
Roman Valíãek z Fr˘dku-
Místku zfiejemû bude zapsán do
ãeské, ale i do svûtové
Guinessovy knihy rekordÛ. 

Do svûtové databanky rekordÛ
se Valíãek zapí‰e jako ãlovûk,
kter˘ minutu drÏí na hrudi lidské
tûlo, tedy svou sedmiletou dceru
Karolínu a pak se s ní promená-
duje po koberci hustû posypaném
velk˘mi sklenûn˘mi stfiepy. Na
tom by je‰tû nebylo nic tak zvlá‰t-
ního, kdyby v‰ak Valíãkovi dcera
na hrudi nedrÏela jen pomocí "lid-
ského magnetismu", to znamená
bez drÏení ani jiného pfiipevnûní. 
Do ãeské knihy se rekordmann
zapí‰e hned nûkolikrát jako ãlo-
vûk, kter˘, rovnûÏ pomocí "tûles-
ného magnetismu", minutu udrÏí
na hrudi speciálnû upravenou
kovovou ãinku o váze 50 kilogra-
mÛ a posléze se s ní prochází po
koberci se sklenûn˘mi stfiepy
a následnû kovovou ãinku vymûní
za tfiicet rÛzn˘ch pfiedmûtÛ z roz-
díln˘ch materiálÛ a provede s nimi
stejn˘ kousek. Pfiedmûty, mezi
kter˘mi byl napfiíklad fix, krabiãka
s bonbony Tic-Tac, pfiíbor, telefon-
ní karta, CD, kovov˘ fietízek,
zápalky, balíãek Ïv˘kaãek  a dal‰í,
Valíãkovi na hrudi a zádech sku-
teãnû minutu drÏely, ale kdyÏ  pak
vstoupil na "sklenûn˘" koberec,
‰est jich spadlo. âtyfiiadvacet vûcí
v‰ak zÛstalo na svém místû na
rekordmanovû tûle, a i to staãí
k zapsání rekordu. "Prostfiedí na

podobné v˘kony tady nebylo ide-
ální, obecenstvo pfiíli‰ hluãelo
a ‰patnû jsem se soustfiedil. Ráno
to ale bylo je‰tû hor‰í, mûl jsem
takovou trému, Ïe jsem na sobû
neudrÏel ani knoflík. I kdyÏ vím, Ïe
je‰tû mám co zlep‰it, jsem se
sv˘m v˘konem spokojen˘," kon-
statoval Roman Valíãek.
Zpravodaji se navíc svûfiil, Ïe by

byl rád, kdyby se mu podafiilo
posunout do trochu jiné roviny aÏ
pfiíli‰ racionální vidûní svûta, které
je dnes mezi lidmi bûÏné. 
Oficiální zaznamenání rekordu za
úãasti notáfie a poãetného publika
zajistí agentura Dobr˘ den. Akce
probûhla v tûlocviãnû SOU tech-
nického v Místku 28. listopadu. (jr)
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V á Ï e n í
obãané,

Pfied námi
jsou nejkrás-
nûj‰í svátky
v roce a poma-
lu se zaãneme
pfiipravovat
na hodnoce-
ní starého
odcházejícího
roku s na‰imi
splnûn˘mi ãi spí‰e
nesplnûn˘mi tuÏbami a úvahami, co
se nám podafiilo, co ne, kde nám
chybûl ten pfiísloveãn˘ kousek ‰tûs-
tí, a kde by nám nepomohl ani sud
rozumu. Nov˘ rok jiÏ klepe na dvefie
a bude mimo jiné rokem supervo-
lebním.

Volby si uÏijeme hned troje - zfiej-
mû v kvûtnu parlamentní do posla-
necké snûmovny, nûkdy v listopadu
volby komunální a v na‰em obvodû
i senátní. Co v‰ak bude obrovská
zmûna pro mûsto, je pfievod ãásti
kompetencí státní správy z okresní-
ho úfiadu na povûfiená mûsta III.
typu. Tato zmûna se bude spojovat
s termínem 1.1. 2003. V na‰em
okrese budou povûfien˘mi mûsty
Fr˘dek-Místek, Fr˘dlant, Tfiinec
a Jablunkov. Tyto zmûny souvisí se
zru‰ením okresních úfiadÛ k posled-
nímu dni pfií‰tího roku. Mûstu pfiibu-
de mnoho povinností, a s tím i znaã-
né zv˘‰ení poãtu úfiedníkÛ.
Souãasn˘ poãet 258 (z toho 48 pra-
covníkÛ mûstské policie) by se mûl
zv˘‰it o 100 aÏ 150. Cel˘ pfií‰tí rok
by se mûl úfiad pfiipravovat na
zmûnu organizaãní struktury, vãetnû
materiálového a prostorového
zabezpeãení nov˘ch pracovníkÛ.

V prosinci zasedalo zfiejmû napo-
sledy v tomto roce zastupitelstvo
mûsta. Na témûfi dvanáctihodino-
vém zasedání schválilo poslední -
pátou zmûnu rozpoãtu v tomto roce
a pfiijalo návrh rozpoãtového provi-
zoria na rok 2002, kter˘m se bude-
me fiídit do prvního zasedání zastu-
pitelstva po schválení státního roz-
poãtu. K zajímav˘m bodÛm patfiilo
jednání o moÏnosti odpu‰tûní dluhu
obãanÛm mûsta za pfiesnû stanove-
n˘ch podmínek, z nichÏ k nejdÛleÏi-
tûj‰ím patfií podílení se na dobrovol-
né ãinnosti konané mimo pracovní
pomûr pfii úklidu domÛ, komunikací
a vefiejn˘ch prostranství.

Rok 2001 vejde do historie jako
rok zatím nejvût‰ího teroristického
útoku v dûjinách lidstva spáchané-
ho navíc pro západní kfiesÈanskou
civilizaci nepochopiteln˘m zpÛso-
bem - vlastním sebezniãením. KéÏ
ty dal‰í roky je tato hrozba minimali-
zována a toto nové století je stoletím
míru!

VáÏení obãané, pfieji Vám i Va‰im
blízk˘m pohodové strávení kouzel-
ného ãasu Vánoc a splnûní Va‰ich
pfiedsevzetí v Novém roce 2002.

Zdenûk Stolafi, starosta mûsta

ddiivviizzee EECCOONNOOMMYY VVáámm nnaabbíízzíí
☛ podvojné úãetnictví ☛ jednoduché úãetnictví
☛ úãetní poradenství ☛ mzdy
☛ administrativní práce ☛ zastupování pfii jednáních s úfiady 

a mnoho dal‰ího
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Roman Valíãek se zapsal mezi rekordmany tím, Ïe si  svou dceru pfii-
chytil na hruì pomocí lidského magnetizmu a procházel se s ní po
koberci posypaném sklenûn˘mi stfiepy Foto: Jana Rumianová

Mezi 3. a 8. lednem budou
mûsty celé âeské republiky
opût procházet Tfii králové. Po
loÀském úspûchu se totiÏ
SdruÏení âeská katolická chari-
ta rozhodla i letos tímto zpÛso-
bem uspofiádat Tfiíkrálovou
sbírku na charitativní úãely. Ve
mûstû bude tuto sbírku organi-
zovat Charita Fr˘dek-Místek.

Finanãní prostfiedky získané
v leto‰ní sbírce budou rozdûleny
na rekonstrukci a vybavení objek-
tu pro mentálnû postiÏené ve FM,
na roz‰ífiení a doplnûní sortimentu
pomÛcek pro klienty Charitní o‰et-
fiovatelské a peãovatelské sluÏby,
na pokrytí provozních nákladÛ
charitního dûtského klubu Nez-
beda ve FM, kter˘ pÛsobí na poli
prevence kriminality a sociálnû
patologick˘ch jevÛ, dále na zaji‰-

tûní provozu denního stacionáfie
pro seniory a charitního Klubu
seniorÛ svaté AneÏky a na zaji‰tû-
ní provozu novû vzniklého
Matefiského centra Koleãko ve
Fr˘dlantû nad Ostravicí pro Ïeny
na matefiské dovolené, osamûlé
a nezamûstnané Ïeny. 
"Tfii králové" budou vÏdy chodit ve
skupinkách obleãeni v kost˘mech,
kaÏdá skupinka s sebou bude
nosit zapeãetûnou kasiãku
a vedoucí skupinky navíc i prÛkaz-
ku. Koledníci budou rozdávat
balen˘ cukr v‰em osloven˘m
lidem jako symbolické podûkování
za dar. Sbírka nesmí b˘t provádû-
na v prodejnách, vestibulech, v
dopravních prostfiedcích. V institu-
cích smí sbírka probûhnout jen
s vûdomím vedoucího.              (jr)

Paranormálními jevy do Guinessovy knihy

● 112 bytÛ v rekonstruovaném
hotelovém domû Koloredo je
zkolaudováno. 
● V prosinci probûhlo letos
poslední zasedání zastupitelstva
mûsta Fr˘dku-Místku. 
● Podrobnosti najdete v pfií‰tím
ãísle Zpravodaje, které vyjde
koncem ledna.

Znovu k nám pfiijdou Tfii králové Radní hovofiili s obãany
Hovory s obãany, které pfied-

stavitelé fr˘decko-místecké rad-
nice pravidelnû organizují pro
oãany jak samotného mûsta, tak
i pfiilehl˘ch obcí, probûhly v prÛ-
bûhu listopadu. Obãané a radní
mají pfii této pfiíleÏitosti moÏnost
z oãí do oãí si vyfiíkat, jaké pro-
blémy je vzájemnû trápí.

Ve Fr̆ dku-Místku obãané hlav-
nû projevili obavy z nového systé-
mu vybírání poplatkÛ za odpady.
Diskuzi vedli také o osudu hudeb-
ního klubu Stoun. V Zelinkovicích
si nejvíce stûÏovali na to, Ïe spo-
leãnost Jednota v jejich obci ru‰í
prodejnu potravin a Ïádali starostu
mûsta, aby radnice problém záso-
bování Zelinkovic vyfie‰ila. V tomto
pfiípadû v‰ak byl starosta mûsta
Zdenûk Stolafi byl nucen konstato-
vat, Ïe radnice je v tomto pfiípadû
bezzubá a mÛÏe problém
s obchodníky pouze projednat.
Obãané Skalice by zase rádi
rekonstruovali svÛj kulturní dÛm a
v Lískovci byly ústfiedním tématem
hovoru zmûny jízdních fiádÛ.     (jr)
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Na Silvestra úfiední den nebude
V pondûlí 31. prosince (na
Silvestra) na Mûstském úfiadu ve
Fr˘dku-Místku z technick˘ch
dÛvodÛ nebude úfiední den.
Úfiední den se pfiesouvá na ãtvr-
tek 27. prosince. V tento den
budou zamûstnanci Mûstského
úfiadu ve Fr˘dku-Místku obãa-
nÛm k dispozici od 8.00 do 17.00
hodin. Po Novém roce uÏ bude
provoz mûstského úfiadu probí-
hat beze zmûn.
Vánoãní sbírka uÏ má své konto
Úãelem leto‰ní sbírky pod vánoã-
ním stromem na námûstí Svobody
v Místku je získání penûÏních pro-
stfiedkÛ pro Nemocnici ve Fr̆ dku-
Místku na zakoupení polohovacích
matrací znaãky Viaclin, které jsou
vhodné pro pacienty se stfiedním
rizikem vzniku proleÏenin nebo
s v˘skytem proleÏenin druhého
stupnû. Jedna matrace stojí cca 55
tisíc korun a poãet zakoupen˘ch
matrací bude závisl̆  na v˘tûÏku
sbírky. Dobrovolné penûÏní pfiís-
pûvky je moÏné vhodit buì pfiímo
do kasiãky umístûné pod vánoãním
stromem na námûstí Svobody
nebo do konce roku 2001 poslat na
konto sbírky ãíslo 27-361 714 02
77/0100. 

Zápis do první tfiídy
Chcete, aby Va‰e dítû první roky
‰kolní docházky proÏívalo v klid-
ném, témûfi rodinném prostfiedí
a uÏ od první tfiídy se uãilo cizí
jazyk? Pfiijìte k zápisu. Soukromá
základní ‰kola s roz‰ífienou v˘ukou
jazykÛ ve Fr̆ dku-Místku, Pion˘rÛ
2069, vyhla‰uje zápis do prvních
tfiíd ve dnech 23. - 24. ledna vÏdy
od 15.00 do 17.00 hodin

Podûkování kuchafikám
Za dlouholetou vynikající úroveÀ
stravování by chtûla prostfiednic-
tvím Zpravodaje podûkovat paní
Zuzana Kopfiivová kolektivu kuchy-
nû pfii 2. z‰ na ulici J. âapka 

Dûti dostaly pod stomeãek
ãistiãku a zvlhãovaã vzduchu
Krásn˘ dárek pod stromeãek vûno-
valo dûtem z Matefiské ‰koly
Anenská Centrum sociálních slu-
Ïeb pfii Mûstské organizaci Svazu
dÛchodcÛ ve Fr̆ dku-Místku na ulici
17. listopadu. Dûti od dÛchodcÛ
dostaly zvlhãovaã a ãistiãku vzdu-
chu Bionaire. 

SchÛze svazu dÛchodcÛ
Na pfiedvánoãní ãlenské schÛzi
Svazu dÛchodcÛ âR Fr̆ dek-Místek
11. prosince v místeckém
Národním domû vystoupil folklórní
soubor Valá‰ek z Kozlovic pod
vedením Vûry Valíãkové, nechybûla
tombola a k tanci zahrál pan
Jaroslav Koloniãn˘. Svaz dÛchod-
cÛ by chtûl v‰em úãinkujícím a fiedi-
teli Národního domu Janu
Krulikovskému podûkovat za vstfiíc-
nost a spolupráci. 
Pfií‰tí v˘roãní ãlenská schÛze svazu
dÛchodcÛ se uskuteãní 15. ledna
2002 ve 14.00 hodin v pfiístavbû
Národního domu - vchod ze zahra-
dy. Informace na telefonu 647 846
nebo osobnû v centru na ulici 17.
listopadu 147 vÏdy v pondûlí, stfiedu
a pátek od 8.00 do 12.00 hodin. 

Rekonstrukce v Místku v sou-
ãasné dobû nepostihla jen
námûstí Svobody, ale i prostor
mezi kinem Petra Bezruãe a pfii-
lehl˘m obchodním domem.
Probíhá tady celková úprava
prostranství, na kterém se poãí-
tá i s umístûním sochy Evropy,
kterou mûstu daroval sochafi
Ladislav Dryák. Kromû toho
bude celá plocha novû vydláÏ-
dûná, bude tu zavedené nové
osvûtlení a prostor by mûla stfie-
Ïit kamera s v˘vodem na slu-
Ïebnû mûstské policie.
"Práce by tu mûly b˘t ukonãeny aÏ
v kvûtnu 2002, v prosinci budou
práce probíhat tak dlouho, dokud
to dovolí poãasí. V roce 2001
bychom tu mûli proinvestovat ãtyfii
miliony korun. Mûly by b˘t pfiipra-
veny alespoÀ podkladové vrstvy
pod dlaÏbu vãetnû zpevnûní povr-
chu, dokonãen by mûl b˘t také
podstavec pod sochu Evropy. V
pfiípadû nepfiíznivého poãasí
bychom v‰ak museli práce pfieru‰it
a pokraãovat na jafie," informuje
vedoucí odboru dopravy a sluÏeb
Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-
Místku Miroslav Hronovsk˘.
Dodal, Ïe se v rámci akce poãítá
také s rekonstrukcí pfiístupov˘ch
tras pro chodce, zejména pak zni-
ãeného chodníku od stánku PNS
ke kinu. Celkové náklady na práce
se pfiedpokládají ve v˘‰i 13,5 mili-
onu korun. (jr)

Celková rekonstrukce prostranství neprobíhá jen na námûstí Svobody, ale
také pfied kinem Petra Bezruãe. Místeãané si letos bahna skuteãnû uÏijí,
zadostiuãinûním snad bude pfií‰tí rok mûsto celé v novém. 

Foto: Jana Rumianová

Rekonstrukce probíhá i pfied kinem Petra Bezruãe

V souladu se zákonem ã.
218/2000 Sb. (o rozpoãtov˘ch
pravidlech a o zmûnû nûkter˘ch
souvisejících zákonÛ), kter˘ vstou-
pil v platnost dnem 1.1. 2001 pfii-
stupuje âSSZ od 1.1. 2002 ke
zmûnû penûÏního ústavu. Úãty
okresních správ sociálního zabez-
peãení a PraÏské správy sociální-
ho zabezpeãení pro v˘bûr pojist-
ného a pro v˘platu dávek nemo-
cenského poji‰tûní musí b˘t vede-
ny u âeské národní banky.
Stávající úãty okresních správ
sociálního zabezpeãení a PraÏské
správy sociálního zabezpeãení
u Komerãní banky zÛstanou po
pfiechodné období otevfieny pro
pfiípadné platby, které je‰tû budou
na tyto úãty zaslány.
Vzhledem k této nastávající sku-
teãnosti Vám sdûlujeme, Ïe pro
platby pojistného na OSSZ ve
Fr˘dku-Místku, ul. Pion˘rÛ 1757,
738 01  Fr˘dek-Místek platí s úãin-
ností od 1.1. 2002 nové ãíslo úãtu:
1011 - 7927781/0710. Variabilní

symbol, kter˘ Vám nebo Va‰í
organizaci byl pfiidûlen pfii pfiihlá-
‰ení, se nemûní.  
Platby pojistného na nové ãíslo
úãtu je moÏno zasílat dvojím zpÛ-
sobem:
Pfii platbách bankovním pfievodem
Bankovní spojení: 
1011 - 7927781/0710 
Konstantní symbol: 7618

Pfii platbách po‰tovní poukázkou

Bankovní spojení: 
1011 - 7927781/0710
Konstantní symbol: 0379

Ve Va‰em vlastním zájmu Vás
proto Ïádáme o provedení zmûny
trvalého pfiíkazu  pro správné ode-
sílání plateb z Va‰eho úãtu.
Po‰tovní poukázky je moÏno
vyzvednout ãi vyÏádat pfiímo na
Okresní správû sociálního zabez-
peãení ve Fr˘dku-Místku. Tyto
zmûny se t˘kají plateb od 1.1.
2002. Ing. Anna ·kopková, 

fieditelka OSSZ 

●

V‰em plátcÛm pojistného u OSSZ

Konãí aktualizování 
Ïádostí o sociální byty

Mûstsk˘ úfiad Fr˘dek-Místek,
odbor sociálních sluÏeb upozor-
Àuje v‰echny Ïadatelé o pfiidûlení
bytu v Domech s peãovatelskou
sluÏbou a Penzionu pro dÛchod-
ce, aby se bûhem mûsíce prosin-
ce dostavili v úfiední dny: pondûlí
a stfiedu do kanceláfie odboru
sociálních sluÏeb, ul. Radniãní ãp.
10, 1. poschodí, kanc. ã. 205
k aktualizaci sv˘ch Ïádostí.

Prodám 8 stavebních parcel 
po cca 1000 m2

v k.ú. obce PrÏno 
s vyhlídkou na Beskydy.

