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V á Ï e n í
obãané,

venku pfii-
tuhlo a zima
je za dvefi-
mi. Doufám
jen, Ïe zatím
pfiíznivé pod-
zimní poãasí
bude pokra-
ãovat a Ïe
se nám podafií dokonãit vût‰inu
investiãních akcí, které mají b˘t
dokonãeny v tomto roce. T˘ká se
to pfiedev‰ím místeckého námûstí,
kde pohled na nûj v souãasné
dobû nikoho nepotû‰í. 

Na zaãátek prosince chystáme
zasedání zastupitelstva mûsta.
Hlavními body budou rozpoãty -
poslední zmûna leto‰ního a návrh
na nov˘ rozpoãet pfií‰tího roku.
ProtoÏe si mûsto nebere Ïádn˘
úvûr, budou pravdûpodobnû pro-
stfiedky na rozvoj a provoz mûsta
trochu skromnûj‰í neÏ v leto‰ním
a minulém roce.

Chtûl bych se na tomto místû
zmínit o nûkter˘ch problémech
v dopravû na území Fr˘dku-
Místku. Dopravní infrastruktura
mûsta je dosti sloÏitá a poplatná
boufiliv˘m zmûnám v sedmdesá-
t˘ch a osmdesát˘ch letech. Z té
doby také vycházejí ãtyfipruhé
komunikace, které sice umoÏÀují
bezproblémov˘ pfiesun pro auta,
ale  znaãnû ztûÏují Ïivot okolobyd-
lícím a také chodcÛm. Nadmûrná
rychlost na nich je bûÏná, a velmi
mi chybí její, alespoÀ obãasné,
mûfiení  dopravní policií. Nejen pol-
‰tí turisté jezdí od Chlebovic aÏ po
Slezskou více neÏ stokilometrovou
rychlostí, a kdyÏ pak po ulici J.
Opletala a Revoluãní jede domoro-
dec osmdesátkou, nemÛÏe na pfie-
chodu s ulicí Pion˘rÛ  a Hálkovou
bezpeãnû zastavit. Poãítám to
vÏdy, kdyÏ tou ulicí jedu, a jsem
suverénnû nejpomalej‰í vÛz, kdyÏ
jedu pfiedpisovou padesátkou - od
kfiiÏovatky  "U Rady" po kfiiÏovatku
s Lískoveckou  mû pfiedjede  tak
pût aÏ deset aut. Zatím si fiidiãi,
kdyÏ mû pfiedjíÏdûjí,  neÈukají na
ãelo, Ïe jezdím tak pomalu,  ale
obávám se, Ïe pokud nebude
dopravní policie dÛslednû mûfiit
rychlost i v tomto úseku, tak tomu
tak  brzy bude. 

Problémem v dopravû není ale
jen nadmûrná rychlost, ale tíÏivûj‰í
je pro mnoho fiidiãÛ parkování
alespoÀ poblíÏ bydli‰tû. Kritick˘mi
místy jsou mimo jiné sídli‰tû
Slezská, kde nebylo uvaÏováno
s tak v˘razn˘m zv˘‰ením automo-
bilového provozu, a kde úzké
cesty pfieplnûné parkujícími auty
mnohde znemoÏÀují prÛjezd
hasiãsk˘m vozÛm, nemluvû
o autech pro sbûr komunálního
odpadu. Trochu lep‰í, ale taktéÏ
obtíÏná je situace v Místku. 

(pokraãování na str.3)

TfiebaÏe stav místeckého
námûstí Svobody vypadá zdán-
livû bezútû‰nû, práce na jeho
rekonstrukci fini‰ují a v dobû
uzávûrky tohoto ãísla Zpravo-

daje v‰e nasvûdãovalo tomu,
Ïe pfies v‰echny obtíÏe obãané
Fr˘dku-Místku nebudou o tra-
diãní vánoãní strom a trhy
ochuzeni ani letos. 

"Námûstí jsme museli hodnû
vyhloubit, protoÏe vymûÀujeme
z dÛvodu zv˘‰ení únosnosti
a úpravy nivelety námûstí v‰ech-
ny podkladové vrstvy pod celou
jeho plochou. Vyhloubenou plo-
chu jsme vysypali ‰tûrkem a na
‰tûrk mÛÏeme pokládat podloÏí
a následnû i samotnou dlaÏbu,"
informuje o postupu prací fr̆ dec-
ko-místeck˘ místoastarosta Petr
Rafaj. DlaÏba námûstí bude Ïulo-
vá a bude v˘hradnû z pfiírodního
materiálu. 

V prÛbûhu prací se ukázalo, Ïe
vût‰ina cihlov˘ch pat sloupÛ pod-
pírajících podloubí je naprosto
podmáãená. Cihly se drolily pfii
pouhém dotyku a únosnost slou-
pÛ byla pod kritickou úrovní.
"I tento problém se nám podafiilo
úspû‰nû vyfie‰it. Sanaci základÛ
sloupÛ jsme provedli injektáÏí
speciální technikou Torkretem,"
vysvûtluje Petr Rafaj. "Pokud
poãasí dovolí, plocha námûstí by
mûla b˘t vydláÏdûná nejpozdûji
do konce prvního t˘dne v prosinci
a hned poté mohou zaãít vánoãní
trhy," míní místostarosta Rafaj. (jr)

Aãkoliv místecké námûstí Svobody prozatím vypadá neutû‰enû, pfií-
chodové cesty uÏ se zaãínají podobat cestám. Do zahájení vánoãních
trhÛ ve druhém prosincovém t˘dnu v‰ak bude rekonstrukce povrchu
námûstí hotová. Foto: Jana Rumianová

Práce na rekonstrukci námûstí fini‰ují
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Zeman jednal s Rafajem 
o prÛmyslov˘ch zónách

Pfiedseda Vlády âeské republi-
ky Milo‰ Zeman nav‰tívil v polovi-
nû listopadu pfii své pracovní
náv‰tûvû po severní Moravû
i Fr˘dek-Místek. Setkal se s fr˘-
decko-místeck˘m místostarostou
a nechal se od nûj informovat
o pfiípravách pro vzik prÛmyslo-
v˘ch zón Chlebovice a No‰ovice.
"Hovofiili jsme hlavnû na téma,
jak˘m zpÛsobem získat dostatek
finanãních prostfiedkÛ potfiebn˘ch
k tomu, aby mohla prÛmyslová
zóna No‰ovice zaãít fungovat.
Podle Zemana bude nutné sdruÏit
finance z více zdrojÛ - od vlády,
z mûstsk˘ch prostfiedkÛ, ze struk-
turálních fondÛ a z dotaãních titu-
lÛ," informuje o v˘sledku schÛzky
Petr Rafaj. (jr)

Vánoãní motivy zaãínají zdobit
mûsto, svátky se blíÏí.

Foto: Jana Rumianová

Od 8. prosince pfiedvánoãní
Fr˘dek-Místek prozáfií tfii velké
vánoãní stromy. Jeden bude
stát na Zámeckém námûstí ve
Fr˘dku, druh˘ pfied Víceúãelo-
vou sportovní halou a tfietí na
námûstí Svobody v Místku.

Od stejného data také zfiejmû
zaãnou vánoãní  trhy na námûstí
Svobody, jejich konání je ov‰em
podmínûno dokonãením rekon-
strukce polochy námûstí. Od 14.
prosince by uÏ mûlo dûní okolo
stromu na místeckém námûstí
skuteãnû naplno pfiipomínat blíÏí-
cí se Vánoce. Postarají se o to
sv˘mi vystoupeními dûti z fr˘dec-
ko-místeck˘ch matefisk˘ch
a základních ‰kol a souborÛ.
O den pozdûji také zaãne sbírka
"Vánoãní strom", jejímÏ úãelem je
letos získání penûÏních prostfied-
kÛ pro Nemocnici ve Fr˘dku-
Místku na zakoupení polohova-
cích matrací znaãky VIACLIN.
"Jedná se o matrace s dvouko-
morov˘m aktivním systémem,

které jsou vhodné pro pacienty se
stfiedním rizikem vzniku proleÏe-
nin nebo s v˘skytem proleÏenin
druhého stupnû. Jedna matrace
stojí cca 55 tisíc korun a poãet
zakoupen˘ch matrací bude závis-
l˘ na v˘tûÏku sbírky," informuje
fieditel Nemocnice ve Fr˘dku-
Místku Ivo ·evãík. 

Dobrovolné penûÏní pfiíspûvky
bude moÏné vhodit buì pfiímo do
kasiãky umístûné pod vánoãním
stromem na námûstí Svobody
nebo poslat na konto sbírky. âíslo
tohoto konta zvefiejníme v pfií‰tím
ãísle Zpravodaje a v regionálním
tisku. Vánoãní sbírka bude ukon-
ãena 23. prosince.  (jr)

Fr˘dek-Místek oslaví Vánoce i letos,
vánoãní stromy budou ve mûstû tfii

Advent vám zpfiíjemní
Koãkova Hodovnice
a Lyskovy Beskydy...

Více ãtûte na stranû 12.
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Na Silvestra úfiední den nebude
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.
Zastupitelstvo zasedne v prosinci
Pfií‰tí fiádné zasedání Zastupi-
telstva mûsta Fr˘dku-Místku pro-
bûhne v úter˘ 11. prosince 2001
od 8.00 hodin ve velké zasedací
místnosti Mûstského úfiadu ve
Fr˘dku-Místku. 
Branky budou v noci zavfiené
Vedení Nemocnice ve Fr˘dku-
Místku oznamuje vefiejnosti, Ïe
z provozních dÛvodÛ budou od
26. listopadu uzavfieny boãní
vstupní branky do Nemocnice ve
Fr˘dku-Místku, a to dennû
v dobû od 18.00 do 5.00 hodin.
V uvedenou dobu je moÏné vyu-
Ïít pouze hlavní vstup z ulice J.
Pe‰iny. 

Lékárna má otevfieno jinak
Vedení Nemocnice ve Fr˘dku-
Místku oznamuje, Ïe byla s úãin-
ností od 1.11. 2001 provedena
zmûna otevírací doby ústavní
lékárny, ul. Dr. Jánského, Fr˘dek-
Místek a to pondûlí aÏ pátek
v dobû od 7.00 do 18.00 hodin.

Jarmark v soukromé ‰kole
Soukromá základní ‰kola na ulici
Pion˘rÛ 2069 v Místku pofiádá
13. prosince v dobû od 15.00 do
18.00 hodin vánoãní jarmark
v budovû ‰koly. Jste srdeãnû
zváni. 

Vánoãní koncert ÏákÛ ZU·
Základní umûlecká ‰kola ve
Fr˘dku-Místku pofiádá ve stfiedu
19. prosince od 18.00 hodin
v místeckém Národním domû
vánoãní koncert sv˘ch ÏákÛ. 

Kurzy plavání kojencÛ
Baby club Kenny zve maminky
se sv˘mi dûtmi do kurzÛ plavání
novorozencÛ, kojencÛ, batolat
a pfied‰koláãkÛ. Plavání probíhá
vÏdy ve ãtvrtky od 16.00 hodin na
bazénu 11. základní ‰koly na síd-
li‰ti Slezská. Tel.: 0723 130 216. 

Vánoãní dvefie dokofián
DÛm dûtí a mládeÏe ve Fr˘dku-
Místku zve v‰echny pfiíznivce na
cyklus vánoãních pofiadÛ
Vánoãní dvefie dokofián. Akce se
konají dennû od 11. do 14. pro-
since od 15.00 do 18.00 hodin ve
fr˘deckém DDM, Kostikovo
námûstí 639. BliÏ‰í informace
najdete na stranû 15. 

UÏ poosmé Radana
DÛm dûtí a mládeÏe ve FM zve
uÏ poosmé pfiíznivce folku, fol-
krocku podobn˘ch stylÛ na VIII.
roãník pfiehlídky amatérsk˘ch
hudebníkÛ Radana, která se
koná 14. prosince 2001 v diva-
délku âtyfilístek na Slezské.
Informace a pfiihlá‰ky získáte na
telefonech: 345 25, 630 072.

Se zástupci fr˘decko-místec-
ké organizace Spoleãenství
RómÛ na Moravû se na zdej‰í
radnici v polovinû listopadu
se‰el vládní zmocnûnec âeské
republiky pro lidská práva Jan
Jafiab a ãlen meziresortní komi-
se pro rómské záleÏitosti Viktor
Sekit. SchÛzky se zúãastnila
i místostarostka Fr˘dku-Místku
Eva Richtrová. 

Smyslem schÛzky bylo vzá-
jemné informování o zavádûní
koncepce rómské politiky do
praxe. "Na‰im úkolem není fie‰e-
ní konkrétních místních prÛ‰vihÛ,
ale zavádûní koncepãních kro-
kÛ," upozornil hned v úvodu Jan
Jafiab. "Za velice v˘znamn˘ krok
v fie‰ení rómské otázky povaÏuje-
me vyjádfiení ministra ‰kolství
a sociálních vûcí o tom, Ïe pod-
pofií zakládání nult˘ch roãníkÛ
základních ‰kol a úãast rómsk˘ch
poradcÛ ve tfiídách v místech, kde
to situace vyÏaduje. My ov‰em
souãasnû usilujeme o to, aby
nebyly matkám kráceny sociální
dávky v pfiípadû, Ïe posílají své
dûti do ‰kolky. Toto krácení dávek
totiÏ zpÛsobuje, Ïe rómské matky
neposílají dûti do ‰kolky, doma
nejsou schopny je nauãit v‰em
návykÛm potfiebn˘m pfied nástu-
pem do základní ‰koly a handi-
cap tûchto dûtí vÛãi ostatním spo-
luÏákÛm se potom prohlubuje,"
uvedl Jan Jafiab. Informoval také
o pfiípravách na otevfiení stfiední
umûlecké ‰koly, která by dávala
vût‰í prostor rómské kultufie. 

Vládní zmocnûnec pro lidská
práva se se zástupci Spole-
ãenství RómÛ na Moravû shodl
na názoru, Ïe je potfieba vût‰ího
poãtu rómsk˘ch street workerÛ.
"Prozatím bylo vy‰koleno kolem
ãtyfiiceti tûchto pracovníkÛ, zatím
jde ale stále spí‰e o úfiednickou
koncepci neÏ o realitu," fiekl
Jafiab. Dodal, Ïe ani v fie‰ení pro-
blematiky bydlení RómÛ se zatím
nepodafiilo v˘raznûji pokroãit. 

Pfiedseda fr˘decko-místecké
organizace Spoleãenství RómÛ
na Moravû Vladimír Horváth
a místostarostka Fr˘dku-Místku

Eva Richtrová zástupce vlády
informovali o velmi dobré spolu-
práci zdej‰í radnice s Rómy. Jan
Jafiab a Viktor Sekit se touto ces-
tou dovûdûli o pravideln˘ch
schÛzkách radních a RómÛ
"u kulatého stolu", o spolupráci
rómsk˘ch firem s radnicí i o práci
zástupcÛ RómÛ v jednotliv˘ch
komisích rady mûsta. "Myslíme
si, Ïe celá fiada na‰ich zku‰enos-
tí by se dala pouÏít i v jin˘ch mûs-
tech, kde spolupráce RómÛ
s radnicí není ani zdaleka na tak
vysoké úrovni jako u nás," kon-
statoval Vladimír Horváth.       (jr)

Fr˘decko-místeãtí Rómové se se‰li se zástupci vlády

Na snímku zleva pfiedseda fr˘decko-místecké organizace
Spoleãenství RómÛ na Moravû Vladimír Horváth, vládní zmocnûnec
âeské republiky pro lidská práva Jan Jafiab a ãlen meziresortní komi-
se pro rómské záleÏitosti Viktor Sekit pfii listopadové schÛzce na fr˘-
decko-místecké radnici. Foto: Jana Rumianová

Starosta mûsta Zdenûk
Stolafi oslavil 83. v˘roãí vzniku
âeskoslovenské republiky 28.
fiíjna 1918 poloÏením kytice
k pomníku jejího zakladatele
a prvního prezidenta Tomá‰e
G. Masaryka ve Fr˘dku.

Spoleãnû se zástupci fr˘dec-
ko-místecké vojenské posádky,
âeského svazu protifa‰istick˘ch
bojovníkÛ a dal‰ích zúãastnû-
n˘ch si pfiipomenul v˘znaãné
mezníky v dûjinách státu
i v˘znam Masarykova my‰lenko-
vého odkazu. V projevu starosta
mûsta také vyjádfiil své pfiesvûd-
ãení, Ïe  si âeská republika zaãa-
la po mnohaleté pfiestávce opût
budovat své pevné a rovnopráv-
né postavení mezi nejvyspûlej‰í-
mi zemûmi svûta. 

PoloÏením kytic, pietní vzpo-
mínkou na v‰echny padlé v obou
svûtov˘ch válkách a vzdaním cti
Ïijícím veteránÛm v‰ech válek
veden˘ch za spravedlivé cíle,
oslavili ve Fr˘dku-Místku zástup-
ci samosprávy, státní správy,
místní vojenské posádky, územní
vojenské správy a dal‰ích organi-
zací symbolicky 11.11. v 11.00

hodin také mezinárodní Den
veteránÛ. Ve stejnou dobu byly
k památníkÛm válek poloÏeny
kytice nejen na fr˘deckém
Kostikovû námûstí, v Chlebo-
vicích, Lískovci a Dobré, ale
i v celé Evropû, USA a Kanadû. 

