
Jako kaÏdoroãnû i v leto‰ním
roce chtûjí Mûstské lesy Fr˘dek-
Místek, s.r.o. zajistit ‰iroké vefiej-
nosti dostateãné zásoby Ïiv˘ch
vánoãních stromkÛ. UÏ nûkolik let

se zaãíná projevovat nároãnûj‰í
klientela, která pfii jejich v˘bûru
klade dÛraz na typ dfieviny. Jsou
vyhledávány pfiedev‰ím borovice
ãerné s hust˘m hábitem a stfiíbr-
né smrky, obojí vyhovuje teplot-
ním nárokÛm v panelákov˘ch by-
tech i rodinn˘ch domcích. Tyto
stromeãky tak rychle neopadáva-
jí a borovice ãasto vydrÏí aÏ do
velikonoãních svátkÛ. Proto, kdo
chce smrãek, musí k na‰im kole-
gÛm na Pazdernou a PraÏmo,
ktefií jsou zásobeni „trvanliv˘mi“
smrky z horsk˘ch zdrojÛ. 

Mûstské lesy pro leto‰ní Vánoce
nabídnou ze sv˘ch a ostatních
zdrojÛ stromky od 11. prosince
ve fr˘decké hájence U Vodojemu
vÏdy od 9.00 hodin. Prodej bude
kaÏd˘ den ukonãen vÏdy v 15.00
hodin a v pondûlí a stfiedu bude
prodlouÏen do 16.00 hodin. Prodá-
vat se bude také v soboty, vÏdy
dopoledne a prodej bude ukon-
ãen prakticky aÏ na ‰tûdr˘ den. 

Jaké budou letos ceny?
V porovnání s loÀsk˘m rokem

dojde ke zv˘‰ení o 10 Kã na 
1 kusu, coÏ není ani pÛl procenta.
Pro orientaci uvádíme ceny boro-

vic ãern˘ch do 1 metru 120 Kã.
Do 120 cm 160,- Kã, do 150 cm
190,- Kã do 180 cm 230,- Kã, do
250 cm 260,- Kã. Smrk stfiíbrn˘ je
ocenûn následovnû: do 150 cm
200,- Kã, do 180 cm 250,- Kã,
nad 180 cm 280,- Kã. Pro doko-
nalou sluÏbu kupujícím budou v‰e-
chny stromky po vybrání úhlednû
zabaleny do síÈoviny. Dokonalost
této sluÏby na‰im lesákÛm jejich
pol‰tí kolegové v loÀském roce
závidûli.

Kromû mûstsk˘ch lesÛ, budou
vánoãní stromy nabízet i Leso-
stavby, které budou prodávat ve
stejném termínu pfied Intersparem
a na místeckém nám. Svobody. 

TakÏe nezb˘vá, neÏ vám pop-
fiát hezké Vánoce. 
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T ak nám pomalu, váÏení
spoluobãané, nadchází ãas
vánoãní. âas, kter˘ je spo-

jován s klidem a mírem, vonícím
cukrovím, ozdoben˘m stromeã-
kem, dárky pod ním, rozzáfien˘-
ma dûtsk˘ma oãima, vÛní purpu-
ry a.... ZároveÀ s ãasem míru
a zastavení sem pfiichází i odvrá-
cená tváfi toho poklidu - pfiíprava
na svátky, uklízení, následnû
peãení, vafiení a hlavnû ãasto
hektick˘ shon po dárcích a to na
poslední chvíli. Rád bych vám
proto poradil, nenechávejte v‰e
na poslední chvíli, nakupujte uÏ
teì, vÏdyÈ do ·tûdrého veãera
nám zb˘vá témûfi mûsíc - a za tu
dobu se dá je‰tû mnohé stihnout.

Pak nebudete nervóznû vystávat
fronty na dárky a zásoby potra-
vin, které nezbytnû patfií ke svá-
teãnímu stolu. Uvûdomte si, Ïe
byste si v tûch pár sváteãních
dnech volna mûli odpoãinout
a uÏít se sv˘mi rodinami, pfiáteli
a blízk˘mi. Teprve pak budou mít
nejkrásnûj‰í svátky v roce oprav-
du svÛj smysl.

A teì nûco z radnice. Na úter˘
12. prosince je pfiipraveno pos-
lední zasedání mûstského zastu-
pitelstva v tomto roce a to bude
mimo klíãov˘ch dokumentÛ roz-
poãtu na rok 2000 i 2001 ve zna-
mení zmûny zákona o obcích.

SLOVO STAROSTY

(dokonãení na str. 2)

KONCEPT
REGULAâNÍHO

PLÁNU
Odbor územního a ekonomic-

kého rozvoje oznamuje dle § 22
zákona ãíslo 50/67 Sb. v platném
znûní vefiejné projednání Koncep-
tu regulaãního plánu Mûstské
památkové zóny Fr˘dek.

Koncept bude vyvû‰en k vefiej-
nému nahlédnutí v termínu od 20.
prosince 2000 do 31. ledna 2001
ve velké zasedací síni radnice
v úfiední dny pondûlí a stfiedu od
8.00 do 16.00 hodin, v ostatní pra-
covní dny od 8.00 do 13.00 hodin. 

Vefiejné zpracování za úãasti
zpracovatele (ing. arch. ·imeãek -
Zlín) se uskuteãní dne 25. ledna
2001 v 15.00 hodin ve velké zase-
dací síni 2. patra radnice ve Fr̆ d-
ku-Místku. Pfiipomínky, námitky
a stanoviska je moÏno zaslat píse-
mnû nejpozdûji do 26. února. 2001
na adresu: Mûstsk˘ úfiad ve
Fr˘dku-Místku, odbor územního
a ekonomického rozvoje, Rad-
niãní 1148, 738 22 Fr˘dek-Místek. 

K námitkám, podan˘m po uve-
den˘ch lhÛtách, se nepfiihlíÏí. In-
formace na telefonním ãísle:
0658/609 275 - Ing. arch. Zuzana
Bfiachová.

P r a c o v n í c i  f r ˘ d e c k o - m í s t e c k é  r a d n i c e  p fi e j í  v ‰ e m  s p o l u o b ã a n Û m  
h e z k é  p r o Ï i t í  V á n o c  a  d o b r é  v y k r o ã e n í  d o  t fi e t í h o  t i s í c i l e t í .

Obecnû to znamená, Ïe okres-
ní úfiad vydáním zfiizovatelské lis-
tiny pfievzal od 1. listopadu zfiizo-
vatelskou funkci pfiíspûvkové or-
ganizace Nemocnice ve Fr˘dku-
Místku, jejímÏ dosavadním zfiizo-
vatelem bylo od 1. ledna 1993
Mûsto Fr˘dek-Místek. V pream-
buli smlouvy v‰ichni úãastníci
shodnû konstatují, Ïe hlavním
smyslem pfievodu zfiizovatelské
funkce, kter˘ se dûje na základû
rozhodnutí mûstského zastupitel-

stva, je snaha vytvofiit lep‰í pod-
mínky pro poskytování zdravotní
péãe ve spádovém území okresu
a její efektivnûj‰í financování.
ZároveÀ vyslovují pfiesvûdãení,
Ïe kaÏd˘ z úãastníkÛ bude vyvíjet
maximální úsilí pfii plnûní závazkÛ
z této smlouvy plynoucích tak,
aby byl beze zbytku naplnûn úãel
touto dohodou sledovan˘. 

Jifií SCHNIRCH 
odborn˘ tiskov˘ mluvãí 

OkÚ Fr˘dek-Místek

V pondûlí 30 fiíjna v dopoledních hodinách byla na Okresním
úfiadû ve Fr˘dku-Místku podepsána tzv. trojdohoda podle § 51
Obãanského zákoníku mezi Okresním úfiadem Fr˘dek-Místek zas-
toupen˘m jeho pfiednostou ing. Jifiím Kajzarem, Mûstem Fr˘dek-
Místek v ãele se jeho starostou PhDr. ZdeÀkem Stolafiem
a Nemocnicí ve Fr˘dku-Místku vedenou MUDr. Ivo ·evãíkem, kte-
rou se vytvofiil základní právní rámec pro pfievzetí zfiizovatelské
funkce mûsta okresním úfiadem s platností od 1. listopadu 2000.

V TOMTO ROCE NAPOSLEDY
Poslední vefiejné zasedání zastupitelstva mûsta v tomto roce se

uskuteãní 12. prosince od 8.00 hodin ve velké zasedací síni fr˘-
decko-místecké radnice. 

Na programu jeho jednání bu-
dou body t˘kající se 5. zmûny
rozpoãtu na rok 2000, ale pfiede-
v‰ím návrh rozpoãtu pro rok
2001. 

Dále by se zastupitelé mûli
zab˘vat hospodafiením s majet-

kem mûsta, návrhem mûstské
památkové zóny Místek a studií
MPZ Fr˘dek. Do prozatím pfiipra-
vovaného a zpracovávaného pro-
gramu je zafiazen i dal‰í z bodÛ -
pfiepracovan˘ Jednací fiád Zas-
tupitelstva mûsta Fr˘dku-Místku.

VÁNOâNÍ STROM. Tradiãní vánoãní strom na místeckém námûstí
Svobody tu vyroste 4. prosince. Jako kaÏd˘ rok, i letos bude pod ním
umístûna pokladniãka na finanãní pfiíspûvky. V˘tûÏek sbírky, jak bylo
rozhodnuto, by mûl b˘t vûnován Nadaci proti rakovinû v Paskovû na
pofiízení infuzních pump v rámci poskytované kvalitní péãe v oblasti
onkologického programu pro obãany Fr˘dku-Místku. Ilustr. foto: OTO

NEMOCNICI P¤EVZAL OKRESNÍ Ú¤AD

Dûkujeme za zlato
Paralympionik Milan Kubala

z Fr˘dku-Místku vybojoval na
Olympijsk˘ch hrách v Sydney
zlatou medaili, kdyÏ v kategorii
spastikÛ jeho disk zaletûl do
vzdálenosti 32,97 cm. K vynika-
jícímu úspûchu Milanu Kubalovi
blahopfiejeme a dûkujeme za
reprezentaci âeské republiky
i na‰eho mûsta!

Kde a za kolik nakoupíme vánoãní stromek?

HHOOVVOORRYY  SS  OOBBââAANNYY
O tom, co vefiejnost zajímá

nejen v místû jejich bydli‰tû,
obci, ale i na‰em mûstû budou
hovofiit ve ãtvrtek 30. 11. 2000
od 17.00 hodin v hostinci 
U KozlÛ s obãany Chlebovic
odpovûdní pracovníci fr˘dec-
ko-místecké radnice. 
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● Na základû rozboru hospo-
dafiení Nemocnice ve Fr˘dku-
Místku a po projednání na pora-
dách primáfiÛ a vrchních sester
dne 19. fiíjna se fieditel organiza-
ce rozhodl nenav˘‰it mzdy zdra-
votnick˘m pracovníkÛm, ale vyu-
Ïít v‰ech dosavadních finanãních
prostfiedkÛ ke zkvalitnûní zdra-
votnické péãe o na‰e obãany jak
formou pokraãování a dokonãení
investiãních stavebních celkÛ,
tak nákupem dal‰ích moderních
a kvalitních pfiístrojÛ ke zlep‰ení
diagnostiky i terapie onemocnûní
na‰ich obãanÛ. 

● Zdá se, Ïe fotograf Ivan Korã
nemá jen dobré fotky, ale i skvûlé
nápady. Tím posledním byla insta-
lace v˘stavy pfiímo v místeckém
kostele sv. Jakuba, na jejíÏ verni-
sáÏ se se‰lo tolik lidí, Ïe by mûl
velebn˘ pán radost, kdyby sva-
tostánek nav‰tûvovalo pravidelnû
tolik vûfiících. V‰ichni pozvaní se
v‰ak neve‰li do novû otevfieného
vinného sklípku, kter̆  svoji ãinnost
zahájil rovnûÏ 11. listopadu po ver-
nisáÏi, která se pfiíznaãnû konala
v 11.00 hodin. Jedineãnou v˘stavu
fotografií v‰ak mÛÏete vidût pouze
kaÏdé úter̆  od 15 do 17 hodin a to
do 19. prosince leto‰ního roku. 

● Pamûtní medaile âeskoslo-
venské obce legionáfiské z rukou
legionáfie Adolfa Kalety byly udû-
leny pfiedsedovi OV âSBS Miro-
slavu Noskovi, legionáfii od
Tobruku Josefu Kfiístkovi a bojov-
níkÛm od Dunkerque Antonínu
Proke‰ovi a Josefu Lipkovi.

● Mûstská knihovna Vás zve
na hudební podveãer s názvem
RECITÁL, ve kterém vystoupí zná-
m˘ písniãkáfi Jan Burian. Pofiad
se uskuteãní ve ãtvrtek 30. listo-
padu 2000 v 18.00 hodin v Mûst-
ské knihovnû na Jiráskovû ulici.

● Na spoleãném adventním
koncertu v divadle âtyfilístek na
Slezské vystoupí 8. 12. od 20
hodin David VyslouÏil - folkov˘
písniãkáfi a Tomá‰ Koãko & or-
chestr World Music. David Vys-
louÏil je dvojnásobn˘m finalistou
Porty. Tomá‰ Koãko s orches-
trem zastupoval âR na meziná-
rodním festivalu World Music
a tradiãní hudby Europian Broad-
casting Union v RoÏnovû pod
Radho‰tûm. Moderuje rovnûÏ
znám˘ televizní pofiad Se‰li se.

S platností od 12. listopadu 2000
se uÏ neuÏívají názvy mûstské
zastupitelstvo nebo mûstská ra-
da, ale Rada, respektive Zastu-
pitelstvo mûsta Fr˘dku-Místku.
Nov˘ zákon ãíslo 128/2000 Sb.
s sebou pfiinesl i úpravu dal‰ích
uÏívan˘ch názvÛ - napfiíklad mís-
to zástupce ãi zástupkynû sta-
rosty  je jednoznaãnû zavedeno
uÏívání titulÛ místostarosta a místo-
starostka. V prÛbûhu jednání za-
stupitelstva bude novû volen
i finanãní v˘bor, pracovní skupina
pro nakládání s majetkem mûsta
by mûla b˘t pfietransformována
na majetkov˘ v˘bor. Bude disku-
továno i o zmûnû vyhlá‰ky o od-
padech, o územním plánování mûs-
ta a mûstsk˘ch i pfiímûstsk˘ch prÛ-
myslov˘ch zónách, a proto si mys-
lím, Ïe i úãast vefiejnosti bude dÛ-
leÏitá, aby obãané vûdûli, Ïe se
v‰ichni jimi volení zástupci  snaÏí
podle svého nejlep‰ího svûdomí
rozhodovat v jejich prospûch. 

Máme za sebou první volby do
vy‰‰ích územnû samosprávn˘ch
celkÛ. Celkovû se jich zúãastnilo
pomûrnû málo voliãÛ, ale na‰e
mûsto i cel˘ fr˘decko-místeck˘
okres mûly nejvy‰‰í procento sprá-
vnû vyplnûn˘ch volebních lístkÛ
a tedy platn˘ch hlasÛ. 

Souãasnû s uzávûrkou Zpravo-
daje byly zahájeny Hovory s ob-
ãany v na‰em mûstû a okolních
obcích, které spadají pod Fr˘dek-
Místek. JiÏ na jejich zaãátku se
ukazuje, jakou uÏiteãnou práci
dûlají místní obãanské iniciativy
v nûkter˘ch pfiímûstsk˘ch zónách
- na Pansk˘ch Nov˘ch Dvorech,
ve Skalici a v Chlebovicích a jak
by se mnohé místní problémy
v pfiímûstsk˘ch ãástech mûsta -
Lískovci ãi Zelinkovicích a LysÛv-
kách  lépe fie‰ily, kdyby v tûchto
místech vzniklo nûco obdobného.
Nov˘ zákon o obcích na to pama-
tuje - je moÏno zakládat osadní
v˘bory, které jsou mimo jiné
oprávnûny pfiedkládat zastupitel-
stvu i radû obce návrhy t˘kající se
rozvoje ãásti obce a jejího rozpo-
ãtu. Vûfiím, Ïe obãané ve v˘‰e
uveden˘ch ãástech mûsta v no-
vém roce nûco obdobného
vytvofií.

