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Jaro je tady - prodluÏující se
den se pomalu ale jistû vkrádá
do na‰ich ranních probouzení.
Doufejme, Ïe vedle astronomic-
kého jara pfiijde brzy i jaro sku-
teãné. První kvítky jiÏ vyrazily,
k vidûní jsou snûÏenky i petrklí-
ãe, ale opravdovou krásu pfiichy-
stala pfiíroda v sadech Bedfiicha
Smetany, kde vykvetlo nûkolik
stovek kfiehk˘ch krokusÛ. 

Atmosférou radnice, stejnû ja-
ko vlastnû celou republikou, pos-
ledních nûkolik t˘dnÛ h˘balo sãí-
tání lidu, domÛ a bytÛ. Mûstsk˘
úfiad sice není organizátorem
sãítání, nicménû sem obãané
mohli pfiiná‰et vyplnûné dotazní-
ky, pokud je nechtûli svûfiovat do
rukou sãítacích komisafiÛ. Po-
mûrnû vysok˘ poãet obãanÛ, kte-
fií skuteãnû pfii‰li dotazníky ode-
vzdat osobnû, nás pfiekvapil,
pfiesto ale celá akce probûhla
bez vût‰ích komplikací. 

Na 27. bfiezna je svoláno fiád-
né zasedání zastupitelstva mûs-
ta. Vlastnímu zpracování návrhÛ
pfiedcházel maratón porad, za-
sedání Rady mûsta Fr˘dku-Mís-
tku a dal‰ích nezbytn˘ch úkonÛ.
O jednání zastupitelÛ se doãtete
na jin˘ch místech tohoto a pfií‰tí-
ho vydání Zpravodaje. 

14. 3. jsme si pfiipomnûli hrdinn˘
odpor vojákÛ 3. praporu 8. Slez-
ského pû‰ího pluku, ktefií se
v bfieznu 1939 jako jediní postavili
se zbraní v ruce nûmeck˘m oku-
pantÛm. Potû‰itelné na celé vûci
bylo, Ïe se akce nezúãastnila jen
tradiãní sestava ãlenÛ pamûtnic-
k˘ch a vojensk˘ch organizací, ale
pfii‰lo i nûkolik mlad˘ch lidí. Stalo
se tak zejména zásluhou plukov-
níka ve v˘sluÏbû Josefa Suka, kte-
r˘ hodnû ãasu a energie v minu-
l˘ch letech vûnoval osvûtové ãin-
nosti a pfiedná‰kám pro mládeÏ.

Na  fr˘deckém zámku byla na
zaãátku bfiezna instalována v˘s-
tava t˘kající se prevence i represe
uÏívání drog. Zarazily mû nûkteré
informace t˘kající se uÏívání drog
i v na‰em mûstû, Ïádná ‰kola není
proti tomuto nebezpeãí imunní
a tak nezb˘vá neÏ znovu a znovu
vyz˘vat rodiãe k opatrnosti a pfií-
padnému rychlému kontaktu od-
born˘ch pracovníkÛ.

Opûtovnû se pfiesvûdãuji o mi-
nimální snaze mnoha na‰ich
obãanÛ odklízet po sv˘ch pej-
scích pozÛstatky jejich trávení.
A v pfiípadû, Ïe zareaguji jako
normální obãan a upozorním na
to nûkoho - je odpovûdí velmi
ãasto vulgarita nebo absolutní
neteãnost. Nûkteré radnice kon-
trolují u drÏitelÛ psÛ, zdali jsou pfii
jakékoliv vycházce vybaveni po-
mÛckami pro odstranûní exkre-
mentÛ, je otázkou i pro nás, zda-
li vyhlá‰ku mûsta takto nezpfiís-
nit. Zdenûk Stolafi

Patnáctiletá Krist˘na Lanãová
a osmnáctiletá Lenka Stanov-
ská z Fr˘dku-Místku zachránily
pfii autonehodû lidsk˘ Ïivot.
Jejich stateãnost zaãátkem bfiez-
na ocenil i prezident republiky
Václav Havel a udûlil dívkám Zla-
t˘ záchranáfisk˘ kfiíÏ 2000. 

Ne‰lo ov‰em o první vyzname-
nání, které dívky obdrÏely, jejich
duchapfiítomnost ocenil i prezident
âeského ãerveného kfiíÏe Mirko
Vlk udûlením Ocenûní za záchra-
nu Ïivota a Krist˘na navíc získala
Cenu fair play olympijského  v˘bo-
ru Ministerstva ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy. Vyznamenání je
o to cennûj‰í, Ïe dûvãata byla
schopna umírajícímu muÏi pomoci
jako jediná ze zhruba stohlavého
davu zvûdavcÛ, kter˘ se kolem
nehody shromáÏdil. 

„Sebûhlo se to v‰echno stra‰nû
rychle. Do kfiiÏovatky U Rady pfii-
jíÏdûlo policejní auto se zapnutou
houkaãkou. Druhé auto chtûlo sti-
hnout pfiejet kfiiÏovatku je‰tû pfied
policisty, ale nestihlo to a srazili
se. Policisté nebyli pfiipoutaní a je-
den z nich pfii nárazu vyletûl ok˘n-
kem a hlavou narazil o sloup,“ líãí
dívky nehodu. ¤idiã policejního
auta mûl zranûnou nohu a byl
v ‰oku. Jeho spolujezdec utrpûl
zranûní hlavy, mûl vnitfiní krvácení,
zlomenou nohu a ruku a navíc mûl
rozvinut˘ ‰ok. „Kolem stavûli auta,
ale nikdo nic nedûlal. Chtûli jsme
lékárníãku, ale nikdo z fiidiãÛ nám
ji nebyl ochoten pÛjãit. Takov˘ pfií-
stup nás ‰okoval. AÏ po chvíli pfii-

‰el fiidiã v obleku a sám nám
lékárniãku pfiinesl. Nevíme, kdo to
byl, ale chtûli bychom mu touto
cestou podûkovat, Ïe v tu chvíli
nebyl tak sobeck˘ a bezcitn˘ jako
ostatní pfiítomní fiidiãi,“ fiíkají dívky.
Zranûnému policistovi umûly po-
moci, protoÏe jsou obû ãlenkami
MládeÏe âerveného kfiíÏe. „Ani
nevím, kde se to ve mnû v tu chví-
li vzalo. Dûlala jsem v‰echno
automaticky, vÛbec jsem nad tím

neuvaÏovala,“ vzpomíná Krist˘na.
„Málem mne taky srazilo auto,
kdyÏ jsem k nehodû utíkala,“ dop-
lÀuje ji Lenka. „Teprve kdyÏ bylo
po v‰em a policistu odvezla sa-
nitka, na mne dolehl stres, jestli
jsme udûlaly v‰echno dobfie. Ale
pak jsem si fiekla, Ïe Krist˘na má
za sebou národní kolo soutûÏe
Mlad˘ch zdravotníkÛ a Ïe ji vûfiím
a uklidnila jsem se,“ smûje se
Lenka.  (jr)

Fr˘deckomístecké hrdinky ocenil prezident

Prezident republiky Václav Havel v bfieznu ocenil stateãnost Lenky
Stanovské (vpravo) a Krist˘ny Lanãové z Fr˘dku-Místku udûlením
Zlatého záchranáfiského kfiíÏe. Foto: Jana Rumianová

Mûsto v nûkolika nejbliÏ‰ích
mûsících vybuduje sto dvanáct
nov˘ch bytÛ první kategorie
o velikosti 0+2, z toho jedenáct
bytÛ bude bezbariérov˘ch. Ty-
to byty by mûly slouÏit zejmé-
na mlad˘m zaãínajícím rodinám,
ale samozfiejmû nejen jim. 

Mûsto ov‰em nebude stavût
nov˘ dÛm, n˘brÏ hodlá zrekon-
struovat stávající budovu hotelo-
vého domu Koloredo. „Hotelov˘
dÛm zaãíná chátrat, dostává se
do více - ménû dezolátního sta-
vu. Nutnû potfiebuje rekonstrukci.
Mûsto rozhodlo, Ïe uÏ nebude
obnovovat ubytovnu v souãas-
ném rozsahu, ale pro krátkodobé
ubytování uzpÛsobí jen osma-
dvacet pokojÛ, v ãásti objektu
vzniknou nebytové prostory pro
podnikatele, hlavnû poskytující

sluÏby a ve zbytku objektu vznik-
nou byty,“ vysvûtluje zámûr ve-
doucí odboru správy obecního
majetku MûÚ Hana KaluÏová. Re-
konstrukce byla zahájena koncem
minulého roku a bude probíhat ve
dvou etapách. V první etapû bu-
dou realizovány stavební úpravy
bloku B, kdy dojde k vytvofiení
nebytov˘ch prostor, ubytovny
a bytÛ vãetnû tûch bezbariéro-
v˘ch. Následnû probûhne druhá
etapa stavebních úprav v bloku
A, ve kterém se budou nacházet
jen bytové jednotky. Pfiedpo-
kládan˘ termín dokonãení první
etapy je kvûten 2001 a termín
ukonãení prací je na konci listo-
padu. O potíÏích, které provázely
zahájení rekonstrukce, se doãtete
na stranû 2 ve ãlánku NájemíkÛm
se z hotelu nechtûlo... (jr)

Mladé rodiny budou mít kde bydlet V Místku vznikne
námûstí Evropy
Pfied kinem Petra Bezruãe

v Místku vznikne námûstí Ev-
ropy. TfiebaÏe prvotním zámû-
rem nebylo vzdání holdu Ev-
ropské unii, ale potfieba rekon-
strukce daného prostoru, punc
vstupu âeské republiky do
evropského spoleãenství ná-
mûstí ponese. 

„Na‰im zámûrem bylo navrátit
Ïivot do, kdysi ru‰ného prostoru
ohraniãeného  kinem Petra Bez-
ruãe, obchodním domem, Fr˘d-
lantskou a Bezruãovou ulicí, vys-
vûtluje zámûr vedoucí odboru
územního a ekonomického od-
boru Petr ·abrÀák. Prostranství,
které v souãasné dobû vypadá
znaãnû neupravenû, dozná zá-
sadních zmûn. Místo nádrÏe na
vodotrysk bude námûstí zdobit
socha Evropy v podobû b˘ka, na
nûmÏ leÏí Ïena s holubicí v nata-
Ïené ruce, kterou vloni na pod-
zim mûstu daroval sklenovsk˘
rodák Ïijící v Nûmecku, umûlec
Ladislav Dryák. Socha pfiedsta-
vuje v˘jev ze starobylé báje
o vzniku Evropy. 

pokraãování na str. 2

Starosta Fr˘dku-Místku Zdenûk Stolafi svolal na úter˘ 27. bfiezna 15.
zasedání zastupitelstva mûsta. Zastupitelé by mûli mimo jiné projednat
návrhy na rozdûlení dotací, návrh první zmûny rozpoãtu mûsta Fr˘dku-
Místku pro rok 2001, dále nûkteré obecnû závazné vyhlá‰ky, prodeje
domÛ z majetku mûsta a dal‰í záleÏitosti. Na zastupitelstvu by se mûlo
také hovofiit o situaci ve spoleãnosti Národní dÛm - Radho‰È, a.s.
O prÛbûhu zasedání vás budeme podrobnû informovat v dubnovém
ãísle Zpravodaje rady mûsta Fr˘dku-Místku.

Program zastupitelstva: finance a Národní dÛm
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UÏ pfii zahájení rekonstrukce
hotelového domu Koloredo vz-
nikly drobné potíÏe. Nebyly
v‰ak stavebního charakteru, ale
mûly spí‰e lidsk˘ rozmûr: byd-
lelo tu totiÏ více osob, neÏ koli-
ka Mûsto bylo schopno poskyt-
nout náhradní ubytování. 

Vzhledem k tomu, Ïe jde o u-
bytovnu hotelového typu, zdálo
by se, Ïe potíÏe tohoto druhu ne-
vzniknou. Mûsto ov‰em v hotelo-
vém domû poskytovalo ubytování
za v˘hodnûj‰í ceny, neÏ jaké na-
bízejí ostatní srovnatelné subjek-
ty. Navíc v Koloredu bydlely i ro-
diny s mal˘mi dûtmi. „Jsme schop-
ni v souãasné dobû ubytovat pût-
advacet dospûl˘ch osob, Ïádostí
jsme ov‰em obdrÏeli dvaaãtyfii-
cet. Museli jsme proto bohuÏel

z ÏadatelÛ vybrat. Vyfiadili jsme,
aÏ na jednu v˘jimku, ty, ktefií ne-
mají hlá‰en˘ trval˘ pobyt ve Fr˘d-
ku-Místku. Ve druhé fázi jsme vy-
louãili dluÏníky, kter˘ch bylo asi
‰est. O skupinû, která zÛstala,
jsme se snaÏili získat poznatky,
kdo z nich Ïije s okolím bezpro-
blémovû, nenaru‰uje obãanské
souÏití, neniãí zafiízení ubytovny,
fiádnû se stará o dûti a podobnû.
Takovouto vyfiazovací metodou
jsme do‰li ke koneãnému v˘sled-
ku. Ostatní nájemníci mají moÏ-
nost se ubytovat ve vedlej‰ích u-
bytovnách Permon nebo Paskov,
které je‰tû mají volnou kapacitu,“
vrací se k problému vedoucí
odboru správy obecního majetku
MûÚ ve Fr˘dku-Místku Hana
KaluÏová. (jr)

Lékafii ortopedického oddû-
lení Nemocnice ve Fr˘dku-
Místku jako druzí v republice
pfii implantaci umûlého kolen-
ního kloubu vyzkou‰eli unikát-
ní poãítaãem fiízen˘ pfiístroj
naz˘van˘ ortopilot. Tfii pacien-
ti, ktefií byli touto metodou
odoperováni, tak byli o‰etfieni
prozatím nejpokrokovûj‰í me-
todou na svûtû, jaká se v orto-
pedické praxi pouÏívá. Mají
proto nadûji, Ïe jejich umûl˘
kloub vydrÏí déle a bude pra-
covat bez jak˘chkoliv obtíÏí. 

Pfiístroj byl vyvinut v Nûmecku
a ve vyspûl˘ch zemích ho lékafii
pouÏívají uÏ druh˘m rokem. V âes-
ké republice jej ov‰em prozatím
pfied fr˘decko-místeck˘mi ortope-
dy vyzkou‰eli jen operatéfii v br-
nûnské fakultní nemocnici. Orto-
pilot pracuje s teoretickou pfies-
ností aÏ 0,35 milimetru. Aktuální
stav pacienta sledují sondy zave-
dené v jeho konãetinû a dvû in-
frakamery. Ty pfiijímají informace
a vysílají je do poãítaãe, kter˘
údaje zpracovává a prostfiednic-
tvím monitoru dává operatérovi
pokyny. Poãítaã vyhodnocuje de-
sítky údajÛ, mimo jiné urãí pfiesn˘
sklon a místo fiezu, velikost im-
plantátu, jeho umístûní a momen-
tální osu konãetiny. Lékafii ov‰em
zÛstává moÏnost v urãit˘ch ãás-
tech operace podle sv˘ch zku‰e-
ností volit mezi rÛzn˘mi moÏnost-
mi dal‰ího postupu a poãítaã se
jeho rozhodnutí podrobí. 

„Na operace s ortopilotem jsme
se teoreticky pfiipravovali fiadu mû-
sícÛ dopfiedu. Mûli jsme dokonce
moÏnost si zákrok naneãisto vy-
zkou‰et na modelu pfii odborn˘ch
kongresech. Je pro nás velk˘m pfií-

nosem, Ïe jsme si pfiístroj mohli
otestovat v praxi. Vûfiím, Ïe ãasem
budeme moci tento zázrak tech-
niky vyuÏívat bûÏnû, prozatím
jsme ho v‰ak mûli jen pÛjãen˘. Je
totiÏ pfiíli‰ drah˘, neÏ aby ho ne-
mocnice mohla koupit. Navíc by
se pfii jeho pouÏívání náklady na
operaci zvy‰ovaly i tím, Ïe bychom
museli nakupovat mnohem draÏ-

‰í zahraniãní implantáty. TfiebaÏe
by takto provádûné zákroky byly
pro pacienty ideální, poji‰Èovna
je pfii proplácení nezv˘hodÀuje,“
vysvûtluje problematiku jeden z o-
peratérÛ a zároveÀ fr̆ decko-mís-
teck˘ radní Petr Kozák. Pokud by
si nemocnice chtûla Ortopilot
koupit, musela by za nûj zaplatit
200 000 nûmeck˘ch marek. (jr)
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Plavání kojencÛ

Baby club KENNY organizuje
zápis do kursu plavání kojencÛ
a batolat v pondûlí 2. 4. v 16.00
hodin na bazénu v 11. Z·. Po-
zor! Od dubna je zmûna plavání
kojencÛ na pondûlky a ãtvrtky od
16.00 do 18.00 hodin. Telefonic-
k˘ kontakt: 0723 130 216. 

Vojáci mohou cviãit

I letos budou organizovaná
v AâR dobrovolná vojenská cvi-
ãení, o která mohou Ïádat vojáci
v záloze podléhající branné povin-
nosti. Îádosti si mohou zájemci
vyzvednout u ÚVS Fr˘dek-Mís-
tek, Politick˘ch obûtí 117, 738 02,
Fr˘dek-Místek. Telefonické dota-
zy zodpovíme na ãísle 0658/311
91 nebo 311 92. Informace podá
i p. Válková na odboru vnitfiních
vûcí  Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-
Místku, tel. 0658/ 609 124.

Opravte si ãíslo

V minulém ãísle Zpravodaje
bylo na stranû 4 uvedeno u inze-
rátu „3 pok. byty ...“ ‰patné tele-
fonní ãíslo. Správnû zní 0603/
431 808. K chybû nedo‰lo vinou
redakce.

Vzpomnûli na Masaryka 

Pfiedstavitelé mûsta Fr˘dek-
Místek spoleãnû se zástupci dal-
‰ích organizací si 7. bfiezna pfii-
pomnûli 151. v˘roãí narození prv-
ního prezidenta âeskoslovenské
republiky Tomá‰e G. Masaryka
a poloÏili kytice k jeho pomníku
na tfiídû TGM. 

Tfii implantace kolenního kloubu fiízené unikátním pfiístrojem
Ortopilotem provedl jako druh˘ v republice t˘m ortopedÛ fr˘decko-
místecké nemocnice. Primáfi ortopedického oddûlení MUDr. Jifií ·o-
bora (vlevo), ortoped a souãasnû fr˘decko-místeck˘ radní MUDr. Petr
Kozák (v pozadí), zástupce firmy, která pfiístroj nemocnici pÛjãila
MUDr. Pavel Mat˘‰ek (tfietí zleva) a ortoped MUDr. Lubomír Onderka
(vpravo) právû pacientce do konãetiny zavedli sondy, které budou
vysílat do poãítaãe aktuální údaje o stavu operace.

Foto: Jana Rumianová

Fr˘deãtí lékafii provedli operaci budoucnosti

15. 3. nás po krátké tûÏké
nemoci ve vûku sedma‰ede-
sáti let opustil dlouholet˘
spolupracovník Zpravodaje
rady mûsta,  propagátor v˘-
tvarného umûní ve Fr˘dku-
Místku a ãlen V - klubu v˘-
tvarníkÛ Jifií Stáhalík. Jeho no-
vá adresa: Nekoneãno, Ves-
mír, Mezihvûzdí.

