabezpeãuje i na‰e
mûsto masky, ochranné vaky,
kazajky aj. (souhrnnû IPCHO)
pfiedev‰ím pro jesle, ‰kolky, ‰koly,
nemocnice a sociální zafiízení,
a jejich vãasné dodání na uvede-
ná místa i na nûkterá dal‰í místa,
o nichÏ by byli obyvatelé mûsta
vãas informováni. 
Obãané si masky mohou koupit

Obãané v‰ak mají moÏnost
zakoupení vlastních ochrann˘ch
prostfiedkÛ. Z hlediska úãelu
eventuálního pouÏití (únik ze
zamofieného prostfiedí) existují
vedle masek klasick˘ch i polo-
masky kombinované s isolaãními
br˘lemi. Náklady na jejich pofiízení
jsou o nûco niÏ‰í. Velkou dÛleÏi-
tost hraje i v˘bûr filtrÛ pro tyto
masky a polomasky. Nicménû
pofiízení tûchto i jin˘ch prostfiedkÛ
a doplÀkÛ individuální ochrany je
nezbytné konzultovat se speciali-
zovan˘mi firmami. 

Zamûstnavatelé poskytují
ochranu dobrovolnû

Mnoho dotazÛ smûfiuje taktéÏ
k problematice poskytování
IPCHO zamûstnavateli, zda je to

jejich povinnost nebo záleÏitost
dobrovolná. Podle souãasnû plat-
n˘ch pracovnû-právních pfiedpisÛ
organizace mohou pofiídit IPCHO,
není to v‰ak jejich povinností
(s v˘jimkou tûch, jeÏ musí s ohle-
dem na vykazovanou ãinnost
IPCHO poskytovat jako osobní
ochrann˘ pracovní prostfiedek). 

Kryty má Mûsto i instituce
V oblasti hromadné ochrany

obyvatel mûsto obhospodafiuje
nûkolik krytÛ stál˘ch a tlakovû
odoln˘ch, které jsou konstruovány
pro autonomní provoz a pfieÏití
obyvatel po dobu alespoÀ 72
hodin. I v jin˘ch institucích
a objektech existují kryty s podob-
n˘m vybavením jako ty, jeÏ náleÏí
správû mûsta. V této souvislosti je
nezbytné se zmínit o tom, Ïe lidé
v institucích, jako jsou ‰koly,
nemocnice a sociální zafiízení,
mají kromû IPCHO zabezpeãeny
i prostory k ukrytí. 

Doãasnû poslouÏí i sklepy
Obecnû k eventuálnímu doãas-

nému ukrytí mohou slouÏit ve‰ke-
ré sklepní prostory, prostory kolá-
ren, koãárkáren a podobnû, a to
po vût‰ích ãi men‰ích stavebnû-
technick˘ch úpravách, mezi nûÏ
lze zahrnout zdokonalení tûsnosti
dvefií, oken, vyztuÏení stropních
konstrukcí, zaji‰tûní pfiístupu
k vodû, energiím, montáÏ filtraã-
ních zafiízení apod. Tyto pfiípadné
zmûny v dispozicích prostor
budov a jejich zpÛsobilost pro
tento specifick˘ úãel vyuÏití je
opût vhodné konzultovat se sta-
vebními firmami.
S konkrétními dotazy na MûÚ
V pfiípadû jak˘chkoli konkrét-

ních dotazÛ z oblasti CO (pro-
stfiedkÛ ochrany, prostor k ukrytí
aj.) se obãané mohou obracet na
Mûstsk˘ úfiad Fr˘dek - Místek, tel:
0658/609 124. (vr)

Pro poskytnutí ochrany proti toxick˘m, 
radioaktivním látkám, baktériím 

a virÛm v ‰irokém sortimentu zaji‰Èujeme:

Ochranné masky, polomasky, filtry 
vãetnû dal‰ího pfiíslu‰enství pro obãany

a organizace, 
a

poradenskou sluÏbu, odborné posudky
objektÛ, vãetnû stavebních úprav za

úãelem zfiízení nouzov˘ch úkrytÛ

Adresa:
DELTA-CON, s.r.o.
Lysohorského 702
738 01 F-M
(vedle parkovi‰tû 11. Z·)

Kontakt:
Miroslav Bukovjan
tel/fax: 0658-633 656
e-mail: delta-con@quick.cz

KdyÏ vám pfiijde podezfiel˘ balíãek
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Knihovna vyhlásila amnestii, mnoho hfií‰níkÛ ‰anci vyuÏilo

Pfiekrásnou pfiírodu z okolí
Fr˘dku-Místku si v fiíjnu mohli
na fotografiích prohlédnout
poslanci Parlamentu âR.
V atriu Poslanecké snûmovny
Parlamentu âR totiÏ fr˘decko-
místecké Muzeum Beskyd pod
zá‰titou pfiedsedy Poslanecké
snûmovny Parlamentu âR
Václava Klause instalovalo
v˘stavu fr˘decko-místeckého
fotografa Miroslava Lyska s pfií-
znaãn˘m názvem „Beskydy
a Pobeskydí“. Kromû
Lyskov˘ch snímkÛ  tam byly
k vidûní i speciální plakáty
z akcí Muzea Beskyd. 

„Vybral jsem pro tuto pfiíleÏitost
tfiiadvacet fotografií. SnaÏil jsem
se vybrat takové, ze kter˘ch nûja-
k˘m zpÛsobem vyzafiuje svérázná
atmosféra Beskydska. ZáleÏelo
mi na tom, aby i poslanci ze vzdá-

len˘ch koutÛ zemû pochopili, jak
tu máme hezky,“ fiíká s úsmûvem
Miroslav Lysek. I na této ryze kul-
turní aktivitû se v‰ak podepsalo
mezinárodní politické napûtí.
V˘stava mûla b˘t zahájena 26.
záfií vernisáÏí, tu v‰ak parlamentní
ochranka, vzhledem k situaci
a s ohledem na bezpeãnost
úãastníkÛ, radûji zru‰ila. 

V parlamentu v˘stava skonãila
12. fiíjna, Lyskovy fotografie si
ov‰em mohou prohlédnout i obãa-
né z fr˘decko-místecka. Od 25.
fiíjna do 11. listopadu jsou k vidûní
v restauraci Klenot v Katefiinicích
za Bru‰perkem, od poloviny listo-
padu do zaãátku prosince potom
v zasedací síni Obecního úfiadu
v Horních Domaslavicích. (jr)

Mûstská knihovna ve Fr̆ dku-Místku pfiipravila v rámci T̆ dne knihoven
celou fiadu v˘hod pro dospûlé a soutûÏí pro dûti. 

Foto: Ladislava Hru‰ková

Prostory Mûstské knihovny
ve Fr˘dku-Místku od 8. do 14.
fiíjna neb˘vale oÏily. Knihovna
se totiÏ letos, stejnû jako i v kaÏ-
dém pfiedchozím roce, zúãastni-
la celorepublikové akce pojme-
nované „T̆ den knihoven“. 

