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V áÏení spoluobãané, dnes
naposledy v roce 2000 se
vám do rukou dostává

Zpravodaj Rady mûsta Fr˘dku-
Místku. Pov‰imnûte si zmûny
podtitulu, která byla provedena
po volbách do zastupitelsk˘ch
orgánÛ. Poslední fiádné zasedání
zastupitelstva mûsta dne 12.
prosince bylo velmi bohaté,
o ãemÏ svûdãí jeho doba trvání -
v mé funkci starosty prozatím
nejdel‰í od 8.00 - do 20 hodin
a 30 minut. Pfiesto jsem s jeho
v˘sledky spokojen, zvlá‰tû v tom,
Ïe byla odhlasována 5. zmûna
rozpoãtu a schváleno provizori-
um rozpoãtu mûsta na rok 2001.
Nebyl ale zfiízen finanãní v˘bor,

kter˘  dle nového zákona zastu-
pitelstvo vÏdy zfiizuje a tak to
musíme  na nûkterém, pravdûpo-
dobnû mimofiádném zasedání,
napravit. Nechci zde popisovat
prÛbûh celého zasedání zastupi-
telstva, o nûkter˘ch bodech pro-
gramu se mÛÏete doãíst v jedno-
tliv˘ch ãláncích Zpravodaje. 

V polovinû prosince se na‰e
mûsto svûtovû zviditelnilo u pos-
lední sportovní akce v kinû P.
Bezruãe, kam se sjely svûtové
‰piãky siláckého sportu nazva-

SLOVO STAROSTY

(dokonãení na str. 2)

KONCEPT
PLÁNU

Odbor územního a ekonomic-
kého rozvoje oznamuje dle § 22
zákona ãíslo 50/1967 Sb. v plat-
ném znûní vefiejné projednání
Konceptu regulaãního plánu Mûst-
ské památkové zóny Fr˘dek.

Koncept je vyvû‰en k nahlédnu-
tí od 20. prosince 2000 do 31.
ledna 2001 ve velké zasedací síni
radnice v úfiední dny pondûlí
a stfiedu od 8.00 do 16.00 hodin,
v ostatní pracovní dny od 8.00 do
13.00 hodin. 

Vefiejné zpracování se uskuteã-
ní 25. ledna 2001 v 15.00 hodin ve
velké zasedací síni 2. patra radni-
ce ve Fr̆ dku-Místku. Pfiipomínky,
námitky a stanoviska je moÏno
zaslat písemnû nejpozdûji do 26.
února 2001 na adresu: Mûstsk˘
úfiad ve Fr˘dku-Místku, odbor
územního a ekonomického roz-
voje, Radniãní 1148, 738 22 Fr˘-
dek-Místek. 

Informace: 0658/609 275.
Ing. arch. Zuzana Bfiachová

V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ

Rada mûsta Fr˘dku-Místku vy-
hla‰uje v˘bûrové fiízení na ob-
sazení funkce fieditele novû zfií-
zené pfiíspûvkové organizace Ná-
rodní dÛm. 

Podmínky V· vzdûlání dolo-
Ïeno ovûfienou kopií diplomu,
minimální praxe 5 let, znalost
pfiíslu‰n˘ch právních pfiedpisÛ,
obãanská a morální bezúhon-
nost doloÏená v˘pisem z rejstfií-
ku trestÛ a osvûdãením o zpÛso-
bilosti dle zákona ã. 451/1991
Sb. S pfiihlá‰kou doloÏte va‰i
pfiedstavu o postavení této orga-
nizace v kulturním spektru mûs-
ta. Odevzdání pfiihlá‰ek do 17.
ledna 2001. BliÏ‰í informace na
Mûstském úfiadû, ·KMaT, tel.
0658/609 201.

V leto‰ním roce k 1. prosinci do‰lo v okrese Fr˘-
dek-Místek k 3 146 dopravním nehodám, pfii nichÏ
bylo usmrceno 29 osob. V porovnání se stejn˘m
obdobím uplynulého roku sice nastalo urãité zlep‰e-
ní, nehod bylo v roce 1999 o 255 více, ale zase
ten loÀsk˘ rok byl o 3 smrtelné pfiípady lep‰í, dá-
li se to tak nazvat...

Od 1. ledna 2001 platí nov˘ zákon o pozem-
ních komunikacích, kter˘ mûní pravidla silniãního
provozu pfiedev‰ím pfii pfiecházení chodcÛ pfies
vozovku - vÏdy budou mít pfiednost pfied vozidly! 

Také poslední zasedání Zastupitelstva mûsta
Fr˘dek-Místek se zab˘valo zlep‰ením dopravní
situace ve mûstû a její organizací, která by - snad
v budoucnu - mûla zabránit vût‰ím tragédiím na
na‰ich ulicích. Zastupitel Mgr. Petr Rumian (US)
konkrétnû poukázal na nevyhovující znaãení pfie-
chodÛ pro chodce, místa, kde by mohla b˘t zábradlí

nebo jiné zábrany, zvlá‰tû v tûch lokalitách, kudy
dûti chodí do ‰koly. Ve svém diskusním pfiíspûvku
nabádal ke zv˘‰ené pozornosti a ohleduplnosti jak
chodcÛ tak fiidiãÛ.

Zastupitelstvo schválilo návrhy v˘stavby dvou
kruhov˘ch objezdÛ na kfiiÏovatkách ul. Revoluãní
- Lískovecká a Fr˘dlantská - Beskydská. V nûkte-
r˘ch mûstsk˘ch ãástech by mûly b˘t instalovány
semafory, odrazová zrcadla a jiná zafiízení upou-
távající pozornost úãastníkÛ silniãního provozu.
Ztráty na lidsk˘ch Ïivotech jsou nenahraditelné
a hmotné ‰kody dosahující témûfi 93 miliónÛ
korun jsou zcela zbyteãné. 
Policejní statistika udává, Ïe chodci se podíleli na

43 dopravních nehodách, z toho v 21 pfiípadech dûti.
RovnûÏ 100 havárií zpÛsoben˘ch cyklisty - v 31 pfií-
padech pod vlivem alkoholu, jsou ãísla opravdu alar-
mující! 

PRO VùT·Í BEZPEâNOST SILNIâNÍHO PROVOZU

DùKUJEME
Chance a.s. se sídlem ve

Fr˘dku-Místku, provozující sáz-
kové kanceláfie po celé repub-
lice, uvolnila pro mûsto a okres
Fr˘dek-Místek v leto‰ním roce
600 tisíc korun, které byly roz-
dûleny mezi charitativní or-
ganizaci Boromeum na nákup
polohovacích lÛÏek, Speciální
základní a matefiskou ‰kolu pro
dûti s více vadami Nadûje pro
nákup dal‰ího potfiebného vy-
bavení. Zb˘vající finance mûs-
to vyãlenilo na dfievûné prvky
dûtsk˘ch hfii‰È. Peníze vyuÏijí
i turisté - a to 150 tisíc korun,
které byly pro KâT vyãlenûny
na pfieznaãení hlavního bes-
kydského hfiebene vedoucího
z Lysé hory pfies Smrk, Taneã-
nici aÏ po Velk˘ Javorník, kon-
ãícího ve Fren‰tátû p. R. 

!

Pro klidné dokonãení leto‰ního
roku byla schválena 5. zmûna
rozpoãtu hospodafiení mûsta
a souãasnû zastupitelé odhlaso-
vali návrh pravidel rozpoãtového
provizoria mûsta Fr˘dku-Místku
pro rok 2001. Bylo schváleno pfii-
jetí úvûru do celkové v˘‰e 100
miliónÛ korun na zfiízení prÛmy-
slov˘ch zón mûsta a investiãní
akce schválené zastupitelstvem
mûsta. O vytvofiení prÛmyslov˘ch

zón zatím probíhají jednání a ty
by mûly b˘t zfiízeny v lokalitách
No‰ovice a Chlebovice. Podrob-
nou prezentaci no‰ovické zóny
pfiítomn˘m pfiedstavili zástupci
okresního úfiadu v ãele s jeho
pfiednostou ing. Jifiím Kajzarem.
Podle jejich závûrÛ se jeví tato
lokalita jako zcela vhodná, díky
rozvodu ve‰ker˘ch inÏen˘rsk˘ch
sítí, svojí v˘hodnou strategickou
polohou u budoucí dálnice do

Polska, spojením do vnitrozemí
jak po silnici, tak Ïeleznici i blíz-
kostí ostravského leti‰tû. Také
druhá - chlebovická lokalita - je
objektem zájmu zahraniãních
investorÛ. Podrobnosti rozpoãtu
na rok 2001 budou zvefiejnûny po
schválení jeho návrhu pfií‰tím
zastupitelstvem mûsta Fr˘dek-
Místek. 

Zastupitelstvo mûsta schválilo
zámûr prodat dÛm ãp. 638 vãetnû
pozemku na Kostikovovû nám.
Junáku - svazu skautÛ a skautek
âeské republiky - stfiedisku Kruh
Fr˘dek za symbolickou cenu. 

Zastupitelstvo se fiádnû protáhlo
V úter˘ 12. prosince se naposledy v tomto roce se‰lo Zastu-

pitelstvo mûsta Fr˘dku-Místku na svém 13. vefiejném zasedání.
O jeho programu jsme vás struãnû informovali v minulém ãísle
Zpravodaje a tak se nyní mÛÏeme vûnovat tomu nejzajímavûj‰ímu.

(dokonãení na str. 3)
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Tomu pfiedcházela republiková
soutûÏ, do které se probojovaly
nejlep‰í studentské t˘my z regio-
nálních kol. Studenti v soutûÏi
pfiedvádûjí svoje ekonomické
znalosti formou praktického fie‰e-
ní nároãn˘ch modelov˘ch situací,
které v reálném Ïivotû fie‰í mana-
Ïefii firem nebo podnikÛ na eko-
nomick˘ch úsecích. Od února do
ãervna 2001 budou studenti pod-
nikatelské ‰koly zasílat prostfied-
nictvím internetu svá ekonomická
rozhodnutí do USA, a budou vûfiit
v co nejlep‰í umístûní. JiÏ v minu-
lém ‰kolním roce studentsk˘ t˘m
Soukromé stfiední odborné podni-
katelské ‰koly ve Fr˘dku-Místku
úspû‰nû reprezentoval v meziná-
rodním kole na‰e mûsto, i âes-
kou republiku. V celkovém pofiadí
tehdy obsadil 6. místo na svûtû
v aplikované ekonomii a v testech

ekonomick˘ch znalostí 2. místo.
V oblasti reklamy tehdy zvítûzil!

2ZPRAVODAJSTVÍ PROSINEC 2000

● V pátek 17. listopadu, i pfies
den volna a navíc státní svátek
se vydaly dûti s vychovatelkami
ze ·kolní druÏiny pfii 9. Z· ve
Fr˘dku na mal˘ v˘let do Jezdec-
kého klubu v Místku Pod ·tan-
dlem. âtyfiicet dûtí, které neodra-
dila ani nepfiíjemná mlha a chlad-
né zimní poãasí pak nakonec
bylo ‰Èastn˘ch, protoÏe projíÏì-
ka na koních a jejich krmení
domácími dobrotami, byl pro
v‰echny velk˘ záÏitek. Vy-
chovatelky i dûti dûkují Darji
HrÛzkové a v‰em ãlenÛm jezdec-
kého oddílu za vlídné pfiijetí,
ochotu a trpûlivost, které v‰em
byla vûnována. 

● Sjednocená organizace nevi-
dom˘ch a slabozrak˘ch âR, ok-
resní odboãky ve Fr˘dku-Místku
vyjadfiuje touto cestou svÛj dík
v‰em, ktefií sv˘mi dary projevili
soucit a pochopení pro tuto orga-
nizaci. 

● Od 2. ledna 2001 pofiádá
v modlitebnû CASD na Slezské
ulici Církev adventistÛ sedmého
dne semináfi nazvan˘ Studium
biblické knihy Daniel. Zaãátek
v 17.30 hodin.

● Od 3. do 8. ledna 2001, popr-
vé v historii samostatné existen-
ce âeské republiky, organizuje
sdruÏení âeská katolická charita
na celém území republiky „Tfií-
královou sbírku.“ Její organizáto-
fii se touto cestou snaÏí umoÏnit
v‰em lidem dobré vÛle podílet se
na podpofie charitativních projek-
tÛ v na‰í zemi, vûnovat ãást
v˘tûÏku sbírky na podporu posti-
Ïen˘ch oblastí váleãn˘mi konflik-
ty a pfiírodními katastrofami
a ukázat lidem, Ïe vedle nás Ïijí i
ti, ktefií potfiebují na‰i pomoc.
âást v˘tûÏku bude mj. vûnována
na rekonstrukci ãásti objektu
Domu u Panny Marie Fr˘decké,
ve kterém Ïijí lidé s mentálním
postiÏením. Toto zafiízení provo-
zuje Charita Fr˘dek-Místek.

● Ve dnech 18. a 19. ledna
2001 se od 15.15 hodin uskuteã-
ní zápis do Soukromé jazykové
základní ‰koly ve Fr˘dku-Místku,
tfi. Pion˘rÛ 2069. BliÏ‰í informace
na telefonním ãísle: 0658/365 80
nebo 0606223062.

● Slavnostní vánoãní koncert
k poãátku III. tisíciletí pofiádají
uãitelé a Ïáci 8. Z· 28. prosince
od 17.00 hodin v kostele sv.
Jana a Pavla v Místku.

SJEDNOCENÍ CEN
Na základû usnesení pfied-

stavenstva Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostra-
va, a.s. z 22. listopadu 2000
bylo rozhodnuto sjednotit v˘-
‰e cen vodného a stoãného
pro domácnosti a ostatní od-
bûratele s platností od 1. ledna
2001 a uplatnit následující ce-
ny v Kã/1m3 a to voda pitná
(vodné) 14,99 a voda dovede-
ná (stoãné) 13,38. K takto uve-
den˘m cenám vodného a stoã-
ného je zapotfiebí pfiipoãítat
5% DPH. 

ného bench press (zvedání ãinky
do pfiedpaÏení v lehu na zádech)
a kdy se mûsto velmi dobfie pre-
zentovalo. Velk˘ dík za to patfií
hlavnímu organizátorovi soutûÏe
panu Vladimíru Matimu. 

BohuÏel ne v‰e ve mûstû
probíhá hladce. 6. prosince
do‰lo k opravû zafiízení v tep-
lárnû Sviadnov, kdy porucha jed-
noho kotle vedla k v˘padku do-
dávky tepla a teplé vody
v celém mûstû. Za tuto poruchu
se v‰em obãanÛm omlouvám.
Po opakované diskusi s odpo-
vûdn˘mi zástupci akciové spo-
leãnosti  Moravskoslezské tep-
lárny jsou pfiislíbeny vy‰‰í fi-
nanãní investice do celého zafií-
zení s cílem sníÏit pravdûpo-
dobnost v˘skytu poruchy.

K zaãátku nového tisíciletí
mûsto pfiipravilo slavnostní ohÀo-
stroj,  kter˘ by mûl trvat kolem
dvaceti minut. Jsem pfiesvûdãen,
Ïe nov˘ rok 2001 bude mít lep‰í
zaãátek neÏ ten leto‰ní. Ná‰
vstup do leto‰ního roku  nebyl
pfiíli‰ ‰Èastn˘, protoÏe „vyhofiela“
telefonní ústfiedna. Vûfiím, Ïe nás
na prahu roku 2001 nepotká po-
dobná událost. Pfieji vám v‰em
hodnû zdraví, ‰tûstí, osobní po-
hody, aÈ se vám v roce 2001
splní kaÏdé va‰e pfiání a na
v‰ech tváfiích aÈ je vidût pouze
a jen úsmûv. 

Zdenûk STOLA¤

Do nového tisíciletí vstupuje i soukromá jazyková
základní ‰kola s nûãím nov˘m, a sice se sv˘mi prv-
ními absolventy - v ãervnu 2001 opustí poprvé ‰kolu
Ïáci devátého roãníku. Jejich plány do budoucnosti
jsou mnohdy velice odváÏné - jeden Ïák se pfiipra-
vuje na stfiedo‰kolské studium v USA, neboÈ v prÛ-
bûhu základní ‰koly jiÏ, stejnû jako nûktefií jeho spo-
luÏáci, sloÏil mezinárodnû uznávan˘ certifikát Cam-
bridge University, kter˘ mu toto stfiedo‰kolské studi-
um otevírá. 