Dûkujeme sponzorÛm
Ve dnech 15. - 18. 3. 2001 pro-

bûhl veletrh cestovního ruchu
EXPOTOUR Slovakia 2001 v Îi-
linû, jehoÏ organizaci vãetnû vy-
bavení stánku zaji‰Èoval Eurore-
gion Beskydy pracovníky ekono-
mického oddûlení pfii  odboru ú-
zemního a ekonomického rozvo-
je Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-
Místku. Pfii této pfiíleÏitosti pro-
bûhlo jednání prezídia Euroregi-
onu Beskydy za úãasti jejího
místopfiedsedy, pfiedsedy Re-
gionu Beskydy a souãasnû mís-
tostarosty Mûstského úfiadu ve
Fr˘dku-Místku - ing. Petra Rafa-
je. Chtûli bychom touto cestou
srdeãnû podûkovat sponzorÛm,
ktefií sv˘mi dary pfiispûli k hladké-
mu prÛbûhu celého veletrhu.
Jsou to firmy Kwaczek, a.s.
Dobrá, Carbol, s.r.o. Corporation,
Dobrá, Hotel Centrum ve Fr˘dku-
Místku, PENAM,s.r.o. Sviadnov
a BESKYD Fryãovice.

Námûstí Evropy
(pokraãování ze str. 1)

Souãástí podstavce sochy bu-
dou schÛdky a skateboardové
rampy. Celá centrální ãást pro-
stranství vãetnû okolních chodní-
kÛ by mûla b˘t pfiedláÏdûná kva-
litní kamennou dlaÏbou. 

Návrh námûstí je dílem archi-
tekta Kamila Zezuly. Realizace
projektu pfiijde mûsto zhruba na
pût a pÛl milionu korun. Pokud to
poãasí dovolí, mûlo by se s re-
konstrukcí zaãít v kvûtnu a práce
by mûly b˘t do konce roku ukon-
ãeny. (jr)

NájemníkÛm se z hotelu nechtûlo

StráÏníci si na dopravní policisty hrát nechtûjí
Mûstská policie ve Fr˘dku-Místku fie‰í na území mûsta stále více

dopravních pfiestupkÛ. Zatímco v roce 1999 „nachytala“ 2862 neu-
káznûn˘ch motoristÛ, ktefií nesprávn˘m parkováním, vjezdem do pû-
‰ích zón a podobn˘mi prohfie‰ky,  poru‰ovali vyhlá‰ky mûsta, za loÀ-
sk˘ rok uÏ jich fie‰ila 3038, coÏ je o sto sedmdesát tfii více. „Nech-
ceme zastávat práci dopravních policistÛ. ¤e‰íme skuteãnû jen ty
pfiestupky, kter˘mi fiidiãi poru‰ují kromû dopravních pfiedpisÛ i vyhlá‰-
ky mûsta,“ vysvûtluje fieditel Mûstské policie ve Fr̆ dku-Místku Ivo
Kali‰. Podle v‰eho se v‰ak mûst‰tí policisté soustfieìují hlavnû na
vysvûtlování a domluvy. Zatímco v roce 1999 uloÏili 2056 pokut
a vybrali za nû 468 050 korun, vloni uloÏili 2125 pokud a vybrali za nû
jen 432 350 korun. (jr)

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
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Nov˘m fieditelem pfiíspûvkové
organizace Národní dÛm se stal
Mgr. Jan Krulikovsk˘. Vefiejnost
si ho pamatuje pfiedev‰ím v sou-
vislosti s divad-
lem DUO, pozdû-
ji divadlem âtyfi-
lístek, kde pÛsobí
jako  amatérsk˘
divadelník, loutkafi, ãinoherec
a hlavnû reÏisér a autor divadel-
ních her. Na svém umûleckém
kontû má více neÏ sto sedmde-
sát  her a tfiináct set vystoupení.
„Civilním“ povoláním je uãitel
matematiky, zemûpisu a v˘tvar-
né v˘chovy. V komunálních vol-
bách v roce 1998 se stal ãlenem
zastupitelstva mûsta a rady
mûsta Fr˘dku-Místku. Je Ïenat˘
a má dvû dospûlé dûti. 

S jakou koncepcí ãinnosti
jste pfii‰el do Národního do-
mu?

Zámûrem je vrátit Národní
dÛm úãelu, k jakému byl vybu-
dován a zfiízen, ãili aby se stal
spoleãensk˘m centrem a vytvá-
fiel podmínky pro nejrÛznûj‰í
umûlecké a spoleãenské aktivi-
ty. Ve funkci pofiadatelské by

vedle divácky pfiitaÏliv˘ch profe-
sionálních pofiadÛ mûli dostat
mnohem vût‰í prostor neÏ dopo-
sud  i místní a regionální tûlesa

a umûlci. Chtûl
bych také, aby
Národní dÛm ví-
ce spolupracoval
s kinem Petra

Bezruãe, kostely a podobnû, tak,
aby mohl b˘t kaÏd˘ projekt reali-
zován v odpovídajících prosto-
rách. 

Nezdají se vám dosavadní
aktivity Národního domu pfiíli‰
úzce zamûfiené?

Ano, hlavnû kursovní ãinnost
se v poslední dobû v Národním
domû zamûfiovala témûfi v˘hrad-
nû na taneãní a jazykové kursy.
Chtûl bych tuto klubovou ãinnost
v˘raznû roz‰ífiit. Mohly by tu pra-
covat kluby a krouÏky nejrÛznûj-
‰ích zamûfiení. Trochu problema-
tick˘ je ov‰em v souãasné dobû
nedostatek prostor. Ne ov‰em pro
vlastní klubovou ãinnost, ale
spí‰e pro skladování jejich inven-
táfie. ¤e‰ení chce v tomto pfiípa-
dû urãitou trpûlivost.

Ptala se Jana Rumianová
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Ani zneuÏívání dat, ani ztráta
ãi nedostatek dotazníkÛ, ani
pfiíli‰ná impertinence dotazÛ,
ale doslova hromadn˘ útûk
sãítacích komisafiÛ tûsnû pfied
zaãátkem samotného sãítání
zamotal hlavu ãlenÛm fr˘dec-
ko-místeckého zastoupení âes-
kého statistického úfiadu.

Nûkolik desítek sãítacích komi-
safiÛ totiÏ vydûsila „protisãítací“
kampaÀ v médiích a na poslední
chvíli se rozhodli radûji od smlou-
vy s âesk˘m statistick˘m úfiadem
odstoupit. „Byli jsme pfiipraveni
i na takovou situaci, za odstou-
piv‰í komisafie jsme mûli k dispo-
zici celou fiadu náhradníkÛ, ale
tím, Ïe ode‰lo tolik komisafiÛ
najednou a je‰tû navíc na
poslední chvíli, vznikaly nejrÛz-
nûj‰í zmatky,“ fiíká vedoucí fr˘-
decko-místeckého zastoupení
âeského statistického úfiadu Ma-
rie Moskvová. „Myslím si, Ïe
humbuk, kter˘ kolem sãítání vzni-
kl, byl úplnû zbyteãn˘, Obãané
sami mohli vidût, Ïe v dotaznících
nebyly Ïádné pfiíli‰ intimní ani pfií-
li‰ podrobné otázky,“ dodala
Marie Moskvová. 

Obãané mûli moÏnost pfiinést
své vyplnûné dotazníky osobnû
na mûstsk˘ úfiad. „Pfiekvapil nás
vysok˘ poãet lidí, ktefií tuto moÏ-
nost skuteãnû vyuÏili. Podle
pfiedbûÏn˘ch v˘sledkÛ pfii‰lo ve
Fr˘dku-Místku osobnû odevzdat
dotazníky v˘raznû vy‰‰í procento
obãanÛ neÏ v okolních mûstech

a obcích,“ konstatuje vedoucí od-
boru vnitfiních vûcí fr˘decko-mís-
teckého mûstského úfiadu Patrik
Îondor. Jak se nám ov‰em poda-
fiilo zjistit, ne‰lo ani tak o to, Ïe by
obãané mûli tak velkou nedÛvûru
ke sãítacím komisafiÛm, ale fiada
z nich buì v dobû náv‰tûvy komi-
safie nebyla doma anebo se
komisafie naopak v avizovaném
termínu nedoãkala. „Stojím tu ve
frontû jen nerada, ale sãítací
komisafi tfiikrát vzkázal, Ïe pfiijde
a tfiikrát jsme se ho nedoãkali.
Dotazníky uÏ mají b˘t odevzdány,
tak jsem je radûji pfiinesla osob-
nû. Mohla jsem to nechat b˘t
a ãekat, jestli si tedy pro sãítací
listy nûkdo pfiijde, ale jsem tako-
v˘ poctiv˘ star˘ blázen, a tak
jsem je radûji pfiinesla sama. Ale
rozhodnû to není proto, Ïe by mi
nûkteré otázky vadily nebo Ïe
bych mûla strach ze zneuÏití
m˘ch údajÛ,“ podotkla Jarmila
Matulová z Fr˘dku-Místku, která
dotazníky pfiinesla na mûstsk˘
úfiad. 

Odevzdané dotazníky budou
nyní zkontrolovány a zpracovány
a ihned poté skartovány. Pfied-
bûÏné zobecnûné v˘sledky sãítá-
ní bude âesk˘ statistick˘ úfiad
prÛbûÏnû publikovat jak v tisku,
tak na broÏurách i na Interne-
tov˘ch stránkách na adrese
www.czso. cz.

Koneãné v˘sledky sãítání  lidu,
domÛ a bytÛ budou známy za
dva roky. (jr)

Ostudou zrekonstruovaného
Zámeckého námûstí ve Fr˘dku
je polorozpadl˘ dÛm na rohu
Hluboké ulice. Mûsto vydalo
nemalé prostfiedky na opravu
námûstí, dojem z celého díla
ov‰em znaãnû oslabuje pohled
na onu ruinu. 

Mûstsk˘ úfiad se uÏ fiadu mûsí-
cÛ snaÏí dojednat s majiteli domu
jeho zabezpeãení a opravu, ale
bezv˘slednû. Majitelé, kter̆ mi jsou
Miroslav a Michaela Glacovi, na
vût‰inu v˘zev nereagují. Samot-
n˘ úfiad se s majiteli pokusil do-
hodnout o odkoupení domu, ale
jednání skonãila na mrtvém bo-
dû, protoÏe se oba partnefii nedo-
hodli na cenû. Dosud úfiad nemo-
hl Ïádné dal‰í zákonné kroky
podnikat. Situace se ov‰em zmû-
nila. Nepomohly tomu v‰ak jed-
nání, ale zub ãasu. DÛm totiÏ zchát-
ral natolik, Ïe zaãal ohroÏovat
své okolí a to teprve dalo úfiadu
moÏnost zasáhnout. „Stavební ú-
fiad s podporou památkáfiÛ ne-
chal vypracovat statick˘ posudek
objektu, kter˘ fiíká, Ïe statika do-
mu je kritická, situace se stává
havarijní a pfii zvût‰ení svislého
zatíÏení krovu, zapfiíãinûné napfií-
klad snûÏením, hrozí zfiícení do-
mu do pfiilehl˘ch ulic a do dvora.
Posléze jsme zahájili nûkolik
správních fiízení. Majitel ov‰em
se statick˘m zaji‰tûním a opra-
vou domu vzhledem k rozsahu
po‰kození a pfiedloÏenému sta-
tickému posudku nesouhlasí a po-
Ïaduje odstranûní stavby,“ in-
formuje o situaci vedoucí Sta-

vebního úfiadu ve Fr˘dku-Místku
Hana Mrózková. 

Cel˘ problém ov‰em ztûÏuje
fakt, Ïe se jedná o objekt znaãné
historické ceny, kter˘ je zapsán
na seznamu památek. „Je to je-
den z nejstar‰ích domÛ ve Fr˘d-
ku-Místku. Písemné doklady o nûm
jsou z roku 1613. Jeho základy
mohou b˘t je‰tû star‰í. DÛm byl
nûkolikrát pfiestavován a tak na
nûm najdeme prvky rÛzn˘ch slo-
hov˘ch údobí. Na renesanãních
základech stojí barokní klenby,
na zdivu najdeme klasicistní i poz-
dûj‰í prvky. Má v˘znam, aby se
tento dÛm zachoval, i kdyby z nûj
stály jen holé zdi. Právû v auten-
ticitû zdiva je uchováno poselství
pro budoucí generace,“ vysvûtlil
dÛleÏitost zachování domu Mi-
roslav Pfiikryl z oddûlení památ-
kové péãe referátu regionálního
rozvoje Okresního úfiadu ve Fr˘d-
ku-Místku. Mûstsk˘ úfiad tedy za-
hájil postupnû nûkolik správních
fiízení, z nichÏ poslední ukládá
majiteli na vlastní náklady zabez-
peãit dokumentaci a provedení
neodkladn˘ch zabezpeãovacích
prací. Pokud majitel do pfiíslu‰né-
ho data nezareaguje, stavební
úfiad, potaÏmo mûstsk˘ úfiad,
provede práce sám a náklady
bude na majiteli domu vymáhat
pravdûpodobnû soudní cestou.
Jen stavební dokumentace zfiej-
mû bude stát kolem padesáti tisíc
korun, samotné práce kolem mili-
onu korun. Práce by mûly b˘t
provedeny do konce tohoto roku.

(jr)

Ruinû paradoxnû pomohl zub ãasu

Vzácn˘ star˘ dÛm na Zámeckém námûstí nejdfiíve musel úplnû zchát-
rat, neÏ mûstsk˘ úfiad získal zákonné právo proti jeho definitivní zkáze
zasáhnout. Foto: Martin Sládek

Nejvût‰í problém sãítání? KampaÀ v médiích

Pfiichází s Krulikovsk˘m nová éra Národního domu?
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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. 

Datum Obec Místo âas
3. - 5. 4 Místek U krytého bazénu
21.4.2001 LysÛvky zahradnictví 07,30 - 08,00

Zelinkovice obchod 08,15 - 08,45
Chlebovice myslivecká chata 09,00 - 09,15

prodejna Jednoty 09,30 - 10,00
Skalice kulturní dÛm 11,30 - 11,45

u kostela 12,00 - 12,15
Kamenec u lávky 12,45 - 13,00

Lískovec u hfii‰tû 13,15 - 14,00
u prodejny Jednota 14,15 - 14,30
U Hájku - toãna 14,45 - 15,00

Setkání zástupcÛ tfií sousedících státÛ z Polské, Slovenské a âeské
republiky vyústilo vlonii v ãervnu podepsáním smlouvy o polsko-slo-
vensko-ãeském spoleãenství pod názvem EUROREGION BESKYDY.
âeskou stranu zastupoval Region Beskydy, kter˘ tvofií 7 sdruÏení obcí
okresu Fr˘dek-Místek, a jehoÏ pfiedsedou je místostarosta mûsta Fr˘d-
ku-Místku ing. Petr Rafaj. Sídlem Euroregionu Beskydy na ãeské stra-
nû je Mûstsk˘ úfiad ve Fr˘dku-Místku, Radniãní 1148 738 22  Fr˘dek-
Místek., tel. 0658/609 271, fax: 0658/631 091, e-mail: ekonom@fry-
dekmistek.cz.

V rámci sdruÏení Regionu Beskydy byly podány Ïádosti na dota-
ce ze Spoleãného fondu mal˘ch projektÛ  pro tyto projekty:

1. Mezinárodní lehkoatletické závody ‰kolní mládeÏe „BESKYDY
BEZ HRANIC“
pfiíspûvek Phare 61.500,- cca 1.660 EUR   

2. Gastronomie bez hranic
pfiíspûvek Phare 120.825,- cca 3.265 EUR

3. âlovûãe, rozhlédni se 
pfiíspûvek Phare 474.000,- cca 12.810 EUR

5. V. roãník sportovní olympiády mentálnû retardovan˘ch obãanÛ
v lehké atletice
pfiíspûvek Phare 50.985,- cca 1.377 EUR

PfiedloÏené projekty jiÏ hodnotila odborná komise pfii Magistrátu mûsta
Ostravy, koneãné vyhodnocení se uskuteãní v rámci Regionálního fiídící-
ho v˘boru, Podv˘borÛ a Sekretariátu pfii ãesko-polské hranici.

Region Beskydy Ïádá o dotace

Od pátku 30. bfiezna 
do pondûlí 2. dubna:

Chlebovice - u b˘valého MNV
Chlebovice - u transformátoru
Chlebovice - v dolní ãásti u pana

Martínka
Chlebovice - u myslivny
LysÛvky - u paní Koneãné
LysÛvky - u pana Sochy
Zelinkovice - u obchodu
Zelinkovice - ulice Rovenská
Skalice - u kulturního domu
Skalice - u kostela
Skalice - zastávka  U vrby
Skalice - kamenec u rozcestí
Skalice - u lávky na Dobrou

Od pátku 6. dubna 
do pondûlí 9. dubna:

Lískovec - u hasiãské zbrojnice
Lískovec - na toãnû  v Hájku
Lískovec - autobus. stanovi‰tû

u VP
Nová osada - u obchodu
Nová osada - ulice Hakena
Novodvorská
Pekafiská - parkovi‰tû naproti ãp.

3125
Panské Nové Dvory - u hasiãské 

zbrojnice
Panské Nové Dvory - u pana

Kalety
K Hájku - u obchodu
K lesu - u pana Bialka
Bruzovská - u vodárny
âerná cesta  - u obchodu

Od pátku 13. dubna 
do úter˘ 17. dubna: 

(velikonoce)
Nad mostárnou - u lávky
Kollárova - u domu s peãovatel-

skou sluÏbou
Klicperova - u popelnic
Vr‰avec - na konci ulice u lesa
Slezská I - na parkovi‰ti
Jiráskova - pod samoobsluhou
Hálkova - v˘mûníkové stanice
Zd. ·tûpánka - za restaurací

Riviera
Palkovická - u podchodu
Stará Riviera - u ‰kolky
Bezruãova -  u Betonov˘ch zábran
Anenská - u vchodu ãp.632

Od pátku 20. dubna 
do pondûlí 23. dubna:

Fr˘dlantská - u vûÏáku, u svûtelné 
kfiiÏovatky

âelakovského - u b˘valého ob-
chodu

Riegrova
Pion˘rÛ - u vchodu ãp. 803 - 805
Myslbekova - u rozvodny
Gagarinova - pfied domem ãp.

1765 - 1767
PND - rezervace
J. Trnky - u restaurace Morava
J. Skupy - na parkovi‰ti za

Kulturním domem VP
Cihelní - u 10. Z·
Pavlíkova  - u obchodu s potravi-

nami
K Ole‰né - u pana Kubaly ãp.

1332
âerná cesta - u obchodu

Od pátku 28. dubna 
do pondûlí 30. dubna:

Bahno-pfiíkopy - u garáÏí za sbûr-
nou surovin

Stará  Riviera - u ‰kolky
Bezruãova - u betonov˘ch zábran
Nová osada - u obchodu
Nová osada - ulice Hakena
Havlíãkova  - u ãesel

HodoÀovického náhonu
Dr. Vaculíka - konec parkovi‰tû
Kollárova - u peãovatelského

domu
·karabelova - u ãp. 562 ‰kolka

Nadûje
Tolstého
K MuroÀce - u restaurace

Informace plátcÛm 
poplatku za odpad

Zmûny dÛleÏité k v˘poãtu poplat-
ku za odpad dle vyhlá‰ky ã.
11/2000, je nutno písemnû oznámit
správci poplatku  do 15 dnÛ kdy
nastala zmûna v poãtu osob bydlí-
cích v domû.

U bytov˘ch domÛ se toto ozna-
muje správci (realitní kanceláfii,
zástupci vlastníkÛ apod.).

Vlastníci rodinn˘ch domÛ nové
skuteãnosti oznámí na MûÚ odboru
dopravy a sluÏeb. 

ROZMÍSTùNÍ VELKOOBJEMOV¯CH KONTEJNERÒ
V B¤EZNU A DUBNU 2001  

V bfieznu a dubnu bude pro obãany zaji‰tûn sbûr objemového odpa-
du. Do rozmístûn˘ch velkoobjemov˘ch  kontejnerÛ je moÏné odkládat
odpad vût‰ích rozmûrÛ, jako napfiíklad nábytek, matrace, koberce apod.,
kter˘ do bûÏn˘ch popelnic nevejde. Kontejnery nejsou urãeny na popel,
bûÏn˘ komunální ãi stavební odpad nebo odpad nebezpeãn˘.