Ve‰keré ing. sítû 
na hranicích pozemkÛ. 

Cena 220 Kã/m2. Info na tel.:
0603 356 863, 069/681 0093,

p. Jifií Pawlas.

6. Z· otevírá první tfiídy 
pro ‰achisty a v˘tvarníky

Pro ‰kolní rok 2002/2003 otev-
fie 6. základní ‰kola na ulici
Pion˘rÛ 400 ve Fr˘dku-Místku
jednu první tfiídu s roz‰ífienou
v˘ukou v˘tvarné v˘chovy. 

·kola nabízí kvalitní, kvalifiko-
van˘ a stabilní pedagogick˘ sbor,
v˘bornou uãitelku v 1. tfiídû, ale
i peãliv˘ v˘bûr uãitelÛ v následují-
cích tfiídách, bohat˘ a pestr˘
v˘bûr povinnû voliteln˘ch pfied-
mûtÛ, rÛzn˘ch krouÏkÛ, tûlov˘-
chov˘chovn˘ch a mimo‰kolních
aktivit, úãast na rÛzn˘ch druzích
soutûÏí.

V dal‰í první tfiídû by mûly b˘t
soustfiedûny dûti se zájmem
o ‰ach. Dûti z této tfiídy budou od
6. roãníku pfiednostnû zafiazová-
ny do matematické tfiídy.

Zveme v‰echny zájemce
o náv‰tûvu a prohlídku na‰í ‰koly.
Podrobnûj‰í informace na tel.
ãísle 432 825 - fieditelka ‰koly
Mgr. Libu‰e Zárubová nebo 443
112 - zástupce fieditelky Mgr. Petr
Cvik.

Speciální nabídka
pro Ïáky ‰est˘ch tfiíd

Základní ‰kola nár. umûlce
Petra Bezruãe (Pod sovou),

tfi. T.G. Masaryka 454, Fr˘dek-
Místek

bude otvírat od ‰kolního roku
2002/2003

v ‰estém roãníku
tfiídu s roz‰ífienou v˘ukou mate-
matiky a pfiírodovûdn˘ch pfied-

mûtÛ.
BliÏ‰í informace vám poskytne

vedení ‰koly.
Pfiihlá‰ky zasílejte na v˘‰e uve-
denou adresu do 25.1. 2002.

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

poloviny února 2002.
Informace na telefonu 

0658/627 950-1.

Dvacet dárcÛ krve
pfii‰lo k odbûru poprvé

V listopadu uÏ podruhé v tomto
roce probûhla na transfúzním
oddûlení Nemocnice ve Fr̆ dku-
Místku akce "Daruj krev s Tescem".
Za první dva t˘dny mûsíce listopadu
bylo odebrána krev od 250 dárcÛ,
z tohoto poãtu poprvé transfúzní
stanici nav‰tívilo 20 dárcÛ. Ve stej-
ném ãasovém období bylo pacien-
tÛm na‰í nemocnice podáno 241
transfúzních jednotek krve.
Pracovníci transfúzní stanice
Nemocnice ve Fr̆ dku-Místku dûku-
jí hypermarketu Tesco za podporu
dárcovství krve.
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V minul˘ch ãíslech Zpra-
vodaje jsme informovali o
zmûnû zpÛsobu placení poplat-
ku za odpady.
Zákon ã. 185/2001 Sb. o odpa-
dech, kter˘m se mûní i zákon
ã.565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, dává moÏnost zavedení
nového místního poplatku za pro-
voz systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních
odpadÛ.

Na základû tohoto zákona
Zastupitelstvo mûsta Fr˘dek-
Místek na svém zasedání dne 11.
prosince 2001 schválilo "obecnû
závaznou vyhlá‰ku o místním
poplatku za provoz systému shro-
maÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídû-
ní, vyuÏívání a odstraÀování
komunálních odpadÛ" (dále jen
poplatek"). Správu tohoto nového
místního poplatku bude vykonávat
finanãní odbor Mûstského úfiadu
Fr˘dek-Místek a to v reÏimu  záko-
na ã. 337/1992 Sb. o správû daní
a poplatkÛ, ve znûní pozd. pfiedp.
Vzhledem k tomu, Ïe se tento
poplatek  t˘ká ‰irokého okruhu
poplatníkÛ, chtûli  bychom Vás
informovat o nejzákladnûj‰ích
údajích, které jsou obsahem uve-
dené vyhlá‰ky. 

Kdo poplatek platí?
a) fyzická osoba, která má v obci
trval˘ pobyt. Za domácnost mÛÏe
b˘t poplatek odveden spoleãn˘m
zástupcem, za rodinn˘ nebo byto-
v˘ dÛm vlastníkem nebo správ-
cem, tyto osoby jsou povinny obci
oznámit jména a data narození
osob, za které poplatek odvádûjí,
b) fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu urãenou nebo
slouÏící k individuální 
rekreaci (napfi. rekreaãní domky,
chaty, rekreaãní chalupy a zahrád-
káfiské chaty), ve které není hlá‰e-
na k trvalému pobytu Ïádná fyzic-
ká osoba; má-li k této stavbû
vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek spoleãnû a
nerozdílnû, a to ve  v˘‰i odpovída-
jící poplatku za jednu fyzickou
osobu.    
Poplatek platí kaÏdá fyzická
osoba s trval˘m pobytem v obci. V
Ïádném pfiípadû se poplatek
neodvíjí od mnoÏství vyproduko-
vaného odpadu. 
Jaká je sazba?

Sazba poplatku ãiní:
- 348,- Kã za  jednu osobu s trva-
l˘m pobytem na území mûsta a
kalendáfiní rok 
- 348,- Kã za stavbu urãenou nebo
slouÏící k individuální rekreaci  na
území mûsta  za   kalendáfiní rok

Jsou  nûjaká osvobození nebo
úlevy?
Ano jsou, ale t˘kají se jen poplat-
níkÛ dle písmene a),  to znamená
jen fyzick˘ch osob s trval˘m poby-
tem na území mûsta. O úlevu
nebo osvobození si musí obãan
podat písemnou Ïádost.
Osvobození jsou moÏná jen:
- v pfiípadû, Ïe se jedná o rodinu s
poãtem dûtí vy‰‰ím neÏ 3, se
poplatek za 4. a kaÏdé dal‰í dítû
neplatí (dítûtem pro úãely této
vyhlá‰ky se rozumí kaÏd˘ obãan
do 18 let vûku),
- v pfiípadû, Ïe v odÛvodnûn˘ch
pfiípadech (napfi. není moÏn˘
dojezd) odbor dopravy a sluÏeb
Mûstského úfiadu na základû
doporuãení komise Ïivotního pro-
stfiedí povolí obãanÛm individuální
odvoz komunálního odpadu na
fiízenou skládku, 
Úlevy jsou moÏné jen v pfiípadû:
- kde není zaji‰tûn pfiíjezd svozo-
v˘mi vozidly a nejbliÏ‰í sjízdná pfií-
jezdová komunikace nebo svozo-
vé místo je od hranice pozemku
poplatníka vzdáleno více neÏ 100
m a poplatníkÛm nebyl povolen
individuální odvoz - poplatek bude
sníÏen na 192,-Kã.
- obãanÛ star‰ích 70 let - poplatek
bude ãinit 192,-Kã.

Kdy je moÏné poplatek zaplatit ?
- Poplatníci, ktefií povûfiili v˘bûrem
tohoto nového poplatku správce
bytového fondu, budou mít tento
poplatek zahrnut v nájmu a mûstu
bude odvádûn prostfiednictvím
správcÛ bytového  fondu. 
- Ostatní poplatníci podle písmene
a, to znamená fyzické osoby,
které mají ve mûstû trval˘ pobyt,
mohou platit poplatek tûmito zpÛ-
soby:
a) neãiní-li více jak 200,- Kã roãnû,
nejpozdûji do 31.3.,
b) ãiní-li více jak 200,- Kã roãnû ve
4 stejn˘ch splátkách vÏdy nejpo-
zdûji do 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.
c) i pfii vy‰‰í ãástce neÏ 200,- Kã

roãnû lze poplatek zaplatit najed-
nou a to do 31.3.
- Poplatníci  podle písmene b, to
znamená fyzické osoby, které mají
ve vlastnictví stavbu urãenou
nebo slouÏící k individuální rekrea-
ci, ve které není hlá‰ená k trvalé-
mu pobytu Ïádná fyzická osoba,
jje splatn˘ jednorázovû nejpozdûji
do 31.3. 

Jak˘m zpÛsobem se mÛÏe platit?
Poplatek bude moÏno zaplatit v
hotovosti na finanãním odboru
mûstského úfiadu, po‰tovní pou-
kázkou nebo pfievodem na ban-
kovní úãet mûsta.

Vzhledem k zavedení nového
místního poplatku a k technick˘m
moÏnostem finanãního odboru,
Ïádáme obãany, aby poplatek v
hotovosti chodili hradit aÏ bûhem
mûsíce února a bfiezna.

Co se stane, kdyÏ není zaplacen
v termínu?

V pfiípadû, Ïe poplatek nebude
zaplacen  v termínech urãen˘ch
obecnû závaznou vyhlá‰kou,
vymûfií správce poplatku poplatek
platebním v˘mûrem a mÛÏe zv˘‰it
vãas nezaplacen˘ poplatek  aÏ o
50%.

Kde je moÏné se s vyhlá‰kou
podrobnû seznámit?

S úpln˘m znûním vyhlá‰ky se
mÛÏete seznámit na úfiední desce
Mûstského úfiadu Fr˘dek-Místek,

u sv˘ch správcÛ bytového fondu a
na internetov˘ch stránkách mûsta
www.frydekmistek.cz.  

Pfiípadné dal‰í dotazy ochotnû
zodpoví pracovnice finanãního
odboru Mûstského úfiadu Fr˘dek-
Místek na telefonních ãíslech 609
157, 609 159.

Upozornûní: 

Pfii odevzdávání tiskopisÛ, které
byly rozeslány k vyplnûní v‰em
obãanÛm mûsta Fr˘dku-Místku,
jsme se setkali s lokalitami, kde
nejsou umístûny nádoby na sbûr
komunálního odpadu. Ve vût‰inû
pfiípadÛ se jedná o stavby slouÏící
k individuální rekreaci. Prosíme
obãany, ktefií vlastní stavbu slouÏí-
cí k individuální rekreaci na území
mûsta Fr˘dek-Místek a nemají
zaji‰tûn odvoz komunálních odpa-
dÛ, aby se obraceli na odbor
dopravy a sluÏeb. Jednotlivé pfií-
pady budou fie‰eny podle moÏ-
ností dané lokality (napfi. pomocí
sbûrov˘ch pytlÛ, popelov˘ch
nádob, velkoobjemov˘ch kontej-
nerÛ pfiistavovan˘ch ve vegetaã-
ním období). 

S dal‰ími dotazy k této proble-
matice se obracejte na odbor
dopravy a sluÏeb Mûstského
úfiadu tel. ã. 609 225, 227. 

Marcela Pilafiová
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Zastupitelé na svém posledním zasedání 11. prosince schválili mimo
jiné i obecnû závaznou vyhlá‰ku o místním poplatku za nakládání s
komunálními odpady. Na snímku radní radomír Crha (vpravo) a Ladislav
Va‰ek. Foto: Jana Rumianová

Komise pro v˘chovu a vzdûlá-
vání pracující pfii Radû mûsta FM
oznamuje v‰em obãansk˘m sdru-
Ïením, obecnû prospû‰n˘m spo-
leãnostem, 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 pfiíspû-
vek z fondu v˘chovy a vzdûlávání,
kter˘ je urãen pro tyto uvedené
aktivity. 
Podmínky pro zafiazení Ïádostí:
- Ïadatel musí pro svou Ïádost
pouÏít pfiedepsan˘ tiskopis (obdrÏí
jej na odboru ‰kolství, kultury, mlá-
deÏe a tûlov˘chovy Mûstského
úfiadu ve Fr˘dku-Místku u p.
âechové, tel. 609 204)

- vyplnûn˘ tiskopis se v‰emi nále-
Ïitostmi musí vãas odevzdat na
v˘‰e uvedeném odboru
- Ïadatel mÛÏe Ïádat pfiíspûvek na
akci ãi aktivitu jen z jednoho fondu
mûsta
- Ïadatel nemá vÛãi Mûstu
Fr˘dek-Místek Ïádné dluhy
- Ïadatel provedl fiádné vyúãtová-
ní pfiípadn˘ch dfiíve poskytnut˘ch
dotací
- fond komise nemÛÏe b˘t jedin˘m
finanãním zdrojem pfii realizaci
aktivit
- finanãní prostfiedky fondu nesmí
b˘t pouÏity jako investice
Termíny odevzdání Ïádostí na rok
2002 do 15. 2. a do 17. 5. 2002.

Poplatky za nakládání s odpady  upravuje nová vyhlá‰ka mûsta

Vlastník nemovitosti, která v
zastavûném území obce hraniãí
s pozemní komunikací, odpoví-
dá za ‰kody, které vznikly uÏiva-
telÛm chodníkÛ v dÛsledku zne-
ãi‰tûní, náledí nebo snûhu,
pokud neprokáÏe, Ïe nebylo
moÏné, aby tuto závadu odstra-
nil nebo zmírnil. Stanovuje to
zákon ã. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích.

To znamená, Ïe v období zimní
údrÏby je vlastník nemovitosti pfii-
lehlé k chodníku povinen opatfiit si
posypov˘ materiál a chodník odklí-
zet. V pfiípadû úrazu na neodklize-
ném chodníku má chodec právo
poÏadovat po v˘‰e uvedeném
vlastníkovi nemovitosti náhradu
‰kody.

Obecnû závazná vyhlá‰ka ã.
15/1998 Mûsta FM blíÏe urãuje
povinnosti pfii odstraÀování snûhu
ãi náledí. Z nejdÛleÏitûj‰ích bodÛ
uvádíme, Ïe závadu ve schÛdnosti
je tfieba odstranit do 6 hodiny ranní,
v prÛbûhu dne bez prÛtahÛ. Na
chodnících je zakázáno pouÏívat k
posypu ‰kváru a popel. Sníh z
chodníkÛ je zakázáno shrnovat do
vozovky, ponechá se v hromadách
na okraji chodníkÛ pfii vozovce.
Ti, ktefií nejsou schopni sami zajis-
tit úklid chodníkÛ u nemovitosti,
kterou vlastní, mají moÏnost si tuto
sluÏbu objednat za úplatu napfi. u
Technick˘ch sluÏeb, a. s.     

Ing. Miroslav Hronovsk˘, 
vedoucí odboru DaS

Kdo musí v zimû odklízet chodníky Îádejte o pfiíspûvek z fondu v˘chovy a vzdûlávání
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Mezi leto‰ní akce investiãního odboru patfií i rekonstrukce námûstí
Svobody v Místku a pfiilehl˘ch ãástí. Náklady na tuto akci se vy‰plhají
k ãástce kolem 42 000 000 korun. Poslední práce na rekonstrukci by
mûly probûhnout na jafie 2002. KdyÏ v létû akce zaãínala, nikdo je‰tû
netu‰il, kolik neãekan˘ch problémÛ se k ní bude vztahovat. Pfies
v‰echny potíÏe se v‰ak práce dafií zvládat pfiibliÏnû podle plánu.

TEL.: 0658/ 431 016

Finanãní odbor
vedoucí ing. BoÏena

Skotnicová
Finanãní odbor zabezpeãuje

ãinnost na tfiech úsecích:
● Úsek rozpoãtu a kontroly zaji‰-
Èuje pfiedev‰ím zpracování rozpo-
ãtu mûsta pro dan˘ rok, jeho
zmûn v prÛbûhu roku na základû
aktuálního v˘voje pfiíjmÛ a potfieb,
a v neposlední fiadû kontrolu a
rozbory plnûní rozpoãtu. V prÛbû-
hu roku finanãní odbor organizaã-
nû zaji‰Èoval 2 vefiejné soutûÏe
na poskytnutí úvûrÛ v celkové v˘‰i
100 milionÛ korun na financování
prÛmyslov˘ch zón a dal‰ích
investiãních akcí. 
● Úsek místních daní a poplatkÛ
provádí pfiedev‰ím správu míst-
ních poplatkÛ, tj. vymûfiuje, spra-
vuje a vymáhá poplatky. Zmûnou
legislativy pfie‰la koncem roku na
finanãní odbor také správa nové-
ho místního poplatku za provoz
systému nakládání s komunálními
odpady. 
● Tfietí úsek finanãního odboru -
úãtárna vede úãetnictví mûsta
podle celostátnû platné úãtové
osnovy. Hospodafiení mûsta pro-
bíhá prostfiednictvím úãtÛ u ãtyfi
bank, pfiiãemÏ se dvûma z nich je
platební styk zaji‰Èován elektro-
nicky. Doãasnû volné finanãní
prostfiedky jsou zhodnocovány
formou nákupu pokladniãních
poukázek Ministerstva financí âR
a formou depozitních smûnek.

Odbor ‰kolství, kultury,
mládeÏe a tûlov˘chovy
vedoucí ing. Milada Tkaãíková
Letos odbor kromû celé fiady

dal‰ích aktivit zajistil: 
● zaloÏení a rozjezd provozu
nové pfiíspûvkové organizace
Národní dÛm Fr˘dek-Místek
● zfiízení 17 organizaãních sloÏek
mûsta (‰kolsk˘ch zafiízení bez
právní subjektivity)
● zpracování nov˘ch zfiizovacích
listin v‰ech pfiíspûvkov˘ch organi-
zací zfiízen˘ch mûstem
● realizaci údrÏby na ‰kolách a
‰kolkách ve v˘‰i  9 400 000 korun
● uzavfiení 115 smluv se sportov-
ními organizacemi na podporu
sportu ve mûstû na celkovou
sumu více neÏ 13 milionÛ korun
● poskytnutí 2 413 000 korun a
zpracování 80 smluv o poskytnutí
dotací na podporu kulturní ãinnos-
ti v neziskov˘ch organizacích a
poskytnutí dal‰ích 2 milionÛ rÛz-
n˘m organizacím, které se podíle-
jí na reprezentaci mûsta a to i v
zahraniãí
● kvÛli zmûnû ve financování
‰kolsk˘ch zafiízení bylo nutné
zabezpeãit pfievod 167 milionÛ
korun státních dotací prostfiednic-
tvím rozpoãtu mûsta pro ‰koly a
‰kolky na mzdy, na uãebnice a
uãební pomÛcky 
● odbor zajistil Fr˘decké slav-
nosti a dal‰í akce

Odbor správy 
obecního majetku
vedoucí ing. Hana KaluÏová

● Odbor mimo jiné zaji‰Èuje sprá-
vu bytov˘ch domÛ a nûkter˘ch
domÛ s nebytov˘mi prostory.
V˘daje v oblasti oprav a investic
letos ãinily pfies 41,5 milionu korun. 
● Zastupitelstvo mûsta Fr̆ dek-
Místek schválilo prominutí poplat-
kÛ z prodlení tûm dluÏníkÛm
nájemného z bytu, ktefií v roce
2001 uhradili svÛj dluh na nájem-
ném a sluÏbách v období od 1.
ledna do 30. ãervna. K poslednímu
ãervnu bylo zaplaceno témûfi mili-
on korun.
● Odbor zabezpeãil majetkopráv-
ní vypofiádání prÛmyslov˘ch zón v
Chlebovicích a v Lískovci.
● I letos pokraãovala privatizace
bytového fondu, i kdyÏ v podstatnû
men‰ím rozsahu neÏ v minul˘ch
letech.
● Odbor zaji‰Èoval provoz dvou
pfiístfie‰í, a to na ul. Míru a v
Bahnû-Pfiíkopy, a dále ubytovny
na ul. Sokolská a v b˘valém hote-
lovém domû Koloredov.
● V rekonstruovaném objektu ãp.
811, ul. Mal˘ Koloredov byla vytvo-
fieno celkem 112 bytÛ  o velikosti
0+2. Tyto byty jsou obsazovány
podle seznamu ÏadatelÛ o byt.