„Na tento, pro nás v˘znamn˘
t˘den jsme se fiádnû pfiipravili.
Vyhlásili jsme amnestii od v‰ech
poplatkÛ, to znamená, Ïe novû pfii-
hlá‰ení ãtenáfii nemuseli platit
registraci, hfií‰níkÛm byl odpu‰tûn
poplatek za upomínku, hodina
Internetu byla pro v‰echny uÏiva-
tele zdarma a kdokoli mûl zájem,
mohl se seznámit se základy uÏí-
vání Internetu pod vedením ‰kole-
ného instruktora, taktéÏ bez jaké-
hokoliv poplatku. Pro dûti byla
uspofiádána dvû zábavná odpo-
ledne plná soutûÏí, her a kvizÛ,

dûti si mohly vyzkou‰et, jaké to je
b˘ti knihovníkem, a cel˘ t˘den pro-
bíhala soutûÏ v malování na
kamínky,“ vypoãítává aktivity fr̆ -
decko-místecké mûstské knihovny
její fieditelka Ladislava Hru‰ková.

Dodala, Ïe se „knihovnick˘
t˘den“ bohatû vyplatil. Do knihov-
ny se pfiihlásilo na dvû stovky
nov˘ch ãtenáfiÛ, moÏnosti neplatit
poplatky za opoÏdûné vrácení knih
vyuÏilo asi padesát nedochviln˘ch
ãtenáfiÛ a k velké radosti knihovnic
byly vráceny i knihy vypÛjãené
pfied rokem, které uÏ povaÏovaly
za definitivnû ztracené. „Potû‰il
nás i neobyãejn˘ zájem vefiejnosti
o seznámení se základy vyuÏívání
Internetu. BohuÏel jsme interneto-
vé ‰kolení z ãasov˘ch dÛvodÛ
mohli poskytnout jenom dvaceti
zájemcÛm,“ posteskla si fieditelka. 

Pohled ze hfibitova na Borové
k Lysé Hofie je jedním ze sním-
kÛ fr˘decko-místeckého foto-
grafa Miroslava Lyska, které
byly k vidûní na fiíjnové v˘stavû
v atriu Poslanecké snûmovny
Parlamentu âR. 

Foto: Miroslav Lysek

Lyskova v˘stava fotografií v Parlamentu
probûhla pro jistotu bez vernisáÏe

Zacviãte si aquarobik
Není vám jedno, jakou máte

fyzickou kondici? Pfiijìte si 3. 11.
od 9.45 do 10.45 na bazén
Technického uãili‰tû na ulici
Pion˘rÛ v Místku vyzkou‰et
novou cviãební metodu - aguaro-
bik. Jde o pfiedev‰ím rehabilitaã-
ní cviãení ve vodû podle hudby.
Cviãení je spojeno s kondiãním
plaváním, programu se v‰ak
mohou zúãastnit i neplavci.
Vstupenky dostanete v SK
Maxim na RÛÏovém pahorku. 

Pokud neholdujete vodû, ale
máte chuÈ si zacviãit, je pro vás
na 8. prosince od 10.00 hodin ve
sportovním klubu Maxim pfiipra-
vena Mikulá‰ská sobota
s instruktorem aerobiku, drÏite-
lem mezinárodní licence A IFFA,
Luká‰em Kolkem. Cena vstupe-
nek je 200 korun, kontakt:
0658/624 105. 

Podzim a zima 
v kavárnû Radho‰È

V‰ichni,ktefií máte chuÈ se bavit!
Zveme Vás do na‰í kavárny,

kde se kaÏd˘ pátek bude hrát, zpí-
vat a hlavnû tanãit. O Va‰i dobrou
náladu se postarají dvû hudební
skupiny, které se budou stfiídat,
a to Rivieras a Flash. Zaãínáme
vÏdy od 20.00 hodin. Rezervace
místenek na tel.: 0658/621 031
Termíny Taneãních veãerÛ: 
9. listopadu skupina Flash
16. listopadu skupina Rivieras
23. listopadu skupina Flash
30. listopadu skupina Rivieras
Obsluhující personál Vám ochotnû
poradí nejen pfii v˘bûru ze ‰iroké
nabídky zahraniãních, ale hlavnû
domácích znaãkov˘ch vín za
solidní ceny. MÛÏete také ochut-
nat z nabídky 16 druhÛ kvalitní
ãerstvé kávy. Pfiipravujeme i akci
s kvalitní whisky, kterou u nás
mÛÏete ochutnat za velmi zajíma-
vou cenu. Kuchafii pro Vás pfiipra-
ví rÛzné speciality ze s˘rÛ, ryb,drÛ-
beÏe, ale i zabíjaãkové pochoutky.

Odpoledne pro 
celou rodinu

Na první listopadovou sobo-
tu je uÏ potfietí pfiipraven jeden
z nejvût‰ích bûÏeck˘ch závo-
dÛ v âeské republice
„Hornická desítka“. PobûÏí se
3. listopadu od místeckého
Národního domu.

JiÏ od 13.30 hodin si mohou
nejmen‰í dûti zabûhnout 200
metrÛ dlouhou traÈ, postupnû
pak pfiijdou na fiadu dal‰í vûkové
kategorie aÏ po dorostence.
Hlavní závod má délku 10 kilo-
metrÛ a bude odstartován
v 15.15 hodin. Pro v‰echny
zájemce, ktefií si chtûjí vyzkou‰et
tuto traÈ, je pfiipraven rychl˘
mûstsk˘ okruh, rovnûÏ se star-
tem i cílem u Národního domu.
MoÏnost zasportovat si dostanou
i rodiãe a pfiihlíÏející diváci, ktefií
si netroufnou na cel˘ch 10 kilo-
metrÛ. Pfiipraven je „bûh pro
zdraví“ pro v‰echny vûkové kate-
gorie v délce jednoho kilometru.
Pro vítûze, ale nejen pro nû, jsou
pfiipraveny zajímavé ceny. 