Jedenáct˘ listopad je dnem
historického v˘znamu od roku
1918, kdy v tento den skonãila
první svûtová válka. V ãesk˘ch
a slovensk˘ch zemích se tím
otevfiela cesta k naplnûní snÛ
zakladatelÛ nového svébytného
státu âechÛ a SlovákÛ - Tomá‰e
G. Masaryka a jeho pfiátel Milana
Rastislava ·tefanika a Edvarda
Bene‰e, jejichÏ my‰lenky
a snahy v˘raznû podpofiil i teh-
dej‰í americk˘ prezident
Woodrow Wilson. (jr)

Republikové narozeniny 
oslavil i starosta mûsta

V˘zva dárcÛm krve
Dne 12.12. 2001 bude probíhat
akce "Daruj krev s âesk˘m roz-
hlasem". Poprvé se k této akci
pfiipojí také transfúzní oddûlení
Nemocnice ve Fr˘dku-Místku. Ve
stfiedu 12.12. bude odbûrov˘ sál
otevfien od 6.00 do 10.00 hodin.
Pracovníci Transfúzního oddûlení
zvou v‰echny své dárce k odbû-
ru, podpofií tím dobr˘ úmysl.

Îáci ‰est˘ch tfiíd,
Z· Petra Bezruãe (Pod sovou),

T.G. Masaryka 454, FM
bude otvírat od ‰kolního roku

2002/2003
v ‰estém roãníku

tfiídu s roz‰ífienou v˘ukou
matematiky a pfiírodovûdn˘ch

pfiedmûtÛ.
Informace poskytne vedení ‰koly.

Pfiihlá‰ky zasílejte na v˘‰e 
uvedenou adresu do 25.1. 2002.

Poãet míst je omezen.
O termínu pfiijímacích zkou‰ek
budou zájemci informováni do

poloviny února 2002.
Informace na telefonu

0658/627 950-1.

Îadatelé o sociální byty, 
aktualizujte své Ïádosti !

Odbor sociálních sluÏeb
Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-
Místku upozorÀuje v‰echny

Ïadatelé o pfiidûlení bytu
v Domech s peãovatelskou

sluÏbou a Penzionu pro
dÛchodce, aby se bûhem mûsí-
ce prosince dostavili v úfiední

dny, které jsou v pondûlí a stfie-
du, do kanceláfie odboru sociál-
ních sluÏeb, ulice Radniãní 10,
1. poschodí, kanceláfi ãíslo 205

k aktualizaci sv˘ch Ïádostí.
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"Lidé, ktefií pfiijdou o zrak,
mají vût‰inou dojem, Ïe se jim
uÏ nic hor‰ího nemohlo pfiiho-
dit, a Ïe s tím snad ani nedoká-
Ïí Ïít. Potom se dostanou
k nám a zjistí, Ïe i s tímto posti-
Ïením se dá Ïít docela kvalitnû.
Sama mám jen zbytky zraku,
takÏe vím, o ãem mluvím," pfie-
svûdãovala náv‰tûvníky okres-
ní poboãky Sjednocené orga-
nizace nevidom˘ch a slabozra-
k˘ch ve Fr˘dku-Místku jeho
vedoucí Vlasta Kopuncová.
S hosty poboãky se netrhly
dvefie, 13. listopadu tu totiÏ
probûhl Den otevfien˘ch dvefií.

"Chtûli bychom na‰e pracovi‰-
tû pfiedstavit vefiejnosti. Celá
fiada lidí má ve svém okolí slabo-
zrakého ãlovûka a mnohdy si
s jeho handicapem neumí pora-
dit. KdyÏ se rozhodnou pfiijít
k nám, mohou si u nás vyzkou‰et
rÛzné pomÛcky pro nevidomé
a slabozraké, máme u nás k dis-
pozici i novou kamerovou lupu,
pomocí které mÛÏeme nejen ãíst,
ale tfieba i vyplnit rÛzné formuláfie
nebo sloÏenky. Vût‰í ãást penûz
na tuto lupu, která stála pfies 120
tisíc korun, jsme získali díky loÀ-
ské sbírce pod vánoãním stro-
mem na námûstí Svobody
v Místku," fiíká Vlasta Kopuncová.
Náv‰tûvníci se zdrav˘m zrakem
mûli pfii dnu otevfien˘ch dvefií

velmi dobrou ppfiíleÏitost vÏít se
"do kÛÏe" lidí se zbytky zraku.
Mohli si tu totiÏ vyzkou‰et speci-
ální br˘le, které simulovaly vidûní
pfii rÛzn˘ch postiÏeních. Tuto zku-
‰enost si nenechali ujít hlavnû
‰koláci, ktefií v rámci dne otevfie-
n˘ch dvefií stfiedisko nav‰ívili. 

"Od leto‰ka v na‰em centru
poskytujeme i právní poraden-
skou sluÏbu, mÛÏeme podat
informace o moÏnostech uplatnû-
ní slabozrak˘ch nebo o získání
a pouÏívání nejrÛznûj‰ích kom-
penzaãních pomÛcek.  V nepo-
slední fiadû organizujeme i rekon-
diãní pobyty zamûfiené na prosto-
rovou orientaci a sebeobsluhu.
Musím fiíct, Ïe bûhem takového
dvout˘denního pobytu slabozrací
nebo nevidomí udûlají vût‰inou
obrovské pokroky," konstatuje
Vlasta Kopuncová. Dodala, Ïe
stfiedisko velmi dobfie spolupra-
cuje jak s úfiady, tak i s lékafii
a optiky, nicménû se okresní
poboãka SONS neustále pot˘ká
s nedostatkem finanãních pro-
stfiedkÛ. "Kompenzaãní pomÛcky
jsou totiÏ velmi drahé. Neb˘t
na‰ich sponzorÛ, neumím si
vÛbec pfiedstavit, jak bychom
pfieÏili. Chtûla bych jim alespoÀ
touto cestou velice podûkovat,"
fiekla Vlasta Kopuncová. (jr)

·patná situace je napfiíklad na uli-
cích Beethowenova, 1. máje, V.
Talicha, kde panelákové domy jsou
dopravnû obsluhovány jen úzk˘mi
uliãkami. Právû  roz‰ífiení parkování
bychom chtûli  pfií‰tí rok vûnovat více
pozornosti. BohuÏel i tady je zfiejmé,
Ïe vejdeme do sporu s obãany, kte-
r˘m se bude zdát zabrání ãásti tráv-
níku pro parkování aut nepfiijatelné.
Vûfiím v‰ak, Ïe postupn˘m vysvûtlo-
váním je moÏné skloubit poÏadavky
souãasné automobilové doby
s ochranou Ïivotního prostfiedí v okolí
na‰ich domovÛ. 

Pfieji v‰em hodnû zdraví, podzimní
virová onemocnûní totiÏ zaãínají
fiádit.

Zdenûk Stolafi, starosta mûsta

(pokraãování ze str.3)

SSTT¤¤EEDDNNÍÍ PPRRÒÒMMYYSSLLOOVVÁÁ ··KKOOLLAA
ve Fr˘dku-Místku,
ul. 28. fiíjna 1598

ppfifiiijjmmee pprroo vv˘̆uukkuu 
iinnÏÏeenn˘̆rraa -- iinnÏÏeenn˘̆rrkkuu 

ssee ssppeecciiaalliizzaaccíí 
tteecchhnniicckkáá zzaafifiíízzeenníí bbuuddoovv.. 

NNáássttuupp 11..11.. 22000022..
Tel.: 0658/406 111, 

fieditel ing. Du‰an Rybák.

Tomá‰ Fajkus (vpravo) z osmé tfiídy speciální ‰koly je také nevidom˘.
Sv˘m spoluÏákÛm pfii náv‰tûvû okresní poboãky Sjednocené organi-
zace nevidom˘ch a slabozrak˘ch ve Fr˘dku-Místku pfiedvedl i to, jak
dokáÏe ãíst a psát v Braillovû písmu. Foto: Jana Rumianová

Slabozrací pfiedstavili své stfiedisko

RÛznorodou programovou
nabídku pfiedvánoãní doby
obohatí v na‰em mûstû nûkte-
ré programy v Lidovém domû
na ulici F. âejky.

Milovníci koled si jistû nenechají
ujít vánoãní zpívání ve ãtvrtek 20.12.
v 17.00 hodin. Za spoluúãasti ãlenÛ
Pûveckého sboru Smetana si
zájemci mohou pfiipomenout koledy
nejen Franti‰ka Kolafiíka. Na tento
program jsou vítáni i hosté ktefií si
donesou svÛj hudební nástroj.
Rocková opera Jesus Christ
Superstar je jako poslechov˘ pro-
gram pfiipravena na ãtvrtek 13. pro-
since v 19.00 hodin. PfiestoÏe od
vzniku opery ubûhlo uÏ 40 let, oslo-
vuje toto dílo stále nové generace
posluchaãÛ. Zajímav˘m mÛÏe b˘t
pfiedvánoãní prodej hraãek, porcelá-
nu, biÏuterie a nové módní konfekce
z Holandska ve dnech 4. - 15.12.
v dobû od 7.30 - 17.30 hodin ve
v‰ední dny a od 9.00 do 12.00 hodin
v sobotu.

Své zdraví si zde mohou utuÏit
i Ïeny stfiedního vûku, neboÈ pravi-
delnû v pondûlky tady od 17.00 do
18.00 hodin probíhá cviãení pro
zdraví. Poãet míst je omezen, proto
doporuãujeme pfiihlásit se dopfiedu
v prodejnû holandského nábytku
v Lidovém domû.

RovnûÏ v pondûlky, ale od 19.00
hodin se zde scházejí milovníci
‰achÛ a jin˘ch stolních her. Na pon-
dûlí 17.12. je pfiipraven Velk˘ vánoã-
ní turnaj.

Pro milovníky dobrého jídla nabízí
své sluÏby novû otevfiená restaura-
ce dennû od 11.30 do 22.00 hodin,
jídelna pak od pondûlí do pátku
v dobû od 7.30 do 16.00 hodin. Pro
ty, ktefií chtûjí strávit ‰tûdroveãerní
veãefii v této novû otevfiené restau-
raci oznamujeme, Ïe objednávky
jsou pfiijímány do 15.12. na telefon-
ním ãísle 0608/450 417 nebo
0608/450 413.        Josef Vojvodík

Advent bude v Lidovém domû pestr˘

V âeské republice platí od 1.
listopadu jednotn˘ varovn˘
signál pro varování obyvatel-
stva pfii hrozbû nebo vzniku
mimofiádné události. 

Signál "V‰eobecná v˘straha je
vyhla‰ován kolísav˘m tónem
sirény po dobu 140 vtefiin. MÛÏe
b˘t vyhla‰ován tfiikrát za sebou
v asi tfiíminutov˘ch intervalech.
Po akustickém tónu sirény bude
následovat tísÀová informace
z hromadn˘ch informaãních pro-
stfiedkÛ (republiková, regionální
a místní pÛsobnost) pro vyrozu-
mûní obyvatelstva o hrozící nebo
vzniklé mimofiádné události. 

Platnost dosavadních varov-
n˘ch signálÛ "Katastrofa", "V‰e-
obecná v˘straha" a "Nebezpeãí
zátopové vlny" skonãila 1. listo-
padu. 

Dosud vyhla‰ovan˘ signál
"PoÏární poplach" zÛstává v plat-
nosti a slouÏí ke svolání jednotek
poÏární ochrany. Signál je vyhla-
‰ován pfieru‰ovan˘m tónem siré-
ny po dobu jedné minuty. "PoÏár-
ní poplach" vyhla‰ovan˘ elektro-
nickou sirénou napodobuje hlas
trubky troubící tón "hó-fií", "hó-fií"
po dobu jedné minuty. Je jedno-
znaãn˘ a nezamûniteln˘ s jin˘mi
signály. "PoÏární poplach" není
varovn˘m signálem.             (vr)

Nebezpeãí bude vyhla‰ováno jednotnû

TEL.: 0658/ 431 016

Vánoãní jarmark pfiipraví
také Ïáci 6. základní ‰koly

Îáci 6. základní ‰koly letos
poprvé pfiipraví pod vedením
sv˘ch uãitelÛ vánoãní jarmark,
kter˘ probûhne ve dnech 17. -
19. prosince vÏdy od 8.00 do
17.00 hodin v pfiízemních prosto-
rách ‰koly. Îáci na nûm pfiedsta-
ví své v˘robky zejména z vizo-
vického a perníkového tûsta.
V rámci tohoto jarmarku zároveÀ
probûhne prodejní v˘stava su‰in
a vánoãních svícnÛ, kaktusÛ
a sukulentÛ, svou v˘robu pfied-
vede krajkáfika a pfiipraveny jsou
i dal‰í zajímavosti. 18. prosince
pak probûhne vystoupení ÏákÛ
s vánoãní tématikou. Dopoledne
bude vystoupení urãeno ÏákÛm
a uãitelÛm z druÏební ‰koly v pol-
ském Radlinu, odpoledne pro
rodiãe ÏákÛ 6. základní ‰koly.
Zveme v‰echny obãany
k náv‰tûvû této zajímavé ‰kolní
akce.

Modré spony proti drogám
Bûhem prosince budou v ulicích

mûsta studenti prodávat modré
umûlohmotné spony s nápisem
Sport proti drogám a s obrázkem
boxera, kter̆  rozkopává injekãní
stfiíkaãku. Spony se budou prodá-
vat za cenu dvaceti korun a v˘tû-
Ïek z jejich prodeje poslouÏí
k nákupu sportovního vybavení
pro klienty terapeutické komunity
spoleãnosti Renarkon. Akce je
pofiádána v rámci nového projektu
Sport proti drogám, kter̆  spoleã-
nû organizují Sportovní klub thaj-
ského boxu a Kickboxu Muay -
Thai FM, obãanské sdruÏení Klub
angaÏovan˘ch muzikantÛ FM
a spoleãnost Renarkon, o.p.s. FM.
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DodrÏování zákonÛ a podpo-
ra zákona omezujícího koufiení
a prodej cigaret a tabákov˘ch
v˘robkÛ dûtem a mladistv˘m
do 18 let bylo tématem soutûÏe
Paragraf 11:55 (za pût minut
dvanáct), jejíÏ okresní kolo pro-
bûhlo koncem fiíjna v místec-
kém Národním domû.

Pûtiãlenná druÏstva, sestavená
ze ÏákÛ 5. aÏ 9. tfiíd základních
‰kol nebo stejnû star˘ch ÏákÛ
vícelet˘ch gymnázií, fie‰ila v jed-
notliv˘ch disciplínách soutûÏe
problémy s poru‰ováním zákonÛ.

SoutûÏící si napfiíklad vyzkou‰eli
své rétorické schopnosti, kdyÏ
mûli pfiednést smyslupln˘ dvou-
minutov˘ projev na vylosované
téma. "Radní na‰eho mûsta by
mûli více naslouchat názorÛm
dûtí a mládeÏe. Za koufiení mla-
distv˘ch jsou plnû zodpovûdní
rodiãe. Sprejefii by mûli b˘t pfiísnû
trestáni..." - toto jsou jen tfii z celé
fiady témat, která si soutûÏící
mohli vylosovat v této disciplínû. 

V dal‰ích kolech soutûÏe odpo-
vídali na záludné otázky t˘kající
se platn˘ch zákonÛ âeské repub-

liky, spolupracovali pfii stavbû co
nejvy‰‰í vûÏe hlavního mûsta fik-
tivní Ostrovní zemû, na chvíli se
také vÏili do role zákonodárce
této zemû a doporuãovali zavést
nebo zru‰it nûkteré její zákony
tak, aby se tamním obyvatelÛm
Ïilo co nejlépe. Pouãné pro sou-
tûÏící bylo také kolo, ve kterém se
snaÏili odhadnout vûk u ‰esti
mlad˘ch lidí - potenciálních kupu-
jících tabákov˘ch v˘robkÛ, ktefií
se pomocí videozáznamu struãnû
pfiedstavili. Îádnému z dûtí se
nepodafiilo urãit vûk správnû
u v‰ech ‰esti osob. 

Fr˘decko-místeckého okresní-
ho kola se zúãastnily Základní
‰kola Petra Bezruãe FM, Z·
Komenského Fr˘dlant n. O., Z·
Tfiinec, Soukromé gymnázium
FM, Z· Ra‰kovice a Z· Vratimov.
V˘kony soutûÏících byly nûkdy
suverénní, jindy trochu pozname-
nané trémou, publikum, tvofiené
pfieváÏnû spoluÏáky soutûÏících,
ov‰em skvûle povzbuzovalo.
"Tak úÏasnou atmosféru jsme si
vÛbec ani netroufli oãekávat.
SoutûÏící i publikum jsou prostû
vynikající," ne‰etfiil chválou tvÛrce
soutûÏe a manaÏer projektu

Jaroslav Jindra. V okresním kole
po urputném klání nakonec zvítû-
zila Z· Vratimov pfied druhou Z·
Ra‰kovice a tfietí Z· Tfiinec. 

Projekt Paragraf  11:55 vyhlá-
sila Aliance 18, coÏ je seskupení
lidí, jejichÏ cílem je dodrÏování
Zákona o ochranû pfied alkoholis-
mem a jin˘mi toxikomaniemi,
kter˘ mimo jiné zakazuje prodá-
vat tabákové v˘robky osobám
mlad‰ím 18 let. Tento zákon v‰ak
ãasto není ze strany prodejcÛ,
ktefií ho mnohdy dokonce ani
neznají, dodrÏován. Aliance 18
chce mezi ‰irokou vefiejností zv˘-
‰it povûdomí o tomto zákonû.
SoutûÏ o ceny Paragraf 11:55
byla realizována ve dvou krajích,
Moravskoslezském a Jihoães-
kém, 13 okresech a 78 ‰kolách.
Fr˘decko-místecké okresní kolo
pomáhal organizovat místní DÛm
dûtí a mládeÏe. Souãasnû se
soutûÏními koly probûhly infor-
maãní akce i pro prodejce tabá-
kov˘ch v˘robkÛ. Projekt vyvrcho-
lí 3. prosince 2001 v Senátu âR,
kde se ‰koláci utkají s t˘mem
zákonodárcÛ a novináfiÛ.           (jr)

Prosazení se v oblasti pro-
gramÛ Evropské unie, konkrét-
nû v programu pfieshraniãní
spolupráce CBC Phare na
ãesko-polské a ãesko-sloven-
ské hranici a získávaní dotací
na spoleãné projekty, je hlavní-
mi cíli Euroregionu Beskydy. 

