
Ve stfiedu 21. února nav‰tívili
VÚ 4499 ve Fr˘dku-Místku sta-
rosta mûsta Zdenûk Stolafi,
místostarosta Josef Vojvodík
a zástupce pfiednosty okresní-
ho úfiadu Jan Hlisnikovsk˘, aby
spoleãnû s jeho velitelem mjr.
Miroslavem Hudeãkem zhod-
notili spolupráci mûsta, okresu
a vojenského útvaru za uplynu-
l˘ rok.

Obû strany konstatovaly, Ïe
vojensk˘ útvar, kter˘ se redisloko-
val do mûsta v lednu minulého
roku, vstoupil aktivnû do vefiejné-
ho a kulturnû-spoleãenského Ïi-
vota mûsta i okresu. Jeho pfiíslu‰-
níky jsme mohli vidût u pfiíleÏitos-
ti pofiádání mezinárodního folklor-
ního festivalu, pietních vzpomín-
kov˘ch aktech konan˘ch u pfiíleÏi-
tosti v˘znamn˘ch dnÛ, pfii charita-
tivní ãinnosti apod. 

Nejvût‰í akcí v loÀském roce
byla slavnostní pfiehlídka u pfiíleÏi-
tosti 80. v˘roãí pfiíchodu 8. pû‰ího
pluku Slezského do Fr˘dku-Míst-
ku. Kulturním záÏitkem bylo i vys-
toupení vojenského folklórního
souboru Ondrá‰ v bfieznu minulé-

ho roku, které je opût naplánová-
no na 27. dubna leto‰ního roku.

E. Oravcová
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I kdyÏ nás od poloviny ledna
provázela chfiipková epidemie,
vûfiím, Ïe v posledních dnech

uÏ do‰lo k jejímu celkovému ús-
tupu. Poãet nemocn˘ch byl v pÛl-
ce února opravdu alarmující. Ná‰
okres byl v poãtu na 100 tisíc
obyvatel se 4000 na druhém

místû hned po okrese karvins-
kém. Poãasí si s námi neustále
hraje, chvíli je témûfi jarní a vzá-
pûtí se zima vrací. Snûhu je
v tomto roce zatím opravdu má-
lo, coÏ mrzí hlavnû lyÏafie a dûti,
ale z hlediska mûstské pokladny
(men‰í posypy a odklízení snûhu
z vozovek) to není tak nepfiíjem-
ná skuteãnost.

Ve mûstû budeme mít dal‰í
supermarket - TESCO. Je to
pouhé konstatování, protoÏe si
uÏ asi hodnû z nás fiíká, Ïe jich tu
je dost. Ale mûsto nehodnotí
podnikatelské plány návratnosti
investice a taktéÏ nemÛÏe v zónû
obãanské vybavenosti zakázat
stavbu tohoto typu prodeje. Pro
dal‰í supermarket uÏ ale není ve
mûstû dle územního plánu místo,
coÏ ov‰em neznaãí,  Ïe  na  ka-
tastru sousedních obcí se nebu-
dou stavût dal‰í (Sviadnov). V˘-
stavba Tesca nám pfiinese velké
problémy s dopravou. UÏ poãát-
kem února byla uzavfiena nájez-
dová rampa ve smûru Ostrava -
Pfiíbor a objízdná trasa vedla ulicí
17. listopadu a druhá od Fr˘dku
na Fr˘dlant n. O. po ulici Fr˘d-
lantské. Ve druhé etapû, konãící
zhruba v polovinû dubna, zÛstá-
vají objízdné trasy stejné a navíc
pfiibude uzavírka nájezdové ram-
py ve smûru Fr˘dek - Ostrava.
Tfietí etapa pokraãování stavby
okruÏní kfiiÏovatky - zhruba do
poloviny ãervna leto‰ního roku -
bude vedena po dvou jmenova-
n˘ch objíÏìkách a ãásteãnû vy-
budovaném kruhovém objezdu,
protoÏe navíc dojde k uzavfiení
odboãky ve smûru Fr˘dlant n. O.
- Pfiíbor. Provoz na Beskydské
bude usmûrÀován podle potfieb
a pfiedev‰ím rychlosti stavebních
prací. VÛbec mû netû‰í takové
zásahy do jiÏ znaãnû pfietíÏené
dopravní sítû a obávám se víken-
dového zatíÏení hlavnû Fr˘d-
lantské ulice; objíÏìky ale urãuje
Dopravní inspektorát âeské poli-
cie a nám nezb˘vá, neÏ je res-
pektovat.

V polovinû února se uskuteãni-
lo mimofiádné zasedání zastupi-
telstva mûsta. Po ru‰n˘ch a dlou-
h˘ch debatách byl schválen roz-
poãet mûsta na rok 2001 v nové
formû závazn˘ch ukazatelÛ, byl
schválen nov˘ jednací fiád mûst-
ského zastupitelstva vãetnû vo-
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(dokonãení na str. 2)

·kola
Zapsáno Z toho
celkem odkladÛ

1. Z· 96 14
2. Z· 85 13
4. Z· 63 5
5. Z· 38 4
6. Z· 41 8
7. Z· 64 12
8. Z· 71 13
9. Z· 66 5
10. Z· 38 3
11. Z· 60 8
Z· Lískovec 11 0
Z· Chlebovice 16 2
Z· Skalice 9 0 
CELKEM 658 87
Pfii leto‰ních zápisech do prvních
tfiíd základních ‰kol pro ‰kolní rok
2001/2002 bylo celkem zapsáno
ve mûstsk˘ch ‰kolách a pfiímûst-
sk˘ch ãástech 658 prvÀáãkÛ,
z nichÏ 87 poÏádalo o odklad
‰kolní docházky.

Pofiadatelé z Asociace ‰kol-
ních sportovních klubÛ âR
v Olomouci uspofiádali v pondûlí
29. ledna „Regionální kolo
Pfieboru ‰kol v ‰achu“. 

Z okresního kola si mezi nej-
lep‰í ‰koly kraje do Olomouce
vybojovali úãast hned ãtyfii zá-
stupci na‰eho mûsta. V kategorii
1. - 5. tfiída Ïáci 6. Z· Fr˘dek-

Místek, v katego-
rii 6. - 9. tfiída Ïáci

G y m n á z i a
Petra Bezruãe
Fr˘dek-Místek

a 2. Z· Fr˘dek-
Místek a v kategorii

stfiedních ‰kol studenti Gymná-
zia P. Bezruãe Fr˘dek-Místek.
I tentokrát na‰i Ïáci a studenti
patfiili k favoritÛm turnajÛ, zvlá‰tû
kdyÏ Gymnázium P. Bezruãe
Fr˘dek-Místek obhajuje z minulé-

NOV¯ ¤EDITEL
NÁRODNÍHO DOMU

Z pûti kandidátÛ mûla moÏ-
nost volby komise na post fiedi-
tele pfiíspûvkové organizace
Národní dÛm. âlenové Rady
mûsta Fr˘dku-Místku pak na
svém zasedání 5. února její roz-
hodnutí potvrdili. Nov˘m fiedite-
lem se stal Mgr. Jan Krulikov-
sk˘. Vefiejnost ho zná pfiede-
v‰ím jako amatérského divadel-
níka, reÏiséra a autora divadel-
ních her. V souãasné dobû Jan
Krulikovsk˘ pÛsobí jako uãitel
a ãlen Rady mûsta Fr˘dku-
Místku. 

Jeho prvním úkolem bude
vyfie‰it komplikované vztahy
mezi novou  pfiíspûvkovou or-
ganizací a akciovou spoleãnos-
tí Národním dÛm - Radho‰È.
Jan Krulikovsk˘ zaãne funkci
vykonávat 1. bfiezna 2001.

XXVV..  VVEE¤¤EEJJNNÉÉ  ZZAASSEEDDÁÁNNÍÍ  ZZAASSTTUUPPIITTEELLSSTTVVAA  MMùùSSTTAA  FFRR¯̄DDKKUU--MMÍÍSSTTKKUU  BBUUDDEE  2277..  33..  OODD  88..0000  HHOODDIINN  VVEE  VVEELLKKÉÉ  ZZAASSEEDDAACCÍÍ  SSÍÍNNII  RRAADDNNIICCEE

·achisté vítûznû

Zápisy do 1. tfiíd základních ‰kol pro ‰kolní rok 2001/2002

(dokonãení na str. 11)

Starosta za branami kasáren

Dal‰ími podstatn˘mi body jed-
nání, které se protáhlo daleko
pfies dvacátou hodinu, bylo schvá-
lení odpu‰tûní dluhu ve v˘‰i 1 mi-
lionu korun akciové spoleãnosti
Národní dÛm-Radho‰È. Kolem to-
hoto se rozpfiedla dlouhá debata,
kdy na vstoupení fieditele akciov-

ky Pavla Klegy reagovali pfiede-
v‰ím opoziãní zastupitelé ODS
a KSâM. 

Místostarostka Eva Richtrová
(âSSD) ve svém vystoupení u-
vedla, Ïe oddluÏení akciovky je
nezbytn˘m prvním krokem k fie-
‰ení nov˘ch vztahÛ, které

v akciové spoleãnosti nastaly.
Návrh na odpu‰tûní dluhu byl
nakonec schválen s tím, Ïe
pfiedstavitelé spoleãnosti Ná-
rodní dÛm-Radho‰È budou mu-
set po valné hromadû pfiedloÏit
návrhy, jak bude dál postupovat
spoleãnost, která by mûla vyka-
zovat zisk. RovnûÏ byl podpo-
fien návrh, aby kontrolní komise
podrobila hospodafiení akciové
spoleãnosti revizi poãínaje ro-
kem 1996 po souãasnost. 

(pokraãování na str. 9)

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO ROZPOâET
Zastupitelstvo mûsta Fr˘dku-Místku schválilo na svém mimo-

fiádném zasedání v úter˘ 13. února vyrovnan˘ mûstsk˘ rozpoãet.
V˘daje budou ãinit 854 milionÛ korun, daÀové a dal‰í pfiíjmy 769
milionÛ. Zb˘vajících 85 milionÛ korun zaji‰Èuje financování
z úvûrÛ, pÛjãek a pfiebytku z loÀského roku



2ZPRAVODAJSTVÍ ÚNOR 2001

● Necel˘ch 16 000 korun vy-
nesl benefiãní koncert ‰esti ama-
térsk˘ch skupin z Fr˘dku-Místku
a v˘stava fotografií, které posled-
ní lednov˘ pátek uspofiádal hu-
dební klub Stoun. V˘tûÏek akce
bude vûnován Dûtskému domo-
vu pro dûti s tûlesn˘m i mentál-
ním postiÏením ve Vil‰anech na
Zakarpatské Ukrajinû, v nûmÏ
Ïije asi 200 dûtí. Nejedná se
o náhodnou akci. V loÀském
roce uspofiádal klub Stoun po-
dobnou benefici. Tehdy putovalo
14 000 korun do ‰kolky Nadûje
ve Fr˘dku-Místku.  

● Poãátkem ledna pfiivítali oby-
vatelé Domova dÛchodcÛ v Míst-
ku milou náv‰tûvu. Pfii‰el mezi
nû Mgr. Jan Polá‰ek s povídáním
o starém i novém Fr˘dku-Místku,
které doprovodil ukázkami dia-
pozitivÛ. A tak mûli posluchaãi
dostatek ãasu a prostoru vzpo-
menout na dávnou i novûj‰í his-
torii, nav‰tívit znovu v˘znamná
místa: Hlubokou ul., starou rad-
nici, zámek nebo kostely i jejich
podzemí. Beseda o starém i no-
vém Fr˘dku-Místku mûla mezi o-
byvateli domova velk˘ ohlas.

● Soukromá Vy‰‰í odborná ‰ko-
la zahraniãního obchodu a cestov-
ního ruchu Goodwill zve v‰echny
pfiátele do místeckého Národního
domu na VII. reprezentaãní ples,
kter˘ bude v pátek 2. bfiezna.

● V sobotu 31. bfiezna se us-
kuteãní Setkání pfiátel a zákazní-
kÛ knihkupectví U sv. Jana ve
Fr˘dku, na kterém bude bude
souãasnû zahájena v˘stava   v˘-
tvarníkÛ - úãastníkÛ soutûÏe Ces-
ta k Bohu.

● Kurz REIKI se uskuteãní o ví-
kendu 10. - 11. bfiezna v Zámec-
kém klubu. Pfiedná‰í MUDr. Bra-
nislav Súkeník. Informace: 0658/
624 855 nebo 632 810.

● Poslanecká kanceláfi ing.
Karla Sehofie nabízí zdarma da-
Àové poradenství v termínech 7.
a 21. bfiezna vÏdy od 15.00 do
16.00 hodin v Poslanecké kan-
celáfii, nám. Svobody 6 v Místku,
tel.: 0658/356 44.

● Pivovar se vrátil k házené.
Od poãátku února byla, po osm-
nácti mûsících pauzy, obnovena
sponzorská smlouva mezi Pivo-
varem Radegast a na‰ím házen-
káfisk˘m muÏstvem na zbytek
sezóny a následující tfii roky. Zisk
„staronového“ generálního spon-
zora urãitû pfiispûje k je‰tû vût‰í-
mu nasazení celého manãaftu,
kter˘ podle slov sv˘ch funkcioná-
fiÛ, by chtûl hrát domácí zápasy
play off pod stfiechou víceúãelo-
vé sportovní haly. 

● Domov dÛchodcÛ na ul. 28.
fiíjna v Místku bezplatnû pfiijme v-
zrostlé kvûtiny, eventuálnû kvûti-
náãe nebo truhlíky, které vám do-
ma zabírají místo. Kontakt: 0658/
360 64 - vrchní sestra Valentová

lebního fiádu. TaktéÏ byl zvolen
finanãní v˘bor a majetkov˘ v˘-
bor. Dal‰í jednání zastupitelstva
mûsta bude 27. bfiezna.

Nûktefií obãané moÏná zare-
gistrovali problém t˘kající se ha-
varijního stavu domu ã. 52 na Zá-
meckém námûstí (b˘valá zasta-
várna). Je to poslední neoprave-
n˘ dÛm na námûstí, jehoÏ stav
se rychle zhor‰uje. Budeme pro-
to muset zajistit bezprostfiední o-
kolí domu upozornûním na jeho
stav. Jeho vlastník byl vyzván
k zákonnému zabezpeãení okolí
domu proti eventuelnímu uvolnû-
ní krovu ãi zdiva.

Ve stfiedu 7. bfiezna v 15.00
hodin si kratiãce pfiipomeneme
151. v˘roãí narození Tomá‰e G.
Masaryka u jeho busty na tfiídû T.
G. Masaryka a památce obráncÛ
8. pû‰ího pluku Slezského se
pokloníme rovnûÏ ve stfiedu, ale
14. bfiezna také v 15.00 hodin
u b˘val˘ch âajánkov˘ch kasáren.

Vût‰ina z nás se jiÏ urãitû tû‰í
na první  jarní den 21. bfiezna,
del‰í dny, více sluníãka, první
kvûty a jarní zpûv ptactva. AÈ
nám to v‰e pomáhá i k lep‰í
náladû! Zdenûk Stolafi

(dokonãení ze str. 1)
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Snímkem úãastníkÛ kolaudace v˘tahu pro imobilní Ïáky 11. Základní
‰koly na sídli‰ti Slezská ve Fr˘dku se vracíme k datu 2. února. Celou
akci dokázala fr˘deckomístecká firma V˘tahy - elektro ÎiÏka ukonãit
bûhem ãtyfi mûsícÛ loÀského roku. Mûsto Fr˘dek-Místek na ni vyna-
loÏilo pfies 1 700 000 korun a nyní bude od druhého pololetí slouÏit
ãtyfiem imobilním ÏákÛm, ktefií devítiletku nav‰tûvují. Lze pfiedpoklá-
dat, Ïe i pro tuto skuteãnost zaãnou ‰kolu se speciálními v˘ukov˘mi
programy nav‰tûvovat v následujícím ‰kolním roce i dal‰í dûti s pohy-
bov˘mi vadami.

Nestává se ãasto, aby se ve Fr˘dku-Místku
toãil film. S tímto nápadem pfii‰la skupinka
mlad˘ch filmafiÛ, ktefií se rozhodli natoãit

snímek podle skuteãné události. SvÛj zámûr nám
pfiiblíÏil Pavel Danko, vedoucí, autor a reÏisér pfii-
pravovaného filmu.

„Na poãátku byla posedlost, která mi vnukla my‰-
lenku, natoãit celoveãerní hran˘ film. Tento projekt
pfiipravujeme k realizaci na léto 2001, s pracovním
názvem ¤eka vzpomínek. Jedná se o romanticko-
dramatick˘, letní, ucelen˘ a provázan˘ pfiíbûh mla-
dého muÏe, zasaÏeného krutou a neústupnou cho-
robou, jenÏ na své cestû za
poznáním Ïivota plnû proÏívá
jeho slasti, proplouvá úskalími
partnersk˘ch vztahÛ, ale také,
po odhalení skryté nemoci, poznává jeho kladné
i stinné stránky. Odhaluje pravou tváfi a povahy
sv˘ch blízk˘ch, ale nachází i pochopení, vstfiícnost
a porozumûní lidí, od kter˘ch by to vÛbec neãekal.
Nachází pravou lásku k dívce, která ji v‰ak, ve víru
Ïivota, nedokáÏe správnû ocenit a opûtovat. Pod
tíhou postupující nemoci podléhá rÛzn˘m svodÛm;
krutá realita jej v‰ak zaãíná nutit zam˘‰let se nad
pomíjivostí Ïivota. Zaãíná tedy pfiehodnocovat pofia-
dí sv˘ch priorit i své jednání a poãínání. Myslím si, Ïe

tento pfiíbûh, sv˘m námûtem, zasazením do pÛsobi-
v˘ch pfiírodních scenérií, kvalitou kamery a podmani-
vou hudbou, urãitû nezanechá Ïádné oko suché.“

Rostislav Pfiidal, produkãní filmu, nám sdûlil:
„Máme v úmyslu natoãit tento film profesionální tele-
vizní technikou, abychom ho pozdûji mohli nechat
odvysílat v televizi. Ale v prvé fiadû by se film mûl pro-
mítat v kinech po celé âR, pomocí zapÛjãeného vide-
oprojektoru. V˘tûÏek ze vstupného by pak mûl putovat
na konto pro podporu v˘zkumu rakoviny. V této dobû
hledáme sponzory, ktefií by nám pomohli sloÏit cílovou
ãástku 35 000 Kã. Vzhledem k „‰ibeniãnímu“ termínu,

by nám pomohla ja-
kákoliv ãástka, aby-
chom mohli zaãít na-
táãet písnû a hudbu,

nezbytné k natoãení urãit˘ch scén, kde je tfieba play-
back.“

Organizátofii filmu tímto vyhla‰ují konkurs na
obsazení hlavních a vedlej‰ích rolí. Hledají se mladí
a schopní lidé ve vûku 15-25 let. Podmínkou je
dobrá v˘slovnost, pfiíjemn˘ vzhled a vystupování.
Zku‰enosti pfied kamerou, nebo v divadle vítány.
Zájemci se mohou hlásit na tel. ã. 0604/311 569,
nebo na e-mail: morfilm@centrum.cz, nebo
www.mujweb.cz/kultura/morfilm.

Filmafii ve Fr˘dku-Místku

Naleznete zde zpracované ãlán-
ky ze v‰ech anglicky psan˘ch
novin, ãasopisÛ, odborn˘ch textÛ
a vûdeck˘ch pojednání, vãetnû
zpráv informaãních agentur. Data-
báze jsou dennû aktualizovány.
PfieváÏná vût‰ina ãlánkÛ je uvede-
na také ve formû tzv. fulltextÛ,
vãetnû fotografií. V databázích
EBSCO Publishing naleznete ãa-
sopisy z oblasti spoleãensk˘ch
a humanitních vûd, ekonomie,

financí, managementu, úãetnictví,
mezinárodního obchodu apod.;
zájmová periodika z oblasti kultu-
ry, obchodu a zdravotnictví; vûdec-
ká pojednání; dennû aktualizova-
né ãlánky z anglicky psan˘ch dení-
kÛ z celého svûta a speciální data-
báze lékafisk˘ch ãasopisÛ. 