Vûfiíme, Ïe v‰ichni na‰i Ïáci jsou na dal‰í stfiedo-
‰kolská studia po v‰ech stránkách dobfie pfiipraveni.
Mají za sebou v˘uku dvou cizích jazykÛ a vût‰ina
z nich mÛÏe po absolvování 9. roãníku uvaÏovat
o pfiípravû na sloÏení základní státní zkou‰ky ãi tzv.
„dospûl˘ch“ mezinárodních certifikátÛ, kter˘ch lze
dosáhnout nejdfiíve v 16 letech. 

Îáci za sebou mají asi 200 hodin v˘uky práce
s poãítaãem a umí ho prakticky pouÏívat jako bûÏ-
nou pracovní pomÛcku. Nauãili se zakonãit své
samostudium vypracováním seminární práce, umí
správnû uvádût bibliografii a citace. 

Kromû rodiãÛ, ktefií sv˘m dûtem vytváfieli po celou
dobu ‰kolní docházky nezbytné rodinné zázemí, má
na tûchto v˘sledcích nemal˘ podíl klidné ‰kolní pro-
stfiedí bez stresu, ‰ikany a drog. Za vytvofiení celkové
atmosféry patfií velk˘ dík celému pedagogickému
kolektivu, kter̆  dÛslednû uplatÀuje princip individuál-
ního pfiístupu k dítûti a princip individuálního rozvoje
osobnosti - i kdyÏ je to obãas velmi obtíÏné, a to i v tak
mal˘ch tfiídních kolektivech, které na této ‰kole jsou.

Za dobu své existence si ‰kola získala v˘razn˘
mimoregionální kredit, o ãemÏ svûdãí mj. i osobní
blahopfiejn˘ dopis zástupce Cambridge University
ze srpna leto‰ního roku k tomu, Ïe jsme jako jediná
‰kola v republice prokázali 100% úspû‰nost na‰ich
ÏákÛ pfii skládání anglick˘ch certifikátÛ. Pod oficiál-
ním logem Rady Evropy a Evropské unie bude ‰kola
pofiádat v dubnu pfií‰tího roku první mezinárodní dût-
sk˘ festival v rámci Evropského roku jazykÛ. 

Vûfiím, Ïe Ïáci, ktefií na‰i ‰kolu opustí jako její první
absolventi, budou moci úspû‰nû stavût na základech
vzdûlání, které jim na‰e ‰kola poskytla. 

Dr. L. ·ELE·OVSKÁ, fieditelka

·KOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT

PROTI 
VANDALÒM

Bûhem krátké doby se poda-
fiilo fr˘decko-místeck˘m krimi-
nalistÛm zadrÏet dva pachate-
le z Fr˘dku-Místku a Vendrynû,
ktefií v polovinû listopadu v ran-
ních hodinách zpusto‰ili mís-
teck˘ kfiíÏov˘ podchod, kdyÏ
rozbili sklenûnou v˘plÀ pfií-
stfie‰ku nad vchodem, do kte-
ré hodili popelnici. Dal‰ím
jejich cílem bylo Gymnázium
P. Bezruãe, kde opût pouÏili
popelnice k rozbití okna jí-
delny a skla v oknû ‰atny. De-
molici zakonãili rozbitím dvoji-
té vakuované sklenûné v˘plnû
dvefií vchodu do cukrárny ná-
kupního stfiediska J. Meinl.
Pak se vûnovali zpûtn˘m zrcát-
kÛm zaparkovan˘ch vozidel.
Jejich zniãením u ãtyfi vozidel
vznikla ‰koda pfies 4 000 korun.
Celková ‰koda pfiesahuje 20
tisíc korun. 

(dokonãení ze str. 1)
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V prosinci se opût se‰li dÛ-
chodci na‰ich KlubÛ dÛchod-
cÛ v rámci vánoãních besídek
u rozzáfien˘ch stromeãkÛ, slav-
nostního programu a pfiání
v‰eho dobrého do dal‰ích dnÛ
v novém roce 2001. Vánoãní
besídky za podpory odboru
sociálních sluÏeb mûstského
úfiadu byly postupnû ve v‰ech
klubech do poloviny prosince.
Mûstsk˘ úfiad dûkuje v‰em
úãinkujícím, ktefií sv˘m vystou-
pením zpfiíjemnili na‰im spolu-
obãanÛm krásné pfiedvánoãní
chvíle. 

JSOU V MEZINÁRODNÍM KOLE
V celostátní soutûÏi stfiedních ‰kol v aplikované ekonomii po-

stoupil studentsk˘ t˘m ze SSOP· v Místku ve sloÏení Jan FrÀka
a Tomá‰ Slepánek koncem dubna 2000 do mezinárodního kola.

·OKUJÍCÍ PRAVDA O VODù
Chcete vûdût, co vám teãe doma
z vodovodu? Je pitná voda opravdu
pitná? JDE O VA·E ZDRAVÍ
Tel.: 0606-267706, 0608-755957
Mûfiení kvality vody bezplatnû!
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Pfiedmûtná stavba je v majetku
obchodní spoleãnosti PROFIN-
VESTIK s. r. o., Fr˘dek-Místek
a DELVITA a.s., Rudná u Prahy.

Stavební úfiad Mûstského úfia-
du ve Fr˘dku-Místku zahájil fiízení
ve vûci správního deliktu proti sta-
vebnímu fiádu, kterého se mûly
dopustit jmenované spoleãnosti
tím, Ïe prodluÏují dobu v˘stavby
v˘‰e uvedeného objektu v rozpo-
ru s rozhodnutím (stavebním po-
volením) vydan˘m b˘val˘m Mûst-
NV Fr˘dek-Místek, odborem v˘-
stavby VLHaZ dne 17. 9. 1985
pod ãj. V˘st. 670/85 a tím zhor‰u-
jí Ïivotní prostfiedí.

Stavební úfiad Mûstského úfia-
du ve Fr˘dku-Místku zastával ná-
zor, Ïe protahováním dokonãení

stavby a nedodrÏením termínu
dokonãení objektu uvedeného
v registraãním listu dochází ke
zhor‰ování Ïivotního prostfiedí na
sídli‰ti Slezská II/2 ve Fr˘dku,
a Ïe byla tak obûma obchodními
spoleãnostmi vlastnícími pfied-
mûtnou stavbu naplnûna skutko-
vá podstata správního deliktu ve
smyslu ust. § 106 odst. 2 písm. h)
stavebního zákona. 

S ohledem na opakovaná vyjá-
dfiení zástupcÛ obchodních spo-
leãností PROFINVESTIK, s. r. o.,
a pfiedev‰ím na písemné stano-
visko právního zástupce obchod-
ní spoleãnosti DELVITA, a. s. ze
dne 22. 5. 2000 poÏádal zdej‰í
stavební úfiad o zhodnocení vûci
odbor Ïivotního prostfiedí a zemû-
dûlství a odbor územního a eko-
nomického rozvoje Mûstského
úfiadu Fr˘dek-Místek. Pfiedev‰ím
v‰ak nadepsan˘ stavební úfiad
poÏádal o stanovisko Minis-
terstvo pro místní rozvoj âR, regi-
onální pracovi‰tû pro ostravskou
oblast v Ostravû.

Dne 27. 6. 2000 pak bylo sta-
vebnímu úfiadu doruãeno píse-
mné sdûlení Ministerstva pro
místní rozvoj âR ke zmiÀované-
mu dotazu. Dle jeho názoru je
správní orgán povinen si v prÛbû-
hu vedeného fiízení opatfiit potfieb-
né dÛkazy, kter˘mi by bylo proká-
záno naru‰ení Ïivotního prostfie-
dí, napfi. prachem, hlukem apod.
Správnímu orgánu totiÏ ukládá
ustanovení § 3, § 32 a § 46 záko-
na ã. 71/1967 Sb. v platném znû-
ní, vycházet pfii vydávání rozhod-
nutí z úplnû a pfiesnû zji‰tûného
stavu vûci a za tím úãelem si
opatfiit potfiebné podklady. V tom-
to smyslu se v‰ak stavebnímu
úfiadu Mûstského úfiadu ve Fr˘d-
ku-Místku nepodafiilo dÛkazy o-
patfiit, a proto byl nucen orgán
státní správy fiízení o správním
deliktu zastavit s ohledem na sku-
teãnost, Ïe odpadl dÛvod fiízení. 

Stavební úfiad Mûstského úfia-
du ve Fr˘dku-Místku neustále prÛ-
bûÏnû vykonává na zmínûné
rozestavûné stavbû státní staveb-
ní dohled v souladu s ustanove-
ním § 98, § 99 stavebního zákona

Dále zastupitelé schválili Ná-
vrh regulaãního plánu MPZ Mís-
tek, Návrh regulaãního plánu Sta-
rá Riviéra a schválili, aby urba-
nistická studie Regulace MPZ
„Fr˘dek“ byla dále vefiejnû projed-
návána jako Koncept regulaãního
plánu MPZ Fr˘dek a po projed-
nání byl koncept dopracován do
podoby regulaãního plánu MPZ
Fr˘dek. Dále schválili Zámûr po-
fiízení zmûn ã. 5 územního plánu
mûsta Fr̆ dku-Místku na rok 2001.

Zastupitelstvo zfiídilo pfiíspûvko-
vou organizaci Národní dÛm Fr˘-
dek-Místek a schválilo její zfiizo-
vací listinu. Dále schválilo zmûnu
zfiizovací listiny pfiíspûvkové or-

ganizace Penzion pro dÛchodce
Fr˘dek-Místek a Speciální ‰koly
pro Ïáky s více vadami Nadûje
Fr˘dek-Místek. 

Îe se mûsto Fr˘dek-Místek do-
bfie stará o ãistotu v ulicích a eko-
logickou likvidaci odpadÛ svûdãí
i schválení Vyhlá‰ky o nakládání
s komunálním a stavebním odpa-
dem. Potû‰ující pro obãany bude
jistû zpráva, Ïe od roku 2001 za
svoz komunálního odpadu zapla-
tí o 30 korun na osobu ménû (viz
Obecnû závazná vyhlá‰ka 11/
2000 o poplatku obãanÛ za od-
pad - str. 8).

Vzhledem k tomu, Ïe se jedná-
ní protáhlo daleko pfies 20. hodi-
nu, titulek není vÛbec nadnesen˘.
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Po návratu úspû‰né ãeské paralympijské v˘pravy jsme obzvlá‰È sdí-
leli radost reprezentanta na‰eho mûsta a âeské republiky Milana
Kubaly. Sly‰eli jsme o nûm jiÏ v roce 1996, kdy na paralympiádû
v Atlantû  získal stfiíbrnou medaili v hodu diskem a ve vrhu koulí se
umístil na 5. místû. Na pfiíãku nejvy‰‰í vystoupil letos v Sydney, kdyÏ
„svÛj“ disk v kategorii spastikÛ poslal do vítûzné vzdálenosti 32,97
metru a tímto Ïivotním úspûchem zavr‰il svou sportovní kariéru. 

¤íká: „Sportoval jsem od dûtství. Ve tfiiceti letech jsem onemocnûl.
Moje manÏelka, která vyuãuje tûlocvik na místeckém gymnáziu, mi
byla oporou pfii návratu k aktivnímu sportování, které mi pomohlo
vyrovnat se s nemocí. Lidé ãasto hodnotí ãlovûka podle toho, jak vypa-
dá. Moje více neÏ 190 cm vysoká postava na první pohled asi nebudí
dojem postiÏeného ãlovûka. Opak v‰ak je pravdou.“

Pan Kubala fiíká, Ïe vût‰ina tûlesnû postiÏen˘ch sportovcÛ se sportu
vûnuje od mládí. Nauãit se zdolávat pfiekáÏky je pro nû stejnû dÛleÏité
pfii sportovních soutûÏích jako v bûÏném Ïivotû, protoÏe jim navrací
radost a dává chuÈ Ïít. V jeho zaãátcích mu pomáhal Svaz invalidÛ.
Poprvé se v‰ak dostal na zahraniãní soutûÏ (ve Francii) aÏ v roce 1987.
Nestávalo se totiÏ, aby ze socialistick˘ch zemí  vyjíÏdûli tûlesnû posti-
Ïení sportovci  reprezentovat republiku.

Atletika vyÏaduje pruÏnost a fyzickou zdatnost. Milan Kubala hodnû
posiluje a také plave. UÏ se nemÛÏe doãkat otevfiení rekonstruované-
ho bazénu. Pfiípravû na paralympiádu se vûnoval intenzivnû devût
mûsícÛ.

Paralympionik vysoce hodnotí úroveÀ leto‰ních her, kter˘ch se
zúãastnil jako ãlen âeského svazu tûlesnû postiÏen˘ch sportovcÛ
spolu s dal‰ími ‰estapadesáti sportovci z âeské republiky. Sportovnímu
zápolení stále pfiihlíÏelo na velkém stadionu  aÏ ‰edesát tisíc divákÛ.
Do organizace bylo zapojeno velké mnoÏství dobrovolníkÛ. Sportovci
mohli vyuÏívat internetové spojení prostfiednictvím pûtapadesáti poãí-
taãÛ v olympijské vesnici. ¤íká, Ïe na úÏasnou atmosféru leto‰ní XI.
letní paralympiády nikdy nezapomene. Trochu lituje, Ïe jeho syn Pfie-
mek nemohl toto olympijské ovzdu‰í okusit, protoÏe pfii‰el o moÏnost
reprezentovat âeskou republiku v pláÏovém volejbalu na leto‰ních
olympijsk˘ch hrách. Kromû syna má pan Kubala je‰tû dvû dospûlé
dcery.

Sympatick˘ ãtyfiiapadesátilet˘ sportovec se rád podûlil o své záÏitky
se v‰emi, ktefií o nû projevili zájem. Koncem listopadu mu podûkovali
za vzornou reprezentaci i ãlenové Rady mûsta Fr˘dek-Místek. U této
pfiíleÏitosti si prohlédli zlatou medaili, která zÛstane navÏdy pro svého
nositele Milana Kubalu tou nejpûknûj‰í odmûnou za vynaloÏené úsilí.
Pfiála bych si, aby tato medaile se znaky olympijského mûsta, tfiemi
kapkami - symboly paralympiády - a s textem PARALYMPIC SUMMER
GAMES SYDNEY 2000  byla pobídkou k aktivní sportovní ãinnosti i pro
dal‰í zdravotnû postiÏené spoluobãany. 

Anna Nováková

NENÁPADNÍ, A P¤ECE ZAJÍMAVÍ
(dokonãení ze str. 1)

Souãástí této informace bylo
i upozornûní, Ïe Ministerstvo kul-
tury âR okresnímu úfiadu infor-
mace o vypisování jednotliv˘ch
grantÛ (konkurzÛ) nemusí zasílat,
proto nelze spoléhat na v minu-
losti obvykl˘ informaãní proces,
kdy okresní úfiad jednotlivé orga-
nizace informoval o grantech a po-
skytoval jim formuláfie Ïádo-
stí.Tato ãást informace není zcela
objektivní, jelikoÏ nás pfied nûko-
lika dny Ministerstvo kultury âR
(odbor regionální a národnostní
kultury) poÏádalo o spolupráci pfii
zvefiejnûní informace o vyhlá‰ení
konkurzÛ na rok 2001 zamûfie-
n˘ch na kulturní aktivity zdravot-
nû postiÏen˘ch obãanÛ, na kul-
turní aktivity národnostních men-
‰in Ïijících v âR, na neprofesio-
nální umûní a mimoumûlecké
aktivity.

RovnûÏ Ministerstvo kultury
âR vyÏaduje, aby pfiedkladatel
poÏádal okresní úfiad o stanovis-
ko k projektu.