Ná‰ tip: Kam zajít za kulturou, se
mÛÏete dozvûdût také na zpravo-
dajském a informaãním serveru
www.fmseznam.cz

Zahrají spolu 
Hrozen a Oboroh

Spoleãn˘ koncert folkrockov˘ch
skupin Oboroh (Rychnov nad
KnûÏnou) a Hrozen (Fr˘dek-
Místek) se bude konat v nedûli 25.
listopadu 2001 od 19.00 hodin
v Národním domû ve Fr˘dku-
Místku. Obû kapely jsou spfiíznûné
svojí tvorbou s duchovnû inspiro-
van˘mi texty a v Místku spolu
vystupují jiÏ tradiãnû. Pfiijìte se
podívat. Kontakt: 0604 163 568,
http://mujweb.cz/www/Hrozen

Varhanní koncert 
pfiipravuje ZU· FM

Mimofiádn˘ kulturní záÏitek sli-
buje leto‰ní Podzimní varhanní
koncert v koncertním sále
Základní umûlecké ‰koly ve FM
ve ãtvrtek 8. 11. v 16.30 hodin.
Vystoupí pfiední ãeská varhanice
Kamila Klugarová. Je laureátkou
fiady soutûÏí, koncertuje po celém
svûtû. V souãasné dobû vyuãuje
hru na varhany na JAMU v Brnû,
kde je zároveÀ prodûkankou
hudebního oddûlení. (lm)

Korãovy „JeskyÀky“
vystfiídají Beskydy

AÏ do 21. listopadu je v knihku-
pectví Librex u místeckého
námûstí Svobody k vidûní v˘stava
fotografií známého fr̆ decko-mís-
teckého fotografa Ivana Korãe
„Nahé a krásné, skály a Ïeny“.
V˘stava je vûnována vzpomínce
na nedávno zesnulého v˘tvarníka
Jifiího Stáhalíka. Fotografie, na
kter̆ ch pfiirozenû nemohou chy-
bût krásné Ïeny, byly pofiízeny ve
Zbra‰ovsk˘ch aragonitov˘ch jes-
kyních. 

Od 22. listopadu tuto mimofiád-
nou expozici vystfiídají dal‰í sním-
ky Ivana Korãe, tentokrát je bude
spojovat téma „Beskydy“.
VernisáÏ probûhne ve ãtvrtek 22.
listopadu v 17.00 hodin v knihku-
pectví Librex u místeckého
námûstí Svobody. (jr)
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·kola TaeKwon-Do ITF
Fr˘dek-Místek dosáhla unikát-
ního rekordu: v 1. kole
Oblastní soutûÏe severní
Moravy a Slezska, která se
uskuteãnila 22. záfií  na 1. Z·
Pod sovou ve Fr˘dku-Místku,
získala 77 medailí. SoutûÏilo se
v technick˘ch sestavách Tul,
ve sportovním boji Matsogi
a ve speciálních pfieráÏecích
technikách T-Ki, a to ve v‰ech
vûkov˘ch kategoriích (Ïákov-
ská, juniorská, seniorská)
v obou technick˘ch skupinách
A (ãervené a ãerné pásy), B (do
modroãerveného pásku). 

„V âeské republice a vÛbec
v bojov˘ch umûních jde o zcela
v˘jimeãn˘ úspûch. Ani kdyby se
seãetl poãet v‰ech zlat˘ch meda-
ilí u ostatních ‰kol v tabulce,
nemohli by tak gigantick˘ poãet
fr˘decko-místeck˘ch zlat˘ch
medailí pfiekonat. Tento v˘kon
bude asi stûÏí nûkdy pfiekonán,
zaslouÏilo se o nûj totiÏ rekord-
ních 53 závodníkÛ ·koly korej-
ského bojového umûní s deseti-
letou historií,“ neskr˘vá své
nad‰ení pfiedseda ·koly
TaeKwon-Do ITF Fr˘dek-Místek
Miroslav S˘kora. 

O tento unikátní rekord se
zlat˘mi medailemi zaslouÏili: 

Iveta Ráczová, Michal Kováã,
Martina Îáková, 2x Simona
Hofmanová, 2x Petr Rakus,
Martin Blahuta, 3x Michal
Ko‰átko, Sabina Jarolímová,
Radek Ko‰átko, Pavel Lepík,
Milo‰ KfiiÏ, Martin Kosík, Jana
Îylová, Bfietislav Sciskala,
2x Martin Gottwald, 2x Miroslav
S˘kora, Jana HoÀková,
2x Martina ¤ezáãová, Josef
Holãák, Radim Tomá‰ek.
Jmenovaní získali je‰tû i dal‰í

medaile, na stfiíbrn˘ch ãi bronzo-
v˘ch pozicích se dále je‰tû umís-
tili: Barbora âechová, Adam
Boreck˘, Pavel Hupka, Vítûzslav
Kupãák, Ondfiej Mikerásek,
Tomá‰ Bajar, Rostislav Pe‰ák,
Filip Gavlas, Martina Lonto‰ová,
Katefiina Vittová, David
Lískovsk˘, David Chovanec,
Michal Torhan, Petr HorÀáãek,
Hana Vojkovská, Irena Îylová,
Alena JeÏová, Jifií Wlaka, Tomá‰
Kondziolka, Kamil Pietrowski,
Zdenûk Ruãka. 

Nejúspû‰nûj‰í Ïákyní soutû-
Ïe se stala Martina Îáková za
zisk 1 zlaté a 2 stfiíbrn˘ch medai-
lí. Mezi nejúspû‰nûj‰í Ïáky patfií
Michal Kováã (1-1-0), nej. junior-
kou B se stala Simona
Hofmanová (2-1-0), nej. juniorem
B Petr Rakus (2-0-0), nej. junio-
rem A Michal Ko‰átko (3-0-0),
nej. seniorem B Martin Gottwald
(2-1-0), nej. seniorkou A Martina
¤ezáãová (2-1-0), nej. seniorem
A Miroslav S˘kora (2-0-1).  

Zmínit se v‰ak v souvislosti
s úspû‰n˘mi závody lze i o tûch,
ktefií sice nestanuli na stupních
vítûzÛ, ale pokusili se o to: Beáta
Humplíková, Markéta Deki‰ová,
Michal Koudela, Patrik Kováã,
Karel Îáãek, Antonín Chumchal,
Radim Schneider, Zdenûk
Weselowski, Marek Majerníãek,
Jan ·petla, Patrik Slíva, Denisa
Bártková. 

Chcete-li se pfiidat k Tae-
Kwon-do ITF, informace získáte
na telefonu: 0603 710 604 nebo
0658/647 881, ale také na inter-
netové adrese www.tkdfm.taek-
wondo.cz, pfiípadnû mÛÏete e-
mailovat na adresu:
tkdfm@post.cz .
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Tradiãní ãínské bojové 
umûní i ve Fr˘dku

Lok Yiu Wing Chun Kung Fu,
·kola tradiãního ãínského Kung
Fu váÏeného mistra Lok Yiu
z Hong Kongu pofiádá nábor
nov˘ch ãlenÛ bûhem mûsíce
fiíjna a listopadu. Cviãení pro dûti
od 5 let a tréninkové kurzy pro
dospûlé od 15 let. Adresa: 
B. Václavka 2783, 738 01
Fr˘dek-Místek. Informace na tel.:
0603 212 945. 