"Euroregion by mûl pfiedev‰ím
vytváfiet podmínky pro to, aby-
chom mohli Ïádat o dotace
z evropsk˘ch fondÛ. Jednotlivé
obce jako samostatné subjekty
by nemûly ‰anci získat tyto pro-
stfiedky. Euroregion tady zastu-
puje celé ãesko-slovensko-pol-
ské pfiíhraniãí. SnaÏíme se o roz-
voj cestovního ruchu v oblasti,
o urychlení budování komunikací,
zjednodu‰ení pfieshraniãního
styku, spoleãnou prezentaci na
veletrzích cestovního ruchu a roz-

víjení mnoha dal‰ích aktivit,"
uvedl novû zvolen˘ pfiedseda
Euroregionu Beskydy Petr Rafaj,
kter˘ je souãasnû i fr˘decko-mís-
teck˘m místostarostou a pfiedse-
dou SdruÏení Region Beskydy,
sdruÏující mûsta a obce v sedmi
mikroregionech. 

Aãkoliv jsou aktivity euroregio-
nu spí‰e dlouhodobého charakte-
ru, uÏ po prvním roce práce sdru-
Ïení se dostavily hmatatelné
v˘sledky. "Vyzdvihl bych napfií-
klad úãast v projektu CBC Phare
âeskopolská hranice, kter˘ dává
v‰em subjektÛm SdruÏení
Regionu Beskydy moÏnost Ïádat
o granty z tohoto projektu," podo-
tkl Petr Rafaj. Úkolem euroregio-
nu je podle nûj mimo jiné i pfiípra-
va kalendáfie spoleãn˘ch akcí na
pfií‰tí rok,  vypracování komplex-

ního propagaãního materiálu
Euroregionu Beskydy, setkávání
starostÛ mûst a obcí euroregionu,
oznaãení logem Euroregionu
Beskydy jednotlivá mûsta a obce,
zahájení prací na strategii cestov-
ního ruchu celého euroregionu
a fie‰ení malého pfieshraniãního
styku mezi âeskou, Slovenskou
a Polskou republikou.

Zajímav˘m krokem v oblasti
rozvíjení cestovního ruchu je
vypracování studie na téma
"Strategie rozvoje cestovního
ruchu v Regionu Beskydy" pro
âeskou centrálu cestovního
ruchu, která je pfiedpokladem
rozvíjení dal‰ích aktivit t˘kajících
se rozvoje cestovního ruchu
v oblasti. Studii financovalo
Ministerstvo pro místní rozvoj âR
a kromû ekonomického oddûlení

odboru územního a ekonomické-
ho rozvoje Mûstského úfiadu ve
Fr˘dku-Místku se na jejím vypra-
cování podílelo i Beskydské infor-
maãní centrum FM a Tfianovice
sluÏby o.p.s. 

"Chceme region propagovat na
v‰ech mezinárodních v˘stavách
a seznamovat tak nejrÛznûj‰í
organizace pÛsobící v oblasti
cestovního ruchu s moÏnostmi
investování v na‰í oblasti. Ani
tady ov‰em nezÛstává jen
u zámûru. V souãasné dobû
napfiíklad jednáme se zástupci
Holandské hospodáfiské komory,
ktefií projevili zájem o moÏnost
investování v regionu. Zajímají je
napfiíklad moÏnosti v˘stavby
sportovního a rekreaãního areá-
lu," podotkl Rafaj.            (hw, jr)
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Dûti si na soutûÏi vytvofiily 
úÏasnou atmosféru

DruÏstvo Z· Tfiinec se snaÏilo nad soupefii zvítûzit postavením co nej-
vy‰‰í vûÏe hlavního mûsta fiktivní Ostrovní zemû. Pfies v‰echnu snahu
v‰ak v této disciplínû skonãilo aÏ tfietí. Foto: Jana Rumianová

âinnost Euroregionu Beskydy má i svou neformální stránku. Napfiíklad zástupci dvou sdruÏen˘ch dvojmûstí - polské Bielsko-Biale a ãeského
Fr˘dku-Místku spolu v fiíjnu sehráli pfiátelské fotbalové utkání. Zápas skonãil nerozhodnû 1:1.  
Na levém snímku v horní fiadû zleva Jan Legersk˘ (OkÚ), Milan Stypka (starosta Dobré), Rostislav Sabela (hráã), Zdenûk Stolafi (starosta FM),
Jaromír âervek (OSOM), Richard Îabka (OÚER), Jaroslav Vot˘pka, (starosta Luãiny). V dolní fiadû zleva Jifií Fabík (hráã), Franti‰ek My‰insk˘,
Miroslav Somr (b˘valí slezan‰tí fotbalisté),  Petr ·abrÀák, (OÚER), Petr Rafaj (místostarosta FM). LeÏící Pavol Luk‰a (starosta âeladné). Na pra-
vém snímku druÏstvo Bielsko-Biale. Foto: Hana Windischová

Euroregion Beskydy buduje image oblasti krok za krokem
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Martin ¤íman a Martina Koneãná na záfiijovém zasedání
Zastupitelstva mûsta Fr˘dku-Místku. V pozadí zastupitel Jan Ká‰. 

Foto: Jana Rumianová
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Zastupitelstvo mûsta na
svém posledním zasedání 25.
záfií projednalo návrh obecnû
závazné vyhlá‰ky o stanovení
provozní doby hostinsk˘ch
a jin˘ch provozoven.

"Jedná se o relativnû citliv˘
zásah do soukromé sféry. Je
dÛleÏité si uvûdomit, Ïe navrho-
vaná podoba obecnû závazné
vyhlá‰ky má pfiedev‰ím preven-
tivní povahu, má pfiipomínat
zvednut˘ prst a pfiedstavovat
moÏnost dal‰ího nástroje pfii
regulaci záleÏitostí vefiejného
pofiádku. Nelze ji vnímat jako
generální omezování, protoÏe
o pfiípadném omezení by rozhodl
nejvy‰‰í orgán mûsta, ãtyfiiceti-
ãlenné zastupitelstvo, na svém
zasedání, kterého se dotyãn˘
provozovatel mÛÏe zúãastnit
a argumenty svou provozovnu
obhájit. V Ïádném pfiípadû by se
v‰ak nejednalo o nûjaké celop-
lo‰né omezení provozní doby,
ale vyhlá‰ka by Mûstu umoÏnila
postihnout problematické provo-
zovny, na které si opakovanû stû-
Ïuje vût‰í poãet obãanÛ," obhajo-
val návrh vyhlá‰ky její pfiedklada-
tel starosta mûsta Zdenûk Stolafi.
Dodal, Ïe podobná vyhlá‰ka uÏ
funguje ve Zlínû, Karlov˘ch
Varech a Kladnû. 

Starostovi ZdeÀku Stolafiovi
v‰ak oponoval zastupitel Martin
¤íman, kter˘ vyjádfiil svÛj názor,
Ïe by mûsto takov˘m omezová-
ním nûkter˘ch provozoven vytvá-
fielo nerovné podmínky k podni-
kání. "Navíc bychom vytvofiili
latentní prostor pro korupci," upo-
zornil ¤íman. Zastupitel Rafael
Kuãík upozornil na podobnost
s platnou obecnû závaznou
vyhlá‰kou o omezování hudeb-
ních produkcí ve mûstû, podle
nûj je tato OZV postaãující.
Zastupitelka Martina Koneãná se
navíc pozastavila nad nejedno-
znaãnou formulací návrhu, kon-
krétnû upozornila na nepfiesnost
slova "opakovanû". "Co to zna-
mená, Ïe by bezpeãnostní komi-
se mûla zjistit opakovanû kontro-
lami ru‰ení klidu? Opakovanû
mÛÏe b˘t desetkrát, nebo tfieba
jen dvakrát," podotkla Martina
Koneãná. Po boufilivé diskusi
nakonec návrh vyhlá‰ky zastupi-
telstvem o jeden jedin˘ hlas
nepro‰el. Podle starosty Stolafie
tím v‰ak záleÏitost neskonãila.
Podle jeho názoru se pfiepraco-
van˘ návrh vyhlá‰ky zastupitel-
stvu opût brzy objeví na stole.

(jr)

Provozní dobu restauracím
mûsto zatím omezovat nebude

Základní ‰kola v Lískovci
stojí uÏ 70 let. Kulaté v˘roãí
jejího zaloÏení si pfiipomnûli
souãasní i nûkdej‰í Ïáci a uãi-
telé, rodiãe i lískoveãtí obãané
slavnostní akademií ÏákÛ.

Základní ‰kola v Lískovci se pfii
v˘chovû ÏákÛ uÏ fiadu let specia-
lizuje na ekologii a informatiku.
Mezi jin˘mi ‰kolami v‰ak vyniká
i nad‰en˘m pfiístupem uãitelÛ,
ktefií si s Ïáky dokázali vytvofiit
vztah postaven˘ nejen na autori-
tativnosti, ale hlavnû na vzájem-
ném porozumûní, spolupráci
a tvofiivém a samostatném my‰-
lení. 

·kola dosahuje vynikajících
pedagogick˘ch v˘sledkÛ, coÏ
potvrzují mimo jiné i v˘borná
umístûní v celorepublikov˘ch
ekologick˘ch soutûÏích. Vedení
‰koly navíc dokázalo pro Ïáky
vytvofiit skvûlé pracovní podmín-

ky. Aãkoliv lískovecká ‰kola od
Mûsta Ïádné mimofiádné dotace
nedostává, ‰kola se zapojuje do
nejrÛznûj‰ích nadregionálních
projektÛ a díky tûmto aktivitám je
napfiíklad kaÏdá tfiída vybavena
poãítaãi, pfiístup na Internet je pro
tamní Ïáky samozfiejmostí na
rozdíl od mnoha jin˘ch ‰kol, kde
bûÏní Ïáci jen mlhavû tu‰í, Ïe
Internet existuje. Tím, Ïe dûti
pomocí internetu mohou komuni-
kovat s cel˘m svûtem, mají tak
moÏnost si pfiirozen˘m zpÛso-
bem procviãit i cizí jazyky. 

Po "dopoledni otevfien˘ch
dvefií", kdy si hosté a vefiejnost
mohli ‰kolu prohlédnout, pro-
gram pokraãoval zcela ojedinû-
lou multimediální  show, pfii níÏ se
Ïáci a uãitelé ‰koly publiku
pochlubili sv˘mi pracovními
v˘sledky a program byl ukonãen
posezením u cimbálu s folklórním
souborem Ostravica. (jr)

Lískovecká základní ‰kola 
ukázala, v ãem je v˘jimeãná

Celorepublikové sbírky, takz-
vaného "Srdíãkového dne",
kter˘ se konal koncem záfií, se
ve Fr˘dku-Místku zúãastnily tfii
‰koly a spoleãnû vybraly úcty-
hodnou ãástku 80 985,50 korun.

V˘sledek sbírky sdûlilo praÏské
obãanské sdruÏení Îivot dûtem.
Cílem této mimofiádné akce bylo
získání finanãních prostfiedkÛ ve
prospûch v˘stavby nové trans-
plantaãní jednotky kostní dfienû
pro dûti nemocné leukémií ve
Fakultní nemocnici v Praze

Motole. Akce se za Fr˘dek-Místek
zúãastnilo Gymnázium Petra
Bezruãe pod vedením fieditele
Kocicha s ãástkou 31 178,10
korun, Gymnázium a SO· pod
vedením fieditele Koneãného
s ãástkou 20 101,50 korun
a Integrovaná stfiední ‰kola pod
vedením fieditele Pûluchy s ãást-
kou 29 705,90 korun. V‰em jme-
novan˘m ‰kolám a jejich studen-
tÛm patfií za jejich pfiístup a zájem
pomoci nemocn˘m dûtem podû-
kování. (jr)

Mûstsk˘ úfiad ve Fr˘dku-Místku, odbor územního a ekonomického roz-
voje oznamuje na základû ustanovení § 22 zákona ã. 50/1976 Sb. sta-
vebního zákona v platném znûní a § 17 odst. 1 yhlá‰ky ã. 131/1998
o územnû plánovacích podkladech a územnû plánovací dokumentaci

PROJEDNÁVÁNÍ  NÁVRHU  ZMùNY  â. 5  ÚZEMNÍHO  PLÁNU  
MùSTA FR¯DKU-MÍSTKU

Návrh zmûny ã. 5 bude vystaven k vefiejnému nahlédnutí po dobu 30-ti
dnÛ, a to ve dnech: 27.11. - 28.12. 2001 na odboru územního a ekono-
mického rozvoje, v úfiední dny pondûlí a stfiedu v dobû od 8.00 do 17.00
hodin, v ostatní pracovní dny v dobû od 8.00 do 13.30 hodin.

Vefiejné projednání návrhu zmûny ã. 5 územního plánu se uskuteãní dne
4.12. 2001 v 15.00 hodin na Mûstském úfiadû ve Fr˘dku-Místku ve velké
zasedací síni.

Písemná stanoviska je moÏno uplatnit nejpozdûji do 14.1. 2002 na adrese:
Mûstsk˘ úfiad ve Fr˘dku-Místku

odbor územního a ekonomického rozvoje
Radniãní 1148

738 22  Fr˘dek-Místek
K námitkám podan˘m po uveden˘ch lhÛtách se nepfiihlíÏí.
Informace na tel. ãísle 0658/609 275, ing.arch. Bfiachová.

MÛÏete se vyjádfiit ke zmûnû územního plánu
UpozorÀujeme obãany, ktefií
jsou drÏiteli obãanského prÛka-
zu typu kníÏka a nemají v nûm
vyznaãeno státní obãanství
âeské republiky, Ïe dnem 31.
prosince 2001 skonãí jejich
platnost.

Vzhledem k tomu, Ïe doba vydá-
ní nového obãanského prÛkazu
ãiní 30 dnÛ, je tfieba poÏádat
o jeho vydání co nejdfiíve. Îádost
a doklady potfiebné k vydání
obãanského prÛkazu mÛÏe obãan
pfiedloÏit u Okresního úfiadu nebo
Mûstského úfiadu Fr˘dek-Místek.
Vzory obãansk˘ch prÛkazÛ,
jejichÏ platnost z v˘‰e uveden˘ch
dÛvodÛ konãí, jsou k dispozici na
pfiíslu‰n˘ch pracovi‰tích Okres-
ního a Mûstského úfiadu Fr˘dek-
Místek a na internetov˘ch strán-
kách Ministerstva vnitra âR na
adrese www.mvcr.cz/aktualit/sde-
leni/2001/obcanky.html.

Platnost nûkter˘ch 
typÛ obãansk˘ch 
prÛkazÛ skonãí

Studenti vybrali pro dûti 
s leukémií pfies 80 tisíc
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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

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

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

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·

KBB
● zfiizování a provoz

spoleãn˘ch 
televizních antén

● montáÏe a servis
antén

Tel/fax/zázn.
0658/622 161

Spoleãnost SEVING, s.r.o.
Beskydská 1488,

Fr˘dek-Místek
oznamuje 

zmûnu telefonních ãísel:
0658/408 276
0658/661 735

tel./fax: 0658/646 843.

http://web.telecom.cz/richtrova-tiskarna

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

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

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

NNNNOOOOVVVVÉÉÉÉ  PPPPNNNNEEEEUUUUMMMMAAAATTTT IIIIKKKKYYYY
(ne protektory)

pro osobní, nákladní automobily a zemûdûlské stroje.
Napfiíklad:165/70R13 za cenu 807,- Kã s DPH

195/65R15 za cenu 1225,- Kã s DPH

Autodíly Mat˘sek Roman 
Dobrá 188 (naproti restaurace Oráã)

Tel.: 0658/641 270, Mobil: 0603 507 206
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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)

5) Objekt ãp. 811, Mal˘ Koloredov 
blok "A" - suterén 
- nebytové prostory o v˘mûfie 21 m2 (místnost ã. 10)
- nebytové prostory o v˘mûfie 21,4 m2 (místnost ã. 11)

6) Objekt ãp. 646, Kostikovo nám.
- IV. NP. - 2 kanceláfie

k.ú. Fr˘dek
1) Objekt ãp. 549, RÛÏov˘ pahorek

- nebytové prostory o v˘mûfie 27,5 m2 (vestavûná prodejna)
- nebytové prostory o v˘mûfie 60 m2 (pro vybudování prodejny)

3) Objekt ãp. 604, Sadová
- V., VIII., IX. NP.  - kanceláfie (soc. zafiízení spoleãné v jiném
poschodí)

4) Objekt ãp. 591, Nár. muãedníkÛ
- II. NP. - nebytové prostory o v˘mûfie 15,2 m2
- II. NP. - nebytové prostory o v˘mûfie 24,7 m2

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
- pozemky p.ã. 1512/2, zast. plocha o v˘mûfie 192 m2, p.ã. 7633/2,
vodní plocha o v˘mûfie 184 m2, p.ã.1520/2, ost. plocha o v˘mûfie 16
m2, p.ã. 1519/2, zahrada o v˘mûfie 105 m2, p.ã. 1519/4, zast. plocha
o v˘mûfie 98 m2, 1518/2, zast. plocha o v˘mûfie 21 m2, p.ã. 1521/2,
ost. plocha o v˘mûfie 43 m2 (ul. T. G. Masaryka) - za úãelem dostav-
by uliãní linie.
- pozemky p.ã. 1831/249, ost. plocha  a  p.ã. 1524, zast. plocha o cel-
kové v˘mûfie 400 m2 (Kostíkovo námûstí) - za úãelem dostavby uliã-
ní linie.
k.ú. Lískovec u Fr˘dku-Místku
- pozemky p.ã. 3711/10, orná o v˘mûfie 12161 m2, p.ã. 3711/4, orná
o v˘mûfie 22067 m2, p.ã. 3711/15, orná o v˘mûfie 8062 m2, p.ã.
5268/1, orná o v˘mûfie 10131 m2, p.ã. 5268/6, orná o v˘mûfie 19419
m2 a p.ã. 5268/8, orná o v˘mûfie 3229 m2 - prÛmyslová zóna
Lískovec
Informace:
MûÚ - odbor správy obecního majetku, tel. ã. 0658/609 173

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

Uzávûrka pfií‰tího ãísla Zpravodaje bude 
v pondûlí  3. prosince 2001 do 15.00 hodin.