Konkurz ã. 1: Na podporu ne-
profesionálních umûleck˘ch 
aktivit

Vyzvednutí formuláfie nutno
provést osobnû, písemnû ãi tele-

fonicky na Ministerstvu kultury
âR, odboru regionální a národ-
nostní kultury, Milady Horákové
139, 160 41  Praha 6, tel. 02/
57085291 - pí Polendová, Vozko-
vá, tel. 57085259, e-mail: vozko-
vai@mkcr.cz, osobnû na Okres-
ním úfiadû Fr˘dek-Místek, referát
regionálního rozvoje a ÚP, p.
Kaniok. Pfiíjem pfiihlá‰ek: nejpo-
zdûji do 31. ledna 2001 (Minis-
terstvo kultury âR)

Konkurz ã. 2: Na podporu
rozvoje zájmov˘ch kulturních-
mimoumûleck˘ch aktivit

Vyzvednutí formuláfie: osobnû,
písemnû ãi telefonicky na Minis-
terstvu kultury âR, odboru regio-
nální a národnostní kultury, Mi-
lady Horákové 139, 160 41  Pra-
ha 6, tel. 02/ 57085291 - PhDr.
Václav Appl, e-mail: applv
@mkcr.cz, osobnû na Okresním
úfiadû Fr˘dek-Místek, referát re-
gionálního rozvoje a ÚP, p.
Kaniok

Pfiíjem pfiihlá‰ek: nejpozdûji do
15. ledna 2001 (Ministerstvo kul-
tury âR)

Konkurz ã. 3: Na podporu
kulturních aktivit národnost-
ních men‰in Ïijících v âR

Vyzvednutí formuláfie: osobnû,
písemnû ãi telefonicky na Minis-
terstvu kultury âR, odboru regio-
nální a národnostní kultury, Mi-
lady Horákové 139, 160 41  Pra-
ha 6, tel. 02/ 57085291 - dr. Von-
dráková, mail: vondrakj@mkcr.cz,
osobnû na Okresním úfiadû Fr˘-
dek-Místek, referát regionálního
rozvoje a ÚP, p. Kaniok 

Pfiíjem pfiihlá‰ek: nejpozdûji do
12. ledna 2001 (Ministerstvo kul-
tury âR)

Konkurz ã. 4: Na podporu
kulturních aktivit zdravotnû po-
stiÏen˘ch obãanÛ

Vyzvednutí formuláfie: osobnû,
písemnû ãi telefonicky na Minis-
terstvu kultury âR, odboru regio-
nální a národnostní kultury, Mi-
lady Horákové 139, 160 41
Praha 6, tel. 02/ 57085291,
24310680 - Mgr. Libu‰e VaÀková,
e-mail: vankoval@mkcr.cz, osob-
nû na Okresním úfiadû Fr˘dek-
Místek, referát regionálního roz-
voje a ÚP, p. Kaniok 

Pfiíjem pfiihlá‰ek: nejpozdûji do
19. ledna 2001 (Ministerstvo kul-
tury âR)

Ve‰keré podrobnosti t˘kající se
konkurzÛ, vãetnû formuláfiÛ Ïádo-
stí jsou také zvefiejnûny na inter-
netové adrese Ministerstva kultu-
ry âR: http://www.mkcr.cz

Ing. Antonín Liberda

P¤ÍSPùVKY NESTÁTNÍM  NEZISKOV¯M ORGANIZACÍM
V minulém ãísle Zpravodaje jsme vás informovali o poskytová-

ní státních dotací nestátním neziskov˘m organizacím v roce 2001
ústfiedními orgány státní správy.

Vyjádfiení stavebního úfiadu Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-Místku
k dotazu ze schÛze HOVORY S OBâANY - rozestavûná stavba
obãanské vybavenosti Slezská II/2 k.ú. Fr˘dek

K HovorÛm s obãany

(dokonãení na str. 6)

Zastupitelstvo se fiádnû protáhlo

Zpravodaj 12/00   22.12.2000 11:34  Stránka 3



Odbor ‰kolství, kultury, mláde-
Ïe a tûlov˘chovy Mûstského úfia-
du ve Fr˘dku-Místku se nachází
ve 3. podlaÏí budovy radnice. Jak
vypl˘vá z názvu zaji‰Èuje v˘kon
samosprávy v oblasti ‰kolství,
kultury, mládeÏe a tûlov˘chovy. 

Provoz matefisk˘ch ‰kol a jejich
ekonomické zaji‰tûní vyfiizuje kan-
celáfi ã. 316, tel.: 609 203. Zápisy
dûtí do matefisk˘ch ‰kol, sport
a tûlov˘chova jsou svûfieny, vãet-
nû dotací ze sportovního fondu,
rovnûÏ do péãe pracovnice kan-
celáfie ã. 316, tel.: 609 204. Sprá-
va a údrÏba ‰kolních budov a zafií-

zení patfií do kompetence kance-
láfie ã. 317, tel.: 609 206. V této
kanceláfii rovnûÏ sídlí (v úfiední
den pondûlí) kronikáfika mûsta An-
na Nováková, kterou znáte z ãlán-
kÛ ve Zpravodaji pod titulem Ne-
nápadní, a pfiece zajímaví. V kan-
celáfii ã. 315, tel.: 609 201 jsou
pracovnice povûfieny vyfiizováním
záleÏitostí dot˘kajících se kultury
obecnû, prevence kriminality a
podkladÛ pro dotace z kulturního
fondu. Zde se pfiipravují rozpoãty
jednotliv˘ch ‰kol a ‰kolsk˘ch zafií-
zení zfiizovan˘ch mûstem.

Do kompetence odboru patfií
pfiíprava jednání komisí kulturní,
v˘chovnû-vzdûlávací, prevence
kriminality, sportovní a komise
pro obãanské záleÏitosti.

Na deta‰ovaném pracovi‰ti -
v klubovnû na Kostikovovû ná-
mûstí, jsou zamûstnány dvû pra-
covnice peãující o mimo‰kolní
aktivity dûtí a mládeÏe v prostoru
sídli‰tû Slezská. Tûmto se odbor-
nû fiíká streetworkefii. 

Vedoucí odboru ·KMT je ing.
Milada Tkaãíková, ãíslo kancelá-
fie 314, tel.: 609 201.

Odbor ‰kolství, kultury, mládeÏe a tûlov˘chovy

Zastupitelstvo mûsta Fr˘dku-Místku na svém jedná-
ní 12. prosince schválilo mimo jiné i zásobník inves-
tic a zásobník oprav a údrÏby odboru správy obec-
ního majetku pro rok 2001. Investice a opravy jsou
smûrovány do tûch domÛ, které si mûsto ponechá
ve svém majetku, a které jsou vyjmuty z prodeje.
V plánu pro pfií‰tí rok jsou investice do domu ãp.
3137 a ãp. 3140 ul. M. Chasáka - zateplení ‰títové
zdi, sanace a tmelení panelov˘ch spár a nátûr oken,
na ul. Beskydské ãp. 1711 aÏ 1719 - generální
oprava elektroinstalace, nátûr oken by se mûl pro-
vést také na ul. J. Suka ãp. 1751 aÏ 1756, J. Kavky
ãp. 3115, u. Pekafiská 316 a 3117, M. Chasáka
3138 a 3139 , ul. Anenská ãp. 689 vãetnû nátûru
balkónÛ, Ostravská ãp. 882 a ul. 8. Pû‰ího pluku
1975 vãetnû opravy a zateplení stfiechy, regulace
vytápûní, ul. J. Ha‰ka ãp. 1647 aÏ 1652 - oprava
stfiechy,  na ul. Ostravské ãp. 882 - nátûr balkónÛ.
Na záchovnou údrÏbu bytového fondu je vyãlenûna
dal‰í ãástka témûfi 19 milionÛ a na záchovnou údrÏ-
bu nebytového fondu 7 milionÛ korun.

Pro srovnání s rokem 2000 mûsto Fr˘dek-Místek
v tomto roce (k 30. 11. 2000) vynaloÏilo na opravy
bytov˘ch domÛ témûfi 17 milionÛ korun, na moderni-
zaci bytového fondu  653 tisíc, na opravy nebytov˘ch
prostor 2.673 tisíc a investice do nebytov˘ch prostor
ãinily 480 tisíc Kã. Z vût‰ích oprav, které byly letos
provedeny, vybírám: opravy stfiech (Fr˘dlantská ãp.
158, Komenského ãp. 159, Bavlnáfiská ãp. 2884,

2885, 2886), generální oprava rozvodÛ elektrické
energie (ul. J. Suka ãp. 1751, 1752, 1754, 1755,
1756), nátûr oken (ul. Fr˘dlantská ãp. 158, ul.
Komenského ãp. 159, Bezruãova ãp. 1778), sana-
ce a tmelení panelov˘ch spár (ul. Anenská ãp. 689).
V rámci modernizace bytového fondu se zateplily
stfiechy (ul. Fr˘dlantská ãp. 158 a Komenského ãp.
159). Mimofiádnou stavbou byla realizace „pfiístfie‰í“
na ul. Míru, která slouÏí zejména k ubytování nepla-
tiãÛ nájemného. Z vût‰ích oprav nebytov˘ch prostor
to byla oprava stfiechy na objektu Komerãního cent-
ra, objektu ãp. 549 na RÛÏovém pahorku, objektu
b˘val˘ch jeslí na ul. K Hájku a novû vytvofiené neby-
tové prostory v domû ãp. 48 nám. Svobody.
Finanãní prostfiedky byly vloÏeny i do instalování
zabezpeãovacího systému s napojením na Policii âR
v budovû Komerãního centra a rekonstrukce „kfiíÏo-
vého podchodu“.

Ve dnech 7. - 9. prosince 2000 se uskuteãnila
v Pardubicích mezinárodní konference se zamûfiením
na téma Rómové a obec. Vzhledem k tomu, Ïe spo-
leãenská závaÏnost fie‰ení integrace romské komuni-
ty je obecnû známa a mûsto Fr˘dek-Místek má velmi
dobrou spolupráci se zástupci Spoleãenství RómÛ na
Moravû a KfiesÈansk˘m spoleãenstvím, zástupci
mûsta se této konference zúãastnili se dvûma disku-
sními pfiíspûvky - „Dolní kolonie a dûti“ a „Zapojení fr˘-
decko-místeck˘ch RómÛ do obãanského a politické-
ho Ïivota mûsta Fr˘dek-Místek“. Na pfiípravû konfe-

rence se podílela Ministerstva vnitra
a ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
a také vláda Spojeného království
(Ministerstvo pro mezinárodní roz-
voj). Konference mûla tfii tematické
okruhy. Vzdûlávání, kultura a voln˘
ãas, Pozitivní pfiíklady a v˘sledky
projektÛ na místní úrovni a Sociální
aspekty integrace. Pro mûsto Fr˘-
dek-Místek bylo pfiínosem i to, Ïe by-
la navázána spolupráce s Centrem
Spoleãenství RómÛ na Moravû
a diskutovány moÏnosti jejich spolu-
úãasti na zabezpeãení provozu
poboãky SRNM ve Fr˘dku-Místku.
ProtoÏe se blíÏí konec leto‰ního
roku, dovolte mi popfiát Vám v‰em
spokojenost a úspûchy kaÏd˘ den
nového roku i nového tisíciletí.

Ing. Eva Richtrová, 
místostarostka
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SBùR NEBEZPEâN¯CH SLOÎEK

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Na vybraná parkovi‰tû mÛÏe obãan mûsta Fr˘dku-Místku bezplatnû

pfiinést tyto nebezpeãné sloÏky odpadu: mazací a motorové oleje, ole-
jové filtry, televizory, obrazovky, lednice pouÏité obaly od postfiikÛ,
vyfiazené léky, zbytky barev, lakÛ, fiedidel, autobaterie, monoãlánky,
záfiivky, v˘bojky, rádia, poãítaãe a jin˘ elektroodpad.

Parkovi‰tû Mûsíc Datum
U Mariánského kostela leden 2001 9. - 11. 
Zastávka Na Veselé leden 2001 16. - 18.
U Kina P. Bezruãe leden 23. - 25.
U krytého bazénu leden, únor 30. - 1.

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

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

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

koleãka na plotové sloupky. 

• Pozinkované plechy 0,55 - 1 mm. 

• Tahokov - kompaktní a trvanlivá síÈovina z plechu.

• Obouvací lÏíce barevné i nerezové ve tfiech délkách. 

• Rohové li‰ty do vnitfiních omítek.

• Toroidní transformátory, skládané a vinutá jádra.

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

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

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

Telefon: 0658/482 919, 622 148

VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ,

Kam pro radu nebo vyfiízení va‰ich záleÏitostí:

První zpráva 
o prÛzkumu

HELEN
V záfií leto‰ního roku jsme ve

Zpravodaji ãtenáfie informovali
o pfiipravovaném prÛzkumu,
kter˘ si kladl za cíl zjistit a zhod-
notit vlivy pÛsobící na zdraví oby-
vatel âeské republiky. 

Do dotazníkového ‰etfiení pod
názvem HELEN (Health, Life-
style and Enviroment) bylo zafia-
zeno i 840 náhodnû vybran˘ch
obyvatel Fr˘dku-Místku  z celko-
vého poãtu 6500 muÏÛ a Ïen ve
vûku 35 - 64 let. 

Nyní, po tfiímûsíãní perné práci
t˘mu pracovníkÛ Okresní hygie-
nické stanice ve Fr˘dku-Místku,
pfiiná‰íme první informace o prÛ-
bûhu uvedené studie. Z oslove-
n˘ch 420 muÏÛ a stejného poãtu
Ïen - obyvatel na‰eho mûsta,
spolupráci odmítlo pouze 185
osob (22%). 56 osob (7%)  na
udané adrese nebydlí a dal‰ích
33 osob (4%) bylo ochotno vypl-
nit pouze zkrácen˘ non-respon-
dentsk˘ dotazník. Pozitivnû se
k této studii postavilo aÏ 565
osloven˘ch osob (67%), které
obûtovaly zhruba jednu hodinu
svého ãasu k vyplnûní pomûrnû
obsáhlého dotazníku. Vstfiícnûj‰í
ve spolupráci byly Ïeny (56%).
V jednotliv˘ch vûkov˘ch skupi-
nách (35 - 44 let, 45 - 54 let a 55
- 64 let) nebyly patrné rozdíly
v poãtu zúãastnûn˘ch osob.
Podle ukonãeného ‰kolního
vzdûlání spolupracovalo 14%
osob se vzdûláním základním,
40% osob vyuãen˘ch resp. stfie-
do‰kolákÛ bez maturity, 33%
stfiedo‰kolákÛ s maturitou a 13%
vysoko‰kolákÛ - coÏ zhruba
odpovídá pomûrnému zastoupe-
ní struktury obyvatel mûsta dle
v˘‰e dosaÏeného vzdûlání. 

Polovinû osloven˘ch osob
bylo nabídnuto i základní lékafi-
ské vy‰etfiení, které zahrnovalo
vy‰etfiení hmotnosti a v˘‰ky,
krevního tlaku, hladin krevních
tukÛ, cukru a mûfiení plicních fun-
kcí. Toto vy‰etfiení podstoupilo
184 osob tj. 43,8% ze 420 po-
zvan˘ch. 

Získaná data nyní zpracovává-
me a o podrobnûj‰ích v˘sledcích
budeme vefiejnost informovat
postupnû v následujícím roce. 

MUDr. Eva Geryková 

POPLATKY ZA ZNEâISËOVÁNÍ OVZDU·Í
Provozovatelé mal˘ch zdrojÛ zneãisÈování ovzdu‰í jsou povin-

ni do 15. února  2001 oznámit údaje pro stanovení v˘‰e poplatku
za zneãisÈování ovzdu‰í. Do kategorie mal˘ch zdrojÛ patfií objek-
ty obsahující stacionární zafiízení ke spalování paliv s instalova-
n˘m v˘konem do 200 kW. Provozovatelé ve svém oznámení uve-
dou instalovan˘ v˘kon kotle, druh a mnoÏství spotfiebovaného
paliva v leto‰ním roce. Tato povinnost se nevztahuje na fyzické
osoby provozující malé zdroje zneãisÈování s v˘konem do 50 kW
(napfi. rodinné domy). V pfiípadû, Ïe je takov˘to zdroj uÏíván k pod-
nikatelské ãinnosti, povinnost nezaniká a provozovatel musí uve-
dené údaje nahlásit odboru Ïivotního prostfiedí  Mûstského úfiadu
Fr˘dek-Místek. Dal‰í povinnosti provozovatelÛ jsou upraveny
zákonem ã. 212/1994 Sb., o státní správû ochrany ovzdu‰í
a poplatcích za jeho zneãisÈování a zákonem ã. 211/1994 Sb.,
o ochranû ovzdu‰í.
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I.
V‰eobecná ustanovení

Smûrnice ã. 2/2000 Rady mûsta
Fr˘dku-Místku stanovuje postup odbo-
ru sociálních sluÏeb pro pfiidûlování
míst v mûstsk˘ch zafiízeních sociálních
sluÏeb, ústavních zafiízeních, smluv-
ních zafiízeních azylového typu a vyme-
zuje kritéria pro urãování sociální po-
tfiebnosti a naléhavosti ÏadatelÛ.

II.
Penzion pro dÛchodce, Domy

s peãovatelskou sluÏbou.
Penzion pro dÛchodce (PD), Domy

s peãovatelskou sluÏbou (DPS) jsou
zafiízení sociálních sluÏeb pro staré
a invalidní obãany, jejichÏ celkov˘
zdravotní stav nevyÏaduje komplexní
péãi a umoÏÀuje vést pomûrnû samo-
statn˘ zpÛsob Ïivota za pfiedpokladu,
Ïe jim budou poskytnuty sluÏby po-
tfiebné vzhledem k jejich vûku a zdra-
votnímu stavu.