Zápis dûtí do M· 18. a 19. dubna
Zápis dûtí do Soukromé speciální ‰koly pro dûti alergické

a oslabené s.r.o., Ke splavu 1568, FM 738 02, telefon 0658/317 33
a 315 89, se bude konat ve dnech 2. a 3. dubna od 13 do 17 hodin
v prostorách ‰koly ( kanceláfi fieditele M·).  Zápis je urãen dûtem ve
vûku od 3 do 6 let s ãast˘mi respiraãními infekcemi, respiraãními,
potravinov˘mi, koÏními alergiemi, ale i tûm, které trpí civilizaãními
chorobami jako diabetes, celiakie, srdeãními vadami. Zafiízení dûtem
poskytuje komplex sluÏeb, jejichÏ cílem je postupnû zlep‰ovat zdra-
votní stav dítûte, aby bylo schopno lépe zvládat ‰kolní docházku. 

Je zde poskytována v˘uka zobcové flétny, stomatologická, logope-
dická, rehabilitaãní a pediatrická péãe, individuální pfiístup k dítûti dle
aktuálního zdravotního stavu, dietní strava dle zdravotního stavu. 

Zaji‰tûn je svoz a rozvoz dûtí ‰kolním minibusem. Probíhá zde v˘u-
ka anglického jazyka. ·kola je jiÏ sedm˘m rokem v síti ‰kol a splÀuje
v‰echny ukazatele kvality poskytované péãe. Personál tvofií pfiede-
v‰ím vysoko‰kolsky vzdûlaní pedagogové s mnohaletou praxí. 

Uzávûrka Ïádostí o poskytnutí dotací 
ze zdravotního fondu

Odbor sociálních sluÏeb Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-Místku upozor-
Àuje obãany a organizace, Ïe termín pro odevzdání Ïádostí (projektÛ)
o poskytnutí dotací ze zdravotního fondu je 18. kvûtna 2001. Îádosti je
nutno v tomto termínu zaslat na odbor sociálních sluÏeb MûÚ, k rukám
ing. Bertové, vedoucí odboru. Pfiípadné dotazy budou sdûleny na tel.
ãísle 0658/609 340. 

Charitativní fond se uzavírá
Odbor sociálních sluÏeb mûstského úfiadu oznamuje v‰em pfiípad-

n˘m zájemcÛm z fiad sdruÏení, organizací, zdravotnû a jinak handica-
povan˘ch obãanÛ o poskytnutí finanãní v˘pomoci z prostfiedkÛ charita-
tivního fondu Mûsta Fr˘dku-Místku, termín dal‰í uzávûrky Ïádostí a to:
pátek 11. 5. 2001.

Finanãní prostfiedky charitativního fondu jsou urãeny k tomu, aby
pomáhaly vyfie‰it nebo alespoÀ zmírnit tûÏkou Ïivotní situaci zdravotnû,
mentálnû a v˘raznû sociálnû postiÏen˘ch obãanÛ. 

Omezené prostfiedky charitativního fondu je moÏno poskytnout
v tûch pfiípadech, kdy vzniklou potfiebu nelze finanãnû zabezpeãit jin˘m
zpÛsobem - napfiíklad pomocí sponzorÛ, dávkami z odboru sociální
péãe mûstského úfiadu, dotacemi z fr˘decko-místeckého okresního
úfiadu a podobnû. 

BliÏ‰í informace vám budou poskytnuty na odboru sociálních
sluÏeb MûÚ ve FM, tel. 0658/609 343. 

Pfiíslu‰n˘ formuláfi pro podání Ïádosti o poskytnutí dotace z charita-
tivního fondu je moÏno vyzvednout rovnûÏ na této adrese: Vladimíra
Bertová, vedoucí odboru sociálních sluÏeb, MûÚ F-M

Komerãní centrum, 8. pû‰ího pluku 1975, F-M, tel.: 0608/774 074, 0658/644 948
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Ministerstvo Ïivotního prostfie-
dí vyhlásilo pro rok 2001 dotaãní
titul  „Program péãe o krajinu“, ze
kterého lze hradit urãitá ochran-
ná a krajinotvorná opatfiení podle
jednotliv˘ch pfiedmûtÛ podpory:

Ochrana krajiny proti erozi -
na pfiíklad úpravy terénu, realiza-
ce územních systémÛ ekologické
stability, v˘sadba dfievin, zakládá-
ní trval˘ch travních porostÛ atd. 

UdrÏení kulturního stavu kra-
jiny - napfiíklad ‰etrné kosení, li-
kvidace náletÛ a biotechnická
opatfiení pro vytváfiení podmínek
pro zachování v˘znamn˘ch bioto-
pÛ, o‰etfiování památn˘ch a v˘z-
namn˘ch stromÛ.

Podpora druhové rozmanitos-
ti, napfiíklad podpora obnovy
ustupujících populací pÛvodních
rostlinn˘ch a Ïivoãi‰n˘ch druhÛ,
opatfiení na zmírnûní bariérového
efektu liniov˘ch staveb a objektÛ
na vodních tocích, opatfiení ke
zlep‰ení druhové a prostorové
skladby lesa atd. 

Pfiíspûvek lze poskytnout fy-
zick˘m nebo právnick˘m osobám
(vlastníkovi, nájemci, podnájemci)
s právním vztahem k pozemkÛm,
na nichÏ je tfieba realizovat kon-
krétní opatfiení podle pfiedmûtÛ
podpory aÏ do v˘‰e 100 procent
skuteãn˘ch nákladÛ. Îádost se
podává na pfiedepsaném formulá-
fii s doloÏením povinn˘ch pfiíloh

nejpozdûji do 30. dubna 2001.
Sbûrnému místu: Agentufie ochra-
ny pfiírody a krajiny, stfiedisko
Ostrava, nebo správû CHKO
Beskydy, pokud se lokalita nachá-
zí na CHKO Beskydy. 

Adresy sbûrn˘ch míst:
Agentura OPK âR, stfiedisko

Ostrava, Trocnovská 2, Ostrava,
tel. 069/613 36 73.

Správa CHKO Beskydy, Nád-
raÏní 36, RoÏnov p. R.

Smûrnice MÎP pro poskytování
finanãních prostfiedkÛ v rámci
„Programu péãe o krajinu“ v roce
2001 je k nahlédnutí na Mûst-
ském úfiadû ve FM, odboru Ïivot-
ního prostfiedí a zemûdûlství, Rad-
niãní 1148, FM, kanceláfi ã. 421,
tel. 0658/609 293. 
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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

Poãínaje dnem 1. dubna to-
hoto roku jsou sociální sluÏby
v na‰em mûstû roz‰ífieny
o sluÏbu osobní asistence. Tato
sluÏba zaji‰Èuje tûÏce zdra-
votnû postiÏen˘m osobám ak-
tivní zpÛsob Ïivota, blíÏící se
co nejvíce zpÛsobu Ïivota zd-
ravé populace. Kompenzuje fy-
zick˘ a smyslov˘ handicap.
Jedná se o sluÏby urãené po-
tfiebn˘m osobám bez omezení
vûku, pokud to jejich funkãní
omezení vyÏaduje.

Osobní asistence je jednou
z forem sociálních sluÏeb, jenÏ
zdravotnû postiÏenému umoÏÀu-
je Ïít ve vlastní domácnosti a o-
sobní asistent vykonává to, co kli-
ent není schopen fyzicky zvládat
vlastními silami, nikoliv to, co se
mu dûlat nechce.

Tuto sluÏbu ocení nejen ti
obãané na‰eho mûsta o které
nemá kdo trvale nebo dlouhodo-
bû peãovat, ale i ti, ktefií se do
tûÏké situace dostanou na pfie-
chodnou dobu z dÛvodu doãas-
ného zhor‰ení zdravotního stavu.

Tato sluÏba je ov‰em urãena i pro
ty, ktefií jejím vyuÏitím chtûjí
odlehãit sv˘m rodinám ze zátûÏo-
v˘ch situací, pramenících z dlou-
hodobé péãe o nemocného.

Ve‰keré informace o poskyto-
vání této sluÏby mohou zájemci
získat u sociální pracovnice Ireny
Blablové na telefonním ãísle 609
342 nebo e-mail: blablová.irena@
frydekmistek.cz. Informace o ok-
ruhu oprávnûn˘ch osob, o pfied-
pokladech osobního asistenta,
zaji‰Èování této sluÏby, kritéria
pro pfiidûlení osobního asistenta,
financování a postupu k zavedení
sluÏby osobního asistenta, budou
zvefiejnûny na stránkách tohoto
Zpravodaje.

Pfieji v‰em uÏivatelÛm této sluÏ-
by ‰Èastnou ruku pfii v˘bûru osob-
ního asistenta, neboÈ kaÏd˘ má
moÏnost si „svého“ asistenta vyb-
rat sám z okruhu osob blízk˘ch
a znám˘ch nebo v nedaleké bu-
doucnosti pro jeho zprostfiedková-
ní vyuÏít Spoleãnost Podané ruce.

Mgr. Josef Vojvodík, 
místostarosta

Mûsto roz‰ifiuje sociální sluÏby

Sportovní ãinností se v na-
‰em mûstû vûnuje asi ãtyfiicet
rÛzn˘ch obãansk˘ch sdruÏení,
ve kter˘ch je organizováno asi
5400 dûtí a mládeÏe (asi 3400
dûtí do patnácti let a asi 2000
mlad˘ch lidí do dvaceti jedno-
ho roku.) Na základních
a stfiedních ‰kolách tisíc dûtí
a studentÛ nav‰tûvuje sportov-
ní krouÏky (z toho ve 44 krouÏ-
cích na Z· asi 880 dûtí a v sed-
mi krouÏcích na S· 140 stu-
dentÛ). V „Centru sportu“ klu-
by pracují s 1030 mlad˘mi
sportovci (300 fotbalistÛ, 290
hokejistÛ, 150 volejbalistek,
145 házenkáfiÛ, 145 basketbali-
stÛ). K tomu je nutno pfiipoãítat
je‰tû dospûlé. Z tohoto po-
hledu je jasné, Ïe stávající tû-
locviãny a ostatní sportovi‰tû
jsou plnû vytíÏená. 

Mûsto Fr˘dek-Místek, pokud
se t˘ká vlastnictví sportovi‰È na
tom v‰ak není zrovna nejlépe. Do
majetku Mûsta FM patfií tûlocviã-
ny základních ‰kol, tenisové kurty
v místeckém parku, areál koleã-
kov˘ch sportÛ u VSH a fotbalová
hfii‰tû v Lískovci, Chlebovicích
a LysÛvkách. V‰echna ostatní
sportovi‰tû mají jiného vlastníka
a pot˘kají se s vût‰ími nebo men-
‰ími problémy. Za zmínku stojí
aspoÀ nûkterá sportovi‰tû:

Víceúãelová sportovní hala
(VSH) - souãasn˘m vlastníkem se
cítí b˘t VSH s.r.o., kde zfiizovate-
lem je âSTV, hala je postavena na
pozemcích Mûsta FM. Mûsto FM
v souãasné dobû vede soudní
spor o urãení vlastnictví. Pa-
mûtníci ví, Ïe stavba byla postave-
na v „akci Z“, finanãní prostfiedky
byly sdruÏeny (stát, podniky na
území FM). Hala v‰ak byla zapsá-
na v roku 1993 na list vlastnictví
VSH s.r.o. a následnû ihned za-
stavena na 120 milionÛ korun.
Úvûr splácen nebyl. Nyní je hala
dvakrát souãástí konkursní pod-
staty. Situace je komplikovaná,
fie‰ení dlouhodobé, hala chátrá,
âSTV finanãní prostfiedky na údr-
Ïbu jiÏ deset let neposkytlo. Za
tûchto okolností, kdy správci kon-
kursní podstaty mohou halu kdy-
koliv prodat, Mûsto FM nemÛÏe
na údrÏbu a provoz haly pfiispívat. 

Hala na ulici 28. fiíjna (za SP·)
- je v majetku TJ Slezan FM. I tato
hala byla ve stejné dobû jako VSH
zastavena ve prospûch firmy, kte-
rá úvûr nesplácí. Je zde reálné ne-
bezpeãí, Ïe správce konkursní
podstaty halu prodá. Basketba-
listé, tenisté i SP·, ktefií halu pfie-
dev‰ím vyuÏívají, se dostanou do
nefie‰itelné situace. I tato hala
chátrá, potfiebovala by alespoÀ
zateplit, av‰ak finanãní nároãnost

této úpravy je nad souãasné
finanãní moÏnosti TJ Slezan. 

Fotbalov˘ stadion u VSH - je
také majetkem TJ Slezan FM. Ani
ten v‰ak není bez problémÛ, stej-
nû jako obû haly je souãástí zástav
- tribuna stadionu a hala za SP·
byly spoleãnû zastaveny na 32
milionÛ korun. Potfiebné finance na
záchovnou údrÏbu TJ Slezan
nemá, pronájem stadionu fotbalo-
vému klubu VP FM není fie‰ením.

Fotbalov˘ stadion ve Stov-
kách - majitelem jsou Válcovny
plechu FM a.s. Také tento stadi-
on vãetnû herny stolního tenisu je
zastaven. 

Areál sokolovny na Slezské
patfií TJ Sokol FM (b˘val˘ „Tat-
ran“) v parku B. Smetany i teni-
sové kurty za fieditelstvím VP a.s.
vlastní soukromé firmy. 

Nejsou to v‰echna sportovi‰tû
na území mûsta FM, ale i z tohoto
krátkého v˘ãtu vypl˘vá, Ïe poÏa-
davek sportovcÛ na fie‰ení sporto-
vi‰È, pfiedev‰ím v˘stavbu haly pro
míãové sporty je oprávnûn˘. Pro
sportovce je tíÏivá i úhrada nákla-
dÛ na provoz sportovi‰È, které
mnohonásobnû pfievy‰ují moÏ-
nosti obãansk˘ch sdruÏení. 

Zastupitelstvo mûsta se touto
problematikou bude zab˘vat
i v souvislosti se zákonem o spor-
tu, kter˘ má vstoupit v platnost
letos v kvûtnu. 
Eva Richtrová, místostarostka

Hala chátrá, ale Mûsto nemÛÏe pomoci

Do konce dubna lze Ïádat o ekologické dotace

● ●

Rotaryáni hodnotili u piva
Neformální schÛzka os-

travského Rotary klubu
se uskuteãnila v pondûlí
19. bfiezna se ve spole-
ãenské místnosti no‰o-
vického pivovaru Rade-
gast. Jeho ãlenové se
se‰li u pfiíleÏitosti zhod-
nocení nûkter˘ch akcí
uplynulého roku, mezi
kter˘mi vynikly pfiede-
v‰ím organizace dûtské-
ho tábora StruÏielka,
podpora Nadace Vize 97
manÏelÛ Havlov˘ch spo-
jená s prevencí a léãbou
karcinomu tlustého stfie-

va a koneãníku, které jsou od roku 1997 úspû‰nû praktikovány ve fr˘-
deckomístecké nemocnici a okresu. S úãastníky setkání se o své
záÏitky pfii‰ly podûlit osádky nákladních automobilÛ Tatra, které také
v leto‰ním roãníku Rallye PafiíÏ - Dakar absolutnû obhájily svûtovou
povûst na‰í znaãky. No‰ovick˘ pivovar jako místo setkání byl vybrán
zcela cílenû, protoÏe právû leto‰ním roce oslaví tfiicet let od svého
zaloÏení.  

Na snímku Martina Sládka blahopfieje nejstar‰í Rotaryán v âR
Vladimír Ká‰ z Fr˘dku - Místku ãestnému ãlenu RC ThDr. Josefu Hro-
mádkovi (vlevo), faráfii âeskobratrské církve evangelické ve Fr˘dku-
Místku a b˘valému místopfiedsedovi vlády k jeho jmeninám.  (ms) 
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Pronajmeme atraktivní

kanceláfie v 1. patfie

rekonstruovaného

domu na Zámeckém

námûstí ve Fr˘dku.

Tel.: 0603-434 330

CARAADD

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·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 9. a 23. dubna (pondûlí)

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

0658-631 535
0658-679 371
0604-556 181

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

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

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

koleãka na plotové sloupky. 

• Pozinkované plechy 0,55 - 1 mm. 

• Tahokov - kompaktní a trvanlivá síÈovina z plechu.

• Obouvací lÏíce barevné i nerezové ve tfiech délkách. 

• Rohové li‰ty do vnitfiních omítek.

• Toroidní transformátory, skládané a vinutá jádra.

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

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

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

Telefon: 0658/482 919, 622 148

RRRReeeennnnoooovvvvaaaacccceeee     
ssssmmmmaaaallll ttttoooovvvvaaaannnn ˘̆̆̆cccchhhh    vvvvaaaannnn

záruka kvality

0000666600008888    ----     888877777777    444444446666

DEVA F.-M. s.r.o. 
Na‰e spoleãnost z dÛvodÛ roz‰ífiení v˘roby 

Pfiijme pracovnice 
Na pozici 

····IIIIââââKKKKYYYY
PoÏadujeme:

● vyuãení v oboru
● vysoké pracovní nasazení
● nástup ihned

Nabízíme
● nadprÛmûrnou mzdu
● perspektivní práci v pfiíjemném prostfiedí
● práci se ‰piãkov˘mi moderními technologiemi
● jednosmûnn˘ provoz

Kontakt: Zezulová, DEVA F-M s.r.o., 
Kololouky 2140, 738 02 Fr˘dek-Místek

Tel. 0658/647 522 - 3, e-mail: DEVA@-FM.cz

volejte zdarma

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

0658 625 625
0603 512 515

cesta zpût zdarma

slevy pro 
tûlesnû 

postiÏené 
a dÛchodce

VO· GOODWILL hledá 
pro své studenty 

ubytování v soukromí 
od 1. 9. 2001 do 30. 6. 2002. 

Nabídky zasílejte co nejdfiíve na adresu
VO· Goodwill, s.r.o., P. Holého 400, 

738 01 Fr˘dek-Místek, e-mail: 
vosgood@ applet.cz, tel. 0658/633 822, 

kontaktní osoba sl. Cudziková. 

Zámecké námûstí ve Fr˘dku

Zahájila ve své prodejnû nábytku 
a svítidel prodej staroÏitného 

a renovovaného nábytku

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

Ve spolupráci s v˘robcem zaji‰Èujeme v˘robu:
● dobov˘ch interiérÛ ● bytov˘ch doplÀkÛ ● replik dvefií 

● opravy staroÏitn˘ch nábytkÛ a jiné 
V pfiípadû Va‰eho zájmu nás kontaktujte 

na tel. ãísle 0658/632 824
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Mûsto Fr˘dek-Místek, odbor územního a ekonomického rozvoje 
MûÚ mûsta Fr˘dku-Místku 

oznamuje
na základû ustanovení § 20 odst. 2 zák. ã. 50/76 Sb., stavebního 

zákona v platném znûní a § 17 odst. 1 vyhlá‰ky ã. 131/98 o územnû
plánovacích podkladech a územnû plánovací dokumentaci
PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ  

ZMùN â. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU MùSTA FR̄ DEK-MÍSTEK
Návrh zadání bude vystaven k vefiejnému nahlédnutí po dobu 30-ti
dnÛ, a to od 2.4.2001 do 2.5.2001 ve velké zasedací síni radnice
v úfiední dny pondûlí a stfiedu od 8.00 do 16.00 hodin, v ostatní 

pracovní dny od 8.00 do 13.00 hodin.
Vefiejné projednání návrhu zadání pro zpracování zmûn ã. 5 

územního plánu se uskuteãní dne 19.4.2001 v 15.00 hodin na 
MûÚ ve Fr˘dku-Místku, ve velké zasedací síni.