Pfiijì si zahrát baseball
Baseballov˘ klub KLASIK

Fr˘dek-Místek pofiádá nábor
ÏákÛ 3. a 4. tfiíd, pfiípadnû jin˘ch
roãníkÛ dle domluvy, do druÏstev
Malé baseballové ligy. MoÏnosti
tréninku: pondûlí, úter˘, ãtvrtek
nebo pátek na 9., 7., 10. nebo
11. Z·. Nábor probíhá vÏdy ve
ãtvrtek od 16.00 do 17.30 hodin
v tûlocviãnû 10. Z·. na Cihelní
ulici ve Fr˘dku. Kursovné za
jeden mûsíc je 100 Kã.

Pfiijìte si zaplavat se
sv˘m kojencem 

Pfiijìte si se sv˘m kojencem
zaplavat ve stfiedu 17.10. od 9.30
hodin na Soukromé osmileté
gymnázium v areálu Stfiední prÛ-
myslové ‰koly na ulici 28. fiíjna
v Místku. Kontakt: 0658/626 234. 

Kurzy plavání kojencÛ
Baby club Kenny organizuje

zápis do kurzÛ plavání novoro-
zencÛ, kojencÛ, batolat a pfied-
‰koláãkÛ, a to ve ãtvrtek 15. listo-
padu v 16.00 hodin na bazénû
11. základní ‰koly na sídli‰ti
Slezská. Tel.:0723/130 216. 

Malí hokejisté mají ‰anci
Pfiijìte mezi nás mladé hokeji-

sty! Hokejov˘ klub HC Fr̆ dek-
Místek provádí nábor chlapcÛ 1.,
2., a 3. tfiíd vÏdy v pondûlí v 16.30
hodin a v sobotu v 7.30 hodin ve
Víceúãelové sportovní hale ve
Fr˘dku-Místku. Informace na tel.:
630 622, 631 351.

Úspûch Ïenského softballu  
Po sérii zápasÛ nakonec na‰e

Ïeny skonãily druhé na Severní
Moravû, kdyÏ v rozhodujícím
zápase s olomouck˘mi Piráty
vyhrály 17:2. Koneãné pofiadí po
leto‰ní sezónû v Ïenském soft-
ballu: 1. Arrows Ostrava, 
2. Klasik Fr˘dek Místek, 3. Piráti
Olomouc

Mezinárodní soutûÏ v TaeKwon-Do 
V sobotu 1. prosince od 15.00 hodin, v SOU technickém (na „horni-

ãáku“), ul. Pion˘rÛ 2069 v Místku probûhne mezinárodní soutûÏ dûtí
a mládeÏe v TaeKwon-Do ITF ·koly TaeKwon-Do ITF Fr˘dek-Místek
pod názvem „Pohár nejlep‰ích ‰kol“.  Tel.: 0658/647 881, mobil: 0603
710 604. 

Rozpis utkání basketballu na domácím hfii‰ti:
Zápasy se hrají ve sportovní hale TJ Slezan za internátem SP·

Datum hodina kategorie soupefi  
3. listopadu 9.45 - 13.00 OP st. miniÏáci Nov˘ Jiãín

11.15 - 14.30 OP st. dorostenky Bruntál
17.00 II. liga muÏi BK Jihlava

4. listopadu 10.00 II. liga muÏi SKUP Olomouc
10. listopadu 9.00 - 11.00 OP ml. miniÏáci Domík Ostrava

17.00 Liga st. dorostenci BK Jihlava
11. listopadu 10.00 Liga st. dorostenci Îìár nad Sázavou
17. listopadu 10.00 - 13.30 OP st. Ïáci INTEXT Krnov

11.45 - 15.15 OP ml. dorostenci TBS Pfierov
24. listopadu 17.00 Liga - st. dorostenci Krnov

19.00 OP muÏi Sokol Pfierov
25. listopadu 10.00 OP muÏi SKP Olomouc

Termíny utkání stolních tenistÛ TTC VP FM „A“:
Datum Soupefi   
6.11. Robot Mokré Lazce (Ex)
14.11. Mareka Malacky (SL)
15.-17.11. Vítûz Ochsenhausen-G—nnern (CHL)
27.11. Factory Pro Praha (Ex)

Fr˘deãtí taekwondisté ITF FM dosáhli unikátního rekordu

V 1. kole Oblastní soutûÏe severní Moravy a Slezska v TaeKwon-Do
dosáhla ·kola TaeKwon-Do ITF Fr˘dek-Místek unikátního rekordu:
získala 77 medailí. Foto: Archiv TaeKwon-Do

V˘sledky 1. kola Oblastní soutûÏe severní Moravy a Slezska (22. záfií
2001, Fr˘dek-Místek):

místo subjekt zlato stfi. bronz bodÛ

1. ·kola TaeKwon-Do ITF FR¯DEK-MÍSTEK 27 22 28 153
2. ·kola TaeKwon-Do ITF SAM-MOON Opava 8 9 2 44
3. ·kola TaeKwon-Do ITF SE-JONG Opava 6 4 2 28
4. ·kola TaeKwon-Do ITF JOOMUK Fr˘dek-Místek 5 6 9 36
5. ·kola TaeKwon-Do ITF IL-DONG Ostrava 5 6 6 33

•
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Palackého 134, Fr˘dek-Místek, 
tel.: 0658/334 31-2, 317 08, 64 47 80-1

SETKÁNÍ  PO TANEâNÍCH
Pátek  2. listopadu 2001 v l9,30 hodin -
Národní dÛm
Setkání pro absolventy taneãních kurzÛ pro
manÏelské páry a dvojice. 

HANA ZAGOROVÁ, PETR REZEK
A SKUPINA MILO·E NOPA
Úter˘ 6. listopadu 2001 v l9 hodin - Kino P.
Bezruãe

LUBOMÍR  MAL¯ - VIOLA, JAN  NIEDER-
LE - KLAVÍR
âtvrtek 8. listopadu 2001 ve 19 hodin - Sál
ZU· v Místku
2. zámeck˘ koncert
Program: M. Corrette, L. van Beethoven, B.
MartinÛ, M. Glinka, A.G. AruÈunjan

K A M E LOT
Pátek 9. listopadu 2001 v 19 hodin - Národní
dÛm
Koncertní provedení leto‰ního autorského
alba Romana Horkého „PamûÈ slonÛ“ s pre-
zentací pivovaru „Velkopopovick˘ kozel“

L I P T O V
Sobota 10. listopadu 2001 v 19 hodin -
Národní dÛm
Folklórní soubor z RuÏomberka - Slovensko
Spoluúãinkuje DSF Ostraviãka

Z M É H O Î I V O T A
Pondûlí 12. listopadu 2001 ve 19 hodin -
Kino P. Bezruãe
Talk show Báry ·tûpánové

JANÁâKOVA  FILHARMONIE  OSTRAVA
âtvrtek 15. listopadu 2001 v 9 a 11 hodin -
Národní dÛm
V˘chovn˘ koncert pro studenty SO· a SOU.