A) Podání Ïádosti:
1) Îádost o umístûní do PD a DPS

(dále jen „Ïádost“) si mÛÏe u odboru
sociálních sluÏeb mûstského úfiadu
podat starobní a plnû invalidní dÛchod-
ce, kter˘ je minimálnû jeden rok obãa-
nem mûsta Fr˘dku-Místku, vãetnû
Lískovce, Chlebovic, Zelinkovic, Ly-
sÛvek a Skalice. U dvojic postaãí, aby
podmínku trvalého bydli‰tû na území
mûsta Fr˘dek-Místek splÀoval pouze
jeden ze ÏadatelÛ. Îádost obãana jiné
obce je platná pouze spoleãnû s Ïádo-
stí obãana Fr˘dku-Místku. Îádost ob-
ãana jiné obce zaniká souãasnû se
zánikem platnosti Ïádosti obãana Fr˘d-
ku-Místku, tj. jejím vyfiazením, viz. bod
B 4, 5.

2) U dvojic je dostaãující podmínkou
k podání Ïádosti, aby jeden ze ÏadatelÛ
byl dÛchodce. Pro nedÛchodce je
Ïádost platná pouze ve dvojici s dÛ-
chodcem. Zánikem Ïádosti dÛchodce
Ïádost nedÛchodce rovnûÏ zaniká.

3) Îádost sepisuje Ïadatel osobnû
s pracovníkem odboru sociálních slu-
Ïeb, jednotlivû je sepisována i v pfiípa-
dû dvojice. Îádost musí b˘t stvrzena
vlastnoruãním podpisem Ïadatele.

4) Îádost o umístûní musí b˘t dolo-
Ïena lékafiskou zprávou praktického
nebo odborného lékafie na pfiedepsa-
ném formuláfii, ne star‰í ‰esti mûsícÛ.
Vhodnost umístûní do zafiízení posou-
dí urãen˘ lékafi.

5) Souãástí Ïádosti je potvrzení
o dÛchodu (poslední dÛchodov˘ v˘-
mûr nebo potvrzení z po‰ty o v˘‰i dÛ-
chodu).

B) Evidence Ïádostí:
1) Pro kompletaci spisu vedeného

u odboru sociálních sluÏeb je nutné,
aby si Ïadatel neprodlenû zabezpeãil
v‰echny odborem sociálních sluÏeb
poÏadované souãásti Ïádosti.

2) Odbor sociálních sluÏeb vystaví
po dodání poÏadované dokumentace
Ïadatelem „Oznámení o pfiijetí Ïádosti
do seznamu ãekatelÛ na pfiidûlení
bytové jednotky v PD (dále jen „sez-
nam ãekatelÛ na PD“) a „Oznámení
o pfiijetí Ïádosti do seznamu ãekatelÛ
na pfiidûlení bytové jednotky v DPS“
(dále jen „seznam ãekatelÛ na DPS“).

3) Îádost je hodnocena po stránce
sociální potfiebnosti a její naléhavosti,
a to formou bodÛ - viz bodovací
systém, jejichÏ celkov˘ souãet zafiadí
Ïadatele na urãité místo v seznamu
ãekatelÛ.

4) Îádost zaniká vyfiazením:
a) na vlastní Ïádost
b) zmûní-li ãekatel trvalé bydli‰tû

mimo území mûsta Fr˘dek-Místek
c) úmrtím
5) Îádost zaniká vyfiazením bez

moÏnosti opûtovného podání Ïádosti
po dobu 1 roku:

a) jsou-li v Ïádosti uvedeny závaÏ-
né nepravdivé údaje (projedná sociál-
nû bytová komise)

b) pfii druhém nedostavení se k ak-
tualizaci Ïádosti

c) pfii druhém odmítnutí pfiidûlované
bytové jednotky

6) O vyfiazení Ïádosti je ãekatel
písemnû vyrozumûn.

C) Aktualizace Ïádostí:
1) Îádosti jsou odborem sociálních

sluÏeb pravidelnû aktualizovány za
úãasti ãekatele, pfiípadnû jím písemnû
zplnomocnûnou osobou. Nové uvede-
né skuteãnosti ovlivÀují stávající poãet
bodÛ ãekatele.

2) Aktualizace probíhají pravidelnû
v pÛlroãních intervalech, vÏdy v mûsí-
ci ãervnu a prosinci. Seznamy ãekate-
lÛ jsou zpracovávány k 1. 1. a k 1. 7.
kalendáfiního roku a nemûnné na da-
né pololetí.

3) Zpracované seznamy ãekatelÛ
budou pfiedloÏeny k projednání
a schválení sociálnû bytové komisi. 

4) Nedostavením se ãekatele nebo
jiné zmocnûné osoby k aktualizaci
Ïádosti v uvedeném termínu (dle bodu
C 2), je Ïádost ze seznamu ãekatelÛ
pro aktualizované pololetí vyfiazena.
Za období, kdy je Ïádost vyfiazena ze
seznamu ãekatelÛ, nemá ãekatel
nárok na bodové zv˘hodnûní t˘kající-
ho se pfiidûlení bodÛ dle data podání.
Pfii druhém nedostavení se k aktuali-
zaci, se Ïádost dle bodu D 5 vyfiadí.

5) Odbor sociálních sluÏeb vede
oddûlenû Seznam ãekatelÛ na PD dle
velikosti bytov˘ch jednotek (1+0, 2+0)
a Seznamy ãekatelÛ podle jednotli-
v˘ch objektÛ DPS a taktéÏ velikosti
bytov˘ch jednotek (1+0, 2+0).

6) âekatel mÛÏe pfii aktualizaci
Ïádost pfievést z PD do DPS a obrá-
cenû pouze 1x. Zmûna v rámci DPS
bude provedena formou zápisu do
osobního spisu, kter˘ ãekatel vlastno-
ruãnû podepí‰e. Pfii pfievodu Ïádosti
z PD do DPS bude ãekateli odborem
sociálních sluÏeb vystaveno „Ozná-
mení o pfiijetí Ïádosti do seznamu ãe-
katelÛ na pfiidûlení bytové jednotky
v DPS“, pfii pfievodu z DPS do PD
bude odborem sociálních sluÏeb vy-
staveno „Oznámení o pfiijetí Ïádosti do
seznamu ãekatelÛ na pfiidûlení bytové
jednotky v PD“.

D) Pfiidûlení bytové jednotky:
1) Uvolnûná bytová jednotka je

nabízena ãekateli na 1. místû pfiíslu‰-
ného seznamu ãekatelÛ bez moÏnosti
v˘bûru situování bytové jednotky.

2) Po pfiijetí nabídky bytové jednotky
je ãekatel povinen absolvovat vstupní
zdravotní prohlídku u urãeného lékafie,
kter˘ zhodnotí vhodnost umístûní ãeka-
tele do DPS nebo PD na základû sou-
ãasného zdravotního stavu.

3) Pfied pfiidûlením bytové jednotky je
Ïadatel povinen vrátit mûstu obecní byt. 

4) S ãekatelem, kter˘ nemÛÏe tuto
podmínku navrácení obecního bytu spl-
nit, uzavfie mûsto Fr̆ dek-Místek píse-
mnû smlouvu o finanãní kompenzaci za
nevrácen˘ byt. Je-li ãekatel nájemcem
jiného typu bytu neÏ obecního, poskyt-
ne mûstu Fr˘dek-Místek finanãní kom-
penzaci ve v˘‰i 60 tis. Kã u PD a 30 tis.
Kã u DPS. Mûsto uzavfie s obãanem
písemnou smlouvu o poskytnutí finanã-
ní kompenzace. Touto finanãní kom-
penzací bude naplÀován Charitativní
fond mûsta Fr˘dku-Místku.

5) Ukonãí-li obãan do 6 mûsícÛ
pobyt v zafiízení, vrátí se finanãní kom-
penzace v plné v˘‰i dárci; úmrtím se
finanãní kompenzace stává souãástí
dûdického fiízení. Obãané, ktefií pfied
nástupem do PD nebo DPS vrátili
mûstu obecní byt, nemohou po skon-
ãení pobytu v tomto zafiízení poÏado-
vat bytovou náhradu.

6) Jednotlivci se v PD a v DPS pfii-
dûluje bytová jednotka o velikosti 1+0,
dvojici 2+0.

7) Bytovou jednotku v PD a DPS
nelze pfiidûlit dÛchodcÛm s nezletil˘mi
dûtmi.

8) Pfiidûlení bytové jednotky v PD se
provede formou „Smlouvy o nájmu
bytové jednotky v Penzionu pro

dÛchodce“ vydaném odborem sociál-
ních sluÏeb Mûstského úfiadu Fr̆ dek-
Místek. Pfiidûlení bytové jednotky v DPS
se provede formou „Smlouvy o nájmu
bytu v domû zvlá‰tního urãení“ vydané
odborem sociálních sluÏeb Mûstského
úfiadu Fr˘dek-Místek. V odÛvodnûn˘ch
pfiípadech mÛÏe b˘t nájemní smlouva
uzavfiena na dobu urãitou. Po pominutí
dÛvodÛ se prodluÏuje na dobu neurãi-
tou. O oprávnûnosti dÛvodÛ a o jejich
pominutí rozhodne vedoucí odboru
sociálních sluÏeb.

9) V pfiípadû pfiidûlení bytov˘ch jed-
notek v‰em ãekatelÛm ze seznamu
ãekatelÛ na PD mÛÏe b˘t dal‰í uvolnû-
ná bytová jednotka v právû probíhají-
cím pololetí nabídnuta k pfiidûlení jin˘m
ãekatelÛm v tomto pofiadí: 1) nov˘ Ïa-
datel, 2) ãekatelÛm ze seznamu ãeka-
telÛ na DPS, pfiiãemÏ rozhodujícím fak-
torem bude nejvy‰‰í poãet bodÛ ãeka-
tele dle bodovacího systému. Toto
mimofiádné pfiidûlení bytové jednotky
projedná sociálnû bytová komise.

10) V pfiípadû pfiidûlení bytov˘ch
jednotek v‰em ãekatelÛm z pfiíslu‰né-
ho seznamu ãekatelÛ o DPS mÛÏe b˘t
dal‰í uvolnûná bytová jednotka
v právû probíhajícím pololetí nabídnu-
ta k pfiidûlení ãekatelÛm v tomto pofia-
dí: 1) z jin˘ch objektÛ DPS, pokud tito
bûhem právû probíhajícího pololetí
projevili zájem i o jin˘ objekt DPS, 2)
nov˘m ÏadatelÛm. Toto mimofiádné
pfiidûlení bytové jednotky projedná
sociálnû bytová komise.

11) âekatel mÛÏe pfiidûlovanou
bytovou jednotku na poÏadované zafií-
zení odmítnout, pfiiãemÏ v probíhajícím
pololetí je jeho Ïádost ze seznamu
ãekatelÛ vyfiazena a opûtovnû dle cel-
kové v˘‰e bodÛ zafiazena po pravidel-
né aktualizaci zpût do seznamu ãeka-
telÛ. Druhé odmítnutí nabídky ãekate-
lem pfiidûlované bytové jednotky z pfií-
slu‰ného seznamu ãekatelÛ má za
následek trvalé vyfiazení jeho Ïádosti,
o ãemÏ je ãekatel písemnû vyrozumûn.
vystavením „Oznámením o vyfiazení
Ïádosti ze seznamu ãekatelÛ o pfiidûle-
ní bytové jednotky v DPS nebo PD“.

12) Obãan, jehoÏ Ïádost byla
v minulosti vyfiazena ze seznamu
ãekatelÛ o pfiidûlení bytové jednotky,
mÛÏe novou Ïádost o umístûní v PD
a DPS podat u odboru sociálních slu-
Ïeb nejdfiíve po uplynutí doby jednoho
roku od data vyfiazení pfiedchozí Ïá-
dosti ze seznamu ãekatelÛ. 

13) Za odmítnutí se nepovaÏuje
nepfiijetí nabízené bytové jednotky
z dÛvodu dlouhodobé hospitalizace
nebo nepfiíznivé zdravotní situace
ãekatele (pfiedoperaãní a pooperaãní
stavy, lázeÀská léãba apod.). Nep-
fiízniv˘ zdravotní stav doloÏí ãekatel
lékafiskou zprávou.

E) Povinnosti nájemce:
1) Nájemce musí bytovou jednotku

uÏívat samostatnû, nesmí do ní pfiihlá-
sit jiné osoby, vãetnû vlastních zleti-
l˘ch dûtí. Bytovou jednotku nesmí pro-
najímat jiné osobû.

2) Pfii úmrtí nebo trvalém opu‰tûní
spoleãné domácnosti jedním ze spo-
leãn˘ch nájemcÛ ob˘vajících bytovou
jednotku o velikosti 2+0, je povinností
druhého nájemce pfiijmout náhradní
bytovou jednotku o velikosti 1+0
v zafiízení, kde dosud bydlel, a to
první, která bude v nejbliÏ‰ím termínu
uvolnûna.

3) V dal‰ím se fiídí obyvatelé PD
Domácím fiádem Penzionu pro dÛ-
chodce a nájemci bytÛ v DPS ustano-
veními Nájemní smlouvy k bytu
v domû zvlá‰tního urãení  

F) Ukonãení pobytu:
DPS: fiídí se ustanoveními v nájem-

ní smlouvû
Pobyt v PD se ukonãuje: 
1) Na základû písemného oznáme-

ní obyvatele odboru sociálních sluÏeb
Mûstského úfiadu Fr˘dek-Místek. Od-
bor sociálních sluÏeb následnû vysta-

ví „Oznámení o ukonãení pobytu“ ke
konkrétnímu dni.

2) Pfiemístûním do jiného zafiízení.
3) Propu‰tûním obyvatele ze zafií-

zení za opûtovné poru‰ování Domá-
cího fiádu.

4) Úmrtím.
G) Zvlá‰tní ustanovení:
1) Îádost ãekatele o umístûní v PD

nebo v DPS, kter˘ odmítnul pfiidûlenou
bytovou jednotku, zafiadí pracovník
odboru sociálních sluÏeb na poslední
místo v seznamu ãekatelÛ. Úprava
zmûny pofiadí bude odborem sociál-
ních sluÏeb provedena pfii nejbliÏ‰í
aktualizaci dle bodového hodnocení.
Druhé odmítnutí pfiidûlené bytové jed-
notky má za následek vyfiazení Ïádos-
ti ze seznamu ãekatelÛ. V pfiípadû
jeho dal‰ího zájmu o bytovou jednotku
v PD nebo DPS si b˘val˘ ãekatel musí
podat novou Ïádost dle bodÛ A 1 - 5
a v souladu s bodem D 12.

2) Ve‰keré v˘jimky z této smûrnice
projednává a schvaluje sociálnû byto-
vá komise.

3) Pfiidûlení v‰ech bytov˘ch jedno-
tek ãekatelÛm za poslední pololetí
pfiedloÏí pracovník odboru sociálních
sluÏeb sociálnû bytové komisi.

Bodovací systém k posouzení
celkové sociální situace Ïadatele
o umístûní v Penzionu pro dÛchod-
ce a Domu s peãovatelskou sluÏbou

Rozdûlení poãtu bodÛ dle jednotli-
v˘ch hledisek:

Sociální situace Ïadatele o umístû-
ní v PD a DPS bude posuzována indi-
viduálnû na základû sociálních zji‰tû-
ní, která budou roz‰ífiena také na
pfiímé rodinné pfiíslu‰níky a pfiíbuzné,
ve smyslu povinnosti postarat se
o své rodiãe a prarodiãe, zvlá‰tû pak
se zamûfiením na následující, níÏe
uvedená hlediska. V bodovém systé-
mu není posuzován zdravotní stav,
a to z dÛvodu jeho ãasté promûnlivos-
ti; zohlednûn je v bodû ã. 3.

1. Bytové podmínky:
(dostupnost tepla a teplé vody,

hygienické zafiízení, spoleãné bydlení
s dûtmi a jejich pomoc)
A) Rodinn˘ dÛm (dále jen RD), chata:
* topení plynem, elektfiinou 0 b.
* samoobsluÏnost ÚT na tuhá paliva

3-5 b.
* lokální topení tuh˘mi palivy 5 b.
B) Byty: 
* I. bytová kategorie 0 b.
* II. bytová kategorie 3 b.
* III. bytová kategorie 5 b.
C) Jiné bydlení:
* ubytovna 3 b.
* podnájem bytu 1 b.
D) Nároãnost bydlení a údrÏba:
* RD 0-3 b.
* domy bez v˘tahu (od 2. patra) 3 b.