Odbor dopravy a sluÏeb
vedoucí ing. Miroslav Hronovsk˘

Zamûstnanci odboru letos
mimo jiné zafiídili:
● rekonstrukci ulice Pu‰kinova
● v˘stavbu silniãního svûtelného
zafiízení na kfiiÏovatce ulic
Lískovecká  - Revoluãní
● rekonstrukci ulic Hluboké a
Vojanovy
● v˘stavbu chodníkÛ na ulicích
Palkovické, Staromûstské, 28.
fiíjna - II.etapa
● opravu prostranství u 8. základ-
ní ‰koly
● v˘stavbu dal‰í etapy kamero-
vého dohledového systému

Mûstská policie
fieditel ing. Ivo Kali‰

Mûstská policie letos napfiíklad: 
● odchytila 259 zatoulan˘ch a
toulav˘ch psÛ, z ãehoÏ 223 bylo
umístûno do útulku
● fie‰ila celkem 10 350 pfiestup-
kÛ, z toho 7720 dopravních, 1690
na úseku vefiejného pofiádku, 360
poru‰ení vyhlá‰ek mûsta, 290
naru‰ení obãanského souÏití a
220 majetkov˘ch pfiestupkÛ
● kontrolami zjistila, Ïe dopravní
pfiedpisy byly nejvíce poru‰ovány
v zónû na Zámeckém námûstí, na
sídli‰ti Slezská, na místeckém
námûstí Svobody a sídli‰tích
Riviéra a Anenská.
● pfiedala na záchytku 436 pod-
napil˘ch obãanÛ a u 1515 osob
provedla kontrolu totoÏnosti z
jiného dÛvodu, neÏ fie‰ení pfie-
stupku 

Investiãní odbor 
vedoucí ing. Jan Kaspfiík

Mezi leto‰ní nejvût‰í akce
investiãního odboru patfií: 
● Rekonstrukce námûstí Svobody
v Místku a pfiilehl˘ch ãástí za cca
42 000 000 korun.
● V˘stavba tzv. startovacích bytÛ
Koloredov. V objektu vzniklo cel-
kem 112 malometráÏních bytÛ, z
toho 11 bezbariérov˘ch. Celkové
náklady 71 293 000 korun.             
● Zahájení prací na PrÛmyslové
zónû Chlebovice. Celkové nákla-
dy: cca 30 milionÛ korun, z toho za
rok 2001 cca  8 milionÛ korun.
● Rekonstrukce velké zasedací
sínû v prostorách MûÚ. Celkové
náklady: 14 954 859 korun.
● Rekonstrukce kina Vlast - úpra-
vy objektu na knihovnu. Náklady:
11 610 052 Kã
● Ze ‰kolsk˘ch akcí napfiíklad
fasáda Z· Lískovec za 3 762 668
korun, oprava fasády 5. Z· za 3
700 000 korun, zastfie‰ení tûlocvi-
ãen 8. Z· za 2 800 000 korun. 

Stavební úfiad
vedoucí ing. Hana Mrózková
Z leto‰ních vût‰ích akcí staveb-

ního úfiadu je moÏné jmenovat: 
● stavby obchodních center
Tesco Místek, Obchodní centrum
Sviadnov, Obchodní centrum
Místek, ul. Pion˘rÛ 
● rekonstrukce bazénu Místek,
ul. Pion˘rÛ (kolaudace leden) 
● propojení cyklistické stezky
Ostrava - Beskydy s mûstskou
ãástí sídli‰tû Slezská a "areálem
zdraví" ve Starém Mûstû vãetnû
lávky pfies fieku Morávku (územní
rozhodnutí srpen)
● byty Koloredov Místek (kolau-
dace prosinec)
● pÛvodnû renesanãní dÛm ã.p.
52 na Zámeckém námûstí, pfie-
stavûn˘ v 18. a 19. století, cenn˘
z hlediska historického v˘voje
mûstské zástavby (majitelé man-
Ïelé Glacovi), kde probûhlo nafií-
zení nezbytn˘ch úprav vlastníkovi
domu, sanace domu, záchrana
památkovû chránûné stavby
● rekonstrukce námûstí Svobody,
Místek (stavební povolení záfií,
kolaudace inÏen˘rsk˘ch sítí prosi-
nec) 
● pfiístavba a stavební úpravy
objektÛ klinické biochemie a
hematologie (stavební povolení
leden, kolaudace fiíjen)

Konec roku b˘vá dobou bilancování a ohlédnutí se za uplynul˘m
obdobím. Pracovníci Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-Místku se letos
zab˘vali celou fiadou akcí, aÈ uÏ organizaãního, investiãního, sociální-
ho nebo jiného charakteru. Nûkteré poãiny úfiadu jsou na první pohled
viditelné, jiné zÛstávají zraku obãanÛ skryty pod stfiechami domÛ, pod
povrchy chodníkÛ nebo za dvefimi jednacích místností. 

Fr˘decko-místeck˘ úfiad má tfiináct odborÛ a mûstskou policii, kaÏd˘
z nich má své specifické zamûfiení, v‰echny odbory spolu ale úzce
spolupracují a na fie‰ení jedné problematiky se jich ãasto souãasnû
podílí i nûkolik najednou. A ãím se mohou jednotlivé odbory v závûru
leto‰ního roku pochlubit?
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Jednou z aktivit odboru kanceláfie starosty je organizaãní zabezpeãe-
ní druÏebních stykÛ mûsta. Letos v srpnu napfiíklad Fr˘dek-Místek nav-
‰tívila tfiináctiãlenná delegace z partnerského mûsta Ames z USA.
Ameriãané bûhem svého pobytu u nás navázali kontakty s celou
fiadou fr˘decko-místeck˘ch organizací i soukrom˘ch subjektÛ, na
jejichÏ základû se pozdûji rozbûhla dal‰í spolupráce.

Odbor vnitfiních vûcí
vedoucí ing. Patrik Îondor

Akce, které odbor vnitfiních
vûcí zabezpeãuje, vycházejí
zejména z provozních potfieb
Mûstského úfiadu Fr˘dek-Místek. 

Mimo to letos odbor:  
● Spolupracoval s âesk˘m sta-
tistick˘m úfiadem na organizaã-
ním a technickém zabezpeãení
Sãítání lidu, bytÛ a domÛ 2001,
které se uskuteãnilo na celém
území âeské republiky v bfieznu.
● Zprovoznil nové internetové
stránky mûsta Fr˘dek-Místek
pod doménou www.frydek-mis-
tek.cz
● Instaloval informaãní kiosek
v budovû úfiadu na Radniãní
1148.
● Zpracoval krizov˘ plán mûsta
Fr˘dek-Místek.

Pfií‰tí rok bude mezi nejv˘-
znamnûj‰í akce patfiit organizaãní
a technické zabezpeãení voleb do
Poslenecké snûmovny, Senátu
a Zastupitelstva mûsta FM.

Kanceláfi starosty
vedoucí ZdeÀka Václavíková

● Odbor kanceláfi starosty zaji‰-
Èuje pfiedev‰ím ãinnost souvisejí-
cí s pfiípravou, organizaãnû-tech-
nick˘m zabezpeãením a prÛbû-
hem jednání volen˘ch orgánÛ
mûsta, tj. rady a zastupitelstva
mûsta a koordinuje jejich ãinnost. 
● RovnûÏ zabezpeãuje pfiípravu
a prÛbûh jednání kontrolního
v˘boru zastupitelstva mûsta vã.
vedení podkladov˘ch materiálÛ.
● KS eviduje a sleduje vyfiizová-
ní stíÏností, petic, podání a ozná-
mení obãanÛ a pfiipomínek a pod-
nûtÛ ãlenÛ zastupitelstva a rady.
Administrativnû je zaji‰Èován

právní úsek vãetnû vedení obec-
nû závazn˘ch vyhlá‰ek.
● Mezi dal‰í ãinnosti odboru kan-
celáfie starosty patfií pfiíprava
a vydávání Zpravodaje rady
mûsta a jeho distribuce do v‰ech
domácností. 
● KS také organizuje hovory
s obãany, zabezpeãuje  reklamní
pfiedmûty  pro prezentaci mûsta
Fr˘dku-Místku, zaji‰Èuje druÏební
styky, napfiíklad v leto‰ním roce
náv‰tûvu z partnerského mûsta
Ames z USA.
● JelikoÏ se jedná o práci na
úseku vedení mûsta, je zaji‰Èo-
ván nepfietrÏit˘ chod sekretariátu
vãetnû poskytování potfiebn˘ch
informací obãanÛm.

Odbor Ïivotního prostfiedí
a zemûdûlství

vedoucí ing. Pavel Kus

Odbor vykonává státní správu
v oblasti Ïivotního prostfiedí
v samostatné i pfienesené
pÛsobnosti. Jedním z jeho stá-
l˘ch úkolÛ je komplexní údrÏba
vefiejné zelenû ve mûstû, vãetnû
zaji‰tûní správy mûstsk˘ch lesÛ.

Letos se odbor mimo jiné
zab˘val: 
● Aktualizací povodÀového
plánu.
● Rekonstrukcí Zámecké ·tûpnice
● Realizací náhradních v˘sadeb
stromÛ (350 ks).
● Zalesnûním údolí Bílého potoka.
● Vybudováním 9 nov˘ch dût-
sk˘ch hfii‰È s dfievûn˘mi prvky.
● Opravou dûtsk˘ch herních
prvkÛ, generální opravou
Humanizace Slezská II -
Dobrovského, velkou opravou
hfii‰tû v sadech Svobody
a Janáãkovû parku.

Obecní Ïivnostensk˘ úfiad 
vedoucí Yvetta Králová

Za období od zaãátku ledna
dokonce listopadu leto‰ního roku
uãinili podnikatelé u OÎÚ ve FM 6
540 písemn˘ch podání, coÏ zna-
mená oproti loÀskému roku
nárÛst zhruba o 7,5%. Tomu také
odpovídá poãet vydan˘ch doku-
mentÛ v poãtu 11 333. Z celkové-
ho poãtu 13 683 registrovan˘ch
podnikatelÛ v oblasti ohla‰ova-
cích Ïivností voln˘ch, bylo vydáno
1 372 nov˘ch Ïivnostensk˘ch
oprávnûní. Ostatní podání jsou
registrována jako ohla‰ované
zmûny, pfieru‰ení Ïivnosti nebo
její obnovení, zru‰ení Ïivnosti,
dokumenty typu osvûdãení, dupli-
kátÛ a rovnûÏ ohlá‰ení zfiízení ãi
ukonãení podnikatelsk˘ch provo-
zoven. Za zmiÀované úkony pfii-
spûl obecní Ïivnostensk˘ úfiad do
obecní pokladny ãástkou ve v˘‰i
zhruba 1.600.000,-Kã. 

Îivnostensk˘ úfiad má na sta-
rosti za obec i evidenci samostat-
nû hospodafiících rolníkÛ, coÏ
pfiedstavuje kromû správy a údrÏ-
by Ïivnostenského rejstfiíku
i samostatnou kartotéku o 267
farmáfiích.

Odbor sociální péãe
vedoucí Bc. Eva Strako‰ová

V˘skyt sociální potfiebnosti
spoluobãanÛ do znaãné míry
souvisí s v˘vojem nezamûstna-
nosti. V roce 1999 jsme zazna-
menali prudk˘ nárÛst nezamûst-
nanosti, vystoupala aÏ nad hrani-
ci 15 %, vloni se v‰ak uÏ dále
nezvy‰ovala a ani letos nedo‰lo
k Ïádn˘m dramatick˘m zmûnám.
V zimních mûsících nezamûstna-
nost pfiekraãovala 14 %, v létû se
pohybovala na hodnotách mezi
13 a 14 %.

Zatímco v roce 2000 bylo
vyplaceno na dávkách sociální
péãe 177 622 000,- korun, letos
uÏ odbor obdrÏel dotaci na soci-
ální dávky ve v˘‰i 193 543 000,-
Kã. Z toho bylo do konce fiíjna
vyplaceno 138 904 612,- Kã.
Sociálnû potfiebn˘m rodinám
s dûtmi byly v prÛbûhu roku
poskytovány jednorázové pfiís-
pûvky pfii nákupu ‰kolních
potfieb, ozdravn˘ch pobytÛ,
lyÏafisk˘ch pobytÛ, nákupu zim-
ního o‰acení i na uhlí. V souãas-
né dobû je odborem vypláceno
dávkou sociální péãe mûsíãnû
pfies 5 300 klientÛ.

VáÏení obãané, 

dovoluji si vám jménem sv˘m i
v‰ech zamûstnancÛ Mûstského
úfiadu ve Fr˘dku-Místku popfiát
vánoãní svátky plné klidu, míru a
pohody a do nového roku hodnû
zdraví a osobních i pracovních
úspûchÛ. Zamûstnanci na‰eho
úfiadu se neustále snaÏí o zkva-
litnûní své práce a o va‰i co nej-
vût‰í spokojenost. Vûfiím, Ïe se
jim i v pfií‰tím roce bude dafiit co
nejlépe hájit va‰e zájmy.
Pfiejeme si, aby pro vás náv‰tû-
va na‰eho úfiadu nebyla nepfií-
jemností, ale naopak abyste od
nás odcházeli spokojeni a dobfie
naladûni. 

Tajemník Mûstského úfiadu
ve FM ing. Petr Mikulec 

Dvojstranu pfiipravila 
Jana Rumianová

Odbor územního a
ekonomického rozvoje

vedoucí ing. Petr ·abrÀák

Oddûlení územního plánování
letos mimo jiné zajistilo:
● zpracovávání 5. zmûn územní-
ho plánu mûsta Fr˘dku-Místku
(definitivní schválení v roce
2002)
● zpracovávání regulaãního
plánu MPZ Fr˘dek
● vypracování studie statické
dopravy v problematick˘ch loka-
litách mûsta 
● zpracovávání Ïádostí v rámci
programu EU - ISPA na stavbu
odkanalizování oblasti povolení
Ole‰né 

Oddûlení ekonomického roz-
voje se letos kromû dal‰ích prací
zab˘valo:
● pfiípravou prÛmyslov˘ch zón
na území mûsta Fr˘dku-Místku,
pfiedev‰ím prÛmyslové zóny
v Chlebovicích
● jednáním s potencionálními
investory v prÛmyslové zónû
Lískovecká, ktefií by v dané loka-
litû vybudovali v˘robní závod 
● pfiípravou Ïádostí o dotaãní
tituly v rámci ministerstev pfii
Vládû âR a dal‰ích dotaãních
titulÛ v návaznosti na pfiedstruk-
turální fondy EU 

Odbor sociálních sluÏeb
vedoucí ing. Vladislava Bertová
● Ze strany pfiíspûvkov˘ch orga-
nizací byla vûnována pozornost
opravám a údrÏbû majetku a na
fiadû z nich bylo provedeno
zateplení budov, opravy, bezbari-
érové úpravy aj.
● Roz‰ífiením programové
nabídky v klubech dÛchodcÛ
do‰lo k zvût‰enému zájmu o tuto
zájmovou aktivitu. 
● Do‰lo k podpofie fiady zdravot-
nû znev˘hodnûn˘ch obãanÛ,
obãanÛ v mimofiádn˘ch  sociál-
ních situacích zvlá‰È hodn˘ch
zfietele a ãinnosti organizací
s humánním posláním prostfied-
nictvím Charitativního a Zdravot-
ního fondu
● Byl vytvofien nov˘ kontakt na
dal‰í azylové zafiízení pro umís-
Èování obãanÛ vyÏadujících
zvlá‰tní pomoc.
● Odboru se podafiilo roz‰ífiit
okruh neziskov˘ch organizací, se
kter˘mi spolupracuje a prostfied-
nictvím kter˘ch fie‰í specifické
problémy a poÏadavky obãanÛ
v oblasti sociálních sluÏeb
a zájmov˘ch aktivit. Souãasnû
jejich pÛsobení a ãinnost podpo-
ruje finanãnû.
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FIREMNÍ PRODEJNA
Na ulici Míru ve Fr˘dku-Místku (objekt b˘valé „Pilnikárny“)

Vám nabízí hutní materiál a kovov˘robky. 

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

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

• Tahokov - kompaktní a trvanlivá síÈovina z plechu.

• Obouvací lÏíce barevné i nerezové ve tfiech délkách. 

• Rohové li‰ty do vnitfiních omítek.

• Toroidní transformátory, skládané a vinuté jádra. 

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

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

Telefon: 0658/482 919, 622 148

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

Nabízí od nového ‰kolního roku následující studijní obory: 

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

V‰echny uvedené obory lze studovat formou denní nebo dálkovou. 
Kontaktní telefon: 0658/43 36 36, 0604/835 184, 0603/574 554

Firma VELâOVSK¯

● renovace dvefií, 
kuchyÀsk˘ch
linek

● montáÏe 
bezpeãnostních
dvefií 
zn. Sherlock

● v˘roba dvefií
● vitráÏová skla

Tel.: 0606/705 858 
(nonstop)

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

e-mail:velc@applet.cz

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

vodo - topo - plyn
s bezplatnou konzultací

nabízí
firma KUPâA Tomá‰

739 11 PrÏno ãp. 5

Volejte ihned 0658/675 999
nebo 0602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·

KBB
● zfiizování a provoz

spoleãn˘ch 
televizních antén

● montáÏe a servis
antén

Tel/fax/zázn.
0658/622 161

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

volejte zdarma

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

0658 625 625

0603 512 515

cesta zpût zdarma

slevy pro 
tûlesnû 

postiÏené 
a dÛchodce

RÁMUJEME 
A PASPARTUJEME

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

SKLENÁ¤SKÉ PRÁCE 
V INTERIÉRECH
A EXTERIÉRECH.

Provozní doba:
Po - pá 8 - 17

tel.: 0658/313 85
0723/667 141

Sídlo: 
Domov mládeÏe SP·,

ul. 28. fiíjna 1639, 
Fr˘dek-Místek

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

PNEUCENTRUM PROFI

PRODEJ

SERVIS

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

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

HAVARIJNÍ SLUÎBA

NONSTOP

0608/868 868

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

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

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

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

ssee ssppeecciiaalliizzaaccíí 
tteecchhnniicckkáá zzaafifiíízzeenníí bbuuddoovv.. 

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

fieditel ing. Du‰an Rybák.