CARLO GOLDONI - ZAMILOVANÍ
âtvrtek 15. listopadu 2001 v 19 hodin -
Národní dÛm
Pfiedstavení Tû‰ínského divadla - pfiedplatné

V E R D I G A L A
Pátek 16. listopadu 2001 v 19 hodin -
Národní dÛm
Koncert v rámci cyklu „Setkání pfiátel“ a ke
100. v˘roãí úmrtí Guiseppe Verdiho

P O J ë T E Z B Y T U V E N
Pátek 16. listopadu 2001 ve 20 hodin -
Národní dÛm
Taneãní diskotéka Pavla Hladného pro stfied-
ní generaci.

OLD¤ICH DANùK - TROJHVùZDÍ
Sobota 17. listopadu 2001 v 19 hodin -
Národní dÛm
Úãinkují ãlenové Divadla Na Vinohradech:
Jifiina Jirásková, Jana Hlaváãová, 
Hana Maciuchová, Miroslav Moravec, Jan
Tepl˘, Oldfiich Vlach aj.

DIVADLO DRAK Z HRADCE KRÁLOVÉ -
V·ECHNO LÍTÁ, CO PE¤Í MÁ
Pátek 23. listopadu v 18 hodin - 

Národní dÛm
Sobota 24. listopadu  v 15 hodin -

Národní dÛm
Pátek 23. listopadu  v 8.30 a 10.00 hodin - 

Národní dÛm 
(Divadelní pfiedstavení pro dûti M· a 1.stu-
peÀ Z·)
- Vítûzná inscenace Mezinárodního loutkové-
ho festivalu v Ostravû 2001
Divadelní pfiedstavení pro dûti v rámci cyklu
„Setkání pfiátel“ a k pfiíleÏitosti 70. v˘roãí
vzniku Loutkového divadla V Místku

LR COSMETIC BIG BAND EDY ·URMANA
âtvrtek  29. listopadu v 19 hodin - Národní
dÛm
Koncert v rámci Cyklu „Setkání pfiátel“
a u pfiíleÏitosti 20. v˘roãí vzniku orchestru.
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FR̄ DECK¯  ZÁMEK, 
TEL. 0658/630 051-3, 0658/628 001, 

628 003, 628 005, 
FAX. 0658/630 452

Internet: web.telecom.cz/muzeumbeskyd
email:muzeumbeskyd@telecom.cz

Otevírací doba:
út, st, pá: 8,00 - 12,00, 12,30 - 16,00

ãt:8,00 - 12,00, 12,30 - 17,00
so, ne: 13,00 - 17,00

Stálé expozice:
BESKYDY, P¤ÍRODA  A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelen˘ obraz
o Ïivotû v Beskydech a Pobeskydí.
ZÁMECKÁ  EXPOZICE
v reprezentaãních prostorách navazuje na
Rytífisk˘ sál.
FR̄ DEK - MARIÁNSKÉ  POUTNÍ  MÍSTO
- stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory.
Pfiipomíná skuteãnost, Ïe Fr˘dek patfiil k nej-
známûj‰ím a k nejnav‰tûvovanûj‰ím marián-
sk˘m poutním místÛm ve Slezsku.
FR̄ DEK A MÍSTEK
Nová expozice vûnovaná dvûma, a zároveÀ
jednomu mûstu Fr˘dek-Místek. KaÏdé z nich
vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém
území, které oddûlovala jen „‰umivá, divoká
Ostravice“. 

V˘stavy:
âESKOSLOVENSKÁ POHRANIâNÍ
OPEVNùNÍ 1935 - 1938
V˘stava, pfiibliÏující historii budování ãesko-
slovensk˘ch pohraniãních opevnûní v období
první republiky. V˘stava potrvá aÏ do 4. listo-
padu 2001.
Ve v˘stavû budou pfiedev‰ím probíhat lekce
pro základní a stfiední ‰koly.
Otevírací doba v˘stavy pro vefiejnost:
út, st, pá 14,00 - 16,00
ãt 14,00 - 17,00
so, ne 13,00 - 17,00
âTVRTÉ BESKYDSKÉ TRIENÁLE
NEPROFESIONÁLNÍCH ¤EZBÁ¤U 2001
Opût po tfiech letech nabídnou fiezbáfii
z âeské republiky, Slovenska a Polska
náv‰tûvníkÛm v˘stavy pfiehlídku sv˘ch novû
vytvofien˘ch dûl.
V˘stava potrvá do 25. listopadu 2001.

Bezruãova 612, Fr˘dek-Místek, 
Tel.: 0658/431 55

1.11. - 7.11. v 17.45 - Spy Kids (USA)
1.11. -  7.11. ve 20.00 - Tmavomodr˘ svût

(âR)
6.11. kino nehraje !
8.11. - 14.11. v 17.45 a 20.00 - Planeta opic

(USA)
12.11. kino nehraje !
15.11. - 21.11. v 17.45 - Mumie se vrací

(USA)
15.11. - 21.11. ve 20.00 - Moulin rouge

(USA)
22.11. - 28.11. v 17.45 - Scary Movie 2

(USA)
22.11. kino nehraje !
23.11. - 28.11. ve 20.00 - Umûlá inteligence

(USA)
24.11. kino nehraje ! 
29.11. - 5.12. v 17.45 - Deník Bridget

Jonesové (USA)
29.11. - 5.12. ve 20.00 - Operace Heacker

(USA)

MYSLIVOST V OKRESE FR̄ DEK-MÍSTEK
V˘stava, která je pfiipravena ve spolupráci
s Okresním mysliveck˘m spolkem âMMJ
Fr˘dek-Místek. 
V˘stava potrvá do 18. listopadu 2001.

Souãástí v˘stavy jsou tyto doprovodné akce:

Sobota 3. 11. 9,30 hodin
Svatohubertská m‰e (za úãasti trubaãÛ
Okresního mysliveckého spolku Pfierov) - pout-
ní chrám Nav‰tívení Panny Marie ve Fr˘dku.

KABELKY
Jednotlivé exponáty prezentované na v˘stavû
jsou ze sbírky Dany Komárkové a ze zámec-
k˘ch depozitáfiÛ ve Vizovicích, Slavkovû
a Jaromûfiicích nad Rokytnou. 
Potrvá do 18. bfiezna 2002.

Programy, koncerty:

NA  NEBI  HVùZDA  ZÁ¤IVÁ - betlémy ze
sbírek Muzea Beskyd 
V posledních dvou stoletích patfií stavûní bet-
lémÛ v kostelech i domácnostech neodmysli-
telnû k atmosféfie vánoc. VernisáÏ ve ãtvrtek
29. listopadu v 17 hodin. V˘stava potrvá do
19. ledna 2003.