Obãané, fyzické a právnické osoby mohou uplatnit písemnû své 
podnûty k návrhu zadání nejpozdûji do 17.5.2001 na adresu:

Mûstsk˘ úfiad ve Fr˘dku-Místku, Odbor územního 
a ekonomického rozvoje, Radniãní 1148, 738 22  Fr˘dek-Místek

K námitkám po uveden˘ch lhÛtách se nepfiihlíÏí.
Informace na tel.ãísle 0658/609 275 - Ing. arch. Bfiachová

Odbor územního a ekonomického rozvoje
oznamuje

dle § 22 Zák. ã. 50/76 Sb. v platném znûní vefiejné projednání 

NÁVRHU REGULAâNÍHO PLÁNU 
MùSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MÍSTEK

Návrh bude vyvû‰en k vefiejnému nahlédnutí v termínu 
od 4. 9. 2000 do 4. 10. 2000 

ve velké zasedací síni radnice v úfiední dny pondûlí a stfiedu 
od 8.00 do 16.00 hod.,

v ostatní pracovní dny od 8.0 do 13.00 hod.
Pfiipomínky, námitky a stanoviska je moÏno zaslat 

písemnou formou na odbor územního a ekonomického rozvoje 
nejpozdûji do 20. 10. 2000.

Adresa: Mûstsk˘ úfiad ve Fr˘dku-Místku, 
odbor územního a ekonomického rozvoje, 

Tû‰ínská 1147, 738 22 Fr˘dek-Místek.
K námitkám podan˘m po uveden˘ch lhÛtách se nepfiihlíÏí. 

Informace na tel. ã. 0658/609 275 - Ing. arch. Zuzana Bfiachová.

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

vé jednotky)
2) Objekt ãp. 1595, Wolkerova, obchodní prostory - 120 m2 (souã.

prodejna potravin)
3) Objekt ãp. 48, Nám. Svobody (soc. zázemí spoleãné), IV. NP -

pÛdní prostory
4) Objekt ãp. 1975, 8. pû‰ího pluku, IV. NP - 4 kanceláfie, III. NP - 3

kanceláfie , II. NP - 2 kanceláfie
5) Prodejní boxy v kfiíÏovém podchodu, 1 box smûr ul. Fr˘dlantská, 1

box smûr Mainl
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

2) Objekt ãp. 2299, T.G.Masaryka, suterén - 1 místnost 11 m2
3) Objekt ãp. 646, Kostikovo nám., 6 kanceláfií (II. A IV. NP) od záfií

2001

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

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

k.ú. Fr˘dek
pozemek p.ã. 1562/5,  zast.  pl. o v˘mûfie 972 m2 a pozemek p.ã.
1551/1, zast. pl. o v˘mûfie 1930 m2 - za úãelem v˘stavby polyfunkã-
ních 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

Upozornûní
UpozorÀujeme v‰echny nájemce pozemkÛ majících uzavfienou
smlouvu o nájmu s Mûstem Fr˘dek-Místek, Ïe datum roãní splatnos-
ti je stanoven k 31.3.2001. Je proto nutné k v˘‰e uvedenému datu
nájem za dané období uhradit.

Upozornûní dluÏníkÛm
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 vznik-
l˘ v dÛsledku neplacení nájemného z bytu se promíjí  a nebude dále
vymáhán.
Pokud dluÏník nájemného z bytu uhradí 1/2 z celého dluhu, promíjí se
mu 1/2 poplatku z prodlení.
Pokud se rozhodnete vyuÏít této moÏnosti a zaplatit dluÏné nájemné,
dostavte se na Správu bytového fondu, ul. Národních muãedníkÛ 591
ve Fr˘dku (tel.ã. 628 239) nebo Správu bytového fondu, ul. 8. pû‰ího
pluku 1975 v Místku (tel. ã. 647 268).

BEZBARIÉROVÉ BYTY
V rekonstruovaném objektu Koloredo, ul. Mal˘ Koloredov 811 v Míst-
ku, bude v I. etapû dokonãeno, kromû jin˘ch prostor, i 11 bezbarié-
rov˘ch bytÛ o velikosti 0+2. Îádost o tento byt si mohou podat obãa-
né 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 bezbariéro-

vého 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 Fr˘dku-Místku,
2. poschodí, kanceláfi ã. 320 v úfiední dny: pondûlí  a stfieda, a to nej-
pozdûji do 15. 4. 2001.

PRODEJ NEMOVITOSTÍ
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.

Rozpis plavání vefiejnosti v mûsíci dubnu 2001 
na krytém bazénu SOU technického ve F-M

Den Datum Hodiny od - do
Nedûle 1.4.2001 11.00 - 17.00, 17.00 - 18.00
Pondûlí 2.4.2001 6.30-7.30, 17 - 18, 19 - 20, 20 - 21
Úter˘ 3.4.2001 16 - 17, 18 - 19, 19 - 20, 20 - 21
Stfieda 4.4.2001 15 - 16, 16 - 17, 19 - 20, 20 - 21
âtvrtek 5.4.2001 16 - 17, 19 - 20, 20 - 21
Pátek 6.4.2001 6.30 - 7.30, 15 - 16, 16 - 17, 17 - 18, 19 - 20, 

20 - 21
Sobota 7.4.2001 11.00 - 18.00
Nedûle 8.4.2001 11.00 - 17.00, 17.00 - 18.00
Pondûlí 9.4.2001 6.30-7.30, 19 - 20, 20 - 21
Úter˘ 10.4.2001 16 - 17, 18 - 19, 19 - 20, 20 - 21
Stfieda 11.4.2001 6.30-7.30, 15 - 16, 19 - 20, 20 - 21
âtvrtek 12.4.2001 10 - 15, 16 - 17, 19 - 20, 20 - 21
Pátek 13.4.2001 10 - 17, 18 - 19, 19 - 20, 20 - 21
Sobota 14.4.2001 11.00 - 17.00
Nedûle 15.4.2001 11.00 - 17.00, 17.00 - 18.00
Pondûlí 16.4.2001 Mimo provoz
Úter˘ 17.4.2001 16 - 17, 18 - 19, 19 - 20, 20 - 21
Stfieda 18.4.2001 15 - 16, 19 - 20, 20 - 21
âtvrtek 19.4.2001 16 - 17, 19 - 20 20 - 21
Pátek 20.4.2001 6.30-7.30, 15 - 16, 16 - 17, 19 - 20, 20 - 21
Sobota 21.4.2001 10.00 - 17.00
Nedûle 22.4.2001 11.00 - 17.00, 17.00 - 18.00
Pondûlí 23.4.2001 6.30-7.30, 15 - 16, 19 - 20, 20 - 21
Úter˘ 24.4.2001 16 - 17, 18 - 19, 19 - 20, 20 - 21
Stfieda 25.4.2001 6.30-7.30, 15 - 16, 17 - 18, 19 - 20, 20 - 21
âtvrtek 26.4.2001 16 - 17, 19 - 20, 20 - 21
Pátek 27.4.2001 15 - 16, 16 - 17, 19 - 20, 20 - 21
Sobota 28.4.2001 10.00 - 17.00 vÏdy v hodinov˘ch intervalech
Nedûle 29.4.2001 11.00 - 17.00, 17.00 - 18.00
Pondûlí 30.4.2001 Bazén mimo provoz - sanitární den
Vstupné - dospûlí: 22,- Kã, pernamentka na 8 hodin, 140,- Kã

- dûti do 10 let: 10,- Kã, Pernamentka na 16 hodin, 255,-
Kã, v doprovodu osoby star‰í 18 let

Informace na tel.646888, 32991, 421215, 
Internetová adresa: http://sou.sots.cz
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Míra nezamûstnanosti v okre-
se Fr˘dek-Místek se zastavila na
hodnotû 14,46 procenta, coÏ je
pfiibliÏnû stejná hodnota, jako
pfied rokem, ale souãasnû je to
o 122 osob ménû neÏ letos v led-
nu. V souãasné dobû Úfiad práce
ve Fr˘dku-Místku eviduje nece-
l˘ch patnáct a pÛl tisíce uchaze-
ãÛ o zamûstnání. 

Z tohoto poãtu je jen tfii tisíce tfii
sta technicko - hospodáfisk˘ch pra-
covníkÛ a cel˘ch dvanáct tisíc
dûlníkÛ. Nezamûstnan˘ch Ïen je
ménû neÏ muÏÛ - pomûr je 45
procent ku 55 procentÛm. Nej-
vût‰í problémy s nalezením místa
mají vyuãení lidé bez maturity. 

Ze 77 obcí a mûst okresu mûlo
33 obcí vy‰‰í míru nezamûstna-

nosti neÏ je okresní prÛmûr, z to-
ho 15 procent obcí má vy‰‰í míru
nezamûstnanosti neÏ 15 procent.
Stejnû jako i v pfiecházejících mû-
sících nejvy‰‰í míru nezamûst-
nanosti vykazovaly obce Male-
novice a Îermanice  - obû témûfi
sedmadvacet procent. Naopak
nejniÏ‰í míra nezamûstnanosti
byla v obcích Píseãná a Bru‰perk
- obû kolem osmi procent. 

| v prÛbûhu února 2001 poÏá-
dalo o zprostfiedkování zamûst-
nání 1090 nov˘ch uchazeãÛ o za-
mûstnání, coÏ je o 147 osob mé-
nû, neÏ ve stejném období loÀské-
ho roku. Vyfiazeno jich bylo 1233.
Mezi tûmito bylo 94 absolventÛ
‰kol. Nejvût‰í poãet novû zaregist-
rovan˘ch uchazeãÛ pfiedstavovali

zamûstnanci z odvûtví stavebnic-
tví, prÛmyslu potravin a hutnictví.
Pro srovnání ve stejném období
roku 2000 nejvût‰í mnoÏství no-
v˘ch uchazeãÛ bylo zaevidováno
z prÛmyslu paliv, dal‰í poãetné
skupiny tvofiili pracovníci textilního
prÛmyslu, elektroprÛmyslu, a prÛ-
myslu potravin. Naopak nejvíce
vyfiazen˘ch uchazeãÛ na‰lo u-
platnûní pfiedev‰ím v odvûtvích
sluÏeb, stavebnictví a obchodu,
pomûrnû znaãná ãást se jich
umístila ve strojírenství a potravi-
náfiském prÛmyslu. 

Nejvût‰í ‰anci na uplatnûní
mûli odborníci v profesích sváfieã,
‰iãka - ‰vadlena, ãí‰ník - servírka,

soustruÏník, zámeãník, kuchafi
a frézafi. 

Bûhem února zahájilo rekvali-
fikaci tfii sta tfiicet ãtyfii uchazeãÛ
a na konci mûsíce nav‰tûvovalo
nûkter̆  z probíhajících kursÛ pofiá-
dan˘ch úfiadem práce celkem pût
set devadesát osm uchazeãÛ
o zamûstnání. 

Z hlediska pracovních pfiíleÏi-
tostí evidoval úfiad práce celkem
‰est set tfiicet dva hlá‰en˘ch vol-
n˘ch mist, z nichÏ témûfi pût set
bylo s místem v˘konu práce v ok-
rese Fr˘dek-Místek. Z toho vypl˘-
vá, Ïe na jedno pracovní místo
pfiipadá prÛmûrnû 31,2 uchazeãe
na jedno místo. 

Pro poslední ãást povídání
o v˘sledcích studie Helen jsme
z dotazníkÛ zamûfien˘ch na vlivy
pÛsobící na zdraví vypracovali
prÛfiez vybran˘mi v˘sledky a pfií-
slu‰n˘mi riziky. Studie se zú-
ãastnilo 565 respondentÛ z Fr˘d-
ku-Místku ve vûku 35 aÏ 65 let.

Pfii zhodnocení ekonomické
aktivity (viz tabulka ã.1) vypl˘vá,
Ïe polovina respondentÛ pracuje
v zamûstnaneckém pomûru, 10 %
je soukrom˘ch podnikatelÛ, té-
mûfi 8 % je nezamûstnan˘ch.

Na rizikovém pracovi‰ti pra-
cuje 46,5 % respondentÛ, nejvíce
z nich pracuje v riziku hluku -
70,8 %, prachu 69,6 % a vibrací
32,7 %. Prokázal se v˘znamn˘
vztah mezi prací v riziku a vzni-
kem choroby z povolání, která se

vyvinula u 5,3 % pracovníkÛ
v riziku. RovnûÏ v˘znamn˘ byl
vztah práce v riziku a zdravotních
potíÏí. Riziko prachu korelovalo
s potíÏemi d˘chacího ústrojí, rizi-
ko vibrací s potíÏemi pohybového
aparátu, riziko chemick˘ch látek
s koÏními projevy alergie. 

V zamûstnání vykonává velmi
tûÏkou manuální práci 4,7 %
respondentÛ, naopak 46,1 % v prá-
ci pfieváÏnû sedí. Na smûny pra-
cuje jedna tfietina respondentÛ,
v turnusech pak 5,2 %. Vedlej‰í
zamûstnání má 10 % dotazova-
n˘ch (viz tabulka ã.2).

Ze zpÛsobu Ïivota jsme se
dozvûdûli, Ïe koufií 32 % respon-
dentÛ, z toho 4,6 % tvofií sváteãní
kufiáci. V˘znamn˘ vztah se potvr-
dil mezi koufiením a zv˘‰en˘m
krevním tlakem. 

Nejãastûji konzumovan˘m al-
koholem je pivo, konzumace vína
a destilátÛ je pfiibliÏnû stejná. 

Pivo se konzumuje nejãastûji
v mnoÏství do 4 piv za t˘den (34 %
respondentÛ), ale témûfi 10 % jich
pfiiznává nadmûrnou konzumaci
od 13 aÏ  do 44 piv t˘dnû.

Sportu a turistice se vÛbec
nevûnuje jedna tfietina respon-
dentÛ, pohyb je pfiitom pokládán
za jeden z nejdÛleÏitûj‰ích ãinite-
lÛ ovlivÀujících zdraví. 

UÏívání multivitamínov˘ch pre-
parátÛ se stalo módní záleÏitostí,
aã je to ve vût‰inû pfiípadÛ zcela
zbyteãné. Preparáty pravidelnû u-
Ïívá 15,6 % respondentÛ. Více neÏ
dvû tfietiny respondentÛ (70,5 %),
ktefií pravidelnû uÏívají multivitamí-
nové preparáty, tvofií Ïeny. 

Velice zajímavé byly odpovûdi
na otázky, kde respondenti uvá-
dûli, do jaké míry si myslí, Ïe jed-

notlivé faktory ov-
livÀují zdraví (tab.
ã. 5). 

Nejvíce si respon-
denti myslí, Ïe zd-
raví silnû ovlivÀuje
Ïivotní prostfiedí
a koufiení, nejménû
respondenti pfiiklá-
dají v˘znam ve vz-

tahu ke zdraví stravovacím ná-
vykÛm a nervovému vypûtí. 

Naopak, Ïe na zdraví vÛbec
nemají vliv  stravovací návyky,
si myslí 15,8 % respondentÛ,
nedostatek pohybu 13,4 %,
obezita 14,0 %, koufiení 9,0 %,
trvalé nervové vypûtí 8,5 %, Ïivot-
ní prostfiedí 10,9 % respondentÛ.

Podle názorÛ odborníkÛ Svû-
tové zdravotnické organizace je
ná‰ zdravotní stav ovlivnûn nejvíce
Ïivotním stylem (55-60%), tzn.
zejména stravovacími zvyklostmi,
mírou pohybové aktivity, stresem,
konzumací návykov˘ch látek. Nev-
hodn˘ Ïivotní styl se v˘znamnû
podílí na rozvoji tûch onemocnûní,
které se v na‰í populaci vyskytují
nejãastûji. Jde zejména o onemoc-
nûní srdce a cév, nádorová one-
mocnûní, ale rovnûÏ o ãasté one-
mocnûní d˘chacích cest, obezity,
vysokého krevního tlaku, cukrovky
a dal‰ích. Mezi dal‰í determinanty,
které ovlivÀují na‰e zdraví, patfií
Ïivotní prostfiedí, které se na
zdraví podílí asi v 10 %, roli hraje
i úroveÀ lékafiské péãe v 15-20 %
a dûdiãnost v 5-10 %. 

Své zdraví mÛÏe znaãnû ovlivnit
kaÏd˘ sám. JestliÏe chcete zmûnit
Ïivotní styl a nevíte jak, nebo k tomu
nemáte dostatek sil, chtûli bychom
upozornit na moÏnost bezplatn˘ch
poraden na zdej‰í hygienické stani-
ci. Jde o poradny odvykání koufiení,
sniÏování nadváhy, poradnu zdraví,
poradnu prevence AIDS.

V‰em zúãastnûn˘m je‰tû jed-
nou dûkujeme za spolupráci.

MUDr.EvaGeryková,OHS
Mgr.KamilaRundtová

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 

Pijeme ãtyfii piva za t˘den

Tabuka ã.1: Pracovi‰tû
rizikové pracovi‰tû 46,5 %
choroba z povolání 5,3 %
tûÏká manuální práce 4,7 %
sedavé zamûstnání 46,1 %
vedlej‰í zamûstnání 9,9 %
práce na smûny 30,6 %
práce v turnusech 5,2 %

Tabulka ã.2: Zamûstnání
zamûstnaneck˘ pomûr 50,2 %
soukrom˘ podnikatel 10,1 %
svobodné povolání 0,4 %
pracující dÛchodce 4,8 %
nepracující dÛchodce 25,8 %
Ïena v domácnosti 1,1 %
nezamûstnaní 7,7 %

Tabulka ã.3: Spotfieba piva

0 l t˘dnû 41,3 %
0,1-2 l t˘dnû 34,2 %
2,5-6 l t˘dnû 15,0 %
6,5-22 l t˘dnû 9,5   %
0 dcl t˘dnû 61,9 %
0,1-2 dcl t˘dnû 23,7 % 
3-30 dcl t˘dnû 14,4 %

Tabulka ã.4: Spotfieba vína
0 dcl t˘dnû 64,2 %
0,1-1,5 dcl t˘dnû 26,0 %
2-30 dcl t˘dnû 9,8 %

Tabulka ã. 5: Faktory silnû ovlivÀující zdraví
podle dotazovan˘ch
stravovací návyky 50,0 % respondentÛ
nedostatek pohybu 59,9 % respondentÛ
obezita 65,4 % respondentÛ
koufiení 72,2 % respondentÛ
trvalé nervové vypûtí 53,7 % respondentÛ
Ïivotní prostfiedí 75,1 % respondentÛ

Sváfieãi a ‰iãky jsou ve Fr˘dku - Místku nejÏádanûj‰í profese
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● 1. bfiezen se zapsal ãernû do
Ïivota a. s. Válcovny plechu, Fr˘-
dek-Místek. Po 16. hodinû zde
vzplál poÏár v˘robní haly, kter˘
likvidovalo tfiináct poÏárních sbo-
rÛ z celého regionu. Koneãná
‰koda byla vyãíslena na 21 mil.
korun.
● 17. bfiezna se se‰li ãlenové 
I. DruÏstevní záloÏny v kulturním
domû VP, aby ustavili oblastní
obãanské sdruÏení SMùR.
● 25. bfiezna vystoupil na dru-
hou pfiíãku v celostátní taneãní
soutûÏi v kategorii mládeÏe ta-
neãní pár z Fr˘dku-Místku Martin
Navrátil a Michaela Volná. 
● 28. bfiezna probûhlo jednání
mûstského zastupitelstva. K nej-
diskutovanûj‰ím bodÛm patfiilo
projednávání návrhu rozpoãtu
pro rok 2000, zamítnutí koupû
kulturního domu Válcoven ple-

chu, pfievod zfiizovatelsk˘ch pra-
vomocí Nemocnice ve Fr˘dku-
Místku z Mûsta na Okresní úfiad
ve Fr˘dku-Místku. (AN)

9KRONIKA B¤EZEN 2001

Co se skr˘vá pod slovem
CASTING, ãesky rybolovná tech-
nika, na to jsem se zeptala ãlo-
vûka nanejv˘‰ povolaného -
pana Karla Svûtelského. Je pfied-
sedou âeského rybáfiského
svazu  (âRS) - místní organiza-
ce 2 Casting Fr˘dek-Místek
a zároveÀ pfiedsedou odboru
rybolovné techniky pfii Územ-
ním svazu âRS pro severní Mo-
ravu a Slezsko v Ostravû, místo-
pfiedsedou odboru rybolovné
techniky pfii Radû âRS v Praze
a ãlenem trenérské rady.