Uzávûrka pfií‰tího ãísla Zpravodaje bude
v úter˘ 15. ledna 2002.

VáÏení ãtenáfii, 
Zpravodaj Rady mûsta Fr˘dku-Místku vychází vÏdy ke konci kaÏ-
dého mûsíce a podle toho je také ãíslován, ve skuteãnosti se ale
vût‰ina sdûlení vztahuje k mûsíci následujícímu. Chtûli bychom

tuto nesrovanlost uvést do souladu, proto od zaãátku roku
Zpravodaj pfieãíslujeme. Nyní drÏíte v rukou ãíslo 12/ prosinec
2001, pfií‰tí ãíslo v‰ak nebude 1/ leden, ale hned 2/ únor 2002. 

Dûkujeme za pochopení.
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0658-631 535
0658-679 371
0604-556 181

Sbûr nebezpeãn˘ch sloÏek 
komunálního odpadu ve Fr˘dku-Místku
Na vybrané parkovi‰tû ve mûstû mÛÏete bezplatnû pfiinést tyto

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

parkovi‰tû ve F-M mûsíc termíny sbûru

U KINA P.BEZRUâE Listopad 27.11.-29.11.
Leden 8.1.-10.1.
Únor 5.2.-7.2.
Bfiezen 5.3.-7.3.

U KRYTÉHO BAZÉNU Prosinec 4.12.-6.12.
Leden 15.1.-17.1.
Únor 12.2.-14.2.
Bfiezen 12.3.-14.3.

U MARIÁNSKÉHO KOSTELA Prosinec 11.12.-13.12.
Leden 22.1.-24.1.
Únor 19.2.-21.2.
Bfiezen 19.3.-21.3.

NAPROTI ZASTÁVCE NA VESELÉ Prosinec 18.12.-20.12. 
Leden 29.1.-31.1.
Únor 26.2.-28.2.
Bfiezen 26.3.-28.3.

úter˘, stfieda, ãtvrtek    8,00 - 16,00 hod.
Sbûr nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního odpadu v na‰em
mûstû provádí Fr˘decká skládka a.s., tel. 627 047,  636 251

Seznam odchycen˘ch psÛ pfiedan˘ch do útulku
8.10.2001 na ul.âSA odchycena fena kfiíÏence ãerné barvy
9.11.2001 na  âSA odchycen stafford-pes

15.11.2001 na Slezské odchycen ãern˘ kfiíÏenec
20.11.2001 na ul. 17. listopadu nalezen men‰í ãerno‰ed˘ kfiíÏenec
21.11.2001 u nemocnice odchycena malá bílá fena, ãerné skvrny

na hfibetû
23.11.2001 na Colloloukách nalezena Ïlutá fena nûm. ovãáka
25.11.2001 u Novorestu odchycen staford
26.11.2001 odchyceno ‰tûnû jezevãíka - hnûd˘ kfiíÏenec
27.11.2001 na AS VP odchycena hnûdá fena pitbula 
28.11.2001 na Beskydské u TS odchyc. kfiíÏená hladkosrstá fena 
28.11.2002 na sídli‰ti Slezská nalezeno ãerné ‰tûnû kokr‰panûla

1.12.2001 u KD VP odchycena ãerno‰edá fena s pálením, kfií-
Ïenec nûm.ovãáka

2.12.2001 na âD odchycen ohafi
2.12.2001 na ul.K Hájku odchycen ãern˘ kfiíÏen˘ pudl
3.12.2001 u Hypernovy nalezen hnûd˘  jezevãík

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

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

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt ãp. 1753, J. Suka, 

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

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

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

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

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

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

- nebytové prostory o v˘mûfie 27,5 m2 (vestavûná prodejna)
2) Objekt ãp. 604, Sadová

- V., VIII., IX. NP.  - kanc.  (soc. zafiízení spoleãné v jiném poschodí)
3) Objekt ãp. 591, Nár. muãedníkÛ

- II. NP. - nebytové prostory o v˘mûfie 15,2 m2
- II. NP. - nebytové prostory o v˘mûfie 24,7 m2

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

POZEMKY K PRONÁJMU
Mûsto Fr˘dek-Místek nabízí k pronájmu následující pozemky:

k.ú. Fr˘dek
- pozemky p.ã. 1512/2, zast. plocha o v˘mûfie 192 m2, p.ã. 7633/2,

vodní plocha o v˘mûfie 184 m2, p.ã.1520/2, ost. plocha o v˘mûfie 16
m2, p.ã. 1519/2, zahrada o v˘mûfie 105 m2, p.ã. 1519/4, zast. plo-
cha o v˘mûfie 98 m2, 1518/2, zast. plocha o v˘mûfie 21 m2, p.ã.
1521/2, ost. plocha o v˘mûfie 43 m2 (ul. T. G. Masaryka) - za úãe-
lem dostavby uliãní linie.

- pozemky p.ã. 1831/249, ost. plocha  a p.ã. 1524, zast. plocha o celko-
vé v˘mûfie 400 m2 (Kostikovo nám.) - za úãelem dostavby uliãní linie.

k.ú. Lískovec u Fr˘dku-Místku
- pozemky p.ã. 3711/10, orná o v˘mûfie 12161 m2, p.ã. 3711/4, orná

o v˘mûfie 22067 m2, p.ã. 3711/15, orná o v˘mûfie 8062 m2, p.ã.
5268/1, orná o v˘mûfie 10131 m2, p.ã. 5268/6, orná o v˘mûfie 19419
m2 a p.ã. 5268/8, orná o v˘mûfie 3229 m2 - prÛmyslová zóna
Lískovec

Informace:
MûÚ - odbor správy obecního majetku, tel. ã. 0658/609 173

PÒJâKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MùSTA FM
Îádosti k úãasti na v˘bûrovém fiízení na poskytnutí pÛjãek z Fondu
rozvoje bydlení mûsta Fr˘dek-Místek pro rok 2002 lze podat na MûÚ
ve Fr˘dku-Místku, odboru správy obecního majetku ve lhÛtû od
2.1.2002 do 12.2.2002.

Informace:
MûÚ - odbor správy obecního majetku, tel. ã. 0658/609 172,  609 180.
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✌

ELEKTRONICKÉ SOUâÁSTKY,
NÁHRADNÍ DÍLY AUDIO, VIDEO, 

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

KUPÓNY GO, TWIST, OSKAR
A DAL·Í

OPRAVY
tv, audio, video, 

mobilní telefony, mikrovlné trouby
a po dohodû v bytû zákazníka 

i opravy televizorÛ

S í d l o :

Firma VADaS
ul. 28. fiíjna 1639 Místek 

(internát SP· naproti Hutního projektu)

Tel.: 0602/566 025 
0658/313 85

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

e-mail: vadas@spsfm.cz

V rámci aktivit Regionu
Beskydy, jehoÏ pfiedsedou je
místostarosta Mûsta Fr˘dek-
Místek ing. Petr Rafaj, se dne
10. prosince v rekreaãním stfie-
disku DÛl Paskov na Morávce
konal semináfi pro provozova-
tele hotelov˘ch zafiízení v regi-
onu Beskydy.

Pfiedná‰ející, mezi kter̆ mi byla
mimo jiné i RNDr. Alena
Labodová z V·B - TU Ostrava,
seznámili pfiítomné s moÏnostmi
provozÛ úsporn˘ch opatfiení v
rámci konkrétních provozÛ (zde
hotelov˘ch zafiízení). Pro zájem-
ce se nabídla moÏnost vypraco-
vání úsporn˘ch opatfiení pro jejich
provozy zdarma v rámci diplomo-
vé práce jedné z lektorek.

¤editel Beskydského informaã-
ního centra ve Fr̆ dku-Místku Petr
Kolãárek pfiedloÏil návrh statutu
asociace podnikatelÛ cestovního
ruchu v regionu Beskydy, jejíÏ
vznik vypl˘vá ze závûrÛ studie
"Strategie rozvoje cestovního
ruchu v Regionu Beskydy".
ZaloÏení asociace se ve svûtle
posledních událostí (viz spory o
provoz lyÏafisk˘ch vlekÛ na
Pradûdu a Lysé hofie) jeví pro
podnikatele v cestovním ruchu
jako uÏiteãné, napfiíklad z hledis-
ka vût‰í váhy hlasu asociace pfii
zastupování jejich zájmÛ vÛãi
jin˘m subjektÛm. 

Ing. arch. Petra Schnirchová

Úsporná opatfiení tématem semináfie
Pro malé a stfiední podnikate-

le (MSP) z na‰eho regionu,
ktefií pro svÛj podnikatelsk˘
zámûr mají nedostatek voln˘ch
finanãních prostfiedkÛ Regio-
nální inovaãní centrum Fr˘dek-
Místek (RIC FM) aktuálnû sdû-
luje:

Dne 29. fiíjna 2001 byla uzavfie-
na mezi âMZRB a bankou
Kreditastalt für Wiederaufbaau
smlouva, na jejímÏ základû bude
získáno 15 milionÛ EUR k posky-
tování zv˘hodnûn˘ch úvûrÛ pro
MSP. Tûmito prostfiedky budou
posíleny zdroje pro program
KREDIT, jehoÏ navrhovatelem
bylo ministerstvo prÛmyslu a
obchodu (MPO) a kter˘ byl
schválen vládou âeské republiky
na léta 2001 aÏ 2004. 

Program umoÏÀuje poskytnout
zv˘hodnûn˘ úvûr podnikatelsk˘m
subjektÛm s poãtem zamûstnan-
cÛ do 50 osob. Splatnost úvûru je
max. 6 let, pfii pevné úrokové mífie
7 % p.a. V˘‰e úvûru nesmí pfie-

sáhnout 80 % pfiedpokládan˘ch
nákladÛ projektu. 

ProtoÏe jiné projekty pro MSP
jiÏ nebudou do konce roku vyhlá-
‰eny, v˘‰e uveden˘ projekt je
poslední moÏnost pro získání zv˘-
hodnûného úvûru pro MSP. Navíc
pro vybrané okresy, mezi které
patfií i Fr˘dek-Místek, mÛÏe v˘‰e
úvûru dosáhnout aÏ 8 milionÛ
korun (jinak 4 miliony korun). 

Máte-li zájem o tento úvûr,
mÛÏe vám RIC F-M poskytnout
detailnûj‰í informace vãetnû pfií-
slu‰n˘ch formuláfiÛ Ïádosti.
MÛÏete vyuÏít i na‰ich zku‰eností
pfii jejich zpracování (na smluvním
základû). Zajistíte-li si v‰echny
potfiebné podklady sami, mÛÏe-
me vám bezplatnû va‰í Ïádost
zkontrolovat a pfiípadnû upozornit
zejména na formální nedostatky.

Najdete nás na známé adrese
v areálu VÚHÎ Dobrá.
Doporuãujeme náv‰tûvu pfiedem
telefonicky dohodnout (tel.
0658/601171, 601201, 601206).

EURA poplynou k podnikatelÛm

Akciová spoleãnost DisTep
byla zaloÏena Mûstem Fr˘dek-
Místek v roce 1995 a ãinnost
zahájila v v roce následujícím,
kdy pfievzala tepelné hospodáfi-
ství po státním podniku Teplo
Fr˘dek-Místek, s.b.p.

Do roku 1995 byl státní podnik
Teplo s.b.p. dotován zakladate-
lem formou dotací ke ztrátû a
dotací na investice, ale od roku
1996 aÏ dosud nepotfiebovala
akciová spoleãnost DisTep Ïádné
finanãní prostfiedky od svého jedi-
ného akcionáfie - Mûsta Fr̆ dek-
Místek, a ani v budoucnu potfie-
bovat nebude. Je totiÏ, jako
kaÏdá jiná akciová spoleãnost,
zaloÏena za úãelem podnikání, a
tedy i dosahování zisku.
Vytvofien˘ zisk je v DisTep a.s.
vyuÏíván z drtivé vût‰iny na inves-
tice do tepelného hospodáfiství.
Je samozfiejmû vytvofien pfiede-
v‰ím z prodeje tepelné energie,
coÏ je pfievládající ãinnost spoleã-
nosti. 

Hlavním pfiedmûtem podnikání
je tedy distribuce tepelné energie
pro vytápûní, distribuce tepelné
uÏitkové vody a prodej studené

pitné vody. Dále spoleãnost pod-
niká v nûkolika dal‰ích oblastech,
a to zejména v autodopravû
(v˘voz jímek, ãi‰tûní kanalizací), v
havarijní sluÏbû a v pronájmu
nebytov˘ch prostor. 

Ze v‰ech v˘‰e uveden˘ch
druhÛ podnikání dosáhla DisTep
a.s. za rok 2000 úãetního hospo-
dáfiského v˘sledku 2 400 000
korun. Z celkového objemu trÏeb
za rok 2000 ve v˘‰i 318 536 000
korun tvofií trÏby za dodávku tepla
a teplé uÏitkové vody 286 282
000 korun, trÏby za studenou pit-
nou vodu 14 682 000 korun a
ostatní trÏby 17 572 000 korun. 

Pro mûstsk˘ úfiad ve Fr̆ dku-
Místku a jím zfiízené organizace
zaji‰Èuje DisTep a.s. mimo prode-
je tepla a vody práce ve velmi
malém rozsahu. Za rok 2000
napfiíkad DisTep a.s. takto vyú-
ãtoval ãástku cca 41 000 korun za
havarijní sluÏbu a cca 100 000
korun za sluÏby autodopravy. Z
v˘‰e uvedeného vypl˘vá, Ïe
DisTep a.s. nevykonává Ïádné
ãinnosti související se zadáváním
vefiejn˘ch zakázek, které organi-
zuje Mûsto Fr̆ dek-Místek.

DisTep je plnû sobûstaãná spoleãnost

Akciová spoleãnost Fr˘dec-
ká skládka a.s. byla zaloÏena
Mûstem FM a 18 obcemi okresu
FM v ãervenci 1992.

Základní jmûní spoleãnosti ãini-
lo ke dni zápisu do obchodního
rejstfiíku 16 900 000,-Kã a v sou-
ãasné dobû ãiní 39 400 000,- Kã,
s roãním obratem cca 54 000
000,- Kã. Základním posláním
spoleãnosti je komplexní nakládá-
ní s odpady, tzn. sbûr, úprava
a zne‰kodÀování prakticky v‰ech
druhÛ, v regionu se vyskytujících
odpadÛ. 

Fr˘decká skládka a.s. zabez-
peãuje nakládání s odpady pro
Mûsto Fr˘dek-Místek a pro 22 pfii-
lehl˘ch obcí, leÏících na rozloze
cca 300 km2, tj. pro více neÏ 180
000 obyvatel a podnikatelÛ. Touto
ãinností zaji‰Èuje nakládání
s odpady i pro fiadu v˘znaãn˘ch
podnikÛ a organizací, tak aby
zne‰kodÀování odpadÛ probíhalo
v souladu s pfiíslu‰nou platnou
legislativou a potfiebami sv˘ch
akcionáfiÛ.

Jedná se pfiedev‰ím o tyto ãin-
nosti :

- Provozování systému separo-
vaného sbûru skla, papíru, plastÛ,
kovÛ a biologického odpadu

s následn˘m dotfiiìováním
a zpracováním vytfiídûné suroviny

- provoz dotfiiìovací linky
s moÏností následné v˘roby recy-
klátÛ

- v˘roba BIO kompostu z mûst-
ské zelenû, biologick˘ch odpadÛ
z TKO, pfiíp. kalÛ z âOV

- sbûr a recyklace stavební
sutû, asfaltu a pneumatik

- provozování systému sbûru
nebezpeãn˘ch odpadÛ z TKO

- spolupráce pfii zne‰kodÀování
sloÏek TKO

- zne‰kodÀování nevytfiídûného
TKO a dal‰ích odpadÛ na fiízené
skládce Panské Nové Dvory.

Fr˘decká skládka a.s. se
v neposlední fiadû podílí i na
mnoha v˘znamn˘ch akcích pro
vefiejnost. V roce 1998 bylo zadá-
no zpracování ekologického audi-
tu na Fr˘decké skládce a.s.
s moÏnou pfiípravou na certifikaci
dle  ISO 14 000. Tímto aktem
chce management Fr˘decké
skládky a.s. zavr‰it snahu o maxi-
mální moÏné zabezpeãení Ïivot-
ního prostfiedí z hlediska odpado-
vého hospodáfiství v podbeskyd-
ském regionu okresu Fr˘dek-
Místek.

Fr˘decká skládka nakládá s odpady 23 obcí

Akciová spoleãnost TS
vznikla 1. ãervence 1995 trans-
formací pÛvodní pfiíspûvkové
organizace Technické sluÏby
mûsta Fr˘dku-Místku fungující
od roku 1968. Jedin˘m zaklada-
telem spoleãnosti je Mûsto
Fr˘dek-Místek.

V souãasné dobû je TS a.s.
rozdûlena na pût samostatn˘ch
hospodáfisk˘ch stfiedisek. Jedná
se o stfiediska Vefiejné osvûtlení,
Komunikace, ZeleÀ, Technická
správa a Doprava. 

Mûsto FM má díky 100% vlast-
nictví akcií spoleãnosti TS a.s.
maximální moÏnou kontrolu nad
ãinností a hospodafiením podniku
prostfiednictvím jmenovan˘ch
zástupcÛ mûsta ve statutárních
orgánech a není tedy odkázáno
jen do role odbûratele sluÏeb. Pfii
cca 80% podílu mûsta FM na cel-
kovém obratu spoleãnosti je
mûsto zcela dominantním odbû-

ratelem sluÏeb a tím má velmi sil-
nou pozici k dosaÏení nízk˘ch
cen, dodrÏení kvality a termínÛ
smluvnû sjednan˘ch obûma part-
nery. Spoleãnost TS a.s. dosahu-
je zisku i pfies poskytování sluÏeb
za niÏ‰í ceny, neÏ jsou v âeské
republice ceny obvyklé v základ-
ních oborech její ãinnosti. 

Existencí samostatné akciové
spoleãnosti, která se musí o
zakázky mûsta ucházet stejnû,
jako kter˘koliv jin˘ podnikatelsk˘
subjekt, je dosaÏeno nûkolika
pfiízniv˘ch efektÛ: mûsto nakupu-
je sluÏby za nejniÏ‰í dosaÏitelné
ceny na trhu, mûstem vlastnûná
spoleãnost musí neustále usilovat
o konkurenceschopnost, v pfiípa-
dû, Ïe TS a.s. získají zakázku,
získává mûsto dvojí zisk - poprvé
z rozdílu mezi cenou nejbliÏ‰í
vy‰‰í nabídnuté ceny a cenou TS
a.s., a podruhé ve formû ãistého
zisku vytvofieného TS a.s.

Mûsto má prospûch i z vlastnictví TS a.s.
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Slovo myslivost v kaÏdém
z nás vyvolává rÛznou pfiedsta-
vu. Zákonodárci moÏná pfielét-
ne pamûtí projednávan˘ zákon
o myslivosti, ekolog se zamys-
lí nad jeho v˘znamnou funkci
související s ochranou Ïivotní-
ho prostfiedí a labuÏníkovi
snad vyvstane pfied oãima
zajíc na smetanû.