âtvrtek  8. 11. v 19.00 hodin  -  Základní umû-
lecká ‰kola v Místku
DRUH¯  ZÁMECK¯  KONCERT
Lubomír Mal˘ -  viola
Jan Niederle  -  klavír

Nedûle 11.11. v 15.00 hodin - Kaple Sv.
Barbory
DU·IâKOVÉ ODPOLEDNE S HUDBOU
A POEZIÍ

Pfiipravujeme:

Nedûle  2.12. od  9.00 do 15.00 hodin  -  areál
fr˘deckého zámku
VÁNOâNÍ  JARMARK
s prodejem lidov˘ch a umûleck˘ch pfiedmûtÛ
• ukázky lidov˘ch fiemesel
• vánoãní hudba v kapli
• „Na nebi hvûzda záfiivá“ - v˘stava betlémÛ
• Mikulá‰ská nadílka (11,00 hodin)
• obãerstvení

Úter˘  4.12. v 17.00 hodin  -  Kaple Sv.
Barbory
TRADIâNÍ  POUTNÍ  M·E  SVATÁ

BESKYDSKÁ  MUZEJNÍ  
A VLASTIVùDNÁ  SPOLEâNOST

âtvrtek   1.11. v 17.00 hodin  -  Zelen˘ dÛm
âESKOSLOVENSKÁ  ZEë
Pfiedná‰ka o pfiedváleãn˘ch opevnûních na
hranicích i ve vnitrozemí âeskoslovenské
republiky. Doplnûno promítáním diapozitivÛ
a videoprojekcí.

âtvrtek  8.11. v 17.00 hodin  -  Zelen˘ dÛm
GEOLOGICK¯  KROUÎEK
Pravidelné setkání sbûratelÛ hornin a minerá-
lÛ, v˘mûna poznatkÛ a materiálu, poradenská
sluÏba, videoprojekce. SchÛzky se mohou
zúãastnit v‰ichni zájemci z fiad vefiejnosti -
dospûlí i mládeÏ.

Sobota  10.11. 
POJëTE  S NÁMI  DO  CIESZYNA
Odjezd vlakem z Fr˘dku v 7.37 hodin do âes-
kého Tû‰ína. Zpût opût vlakem. Platn˘
cestovní pas s sebou.

âtvrtek  22.11. v 17.00 hodin  -  Zelen˘ dÛm
JEÎCI
O jeÏcích panuje fiada povûr, navzdory na‰im
pfiedstavám rostlinnou potravu a ovoce pfiijí-
má jen pfiíleÏitostnû. Koncem fiíjna jiÏ zimují,
nicménû  mláìata z opoÏdûn˘ch vrhÛ mÛÏe-
me zastihnout je‰tû v listopadu. Pfiedná‰ka
o jeÏcích pfiiblíÏí mnohé z jejich Ïivota a také
prostfiedí, ve kterém Ïijí. Doplnûno studijní
v˘stavou, zapÛjãenou z Národního muzea
v Praze.

âSA (u kostela sv. Jana a Pavla v Místku)
tel. 0658/647 366

Otevfieno: Pondûlí, stfieda, ãtvrtek 9 - 12,
úter˘ 9 - 12, 15 - 17 hodin
Pondûlí 9.00 - 12.00 hod. - Barvínek
Úter˘ 9.00 - 12.00, 15.00 - 17.00 hod. - Voln˘
program
Stfieda 9.00 - 12.00 hod. - Cviãení nebo
taneãky pro dûti
âtvrtek 9.00 - 12.00 hod. - Zpívánky
6.11. Drakiáda
(na poli nad fotbalov˘m stadionem VP poblíÏ
zastávky MHD Fr˘dek - sídli‰tû). Sraz
v 10.00 hodin. Za nepfiíznivého poãasí se
akce nekoná. 
20.11. Veselice mal˘ch BrouãkÛ
(hry a soutûÏení v KM). Zaãátek v 10.00 h. 
Pfiiravujeme:
• Angliãtina pro maminky - velmi mírnû
pokroãilé (kaÏd˘ ãtvrtek od 9.30 hodin).
Informace na tel. 633 119.

Ulice F. âejky 450, Místek
Tel. 0658/354 49

Provozní doba:
pondûlí - pátek 13.00 - 17.00 hodin
2. 11. - svût˘lko pro zapomenuté
6. 11. - tvofiíme vlastní kalendáfi
8. 11. - hrajeme seniorÛm - spoleãn˘ pro-

gram s fr˘deck˘mi skautkami
17. 11. - náv‰tûva v hatích - pozvání Îluté-

ho kvítku
28. 11. - pleteme adventní vûnce
KaÏd˘ pátek chodíme cviãit do tûlocviãny 4. Z·.

Klub maminek Krteãek
Farní 1, vchod vedle Knihkupectví sv. Jana ve Fr˘dku,

Tel.: 349 61
KM Krteãek je otevfien vÏdy v úter˘ a ve ãtvr-
tek v dobû od 8.30 do 11.30 hodin.
1.11. v 9.00 cviãení
6.11. Procházka do Ba‰ky. Za pûkného

poãasí sraz v 8.30 u lávky (poblíÏ
hotelu Centrum). Zpáteãní cesta vla-
kem. Svaãinu s sebou. Pfii nepfiízni-
vém poãasí program v Krteãku. 

8.11. v 9.00 cviãení
13.11. v 10.00 „MaÀásci v pohádce“
15.11. v 9.00 cviãení
20.11. v 10.00 beseda s PhDr. Vlastou

Kopfiivovou
22.11. v 9.00 cviãení
27.11. V˘roba adventního vûnce - bliÏ‰í

informace v klubu
29.11. v 9.00 cviãení
Mikulá‰ bude 6.12. v dopoledních hodinách.
Prosíme zájemce, aby se pfiihlásili do 20.11.
v Krteãku. Balíãek pro 1 dítû stojí 60,- Kã. 

HRAD  HUKVALDY
Tel. 0658/699 323

Hrad je v zimním období uzavfien.
Dal‰í informace získáte ve Fondu Janáãkovy
Hukvaldy, âs. legií 14, 702 00 Ostrava, tel.:
069/612 6067

ZAPOMENUT¯ FR̄ DEK A MÍSTEK - mûsto
na star˘ch fotografiích a v dobovém tisku.
V˘stava potrvá do konce roku 2001.
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DÛm dûtí a mládeÏe Fr˘dek-Místek

Místek: Pion˘rÛ 752, 738 02 FM
telefon: (4)34 154, (4)34 525

Fr˘dek: Kostikovo námûstí 639, 738 01 FM
telefon: 630 862, 630 072

3.11. - SERVIS NÁPADÒ PRO MAMINKY II
- v˘tvarná ãinnost netradiãní metodou

3.11. - POâÍTAâOVÉ DOPOLEDNE
- hry, Internet, poãítaãová síÈ ...
- 9.00 - 11.00, 11.00 - 13.00 hodin