Horolezectví vymûnil 
za rybafiení

Karel Svûtelsk˘ - rodák z Chru-
dimi, kdysi Sokol a horolezec, po
váÏném úraze v horách zamûnil
trenéra horolezectví za ãinnost
zcela odli‰nou. Tou je v‰e, co
souvisí s rybafiením a rybolovnou
technikou. V roce 1977 získal pro
tuto práci prÛkaz trenéra II. tfiídy.
„ Na Ostravsko jsem pfii‰el v roce
1951 po skonãení základní vojen-
ské sluÏby u PTP, kdy mi jako
politicky nespolehlivému nezbylo
nic jiného, neÏ podepsat brigádu
v dole. V roce 1964 jsem byl pfie-
loÏen jako dÛlní revírník na DÛl
Paskov a pfiestûhoval jsem se
i s rodinou do Fr̆ dku-Místku,“ pro-
zrazuje o sobû Karel Svûtelsk˘.
„V na‰em mûstû se rybolovná
technika rozvíjí samostatnû asi
od roku 1960. V roce 1967 uÏ
na‰i závodníci startovali na mist-
rovství svûta, které se konalo ve
Svitu na Slovensku. Tenkrát druÏ-
stvo závodilo v II. lize pod vede-
ním pana Halata, uãitele z Pal-
kovic. Já jsem se zaãal intenziv-
nû vûnovat rybolovné technice
od roku 1972.  Udûlal jsem si tre-
nérsk˘ kurz v Mûlníku. O pût let
pozdûji fr˘deckomísteãtí závodní-
ci vyhráli II. ligu v rybolovné tech-
nice a postoupili do I. ligy. DruÏ-
stvo s prÛmûrn˘m vûkem 15,5 ro-
ku tvofiili Ivan Korã, Petr Janíãek,
mí synové Karel a Pavel,“ vzpo-
míná. 

V otcov˘ch ‰lépûjích
kráãí syn i dcera 

Nejen synové kráãeli ve ‰lépû-
jích svého otce. Také dcera Iva
byla nûkolikanásobnou mistryní
âeskoslovenska. V roce 1977
byli Iva a Karel Svûtel‰tí  povolá-
ni do juniorské reprezentace. Vy-
vrcholením úspûchÛ na‰ich zá-
vodníkÛ bylo mistrovství svûta
v roce 1982 v Karlov˘ch Varech,
kde Karel Svûtelsk˘ vybojoval zla-
tou medaili v pûtiboji, dále dvû
zlaté a jednu stfiíbrnou v jednotli-
v˘ch disciplínách. Jeho sestra
získala bronzovou medaili. Pro-
toÏe se pozdûji provdala do
Nûmecka, na mistrovství svûta
v Berlínû (1987) se setkali úspû‰-
ní sourozenci uÏ jako reprezen-
tanti dvou rozdíln˘ch zemí. Karel
Svûtelsk˘ se do roku 1994 zap-
sal celkem tfiicetkrát mezi medai-
listy mistrovství svûta a Evropy.

Na stupeÀ nejvy‰‰í vystoupil ‰est-
náctkrát. A do konce roku 2000
je‰tû jedenáctkrát úspû‰nû obhá-
jil medailové pozice pfii závodech
v rybolovné technice. 

Rybáfii trénují 
na stadionu

Senior  Karel Svûtelsk˘ ve sv˘ch
tfiiasedmdesáti letech vychovává
dosud nové závodníky v krouÏ-
cích rybolovné techniky v Domû
dûtí a mládeÏe na ulici Pion˘rÛ.
Od zaãátku dubna aÏ do poloviny
fiíjna tráví spoustu hodin pfii tré-
ninku na hfii‰ti TJ Slezan. Fr˘dec-
komísteãtí závodníci ve skupinû
B budou i letos bojovat v celo-
státní lize mládeÏe. Zaãátkem
ãervna se koná závod o Slezsk˘
pohár v rámci âeského poháru,
kter˘ bude zároveÀ kvalifikaãním
závodem o postup do reprezen-
tace na mistrovství Evropy. To se
pofiádá v kaÏdém lichém roce,
v sudém roce pak mistrovství
svûta. Na stadionu TJ Slezan se
dále uskuteãní územní pfiebor do-
rostu a Ïactva, také jarní a pod-
zimní kolo Moravskoslezského
poháru mládeÏe. Trenér Svû-
telsk˘ fiíká, Ïe soutûÏící v I. nebo
II. lize absolvují za sezónu 12 aÏ
14 závodÛ. Za jejich pfiípravou
a konáním se skr˘vá spousta
organizaãní práce. Poslední vel-
kou akcí ve Fr˘dku-Místku bylo
Mistrovství âeské republiky 2000,
kde na‰e závodnice Jana To-
má‰ová získala zlato v disciplínû
„multi dálka“.

Letní tábory partu utvrdí
a na vûku nezáleÏí

Karel  Svûtelsk˘ se uÏ teì tû‰í
na prázdninové soustfiedûní. ¤í-
ká: „Na tábofie se sejde vÏdy
dobrá parta. Pak není rozhodují-
cí, zda je nûkomu jen osm nebo
pûtatfiicet. S táborem pomÛÏe  Eda
Vítovec, vedoucí krouÏkÛ v DDM
a zároveÀ druh˘ trenér. V oddíle
je také jeho dcera Hana Vítov-
cová, která  vloni z mistrovství
republiky juniorÛ pfiivezla zlatou
medaili.“

âRS - místní organizace Fr˘-
dek-Místek zaãala od roku 1994
samostatnû hospodafiit. Její nov˘
v˘bor v‰ak nemûl zájem o pod-
poru mládeÏe a rybolovné techni-
ky. Proto vznikla MO 2 -  Casting,
která nyní sdruÏuje také sportov-
ní rybáfie, ktefií osamostatnûním
pÛvodní organizace ztratili moÏ-
nost lovit jinde neÏ na Ole‰né
a Ba‰ce. 

Obãanské sdruÏení Casting re-
gistruje nyní 352 ãlenÛ, z toho
118 do 18 let. Karla Svûtelského
nejvíce mrzí, Ïe v souãasnosti
„jeho mládeÏ“ nesmí lovit na Ole‰-
né a Ba‰ce, pfiestoÏe stanovy
âRS toto oficiálnû umoÏÀují Ïá-
kÛm do 15 let. Pfiesto vûfií, Ïe se
tyto nejasnosti vyfie‰í ke spokoje-
nosti v‰ech rybáfiÛ ve mûstû.

Anna Nováková

Fr˘decko-místeck˘ mistr castingu

Jak jiÏ vyplynulo z pfiedchá-
zejících ãlánkÛ, poskytuje Re-
gionální inovaãní centrum Fr˘-
dek-Místek podnikatelÛm ‰iro-
ké spektrum poradenství a slu-
Ïeb podle jejich poÏadavkÛ
a potfieb, a to buì samostatnû
nebo ve spolupráci s dal‰ími
firmami. Struãn˘ pfiehled této
nabídky je dále uveden v tabul-
ce. Dnes se v‰ak aktuálnû za-
mûfiujeme na oblast programÛ
státní podpory malého a stfied-
ního podnikání. 

Mezi zvlá‰È zajímavé sluÏby pat-
fií pomoc pfii zpracování Ïádostí
v rámci státních programÛ pod-
por podnikání. I kdyÏ v této pro-
blematice pfiipravil RIC F-M samo-
statn˘ semináfi, kter˘ se uskuteã-
nil v únoru, stojí za zmínku pro
nezúãastnûné uvést alespoÀ zá-
kladní informace o dvou v˘hod-
n˘ch programech realizovatel-
n˘ch v okrese FM.

Program PREFERENCE
● je urãen pro Ïadatele s ménû
neÏ 50 zamûstnanci, ktefií mají
vypofiádané závazky vÛãi státu,
● projekt je umístûn ve struktu-
rálnû postiÏeném regionu, coÏ je
od 1.1.2001 i okres FM,
● do 12 mûsícÛ po poskytnutí
podpory je nutno zv˘‰it poãet
zamûstnancÛ nejménû o 1 na
kaÏdé zapoãaté 2 mil. Kã úvûru,
● úvûr poskytuje âMZRB do
v˘‰e 5 mil. Kã s pevnou úroko-
vou sazbou 5% a s dobou splat-
nosti do 6 let,
● min. 60% úvûru musí b˘t urãe-
no na investice (vãetnû nákupu
budov, pozemkÛ a strojÛ), zbytek
na zásoby, pohledávky a pro-
vozní náklady.

Program MALÉ PÒJâKY
● je urãen pro obdobn˘ okruh
ÏadatelÛ, s tím rozdílem, Ïe pro-
jekt mÛÏe b˘t umístûn kdekoliv
na území âR,
● podporu poskytuje ARP Praha,
prostfiednictvím napfi. BIC Ostra-
va. V˘‰e podpory ãiní od 0,3 do 1
mil. Kã, doba splatnosti max. 4
roky,
● Ïádost je jednodu‰‰í a ruãení
snaz‰í.

V obou pfiípadech se poÏaduje,
aby podnikatelsk˘ subjekt urãitou
dobu (alespoÀ 2 roky) pÛsobil na
trhu, pfiiãemÏ první program je
v˘hodnûj‰í pro vût‰í podnikatel-
ské zámûry. Nezbytné formuláfie
a detailnûj‰í informace mÛÏeme
poskytnout pfii osobní náv‰tûvû;
dle dohody lze pomoci i pfii zpra-
cování vlastní Ïádosti. Nav‰tívit
nás mÛÏete v prostorách areálu
VÚHÎ Dobrá od pondûlí do pát-
ku, od 8,00 do 14,00 hod., na zá-
kladû pfiedchozí telefonické do-
hody (tel. 0658/601171, 601201,
601206). Pfiitom mÛÏete získat
i dal‰í uÏiteãné informace pro
Va‰í podnikatelskou ãinnost. 

Poradenství
● podnikatelské zámûry
● zakládání a transformace spo-

leãností
● programy podpory MSP
● marketing a obchod
● ekonomické a finanãní
● právní
● fiízení jakosti
● technické a technologické
● bezpeãnost práce a poÏární

ochrana

SluÏby
● jsou zamûfieny na v˘‰e uvede-

né oblasti, dále pak:
● sluÏby akreditovan˘ch labora-

tofií (chemické, mechanické, me-
talografické, radioizotopové)

● technické expertizy
● povrchové úpravy materiálu
● odborné re‰er‰e a pfieklady
● reprografické a knihovnické
● Internet
● semináfie na Ïádaná témata

Pronájmy nebytov˘ch
prostor

Po telefonické dohodû 
po-pá  8.oo - 14.oo hodin
Tel.: 0658/601 171, 601 201,

601 206
Fax: 0658/601 211
e-mail: ric@vuhz.cz

Regionální inovaãní centrum
Fr˘dek-Místek s.r.o.
Dobrá 240
739 51 Dobrá
www.vuhz.cz

Informujeme o podpofie podnikání

✌
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Termín: 10.5. 2001 
Místo: Kino Petra Bezruãe ve

Fr˘dku-Místku
Zahájení: 17.00 hod.  
Sraz v‰ech úãinkujících: ve
14.00 hod.  v kinû 
- seznámení s jevi‰tûm, krátké
zkou‰ky, pracovní porady. 

DÛleÏité upozornûní:  
kaÏd˘ soutûÏící musí mít stejn˘
program svého vystoupení, jaké
mûl na semifinále.  
V˘jimka: zmûna vystoupení moÏ-
ná pouze u modelingu, mÛÏete
jej zdokonalit a zpestfiit.  
âas kaÏdého vystoupení:

5 - 8  minut  - jednotlivci
8 - 10 minut  -  soubory

Prosíme jednotlivé zástupce za
‰koly a skupiny, aby nám touto
cestou event. faxem nebo po‰-
tou zaslali pfiesn˘:  název vys-
toupení + ãas. RovnûÏ tak, neza-
pomeÀte pfiinést Va‰e CD a ka-
zety pro hudební doprovod. 
Program bude ozvuãen a osvût-
len  profesionální agenturou:

AKORD - Ing. R. ·a‰inka tel.
0608-755155,  se kter˘m projed-
náte jednotlivé hudební vstupy.
Moderátorka finále: Marcela
Reichlová - âR, Ostrava.   

V prostorách kina bude probíhat
v˘stava fotografií ze semifinále,
které si rovnûÏ mÛÏete zakoupit
+ videozáznamy. 
Fotodokumentaci + videozáz-
nam z finále tvofií fa: FOTOS-
Badová, tel. 0602- 161 300, u té-
to firmy jsou k dispozici dal‰í fo-
tografie ze semifinále, v pfiípadû
zájmu obraÈte se prosím pfiímo
na tuto firmu.
Na tuto akci budou pfiipraveny
reklamní letáãky, které mÛÏete
shlédnout na www.adt.cz/fedd
a na v˘vûsních plochách okresu. 

Kontakt, námûty a pfiipomínky:
tel.: 0608 - 94 99 99, 
tel.fax: 0658 - 35 623
e-mail: annatour@volny.cz  
ANNA TOUR, Fr̆ dek-Místek, CZ,
Bronislava Brixová Matu‰ková
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Zajímav˘ a pfiíjemn˘ Den jó-
du proÏily dûti osmé Z· ve Fr˘d-
ku - Místku v úter˘ 6.3. 2001.
Akce byla vyvrcholením pro-
jektÛ zamûfien˘ch na zdravou
v˘Ïivu. Po cel˘ den prolínalo
v‰emi v˘ukov˘mi pfiedmûty vy-
hledávání poznatkÛ ze Ïivota
ryb, o pfiírodû, mléku a mléã-
n˘ch v˘robcích.

Diskutovalo se o v˘znamu  jó-
du, o potravinách, ve kter˘ch je
nejvíce obsaÏen, o dÛleÏitosti
správného a vyváÏeného stravo-
vání. Dûti prvního stupnû za po-
moci sv˘ch uãitelÛ pfiipravily chut-
né rybí pomazánky, na kter̆ ch si
pak spoleãnû pochutnali. Akce by-
la spojena s ochutnávkou mléã-
n˘ch v˘robkÛ, kterou zajistily pra-

covnice Místecké mlékárny, s.r.o.
Zpívalo se, tanãilo, pfiedvedly se
i malé maÏoretky. Atmosféru dne
zpfiíjemnila nápaditá „jódomléãná“
v˘zdoba ‰koly a chutná ryba na
obûd ve ‰kolní jídelnû. 

„Jedna vla‰tovka jaro nedûlá“,
a proto se ‰kola snaÏí postupnû
zvy‰ovat poãet dûtí, které si pra-
videlnû dvakrát t˘dnû vyzvednou
mléãnou svaãinu ve ‰kolním bu-
fetu. Doufejme, Ïe tyto dûti bu-
dou zafiazovat „zdravé“ potraviny
do jídelníãku svého i sv˘ch dûtí
ãastûji, neÏ ãiníme dnes my. 

V‰ichni si tento den pochutnali
a vûfiíme, Ïe akce pfiispûla mimo
jiné k tomu, Ïe zdravé pokrmy se
ãastûji objeví v jídelníãku na‰ich
dûtí také doma.

Finále „FEDD“
Informace pro v‰echny úãinkujíci a doprovod: 

Na telefonním záznamníku
mûstského úfiadu se ãasto
setkáváme s dotazy obãanÛ
na to, od kterého úfiedníka
mohou získat urãit˘ druh
informací. Pokud si nejste

jistí, mÛÏete vytoãit ãíslo spojovatele mûstského úfiadu 609 111 a nechat
si od nûj poradit. S konkrétním dotazem se mÛÏete obrátit i na redakto-
ra Zpravodaje Rady mûsta Fr˘dku - Místku na ãísle 0658/609 106. 

Jeden z obãanÛ se napfiíklad ptal: „Právû vyplÀuji pfiiznání danû
z nemovitosti a pokou‰ím se zjistit odpovûì na jednu z otázek v do-
tazníku, a sice: kolik obyvatel má mûsto Fr˘dek - Místek? Nevím, kde
na to pfiijít.“ 

K 1. lednu 2001 mûlo samotné mûsto Fr˘dek-Místek 58 743 obyva-
tel a spoleãnû s pfiímûstsk˘mi obcemi 62 465 obyvatel. Informace toho-
to druhu je moÏné získat na ohla‰ovnû Mûstského úfiadu ve Fr̆ dku -
Místku na telefonu 0658/609 127. 

VáÏení obãané, moÏná jste si
v‰imli drobn˘ch kosmetick˘ch
úprav ve Zpravodaji Rady mûsta
Fr̆ dku-Místku v uspofiádání stran,
grafickém zpracování i obsahu.
Chtûli bychom, aby Zpravodaj ne-
byl jen obyãejn˘m informaãním
ãasopisem, ale aby plnil roli pro-
stfiedníka pfii aktivní komunikaci
mezi vámi obãany a radnicí. Na-
sk˘tá se vám moÏnost sdûlit
nám své názory, postfiehy, tipy
a pfiipomínky. Va‰e pfiíspûvky
neskonãí v ko‰i, ani zastrãené
v zásuvce. Radní, zastupitelé
a pfiedstavitelé mûsta jsou pfii-

praveni na  dotazy prostfiednic-
tvím Zpravodaje odpovûdût. Po-
kud se zúãastníte jakékoliv akce
a máte chuÈ, mÛÏete do Zpra-
vodaje také sami pfiispût krát-
k˘m ãlánkem. Od nynûj‰ka bude
strana deset vyhrazena  právû
pro témata, která zajímají vás
a která si sami urãíte. 

Se sv˘mi postfiehy, názory,
pfiíspûvky a tipy se mÛÏete obra-
cet na redaktorku Zpravodaje
Janu Rumianovou buì osobnû
v kanceláfii ãíslo 203 v prvním
patfie budovy mûstského úfiadu,
nebo na telefonu 609 106.

Osmiãka vonûla rybami

V¯PRODEJ ZA¤ÍZENÍ
Od 23. dubna do vyprodání se

dennû od 8 do 15 hodin bude ko-
nat v˘prodej pouÏitého zafiízení
hotelového domu ã.p. 811, ulice
Mal˘ Koloredov. Jedná se o vá-
lendy, kuchyÀské stoly, noãní stol-
ky, Ïidle, kuchyÀské linky, vesta-
vûné skfiínû, pol‰táfie, závûsy,
garn˘Ïe, um˘vadla, záchodové
mísy, dvefie 80 cm ‰iroké, ven-
kovní i prosklené, 60 cm ‰iroké
koupelnové. Kupující si musí sa-
mi zajistit snesení a demontáÏ
z jednotliv˘ch pokojÛ. 

Integrovaná stfiední ‰kola, Fr˘dek-Místek, Lískovecká 2089
pofiádá 5. roãník mezinárodní soutûÏe ÏákÛ stfiedních ‰kol ve svafiování
pod názvem „Zlat˘ pohár Linde“ ve dnech 24. a 25. dubna. Této
soutûÏe se zúãastní nejlep‰í Ïáci z témûfi padesáti stfiedních ‰kol z celé
republiky a taktéÏ úãast potvrdili studenti z Belgie, z Maìarska, z Pol-
ska, ze Slovenska a zájem projevili i studenti z Makedonie. 