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 krytého bazénu - Místek Prosinec 4.12.-6.12.
U Mariánského kostela - Fr˘dek Prosinec 11.12.-13.12.
Naproti zastávky Na Veselé - Fr˘dek 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. 

Nezamûstnanost na Fr˘decko-
Místecku mírnû klesá. Zdej‰í úfiad
práce evidoval ke konci fiíjna 14
043 uchazeãÛ o zamûstnání, coÏ
je o 179 ménû neÏ v záfií. Z tohoto
poãtu je 4 663 nezamûstnan˘ch
z Fr˘dku-Místku. Míra nezamûst-
nanosti v okrese v fiíjnu ãinila
13,28 %, v okresním mûstû je v‰ak
zhruba o dvû procenta vy‰‰í. 

O nûco lépe si v zamûstnanosti
vedou Ïeny, je jich 47,9 % z celkové-
ho poãtu evidovan˘ch uchazeãÛ
o zamûstnání. Nejpoãetnûj‰í skupi-
nou nezamûstnan˘ch i nadále zÛstá-
vají kategorie absolventÛ stfiedních
odborn˘ch uãili‰È bez maturity

a stfiedních odborn˘ch ‰kol. V fiíjnu
nejãastûji Ïádali o zprostfiedkování
práce zamûstnanci z odvûtví hutnic-
tví, obchodu, stavebnictví a prÛmyslu
potravin. Naproti tomu nejvíce vyfia-
zen˘ch uchazeãÛ na‰lo uplatnûní
v odvûtvích obchodu a sluÏeb, ve
stavebnictví, v prÛmyslu potravin a ve
v˘robû kovov˘ch konstrukcí. 

Z hlediska pracovních pfiíleÏitostí evi-
doval v fiíjnu úfiad práce celkem 485
voln˘ch míst s místem v˘konu práce
v okrese Fr̆ dek-Místek, to znamená,
Ïe na jedno volné pracovní místo pfii-
padalo 29 uchazeãÛ. Pfied rokem
stála na jedno volné místo pomyslná
fronta 32 uchazeãÛ. (jr, úp)

Na jedno volné místo pfiipadá 29 uchazeãÛ

Seznam odchycen˘ch psÛ pfiedan˘ch do útulku
9.10.2001 na ul. Chasáka odchycena rezavá fena pitbulteriéra 

12.10.2001 u Ostravice odchycen nûm. ovãák
16.10.2001  ve Skalici odchyceno ãerné hladkosrsté ‰tûnû kfiíÏen-

ce labradora
17.10.2001 v Lískovci na âD odchycena kfiíÏená fena nûmecké-

ho ovãáka
20.10.2001 na ul. Lohrera nalezen svûtl˘ foxteriér 
22.10.2001   na ul.Raisovû odchycen kfiíÏenec foxteriéra
24.10.2001 na TGM u SOU odchycen nûm. ovãák
26.10.2001 u Intersparu odchycen bíl˘ chlupat˘ maltézák
29.10.2001   na Bruzovské u Beneluxu odchyceny dvû feny - kfií-

Ïenci s nûm.ovãákem
29.10.2001 na ul.28. fiíjna u b˘valé kotelny odchyceni dva

nûm.ovãáci
30.10.2001 na ul.J. Ha‰ka odchycen hnûd˘ pekinéz 

1.11.2001    v Lískovci odchycen stfiední kfiíÏenec barvy pepfi a
sÛl se známkou ã. 666

7.11.2001    na J. Pe‰iny odchycen kfiíÏenec jezevãíka pískové
barvy

9.11.2001 na  âSA odchycen stafford 

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

Úfiední hodiny: Po - St, Pá  16 - 18 hod

Za komunální odpady budeme platit jinak
Na základû zákona ã. 185/2001

Sb., o odpadech, kter̆ m se mûní
i zákon ã. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, bude zaveden místní
poplatek za provoz systému shro-
maÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní,
vyuÏívání a odstraÀování komunál-
ních odpadÛ (dále jen "poplatek").
Poplatníkem tohoto poplatku je:
a) fyzická osoba, která má v obci
trval˘ pobyt, za domácnost mÛÏe
b˘t poplatek odveden spoleãn˘m
zástupcem, za rodinn˘ nebo byto-
v˘ dÛm vlastníkem nebo správcem,
tyto osoby jsou povinny obci ozná-
mit jména a data narození osob, za
které poplatek odvádûjí.
b) fyzická osoba, která má ve vlast-
nictví stavbu urãenou nebo slouÏící
k individuální rekreaci, ve které není
hlá‰ena k trvalému pobytu Ïádná
fyzická osoba, má-li k této stavbû
vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek spoleãnû

a nerozdílnû, a to ve v˘‰i odpovída-
jící poplatku za jednu fyzickou
osobu.

Vyhlá‰ka "O místním poplatku",
která stanoví sazbu poplatku, jeho
splatnost  a zpÛsob vybírání, bude
projednána na zasedání
Zastupitelstva mûsta Fr˘dku-
Místku dne 11. prosince 2001.

Se znûním vyhlá‰ky budou ob-
ãané seznámeni v dal‰ích vydáních
Zpravodaje a na internetov˘ch
stránkách mûsta.

V minul˘ch dnech obãané obdr-
Ïeli "Prohlá‰ení" pro poplatníky
poplatku. Îádáme v‰echny obãany
s trval˘m pobytem na území mûsta
Fr̆ dku-Místku a obãany, ktefií mají
na území mûsta objekt k individuál-
ní rekreaci, aby vyplnûné
"Prohlá‰ení"  odeslali finanãnímu
odboru Mûstského úfiadu Fr̆ dek-
Místek nejpozdûji do 31. prosince
2001. (mp)
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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

✌

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

Na Vy‰‰í odborné ‰kole
zahraniãního obchodu Good-
will se v rámci vzdûlávacího
programu Evropské unie
Socrates - Arion se‰li pedago-
gové z celé Evropy. 

¤editelé a zástupci základních
a stfiedních ‰kol i pracovníci
pedagogick˘ch fakult a odborníci
podílející se na utváfiení vzdûlá-
vací politiky z Belgie, Holandska,
Irska, Polska, Francie, Itálie,
·panûlska, Portugalska a ¤ecka
se ve Fr˘dku-Místku zúãastnili
vzdûlávacího programu, jehoÏ
tématem byla "Kvalita ve vzdûlá-
vaní". "Program Socrates-Arion
je urãen pro ty, ktefií se pfiímo
podílejí nebo mají vliv na utváfiení
vzdûlávací politiky a vzdûlávací-
ho systému daného státu, dále
pro fieditele a zástupce základ-
ních a stfiedních ‰kol v‰ech typÛ,
inspektory, úfiedníky z místní,
regionální a státní správy, pra-
covníky pedagogick˘ch fakult
a dal‰í odborníky z oblasti vzdû-
lávání. Tento program zahrnuje
jednak t˘denní studijní pobyty
v zemích Evropské unie s cílem
v˘mûny zku‰eností a získání
nov˘ch poznatkÛ v oblasti vzdû-
lávání a jednak studijní pobyty
v âeské republice. Jeho cílem je
v˘mûna zku‰eností a získání
nov˘ch poznatkÛ v oblasti vzdû-

lávání a získání kontaktÛ pro
mezinárodní spolupráci," uvedl
Jifií Uherek z VO· Goodwill.
Studijní pobyty jsou kaÏdoroãnû
organizovány v rÛzn˘ch hostitel-
sk˘ch zemích na témata, která
vypisuje Evropská unie, a která
souvisejí se vzdûláváním. 

V rámci programu ve Fr˘dku-
Místku napfiíklad pfiednesl pfied-
ná‰ku na téma "·kolsk˘ systém
v âR" zástupce starosty Fr˘dku-
Místku Josef Vojvodík, pfiedná‰ku
"VO· a hodnocení kvality na
VO· - program EVOS" pfiednesl
zfiizovatel VO· Goodwill Jifií
Uherek a pfiedná‰ku na téma
"âeská obchodní inspekce" pfied-
nesla metodiãka â·I Praha Olga
Novotná. Mezi úãastníky probû-
hla diskuse o ‰kolsk˘ch systé-
mech v zemích Evropské unie,
pedagogové nav‰tívili v‰echny
stupnû na‰ich ‰kol - matefiské,
základní i stfiední. Zúãastnili se
také schÛzky se starostou
Fr˘dku-Místku ZdeÀkem Stola-
fiem, kter˘ se Ïivû zajímal o spe-
cifika ‰kolsk˘ch systémÛ
v zemích hostÛ a o volnoãasové
aktivity  ÏákÛ v zemích Evropské
unie. Úãastníci semináfie mûli
také moÏnost poznat Beskydy.
Poznávací zájezd do okolí pro nû
zajistili studenti oboru Cestovní
ruch VO· Goodwill. (jr)

Pedagogové z celé Evropy se se‰li v rámci vzdûlávacího programu
Evropské unie Socrates - Arion ve Fr˘dku-Místku. Akci organizovala
Vy‰‰í odborná ‰kola zahraniãního obchodu Goodwill. Na snímku zrovna
zahraniãní hosté sledují uvítací projev fr˘decko-místeckého starosty
ZdeÀka Stolafie. Foto: Jana Rumianová

V Goodwillu se ‰kolili pedagogové

Regionální inovaãní centrum
FM  by Vám chtûlo v tomto ãísle
Zpravodaje pfiipomenout moÏ-
nosti, které mÛÏete vyuÏít
v na‰em centru k získání dotace,
a to je‰tû v tomto roce. V rámci
programu podpory pro malé
a stfiední podnikání na léta 2001 aÏ
2004  povûfiilo ministerstvo prÛ-
myslu a obchodu (MPO) Agenturu
pro rozvoj podnikání (ARP) reali-
zací programu Poradenství.
Poskytování dotací v rámci tohoto
programu bude provádûno na
základû "Rozhodnutí MPO".

Konkrétní dotace z prostfiedkÛ
státního rozpoãtu poskytuje MPO
prostfiednictvím podnikatelsk˘ch
center (napfi. podle smlouvy s BIC
Ostrava, jehoÏ je RIC FM satelitem).
V souãasné dobû má RIC FM

smlouvu na poskytování dotovan˘ch
sluÏeb podnikatelÛm  na období do
30. listopadu 2004. K získání dotace
je nutné splnûní podmínek, které se
s poskytováním tûchto prostfiedkÛ
bezprostfiednû souvisí. ProtoÏe se
tyto podmínky proti pfiede‰lému
stavu mûní, struãnû rekapitulujeme
aktuální stav se zamûfiením na
zmûny:

1. Vymezení pfiíjemcÛ podpory
Proti dosavadnímu stavu se dopl-

Àuje takto: Vypofiádání závazkÛ pod-
nikatele vÛãi finanãnímu úfiadu,
Správû sociálního zabezpeãení,
Celní správû, Pozemkovému fondu,
Fondu národního majetku
a Státnímu fondu Ïivotního prostfiedí
je fie‰eno ãestn˘m prohlá‰ením
v Ïádostí o poskytnutí dotace - evi-
denãním listu o poskytnuté sluÏbû. 

2. Kritérium programu
Nebudou podporovány projekty

obchodní ãinnosti s vy‰‰ím neÏ 20 %
podílem trÏeb z prodeje zboÏí dová-
Ïeného pfiíjemcem podpory ze
zahraniãí na celkov˘ch trÏbách.

3. Druhy podpor
Dochází jen k drobn˘m zmûná-

mrekapitulujeme:
a) úvodní konzultace informativní-

ho charakteru se pfiíjemcÛm podpory
poskytuje zdarma (nutno podepsat
Ïádost s ãestn˘m prohlá‰ením).

b) odborné sluÏby podnikatelské-
ho poradenství - cenové zv˘hodnûní
mÛÏe ãinit max. 30 000 Kã za rok
vãetnû úvodních konzultací.

c) poskytnutí cenovû zv˘hodnûné-
ho pronájmu prostor v podnikatel-
sk˘ch a inovaãních centrech vãetnû

jejich satelitÛ. Zde zv˘hodnûní pro-
nájmu ãiní od 50 do 30 % podle délky
umístûní firmy v RIC FM od jednoho
do tfií  let. Noví zájemci mají proto
moÏnost vyuÏít zvlá‰È v˘hodn˘ch
podmínek v nejbliÏ‰ím období, neboÈ
jak na‰e kapacity tak finanãní moÏ-
nosti tohoto programu jsou limitová-
ny. 

(BliÏ‰í informace získáte na tel.
ãísle 0658/601 171).

Závûrem bychom chtûli popfiát
v‰em podnikatelÛm a zákazníkÛm
mnoho úspûchÛ do nového roku.
Vûfiíme, Ïe vám budeme moci
poskytovat sluÏby je‰tû lépe neÏ
doposud a ty, ktefií nás zatím nenav-
‰tívili, zveme na nezávaznou, bez-
platnou konzultaci je‰tû v tomto roce.

Nûkteré dotace ze státních fondÛ mÛÏete získat je‰tû letos
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Zajímavou pfiedstavu o získá-
ní finanãních prostfiedkÛ mûla
tfiiaãtyfiicetiletá Ïena z Tfiince,
které vy‰etfiovatel Okresního
úfiadu vy‰etfiování Fr˘dek-
Místek sdûlil 26. fiíjna obvinûní
pro trestn˘ ãin vydírání
a pomluvy. Îena se pfii svém
konání zfiejmû nechala inspiro-
vat i souãasn˘m „antraxov˘m
‰ílenstvím".

Tato Ïena v dobû od 15. do 19.
fiíjna tohoto roku napsala na psa-
cím stroji a odeslala v˘hruÏn˘ text,
kter˘ mûl adresáta upozornit na to,
aby nebral na lehkou váhu dopis,
kter˘ obdrÏel, a Ïe existují i jiné
látky, které dokáÏí nakazit celou
rodinu a nasypala do obálky krys-
talickou látku. Obálku zaslala
adresátovi a poté mu telefonovala
domÛ. VyhroÏovala adresátovi,
aby vûc nebral na lehkou váhu
a za sdûlení údajÛ k osobû odesí-
latele obálky poÏadovala padesát
tisíc korun. Dále na stejném psa-
cím stroji napsala obdobn˘ text,
kter˘ opût vloÏila do obálky se
stejnou krystalickou látkou

a zaslala dal‰ímu obãanovi. Ten
sice obálku pfievzal, ale vyfie‰il po
svém. 

Tím ov‰em fiádûní podnikavé
Tfiineãanky neskonãilo. Dal‰ímu
po‰kozenému obãanovi volala do
místa bydli‰tû, kde jednomu
z rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ sdûlila
nepravdiv˘ údaj o tom, Ïe mûl
pohlavní styk s urãitou Ïenou,
která ho nakazila pohlavní nemo-
cí. TéhoÏ dne stejn˘ nepravdiv˘
údaj telefonicky sdûlila rovnûÏ
manÏelce dal‰ího po‰kozeného
s tím, Ïe je nakaÏen pohlavní cho-
robou a mûl by se jít léãit. V‰e
vyvrcholilo tím, Ïe zatelefonovala
na vrátnici podniku v Tfiinci, kde
v‰ichni po‰kození pracovali,
s dotazem, jestli se jmenovaní léãí
na pohlavní chorobu. Tímto jedná-
ním je po‰kodila v zamûstnání
a naru‰ila jejich osobní a rodinné
vztahy. Za tyto skutky mÛÏe b˘t
obvinûná potrestaná odnûtím svo-
body aÏ na tfii roky.

Jana Posová, tisková mluvãí
O¤ Policie âR Fr˘dek-Místek
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Hrdiny souãasnosti jsou
sice ameriãtí hasiãi, záchranáfii
a policisté, ale mediální zprávy
témûfi dennû potvrzují, Ïe lidé
s tímto posláním kdekoliv na
svûtû jsou pfiipraveni fie‰it
mimofiádné situace, ãasto
i s nasazením vlastního Ïivota.
âlen Sboru dobrovoln˘ch hasi-
ãÛ Fr˘dek Ludvík Kubûna je
patrnû sv˘m ‰edesátilet˘m
ãlenstvím, které si nedávno
pfiipomenul, nejstar‰ím hasi-
ãem ze sborÛ ‰irokého okolí.
Narodil se v roce 1915
v Místku.

Hasiãem se stal uÏ za války
„Ve 40. letech probûhl velk˘

nábor do CO, tedy do civilní obra-
ny. Já jsem se rozhodl, Ïe se
dám k hasiãÛm. Psal se rok
1941. Stará hasiãská zbrojnice
na Hasiãské ulici byla rozdûlena
na dvû ãásti. V jedné se tísnil
ãesk˘ sbor, ve druhé nûmeck˘.
Mûli jsme dvû auta - jedno se stfií-
kaãkou, druhé s v˘suvn˘m Ïebfií-
kem, kterému jsme fiíkali Tarzan.
Vedl nás Karel DuÏík. V té dobû
jsem byl totálnû nasazen na
‰achtû. V kaÏdé volné chvíli jsem
utíkal do zbrojnice, protoÏe pfii
poplachu byla vyhlá‰ena pohoto-
vost. VyjíÏdûli jsme ven, nejãas-
tûji na stanovi‰tû ke hfibitovu,
abychom byli pfiipraveni na
zásah, kdyby pfii náletech nûkde
hofielo. Jednou jsme jeli s hasiã-
sk˘m autem i s bílou vlajkou pfies
nûmeckou palbu. Vezli jsme
postfieleného ãlovûka do nemoc-
nice. To uÏ Nûmci byli na ústupu.
Za války padlo asi ‰est hasiãÛ,"
vybavuje si vzpomínky na
dávnou minulost Ludvík Kubûna.