Je‰tû jednou Vám pfieji hezk˘
zbytek pracovních dní pfied vánoã-
ními svátky a klidné Vánoce. A ne-
zapomeÀte na Va‰e blízké a mys-
lím si, Ïe hodnû potû‰í i Va‰e osa-
mûlé sousedy a sousedky, na
nûÏ jejich rodiny zapomínají,
kdyÏ jim fieknete nûkolik hezk˘ch
slov k VánocÛm i k Novému roku
2001. Zdenûk STOLA¤, 

starosta

„Loni to vy‰lo,“ sdûlila nám
úvodem Vlasta Kopuncová, pfied-
sedkynû fr˘decko-místecké orga-
nizace SONS. „Vûfiím, Ïe i na
pfií‰tí rok peníze na provoz seÏe-
neme od sponzorÛ. DÛleÏité jsou
v‰ak peníze na mzdy dvou pra-
covníkÛ na‰ich odborn˘ch praco-

vi‰È. Bez nich by pfiestalo stfiedis-
ko existovat.“

Stfiedisko integraãních aktivit
pomáhá nevidom˘m a slabozra-
k˘m v sociálních a pracovnûpráv-
ních otázkách, odborn˘ch sluÏ-
bách i moÏnostech nového pra-
covního uplatnûní. Organizuje
i dal‰í jako rehabilitaãní pobyty,
zaji‰tûní rehabilitaãních a kom-
penzaãních pomÛcek, podporuje
zájmovou ãinnost sv˘ch ãlenÛ.
Pfiedev‰ím v‰ak zaji‰Èuje v˘uku
a zácvik na digitálním ãtecím
zafiízení a dal‰ích optick˘ch
pomÛckách.

Slabozrací a nevidomí vkládají
svoje nadûje do Mûsta Fr˘dek-
Místek, které - jak tomu bylo
doposud - jejich problémy  plnû
chápalo a vÏdy na‰lo prostfiedky
na financování potfiebn˘m. 

Den otevfien˘ch dvefií ve stfie-
disku SONS na ul. Josefa Suka
se konal v pondûlí 13. listopadu,
kdy si v‰ichni náv‰tûvníci mohli
prohlédnout, co v‰echno jeho
vedení pro své ãleny dûlá.

Stfiedisko integraãních aktivit a Centrum tyflotechnick˘ch
pomÛcek Sjednocené organizace nevidom˘ch a slabozrak˘ch
(SONS) ve Fr˘dku-Místku jsou závislé na tom, zda se jim poda-
fií zajistit na pfií‰tí rok dostatek penûz na mzdy pro dva pracov-
níky. 

PODùKOVÁNÍ
Chceme touto cestou podûko-

vat v‰em, ktefií pfiispûli ke krásnû
proÏité oslavû sedmdesáti let
na‰eho spoleãného manÏelské-
ho Ïivota. Jmenovitû místosta-
rostce Ing. Evû Richtrové, Alenû
·terevové, Kvûtû Rázlové, ãlen-
kám komise pro obãanské zále-
Ïitosti za dÛstojn˘ obfiad na fr˘-
deckém zámku a dûvãatÛm za
pûkn˘ kulturní program na na‰í
briliantové svatbû. ZároveÀ  dû-
kujeme za pozornosti a projeve-
ná pfiání sousedÛm, pfiátelÛm,
kamarádkám, MUDr. Olze Kal-
musové a MUDr. Vlastû Gletové,
také novináfiÛm a fotografÛm
deníkÛ Právo, Svoboda, Morav-
skoslezsk˘ den a t˘deníku Re-
gion Fr˘decko-Místecko. 

ManÏelé Jenovefa
a Franti‰ek Hrabalovi 

Sbírka pro nadaci
Den dobré vÛle byl v na‰em

mûstû 14. záfií 2000. Spoleãnû s
V˘borem dobré vÛle - Nadací
Olgy Havlové se na nûm podíleli
skauti ze stfiediska 8. pû‰ího
pluku v Místku. Úkolem akce
bylo uspofiádat finanãní sbírku,
jejíÏ v˘tûÏek bude prostfiednic-
tvím Nadace O. Havlové vûno-
ván opu‰tûn˘m dûtem. SkautÛm
je v‰ak líto, Ïe odznáãkÛ ve tvaru
srdíãka bylo málo a nedostalo se
na v‰echny. Také ply‰ov˘ch zví-
fiátek, která dostávala dûti za
nakreslení obrázku, rychle ub˘-
valo. I pfies tyto potíÏe se podafii-
la vybrat ãástka 6 817 korun a 50
haléfiÛ, která byla poukázána na
úãet V˘boru dobré vÛle.

V tûchto dnech jsme dostali informaci od obãanského sdruÏení
Îivot dûtem, které se vûnuje velice v˘znamnému a ojedinûlému

projektu, jak˘m je v˘stavba nové transplantaãní jednotky kostní dfienû
pro léãbu leukémie u dûtí v praÏské fakultní nemocnici Motol.
Vzhledem k tomu, Ïe v˘stavba nového zafiízení je finanãnû velice
nároãná (zhruba 80 miliónÛ korun) pofiádá toto sdruÏení nejrÛznûj‰í
charitativní akce. 

V kvûtnu za pfiítomnosti Dagmar
Havlové uspofiádala vefiejnou draÏbu
osobních vûcí pana prezidenta a sv˘ch klenotÛ. Na základû sponzor-
sk˘ch darÛ, vefiejné sbírky a samotné draÏby byla nemocnici v Motole
pfiedána ãástka 558 tisíc korun. V fiíjnu byl na území celé republiky tzv.
Srdíãkov˘ den. Srdíãka se symbolem sluníãka vynesla v pfiímém pro-
deji více neÏ 3,6 miliónu korun. 24. listopadu se v praÏském
Kongresovém paláci uskuteãnil charitativní spoleãensk˘ veãer pod
názvem Kfii‰Èálová noc, na kterém byla draÏena umûlecká díla v˘tvar-
níkÛ-hercÛ J. Kanyzy, F. R. âecha, B. Bohdanové a dal‰ích. 

V pfiípadû zájmu mohou lidé pfiispût pfiímo na úãet sdruÏení
Îivot dûtem ã. 80291329/0800-sbírka. 

P¤ISPùJTE I VY

V¯ZVA 
POLICIE âR
Koncem záfií 2000 - datum ne-

bylo pfiesnû stanoveno - do‰lo ve
Fr˘dku na Zámeckém námûstí ke
krádeÏi mobilního telefonu zn.
NOKIA 3210 a o pár dní pozdûji
na hfii‰ti u 11. Z· k odcizení dal‰í-
ho mobilního telefonu NOKIA
5110. V obou pfiípadech byl pa-
chatel vypátrán a zadrÏen. Ke
krádeÏím se doznal. Îádáme po‰-
kozené obãany, aby se pfiihlásili
na telefonu: 0658/614 358-9.

●

Nezji‰tûného dne v záfií bylo
odcizeno ze sklepních prostor
v domû ãp. 2886 na Bavlnáfiské
ul. horské pánské jízdní kolo -
modrá metalíza. Souãasnû bylo
v záfií na ul. âSA z chodby domu
ãp. 1944 odcizeno pánské jízdní
kolo zn. JOKO zelené barvy.
V obou pfiípadech se podafiilo
pachatele zajistit, proto Ïádáme
po‰kozené obãany, aby se pfiihlá-
sili na telefonu 0658/614 358-9.

Prodejní 
vánoãní v˘stava
Oblastní stfiedisko âSÎ ve

Fr˘dku-Místku vás zve na v˘sta-
vu prací sv˘ch ãlenek okresÛ
Bruntál, Karviná, Opava, Fr˘dek-
Místek, Nov˘ Jiãín a Ostrava pod
názvem Moravskoslezské Vá-
noce, která se uskuteãní od 4.
prosince, 13.00 hodin v Pen-
zionu pro dÛchodce v Ostravû-
Porubû, tfi. 17. listopadu. Prodej-
ní v˘stava potrvá do 5. prosince
do 17.00 hodin.

NEVIDOMÍ 
SPOLÉHAJÍ NA MùSTO

ÎÎAADDAATTEELLÒÒMM  OO BBYYDDLLEENNÍÍ
UpozorÀujeme v‰echny Ïa-

datele o pfiidûlení bytu v Do-
mech s peãovatelskou sluÏbou
a Penzionu pro dÛchodce, aby
se bûhem prosince dostavili
v úfiední dny: pondûlí a stfieda
do kanceláfie odboru sociál-
ních sluÏeb, Radniãní ul. 10, 1.
poschodí, kanceláfi ãíslo 205
k aktualizaci sv˘ch Ïádostí.       

(dokonãení ze str. 1)

SLOVO STAROSTY
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V leto‰ním roce si pfiipomínáme 65 let od otevfiení novû vybudované
mûstské nemocnice ve Fr˘dku. Budova slouÏí dosud, pfiestoÏe doznala
fiadu zmûn od doby, na kterou vzpomíná pamûtník MUDr. Du‰an Koval.

Bylo mu teprve ‰est let, kdyÏ byl u slavnostního otevfiení nemocnice
o prázdninách 1935 u pfiíleÏitosti dne otevfien˘ch dvefií. ¤íká, Ïe to byla
obrovská událost pro Fr˘dek i ‰iroké okolí. 

ProtoÏe bylo zapotfiebí dal‰ích prostor, na místû pÛvodních solárií po
stranách budovy vznikly pokoje. Ze stejného dÛvodu pak pokraãovala
v˘stavba tzv. nové nemocnice, která byla otevírána postupnû, protoÏe
také její dostavba v roce 1954 závisela na penûzích. MUDr. Koval pfii-
pomíná dal‰í okamÏiky, jichÏ byl pfiítomen  - poloÏení základního kame-
ne a pak otevfiení, kdy jako ãlen odboru mládeÏe âeskoslovenské stra-
ny lidové stál vedle tehdej‰ího ministra zdravotnictví Stránského. 

¤íká: „Otec byl Fr˘deãan. Zaãínal v úãtárnû BáÀské a hutní spoleã-
nosti. Pak se oÏenil a s dal‰ími úfiedníky byl pfieloÏen do Prahy. Já
i o rok mlad‰í bratr Libor jsme se tedy narodili v Praze. V roce 1933 byl
otec pfieloÏen zpût do Fr˘dku. Pak si jiÏ vzpomínám na schÛzky
z Junáka, kdyÏ jsme se scházeli jako vlãata v Domû katolick˘ch tova-
ry‰Û na Bruzovské ulici. Pozdûji  jako ãlenové mládeÏe âSL a zároveÀ
Orla jsme hrávali v „orlovnû“ ping-pong  nebo divadelní hry. AÏ do
sv˘ch osmnácti let jsem ministroval, tedy pfiisluhoval knûzi pfii boho-
sluÏbách. Ty byly slouÏeny na nûkolika místech. TéÏ v Exerciãním
domû pod Mariánsk˘m kostelem, kde svého ãasu byla pfiechodnû
umístûna lÛÏka interního a koÏního oddûlení. Po otevfiení nemocnice
v roce 1935 i v nemocniãní kapli Sv. kfiíÏe, která se nacházela ve dru-
hém podlaÏí nad hlavním vchodem. V nedûli se konaly dvû bohosluÏ-
by, v ostatních dnech pouze jedna uÏ o tfii ãtvrtû na ‰est, aby se jí mohl
zúãastÀovat o‰etfiující personál, pfiedev‰ím sestry Vincentky, které sem
pfii‰ly ze staré nemocnice na Hasiãské ulici.“

A pokraãuje: „Jako ‰kolák jsem zaÏil rÛzná stûhování ‰kol.
Nastoupil jsem na gymnázium, protoÏe odtud byla otevfiená cesta ke
tfiem posláním, která mû táhla. A to povolání kantora, knûze a lékafie.
KdyÏ jsem byl v sekundû, Nûmci gymnázium zavfieli. ·kolní docház-
ku jsem tedy dokonãil v tzv. hlavní ‰kole - b˘valá mû‰Èanská ‰kola ve
Fr˘dku. Zaãal jsem nav‰tûvovat v Ostravû Vy‰‰í prÛmyslovou ‰kolu,
ale i ta byla v roce 1943 uzavfiena. Ode‰el jsem do Válcoven plechu,
kde jsem pracoval v mechanick˘ch dílnách  v rÛzn˘ch profesích aÏ do
konce války. KdyÏ 2. kvûtna 1945 zaãaly osvobozovací boje o Fr˘dek,
byl jsem v nemocnici jako o‰etfiovatel. Nûmeck˘ personál utíkal, pfii-
b˘valo ranûn˘ch. Byli mezi nimi i mí kamarádi, ktefií se nûkdy bezhla-
vû vrhli do váleãného dobrodruÏství. Po t˘dnu, kdy jsem se vÛbec
nedostal domÛ, jsem nabyl pfiesvûdãení, Ïe budu pomáhat lidem.“

Ale cesta Du‰ana Kovala na lékafiskou fakultu nebyla pfiímoãará.
Po pÛl roce studia medicíny v Brnû mu nebylo dovoleno zapsat se do
dal‰ího semestru. Nesmûl  b˘t pfiijat ke studiu v Ïádném fiádném ter-
mínu. To dobfie vûdûl jeho pfiítel PhDr. Bohuslav Pavlok, kter˘ v té
dobû pÛsobil jako asistent na filozofické fakultû. Ten vyslovil nadûji,
Ïe tedy mÛÏe b˘t pfiijat v termínu mimofiádném. A tak se podafiilo
Du‰anu Kovalovi zaãít v „mezisemestru“  studovat dvoulet˘ obor pro
národní ‰koly na Pedagogické fakultû Masarykovy univerzity v Brnû.
Nav‰tûvoval téÏ pfiedná‰ky z defektologie a archeologie. Pfied ukon-
ãením studia byli studenti provûfiováni a varováni ve smyslu - teì jste
se tu skryli, ale v obcích vás bude vidût. PfiestoÏe jej nechtûli pustit
k závûreãné státnici, nakonec bylo rozhodnuto o jeho umístûní do
Orlové, kde dva a pÛl roku uãil ve zvlá‰tní ‰kole a pokraãoval v dál-
kovém studiu defektologie. Bûhem tûchto ãtyfiech ãi pûti let stále usi-
loval o návrat na lékafiskou fakultu. Nikdy nedostal oficiální vyjádfiení.
Úfiedníci  na ministerstvu ‰kolství se schovávali za nezodpovûzené
kádrové otázky. 

AÏ po tûchto nekoneãn˘ch peripetiích nástupem na medicínu 
1. listopadu 1953 se pfiiblíÏil svému vytouÏenému cíli. Vzpomíná, Ïe
za primáfie Jana Trnky jiÏ jako medik operoval ve fr˘decké nemocnici
slepá stfieva. Na chirurgii bylo málo lékafiÛ, a tak pomoc o letních
nebo vánoãních prázdninách pfii‰la vhod. I kdyÏ v Brnû mûl za sebou
jiÏ tisíc odveden˘ch porodÛ na porodnicko-gynekologickém oddûlení,
vrátil se MUDr. Koval v roce 1958 do Fr˘dku na chirurgii. ZÛstal jí
vûrn˘ aÏ do roku 1992. Po ukonãení aktivní lékafiské sluÏby zaãal pra-
covat jako revizní lékafi V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny a je dodnes
jejím externím odborníkem. 