5.11. - ·ACHY - DLOUHODOB¯
KLUBOV¯ P¤EBOR - 3. KOLO

- v 17.00 hodin

10.11. - PRIMA DEN V DDM
- ãekají vás hry, soutûÏe, v˘tvarná ãin-

nost, poãítaãe, bazén ...
- 9.00 - 14.00 hodin

10.11. - DOPOLEDNE PRO DOVEDNÉ
RUCE

- zábavné dopoledne s v˘tvarnou ãinností
-  9.00 - 13.00 hodin

16. - 18.11. - PODZIM NA HORÁCH
- víkend pln˘ her, soutûÏí, vycházek a

zábavy
- Stfiedisko DDM GruÀ

17.11. - POâÍTAâOVÉ DOPOLEDNE
- hry, Internet, poãítaãová síÈ ...
- 9.00 - 11.00, 11.00 - 13.00 hodin

19.11. - ·ACHY - DLOUHODOB¯
KLUBOV¯ P¤EBOR - 4. KOLO

- v 17.00 hodin

20.11. - ·ÍPKOV¯ TURNAJ V ·IPKÁCH
- tfii - tfii tfiicet: zápis
- zápisné: tfii ‰ípky
- hrajeme: tfiistajedna pro tfii

24.11. - DOPOLEDNE S PANENKOU 
BARBIE

- pfiijìte si vyrobit nûco pûkného pro
svoji Barbie

- 9.00 - 13.00 hodin

24.11. - POâÍTAâOVÉ DOPOLEDNE
- hry, Internet, poãítaãová síÈ ...
- 9.00 - 11.00, 11.00 - 13.00 hodin

24.11. - MùSTSKÁ LIGA V ·ACHU 
- 3. KOLO

- 9.00 - 13.00 hodin

14.12. - RADANA 2001
JiÏ VII. roãník pfiehlídky amatérsk˘ch hudebníkÛ
Styl: folk, folkrock apod.

Hvûzdárna a  planetárium 
Johanna Palisy v Ostravû

Tfi. 17. listopadu, Ostrava Poruba
tel.: 069/691 1005, www.vsb.cz/planet

Vstupné: dûti 5 Kã, mládeÏ 15 - 18 let 7 Kã,
dospûlí: 10 Kã

Program planetária:
3. 11. 14.00 Pojìte s námi za hvûzdami

- pofiad pro dûti od 6 let
16.00 Kameny z nebe
18.00 Jazz pod hvûzdami:

„Herbie Hancock“ (sklada-
tel a pianista)(pofiadem
provází Boris Urbánek) 

7. 11. 16.00 Komety oãima staletí 
18.00 Podzimní souhvûzdí

10. 11. 14.00 Vesmírní tuláci - pofiad pro
dûti od 10 let

16.00 Znovuobjevená obloha 
18.00 Gravitace
19.15 Relaxace pod hvûzdnou

oblohou: „Karunesh“ (pofia-
dem provází Jan PetrÛ)

14.11. 16.00 Hvûzdy jiÏních mofií
18.00 Obloha dnes veãer - Ïiv˘

pofiad v planetáriu
17. 11. 14.00 âelenka princezny Ariadny

- pofiad pro dûti od 7 let
16.00 âarovná sklíãka
18.00 Na‰e hvûzda Slunce -

obnovená premiéra
21. 11. 16.00 Kameny z nebe

18.00 Zvífietníková souhvûzdí -
Ïiv˘ pofiad

24. 11. 14.00 Indiánsk˘ poklad, Mûsíc u
krejãího - pohádky pro dûti
od 5 let

16.00 Obloha ve ãtyfiech roãních
obdobích

18.00 Geologie planet 
19.15 Relaxace pod hvûzdnou

oblohou: „Smart Music“
(pofiadem provází Jan PetrÛ)

28. 11. 16.00 Obloha pouh˘m okem -
Ïiv˘ pofiad v planetáriu

18.00 Evoluãní rozpomínání - eko-
logick˘ pofiad v planetáriu

Hvûzdárna je v listopadu otevfiena za jas-
ného poãasí kaÏdou stfiedu a sobotu od
18.00 do 20.00 hodin. Zmûna programu
vyhrazena.

·kola jógy, Fr˘dek-Místek
Eli‰ky Krásnohorské 139, tel. 633 340

Provozní doba:
Pondûlí - pátek - 8.00 - 2.00 hod.

Sobota, nedûle - 17.00 - 2.00 
10. - 11- listopadu

JÓGOV¯ VÍKEND PRO NÁROâNÉ 
Místo konání: „Stfiedisko volného ãasu“

Fr˘dek-Místek
Strava: vegetariánská

âAJE O PÁTÉ 
Místo konání: Jógov˘ sál - 9. Z·, 

E. Krásnohorské, Fr˘dek
Pátek 2. listopadu

ZAMY·LENÍ NAD FILOZOFIÍ EDUARDA
TOMÁ·E

Pátek 23. listopadu 
KLÍâ K BRÁNù POZNÁNÍ - MEDITACE

Klíã k bránû poznání - meditace

Dal‰í informace o akcích získáte na interne-
tov˘ch stránkách www. joga-karakal.cz

TrÏní 31, Fr˘dek-Místek, 
Tel. 0658/647 007

Pfiehled nejÏádanûj‰ích titulÛ v prodejnû
Bontonland v Místku od 10.9.2001 do 10.10.2001:
1. Thalia Arrasando
2. OST Rebelové
3. âechomor Promûny
4. Safri Duo Episode 2
5. Kry‰tof Magnetické pole
6. Shaggy Hot Shot
7. Linkin Park Hybrid Theory
8. OST Tomb Rider
9. Kabát Go Satane Go
10. RÛzní Top 20.Cz 

Hluboká 66, Fr˘dek, Tel.: 0658/631145
Otevírací doba: Úter˘, stfieda, ãtvrtek,

pátek  13.00-18.00 hodin
po dohodû na tel. ãísle 

0658/631 145 nebo 0723 021 622 
Vás rádi uvítáme i mimo otevírací dobu

Do 30.11. DAVID MOJE·âÍK, JÁN
LASTOMÍRSKY

„Kedz dvojo nerobia toto iste, muÏe to byt to
same“ - Grafika a sochy. V˘stava studentÛ
FAVU VUT v Brnû. David Moje‰ãík pochází
z Fr˘dku-Místku. 

F. âejky 450, Místek
Telefon 0658/354 01

KaÏdé pondûlí od 17.00 do 18.00 hodin 
- Cviãení pro zdraví 
Urãeno pro Ïeny stfiedního vûku. Pfiihlá‰ky
v prodejnû holandského nábytku v LD.
Jednorázová úãast je moÏná. 

Pondûlí 5.11. a 19.11. od 19.00 hodin 
- Partiãka ‰achÛ 

âtvrtek 8.11. v 16.00 hodin 
- Pohádka o ·ípkové RÛÏence
Hrají a zpívají fr̆ decké skautky a klub Nezbeda.