Na oceÀování nejlep‰ích prací se. budou podílet v˘znamné firmy
z oblasti svafiování - Linde Technoplyn, a.s. Praha, ESAB Vamberk,
s.r.o., GCE Autogen s.r.o. Chotûbofi, Fronius sváfiecí technika s.r.o.
Praha, ABICOR BINZEL Hofiice v Podkrkono‰í, ANB âeská sváfieãská
spoleãnost, Alfa in svafiovací stroje, plynová zafiízení. 

Souãástí této soutûÏe je doprovodn˘ program, na kter˘ zveme
v‰echny zájemce i v‰echny Ïáky ‰kol Fr˘decko-Místecka a okolí. 

Dne 24. 4. od 19.30 hodin se uskuteãní v na‰í sportovní hale módní
pfiehlídka studentek SO·, Potoãní, Fr˘dek-Místek, na kterou navazuje
diskotéka rádia Kiss Morava s pestr˘m programem. 

Dne 25. 4. v 9.00 hodin bude probíhat rovnûÏ v na‰í sportovní hale
„Presentaãní den firem“ zab˘vající se prodejem a v˘robou sváfiecí tech-
niky. Slavnostní zahájení soutûÏe probûhne  24. 4. v 8.00 hodin a vy-
hodnocení soutûÏe 25. 4. ve 13.00 hodin ve sportovní hale IS·. 

Pfiijìte se podívat na sváfieãe

Soukromá vy‰‰í odborná ‰ko-
la zahraniãního obchodu a ces-
tovního ruchu Goodwill. s.r.o.
navázala kontakt se ‰kolou stej-
ného zamûfiení v hlavním mûstû
Kypru - Nikósii. Zahraniãní ‰ko-
la se jmenuje College of tourism
and hotel management a pozvá-
ní do Fr˘dku pfiijal její prezident
Antonis Charalambides a zá-
stupce ‰koly na Slovensku Titos
Papadopoulos MSc. Studijními
obory kyperské ‰koly jsou ces-
tovní ruch, zahraniãní obchod,
informatika a management a jsou
koncipovány do dvou aÏ ãtyfile-
t˘ch programÛ. 

19. bfiezna uspofiádaly obû
‰koly pro studenty VO· Goodwill
semináfi v anglickém jazyce na
téma Zákaznick˘ servis. Potû-
‰itelné bylo, Ïe studenti prokáza-

li dobrou znalost anglického jazy-
ka a semináfi vãetnû následné
diskuse probûhl na vysoké úrov-
ni bez tlumoãníka. 

Spolupráce obou ‰kol se bude
rozvíjet v krátkodobém a dlouho-
dobém horizontu. V nejbliÏ‰í do-
bû se uskuteãní v˘mûna lektorÛ,
ktefií budou vyuãovat odborné
pfiedmûty v anglickém jazyce.
V tûchto dnech byla dohodnuta
nabídka kyperské ‰koly o nava-
zujícím studiu na Kypru s moÏ-
ností získání osvûdãení IATA, di-
plomu Instituce americk˘ch hote-
lÛ a motelÛ a titulu Bachelor (Bc.)
Z hlediska dlouhodobé spoluprá-
ce se pfiipravuje vytvofiení mezi-
národního v˘ukového programu
v anglickém jazyce pro studenty
z âeské a Slovenské republiky,
z Polska a Ukrajiny. 

V˘mûna studentÛ 
s Kyprem je dohodnuta

Pozor na podvodníky
Nezletilého chlapce okradli mu-

Ïi nabízející na inzerát levné mo-
bilní telefony. Chlapec jich chtûl
koupit pût za 18 000 korun. Na
schÛzce na nûm vylákali peníze
a fiekli, Ïe telefony mají v autû.
Dfiíve neÏ mobily pfiedali, z místa
i s penûzi ujeli. Policie âR Ïádá
obãany, ktefií také byli tímto zpÛ-
sobem po‰kozeni, nebo by mohli
podat svûdectví k pfiípadu, aby
volali na tel. 158 nebo 614 311.

Îáci IS· se pfiipravují na soutûÏ
ve svafiování.
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Jak pokraãuje v˘stavba domkÛ „Racio“ v lokalitû Pod zámeãkem?
V uplynulém období byly dobetonovány v‰echny stropy u první skupiny a vût‰ina  domÛ má uÏ provedeny krov a stfiechu, v nûkter˘ch

domech jsou osazena okna a provádí se venkovní omítka. Po betonové konstrukci schodÛ lze vyjít do podkroví a porozhlédnout se po
celém domû. Sádrové pfiíãky jiÏ vymezují v‰echny místnosti a tak zjistíme, Ïe dÛm má praktickou dispozici plnû vyhovující pro bydlení
prÛmûrné rodiny. Pfii náv‰tûvû si lze udûlat pfiedstavu, jak kterou místnost zafiídit nábytkem a vlastnû vidíme, Ïe dÛm není tak mal˘, jak
obãas nûkdo fiíká. KdyÏ pfiidáme velké okno v ob˘vacím pokoji s v˘stupem z domu na terasu, vznikne nám hlavnû v létû krásn˘ obytn˘
venkovní prostor s v˘hledem na Beskydy. O takovém posezení u kávy ãi vína se v bytû na sídli‰ti jen zdá.  MajitelÛm prvních sedmnác-
ti staveb teì nastávají pfiíjemné starosti s dofie‰ením nûkter˘ch detailÛ - jaká bude dlaÏba a obklad, co kuchyÀská linka, je lep‰í rohová
vana nebo normální, vyhovují standardní dvefie nebo pfiiobjednat nûco navíc? KaÏd˘ zafiizuje, co mu fiíká jeho vkus a jeho kapsa.

Standardní fie‰ení je pfiitom v základní cenû a je na solidní úrovni. Domy budou
pfiipraveny k nastûhování dle pfiedpokladu zaãátkem léta. 
Noví zájemci stále pfiicházejí a v˘stavba dal‰ích domÛ bude zahájena asi
za mûsíc. 
Hodnû lidí sleduje dûní kolem sebe a zprávy t˘kající se bydlení u nás v‰eo-
becnû. Postfiehli, Ïe v nejbliÏ‰í dobû dojde k uvolnûní cen nájemného a tím
jednoznaãnû k jeho rÛstu. Také postfiehli, Ïe vstup do EU je jiÏ otázkou krát-
ké doby a pak ceny nemovitostí, ale i nominální platy budou stoupat. Tím se
vlastnû znehodnotí úspory. Vítûzem bude ten, kdo má vlastní dÛm pofiízen˘ na
hypotéku, kter˘ se mu bude pfii vy‰‰ím platu snadnûji splácet. Splátka hypo-

téky bude s urãitostí niÏ‰í, neÏ nájemné v té dobû. 
Prodej pozemkÛ zabezpeãuje firma LUXREAL - stavby a nemovi-
tosti s.r.o., Zámecké námûstí ã. 47, 738 01, Fr˘dek-Místek, tel. Po
- Pá od 7.00 do 15.00 hodin - 0658/626 981 - 2 (PR)

KdyÏ zaãnou hrát dûti z Ostraviãky, zahanbí i leckterého „dospûláka“.
Foto: archiv Ostraviãky

Dûti z Ostraviãky soutûÏily
Dûti z folklórního souboru Os-

traviãka se mûly moÏnost pfied-
stavit sv˘m rodiãÛm a vûrn˘m
posluchaãÛm tentokrát tro‰ku
netradiãnû - bez tance. 14.
bfiezna se totiÏ konala pfiehlíd-
ka zpûvákÛ a muzik tohoto
souboru. Cela „vila“ Ostraviãky
se rozeznûla pfiekrásn˘mi tóny
lidov˘ch písní na‰eho kraje.
A zaznûlo jich hned nûkolik de-
sítek v podání celkem 36 vy-
bran˘ch zpûváãkÛ a za dopro-
vodu dvou cimbálov˘ch muzik. 

Mezi diváky sedûla i odborná
porota, která mûla nelehk˘ úkol -
vybrat 4 nejlep‰í, ktefií budou Os-
traviãku reprezentovat v regionál-
ním kole celostátní pfiehlídky
dûtsk˘ch zpûvákÛ lidov˘ch písní
„Zpûváãci 2001“, která se usku-
teãní v Ostravû. Nakonec po

dlouhém rozhodování vybrala
Dagmar Virágovou, Milana Cyru-
se, Jakuba Uhra a Luká‰e Han-
ka. ProtoÏe v˘born˘ch zpûváãkÛ
bylo hodnû, udûlila porota celou
fiadu dal‰ích cen a mimo jiné
vybrala Martina Malchárka a Pet-
ra Kajzara, ktefií budou Ostravi-
ãku reprezentovat na pfiehlídce
dûtsk˘ch zpûvákÛ v rámci Me-
zinárodního folklórního festivalu,
kter˘ se ve dnech 19. - 25.6. 2001
uÏ po sedmé uskuteãní v na‰em
mûstû.

Pokud by se pfiíznivci chtûli set-
kat s lidov˘mi písnûmi a tanci
na‰eho kraje, mohou pfiijít 21.
dubna 2001 do kina P. Bezruãe,
kde bude po cel˘ tento den probí-
hat Regionální pfiehlídka dûts-
k˘ch folklórních souborÛ. 

Radka Kulichová

Beskydská ‰achová ‰kola ve
spolupráci s Domem dûtí a mlá-
deÏe ve Fr˘dku-Místku uspofiá-
dala za velké podpory Sociál-
ního odboru Mûstského úfiadu
ve Fr˘dku-Místku ‰achové sou-
stfiedûní „Zimní snûhohrátky“
pro dûti, které nav‰tûvují Spe-
ciální základní ‰kolu pro dûti
s více vadami „Nadûji“.

Na ‰kole je veden jiÏ ãtvrt˘m
rokem ‰achov˘ krouÏek, kde mají
dûti moÏnost se nauãit základním
pravidlÛm ‰achové hry a pronik-
nout tak do tajÛ této královské
hry. Av‰ak dûti se uãí hrát nejen ‰a-
chy, ale mají moÏnost si vyzkou-
‰et své umûní i v dal‰ích desko-
v˘ch hrách jako DÁMA, ABALO-
NE, GO, QUATRO, QUIXO, KORI-
DOR a mnoho dal‰ích. Díky po-
moci MûÚ mûly dûti moÏnost pro-
hloubit své znalosti ve jmenova-
n˘ch hrách v dobû jarních prázd-

nin od 19. - 23. 2. v horském
HOTELU LIPTOV. Je nasnadû,
Ïe dûti a vedoucí vyuÏili krásného
zimního prostfiedí i k vycházkám
a v˘letÛm do okolí a nechybûl ani
sport ve formû stolního tenisu.
Snad nejspokojenûj‰í byly dûti
s náv‰tûvou na bazénu, kde mûly
moÏnost se fiádnû vyboufiit. Hlav-
ní cíl soustfiedûní „·achovou hrou
k rozvoji osobnosti“ byl tak napl-
nûn a soustfiedûní v‰em pfiítom-
n˘m opût potvrdilo, Ïe ‰achová
hra a jiné deskové hry jsou v˘-
born˘m pomocníkem pro dal‰í
rozvoj dûtí.

Pofiadatelé by rádi touto cestou
je‰tû jednou podûkovali Sociální-
mu odboru MûÚ ve Fr˘dku-Místku
za podporu této akce a v‰em ve-
doucím z DDM ve Fr˘dku-Místku
a Beskydské ‰achové ‰koly, ktefií
se nemalou mírou postarali o ús-
mûvy spokojen˘ch dûtí.  (TK)

Snûhohrátky ozvlá‰tnily ‰achy

Pozvánka na V. roãník oslav mezinárodního svátku 

D N E  Z E M ù
Název akce:

DEN ZEMù 2001
Motto: 

MODRÁ PLANETA = ZEMù jediné tûleso v dosud známém
vesmíru, o kterém bezpeãnû víme, Ïe je na nûm Ïivot      

My‰lenka:
„ Já jsem úlomek zrcadla, jehoÏ tvar a celé provedení neznám.
Nic ménû s tím, co mám, mohu odráÏet svûtlo na tmavá místa
tohoto svûta - na tmavá místa v lidsk˘ch srdcích - a nûco
v nûkter˘ch lidech zmûnit. Snad by to jiní mohli vidût a dûlat
podobnû. „ Alexander Papaderos

Termín:
sobota  21. dubna 2001   Stafiíã-Hatû za Riasem

Program:
bude probíhat od 8,00 - 17,00 hodin 
8,30 - 9,30 prezentace /startovné 10,- Kã/
9,30  - 10,00 vystoupení maÏoretek ze SMTu
10,00 - 10,30  vystoupí PONY EXPRES 
11,00 START velké soutûÏe, 12 stanovi‰È
13,00 losování  startovních karet
13,30 konû z RIASU / 1 jízda  5,- Kã /
14,00 hudba k tanci a poslechu

Doprovodné akce:
vyhla‰ujeme v˘tvarnou soutûÏ na téma: 
MODRÁ  PLANETA

1/ jaká bude? 
2/ jakou ji chceme mít?

-soutûÏ je urãena v‰em matefisk˘m a základním ‰kolám v˘tvar-
ná díla za‰lete nebo osobnû doneste na SMTu do 17.4.01

-k vidûní bude práce umûleckého kováfie a práci keramiãky
(jejich v˘robky si mÛÏete i koupit) drobné a malé soutûÏe
budou probíhat pfied budovou

Bufet:
ani na ten jsme nezapomnûli

Vstupné: 
pro dospûlé vstup dobrovoln˘, dûti pfii zápisu - startovné 10 Kã

Cíl akce: 
pfiipomenutí celosvûtového ekologického data 22.4. DNE ZEMù 

Seznam odchycen˘ch psÛ ubytovan˘ch 
v psím hotelu v Sedli‰tích:

Ze dne 3. 3. kfiíÏená velká rezavá chlupatá fena
Ze dne 7. 3. kfiíÏená stfiední hnûdá hladká fena
Ze dne 14. 3. dvû malá ‰tûÀata Nûmeckého ovãáka - psi
Ze dne 15. 3. kfiíÏenec nûmeckého ovãáka a boxera, Ïíhan˘ pes
Z února kfiíÏená malá hnûdá chlupatá fena

Náv‰tûvu v psím hotelu je lep‰í 
nejdfiíve domluvit telefonicky na ãísle 0658/63 62 00. 

Gastronomická 
pozvánka

Pfii pfiíleÏitosti 10. v˘roãí stfie-
diska praktického vyuãování ve
Fr˘dku-Místku se uskuteãní ve
spolupráci s restaurací Národní
dÛm odborná v˘stavka doved-
ností ÏákÛ oboru kuchafi, ãí‰ník
a cukráfi. Îáci pfiipraví slavnostní
tabuli, v˘robky studené a teplé
kuchynû, cukráfiské v˘robky,
pfiedvedou flambování, míchání
salátÛ a dal‰í dovednosti.  

Srdeãnû zveme odborníky u-
veden˘ch oborÛ, Ïáky základ-
ních ‰kol a ‰irokou vefiejnost.

Kdy: 4. 4. 2001 od 10.00 do
16.30 hodin

Kde: Restaurace Národní dÛm
(restaurace a mal˘ sál)
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Originální varnu na pfiípravu pervitinu, kterou policisté zabavili v˘rob-
cÛm drog pfii jedné z razií, vzorky tvrd˘ch i mûkk˘ch drog a ukázky
jejich balení, i dal‰í zajímavosti t˘kající se drogového podsvûtí a nar-
komanÛ, si do fr˘deckého zámku pfii‰ly v rámci ‰kolní v˘uky prohléd-
nout témûfi v‰echny fr˘decko-místecké dûti. Foto:  Jana Rumianová

PRÒBùH AKCE: 
Galerie v˘tvarného umûní

v Ostravû 
5. 4. aÏ 26. 5. 2001-03-16 
VernisáÏ  5. 4. 2001 v 17

hodin
V˘stavu uvede Petr Bed-

nárek, fieditel GVU v Ostravû
a kurátofii Libu‰e Ol‰áková, Zu-
zana S˘korová, Nandor Sze-
benyi, Malgorzata Bilska, Aga-
ta Smalcerz. 

V programu vystoupí Jazz
kvartet: M. Michna, L. Skuplík,
W. Svato‰, R. Py‰ko

GVU je otevfiena od úter˘ do
soboty 10.00 - 12.00, 12.30 -
18.00 

Galerie LangÛv dÛm ve
Fr˘dku-Místku 

6. 4. aÏ 27. 4. 2001
VernisáÏ 6. 4. 2001 v 18

hodin
V˘stavu J. AmbrÛze, V. K.

Nováka a M. Titlové - Ylovsky
uvede Kamil Drabina. 

GLD je otevfiena od úter˘ do
pátku 13.00 - 18.00 hodin. 

12KULTURA B¤EZEN 2001

Chorobopis baronky, která ve
sv˘ch sedmatfiiceti letech pro-
padla morfinismu, neboÈ její
manÏel pfied smrtí „probendil“
majetek a nadûlal dluhy, originál-
ní „nádobíãko“ v˘robce drog,
které policisté zabavili pfii jedné
ze sv˘ch razií, utrpením nabité
obrázky malované tûÏk˘mi nar-
komany, vzorky drog a desítky
dal‰ích zajímavostí a textÛ t˘ka-
jících se drogové problematiky
si zaãátkem bfiezna prohlédlo
v rámci v˘uky na tfii tisíce ÏákÛ
fr˘decko-místeck˘ch základních
a stfiedních ‰kol. 

Místní Okresní fieditelství Po-
licie âeské republiky ve spoluprá-
ci s Muzeem PâR v Praze a fr˘-
decko-místeck˘m okresním úfia-
dem totiÏ ve fr˘deckém zámku
uspofiádalo v˘stavu s názvem
„Boj policie proti drogovému pod-
svûtí“. Smyslem v˘stavy bylo in-
formovat mládeÏ o negativních
vlivech drog a moÏnosti ochrany
pfied nimi. „Dûti byly hned na za-
ãátku v˘stavy upozornûny na to,
Ïe zde nenajdou návod k tomu,
jak se berou drogy, ale Ïe by-
chom je chtûli spí‰e upozornit na

‰patné následky zneuÏití drog.
Jsme pfiesvûdãeni, Ïe exponáty
zaujmou alespoÀ zlomek dûtí
a pomohou jim uvûdomit si ne-
bezpeãí, které jim v tomto smûru
hrozí,“ fiíká tisková mluvãí Okres-
ního fieditelství Policie âR Jana
Posová. „Nevûdûl jsem, Ïe se
u nás  dá sehnat tolik druhÛ drog.
UÏ jsem vidûl, jak nûjací velcí
kluci koufiili marihuanu, ale
o jin˘ch drogách jsem zatím
jenom sly‰el v televizi. Neumûl
jsem si pfiedstavit, jak vypadají ve
skuteãnosti. Myslím si, Ïe ti, co
drogy zkou‰í, jsou blbí, protoÏe
jim to mÛÏe hodnû ‰kodit,“ oko-
mentoval v˘stavu dvanáctilet˘
Marek Biro‰ ze 6.A tfiídy 4. zák-
ladní ‰koly. „Ty popisky byly moc
dlouhé, tak jsem je neãetla, ale
zaujaly mû obrázky a fotky,“ kri-
ticky zhodnotila expozici jeho
spoluÏaãka Zuzana Kaiserová. 

Souãástí v˘stavy byla i poutavá
beseda pracovníkÛ Národní protid-
rogové centrály Z Prahy, které se
zúãastnilo kolem sto padesáti dûtí.
Z Fr̆ dku-Místku v˘stava putovala
je‰tû do Ostravy a poté byly expo-
náty pfievezeny zpût do Prahy. (jr)

Dûti se ‰ly podívat na drogy

Splnûn˘m klukovsk˘m snem
tfií ústeck˘ch pfiírodovûdcÛ -
herpetologa a kameramana Ji-
fiího Bálka, entomologa Pavla
Ho‰ka a botanika Libora Kout-
ného se staly dvû expedice do
obtíÏnû dostupné oblasti na
jihozápadû ostrova Madagas-
kar, Hatokaliotsy. 