Pfii povídání s ním pfied oãima oÏívají jména lékafiÛ i sester Vincentek,
která znal je‰tû z doby, kdyÏ pfiicházel do nemocniãní kaple. Rád vzpo-
míná na spoluÏáky, kter˘ch  má nepoãítanû.  Mnozí se stali i jeho kole-
gy v nemocnici a pfiáteli. V dobû nemoci primáfie MUDr. Vítûzslava
Hladíka vedl dlouhodobû chirurgii jako tehdej‰í  zástupce primáfie. KdyÏ
vznikla v nemocnici onkologická ambulance, mûl na starosti téÏ pre-
ventivní  mamologické prohlídky Ïen v rámci protinádorového onkolo-
gického programu zavádûného paskovskou nemocnicí. V této ambu-
lanci pracoval Dr. Koval patnáct let. Stavûl se za sdûlování pravdy pfie-
dev‰ím onkologicky nemocn˘m pacientÛm. Vedly jej k tomu eticko-
morální dÛvody, které vycházejí z kfiesÈansk˘ch zásad o pravdû. Po
otevfiení polikliniky pokraãoval  zde v práci v onkologické ambulanci,
kde je‰tû dosud nûkolika hodinami t˘dnû vypomáhá. 

Nikdy mu nebyly lhostejné ani vûci vefiejné. Od roku 1968 po tfii
funkãní období  stál v ãele okresního v˘boru âeskoslovenské strany
lidové. V komunálních volbách  byl zvolen ãlenem mûstského zastu-
pitelstva ve Fr˘dku-Místku pro období let 1990 - 1994. 

Anna Nováková

Mezinárodní festival dûtsk˘ch
a mládeÏnick˘ch talentÛ FEDD,
o jehoÏ pofiádání jsme vás infor-
movali v minulém ãísle Zpravo-
daje, je v plném proudu. Jak jsme
se od jeho organizátorÛ dovûdûli,
pfiijedou i zahraniãní hosté z Chor-
vatska - Dalmácie, Ba‰ky Vody.
Pan fieditel nám potvrdil úãast
malé skupinky, která pfiijede v rám-
ci prÛzkumu cestovního ruchu do
Beskyd a na základû dlouholeté
spolupráce ANNA TOUR s tímto
malebn˘m mûsteãkem. Pfiijedou
rovnûÏ zástupci turistického úfia-
du z Dalmácie a Turistické zajedi-
nice z Prahy. Mimo jiné pan fiedi-
tel sdûlil, Ïe o tento festival je ta-
kov˘ zájem, Ïe teì má ve ‰kole
problém, protoÏe dûti chtûjí jet
v‰echny. 

Z Polska se hlásí celé skupiny
a soubory. Z hlediska kapacit se
v‰ak musí provádût v˘bûr. 

Semifinále se uskuteãní 1. - 3.
prosince 2000 v areálu penziónÛ
„Na Horeãkách“ a bude ho mode-

NENÁPADNÍ, A P¤ECE ZAJÍMAVÍ

AUTODÍLNAAUTODÍLNA
vv areálu areálu 

Dolu Stafiíã I. - Sviadnov Dolu Stafiíã I. - Sviadnov 
VVám nabízí:ám nabízí:

opravy karosérií 
po havárii, 

i zkorodované, vãetnû laku
nástfiik dutin a spodkÛ

mechanické opravy
pfiíprava 

a zaji‰tûní ME a STK

0602 748 8130602 748 813

rovat Martin GoláÀ z âT Praha.
V doprovodném programu vystou-
pí sólisté z muzikálu Drákula,
ktefií jsou zároveÀ úãastníky po-
roty. Dal‰í aktuální informace se
dovíte na www.adt.cz/fedd.

FFEEDDDD  jjee  vv ppllnnéémm  pprroouudduu  



Dnes bude fieã o druhém nej-
vût‰ím odboru radnice a tím je
odbor sociální péãe. Zabírá celou
budovu na Radniãní 1149 a je‰tû
ãást budovy na Radniãní 10. Svou
úlohu plní tím, Ïe je povûfien ãin-
ností nejen pro na‰e mûsto, ale
také pro dal‰ích 36 okolních obcí.
V úfiední dny, kdy se chodby zaplní
obãany pfiicházejícími, aby poÏá-
dali o dávku sociální péãe, je jim
k dispozici 35 pracovníkÛ a také
rómská poradkynû na níÏ se
mohou obracet obãané této ná-
rodnosti (kanc. ã. 201, Radniãní ul.
10,  tel.: 609 408).

V neúfiedních dnech zÛstává
k dispozici v prÛbûhu celého t˘dne
informaãní kanceláfi (kanc. ã. 14,
tel.: 609 321). Jejím prostfiednic-
tvím se na odbor dostanou ti, ktefií
jsou pozváni. Ostatní pfiíchozí mají
moÏnost získat informace o dáv-
kách sociální péãe, vyzvednout si
pfiíslu‰né tiskopisy, ale získají také
obecné informace z celé sociální
oblasti a pfiípadné odkazy na jiné
instituce pÛsobící v této problema-
tice. V informaãní kanceláfii probíhá
také vymáhání pohledávek od kli-
entÛ, které vznikly jejich zavinûním. 

Vstupní prostory a ãekárna
sk˘tají prostfiednictvím nástûnek
pravidelnû aktualizovanou nabíd-
ku voln˘ch pracovních míst zdej-
‰ího úfiadu práce. Stejnou formou
také informace o tom, co je potfie-
ba k podání Ïádosti o dávku soci-
ální péãe a dal‰í informace.

Odbor tedy vyplácí dávky soci-
ální péãe, to je, zjednodu‰enû
fieãeno, dávky do v˘‰e Ïivotního
minima. Podle pfiíjemcÛ dávek se
dûlí na tfii oddûlení. Oddûlení pé-
ãe o rodinu a dûti (kanc. ã. 18 -
23, tel.: 609 312 - 315, 609 322
a 609 329) poskytuje sociální
dávky rodinám s nezaopatfien˘mi
dûtmi a to opakované, nebo jed-
norázové. Na tomto oddûlení je
také jedna pracovnice, která
vûnuje zv˘‰enou  pozornost rodi-
nám v nichÏ rodiãe nedostateãnû
plní svoji funkci, mají dluhy na
nájmech, dlouhodobû pfieÏívají
z dávek apod. Druh˘m oddûlením
je péãe o nezamûstnané (kanc.
ã. 3 - 11, tel.: 609 316, 609 323,
609 324 - 326, 609 330-332 a na
Radniãní ul. 10 kanc. ã. 207 a 208,
tel. 609 333 - 334) . Toto oddûlení
rozhoduje o pfiiznání, ãi nepfiizná-
ní dávek klientÛm, ktefií nemají
nezaopatfiené dûti a jejich pfiíjem
nedosahuje ãástek Ïivotního mi-
nima, tedy nejedná se v˘hradnû
o nezamûstnané obãany, ale
také o nejrÛznûj‰í obdobnû tíÏivé
situace obãanÛ. Oddûlení péãe
o obãany staré a zdravotnû
postiÏené (kanc. ã. 25 - 27, tel.: 
609 318 - 320) vyplácí kromû
dávek do Ïivotního minima také
nûkteré pfiíspûvky, jejichÏ pfiizná-
ní podmiÀuje zdravotní stav klien-
ta, pfiípadnû osoby o nûÏ je peão-
váno. Kromû uveden˘ch dávek
v‰echna tfii oddûlení mohou také
poskytnout dávku tehdy, ocitne-li
se obãan a jeho rodina v mimo-
fiádnû obtíÏné situaci vlivem Ïi-
velní pohromy nebo poÏáru a to
bez ohledu na jejich sociální
potfiebnost, av‰ak s pfiihlédnutím
k jejich majetkov˘m pomûrÛm.

Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe
se odbor ãasto setkává s rómsk˘-
mi obãany, jejich znaãnou neza-
mûstnaností i s pfiíãinami vzniku
tûchto problémÛ, byla mu svûfiena
problematika péãe o rómskou
mládeÏ (kanc. ã. 206 na ul.
Radniãní 10, tel.: 609 404). Tato
ãinnost je zamûfiena pfiedev‰ím
na v˘chovnou práci s rómsk˘mi
dûtmi a mládeÏí, nabízí  jim jiné
formy  trávení volného ãasu  neÏ 
v rodinách, a to jiÏ od útlého vûku.

Mûsíãnû se vyplácejí dávky pro
témûfi 8000 obãanÛ. V leto‰ním
roce to bylo od ledna do konce
fiíjna 149 miliónÛ korun. Z toho pro
rodiny s dûtmi 50 810 000,- Kã, pro
nezamûstnané 78 913 000,- Kã
a pro staré a zdravotnû postiÏené
obãany 19 326 000,- Kã.

Bc. Eva Strako‰ová
vedoucí odboru sociální péãe

ODBOR SOCIÁLNÍ PÉâE

v polovinû listopadu  zapoãaly práce na zlep‰ení vz-
hledu kfiíÏového podchodu, které provedou na‰e
Technické sluÏby. Budou vyãi‰tûny sklenûné plochy
u v˘stupÛ z podchodu a roz‰ífieno osvûtlení.
Nejviditelnûj‰í zmûny budou v nátûrech venkovních
konstrukcí a rámÛ uvnitfi. Pro lep‰í orientaci  v pod-
chodu a ve smûrech v˘stupu z nûj, budou jednotli-
vé trasy barevnû odli‰eny - ãervenou barvou trasa
na námûstí Svobody, modrou barvou smûr na ulici
Janáãkovu, zelená trasa smûrem k nákupnímu stfie-
disku Je‰tûr a Ïlutou barvu bude mít trasa k nákup-
nímu centru Meinl. 

V listopadu zaãne firma BYTMONT v.o.s. staveb-
ní spoleãnost realizovat  nezbytné úpravy a neod-
kladné zaji‰Èovací práce na objektu ãp. 112 ul.

Hlavní - b˘valé kino Vlast. Objekt je v havarijním
stavu a hrozí zfiícení stfiechy. Tyto práce si vyÏádají
náklady témûfi 2 mil Kã.

Od zaãátku listopadu je vyfiizování v‰ech záleÏi-
tostí spojen˘ch s pitnou i odpadní vodou mnohem
pfiíjemnûj‰í. Akciová spoleãnost Severomoravské
vodárny a kanalizace Ostrava totiÏ zfiídila v na‰em
mûstû, v sídle své poboãky, na ulici Beskydská ã.
124  nové regionální zákaznické centrum. Jeho úko-
lem je poskytovat na jednom místû co nej‰ir‰í sluÏ-
by a maximálnû usnadnit zákazníkÛm kontakt se
spoleãností. Zku‰ení pracovníci poÏadavky sami
ihned vyfiídí nebo zprostfiedkují jejich vyfiízení tak, aby
jednání bylo rychlé a vûcné.

Kromû klasické agendy vyfiídí Ïádosti o pfiipojení
k vefiejné vodovodní nebo kanali-
zaãní síti, zajistí potfiebná vyjádfiení
k projektové dokumentaci staveb,
pfiijme objednávku na zhotovení
nebo opravu vodovodních a kanali-
zaãních pfiípojek apod. Na zákaz-
nické centrum se mÛÏete obrátit
i s reklamací ze v‰ech oblastí ãin-
nosti spoleãnosti SmVaK a.s.
V pfií‰tím roce spoleãnost své sluÏ-
by je‰tû zdokonalí a zavede nov˘
zákaznick˘ systém, kter˘ pak
umoÏní z kteréhokoliv zákaznické-
ho centra vyfiídit poÏadavky zákaz-
níkÛ bez ohledu na místo odbûru
nebo bydli‰tû zákazníka.
Je otevfieno dennû od 8 do 15
hodin, v pondûlí a stfiedu od 8  do
17 hodin (pfiestávka na obûd od 12
do 13 hodin).

Ing. Eva Richtrová 
místostarostka
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SBùR NEBEZPEâN¯CH SLOÎEK

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Na vybraná parkovi‰tû ve mûstû mÛÏe obãan Mûsta Fr˘dek-Místek

bezplatnû pfiinést tyto nebezpeãné sloÏky odpadu: mazací a motoro-
vé oleje, olejové filtry, televizory, obrazovky, lednice pouÏité obaly od
postfiikÛ, vyfiazené léky, zbytky barev, lakÛ, fiedidel, autobaterie, mo-
noãlánky, záfiivky, v˘bojky, rádia, poãítaãe a jin˘ elektroodpad.

Parkovi‰tû Mûsíc Datum

âelakovského - u b˘v. obchodu prosinec 1. - 4.
Stará Riviéra - u ‰koly prosinec 1. - 4.
Bezruãova - u betonov˘ch zábran prosinec 1. - 4.
Nová osada - u obchodu prosinec 1. - 4.
Nová osada - ul. Hakena prosinec 1. - 4.
Havlíãkova - u ãesel na náhonu prosinec 1. - 4.
U Kina P. Bezruãe prosinec 5. - 7. 
U krytého bazénu prosinec 12. - 14. 
U Mariánského kostela leden 2001 9. - 11. 
Zastávka Na Veselé leden 2001 16. - 18.

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

Vám nabízí hutní materiál a kovov˘robky, zámeãnické a kovoobrábûcí práce. 

• Plechy ãerné tlou‰Èky 0,5 - 4 mm, nerezové AK Cr tlou‰Èky 1,5 - 3 mm pfiístfiihy,

koleãka na plotové sloupky. 

• Pozinkované plechy 0,55 - 1 mm. 

• 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 vinutá jádra.

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

• Zhotovíme jednoduché zámeãnické v˘robky z plechu a tahokovu. 

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

Telefon: 0658/482 919, 622 148

VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ,

Kam pro radu nebo vyfiízení va‰ich záleÏitostí:

Novû rekonstruovaná ãást dût-
ského oddûlení nemocnice, která
byla otevfiena a plnû uvedena do
provozu v dubnu tohoto roku, za-
hrnuje oddûlení pro kojence, ba-
tolata, dûti pfied‰kolního vûku, po-
koje pro matky s dûtmi, dûtskou
jednotku intenzivní péãe a ambu-
lantní trakt s pfiíjmovou a odborn˘-
mi ambulancemi. V rámci re-
konstrukce byl uskuteãnûn i pro-
jekt Humanizace dûtského oddû-
lení ve spolupráci s pfiedními ar-
chitekty a v˘tvarníky. Jeho v˘s-
ledkem je moderní, prostorovû
i funkãnû komfortnû fie‰ená lÛÏko-

vá jednotka s herními prostorami,
hernou a náv‰tûvní místností, za-
hrnuje pokoje urãené pro do-
provázející maminky s vlastním
sociálním zafiízením apod.

V‰em maminkám, rodiãÛm i pra-
rodiãÛm umoÏÀujeme, kromû kla-
sick˘ch náv‰tûvních hodin, i celo-
denní pobyty u sv˘ch hospitalizo-
van˘ch dûtí od ãasn˘ch ranních do
pozdních veãerních hodin neome-
zenû, dle lÛÏkové kapacity a zájmu
mohou b˘t maminky hospitalizová-
ny s dítûtem na samostatném
pokoji. Podobnû volné náv‰tûvy
rodiãÛ jsou i u pacientÛ léãen˘ch

na dûtské jednotce intenzivní péãe
v dobû od 11.00 hodin dopoledne
do 20.00 hodin veãer. Charakter
jednotky intenzivní péãe v‰ak
samozfiejmû neumoÏÀuje pobyt
rodiãÛ spoleãnû s dítûtem.

Pobyt rodiãÛ u lÛÏka svého
nemocného dítûte je plnû v soula-
du s celosvûtov˘m trendem a po-
jetím souãasné pediatrie. Realiza-
ce tohoto trendu je v‰ak je‰tû
v mnoha zdravotnick˘ch zafiíze-
ních zatím ojedinûlá. Jednoznaã-
nû pfiispívá k urychlenému a ús-
pû‰nému léãebnému procesu
u na‰ich mal˘ch nemocn˘ch paci-
entÛ.

MUDr. Jana Beránková

P¤ÍTOMNOST RODIâÒ NEMOCNÉ DÍTù POTù·Í
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Aprávû budoucí rozhledna
s hvûzdárnou se nachází
na pozemcích manÏelÛ

Halatov˘ch, ktefií ho bezúplatnû
dali k dispozici Mûstu Fr˘dek-
Místek. V rámci dobré spolupráce
Kulturního sdruÏení BezruãÛv kraj
s TJ Sokol Chlebovice byly jedno-
tû poskytnuty a smluvnû podloÏe-
ny bezplatnû dal‰í pozemky k uÏí-
vání pro provoz lyÏafiského vleku
a sjezdovky Chlebovice. Tímto byly
vytvofieny pfiíznivé pod-
mínky pro vznik nové-
ho kulturnû sportovní-
ho a v˘chovného are-
álu, kter̆  bude slouÏit
nejen turistÛm a sportov-
cÛm, ale jeho hlavním úãe-
lem by mûla b˘t v˘chova
na‰í mladé generace. 