Práce s tûmito databázemi je
velice snadná. Vyhledávání je pro
ãtenáfie pohodlné a nabízí spous-
tu variant.

DATABÁZE PERIODIK CELÉHO SVùTA V KNIHOVNù
Mûstská knihovna nabízí nejen studentÛm, ale i ‰iroké vefiej-

nosti pfiístup ke svûtov˘m elektronick˘m databázím EBSCO Pub-
lishing. Tyto databáze jsou umístûny v oddûlení nauãné literatury
v knihovnû na Jiráskovû ulici ve Fr˘dku a ve studovnû na Hlavní
ulici v Místku.

KAM VOLAT 
O POMOC

Hasiãi 150
Záchranka 155
Policie 158
Mûstská policie 156
Lékafiská pohotovost

638 411-12
Dûtská pohotovost 638 429
Zubní pohotovost 415 111
Lékárna 415 111
Linka dÛvûry 0602-750 075
Linka bezpeãí dûtí a mládeÏe

0800/155 555
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V˘tvarnice Klarisa Ondráãková oslavila v roce 1998 své  Ïivotní jubileum.
Narodila se ve Filakovû. S územním uspofiádáním tehdej‰ího âeskoslo-
venska souvisel její pobyt a náv‰tûva  maìarské ‰koly  na Slovensku. Od
roku 1956 jezdila na prázdniny za rodiãi do Fr̆ dku-Místku.
V˘tvarnice si váÏí toho, Ïe mohla spolupracovat s vynikajícími lidmi.
V letech 1962 - 1966 ji hodnû ovlivnil akademick˘ malífi Július Szabó
z Luãence, kter̆  ji smûroval ke kresbû. Po gymnáziu studovala na prÛ-
myslové ‰kole v Ostravû obor v˘tvarn˘ a grafick˘.
O sobû fiíká: „ Po období hledání se mou doménou staly grafické techni-
ky. Jsem tedy grafik, mám ráda ãernobílou kombinaci. Okolo Fr˘dku jsem
ãasto chodila se skicákem v ruce.  A stále mû baví dávat na papír to, co
je‰tû z toho pÛvodního  mûsta zÛstalo. Proã se tím nechlubit? Fotka je
fajn, kresba je v‰ak niternûj‰í.“
âast˘m tématem jejich kreseb jsou právû kostely a kaple. Ty se v‰ak
najdou v krajinû snadnûji neÏ roubené chalupy, které nejsou pro jiné
atraktivní. KvÛli nim obe‰la obrovsk˘ kus Beskyd. Vznikl cyklus, k nûmuÏ
texty dodala Mgr. Jifiina Veselská. Od Dr. Aleny Hájkové z Muzea Beskyd
získala popisy z herbáfie. Roubenky jsou zachyceny spolu s rostlinkami
typick˘mi pro danou oblast. Souãástí obrázkÛ je kaligrafické písmo, které
v˘tvarnice ãasto pouÏívá.
Ráda vzpomíná na své pÛsobení v Národním domû: „Pracovala jsem tu
pfies dvacet let. Zaãínala jsem v propagaci za pana Bílka. Tvofiila jsem
pozvánky do taneãních, rÛzné skládaãky a plakáty. Mûli jsme vlastní tis-
kárnu. Poznala jsem praxi tiskafiÛ a byla to dobrá zku‰enost. Vûra ·im-
ková ze souboru Ostravica mû pfiimûla, abych pfiipravila rekvizity pro
mikulá‰ské pásmo. Uãila jsem se, jak mají vypadat ma‰karní kost˘my
i kroje. ·ila jsem tehdy slámu, kfiídla, kost˘my“.

V roce 1996 zaãala paní Ondráãková pracovat cílenû pro propagaci
mûsta. Hodnû úsilí vyÏádal tehdy celek zamûfien˘ k v˘roãí 100 let
Národního domu. Grafick˘mi listy, broÏurami, pozvánkami i dal‰ími pro-
pagaãními materiály získalo Mûsto Fr̆ dek-Místek jako instituce jednotnou
tváfi. A tak jsou velmi dobfie známy její kresby chrámÛ, kaplí, památn˘ch
budov na‰eho mûsta ze stránek mûstského zpravodaje nebo i z nûkte-
r˘ch publikací vydan˘ch Mûstsk˘m úfiadem ve Fr̆ dku-Místku. Pfii
v˘znamn˘ch pfiíleÏitostech jsou pfiedávány její krásné grafické listy.

Jako ãlenka V-klubu v˘tvarníkÛ se organizaãnû i autorsky podílela na
fiadû v˘stav. Vystavovala v tfiinecké Galerii Helga spoleãnû se ZdeÀkem
Nytrou. Samostatnû vystavovala v na‰em mûstû v Galerii Pod sovou,
v Galerii V podloubí a v Národním
domû. Prezentuje se pfii pfiíleÏitos-
ti v˘stav FM SALON. V minulosti
její práce byly ke zhlédnutí v Domû
kultury VÎKG v Ostravû, v Maìar-
sku - Müvészek Háza Szentendre,
v LD KRYM v Trenãiansk˘ch Tep-
licích, v kulturním domû v Îilinû.
Její díla najdeme ve sbírkách ne-
jen v âR, na Slovensku a Maìar-
sku, ale i v Nûmecku, Anglii, USA.
¤íká: „Uspofiádat samostatnou
v˘stavu není problém. Za tfiicet let
mám spoustu vûcí, které mohu
vystavovat. Ale chci b˘t v regionu
nová. Na druhé stranû v˘stava je
pfiíli‰ osobní. Je tfieba mít odvahu
povûsit nûco na stûnu, protoÏe tím
se odkryjete. SnaÏím se zÛstat
svá, aby pokaÏdé bylo jasné, Ïe je
to moje ruka. Grafika jako technika
je zoufale pracná a pomalá.
V˘tvarník musí b˘t i fyzicky zdatn˘,
aby ji zvládl.“

V prosinci 1999 byla zahájena
v prostorách mûstského úfiadu  v˘-
stava dobov˘ch fotografií s ná-
zvem Fr̆ dek-Místek na‰ím stole-
tím.  Vznikla spoluprací v˘tvarnice
Klarisy Ondráãkové se sbûratelem
star̆ ch fotografií Václavem Pete-
rem a s fotografem Ivanem Kor-
ãem. V˘stava udûlala velkou ra-
dost zejména obdivovatelÛm kou-
zeln˘ch zákoutí a malebn˘ch uli-
ãek starého Fr̆ dku a Místku. Je
potû‰itelné, Ïe rozhodnutím zastu-
pitelstva mûsta v roce 2000 zÛstá-
vá v˘stava stálou expozicí v budo-

NENÁPADNÍ, A P¤ECE ZAJÍMAVÍ

• Od  1. února si pacienti lékafiské pohotovostní sluÏ-
by mohou vyzvednout pfiedepsané léky ve v˘dejnû,
která funguje pfiímo u vchodu nemocnice.
• 2. února se konala vernisáÏ v˘stavy novináfiské foto-
grafie v prostorách Obchodní akademie ve Fr̆ dku-
Místku.  
• âeská pohádka Princezna ze mlejna II dokázala
v dobû od 3. - 9. února témûfi zcela zaplnit kino Petra

B e z ru ã e ,
kde v minu-
lém roce se
p rÛ m û rn á

denní náv‰tûvnost pohybovala pouze okolo 50 divákÛ.
• 5. února uspofiádal SLPT
Ostravica tradiãní La‰sk˘ bál.
• Spoleãná pfiítelkynû byla dÛvo-
dem brutální vraÏdy, která se stala
7. února v Ostravû. Majitel fr̆ decké
kavárny Rondo v ulici Hluboká
zastfielil svého soka tfiiaãtyfiicetileté-
ho policistu z Fr̆ dku-Místku.
• 12. února byl uspofiádán
v Národním domû Reprezentaãní
swingov˘ ples Mûsta Fr˘dku-
Místku.
• V Národním domû se tû‰ilo 17.
února velké pfiízni  divákÛ divadelní
pfiedstavení Zkrocení zlé Ïeny
v podání praÏsk˘ch hercÛ.
• Jarní prázdniny proÏily dûti fr̆ dec-
komísteck˘ch ‰kol od 14. do 18. 2.
• 18. února udûlil prezident Václav
Havel milost mladíkovi z Fr̆ dku-
Místku, kter̆  byl odsouzen na 4 roky
do vûzení za prodej nûkolika cigaret
marihuany.
• 19. února se konaly v Divadle
âtyfilístek  dvû akce - soutûÏ
POHÁREK a soutûÏní pfiehlídka
AKTOVKA.

• V hotelu Centrum se konala 21. února  konference
podnikatelÛ, která pokraãovala dal‰í den kontaktní
a kooperaãní burzou.
• Plameny poÏáru zpÛsobily odpoledne 23. února asi
stotisícovou ‰kodu v bytû na Lískovecké ulici.
• Setkání ãlenÛ oddílÛ TOM 1301 probûhlo 26. února
v DDM na ulici Pion˘rÛ u pfiíleÏitosti 25. v˘roãí zaloÏe-
ní oddílu.
• Den otevfien˘ch dvefií s v˘stavkou v˘robkÛ ãlenÛ
uspofiádala v Národním domû 28. února regionální
Unie Roska, která sdruÏuje obãany postiÏené roztrou-
‰enou sklerózou. (AN)

Stalo se pfied rokem

AÏ do konce roku 2002 je povo-
lena ministerstvem vnitra fi-
nanãní sbírka probíhající od ú-
nora v supermarketech PRI-
MA. Také v místecké velkopro-
dejnû mÛÏeme v prostoru infor-
mací vloÏit do umístûné pok-
ladniãky aspoÀ symbolick˘
obnos.
Dáváme tím najevo, Ïe nám není
lhostejn˘ osud pacientÛ s váÏn˘mi
krevními onemocnûními, ktefií  ãeka-
jí na novou nadûji. Tu jim mohou dát
také nová jména evidovaná v regist-
ru dárcÛ kostní dfienû.
âesk˘ národní registr dárcÛ dfienû
byl zaloÏen v kvûtnu 1992. V lednu
2000 v nûm bylo zapsáno a vy-
‰etfieno více neÏ 16 000 dárcÛ,
ktefií jsou ochotni darovat svou
kostní dfieÀ bezplatnû komukoliv
potfiebnému. Zdravotní poÏadavky
pro dárcovství dfienû jsou pfiibliÏnû
stejné jako u dárcÛ krve.
Po zváÏení dárcovství mÛÏe obãan
star‰í 18 let kontaktovat nejbliÏ‰í
Centrum dárcÛ kostní dfienû, které
se nachází v Ostravû, na ul. 17.
listopadu 1790, pfiímo na transfúz-
ním oddûlení (tel. 069/69 84 441).

Budování funkãního registru je
nákladnou záleÏitostí. Vy‰etfiení
jenom základního tkáÀového typu
dárce  pfii vstupu do registru stojí
asi 2000 korun. Tyto peníze u nás
neposkytuje stát, ale jsou získává-
ny pfieváÏnû dobrovoln˘mi sbír-
kami.

Nadace pro transplantace kost-
ní dfienû pfievzala úkol financovat
nejvût‰í ãást rozvoje registru dár-
cÛ kostní dfienû v âeské repu-
blice. V souãasnosti to znamená
vynaloÏit pfiibliÏnû jeden milion
korun kaÏd˘ mûsíc jenom na
úhradu vy‰etfiení tkáÀov˘ch ty-pÛ
dobrovoln˘ch dárcÛ.

Dal‰í prostfiedky je tfieba
vûnovat  na podporu rozvoje sa-
motn˘ch lÛÏkov˘ch transplantaã-
ních center i k udrÏování nutné
spolupráce se zahraniãními pra-
covi‰ti.

Také vá‰ finanãní pfiíspûvek
s sebou pfiiná‰í kousek nadûje.
Tu také symbolizuje logo nadace
- vycházející sluníãko umístûné
na pokladniãce v supermarketu
PRIMA.

(AN)

NA PODPORU NADACE TRANSPLANTACE KOSTNÍ D¤ENù

vû radnice. Po zhlédnutí fotografií v nové publikaci Fr˘dek-Místek a okolí
mi jistû dáte za pravdu, Ïe také souãasn˘ vzhled dne‰ního mûsta je krás-
n˘ v objektivu fotografÛ Jaroslava ¤eháka a Franti‰ka Krasla. Novou
publikaci, pod kterou se rovnûÏ podepsala Klarisa Ondráãková, lze
zakoupit ve fr˘deckomísteck˘ch knihkupectvích a Beskydském infor-
maãním centru. Anna Nováková



Ve tfietí ãásti „seriálu“ o v˘sled-
cích získan˘ch od 565 obyvatel
Fr̆ dku-Místku, ktefií se zúãastnili
dotazníkového ‰etfiení vlivÛ pÛsobí-
cích na zdraví, jsme tentokrát
vybraly odpovûdi t˘kající se bydlení
a vnímání vlivÛ Ïivotního prostfiedí
v místû bydli‰tû respondentÛ. 

Z prÛzkumu vyplynulo, Ïe více
jak jedna tfietina obyvatel (37,9%)
není spokojena se sv˘m bydlením
a uvádí, Ïe byt má nedostatky.
Nejãastûji se vyskytující nedostatky
byly hluãnost (30,8%) a mal˘ pro-
stor (31,75%), dále obyvatele trápí
chlad (18%) a nedostateãné oslu-
nûní (14,2%). Dotazovaní nejãastû-
ji bydlí v bytû 3+1 (45,9%). 

Îivotní prostfiedí mûsta povaÏuje
za uspokojivé 38% obyvatel Fr̆ d-
ku-Místku, coÏ je v porovnání s ji-
n˘mi okresy lep‰í (v Kladnû, Olo-
mouci, Pfiíbrami je spokojeno prÛ-
mûrnû 20% obyvatel). Z tûchto pro-
blémÛ obyvatele nejvíce obtûÏuje
automobilová doprava, zneãi‰tûní
vefiejn˘ch prostranství a ovzdu‰í.
Zevní prostfiedí ãlovûk sám ovlivní
velice tûÏce, ve sv˘ch rukou má
v‰ak vybavení bytu a organizaci
jeho provozu. PrÛmûrnû 70 % den-
ního ãasu ãlovûk stráví ve vnitfiních
prostorách - v bytech a na praco-
vi‰tích. Pro tentokrát bychom chtû-
ly zmínit, jak sami obyvatelé mo-
hou  zlep‰it  své vnitfiní prostfiedí
domácností.

V zimním období je dÛleÏitá
zejména tepelná pohoda, která má
velk˘ vliv na míru odpoãinku i sku-
teãnou produktivitu práce. Ze za-
hraniãních studií vypl˘vá, Ïe pfii

lehké práci dochází ke stoprocent-
nímu v˘konu ãlovûka pfii 22°C, pfii
teplotû 25°C klesá schopnost po-
dávat pln˘ v˘kon o 25%. S teplotou
vzduchu úzce souvisí relativní vlh-
kost vzduchu, která vlivem vytápû-
ní klesá na 20% i ménû. I u zdra-
v˘ch jedincÛ dochází k intenzivní-
mu vysou‰ení sliznice horních cest
d˘chacích, tím klesá jejich ochran-
ná funkce a stoupá moÏnost prÛni-
ku  ‰kodliv˘ch látek. V bytech s ú-
stfiedním vytápûním je proto vhod-
né v zimním období vzduch vlhãit.
âásteãnû lze vlhkost zv˘‰it vûtrá-
ním, které má b˘t krátké a intenzív-
ní. Odpafiovaãe zavû‰ené na ú-
stfiedních topeních nemají velk˘ v˘-
znam, znatelnûj‰í úãinky mají de-
koraãní fontánky se stále protékají-
cí vodou, spolehliv˘m zafiízením

jsou správnû dimenzované a pouÏí-
vané zvlhãovaãe vzduchu. V loÏnici
je vhodné na noc vypínat ústfiední-
ho topení. K dal‰ím jednoduch˘m
opatfiením k ozdravûní vnitfiního
prostfiedí bytÛ patfií nekoufiení
a správn˘ úklid, protoÏe právû pfii
nûm nastává nejhor‰í situace. 

Domácí prach mÛÏe zpÛsobovat
alergické i jiné reakce, proto je nej-
vhodnûj‰í prach stírat vlhk˘m had-
rem, pfii úklidu vûtrat a pouÏívat co
nejménû ãistících prostfiedkÛ. Pra-
videlné odstraÀování prachu, sníÏe-
ní mnoÏství jeho rezervoárÛ (tzn.
nepfieplÀování bytu ãalounûn˘m
nábytkem, koberci, závûsy), ãasté
vûtrání a nepfietápûní bytÛ jsou
základními pfiedpoklady pro zdravé
domácí prostfiedí. RovnûÏ pouÏívání
digestofie pfiispívá k lep‰ímu prostfie-

dí, a z na‰eho ‰etfiení vyplynulo, Ïe
pouze 50% respondentÛ ji pouÏívá.
Uvedená opatfiení by mohly pozitiv-
nû ovlivnit alergické projevy, které
uvádí aÏ 23% dotázan˘ch.

V na‰em mûstû se ve dne cítí
bezpeãnû 87%, v noci jiÏ jenom
47% obyvatel. Pfii porovnání s jin˘mi
mûsty se zde lidé cítí bezpeãnûji. 

Pozitivní bylo zji‰tûní sociálních
vztahÛ. DÛvûra mezi lidmi v okolí
bydli‰tû panuje v 48,5%, necel˘ch
20% respondentÛ v‰ak projevilo
k okolí nedÛvûru. 68% obyvatel si
myslí, Ïe by jim sousedé pomohli,
kdyby se ocitli v nouzi. Pozitivním
konstatováním je i fakt, Ïe v na‰em
mûstû se cítí se sv˘m Ïivotem
v zásadû spokojeno vy‰‰í procento
obyvatel (55%) neÏ ve mûstech
v˘‰e uvádûn˘ch (38 - 48%).

Mgr. Kamila RUNDTOVÁ 
MUDr. Eva GERYKOVÁ

V prvním patfie budovy radnice
se nachází odbor kanceláfie sta-
rosty. Jeho kanceláfie jsou pfiímo
naproti schodi‰ti - tj. sekretariát
starosty a tajemníka, (ãíslo dvefií
210, tel. 609 100)  a dále v le-
vém kfiídle traktu, kde se nachází
kanceláfi vedoucí odboru kance-
láfie starosty ZdeÀky Václavíkové
(ãíslo dvefií  204, tel. 609 108).

Projdete-li chodbou od scho-
di‰tû smûrem vlevo, dostanete
se ke dvefiím redaktora Zpravo-
daje Rady mûsta Fr˘dku-Místku
(ãíslo dvefií 203, tel.: 609 106).
Konec chodby uzavírá sekretariát
mûstsk˘ch právníkÛ (ãíslo dvefií
206, tel.: 609 107), jehoÏ chod
zabezpeãuje pracovnice kance-
láfie starosty. 

Kanceláfie sekretariátÛ místosta-
rostÛ se nacházejí: v pfiízemí - se-
kretariát kanceláfie místostarostky
Ing. Evy Richtrové (ãíslo dvefií 110,
tel.: 609 110) a ve 3. poschodí
sekretariáty kanceláfií místosta-
rostÛ Ing. Petra Rafaje (ãíslo
dvefií 411 - 412, tel.: 609 113) a
Mgr. Josefa Vojvodíka (ãíslo dvefií
409 - 410, tel.: 609 104).

Odbor kanceláfie starosty za-
ji‰Èuje pfiedev‰ím ãinnost souvi-
sející s pfiípravou, organizaãnû-
technick˘m zabezpeãením a prÛ-

bûhem jednání volen˘ch orgánÛ
mûsta, tj. rady a zastupitelstva
mûsta a koordinuje jejich ãinnost.
Pro jejich jednání shromaÏìuje
potfiebné materiály a pfii jejich za-
bezpeãování spolupracuje s ostat-
ními odbory radnice. Vede pot-
fiebnou personální agendu zvole-
n˘ch orgánÛ, podílí se na organi-
zování jejich voleb.