Pokud je nûkdo myslivcem,
chápe myslivost jako souhrn
mnoha ãinností, o kter˘ch vût‰ina
z nás jen málo ví. A tak jiÏ nejde
jen o právo myslivce "zvûfi stfiíleti
a pfiivlastÀovati si ji vcelku nebo
zãásti", ale pfiedev‰ím pamatovat
na zvûfi, kdyÏ strádá, kdyÏ hyne
nemocí, rukou pytláka nebo díky
pfietechnizovanému svûtu s jeho
siln˘mi motory. O tom v‰em by
mohl hodnû vyprávût mysliveck˘
hospodáfi Inocenc Kolébal
z Mysliveckého sdruÏení Místek. 

Zvífiata spotfiebují
metráky krmiva 

"Myslivost je sice ãinností
zájmovou, ale není to jen zábava.
Od fiíjna je tfieba pfiikrmovat zvûfi,
a to do skuteãného jara. Na‰e
sdruÏení obhospodafiuje plochu
620 hektarÛ. Na ní máme sedm
kryt˘ch krmelcÛ s kor˘tky se solí
a sedmnáct zásypÛ, coÏ jsou
kryty se ‰ikmou stfiechou dva krát
tfii metry pro baÏanty. Ti spotfiebu-
jí za zimu pût aÏ ‰est metrákÛ
p‰enice. Do krmelcÛ pro srnãí
zvûfi naloÏíme 300 kilogramÛ
sena a 150 kilogramÛ ovsa,"
vypoãítává mysliveck˘ hospodáfi.  

·kodnou je li‰ka, 
ale nûkdy i ãlovûk

"Starosti nám v honitbû dûlá
‰kodná zvûfi, která se mnoÏí
hlavnû v Místeckém lese, kter˘ je
nehonební plochou, protoÏe patfií
vojákÛm. Kdysi to byl svátek
zastfielit li‰ku. Letos jsme jich
zastfielili jiÏ sedm, nedávno jednu
u mlékárny v Místku. Ale ‰kodu
páchají i toulavé koãky a toulaví
psi. Ti mohou b˘t podobnû jako
li‰ky nositeli vztekliny.
Potfiebujeme zdravou zvûfi, proto
probíhá dvakrát roãnû na jafie
a na podzim ve spolupráci
s Okresní veterinární stanicí vak-
cinace li‰ek proti vzteklinû. Ta
spoãívá v nastraÏení asi devade-
sáti návnad. Pak je‰tû  kontrolu-
jeme, zda tyto návnady li‰ky
na‰ly. Dal‰í ‰kody na zvûfii
páchají lidé. S pytláky se snad
myslivci pot˘kali odjakÏiva. Ale

co fiíci ke ‰tvaní zvûfie tfieba
motorovou snûhovou rolbou?"
ptá se Inocenc Kolébal.     

V Místku jeleni nejsou  

Na katastrálním území Fr˘dku-
Místku, tedy ani v jeho okrajo-
v˘ch ãástech, se jiÏ nevyskytuje
jelen. V Chlebovicích se objeví
leda danûk nebo muflon zatoula-
n˘ z hukvaldské obory. âerná
zvûfi se vyskytuje je‰tû
v Sedli‰tích a pfiechodnû
v Palkovicích. A co se t˘ãe srnãí
zvûfie, myslivci v Místku mají kaÏ-
d˘m rokem povolen odstfiel ‰esti
kusÛ. Provádûjí prÛbûrn˘ odstfiel,
coÏ znamená odstranûní zvûfie
nemocné, pfiestárlé a poãetnû
pfiebyteãné, aby byl udrÏen nor-
movan˘ stav zvûfie z pohledu
chovatelského.

Myslivci musí znát pfiedpisy

Myslivost - to je také celá fiada
pfiedpisÛ vypl˘vajících z mysli-
veckého zákona. Tfieba, Ïe mys-
livec mÛÏe vystfielit na zvûfi
pouze hodinu po západu slunce
a hodinu pfied jeho v˘chodem, se
samozfiejmostí dodrÏuje doby
hájení. Budoucí myslivec proka-
zuje fiadu znalostí a dovedností
vãetnû zacházení s loveckou
zbraní pfii teoretické  i praktické
ãásti zkou‰ky. Vy‰‰í odborné
zkou‰ky pro funkcionáfie a mysli-
vecké hospodáfie organizuje
âeskomoravská myslivecká jed-
nota.

I kdyÏ se narodil daleko,
mûsto zná velmi dobfie

Pan Kolébal se narodil daleko
odtud, asi 5 km od Bzence.
Zkou‰ky na myslivce sloÏil jiÏ
v roce 1950, pak následovaly
vy‰‰í myslivecké zkou‰ky pro
myslivecké hospodáfie a nyní
dal‰í zkou‰ky  pro získání zbroj-
ního prÛkazu. Do na‰eho kraje
pfii‰el v roce 1956, aby se
v Paskovû vyuãil zedníkem u sta-
vitele Klegy. Pracoval v Okresním
stavebním kombinátû, pozdûj‰ím
OSP, pak jako mistr ve Slezanu
mûl na starosti od roku 1964
v˘stavbu slezanského fotbalové-
ho stadionu. DÛvûrnû zná na‰e
mûsto jako stavbafi, ale i jeho
Ïivotní prostfiedí, protoÏe u "mys-
livcÛ" v Místku je uÏ od roku 1958
a z toho ãtyfiicet let ve  funkci
mysliveckého hospodáfie. 

Anna Nováková

Myslivost není jen zábava, 
ale také starost o zvífiata

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

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

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

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

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

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

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

Zleva pfiedseda Mysliveckého sdruÏení Místek Josef Sur˘ a myslivec-
k˘ hospodáfi téhoÏ sdruÏení Inocenc Kolébal. Vzadu ãlenové
Mysliveckého sdruÏení Palkovice.     Foto: Archiv Inocence Kolébala

Nejen krásnû vyzdobené
mûsto, ale pfiedev‰ím nové
supermarkety nás lákají svou
pfiedvánoãní v˘zdobou a boha-
t˘m v˘bûrem atraktivního
zboÏí. 
ZboÏí láká nejen zákazníky, ale i
takzvané kapsáfie. Ti vyuÏívají
sníÏené pozornosti nakupujících
a zamûfiují se na jejich kabelky,
kapsy nebo pootevfiené nákupní
ta‰ky. Ke krádeÏím samozfiejmû
nedochází jen v supermarketech,
ale ãasto také v dopravních pro-
stfiedcích a na trÏi‰tích. Tûm,
ktefií se zamûfiují na tento druh
kriminality, staãí jen moment k
tomu, aby nûkter˘m lidem znepfií-
jemnili leto‰ní svátky. 

Chtûli bychom obãanÛm pfii-
pomenout nûkolik rad vypl˘va-
jících ze zku‰eností policie, jak
zlodûjÛm ztíÏit jejich ãinnost a
omezit riziko okradení:
● Peníze a kreditní karty ukládej-
te do vnitfiních kapes obleãení,
nikoliv do zadní kapsy kalhot.
● Pokud se dostanete do tlaãeni-
ce na ulici, v obchodû nebo v
dopravním prostfiedku, vûnujte
pozornost bezprostfiednímu okolí
a pfiesvûdãte se, Ïe své vûci
máte v kapse.
● Ta‰ku s penûzi nenoste na

zádech, kam nevidíte. 
● Vûnujte pozornost i své kabel-
ce pfiehozené pfies rameno.
● Nenoste s sebou velkou hoto-
vost a pokud ano, rozdûlte ji na
více míst.
● Svá zavazadla nikdy nespou-
‰tûjte z oãí (napfiíklad na nákup-
ním vozíku).
● PouÏívejte radûji ‰ekovou kníÏ-
ku.
● JestliÏe jste majitelem kreditní
karty, své identifikaãní ãíslo si
zapi‰te oddûlenû. V pfiípadû krá-
deÏe okamÏitû volejte poboãku
banky nebo spofiitelny a oznamte
ztrátu. 
● ·ekovou kníÏku nenoste nikdy
spoleãnû s kreditní kartou a ostat-
ními dokady. Zlodûji postaãí
údaje z va‰í karty, aby si mohli
vypsat ‰ek. 
● Tyto rady se samozfiejmû t˘ka-
jí i mobilních telefonÛ a ostatních
dokladÛ. 
Policie âR pfieje v‰em obãa-
nÛm krásné a klidné proÏití
vánoãních svátkÛ a do roku
2002 hodnû zdraví, ‰tûstí a co
nejménû zku‰eností s jakouko-
liv trestnou ãinností. 

Tisková mluvãí O¤ PâR FM
Por. Bc. Jana Posová

Jak zlodûjÛm znepfiíjemnit kradení
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Tomuto obãanovi z Fr˘dku-
Místku vadí, Ïe je v souãasné
dobû zmatek v úãtování svozu
odpadÛ. Proto se rozhodl, Ïe si
na starostu mûsta ZdeÀka
Stolafie pûknû zasedne...

10SILVESTR PROSINEC 2001

VáÏení obãané,
Na dvefie klepe jeden z nejbláznivûj‰ích a nejveselej‰ích svátkÛ v

roce - Silvestr. Chtûli bychom také pfiispût k va‰í dobré a veselé nála-
dû, proto pfiiná‰íme nûkolik momentek, které vznikly v prÛbûhu tohoto
roku pfii rÛzn˘ch akcích mûstského úfiadu, a které jsou na jinak seri-
ózních stranách na‰eho periodika témûfi nepublikovatelné. Dfiíve, neÏ
si je prohlédnete, bychom v‰ak chtûli zdÛraznit, Ïe jde skuteãnû o
momentky vytrÏené z kontextu a skuteãnost, která je na nich zachy-
cena, by v souvislostech nepochybnû vyznûla zcela jinak. Apelujeme
proto na vá‰ smysl pro humor a prosíme, pusÈte na chvíli fantazii na
procházku a na základû tûchto fotografií ani textÛ nikoho z "potrefe-
n˘ch" neodsuzujte.

● ● ● ● ●

Obãanka ze Skalice se svûfiila fr˘decko-místecké místostarostce Evû
Richtrové (vpravo), Ïe skalick˘m obãanÛm padá na hlavu jejich kul-
turní dÛm a proto nemají kde oslavit leto‰ního Silvestra.

Závodníku v thajském boxu
Weismanovi se nelíbí, Ïe chce
mûstsk˘ úfiad pfiestûhovat
hudební klub Stoun. Rozhodl se
proto, Ïe dá místostarostovi
Josefu Vojvodíkovi "do nosu". 

V kuloárech se prosl˘chá, Ïe místostarostka Fr˘dku-Místku Eva
Richtrová tak dlouho pomáhala místní rómské komunitû, aÏ ji vy‰etfio-
vatel Okresního úfiadu vy‰etfiování Policie âeské republiky obvinil
z rasizmu naruby a zavfiel jí do cely pfiedbûÏného zadrÏení. Za mfiíÏe
k ní pr˘ brzy pfiibude i znám˘ fr˘decko-místeck˘ novináfi Petr Pavelka,
kter˘ je pro zmûnu obviÀován z rasizmu starostou mûsta ZdeÀkem
Stolafiem. Ten v‰ak ov‰em moÏná v cele skonãí také, protoÏe odmítá
poskytovat informace redaktoru Pavelkovi, ten v‰ak na nû má ze záko-
na nárok.  Z cely pr˘ zfiejmû v‰ichni tfii vyjdou holohlaví, protoÏe si
kvÛli rozdíln˘m názorÛm vjedou do vlasÛ.

Starosta Fr˘dku-Místku Zdenûk Stolafi (vlevo) pro obãany vymyslel
novou soutûÏ: kdo z obãanÛ nejlépe napodobí jeho grimasy, dostane
pfiednostnû pfiidûlen˘ obecní byt. V pofiadníku mûstského úfiadu je
zapsáno témûfi dva tisíce ÏadatelÛ o byty, není tedy divu, Ïe je o sou-
tûÏ velk˘ zájem. O nejpfiesnûj‰í starostovu grimasu soutûÏili i obãané
Lískovce na pravideln˘ch "Hovorech" letos v listopadu.

Starosta Stolafi v grimasách soutûÏil i na listopadov˘ch "Hovorech
s obãany" v Zelinkovicích. KdyÏ ov‰em v zápalu hry pfiedvedl tento
pozdrav, pamûtníkÛm ztuhla v Ïilách krev a ze soutûÏe radûji dobro-
volnû odstoupili.

¤ádné zasedání zastupitelstva mûsta Fr˘dku-Místku, které se konalo
letos v záfií, bylo obzvlá‰È  úmorné. Po patnácti hodinách jednání jed-
notliví zastupitelé nudu fie‰ili po svém: napfiíklad Martin ¤íman si pfie-
ãetl 15 kg denního tisku, kter˘ nestihl pfieãíst v práci, Petr Îelezník
radûji vÛbec nedorazil, Radomír Crha "promobiloval" cel˘ svÛj kredit,
Jifií Velãovsk˘ vyprávûl do mikrofonu nejapné vtipy, aby mûly i pfiepi-
sovatelky co dûlat, Jan Ká‰ se zkou‰el podrbat pravou rukou za lev˘m
uchem, Oldfiich Pospí‰il napadal kolegy jedovat˘mi poznámkami
a Jan Krulikovsk˘ (na snímku) usnul.

Fr˘decko-místeck˘ místostarosta Petr Rafaj musel nedávno ãelit obvi-
nûní neznámého anonyma, kter˘ médiím sdûlil, Ïe politik od roku 1988
pracoval jako tajn˘ agent STB. Na Rafajovi se v‰ak zfiejmû anonym
hluboce podepsal. Aby se propfií‰tû vyvaroval jak˘chkoliv obvinûní, Ïe
má nûco spoleãného s onûmi sloÏkami, dává od té doby pro jistotu své
idealistické zamûfiení neustále najevo alespoÀ pohledem...
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Okolo sto osmdesáti zvída-
v˘ch dûtí nejrÛznûj‰ího vûku se
o posledním fiíjnovém víkendu
se‰lo na 1. základní ‰kole Pod
sovou a na Gymnáziu a SO·
T.G.M. ve Fr˘dku-Místku. DÛvod
jejich setkání se mÛÏe jevit
ponûkud zvlá‰tnû - pfiijeli kvÛli
vûdû. Byli to totiÏ malí debrujáfii
a do Fr˘dku pfiijeli prokázat své
znalosti ve finálové ãásti celo-
národní soutûÏe Kámen mudrcÛ
2001. 

Koncepcí organizace mal˘ch
debrujárÛ je zábavn˘m zpÛsobem
pro mladé, ale i star‰í, odmystiko-
vat vûdu. Debrujáfii na sv˘ch
schÛzkách dûlají jednoduché
a velmi rozmanité pokusy, které
mají odhalit to, co se zdá b˘t nepo-
chopitelné a tajemné. Získané
poznatky jim dovolují odhalovat
rÛzné aspekty vûdeckého svûta.  

Najít kámen mudrcÛ je odvûká
touha lidí. Najít se ho pokusili
i úãastníci leto‰ní soutûÏe. V prÛ-
bûhu roku 2001 fie‰ili malí debrujá-
fii fiadu úkolÛ, pfiem˘‰leli, hodnotili
a zkou‰eli a ti nejlep‰í pak svÛj
klub reprezentovali ve finále debru-
járské soutûÏe. SoutûÏ mûla dvû
ãásti. Ta první probíhala od ledna
do záfií a malí debrujáfii spoleãnû

plnili úkoly, které jim pfiipravili
organizátofii z Fr˘dku-Místku.
V˘sledky této t˘mové práce se pak
zapoãítaly do druhé - finálové ãásti
soutûÏe, která mûla praktickou
a teoretickou ãást a soubûÏnû pro-
bûhly i doprovodné akce, jako
napfiíklad literární soutûÏ pro
debrujárské autory Baron Prá‰il,
lego a poãítaãem fiízené modely,
v˘stava kamenÛ, Ises v akci nebo
exkurze do zajímav˘ch míst v okolí
Fr˘dku-Místku. Kluby mal˘ch
debrujárÛ se v organizování celo-
státní soutûÏe stfiídají. Pfií‰tí rok se
pofiadatelem stane pravdûpodob-
nû Liberec. 

Jak to v‰echno dopadlo?
V kategorii star‰ích skonãili fr˘-

decko-místeãtí malí debrujáfii,
které reprezentovali Jakub Král,
Tomá‰ Svoboda a Radek Valach,
celkovû na druhém místû. Na prv-
ním místû se v obou vûkov˘ch
kategoriích umístila druÏstva
z Kyjova. 

Mimo soutûÏ byl letos
Debrujárem roku âeské republiky
za celoroãní obûtavou práci vyhlá-
‰en vedoucí Klubu mal˘ch debru-
járÛ Fr˘dek-Místek Libor Lepík.

(jr)

11PUBLICISTIKA PROSINEC 2001

VáÏení spoluobãané, 
ãas vánoãní jiÏ nade‰el a zanedlouho pfiivítáme Nov˘ rok. VÛnû jehliãí, svûtla

svíãek a cukroví, to v‰e patfií k VánocÛm stejnû jako sváteãní atmosféra a vlídné
slovo. Rád bych Vám proto popfiál spokojené proÏití tûchto dní, kdy láska, pfiátel-
ství a tolerance jsou násobeny magick˘m kouzlem. Vánoãní svátky nechÈ  proÏije-
te se sv˘mi nejbliÏ‰ími v pfiíjemné pohodû a klidu. Do nového roku Vám pfieji pevné
zdraví, hodnû úspûchÛ a aby nacházející Nov˘ rok splnil v‰echna Va‰e oãekávání.

Petr Rafaj, místostarosta Fr˘dku-Místku

VáÏení spoluobãané,
pfieji Vám i v‰em Va‰im blízk˘m pro chvíle vánoãní hodnû pohody a do nového

roku 2002 zdraví, spokojenost, osobní i pracovní úspûchy. 
Eva Richtrová, místostarostka

Malí debrujáfii soutûÏili Pod sovou

Koloredov byl zkolaudován

● ●

V posledních dnech se ve
sdûlovacích prostfiedcích obje-
vují informace o klubu Stoun,
sídlícím v prostorách stálého
tlakového úkrytu v areálu
11.Z·, na ulici J. z Podûbrad.
V˘mûra prostor pronajat˘ch
Stounu Mûstem FM ãiní 427,7
m2 a v˘‰e nájmu  byla dohod-
nuta ve v˘‰i 40 tisíc korun
roãnû.  V˘povûdní doba byla
stanovena na 3 mûsíce.
Nájemci podle této smlouvy
jsou povinni dodrÏovat stano-
venou provozní dobu.

Za dobu existence klubu ve
zmínûné lokalitû obdrÏelo Mûsto
FM fiadu stíÏností a petic, vût‰i-
nou na poru‰ování noãního klidu,
z toho nejvût‰í je z ãervna 1998,
tu  podepsalo 168 obãanÛ.
StíÏnosti na hluk donutily Mûsto
FM pfiistoupit k  vyfie‰ení tohoto
problému. Po nûkolika noãních
náv‰tûvách v uvádûné lokalitû
jsem si ovûfiil, Ïe obãané hlukem
obtûÏováni skuteãnû jsou.