V rámci aktivit sdruÏení
byly nalezeny pochopení
i podpora pro shánûní
penûz na budoucí roz-
hlednu s hvûzdárnou. By-
ly osloveny rÛzné institu-
ce, podnikatelé, známé
osoby a osobnosti. Za
realizaci rozhledny se
postavily i mûstské zastu-
pitelstvo a okresní úfiad.

„Ná‰ projekt byl mûst-
sk˘m úfiadem pfiedloÏen
na ministerstvo pro místní
rozvoj se Ïádostí o finan-
ãní podporu. Oãekávaná
praÏská podpora se v‰ak
letos neuskuteãnila. V‰e
bylo odsunuto aÏ do dru-
hého kola. Tedy pfií‰tí
rok,“ zhodnotil situaci struãnû
Václav Halat. „Kulturní aktivity
sdruÏení Bezruãova kraje podpo-
fiil nejen Mûstsk˘ úfiad, ale i pra-
covníci Hutního projektu ve
Fr˘dku-Místku, v té dobû vede-
ném ing. Janem Ká‰em, rovnûÏ
mûstsk˘m zastupitelem, ktefií
nám vyhotovili pfiedbûÏnou studii
budoucí rozhledny. Samozfiejmû
zdarma! V dal‰í práci nám dosta-
teãnû vy‰li vstfiíc na odboru
územního a ekonomického roz-
voje mûstského úfiadu. Generální
projekt pro stavbu konstrukce
a základÛ rozhledny pfiipravila
místecká firma Impros. Také
zdarma! Mohu citovat: ‚Tento pro-

jekt jsme pfiipravili zdarma, proto-
Ïe je urãen pro kulturní a spole-
ãensk˘ rozkvût na‰eho mûsta...’,
tato slova byla doloÏena písemnû
k technick˘m v˘kresÛm. A mohl
bych pokraãovat ve v˘ãtu pomoc-
níkÛ dál. 

Základy rozhledny vybudovala
firma Ikon ze Zelinkovic a její kon-
strukce je v souãasné dobû ve
v˘robû. Samozfiejmû se na ní
podílejí i dal‰í firmy. To, co jsem

nyní sdûlil ãtenáfiÛm, pfiedstavuje
náklady zhruba pfies milion korun,
protoÏe na samotné v˘stavbû se
finanãnû podílí Mûsto Fr˘dek-
Místek jen v leto‰ním roce ãást-
kou jeden milion korun.

A teì bych v‰emu dûní ‚na
na‰em kopci’ Pod Kabáticí nasa-
dil korunu. Vrcholek rozhledny,
vãetnû zastfie‰ení hvûzdárny by
mûl mít v˘‰ku zhruba tfiiadvacet
metrÛ. Nejvût‰í ozdobou budoucí
rozhledny bude minihvûzdárna
s pfienosn˘m hvûzdáfisk˘m dale-
kohledem, jehoÏ cenu nyní nedo-
káÏu vyãíslit. Ten nám rovnûÏ
bezplatnû (!) vûnovala rodina
Adolfa Kolãáfie z HodoÀovic,

kter˘ je ãlenem pfiedstavenstva
Kulturního sdruÏení Bezruãova
kraje...“

A proto, po vyslechnutí slov
duchovního, kter̆  vysvûtil nejen
základy rozhledny, ale i památné

kameny katolického básníka Fran-
ti‰ka Lazeckého, nacházející se
pár metrÛ od betonov˘ch patek
rozhledny, v místû, kde v roce
1983 tvofiil báseÀ Chlebovice, je
zapotfiebí se nad nimi fiádnû
zamyslet. Mimo jiné uvedl, Ïe
nejen pro sport, ale i vzne‰enost
ducha lidského povznesení a poz-
nání díla BoÏího je toto dílo stavû-
no a je tfieba se nad nimi hluboce
zamyslet. ProtoÏe turistika, jíÏ

bude rozhledna slouÏit, se neo-
bejde bez poznání krásy ves-
míru, k níÏ bude nedílnû patfiit
budoucí hvûzdárna na vrcholu
konstrukce rozhledny. A proto
se zanedlouho pod chlebovic-
kou Kabáticí opravdu oprávnû-
nû bude fiíkat kulturnû-spole-
ãensko-sportovní areál, kter˘,
jak jeho tvÛrci vûfií, bude slouÏit
v‰em obãanÛm nejen na‰eho
mûsta. 

P. S. Václav Halat vyuÏil
na‰eho rozhovoru k tomu, aby
jménem celého SdruÏení Bez-
ruãova kraje podûkoval v‰em
zastupitelÛm, radû a vedení
fr˘decko-místecké radnice za
v‰estrannou morální i finanãní
podporu pfii v˘stavbû budoucí
rozhledny s hvûzdárnou.
V‰em pfieje hezké proÏití vá-
noãních svátkÛ a dobré vykro-
ãení do prvního roku tfietího
tisíciletí. Hodnû zdraví a úspû-
chÛ v práci pro rozkvût na‰e-
ho mûsta. Jak na závûr uvedl:
„Na‰el jsem opravdovou pod-
poru nejen finanãní ale

i morální u mnoha podnikatelÛ
a rÛzn˘ch firem i ‰iroké vefiejnos-
ti. A to mû povzbuzuje k dal‰í ãin-
nosti.“

V E L K O O B C H O D

SECOND HAND
Ve Fr˘dku-Místku 

Originál Holandsko
Baleno v Amsterodamu 

do BIG-BAGÒ 
o váze 100 kg

Tel . :  0602/549 737

Provádíme ve‰keré

SKLENÁ¤SKÉ PRÁCE 
V INTERIÉRECH
A EXTERIÉRECH.

RÁMUJEME A PASPARTUJEME
- velk˘ v˘bûr rámÛ 

a paspart.
Provozní doba:

Po - pá 8 - 17
So 9 - 12

tel.: 0658/313 85
Sídlo: 

Domov mládeÏe SP·,
ul. 28. fiíjna 1639, 

Fr˘dek-Místek

V sobotu 21. fiíjna odpoledne se na kopci Pod Kabáticí konala nenápadná akce za úãasti zhruba pûti desítek obyvatel obce Chlebovice
a dal‰ích hostÛ. Proã se zde se‰li, se vefiejnost dovûdûla aÏ z pondûlního krajského tisku. U pfiíleÏitosti zbudování základÛ pro budou-
cí rozhlednu byl tamní duchovní správce chlebovické farnosti P. Mgr. Radomír Hradil poÏádán o vysvûcení základních stavebních kame-
nÛ. Pfiítomné za Kulturní sdruÏení BezruãÛv kraj pfiivítal jeho pfiedseda Václav Halat, propagátor kulturního, spoleãenského a sportovní-
ho dûní nejen ve mûstû, rodné obci, ale i jejím okolí Janáãkov˘ch Hukvald. 

DOTACE NEZISKOV¯M ORGANIZACÍM

Pro Ïadatele o dotaci je dÛleÏi-
té sledovat, kdy odbory Minis-
terstva kultury âR vypí‰í granty
na jednotlivé projekty. Tyto infor-
mace lze získat na internetové
adrese www.mkcr.cz (adresa Mi-
nisterstva kultury âR) nebo
v ãasopisu Místní kultura. Upo-
zorÀujeme, Ïe Ministerstvo kultu-

ry âR okresnímu úfiadu informace
o vypsání jednotliv˘ch grantÛ
nemusí zasílat, proto nelze spolé-
hat na v minulosti obvykl˘ infor-
maãní proces, kdy okresní úfiad
jednotlivé organizace informoval
o grantech a poskytoval jim for-
muláfie Ïádosti. V souãasné dobû
jsou vyhlá‰eny granty odboru
umûní a odboru hromadn˘ch sdû-
lovacích prostfiedkÛ.

ZKOU·KY
AUTODOPRAVCÒ

Okresní úfiad Fr˘dek-Místek,
referát dopravy a silnic jako
dopravní úfiad podle § 2 odst. 20
zák. ã. 111/1994 Sb. o silniãní
dopravû, ve znûní pozd. pfiedpi-
sÛ, stanoví pro rok 2001 termíny
zkou‰ek z odborné zpÛsobilosti
k provozování silniãní dopravy
pro cizí potfieby formou: vefiejné
linkové dopravy, taxisluÏby, mezi-
národní autobusové dopravy,
mezinárodní a vnitrostátní nák-
ladní dopravy provozované vo-
zidly od 3,5 tuny celkové hmot-
nosti.

Stávající dopravci, provozující
vnitrostátní a mezinárodní dopra-
vu s vozidly od 3,5 tuny celkové
hmotnosti jsou povinni pfiedloÏit
doklad o odborné zpÛsobilosti v
termínu do 30. 6. 2001 Ïivno-
stenskému úfiadu, kter˘ vydal
koncesi. NepfiedloÏí-li v této lhÛtû
dopravce tento doklad,  pozb˘vá
vydaná koncese uplynutím této
lhÛty platnosti.

Noví dopravci, musí tento
doklad pfiedloÏit pfied vydáním
koncesní listiny. Termíny zkou-
‰ek v roce 2001: 30. ledna, 13.
února, 6. a 20. bfiezna, 3. a 17.
dubna, 3., 15. a 29. kvûtna, 5.,
12., 19. a 26. ãervna.

Referát regionálního rozvoje a územního plánování Okresního úfiadu
ve Fr˘dku-Místku informuje, Ïe vláda sv˘m usnesením ã. 260/2000 ulo-
Ïila Radû vlády pro nestátní neziskové organizace, aby vydala
„Informaci o poskytování státních dotací nestátním neziskov˘m orga-
nizacím v roce 2001 ústfiedními orgány státní správy“. Text této infor-
mace je moÏno nalézt na internetové adrese www.vláda.cz  (Informace
úfiadu vlády - Rada vlády pro nestátní neziskové organizace).

PPOOVVÍÍDDÁÁNNÍÍ  PPOODD  KKAABBÁÁTTIICCÍÍ

OPRAVA. V minulém ãísle
Zpravodaje jsme na této stra-
nû pfiinesli Vyhlá‰ku ã. 7/2000
o stanovení podmínek úhra-
dy nákladÛ za pobyt dítûte v
Jeslích Fr˘dek-Místek. Ve âl.
5 ZpÛsob úhrady nákladÛ,
odst. 5 si zafiádil tiskafisk˘
‰otek. Správnû má b˘t uvede-
no: „...zaplatí poplatek ve
v˘‰i Kã 50,- za kaÏdou...“.
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NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Místek
1) Objekt ãp. 1753, J. Suka, IV. a V. NP - 17 kanceláfií (4 b˘valé

bytové jednotky)
2) Objekt ãp. 131, Palackého, suterén - sklepní prostory
3) Objekt ãp. 48, Nám. Svobody (soc. zázemí spoleãné), II. NP  -

1 místnost, vãetnû soc. zafiízení, IV. NP - pÛdní prostory
4) Objekt ãp. 1975, 8. pû‰ího pluku, IV. NP - 5 kanceláfií, II. NP - 4

kanceláfie
5) Prodejní boxy v kfiíÏovém podchodu, 1 box smûr ul. Fr˘dlantská,

1 box smûr MEINL
k.ú. Fr˘dek
1) Objekt ãp. 606, Sadová, V., IX. NP - 2 kanceláfie
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. Fr˘dek
pozemek p.ã. 1562/5 zast.pl. o v˘mûfie 972 m2 - za úãelem v˘stav-
by polyfunkãních domÛ (ul. Slezská, naproti Svopexu)
pozemky p.ã. 5875, p.ã. 5876, p.ã. 5872/4, p.ã. 5865/3, p.ã.
5874/3, o celkové v˘mûfie 3500 m2 - za úãelem v˘stavby bytov˘ch
domÛ (Vyhlídka)
Dostavba v MPZ Fr˘dek, pozemky p.ã. 114, p.ã. 115, p.ã. 117,
o celkové v˘mûfie 528 m2, ul. Hluboká - kupecké domy
k.ú. Místek
pozemky p.ã. 1706/1 ost. pl. o v˘mûfie 280 m2, p.ã. 3124/1 ost. pl.,
o v˘mûfie 100 m2 a p.ã. 3047/2, ost. pl., o v˘mûfie 700 m2 za úãe-
lem dostavby v MPZ Místek
Informace: odbor SOM, tel. 0658/609 173, 609 176

OPAKOVANÁ DRAÎBA
● Mûsto Fr˘dek-Místek vyhla‰uje draÏbu objektu ãp. 249, na
pozemku p.ã. 4222/2 a pozemku p.ã. 4222/2, zast. pl.,  o v˘mûfie
110 m2, v‰e k.ú. Lískovec. Vyvolávací cena ãiní 150.000,- Kã.
DraÏba se bude konat 13. 12. 2000 ve 13.00 hodin ve velké zase-
dací síní MûÚ Fr˘dek-Místek. BliÏ‰í informace na odboru správy
obecního majetku MûÚ Fr˘dek- Místek, ã. tel. 609 172, 609 179.
● Mûsto Fr˘dek-Místek vyhla‰uje draÏbu objektu ãp. 1376, na
pozemku p.ã. 6061/2  a pozemku p.ã. 6061/2, zast. pl. o v˘mûfie
65 m2,  objektu ãp. 1876 na pozemku p.ã. 6016/1, pozemku p.ã.
6016/1, zast. pl. o v˘mûfie 234 m2, pozemku p.ã. 6016/3, zast. pl.
o v˘mûfie 328 m2, pozemku p.ã. 6016/5, zast. pl. o v˘mûfie 52 m2 a
pozemku p.ã. 6016/7, zast. pl. o v˘mûfie 3 m2, v‰e k.ú. Fr˘dek.
Vyvolávací cena ãiní 1.200.000,- Kã. DraÏba se bude konat 13. 12.
2000 ve 13.30 hodin ve velké zasedací síní MûÚ Fr˘dek-Místek.
BliÏ‰í informace na odboru správy obecního majetku MûÚ
Fr˘dek- Místek, ã. tel. 609 172, 609 179.