ZvefiejÀováním programu a us-
nesení rady a zastupitelstva mûs-
ta zaji‰Èuje prezentaci volen˘ch
orgánÛ na úfiední desce mûsta
a internetov˘ch stránkách mûsta
Fr˘dku-Místku (www.frydekmis-
tek.cz); vede evidenci a zpÛsob
vyfiizování podnûtÛ a pfiipomínek
ãlenÛ rady a zastupitelstva mûsta. 

Vykonává  komplexní servis na
úseku ãinnosti starosty, místosta-
rostÛ a tajemníka mûstského ú-
fiadu, tzn. vykonává sekretáfiské,
informaãní a organizaãní sluÏby. 

DÛleÏité postavení zaujímá od-
bor kanceláfie starosty pfii pfiípra-
vû a konání jednání kontrolního
v˘boru zastupitelstva  mûsta  vãet-
nû vedení pfiíslu‰n˘ch materiálÛ. 

Eviduje a sleduje vyfiizování
petic, stíÏností, oznámení a pod-
nûtÛ obãanÛ v souladu s pfiíslu‰-
n˘mi právními pfiedpisy; zaji‰Èuje
úsek právní agendy; eviduje pfií-

Odbor kanceláfie starosty

severnû od fr˘deckého zámku se rozkládaly roz-
sáhlé uÏitkové zahrady a sady slouÏící zásobování
dvora a kanceláfie. Na zámeck˘ park pfiímo navazo-
val ovocn˘ sad - ‰tûpnice. 

V minulosti tato byla pronajata soukrom˘m zájem-
cÛm jako zahrádky, posledních nejménû patnáct let
pak po opu‰tûní
‰tûpnice zahrád-
káfii nastalo ob-
dobí absence jakékoliv péãe. Ovocné stromy zestár-
ly, mnohé uhynuly, na nûkter˘ch místech vyrostly
nálety hust˘ch skupin jasanÛ a jin˘ch dfievin, místo
trávníku vyrÛstá aÏ metr vysok˘ ruderální porost ple-
vele. 

Pozemek ‰tûpnice pfie‰el v roce 2000 ze státu na
mûsto Fr˘dek-Místek. Projekt regulace Mûstské
památkové zóny Fr˘dek navrhuje, aby se ·tûpnice
stala souãástí prstence parkov˘ch ploch okolo cent-
ra Fr˘dku. Mûsto proto zahájí co nejdfiíve úpravy
tohoto parku. 

Rekonstrukce vychází z návrhu reminiscence his-
torick˘ch souvislostí, a proto zde bude vytvofiena
stylizace ovocného sadu s moÏností odpoãinku.
Budou pouÏity okrasné odrÛdy jabloní, pfiípadnû
hru‰ní a tfie‰ní. 

Souãástí úpravy budou i volné trávníkové plochy,
které mohou b˘t
rÛzn˘m zpÛso-
bem vyuÏity. Pro

realizaci budou pouÏity zdroje pfiedev‰ím z náhrad-
ních v˘sadeb, jako kompenzace ekologické újmy za
dfieviny kácené na území mûsta. 

V první etapû, tedy jiÏ na jafie tohoto roku, pÛjde
o vyãistûní pozemku od náletÛ, star˘ch ovocn˘ch
dfievin, ruderálních porostÛ plevele a povrchové
úpravy terénu. Pak bude následovat zaloÏení trávní-
kÛ, o které se jiÏ v tomto roce bude fiádnû peãovat.
V prÛbûhu roku pak bude zaji‰tûna oprava oplocení.
V˘sadba stromÛ je plánována na podzim. Od jara
roku 2002 by cel˘ park mûl zaãít slouÏit vefiejnosti. 
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SBùR NEBEZPEâN¯CH SLOÎEK

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

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

Parkovi‰tû Mûsíc Datum
U mariánského kostela bfiezen 6. - 8.
Zastávka Na Veselé bfiezen 13. - 15.
U Kina P. Bezruãe bfiezen 20. - 22.
U krytého bazénu bfiezen 27. - 29.
U krytého bazénu duben 3. - 5.

VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ,

Kam pro radu nebo vyfiízení va‰ich záleÏitostí: kazy tajemníka mûstského úfia-
du, obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek
mûsta a nafiízení rady mûsta
vãetnû jejich zvefiejnûní na inter-
netov˘ch stránkách mûsta.

Pfiipravuje se zde také vydává-
ní Zpravodaje a jeho distribuce
do va‰ich schránek;  sledují se v˘-
znamné politické, spoleãenské,
kulturní a sportovní akce a udá-
losti a organizaãnû se zde pfiipra-
vuje jejich hladk˘ prÛbûh. Tento
odbor má na starosti také obsta-
rávání propagaãních materiálÛ
a upomínkov˘ch pfiedmûtÛ k pre-
zentaci a reprezentaci mûsta,
vãetnû vedení jejich agendy a s tím
úzce souvisejí partnerské vztahy
s druÏebními mûsty.

Je moÏno fiíci, Ïe na odboru
kanceláfie starosty je kaÏd˘ den
bûÏného pracovního t˘dne dnem
úfiedním, neboÈ informace obãa-
nÛm se zde poskytují bez omeze-
ní úfiedních hodin.

Dal‰í v˘sledky prÛzkumu studie HELEN 

33  ppookk..  bbyyttyy do os. vlastnictví
od 55 m2 do 69 m2 na v˘hod-
né hypot. splátky s vlastními
prostfi. od 93 tis. Kã s moÏ-
ností vyuÏít stavebního spofi.
v lokalitû Vr‰avec ve Fr˘dku. 
VymûÀte investice do staré-
ho bytu za jistotu nového
a vlastního. Tel. 00660033  448811  880088  

PROMùNY ZÁMECKÉ ·TùPNICE
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„Moderní „okresní“ oãní oddûle-
ní je hlavnû mikrochirurgick˘
obor. Zab˘vá se pfiedev‰ím ope-
rativou ‰edého oãního zákalu, to
znamená zkalené oãní ãoãky,“
zaãal své vyprávûní primáfi oãní-
ho oddûlení Nemocnice ve Fr˘d-
ku-Místku MUDr. Radim âech,
ãlen evropské spoleãnosti kata-
raktové a refrakãní chirurgie. 

„Moderní operace ‰edého zá-
kalu se provádí na septickém
operaãním sále metodou fakoe-
mulsifikace (rozru‰ení ultrazvu-
kem) tvrdého ãoãkového jádra
s odsátím zbyl˘ch ãoãkov˘ch
hmot. Z ãoãky v oku vlastnû zb˘-
vá jen jeho pouzdro, do nûj se
pak vkládá ãoãka z umûlé hmoty.
Ta nahrazuje dioptrickou hodnotu
pÛvodních nezkalen˘ch ãoãko-
v˘ch hmot. Fakoemulsifikace se
provádí speciální sondou, která
do oka projde otvorem velk˘m
pouze 2,85 mm. Moderní umûlé
nitrooãní ãoãky se dají pfii implan-
taci sloÏit napÛl. V tomto pfiípadû
se jedná o tzv. ãoãky mûkké,
takÏe pÛvodní otvor do oka po
fakoemulsifikaci se roz‰ífií z 2,85
mm na maximálnû 3,8 mm. Ope-
race takto provedená je velmi
‰etrná a oko se po operaci velmi
rychle hojí.“

Kolik takov˘ch zákrokÛ se
provádí v na‰í nemocnici? 

„Na na‰em oddûlení provádí-
me fakoemulsifikaci ‰edého zá-
kalu u zhruba 98% pacientÛ.
U zbyl˘ch s touto chorobou se o-
perace provádûjí klasick˘m zpÛ-
sobem. Je to pfiedev‰ím u pacien-
tÛ, kde katarakta - tj. ‰ed˘ zákal
jiÏ pfiezrál a fakoemulsifikací nej-
de provést nebo operace by byla
touto metodou riskantní. Od záfií

roku 1998 implantujeme na na-
‰em oddûlení mûkké nitrooãní
ãoãky. V roce 2000 jsme mûkkou
ãoãku naimplantovali u 70% paci-
entÛ se ‰ed˘m zákalem. V˘‰e
uvedená procenta svûdãí o vyso-
ké kvalitû nitrooãní operativy
na‰eho oddûlení. Ta je plnû srov-
natelná s vyspûl˘mi klinick˘mi
pracovi‰ti u nás i ve vyspûlém
západním svûtû.“

To znamená, Ïe kvalita va‰í
práce se neustále zvy‰uje...

„Urãitû. Standardnû vybavené
moderní okresní oãní oddûlení by
mûlo mít pro potfiebu rajonu dvû
specializované ambulance - glau-
komovou poradnu a ambulanci
pro nemoci sítnice. Právû první
jmenovaná u nás pracuje od
poãátku roku 1997 na vysoké
úrovni. Vede ji MUDr. Silvie Pa-
pugová, lékafika se dvûma ates-
tacemi z oãního oboru. Poradna
se zab˘vá diagnostikou a léãbou
zeleného zákalu oãního. Jedná
se o chorobu spojenou se zv˘‰e-
n˘m nitrooãním tlakem, kter˘
postupnû mÛÏe zpÛsobit slepotu
oka. A to je velmi zákefiná choro-
ba, u které je velmi dÛleÏité její
vãasné odhalení a nastavení

vhodného léãení. Léãba je buì
konzervativní, pfii níÏ se aplikují
kapky nebo tabletky, laserová
nebo operaãní. Laserové o‰etfie-
ní se provádûjí ambulantnû. Pfii
operaãní léãbû je pacient hospi-
talizován na operaãním sále. Ze-
len˘ zákal u nás v nemocnici léãí-
me komplexnû na srovnatelné
úrovni s jak˘mkoliv klinick˘m pra-
covi‰tûm.“

A co ambulance pro nemoci
sítnice, kterou jste otevfieli te-
prve nedávno? 

„Otevfiení této specializované
ambulance umoÏnil teprve nákup
oãního laseru, kter˘ slouÏí k léãbû
nemocné sítnice. ProtoÏe krom
diagnostiky je léãba laserem
hlavní náplní práce této ambulan-
ce, nemûlo v˘znam v minulosti
tuto zfiizovat. Pravé datum nasta-
lo 5. února leto‰ního roku. Proto
uÏ pacienti od tohoto data nemu-
sí dojíÏdût do okolních mûst -
Karviná, Ostrava, Zlín. Na‰i am-
bulanci vede „rovnûÏ dvouatesto-
vaná“ MUDr. Eva Kremerová,
která má s touto problematikou
letité zku‰enosti - dfiíve pracovala

na renomovaném oãním oddûlení
Mûstské nemocnice v Ostravû na
Fifejdách.

Laserové oãní pracovi‰tû je
právû novou sluÏbou v na‰í ne-
mocnici pro cel˘ okres. Na za-
koupení kombinovaného oãního
laseru firmy Zeiss se nemalou
mûrou podílel okresní úfiad, aby
tak pomohl zkvalitnit a roz‰ífiit
poskytovanou péãi v na‰í nemoc-
nici. Zakoupen˘ kombinovan˘ la-
ser slouÏí k léãbû chorob sítnice,
zeleného zákalu oãního a ‰edého
zákalu oãního. Laserové v˘kony
jsou ambulantní. Pacienti se k la-
serovému o‰etfiení dostávají ce-
stou indikace pfies v˘‰e uvedené
poradny. Do tûchto jsou pacienti

posíláni sv˘mi rajonov˘mi oãními
lékafii. Nelze se sem objednat
pfiímo, ale aÏ na základû odbor-
ného vy‰etfiení a doporuãení.“

Co tedy oãní laser vlastnû
umoÏÀuje?

„Nelze ho uÏívat k léãbû oãních
optick˘ch korekãních vad - pfiede-
v‰ím se jedná o krátkozrakost,
dalekozrakost, astigmatismus a-
pod. Laser na tyto zákroky je
nepomûrnû draÏ‰í, nevyplatí se
ho vlastnit v kaÏdém okrese
a dosavadní takto vybavená pra-
covi‰tû v okolí plnû pokr˘vají
poptávku pacientÛ po tûchto zá-
krocích. Taková pracovi‰tû naj-
dete v Ostravû, Zlínû, Olomouci
nebo Brnû. Tyto zákroky se v‰ak
musejí plnû finanãnû uhradit!
Léãebné zákroky na na‰em lase-
ru jsou v‰ak zcela zdarma, to
znamená, Ïe v‰e hradí zdravotní
poji‰Èovna! 

LÛÏkovou ãást v na‰í nemocnici
pak vyuÏívají pacienti ze vzdálenûj-
‰ích mûst a obcí a také domácí,
u kter̆ ch byly provedeny nûkteré
speciální zákroky nebo si vyÏadují
dlouhodobûj‰í dohled. Pomûrnû
hodnû pacientÛ k nám pfiijíÏdí
z Tfiinecka, kde bylo pfied dvûmi
lety lÛÏkové oddûlení zru‰eno.“

Kam smûfiujete dal‰í rozvoj
oboru, resp. va‰eho oddûlení?

„Pfiedev‰ím bych chtûl udrÏet
vysokou úroveÀ oãní operativy
pfiedního segmentu oãního a po-

kusit se o její dal‰í zkva-
litÀování. Navíc máme
zájem se v tomto smûru
stát ‰kolitelsk˘m praco-
vi‰tûm, pokud moÏno
akreditovan˘m. Pracuje-
me na tom. Své v˘s-
ledky prezentujeme na
celostátních odborn˘ch
akcích.“
Co vám chybí? 
„Oãní obor je velmi
nároãn˘ na technické
vybavení, které je velmi
drahé. Napfiíklad zmínû-
n˘ laser stál asi 2,5
milionu korun, operaãní
mikroskop je v podob-
né cenové relaci, podob-
nû jako fakoemulsifi-
kaãní pfiístroj. Neb˘vale
drahé jsou i mikrochi-
rurgické instrumenty - na-
pfiíklad jedny nÛÏky ne-
bo pinzeta stojí od pûti
tisíc aÏ do patnácti tisíc
korun. A v‰echno stár-
ne a opotfiebovává se. 
Momentálnû nás nejví-
ce trápí vy‰etfiování na
star̆ ch ‰tûrbinov˘ch lam-

pách ze ‰edesát˘ch let. Ambu-
lance pro choroby oãní sítnice nut-
nû potfiebuje ke zkvalitnûní své
práce tzv. foto fundus kameru - to
je pfiístroj, kter˘ slouÏí k detailní
diagnostice chorob sítnice. Jeho
cena také pfiesahuje 2 miliony
korun. Na sále bychom nutnû
potfiebovali záznamové video,
zafiízení s prÛmyslovou kamerou
a tak dále, a tak dále. Finanãní
situace v‰ak v poslední dobû pot-
fiebn˘m nákupÛm do zdravotnic-
tví pfiíli‰ naklonûna není.“ 

Nezb˘vá, neÏ vûfiit, Ïe se
ãasem v‰e zlep‰í a srovná, roz-
louãil jsem se.

MARTIN SLÁDEK
foto: autor

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

Také vás v novinách zaujaly inzeráty typu: ... laserová operace
va‰ich oãí..., odstranûní oãních vad laserov˘m pfiístrojem? KaÏd˘,
kdo nosí br˘le okamÏitû zbystfií svÛj postiÏen˘ zrak. Následuje:
Telefon do nemocnice, která inzerát vypsala... A pak: Zklamání.
Operaci oãí si musí pacient financovat sám. Zdravotní poji‰Èovna
na ni nepfiispívá. Nezb˘vá neÏ noviny nebo ãasopis zklamanû
odloÏit a dál se vyrovnávat se skuteãností, Ïe ke ãtení novin budu
potfiebovat del‰í ruce nebo silnûj‰í skla, Ïe neuvidím hezkou sou-
sedku na protûj‰ím balkónû, která se poránu protahuje jen tak -
v nedbalkách - aniÏ bych musel nasadit svÛj „triedr“ na dálku... 

S takovou pfiedstavou jsem vstupoval na oãní oddûlení fr˘dec-
komístecké nemocnice, abych se zeptal jeho primáfie MUDr.
Radima âecha, co je jeho oddûlení pro pacienty schopno v sou-
ãasné dobû udûlat. Hned v úvodu vás musím upozornit, Ïe krát-
kozrakostí v podobû operace pomocí laseru se tady nezab˘vají.
Ale pfiesto laserov˘ pfiístroj na tomto oddûlení existuje. 

CCCCOOOO    OOOOââââIIII     NNNNEEEEVVVVIIIIDDDDÍÍÍÍ ,,,,     
VVVVIIIIDDDDÍÍÍÍ     OOOOââââNNNNÍÍÍÍ     LLLLÉÉÉÉKKKKAAAA¤¤¤¤
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Jak vypl˘vá z rozsahu pÛsobnosti RIC jsou zde k dispozici jak kan-
celáfiské, tak i v˘robní a skladovací prostory. Dle potfieb podnikatel-
sk˘ch subjektÛ jsou úspû‰nû pfiebudovávány zejména kanceláfiské
prostory na prostory pro drobnou v˘robu a skladování. Nabídka pro
ucházející se firmy zahrnuje prostory od 17 m2 aÏ po prostory v fiádu
stovek metrÛ ãtvereãních, coÏ je umoÏnûno modulovou strukturou nabí-
zen˘ch prostor. Lze se rovnûÏ dohodnout na nejrÛznûj‰ích stavebních
ãi technick˘ch úpravách tak, aby tyto prostory co nejpfiesnûji splÀovaly
poÏadavky zájemcÛ. JiÏ nyní pÛsobí v areálu na ãtyfii desítky firem, pfii-
ãemÏ v inovaãním centru je jich umístûna asi polovina. 

RIC poskytuje pronájem nebytov˘ch prostor za v˘hodn˘ch podmí-
nek. Základní nájemné ãiní 450 Kã/m2/rok. Pro v˘robní a inovaãní firmy
je nabízeno zv˘hodnûní formou poãáteãní slevy (cca 3 - 6 mûsícÛ) i na
tomto nájemném. Kromû v˘‰e uvedeného nûkteré firmy, které jsou zde
umístûny a splÀují patfiiãné podmínky, získaly prostfiednictví RIC
Fr˘dek-Místek dotaãní pfiíspûvek na nájemné v rámci státního progra-
mu  pro podporu malého a stfiedního podnikání. Rozsah poskytovan˘ch
sluÏeb souvisejících s pronájmem prostor je sjednán podle potfieb

nájemce. Namátkou vybíráme z pestré nabídky: pfiipojení k Internetu,
po‰tovní a faxové sluÏby, sluÏby digitální telefonní ústfiedny, úklid pro-
najat˘ch prostor. BliÏ‰í informace o tûchto a dal‰ích sluÏbách budeme
pfiiná‰et v následujících pokraãováních této rubriky. 

Velkou v˘hodou umístûní va‰í firmy v areálu VÚHÎ a. s., zãásti
obhospodafiovaném RIC,  mÛÏe b˘t rozsáhlé technické, ekonomické a
nakonec i lidské zázemí, které mÛÏete dle va‰í potfieby vyuÏít.  Dobr̆ m
pfiedpokladem je i synergick˘ efekt a spolupráce v rámci zde umístû-
n˘ch firem, zázemí technické odborné knihovny, pracovi‰tû ekonomic-
k˘ch anal˘z a zejména poradenského pracovi‰tû, které vám pomÛÏe pfii
zpracování podnikatelsk˘ch zámûrÛ a v nûkter˘ch pfiípadech i pfii zv˘-
‰ení úãinnosti programu va‰ich v˘robkÛ nebo sluÏeb. 

Umístûní va‰í firmy u hlavní komunikace vedoucí do Polska a na
Slovensko, pfiitom v‰ak v klidném prostfiedí s krásn˘m v˘hledem na
Beskydy, velké parkovi‰tû a dostupnost MHD stojí za úvahu. 

•••
Pfiijìte se informovat, nejlépe osobnû po pfiedchozí telefonické

domluvû (0658/601 201, 601 203, 601 206).