(dokonãení na str. 8)

Provádíme ve‰keré

SKLENÁ¤SKÉ PRÁCE 
V INTERIÉRECH
A EXTERIÉRECH.

RÁMUJEME A PASPARTUJEME
- velk˘ v˘bûr rámÛ 

a paspart.
Provozní doba:

Po - pá 8 - 17
tel.: 0658/313 85

Sídlo: 

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

Fr˘dek-Místek

Smûrnice ã. 2/2000 Rady mûsta Fr˘dku-Místku pro pfiidûlování mûstsk˘ch zafiízení 
(Domy s peãovatelskou sluÏbou, Penzion pro dÛchodce), ústavního zafiízení (Domov dÛchodcÛ)
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt ãp. 1753, J. Suka, IV. a V. NP - 17 kanceláfií (4 b˘valé bytové jed-

notky)
2) Objekt ãp. 131, Palackého, suterén - sklepní prostory
3) Objekt ãp. 48, Nám. Svobody (soc. zázemí spoleãné), IV. NP - pÛdní pro-

story
4) Objekt ãp. 1975, 8. pû‰ího pluku, IV. NP - 5 kanceláfií, II. NP - 

4 kanceláfie, suterén - sklad 8,91 m2, sklad 11,9 m2, garáÏe 36,90 m2, soc.
zafiízení 5,80 m2

5) Prodejní boxy v kfiíÏovém podchodu, 1 box smûr ul., Fr̆ dlantská, 1 box
smûr MEINL

k.ú. Fr˘dek
1) Objekt ãp. 606, Sadová, V., IX. NP - 2 kanceláfie
2) Objekt ãp. 3140, ul. M. Chasáka, I. NP - nebytov˘ prostor 6,2 m2

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

POZEMKY K PRONÁJMU
k.ú. Fr˘dek
pozemek p.ã. 1562/5 zast.pl. o v˘mûfie 972 m2 - za úãelem v˘stavby poly-
funkãních domÛ (ul. Slezská, naproti Svopexu)
pozemky p.ã. 5875, p.ã. 5876, p.ã. 5872/4, p.ã. 5865/3, p.ã. 5874/3, o cel-
kové v˘mûfie 3500 m2 - za úãelem v˘stavby bytov˘ch domÛ (Vyhlídka)
pozemky p.ã. 114, p.ã. 115, p.ã. 117, o celkové v˘mûfie 528 m2, ul. Hluboká
(kupecké domy) - za úãelem dostavby v MPZ Fr˘dek
k.ú. Místek
pozemky p.ã. 1706/1 ost. pl. o v˘mûfie 280 m2, p.ã. 3124/1 ost. pl., o v˘mû-
fie 100 m2 a p.ã. 3047/2, ost. pl., o v˘mûfie 700 m2 za úãelem dostavby v MPZ
Místek. Informace: odbor SOM, tel. 0658/609 173, 609 176

FOND ROZVOJE BYDLENÍ
Rada mûsta Fr˘dek-Místek na svém zasedání konaném dne 18. 12. 2000
vyhlásila v˘bûrové fiízení na poskytnutí návratn˘ch pÛjãek z Fondu rozvoje
bydlení. Pfiihlásit se je moÏno v termínu od 2. 1. 2001 do 12. 2. 2001 na
odboru správy obecního majetku MûÚ Fr˘dek-Místek (tel.: 609 172)

UPOZORNùNÍ DLUÎNÍKÒM
Zastupitelstvo mûsta Fr˘dek-Místek na svém zasedání konaném dne 12. 12.
2000 schválilo, Ïe v pfiípadû, kdy dluÏník uhradí cel˘ svÛj dluh na nájmu
v období od 1. 1. do 30. 6. 2001, poplatek z prodlení vznikl˘ v dÛsledku
neplacení nájemného z bytu se promíjí  a nebude dále vymáhán. Pokud
dluÏník nájemného z bytu uhradí 1/2 z celého dluhu, promíjí se mu 1/2
poplatku z prodlení. Pokud se rozhodnete vyuÏít této moÏnosti a zaplatit
dluÏné nájemné, dostavte se na Správu bytového fondu, ul. Národních
muãedníkÛ 591 ve Fr˘dku (tel.ã. 628 239) nebo Správu bytového fondu, ul.
8. pû‰ího pluku 1975 v Místku (tel. ã. 647 268).

PODPORA SPORTU VE MùSTù
Komise pro sport a mládeÏ pracující pfii Radû mûsta ve Fr˘dku-Místku ozna-
muje v‰em sportovním organizacím pracujícím s mládeÏí, Ïe si mohou poÏá-
dat pro rok 2001 o dotaci ze sportovního fondu mûsta. Formuláfie Ïádostí
o pfiidûlení finanãních prostfiedkÛ na rok 2001 je nutno vrátit fiádnû vyplnûné
nejpozdûji do 15. ledna 2001 na odbor ‰kolství, kultury, mládeÏe a tûlov˘-
chovy MûÚ, ul. Radniãní 1148 u paní âechové (tel.: 609 204).

P¤ÍSPùVEK Z FONDU V¯CHOVY
Komise pro v˘chovu a vzdûlávání pracující pfii Radû mûsta Fr̆ dku-Místku
oznamuje v‰em obãansk˘m sdruÏením, obecnû prospû‰n˘m spoleãnostem,
právním subjektÛm, které nebyly zfiízeny za úãelem podnikání a pracují
v oblasti v˘chovnû-vzdûlávací a v oblasti vyuÏití volného ãasu dûtí a mláde-
Ïe, Ïe si mohou poÏádat o pfiíspûvek z fondu v˘chovy a vzdûlávání, kter˘ je
urãen pro tyto uvedené aktivity. Vyplnûn˘ tiskopis je nutno odevzdat na
MûÚ,  ul. Radniãní 1148 u paní âechové (tel.: 609 204) do 20. ledna, 20.
kvûtna a 20. srpna.

STAVEBNÍ Ú¤AD INFORMUJE
III. Vûcné bfiemeno: pfiíbuzní a sousedi
Vûcné bfiemeno mÛÏe vzniknout zcela dobrovolnû na základû dohody,

nejãastûji pfiíbuzn˘ch ãi sousedÛ.
Tradiãním pfiíkladem je „v˘mûnek“ - mladí manÏelé získají darem, pfiípadnû

za niÏ‰í cenu dÛm ãi byt s tím, Ïe v nûm stávající majitel „doÏije“. Aby ‰lo
o vûcné bfiemeno,  musí vÏdy obû strany sepsat smlouvu a bfiemeno vloÏit
(zapsat) do katastru nemovitostí. V takovém pfiípadû je pak chránûn pfiedev‰ím
ten, kdo vûcné bfiemeno uÏívá. Kdyby totiÏ pÛvodní majitelé napfiíklad dÛm pro-
dali, nájemník tu mÛÏe Ïít dále. Tato práva se váÏou vÏdy ke konkrétní osobû,
to znamená, Ïe zpravidla zaniknou - pokud nedojde k jiné dohodû - aÏ její smrtí.
Právo vûcného bfiemena se nedûdí. Pouze v˘jimeãnû mÛÏe pfiicházet v úvahu
jako dÛvod zániku vûcného bfiemena trvalá zmûna, pro kterou napfiíklad byt jiÏ
nemÛÏe slouÏit, protoÏe je tfieba trvale po‰kozen. Dal‰í moÏností je, Ïe nemo-
vitost zanikne nebo o zru‰ení vûcného bfiemena rozhodne soud. 

„Sousedsk˘m“ vûcn˘m bfiemenem je napfiíklad studna, ze které nabírá
vodu kromû majitele i vlastník vedlej‰ího domu, nebo soukromá cesta, pfies
kterou se souhlasem majitele jezdí i jiní. I v tomto pfiípadû je tfieba vloÏit bfie-
meno do katastru nemovitostí. Rozdíl je v tom, Ïe se vûcné bfiemeno nevá-
Ïe k osobû, n˘brÏ k vûci. To znamená, Ïe i kdyÏ se napfiíklad zmûní souse-
dé, bfiemeno zÛstává. MoÏnosti jak zru‰it vûcné bfiemeno, jsou stejné jako
v pfiípadû nájmu. S v˘jimkou smrti ãi zmûny vlastníkÛ nemovitosti, která
v tomto pfiípadû nehraje roli. 

●  Od 1. 12. 2000 mohou najít obãané na internetov˘ch stránkách
Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-Místku ve‰kerá  rozhodnutí vydaná stavebním
úfiadem ve formû vefiejn˘ch vyhlá‰ek. Adresa: http://www.frydekmistek.cz. 

Dûtsk˘ domov se speciálními ‰kolami 
Historie Dûtského domova se speciálními ‰kolami ve Fr˘dku-Místku sahá aÏ

do roku 1947, kdy byla Zemskou ‰kolní radou v Brnû zfiízena Pomocná ‰kola
v Místku se dvûma tfiídami. Od roku 1952 bylo toto zafiízení známo jako Zvlá‰tní
‰kola a Zvlá‰tní dûtsk˘ domov a posléze bylo roku 1962 pfiejmenováno na
Zvlá‰tní ‰kolu internátní, jejíÏ internát byl umístûn v nynûj‰í budovû odborn˘ch
uãeben místeckého gymnázia. Od roku 1998 se zaãal pouÏívat v˘‰e uveden˘ dÛ-
stojn˘ odpovídající název. 

V dûtském domovû peãují v souãasné dobû o 30 dûtí  ve vûku od 6 do 19 let,
o které se z rÛzn˘ch dÛvodÛ nemohou starat jejich vlastní rodiãe. Souãástí zafií-
zení jsou také speciální ‰koly - zvlá‰tní a pomocná. Po dovr‰ení zletilosti a ukon-
ãení pfiípravy na povolání je hlavní snahou dûtem usnadnit vstup do samostat-
ného Ïivota a pomoci jim pfii zaji‰tûní ubytování a zamûstnání.

Nejcitlivûj‰ím obdobím pro v‰echny v Domovû b˘vají vánoãní svátky, protoÏe
bohuÏel nûkteré z dûtí u stromeãku mámu a tátu za ruku drÏet nebudou. V tako-
v˘ch chvílích pomáhají pfiátelé, ktefií nás nav‰tûvují, dûlí se s na‰imi dûtmi o chví-
le pohody a kamarádství, pomáhají nám i pfii zaji‰Èování vánoãních dárkÛ, hra-
ãek, mikulá‰sk˘ch balíãkÛ, potfieb pro vyuÏití volného ãasu...

Proto bychom chtûli touto cestou ze srdce za nás i na‰e dûti podûkovat: mís-
tostarostce Evû Richtrové a Idû Kofiené z Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-Místku,
Danielu Virágovi, fiediteli Soukromé hudební ‰koly ve Fr˘dku-Místku, panu
Valá‰kovi, firmám Sikora a Golová, Valencia Fruit, Home Credit, Cetelem, Elmax-
Zelmer, Radegast, Interspar, Albert zamûstnancÛm i studentÛm Základní umû-
lecké ‰koly ve Fr˘dku-Místku a v‰em ostatním, ktefií na nás nezapomínají. 

ProtoÏe jako nejosamûlej‰í strom, jako nejztracenûj‰í ostrov, jako nejvyprah-
lej‰í pou‰È jsou dûti bez lásky. Mgr. Jana Konkolová, fieditelka

Podnikatel s „kamennou“ provozov-
nou má tedy moÏnost pfii slavnostech,
sportovních akcích a obdobn˘ch pod-
nicích konan˘ch v obci, v níÏ se provo-
zovna nachází, prodávat i mimo tuto
provozovnu potraviny a jiné zboÏí, kte-
ré je pro tyto pfiíleÏitosti obvyklé
a jejichÏ prodej je pfiedmûtem jeho
podnikání. VÛãi obci v nichÏ se akce
koná má podnikatel oznamovací  po-
vinnost nejpozdûji 3 dny pfiedem.

JiÏ v posledním ãlánku jsem zmínila
novelu obchodního zákoníku, která bu-
de úãinná od 1. ledna 2001. V jejím
dÛsledku dochází k preciznûj‰ímu
oznaãování subjektÛ úpravou dosa-
vadnû naz˘vaného obchodního jmé-
na. Novela pfiichází s pojmem obchod-
ní firma u subjektÛ zapsan˘ch v ob-
chodním rejstfiíku a umoÏÀuje i pouÏí-
vání vedle jména a pfiíjmení fyzické
osoby i dodatek odli‰ující osobu podni-
katele nebo druh podnikání vztahující
se zpravidla k této osobû nebo druhu
podnikání. V opaãném pfiípadû fyzické
osoby nezapsané v obchodním rejstfií-
ku vystupují v˘hradnû pod sv˘m jmé-
nem a pfiíjmením a nezapsané práv-
nické osoby  pod sv˘m názvem. 

Právní úkony tedy podnikající sub-
jekt ãiní pod svou obchodní firmou,
jménem a pfiíjmením nebo názvem,
vyjma napfi. reklamy, v˘vûsních ‰títÛ
nebo pojmenování provozovny. 

Oznaãení provozovny nebo sídla ãi
místa podnikání (u zahraniãních osob
organizaãní sloÏky) pro úãely doruão-
vání písemností, náleÏitosti obchod-
ních listin apod., uÏ ale musí jedno-
znaãnû subjekt identifikovat a musí
obsahovat stanovené náleÏitosti vy-
pl˘vající jednak z Ïivnostenského
zákona a také z obchodního zákoníku.

U sdruÏení - konsorcia není spoleã-
né jméno firmou.

Obchodní firmû je pfiiznaná ochrana
a po‰kozen˘ subjekt se mÛÏe  domá-
hat sv˘ch práv zdrÏením neoprávnû-
ného uÏívání, odstranûní závadného
stavu nebo se také lze doÏadovat   pfii-
mûfieného zadostiuãinûní penûÏitou
i nepenûÏitou formou.

V oblasti podnikajících zahraniãních
subjektÛ v âeské republice jsou od
února r. 2001 upfiesnûny jejich pod-

mínky v souvislosti se vstupem do EU.
Povinn˘ (zatím ani dobrovoln˘) zápis
do obchodního rejstfiíku není stanoven
pro fyzické osoby s bydli‰tûm v ãlen-
sk˘ch státech EU nebo jiném státû
tvofiící Evropsk˘ hospodáfisk˘ prostor
(Lichten‰tejnsko, ·v˘carsko, Island,
Norsko).

Pro tyto a dal‰í zmûny jsou v pfie-
chodn˘ch ustanoveních zákona dány
pfieklenovací lhÛty od pÛl roku aÏ po
dva roky.  

Je‰tû jednou se vrácíme k povinné-
mu zápisu fyzick˘ch osob, kter˘ se
váÏe na ãist˘ obrat v posledních dvou
úãetních obdobích a zakládá povin-
nost ovûfiit úãetní závûrku auditorem.

Zákon o úãetnictví, kter˘ mûl  toto
pro fyzickou osobu stanovit je zatím ve
stadiu projednávání a dosavadní legis-
lativa upravuje pouze pravidla pro
právnické osoby. 

JelikoÏ se prozatím váÏe tato povin-
nost na poslední dvû úãetní období
a je moÏno úãetní soustavu mûnit
1x roãnû, pfiipadá nejdfiíve v úvahu
tato povinnost v období r. 2002, pokud
tyto limity budou stanoveny.

Yvetta Králová,
vedoucí obec. Ïivnostenského  úfiadu

ÎIVNOSTENSK¯ ZÁKON PO NOVELE IV.
V regionálním tisku byla podnikatelská vefiejnost seznámena s nov˘mi

moÏnostmi prodejcÛ, které vypl˘vají ze Ïivnostenského zákona a nejsou v
rozporu s obecnû závaznou vyhlá‰kou TrÏní fiád upravující prodej zboÏí
mimo kolaudované objekty.

za úãelem kontroly zabezpeãení zafií-
zení staveni‰tû. Poslední státní sta-
vební dohled byl vykonán dne 17. 10.
2000. 

Zdej‰í stavební úfiad rovnûÏ nechal
zpracovat statick˘ posudek na pfied-
mûtnou stavbu, ze kterého vypl˘vá, Ïe
stavba vyhovuje, a proto nelze nafiídit
odstranûní objektu. 

Stavební úfiad bohuÏel nemá Ïád-
nou oporu v právních pfiedpisech tak,
aby úãinnû zakroãil proti spoluvlastní-
kÛm pfiedmûtné stavby a donutil je
k dokonãení stavby tak, aby se estetic-
k˘ vzhled sídli‰tû Slezská ve Fr˘dku
zlep‰il. 