STAVEBNÍ Ú¤AD INFORMUJE
II. Opravy a údrÏba elektrického vedení a plynovodÛ
Co má dûlat majitel rodinného domu, kdyÏ zjistí, Ïe má poniãe-

né záhony, nebo vlastník pole, jehoÏ hluboké koleje od nákladních
automobilÛ vedou aÏ k opraváfiÛm stoÏáru vysokého napûtí, kter˘
stojí uprostfied jeho pozemku? Oba mají moÏnost Ïádat finanãní
náhradu. Energetické firmy sice mohou ze zákona vstupovat na
soukromé pozemky tak, aby na nich opravovaly a udrÏovaly svá
zafiízení, pfiípadnû odstraÀovaly stromy a porosty, které ohroÏují
bezpeãn˘ provoz sítû, ov‰em za tûchto pfiedpokladÛ:

- musí akci pfiedem majiteli nemovitosti ohlásit
- pozemek ãi stavbu jsou povinny uvést do pÛvodního stavu   
- odstraÀovat stromy mohou jen za pfiedpokladu, Ïe tak po

v˘zvû neuãiní jejich majitel.  
Vlastník nemovitosti, kterému vznikne ‰koda, mÛÏe poÏádat roz-

vodnou spoleãnost o finanãní náhradu. V takovém pfiípadû musí
energetické firmy s majitelem nemovitosti jednat, vlastník v‰ak
musí prokázat, Ïe ‰kodu opravdu zpÛsobila konkrétní firma. SÚ

PODPORA SPORTU VE MùSTù
Komise pro sport a mládeÏ pracující pfii Mûstské radû ve Fr̆ dku-

Místku oznamuje v‰em sportovním organizacím pracujícím s mlá-
deÏí, Ïe si mohou poÏádat pro rok 2001 o dotaci ze sportovního
fondu mûsta. Formuláfie Ïádostí o pfiidûlení finanãních prostfiedkÛ
na rok 2001 je moÏné vyzvednout na Mûstském úfiadû ve Fr̆ dku-
Místku, odbor ‰kolství, kultury, mládeÏe a tûlov˘chovy, ul. Radniãní
1148 u paní âechové (tel.: 609 204) a vrátit fiádnû vyplnûné nej-
pozdûji do 15. ledna 2001. (pokraãování na stranû 7)

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA, 
RADY MùSTA A KOMISÍ

U nûkter˘ch oborÛ v souvislosti
s dal‰í legislativní zmûnou se lhÛty pro
dodání prodluÏují o dal‰í dva roky (do
dubna 2003) a zmírÀují se i podmínky.
Novûj‰í právní úprava se t˘ká zejména
prÛvodcÛ, cviãitelÛ, masérÛ, majitelÛ
fitcenter, solárií a salonÛ, které nabíze-
jí piercing a tetování, majitelÛ obchodÛ
se zvífiaty a drezérÛ, která dává moÏ-
nost nahradit doklad o absolvování
‰koly ãi vyuãení (s v˘jimkou prodeje
a drezúry zvífiat) rekvalifikaãním kur-
zem. Ten v‰ak musí pofiádat instituce
akreditovaná pfiíslu‰n˘m minister-
stvem. Podnikatel, kter˘ si bude chtít
doplnit vzdûlání v kurzu nebo osoba
uvaÏující o kurzu, protoÏe chce zaãít
podnikat, by proto mûl pfiedem zjistit,
zda spoleãnost nabízející rekvalifikaci
opravdu vlastní akreditaãní osvûdãení
od pfiíslu‰ného ministerstva.

Pro jinou dal‰í povinnost lhÛty bûÏí
do posledního února roku 2001,
spoãívající v doloÏení uÏívacích titulÛ
k sídlu/místu podnikání ( není-li zároveÀ
bydli‰tûm), u zahraniãních osob k umís-
tûní sídla organizaãní sloÏky, tj. u pod-
nájmÛ pfiedloÏením nájemních smluv
a u v˘hradních vlastníkÛ list o vlastnic-
tví z katastru nemovitostí, v pfiípadnû
spoluvlastníkÛ je‰tû jejich písemné
souhlasy. Toto platí i u zaloÏen˘ch
je‰tû nezapsan˘ch subjektÛ do ob-
chodního rejstfiíku.

Ve stejném termínu je zahraniãní
osoba povinna pfiedloÏit doklad o po-
bytu za úãelem podnikání. Nesplnûní
bude povaÏováno za závaÏné poru‰e-
ní zákona a mÛÏe následnû dojít ke
zru‰ení oprávnûní.

Bûhem uplynul˘ch devíti mûsícÛ byl
Ïivnostensk˘ zákon 17krát doplnûn ãi
pozmûnûn. Jedna z novel o‰etfiila
vydávání paragonÛ pouze na Ïádost
zákazníka, tak jak bylo stanoveno
v dobách minul˘ch. Jiné zmûny se
t˘kají napfiíklad vnitrostátní plavby,
sociální právní ochrany dûtí, poji‰Èo-
ven, draÏeb, po‰tovních sluÏeb, autor-
ství, provozování muzeí, zdravotnic-
k˘ch prostfiedkÛ, zubních technikÛ,
léãiv, telekomunikací, tûÏby nerostÛ,
auto‰kol, dezinfekcí a deratizací, bez-
peãnosti práce, standardizace, cen-
n˘ch papírÛ a také oboru elektro.

V˘znamnûj‰í zmûnou v Ïivnosten-
ském podnikání je úãinnost ( k 1. 1.
2001) vládního nafiízení ã. 140/2000
„Seznam oborÛ Ïivností voln˘ch“
obsahující 124 oborÛ, které jsou je‰tû
dále podrobnûji specifikovány.

U jiÏ vydan˘ch Ïivnostensk˘ch
právnûní dojde k zafiazení kaÏdé j
notlivé ãinnosti do oboru v dikci p
chodn˘ch ustanovení Ïivnostensk
zákona. Nebude-li název pfiedm
podnikání odpovídat seznamu, nah
dí Ïivnostensk˘ úfiad po projedn
s podnikatelem oprávnûní podle 
úpravy bûhem následujících tfií 
Aplikací napfiíklad zcela zanikne 
pouÏívanûj‰í název Ïivnosti Ko
zboÏí za úãelem jeho dal‰ího prod
a prodej,  jelikoÏ obory rozdûlují ve
prodejce a maloprodejce a dal‰í sp
fikace i jednotlivé komodity. Obdo
je fie‰ena i ãinnost zprostfiedkova
ská, která je podfiazena jako specif
ce v jednotliv˘ch oborech, ale jiÏ ne
skytuje v dnes uÏívaném tvaru Zp
stfiedkování obchodu, sluÏeb, rekla
a zakázek.
Od 1. 1. 2001 upravuje podnikatel
prostfiedí i novela obchodního zák
ku. Dotkne se  v˘znamnû podnika
-  fyzické osoby - povinnû se zapis

do obchodního rejstfiíku naplní-l
souãasnû dvû podmínky:

-  v˘‰e obratu dosáhne (pfiekr
v posledních dvou úãetních ob
bích ãástku zakládající ovûfiení ú
ní uzávûrky auditorem,

-  zamûstnává-li tolik osob, Ïe
povinnost vést podvojné úãetnict
Novû je chápáno sídlo/místo po

kání, nepÛjde jiÏ o libovolnou mno
fiktivní adresu, ale o centrum, kde
skuteãnû realizuje podnikatelská 
nost. V tomto pfiípadû také o povinn
ze zákona spolu s dal‰ími upfiesnûn
adresy a vymezením tohoto pojmu.
jisté míry dojde k omezení pro umí
ní sídla u právnick˘ch osob v byt
spoluvlastníkÛ a jednatelÛ s ohled
na povahu pfiedmûtu podnik
Novela zároveÀ obsahuje mnohé d
úpravy a doplnûní.

Y. Králo
vedoucí obec. Ïivnostenského úfia

Upozornûní:
Podnikatelé s bydli‰tûm v ¤epi‰

dosud registrovaní u Obecního Ïiv
stenského úfiadu ve Fr˘dku pfiechá
do kompetence Ïivnostenského úfi
ve Vratimovû.

Ve‰kerou korespondenci a pod
s úãinností od 13. 11. 2000 uplatÀ
te na Îivnostenském úfiadû ve Vr
movû.

ÎIVNOSTENSK¯ ZÁKON PO NOVELE II
V prÛbûhu roku jste byli seznámeni se zásadními zmûnami vypl˘vajíc

z velké bfieznové novely Ïivnostenského zákona. V souvislosti s tím pfii
mínáme, Ïe u Ïivností pfiecházejících z Ïivností voln˘ch do Ïivností reg
mentovan˘ch (fiemesln˘ch, vázan˘ch, koncesovan˘ch) je povinností p
nikatele pfiedloÏit Okresnímu Ïivnostenskému úfiadu v Místku dokla
o odborném vzdûlání a praxi. 



Koncert s názvem „Pfiítel âas“ byl
oncipován jako audiovizuální projekt,
dy jednotlivá taneãní, pûvecká a muzi-
antská ãísla byla prokládána jak au-
entick˘mi, tak souãasn˘mi videosním-
y, písnûmi a namluven˘mi texty. Tech-
icky sloÏité propojení v‰ech prvkÛ
citlivû vybrané archivní ukázky vykou-
ily na obliãejích divákÛ nejednu slzu
ojetí. Scénáristce pofiadu Lence Duj-
ové, tentokrát pod reÏijním vedením u-

mûlecké vedoucí Ireny Blablové, se opût
odafiilo zabrnkat na citlivou strunu v‰ech
dí, ktefií na‰li ve folklóru zalíbení. Pfies-
oÏe organizátofii koncertu rozeslali nû-
olik stovek pozvánek, témûr v‰em b˘va-
˘m ãlenÛm souboru a dal‰ím lidem, ni-
do neãekal tak obrovsk˘ zájem divákÛ. 
Fakt, Ïe nûktefií lidé museli sedût na

fiistaven˘ch Ïidlích, ãi dokonce na
emi dokazuje, Ïe si Ostravica za léta
vého pÛsobení vybudovala nezamûni-
elné místo v kulturním dûní mûsta
r˘dku-Místku.
Po skonãení koncertu bylo ve foyeru

na setkání ãlenÛ souboru, ktefií jím
ro‰li a procházejí aÏ do dne‰ních dnÛ
pozvan˘ch hostÛ. Pfiípitkem s krátk˘m
ozastavením v minulosti a pohledem
o budoucnosti, zahájily následující

ãást veãera zakladatelka souboru Vûr-
ka ·imková a nová umûlecká vedoucí
Irena Blablová. V‰ichni pfiítomní si pak
mohli zatancovat a zazpívat u cimbálov-
ky, jen tak si popovídat se znám˘mi
lidmi nebo shlédnout v kinû snímek
„Ostravica v Anglii“, kter˘ v roce 1978
natoãila âeská televize a jeho komentáfi
namluvil Miroslav Horníãek. 

Ostravica oslavila jubileum
Místecké Kino Petra Bezruãe po

del‰í dobû opût praskalo ve ‰vech.
Nehrál se v‰ak atraktivní film, n˘brÏ
své pfiíznivce a obdivovatele folklóru
pfiitáhl do hledi‰tû soubor lidov˘ch
písní a tancÛ Ostravica, kter˘ slavil 40.
v˘roãí od svého zaloÏení.

Po mil˘ch taneãních hrátkách nej-
men‰ích ãlenÛ souboru, ktefií slavnost-
ní koncert zahajovali, nastoupila zku-
‰ená skupina dospûl˘ch taneãníkÛ
a muzikantÛ v bohatém programu,
kter˘ dÛstojnû prezentoval tradice regi-
onu i taneãní a hudební umûní tohoto
souboru. Filmové vsuvky dokumentují-
cí pfiedávání lidového bohatství i histo-
rii souboru umocnily celkovû pfiíznivé
proÏitky z témûfi dvouhodinového kon-
certu. Nám, co del‰í dobu Ostravici
známe, v‰ak tro‰iãku chybûla obvyklá
jiskra, chuÈ, entuziasmus, kter˘mi nás
tento soubor hladíval. Asi tak, jak to
pofiád umí a opût pfiedvedla paní ·pr-
cová s dal‰ími b˘val˘mi ãlenkami sou-
boru.

Pfiesto, Ostravici patfií vfiel˘ dík za
krásn˘ veãer a hfiejiv˘ pocit, Ïe tradice
nehynou, ale mají v tomto hektickém
Ïivotû dál své pfiíznivce i tvÛrce. Hodnû
zdaru a zanícení do dal‰í etapy této
nezi‰tné práce pfieje     

Eva Geryková

DOTACE Z FONDU REGENERACE
Vyz˘váme vlastníky kulturních památek v mûstsk˘ch památko-

v˘ch zónách Fr˘dku-Místku, ktefií plánují v pfií‰tím roce opravy
objektÛ, aby se urychlenû informovali na odboru ‰kolství a kultury
Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-Místku. Je zapotfiebí vyplnit anketní
dotazník, kter˘ bude zaslán na Ministerstvo kultury âR, na jehoÏ
základû bude rozdûlována dotace z Fondu regenerace mûstsk˘ch
památkov˘ch zón pro rok 2001. BliÏ‰í informace: Mûstsk˘ úfiad,
tel.: 609 201-2.

P¤ÍSPùVEK Z KULTURNÍHO FONDU
Kulturní komise pracující pfii Mûstské radû ve Fr̆ dku-Místku

oznamuje v‰em zájemcÛm o pfiíspûvek z kulturního fondu, Ïe for-
muláfie Ïádostí o pfiidûlení finanãních prostfiedkÛ na rok 2001 je
moÏné vyzvednout na Mûstském úfiadu ve Fr˘dku-Místku, odbor
‰kolství, kultury, mládeÏe a tûlov˘chovy, Radniãní 1148 a vrátit
fiádnû vyplnûné s poÏadovan˘mi pfiílohami nejpozdûji do 22. 12.
2000.
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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

RENOVACE
- pásek pro tiskárny

a psací stroje

- inkoustov˘ch náplní 
pro HP a Canon

- tonerÛ pro HP

Nám. Svobody 26
738 01 Fr˘dek-Místek
tel./fax: 0658/349 03 

PRODEJ
ELEKTRONICK¯CH SOUâÁSTEK,
NÁHRADNÍ DÍLY AUDIO, VIDEO, 

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

A DAL·Í

PROVÁDÍME OPRAVY
tv, audio, video 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

✌

Jen 93.334,-Kã
Vám staãí k získání bytu do osobního

vlastnictví!
Fr˘dek-Místek, lokalita Vr‰avec

Pouze 64 bytÛ ve 4 bytov˘ch domech
jen po 16bytech + 8 garáÏí, stání
v suterénu 

NEVÁHEJTE A SPOJTE SE S NÁMI CO NEJD¤ÍVE:
● Máte je‰tû ‰anci zajistit si státní finanãní podporu platnou v leto‰ním roce!

(za pfiedpokladu, Ïe se s námi spojíte je‰tû v tomto mûsíci - v prosinci jiÏ
mÛÏe b˘t pozdû) 

● Omezen˘ v˘bûr luxusních bytÛ - nyní k dispozici jen 8 rÛzn˘ch typÛ bytÛ!
● BohuÏel ke kaÏdému z bytÛ není k dispozici garáÏové stání v suterénu

domu!
Aktuální stav: 
● vydáno pravomocné stavební povolení, 
● inÏen˘rské sítû a zaloÏení domÛ dokonãeno,
● dokonãení a pfiedání bytÛ do uÏívání v prosinci 2001 

0608-169998, 0608-136933, nebo e-mail:vrsavec.bj@volny.cz
Nyní se jiÏ tû‰íme na setkání s Vámi, odborn˘ finanãní t˘m Agentury

MINERVA Consulting CZ DEVELOPER By CZ, 460 43 Liberec, 8. bfiezna 12

Nejãastûj‰í otázka na Hovorech s obãany
Nejãastûji byla zástupcÛm radnice na Hovorech s obãany pokládána otáz-

a t˘kající se svozu a poplatkÛ za odpady. Zde je struãná odpovûì:
Obãané v leto‰ním roce platili za odpady dvojí ceny. Za období leden - bfiezen

o byla stará cena vztaÏena na popelnici. Nyní obdrÏeli sloÏenky, kde je v˘poãet
roveden v souladu s novelou zákona o odpadech a vyhlá‰kou mûsta o poplat-
u obãanÛ za odpad. Poplatek je stanoven ve v˘‰i Kã 380,- na obãana. Obãané
leto‰ním roce zaplatí ãástku Kã 285,- za 1 osobu, coÏ odpovídá pomûrné ãásti
poplatku za odpad za období duben - prosinec. V pfií‰tím roce budou obãané

latit poplatek za odpad ãtvrtletnû!

první veãerní prohlídku fr˘deckého zámku pfii
víãkách byl neãekanû mimofiádn˘ zájem.
ámecké prostory byly schopny pojmout jen 400
sob a na dal‰í se tentokrát nedostalo. Ti ‰Èast-
ûj‰í byli vût‰inou mile pfiekvapeni romantickou
tmosférou a vÛbec poprvé se mohli projít po
pojovacím mÛstku mezi Zámeckou expozicí

glorietem, odkud se jim naskytl nev‰ední
ohled na zadní stranu zámku a svítící mûsto.
ájemci, ktefií se v fiíjnu veãer do zámku nedosta-
se mohou tû‰it na dal‰í romantickou prohlídku,

terá se uskuteãní v pátek 16. bfiezna 2001.