RIC FR¯DEK-MÍSTEK ZABEZPEâÍ MÍSTO PRO PODNIKÁNÍ
Vzhledem ke znaãné nezamûstnanosti v na‰em regionu jsou témûfi ve‰keré státem podporované projekty zamûfieny zejména na vznik

nov˘ch v˘robních a inovaãních firem, vytváfiení nov˘ch pracovních pfiíleÏitostí a na zv˘‰ení zamûstnanosti ve firmách stávajících. Pfii
zakládání a rozvoji nov˘ch firem se snaÏí b˘t nápomocen rovnûÏ RIC Fr˘dek-Místek. Poskytuje poradenskou i technickou pomoc pfii
zakládání spoleãností, pfii jejich orientaci na trhu, spolupracuje s nimi pfii hodnocení reálnosti jejich projektÛ a snaÏí se vycházet vstfiíc
poÏadavkÛm tûchto firem na mnohé dal‰í poÏadované sluÏby. Jednou ze základních sluÏeb pro vznikající nebo dále se rozvíjející firmy
je poskytování pronájmu nebytov˘ch prostor. A právû tomuto tématu by mûl b˘t ve struãnosti  vûnován dne‰ní pfiíspûvek.

1. Rozhodn˘m okamÏikem sãí-
tání je pÛlnoc z 28. února na 1.
bfiezna 2001. 

2. Sãítání se vztahuje
a) na v‰echny osoby, které mají

v rozhodn˘ okamÏik sãítání na
území âeské republiky trval˘ ne-
bo dlouhodob˘ pobyt, nebo se na
nûm doãasnû zdrÏují

b) na v‰echny domy oznaãené
popisn˘m ãíslem a urãené k byd-
lení a na v‰echny dal‰í domy ne-
bo jiné objekty oznaãené eviden-
ãním ãíslem nebo i bez ãísla, jest-
liÏe v nich nûkdo bydlel v rozhod-
n˘ okamÏik sãítání

c) na v‰echny byty, které jsou
v rozhodn˘ okamÏik sãítání obyd-
leny, nebo jsou urãeny k bydlení
a téÏ na v‰echna jiná obydlí a pfií-
stfie‰í, jestliÏe v nich nûkdo bydlel
v rozhodn˘ okamÏik sãítání 

3. Sãítání nepodléhají cizí státní
pfiíslu‰níci s diplomatickou imuni-
tou a v˘sadami, jakoÏ i domy
a byty ve vlastnictví jin˘ch státÛ,
které slouÏí k diplomatick˘m úãe-
lÛm. 

4. Sãítání organizuje, fiídí a ko-
ordinuje podle § 16 zákona ã.
158/1999 Sb. âesk˘ statistick˘ ú-
fiad. Sãítání provádûjí podle § 9
odst. 1 citovaného zákona v jed-
notliv˘ch sãítacích obvodech sãí-
tací komisafii a sãítací revizofii,
které navrhují obce a jmenuje
âesk˘ statistick˘ úfiad. 

Pfii v˘konu své funkce se sãíta-
cí komisafii a sãítací revizofii pro-
kazují prÛkazem sãítacího komi-
safie nebo sãítacího revizora
a sv˘m obãansk˘m prÛkazem. 

Seznam sãítacích obvodÛ v ob-
ci, vãetnû jejich vymezení, jména
a pfiíjmení sãítacích komisafiÛ,

ktefií budou v jednotliv˘ch obvo-
dech sãítání zaji‰Èovat, jakoÏ
i jména a pfiíjmení sãítacích revi-
zorÛ, zvefiejní obec zpÛsobem
v místû obvykl˘m 14 dnÛ pfied
rozhodn˘m okamÏikem. 

5. Sãítání osob se provede
vyplnûním SâÍTACÍHO LISTU
OSOB, kter˘ vyplní kaÏd˘ za se-
be. Za nezletilou osobu poskytne
údaje její zákonn˘ zástupce, za
osobu zbavenou zpÛsobilosti
k právním úko-
nÛm její opatrov-
ník. Sãítání domÛ
se provádí vypl-
n û n í m
D O M O V N Í H O
LISTU. Údaje
o domu poskytne
jeho vlastník
nebo správce.
Sãítání bytÛ se provádí vyplnû-
ním BYTOVÉHO LISTU. Údaje
o bytu poskytne jeho uÏivatel,
v pfiípadû neobydleného bytu
vlastník domu, nebo správce. 

Sãítací tiskopisy do jednotliv˘ch
bytov˘ch domácností, provozo-
vatelÛm zafiízení poskytujících
ubytovací sluÏby, vlastníkÛm ne-
bo správcÛm domÛ, popfiípadû
jednotliv˘m osobám, které podlé-
hají sãítání, doruãí sãítací komisafi
nejménû 6 hodin pfied rozhod-
n˘m okamÏikem. 

Pokud ten, kdo je povinen pos-
kytnout údaje, z jak˘chkoliv dÛ-
vodÛ neobdrÏí pfiíslu‰n˘ sãítací
tiskopis, pfiihlásí se nejpozdûji do
12 kalendáfiních dnÛ od rozhod-
ného okamÏiku u pfiíslu‰ného sãí-
tacího komisafie, nebo v kteréko-
liv obci a sãítací tiskopis dodateã-
nû vyplní a odevzdá. 

Podle § 6 odst. 4 citovaného
zákona, kaÏd˘ kdo má povinnost
poskytnout údaje, poskytne je
úplnû, správnû, pravdivû a vãas.
Údaje o národnosti a náboÏen-
ství vyplní kaÏd˘ podle svého
rozhodnutí. 

6. Údaje zji‰tûné pfii sãítání jsou
chránûné podle ustanovení § 13
zákona ã. 158/1999 Sb. Údaje
o jednotliv˘ch osobách nesmûjí
sãítací komisafii a revizofii a dal‰í

osoby, které se s ni-
mi seznámí pfii zpra-
cování údajÛ, zve-
fiejÀovat ani komu-
koliv sdûlovat a tyto
údaje nesmûjí pou-
Ïít pro jiné neÏ sta-
tistické úãely. Ob-
dobnû jsou chránû-
ny i údaje o bydlení,

bytech a bytov˘ch domácnos-
tech, pokud zákon nestanoví
v˘jimku. 

V‰echny osoby, které se v sou-
vislosti s provádûním sãítání a z-
pracováním jeho v˘sledkÛ sezná-
mí s individuálními údaji, jsou po-
vinny zachovat mlãenlivost o tû-
chto údajích. Tato povinnost trvá
i po skonãení pfiíslu‰n˘ch prací.
Poru‰ení povinnosti mlãenlivosti
je pfiestupkem, za kter˘ lze uloÏit
pokutu aÏ do v˘‰e 200 000 Kã,
pokud nepÛjde o trestn˘ ãin. 

7. Kdo nesplní povinnost pos-
kytnout údaje, pfiestoÏe k tomu byl
vyzván sãítacím komisafiem, nebo
sãítacím revizorem, dopustí se
pfiestupku, za kter̆  je moÏno u-
loÏit pokutu aÏ do v˘‰e 10 000 Kã.

8. âesk˘ statistick˘ úfiad Ïádá
v‰echny obãany, aby zodpovûd-
n˘m vyplnûním sãítacích tiskopi-
sÛ pfiispûli k úspû‰nému prove-
dení sãítání lidu, domÛ a bytÛ.

(Dal‰í materiály ke Sãítání ...
na str. 7 byly aktualizovány

dne 21. 2. 2001 ve 14.00 hod.).

Ke dni 1. bfiezna 2001 se bude konat v âeské republice podle zákona ã. 158/1999 Sb.

SâÍTÁNÍ LIDU, DOMÒ A BYTÒ
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V souladu s § 11 zákona ã. 158/1999 Sb., o sãítání lidu, domÛ a bytÛ v roce 2001 zve-
fiejÀujeme seznam sãítacích obvodÛ ve mûstû Fr˘dek-Místek, jména a pfiíjmení sãítacích
komisafiÛ, ktefií budou v jednotliv˘ch obvodech sãítání zaji‰Èovat a jména a pfiíjmení sãí-
tacích revizorÛ.

Sãítací obvody ve Fr˘dku - Místku

1 Konopãík âestmír
2 Závodná NadûÏda
3 Pe‰áková ·tûpánka
4, 5 Sedláková Kamila
6, 70 BaláÏ Zbynûk
7 Holec Milan
8 Mihouãová AneÏka
9 Dibelková Alena
10 Gongol Ondfiej
11 Birkeová ·árka
12 Jan‰a Franti‰ek
13 Dryjáková Pavlína
14 Dryják Josef
15 Brotánek Franti‰ek
16 Bortel Antonín
17 Merta Pavel
18 Fajko‰ Ivan
19, 23 Lichnovsk˘ Petr
20 Valeriánová SoÀa
21 Peceková Zdenka
22 Mgr. Novák Michal
24 Hnidzik Milan
25 Kuãová Pavla
26 Dibelková Petra
27 Reãek Jifií
28 Novák Bohumil
29 Kubaãáková Ludmila
30 Ing. âumíãek Jifií
31 âumíãková Marie
32 Reãková Jarmila
33 Sedláková Vûra
34 Ursíniová ZdeÀka
35 Mikolá‰ová Jana
36 Sivevová Beáta
37 ·vrãina Adam
38 Mohyla Pavel
39 Pavelcová ·árka
40, 43 Furmánková Markéta
41 Proke‰ Jifií
42 Stankeová Katefiina
44 Matuszek Luká‰
45 ·tochlová Michaela
46, 47 Ing. Adamus Petr
48 ¤eháková Iva
49 Zezulová Monika
50 Tenglerová Alena
51 Nováková Sylvie
52 Laník Martin
53 Ing. Holcová Petra
54 Polochová Alena
55 Barto‰ová Marie
56 Bc. Strako‰ová Eva
57 Falharová Jana
58 Hamhalter Jifií
59 Îáãek Antonín
60 Laník Jaroslav
61 Laníková Du‰ana

62 Knûzková Alena
63, 166 Liberdová Hana
64 ·igutová Sylva
65 ·igut Vladimír
66 Sobková Zdenka
67 Strnadlová Drahomíra
68 Cholevová Ingrid
69 Najmanová Lucie
71 âechová ·árka
72 Protivansk˘ Karel
73 Kováfiová Ivana
74 Rafajová Petra
75 Dvorsk˘ Milan
76 Dvorská Daniela
77 Mruzek Tomá‰
78 Mruzková Jarmila
79 Tesafiová Danu‰e
80 Ing. Dosoudilová Jana
81 Veliãka Václav
82 Gola Kamil
83 Ko‰Èál Oldfiich
84 Buriánková Adriana
85 Mgr. Malá Eva
86 ·ulová Emília
87 Pospûch Pavel
88 Mal˘ Petr
89 Mohyla Marek
90 Matûjová Kamila
91 Cmíral Ondfiej
92 Veliãková Monika
93 Rafajová Bronislava
94 Crha Radomír
95 Lachová Lenka
96 Ing. ·ikulová Petra
97 ·imková Jana
98 Král Petr
99 Petfiek Miroslav
100, 102 Adámková Marta
101 Bortlíãková Václava
103 Smetanová Martina
104, 108 Musiolová Marie
105 Vaníãek Franti‰ek
106 Sasynová Jana
107 Rabatinová Martina
109 Nytrová Jana
110 Liberda Marian
111 Liberda Miroslav
112 Liberdová Jana
113 Krpec Radim
114 Koneãná Ivana
115 Duda Zdenûk
116 Bradík Jaromír
117 Petreãková Lenka
118 Valeriánová ·árka
119 Poláková Aranka
120 Zagora Marek
121 Petfieková Katefiina

122 Vojvodíková Katefiina
123 Sobek Luká‰
124 Volník Petr
125 Mikulec Tomá‰
126 Mikulec Josef
127 Tomeãková Petra
128, 129 Pokludová Daniela
130 Onderková Daniela
131 KnûÏková Hana
132 Kotková Renáta
133 Krko‰ková Olga
134 Îídková Yvetta
135 Nûmejc Vladimír
136 Lakatová Kamila
137 Ing. PivoÀka Ladislav
138 Pavelãáková Dagmar
139 Randa Libor
140 Válková Marie
141 Tengler Dalibor
142 Glozigová Zuzana
143 Ing. SadloÀ Milan
144 ·ebestíková Monika
145 Kaleta Bogdan
146 Ing. Nûmejcová Vladimíra
147 ·lechta Jaroslav
148 Kroãková Lenka
149 ·tukner Lubomír
150 Poledníková Radka
151 Ing. ·uláková ·árka
152 Pûknicová Markéta
153 ·evãíková Alice
154 Îídek Jaromír
155 Pûluchová Ludmila
156 ·rámek Petr
157 Lyãka Bfietislav
158 Klega Marek
159 Plachká Jarmila
160 Wagnerová Ludmila
161 Kotásek Radan
162 Tománek Odon
163 Ermanová Iveta
164 Madenská Eva
165 Sanitrová Jarmila
167 Popieluchová Emilie
168 Friedbergová Iveta
169 Liberda Michal
170 Mátlová Jarmila
171 Laník Adam
172 Mikurdová Eva
173 Friedberg Petr
174 Stryja Radovan
175 Bfiezinová Marie
176 Pelí‰ková Bohumila

177 Barãák Marian
178 Kovalãík Lumír
179 ·ebestová Radana
180 Závada Václav
181 Polochová Alice
182 Pfiádková Ivana
183 Kanioková Jaroslava
184 Hron Jifií
185 JeÏ Zdenûk
186 ·imík Michal
187 Mgr. Chroboczek Vilém
188 Velãovsk˘ Jan
189 V˘bûrová Lenka
190 Paleãek Václav
191 Incédi Martin
192 Straka Radim
193 Kubaãák Václav
194 Gavlasová Jana
195 Smolanová Monika
196 Koval Petr
197 Folt˘nová Jana
198 Ermanová Marie
199 Kaniok Marek
200 Pfiádka Milan
201 Fusková Denisa
202 Fialová ZdeÀka
203 Li‰ková Vûra
204 Kuligová Stanislava
205 RNDr. Filipcová Jitka
206 Postlová Iveta
207 Mgr. My‰ka Vítûzslav
208 âempel Jifií
209 Îáãková ZdeÀka
210 Tvrdá Mária
211 Ing. Prokopec Lubomír
212 Prokopcová Dagmar
213 Jan‰ová Milena
214 Ing. Pavlica Klement
215 Tvrd˘ Ludûk
216 Slováãková Monika
217, 222 Borik Martin
218 Papfioková Eunika
219 Mi‰ek Miroslav
220 Halu‰ková Eli‰ka
221 Wendzelová Ivana
223, 224 Sztolariková Marie
225 Pavlicová Petra
226, 227 My‰ková Alena
228, 229 Ing. ·tûrba Lubor
230 Chovancová ·tûpánka
231 Nytrová Lucie
232, 233 Melichafiíková Vûra
234 Bilská Martina

Sãítací âást obce Oblastobvod
1-4 Fr˘dek Historické jádro
5-6 Fr˘dek Stfied
7-22 Fr˘dek Nad Lipinou
23 Fr˘dek Lipina
24-61 Fr˘dek Fr˘dek
62-63 Fr˘dek Nemocnice
64-97 Fr˘dek Slezská-západ
98 Fr˘dek NádraÏní
99 Fr˘dek Záti‰í
100 Fr˘dek Fr˘deck˘ les
101-104 Fr˘dek Na vyhlídce
105-106 Fr˘dek Pod âernou cestou
107 Fr˘dek Slezská-v˘chod
108 Fr˘dek Nové Dvory
109-121 Fr˘dek Baranovice
122-123 Chlebovice Chlebovice
124-127 Lískovec Lískovec
128-129 LysÛvky LysÛvky
130 Místek Historické jádro

Sãítací âást obce Oblastobvod
131-154 Místek Kolafiíkova
155-158 Místek Ondrá‰ova
159-180 Místek Anenská
181-193 Místek Bezruãova
194-214 Místek Riviéra
215-216 Místek Bahno
217 Místek DruÏstevní
218-221 Místek Polní
222-223 Místek U Místeckého lesa
224 Místek Ole‰ná
225 Místek Pod ·tandlem
226 Místek PrÛmyslov˘ obvod
227 Místek Místeck˘ les
228 Skalice Ba‰ãica
229 Skalice Na Kamenci
230-232 Skalice Skalice
233 Skalice Záhofií
234 Zelinkovice Zelinkovice

Sãítací
Titul Pfiíjmení Jménoobvod

Sãítací
Titul Pfiíjmení Jménoobvod

Sãítací
Titul Pfiíjmení Jménoobvod

Sãítací
Titul Pfiíjmení Jménoobvod

214, 
224-226 Ing. Adámek Karel
166, 170-171,
215-216 Ing. Bilouseacová Jana
52-57 Bilouseacová Marcela
112-116 Bradíková ·árka
135-139 Buczek Jifií
140-145 Buryanová Jana
217-223 Mgr. DoleÏal Miroslav
29-34 Gadziala Boris
7-11 Gongol Jifií
205-209, 227 Gongolová ZdeÀka
35-39 Harvan Martin
200-204 Hronek Stanislav
85-90 Bc. Hrubá Jana
91, 95-98 Hrubá Zdenka
99, 1
117-118 Ing. Chalupová Andûla
228-233 Jufiicová Jarmila
92-94, 
104, 107 Ing. Kaniová Radmila
74-78 Kofiená Ida
108-111 Kozelská Monika
189-193 Krtková Ludmila
122-123, 
128-129, 234 Lanãová Anna

1-5 Lichnová Iveta
58-63 Michálková Darja
124-127 Mikulcová Ivana
165, 167-169, 
173 Mikulíková Jana
181-184 Mikulíková Jana
159-164 Moskvová Marie
100-103, 
105-106 Mgr. Muchová Jana
194-199 Navrátilová Marie
172, 210-213 Nytrová Pavlína
174-180 Opr‰tûná ZdeÀka
12-16 Polanská Eva
130, 185-188 Polá‰ková Jana
6, 69-73 Rajnochová Jana
131-134, 152 Sobková Jana
24-28 Bc. Stafiiãná Naìa
153-158 Sta‰ová Helena
79-84 Ing. ·abrÀák Petr
146-151 ·lechtová Olga
64-68 Tománková Daniela
21-22, 119-121 Válková Silvie
17-20, 23 Wank Petr
40-45 Windischová Hana
46-51 Ing. Îabka Richard

Sãítací revizofii

Bude-li za sãítacího komisafie nebo sãítacího revizora jmenován náhradník, mûsto Fr˘dek-
Místek neprodlenû po oznámení této skuteãnosti âesk˘m statistick˘m úfiadem zvefiejní tuto
zmûnu na úfiední desce v prostorách Mûstského úfiadu.

Sãítací Titul Pfiíjmení Jméno
obvod

Sãítací Titul Pfiíjmení Jméno
obvod

BliÏ‰í informace ke sãítacím obvodÛm obdrÏíte na telefonním ãísle 0658/609 127 -
paní Werliková. Podrobné informace jsou uvedeny také na úfiední desce Mûstského
úfiadu Fr˘dek - Místek a na internetov˘ch stránkách www.frydekmistek.cz.

Sãítací komisafii
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt ãp. 1753, J. Suka, IV. a V. NP - 17 kanceláfií (4 b˘valé

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

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

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

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

6) Objekt ãp. 811 - budova „B“ (nad restaurací), ul. Mal˘
Koloredov  

II. - V. NP - kanceláfie (soc. zafiízení samostatné)
k.ú. Fr˘dek
1) Objekt ãp. 1146, T. G. Masaryka
II. NP - kanceláfie o v˘mûfie 66 m2

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

POZEMKY K PRONÁJMU
k.ú. Fr˘dek
pozemek p.ã. 1562/5 zast.pl. o v˘mûfie 972 m2 - za úãelem v˘stav-
by polyfunkãních domÛ (ul. Slezská, naproti Svopexu)
pozemky p.ã. 5875, p.ã. 5876, p.ã. 5872/4, p.ã. 5865/3, p.ã.
5874/3, o celkové v˘mûfie 3500 m2 - za úãelem v˘stavby bytov˘ch
domÛ (Vyhlídka)
k.ú. Lískovec u Fr˘dku-Místku
pozemky p.ã. 5268/6 o v˘mûfie 19419 m2, p.ã. 3711/14 o v˘mûfie
22067 m2 (prÛmyslová zóna)
Informace: odbor SOM, tel. 0658/609 173, 609 176

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

ÎÁDOSTI O BYT
UpozorÀujeme v‰echny obãany, ktefií mají podanou Ïádost o pfii-

dûlení obecního bytu u Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-Místku, na nut-
nost jejího obnovení do 31. 3. 2001. Toto lze provést písemnou for-
mou, pfiíp. osobnû na odboru správy obecního majetku, 2. poscho-
dí, kanceláfi ã. 320 v úfiední dny: pondûlí a stfieda. Pokud tak Ïada-
tel neuãiní, jeho Ïádost bude z evidence vyfiazena.