Úter˘ 13.11. v 17.30 hodin 
- Islám
O vzniku a v˘voji uãení islámu hovofií Ivona
Bryndová. 

Galerie Pod svícnem
Farní 16, FM, Tel.: 0658/638 668

www.podsvicnem.cz
Do 3.11. - PETR BLÁHA - Fáfení
3.11. - 24.11. - KAROLÍNA NÉMETH -

Fotografie
24.11. - 15.12. - JI¤Í HELCEL - Autosalón

âSA 481, Místek
Otevírací doba:

Pondûlí-pátek   9.00-18.00
Sobota: 9.00 - 12.00 hodin

Do 20.11. - ZDENùK MATYÁ·
¤ezby - reliéfy a figury

22.11. - 31.12. - ALE· HLÁVKA + HANA
DA≈KOVÁ (Brno) - VitráÏe 

VernisáÏ v˘stavy 22.11. v 17.00 hodin. 

Farní nám. 50, Místek, Tel.: 0658/36441,
Mobil: 0605 834 544 

Otevírací doba: 
Pondûlí-pátek: 13.00-17.00 hodin

Sobota: 9.00-12.00 hodin

Do 15.11. - LADISLAV KUKLÍK
Grafické listy

16.11. - 15.12. - TOMÁ· BÍM 
Grafika - rÛzné techniky

V galerii U Jakuba je prodej v˘tvarn˘ch
potfieb, rámování a paspartování.

âtvrtek 15.11. v 19.00 hodin 
- Portrét písniãkáfie Slávka Janou‰ka 
Pátek 16.11. v 19.00 hodin 
- Debata k tématu: Co pfiinesl list biskupÛ
k sociálním otázkám? 
Pofiádá klub KfiesÈan a práce, moderuje
JUDr. Bedfiich Vymûtalík. 
âtvrtek 22.11. v 19.00 hodin 
- Legio Angelica
Folk s kfiesÈanskou tématikou, instrumentální
skladby Mika Odfielda i vlastní tvorba.
âtvrtek 29.11. v 16.00 hodin 
- Bruno Ferrero
Seznámení s tvorbou spisovatele.
Dramatické provedení pfiíbûhÛ dot˘kajících
se lidsk˘ch vztahÛ provedou dûti z klubu
Nezbeda a Základních umûleck˘ch ‰kol. 

J. z Podûbrad 3109, Fr˘dek-Místek, 
Tel. 0658/626 213, 

EMAIL: stoun@applet.cz,
www.stoun.f-m.cz

01.11. ãtvrtek Nirvana & Seatle sound
(profil)

02.11. pátek Masomlejn (koncert)
03.11. sobota Rockotéka (akce)
05.11. pondûlí In memoriam aneb hity ze

záhrobí (retro)
06.11. úter˘ Metalová vichfiice (akce)
07.11. stfieda Chinaski, MÀága a Îìorp,

Lucie - Music Mix (profil)
08.11. ãtvrtek Laura a její tygfii (koncert)
09.11. pátek Eleison (koncert)
10.11. sobota Techstep Manipulation 10

(akce)
12.11. pondûlí In memoriam aneb hity ze

záhrobí (retro)
13.11. úter˘ Prodigy, Chemical Brothers 

a dal‰í (profil)
14.11. stfieda R.E.M. & U2 & britpop -

Music Mix (profil)
15.11. ãtvrtek DVD Surround (biograf)
16.11. pátek U2 Revival (koncert)
17.11. sobota Klegoviny (tanec)
19.11. pondûlí In memoriam aneb hity ze

záhrobí (retro)
20.11. úter˘ Trance & House Energy (akce)
21.11. stfieda Chinaski, MÀága a Îìorp,

JAR - Music Mix (profil)
22.11. ãtvrtek Korn & Sepultura & Rage

Against The Machine (profil)
23.11. pátek Kry‰tof a King Pao (koncert)
24.11. sobota Rockotéka (tanec)
26.11. pondûlí In memoriam aneb hity ze

záhrobí (retro)
27.11. úter˘ Metalová vichfiice (akce)
28.11. stfieda R.E.M. & U2 & britpop -

Music Mix (profil)
29.11. ãtvrtek DVD Surround (biograf)
30.11. pátek Chinaski (koncert)

OTEV¤ENO:
Po, st 18.00 - 01.00, Út, ãt 18.00 - 24.00

Pá, So 18.00 - 03.00, Akce od 19.30, koncerty od 21.00

V suterénu 9. Z·, E. Krásnohorské, Fr˘dek
Tel.: 0658/627 472, e-mail: vit.oram@abbott.com

KaÏd˘ ãtvrtek od 17.00 do 19.00 v Jógacentru
MANTRA JÓGA

Vznikající obãanské sdruÏení Hudba v tichu
zve v‰echny zájemce na setkávání se zpû-
vem a recitací manter - posvátn˘ch modliteb.
Pro zaãáteãníky i pokroãilé. Cílem je sjedno-
cení ve zvuku a tichu V‰ehomíra. Mantry
pomáhají pfii recitaci i naslouchání uklidnit
mysl a otevfiít v ãlovûku zfiídla Energie.
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AUTO·KOLA
Jifií Kreuziger, FM

KLIMATIZACE, ABS

TEL.: 624 014, 369 45, 626 854

mobil: 0603 442 920

tel./zázn.: 627 500

Vám nabízí pfiípravu na získání
fiidiãského prÛkazu skupin

M, A, B, C, E - i na splátky

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

(po, st 16.00 - 19.30)
Fr˘dek, J. âapka - 2. Z·

(út, ãt 17.15 - 20.00)
Místek, hotel. dÛm Koloredo

(po, út, st 14.30 - 16.00
po, st 10.00 - 11.30)

D¤EVùNÁ EUROOKNA * TWW a MONTÁÎ  NOV¯CH OKEN 
STÁVAJÍCÍCH OKEN * VE·KERÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
TLAKOVÁ IMPREGNACE D¤EVA WOLMANITEM CX 10

KUPON

5% SLEVA

NA V¯ROBKY

GALAD¤EVO

Staré Mûsto

u Fr˘dku-Místku

Jamnická 16

tel.: 0658/62 71 93-4

■ zahradní chaty

■ zahradní nábytek

■ ekologické barvy

na dfievo

■ pozink. konzoly

■ pískovi‰tû

■ houpaãky

■ zásobníky na

kompost

■ dfievûné ploty

■ pergoly

■ altány

■ palisády

■ kvûtináãe

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

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

VÁŠ 3. STÁLÝ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

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

Dfievûná 

EUROOKNA
DARE

Vstupní dvefie
Parapetní desky 

vnitfiní
vnûj‰í (AL)

Zahradní 89, Fr˘dek-Místek
Tel.: 0777/12 54 22

0658/64 68 63 
e-mail: vaclavdanek@seznam.cz
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