Ostravica slavila s Pfiítelem âasem
V sobotu 11. listopadu 2000 probûhl v Kinû Petra Bezruãe v Místku kon-

ert ke 40. v˘roãí zaloÏení Souboru lidov˘ch písní a tancÛ Ostravica. 
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V záfiijovém Zpravodaji jsme vás seznámili s problematikou lesÛ
na území na‰eho mûsta. Dnes bychom rádi pokraãovali v na‰em
miniseriálu, kter˘ by mûl v tomto díle ozfiejmit vefiejnosti práci
mysliveckého sdruÏení, protoÏe neustále pfievládá názor na mys-
livce v tom smyslu, Ïe to jsou vrahové zvûfie...

„Není to jenom lov, ale pfiedev‰ím obrovská kupa starostí a potfieby
penûz urãen˘ch pro honitbu,“ fiekl nám úvodem mysliveck˘ hospodáfi
Hubert Rodek. „Na‰e honitba má veli-
kost jeden tisíc hektarÛ a s tím úzce sou-
visí pfiedev‰ím plán chovu a aÏ pak plán
lovu. Stavy zvûfie jsou regulovány nejen
odstfielem, ale bohuÏel nûkolik kusÛ
roãnû konãí pod koly aut na silnicích.
Domnívám se, Ïe v poslední dobû nemá
zvûfi v lesích dostatek klidu. Proto
dochází ãastûji ke sráÏkám s motorov˘mi vozidly. Ale svoje vykonávají
i volnû pobíhající psi. No a teì? Teì se hrozíme, aÏ bude vystavûna
dálnice na âesk˘ Tû‰ín.“

Ze zpravodajství se ãasto dovídáme o pytláctví...
„Samozfiejmû pytláci byli, jsou a budou. Ale za formu pytláctví pova-

Ïujeme i to, kdyÏ fiidiã pfiejede napfi. srnu a místo aby nehodu nahlásil,
ji naloÏí do auta a doma v klidu zpracuje. V loÀském roce jsme zazna-
menali úbytek dvanácti kusÛ zvûfie. Tyto nehody byly hlá‰eny. T˘kaly
se srnãí, ãerné zvûfie a baÏantÛ. Zajíci hlá‰eni nejsou  ...“.

A co zvûfi na jídelníãku v restauracích?
„To je záleÏitost hovofiící sama o sobû. Spí‰ by se tímto problémem

mûla zab˘vat ãeská obchodní inspekce. Hovofií se o myslivecké stráÏi,
ta uÏ má potfiebnou legislativu, kterou upravuje zákon o vefiejn˘ch ãini-
telích. KdyÏ si je její ãlen zcela jist, Ïe upytlaãená zvûfi byla ukryta
v kufru automobilu, má pravomoc automobil zastavit. Ale vrátím se ke
zvûfiinû v restauracích. Jejich majitelé by si mûli dobfie rozmyslet, od
koho zvûfiinu kupují. KaÏd˘ kus by mûl projít dÛkladnou veterinární kon-
trolou, na to existuje tzv. Veterinární zákon. Jsou rÛzné typy onemoc-
nûní zvûfie a uÏ jejich samotné názvy by mohly pfiípadné ãerné odbû-
ratele odradit. Brucelóza, myxomatóza, trychnilóza apod. A tak kdyÏ se
zamyslím nad ‚ãern˘m’ odbûrem zvûfie, majitelé restaurací se dopou-
‰tûjí hned nûkolika trestn˘ch ãinÛ. Vefiejného ohroÏení, podvodu, spo-
luúãasti na trestném ãinu, finanãních machinacích a tak dále...
Samotnou kapitolu pak tvofií pytláci - a co je úplnû nejhor‰í - nov˘ zpÛ-
sob pytlaãení. Nahánûní zvûfie terénními vozidly a její oslepování siln˘-
mi reflektory. A pak bác! Tomu fiíkám opravdov˘ hyenismus. Kdysi lidé
pytlaãili, aby si zpestfiili jídelníãek a najedli se. Dnes se pytlaãí pro pení-
ze. Za maso i za trofeje.“

Jaké jsou stavy zvûfie v na‰í honitbû? 
„V podstatû obnovujeme chov. Po povodních pfied tfiemi lety do‰lo

k velkému úhynu a tedy prudkému sníÏení stavu zvûfie. Loni byly dva
hony a byl povolen odstfiel patnácti kusÛ. Umûl˘m chovem baÏantÛ -
zhruba 200 kusÛ roãnû - pak doplÀujeme stavy v honitbû. Zdá se, Ïe

ãlovûk bude muset opût vûnovat velkou péãi pfiírodû. Z vyprávûní
znám, kdy bylo bûhem honu skoleno 100 kusÛ zvûfie. Ale souãasné
podmínky tomu vÛbec nenasvûdãují. Zvûfi ztrácí plodnost. Moderní
zemûdûlské stroje a chemické hnojení devastují pfiirozené úkryty.
Roz‰ífiila se ‰kodná. Li‰ky se pfiemnoÏily a jsou nosiãi vztekliny. Za rok
je povolen odstfiel tfiiceti pûti li‰ek. A smeãky toulav˘ch psÛ berou
i zdravou zvûfi!“

TakÏe myslivost není jen procház-
ka tich˘m lesem ...
„Myslivost je i plánování. Já, jako mys-

liveck˘ hospodáfi, vypracovávám kro-
mû statistiky i plány lovu a chovu, kde
v honitbû fyzicky probíhá dvakrát do
roka sãítání zvûfie. Podle uÏivnosti
honitby, která se hodnotí bonitou exis-

tují koeficienty pfiírÛstu a pomûrem zvûfie samãí a samiãí docilujeme nor-
movan˘ch stavÛ. V‰e, co je nad normovan˘ stav vybíráme selektivnû tak,
aby k odstfielu byly urãeny pfiedev‰ím pfiestárlé a nemocné kusy. Jin˘mi
slovy - odstfiel v revíru není otázkou doplnûní stavu ledniãky v domác-
nosti, ale pfiedev‰ím nutnou potfiebou k udrÏení dobrého stavu zvûfie.

Myslivost se stala drah˘m koníãkem. V‰echny ‰kody zpÛsobené pfií-
rodou i lidmi musíme nahrazovat z vlastních prostfiedkÛ. Nejen prací,
ale i finanãnû. A tak pokud si o nás nûkdo myslí, to co jste uvedl
v úvodu, vûfiím, Ïe pomalu zaãne mûnit názor. ProtoÏe myslivost - to je
pfiedev‰ím láska k pfiírodû, práce pro ni a teprve pak radost z ulovené-
ho kusu. A tímto se fiídí v‰ichni ãlenové na‰eho sdruÏení.“

„UÏ od dubna leto‰ního roku
sledujeme pfiípravy tohoto neb˘-
valého projektu  ministerstva. Na-
‰e ‰kola má sedm set ÏákÛ a byla
spoleãnû s ‚pûtkou’ a dal‰ími
sedmi ‰kolami okresu vybrána
jako souãást vzorku pro tento
pilotní projekt,“ sdûlila úvodem
fieditelka 8. Z· PaedDr. Marie
Rojková. „Projekt Informaãní gra-
motnost zahrnuje pfiístup k Inter-
netu nejen pro Ïáky, ale i pro
v‰echny kantory. ZasíÈování bu-
de platit ministerstvo ‰kolství a do
budoucna bychom mûli mít v na‰í
‰kole zhruba sedmdesát kusÛ
poãítaãÛ. Odbornou stránku pro-
jektu fie‰í mÛj zástupce PaedDr.
Jifií Rozehnal. V˘bûr firmy, která
instalaci sítû provede, bude tepr-
ve probíhat a bude schvalován
investorem.“

„V souãasné dobû má na‰e
‰kola uÏ internetové pfiipojení pro
deset ‚písí’, které dûtem slouÏí
nejen k v˘uce a k vyhledávání
potfiebn˘ch informací, ale umoÏ-
Àuje jim vhodnû vyuÏít voln˘ ãas.
Tû‰í mû jejich zájem o na‰i poãí-

taãovou uãebnu, kterou - podot˘-
kám zdarma - vyuÏívá v odpoled-
ních hodinách  ‰edesát i více dûtí
dennû,“ fiekl nám  zástupce fiedi-
tele Jifií Rozehnal. „V rámci v˘u-
kov˘ch programÛ je bûÏné vyuÏi-
tí od 12 hodin, kdy chodí na poãí-
taãe pracovat  men‰í dûti v rámci
‰kolní druÏiny a od 14 hodin jsou
poãítaãe k dispozici ÏákÛm dru-
hého stupnû. Co je pfiíjemné, Ïe
na‰i poãítaãovou uãebnu nav‰tû-
vují i b˘valí Ïáci a Ïáci okolních
‰kol. Uãitelé mají moÏnost práce
s Internetem jak v této uãebnû,
tak na poãítaãi ve sborovnû, ke
kterému mají voln˘ pfiístup v‰ich-
ni zamûstnanci.

Procházeli jsme chodbou
k odborn˘m uãebnám. Cel˘ pro-
stor Informaãního centra je pojat
jako vlakové nádraÏí. Pomysln˘
vlak nás zaveze do stanice Pe-
Ckov, za ní následují Literov
a Kameny u Vody. Dokonalou vizi
nádraÏí dotváfiejí vyfiazená v˘-
hybka, stroj na znaãení jízdenek
a dal‰í artefakty, které patfií Ïelez-
niãáfiské historii. 

Prostor chodby je vyuÏit jako
malá galerie. První vernisáÏ v této
galerii mûl Milan Rys, budoucí
pedagog, kter˘ na „osmiãce“
v souãasné dobû vykonává civilní
vojenskou sluÏbu.

Tento mlad˘ v˘tvarník se spo-
leãnû s kolegy podílel na v˘zdobû
jednotliv˘ch „stanic“ a jeho nápa-
dy i ruka udûlaly dokonalou v˘t-
varnou teãku za cel˘m novû se
rodícím projektem informaãního
centra na osmiãce. 

Vstoupili jsme do poãítaãové
uãebny nazvané PeCkov (podle
PC). ¤ada poãítaãÛ, za stolem
sedûl „vlakvedoucí“ Milan Rys.
Krátce jsme pohovofiili o moÏnos-
tech, které tato uãebna ÏákÛm
dává. ·kola disponuje i digitálním
aparátem, a tak mají dûti moÏnost
prohlédnout si svoje fotografie na
obrazovkách poãítaãÛ. Mohou
vyuÏívat fiady v˘ukov˘ch progra-
mÛ.  Druhou zastávkou je Literov.
Tu tvofií fond ‰kolní knihovny. „Nyní
zpracováváme knihy, které jsme
dostali od rÛzn˘ch lidí darem,“
pochlubila se paní fieditelka.

„V‰echny budou oznaãeny ãárko-
v˘m kódem, pro jejich snadnûj‰í
registraci a manipulaci pfii vypÛjão-
vání. Hovofiilo se i o v˘hledové
spolupráci s Mûstskou knihovnou
ve Fr̆ dku-Místku. Poslední zas-
távkou jsou Kameny u vody. Jed-
ná se o v˘tvarnû nejzajímavûji po-
jatou „zastávku“ , která  dûti i kan-
tory láká svou vnitfiní atmosférou
pfiedev‰ím k hodinám hudební v˘-
chovy, k diskusím a posezením
u hudby ãi zajímavého videopofiadu.

K uskuteãnûní tohoto nev‰ední-
ho projektu bylo zapotfiebí pfiede-
v‰ím nad‰ení a obûtavosti fiady
kantorÛ, správních zamûstnancÛ
a dal‰ích pfiíznivcÛ mimo ‰kolu. Po-
moc mûla rÛznou formu: od praktic-
ké „ruãní“, aÏ po sponzorské finan-
ãní dary, které umoÏnily vybavení 

Informaãního centra v˘ukov˘mi
programy a ãteãkou ãárov˘ch kó-
dÛ pro knihovnu. Zde patfií na‰e
podûkování panu ÎÛrkovi, majite-
li firmy UNINAB s.r.o. a Ing.
Pfiibylovi, fiediteli Moravskoslez-
ské elektromontáÏní spoleãnosti.

Îivot „osmiãky“ je ov‰em mno-
hem pestfiej‰í. Právû teì probíhají
pfiípravy na vánoãní jarmark, kdy
12. 12. Ïáci nabídnou k prodeji
své v˘robky. Vyvrcholením oslav
25. v˘roãí zaloÏení ‰koly bude
slavnostní vánoãní koncert v kos-
tele sv. Jana a Pavla, na kter˘ vás
srdeãnû zvou Ïáci i uãitelé a to 28.
12. 2000 v 17:00 hodin.

PROJEKT INFORMAâNÍ GRAMOTNOSTI NA OSTRAVSKU
Celkem 104 ‰koly z Ostravského kraje byly vybrány do pilotního projektu Ministerstva ‰kolství,

mládeÏe a tûlov˘chovy, kter˘ se zab˘vá v rámci státní informaãní politiky rozvojem informaãní gra-
motnosti ÏákÛ základních a stfiedních ‰kol v celé republice. Projekt by mûl zajistit ve spolupráci
s âesk˘m mobilem pfiedev‰ím síÈové pfiipojení ‰kol na Internet. Dvû základní ‰koly v na‰em mûstû
a to 5. a 8. Z·  získaly tuto moÏnost a jak se jí ujaly jsme se za‰li informovat pfiímo na 8. Z·. 

KDO MÁ  (2.)
Z LESA ZISK?



První listopadovou sobotu se
pfies nepfiízeÀ poãasí se‰ly u Ná-
rodního domu stovky vyznava-
ãÛ aktivního pohybu. Hornická
desítka, pofiádaná Atletick˘m
oddílem TJ Slezan Fr˘dek-Mís-
tek a odborovou organizací Do-
lu Paskov pod zá‰titou Mûsta
Fr˘dek-Místek, se setkala s vel-
k˘m zájmem vefiejnosti a je
potû‰itelné, Ïe pronikla i daleko
za hranice na‰í vlasti. A tak se
letos pofiadatelÛm vydafiil pûk-
n˘ kousek, kdyÏ dokázali roz-
h˘bat 850 párÛ lidsk˘ch nohou
ve vûku od 2 do 80 let. Nej-
vût‰ím tahákem dne se stala
mistrynû svûta v trojskoku ·ár-
ka Ka‰párková, která byla star-
térkou závodu.

Tûsnû po patnácté hodinû po-
slala na traÈ hlavního závodu na
10 km 273 bûÏcÛ a bûÏkyÀ.
S nimi pak 12 osobností a 120
úãastníkÛ bûhu pro zdraví. Jako
kaÏd˘ rok na startu nechybûli ani
svûfienci z ústavu pro mentálnû
postiÏenou mládeÏ.

V hlavním závodu mûl nejvíce
sil Polák Krzystof Przybyla, kter˘
zvítûzil ãasem 29:48 minut. Na
druhém místû byl Ukrajinec
Andrej Danilov a tfietí bulharsk˘
bûÏec Ivan Cotov. Mezi Ïenami si
nejlépe poãínala dvojnásobná
mistrynû Evropy a bronzová
medailistka z mistrovství svûta
v bûhu do vrchu Polka Izabela
Zatorska. Za ní byly dvû âe‰ky

Jana Biolková a Alena Peterková.
Mezi juniory se dobfie pfiedstavili
atleti pofiádajícího Slezanu, kdy
v ãase 32:52 zvítûzil Petr Miku-
lenka a Ivanû Kufiecové se stopky
zastavily na 41:49. 

Obdiv za svÛj v˘kon si
zaslouÏí veteráni Julian Jare-
miszyn z Polska (80 let) a do-
mácí Franti‰ek Zike‰ (72 let),
kter˘ zvládl traÈ za 51 minut!