Museli zasahovat i pfii 
povodních a katastrofách
Pan Kubûna rád vzpomíná na

soutûÏe hasiãsk˘ch sborÛ
v parku u sokolovny, kam pfiijelo
dvanáct i patnáct sborÛ, nebo tu
probíhala námûtová cviãení pro
vefiejnost s cviãn˘m znázornûním
poÏáru. Velmi oblíbené byly tzv.
hasiãské v˘lety spojené se sou-
tûÏemi a taneãní zábavou. Do
doby, neÏ se postavily pfiehrady,
témûfi kaÏd˘m rokem hasiãi

zasahovali pfii povodních. Práce
dobrovoln˘ch hasiãÛ byla o to
v˘znamnûj‰í, Ïe dosud chybûly
profesionální hasiãské sbory.
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor okresu
Fr˘dek-Místek vznikl v roce 1969
jako tfietí v okrese (po vzniku pro-
fesionálních sborÛ Tfiineck˘ch
Ïelezáren a Válcoven plechu).
"KdyÏ se v roce 1957 pfiehnala
pfies mûsto katastrofální vichfiice,
nebyl jsem dva ãi tfii dny doma,"
fiíká Ludvík Kubûna. "Jako hasiãi
jsme také vykonávali preventivní
protipoÏární prohlídky. Pfii nich
jsme kontrolovali domky od skle-
pa aÏ po komín. Ani pak, kdyÏ
jsem se pfiestûhoval v roce 1968
do Místku, neopustil jsem fr˘dec-
k˘ sbor, pfiestoÏe jsem uÏ nemo-
hl tak rychle pfiibûhnout k hasi-
ãárnû jako dfiíve," konstatuje. 

Slavné hasiãské plesy
„V roce 1983 jsme se rozlouãi-

li se starou zbrojnicí na Hasiãské
ulici, která byla zbourána. VÏdy
tu bylo velmi dobré souÏití, vládly
tu pûkné vztahy. Dlouho jsem byl
téÏ ãlenem v˘boru. KdyÏ jsme
pofiádali plesy, do tomboly pfii-
spûly sv˘mi v˘robky zdej‰í závo-
dy a my jsme vybírali pfiedem
peníze na vstupné. Lidé byli ‰tûd-
fií. ¤íkali: Na hasiãe - to dáme.
Pak jsme je uÏ nesmûli chodit
zvát po domech osobnû, protoÏe
pr˘ to bylo Ïebrání. PlesÛ bylo
hodnû, i dal‰ích kulturních akcí.
Pfii nich jsme drÏeli protipoÏární
hlídky. Cel˘ch patnáct let, neÏ
jsem v roce 1993 onemocnûl,
jsem pfiicházel i nûkolikrát
v t˘dnu do Kulturního domu
Válcoven plechu. Po mnû hlídky
pfievzal mÛj pfiítel Toník JeÏ,"
vzpomíná hasiã. 

Za vûrnost byl ocenûn
Ludvík Kubûna pracoval od

roku 1946 u âSD v Ostravû.
Odtud ode‰el do invalidního
dÛchodu. V roce 1972 u pfiíleÏi-
tosti 100 let poÏární ochrany ve
Fr˘dku-Místku obdrÏel medaili za
dlouholetou ãinnost. A za 50 let
obûtavé práce mu vûnoval v fiíjnu
1991 okresní v˘bor Svazu poÏár-
ní ochrany ve Fr˘dku-Místku vûr-
nostní stuÏku.   Anna Nováková

Hasiãsk˘m autem projel palbou,
pomáhal pfii povodních i po vichfiici

●
● 3. prosince Muzeum Beskyd
oÏilo mnoha náv‰tûvníky
Vánoãního jarmarku, kter˘ nabí-
zel bohat˘ program
i Mikulá‰skou nadílku. 
● 4. prosince byla zahájena tra-
diãní sbírka pod vánoãním stro-
mem na námûstí Svobody. 
● 10. prosince skonãilo mistrov-
ství svûta v silovém trojboji pofiá-
daném v kinû Petra Bezruãe, na
nûmÏ z ãeské v˘pravy nejlépe
uspûla Andrea Kubinová, která
získala stfiíbrnou medaili. 
● 12. prosince zasedalo zastu-
pitelstvo mûsta, které mimo jiné
schválilo 5. zmûnu rozpoãtu pro

rok 2000 a rozpoãtové provizori-
um pro rok 2001. 
● 23. prosince v poledne skon-
ãila sbírka u vánoãního stromu
na námûstí Svobody. Na úãet
Nadace proti rakovinû bylo
vybráno celkem 122 tisíc korun,
a to vãetnû bezhotovostnû pfieve-
den˘ch penûz na bankovní úãet
veden˘ u Komerãní banky. 
● 25. prosince mohli televizní
diváci v celé âR prostfiednictvím
pfiímého pfienosu nav‰tívit
Baziliku Nav‰tívení Panny Marie
ve Fr˘dku a sledovat sváteãní
bohosluÏbu slouÏenou páterem
Tomá‰em Wascinskim. 

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

ProtipoÏární hlídka v Kulturním domû Válcoven plechu - uprostfied
Ludvík Kubûna, na snímku vlevo jiÏ neÏijící Vilém Kohut a vpravo
Antonín JeÏ. Foto: Archiv Ludvíka Kubûny

Obvinûná vydírala a kalila vztahy pomluvami

Pfies balkón zlodûj vlezl
do pfiízemního bytu

Pozor na pfiízemní byty! Ve
Fr˘dku se 7. listopadu vloupal
pfies balkón do pfiízemního bytu
neznám˘ pachatel. Nejdfiíve byt
prohledal a odnesl si s sebou
videorekordér, zlaté prsteny, fietí-
zek, dal‰í ‰perky, finanãní hoto-
vost 10 500 korun a vkladní kníÏ-
ku. Osmapadesátileté majitelce
bytu zpÛsobil ‰kodu za 30 200
korun. 

Poãítaãi v autû lotr neodolá
¤idiãi jsou zfiejmû nepouãitelní

a pfies v‰echna varování necháva-
jí ve sv˘ch autech drahé pfiedmû-
ty. 2. listopadu veãer se neznám˘
pachatel na parkovi‰ti
u Hypernovy vloupal do osobního
automobilu. Vypáãil zámek u pfied-
ních dvefií ·kody Felicie a z vozid-
la odcizil ãernou ta‰ku s pfienos-
n˘m poãítaãem a pfiíslu‰enstvím.
Majiteli vozidla - OKD a.s. DÛl
Paskov - zpÛsobil ‰kodu ve v˘‰i
205 000 korun. (jr)

●
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Dal‰í roãník Mezinárodního fes-
tivalu dovedností dûtí FEDD se
uskuteãní v hotelu Srdce Beskyd
v âeladné - Podolánkách. Termín
semifinále je od  13. do 16. 12.
Dûti se mohou pfiihlásit na libovol-
n˘ den. Hlavní program a Gala
veãer je soustfiedûn na sobotu 15.
12., kdy pfiijde i Mikulá‰ s andûlem

a ãertem, budou vyhlá‰eni vítûzi
postupující do finále a na závûr
probûhne Diskopárty. Prostfiedí
hotelu je ideální pro vystoupení
dûtí, s dostateãn˘m prostorem pro
diváky, mÛÏe se zúãastnit aÏ 350
osob. MoÏné jsou v˘lety do okolí,
k dispozici je vlastní lyÏafisk˘ vlek,
kinosál, sauna, masáÏe, vodoléã-
ba, salónky. Pro zájemce o del‰í
pobyt budou pfiipraveny zlevnûné
ceny za ubytování i stravu. 

Plánovaná je úãast závodníkÛ
z âR, Slovenska, Polska
a Maìarska. Jsou pozvaní hosté
i z Jugoslávie a Chorvatska.
Vûková hranice soutûÏících je od
6 do 19 let. Kategorie zÛstávají
beze zmûn: zpûv, herectví, pohyb,
modeling.

Kompletní informace najdete
na: www.fedd.fmzive.cz nebo
www.volny.cz/annatour. Informa-
ce i na telefonním a faxovém ãísle
0658/638 456 - organizaãní t˘m
Anna Tour a Niber
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Ve Fr˘dku-Místku budou mít
uÏ i nûkteré ãtyfileté dûti pro své
rodiãe pod vánoãní stromek
vlastnoruãnû vyroben˘ kera-
mick˘ dáreãek. Na ulici F. âejky
v Místku totiÏ funguje matefiská
‰kola s pracovní náplní zamûfie-
nou na v˘tvarnou a estetickou
v˘chovu. Dûti se tady uÏ od nej-
útlej‰ího vûku uãí nejen malo-
vat, modelovat z plastelíny,
vystfiihovat a lepit, stejnû jako
v‰echny jiné dûti, ale mají moÏ-
nost se pod vedením zku‰e-
n˘ch pedagoÏek nauãit vyrábût
i keramiku nebo tfieba malovat
obrázky na sklo.

Du‰i celému projektu vdechla
uãitelka matefiské ‰koly a vedoucí
keramického krouÏku Irena
Kozáková. "S v˘robou keramiky
se v na‰í matefiské ‰kole dûti
seznamují uÏ od ãtyfi let. KdyÏ
vyrostou do ‰kolního vûku, nemu-
sí tuto ãinnost opustit, ale mají
moÏnost k nám dále chodit do
keramického krouÏku. V objektu
‰kolky máme k dispozici keramic-
kou dílnu, hrnãífisk˘ kruh i vlastní
keramickou pec. Dûti se uãí
správnû pouÏívat a zpracovávat
rÛzné druhy keramick˘ch hlín, na
svá dílka si také samy vyrobí gla-
zury. Zaãínáme samozfiejmû od
nejjednodu‰‰ích tvarÛ jako jsou
jablíãka nebo misky. Tím si dûti
rozvíjí jemnou motoriku a získají
základy pro zvládání sloÏitûj‰ích
tvarÛ," fiíká Irena Kozáková. Má
b˘t naã hrdá, z jejich nûkdej‰ích
ÏákyÀ dospûly i profesionální
v˘tvarnice. "Nejradûji ve ‰kolce
keramikuju. UÏ jsem vyrobila
dráãka, jablíãka, rybu a snûhulá-
ka. Mamince se nejvíce líbila ta
ryba," svûfiily se malá Michaelka
Lebedíková a Danielka Friedri-
chová z M· F. âejky.

"SnaÏíme se v dûtech v‰emoÏ-
nû rozvíjet nejen samotnou
dovednost, ale souãasnû i estetic-
ké cítûní. Nav‰tûvujeme s nimi
v˘stavy v Muzeu Beskyd a míst-
ních galeriích, pro inspiraci jim
nosím rÛzné prospekty a obrázky
z v˘tvarn˘ch v˘stav. Nechtûla
bych v‰ak vzbudit dojem, Ïe ve
‰kolce nedûláme nic jiného neÏ
keramiku. Naopak, u nás dûti
mají velmi ‰irokou paletu moÏnos-
tí, jak mohou trávit ãas. Máme
napfiíklad zaveden˘ literární kou-
tek, v˘tvarn˘ koutek, kuchyÀku,
spoustu her. Dûti nerozdûlujeme
podle vûku do oddûlení, ale
máme je tu v‰echny pohromadû.
Díky tomuto uspofiádání mohou
b˘t spolu napfiíklad sourozenci.
Mlad‰í dûti také spoustu vûcí
odkoukají od tûch star‰ích a dûlají
potom vût‰í pokroky, star‰í se
zase uãí nesobeckému vztahu
k men‰ím," popisuje atmosféru
v matefiské ‰kole Irena Kozáková.
"Na‰e dûti také nedávno malovaly
barevné obrázky na skle pro
porodní oddûlení fr˘decké nemoc-
nice. Velmi se jim líbilo malovat
pro své malé kamarády novoro-
zence. Novopeãen˘m maminkám
tyto obrázky zase pfiipomenou, co
v‰echno budou uÏ brzy jejich
narozené dûti zvládat," fiíká Irena
Kozáková. 

Práce dûtí i uãitelek matefiské
‰koly F. âejky nezÛstává neoce-
nûna. Letos v záfií získala ‰kolka
od Nadaãního fondu Josefa
a Petry Vavrou‰kov˘ch v III. roãní-
ku celostátní dûtské v˘tvarné sou-
tûÏe "Cesta mráãkového dráãka"
Cenu Petry Vavrou‰kové hned ve
dvou kategoriích: za celou kolekci
zaslan˘ch prací a v kategorii jed-
notlivcÛ, ve které byl ocenûn Jifií
Poloch. (jr)

Michaela Lebedíková (vlevo) a Daniela Friedrichová se svûfiily, Ïe ve
‰kolce nejradûji „keramikují“. Foto: Jana Rumianová

Dûti se uãí vyrábût keramiku 
uÏ od svého nejútlej‰ího vûku

Od listopadu se v modeláfi-
sk˘ch dílnách Stfiední prÛmy-
slové ‰koly na ulici 28. fiíjna
v Místku rozbûhl celoroãní fiez-
báfisk˘ kurz "Dfievofiezání".

Od páteãní ãtvrté hodiny odpo-
lední do deváté hodiny veãerní se
v modeláfisk˘ch dílnách budou
setkávat zaãáteãníci i pokroãilej‰í,
studenti i dospûlí, Ïeny i muÏi, aby
se nauãili ostfiít dlátka a pak je
správnû pouÏívat pfii tvorbû nejpr-
ve loutky, pozdûji drobné plastiky. 

"¤ezbáfii a zájemci o dfievofiez-
bu se ve Fr˘dku-Místku scházejí
na jednot˘denním kurzu pravidel-
nû vÏdy první t˘den v ãervenci.
O tento kurz b˘vá velk˘ zájem, ale
poãet míst je omezen na deset,
proto se na v‰echny nedostane.

Hledali jsme tedy moÏnost, jak
kurzy roz‰ífiit," fiíká jejich organizá-
tor Tomá‰ Cidlík. Díky vstfiícnosti
vedení Stfiední prÛmyslové ‰koly,
ochoty správce dílen pana Mi‰i
a nad‰ení fiezbáfiÛ - ãlenÛ V Klubu
Tomá‰e Cidlíka a ZdeÀka Nytry
tedy od nynûj‰ka mají zájemci
o fiezbáfiství jedineãnou pfiíleÏitost
se s tímto krásn˘m fiemeslem
seznamovat pravidelnû v prÛbûhu
celého roku. "Není bez zajímavos-
ti, Ïe se tady setkávají i nûktefií
absolventi letních kurzÛ, o pfiátel-
sk˘ kolektiv je tedy postaráno,"
dodává Tomá‰ Cidlík. 

Prozatím jsou je‰tû volná místa,
pfiihlásit se mÛÏete na telefonním
ãísle 0604 534 869. Kurzovné ãiní
na cel˘ rok 2000,- korun.

Firma Gibiecová provádí
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obrazÛ, grafik, fotografií

OLEPOVÁNÍ PLAKÁTŮ, 
PUZZLE

pasparty vídeÀské, francouzské

PRODEJ OBRÁZKŮ
Provozní doba:

Po., út., ãt.: 9-12, 14-17 hodin,
mimo otevírací dobu 

po telefonické dohodû.

Hotelov˘ dÛm Paskov
Pion˘rÛ 1757, Fr˘dek-Místek

(jako Okresní správa 
sociálního zabezpeãení)

Tel.: 0658/645 448

Kurs Dfievofiezání Tomá‰e Cidlíka 
bude kaÏd˘ t˘den na prÛmyslovce

BlíÏí se festival dovedností dûtí

3. FEDD - Mezinárodní festi-
val dovednosti dûtí  

Semifinále: 13. - 16. 12. 2001
Hotel Srdce Beskyd

Hurá do svûta najdete 
i na stránkách Internetu 

Ve dnech 22. - 26.10. probûhlo
první kolo jazykové soutûÏe "Hurá
do svûta!" Do této soutûÏe, kterou
vyhlásila fr˘decko-místecká
Soukromá základní ‰kola na ulici
Pion˘rÛ, se zapojily 1., 2., 5., 6., 7.
a 11. Z· FM, Stfiední zdravotnická
‰kola, Gymnázium Petra Bezruãe
ve FM, Z· TGM Fr̆ dlant, 1. PZ·
Tfiinec, 5. Z· Tfiinec, 6. Z· Tfiinec,
Z· Jablunkov, Z· Vendrynû, Z·
Hnojník, Z· Bystfiice, Z· TGM
Krmelín a Z· Písek u Jablunkova.
Celkem se do soutûÏe pfiihlásilo
194 ÏákÛ z celého okresu. BliÏ‰í
informace a v˘sledky prvního kola
soutûÏe najdete na internetové
adrese: 

http://www.gewo.applet.cz/skola/
iskola.htm . (pk)

Do Radho‰tû za dobrou 
hudbou i kvalitní kuchyní

Kavárna Radho‰È pfiipravila pro
své hosty na kaÏd˘ pátek hudeb-
ní veãery. O pfiíjemnou atmosféru
i kvalitní taneãní hudbu se posta-
rají dvû profesionální hudební
skupiny Rivieras a Flasch.
Ochutnat mÛÏete nejen nûco
malého z nabídky doprovodn˘ch
akcí, ale i pochoutky v˘teãné
kuchynû Kavárny Radho‰È. 

V prosinci kavárna nabízí moÏ-
nost uspofiádání firemních veãírkÛ
k závûru roku spolu s hudební
produkcí v tûchto termínech:

7.12. skupina FLASH
14.12. skupina RIVIERAS
21.12. skupina FLASH
Hudební veãery zaãínají vÏdy

ve 20.00 hodin.
Rezervace místenek na tel.:

0658 /621 031. 
Jsou srdeãnû zváni v‰ichni,

ktefií mají chuÈ se bavit.