DobrodruÏní pfiírodovûdci ost-
rov Madagaskar podrobili biolo-
gickému prÛzkumu a jeho jedi-
neãnou pfiírodu a tamní domo-
rodce a jejich zvyky, tradice
a zpÛsob Ïivota zachytili na foto-
grafiích, které si, doplnûné o pre-
parovaná zvífiata a v˘robky míst-
ních obyvatel, v prÛbûhu bfiezna
mohli prohlédnout i náv‰tûvníci
Muzea Beskyd. 

Zatímco pfii první expedici
Lemuria 93 ‰lo pfiírodovûdcÛm
hlavnû o to, utvofiit si obrázek
rozmanitosti madagaskarské pfií-
rody, druhá v˘prava Lemuria 98
byla více zamûfiena na jih a zá-

pad ostrova. „Na‰im cílem je sez-
námit vefiejnost s pozoruhodností
a zajímavostí ostrova, upozornit
na jeho jedineãnost a na nebez-
peãí, která souãasnou madagas-
karskou pfiírodu, ale i lidskou
spoleãnost a kulturu ohroÏují,“
uvedli protagonisté v˘stavy. „Dí-
ky dvûma v˘pravám jsme mûli
moÏnost pozorovat zmûny, které
se v oblasti v prÛbûhu pûti let
odehrály, a není to nic veselého.
Pfii jedné cestû jsme napfiíklad
nalezli dosud neznám˘ druh ge-
kona. Po pûti letech jsme v‰ak
zjistili, Ïe lokalita, kde Ïil, uÏ
neexistuje. PÛvodní pfiírodu tam
nahradila plantáÏ sisalu,“ podotkli
pfiírodovûdci. Ztráty jsou o to vût-
‰í, Ïe osmdesát pût procent rost-
lin a cel˘ch devadesát sedm pro-
cent ÏivoãichÛ Ïijících na Mada-
gaskaru, jsou endemity, to zna-
mená druhy, které se vyskytují
pouze na jediném malém omeze-
ném území. (jr)

Sisalové plantáÏe vytlaãily
právû objeven˘ druh gekonÛ

Vojáci v Bezruãi zahrají folklór

První dva roãníky trienále Sa-
lonu Beskydy 1995,1998, které
iniciovali fieditelé tfií institucí
euroregionu Beskydy - galerie
Bielska BWA v Bielsko Biale,
Muzeum Beskyd ve Fr˘dku-
Místku a Kysucká galerie v âad-
ci, navázaly bliÏ‰í spolupráci
a kontakty podstatné pro sbli-
Ïování kultury a umûní mezi
sousedními zemûmi. 

V roce 2000 byl projekt formulo-
ván progresivnûji, s pfiíslibem v˘-
razného posunu ke kvalitû a otev-
fienosti umûní v rámci v˘mûny
hodnot ve svûtû zemí Visegradské
ãtyfiky. Pfiidala se i ãtvrtá zemû -
Maìarsko, reprezentovaná galerií
JNK - Szolnok Megyei Múzeumok
Igazgatósága v Szolnoku a pro
zastupování âR byla vyzvána jako
nov˘ partner Galerie LangÛv dÛm
ve Fr̆ dku-Místku. 

Zamûfiení v˘stavy na instalaci,
performance a video znamenalo

pfiitaÏliv˘ moment. Tématem umû-
lecké v˘povûdi se stala „PamûÈ“.
Posun koncepce byl také v tom,
Ïe umûlci a jejich tvorba jiÏ ne-
musela b˘t svázána s regionem
Beskyd. Zmûna projektu vyvolala
potfiebu adekvátního názvu, kter̆
by vymezil charakter této novû for-
mulované komunikace. V˘stavu
pfiipravili ãtyfii kurátofii, kaÏd˘
z nich mûl zodpovûdnû vybrat tfii
v˘razné solitéry, kvalito tvorby re-
prezentující zúãastnûnou zemi.
âeskou republiku zastupuje J.
AmbrÛz, V. K. Novák, M. Titlová -
Ylovsky, Polsko I. Gustowska, Z.
Salaj, D. Fodczuk, Slovensko A.
Dauãíková, V. Kordo‰, V. Popoviã,
Maìarsko P. G. Benö, M. Péter
a H. Schorno. 

Premiéra v˘stavy probûhla 24.
listopadu 2000 v Bielsko Biale
v Polsku s velkorysou podporou
Ministerstva kultury ve Var‰avû,
které snad umoÏní vydání pfiipra-

veného katalogu. Reprízy v˘sta-
vy se uskuteãní v dubnu v âeské
republice, v ãervnu na Slovensku
a v listopadu v Maìarsku. Vzhle-
dem k tomu, Ïe prostory Galerie
LangÛv dÛm ve Fr˘dku-Místku
jsou komorního rázu, bylo potfie-
ba najít odpovídající v˘stavní sá-
ly. V úvahu pfiicházel snad v sou-
ãasné dobû nejzajímavûj‰í v˘s-
tavní objekt v Ostravû - DÛl Mi-
chal, dále DÛm umûní v Opavû
nebo prostor GVU v Ostravû,
která projevila o pfievzetí pfiipra-
vené v˘stavy neãekan˘ zájem.
âe‰tí autofii z mezinárodního
projektu Quadrat budou vystavo-
vat rovnûÏ v Galerii LangÛv dÛm
ve Fr˘dku-Místku. V˘stava je po-
fiádána pod zá‰titou ministra kul-
tury âR Pavla Dostála a ve spo-
lupráci s generálním konzulátem
Polské republiky v Ostravû. Jste
srdeãnû zvan˘mi hosty na obû
vernisáÏe. Libu‰e Ol‰áková

V˘stava má sbliÏovat ãtyfii kultury

Dne 27. dubna v 18.00 hodin
se v kinosále kina Petra Bez-
ruãe ve Fr˘dku-Místku uskuteã-
ní koncert profesionálního vo-
jenského folklorního souboru
Ondrá‰ z Brna. V na‰em mûstû
bude hostovat jiÏ potfietí. 

Ondrá‰ je od roku 1993 pokra-
ãovatelem souboru lidov˘ch písní
a tancÛ Jáno‰ík, jenÏ byl zaloÏen
15. prosince 1954 a nepfietrÏitû
aÏ do doby rozdûlení âeskoslo-
venské republiky seznamoval vo-
jáky i vefiejnost s krásn˘mi lidov˘-
mi tanci a písnûmi obou národÛ
a dal‰ích národností. Soubor On-
drá‰ se naz˘vá podle slezského
zbojníka - pána Lysé Hory, vlast-
ním jménem Ondfieje ·ebesty,
syna rychtáfie v Janovicích. Lid jej

zvûãnil v povûstech a písních,
podobnû jako slovenského Jáno-
‰íka, kter˘ byl Ondrá‰ov˘m sou-
ãasníkem. 

Dnes se soubor zamûfiuje více
na folklór moravsk˘ a ãesk˘. V re-
pertoáru v‰ak nescházejí ani vyni-
kající hudební i taneãní ukázky
z bohaté souborové pokladnice
slovenského folklóru. 

Vojensk˘ útvar 4499 Fr˘dek-
Místek ve spolupráci s mûstem
srdeãnû zve obãany, u pfiíleÏitosti
oslav osvobození republiky od
fa‰ismu, na toto jedineãné kultur-
ní vystoupení. Zbylé vstupenky
jsou k dispozici v pokladnû kina
Petra Bezruãe. Koncert je vûno-
ván obãanÛm mûsta a okresu
zdarma. 
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Ani na leto‰ním, v pofiadí uÏ
tfietím, Plese tance a sportu
v místecké restauraci Je‰tûr,
nemohlo chybût  jiÏ tradiãní vy-
hlá‰ení nejlep‰ích basebalistÛ
a softbalistek BK KLASIK FM.

Cenu pro nejlep‰í polafiku
Ïákovského t˘mu si odnesla tfii-
náctiletá Michaela Závodná, nej-
lep‰í pálkafikou se ve stejné vû-
kové kategorii stala stejnû stará
Lucie Studeníková. Obû úspû‰né
Ïaãky nastupují jiÏ pravidelnû
v juniorském t˘mu. V nûm získa-
la ocenûní nejlep‰í pálkafiky roku
2000 sedmnáctiletá Nikola Ol-
‰ovská, autorka dvou homerunÛ,

to znamená ‰edesátimetrov˘ch
odpalÛ. 

Nejúspû‰nûj‰í softbalistkou se
stala Lucie Babi‰ová, která si
odnesla titul nejlep‰í polafiky
i nadhazovaãky juniorského t˘-
mu. Na její kvality budou fr˘decké
softbalistky spoléhat i na leto‰-
ním mistrovství âR star‰ích junio-
rek, kde mají zaji‰tûnu úãast jako
vítûzky severomoravského ob-
lastního pfieboru 2000. 

V kategorii kadetÛ basebalistÛ
(vûková kategorie do 15 let) ceny
získali: Jan Válek - nejlep‰í nadha-
zovaã, Eduard Drong - nejlep‰í pál-
kafi a Ale‰ Haladej - nejlep‰í polafi. 
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Dva homeruny vynesly cenu

Nejlep‰í polafika a nadhazovaãka juniorského softbalového t˘mu roku
2000 Lucie Babi‰ová. Foto: Archiv oddílu

Víceúãelová sportovní hala -
hokej Sezóna skonãila
Víceúãelová sportovní hala -
bruslení Sezóna skonãila

Stolní tenis - stadion Stovky
2.4. 17.00 Slezan F-M - Îáci B
3.4. 17.00 MuÏi A - Casino

Estor Cheb
4.4. 17.00 MuÏi A - NH Ostrava
7.4. 15.00 MuÏi B - Sparta

Praha
7.4.15.00 MuÏi C - SF EL NiÀo

Praha B

Volejbal - dorostenecká liga 
(sokolovna Novodvorská)

Volejbal - pfiebor ml.dorostenek
(hala IS· F-M)

Volejbal - I.liga Ïen 
(hala IS· F-M)

Volejbal bude v pondûlí

Házená 
7.4. play-off - semifinále západ
11.4. play-off - semifinále západ
14.4. play-off - finále západ
21.4. play-off - finále západ
28.4. play-off - ãtvrtfinále HIL
Známe jsou jen termíny, je‰tû
není urãeno, kde se bude hrát

Beskydská ‰achová ‰kola
10. - 14.4. 11. turnaj Pobeskydí
12. - 16.4. 22.roãník Turnaje ‰a-

chov˘ch nadûjí
14. - 15.4. Mistrovství v ‰achu

dûtí do 8 let
- V‰e se hraje v Národním domû

vÏdy od 9.00 do 18.00 hodin
28.4. 7.kolo „Mûstská liga

mládeÏe v ‰achu“
- hraje se v DDM-Místek od 9.00

do 13.00 hodin

Bazén pfii 
11. Základní ‰kole

Jifiího z Podûbrad ve Fr̆ dku - Míst-
ku (sídli‰tû Slezská) nabízí kou-
pání vefiejnosti. 

Termín zahájení úter˘ 3. dubna
2001. Telefon - 0658/628 499. 
Úter˘: 6.30 - 7.30

16.00 - 17.00
18.00 - 19.00

Pátek: 17.00 - 18.00         
18.00 - 19.00

Sobota: 13.00 - 14.00
Vstupné:

dospûlí: 20,- Kã/ hodina
dítû do 10 let: 10,- Kã/ hodina

7. dubna
11.30, 15.00 mlad‰í dorostenci - OP 169; 170 BK Pfiíbor Maruchniã, Men‰ík
13.15 star‰í dorostenky - OP 52 TJ Slav. Bruntál Maruchniã, Men‰ík
17.00 star‰í dorostenci - liga HC 099 BK Krnov Be‰ina A., Be‰ina ·.
8.dubna
10.00 star‰í dorostenci - liga HC 104 Gymn. Hladnov Be‰ina ·., Be‰ina A.
21. dubna VOLNO
28. dubna
10.00 star‰í dorostenky - OP 58 BC Orlová Re‰etko, Snopek

Rozpis basketbalov˘ch utkání ve sportovní hale na ulici 28. fiíjna

za sportemka
m

JiÏ ‰est˘ roãník zápasu Fr˘-
dek proti Místku na dvaceti ‰a-
chovnicích uspofiádali pofiada-
telé Domu dûtí a mládeÏe
a Beskydské ‰achové ‰koly.
Jak uÏ to tak b˘vá, ‰achisté se
nûkolik t˘dnÛ pfied samotn˘m
utkáním rozdûlili na dva nesmi-
fiitelné tábory MísteãanÛ a Fr˘-
deãanÛ. 

Docházelo k humorn˘m disku-
sím a vtípkÛm, ale kdo je lep‰í,
ukázalo aÏ samotné utkání. Pra-
vidla utkání jsou tato: za oba t˘-
my nastupuje dvacet hráãÛ, utka-
jí se vzájemnû kaÏd˘ s kaÏd˘m,
hraje se „Bleskov˘ ‰ach“ to je pût
minut na partii. Mezi ‰achisty je
tato ‰achová disciplína velmi po-
pulární, protoÏe bûhem pouh˘ch
dramatick˘ch deseti minut je roz-
hodnuto o v˘sledku partie.  

Den s velk˘m „D“ nastal
v sobotu 24. února a pro v‰echny
aktéry se tato sobota stala jistû
památnou. Na vysvûtlenou - Fr˘-
dek totiÏ dostal rekordní náfiez
a jen ztûÏí se mÛÏe v budouc-
nosti tento v˘sledek opakovat.
Po pûtihodinovém souboji za-
slouÏenû zvítûzili ‰achisté Místku
nad Fr˘dkem 262,5 : 137,5!
Nejlep‰ími hráãi Místku byli
Martin Kubala, Stanislav Jasn˘,
Tomá‰ Jacko, Ale‰ Insédi a Pa-
vel Benão. Za druÏstvo Fr˘dku
nejvíce bodovali Tomá‰ Dvofiák,
TáÀa Holu‰ová, Jan Macíãek st.,
Luká‰ Kaãmafiík a Mirek Botur.
Po ‰esti zápasech je stav 3 : 3,
ale skóre má o 20,0 bodÛ lep‰í
Místek 1209,0 : 1188,5. TakÏe
‰achisté: „Kdo je lep‰í, Fr˘dek
nebo Místek“ ?! (TK)

Fr˘deãané s Místeãany 
se utkali v urputném boji

Nejlep‰ím atletem oddílu TJ
Slezan Fr˘dek-Místek za uply-
nulou sezónu byl vyhlá‰en juni-
orsk˘ mistr âR v bûhu na tfii
kilometry Petr Mikulenka. 

Druhé místo získala Ïákovská
i dorostenecká mistrynû âR
v chÛzi na tfii i pût kilometrÛ
Barbora Bohatá. Na tfietím místû
se umístila nejlep‰í mlad‰í Ïaãka
v âR v bûhu na 800 metrÛ

Michaela Bubiková. âtvrté místo
obsadila Katefiina Chrobáková,
páté Ivana Kufiecová, ‰esté
Miriam Buzková, sedmé Tomá‰
Martinák, osmé Miroslav Lepíãek,
deváté Miroslav Magnusek, desá-
té Petra Pi‰ová, jedenácté Monika
Jano‰cová, dvanácté Anna Rosy-
palová. 

Nejlep‰ím muÏem byl vyhlá‰en
dálkafi a trojskokan M. Ptáãník

a nejlep‰í Ïenou Z. Pavelková.
Ocenûn byl i nestor slezanské
atletiky maratónec ing. F. Zike‰.

¤ada z tûchto mlad˘ch spor-
tovcÛ byla na základû své v˘kon-
nosti zafiazena do péãe Sportov-
ního centra mládeÏe, které fun-
guje v rámci âeského atletického
svazu. Tûmto nov˘m nadûjím
ãeské atletiky je vûnována zv˘‰e-
ná pozornost.  

UÏ je známa Slezanská TOP 12, nejlep‰í byli odmûnûni

Atletická pozvánka
V úter˘ 1. kvûtna v 9 hodin

se na stadiónu TJ Slezan usku-
teãní tradiãní atletické závo-
dy, jediné tohoto rozsahu
v na‰em mûstû. 

Oddíl lehké atletiky TJ
Slezan pfiipravil za podpory
mûsta mítink obsahující sedm
bûÏeck˘ch, tfii skokanské
a ãtyfii vrhaãské disciplíny pro
v‰echny vûkové kategorie. 

Mítink zahájí nejmlad‰í Ïáci
bûhem na 60 metrÛ, Ïenské
kategorie hodem kladivem,
muÏi skokem do dálky, vrhem
koulí a hodem o‰tûpem. 

Souãástí mítinku jsou i me-
moriály dvou b˘val˘ch vynikají-
cích slezansk˘ch atletÛ - Me-
moriál Dominika Figara v hodu
kladivem a Memoriál Jana
¤eháka v bûhu na 1500 metrÛ.
Atletické soutûÏe budou probí-
hat aÏ do 13 hodin. Pfiijìte se
podívat, jste srdeãnû zváni. 

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

Pronajmeme 
kanceláfie

ve 2. patfie 
novû zrekonstruovaného domu

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

Tel: 0602 / 535 595
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Palackého 134, Fr˘dek-Místek
Úter˘ 3. dubna v 19.00 hodin - Fr˘deck˘
zámek 
5. zámeck˘ koncert
Franti‰ek Novotn˘ - housle  a Petra Novotná -
klavír. Program: A. Dvofiák, C. Saint-Saens, E.
W. Elgar, J. Svendsen, J. Novák
Pátek 6. dubna v 19.00 hodin - Národní dÛm
Hair - koncertní verze slavného rockového
muzikálu - uvádí Pyramida Praha
Sobota 7. dubna v 19.30 hodin - Národní
dÛm
Setkání po taneãních 
Pro absolventy taneãních kursÛ: manÏelské
páry a dvojice, mládeÏ pokroãilí
Pondûlí 9. dubna v 19.00 hodin - kino P.
Bezruãe
Abeceda hvûzd
One man show imitátora Vladimíra Hrona.
V ãetn˘ch parodiích usly‰íte: L. Armstronga,
A. Bocelliho, O. Nového, E. Presleyho a dal‰í
ãeské i svûtové hvûzdy. 
âtvrtek 19. dubna v 18.30 hodin - Národní
dÛm
Jan Simon - klavír
6. koncert KPH a 3. koncert Cyklu pro dûti
s rodiãi. Program: J. S. Bach, L. Janáãek, F.
Chopin. Objednávky pfiijímáme do 6. 4. 
Sobota 21. dubna v 15.00 hodin - Národní
dÛm
O diamantové jeskyni - loutková pohádka
pro dûti
Úãinkují ãlenové Divadla v batohu z RoÏnova
pod Radho‰tûm. Objednávky pfiijímáme do 6. 4.
Pondûlí 23. dubna v 19.00 - Národní dÛm
Z pohádky do pohádky
Premiérov˘ program praÏské travesti skupiny
Screamers. Objednávky pfiijímáme do 13. 4. 
Stfieda 25. dubna v 19.00 hodin - Národní
dÛm
Milá máti, drahá dcero
Stella Zázvorková v divadelní hfie na témata
ze Ïivota Marie Terezie. Dále hrají Dagmar
Novotná, Ivan Vyskoãil, Milan Nûmec.
Objednávky pfiijímáme do 13. 4. 
âtvrtek 26. dubna v 17.00 a 19.30 hodin -
Národní dÛm
17. velká módní pfiehlídka manek˘nek
Vaness models Blanky Somrové. Kolekce jaro
- léto 2001, tentokrát spojená s udûlením pres-
tiÏních módních OskarÛ. Vstupné 100 Kã.
Objednávky pfiijímáme do 11. 4.
Pátek 27. dubna v 19.00 hodin - Národní
dÛm
Veãer instrumentálních koncertÛ
Úãinkují: Irena Morisáková - violoncello, René
Vojtoviã - kontrabas, Irena Bubová - klavír,
Symfonick˘ orchestr Fr˘dek-Místek, dirigent
Jaromír Václavík
Program: J. S. Bach, C. D. von Dittersdorf, L.
van Beethoven. Objednávky pfiijímáme do 13. 4. 
Pfiipravujeme:
Taneãní pro mládeÏ - podzim 2001. Kursy
budou probíhat v záfií - prosinci 2001 v prosto-
rách Národního domu v Místku. Termíny: stfie-
da 17.00 a 19.30 hodin, nedûle 16.00 a 18.30
hodin. Kursovné 600 Kã je splatné v hotovosti
pfii pfiijetí do kursu. Od 2. 4. pfiijímáme hro-
madné pfiihlá‰ky jednotliv˘ch ‰kol. Informace
paní Janáãková na tel. ãísle 0658/37 851. 