BEZBARIÉROVÉ BYTY
V rekonstruovaném objektu Koloredo, ul. Mal˘ Koloredov 811

v Místku, bude v I. etapû dokonãeno, kromû jin˘ch prostor, i 11
bezbariérov˘ch bytÛ o velikosti 0+2. Îádost o tento byt si mohou
podat obãané Fr˘dku-Místku, ktefií:

a) mají vedenou Ïádost o pfiidûlení bytu na Mûstském úfiadû ve
Fr˘dku-Místku

b) jsou nájemci obecního bytu, kter˘ v pfiípadû pfiidûlení bezbari-
érového bytu, vrátí  mûstu.

K Ïádosti je nutno doloÏit lékafiské vyjádfiení o zdravotním stavu,
kter˘ vyÏaduje bydlení v bezbariérovém bytû. Îádosti se podávají
na odboru správy obecního majetku Mûstského úfiadu ve Fr̆ dku-
Místku, 2. poschodí, kanceláfi ã. 320 v úfiední dny: pondûlí  a stfie-
da, a to nejpozdûji do 15. 4. 2001.

PRODEJ
Mûsto Fr˘dek-Místek nabízí k odprodeji objekt ãp. 249, k.ú.
Lískovec u Fr˘dku-Místku.
Informace: Mûstsk˘ úfiad ve Fr˘dku-Místku, odbor správy

obecního majetku, tel. ã. 609 172, 609 179.

DOTACE ZE ZDRAVOTNÍHO FONDU
Odbor sociálních sluÏeb Mûstského úfiadu ve Fr̆ dku-Místku upo-
zorÀuje obãany a organizace, Ïe termín pro odevzdání Ïádostí
(projektÛ) o poskytnutí dotací ze zdravotního fondu je 20. kvûtna
2001. Îádosti je nutno v tomto termínu zaslat na odbor sociálních
sluÏeb, k rukám Ing. Vladislavy Bertové. Pfiípadné dotazy budou
sdûleny na tel.: 0658/609 340.

Pfiipomínky k jízdním fiádÛm
UpozorÀujeme cestující, Ïe od 1. do 28. února 2001 se uskuteãní tzv.

pfiipomínkové fiízení k jízdním fiádÛm MHD. V tomto termínu mohou obãané
podávat své podnûty, stíÏnosti, pfiipomínky a poÏadavky na zmûny stávají-
cích jízdních fiádÛ MHD. 

Podnûty a pfiipomínky lze zaslat písemnû, e-mailem nebo podat osobnû na
odboru dopravy a sluÏeb Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-Místku v úfiední dny tj.
pondûlí a stfiedu v dobû od 8.00 do 16.00 hodin, dvefie ãíslo 413.

K pfiipomínkám, které odbor dopravy a sluÏeb obdrÏí aÏ po 28. únoru nebude
pfiihlédnuto pfii stávající zmûnû jízdních fiádÛ, ale aÏ pfii zmûnách následujících!

Uveden˘ zákon nepfiímo novelizoval
Ïivnostensk˘ zákon a obãansk˘ záko-
ník v oblasti cestovních smluv. Od 1.
dubna leto‰ního roku budeme rozli‰o-
vat cestovní kanceláfi, která si tímto
datem musí opatfiit státní licenci - kon-
cesi. Pro podnikatele to znamená  pro-
kázat odbornou zpÛsobilost vysoko-
‰kolské vzdûlání a 1 rok praxe v oboru
nebo vy‰‰í odborné vzdûlání a 3 roky
praxe v oboru, pfiíp. úplné stfiední od-
borné vzdûlání a 6 let praxe v oboru.
Kladné vyfiízení lze oãekávat v pfiípadû
pfiedloÏení jiÏ získan˘ch pojistn˘ch
smluv  proti krachu spolu s podnikatel-
sk˘m zámûrem a stanoviskem minis-
terstva pro místní rozvoj.

Dal‰í sluÏby mohou nabízet cestov-
ní agentury na základû Ïivností váza-
n˘ch, kdy pro odbornou zpÛsobilost je
stanoven u vysoko‰kolského vzdûlání
1 rok praxe v oboru a u úplného stfied-
ního vzdûlání 3 roky praxe v oboru.
Tyto budou pouze zprostfiedkovacím
ãlánkem.

Neuãiní-li podnikatel dosud podni-
kající v této oblasti na základû Ïivnosti
volné Ïádné kroky v tomto smûru, ãili
neprojeví zájem v tûchto sluÏbách
pokraãovat, pak Ïivnostenské opráv-
nûní k dubnu zanikne.

Tento termín je velmi dÛleÏit˘ i pro
spotfiebitele, kter˘ si jiÏ dnes zaji‰Èu-
je, tfieba s v˘raznou slevou, letní dovo-
lenou. Ne v‰echny cestovky zÛstanou
cestovkami, ne v‰echny cestovky kon-
cesi získají. V lep‰ím pfiípadû budou
pouze zprostfiedkovací agenturou, kte-
rá nemá povinnost pojistku proti úpad-
ku uzavírat.

Zákazník musí obdrÏet spolu s ces-
tovní smlouvou i doklad o uzavfiení
poji‰tûní, kter˘ poskytuje poji‰Èovna.

Zákon také blíÏe upravuje za jak˘ch
podmínek vznikne klientovi právo na
plnûní jeho nárokÛ. 

Solidnost kaÏdé kanceláfie se proje-
ví ve zpÛsobu jak bude klienty infor-
movat o sv˘ch sluÏbách. Mûlo by b˘t
patrné uÏ v nabídkách, kdy se jedná
o sluÏby s pojistkou a kdy jde o sluÏby
nepoji‰tûné.   

Klient si smlouvu musí pozornû pro-
studovat, pfiesnû se informovat co si
vlastnû kupuje. Pfied zaplacením radû-
ji provûfiit zda poskytovatel jiÏ má kon-
cesi nebo je zprostfiedkovatel s opráv-
nûním k Ïivnosti vázané.

Pojistky proti krachu v‰ak nehradí
‰kody vzniklé bûhem zájezdu z dÛvo-
du nekvality nebo ‰patné organizace
zájezdu.

Klientovi se zcela urãitû vyplatí pfied
samotn˘m podpisem smlouvy a sloÏe-
ním finanãní hotovosti, v tomto pfie-
chodném období, zv˘‰ená obezfiet-
nost. Pfiedejde tak nepfiíjemn˘m finan-
ãnû nákladn˘m omylÛm.

Je‰tû aktuální informace o velmi dis-
kutovaném „dodatku“.

V tûchto dnech je jiÏ registrovaná
poslaneckou snûmovnou, tzv. technic-
ká novela obchodního zákoníku, kter˘
doznal zmûn k 1. lednu  tohoto roku.
OdstraÀuje dne‰ní v˘kladové nejasnos-
ti, mimo jiné i ohlednû povinn˘ch zápi-
sÛ do obchodního rejstfiíku z dÛvodu
uÏívání dodatkÛ ãi bliÏ‰ího oznaãení
v dfiíve naz˘vaném obchodním jménû.

Po pfiijetí pfiedloÏeného materiálu
nebudou kladeny na podnikatele v tom-
to ohledu Ïádné poÏadavky. Bude uÏí-
vat své doplÀkové oznaãení bez dal‰í-
ho, jako tomu bylo dosud.

Yvetta Králová
vedoucí obecního Ïivnostenského úfiadu

Dovolená s cestovní kanceláfií nebo cestovní agenturou
Zákon o cestovním ruchu (ã. 159/99 Sb.), kter˘ je úãinn˘ od 1. fiíjna minu-

lého roku stanovuje povinné poji‰tûní cestovním kanceláfiím proti úpadku
(insolventnosti). Mûl by také zajistit klientÛm vût‰í jistotu a pomoc v zahra-
niãí, napfi. pfii návratu na území na‰eho státu nebo vrácení penûz v pfiípa-
dû, Ïe se zájezd neuskuteãní nebo jen zãásti.

V˘sledky hospodafiení mûsta Fr˘dek-Místek za rok 2000
Rozpoãet Skuteãnost % plnûní
(v tis. Kã) (v tis. Kã)

DaÀové pfiíjmy 367 290 378 665 103,1
NedaÀové pfiíjmy 123 884 128 366 103,6
Kapitálové pfiíjmy 27 468 29 213 106,4
Dotace 311 950 311 993 100,0
Pfiíjmy celkem 830 592 848 237 102,1
BûÏné v˘daje 730 236 713 671 97,7
Kapitálové v˘daje 164 225 162 500 98,9
V˘daje celkem 894 461 876 171 98,0
Rozdíl  pfiíjmy-v˘daje -63 869 -27 934 43,7
Financování 63 869 27 934 43,7
Rozdíl mezi pfiíjmy  a v˘daji  je kryt˘ zdroji z „financování“ (tj. zÛstatkem finanã-
ních prostfiedkÛ) z minul˘ch let, hypoteãním úvûrem ve v˘‰i 1 000 tis. Kã
a návratnou finanãní v˘pomocí ze státního rozpoãtu ve v˘‰i 50 tis. Kã.
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Zlatník RytecJ &P
PRODEJ HODINEK + ZÁRUâNÍ SERVIS

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

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

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

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

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

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

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

A DAL·Í

PROVÁDÍME OPRAVY
tv, audio, video a po dohodû 

v bytû zákazníka i opravy televizorÛ

S í d l o :

Firma VADAS
ul. 28. fiíjna 1639 Místek 

(internát SP· naproti Hutního projektu)

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

✌

RENOVACE

- pásek pro tiskárny
a psací stroje

- inkoustov˘ch náplní 
pro HP a Canon

- tonerÛ pro HP

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

Nechejte se inspirovat Nedûlním pfiekvapením paní Huãkové a nov˘m interiérem

RRRReeeessss ttttaaaauuuurrrraaaacccceeee     UUUU HHHHUUUUââââKKKKYYYY
Nabízí vyhlá‰enou kuchyni
● 4 druhy piva ● bohat˘ v˘bûr
nápojÛ ● pofiádání svateb
● plesÛ ● turnajÛ v ‰ipkách
a kartách ● taneãních zábav ●
smuteãních hostin. 

Po-pá: 1100..0000  ––  2222..0000
So-ne: 1111..0000  ––  2222..0000
Slezská 1967, Fr˘dek-Místek
tel.: 00665588//663366  118877

tel.: 0658  636 636
mobil: 0724  036 636

TAXI BONUS
Fr˘dek-Místek

N O N  S T O P  N O N  S T O P

NùCO VÍCE O BAZÉNU
U pfiíleÏitosti otevfiení krytého plaveckého bazénu poãátkem února leto‰-

ního roku pfiiná‰íme nûkteré zajímavé informace, které dokreslí náhled na
toto novû zrekonstruované sportovní zafiízení. 

Nároãná rekonstrukce jak technologického zafiízení, tak interiéru trvala skoro
‰est mûsícÛ, av‰ak v˘znamnû zmûnila celkovou tváfi krytého bazénu. V˘razné
investiãní podpory mnoha státních institucí a kvalitní práce firem pfiinesly poãát-
kem února k˘Ïené ovoce, které snad ocení ‰iroká vefiejnost. 

V dopoledních hodinách bude v bazénu probíhat v˘uka plavání dûtí základních
‰kol celého okresu. Jejich program realizuje a organizuje t˘m zku‰en˘ch uãitelek
plavání v rámci Plavecké ‰koly SOUT. Po doplnûní materiálním i didaktick˘m
vybavením bude Plavecká ‰kola pokraãovat od poãátku pfií‰tího ‰kolního roku ve
velmi úspû‰né v˘uce plavání dûtí matefisk˘ch ‰kol, které mûla pfied rekonstrukcí
své pevné místo ve svém programu.

V odpoledních hodinách od 15.00 do 21.00 hodin je kryt˘ bazén urãen vefiej-
nosti. V tuto dobu ho nav‰tûvují sportovní organizace a zafiízení nebo pracovní
kolektivy. Novinkou v provozu krytého bazénu je ranní plavání pro vefiejnost
v dobû od 6.30 do 7.15 hodin. 

V˘razné zmûny byly provedeny i v úpravách zafiízení bazénu tak, aby ho mohli
uÏívat i na‰i invalidní spoluobãané. K úplné spokojenosti v této oblasti schází
doplnit areál pomûrnû nákladn˘mi zafiízeními bezbariérového charakteru. 

Technické údaje jsou pro ãtenáfie jistû nezbytné. Teplota vody - podle platn˘ch
pfiedpisÛ bude 26° C. Rozpis plavání vefiejnosti budeme pravidelnû pfiiná‰et na
stránkách Zpravodaje a je umístûn i na hlavní vrátnici SOUt (tel.: 0658/329 91).
Pronájem bazénu si mohou organizace zajistit na obchodním oddûlení SOUt -
tel.: 0658/421 215. Informace vám podají na tel.: 0658/421 218, 421 215 nebo
329 91.

DÛchodci jsou stále ãinní
Pfied deseti roky zaloÏilo 36 nad‰encÛ mûstskou organizaci Svazu

dÛchodcÛ âeské republiky. Netu‰ili, Ïe se tato organizace rozroste do tako-
vé ‰ífie. K 31. prosinci loÀského roku mûla jiÏ 455 ãlenÛ, ktefií se scházejí
jedenkrát za mûsíc v Národním domû v Místku. V roce 2000 se schÛzí prÛ-
mûrnû úãastnilo pfies 180 ãlenÛ. 

Tato mûsíãní setkání jsou v˘znam-
nou spoleãenskou událostí pro jednot-
livé ãleny. Souãástí jejich programu
b˘vají kulturní vystoupení rÛzn˘ch pû-
veck˘ch souborÛ mûsta a blízkého
okolí. Velk˘ ohlas mezi seniory mají
i pfiedná‰ky t˘kající se Ïivota na‰eho
mûsta a odborné zdravotní pfiedná‰ky.
âinnost svazu je velmi rozmanitá. Ve

spoluprác s Klubem dÛchodcÛ Válco-
ven plechu se seniofii zúãastÀují dva-
krát za mûsíc vycházek za zdravím,
dále organizují i vlastní procházky
s posezením. KaÏdoroãnû vyráÏejí na
rÛzné zájezdy za krásami na‰í vlasti.
Oblíbené jsou pfiedev‰ím zájezdy na
divadelní pfiedstavení do Ostravy
a náv‰tûvy koncertÛ pofiádan˘ch v na-
‰em mûstû. 

Seniofii na‰eho mûsta spolupracují
s Kluby dÛchodcÛ v Sedli‰tích, StfiíteÏi
a Chlebovicích, kde jsou pofiádány
spoleãné kulturní a spoleãenské akce.
Ve spolupráci OV SdruÏení zdravotnû
postiÏen˘ch obãanÛ nav‰tûvovalo 50
seniorÛ 2 x mûsíãnû hodiny plavání. 

âinnost mûstské organizace fiídí
devítiãlenn˘ v˘bor v ãele se sv˘m obû-
tav˘m pfiedsedou Rudolfem Horníã-
kem. Za dlouhodobou ãinnost ve v˘-
boru je tfieba vyjádfiit podûkování ãlen-
kám v˘boru Malíkové, Volné, ·távové
a Sládeãkové. Podûkování patfií i sta-
rostovi mûsta, místostarostÛm a ve-
doucí odboru sociálních sluÏeb ing.
Vladimífie Bertové. 

Seniofii se spolupodílejí na ãinnosti
Svazu dÛchodcÛ rádi, nacházejí zde
uspokojení, které v tomto vûku velmi
potfiebují. Není dobré, aby zÛstal ãlo-
vûk sám.

RREEGGEENNEERRAACCEE    
MMùùSSTTSSKK¯̄CCHH

PPAAMMÁÁTTKKOOVV¯̄CCHH  ZZÓÓNN
I v leto‰ním roce se mûsto

Fr˘dek-Místek pfiihlásilo do Progra-
mu regenerace mûstsk˘ch památ-
kov˘ch zón, v nûmÏ se dá poÏádat
o státní dotaci a to prostfiednictvím
mûstského úfiadu. Proto vyz˘váme
vlastníky kulturních památek v mûst-
sk˘ch památkov˘ch zónách Fr˘dku
a Místku, ktefií chtûjí v roce 2001
realizovat opravy sv˘ch objektÛ,
aby urychlenû kontaktovali odbor
‰kolství, kultury, mládeÏe a tûlov˘-
chovy Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-
Místku. Formuláfi Ïádosti vãetnû pfií-
loh je nutno vyplnit a vrátit zpût nej-
pozdûji 7. bfiezna 2001. 

Informace: 0658/609 201-2.

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO ROZPOâET
(dokonãení ze str. 1)
Dlouh˘ ãas v programu jednání si

vyÏádaly tajné volby pfiedsedÛ jednot-
liv˘ch v˘borÛ. Do ãela majetkového
v˘boru zastupitelé zvolili místostarost-
ku Evu Richtrovou a finanãní v˘bor
bude fiídit jeho nov˘ pfiedseda Petr
Hartmann (KDU-âSL). Pro upfiesnûní -
pfiedsedou kontrolního v˘boru byl na
posledním fiádném zasedání koncem
loÀského roku zvolen Petr KonÛpka
(ODS).

¤ádné, v pofiadí patnácté vefiejné
zasedání Zastupitelstva mûsta Fr˘dku

-Místku, se bude konat 27. bfiezna
2001 od 8.00 hodin v budovû radnice.

MÒJ SVùT
Slavnostní vyhlá‰ení vítûzÛ lite-

rární soutûÏe pro mladé autory
nazvané MÛj svût se koná 2. bfiezna
od 17.00 hodin v Mûstské knihovnû
na Jiráskovû ulici ve Fr˘dku. O tom,
Ïe soutûÏ má skvûlou úroveÀ svûd-
ãí, Ïe si dokázala vytvofiit uÏ osmi-
letou tradici a pravidelnû se jí zú-
ãastÀuje více neÏ padesát mlad˘ch
literátÛ. 
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Dokonãení z minulého ãísla.

âl. VI
Nakládání se stavebním 

odpadem
1. VyuÏití nebo zne‰kodnûní sta-
vebního odpadu (stavební sutû,
betony a dfievo z demolic apod.)
a v˘kopové zeminy zaji‰Èuje pro
dotãené osoby oprávnûná osoba.
Odvoz stavebního odpadu na
skládku si zajistí fyzické a práv-
nické osoby samy, nebo prostfied-
nictvím oprávnûné osoby po do-
mluvû s touto organizací.
2. Termíny a ceny odvozu a nás-
ledného vyuÏití ãi zne‰kodnûní si
domlouvají fyzické a právnické
osoby s oprávnûnou osobou.
3. Fyzická nebo právnická oso-
ba, která provádí stavbu, rekon-
strukci stavebního objektu nebo
podobnou ãinnost dle stavebního
zákona musí pfii kolaudaci stavby
prokázat orgánu státního staveb-
ního dohledu v rámci tohoto fiízení
zabezpeãení odvozu, vyuÏití nebo
likvidace stavebních odpadÛ a v˘-
kopové zeminy v souladu s platn˘-
mi právními pfiedpisy. U staveb
podléhajících pouze ohlá‰ení je
orgán státního stavebního dohle-
du oprávnûn vyÏadovat toto pro-
kázání i v prÛbûhu provádûní
tûchto prací. V pfiípadû poru‰ení
nûkteré z uveden˘ch povinností
ze strany fyzické nebo právnické
osoby bude dále postupováno dle
ãl. XI této vyhlá‰ky, pokud nepro-
káÏí, Ïe tento odpad vyuÏili sami
nebo sami zne‰kodnili v souladu
s právními pfiedpisy.