Prodám byt
druÏstevní byt 2+1

v Hustopeãích u Brna, 56,45
m2 I. kategorie s balkónem v

I. patfie tfiípodlaÏního panelové-
ho domu. Klidné ãisté prostfiedí.
Osobní vlastnictví do jednoho
roku. Do bfiezna 2002 s úãastí

RK, poté bez RK. 
Telefon: 0606 231 874.

Ná‰ tip na pozorování:
13. prosince ve 23 hodin bude za
jasné oblohy pozorovatelné maxi-
mum meteorického roje Geminid.
Meteory budou se zv˘‰enou frekven-
cí vylétávat ze souhvûzdí BlíÏencÛ.
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Urolitiáza je onemocnûní
moãov˘ch cest charakterizova-
né tvorbou kamenÛ. Je to velmi
ãasté onemocnûní, které se
vyznaãuje vysokou recidivitou
(opakováním). Proto je nutné
toto onemocnûní léãit co nej‰e-
trnûji a souãasnû s léãbou pro-
vádût i úãinnou prevenci. Na
urologickém oddûlení Nemoc-
nice ve Fr˘dku-Místku byla
v posledních dvou letech zave-
dena komplexní miniinvazivní
léãba kamenÛ moãov˘ch cest.
O léãbû tohoto ãastého one-
mocnûní jsme si povídali s pri-
máfiem urologického oddûlení
Nemocnice ve Fr˘dku-Místku
MUDr. Petrem Plasgurou:

Jak˘mi metodami léãíte toto
onemocnûní?

"Na na‰em oddûlení uÏ dva
roky pouÏíváme pfii léãbû kamenÛ
moãov˘ch cest miniinvazivní
endoskopické metody. Volba
metody závisí na umístûní kame-
ne. Nejãastûji se k nám dostávají
nemocní s kamenem v moãovodu,
tedy mezi ledvinou a moãov˘m
mûch˘fiem. Tehdy také kámen
zpÛsobuje nejvût‰í potíÏe - ledvi-
nové koliky. V tomto pfiípadû nej-
ãastûji pouÏíváme takzvanou ure-
terorenoskopii (URS), kdy zavádí-
me tenk˘ endoskopick˘ nástroj ke
kameni pod zrakovou kontrolou
a poté kámen rÛzn˘mi nástroji drtí-
me a vytahujeme ven." 

Je moÏné touto metodou
odstranit i velké kameny?

"Pfii vût‰ích kamenech provádí-
me drcení ultrazvukov˘mi vlnami.
Takto nûkdy odstraÀujeme kame-
ny i z ledviny. Vût‰í kameny mÛÏe-
me z ledviny odstranit takzvan˘m
perkutánním pfiístupem (PCNL
nebo PEK), kdy po napíchnutí led-
viny z boku zavedeme endosko-
pick˘ nástroj ke kameni, ten
mechanicky nebo ultrazvukem
rozdrtíme a odstraníme z ledviny."

Provádíte i zákrok, pfii kterém
se kameny rozbijí pfiístrojem
pracujícím mimo tûlo pacienta?

"Drcení mimotûlov˘mi rázov˘mi
vlnami je metoda, kterou pro na‰e
pacienty provádí nemocnice
v Porubû, kde mají pfiístroj pro toto
drcení. Tato metoda je vhodná

pouze pro nûkteré kameny, zvlá‰-
tû ty, které nepÛsobí akutní potíÏe
a jsou umístûny v ledvinû. Metoda
ãasto musí b˘t kombinovaná
s v˘‰e uveden˘mi metodami.
Proto nemocné hospitalizujeme
i pfii této metodû na na‰em oddû-
lení." 

Jaké v˘hody mají tyto meto-
dy pro nemocné?

"V minulosti bylo mnoho tûchto
nemocn˘ch operováno klasickou
operací, kdy nemocn˘ strávil
v nemocnici dva aÏ tfii t˘dny. Doba
rekonvalescence a prácene-
schopnosti trvala minimálnû ‰est
t˘dnÛ. Nezanedbatelná byla také
jizva po operaci. Dnes pfii normál-
ním prÛbûhu pacient mÛÏe b˘t
propu‰tûn po dvou dnech a v pod-
statû mÛÏe ihned nastoupit do
zamûstnání. Nemocn˘ nemá Ïád-
nou jizvu a také léãba recidivy této
nemoci je v budoucnu jednodu‰‰í.
Napfiíklad v tomto roce jsme kvÛli
tomuto onemocnûní nemuseli pro-
vést je‰tû ani jednu otevfienou
operaci." 

Znamená to, Ïe je tato meto-
da na va‰em oddûlení uÏ zcela
bûÏná?

"Ano, tyto metody provádíme jiÏ
rutinnû. Je to dáno také vybave-
ním na‰eho sálu, kdy vedení
nemocnice podporuje rozvoj tûch-
to metod. Samozfiejmû, Ïe bez
pomoci sponzorÛ bychom se také
neobe‰li. Mezi nû patfií napfiíklad
Komerãní banka, SPT Telecom,
firmy Inva - Navrátil, Lesk -
Vejmelka, Elma - Nováãek a dal‰í,
kter˘m jsme velmi vdûãní za jejich
podporu." 

Budete léãení pomocí tûchto
metod dále rozvíjet a vylep‰o-
vat?

"Samozfiejmû, v˘voj jde rychle
kupfiedu. Chceme zakoupit dal‰í
velmi úãinn˘ drtiã kamenÛ a také
vylep‰it endoskopické instrumen-
tárium." 

Kolik tûchto v˘konÛ na
va‰em oddûlení roãnû provádí-
te?

"Je to asi dvû stû v˘konÛ
roãnû." 

¤íkal jste, Ïe souãasnû s léã-
bou provádíte i úãinnou preven-
ci. V ãem spoãívá?

"Na na‰í ambulanci funguje uÏ
tfietím rokem metabolická poradna
pro nemocné s kameny moão-
v˘ch cest. Takov˘chto poraden
v na‰í republice mnoho není.
V této poradnû provádíme kom-
pletní metabolické vy‰etfiení
nemocn˘ch s kameny a na zákla-
dû tûchto vy‰etfiení mÛÏeme pro-
vádût úãinnou prevenci. Tato pre-
vence spoãívá ve specifické úpra-
vû dietního a pitného reÏimu,
eventuálnû podle zji‰tûné meta-
bolické poruchy nasazujeme léky,
které mohou tyto poruchy odstra-
nit. 

RÛzné vûdecké studie prokáza-
ly, Ïe správná prevence mÛÏe
v˘raznû sníÏit recidivitu, tedy opa-
kování tohoto onemocnûní.
Potvrdila to i dlouholetá studie,
kterou jsme provádûli spoleãnû
s PraÏskou urologickou klinikou
a Nemocnicí v âesk˘ch
Budûjovicích. Tato studie byla

nyní na v˘roãní urologické konfe-
renci v Brnû ocenûna v˘borem
âeské urologické spoleãnosti 2.
cenou za nejlep‰í vûdeckou urolo-
gickou publikaci, a to je pro nás
velk˘m ocenûním." 

Jaké preventivní opatfiení
byste poradil lidem, ktefií zatím
Ïádné potíÏe s kameny v moão-
v˘ch cestách nemûli?

"Mûli by Ïít zdrav˘m Ïivotním
stylem, snaÏit se o dostatek pohy-
bu, nekonzumovat pfiíli‰ mnoho
masa a pfiedev‰ím dodrÏovat pitn˘
reÏim. âlovûk, kter˘ nevykonává
namáhavou práci a nemá ani jinak
zv˘‰enou potfiebu tekutin, by mûl
bûÏnû vypít kolem 2,5 litru tekutin
dennû. Jde ov‰em o velmi obecn˘
údaj, u kaÏdého ãlovûka je potfie-
ba tekutin jiná. DÛleÏit˘ je také
pravideln˘ pfiíjem vápníku ve
formû mléãn˘ch v˘robkÛ." 

Pacientka s kamenem v dolní ãásti moãovodu mûla bolesti v oblasti levé
ledviny, potíÏe s moãením, zv˘‰enou teplotu a potfiebovala akutní lékafi-
sk˘ zákrok. Primáfi urologického oddûlení Nemocnice ve Fr˘dku-Místku
MUDr. Petr Plasgura právû pomocí moderní a k pacientÛm velmi ‰etrné
metody ureterorenoskopie zavádí tenk˘ endoskopick˘ nástroj pfies
moãov˘ mûch˘fi aÏ do moãovodu a kámen odstraÀuje ven. Pacientka
nebude mít po operaci Ïádnou jizvu a pokud nenastanou komplikace,
mohla by b˘t z nemocnice propu‰tûna  uÏ po dvou dnech a v podstatû
ihned nastoupit do zamûstnání. V pfiípadû otevfiené operace byla doba
hospitalizace dva aÏ tfii t˘dny a doba pracovní neschopnosti aÏ ‰est
t˘dnÛ. Foto: Jana Rumianová

Kameny v moãov˘ch cestách lékafii dnes uÏ léãí bez jizev

"BûÏnû navazujeme spojení se
stanicemi v Itálii," fiíká dlouholet˘
ãlen Zájmového sdruÏení obãanÛ
Radioklub Fr˘dek-Místek Karel
Kohut.    Foto: Jana Rumianová 

Rádiové spojení a moÏnost poklábosení se vzdálen˘mi kamarády, aniÏ by to zruinovalo rodinn˘ roz-
poãet, je snem snad kaÏdého kluka. Je‰tû pfied patnácti lety obvykle spadalo splnûní takového pfiání do
kategorie science fiction. Po nástupu mobilních telefonÛ a Internetu se stalo reálnûj‰ím, nicménû kre-
dity b˘vají neúprosné a Internet nemá doma kaÏd˘.

Klukovská pfiání obvykle b˘vají s pfiib˘vajícími léty zavátá starostmi dospûl˘ch muÏÛ a jen hrstka tûch ‰Èast-
nûj‰ích si dopfieje jejich vyplnûní. Mezi tyto ‰Èastlivce zcela nepochybnû patfií i ãlenové Zájmového sdruÏení
obãanÛ Radioklub Fr˘dek-Místek. Jejich poãet se uÏ roky pohybuje okolo tfiinácti, jsou ve vûku mezi 15 a 60
a se svûtem se pomocí rádiov˘ch vln pravidelnû snaÏí domluvit z Lysé Hory. "Zábûrem na‰í ãinnosti je pfiede-
v‰ím úãast v závodech radioamatérÛ a také vybudování technického zázemí," vysvûtluje Karel Kohut. V âR
podle nûj pÛsobí okolo stovky sdruÏení radioamatérÛ, celá fiada klubÛ musela postupnû ukonãit svou ãinnost
z finanãních dÛvodÛ. "ZúãastÀujeme se soutûÏí, na‰í kategorií je VKV a mikrovlnné spoje, na kter˘ch se bûÏnû
domluvíme do vzdálenosti tisíce kilometrÛ. Navazujeme spojení se stanicemi v Itálii, ale nûkdy i ve Francii," fiíká
Kohut. Dodal, Ïe smyslem soutûÏí je v prÛbûhu 24 hodin navázat spojení s co nejvût‰ím poãtem, pokud moÏno
co nejvzdálenûj‰ích, radioamatérsk˘ch stanic zapojen˘ch v soutûÏi. Poãet a vzdálenost spojení se potom bodo-
vû hodnotí. "Bûhem jedné soutûÏe se obvykle podafií okolo tfií aÏ pûti set takov˘ch spojení. V˘sledky jsou v‰ak
závislé na technick˘ch znalostech i vybavení soutûÏících, domluvû a organizaci, ale také tfieba na poãasí," kon-
statuje Karel Kohut. Samotné spojení pak probíhá buì telegraficky, pomocí mezinárodních zkratek nebo mlu-
ven˘m slovem, pokud si ov‰em obû strany rozumí. Úãelem spojení je pfiedat si vzájemnû soutûÏní kód.
Nejvût‰ím soutûÏním úspûchem ãlenÛ Radioklub FM bylo dosaÏení tfietího místa na Mistrovství republiky stanic
na VKV v roce 1997. âlenové Zájmového sdruÏení Radioklub Fr˘dek-Místek se schází kaÏdé úter˘ od 18.00
hodin v Hotelovém domû Paskov na ulici Pion˘rÛ 1757 v Místku. Rádi mezi sebou uvítají nové ãleny. Informace
získáte na telefonu 0658/622 161 (funguje také jako záznamník). Jana Rumianová

Radioamatéfii komunikují s kamarády z celé Evropy
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Advent vám zpfiíjemní Koãkova Hodovnice a Lyskovy Beskydy
Zahájení v˘stavy fotografií

Miroslava Lyska "Beskydy -
tu‰ení svûtla" a kfiest nového
CD "Hodovnice" mladého oper-
ního pûvce Tomá‰e Koãka jsou
dvû zdánlivû naprosto rozdílné
akce, které v‰ak spolu vnitfinû
souvisí a probûhnou také na
stejném místû a ve stejnou
dobu. Tím místem je Národní
dÛm v Místku a dobou 11. prosi-
nec od 17.00 hodin.

V˘stavu fotografií ãlena fotoklu-
bu Art Collegium Fr̆ dek-Místek
Miroslava Lyska uvede teolog
ThDr. Josef Hromádka. "Nejde
tady jen o fotky, ale hlavnû o vyjá-
dfiení filosofie. Beskydy vyzafiují
své vlastní svûtlo a svou neobyãej-
nou energii. Jsou regionem, které-
mu jeho pfiíbûh vtiskl osobitou tváfi.
SnaÏím se na sv˘ch fotografiích
zachytit tu zvlá‰tní atmosféru i hru

svûtel a stínÛ, která zdej‰í neopa-
kovatelnou náladu prostfiedí podtr-
huje. Cítím to tak, Ïe je více neÏ
pfiíhodné, aby tuto v˘stavu uvedl
teolog a filosof," fiíká Miroslav
Lysek. 

Hodinu po zahájení této "nála-
dové" v˘stavy probûhne v sále
Národního domu kfiest nového CD
Hodovnice fr˘decko-místeckého
rodáka Tomá‰e Koãka. Hodovnice
je údajnû pohansk˘ název beskyd-
ské  hory Godula a posluchaã
desky z ní okamÏitû vycítí souvis-
lost s beskydsk˘m krajem. 

Na vzniku CD se vokály podílel
i fr̆ decko-místeck˘ folklórní sou-
bor Ostraviãka, kter̆  také pfii jejím
kfitu Ïivû vystoupí. A aby se kruh
souvislostí uzavfiel, na obalu nové-
ho CD jsou pouÏity Lyskovy foto-
grafie Beskyd.                          (jr)

Obec Ba‰ka pofiádá 
u pfiíleÏitosti Ïivotního jubilea 

operního pûvce 

LLuubboommíírraa HHaavvlláákkaa
Vánoãní koncert.

V programu vystoupí:
âlenové Státní opery a

Národního divadla v Praze
Lubomír Havlák st. - tenor
Lydie Havláková - soprán
Lubomír Havlák ml. - tenor
Irena  Havláková - klavírní

doprovod

Nedûle 9. prosince v 16.00
hodin

Kulturní dÛm Ba‰ka 
Vstupné dobrovolné. 

Operní pûvec oslaví jubileum koncerty
Pûvec opery Národního divadla v Praze Lubomír Havlák, rodák

z nedalek˘ch Fryãovic, oslaví 27. prosince Ïivotní jubileum, bude
mu osmdesát let.

Kofieny umûlecké osobnosti Lubomíra Havláka najdeme v letech
jeho dûtství a dospívání, které  proÏil na Fr˘decko-Místecku. Lásku ke
svému rodnému La‰sku projevuje i svou vûrností k mûkkému a melo-
dickému náfieãí, kterého se nikdy tak docela nevzdal. 

Pûvecké základy k jeho pozdûj‰ím umûleck˘m úspûchÛm mu dali
známí ostrav‰tí hudební pedagogové Anna Starãevská a profesor
Rudolf Va‰ek. Poãátkem jeho umûlecké kariéry se pak stala Ostravská
operní scéna, pro kterou ho získal dirigent Zdenûk Chalabala. Tady se
jeho mimofiádn˘ talent projevil uÏ v první sólové roli lovce v opefie
Antonína Dvofiáka Rusalka. Následovala dal‰í angaÏmá v Ústí nad
Labem a Bratislavû, aby se od roku 1954 stal na více neÏ tfiicet let
pfiedním sólistou opery Národního divadla v Praze, kde ztvárnil celou
fiadu nezapomenuteln˘ch operních rolí. 

Lubomír Havlák je umûlec hluboce milující svÛj rodn˘ kraj. Obdiv
a úctu zdej‰ího publika si získal sv˘m nestárnoucím pûveck˘m umûním
doprovázen˘m upfiímnou srdeãností, láskou, ale i pokorn˘m a hluboce
lidsk˘m pfiístupem ke sv˘m posluchaãÛm, kter˘ prokázal na desítkách
vynikajících koncertních vystoupeních ve Fr˘dku-Místku a okolí. Jeho
syn Lubomír Havlák ml., pfiední sólista Státní opery Praha, spolu se
svou sestrou Lydií, známou operní pûvkyní, jsou zárukou toho, Ïe umû-
lecké jméno rodiny HavlákÛ bude stále mezi námi.  Franti‰ek Vaníãek

Tento kouzeln˘ snímek Pra‰ivé i celá fiada dal‰ích fotografií Beskyd z
dílny Miroslava Lyska bude k vidûní od 11. prosince do konce roku v pro-
storách Národního domu.                                    Foto: Miroslav Lysek

Na snímku ze ‰edesát˘ch let
Lubomír Havlák na scénû
Národního divadla v Praze v roli
Don José v opefie Georga
Bizeta Carmen.     Foto: Archiv

V˘stava skvûl˘ch fotografií Jindfiicha ·treita "Brána nadûje"
v Národním domû okouzlila. ·treitovo neobyãejné vidûní svûta
a schopnost zachycení prchav˘ch okamÏikÛ nabit˘ch emocemi,
atmosférou a filosofií burcuje diváka k my‰lenkám o smyslu Ïivota,
touhách, bídû svûta a bohatosti ducha, lásce a pfiívûtivosti i stereo-
typech, které nás pohlcují.