Rada mûsta proto v ãervnu pfii-
jala usnesení ve kterém provozo-
vatelÛm klubu omezila provozní
dobu a to na: po., út., stfi., ãt. do
23 hod., pá. a so. do 24 hod.

Chci upozornit na skuteãnost, Ïe
v diskusi ãasto dochází ke zkres-
lení faktÛ, a sice, Ïe se fie‰í pro-
blém Stounu. Ve skuteãnosti jde
o fie‰ení nadmûrné hluãnosti v
lokalitû sídli‰tû Slezská. Ani srov-
návání Stounu s jin˘mi restauraã-
ními zafiízeními v této lokalitû
v‰ak kvÛli rozdíln˘m právním
vztahÛm není moÏné. Mûsto je
vÛãi klubu Stoun  velice vstfiícné,
coÏ dosvûdãuje mimo jiné i  kaÏ-
doroãní dotace z rozpoãtu mûsta
(v roce 2001 ve v˘‰i 160 tisíc
korun). K situaci se, kromû dal-
‰ích, v listopadu vyjádfiila i kultur-
ní komise, která  jednomyslnû
doporuãuje zachovat ãinnost
klubu Stoun. Nepadnul zde tedy
návrh, Ïe rada mûsta nemá ome-
zovat provoz klubu a nikdy také
nepadnul návrh na zru‰ení klubu.

Rada mûsta FM pfiistoupila k
v˘povûdi z dÛvodu nepfiistoupení
nájemcÛ na uzavfiení dodatku ke
smlouvû o nájmu t˘kajícího se
omezení provozní doby. Mûsto
nyní nabízí klubu náhadní objek-
ty, které jsou situovány mimo síd-
li‰tní zástavbu.   

Josef Vojvodík, místostarosta 
mûsta Fr˘dku-Místku

Chce radnice zavfiít klub?
V ãervnu  se Rada mûsta FM

usnesla na omezení provozní
doby klubu Stoun. Navrhovate-
lem byl místostarosta mûsta
Vojvodík.

DÛvodem mûlo b˘t ru‰ení noã-
ního klidu pfied klubem. Omezení
provozní doby (pondûlí-ãtvrtek do
23 hodin, pátek a sobota do 24
hodin) mûlo b˘t zakotveno v
dodatku k nájemní smlouvû. Na
podepsání tohoto dodatku jsme
nepfiistoupili, takÏe  Rada mûsta
FM schválila v˘povûì stávající
nájemní smlouvy.  DÛvodem
navrhované v˘povûdi je na‰e
nepfiistoupení na omezení pro-
vozní doby. Vûfiíme, Ïe lze  najít
zpÛsob, jenÏ by neomezoval pro-
voz klubu, ale fie‰il by ru‰ení noã-
ního klidu. Problémem, podle
nás, není klub Stoun, ale nûktefií
lidé poru‰ující noãní klid. Nemusí
nutnû jít vÏdy jen o na‰e hosty.
Proto je podle na‰eho názoru
potfieba fie‰it ru‰ení noãního klidu
a ne provoz klubu. 

Ru‰ení noãního klidu náv‰tûv-
níky pfied klubem Stoun v‰ak v
podstatû nemÛÏeme ovlivnit.
¤e‰ení pfiestupkÛ je v kompeten-
ci Mûstské policie - má k tomu

techniku i pravomoci. Rada
mûsta chce zavést razantní ome-
zení provozní doby  témûfi o
jednu tfietinu, i kdyÏ bezpeãnost-
ní komise pro RM, kulturní komi-
se, ani pfiestupkov˘ odbor MûÚ
neshledali Ïádn˘ dÛvod k ome-
zení provozu klubu Stoun. V‰ech
11 stíÏností, které na MûÚ pfii‰ly,
jsou pfieváÏnû od jednoho stûÏo-
vatele, nûkteré jsou anonymní
nebo pouze s neãiteln˘mi podpi-
sy.Nedovedeme si pfiedstavit
hudební klub pro mladé, kter˘ by
mûl zavírat ve 23 nebo ve 24
hodin. Ná‰  program nekonãí s
koncem koncertu nebo projekce.
Myslíme si, Ïe opatfiení by mûlo
podstatn˘ vliv na náv‰tûvnost a
je velmi pravdûpodobné, Ïe by
tento odliv hostÛ Stoun ekono-
micky nevydrÏel. Chtûli bychom
také dodat, Ïe posouzení hluã-
nosti a pfiípadn˘ postih za pfiekro-
ãení hluãnosti je zakotven v hygi-
enick˘ch normách. Îádné objek-
tivní mûfiení ov‰em neprobûhlo.

Za provozovatele Stounu
Dan S˘kora a David Vyvial

Stoun se brání omezování

B˘val˘ hotelov˘ dÛm
Koloredo byl koncem listopa-
du po celkové rekonstrukci
zkolaudován. Vzniklo v nûm
celkem 112 malometráÏních
bytÛ. 

Hotelov˘ dÛm Koloredo byl
postaven v roce 1967 jako uby-
tovna pozemních staveb
Ostrava. Obsahuje dva hlavní tfii-
náctipodlaÏní objekty, pfiiãemÏ
v objektu B je realizován bezbari-
érov˘ provoz. V objektu A, kter˘
byl zkolaudován v listopadu, jsou
prostory upravené pro servisní
centrum pro opravy invalidních
vozíkÛ a pro provozování dispe-
ãinku sluÏeb osobní asistence,
vãetnû bezbariérového sociální-
ho zafiízení a boãního vstupu.
Jsou tu také tfii buÀky urãené pro
pfiípadné vyuÏití pro podnikatel-
ské vyuÏití, ‰atny uklízeãek, prá-
delna, sklady a podobnû. V tomto
bloku je 77 bytÛ. Budou nabízeny
ÏadatelÛm, ktefií mají podanou
Ïádost o byt v roce 1994 nebo
v prvním ãtvrtletí roku 1995.
Podle zájmu o pfiidûlení pak bude
postupováno dále podle data
podání Ïádosti o byt. Nabídky
budou opût zasílány podle poÏa-
davkÛ ÏadatelÛ, jak svobodn˘m,
tak i dvou aÏ tfiíãlenn˘m rodinám,
rodinû se dvûma a více dûtmi jen
na jejich poÏádání. 

V ãásti B, zkolaudované uÏ
v ãervnu, je celkov˘ poãet bytÛ
35, z toho 11 o 2+ 0 a 24 bezba-
riérov˘ch o velikosti 0+1. První
nájemní smlouvy tu byly sepsány
uÏ letos v ãervnu 2001, postupnû
bylo obsazeno 9 bezbariérov˘ch

bytÛ, a to na základû rozhodnutí
sociálnû-bytové komise jako
forma pfiednostního pfiidûlení
bytu, pfieváÏnû se zdravotním
postiÏením pohybového aparátu
Ïadatele. K dne‰nímu datu je
obsazeno 23 bytÛ o velikosti 0+2.
Tyto byty byly nabízeny Ïadate-
lÛm ze seznamu, ktefií podali
Ïádost v roce 1994. Podle dané
velikosti bytÛ byly nabídky zasílá-
ny ÏadatelÛm jak svobodn˘m, tak
i dvou aÏ tfiíãlenn˘m rodinám. 

Byty jsou my‰leny jako tzv.
startovací byty, obsahují minimál-
ní vybavení - dva pokoje, pfiedsíÀ
s vestavûnou skfiíní, hygienické
zafiízení vybavené klozetem,
um˘vadlem, sprchou a kuchyÀ-
skou linkou vybavenou dvouplo-
t˘nkov˘m vafiiãem s odsávaãem
par, umístûnou buì v pfiedsíni
nebo v ob˘vacím pokoji. Na kaÏ-
dém podlaÏí domu jsou zfiízeny
místnosti pro koãárky a kola,
v objektu byl také instalován nov˘
bezbariérov˘ v˘tah v bloku B. 

Nájemné za 1 m2 je v obou
ãástech 29,70 korun, pfiiãemÏ
velikost bytÛ je od 40 do 46 m2.
Nájemní smlouvy jsou uzavírány,
stejnû jako u v‰ech pfiidûlova-
n˘ch bytÛ, na dobu urãitou - 8
mûsícÛ, kdy po dodrÏování v‰ech
povinností nájemce budou zmû-
nûny na dobu neurãitou. 

Celkové náklady na rekon-
strukci dosáhly v˘‰e 68 790 000
korun, pfiiãemÏ náklady na stav-
bu v bloku A byly 39 milionÛ
korun. Na jeden a pÛl milionu
vy‰la potfiebná trafostanice a 908
000 projektová dokumentace. 
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Neopakovatelná atmosféra,
vynikající herecké i pûvecké
v˘kony, ale pfiedev‰ím zápal,
nad‰ení a umûní získat si bez-
prostfiední kontakt s diváky pro-
vázely zcela v˘jimeãné vystou-
pení témûfi padesáti mlad˘ch
divadelních ochotníkÛ z rÛz-
n˘ch míst fr˘decké fiímskokato-
lické farnosti, ktefií nastudovali
a divákÛm pfiedvedli divadelní
hru plnou hudby, tance a zpûvu
Karl‰tejn.

"I kdyÏ se na jevi‰ti na‰eho kul-
turního domu bûhem jeho patnác-
tileté historie vystfiídaly uÏ desítky
amatérsk˘ch i profesionálních
souborÛ a jednotliv˘ch umûlcÛ,
s takov˘m úspûchem i v˘jimeãnou
náv‰tûvností budeme jen tûÏko
hledat srovnání," míní správce kul-
turního stánku Zdenûk Pavlok.
Karl‰tejn pfiinesl pfiedev‰ím nûco
neobvyklého, s ãím se na na‰ich
jevi‰tích uÏ jen zfiídkakdy mÛÏeme
setkat - humorné a laskavé vyjá-
dfiení vztahu k ãeské historii, které
bylo srozumitelné jak mlad˘m, tak
i star‰ím divákÛm," dodal. 

"Nedûláme si ambice na profe-

sionální provedení divadla. Jednak
na to nemáme, ale pfiedev‰ím by
to svazovalo spontánnost na‰eho
vystupování. V na‰em pfiípadû jde
o naprosto náhodné seskupení
nikdy a nikde nevystupujících lidí,
ktefií chtûli hlavnû bavit sami sebe,
a tím se jim vlastnû dafiilo bavit
i ostatní. Byli jsme velmi pfiekvape-
ni odezvou divákÛ, dávali nám své
proÏívání hry zfietelnû najevo.
Jejich bezprostfiední vfielé reakce
bûhem hry byly pro nás jedineã-
nou motivací," odpovûdûl na otáz-
ku, v ãem vidí základ úspûchu
souboru, reÏisér hry a souãasnû
pfiedstavitel karl‰tejnského purkra-
bího Petr Jonák. 

Úspûch divadelního pfiedstavení
pfiimûl ãleny souboru k rozhodnutí
uskuteãnit dal‰í reprízy. Mûly by se
konat v pátek 1. února 2002
v 17.00 hodin a v nedûli 3. února
2002 v 16.00 hodin opût v kultur-
ním domû v Ba‰ce. âlenové sou-
boru chtûjí, stejnû jako letos, vûno-
vat ãást pfiedpokládaného v˘tûÏku
z dobrovolného vstupného ve pro-
spûch nûkteré z nadací. 

Franti‰ek Vaníãek

Pomalu se blíÏí vánoãní svátky a po nich pak zá-vûr
obãanského roku, kdy mnoho z nás bude bilanco-
vat rok právû uplynul˘. U této pfiíleÏitosti pfieji upfiím-
nû v‰em obãanÛm na‰eho mûsta, jejich rodinám
a blízk˘m, aby po roce, kter˘ jistû bude v budouc-
nosti spojován s násilím, teroristick˘mi útoky
a obranou proti nim, nalezli pokoj a mír ve svém

nitru, aby jim Svûtlo z Betléma svítilo nejen o vánocích , ale po cel˘
nov˘ rok 2002. Pfieji nám v‰em, aby nenávist podlehla klidu, pomluva
pravdû, zlo dobru, aby se nám v‰em spolu Ïilo lépe.   

Josef Vojvodík, místostarosta Fr˘dku-Místku

Prostfiednictvím Zpravodaje bych rád pozdravil v‰echny obyvatele
obce Skalice. Jako nov˘ duchovní správce fiímskokatolické farnosti
pÛsobím ve Skalici od fiíjna tohoto roku. V‰ichni se pfiipravujeme na
nejkrásnûj‰í svátky v roce, na Vánoce. K tomu slouÏí i doba adventní,
do které jsme na zaãátku prosince vstoupili, jenÏ není jen ãasem strá-
ven˘m ve frontách v obchodû a s vysavaãem doma, ale má b˘t pfie-
dev‰ím dobou zklidnûní a duchovního zamy‰lení se nad hodnotami
nadcházejících vánoãních svátkÛ. Pfieji proto v‰em ãtenáfiÛm a farní-
kÛm, aby leto‰ní vánoce byly ve znamení opravdové lásky a pokoje,
a to i díky dobré vnitfiní pfiípravû, na kterou bychom si v‰ichni mohli
udûlat aspoÀ tro‰ku ãasu.                                     Pater Roman Czudek

Tomá‰ Brtus v roli Pe‰ka a Tereza Vyvijalová jako Alena ve hfie
Kal‰tejn. Foto: Archiv

Karl‰tejn v Ba‰ce nadchl diváky

Farní sbor Slezské církve evan-
gelické a. v. ve Fr˘dku-Místku zve
srdeãnû ke spoleãnému slavení
narození JeÏí‰e Krista:
● V sobotu - 22.12. 2001 v 10.00
hod. na místeckém námûstí -
vystoupení pûveck˘ch sborÛ.
● V úter̆  - 25.12. 2001 v 10.30
hod. - BohosluÏby na BoÏí hod
vánoãní
● Ve stfiedu - 26.12. 2001 v 15.00

hod.  - Spoleãné setkání na Svátek
·tûpána, kde se budeme zam˘‰-
let nad otázkou: Co by bylo, kdyby
nebylo Vánoc? Nebude chybût
hudba, zpûv a slovo k zamy‰lení.

Tato shromáÏdûní budou v
evangelickém (ãerveném) kostele
ve Fr̆ dku-Místku.

Pfiejeme Vám pokojné proÏití
adventního ãasu a radostné
Vánoãní svátky.

Pofiad bohosluÏeb o svátcích 
ve farním kostele svatého Martina ve Skalici

23.12., nedûle 8:30 - 4.nedûle adventní
14:00-17:00 - zpovûdní odpoledne, pfiíleÏitost ke

svátosti smífiení
24.12., pondûlí 22:00 - PÒLNOâNÍ m‰e svatá
25.12., úter˘ 8:30 - BoÏí hod vánoãní
26.12., stfieda 8:30 - 2. svátek vánoãní - svatého ·tûpá-

na
27.12., ãtvrtek 17:00 - svátek sv.Jana, evangelisty
30.12., nedûle 8:30 - nedûle Svaté rodiny
31.12., pondûlí 14:30 - Sv. Silvestra, m‰e sv. se závû-

reãnou bohosluÏbou na podûko-
vání za cel˘ uplynul˘ rok 2001

1.1.2002 úter˘ 8:30 - Nov˘ Rok, Slavnost Panny Marie

Jógacentrum
V prostorách 9. Z· na ul. Eli‰ky

Krásnohorské ve Fr̆ dku, telefon
627 472 a M· na ul. Sv. âecha
a ul. Anenská

www.joga.cz/f-m/ , e-mail:
joga.frydek-mistek@lunacek.cz 

SdruÏení Jóga v denním Ïivotû
Vás srdeãnû zve na zahájení
kurzÛ jógy v novém roce 2002,
kter̆ ch se mÛÏete zúãastnit podle
této nabídky :

Zahájení ve stfiedu 2.1. 2002
V 10.00 hod.- zaãáteãníci
(vhodné i pro seniory)
V 16.30 hod.- zaãáteãníci
V 18.30 hod.- mírnû pokroãilí
Zahájení v pondûlí 7.1. 2002
V 16.45 hod. - mírnû pokroãilí
V 18.30 hod. - mírnû pokroãilí
Zahájení v úter˘ 8.1.2002
V 16.30 hod. - zaãáteãníci
Zahájení ve ãtvrtek 10.1.2002
V 18.30 hod. - jóga proti boles-
tem zad a kloubÛ
Kurzy budou probíhat v I. ãtvrt-

letí 2002, ve 12 lekcích v trvání 1,5
hodiny, kaÏd˘ t˘den vÏdy ve stej-
ném termínu jak je v˘‰e uvedeno.

Kurzovné bude ãinit 280 Kã,
studenti, dÛchodci a ãlenové sdru-
Ïení 230 Kã, dûti do 15 let 140 Kã.

Restaurace Národní dÛm
a Radho‰È trochu jinak
Zveme Vás k pfiíjemnému pose-

zení za pfiijatelné ceny v na‰ich
restauracích.

V restauraci Národní dÛm
vám od 1. ledna 2001 nabízíme

pivo za 13,90,-Kã. K nûmu si
mÛÏete dát napfiíklad  nakládan˘
hermelín, selské tvarÛÏky, smaÏe-
né korbaãiky, smaÏená kufiecí kfii-
d˘lka a mnoho dal‰ích pochoutek.
Na velkoplo‰né televizi mÛÏete
sledovat sportovní pofiady. 

Pozor ! SoutûÏ !
Pfii útratû nad 300 korun získáte

slosovateln˘ bloãek. Slosování se
uskuteãní poslední sobotu v mûsí-
ci. Jaké budou ceny ?

1. cena: poho‰tûní v hodnotû
600,-Kã

2. cena: dárkov˘ balíãek v hod-
notû 250,-Kã

3. cena: 10 piv nebo 10 káv
zdarma.

V kavárnû Radho‰È
hrají k tanci i poslechu skupiny

Flash a Rivieras. SniÏujeme pro
Vás cenu piva na  15,90,-Kã, 2 dcl
vína u nás koupíte uÏ od 20,-Kã.    

Hrajete rádi ‰achy? Proã si
nezahrát u nás v kavárnû ? Rádi
bychom u nás obnovili tuto tradici.
Na tfiech ‰achovnicích se mohou
utkávat soupefii nejrÛznûj‰ích
vûkov˘ch kategorií. 

V‰echny Vás srdeãnû zve nové
vedení spoleãnosti. Telefon: 433
883.

Pozvánka na vánoãní setkání evangelikÛ

Ná‰ tip:
Kam zajít za kulturou, se mÛÏe-
te dozvûdût také na zpravodaj-

ském a informaãním serveru
www.fmseznam.cz

Soubor Ostraviãka zve 
na vánoãní koncert

Tfii taneãní skupiny a dvû
cimbálové muziky Dûtského
folklorního souboru Ostraviãka
pfiipravily zcela nov˘ program s
vánoãní tématikou.

Ve ãtvrtek 20. prosince od 18.00
hod. v kinû P.Bezruãe 110 úãinku-
jících dûtí pfiedstaví oÏiven˘
Betlém, pfiipomene pfiíchod Tfií
králÛ a nebudou chybût ani
známé ãi ménû známé koledy.
Pfiijìte si prost˘mi a ãist˘mi melo-
diemi a netradiãním pásmem
naladit du‰e na nastávající vánoã-
ní svátky.  