Stavební úfiad

K HovorÛm
s obãany

(dokonãení ze str. 3)
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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

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

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

A DAL·Í

PROVÁDÍME OPRAVY
tv, audio, video a po dohodû 

v bytû zákazníka i opravy televizorÛ

S í d l o :

Firma VADAS
ul. 28. fiíjna 1639 Místek 

(internát SP· naproti Hutního projektu)

Tel.: 0602/566 025 
0658/313 85
Provozní doba: 
po - pá 8 - 17

✌

ZNAâKOV¯ V¯ROBEK PAT¤Í 
DO ZNAâKOVÉHO SERVISU

a ten je v na‰em regionu jenom jeden

Znaãkov˘ záruãní a pozáruãní servis:

SONY, SHARP, PHILIPS, PANASONIC, TECHNICS, 

DAEWOO, SAMSUNG, SANYO, SENCOR, TOSHIBA,

Le CYGNE, MASCOM, NOKIA

V̆ robky ostatních znaãek opravujeme jen pozáruãnû.

Po dohodû zajistíme opravu Va‰eho televizoru i u Vás doma.

(najdete nás na pfiíjezdové cestû k místeckému námûstí, 

budova b˘val˘ch kanceláfisk˘ch strojÛ)

Úprava cen inzerce v roce 2001
S nárÛstem v˘robních nákladÛ na tisk, expedici a poãtem roz‰ífien˘ch

stran Zpravodaje budou s platností od 1. ãísla roku 2001 - leden, upraveny
i ceny za 1 cm2 inzerce následovnû:
- zadní strana 40,-/11; 45,-/4 a více; 60,-/1 (za lomítkem je uveden poãet

opakování)
- vnitfiní dvojstrana 41,-/11; 46,-/4 a více; 61,-/1. Ostatní místo ve Zpravodaji

(s v˘jimkou úvodní strany) = Kã 33,-/1cm2

DOTACE NA ROZVOJ PRÒMYSLOV¯CH 
PODNIKATELSK¯CH SUBJEKTÒ

Cílem programu Ministerstva pro místní rozvoj je realizace vybran˘ch pro-
jektÛ k zaji‰tûní vzniku nov˘ch pracovních míst v regionu NUTS 2 s dodr-
Ïením maximální efektivity a hospodárnosti vynaloÏen˘ch finanãních pro-
stfiedkÛ. 

O zafiazení do programu mÛÏe poÏádat podnikatelsk˘ subjekt, kter˘ hodlá rea-
lizovat svÛj podnikatelsk˘ zámûr na území NUTS 2 Ostravsko. Podpora nebude
poskytována subjektÛm, které nemají k datu podání Ïádosti (do 15.00 hodin 19.
ledna 2001) vypofiádány v‰echny závazky vÛãi státnímu rozpoãtu a státním fon-
dÛm. Podpora bude poskytnuta formou systémové investiãní dotace na realizaci
investiãního podnikatelského projektu do v˘‰e maximálnû 50% celkov˘ch inves-
tiãních nákladÛ projektu - nejv˘‰e v‰ak 20 milionÛ korun. Základní podmínkou pro
úãast v programu je pfiijetí závazku na zv˘‰ení celkového poãtu zamûstnancÛ pfií-
jemce dotace v závislosti na v˘‰i poskytnuté dotace. Ve‰keré dal‰í informace
o poskytnutí dotace naleznete na www.mmr.cz nebo telefonicky 0658/609 267 -
ing. Îabka. 

Pracovníci radnice se zab˘vají pfiipo-
mínkami obãanÛ, aÈ jiÏ byly vzneseny
ústnû nebo písemnû, coÏ dokladuje po-
slední pfiípad z HovorÛ s obãany v mís-
teckém Národním domû (27. 11.), kdy
byla padla pfiipomínka nad venãením
na‰ich ãtyfinoh˘ch miláãkÛ na místech,
která je‰tû v nedávné minulosti slouÏila
jako mûstsk˘ hfibitov. Jedná se pfiede-
v‰ím o b˘val˘ místeck˘ hfibitov na
Riviéfie (Toãna), kam mnozí na‰i obãa-
né je‰tû v ne tak vzdálené minulosti ulo-
Ïili svoje drahé k poslednímu odpoãin-
ku. Apelujeme proto na cit v‰ech maji-
telÛ psÛ, aby si k venãení sv˘ch ãtyfino-
h˘ch pfiátel, pfiestoÏe dnes jiÏ na tûchto
b˘val˘ch pohfiebi‰tích je parková úpra-
va, zvolili jiná místa. Radnice na mís-
tech, kde by mûla b˘t urãitá pieta
zachována, umístí symboly pfiipomínají-
cí, Ïe se jedná o b˘valá místa poslední-

ho odpoãinku. Pro úplnost uvádíme:
b˘val˘ místeck˘ hfibitov - ul. Fr˘dlantská
- Beskydská (Toãna); kfiiÏovatka
U Rady - ul. 17. listopadu; park u koste-
la V‰ech svat˘ch (naproti nákupního
stfiediska Je‰tûr) a park u kostelíku sv.
Jo‰ta ve Fr˘dku. Jménem radnice v‰em
dûkujeme za pochopení.

MAJITELÒM PSÒ

Kolik penûz bylo vybráno do poklad-
niãky pod vánoãním stromem na mís-
teckém námûstí jsme se zeptali vedou-
cího odboru vnitfiních vûcí Patrika
Îondora. 

„K dne‰nímu dni, to znamená 
18. prosinci, dosahuje sbírka v˘‰e 
68 986, 90 Kã, které budou vûnovány
Nadaci proti rakovinû v Paskovû“.

Franti‰ek KLANER, Kanceláfi obchodního zastoupení âMSS, 
NádraÏní 1097 - Ïlutá budova MB nábytek, 738 01 Fr˘dek-Místek
Tel.: 0658/622 140, mobil 0603 745 019
Po - Pá: 9 - 17 hod., So: 30. 12.: 9 - 12 hod.
 

Marta KONÍâKOVÁ, Informaãní a poradenské centrum âMSS
U Staré po‰ty 54, 738 02 Fr˘dek-Místek
Tel.: 0658/645 998, mobil 0602 536 388
Po - Pá: 8 - 17 hod., So: 30. 12.: 9 - 12 hod.

PRODEJ âERSTV¯CH VAJEC
VE STÁNKU NA UL. OSTRAVSKÉ

VV‰‰eemm  zzáákkaazznnííkkÛÛmm  
ppfifieejjeemmee  hheezzkkéé  pprrooÏÏiittíí  nnoovvééhhoo  rrookkuu  22000011

0656/852 752, 0602/78 77 79

opravy spotfiební elektroniky

, U Staré po‰ty 45, 738 02 Fr˘dek Místek
Tel: 0658/644511, e-mail: nepafm@applet.cz
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Smûrnice ã. 2/2000 ...
(dokonãení ze str. 5)

2. Teritoriální situování bydlení:
(samoty, odlehlej‰í ãásti mûsta

v návaznosti na dostupnost základ-
ních sluÏeb - obchod, lékafi, zastávka
autobusu atd.)

* centrum mûsta 0-1 b.
* okrajové ãásti 3-5 b.
3. Sobûstaãnost Ïadatele:
A) Mobilita:
* sníÏená pohyblivost 0-5 b.
B) Schopnost sebeobsluhy:
* samostatn˘ 0 b.
* samostatn˘, ale s obtíÏemi 0-3 b.
* pomoc druhé osoby, rodiny, zave-

dená PS 3-5 b.

4. Vûk: 0-5 b.
5. Rodinné zázemí: 
(vlastní dûti, jejich moÏnosti péãe -

invalidita, samoÏivitelé, odcizení vzta-
hÛ apod., eventuelnû odkázanost do
budoucna jen na vzdálenûj‰í pfiíbuzné
ãi sousedy)

* dûti v místû bydli‰tû 0-2 b.
* dûti mimo bydli‰tû 2-5 b.
* jiní rodinní pfiíslu‰níci 5-7 b.
* osamûlí 7-10 b.
6. Datum podání Ïádosti:
pfii kaÏdé aktualizaci pofiadníku se

Ïadateli pfiipí‰í 2 b.
(v pfií‰tím ãísle podmínky ke

vstupu do Domova dÛchodcÛ).

âl. I
Pfiedmût 

a pÛsobnost vyhlá‰ky
Vyhlá‰ka stanoví poplatek za
sbûr, svoz, tfiídûní, vyuÏívání
a zne‰kodÀování komunálního
odpadu (dále jen „poplatek“)
a zpÛsob jeho v˘bûru na území
mûsta Fr˘dek-Místek.

âl. II
Základní pojmy

1. Poplatníkem je kaÏdá fyzická
osoba, pfii jejíÏ ãinnosti vzniká ko-
munální odpad.1

2. Plátcem poplatku je vlastník
nebo správce budovy ãi nemovi-
tosti, kde vzniká komunální od-
pad.2

3. Správce poplatku3 je obec,
která ho ve svém územním obvo-
du zavedla.
4. Dlouhodob˘m pobytem mimo
místo trvalého bydli‰tû se pro
úãely této vyhlá‰ky rozumí pobyt
mimo místo trvalého bydli‰tû po
dobu del‰í neÏ 6 mûsícÛ.
5. Ovûfiiteln˘m zpÛsobem dolo-
Ïení dlouhodobého pobytu mimo
místo trvalého bydli‰tû se pro
úãely této vyhlá‰ky rozumí napfi.
potvrzení ‰koly o poskytnutí uby-
tování (internátu, koleje),  potvr-
zení vojenského útvaru o v˘konu
vojenské prezenãní sluÏby, potvr-
zení fieditelství vûznice o v˘konu
trestu apod.

âl. III
Ohla‰ovací 

a registraãní povinnost
1. Plátce poplatku má ohla‰ova-
cí a registraãní povinnost4, kterou
splní tím, Ïe správci poplatku
doruãí prohlá‰ení plátce poplatku,
a to za kaÏdou jím spravovanou
nemovitost a to do 15 dnÛ ode
dne kdy se stal plátcem poplatku
nebo nastala zmûna rozhodná
pro v˘poãet v˘‰e poplatku.3

2. Pokud plátce poplatku neo-
známí v˘‰e uvedené skuteãnosti
v termínu, bude plátci vymûfien
poplatek dle skuteãností zná-
m˘ch správci poplatku. Plátci po-
platku bude poplatek vymûfien
dle pfiílohy ã. 2 této vyhlá‰ky.

âl. IV
V˘‰e poplatku

1. V˘‰e poplatku za kaÏd˘
i zapoãat˘ mûsíc se stanoví
podle poãtu osob Ïijících v rodin-
ném domû nebo v bytov˘ch jed-

notkách dle pfiílohy ã. 2 této
vyhlá‰ky. V˘‰e poplatku za rekre-
aãní objekty je uvedena v pfiíloze
ã. 2.
2. Zmûna rozhodná pro stano-
vení v˘‰e poplatku se zohlední
od 1. dne mûsíce následujícího
po jejím provedení.
3. Nebude-li poplatek zaplacen
vãas nebo ve správné v˘‰i, vy-
mûfií Mûstsk˘ úfiad Fr˘dek-Místek
poplatek platebním v˘mûrem.
4. V pfiípadû rodin s poãtem dûtí
3 a vy‰‰ím se poplatek za odpad
jiÏ za kaÏdé dítû v rodinû nad poãet
3 neplatí, tj. tato rodina platí pouze
poplatek za odpad za 3 dûti.
5. Obãané, ktefií mají na území
mûsta trvalé bydli‰tû, ale v místû
trvalého bydli‰tû se prokazatelnû
dlouhodobû nezdrÏují, jsou od
poplatku za odpad osvobozeni.
Jedná se o obãany dlouhodobû
sluÏebnû nebo pracovnû mimo
území mûsta, napfi. obãany stu-
dující mimo území mûsta s ubyto-
váním mimo Fr˘dek-Místek, ob-
ãany na vojenské základní sluÏ-
bû, obãany ve v˘konu trestu.
Dlouhodob˘ pobyt nutno doloÏit
ovûfiiteln˘m zpÛsobem. Osvobo-
zení od poplatku za odpad zaãne
platit od 1. dne mûsíce následují-
cího po doloÏení nároku na osvo-
bození od poplatku za odpad.
6. Pokud k bytov˘m domÛm,
rodinn˘m domÛm není zaji‰tûn
pfiíjezd svozov˘mi vozidly a nej-
bliÏ‰í sjízdná pfiíjezdová komuni-
kace nebo svozové místo je od
hranice pozemku vzdálena více
neÏ 100 metrÛ, bude na základû
písemné Ïádosti sníÏen plátci
poplatek za odpad na 190,-Kã.
7. Obãané star‰í 70-ti let, bydlí-
cí v bytov˘ch a rodinn˘ch do-
mech, platí poplatek za odpad ve
v˘‰i 190,-Kã.
8. V pfiípadû, Ïe bude obãanÛm
povolen individuální odvoz komu-
nálního odpadu na fiízenou sklád-
ku5, jsou od poplatku za odpad
osvobozeni.

âl. V
Splatnost poplatku

Plátce poplatku uhradí poplatek
takto:

a) mûsíãnû v pfiípadû, kdyÏ
roãní v˘‰e poplatku pfiesahuje
250 000 Kã vÏdy k 15. dni násle-
dujícího mûsíce

Vyhlá‰ka ã. 11/2000 o poplatku obãanÛ za odpad
Zastupitelstvo mûsta Fr˘dku-Místku se na svém zasedání kona-

ném dne 12. 12. 2000 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10
písm. a) zákona ã. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zfiízení) a podle
§ 9 odst. 2 a § 10 odst. 1 zákona ã. 125/1997 Sb. o odpadech,
v platném znûní tuto obecnû závaznou vyhlá‰ku:

Hledají soupefie i z jin˘ch ‰kol.
Jen pro srovnání znalostí a jazy-
kové obratnosti na‰ich studentÛ
by to urãitû postaãilo. Toto jsou
drobné poznatky z Debatní ligy
(v ãeském jazyce) na téma Olym-
pijské hry by mûly b˘t zru‰eny,
které pro svoje studenty pfiipravi-
lo 13. prosince Soukromé gym-
názium v Místku. Dvû soupefiící
smí‰ená druÏstva nakonec dos-
pûla k názoru, Ïe ne v‰echno
konání jednotliv˘ch sportovcÛ,
ale i mezinárodního organizaãní-
ho v˘boru, svûtov˘ch firem a mé-
dií v rámci olympijsk˘ch her, je
vÏdy správné. Studenti soukro-
mého gymnázia v‰ak touÏí po

soupefiích z jin˘ch ‰kol, aby se
jejich znalosti a rétorika rozvíjely
je‰tû lépe.

Pfiíloha ã. 2

Poplatek za sbûr, tfiídûní, vyuÏívání a zne‰kodÀování komunál-
ního odpadu

Bytové domy a rodinné domy - poplatek za osobu a rok Kã 348,-
Rekreaãní objekty - poplatek za objekt a rok Kã 190,-

Poskytované slevy
Bytové domy, rodinné domy, ke kter˘m není zaji‰tûn pfiíjezd svozo-

v˘mi vozidly. NejbliÏ‰í sjízdná pfiíjezdová komunikace je od hranice
pozemku vzdálena více neÏ 100 m - poplatek za osobu a rok Kã 190,-

Bytové domy a rodinné domy - obãané star‰í 70-ti let - poplatek za
osobu a rok Kã 190,-

1 § 10 odst 2 vûta první zákona ã. 125/1997 Sb. o odpadech, ve znûní
zákona ã. 37/2000 Sb.

2 § 10 odst. 2 vûta druhá zákona ã. 125/1997 Sb. o odpadech, ve znûní
zákona ã. 37/2000 Sb.

3 zákon ã. 337/1992 Sb. o správû daní a poplatkÛ, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ 

4 § 33 odst. 4 a odst. 12 zákona ã. 337/1992 Sb. o správû daní a poplat-
kÛ

5 ãl.VII, odst.1 obecnû závazné vyhlá‰ky ã.10/2000 o nakládání a
komunálním a stavební odpadem na území mûsta Fr˘dek-Místek

6 Zákon ã. 125/1997 Sb. o odpadech, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ;
zákon âNR ã. 200/1990 Sb. o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfied-
pisÛ a zákon ã. 337/1992 Sb. o správû daní a poplatkÛ, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ

b) jednou roãnû v pfiípadû
rekreaãních objektÛ a to k termínu
do 30. 4.

c) ostatní ãtyfiikrát roãnû a to
k termínu 31.3, 30.6., 30.9.,
31.12.