"Jindfiich ·treit umí vidût a sdûlovat to v‰elidské a nadãasové, co spo-
juje lidi rÛzn˘ch kultur ãi barev pleti. Umí ale také vnímat to nejbliÏ‰í, co
tvofií jeho vlastní domov. Právû kraj severní Moravy, zemû poznamenané
pováleãn˘mi osudy, kraj sv˘m zpÛsobem chud˘, postiÏen˘ a zanedban˘,
aÈ uÏ jde o Ïivotní prostfiedí, domy a chrámy, nebo pfiímo o lidské du‰e,
kraj ãekající na smífiení a pokoj nachází v Jindfiichu ·treitovi svého tvÛrce,
kter̆  je jeho mluvãím a básníkem," uvedl v˘stavu Brána nadûje mons.
Josef Hrdliãka, svûtící biskup olomouck˘ a dodal: "Dnes, kdy televize

a média zahrnují ãlovûka
inflací obrazÛ a neustál˘m
nátlakem zrakov˘ch podnû-
tÛ, hrozí otupûní, znehod-
nocení lidské schopnosti
vidûní, vÏdyÈ správnû vidí-
me jen srdcem (Saint -
Exupery). Proto je tfieba
tento dar stfieÏit, pûstovat
a zu‰lechÈovat. Uvidût i to,
co je jinak oãím neviditelné
a tajemné. Expozice Brána
nadûje nabízí pohled na
Ïivot ãlovûka od narození
ke smrti. Její horizont ale
smrtí nekonãí. Brána se ote-
vírá dál, práh nadûje zve
k pfiekroãení..."                 (jr)

Fotografie Jindfiicha ·treita provokují
svou rozporuplností a mnohdy i syrovostí.

Foto: Repro

Jindfiich ·treit v Národním domû

Znám˘ fotograf Ivan Korã pfii-
chází stále s nov˘mi nápady.
Tím nejnovûj‰ím je uspofiádání
první internetové v˘stavy ve
Fr˘dku-Místku.

V˘stavu si mÛÏe kaÏd˘ zájemce
prohlédnout na internetu v klidu
své pracovny, nebo si snímky pfiijít
prohlédnout "mezi lidi" pfiímo do
jmenovaného knihkupectví.
V obou pfiípadech je postup stejn˘
a zvládne ho i úpln˘ "poãítaãov˘
laik": do pfiíslu‰né kolonky "adre-
sa" na obrazovce Internetu staãí
vepsat: www.korc.cz/beskydy,
a pfiehlídka fotografií mÛÏe zaãít.
Ti, kdo pfiijdou do knihkupectví
osobnû, se mohou kromû elektro-
nick˘ch snímkÛ pokochat i fotogra-

fiemi krásn˘ch Ïen v témûfi Ïivotní
velikosti. V˘stava "Nahé a krásné,
skály a Ïeny" je totiÏ pro velk˘
ohlas o nûkolik t˘dnÛ prodlouÏe-
na. Pravdûpodobnû okolo Vánoc
Korãovy JeskyÀky vystfiídají nemé-
nû pÛvabní chlapíci z Bílého diva-
dla tak, jak je Ivan Korã zachytil na
prknech, co znamenají svût.
K vidûní budou snímky z inscenací
LyÏafii, Opil˘ koráb, Godot
a Poslední veãefie. Pfiíznivci netra-
diãního, intelektuálnû zamûfieného
a tak trochu potrhlého stylu Bílého
divadla se mají naã tû‰it. Ivan Korã
se totiÏ svûfiil, Ïe se spoleãnû
s dal‰ími nad‰enci snaÏí zorgani-
zovat vystoupení Bílého divadla ve
mûstû.        (jr)

Fotograf Ivan Korã zahájil první 
internetovou v˘stavu ve Fr˘dku-Místku

Obãanské sdruÏení Hudba v tichu zve v‰echny zájemce na setkávání se
zpûvem a recitací manter. Vhodné pro zaãáteãníky i pokroãilé. Mantry
pomáhají pfii recitaci i naslouchání uklidnit mysl.

Setkání vÏdy ve ãtvrtky od 17.00 do 19.00 v Jógacentru (suterén 9. Z·,
E. Krásnohorské). Dal‰í informace na telefonu 627 472. 

Pfiijìte uklidnit svou mysl zpûvem manter
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Jeden z nejvût‰ích silniãních
bûhÛ v âeské republice rozh˘-
bal v sobotu 3. listopadu jinak
"du‰iãkov˘" Fr˘dek-Místek.
V leto‰ním 16. roãníku
Hornické desítky závodili ‰piã-
koví sportovci i "normální
obãané", závodÛ se v rÛzn˘ch
kategoriích zúãastnilo úcty-
hodn˘ch 1182 bûÏcÛ v‰ech
vûkov˘ch kategorií.
Nejmlad‰ímu úãastníkovi byly
pouhé dva roky a nejstar‰ímu
81 let.

Hlavnímu závodu na deset
kilometrÛ pfiedcházely závody
mládeÏe, ve kter˘ch startovalo
586 dûtí. Ty posílaly na start
v˘znamné osobnosti ãeského
sportu, které dûtem mohou b˘t
tím správn˘m vzorem: nejlep‰í
maratónec posledních desetiletí
Karel David, reprezentant âR, 9.
na mistrovství svûta v chÛzi na
20 kilometrÛ Jifií Malysa, a první
âech, kter˘ vystoupil na Mount
Everest Leopold Sulovsk˘. Pro
dûti bylo následnû pfiipraveno
zábavné odpoledne se spoustou
her a soutûÏí, které jim zpfiíjemni-
lo ãekání na vyhlá‰ení vítûzÛ a na
losování bohaté tomboly. 

Následnû odstartoval dav
témûfi ‰esti set bûÏcÛ, mezi kter˘-
mi nechybûlo 311 ‰piãkov˘ch
sportovcÛ, ale i celá fiada rekre-
aãních bûÏcÛ ze ‰estí zemí svûta,
na traÈ dlouhou deset kilometrÛ.
Se‰la se tu vynikající konkurence
a stovky divákÛ podél trati mohly

sledovat v˘borné sportovní v˘ko-
ny. LoÀské vítûzství obhájil
Krzystof Przybyla z Polska ve
v˘borném ãase 29:14 minut pfied
Ali El Mabroukem Azaiedim
z Lybie a Bulharem Ivanem âoto-
vem. V Ïenách zvítûzila ãeská
reprezentantka Petra Drajzajtlová
ãasem 33:08 pfied loÀskou vítûz-
kou Isabelou Zatorskou z Polska
a Danou Janeãkovou z Ko‰ic. 

Bûh pro zdraví, kde na kilomet-
rové trati ne‰lo vÛbec o pofiadí,
ale spí‰e o dobr˘ pocit z pohybu,
si pak nenechalo ujít 271 bûÏcÛ.
V bûhu osobností, kter˘ je nedíl-
nou souãástí závodu, si na trati
3333 m nejlépe vedl b˘val˘
reprezentant âR a drÏitel nejlep-
‰ího ãasu v maratónu Karel
David (jeho ãas 2:11:12 hodin
má dodnes punc svûtové kvality)
pfied místostarostou Kobefiic
Hubertem Ja‰kem. AÏ za nimi
skonãil starosta Fr˘dku-Místku
Zdenûk Stolafi, fotograf Miroslav
Lysek a dal‰í osobnosti na‰eho
regionu. 

Ceny nejlep‰ím závodníkÛm
v jednotliv˘ch kategoriích pfiedá-
vali Karel David, Jifií Malysa,
Leopold Sulovsk˘ a starosta
mûsta Zdenûk Stolafi a fieditel
Dolu Paskov Ivo Îolnerãik. Celou
velice vydafienou a organizaãnû
perfektnû zvládnutou akci pfiipra-
vil pod zá‰titou Mûsta Fr˘dek-
Místek oddíl atletiky TJ Slezan ve
spolupráci s Dolem Paskov. 
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Du‰iãkov˘ Fr˘dek-Místek byl v pohybu

V závodû osobností 16. roãníku Hornické desítky startoval i fr˘decko-
místeck˘ starosta Zdenûk Stolafi. Po dobûhu 3333 metrÛ mu pfiíli‰ do
fieãi nebylo. Foto: Archiv organizátorÛ

Fr˘decko-místeãtí borci
v thajském boxu byli na leto‰-
ním nominaãním turnaji pro
mistrovství âeské republiky,
které se konalo 18. listopadu
v Teplicích, velice úspû‰ní.

Za barvy Fr˘dku-Místku
nastoupil sedmnáctilet˘ Mojmír
Kopeãn˘ z oddílu Hunter gym
proti pûtadvacetiletému borci
z královéhradeckého Dragon
gymu. Kopeãn˘ hned na zaãátku
zápasu utrÏil od soupefie ránu do
obliãeje, která mu zlomila nos. To
jej paradoxnû posílilo a zápas

s pfiehledem vyhrál. Bodoval
hlavnû drtiv˘mi obloukov˘mi
kopy na soupefiovo bfiicho. 

Kopeãn˘ váÏí 67 kilogramÛ
a kopy jsou jeho silnou stránkou.
Za rok práce v oddílu Hunter gym
Fr˘dek-Místek se velmi vypraco-
val a patfií mezi nejúspû‰nûj‰í
borce. Ze ãtyfi letos odboxova-
n˘ch zápasÛ byly v‰echny ãtyfii
vítûzné, pfiiãemÏ jeden z nich zví-
tûzil K.O. kopy na stehna. 

Dal‰í fr˘decko-místeck˘ borec
Josef ·uler nastoupil proti Petru
Kanclovi z praÏského velmi
úspû‰ného Hanuman gymu.
Proti zku‰enûj‰ímu borci v‰ak
·uler prohrál na body. 

Josef ·uler je vícemistr âR
v karate, v thajském boxu má
letos za sebou tfii zápasy a z toho
dva vítûzné. Jeden ze zápasÛ
vyhrál naskoãen˘m kolenem do
hlavy. 

Trenér oddílu Hunter gym
Martin VaÀka zve v‰echny
zájemce v nedûli 9. prosince od
16.00 hodin do klubu Stoun na
turnaj v thajském boxu, kterého
se zúãastní nejlep‰í borci
z Fr˘dku-Místku, Ostravy, Brna
a Teplic. Informace o turnajích
a pro zájemce o thajsk˘ box na
telefonu 0608 75 66 95, e-mail:
Hunter.Iron@seznam.cz , nebo
Muaythai-FM@seznam.cz .    (jr)

Mojmíru Kopeãnému hned na
zaãátku zápasu soupefi zlomil
nos. Foto: Martin VaÀka

Zlomen˘ nos boxerovi dodal energii

KKKKUUUUÎÎÎÎEEEELLLLKKKKÁÁÁÁ¤¤¤¤IIII ,,,,   PPPPOOOOZZZZOOOORRRR  !!!!
Nov˘ tfiídráhov˘ BOWLING "U kfiíÏe" 
s restaurací najdete ve Fr˘dku 
na Lískovecké ulici vedle IS·, 
v objektu b˘valého obchodu Jednoty.

Otevfieno dennû
od 14.00 do 03.00 hod. 
Nabízíme obûdy, veãefie,
moÏnost pofiádání akcí.

Telefon: 0658/633 378.

Mikulá‰sk˘ aerobik
Na 8. prosince od 10.30 hodin

je pro vás ve sportovním klubu
Maxim ve Fr˘dku na RÛÏovém
pahorku pfiipravena Mikulá‰ská
sobota s instruktorem aerobiku,
drÏitelem mezinárodní licence
A IFFA, Luká‰em Kolkem, kter˘
tu povede tfii hodiny cviãení. Pro
inspiraci vystoupí i ‰kola aerobi-
ku. Cena vstupenek je 200
korun, kontakt: 0658/624 105.

Chcete hubnout 
a nevíte jak zaãít?
Od ledna 2002 budou ve

Fr˘dku zahájeny tfiímûsíãní kursy
sniÏování nadváhy. Uzávûrka
pfiihlá‰ek je do 13. prosince ve
sportovním klubu Maxim na
RÛÏovém Pahorku. Informace
v SK Maxim nebo na telefonech
0658/624 105, 418 313, 0605
474 372.                               (jr)

UUttkkáánníí SSttoollnníícchh
tteenniissttÛÛ TTTTCC VVPP FFMM 

11.12. - Askö Linz - SL
14.-16.12. RoyalVillette

Sin Charleroi - CHL
8.1. - El ≈iÀo Praha - Ex

Malí hokejisté 
mají ‰anci zaãít

Pfiijìte mezi nás mladé hokejisty!
Hokejov˘ klub HC Fr˘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.
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Palackého 134, Fr˘dek-Místek, 
tel.: 433 431-2, tel., fax: 43 20 11

MIKULÁ·SKÁ NADÍLKA
Sobota 1. prosince  ve 14.30 hodin - Národní
dÛm. Rodiãe mohou pfiinést sv˘m dûtem dárek.
JI¤Í PAVLICA A HRADI·ËAN
Vánoãn í koncert
Úter˘ 4. prosince v 19.30 hodin - Národní dÛm
TRIO OD SV. JAKUBA
3. zámeck˘ koncert
Úter˘ 4. prosince v 17.00 hodin
evangelick˘ kostel
VÁNOâNÍ POSEZENÍ U CIMBÁLU
Pátek 7. prosince v 19.00 hodin - Národní dÛm
K tanci a poslechu hrají cimbálové muziky
Ostravica a Graj (ZU·).
VÁNOâNÍ SETKÁNÍ PO TANEâNÍCH
Sobota 8. prosince ve 20.00 hodin - Národní dÛm
LINHA SINGERS
Pondûlí 10. prosince v l8.30 hodin - Národní dÛm
Program: W. A. Mozart, F. A. Míãa, L. v.
Beethoven, B. Marcello, G. Ph. Telemann, J.
Haydn aj. K. VaÀhal
BESKYDY - TU·ENÍ  TICHA
VernisáÏ v úter˘ 11. prosince v 17.00 hodin -
Národní dÛm
V˘stava fotografií ing. Miroslava Lyska, která
potrvá do konce roku.
TOMÁ· KOâKO A ORCHESTR
Kfiest CD ,,Hodovnice"
Úter˘ 11. prosince v 18.00 hodin - Národní
dÛm. Spoluúãinkuje DFS Ostraviãka.
VLASTA REDL
se skupinou "KaÏd˘ den jinak"
âtvrtek 13. prosince v 19 hodin
kino P. Bezruãe
POJëTE  Z BYTU  VEN
Pátek 14. prosince ve 20.00 hodin - Národní
dÛm. Taneãní diskotéka Pavla Hladného pro
stfiední generaci.
HANA A PETR  ULRYCHOVI + JAVORY
Nedûle 16. prosince v 19.00 hodin - kino P. B.
Vánoãní koncert ,,Pokoj lidem dobré vÛle"
V ¤Í·I POHÁDEK
Úter˘ 18. - pátek 21. prosince od 9.00 do
15.00 hodin - Národní dÛm
V˘stava  loutek k 70. v˘roãí zaloÏení místec-
kého loutkového divadla
J. J. Ryba : âESKÁ  M·E  VÁNOâNÍ
Pátek 28. prosince v 16.30 hodin
chrám sv. Jana a Pavla
P¤EDSILVESTROVSK¯  SWINGOV¯
TANEâNÍ  VEâER
LR COSMETIC BIG BAND EDY ·URMANA
Pátek 28. prosince ve 20.00 hodin - Národní dÛm

Kursy:
Taneãní pro mládeÏ
Pokroãilí - stfieda v 17.00 hodin

- nedûle v16.00 hodin
Orientální bfii‰ní tance
Pondûlí v 17.00 a 18.00 hodin
Taneãní pro manÏelské páry a dvojice
Zaãáteãníci - stfieda v 19.30 hodin
Pokroãilí - pondûlí v 19.30 hodin
Tai-ãi
Mírnû pokroãilí - stfieda 18.30 hodin

Dûkujeme v‰em náv‰tûvníkÛm za jejich pfiízeÀ v
roce 2001. Do roku 2002 pfiejeme hodnû ‰tûstí,
spokojenosti a spoustu kulturních záÏitkÛ.
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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
FR̄ DECK¯ ZÁMEK

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.
KaÏdé téma doplÀuje kolekce obrazÛ a minia-
tur, historické sklo, porcelán, keramika, zbra-
nû a hodiny. Druhá ãást pfiedstavuje období
let 1900 -1930.
Rytífisk˘ sál je z dÛvodu rekonstrukce uzavfien
do 30. 6. 2002.
FR̄ DEK - MARIÁNSKÉ  POUTNÍ  MÍSTO
- stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory.
Pfiipomíná skuteãnost, Ïe Fr˘dek patfiil
k nejznámûj‰ím a k nejnav‰tûvovanûj‰ím
mariánsk˘m poutním místÛm ve Slezsku.
Od 17. listopadu bude v sakristii kaple insta-
lována v˘stava star˘ch tiskÛ ze sbírek Muzea
Beskyd, tedy knih vydan˘ch do roku 1850.
Staré tisky charakteru náboÏenského i svût-
ského budou k vidûní do 3. listopadu 2002.
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:
KABELKY
Po celá staletí jsou "malé dámské pfiíruãní
ta‰ky" nepostradateln˘m doplÀkem dámské-
ho obleãení. Jednotlivé exponáty prezentova-
né na v˘stavû jsou ze sbírky Dany
Komárkové a ze zámeck˘ch depozitáfiÛ ve
Vizovicích, Slavkovû a Jaromûfiicích nad
Rokytnou. V˘stava je pfiipravena ve spoluprá-
ci s Památkov˘m ústavem v Brnû.
Potrvá do 18. bfiezna 2002.
NA  NEBI  HVùZDA  ZÁ¤IVÁ  
Betlémy ze sbírek Muzea Beskyd, které vlast-
ní pomûrnû reprezentativní sbírku betlémÛ
z oblasti severov˘chodní Moravy  a Tû‰ínska.
V˘stava potrvá do 20. ledna 2002.
PANENKY JAKO MALOVANÉ
Panenky jsou pro vût‰inu lidí synonynem

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

29.11. - 5.12. v 17.45 Deník Bridget
Jonesové (USA)

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

nûãeho milého, jemného, vybízejícího
k pohlazení. Dûti si s nimi hrají, dospûlí obdi-
vují jejich krásu, v˘robu, zvlá‰tnosti. Takové
jsou i panenky ze sbírky Anny ·lesinger.
Nejdfiíve zaãala historické panenky sbírat,
poté vyrábût jejich repliky, aby nakonec
dospûla k modelování portrétních panenek
a v˘robû vlastních panenek. Její panenky
pracují, hrají si, odpoãívají, ale i zívají. Jejich
jedineãnost a rozmanitost nás potû‰í a okouz-
lí v ãase nadcházejícím - v ãase vánoãním. 
VernisáÏ je ve ãtvrtek 13. prosince v 17.00
hodin ve v˘stavních síních fr˘deckého zámku.
Potrvá do 20. ledna 2002.