âl. VII
Povinnosti fyzick˘ch osob

(obãané), právnick˘ch 
a fyzick˘ch osob oprávnûn˘ch

k podnikání (podnikatelé)
1. Obãané a podnikatelé jsou po-
vinni ode dne úãinnosti vyhlá‰ky
komunální odpad oddûlenû shro-
maÏìovat, tfiídit a pfiedávat k vyu-
Ïití a zne‰kodÀování dle v˘‰e
uvedeného systému. V odÛvod-
nûn˘ch pfiípadech (napfi. není
dojezd) mÛÏe odbor dopravy
a sluÏeb MûÚ na základû doporu-
ãení komise Ïivotního prostfiedí
povolit individuální odvoz komu-
nálního odpadu na fiízenou sklád-
ku. Doklady o pfiedání komunální-
ho odpadu na fiízenou skládku
jsou tito obãané a podnikatelé
povinni pfiedloÏit odboru dopravy
a sluÏeb dle odst. 3 tohoto ãlánku. 
2. Obãané a podnikatelé jsou po-
vinni na poÏádání kontrolních or-
gánÛ mûsta Fr˘dek-Místek proká-
zat jak˘m zpÛsobem mají zaji‰tû-
no vyuÏívání a zne‰kodnûní ko-
munálních odpadÛ.
Obãané prokáÏí splnûní povin-
ností vypl˘vajících z této vyhlá‰ky
dokladem o zaplacení poplatku za
odpad za uplynulé období.
Podnikatelé prokáÏí splnûní po-
vinností vypl˘vajících z této vyh-
lá‰ky smlouvou s oprávnûnou
osobou a dokladem o zaplacení
sluÏeb za likvidaci odpadÛ za
uplynulé období..
3. Obãané a podnikatelé jsou
povinni udrÏovat pofiádek a ãis-
totu na stanovi‰ti sbûrn˘ch ná-
dob.

âl. VIII
Povinnosti správce 

nemovitosti
1. Správce je povinen:

a) urãit po dohodû s oprávnû-
nou osobou stálé stanovi‰tû sbûr-
n˘ch nádob v souladu se zvlá‰tní-
mi pfiedpisy 4,

b) zajistit u oprávnûné osoby
dostateãn˘ poãet sbûrn˘ch nádob
na zbytkov˘ odpad,

c) udrÏovat ãistotu a pofiádek
na stanovi‰ti sbûrn˘ch nádob,

d) zpfiístupnit urãené místo dle
písm. a) v dobû stanovené opráv-
nûnou osobou k provedení svozu
nebo zajistit pfiistavení sbûrn˘ch
nádob na místo ke svozu komunál-
ního odpadu a zajistit, aby sbûrné
nádoby nezpÛsobovaly hygienické
závady, neomezovaly ani neohro-
Ïovaly bezpeãnost silniãního pro-
vozu ani bezpeãnost chodcÛ,

e) zajistit úklid snûhu, schÛd-
nost pfiilehlého chodníku a pfiístup
ke sbûrn˘m nádobám tak, aby
bylo moÏné realizovat svoz komu-
nálního odpadu od jeho objektu,

f) poÏádat mûsto o provûfiení
poãtu sbûrn˘ch nádob nebo frek-
vence svozu, neupraví-li oprávnû-
ná osoba na Ïádost správce jejich
poãet nebo frekvenci svozu. Mûsto
po provûfiení rozhodne o úpravû.
Mûsto rozhodne o úpravû poãtu
sbûrn˘ch nádob i pfii jejich opako-
vaném pfieplÀování a hromadûní
odpadu v okolí sbûrn˘ch nádob.

âl. IX
Povinnosti oprávnûné osoby

1. Oprávnûná osoba provádí na
území mûsta sbûr, svoz a úpravu
vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálního
odpadu, sbûr, svoz, roztfiídûní
a pfiípadnou demontáÏ nebezpeã-
n˘ch sloÏek komunálního odpa-
du, sbûr, svoz a kompostování od-
padÛ, nakládá se stavebním od-
padem, sváÏí a zne‰kodÀuje ko-
munální odpady na fiízené sklád-
ce v Pansk˘ch Nov˘ch Dvorech.
2. Oprávnûná osoba je povinna:

a) organizovat a provádût svoz
odpadu dle schváleného harmono-
gramu (interval svozu), kter˘ sta-
noví oprávnûná osoba v souladu
s touto vyhlá‰kou a zajistit vyuÏití
ãi bezpeãné zne‰kodnûní odpadu,

b)  zabezpeãit svoz odpadu nad
rámec harmonogramu v obdobích
kdy dochází ke zv˘‰ené produkci

odpadu (zejména v období vánoã-
ních a velikonoãních svátkÛ),

c) vyprázdnit v den svozu kaÏ-
dou nádobu, i kdyÏ je naplnûna jen
zãásti, a zkontrolovat, zda obsah
nádoby byl skuteãnû vysypán,

d) udrÏovat ãistotu a pofiádek
pfii odvozu odpadu ze sbûrn˘ch
míst.

e) Provádût v˘mûnu po‰koze-
n˘ch nádob na odpad.

f) Zajistit u kaÏdého objektu,
ve kterém je produkován komu-
nální odpad, dostateãn˘ poãet
svozov˘ch sbûrn˘ch nádob, v sou-
ladu s ãl. V, bod. 1 této vyhlá‰ky.

âl. X
Úhrada za nakládání 

s komunálním odpadem
1. Poplatek za nakládání s komu-
nálním odpadem (tzn. za separo-
van˘ sbûr, sbûr nebezpeãn˘ch slo-
Ïek komunálního odpadu, kom-
postování, svoz, ukládání a zne‰-
kodÀování odpadÛ), platí obãané
a správci mûstu Fr˘dek-Místek,
které urãí v˘‰i tohoto poplatku.
Podnikatelé platí mûstu Fr˘dek-
Místek cenu za nakládání s komu-
nálním odpadem (tzn. za separo-
van˘ sbûr, sbûr nebezpeãn˘ch slo-
Ïek komunálního odpadu, kom-
postování, svoz, ukládání a zne‰-
kodÀování odpadÛ). 
2. V˘‰i poplatku stanoví mûsto
Fr˘dek-Místek obecnû závaznou
vyhlá‰kou, kterou zvefiejní zpÛso-
bem ve mûstû obvykl˘m (Zpravo-
daj, úfiední deska apod.).

âl. XI
Sankce

Za neplnûní povinností vypl˘vají-
cích z obecnû závazné vyhlá‰ky,
mÛÏe mûsto Fr˘dek-Místek uloÏit
pokutu dle pfiíslu‰ného zákona.5

âl. XII
Pfiechodná, zru‰ovací 

ustanovení  a úãinnost
1. Právní vztahy vzniklé pfiede
dnem úãinnosti této obecnû zá-
vazné vyhlá‰ky a práva z nich vz-
niklá, jakoÏ i práva z odpovûdnos-
ti za poru‰ení závazkÛ vypl˘vají-
cích z právních pfiedpisÛ a obecnû
závazn˘ch vyhlá‰ek platn˘ch pfie-
de dnem úãinnosti této obecnû
závazné vyhlá‰ky se fiídí dosa-
vadními pfiedpisy.
2. Touto vyhlá‰kou se ru‰í vy-
hlá‰ka ã. 1/2000 o nakládání s ko-
munálním a stavebním odpadem
na území mûsta Fr˘dek-Místek ze
dne 28. 3. 2000.
3. Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãin-
nosti 15. dnem po dni jejího vyhlá-
‰ení.

1 Zákon ã. 125/1997 Sb. o odpa-
dech, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
2 Vyhlá‰ka ã.337/1997 Sb. kterou
se vydává Katalog odpadÛ (Ka-
talog odpadÛ), v platném znûní
3 Napfi. zákon ã. 455/1991 Sb.,
o Ïivnostenském podnikání (Ïiv-
nostensk˘ zákon), ve znûní poz-
dûj‰ích pfiedpisu, zákon ã. 513/
1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisu.
4 Vyhlá‰ka FMTIR ã.83/1976 Sb.
o obecnû technick˘ch poÏadavcích
na v˘stavbu, ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ, zákon ã. 13/ 1997 Sb.
o pozemních komunikacích
5 Zákon ã. 200/1990 Sb. o pfie-
stupcích, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, zákon ã. 125/1997 Sb.
o odpadech, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ

Vyhlá‰ka ã. 10/2000 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Provádíme ve‰keré

SKLENÁ¤SKÉ PRÁCE 
V INTERIÉRECH
A EXTERIÉRECH.

RÁMUJEME A PASPARTUJEME
- velk˘ v˘bûr rámÛ 

a paspart.
Provozní doba:

Po - pá 8 - 17
tel.: 0658/313 85

Sídlo: 

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

Fr˘dek-Místek

CK RAPOTOUR
nabízí zájezdy do Chorvatska, Itálie,

Francie - ubytování v zařízených 
stanech pro 2 - 5 osob na 7, 10, 11,

14 nocí možno s dopravou i bez
dopravy v měsících květen - září,

cena od Kč 749,- Zajišťujeme 
ubytování v apartmánech, studiích 

v Chorvatsku, pobyty v Polsku 
- Mazurská jezera. Jsme autorizovaní
prodejci pro CK Fischer, Firo Tour, GT

Tour, Marted, Akvila, Exim, Atis.
CK RAPOTOUR, Malé náměstí

99, 738 02 Frýdek-Místek,
tel./fax: 0658/327 41-2,
e-mail: rapotour@iol.cz

CHORVATSKO 2001
ZajisÈujeme ubytování
v obytn˘ch karavanech

1780,- Kã na dospûlou osobu
za 7 nocí v plné sezónû
CK Beskyd Turist

tel.: 0608 611 038
www.volny.cz/beskyd

K.B.K. Color
Kovafiík - Kurák

malífiské a natûraãské práce
* nátûry oken, dvefií, 

radiátorÛ, kov. zárubní
* malování bytÛ, 

kanc. prostor, schodi‰È
* nástfiiky dekor. omítek

GOTELE, IZOLUX
* nástfiik, nátûr fasád

Telefon non-stop:
0604/321 765, 
0608/877 442

Cestovní kanceláfi, 
Radniãní 10

738 01 Fr˘dek-Místek, 
tel.: 0658/633 867

jako autorizovan˘ prodejce 
CK FISCHER, EXIM TOURS, 

SUNNY DAYS, AKVILA, MARTED,
GT TOUR, TRAVEL 2002 

a dal‰ích 50 jin˘ch Vám nabízí
● letecké zájezdy
● autobusové zájezdy
● zájezdy s vlastní dopravou

RovnûÏ nabízíme zájezdy 
pro kolektivy, ‰koly, 
poznávací zájezdy.

Vyfiizujeme víza do USA 
a letenky do celého svûta. 

Pfii vãasném nákupu 
poskytujeme v˘razné slevy!

Tû‰íme se na Vás.



LoÀská volejbalová sezóna So-
kola Fr˘dek-Místek patfiila beze-
sporu k nejúspû‰nûj‰ím v historii
oddílu. DruÏstvo Ïen se dostalo
aÏ do baráÏe o postup do extrali-
gy. Po v˘sledku 1 : 1 s praÏsk˘mi
Stfie‰ovicemi na domácí palubov-
ce nebylo bez ‰ancí pfied odve-
tou v Praze. JenÏe neúãast tfií
hráãek základní sestavy a vût‰í
zku‰enost soupefie nakonec roz-
hodly, Ïe mezi ãeskou elitou
zÛstaly PraÏanky. 

V mládeÏnick˘ch kategoriích
patfií Sokol taktéÏ mezi ‰piãkové
t˘my. Proto jsme o zamy‰lení nad
uplynulou sezónou poÏádali tre-
néra mládeÏe Jifiího Kozla. 

LoÀsk˘ rok patfii k vrcholÛm
star‰ích ÏákyÀ. âeho pod va-
‰ím vedením dûvãata dosáhla? 

„Îákynû 9. tfiídy 11. Z· se staly
dvojnásobn˘mi mistrynûmi re-
publiky, vítûzkami âeského po-
háru a kvalifikace o extraligu
mlad‰ích dorostenek. Neprohrály
rok a pÛl jedin˘ mistrák, coÏ
v historii ãeského mládeÏnického
volejbalu nemá obdoby. Dûvãata
dokonce pfiehrála i kadetky ães-
ké a slovenské reprezentace.
Oddíl mûl jako jedin˘ hned dvû
druÏstva na Mistrovství republiky.
Byly to plody práce nejen moje,
ale i Radka Podoly a Pavly
Pavelkové.“

Jak jste se pfiipravovali s dûv-
ãaty na pfiechod z Ïákovské do
dorostenecké kategorie? 

„Ve spolupráci s Petrem Vrbou
a Mirkou Horákovou jsme pfiipra-
vovali kádr dvou druÏstev, kde
pouze ãtyfii hráãky mûly ligové
zku‰enosti. Po tvrdé domácí pfií-
pravû pfii‰lo desetidenní soustfie-
dûní v Itálii, pfiípravné zápasy
a turnaje. V˘sledky nebyly ‰patné
a do nového roãníku jsme vstou-
pili s nadûjí navázat na v˘sledky
pfiede‰lého roku.“

Co vstup do soutûÏe. Vyvedl
se?

„Po polovinû extraligové soutû-
Ïe mlad‰ích dorostenek jsme
vedli s pûtibodov˘m náskokem
pfied druÏstvy Pfierova a ostrav-
ské Nové huti. V lednu zasáhla
druÏstvo chfiipková vlna, dûvãata
nastupovala k utkáním jen se se-
bezapfiením. Vytratila se pestrost
ze hry, zápal, dravost i síla. Pfii‰ly
první prohry. Na‰tûstí se do kádru
zaãínají vracet marodi a holky
znova ‰lapou. Cíl - postup na MR
- kter˘ jsme si dali trvá, a my vûfií-
me, Ïe bude s na‰í úãastí.“

V kategorii star‰ích doroste-
nek dochází od pfií‰tí sezóny
k reorganizaci. Jaké si zde kla-
dete cíle? 

„Chceme b˘t mezi ãtyfimi nej-
lep‰ími druÏstvy, která budou
bojovat v kvalifikaci o extraligu
star‰ích dorostenek, a proto mu-
síme vyhrát moravskou skupinu,
kde v souãasnosti vedeme pfied
Uhersk˘m Hradi‰tûm“

Volejbalová mládeÏ se beze-
sporu fiadí na ‰pici v republice.
V oddíle pracuje 12 kvalitních tre-
nérÛ, jejichÏ práce pfiiná‰í v˘bor-
né v˘sledky. Ty by ale nebyly bez
vydatné podpory fieditelství 6., 8.
a 11. základní ‰koly a stejnû také
bez kaÏdodenní mravenãí práce
a s náborem ÏákÛ pát˘ch tfiíd
základních ‰kol. Îe se o sportují-
cí mládeÏ v na‰em mûstû stará-
me opravdu dobfie svûdãí i to, Ïe
na 11. Z· jsou v kaÏdém roãníku
otevfieny dvû sportovní tfiídy se
zamûfiením na volejbal a há-
zenou.  

(FM)

ho roku ve sv˘ch kategoriích ví-
tûzství z republikov˘ch pfieborÛ. 

Od prvních tahÛ bylo jasné, Ïe
mladí ‰achisté z Fr̆ dku-Místku ma-
jí nejvy‰‰í cíle a jen tûÏko budou
hledat ve startovním poli 36 ‰kol
soupefie, kter̆  by jim mohl vzdoro-

vat. Pfii pohledu na koneãné tabul-
ky je zvlá‰tû v kategoriích 6. - 9.
tfiída a stfiedních ‰kol vidût drtivá
pfievaha Fr̆ dku-Místku. Jen Ïáci 6.
Z· mûli dÛstojného soupefie v Z·
Bfiidliãná, ale vzájemné utkání
skonãilo ve prospûch na‰ich ÏákÛ
a tak se mohli taktéÏ radovat neje-
nom z celkového vítûzství, ale
z postupu mezi nejlep‰í ‰achové
‰koly z âeské republiky. 

A koneãn˘ v˘sledek? Zisk tfií
zlat˘ch medailí a jedné stfiíbrné,
to je skvûlá bilance fr˘deckomís-
teck˘ch ‰kol a v˘borná vizitka pro
„Republikové finále“. V‰ichni Ïáci
a studenti, ktefií tak vzornû repre-
zentovali Fr˘dek-Místek na Re-
gionálním pfieboru jsou ãlenové
‰achov˘ch krouÏkÛ v Domû dûtí
a mládeÏe ve FM a Beskydské
‰achové ‰koly.

Je tfieba podûkovat v‰em Ïá-
kÛm a studentÛm za vzornou rep-
rezentaci Fr˘dku-Místku a Mûst-
skému úfiadu ve Fr˘dku-Místku
spolu s firmou ARCIMPEX za pod-
poru, které se v na‰em mûstû
dostává ‰achové mládeÏi a vûfií-
me, Ïe ta se odmûní v˘born˘mi
v˘sledky na „Republikovém finále
pfieboru ‰kol“, které se uskuteãní
v bfieznu v Pelhfiimovû. 

JM
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Jak jsme vás jiÏ nûkolikrát informovali ve Zpravodaji Rady mûsta Fr˘dku-Místku, v na‰em mûstû
vzniká nová ãtvrÈ, která aspiruje na nejlep‰í adresu mûsta. Jedná se o lokalitu, která je svou polohou
v˘jimeãná a nejkrásnûj‰í. Nachází se na jiÏním svahu chránûném od severu Fr̆ deck˘m lesem,
s nádhern˘m v˘hledem na panorama Beskyd. Jsou zde vybudovány nové kapacitní inÏen˘rské sítû,
coÏ jinde b˘vá spí‰e v˘jimkou. ·koly, nákupní stfiediska, fiada sportovi‰È a MHD jsou snadno dosa-
Ïitelné. V okolí je moÏno chodit na pûkné procházky nebo provozovat rÛzné sporty. Na pozemcích
v lokalitû âerná cesta - ul. Pod Zámeãkem jiÏ stojí nûkolik krásn˘ch domÛ a dal‰í vznikají. Máte zde
jistotu, Ïe v‰ichni va‰i sousedi tu hledají klidné bydlení s odpoãinkem po nároãné práci a Ïe si zde
nikdo nezfiídí tfieba hluãnou autoopravnu nebo jinou obtûÏující Ïivnost. Kdo toto místo zná potvrdí, Ïe

se jedná o bydlení na nejlep‰í adrese ve Fr˘dku-
Místku.
Pfiesvûdãte se sami, udûlejte si procházku a budete-li
mít zájem o nûkter˘ z voln˘ch pozemkÛ, ozvûte se na
adresu na‰í firmy, kde vám podáme potfiebné informa-
ce od 7 do 15.00 hodin. 

Luxreal, stavby a nemovitosti, s.r.o. 
Zámecké nám. 47, 738 01 Fr˘dek-Místek, 
tel.: 0658/626 981- 2 (Komerãní ãlánek)

KDE JE NEJLEP·Í ADRESA 
VE FR¯DKU-MÍSKU?

Mûstská knihovna na Jiráskovû ul. pofiádá pro v‰echny zájemce kul-
turní akci Monsieur Dakar. Karel Loprais, ‰estinásobn˘ vítûz rallye
PafiíÏ-Dakar si s vámi bude povídat o sv˘ch záÏitcích ve stfiedu 28.
února v 18 hodin. Jeho fotografie z vítûzného návratu byla pofiízena ve
fr˘deckém Squash Relax Clubu, kde odpoãíval spoleãnû s dal‰ím
úãastníkem Dakaru Oldou BraÏinou. Foto: Franti‰ek Mamula

(dokonãení ze strany 2)

·achisté vítûznû

Plavání kojencÛ
V pondûlí 5. bfiezna od 16

hodin zaãíná v krytém bazénu
na 11. Z·, Slezská 1. lekce pla-
vání kojencÛ a batolat, kterou
pofiádá Kenny baby club. V˘-
uka potrvá do konce ãervna
2001. 