âl.VI
Sankce

Poru‰ení této vyhlá‰ky se posti-
huje podle zvlá‰tních právních
pfiedpisÛ.6

âl. VII
Pfiechodná ustanovení

Právní vztahy vzniklé pfiede
dnem úãinnosti této obecnû
závazné vyhlá‰ky a práva z nich

vzniklá, jakoÏ i práva z odpo-
vûdnosti za poru‰ení závazkÛ
vypl˘vajících z právních pfiedpi-
sÛ a obecnû závazn˘ch vyhlá-
‰ek platn˘ch pfiede dnem úãin-
nosti této obecnû závazné vy-
hlá‰ky se fiídí dosavadními pfied-
pisy.

âl. VIII
Úãinnost

1. Touto vyhlá‰kou se ru‰í
vyhlá‰ka  ã. 2/2000 o poplatku za
odpad ze dne 28.3.2000.
2. Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãin-
nosti 15. dnem po dni jejího
vyhlá‰ení
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O CANISTERAPII
Od dubna pÛsobí v na‰em

mûsta obãanské sdruÏení Po-
dané ruce - Spoleãnost pro
canisterapii a osobní asistenci.
Její ãlenové jsou vesmûs aktiv-
ními kynology a sv˘mi psy pra-
videlnû nav‰tûvují speciální
zafiízení pro dûti i dospûlé - ús-
tavy sociální péãe, mentálnû
i tûlesnû handicapované, dût-
ské domovy i domovy pro seni-
ory. Psí náv‰tûvy jsou vítány
i ve speciálních ‰kolsk˘ch zafií-
zeních...

V minulosti jsme jiÏ o canistera-
pii psali ve spojitosti s Centrem
Nadûje. Jedná se vlastnû o léãbu
pomocí psÛ, kdy Ïiv˘ tvor pÛsobí
spolu s terapeutem na ãlovûka.
Touto metodou se rozvíjí cit, pohyb
i nová chuÈ do Ïivota. Canis-
terapie je velmi nároãná ãasovû
i odbornû, proto se o této proble-
matice hovofií i na odborn˘ch se-
mináfiích lékafiÛ a pedagogÛ. Na
nejbliÏ‰í období je pfiipravován
korespondenãní kurz canisterapie
pro terapeuty z fiad jeho ãlenÛ
a poÏadavkÛ jednotliv˘ch zafiízení. 

O canisterapii se dá hovofiit
i psát hezky dlouho. Úãelem
tohoto sdûlení v‰ak je informace
o nové obãanské iniciativû, moÏ-
nosti seberealizace i pro jiné ky-
nology s vhodn˘mi psy a hlavnû
podûkování v‰em lidem, ktefií po-
máhají na‰im handicapovan˘m ob-
ãanÛm. Také vedení jednotliv˘ch
odborn˘ch ústavÛ vidí v tomto dru-
hu léãby kladné v˘sledky napfi.
rozvíjení jemné motoriky u dûtí po
dûtské obrnû. Av‰ak nejvût‰í efekt
je vidû v rozvoji citové stránky. 

Dal‰í odborností canisterapeu-
tÛ je osobní asistence. RovnûÏ
velmi potfiebná a Ïádaná sluÏba
lidem. Pomoc v domácnosti
u postiÏen˘ch dûtí, doprovod pfii
náv‰tûvû lékafie, do ‰koly i dal-
‰ích zafiízení. Pomoc lidem osa-
mûl˘m, lidem v rekonvalescenci.
Tûchto aktivit by se dalo vyjme-
novat mnoho. 

Kontakt: Podané ruce - Spo-
leãnost pro canisterapii a osob-
ní asistenci, Zborovská 465,
738 02 Fr˘dek-Místek, tel.: 0658/
329 09 (záznam.) nebo 621 928,
e-mail: helvita @post.cz,

ing. ·tûpán Kfiistek.
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LITERÁTI BILANCUJÍ
Literární klub P. Bezruãe má

za sebou velmi úspû‰n˘ rok. Nej-
v˘znamnûj‰í jeho akcí bylo uspo-
fiádání II. roãníku literární soutû-
Ïe „BESKYDY 2000“ v oboru
poezie a krátké prózy pro autory
star‰í 35 let. Zúãastnilo se jich 65
(celkem se 75 pracemi) z celé
âeské republiky. Rozhodování
dvou porot bylo proto velmi obtíÏ-
né, neboÈ ‰lo o soutûÏ anonymní.
V˘sledky byly dány skuteãnou ú-
rovní prací. Z 12 úãastníkÛ z po-
fiádajícícho klubu byl jeden od-
mûnûn jednou z hlavních cen, dal-
‰í 4 ãestn˘m uznáním. V interní
soubûÏné soutûÏi pro ãleny klubu
obdrÏeli ostatní jiná ocenûní. 

I letos vydává klub svÛj alma-
nach, obsahující vybrané práce
v‰ech sv˘ch ãlenÛ, mezi nimiÏ
jsou napfi. Olga Tluãková, Tereza
Závodná, Ivana Návratová, ing.
Jifií Figura, ing. Ctirad Návrat,
Sylva Stanku‰ová, Jaromír Gry-
gar a dal‰í autofii. Mnozí ãlenové
publikovali své práce i v âaso-
pisu Regionální Tvorby (âRT),
v nûmÏ vy‰ly i ocenûné soutûÏní
práce z leto‰ních „BESKYD“.
Poslední ãíslo âRT obsahuje
samostatnou pfiílohu Literárního
klubu s vánoãní tematikou. 

Nûkolik ãlenÛ LK PB se i letos
celkem úspû‰nû zúãastnilo ob-
dobn˘ch neprofesionálních lite-
rárních soutûÏí se ziskem fiady
ocenûní. Klub má kontakty s fia-
dou dal‰ích (Pegas Mûlník, JA-
NUA Praha, Klatovy, Tachov aj.)
i s âesk˘m rozhlasem. Pfiipravuje
se vydání pohádek ing. Ctirada
Návrata, nûktefií ãlenové vydali
své básnické sbírky vlastním nák-
ladem nebo je rozmnoÏují jako
strojopisy pro své pfiátele. 

Klub uspofiádal 4 spoleãná vy-
stoupení, jeÏ mûla vesmûs pfiíz-
niv˘ ohlas zejména mezi dÛ-
chodci v na‰em mûstû i ve Fr˘d-
lantu n. O. -mi-

druÏstvo datum místo ãas
Ïeny - 1 liga 19. 1. pátek tûlocviãna ve Stovkách - FM - Nov˘ Jiãín

IS· Lískovecká FM v 18.00 hodin 
20. 1. sobota - // - FM - Nov˘ Jiãín

v 10.00 hodin
mlad‰í dorostenky - 27. 1. sobota - // - FM - Olomouc
extra liga v 10.00 hodin
star‰í dorostenky - 27. 1. sobota Sokolovna FM - ·ternberk
dorostenecká liga v 10.00 hodin

Volejbal TJ Sokol ve Fr˘dku-Místku - turnaje a zápasy leden 2001

Softbal a baseball ukonãily sezónu. V posledním fiíjnovém t˘dnu se
s úspû‰nou sezónou rozlouãily fr˘decké softbalistky a baseballisté.
Na hfii‰ti SOU technického se se‰li nejen hráãi a jejich trenéfii, ale
i rodiãe, prarodiãe, známí - tedy asi stovka pfiíznivcÛ tûchto nev‰ed-
ních pálkovacích sportÛ. Hráãi byli rozdûleni do 4 t˘mÛ, které spolu
svedly nelítostné boje. Není dÛleÏité, kdo zvítûzil, ale je fakt, Ïe
v nûkter˘ch rodiãích softbal opût probudil sportovního ducha a umoÏ-
nil jim alespoÀ na jedin˘ den stát se aktivním sportovcem. A protoÏe
podzimní sluníãko sportu opravdu pfiálo, je‰tû pozdû odpoledne se
diskutovalo o nejdel‰ím odpalu, ‰ikovn˘ch nadhazovaãkách a rych-
l˘ch bûÏcích. Pokud se chcete o fr˘deckém softbalu a baseballu
dovûdût více, nebo máte-li chuÈ stát se softballovou hráãkou ãi base-
ballistou, nav‰tivte internetové stránky Softbalového a baseballového
klubu VSK KLASIK Fr˘dek-Místek. Foto: archiv klubu

HUBNUTÍ
PO VÁNOCÍCH

PRO ÎENY
8 t˘denní kurz organizují 
ve spolupráci fit centrum

SPORT RELAX FIT CLUB 
ve víceúãelové hale 

a sportovní klub MAXIM
RÛÏov˘ pahorek

TERMÍN: 22. 1. - 23. 3. 2001

PROGRAM: cviãení - posilov-
na, aerobic, úprava jídelníãku,
mûfiení podkoÏního tuku, pfied-
ná‰ky, besedy

P¤IHLÁ·KY: ve fitcentru nebo
v Maximu jiÏ po novém roce

UZÁVùRKA: do 18. 1. 2001

INFORMACE:
osobnû nebo na tel.:

0658/633 871 nebo 624 105

Speciání 
základní 

a matefiská ‰kola 
pro dûti 

s více vadami 

Nadûje, ·karabelova 562, 
738 01 Fr˘dek-Místek 

pfiipravuje rekvalifikaci na 

PRACOVNÍKA
PRO OSOBNÍ ASISTENCI
POSTIÎEN¯CH JEDINCÒ

- psychologie obecná
- speciální pedagogika
- dovednost komunikace 
- peãovatelství apod.

Uplatnûní jako:
- pomocn˘ vychovatel ve tfiídách

s integrovan˘mi Ïáky
- osobní asistent pro postiÏené

jedince v rodinách, 
v chránûn˘ch pracovi‰tích
a chránûném bydlení

- pracovník soukrom˘ch agentur,
charity, diakonie aj.

- samostatn˘ pracovník 
(Ïivnostensk˘ list)

Termín zahájení: 5. února 2001
Termín podání pfiihlá‰ek:
do 15. ledna 2001
Zakonãení kurzu: závûreãnou
zkou‰kou s vydáním osvûdãení
s celostátní platností.

Zájemci hlaste se na adrese:
Speciální základní a matefiská
‰kola pro dûti s více vadami
Nadûje ·karabelova 562, 738 01
Fr˘dek-Místek
tel./fax: 0658/633 480

FFaa  KKOOCCIIAANN  --  MMEECCNNEERR
provádí

00660033  774455  229922
00660044  114455  664411

FFMM::  336622  3366,,   665533  009955
Nabízíme odbornou a ãistou práci

MMAALLBBYY,,  NNÁÁTTùùRRYY,,
TTAAPPEETTYY,,  NNÁÁSSTT¤¤IIKKYY,,
ÎÎAALLUUZZIIEE,,  TTùùSSNNùùNNÍÍ

NEZAPOME≈TE NA KULTURU
Zahájit nov˘ rok krásn˘m

pfiedsevzetím nebo s nûjakou
novou vûcí, ãinem - zvlá‰tû jed-
ná-li se o tak v˘znaãné datum
jako jsou ãíslice 2001, by mûlo
b˘t úmyslem v‰ech kulturních
lidí. K tomuto ãinu nám nabízí
nejvût‰í pfiíleÏitost NOVOROâ-
NÍ KONCERT Symfonického or-
chestru Fr˘dek-Místek, kter˘ se
uskuteãní v pátek 5. ledna 2001
od 19.00 hodin v místeckém
Národním domû pod názvem
Z melodie do melodie, kdy or-
chestr pod vedením dirigenta
Jaromíra Václavíka a sólisté
nabídne „hudební procházku
symfonick˘mi hity uplynulého
tisíciletí“.
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Z i m a  s  D o m e m   d û t í  
a  m l á d e Ï e  

v e  F r ˘ d k u - M í s t k u
DDDDMM  FF--MM,,  PPiioonn˘̆rrÛÛ  775522,,  773388  0022

FFrr˘̆ddeekk--MMíísstteekk,,  tteelleeffoonn::  334411  5544,,  334455  2255
ee..  pp..  KKoossttiikkoovvoo  nnáámmûûssttíí  663399,,  

773388  0011    FFrr˘̆ddeekk--MMíísstteekk,,  
tteelleeffoonn::  663300  886622,,  663300  007722

6. 1. DOPOLEDNE S POâÍTAâEM
– pfiijìte si zahrát hry (závody, strategie)
– poãítaãová síÈ
– 9.00 - 11.00, 11.00 - 13.00 hodin
– 20,- Kã / 2 hodiny, ãlenové Klubu DDM F-M
- 10,- Kã / 2 hodiny
13. 1. PRIMA DEN V DDM
– zábavné dopoledne v DDM
– 9.00 - 13.00 hodin
18. 1. OKRESNÍ KOLO P¤EBORU 
·KOL V ·ACHU
– 8.00 - 13.00 hodin
– DDM Místek
26. - 28. 1. LYÎOVÁNÍ NA HORÁCH
– BliÏ‰í informace: Marie Cidlíková, telefon:
630 862
27. 1. DOPOLEDNE S PANENKOU BARBIE
– ‰ijeme na panenky, pfiipravíme si obãerstvení
– 9.00 - 12.30 hodin
– DDM Místek
DOPOLEDNE S POâÍTAâEM
– pfiijìte si zahrát hry (závody, strategie)
– poãítaãová síÈ
– 9.00 - 11.00, 11.00 - 13.00 hodin
– 20,- Kã / 2 hodiny, ãlenové Klubu DDM F-M
- 10,- Kã / 2 hodiny
– DDM e. p. Fr˘dek
MùSTSKÁ LIGA V ·ACHU - 5. KOLO
– 9.00 - 13.00 hodin
– DDM Místek
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Cestovní kancelář, Radniční 10

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

ppfifieejjeemmee  
vv‰‰eemm  ssvv˘̆mm  
zzáákkaazznnííkkÛÛmm  
vv  rrooccee  22000011  
hhooddnnûû  ssnnûûhhuu,,  
vv  llééttûû  hhooddnnûû  

sslluunnííããkkaa  
aa  mmnnoohhoo  

kkrráássnn˘̆cchh  zzáájjeezzddÛÛ  

Leden 2001
Pravidelné ãtvrtletní kurzy Jóga pro rodiãe
s dûtmi od 3 do 5 let - pondûlí 16.00 a stfieda
10.00 hodin.
KURZY PRO SENIORY (pondûlí 18.00 hodin)
KURZY JÓGY PRO ZAâÁTEâNÍKY - stfieda
16.00 a 17.30 hodin, 
ST¤EDNù POKROâILÉ - úter˘ 16.00, 17.30
a 19.00 hodin a
POKROâILÉ - stfieda 19.00 hodin.
Zápisy pro v‰echny kurzy 15. 1. 2001 od 16.00
v Hledání, Hluboká, Fr˘dek. Informace:
0658/633 340, 372 63 nebo 0723016585,
0607720251.

Palackého 134, Fr˘dek-Místek
Tel.: 0658/334 31 - 2

Pátek 5. 1. 19.00 - Národní dÛm 
NOVOROâNÍ KONCERT - Z melodie do
melodie. Hraje Symfonick˘ orchestr Fr˘dek-
Místek, sólisté: A Morisáková - housle, J.
Jemelka - violoncello, V. Paluzga - kfiídlov-
ka, F. Moskala - pozoun aj. Baran - fagot.
Dirigent: J. Václavík. Program: F. von
Suppé, Z. Fibich, B. Smetana, A. Dvofiák, J.
Strauss, V. Vaãkáfi, F. Kmoch, J. Brahms, V.
Trojan, F. Kmoch atd.

Pátek 12. 1. 18.00 - Národní dÛm 
ABSOLVENTSK¯ PLES - pro absolventy
taneãních kurzÛ pro mládeÏ Podzim 2000.
Pondûlí 15. l. 19.00 - kino P. Bezruãe
RICHARD MÜLLER - náhradní termín koncer-
tu ze 4. 12. Zakoupené vstupenky platí. 
Sobota 20. 1. 15.00 - Národní dÛm 
DùTSK¯ MA·KARNÍ KARNEVAL SE ·Á-
·OU VIKTOREM
Pondûlí 22. 1. 19.00 - kino P. Bezruãe
PAVEL BOBEK - doprovází skupina Milo‰e
Noppa

Pfiipravujeme: 
Taneãní pro manÏelské páry a dvojice.
Zahájení 15. 1. v 19.30 hodin - pokroãilí; stfie-
da 17. 1. v 19.30 - zaãáteãníci. Pfiihlá‰ky ode-
vzdejte nejpozdûji do 8. 1. 2001.
Taneãní pro mládeÏ - pokroãilí.  Zahájení 14.
1. od 15.00 hodin a 17. 1. od 16.00 hodin.
Pfiihlá‰ky odevzdejte nejpozdûji do 8. 1. 2001.
Jóga - zaãáteãníci a mírnû pokroãilí. Tai-ãi -
mírnû pokroãilí. KaÏd˘ ãtvrtek od 18.30 hodin

INFORMACE 
PRO INZERENTY

Uzávûrka 1. ãísla 
(leden) 2001 Zpravodaje

mûstské rady bude 
v pondûlí 15. 1. 2001 

do 12 hodin!