Programy, koncerty:
VÁNOâNÍ  JARMARK
Nedûle 2.12., 9.00 - 15.00 hodin  -  areál fr˘-
deckého zámku
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
TRADIâNÍ  POUTNÍ  M·E  SVATÁ
Úter˘ 4.12. v 17.00 hodin - kaple sv. Barbory
T¤ETÍ  ZÁMECK¯  KONCERT
TRIO  OD  SVATÉHO  JAKUBA
Úter˘ 4.12. v 17.00 hodin - evangelick˘ kostel
ve Fr˘dku
Milan ¤ihák - zpûv
Karel Plocek - viola
Martin Jakubíãek - varhany
VÁNOâNÍ  KONCERT  
- HEJ, HEJ  KOLEDA...
Stfieda 26.12. v 15.00 hodin - kaple sv.
Barbory ve fr˘deckém zámku
Pásmo vánoãních koled s hudebním doprovo-
dem v provedení chrámového sboru z Ba‰ky
pod vedením dirigenta Adolfa Kolãafie.
Pro koncert platí vstupenky do v˘stavy betlé-
mÛ - "Na nebi hvûzda záfiivá"

BESKYDSKÁ  MUZEJNÍ 
A VLASTIVùDNÁ  SPOLEâNOST

GEOLOGICK¯  KROUÎEK
âtvrtek 13.12. v 15.00 hodin - Zelen˘ dÛm
Pravidelné setkání sbûratelÛ hornin a minerá-
lÛ. SchÛzky se mohou zúãastnit v‰ichni
zájemci z fiad vefiejnosti - dospûlí i mládeÏ.
HRADY  A ZÁMKY  NA  MORAVù
A VE  SLEZSKU
âtvrtek 13.12. v 17.00 hodin - Zelen˘ dÛm
Doplnûno promítáním diapozitivÛ, fotografie-
mi a historick˘mi pohlednicemi.

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

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

Pfiipravujeme:
Angliãtina pro maminky - velmi mírnû
pokroãilé. KaÏd˘ ãtvrtek od 9.30 hodin.
Informace na tel. 633 119.
4.12. Mikulá‰ská besídka. Zaãátky v 9.00 a
10.30 hodin, podle zájmu i odpoledne.
Pfiihlásit se mÛÏete v KM, vybíráme 40 Kã na
balíãek.
10.12. Zahájení vánoãního jarmarku. Od polo-
viny listopadu mÛÏete nosit ruãnû vyrobené
vánoãní ozdoby, dekorace, upomínkové pfied-
mûty, drobné dáreãky, hraãky a podobnû.
11.12. Vánoãní slet BrouãkÛ. Procházka par-
kem, soutûÏe. Sraz u KM v 16.00 hodin, lam-
pión s sebou.
18.12. Vánoãní besídka. Vystoupení dûtského
pûveckého sboreãku Pomnûnky z M·
Anenská. Zaãátek v 9.30 hodin, pfiineste s
sebou dárek v hodnotû zhruba 25 Kã. 
20.12. Rozlouãení v KM se zpíváním vánoã-
ních koled.

Upozornûní:
Ukonãení provozu KM 20.12. 2001, znovu
otevíráme 7.1. 2002.

nline.cz

J V LEZENÍ
ù

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

5.12. Mikulá‰ - povídání o pÛvodu svát-
kÛ a tradic v mûsíci prosinci,
malá nadílka.

3. - 13.12. V˘roba ozdob a drobn˘ch dárkÛ
na vánoãní jarmark.

13.12. Vystoupení dûtí v restauraci
Je‰tûr na pfiedvánoãním charit-
ním setkání.

14.12. Peãení medov˘ch perníãkÛ.
18.12. Netradiãní vánoãní jarmark.
21.12. Vánoce v klubovnû - koledy, poví-

dání, pou‰tûní lodiãek, nadílka.

Novodvorská 667, FM, tel.: 633 717
Pro dûti:

T¤I KMOT¤INKY
Sobota 1.12. a sobota 15.12. v 15.00 hodin 
Autor: Václav Tom‰ovsk˘
Hraje Divadelní spolek DUO, reÏie Jan
Krulikovsk˘. Klasická ãinoherní pohádka. 
Pro dûti od 4 let.
V sobotu 8.12. divadlo pro vefiejnost nehraje.

Pro dospûlé:
DÁMSKÁ JÍZDA
Úter˘ 11. prosince v 18.00 hodin
Autor: Neil Seimon 
ReÏie: ing. Zita Mar‰álková
TALISMAN 
Sobota 29.12. v 18.00 hodin
Autor: Nestroy
Premiéra veselohry v provedení Divadelního
spolku DUO, reÏie Lenka Filipová.

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

Program:
4.12 Vánoãní inspirace (v˘zdoba, ozdoby,

v˘mûna receptÛ)
6.12. Mikulá‰ (od 9.00 hodin, pouze pro pfii-

hlá‰ené)
11.12. V˘roba netradiãních svícnÛ
13.12. SáÀkování (vycházka)
18.12. Cviãení 
20.12. Zdobení stromeãku v pfiírodû (sraz v

9.00 hodin pfied knihkupectvím sv.
Jana)

Mezi svátky bude v KM Krteãek zavfieno.
Tû‰íme se na vás opût 3. ledna 2002.

6.12. - 12.12. v 17.45 Jako koãky a psi
(USA)

6.12. - 12.12. ve 20.00 Babí léto
(âR) 

14.12. - 16.12. v 15.30 Atlant˘da: tajemná
fií‰e (USA)

14.12. - 16.12. v 17.45 a 20.00 Prci, prci,
prciãky 2 (USA)

13.12. Kino nehraje
16.12. Kino nehraje
18.12. - 23.12. v 17.45 Zvífie

(USA)
19.12 - 23.12. ve 20.00 Podzimní návrat

(âR)
20.12. Kino nehraje
24., 25. a 26.12. Kino nehraje 
27.12. - 2.1. v 17.45 a 20.00 Pán prstenÛ

(USA) 
31.12. a 1.1. Kino nehraje

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

14.12. - UÎ POOSMÉ RADANA 
V Divadélku âtyfilístek na Slezské
VIII. roãník pfiehlídky amatérsk˘ch 
hudebníkÛ. Styl: folk, folkrock apod.
Informace a pfiihlá‰ky získáte
na telefonech: 345 25, 630 072

VÁNOâNÍ DVE¤E DOKO¤ÁN

Zveme vás na cyklus vánoãních pofiadÛ

- dennû od 15.00 do 18.00 hodin
- prÛchod v DDM, Kostikovo námûstí 639

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:
1. 12. 14.00 Vyprávûní o Sluníãku - pofiad

pro dûti od 7 let
16.00 Zimní souhvûzdí
18.00 Hudba pod hvûzdami: "âas

adventu a Vánoc u nás
a v Evropû"
(pofiadem provází Mgr.
Jaromír JavÛrek) 

5. 12. 16.00 Komety oãima staletí
18.00 Îivotopis vesmíru - pofiad

pro nároãné
8. 12. 14.00 Indiánsk˘ poklad, Mûsíc

u krejãího - pro dûti od 5 let
16.00 Geologie planet
18.00 Kameny z nebe
19.15 Relaxace pod hvûzdnou

oblohou: "Loreena McKennitt"
(pofiadem provází Jan PetrÛ)

12.12. 16.00 Obloha pouh˘m okem
18.00 Globální oteplení  - ekologic-

k˘ pofiad v planetáriu
15. 12. 14.00 âelenka princezny Ariadny

16.00 Znovuobjevená obloha
18.00 Karamely - koncert v plane-

táriu
19. 12. 16.00 Hvûzdy jiÏních mofií

18.00 Zvífietníková souhvûzdí
22. 12. 14.00 Martin a hvûzda - pofiad pro

dûti od 5 let
16.00 âarovná sklíãka
18.00 Zimní souhvûzdí
19.15 Relaxace pod hvûzdnou

oblohou: "Indická hudba" 
(pofiadem provází Jan PetrÛ)

29. 12. 14.00 Pojìte s námi za hvûzdami -
pofiad pro dûti od 5 let

16.00 Vesmírní tuláci - pofiad pro
dûti od 10 let

18.00 Obloha ve ãtyfiech roãních
obdobích

Hvûzdárna je v prosinci otevfiena za jasné-
ho poãasí kaÏdou stfiedu a sobotu 
od 18.00 do 20.00 hodin. Zmûna programu
vyhrazena.

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

Pfiehled nejÏádanûj‰ích titulÛ v prodejnû
Bontonland v Místku od 10.10. do
10.11.2001:
1. OST Rebelové
2. âechomor Promûny
3. Helena Vondráãková 2002
4. RÛzní Top 20.cz
5. Linkin Park Hybrid Theory
6. Elán Neviem byÈ sám 2001
7. Dûda Mládek Illegal Band
8. Martin Maxa Zpovûdnice
9. MIG 21 Snadné je Ïít
10.Kry‰tof Magnetické pole

Hluboká 66, Fr˘dek
Tel.: 0658/631145, 0723 021 622

Otevírací doba: Úter˘, stfieda, ãtvrtek,
pátek  13.00-18.00 hodin

po dohodû vás rádi uvítáme i mimo tuto dobu
Od 7.12. V˘stava PERPETUM SHA-

KESPEARE
Nezávislá, volnû zavû‰ená divadelní spoleã-
nost Jifiího Helcela.
VernisáÏ v pátek 7.12. v 18.00 hodin. Tvorbu
autora uvede Dagmar âaplyginová. 

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

www.podsvicnem.cz
Do 15.12. JI¤Í HELCEL - Autosalón
15.12. - 6.1. MILAN OBODA - ¤ezby

âSA 481, Místek
Otevírací doba:

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

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

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 15.12. TOMÁ· BÍM - v˘stava grafic-
k˘ch listÛ 

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

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

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

01.12. sobota Laco Bohu‰ & New Hec
Band (akce)

03.12. pondûlí In memoriam aneb hity 
ze záhrobí (retro)

04.12. úter˘ Korn & Sepultura & Rage
Against The Machine (profil)

05.12. stfieda Chinaski, MÀága a Îìorp,
JAR... hudební mix (hudební mix)

06.12. ãtvrtek U2 Elevation Tour 2001 -
DVD Surround (biograf)

07.12. pátek Psí Vojáci (koncert)
08.12. sobota Techstep Manipulation 11

(akce)
10.12. pondûlí In memoriam aneb hity 

ze záhrobí (retro)
11.12. úter˘ Prodigy, Chemical Brothers a

dal‰í (profil)
12.12. stfieda R.E.M. & U2 & Beatles &

Doors... music mix (music mix)
13.12. ãtvrtek Film - DVD Surround (biograf)
14.12. pátek Floating Bridge (koncert)
15.12. sobota Rockotéka (tanec)
17.12. pondûlí In memoriam aneb hity 

ze záhrobí (retro)
18.12. úter˘ Nirvana & Seatle sound (profil)
19.12. stfieda Chinaski, MÀága a Îìorp,

JAR... hudební mix (hudební mix)
20.12. ãtvrtek Metallica Live  - DVD

Surround (biograf)
21.12. pátek Iné Kafe (koncert)
22.12. sobota Veãer thajského boxu (akce)
23.12. nedûle Goa Atmosphere (tanec)
24.12. pondûlí Vánoãní pohodová roko‰ka

(tanec)
25.12. úter˘ In memoriam aneb hity

ze záhrobí (retro)
26.12. stfieda R.E.M. & U2 & Beatles &

Doors... music mix (music mix)
27.12. ãtvrtek Film - DVD Surround (biograf)
28.12. pátek Red hot chili peppers revival,

Hebloid (koncert)
29.12. sobota HIP-HOP  & Breakdance

party (tanec)
30.12. nedûle Hity ze záhrobí - speciál

(tanec)
Otevfieno:

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 prostorách 9. Z·, E.Krásnohorské, Fr˘dek 

Tel. 627 472
www.joga.cz/f-m/ 

E-mail: joga.frydek-mistek@lunacek.cz
V pondûlí, úter˘ a ve stfiedu kurzy jógy pro vefiej-
nost podle systému Jóga v denním Ïivotû.

KaÏd˘ ãtvrtek od 17.00 do 19.00 v Jógacentru
MANTRA JÓGA

Zpûv a recitace manter - posvátn˘ch modli-
teb. Pro zaãáteãníky i pokroãilé.

11.12. - P¤I·LI JSME K VÁM NA KOLEDU

- pásmo vánoãních koled a zvykÛ

11.12. - VO≈AVÉ VÁNOâNÍ ODPOLEDNE

- v˘roba vánoãního cukroví, vánoãního
svícnu

13.12. - TEN VÁNOâNÍ âAS

- v˘roba vánoãních dekorací

- 10.00 - 13.00 - v˘stava starobylého
Betlému pro Z·

14.12. - KOUZLA VÁNOâNÍ

- vánoãní odpoledne v budovû DDM
- v˘roba vánoãních fietûzÛ, svícnÛ,

zvoneãkÛ, zdobení perníkÛ ...
- 14.00 - 17.00 hodin

1.12. - TANEâNÍ KOKTEJL
- taneãní soutûÏ amatérsk˘ch taneã-

ních skupin a jednotlivcÛ
- 13.00 - 17.00 hodin

Kino Petra Bezruãe

2.12. - OND¤EJSKÁ POUË
- z Kozlovic pfies Oboru
- pû‰í v˘let na Hukvaldy, kde se usku-

teãní zimní pouÈ

3.12. - âERTOVINY
- soutûÏe a hry s ãertíky

5.12. - MIKULÁ·SKÉ HRÁTKY
- zdobení perníkov˘ch Mikulá‰Û

a ãertÛ
- lovení vánoãního kapra
- 10.00 - 18.00 hodin

8.12. - P¤ÁSTKOHRÁTKY
- celodenní program pro dívky
- v˘roba dárkÛ, cukroví, dekorací ...

prostû vánoãní pohoda

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

8.12. - CELODENNÍ V¯LET
- skokanské mÛstky ve Fren‰tátû, kou-

pání v krytém bazénu
- pro dûti od 5 let

8.-9.12.- MIKULÁ· NA HORÁCH
- víkendov˘ pobyt ve Vy‰ních Lhotách

10.12. - ANDùLSKÁ PO·TA
- soutûÏe a hry s andílky

12.12. - BARBO¤INY STAROSTI NA NA·I
HLAVU

- peãeme cukroví, perníky, zdobíme,
tfieba Tû inspirujeme jak na dárky.
Koledy nám budou hrát do ou‰ka a
na videu pÛjdou pohádky - v‰e za
vûtviãku pro Barborku. 

- po cel˘ den, aÏ do 18.00 hodin

14.12. - RADANA 2001(viz. zaãátek sloupce)

15.12. - P¤EDVÁNOâNÍ DOPOLEDNE
- Pfiijìte si vyrobit vánoãní ozdoby,

pfiáníãka, dárky, perníky a cukroví
- 9.00 - 13.00 hodin

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

15.12. - MùSTSKÁ LIGA V ·ACHU - 4. KOLO
- 9.00 - 13.00 hodin

18.-20.12. - VÁNOCE A KOUZLO KRAJKY
- v˘stava z prací krouÏkÛ DDM
- 9.00 - 16.30 hodin

29.12. - VÁNOâNÍ ·ACHOV¯ TURNAJ DVOJIC
- 9.00 - 13.00 hod.

Upozornûní:

Na v‰ech oddûleních DDM jsou je‰tû
volná místa v nûkter˘ch krouÏcích. Tak

neváhejte a rychle si skoãte pro nabídku
a pfiihlá‰ku. Znáte to: "Kdo zaváhá ..."

Lískovecká 1756, Fr˘dek
Tel.: 633 340, www.joga-karakal.cz

Provozní doba:
Po - pá: 8.00 - 2.00 h., so - ne: 17.00 - 2.00 h.

âaj o páté:
VÁNOCE S KARAKALEM

Pátek 7. prosince
Setkání s hudebním koncertem tria MardÏárí.

LEDEN 2002
Od 7. ledna 2002 zaãínají nové ãtvrtletní kurzy

pro zaãáteãníky a pokraãují dál kurzy pro stfied-
nû pokroãilé, nároãné, rodiãe s dûtmi a dûti.

VÍKENDOV¯  KURZ JÓGY PRO
ZAâÁTEâNÍKY 26.-27. ledna
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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

S l e v y  a Ï  1 8  %
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