V bûhu osobností potvrdil svoji
vynikající formu starosta Zdenûk
Stolafi, kter˘ obsadil druhé místo
a traÈ na 3.333 m zdolal za 13:45.
Podlehl v‰ak ãeskému reprezen-
tantovi Jifiímu Malysovi, kter˘ zá-
vod nebûÏel, ale ‰el (patfií k nej-
lep‰ím chodcÛm na svûtû) a do-
kázal traÈ zdolat tûsnû pod 13
minut. Svoje kvality prokázal
i místní fotograf Miroslav Lysek,
kter˘ porazil poslance Parlamen-
tu âR Karla Sehofie. V tûsném zá-
vûsu za nimi dobûhli místopfied-
seda pfiedstavenstva OKD a fiedi-
tel Dolu Paskov Ivo Îolnerãik
pfied ‰éfredaktorem t˘deníku Hor-
ník Josefem Lysem. Mezi Ïensk˘-
mi osobnostmi zvítûzila pfiedsed-
kynû oddílu atletiky a fieditelka zá-
vodu Klára Ma‰talífiová. Do star-
tovní listiny úãastníkÛ bûhu pro
zdraví se zapsal i pfiedseda hor-
nick˘ch odborÛ Cyril Zapletal,
kter˘ si netroufnul na bûh osob-
ností. A Ïe má Hornická desítka
budoucnost potvrzuje neb˘val˘
poãet mlad˘ch závodníkÛ, kter˘ch

se pfied hlavním závodem posta-
vilo na start pln˘ch 447! (JN)
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ZA DENÍKEM
JANA

TLESKAâE
V sobotu 11. listopadu uspofiá-

dal turistick˘ oddíl KAM hru, na
motivy knihy Jaroslava Foglara
DobrodruÏství v temn˘ch uliãkách
s názvem Za deníkem Jana
Tleskaãe. Pak  bylo 180 úãastníkÛ
rozdûleno do skupin na Rychlé
‰ípy, Bratrstvo koãiãí pracky, vont-
ské Dabinelovce, Uctívaãe Ginga
a Stínadelskou obnovu. KaÏd˘
Vont si pak pfiipevnil Ïlutou stuÏku
spoleãnû s oznaãením vontské
party na klopu a po jednotliv˘ch
partách se vydali do Stínadel (fr˘-
decké námûstí a jeho okolí). Vont-
ské party svádûly boje o vládu ve
Stínadlech strháváním ‰átku z hla-
vy. Rychlé ‰ípy a Bratrstvo koãiãí
pracky se snaÏily dostat do Stí-
nadel a zde pátrat po deníku Jana
Tleskaãe a Vontské kronice. Ve
Stínadlech se objevil i tajemn˘
·iroko, kter˘ mûl u sebe hlavolam
JeÏka v kleci. V‰ichni se snaÏili ho
chytit a vzít mu tento hlavolam.
Vítûzství z leto‰ního roãníku si od-
neslo Bratrstvo koãiãí pracky
a v‰ichni úãastníci se uÏ tû‰í na
dal‰í roãník. 

KKrrááttccee  zzee  ssppoorrttuu

druÏstvo datum místo ãas
star‰í Ïákynû 9.- 10. 12. 11. Z· oblastní pfiebor, 

sobota, nedûle v 9.00 hodin 
16. - 17. 12. 8., 9., 11. Z· âesk˘ pohár - 1. turnaj (24 druÏstev) 
sobota, nedûle v 9.00 hodin

mlad‰í dorostenky - 2. 12. sobota tûlocviãna ve Stovkách - FM - Pardubice
extra liga IS· Lískovecká FM v 10.00 hodin

9. 12. sobota - // - FM - Pfierov
v 10.00 hodin

star‰í dorostenky - 9. 12. sobota Sokolovna FM - Uh. Hradi‰tû
dorostenecká liga v 10.00 hodin
Ïeny - I. liga 9. 12. sobota tûlocviãna ve Stovkách - FM - Pfierov,

IS· Lískovecká ve FM v 18.00 hodin
10. 12. nedûle - // - FM - Pfierov, 

v 10.00 hodin

Volejbal TJ Sokol ve Fr˘dku-Místku - turnaje a zápasy prosinec 2000

Pronajmeme 
kanceláfie

ve 2. patfie 
novû zrekonstruovaného domu

na ul. T. G. Masaryka, 
Fr˘dek-Místek 
(vedle Renty).

Tel: 0602 / 535 595

Starosta dobûhl do cíle jako druh˘. Foto: Jifií ·ODEK

● Oddíl ledního hokeje HC Fr˘-
dek-Místek provádí nábor chlap-
cÛ 1. a 2. tfiíd Z· do pfiípravky
kaÏdé pondûlí od 16.30 do
17.30 hodin a v sobotu od 7.30
do 8.30 hodin ve Víceúãelové
sportovní hale ve Fr˘dku.
Brusle a hokejku s sebou.

● Klub ãesk˘ch turistÛ - oblast
Beskydy pofiádá 2. prosince
turistick˘ pochod Zimní tuláãek
v Bru‰perku a na 8. - 10. pro-
since pfiipravuje na Slavíãi tra-
diãní zimní tábofiení Klondyke
2000.

● V polovinû fiíjna byl u Autoklubu
âeské republiky zaregistrován
dûtsk˘ MOTOKROS KLUB.
V souãasné dobû jsou pfiijímá-
ni noví ãlenové - dûti od 5 do
15 let! Informace na tel.: 
0603-355 471, pan Andrle.

TURISTÉ 
OPùT BODOVALI

Mezinárodní olympiáda turistic-
k˘ch oddílÛ mládeÏe (TOM) se u-
skuteãnila 12. - 15. fiíjna ve sloven-
ské Senici. âeskou republiku za-
stupovaly ãtyfii oddíly - konkrétnû
Tuláci z Fr̆ dku-Místku a Divoãáci
z Fr̆ dlantu n. O. V soutûÏi jedno-
tlivcÛ ml. Ïactva dosáhli úspûchÛ
Tuláci 1. místo - Vanda MaÈatová
a 2. místo Vojta Ja‰íãek.

KA·PÁRKOVÁ ODSTARTOVALA 
850 ZÁVODNÍKÒ

Skauting je nejroz‰ífienûj‰í
svûtové hnutí, které se zab˘vá
v˘chovou mládeÏe. Mnoho lidí
u nás zná skauting jen z dosle-
chu nebo z ãetby knih Ja-
roslava Foglara. Proto chceme
seznámit ‰ir‰í vefiejnost tro-
chu podrobnûji s na‰í ãinností.
V úvodním pfiíspûvku tohoto
cyklu o skautingu v na‰em
mûstû uvedeme nûkolik zák-
ladních údajÛ. 

Skauting vznikl na poãátku 20.
století v Anglii a brzo se roz‰ífiil
do celého svûta. V souãasnosti
pÛsobí pfiibliÏnû ve 160 zemích,
kde sdruÏuje celkem 35 milionÛ
lidí. Zakladatel ãeského skautin-
gu Antonín B. Svojsík pouÏil pro
skautskou organizaci ãesk˘ ná-
zev „Junák“. Od té doby se pou-
Ïívají v na‰em hnutí oba názvy,
i kdyÏ mají stejn˘ v˘znam. Od
svého zaloÏení byl Junák tfiikrát
násilnû zru‰en - vÏdy s nástu-
pem nûkterého z totalitních reÏi-
mÛ. V souãasné dobû je v Ju-
náku - Svazu skautÛ a skautek
âR (tak zní souãasn˘ název
organizace) registrováno 54 500
ãlenÛ, z toho 39 tisíc dûtí a pfies
15 tisíc dospûl˘ch. 

Skautská v˘chova probíhá
v druÏinách a v oddílech, které
jsou rozdûleny podle vûku. Dûti

ve vûku 6 - 10 let jsou vlãata
(chlapci) a svûtlu‰ky (dûvãata),
od 11 do 15 let jsou skauti
a skautky a chlapci a dívky nad
15 let jsou rovefii a rangers.
Nûkolik druÏin, které mají vût‰i-
nou 6 - 10 ãlenÛ, vytváfiejí oddíl.
Vy‰‰í organizaãní jednotkou je
stfiedisko, které sdruÏuje mini-
málnû 3 oddíly. V celé republice
je nyní celkem 619 skautsk˘ch
stfiedisek, z toho tfii vyvíjejí ãin-
nost v na‰em mûstû. V Místku
jsou stfiediska Petra Bezruãe a 8.
pû‰ího pluku. Ve Fr˘dku pÛsobí
stfiedisko KRUH, které sdruÏuje
175 skautÛ a skautek z pûti fr˘-
deck˘ch oddílÛ a také ze dvou od-
dílÛ ze Starého Mûsta a Dobré.

Václav KOCICH, 
2. odd. stfiediska KRUH

Skauting v na‰em mûstû
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2. 12. DOPOLEDNE S POâÍTAâEM
CELODENNÍ V¯LET DO ROÎNOVA POD
RADHO·TùM – bazén, v˘uka plavání
3. 12. „O PRINCEZNù MAJOLENCE“ -
ZÁJEZD DO DIVADLA LOUTEK, 9.00 hodin,
DDM Místek 
9. 12. DOPOLEDNE S POâÍTAâEM
9. - 10. 12. MIKULÁ· NA HORÁCH
– veselé hrátky na snûhu, zábavn˘ program
na horách, rekreaãní stfiedisko „Pefieje“ na
Ostravici, orientaãní cena - 200,- - 250,- Kã
15. 12. RADANA 2000
– VII. roãník hudební pfiehlídky amatérsk˘ch
hudebníkÛ, v‰ichni hudebníci, ktefií se chtûjí
pfiihlásit musí zaslat pfiihlá‰ku do 8. 12. 2000,
18.00 hodin, Divadlo âtyfilístek
16. 12. P¤EDVÁNOâNÍ DOPOLEDNE - udû-
láme si vánoãní pfiáníãka, dekorace a cukroví,
9.00 - 13.00 hodin, DDM Místek
17. 12. MùSTSKÁ LIGA V ·ACHU - 
4. KOLO, 9.00 - 13.00 hodin, DDM Místek
19. - 21. 12. KOUZLA VÁNOâNÍ – pestr˘
pfiedvánoãní program spojen˘ s v˘stavou sta-
robylého betlému pro malé i velké
29. 12. VÁNOâNÍ TURNAJ DùTÍ V ·ACHU,
9.00 - 13.00 hodin, DDM Místek
ZVEME VÁS NA KONCERT
15. prosince 2000 v 18.00 hodin zaãne jiÏ VII.
roãník hudební pfiehlídky amatérsk˘ch hudeb-
níkÛ „RADANA 2000“. SoutûÏí se v hudebním
stylu folk a folkrock o cenu poroty a publika.
Srdeãnû Vás zveme do DIVADLA âTY¤LÍS-
TEK na Slezské.
INTERNET - INTERNETOVÉ STUDIO - pro
v‰echny zájemce z fiad dûtí i dospûl˘ch
- kaÏd˘ den od 18.00 do 22.00 hodin a dopo-

ledne (do 14.30 hodin)
- 30,- Kã / 1 hodina. âlenové klubu DDM F-M
- 15,- Kã / 1 hodina.
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Cestovní kancelář, Radniční 10

738 01 Frýdek-Místek, tel.: 0658/633 867

Nabízí ZIMU 2001
RAKOUSKO-HOCHKAR

9. - 12. 2. 2001
3 dny lyÏování, bus, 

2 x ubytování s polopenzí 
za 2.600,- a 3.100,- Kã

FRANCIE - VALMEINIER
23. 3. - 1. 4. 2001
6 dní lyÏování, bus, 

ubytování v apart. 2 - 8 osob 
za 9.200,- a 11.000,- Kã

TANâETE, 
JAKO BY SE NIKDO NEDÍVAL
V˘stava interiérové keramiky pod názvem
Tanãete, jako by se nikdo nedíval místní
v˘tvarnice Lenky Glombicové byla zahájena
16. listopadu vpodveãer v místecké Galerii
Krásno. Vystavené exponáty vhodnû doplÀují
umûlecké artefakty symbolizující vztah
s duchovním svûtem Romana Zabavíka.
VernisáÏ sv˘m prÛvodním slovem zahájil Mgr.
Jaromír Polá‰ek, kter˘ pfiedev‰ím vyzvedl
propracovanost dûl Lenky Glombicové a dopl-
nil, Ïe její umûleck˘ v˘voj jde stále vpfied. 
V˘stava je pfiístupná dennû od 9 do 18
hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin a potrvá
do konce tohoto roku.  

Leden 2001
Pravidelné ãtvrtletní kurzy: 

JÓGA PRO RODIâE S DùTMI - cviãení budou
zamûfiena na cviky pro dûti, relaxace a jiné
techniky budou provádûny formou pohádek
a vyprávûní. 
KURZY PRO SENIORY - vhodnû volená
cviãení pro star‰í lidi. 
KURZY JÓGY PRO ZAâÁTEâNÍKY,
ST¤EDNù POKROâILÉ A POKROâILÉ.
Zápisy pro v‰echny kurzy budou 15. ledna
2001 od 16.00 do 18.00 hodin. Hledání,
Hluboká ul. Fr˘dek. Informace na tel.: 633 340,
372 63.

Pátek 1. 12. 18.30 - Národní dÛm 
JANÁâKOVA FILHARMONIE OSTRAVA -
koncert. Program: Janáãek, Grieg, Dvofiák.
Sólistka: Radana Kubíãková - klavír. 
Pátek 1. 12. 20.00 - Národní dÛm 
POJëTE Z BYTU VEN - diskotéka pro star‰í
a pokroãilé.
Sobota 2. 12. 15.00 - Národní dÛm
VÁNOâNÍ HRA ANEB KOMEDIE O JEÎÍ·-
KOVù SLAVNÉM NAROZENÍ zpûvohra s Ïi-
vou muzikou. Hraje Divadlo Oblázek Ostrava.
Pondûlí 4. 12. 19.00 - Kino P. Bezruãe
RICHARD MÜLLER - sólov˘ recitál 
Úter˘ 5. 12. 19.00 - Fr˘deck˘ zámek
HUDBA BAROKNÍ PRAHY - úãinkuje soubor
Collegium Marianum.
Sobota 9. 12. 14.30 - Národní dÛm 
KDYÎ TICHO V DU·I K¤EHCE ZAZVONÍ... -
pfiedvánoãní program pro dûti a jejich rodiãe
s písniãkami, scénkami, soutûÏemi a náv‰tû-
vou Mikulá‰e a ãerta.
Sobota 9. 12. 18.00 - Národní dÛm
VÁNOâNÍ POSEZENÍ U CIMBÁLU - dûti
i dospûlí souboru písní a tancÛ Ostravica
vykouzlí pravou vánoãní atmosféru.
Pondûlí 11. 12. - 19.00 - Národní dÛm 
Karel Ha‰ler a F. ·amberk: PODSKALÁK -
komická lidová opereta. V hlavní roli Josef
Zíma a ãlenové hudebního divadla Karlín. 
Úter˘ 12. 12. - 19.00 - Národní dÛm 
POCTA J. S. BACHOVI ANEB BACH A JEHO
SLAVNÍ SOUâASNÍCI - koncert. Úãinkují: 
I. Îenat˘, A., âechová, M. Baãová - housle
a JanáãkÛv komorní orchestr. 
Úter˘ 12. 12. - 19.00 - kino P. Bezruãe
JAROMÍR NOHAVICA - sólov˘ recitál 
Pátek 15. 12. - 20.00 - Národní dÛm
POJëTE  Z BYTU VEN - diskotéka pro star‰í
a pokroãilé
Pátek 29. 12. 16.30 - chrám Sv. Jana
a Pavla 
J. J. RYBA: âESKÁ M·E VÁNOâNÍ - úãinku-
jí solisté ND Moravskoslezského v Ostravû,
Smí‰en˘ pûveck˘ sbor Smetana, Îensk˘
pûveck˘ sbor B. MartinÛ, Symfonick˘ orch.
Fr˘dek-Místek, dirigent Jaromír JavÛrek. 
Sobota 30. 12. 20.00 - Národní dÛm
P¤EDSILVESTROVSK¯ SWINGOV¯ TANEâ-
NÍ VEâER s orchestrem LR Cosmetic Swing
band Edy ·urmana.
Nedûle 31. 12. 19.00 - Národní dÛm 
SILVESTR 2000 - k tanci hraje skupina Triko.
Program: taneãní revue TK Twist a mini
Travesti show. 