● Hledáme zájemce pro práci
instruktora cviãení a plavání ko-
jencÛ a batolat. 

Kontakt: 0602/776 687.
● Nábor do oddílu orientaã-

ního bûhu BIOCEL Fr˘dek-
Místek pro mládeÏ od 9 do 11
let se koná kaÏd˘ pátek od 15
do 16 hodin na 6. Z· v Místku.
Kontakt: 0658/355 78 nebo
0604/298 997

Co pfiipravuje „Osmiãka“ na jarní mûsíce:
● Den otevfien˘ch dvefií - 15. bfiezna 2001 od 10.00 hod. do 16.00

hod. Zveme srdeãnû v‰echny rodiãe, b˘valé i moÏné budoucí Ïáky
a pfiíznivce  - pfiijìte se podívat, jak se uãí, baví a co uÏ umí dûti na na‰í
‰kole.   

● Vítání jara - 21. bfiezna 2001 v 15.00 hod. Vyná‰ení Mafiocha
a Mafieny - symbolÛ zimy. Chcete-li si pfiipomenout jeden z hezk˘ch
star˘ch zvykÛ, pfiijìte první jarní den 21. bfiezna v 15.00 hod. k víceú-
ãelové sportovní hale a spoleãnû s námi pfiivítejte jaro.

● Pfiijímací fiízení do jazykov˘ch tfiíd - 27. bfiezna 2001 ve 13.00
hod. Jako kaÏd˘ rok probûhne i letos v˘bûr budoucích tfieÈákÛ do tfiíd
s roz‰ífienou v˘ukou jazykÛ. Îáci se uãí od tfietí tfiídy angliãtinu a od
‰esté tfiídy dále je‰tû nûmãinu. V˘uka je zaji‰Èována aprobovan˘mi uãi-
teli. Nepovinnû se mohou dûti uãit francouz‰tinû a ru‰tinû. Pfiijímací fií-
zení probûhne na „osmiãce“ v úter˘ 27. bfiezna 2001 od 13.00 hod.,
není poÏadována pfiedchozí znalost cizího jazyka. Pfiihlá‰ky obdrÏíte
také na sekretariátû ‰koly nebo e-mailem  zs8.fm@mcnet.cz. Po vypl-
nûní je, prosím, do 25. 3. 2001 ode‰lete na adresu: Základní ‰kola,
Mgr. Irena Nováková, Tfi. âs. armády 570, 738 01 Fr˘dek-Místek.
BliÏ‰í informace na telefonu 0658/31841, 32025 nebo osobnû na
fieditelství ‰koly dennû od 7.00 hod. do 15.00 hod.  

„Holky znova ‰lapou“, fiíká trenér Jifií Kozel

Úspû‰né volejbalistky
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Dne 10. 1. 2001 byla vyhlá‰ena V˘zva pro 1. kolo z programu CZ
9909 k pfiedkládání návrhÛ na projekty Spoleãného Fondu mal˘ch
projektÛ. Tento fond podporuje neinvestiãní akce, které napomá-
hají rozvoji pfiím˘ch kontaktÛ a prohloubení spolupráce mezi lidmi
a institucemi na obou stranách hranice.

O podporu ze  SFMP se mohou ucházet v‰echny neziskové organi-
zace, které mají sídlo v pohraniãním regionu. Pro kaÏd˘ projekt je nutn˘
partner z polské strany - region Tû‰ínské Slezsko (Platí pro okresy Kar-
viná, Fr˘dek-Místek).

Termín odevzdání Ïádostí na Agenturu pro regionální rozvoj v Ost-
ravû je nejpozdûji do 9. 3. 2001.

O podporu ze SFMP mÛÏe Ïádat samospráva (kraje, mûsta, obce),
státní správa s vûcnou pÛsobností v pohraniãním regionu do úrovnû
okresu, organizace obcemi zaloÏené nebo zfiízené, zájmová sdruÏení

právnick˘ch osob (napfi. Euroregion), profesní komory (napfi. hospo-
dáfiské, obchodní a agrární komory), nadace, obecnû prospû‰né spo-
leãnosti, obãanská sdruÏení, dal‰í nevládní organizace. O podporu se
nemohou ucházet subjekty hospodafiící za úãelem dosaÏení zisku (sou-
kromé firmy, podnikatelé a politické strany). 

Z FMP se dají podporovat ãinnosti vhodné pro podporu ze SFMP a ty
lze rozdûlit do následujících oblastí: kulturní v˘mûny, místní demokra-
cie, lidské zdroje, prostorové plánování a rozvojové studie, ekonomic-
k˘ rozvoj a cestovní ruch, Ïivotní prostfiedí, turistika.

Îádost o podporu a ve‰keré dal‰í materiály poskytneme na odboru
územního a ekonomického rozvoje mûstského úfiadu. MoÏnost zaslání
tûchto pfiíloh taktéÏ elektronickou po‰tou.

Kontakt: tel. 0658/609 272 - ing. Îabka, e-mail: zabka.richard
@frydekmistek.cz.

● PODPORA P¤ESHRANIâNÍ SPOLUPRÁCE PHARE CBC ● SPOLEâN¯ FOND MAL̄ CH PROJEKTÒ - âESKO-POLSKÉ POHRANIâÍ

Pfiihlaste se
V prÛbûhu února a bfiezna

bude provádûn nábor do tradiãní-
ho ãínského bojového umûní Lok
Yiu Wing Chun Kung Fu, které
pochází od váÏeného Mistra Lok
Yiu z Hongkongu. Zájemci se
mohou pfiihlásit kaÏdé úter˘
a ãtvrtek od 17 hodin na adrese
Petr Kozár, B. Václavka 2783,
Fr˘dek-Místek, tel.: 0603 212 945

• Pondûlí 19. 3. v tûlocviãnû 6.
Z· (ul. Pion˘rÛ, za Krymem)
v˘bûr ÏákÛ (fyzické testy) do
sportovní tfiídy se zamûfiením na
lehkou atletiku. Zájemci ze sou-
ãasn˘ch 5. tfiíd se dostaví ve
14.30 hodin se cviãebním úbo-
rem do tûlocviãny 6. Z·.
Kontakt: Klára Ma‰talífiová, tel.:
0658 313 15.
• Stfiedisko 8. pû‰ího pluku
Junáka Místek pofiádá 23. 3. od
17 do 18 hodin bruslení na roz-
louãení se zimou ve víceúãelové
sportovní hale. Na 24 3. je pfii-
pravena tradiãní vefiejná akce
Skautské jaro 2001, jejíÏ souãás-
tí budou hry a soutûÏe ve mûstû,
ale i kluboven na Riviéfie u kotel-
ny.
• AIKIDÓ SKP Ostrava, DOJO
Fr˘dek-Místek pofiádá 2. dubna
nábor muÏÛ i Ïen pro tento zají-
mav˘ sport - bojové umûní japon-
ského smûru. Sraz v 19.15 hodin
u brány kasáren v Místku-Bahnû.
Pfiijìte vyzkou‰et nûco jiného
pod vedením ing. Kamila Kozáka
- nositele II. danu Aikido a I.
danu v Judo a Reného Grygara -
nositele I. danu v Aikidó. Trénin-
ky b˘vají pravidelnû v pondûlí a
ve stfiedu od 19.15 hodin.
• Nedûle  8. 4. 9,00 - 16,00 hodin
-  fr˘deck˘ zámek VELIKO-
NOâNÍ  JARMARK s prodejem
lidov˘ch a umûleck˘ch pfiedmû-
tÛ. Vystoupí: dûtsk˘ folklorní sou-
bor Ostravica, cimbálová muzika
·ajtár, ukázka lidov˘ch fiemesel.

Pfiipravujeme:

STREETBALL NA MÍSTECKÉM NÁMùSTÍ
„Po úspû‰ích, které slezan‰tí basketbalisté sklízeli zejména v dfiívûj‰ích
letech v celostátních dorosteneck˘ch ligách chlapcÛ a dûvãat, se jim
podafiilo pfiipravit akci, která znovu oÏivila zájem o tento sport a navíc se
vydafiila. Na sluníãkem vyhfiátém námûstí Svobody v Místku se v pátek
23. 6. 2000 vztyãily ãtyfii streetballové ko‰e, nad kter˘mi se vzná‰el vítûz-
n˘ oblouk reklamy generálního sponzora turnaje Union banky Ostrava.
V dopolední ãásti, která byly urãena mládeÏi do 17 let hrálo své zápasy
32 druÏstev s celkov˘m poãtem 203 chlapcÛ a dûvãat a odpoledního tur-
naje dospûl˘ch se zúãastnilo 16 druÏstev s celkov˘m poãtem 96 hráãÛ.
Na‰e mûsto, které streetballov˘ turnaj podpofiilo organizaãnû i finanãnû
se tak zafiadilo mezi ta mûsta, která se v˘znamnû podílejí na propagaci
sportu mezi mládeÏí...“.  Tolik se asi psalo loni v novinách o akci, která po
cel˘ jeden den zaplnila místecké námûstí. 
• K ocenûní za uspofiádání akce navrhlo Okresní sdruÏení âSTV ve
Fr˘dku-Místku, a to v rámci vyhodnocení Národních dnÛ sportu a kultury
2000. Celá sláva se odehrála pfiímo v jednacím sále Senátu PâR na
schÛzi V˘boru pro vzdûlávání, vûdu, kulturu, lidská práva a petice dne 25.
ledna 2001. K podpofie a ocenûní sportu, pofiádání akcí typu Sport pro
v‰echny vystoupili námûstek ministra ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR
PaedDr. Ladislav Mal˘, pfiedseda âSTV Ing. Vladimír Srb, pfiedseda ães-
kého olympijského v˘boru MUDr. Milan Jirásek. Od nich pfievzal Pamûtní
plaketu za aktivní spolupráci pfii zaji‰tûní akce Ing. Ivo âástek, pfiedseda
oddílu basketbalu TJ Slezan Fr˘dek-Místek. Právû pfiedávání plaket bylo
i tak trochu symbolické, ponûvadÏ v Parlamentu se ten den projednával
návrh Zákona o sportu, a byl schválen. Pofiadatelé se uÏ dnes tû‰í na
uspofiádání II. roãníku streetballového turnaje s tím, Ïe urãitû nejvût‰í
odmûnou pro nû bude úãast i va‰eho druÏstva.  Foto: archiv TJ Slezan

Sportovní klub MAXIM hledá
pro dal‰í spolupráci mladé lidi
sportovního zaloÏení (b˘valé ta-
neãníky, gymnastky a v‰echny
se zájmem o pohyb) pro budou-
cí práci - profesionální instruktor
aerobiku nebo fyzioterapeut.
Pfiijímáme i drÏitele licencí cviãi-
tel (-ka) aerobiku.
Ivana âernochová, 0606/706
500 nebo 624 105

PLAVECK¯ KROUÎEK
V novû opraveném krytém ba-
zénu bude od bfiezna otevfien
plaveck˘ krouÏek pro dûti od 6
do 10 let, které se nebojí vody
a dûti do 15 let - plavce.
Informace na tel.: 421 218 od
7.00 do 14.00 hodin.

Po úspû‰ném 
HUBNUTÍ PO VÁNOCÍCH

PRO ÎENY, kdy jsme byli
zavaleni pfiihlá‰kami, 

pfiipravujeme 

8 t˘denní kurz
ve spolupráci s fit centrem
SPORT RELAX FIT CLUB 

ve víceúãelové hale 
a sportovním klubem MAXIM

RÛÏov˘ pahorek

JARNÍ HUBNUTÍ
PRO LETNÍ POSTAVU

TERMÍN: 26. 3. - 18. 5. 2001

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

P¤IHLÁ·KY: ve fitcentru nebo
v Maximu od 5. do 24. 3. 2001

INFORMACE:
osobnû nebo na tel.:

0658/633 871 nebo 624 105

CESTA K BOHU
Knihkupectví u sv. Jana ve Fr̆ dku
vyhlásilo ve prospûch Dûtského
domova ve Fr̆ dku v˘tvarnou sou-
tûÏ na téma Cesta k Bohu. SoutûÏ
je urãena dûtem do 15 let a její
organizátofii doporuãují prostfied-
nictvím sv˘ch vedoucích, pfiípadnû
rodiãÛ díla doruãit na adresu knih-
kupectví do 24. bfiezna. KaÏd˘
v˘kres musí b˘t oznaãen jménem,
vûkem autora, adresou a telefon-
ním ãíslem. Stejná soutûÏ je otev-
fiena pro dospûlé a mládeÏ nad 15
let (uzávûrka 28. 3.), jejichÏ daro-
vaná díla budou vystavena od 1.
do 6. dubna ve farním kostele sv.
Jana Kfititele. Od soboty 7. dubna
by mûla b˘t v‰echna díla vefiejnû
prodávána. V˘tûÏek z prodeje bu-
de urãen dûtskému domovu.
Kontakt: 0658/622 736



KALENDÁRIUM - bfiezen 2001
1. ãtvrtek BED¤ICH

17.45, 20.00 Kino PB VYVOLEN¯ (USA)
18.00 Stoun MUÎ NA MùSÍCI - film Milo‰e Formana s Jimem Carrey

2. pátek ANEÎKA

13.00 Klub Nezbeda CYKLUS NEZBEDNÍCI, NEZBEDNICE, POZNEJME SE
TROCHU VÍCE - hry (pravidelnû kaÏd˘ pátek)

17.00 Mûst. knihovna MÒJ SVùT - vyhlá‰ení v˘sledkÛ literární soutûÏe
17.45, 20.00 Kino PB VYVOLEN¯ (USA)
18.00 Gal. LangÛv dÛm JI¤Í H. KOCMAN - Autorské knihy a papíry - vernisáÏ
18.00 Stoun KLEGOVINY - hraje dj Klega a veãer pak stojí za to
20.00 Národní dÛm VII. REPREZENTAâNÍ PLES SVO· GOODWILL

3. sobota KAMIL

po cel˘ den DDM CELODENNÍ V¯LET NA BùÎKÁCH - Javorov˘
9.00 Fojtsví Chlebovice V¯VOJ VâELA¤STVÍ V POBESKYDÍ - stálá expozice

(vÏdy kaÏdou 1. sobotu v mûsíci)
10.00, 14.00 Sokolovna FM - BRNO - volejbal dorost. liga - st. dorostenky
10.00, 14.00 IS· Stovky FM - Brno - volejbal pfiebor âR - ml. dorostenky
13.00 Fr̆ deck˘ zámek TOMÁ·  PFEIFFER pfiedná‰ka s biotronickou léãbou
15.00 SqRC BESKYDSK¯ POHÁR 2001 HH MONTÉR OPEN - squash muÏi
15.30 Kino PB âAROVNÉ DùDICTVÍ
17.00 SOUt F-M - P. BYSTRICA - házená
17.45, 20.00 Kino PB VYVOLEN¯ (USA)
18.00 Stoun HUDEBNÍ RIZOTO - koncert skupin Barvy Lucky, Luza,

Nausea a Hannibal Lecter

4. nedûle STELA

10.00 DDM ·ACHY A - GRYGOV - soutûÏ druÏstev
17.45, 20.00 Kino PB VYVOLEN¯ (USA)

5. pondûlí KAZIMÍR

16.00 11. Z· I. LEKCE PLAVÁNÍ KOJENCÒ A BATOLAT
17.45, 20.00 Kino PB VYVOLEN¯ (USA)
18.00 Stoun IN MEMORIAM... - hity vrcholného socialismu

6. úter˘ MIROSLAV

10.00 KM Krteãek JARNÍ PÉâE O PLEË - pfiedvádí D. Mazurová
13.00 Klub Nezbeda OD ÚRAZU, NEMOCI, MÒÎEME SI POMOCI -  pfiedná‰-

ka zdravotníkÛ pro dûti 
17.00 Hala Stovky MUÎI A - 1. FINÁLOVÉ UTKÁNÍ - stolní tenis
18.00 Stoun METALOVÁ VICH¤ICE s Eddiem
19.00 Národní dÛm TADY KONâÍ SRANDA - zábavn˘ pofiad J. Náhlovského

7. stfieda TOMÁ·

13.00 Klub Nezbeda SIRKOVÁ OLYMPIÁDA  - v‰e pomocí sirek
17.45, 20.00 Kino PB VYVOLEN¯ (USA)
18.00 Stoun A TRIBLE CALLED QUEST - profil

8. ãtvrtek GABRIELA

9.00 KM Krteãek CVIâENÍ
15.00 Zelen˘ dÛm GEOLOGICK¯ KROUÎEK
16.00 Fr̆ deck˘ zámek Z FR¯DKU DO MÍSTKU CESTA VEDE -  nová expozice
17.45, 20.00 Kino PB PO âEM ÎENY TOUÎÍ (USA)
18.00 Stoun HURIKÁN V RINGU - kino
19.00 Národní dÛm LUBOMÍR BRABEC - KYTARA, 5. koncert KPH; program:

Frescobaldi, L. S. Weiss, J. S. Bach, F. Sor

9. pátek FRANTI·KA

9.00 DDM TURNAJ V DESKOVÉ H¤E GO
17.00 SqRC ODLOÎENÉ I. KOLO BESKYDSKÉHO POHÁRU HH

MONTÉR OPEN - squash Ïeny
17.45, 20.00 Kino PB PO âEM ÎENY TOUÎÍ (USA)
18.00 Stoun JI¤Í MACHÁâEK & MIG 21 - koncert funkové kapely
19.00 IS· Stovky FM - PLZE≈ - volejbal I. liga Ïeny

10. sobota VIKTORIE

po cel˘ den DDM VÍKENDOV¯ POBYT NA VI·≈OVCE (do 11. 3.)
9.00 DDM TURNAJ V DESKOVÉ H¤E GO
9.00, 11.00 DDM DOPOLEDNE S POâÍTAâEM
9.00 DDM PRIMA ÚâES - soutûÏ o nejzajímavûj‰í úães
9.00 Zámeck˘ klub REIKI - pro absolventy 1. stupnû
9.00 11. Z· Oblastní pfiebor st. Ïákynû - volejbal
10.00 IS· Stovky FM - PLZE≈ - volejbal I. liga Ïeny
15.00 Národní dÛm STOLEâKU PROST¤I SE, OSLÍK ZLATODùJ, OBU·EK

ZPYTLEVEN - loutková pohádky; hraje Oblázek Ostrava

15.00 Hala Stovky MUÎI B - KST SLEZAN OPAVA - stolní tenis
15.00 Hala Stovky MUÎI C - TTT VÍTKOVICE - stolní tenis
15.30 Kino PB 102 DALMATINÒ
17.00 VSH HC FM - ? (baráÏ II. ligy hokeje)
17.45, 20.00  Kino PB PO âEM ÎENY TOUÎÍ (USA)
18.00 Stoun ROCKOTÉKA - tanec s dj Richardem

11. nedûle ANDùLA

9.00 DDM TURNAJ V DESKOVÉ H¤E GO
9.00, 11.00 Zám. klub P¤EDNÁ·KA O ENERGII a KURZ REIKI 1. stupeÀ
9.00 DDM ·ACHY B - DOBRÁ - soutûÏ druÏstev
10.00 SH TJ Slezan FM - BK NOV¯ JIâÍN - basketbal st. dorost
10.30 Hala Stovky MUÎI C - KST SLEZAN OPAVA - stolní tenis
10.30 Hala Stovky MUÎI B - TTT VÍTKOVICE - stolní tenis
17.45, 20.00 Kino PB PO âEM ÎENY TOUÎÍ (USA)

12. pondûlí ¤EHO¤

po cel˘ den DDM LOUTNIâKA 2001 - soutûÏ amatérsk˘ch interpretÛ lido-
v˘ch písní - obvodní kola + finále (potrvá do 22. 3.)