Sportovci dostanou dotace
Zastupitelstvo mûsta Fr˘dku-

Místku na svém leto‰ním posled-
ním zasedání v prosinci schválilo
rozdûlení neinvestiãních dotací ze
sportovního fondu pro fr̆ decko-
místecké sportovní kluby v celko-
vé v˘‰i 155 500 korun. Dotace
je‰tû letos dostanou napfiíklad
oddíl juda Sportovního klubu poli-
cie âR, oddíly atletiky a florbalu TJ
Slezan, Table Tennis Club
Válcoven plechu FM a dal‰í.
Rozdûlením tûchto dotací je pro
rok 2001 sportovní fond mûsta
zcela vyãerpán.
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S velk˘m oãekáváním byly
spojeny poslední listopadové
dny v myslích taekwon-distÛ
ITF. Jaká bude první oficiální
mezinárodní soutûÏ v Tae
Kwon-Do ITF ve Fr˘dku-Míst-
ku? Dnes mÛÏeme fiíci, Ïe
‰kola TaeKwon-Do ITF Fr˘dek-
Místek uspofiádala mimofiádn˘
projekt. Ukázalo se, Ïe meziná-
rodní soutûÏ ve Fr˘dku-Místku
má na to, aby se stala tradicí.

Na "Poháru nejlep‰ích ‰kol
2001" se se‰lo 1. prosince
v hale, tûlocviãnû a bazénu SO·
technické 243 soutûÏících (Ïáci:
104, Ïákynû: 41, juniofii: 67, juni-
orky: 31) z 16 klubÛ z celé âeské
republiky, Slovenska a Polska.
Kouãovalo zde dvû desítky kouãÛ
a soutûÏilo se na ãtyfiech tatami.
V˘kony sledovalo pfies dvû stov-
ky divákÛ a hodnotilo je tfii desít-
ky rozhodãích. Bylo rozdûleno 37
zlat˘ch, 37 stfiíbrn˘ch a 62 bron-
zov˘ch medailí a 136 diplomÛ.
Hlavními cenami bylo 7 luxusních
pohárÛ pro tfii nejúspû‰nûj‰í
kluby a pro nejúspû‰nûj‰í jednot-
livce, ktefií obdrÏeli i nov˘ dobok
(úbor na TaeKwon-Do ITF).  

Nejúspû‰nûj‰ím juniorem se
stal Michal Ko‰átko I. Dan (3
zlaté medaile, Fr˘dek-Místek),

juniorkou Martyna Kisiel (3 zlaté
medaile, KS Dragon Janow -
Polsko). Nejúspû‰nûj‰ími Ïáky
byli Karel Burda (1-1-0, Brno Club
ITF) a Ondfiej Turcovsk˘ (1-1-0,
Naeryo Chagi âeské
Budûjovice), Ïákynûmi Katefiina
Boková (Tong-Il âeské
Budûjovice), Lucie Kolmanová
(Sonkal Praha), Aneta
Morávková (Kerberos Praha),
v‰echny za zisk jedné zlaté
a jedné stfiíbrné medaile. Nejvût‰í
pohár zÛstal doma ve Fr˘dku-
Místku, protoÏe pofiádající ‰kola
TaeKwon-Do ITF získala 8 zla-
t˘ch, 5 stfiíbrn˘ch a 14 bronzo-
v˘ch medailí. Druhé místo patfií
‰kole KS Dragon Janow - Polsko
(5-3-3) a tfietí místo obsadil
Sonkal Praha (4-6-4).
V˘sledkovou listinu najdete na
tkdfm.taekwondo.cz ve sloÏce
download.

Dûkujeme za zájem v‰em
sponzorÛm, mediálním partnerÛm
a úãastníkÛm.     

Na tkdfm.taekwondo.cz si
mÛÏete pfieãíst i recept, jak pora-
zit Sbornou Ruska, coÏ se
povedlo na‰im taekwon-distÛm
ITF.  Miroslav S˘kora II.Dan,
hlavní organizátor a rozhodãí
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Nejúspû‰nûj‰í Ïensk˘ TaeKwon-Do ITF t˘m v âR - Fr˘dek-Místek,
dole zleva Jana HoÀková - Palkovice, kapitánka Martina ¤ezáãová -
Místek, Katefiina Birká‰ová - Místek, nahofie zleva Alena JeÏová -
Pazderna, Jana a Irena Îylovy - Místek. Foto: Archiv

SoutûÏ má na to, aby se stala tradicí

Na Mistrovství âR v TaeKwon-
Do ITF, které se konalo 2.- 4.
listopadu 2001 v Tfieboni, získali
na‰i úspû‰ní taekwon-disté ITF
10 zlat˘ch, 8 stfiíbrn˘ch a 16
bronzov˘ch medailí a tûsnû
v závûsu obsadili celkové 3.
místo. 

Nejúspû‰nûj‰ím Ïensk˘m t˘mem
Mistrovství âR byl t˘m seniorek
Fr̆ dku-Místku, kter̆  získal tfii t˘mo-
vá prvenství ze ãtyfi moÏn˘ch. T̆ m
zvítûzil v sestavách, ve sportovním

boji, ve speciálních kopech do
v˘‰ky a dálky na desky. Nevy‰lo jen
silové pfieráÏení desek ve stojanu.
VÛbec v celém roce  2001 opût
pfiedvádûli reprezentanti ·koly
TaeKwon-Do ITF Fr˘dek-Místek
v˘kony, za které získal subjekt
s takfika  desetiletou tradicí titul
a pohár pro 2. nejúspû‰nûj‰ího
v zemi za celoroãní v˘sledky.
Obhajoba loÀského absolutního pri-
mátu na‰im nevy‰la ne o vlas, ale
o chlup.    Miroslav S˘kora II. Dan

Taekwondisté se umístili tfietí

CHORVATSKO - KLEK
10 denní zájezd se cviãením
Termín, cena: 
22.8. - 31.8. 2002   8190,- 
31.8. - 9.9. 2002    6990,- 
9.9. - 18.9. 2002    5990,-

Program zájezdu:
2x dennû cviãení, aquarobik,

spoleãenské veãery, fakultativní
v˘lety, turistika, moÏnost potápû-
ní, vodních sportÛ a paraglidingu.

V cenû je zahrnuto:
Doprava autokarem, 9x ubyto-

vání v apartmánech, poji‰tûní,
profesionální instruktor aerobiku.

V cenû není zahrnuto:
Pobytová taxa - osoby od 12

do 18 let 30,- Kã za den, nad 18
let 45,- Kã za den.

MAKARSKÁ,
HOTEL DALMACIJA ***

Termín: 8.6. - 15.6. 2002
Cena: 9295,- 

V cenû je zahrnuto:
Ubytování, doprava, polopen-

ze, pobytová taxa, poji‰tûní, pro-
fesionální instruktor aerobiku. 

Program zájezdu:
2x dennû cviãení u bazénu,

aquarobik, spoleãenské veãery,
fakultativní v˘lety, turistika, moÏ-
nost potápûní, vodních sportÛ a
paraglidingu. 

Informace:
Paní Ivana âernochová, tel.:

0658/628 783, 0605 474 372,
Sportovní klub Maxim - tel.:
0658/624 105. 

Léto s aerobikem ● Léto s aerobikem

âlenové Beskydské ‰achové
‰koly dali na podzim o sobû
opût vûdût a vzornû reprezen-
tovali Fr˘dek-Místek.

Jana Jacková obdrÏela nejcen-
nûj‰í ‰achov˘ titul - mezinárodní
velmistrynû. Tento prestiÏní
‰achov˘ titul udûluje Mezinárodní
‰achová federace FIDE na zákla-
dû velmi tvrd˘ch turnajov˘ch
norem. Pro zajímavost v âeské
republice se mohou tímto titulem
pochlubit jen ãtyfii Ïeny. Pro Janu
i Beskydskou ‰achovou ‰kolu je
to velké vyznamenání a uznání
kvalitní v˘chovné práce s talento-

vanou mládeÏí. Jana Jacková se
v minul˘ch mûsících zúãastnila
dvou v˘znamn˘ch ‰achov˘ch
akcí. 

V záfií hrála na Mistrovství
svûta juniorek v fieck˘ch
Athénách a umístila se na 12.
místû. V listopadu se zúãastnila s
ãeskou reprezentací Mistrovství
Evropy druÏstev Ïen, kde hrála
na 1. ‰achovnici a âeská republi-
ka skonãila na 21. místû.
Reprezentaãním trenérem druÏ-
stva Ïen je ‰éftrenér Beskydské
‰achové ‰koly Sergej Berezjuk.

Antonín Surma

Jacková je mezinárodní velmistryní

Vylezte si na stûnu
Ve Stanici mlad˘ch turistÛ a

SOU technickém se 27. prosin-
ce koná II. roãník sportovního
lezení "O vánoãní pohár" na
cviãné lezecké stûnû.

Dal‰í programy: 
● Od 14.1. do 18.1. kurz lyÏo-
vání pro M· z Fr˘dku
● Od 21.1. do 25.1. kurz lyÏo-
vání pro M· z Místku

Posilovna jen pro Ïeny
Studio Maja od ledna pofiádá

tfiímûsíãní program sniÏování
nadváhy Stop obezitû s MUDr.
Gerykovou. Kromû cviãení
Studio Maja nabízí jako novinku i
posilovnu pouze pro Ïeny.
Informace na telefonu 647 028
nebo na mobilu 0606 716 635.

Baseballisté dohráli
Turnaji o 3. a 4. místo a 2. a

1. místo skonãila sezóna pro
hráãe Malé Baseballové Ligy.

V tenisové hale v Místku se
ãtyfii t˘my, pojmenované podle
profesionálních t˘mÛ hráãÛ
baseballu, utkaly o vítûzn˘ putov-
ní pohár a po urputn˘ch bojích je
pofiadí t˘mÛ následovné: na 4.
místû skonãil t˘m Braves se
základnou na 9.Z·, tfietí se umís-
tilo druÏstvo White Sox z 11.Z·,
druhé místo vybojoval t˘m
Yankees z 10.Z· a první místo a
putovní pohár vybojoval t˘m
Dodgers ze  7.Z·.                (jm)

Poslední homerun
Jako tradiãnû se softballist-

ky i baseballoví hráãi basebal-
lového klubu KLASIK Fr˘dek-
Místek rozlouãili se svou
sezónou exhibiãním zápasem
a turnajem smí‰en˘ch druÏ-
stev pod názvem Poslední
homerun.

V exhibiãním utkání proti sobû
nastoupili na Moravû druhé soft-
balistky juniorky a na Moravû
tfietí Ïáci baseballu. Oba t˘my
pfiedvedly skvûlou hru. Poté se
pfiíznivci v‰ech vûkov˘ch kate-
gorií spolu s "profesionály" roz-
dûlili do ‰esti smí‰en˘ch druÏ-
stev a druÏstva se dala do boje.
PfiestoÏe nûktefií hráli softbal
poprvé, vidûli jsme fiadu skvû-
l˘ch zásahÛ v obranû a odpalÛ.
Vítûzné druÏstvo si pak rozdûlilo
dort s nezbytn˘mi marcipánov˘-
mi doplÀky baseballu a softballu
- míãkem, pálkou a hracím
polem.                                (jm)
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nline.cz

J V LEZENÍ
ù

Palackého 134, Fr˘dek-Místek, 
tel.: 433 431-2, tel., fax: 43 20 11
http://narodnidum.webpark.cz

e-mail: n-d@c-box.cz
TRADICE  A ZVYKY
Úter˘ 8. ledna a stfieda 9. ledna v 8.30 a 10.00
hodin - kino P. Bezruãe
Pavel Novák - V˘chovn˘ koncert pro Ïáky matefi-
sk˘ch ‰kol a 1. stupnû základních ‰kol
Vstupné 20 Kã
ABECEDA II
Úter˘ 8. ledna a stfieda 9. ledna v 11.30 hodin -
kino P. Bezruãe
Pavel  Novák - V˘chovn˘ koncert pro Ïáky 
2. stupnû základních ‰kol
Vstupné 20 Kã
XXXV. ABSOLVENTSK¯  PLES 
Sobota 12. ledna v 18.00 hodin - Národní dÛm
Ples je urãen v‰em absolventÛm taneãních kurzÛ
pro mládeÏ podzim 2001.
POJëTE  Z BYTU  VEN
Pátek 18. ledna ve 20.00 hodin - Národní dÛm
Taneãní diskotéka Pavla Hladného pro stfiední
generaci.
MANDARINKOV¯  POKOJ
Pondûlí 21. ledna v 19.00 hodin - Národní dÛm
Autor: Robert Thomas 
ReÏie: I. Îantovská
Úãinkují: J. ·ulcová, L. Hru‰ka, T. Kostková, alt.
M. Randová, P. Mikeska
VYNÁLEZ ZKÁZY
Úter˘ 22. ledna v 8.30 a 10.15  hodin - Národní dÛm
Autor: Jules Verne
Úãinkuje Naivní divadlo Libereca
Divadelní pfiedstavení pro 2. stupeÀ základních
a stfiedních ‰kol
Vstupné: 30 Kã
ORIENTÁLNÍ B¤I·NÍ TANEC
Probíhá kaÏdé pondûlí od 17.00 do 18.00 hodin
v Národním domû. 
Kurzovné za 10 lekcí 350 Kã. 
Úvodní hodina + platba kurzu 7. ledna od 17.00
do 18.00 hodin
Zahájení kurzu 15. ledna od 17.00 do 18.00 hodin 
(v pfiípadû velkého zájmu bude otevfien kurz
i od 18.05 do 19.05 hodin).
Pfiihlá‰ky odevzdejte nejpozdûji do 4. ledna.
TANEâNÍ  PRO  MANÎELSKÉ  PÁRY  A DVOJICE
Kurzovné za 9 lekcí a závûreãnou ãiní 1.200 Kã
za taneãní pár a je splatné v hotovosti v den
zahájení první lekce kurzu. Vedou manÏelé
Gebauerovi. Kurzy probíhají 1x t˘dnû od 19.30
do 22.00 hodin v sále Národního domu, a to pon-
dûlí - pokroãilí, stfieda - zaãáteãníci.
Zahájení kurzu: pokroãilí -  pondûlí 14.1. v 19.30
hodin (platba kurzu od 18.30 h.)
zaãáteãníci - stfieda 16.1. v 19.30 hodin (platba
kurzu od 18.30 h.)
Pfiihlá‰ky odevzdejte nejpozdûji do 11. ledna.
TANEâNÍ PRO MLÁDEÎ - POKROâILÍ
je   urãen  v‰em  absolventÛm  taneãních  kurzÛ
pro  mládeÏ  podzim  2001.  Kurzovné  za  9  lekcí  
a závûreãnou ãiní 500 Kã za osobu a je splatné
v hotovosti v den zahájení první lekce kurzu.
Vedou manÏelé Gebauerovi. Kurzy probíhají
1x t˘dnû ve stfiedu od 17.00  do 19.30 hodin
nebo v nedûli od 16.00 do 18.30 hodin.
Zahájení kurzu - stfieda 16.1. v 17.00 hodin (plat-
ba kurzu od 16.00 h.)
nedûle 20. 1. 2002 v 16.00 hodin (platba kurzu
od 15.00 h.)
Pfiihlá‰ky odevzdejte nejpozdûji do 12. ledna.
Informace o kurzech na tel. ãísle 432 011 
p. Janáãková

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

3.1. - 9.1. v 17.45 a 20.00 Prci, prci prciãky 2
(USA)

10.1. - 16.1. v 17.45 Zoolander
(USA)

10.1. - 16.1. ve 20.00 Nefiíkej ani slovo
(USA) 

17.1. - 23.1. v 17.45  Jako koãky a psi 
(USA)

17.1. - 23.1. ve 20.00 Divoké vãely (âR) 
26.1. - 27.1. v 15.30  Mach, ·ebestová a

kouzelné sluchátko (âR) 
24.1. - 30.1. v 17.45 Mach, ·ebestová a

kouzelné sluchátko (âR)
24.1. - 30.1. ve 20.00  Z pekla (USA) 

FR̄ DECK¯  ZÁMEK, 
TEL. 0658/630 051-3, 0658/628 001, 

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

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

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

ãt:8,00 - 12,00, 12,30 - 17,00
so, ne: 13,00 - 17,00
FR̄ DECK¯ ZÁMEK

SSttáálléé eexxppoozziiccee::
BESKYDY, P¤ÍRODA  A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelen˘ obraz
o Ïivotû v Beskydech a Pobeskydí.
ZÁMECKÁ  EXPOZICE
Komponované celky pfiibliÏují atmosféru byd-
lení ‰lechty a mû‰Èanstva v 18. a 19. století.
KaÏdé téma doplÀuje kolekce obrazÛ a minia-
tur, historické sklo, porcelán, keramika, zbra-
nû a hodiny. Druhá ãást pfiedstavuje období
let 1900 -1930. Rytífisk˘ sál je z dÛvodu rekon-
strukce uzavfien do 30. 6. 2002.
FR̄ DEK - MARIÁNSKÉ  POUTNÍ  MÍSTO
- stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory.
Pfiipomíná skuteãnost, Ïe Fr˘dek patfiil
k nejznámûj‰ím a k nejnav‰tûvovanûj‰ím
mariánsk˘m poutním místÛm ve Slezsku.
V sakristii kaple je instalována v˘stava sta-
r˘ch tiskÛ ze sbírek Muzea Beskyd, tedy knih
vydan˘ch do roku 1850. Mnohé vzácné tisky
byly v prÛbûhu let restaurovány, a tak
náv‰tûvníkÛm nabídneme mj. i restaurátorské
zprávy, v nichÏ je zaznamenán prÛbûh odbor-
ného zásahu. Staré tisky charakteru nábo-
Ïenského (Bible, v˘klady Písma) i svûtského
(herbáfie, cestopisy, lékafiské knihy) budou
k vidûní do 3. listopadu 2002.
FR̄ DEK  A MÍSTEK
Nová expozice vûnovaná dvûma,  a zároveÀ
jednomu mûstu Fr˘dek-Místek. KaÏdé z nich
vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém
území, které oddûlovala jen "..‰umivá, divoká
Ostravice". 

VV˘̆ssttaavvyy
KABELKY
Po celá staletí jsou "malé dámské pfiíruãní
ta‰ky" nepostradateln˘m doplÀkem dámské-
ho obleãení. Jednotlivé exponáty prezentova-
né na v˘stavû jsou ze sbírky Dany
Komárkové a ze zámeck˘ch depozitáfiÛ
v Buchlovicích, Slavkovû, Jaromûfiicích nad
Rokytnou a z Muzea Beskyd V˘stava je pfii-
pravena ve spolupráci s Památkov˘m ústa-
vem v Brnû. Potrvá do 18. bfiezna 2002.
NA  NEBI  HVùZDA  ZÁ¤IVÁ 
betlémy ze sbírek Muzea Beskyd 
V˘stava potrvá do 20. ledna 2002.
PANENKY JAKO MALOVANÉ
Panenky jsou vût‰inou synonymem nûãeho
milého, jemného, vybízejícího k pohlazení.
Dûti si s nimi hrají, dospûlí obdivují jejich
krásu, v˘robu, zvlá‰tnosti. Takové jsou
i panenky ze sbírky Anny ·lesinger. Nejdfiíve
zaãala historické panenky sbírat, poté vyrábût
jejich repliky, aby nakonec dospûla k modelo-
vání portrétních panenek a v˘robû vlastních
panenek. Její panenky pracují, hrají si, odpo-
ãívají, ale i zívají. Jejich jedineãnost a rozma-
nitost nás potû‰í a okouzlí v nadcházejícím
ãase vánoãním. 
V˘stava potrvá do 20. ledna 2002.