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

05. pátek REZON-KLASICKÁ ZÁBAVA
(KONCERT) to co mÛÏete sly‰et 

jen na vesnické tancovaãce
06. sobota  HARD ROCKOTÉKA (TANEC)

dj Richard hraje k tanci i ke skleniãce
08. pondûlí IN MEMORIAM ... (RETRO)
09. úter˘ U2 & BRITPOP (PROFIL)

songy z nové desky U2
10. stfieda HIP-HOP AND RAP (AKCE)

dj John + videoprojekce
11. ãtvrtek LEAVING LAS VEGAS (BIO)

Nicolas Cage se v roli opilce
propíjí aÏ k Oscarovi

12. pátek RED HOT CHILI PEPPERS 
REVIVAL (KONCERT)

nejlep‰í revivalová kapela roku 2000 
13. sobota TECHSTEP MANIPULATION

(TANEC)
dvoika.troika sound system 

plays techno from vinyl
15. pondûlí IN MEMORIAM ... (RETRO)
16. úter˘ M≈ÁGA A ÎëORP 

A âESK¯ ROCK (PROFIL)
hudba z Valmezu a jiné ãeské pecky

17. stfieda GROUP HOME & MAD 
LION + REGGAE (AKCE)

skvûlá smûs reggae a rapu
18. ãtvrtek ACID HOUSE (BIO)

fiádnû drsn˘ film aneb co se do
Trainspottingu neve‰lo

19. pátek  KLEGOVINY (TANEC)
20. sobota  DJ HIRO-NEW YORK HOUSE 

Japonec Ïijící v USA na turné 
po âR vystoupí ve Stounu

22. pondûlí IN MEMORIAM ... (RETRO)
23. úter˘ JUNGLE & DRUM’N’BASS (AKCE)
24. stfieda METALOVÁ VICH¤ICE (AKCE)

náfiezov˘ veãer s metalem, 
Eddiem a videoprojekcí

25. ãtvrtek  MUÎ NA MùSÍCI (BIO)
excelentní v˘kon Jima Carreyho ve filmu

Milo‰e Formana
26. pátek KONCERT PRO UKRAJINU 

benefiãní akce pro postiÏené dûti ze
Zakarpatské Ukrajiny

27. sobota ROCKOTÉKA OD SOUMRAKU...
(TANEC)

29. pondûlí IN MEMORIAM ... (RETRO)
30. úter˘  RAVE PARTY (AKCE)

holandské techno & house, trance a jungle
31. stfieda  KARAOKE SHOW ZDARMA

(AKCE)
pfiijìte si zazpívat 

... pfied vámi to zkou‰el Dan Bárta

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

Scházíme se kaÏd˘ den od 13.00 - 17.00
hodin v budovû Lidového domu. Klub je urãen
dûtem od 6 do 12 let, vstup zdarma. V dobû
od 13.00 - 15.00 - moÏnost douãování (ãtení,
psaní, matematika), popfi. v˘uka na poãítaãích
9. 1. Jdeme si vyzkou‰et horolezeckou stûnu
do stanice mlad˘ch turistÛ
12. 1. „Nezbedníci, nezbednice, poznejme se
trochu více“ - formou her se uãíme porozu-
mûní (2. ãást cyklu)
29. 1. Poãítaãová soutûÏ
31. 1. Nezbeda naruby, aneb vysvûdãení pro
vedoucí
Pokud bude sníh, urãitû pÛjdeme sáÀkovat
a zajedeme si na v˘let do Beskyd.

0604/556181

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·

SDRUÎENÍ JÓGA 
V DENNÍM ÎIVOTù

Zahajuje v lednu 2001 kurzy jógy, kter˘ch se
mÛÏete zúãastnit i vy. 

Matefiská ‰kola Pohádka, ul. Tfianovského -
úter˘ 9. 1. a stfieda 10. 1. vÏdy od 18.30
hodin. 

Matefiská ‰kola ul. K Hájku - pondûlí 8. 1.
v 17.00 a 18.30 hodin a ve ãtvrtek 11. 1. od
18.30 hodin. V‰e Fr˘dek.

Matefiská ‰kola, ul. Sv. âecha - pondûlí 8. 1.
17.00 a 18.30 a v úter˘ 9. 1. v 16.30 hodin.
Matefiská ‰kola, ul. Anenská - ãtvrtek 4. 1.
a pondûlí 8. 1. vÏdy v 15.00 hodin. V‰e
Místek.

Pfiihlá‰ky SdruÏení Jóga v denním Ïivotû,
Revoluãní 1305, 738 01 Fr˘dek-Místek,
www.joga.cz/f-m/

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

Pfiehled nejprodávanûj‰ích titulÛ 
za období 15. 11. - 20. 12. 2000

1. Natalia Oreiro - NATALIA OREIRO
2. Madonna - MUSIC
3. U2 - ALL THAT YOU CAN’T LEAVE 

BEHIND
4. Lucie - SLUNEâNICE
5. Apocalyptica - THE CULT
6. Holki - PRO TEBE
7. Jaromír Nohavica - MOJE SMUTNÉ

SRDCE
8. Vánoãní koledy 1.
9. Helena Vondráãková - VODOPÁD
10. Lunetic - âASOPROSTOR

Farní nám. 50, Fr˘dek-Místek
Tel.: 0658/364 41

Od 10. ledna do 10. února 2001 v˘stava lito-
grafií praÏské umûlkynû ZdeÀky Burgetové. 

Zpravodaj 12/00   22.12.2000 11:36  Stránka 10



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

V˘stavy:
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“. Vzdálená i blízká, historická,
a zároveÀ moderní byla a jsou mûsta Fr˘dek
a Místek. ZaslouÏí si, aby lidé, v nich Ïijící, byli
pfiipomínáni a jejich ãiny zaznamenávány.
VernisáÏ ve ãtvrtek 25. ledna 2001 v 17 hodin
v zámecké kapli sv. Barbory.
SVùT  HMYZU  VLASTY  MATOU·OVÉ
v˘stava ilustrátorky populárnû-vûdeck˘ch
publikací. Potrvá do 20. bfiezna 2001.
KAREL  RECHLÍK  -  VITRAJE, MALBY,
KRESBY
V˘stava nabídne pfiehled tvorby brnûnského
v˘tvarníka, jeÏ pfiedstavuje novodob˘ v˘raz
kfiesÈanské kulturní tradice. Jeho díla zdobí
mj. i objekty v okolí Fr˘dku-Místku, napfi. vitra-
je a korouhve v místeckém kostele sv.
Jakuba. Potrvá do 28. ledna 2001.
JOSEF  LANG - NA  P¤ELOMU  TISÍCILETÍ
V˘stava známého fr˘deckého insitního v˘tvar-
níka a autodidakta. Olejomalby, kva‰e, akva-
rely a kresby z let 1955 - 2000, na kter˘ch
autor zachytil mizející zákoutí starého Fr˘dku,
motivy z Hluboké ulice, místecké námûstí,
dfievûné beskydské kostelíky, aj. 
VernisáÏ v pondûlí 8. ledna 2001 v 16,00
hodin za úãasti autora, potrvá do 28. ledna
2001 
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CARAADD

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

V‰em b˘val˘m, souãasn˘m a budoucím ÏákÛm pfiejeme 
v novém roce 2001 mnoho kilometrÛ bez nehod

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu) 
Po 17.00 - 18.00 hod.; zahájení 22. a 29. ledna (pondûlí)

I n f o rm a c e : t e l . :  0 6 5 8 / 6 7  1 2  8 8 , t e l . :  0 6 0 1 / 5 2  7 7  0 9

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

Cena 10 Kč/1 km

TAXI
662211  662211

(0658)    Frýdek-Místek

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

Pondûlí 9 - 12 Barvínek
Úter˘ 9 - 12 a 15 - 17 Voln˘ program
Stfieda 9 - 12 Cviãení nebo taneãky
âtvrtek 9 - 12 Zpívánky
Pfiipravujeme: 
Angliãtina pro maminky (kaÏd˘ ãtvrtek od
9.30) - zápis 4. a 5. 1. od 9.30 hod.
SáÀkování s brouãky Pod ·tandlem (16. 1.
- sraz v 9.30 na zastávce ·tandl)
Beseda s dûtskou sestrou R. Hillovou
o v˘Ïivû dûtí (30. 1. od 9.30 hod.) 

Farní, vchod vedle Knihkupectví
sv. Jana ve Fr˘dku. Tel.: 0658/349 61
Od ledna 2001 bude KM Krteãek otevfien
v úter˘ a ve ãtvrtek v dobû od 8.30 - 12.30
hodin.
9. 1. Krteãkova tvofiivost
11. 9.00 Cviãení s dûtmi 
16. 1. 10.00 Ukázka paliãkování
18. 1. 9.00 Cviãení s dûtmi 
23. 1. Krteãkova tvofiivost
25. 1. SáÀkování - sraz 9.30 pfied prodejnou

Albert, ul. Revoluãní Fr˘dek.
30. 1. 10.00 Povídání o plavání dûtí 

Novodvorská 667, Fr˘dek - Místek
Tel.: 0658/633 717

Sobota 13. a 20. 1. 15.00 hodin, Marie
Holková: KRÁLOVNIN PRSTEN - premiéra
klasické ãinoherní pohádky.
Sobota 27. 1. 15.00 hodin, Milada Ma‰atová:
âTY¤I POHÁDKY O JEDNOM DRAKOVI -
loutková hra
Pfiipravujeme: BroÏík-Vrána-Krulikovsk˘: TO
JE TEDA V¯LET! - premiéra kabaretní fra‰ky

V¯ZVA - hledáme rekvizity z domácností
star‰í 50 let - napfi. termosky, kabelky,
ta‰ky, termofóry, kufry, fotorámeãky apod.
Nabídnûte na tel.: 0658/633 717

Soubory FAMUSu a vedení divadla
âtyfilístek dûkují v‰em sv˘m divá-
kÛm a pfiíznivcÛm za pfiízeÀ a hojné
náv‰tûvy v roce 2000 a tû‰í se na
pravidelná setkání pfied i za opo-
nou v roce 2001.

1. máje, Fr˘dek-Místek
Tel.: 0658/315 55

1. 1. KINO NEHRAJE!
4. - 10. 1. 17.45 PODFUCK (USA)

20.00 GLADIÁTOR (USA)
6. 1. 15.30 ZLATOVLÁSKA
11. - 17. 1. 17.45 RUDÁ PLANETA (USA)
11. - 14. 1. 20.00 MUSÍME SI POMÁHAT (âR)
13. 1. 15.30 KRAKONO· A PYTLÁK (âR)
16. 1. KINO NEHRAJE!
16. - 17. 1. 20.00 ENE BENE (âR)
18. - 24. 1. 17.45 CHARLIEHO ANDÍLCI (USA)

20.00 PONORKA U 571 (USA)
20. 1. 15.30 PRINC EGYPTSK¯
22. 1. KINO NEHRAJE!
25. - 31. 1. 17.45 „24“ (âR)
25. - 28. 1. 20.00 DRSNEJ SHAFT (USA)
27. 1. 15.30 LABUTÍ PRINCEZNA
29. - 31. 1. 20.00 MAGNOLIA (USA)

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

Nabízí od nového ‰kolního roku následující studijní obory: 

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

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

RENOVACE DVE¤Í
Bezpeãné dvefie 

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

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

Hlavní 81, Fr˘dlant nad Ostravicí

Hluboká 66, Fr˘dek-Místek
Tel.: 0658/631 145

STANISLAV KOLÍBAL - KNIÎNÍ ILUSTRA-
CE. Narodil se 11. 12. 1925 v Orlové, v letech
1945 - 1951 absolvoval Vysokou ‰kolu umû-
lecko-prÛmyslovou v Praze, 1951 - 1954
Akademii múzick˘ch umûní v Praze. Od roku
1990 do roku 1993 pÛsobil jako profesor na
AVU v Praze. Svoji celoÏivotní tvorbu pfiedsta-
vil v roce 1997 retrospektivní v˘stavou v praÏ-
ském VeletrÏním paláci, k níÏ byla vydána
dÛkladnû zpracovaná monografie. Galerie
LangÛv dÛm pfiedstavuje v˘bûr z jeho kniÏních
ilustrací.V˘stava bude ukonãena v únoru 2001.

Programy, koncerty
Sobota   6. 1.  13,00 hodin -  Rytífisk˘ sál 
TOMÁ·  PFEIFFER
v pfiedná‰ce spojené s biotronickou léãbou.
BESKYDSKÁ MUZEJNÍ A VLASTIVùDNÁ
SPOLEâNOST
Sobota  6. 1. - odjezd z Místku aut.st. v 10,15
hodin linkou 860 303 do Kopfiivnice
POJëTE  S NÁMI...
Zimní procházka Kopfiivnicí (prohlídka v˘stavy
„Od Adventu do Tfií králÛ“ v Muzeu Fojtství,
v˘stup na ·ost˘n, v pfiípadû hezkého poãasí
na Bílou horu), ze ·tramberka odjezd vlakem
v 15,36 hodin, vysednout ve Fr˘dlantu nad
Ostravicí (prohlídka v˘stavy „Dfievûné kostely,
kaple a zvoniãky Pobeskydí“ v Památníku
Ferdi‰e Du‰i), odjezd do Fr˘dku-Místku
v 17,37 hodin.
âtvrtek  11. 1.  15,00 hodin -  Zelen˘ dÛm
GEOLOGICK¯  KROUÎEK
Pravidelné setkání sbûratelÛ hornin a minerá-
lÛ, v˘mûna poznatkÛ a minerálÛ, videoprojek-
ce. SchÛzky se mohou zúãastnit v‰ichni
zájemci z fiad vefiejnosti. 
âtvrtek  11. 1.  17,00 hodin -  Zelen˘ dÛm
VEâER  ZÁMECKÉ  FILMOTÉKY
Projekce populárních a odborn˘ch videosním-
kÛ z fondÛ Muzea Beskyd a z tvorby filmo-
v˘ch amatérÛ. Zelené dûdictví, Perla jiÏní
Moravy, Beskydy, Jarmek, Lidové zvyky
a obyãeje.
âtvrtek 18. 1.  17,00 hodin -  Zelen˘ dÛm
NEHODÍ·  KAMENEM...
„A vort is asoj vi a fajl“ - Slovo je jako ‰íp.
Obraz ÏidÛ v povûstech, pohádkách, pfiíslo-
vích a dal‰ích projevech lidové tvofiivosti
v moravskoslezském Pobeskydí. Îidovské
i protiÏidovské anekdoty a rãení, které kolova-
ly na konci 19. století.
Úter˘  23. 1.  17,00 hodin -  Zelen˘ dÛm
VE  STÍNU  FR̄ DECKÉ  SYNAGÓGY
Nejstar‰í zprávy o Îidech na severov˘chodní
Moravû a ve Slezsku, Îidé na Tû‰ínsku,
osudy Ïidovsk˘ch náboÏensk˘ch obcí a sborÛ
ve Fr˘dku-Místku, Fr˘dlantû, Tfiinci a Jablun-
kovû, Ïidovské památky v Pobeskydí.
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Do v‰ech schránek ve mûstû zdarma.

AUTO·KOLA
Jifií Kreuziger, FM

KLIMATIZACE, ABS

TEL.: 624 014, 369 45, 626 854

mobil: 0603 442 920

tel./zázn.: 627 500

Vám nabízí pfiípravu na získání
fiidiãského prÛkazu skupin

M, A, B, E - i na splátky

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

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

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

(po, út, st 14.30 - 16.00
po, st 10.30 - 12.00)

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

tel. 323 62
pondûlí aÏ pátek po 17. hodinû

BONITO

S B ù R N A
• ãi‰tûní kobercÛ

• pronájem strojÛ Kärcher

HD PERMON
ulice Pion˘rÛ 1758

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

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

KUPON

5% SLEVA

NA V¯ROBKY

GALAD¤EVO

Staré Mûsto

u Fr˘dku-Místku

Jamnická 16

tel.: 0658/62 71 93-4

■ zahradní chaty

■ zahradní nábytek

■ ekologické barvy

na dfievo

■ pozink. konzoly

■ pískovi‰tû

■ houpaãky

■ zásobníky na

kompost

■ dfievûné ploty

■ pergoly

■ altány

■ palisády

■ kvûtináãe

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

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

VÁŠ 3. STÁLÝ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT
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