Zahájení kurzÛ leden - bfiezen 2001
Taneãní pro mládeÏ - pokroãilí a taneãní pro
manÏelské páry a dvojice. Dále Jóga - zaãá-
teãníci a pokroãilí a Tai-âi. 

INFORMACE 
PRO INZERENTY

Uzávûrka 11. ãísla 
(listopad) 2000 Zpravodaje

mûstské rady bude 
v pondûlí 11. 12. 2000 

do 12 hodin!

Pátek 1. 12.Od soumraku do úsvitu - tanec
Sobota 2. 12. Floating Bridge & After Party

- koncert úspû‰né tûÏkotonáÏní kapely
a jejích hostÛ

Pondûlí 4. 12. In memoriam... - nestárnoucí
hity rudé éry

Úter˘ 5. 12. House Techno Lego Party
- DJ Oscar

Stfieda 6. 12. Good - Glayzy - na tradiãní
party moÏná pfiijde i Mikulá‰

âtvrtek 7. 12. V kÛÏi Johna Malkoviche - kino
Pátek 8. 12. Chinaski & King Pao - koncert
Sobota 9. 12. - Hard Rockotéka - DJ Richard
Pondûlí 11. 12. In memoriam... - totáãové hity
Úter˘ 12. 12. Drum’n’bass & Jungle Beat

- profil
Stfieda 13. 12. Metalová vichfiice - fiádnû

osolen˘ veãer s Eddiem
âtvrtek 14. 12. Ospalá díra - biograf - Johny

Deep v hororové legendû o bezhlavém rytífii
Pátek 15. 12. Nirvana Revival - koncert

grungeové legendy
Sobota 16. 12. Klegoviny - tanec se skvûlou

zábavou 
Pondûlí 18. 12. In memoriam... - hity

vskutku nesmrtelné
Úter˘ 19. 12. Rap & hip-hop - profil
Stfieda 20. 12. Hard Korn Party - tvrdé

pecky nejtvrd‰ích kapel
âtvrtek 21. 12. Musíme si pomáhat - kino -

skvûlá komedie Jana Hfiebejka
Pátek 22. 12. Funkytheque From UK

- tanec s DJ Malinou
Sobota 23. 12. Queen Revival - fantastick˘

záÏitek s Frediem - Show Must Go On
Pondûlí 25. 12. In memoriam...
Úter˘ 26. 12. RK 130 & Vypsaná fixa

- koncert s hosty z Pardubic
Stfieda 27. 12. Rhytm Nation - co se hraje

v souãasné Anglii
âtvrtek 28. 12. Americká krása - oskarov˘

trhák v posledním biáku roku
Pátek 29. 12. Hity ze záhrobí speciál

- skvûlá párty na závûr milénia
Sobota 30. 12. Kulich & Lost Generation

- koncert

ulice F. âejky 450 Místek, 
tel.: 0658/354 49

Scházíme se kaÏd˘ den od 13.00 - 17.00
hodin v budovû Lidového domu. Klub je urãen
dûtem od 6 do 12 let, vstup zdarma. V dobû
od 13.00 - 15.00 - moÏnost douãování (ãtení,
psaní, matematika), popfi. v˘uka na poãítaãích
1. 12. Mikulá‰ská nadílka
7. 12. Vystoupení dûtí na pfiedvánoãním set-
kání pfiátel klubu Charity v restauraci Je‰tûr.
8. - 10. 12. Víkendov˘ pobyt Ostravice.
12. a 13. 12. Peãení perníãkÛ.
19. 12. Jarmark - v˘stava a prodej vlastních
v˘robkÛ, program pro rodiãe a pfiátele klubu.
22. 12. Zdobení stromeãku v lese, vánoãní
nadílka, koledy a zvyky.

Bûhem vánoãních prázdnin bude klubovna
zavfiená. Pokud bychom jeli na v˘let, dáme
vãas vûdût v˘vûskou. V klubu se znovu sejde-
me po skonãení vánoãních prázdnin.

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

faKUPâA TOMÁ·

Snûdé, opálené tûlo 
má své kouzlo i v zimníku.

SCANSOLAR
kupón na slevu 10% 
pfii zakoupení permanentky 

do turbosolária nebo pfii zakoupení
dresu na aerobic dánské firmy CARITE

Platí pouze do 30. 11. 2000
Zámecké nám. 55, Fr˘dek- Místek

tel.: 0658/622 095



Stálé expozice:
BESKYDY, P¤ÍRODA  A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelen˘ obraz
o Ïivotû v Beskydech a Pobeskydí.
ZÁMECKÁ  EXPOZICE
Komponované celky pfiibliÏují atmosféru byd-
lení ‰lechty a mû‰Èanstva v 18. a 19. století. 
FR̄ DEK - MARIÁNSKÉ  POUTNÍ  MÍSTO
- stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory.

V˘stavy:
SVùT  HMYZU  VLASTY  MATOU·OVÉ
v˘stava ilustrátorky populárnû-vûdeck˘ch
publikací. Potrvá do 20. bfiezna 2001.
KAREL  RECHLÍK  -  VITRAJE, MALBY,
KRESBY
V˘stava nabídne pfiehled tvorby brnûnského
v˘tvarníka, jeÏ pfiedstavuje novodob˘ v˘raz
kfiesÈanské kulturní tradice. Jeho díla zdobí
mj. i objekty v okolí Fr˘dku-Místku, napfi. vitra-
je a korouhve v místeckém kostele sv.
Jakuba. Potrvá do 28. ledna 2001.

Programy, koncerty
Sobota 2. 12. 13,00 hodin - Rytífisk˘ sál  
TOMÁ· PFEIFFER 
v pfiedná‰ce spojené s biotronickou léãbou. 
Nedûle 3. 12.  9,00 - 15,00 hodin - areál
zámku 
VÁNOâNÍ  JARMARK
s prodejem lidov˘ch a umûleck˘ch pfiedmûtÛ
* ukázky lidov˘ch fiemesel * vánoãní hudba
v kapli * Mikulá‰ská nadílka * pohádka o ãer-
tech - Famus * Viktor Libo‰ka - písniãkáfi *
v˘stava „ Vitraje, malby, kresby K. Rechlíka *
obãerstvení
Pondûlí 4. 12. 17,00 hodin - kaple sv.
Barbory 
TRADIâNÍ POUTNÍ M·E SVATÁ
Úter˘ 5. 12. 19,00 hodin - Rytífisk˘ sál 
T¤ETÍ ZÁMECK¯ KONCERT COLLEGIUM
MARIANUM - Jana Semerádová - flauto tra-
verso; Dagmar Valentová - barokní housle;
Irene Klein - viola da gamba; Luká‰ Vendl -
cembalo; program: G. Tartini, A. Lotti, F. M.

11KULTURA LISTOPAD 2000

CARAADD

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

● A- do konce roku na v‰echny motorky! ● B- do konce roku v tom
i skupina AM zdarma ● C - poslední moÏnost získat nákl. aut. levnû

● P o d l e  n o v é h o  z á k o n a  b u d e  v ˘ c v i k  d r a Ï ‰ í ! ●

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu) * Po 17.00 - 18.00 hod.;
zahájení 4. a 11. prosince (pondûlí)
Fr˘dek, ul. Novodvorská (11. Z·, sídl. Slezská) * ât 17.00 - 18.00 hod.;
zahájení 7. a 14. prosince (ãtvrtek).
I n f o rm a c e : t e l . :  0 6 5 8 / 6 7  1 2  8 8 , t e l . :  0 6 0 1 / 5 2  7 7  0 9

Komerãní centrum, 8. pû‰ího pluku 1975, F-M, tel.: 0602/774 074

Cena 10 Kč/1 km

TAXI
662211  662211

(0658)    Frýdek-Místek

âSA 481 (u kostela sv. Jana a Pavla)
Místek, tel.: 0658/647 366

Pondûlí 9 - 12 Barvínek
Úter˘ 9 - 12 a 15 - 17 Voln˘ program
Stfieda 9 - 12 Cviãení nebo taneãky
âtvrtek 9 - 12 Zpívánky
Pfiipravujeme
4. 12. V˘roba ozdob na stromeãek.
11. 12. Vánoãní minijarmark (9 - 12).
11. 12.Vánoãní slet brouãkÛ - sraz v 16.00 hod.
12. 12. Vánoãní zdobení perníãkÛ (9.30).
18. 12. Zdobení jablíãka, pomeranãe.
19. 12. Vánoãní besídka - pfiineste dárek

v hodnotû cca 20 Kã za kaÏdé dítû.
25. 12. - 1. 1. 2001 - klub uzavfien.

Farní, vchod vedle Knihkupectví
sv. Jana ve Fr˘dku. Tel.: 0658/349 61
5. 12. 16.00 Mikulá‰. K úãasti je potfieba se

pfiihlásit v klubu!
6. 12. 9.00 Cviãení maminek s dûtmi 

a v˘roba jednoduch˘ch vánoãních ozdob. 
12. 12. Burza rad a nápadÛ na vánoce. 
13. 12. 9.00 Cviãení maminek s dûtmi.
19. 12. Krteãkova tvofiivost - jednoduch˘

dárek na poslední chvíli. 
20. 12. 9.00 Cviãení maminek s dûtmi.
10.00 Vánoãní besídka.

Sobota 2. 12. v 15.00 hodin - od 5 let
O ZLÉM SNùHULÁKU SNùHURÁKU -
loutková pohádka
Ostatní soboty v prosinci divadlo pro
vefiejnost nehraje!
Pátek 15. 12. v 18.00 hodin 
RADANA 2000 - soutûÏní pfiehlídka folkov˘ch
zpûvákÛ a skupin.
Pátek 29. 12. v 18.00 hodin  J. Krulikovsk˘:
TO JE TEDA V¯LET - premiéra kabaretní
fra‰ky v provedení Divadelního spolku DUO -
spoluúãinkuje FM Band
Nedûle 31. 12. v 16.00 hodin  A JE TO
TADY! - silvestrovská show pro v‰echny
generace - úãinkují ãlenové Divadelního spol-
ku DUO a jejich hosté

30. 11. - 6. 12. 17.45 DIVOKÉ KOâKY (USA)
20.00 SAMOTÁ¤I (âR)
2. 12. 15.30 POHÁDKA PRO DùTI
7. - 13. 12. 17.45 a 20.00 GRYNCH (USA)
9. 12. 15.30 POHÁDKA PRO DùTI 
14. - 20. 12. 17.45 ENE BENE (âR)
20.00 OBùTI A VRAZI (âR)
21. - 27. 12. 17.45 KID (USA)
20.00 V¤ÍSKOT 3 (USA)
28. 12. - 3. 1. 17.45 ZAMILOVAN¯ 

PROFESOR (USA)
20.00 CESTA Z MùSTA (âR)
Kino nehraje 24. - 26. a 31. 12. a 1. 1. 2001

Soukromá stfiední odborná ‰kola FRYMOS, s.r.o.
Palackého 134, Fr˘dek-Místek

Nabízí od nového ‰kolního roku následující studijní obory: 

68 43 M Vefiejnosprávní ãinnost
75 41 M Sociální ãinnost
7541 M/003 Sociální péãe - Peãovatelská ãinnost
7541 M/004 Sociální péãe - Sociálnûsprávní ãinnost

V‰echny uvedené obory lze studovat formou denní nebo dálkovou. 
Kontaktní telefon: 0658/336 36, 0604/835 184, 0603/574 554

RENOVACE DVE¤Í
Bezpeãné dvefie 

EZS systémy
Dûkujeme sv˘m zákazníkÛm za dÛvûru
V roce 2000 jsme realizovali nejvíce 

zakázek v âR !!!
Tel.: 0658/676 777
Zakázková kanceláfi: 

Hlavní 81, Fr˘dlant nad Ostravicí

VERA SIFFNER - DU·E âERNÁ, DU·E BÍLÁ - V˘stava obrazÛ autorky narozené v roce
1942 ve Fr˘dku-Místku, trvale Ïijící od roku 1968 v Kanadû je prodlouÏena do 6. prosince
2000.
QUADRAT EXHIBITION. Galerie LangÛv dÛm zastupuje âeskou republiku v mezinárodním
projektu zemí Visegrádské ãtyfiky, kter˘ byl zahájen v galerii Bielska BWA v Bielsko-Biale 25.
listopadu a potrvá do 15. ledna 2001. V˘stava je zamûfiena na umûní z oblasti nov˘ch médií -

instalace, video a performance. Kurátor
z kaÏdé zemû mûl zodpovûdnost za v˘bûr tfií
kvalitních umûlcÛ, ktefií se postupnû pfiedsta-
ví po ukonãení v˘stavy v Polsku v roce 2001
na Slovensku, v âeské republice a Maìar-
sku. Na‰i republiku zastupují Jan AmbrÛz

(vede ateliér nefigurativního sochafiství FAVU v Brnû), dále Vratislav Karel Novák (profesor na
Vysoké ‰kole umûlecko-prÛmyslové v Praze, vede ateliér kov - ‰perk) a Margita Titlová -
Ylonsky (vede ateliér grafiky na FAVU v Brnû). 
STANISLAV KOLÍBAL - KNIÎNÍ ILUSTRACE. Dílo Stanislava Kolíbala patfií k nejpodstatnûj-
‰ím hodnotám ãeského moderního umûní. Patfií zároveÀ k nejuznávanûj‰ím ãesk˘m v˘tvarní-
kÛm v zahraniãí. Narodil se 11. 12. 1925 v Orlové, v letech 1945 - 1951 absolvoval Vysokou
‰kolu umûlecko-prÛmyslovou v Praze, 1951 - 1954 Akademii múzick˘ch umûní v Praze. Od
roku 1990 do roku 1993 pÛsobil jako profesor na AVU v Praze. Svoji celoÏivotní tvorbu pfied-
stavil v roce 1997 retrospektivní v˘stavou v praÏském VeletrÏním paláci, k níÏ byla vydána
dÛkladnû zpracovaná monografie. Galerie LangÛv dÛm pfiedstaví v˘bûr z jeho kniÏních ilus-
trací. Tvorbu autora uvede Kamil Drabina. V pfiípadû nepfiítomnosti autora doplní vernisáÏ fil-
mov˘ dokument Martina Dostála z roku 1999, kter˘ odvysílala v listopadu 2000 âT-2. Zahájení
se uskuteãní 15. prosince v 18 hodin. V˘stava bude ukonãena v únoru 2001.

Veracini, C. Tessarini, F. Benda, A. Vivaldi.
Úter˘ 26. 12. 15,00 hodin - Rytífisk˘ sál
VANOâNÍ KONCERT
Jifií Pazour - klavír. Improvizace na ãeskou
vánoãní koledu v rÛzn˘ch hudebních stylech.
Koncert je spojen s prohlídkou kaple sv.
Barbory.

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ  
A VLASTIVùDNÁ SPOLEâNOST

âtvrtek 14. 12. 15,00 hodin - Zelen˘ dÛm
GEOLOGICK¯ KROUÎEK
Pravidelné setkání sbûratelÛ hornin a minerá-
lÛ, v˘mûna poznatkÛ a minerálÛ, videoprojek-
ce. SchÛzky se mohou zúãastnit v‰ichni
zájemci z fiad vefiejnosti. 
Sobota 14. 12. 17,00 hodin - Zelen˘ dÛm
NÁVRATY BOHYNù
- veãer zámecké filmotéky a projekce s hle-
dáním odkazu dávn˘ch pfiedkÛ a smyslu Ïivo-
ta v postmoderní spoleãnosti na samém závû-
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Do v‰ech schránek ve mûstû zdarma.

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, 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 10.30 - 12.00)

v á m  o p r a v í
Franti‰ek Bûlohoubek
Mal˘ koloredov 562, Místek (u polikliniky)

tel. 323 62
pondûlí aÏ pátek po 17. hodinû

BONITO

S B ù R N A
• ãi‰tûní kobercÛ

• pronájem strojÛ Kärcher

HD PERMON
ulice Pion˘rÛ 1758

Fr˘dek-Místek
Tel.: 0658/337 07 nebo 337 72

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