FM  SALON  2002
Tradiãní v˘stava regionálních v˘tvarníkÛ.
VernisáÏ ve ãtvrtek 31. ledna  v 17 hodin ve
v˘stavních síních fr˘deckého zámku.
Potrvá do 3. bfiezna 2002.

HRAD  HUKVALDY
Tel. 0658/699 323

Hrad je v zimním období uzavfien. Dal‰í
informace získáte ve Fondu Janáãkovy
Hukvaldy, âs. legií 14, 702 00 Ostrava,

tel.: 069/612 6067

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

Pondûlí 9.00-12.00 Barvínek 
Úter˘ 9.00-12.00 a 15.00-17.00 Voln˘ program 
Stfieda 9.00-12.00 Cviãení nebo taneãky
pro dûti
âtvrtek 9.00-12.00 Zpívánky 

PPfifiiipprraavvuujjeemmee::

15.1. od 10.00  Beseda s kadefinicí

22.1. od 10.00  Malování na sníh na zahradû KM
29.1. SáÀkování (sraz v 9.50 na zastávce
Pavlíkova, MHD ã.6)  V pfiípadû nedostatku
snûhu se akce odkládají na jin˘ termín.

KaÏd˘ ãtvrtek od 9.30 je v KM angliãtina pro
maminky - velmi mírnû pokroãilé. Informace
na tel. 633 119. 

UUppoozzoorrnnûûnníí::

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

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

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

po dohodû vás rádi uvítáme i mimo tuto dobu
Do 25. ledna PEERPETUUM 

SHAKESPEARE 
Nezávislá, volnû zavû‰ená divadelní spoleã-
nost Jifiího Helcela.

Od 1.2. MARIUS KOTRBA 
- SOCHY A KRESBY

V˘stava sochafie, kter˘ Ïije v RoÏnovû p. R.
a na katedfie v˘tvarné tvorby Ostravské uni-
versity vedl ateliér sochafiství. VernisáÏ v˘sta-
vy probûhne v pátek 1. února v 18.00 hodin.
Tvorbu umûlce uvede Kamil Drabina.

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

3.-5.1. úãast na Tfiíkrálové sbírce
15.1. turnaj ve foukané
24.1. v˘roba masek
31.1. Nezbednické vysvûdãení
Bude-li dost snûhu, uspofiádáme soutûÏ
v bobování, zkusíme postavit iglú nebo jiné
stavby ze snûhu.

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

Telefon: 349 61
KM Krteãek je otevfien vÏdy v úter˘ a ve
ãtvrtek v dobû od 8.30 do 11.30 hodin. 

PPrrooggrraamm::
3.1. Cviãení 
8.1. Voln˘ program 

(v˘roba z modelovací hmoty)
10.1. Cviãení
15.1. Hubneme po Vánocích - setkání s I.

·ivicovou (povídání, ukázka cviãení)
17.1. Cviãení
22.1. SáÀkování 

(bliÏ‰í informace v KM Krteãek)
24.1. Cviãení
29.1. Kosmetické okénko 

- líãení na ples s D. Mazurovou
31.1. Cviãení

F. âejky 450, Místek
Telefon 0658/435 401

LIDOVKY aneb Pûjme píseÀ dokola 
âtvrtek 10. ledna v 16.00 hodin
Pfiijìte si zazpívat známé i neznámé písnû
z Vala‰ska a Chodska. Pfiineste svoji kytaru
i harmoniku. 
JAROMÍR NOHAVICA
âtvrtek 17. ledna v 19.00 hodin
Profil známého ãeského písniãkáfie tak, jak jej
neznáte. V pofiadu mimo jiné zazní i písnû,
které nebyly nikdy vydány. Pofiadem provází
Pavel Strako‰.
KLUB K¤ESËAN A PRÁCE (KaP)
Pátek 18. ledna v 19.00 hodin 
Debata k tématu: Nahradí technika lidskou
práci? Moderuje JUDr. Bedfiich Vymûtalík.
KaP je partnersk˘m hnutím celosvûtového
hnutí, které pÛsobí v 52 zemích a snaÏí se hle-
dat odpovûdi na problémy v práci a ve spo-
leãnosti. 
NOVÉ POHLEDY NA M.J. HUSA
Úter˘ 22. ledna v 17.30 hodin
v malém sále Lidového domu
Pfiedná‰ka ThDr. V. Cekoty
FLOS CARMELI
âtvrtek 31. ledna v 19.00 hodin
Mladá zaãínající kfiesÈanská folková skupina
s vlastní písÀovou tvorbou. 
CVIâENÍ PRO ZDRAVÍ
KaÏdé pondûlí od 17.00 do 18.00 hodin
Pro Ïeny stfiedního vûku. Cviãební úbor
a podloÏku s sebou.
STOLNÍ HRY
Pondûlí 14. ledna a 28. ledna v 19.00 hodin
Zveme na partiãku ‰achÛ i jin˘ch stolních her.
Tû‰í se na Vás Honza, Jirka, Irena. 

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

www.podsvicnem.cz

Do 5.1. MILAN OBODA - dfievofiezby
5.1. - 26.1. ALENA MUSILOVÁ - tempery 
26.1. - 2.2. VERONIKA KRACÍKOVÁ

- keramika   

Novodvorská 667, FM, tel.: 633 717

PPrroo ddûûttii:: 
V sobotu 5. ledna divadlo nehraje.
T¤I KMOT¤INKY 
Sobota 12. ledna v 15.00 hodin
Klasická ãinoherní pohádka.
Autor: Václav Tom‰ovsk˘.
Pro dûti od 4 let. 
OBRÁCENÁ POHÁDKA
Sobota 19. a 26. ledna v 15.00 hodin.
Loutková hra s Ka‰párkem a jin˘mi pohád-
kov˘mi bytostmi. 
Autor: Franti‰ek âech
Pro dûti od 3 let. 
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DÛm dûtí a mládeÏe Fr˘dek-Místek
Místek: Pion˘rÛ 752, 738 02 FM

telefon: (4)34 154, (4)34 525
Fr˘dek: Kostikovo námûstí 639, 738 01 FM

telefon: 630 862, 630 072
NNaabbííddkkaa zzáájjmmoovv˘̆cchh úúttvvaarrÛÛ nnaa 22.. ppoolloolleettíí

‰‰kkoollnnííhhoo rrookkuu 22000011//22000022

Dárek k VánocÛm od nás:
1 MùSÍC ZDARMA.
Pokud se pfiihlásíte do krouÏku na 2. pololetí
(zaãíná 1. února 2002) uÏ v lednu a fiádnû uhra-
díte zápisné, mÛÏete zaãít nav‰tûvovat krouÏek
okamÏitû. Platí do naplnûní kapacit. Tak neváhej-
te a honem si utíkejte pro pfiihlá‰ku.

Oddûlení spoleãensk˘ch vûd a estetiky
Vedoucí: Olga So‰ková, telefon 434 154

DOVEDNÉ RUCE
V¯TVARNÁ V¯CHOVA
MOZAIKA 
- práce s textilem, v˘roba dekoraãních pfied-
mûtÛ, batikování a dal‰í
KERAMIKA 
·ITÍ 
PALIâKOVÁNÍ 
VA¤ENÍ 
- studená kuchynû
KLUB TURISTIKY 

Oddûlení pfiírodovûdy a vzdûlávání 
Vedoucí: Bc. Ivana So‰ková, telefon. 434 154
ANGLIâTINA PRO NEJMEN·Í
- zaãáteãníci, pokroãilí I. a pokroãilí II.
KYTARA
RYBÁ¤SKÉ KROUÎKY 
ITAL·TINA
- zaãáteãníci a mírnû pokroãilí
GO KLUB
- klub deskov˘ch her
KLUB JEN TAK A PELÍ·KY
- klubovna pro vás, nejen náctileté

Oddûlení tûlov˘chovy 
Vedoucí: Marie Cidlíková, telefon: 630 862
SMÍ·ENÁ GYMNASTIKA 
JÓGA
DùTSK¯ AEROBIK
- cviãení s hudbou, základní aerobické prvky
DÍVâÍ AEROBIK
VODNÍ TURISTIKA 
- pouze pro plavce
CYKLOTURISTIKA 

Hvûzdárna a planetárium 
Johanna Palisy v Ostravû

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

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

PPrrooggrraamm ppllaanneettáárriiaa::
2. 1. 16.00 Kameny z nebe

18.00 Obloha dnes veãer - Ïiv˘ pofiad

5. 1. 14.00 Vesmírní tuláci - pofiad pro dûti
od 10 let

16.00 Zimní souhvûzdí
18.00 Jazz pod hvûzdami: "Keith

Jarrett" - skladatel a pianista
(pofiadem provází Boris Urbánek) 

9. 1. 16.00 Hvûzdy jiÏních mofií
18.00 Obloha ve ãtyfiech roãních

obdobích
12. 1. 14.00 âelenka princezny Ariadny -

pofiad pro dûti od 7 let
16.00 Znovuobjevená obloha
18.00 Na‰e hvûzda Slunce
19.15 Relaxace pod hvûzdnou oblo-

hou: "Gandalf" 
(pofiadem provází Jan PetrÛ)

16.1. 16.00 Geologie planet
18.00 Zvífietníková souhvûzdí - Ïiv˘

pofiad
19. 1. 14.00 Martin a hvûzda, Mûsíc u krej-

ãího - pohádky pro dûti od 5 let
16.00 âarovná sklíãka
18.00 Zajímavosti zimní oblohy - Ïiv˘

pofiad 
23. 1. 16.00 Îivotopis vesmíru

18.00 Obloha dnes veãer - Ïiv˘
pofiad 

26. 1. 14.00 Pojìte s námi za hvûzdami -
pofiad pro dûti od 6 let

16.00 Obloha ve ãtyfiech roãních
obdobích

18.00 Kameny z nebe
19.15 Relaxace pod hvûzdnou oblo-

hou: "·amanské rytmy" 
(pofiadem provází Jan PetrÛ)

30. 1. 16.00 Komety oãima staletí
18.00 Zajímavosti zimní oblohy - Ïiv˘

pofiad
Hvûzdárna je v lednu otevfiena za jasného

poãasí kaÏdou stfiedu a sobotu od 18.00 do
20.00 hodin.Zmûna programu vyhrazena.

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

Pfiehled nejÏádanûj‰ích titulÛ v prodejnû
Bontonland v Místku od 10.11. do
5.12.2001:
1. Holki Spolu
2. Martin Maxa Zpovûdnice
3. âechomor Promûny
4. Kabát Suma Sumárum
5. Shaggy Hot Shot
6. Natalia Oreiro Natalia Oreiro ’01
7. Helena Vondráãková Helena 2002
8. Mig 21 Snadné je Ïít
9. OST Rebelové
10. Michael Jackson Invincible 

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

Otevírací doba: 
Pondûlí-pátek: 13.00-17.00 hodin

Sobota: 9.00-12.00 hodin

10.1. - 10.2. ZDENKA BURGETOVÁ
- v˘stava fotografií  

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

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

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

04.01. pátek Rockotéka (tanec)
rockové pecky pou‰tí dj Richard

05.01. sobota Dan Gladi‰ & Bangladesh
(koncert)

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

08.01. úter˘ Prodigy, Chemical Brothers 
a dal‰í (profil)

09.01. stfieda Metalová vichfiice (akce)
10.01. ãtvrtek Hudba - DVD Surround

(biograf)
11.01. pátek Nirvana Revival (koncert)
12.01. sobota Narozeniny No. 7 (akce)
14.01. pondûlí In memoriam aneb hity ze

záhrobí (retro)
15.01. úter˘ Nirvana & Seatle sound 

- videoprofil (profil)
16.01. stfieda R.E.M. & U2 & Beatles &

Doors... music mix (music mix)
17.01. ãtvrtek Film - DVD Surround (biograf)
18.01. pátek Tony Ducháãek A Garage

(koncert)
19.01. sobota Klegoviny (tanec)
21.01. pondûlí In memoriam aneb hity ze

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

dal‰í (profil)
23.01. stfieda Chinaski, MÀága a Îìorp,

JAR... hudební mix (hudební mix)
24.01. ãtvrtek Hudba - DVD Surround

(biograf)
25. 1. pátek  Techstep Manipulation 12

(akce)
26.01. sobota No name (koncert)
21.01. pondûlí In memoriam aneb hity ze

záhrobí (retro)
29.01. úter˘ Korn & Sepultura & Rage

Against The Machine (profil)
30.01. stfieda R.E.M. & U2 & Beatles &

Doors... music mix (music mix)
31.01. ãtvrtek Film - DVD Surround (biograf)

OOtteevvfifieennoo::
Po, st 18.00 - 01.00, Út, ãt 18.00 - 24.00

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

MALÍ SPORTOVCI
KUNG-FU
SPORTOVEC
- cviãení a pohybové hry pro chlapce i dûvãata
B¤I·NÍ TANCE
- vhodné cviãení pro dívky a Ïeny od 14 let
CVIâENÍ PRO KRÁSU A ZDRAVÍ
- cviãení pro v‰echny Ïeny (i ménû zdatné)
KONDIâNÍ CVIâENÍ
STEPMIX
POWERMIX

Oddûlení v˘poãetní techniky 
Vedoucí: Patrik Siegelstein, telefon: 630 072

PRÁCE S POâÍTAâEM
- zaãáteãníci, pokroãilí
HRY S POâÍTAâEM
- k dispozici je poãítaãová síÈ a Internet
WEB
POâÍTAâOVÁ GRAFIKA 
POâÍTAâOV¯ KLUB

PPrroo ddoossppûûlléé

PRÁCE S POâÍTAâEM
PSANÍ NA POâÍTAâI
- psaní na poãítaãi nebo psacím stroji v‰emi deseti

Oddûlení techniky 
Vedoucí: Alena Fabíková, telefon: 630 072
PLASTIKOV¯ MODELÁ¤
LETECK¯ MODELÁ¤
LETECKOTURISTICK¯ KROUÎEK
RADIOTECHNIKA
KLUB AUTOMODELÁ¤Ò

Oddûlení zájmové umûlecké ãinnosti
Vedoucí: Monika Fojtíková, telefon: 630 862

ISKRA
- soubor lidov˘ch písní a tancÛ
LIDOVÉ TANCE PRO P¤ED·KOLÁKY
Vûk: 4 - 6 let, 200,- Kã
MODERNÍ TANEC
- dûti se nauãí správné drÏení tûla, taneãní
kroky, variace
SCÉNICK¯ TANEC
- seznámíte s prvky moderního tance, baletu
a dramatiky
J. T. DANCE
BALETNÍ ·KOLIâKA 
LATINSKO-AMERICKÉ TANCE
- Chacha, Samba a Rumba
TANEâNÍ AEROBIK
- urãeno pro dívky
"POHODA"
- dívãí klub, zamûfiení na v˘tvarnou, estetic-
kou, hudební, literární, sportovní ãinnost ...
KYTARA 
- pro v‰echny zájemce o "táborovou" hru

Oddûlení pfied‰kolní v˘chovy 
a vzdûlávání

KLUBÍâKO 
- vhodné pro dûti, které se ‰patnû adaptují ve
vût‰ím kolektivu
MALÍ UMùLCI
V·EZNÁLCI
- hudba, sport, rozvíjení poznání
KA·PÁRCI
- dramatizace pohádek, rozvoj slovní zásoby
ANGLIâTINA PRO NEJMEN·Í - ZAâÁTEâNÍCI 
KLUB PRO RODIâE A DùTI 
VESELÉ PÍSKÁNÍ
- základy hry na zobcovou flétnu
HRA NA FLÉTNU
KLUB SPRÁVN¯CH HOLEK 
ZPÍVÁNKY 
- zpûv, hudebnû pohybové hry, hudební
doprovod na klavír + rytmické nástroje
V¯TVARNÁ V¯CHOVA

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

V t˘dnu od 7. ledna 2002 zaãínají nové 
âTVRTLETNÍ KURZY JÓGY
pro zaãáteãníky a pokraãují dál kurzy pro
stfiednû pokroãilé, nároãné, rodiãe s dûtmi
a dûti od 6 do 10 let. Jógov˘ sál - 9. Z·, E.
Krásnohorské, Fr˘dek
pátek 11. ledna
âAJ O PÁTÉ
Sedm zákonÛ ‰Èastného Ïivota.
Pfiíspûvek: 25,- Kã.
26.-27. lednaa
VÍKENDOV¯  KURZ JÓGY
pro zaãáteãníky 

KLUB "BUë FIT"
- pronikání do tajÛ pfiírodních zdrojÛ, "ãarová-
ní" s bylinkami
SERVIS NÁPADÒ PRO MAMINKY 

Oddûlení ‰achÛ 
Vedoucí: Antonín Surma, telefon: (4)34 154

·ACHOVÉ KROUÎKY
- pro v‰echny pfiíznivce této krásné královské

hry
- ‰achové krouÏky
- ‰achové kluby
- ‰achy v matefisk˘ch ‰kolách
- ‰achy na základních ‰kolách

Cena: 200,- Kã aÏ 500,- Kã (dle krouÏku)

Zpravodaj 12/01   12.2.2002 18:54  Str‡nka 15



Zpravodaj Rady mûsta Fr˘dku-Místku, vydává Mûstsk˘ úfiad ve Fr˘dku-Místku, ul.Radniãní 1148, Internet: http://www.frydekmistek.cz/zpravodaj, 
redaktorka: Jana Rumianová, tel. 609 106, fax: 633 055, e-mail: rumianova.jana@frydekmistek.cz

Registraãní znaãka FMt9; grafická úprava, sazba a tisk Richtrova tiskárna s. r. o., NádraÏní 1089, Fr˘dek-Místek. 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, C, E - i na splátky

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

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

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

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

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

KUPON

5% SLEVA

NA V¯ROBKY

GALAD¤EVO

Staré Mûsto

u Fr˘dku-Místku

Jamnická 16

tel.: 0658/62 71 93-4

■ zahradní chaty

■ zahradní nábytek

■ ekologické barvy

na dfievo

■ pozink. konzoly

■ pískovi‰tû

■ houpaãky

■ zásobníky na

kompost

■ dfievûné ploty

■ pergoly

■ altány

■ palisády

■ kvûtináãe

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

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

VÁŠ 3. STÁLÝ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

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

Dfievûná 

EUROOKNA
DARE

Vstupní dvefie
Parapetní desky 

vnitfiní
vnûj‰í (AL)

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

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

S l e v y  a Ï  1 8  %

Zpravodaj 12/01   12.2.2002 18:55  Str‡nka 16