9.00 KM Brouãci BURZA DùTSKÉHO JARNÍHO OBLEâENÍ (do 6 let) 
17.45, 20.00 Kino PB PO âEM ÎENY TOUÎÍ (USA)
18.00 Stoun IN MEMORIAM... - hity socialistické éry

13. úter˘ RÒÎENA

9.00 KM Brouãci BURZA DùTSKÉHO OBLEâENÍ
9.00 KM Krteãek KRTEâKOVA TVO¤IVOST - v˘robky z papíru
17.45, 20.00 Kino PB PO âEM ÎENY TOUÎÍ (USA)
18.00 Stoun TRIP-HOP & LONDON FUNK - profil

14. stfieda RÚT/MATYLDA

9.00 KM Brouãci BURZA DùTSKÉHO OBLEâENÍ
13.00 Klub Nezbeda P¤ÁTELSKÉ SETKÁNÍ DùTÍ KLUBU NEZBEDA S

KAMÁRÁDY Z ULICE MÍRU       
17.45, 20.00  Kino PB PO âEM ÎENY TOUÎÍ (USA)
18.00 Stoun KARAOKE SHOW - pfiijìte si zazpívat

15. ãtvrtek IDA

9.00 KM Krteãek CVIâENÍ
17.00 Zelen˘ dÛm HISTORICKÉ SKLO (NEJEN) PRO NEVIDOMÉ - dopro-

vodná akce pfied závûrem v˘stavy replik historického skla.
17.00 Galerie Krásno SLEPICE RÁDY PAPÍR - vernisáÏ v˘stavy
17.45 Kino PB KYTICE (âR) 
18.00 Stoun PATRIOT - kino; historick˘ velkofilm s Melem Gibsonem
20.00 Kino PB BILLY ELLIOT (VB)

16. pátek ELENA/HERBERT

17.45 Kino PB KYTICE (âR) 
18.00 Stoun MASOMLEJN & DIE BIENE MAJA - koncert 
18.00 Zelen˘ dÛm VYPRÁVùNÍ POVùSTÍ, LEGEND A HISTORICK¯CH

P¤ÍBùHÒ O FR¯DKU-MÍSTKU A OKOLÍ
18.00 VSH HC F-M - ? (baráÏ II. hokejová liga)
18.30 Fr̆ deck˘ zámek VEâERNÍ  PROHLÍDKA  ZÁMKU pfii svûtle svíãek
19.00 Národní dÛm ZUZANA NAVAROVÁ A KOA - koncert 
20.00 Kino PB BILLY ELLIOT (VB)

17. sobota VLASTIMIL

15.00 SqRC TURNAJ KATEGORIE „B“ - squash neregistrovan˘ch hráãÛ
15.30 Kino PB ZLATÁ MINCE
17.00 SOUt F-M - KARVINÁ - házená
17.45 Kino PB KYTICE (âR) 
18.00 Stoun HOUSE MEGA PARTY - hraje dj Tráva
20.00 Kino PB BILLY ELLIOT (VB)

18. nedûle EDUARD

9.00 DDM ·ACHY D - JAKL B - soutûÏ druÏstev
17.45 Kino PB KYTICE (âR)
20.00 Kino PB BILLY ELLIOT (VB)

19. pondûlí JOSEF

8.30 KM Krteãek BURZA DùTSKÉHO O·ACENÍ A OBUVI - pfiíjem vûcí
(potrvá do 22. 3.)

9.00 KM Brouãci OSLAVA 2. NAROZENIN KLUBU
14.30 6. Z· V¯BùR ÎÁKÒ 5. T¤ÍD PRO LEHKOATLETICKOU T¤ÍDU
17.00 Hala Stovky ÎÁCI B - FERRUM FR¯DLANT B - stolní tenis
17.45 Kino PB KYTICE (âR)
18.00 Stoun IN MEMORIAM... - hity ze záhrobí dj Komár
20.00 Kino PB BILLY ELLIOT (VB)



20. úter˘ SVùTLANA

17.45 Kino PB KYTICE (âR)
18.00 Stoun STAREJ DOBREJ ROCK - dj Dr. H. a star̆  fláky
20.00 Kino PB BILLY ELLIOT (VB)

21. stfieda RADEK

17.00 SOUt F-M - TOPOLâANY - házená
17.45 Kino PB KYTICE (âR)
18.00 Stoun CYPRESS HILL & WU TANG CLAN - profil
20.00 Kino PB BILLY ELLIOT (VB)

22. ãtvrtek LEONA

15.35 AS Místek ZA NEJSTAR·Í MINULOSTÍ POBESKYDÍ - v ·enovû
17.45, 20.00 Kino PB REBELOVÉ (âR)
18.00 VSH HC F-M - ? (baráÏ II. liga hokeje)
18.00 Stoun VRAH SE VRACÍ - kino; masov˘ vrah ve sluÏbách CIA

23. pátek IVONA

17.00 VSH BRUSLENÍ S JUNÁKY
17.45, 20.00 Kino PB REBELOVÉ (âR)
18.00 Stoun U2 REVIVAL - koncert
20.00 Radho‰È POJëTE Z BYTU VEN - taneãní diskotéka 

24. sobota GABRIEL

po cel˘ den Kl. Riviera SKAUTSKÉ JARO 2001 - hra ve mûstû
8.20 âD Fr̆ dek (aut.) OKOLÍM STARÉ VSI - vlastivûdná vycházka
9.00 DDM P¤EHLÍDKA PÓDIOV¯CH SKLADEB, DOPOLEDNE

PRO DOVEDNÉ RUCE, DOPOLEDNE S POâÍTAâEM,
OKRESNÍ SOUTùÎ ELEKTRONIKÒ, 7. KOLO MùSTSKÉ
LIGY MLÁDEÎE V ·ACHU, OKRESNÍ SOUTùÎ
PLASTIKOV¯CH MODELÁ¤Ò

10.00, 14.00 Sokolovna FM - KYLE·OVICE - volejbal dorost. liga - st. dorostenky
15.00 Hala Stovky MUÎI D - SPARTAK HLUK - stolní tenis
15.30 Kino PB PÁNI KLUCI (âR) 
17.45, 20.00 Kino PB REBELOVÉ (âR)
18.00 Stoun VEâER THAJSKÉHO BOXU - netradiãní podívaná

25. nedûle MARIÁN

9.00 DDM ·ACHY C - DOL. BENE·OV - soutûÏ druÏstev
10.30 Hala Stovky MUÎI D - JISKRA STRÁÎNICE - stolní tenis
17.45, 20.00 Kino PB REBELOVÉ (âR)

26. pondûlí EMANUEL

17.45, 20.00 Kino PB REBELOVÉ (âR)
18.00 Stoun IN MEMORIAM... - socialistická klasika

27. úter˘ DITA

9.00 KM Krteãek KRTEâKOVA TVO¤IVOST
9.30 KM Brouãci BESEDA S DùTSKOU SESTROU O V¯ÎIVù DùTÍ
17.00 Hala Stovky MUÎI A - 2. FINÁLOVÉ UTKÁNÍ - stolní tenis
17.45, 20.00 Kino PB REBELOVÉ (âR)
18.00 Stoun RAVE PARTY - holandské techno

28. stfieda SO≈A

17.00 SOUt F-M - ZUB¤Í - házená
18.00 Stoun KARAOKE SHOW - pfiijìte si zazpívat

29. ãtvrtek TAËÁNA

10.00 KM Krteãek BESEDA S PSYCHOLOGEM - PhDr. M. Cvekovou
13.00 Klub Nezbeda HRAJEME SENIORÒM - pohádka, básniãky a písniãky
15.30, 17.45 Kino PB Z PEKLA ·TùSTÍ 2 (âR)
18.00 Stoun U-TURN A TAKOVÍ NORMÁLNÍ ZABIJÁCI - kino
20.00 Kino PB GLADIÁTOR (USA)

30. pátek ARNO·T

15.27 âD PROJDùTE S NÁMI FR¯DLANTEM N. O. -  vycházka
18.00 Stoun KLEGOVINY - tanec s dj Klegou
19.00 Kino PB FRANTI·EK NEDVùD v programu Neváhej a vejdi

31. sobota KVIDO

8.00 U sv. Jana SETKÁNÍ P¤ÁTEL A ZÁKAZNÍKÒ v knihkupectví
9.00 11. Z· Oblastní pfiebor st. Ïákynû - volejbal
15.00 Národní dÛm OBRÁZKY MALÍ¤E JULIÁNA - pohádka pro dûti
17.00 SOUt F-M - DUKLA  - házená
18.00 Stoun KONCERT PRO JÚLII - po mnoha letech vystoupí

Prouza, The Raivens, RK 130 a dal‰í
(neuveden) Hala Stovky MUÎI A - DÜSSELDORF (SRN) - stolní tenis

Galerie LangÛv dÛm
Hluboká 66, Fr˘dek
Tel.: 0658/631145
Otevfieno: Út - pá  13.00-18.00
(po dohodû i mimo otevírací do-
bu)
JI¤Í H. KOCMAN - AUTORSKÉ
KNIHY A PAPÍRY
Studoval estetiku u Jifiího Valo-
cha a umûleckou kniÏní vazbu
u prof. Jindfiicha Svobody. V sou-
ãasné dobû pÛsobí jako docent
v oboru konceptuálního umûní na
FAVU v Brnû, vede Ateliér papír
a kniha. VernisáÏ se uskuteãní
2. bfiezna v 18.00 hodin. Tvorbu
autora uvede Martin Klime‰
z Domu umûní v Opavû.

Galerie U Jakuba
Farní nám. 50, Místek
Tel.: 0658/36441
Otevfieno: Po - pá 13.00 - 17.00,
So 9.00 - 12.00
V˘stava a prodej v˘tvarn˘ch
vûcí

Galerie Pod Podloubím
TrÏní 20, Místek
Tel.: 0658/36987
Otevfieno: Po - pá 8.00 - 18.00,
So 8.00 - 12.00
V˘stava a prodej v˘tvarn˘ch
vûcí

Galerie a klub Za Pecí
Hlavní 18, Místek
Otevfieno: Po - pá 8.00 - 02.00,
So - ne 17.00 - 02.00
I. KORâ - FOTOGRAFIE

Galerie Krásno
âSA 481, Místek
Tel.: 0604/371 114
Otevfieno: Po - pá 9.00 - 18.00,
So 9.00 - 12.00
LIDOVÁ KULTURA
Tù·ÍNSKA 
A JABLUNKOVSKA
- vystavují: V. BENCZYK - pero-
kresba, tu‰.akvarely, portréty, lido-
vé stavby, P. KUFA  - dfievofiezba,
sakrální fiezba, A. SZPYRC - mal-
ba na sklo
SLEPICE RÁDY PAPÍR -
vernisáÏ v˘stavy Pavlíny Rechti-
kové a její pohled na roztomil˘ zví-
fiecí svût (zahájení 15. 3., potrvá
do 21. 4.)

Galerie Pod Sovou
T. G. Masaryka, Fr˘dek
Otevfieno: Po - pá 8.00 - 14.00

Galerie U âerného kocoura
Riegrova 758, Místek
Tel.: 0658/622512
J. ·TREIT: FOTOGRAFIE

HOSPÒDKA U ARNO·TA
Tû‰ínská ul., areál TJ Slezan,
Fr˘dek
Tel.: 0658/621919
Otevfieno: Po - pá 13.00 - 02.00,
So 17.00 - 24.00

TANEâNÍ VEâERY, DISCO
RESTAURACE JE·TùR,
Fr˘dlantská ul., Tel.: 644 490
KRAKEN, 
M.Chasáka, Tel.: 623 601
HELAX CLUB, 
Ostravská 1556, Tel.: 647 303
RESTAURACE RIVIÉRA, 
Fr˘dlantská 154, Tel.: 343 65

Stálé expozice:
BESKYDY, P¤ÍRODA A LIDÉ
- stálá expozice, která poskytuje
ucelen˘ obraz o Ïivotû v Besky-
dech a Pobeskydí.
ZÁMECKÁ  EXPOZICE
v reprezentaãních prostorách
navazuje na Rytífisk˘ sál. Kom-
ponované celky pfiibliÏují atmo-
sféru bydlení ‰lechty a mû‰Èan-
stva v 18. a 19. století. 
FR̄ DEK - MARIÁNSKÉ  
POUTNÍ  MÍSTO
- stálá expozice v sakristii kaple
sv. Barbory. Pfiipomíná skuteã-
nost, Ïe Fr˘dek patfiil k nejzná-
mûj‰ím a nejnav‰tûvovanûj‰ím
mariánsk˘m poutním místÛm  ve
Slezsku. 
V˘stavy:
FR̄ DEK  A MÍSTEK
Nová expozice vûnovaná dvû-
ma, a zároveÀ jednomu mûstu
Fr˘dek-Místek. KaÏdé z nich v-
zniklo a vyvíjelo se na jiném his-
torickém území, které oddûlovala
jen „..‰umivá, divoká Ostravice“.
SVùT  HMYZU  
VLASTY  MATOU·OVÉ
V˘stava ilustrátorky populárnû-
vûdeck˘ch publikací. Potrvá do
20. bfiezna 2001.
MADAGASKAR - SVùT  SÁM
PRO  SEBE
V˘stava o pfiírodû a lidech ãtvrté-
ho nejvût‰ího ostrova svûta,
kter˘ je pfiírodovûdn˘m uniká-
tem. Madagaskar uvidíte oãima
tfií ústeck˘ch pfiírodovûdcÛ - J.
Bálka, P. Ho‰ka a L. Kunteho.
Tento ostrov nav‰tívili a biologic-
kému prÛzkumu podrobili v le-
tech 1993 a 1998. V˘stava potr-
vá do 1. dubna.
HISTORICKÉ  SKLO  
NEJEN  PRO  NEVIDOMÉ
V˘stava replik historického skla
s moÏností haptického kontaktu
s vystaven˘mi  exponáty, dopl-
nûná ãernobíl˘mi fotografiemi
nevidomého autora Mária Bihá-
riho, studenta praÏské konzerva-
tofie. Potrvá do 18. bfiezna.
KRÁSA  V BARVù  A TVARU
V˘stava skla souãasn˘ch mo-
derních stylÛ sklárny B.A.G. ze
Vsetína bude sv˘m charakterem
velmi vyhranûná a jedineãná.
Potrvá do 25. bfiezna.
HRAD  HUKVALDY
Tel. 0658/699 323
Hrad uzavfien do konce bfiezna
2001. 

STÁLÉ EXPOZICE A AKCE

Zámecké nám., Fr˘dek-Místek,
tel.: 0658/632 750, 630 051-3



Cena 10 Kč/1 km

TAXI
662211  662211

(0658)    Frýdek-Místek

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

Nabízí od nového ‰kolního roku následující studijní obory: 

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

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

CARAADD

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
L

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

INFORMACE 
PRO INZERENTY

Uzávûrka 2. ãísla 
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FFaa  KKOOCCIIAANN  --  MMEECCNNEERR
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00660033  774455  229922
00660044  114455  664411

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

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

PLAVÁNÍ - BAZÉN SOUt
(tfi. Pion˘rÛ, Místek, 

tel.: 0658/421 218, 421 215)
1. 16.00
2. 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00
3. 11.00 - 18.00
4. 10.00 - 18.00
5. 6.30, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00
6. 16.00, 20.00
7. 15.00, 16.00, 19.00, 20.00
8. 16.00, 19.00, 20.00
9. 6.30, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00
10. 10.00 - 18.00
11. 10.00 - 18.00
12. 6.30, 16.00, 19.00, 20.00
13. 16.00, 20.00
14. 6.30, 15.00, 19.00, 20.00
15. 16.00, 19.00, 20.00
16. 15.00, 16.00, 19.00, 20.00
17. 10.00 - 17-00
18. 10.00 - 18.00
19. 6.30, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00
20. 16.00, 20.00
21. 15.00, 19.00, 20.00
22. 16.00, 19.00, 20.00
23. 6.30, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00
24. 10.00 - 18.00
25. 10.00 - 18.00
26. 6.30, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00
27. 16.00, 20.00
28. 6.30, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00
29. 16.00, 17.00, 19.00, 20.00
30. 15.00, 16.00, 19.00, 20.00
31. 10.00 - 18.00

ZMùNA HODIN PLAVÁNÍ PRO
VE¤EJNOST Z PROVOZNÍCH

DÒVODÒ VYHRAZENA!
PLAVE SE V HODINOV¯CH 

INTERVALECH!

PLAVÁNÍ - 11. Z·
(J. z Podûbrad 3109, Fr˘dek,

tel.: 0658/628 449)

Plavání formou plavenek. Cena
plavenky (do konce ‰kolního roku
2000-2001) pro dospûlé Kã 300,-
pro dûti do 6 let Kã 150,- liché
nebo sudé t˘dny Kã 150,- a  75,-
Po 19 - 20 (lich˘ t˘den)
Út 20 - 21
St 16 - 17 (sud˘ t˘den 18 - 19)
ât 19 - 20
Pá 16 - 17 a 20 - 21
So 10 - 11 (lich˘ t˘den 14 - 15)

a 15 - 16

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

Pfiehled nejprodávanûj‰ích titulÛ do 25. února
1. Martin Maxa - C’Est La Vie
2. Natalia Oreiro - NATALIA OREIRO
3. Enya -A Day Without Rain
4. Lucie -Sluneãnice
5. Chinaski - NA NA NA
6. U2 - All That You Can’t Leave Behind
7. RÛzní - Hity století slovenské
8. Jennifer Lopez - J. Lo
9. Apocalyptica - THE CULT
10. Vûra ·pinarová - Nejvût‰í hity

AUTO·KOLA

·kolení fiidiãÛ vãetnû pfiezkou‰ení
podle zákona 247/2000
NEJLEVNùJ·Í KONDIâNÍ JÍZDY

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

In formace: te l . :  0658/67 12 88, te l . :  0601/52 77 09

DÒM, ZAHRADA,
HOBBY 

opût ve Fr˘dlantu n.O.

Agentura Expo Ostrava, za vámi
pfiichází s pozváním na kontrak-
taãní a prodejní v˘stavu DÒM,
ZAHRADA, HOBBY, která se
bude konat ve dnech 22. aÏ 24.
bfiezna 2001 v kulturním domû ve
Fr˘dlantu nad Ostravicí. 
Své produkty zde pfiedstaví firmy
z oboru stavebnictví, interiérÛ,
zahradnictví a vyuÏití volného
ãasu. Pfiedev‰ím zde mÛÏete vi-
dût novinky povrchov˘ch úprav
zdiva, dále si zde mÛÏete vybrat
z mnoha druhÛ oken, dvefií
a podlah. RovnûÏ bude na této
v˘stavû prezentována magnetic-
ká úprava  vody.
Dále zde budou pfiedvedeny
zahradní krby a zahradní náby-
tek, hliníkové Ïebfiíky. Vybrat si
budete moci i z mnoha potfieb
pro dílnu, zahradu a domácnost.
K prodeji budou nabízeny vyhfií-
vací pol‰táfiky, masáÏní pfiístroje
a dokonce i paliãkovaná krajka.

Pronajmeme atraktivní

kanceláfie v 1. patfie

rekonstruovaného domu

na Zámeckém námûstí

ve Fr˘dku.

Tel.: 0603-434 330
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Do v‰ech schránek ve mûstû zdarma.

AUTO·KOLA

Jifií Kreuziger, FM
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Vám nabízí pfiípravu na získání fiidiã-
ského prÛkazu skupin

M, A, B, E - i na splátky

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

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

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

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

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

tel. 323 62
pondûlí aÏ pátek po 17. hodinû

BONITO

S B ù R N A
• ãi‰tûní kobercÛ

• pronájem strojÛ Kärcher

HD PERMON
ulice Pion˘rÛ 1758

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

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

KUPON

5% SLEVA

NA V¯ROBKY

GALAD¤EVO

Staré Mûsto

u Fr˘dku-Místku

Jamnická 16

tel.: 0658/62 71 93-4

■ zahradní chaty

■ zahradní nábytek

■ ekologické barvy

na dfievo

■ pozink. konzoly

■ pískovi‰tû

■ houpaãky

■ zásobníky na

kompost

■ dfievûné ploty

■ pergoly

■ altány

■ palisády

■ kvûtináãe

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

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

VÁŠ 3. STÁLÝ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

Od 1. 2. 2001

NOVĚ