Bezruãova 612, Fr˘dek-Místek, 
Tel.: 0658/315 55

5. 4. - 11. 4. 15.30 Není král jako král (USA)
5. 4. - 11. 4. 17.45 Îivotní zkou‰ka (USA)
5. 4. - 11. 4. 20.00 Hele vole, kde mám káru?

(USA)
9. 4. kino nehraje
12. 4. - 18. 4. 17.45 Klub sráãÛ (USA)
12. 4. - 18. 4. 20.00 Troseãník (USA)

14. 4. 15.30 My‰ák Stuart LittleÛ (USA)
19. 4. - 25. 4. 17.45 Îenich na útûku (USA)
19. 4. - 25. 4. 20.00 Sejmûte Cartera (USA)
21. 4.  kino v 15.30 hodin nehraje
26. 4. - 29. 4. 17.45 Podezfiení (USA)
30. 4. - 3. 5. 17.45 Otesánek (âR)
26. 4. - 2. 5. 20.00 Smlouva s ìáblem (USA)
27. 4. kino nehraje
28. 4. 15.30 Jak pejsek vyãmuchal 

darebáka (âR)

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

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

email:muzeumbeskyd@telecom.cz
Otevírací doba:
út, st, pá: 8,00 - 12,00, 12,30 - 16,00
ãt:8,00 - 12,00, 12,30 - 17,00
so, ne: 13,00 - 17,00

Stálé expozice:
BESKYDY, P¤ÍRODA A LIDÉ
- stálá expozice, která poskytuje ucelen˘
obraz o Ïivotû v Beskydech a Pobeskydí.
ZÁMECKÁ  EXPOZICE
v reprezentaãních prostorách navazuje na
Rytífisk˘ sál. Komponované celky pfiibliÏují
atmosféru bydlení ‰lechty a mû‰Èanstva v 18.
a 19. století. 
FR̄ DEK - MARIÁNSKÉ  
POUTNÍ  MÍSTO
- stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory.
Pfiipomíná skuteãnost, Ïe Fr˘dek patfiil k nej-
známûj‰ím a nejnav‰tûvovanûj‰ím marián-
sk˘m poutním místÛm  ve Slezsku. 
V˘stavy:
FR̄ DEK  A MÍSTEK
Nová expozice vûnovaná dvûma, a zároveÀ
jednomu mûstu Fr˘dek-Místek. KaÏdé z nich
vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém
území, které oddûlovala jen „..‰umivá, divoká
Ostravice“.
ak. mal. ANEN  ÎERTOVÁ - gobelíny, netka-
né tapisérie artprotis, malba, grafika
RUDOLF  ·TAFA - obrazy, plastiky
Spoleãná v˘stava dvou v˘tvarníkÛ. VernisáÏ
ve ãtvrtek 12. dubna 2001 v 17 hodin.
Potrvá do 27. kvûtna 2001.
BliÏ‰í informace o autorech na stránce
„Zajimavosti“.
AUTOMOBILOVÉ  MODELY
Pokraãování v cyklu modeláfisk˘ch v˘stav.
PrÛfiez historií v˘voje automobilového mode-
láfiství od jeho poãátkÛ, pfiedstavovan˘ch drá-
hov˘mi modely, aÏ po nejmlad‰í a dynamicky
se rozvíjející  kategorii radiem fiízen˘ch mode-
lÛ pohánûn˘ch elektrick˘m nebo spalovacím
motorem. Zastoupena bude fiada kategorií -
cestovní vozy, formule, buginy, tahaãe, speci-
elní nástavby a bojová vozidla kolová i pásová
- mûfiítko 1:5 aÏ 1:12. K vidûní budou i ukázky
sbûratelsk˘ch oborÛ - prÛmyslovû vyrábûné
kovové a plastikové modely automobilÛ.
VernisáÏ v nedûli 29. dubna 2001 v 15 hodin
na nádvofií fr˘deckého zámku s pfiedvádûním
funkãních automobilov˘ch modelÛ. V˘stava
potrvá do 16. záfií 2001.
Programy, koncerty
Úter˘  3. 4.  19,00  -  Rytífisk˘ sál fr˘decké-
ho zámku
PÁT¯  ZÁMECK¯  KONCERT
Franti‰ek  Novotn˘  -  housle, Petra  Novotná
-  klavír
Sobota   7. 4.  13,00 hodin  -  Rytífisk˘ sál
fr˘deckého zámku
TOMÁ·  PFEIFFER
v pfiedná‰ce spojené s biotronickou léãbou. 
Pofiádá Duchovní univerzita Bytí.
Nedûle  8. 4.  9,00 - 16,00 hodin  -  areál fr˘-
deckého zámku
VELIKONOâNÍ  JARMARK
s prodejem  lidov˘ch  a umûleck˘ch  pfiedmû-
tÛ, dûtsk˘ folklorní soubor Ostravica,  cimbálo-
vá muzika ·ajtar, ukázka lidov˘ch fiemesel,

projíÏìka na koních, domácí speciality
Nedûle  15. 4.  15,00  -  fr˘deck˘ zámek
ZÁMECKÁ  VELIKONOâNÍ  NEDùLE
v˘stoupení cimbálové muziky ZU· Fr˘dek-
Místek

BESKYDSKÁ  MUZEJNÍ  
A VLASTIVùDNÁ  SPOLEâNOST

âtvrtek  5. 4.  17,00 hodin  -  Zelen˘ dÛm
·TRAMBERSKÁ  ZASTAVENÍ
Promûny mûsta v prÛbûhu toku - pfiedná‰ka
o historii, archeologick˘ch nálezech, lidové
architektufie, v˘znamn˘ch rodácích a dal‰ích
zajímavostech z rázovitého „vala‰ského
Betléma“. Doplnûno ‰trambersk˘mi povûstmi.
Promítání diapozitivÛ, videonahrávka.
âtvrtek 12. 4.  15,00 hodin  -  Zelen˘ dÛm
GEOLOGICK¯  KROUÎEK
Pravidelné setkání sbûratelÛ hornin a minerá-
lÛ, v˘mûna poznatkÛ a minerálÛ, videoprojek-
ce. SchÛzky se mohou zúãastnit v‰ichni
zájemci z fiad vefiejnosti. 
Sobota  14. 4.  
POJëTE  S NÁMI  OKOLÍM  DOBRÉ
Vlastivûdná a archeologická vycházka, délka
trasy 8 km. Dobrá (roubená lidová architektu-
ra v obci, stfiedovûk˘ hrádek), No‰ovice, NiÏní
a Vy‰ní Lhoty (lidová architektura, chránûná
zeleÀ), Kamenité, Dobratice pod Pra‰ivou.
Sraz na nádraÏí âD ve Fr˘dku v 7,30 hodin,
odjezd do Dobré v 7,39 hodin. Pfiipraveno ve
spolupráci s âeskou archeologickou spoleã-
ností, poboãkou pro Moravu a Slezsko.
âtvrtek  19. 4.  17,00 hodin  -  Zelen˘ dÛm
FR̄ DEK  A MÍSTEK  NA  STAR̄ CH  FOTO-
GRAFIÍCH  A POHLEDNICÍCH
Promûny mûsta od konce pfiedminulého stole-
tí prostfiednictvím dobov˘ch fotografií, pohled-
nic a diapozitivÛ. Promítání, malá v˘stava,
doprovodná pfiedná‰ka, setkání sbûratelÛ.
Úter˘  24. 4.  16,00 hodin  -  Zelen˘ dÛm
KAÎD¯  DEN  AË  JE  DEN  ZEMù
Akce ke „Dni zemû“ - projekce vybran˘ch eko-
videosnímkÛ - úspory energie, ekologické
vytápûní, desatero domácí ekologie, ochrana
volnû Ïijících druhÛ ÏivoãichÛ a dal‰í.
âtvrtek  26. 4. 17,00 hodin  -  uãebna na
Zámecké ulici
JAK  SE  D¤ÍVE  LÉâIVALO  A âAROVALO
Lidové léãitelství v Pobeskydí a na Vala‰sku.
Jak se dfiíve léãivé rostliny uplatÀovaly v lido-
vém léãitelství. Receptury lidov˘ch léãitelÛ,
zafiíkávání nemocí a ãarování, domácí rostliny
v lidovém jídelníãku. Akce probûhne ve studij-
ní v˘stavû „Léãivé rostliny“, která mimo tuto
akci není vefiejnosti pfiístupná (akce urãené
‰kolám).
Sobota  28. 4.  
OKOLÍM  FULNEKU
Vlastivûdná vycházka s nádhern˘mi v˘hledy
na Beskydy a Poodfií, délka trasy 13 km, jen
za pfiíznivého poãasí. Procházka Fulnekem -
prohlídka pamûtihodností, pû‰ky do Jerlocho-
vic, dále pfies Dûrné (gotick˘ kostel, stfiedovû-
k˘ hrádek), Dolní Nov˘ DvÛr (vûtrn˘ ml˘n),
Bravinsk˘m lesem do Bílovce - Bravinného,
odtud autobusem do Ostravy.
Odjezd z Místku, aut.st. v 5,50 hodin do
Nového Jiãína (linka 910990 Brno, ze st. ã. 1),
vlakem z Nového Jiãína v 7,37 hodin. Návrat
do F-M autobusem a vlakem pfies Ostravu
kolem 19,00 hodin.

HRAD  HUKVALDY 
Tel. 0658/699 323

Hrad otevfien od 31. 3. 2001.
Informace  získáte ve Fondu Janáãkovy
Hukvaldy, Dûlnická 382, 708 00 Ostrava-
Poruba, tel. a fax: 069/6910976
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Novodvorská 667, Fr˘dek-Místek.
Tel. 0658/633 717

Sobota 7. 4. v 15.00 hodin - pro dûti od 3 let
Ka‰pafiiny II. 
Loutková pohádka s Ka‰párkem, hraje DS DUO
Sobota 14. 4. se pro dûti nehraje
Sobota 21. 4. v 15.00 hodin - pro dûti od 5 let
Václav Tom‰ovsk˘ - Tfii kmotfiinky
Premiéra klasické ãinoherní pohádky, hraje
Divadelní spolek DUO
Sobota 28. 4. v 15.00 hodin - pro dûti od 4 let
âertovské pohádky
Premiéra trojlístku pohádek, hraje Divadelní
spolek DUO
Vstupné na pfiedstavení pro dûti jednotné 20 Kã
Pro mládeÏ a dospûlé
Pátek 20. 4. v 19.00 hodin
Josef a Karel âapkovi - Lásky hra osudná
Derniéra vítûzné hry krajské soutûÏe Aktovka
2000, hraje Divadelní spolek DUO
Sobota 28. 4. v 19.00 hodin 
Folkov˘ âtyfilístek - koncert folkov˘ch kapel
a zpûvákÛ doplnûn˘ humorem hercÛ DS DUO

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

Otevfieno: Pondûlí, stfieda, ãtvrtek 9 - 12,
úter˘ 9 - 12, 15 - 17 hodin
Pfiipravujeme: 
Angliãtina pro maminky - velmi mírnû pokro-
ãilé, kaÏd˘ ãtvrtek od 9.30 hodin. Informace
na telefonu 633 119. Zápis 9. 4. a 12. 4. od
9.30 (kurs trvá tfii mûsíce)
9. 4. - 12. 4. Velikonoãní t˘den - Velikonoãní
jarmark 
18. 4. Beseda „Problémy ve v˘chovû pfied-
‰kolních dûtí“ - Zaãátek v 9.30 h.
24. 4. SoutûÏní dopoledne pro dûti na
Ole‰né - sraz v 9.30 na hrázi u závory, MHD
ã. 4. V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se akce
nekoná. 
16. 4. - Velikonoãní pondûlí je KM uzavfien. 

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

Tel. 0658/349 61
KM Krteãek je otevfien vÏdy v úter˘ a ve ãtvr-
tek od 8.30 do 11.30. 
Upozornûní: PfiezÛvky s sebou. 
Program:
3.4. - Jak vyzrát na jarní úklid - podnûty, rady,
v˘mûna nápadÛ. 
5.4. - 9.00 - Cviãení 
10.4. - V˘roba velikonoãních vajíãek (vajíãka,
krajku nebo stuÏku s sebou). 
12.4. - 9.00 - Cviãení, povídání o Velikonocích
17.4. - Zahrajem si pohádku O hfiíbeãkovi
19.4. - 9.00 - Cviãení
24.4. - 9.30 - Povídání o léãbû bylinkami
26.4. - 9.00 - Cviãení

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

3.4. Zdobíme kraslice
5.4.  Pleteme karabáãe - pomlázku

10.4. Velikonoãní jarmark
12.4. V˘let do Beskyd
20.4. Poslední setkání z cyklu „Nezbedníci,
nezbednice, poznejme se trochu více“- roz-
louãení s pracovnicemi PPP (pedagogicko -
psychologické poradny) 

âSA 481 (u kostela sv. Jana a Pavla), 
Místek

15.3. - 21.4. Ing. Pavlína Rechtiková - Slepice
rády papír - velikonoãní témata
26.4. - 29.5. 17.00 V˘stava fotografií ing.
Lyska Sbohem bez ‰áteãku. VernisáÏ 26. 4.
v 17.00. 
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J. z Podûbrad 3109, Fr˘dek-Místek, 
Tel. 0658/626 213, 

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

02.04. pondûlí IN MEMORIAM... (RETRO)
03.04. úter˘ JUNGLE & DRUM’N’BASS (AKCE)

good muzik and feelingz with dj John
04.04. stfieda FUTURE TRANCE ENERGY

(AKCE)
aktuální v˘bûr ze souãasné trance hudby

05.04. ãtvrtek ENE BENE (BIOGRAF)
bájeãn˘ ãesk˘ film 

o tragikomediích v‰edních dnÛ
06.04. pátek UÎ JSME DOMA (KONCERT)

ãeská alternativní ‰piãka 
nav‰tíví pfied cestou do USA Stoun

07.04. sobotaTECHSTEP MANIPULATION 5
(AKCE)

techno akce s dvoika.troik
a sound system + energy drink party

09.04. pondûlí IN MEMORIAM...(RETRO)
v˘borná zábava s písniãkami va‰eho mládí

10.04. úter˘ METALOVÁ VICH¤ICE (AKCE)
metalové pecky s eddiem a videoprojekcí

11.04. stfieda ZAV¤ENO - SOUKROMÁ
AKCE (AKCE)

i vy si mÛÏete udûlat vlastní akci ve Stounu
12.04. ãtvrtek 60 SEKUND (BIOGRAF)

jak co nejrychleji ukrást auÈák 
vás nauãí Nicolas Cage

13.04. pátek GARLANDS, NAARDEN, 
SKORIâMASS (KONCERT)

místní gotici, jesenická alternativa 
a pfiekvapení

14.04. sobota KLEGOVINY (TANEC)
k tanci i ke skleniãce hraje dj Petr Klega

16.04. pondûlí HITY ZE ZÁHROBÍ 
+ FINLANDIA PARTY (RETRO)

bájeãné hity s dj Komárem 
a ledov˘m osvûÏením

17.04. úter˘ DM PARTY + MOBY, FATBOY
SLIM, MORCHEEBA (PROFIL)

Exciter - nové album DM 
+ videoprojekce singles 89-98

18.04. stfieda KARAOKE SHOW (AKCE)
pfiijìte si zazpívat ... 

nebo se jen pfiíjemnû pobavit
19.04. ãtvrtek DEVÁTÁ BRÁNA (BIOGRAF)

Johnny Depp v pfiíbûhu plném strachu 
a mrazení v zádech

20.04. pátek WOHNOUT (KONCERT)
ulítlá praÏská kapely na turné 

s nov˘m albem
21.04. sobota HIP-HOP PARTY (AKCE)

freestyle & beat box & break 
with dj John and others

23.04. pondûlí HITY ZE ZÁHROBÍ 
+ GARRONE PARTY MIX (RETRO)

boÏské Garrone a super hity 
slibují zábavu po cel˘ veãer

24.04. úter˘ RAVE PARTY (AKCE)
holandské techno & house, trance a jungle

25.04. stfieda KARAOKE SHOW (AKCE)
pfiijìte si zazpívat ... 

nebo se jen pfiíjemnû pobavit
26.04. ãtvrtek SLEPIâÍ ÚLET (BIOGRAF)

zkuste nauãit slepici létat...komedie roku!!!
27.04. pátek GLADIATOR (SK) (KONCERT)
28.04. sobota LENKA DUSILOVÁ 

& SECRET SERVICE (KONCERT)
nová deska - nové hity 

30.04. pondûlí IN MEMORIAM... (RETRO)
ZAâÁTKY AKCÍ (ROCKOTÉKY, BIOGRAFÒ,
PROFILÒ APOD.) V 20:00, ZAâÁTKY KON-
CERTÒ V 21:00

Jaro s domem dûtí 
a mládeÏe ve Fr˘dku-Místku
DDM F-M, Pion˘rÛ 752, 738 02  

Fr˘dek-Místek, telefon: 341 54, 345 25
e. p. Kostikovo námûstí 639, 

738 01  Fr˘dek-Místek, 
telefon: 630 862, 630 072

31. 3. - 1. 4. VÍKEND S APRÍLÁKEM
– víkend na stfiedisku DDM F-M GruÀ
– DDM e. p. Fr˘dek
6. 4. APRÍLOVù ODPOLEDNE
– zábavné odpoledne pro v‰echny
– park u Sokolovny - Slezská
– DDM e. p.Fr˘dek
7. 4. POMLÁZKOVÉ VESELÍ
– velikonoãní dekorace, malování vajíãek
– DDM e. p. Fr˘dek
DOPOLEDNE S POâÍTAâEM
– pfiijìte si zahrát hry (závody, strategie)
– poãítaãová síÈ
– 9.00 - 11.00, 11.00 - 13.00 hodin
– 20,- Kã / 2 hodiny, ãlenové Klubu DDM F-

M - 10,- Kã / 2 hodiny
– DDM e. p. Fr˘dek
10. - 16. 4. 11. TURNAJ POBESKYDÍ
– ‰achov˘ turnaj
– Národní dÛm
– 9.00 - 18.00
– DDM Místek
10. - 11. 4. SVÁTKY JARA
– v˘stava z prací dûtí DDM F-M a ‰kolních

druÏin ve F-M
– keramika, paliãkování, v˘tvarná v˘chova
– DDM Místek
12. 4. VESELÉ VELIKONOCE V DDM
– zábavn˘ den v DDM, kter˘ jsme pro vás pfii-

pravili ve spolupráci s 11. Z·
– 9.00 - 17.00
– DDM e. p. Fr˘dek, 11. Z·
VELIKONOâNÍ DOPOLEDNE PRO DOVED-
NÉ RUCE
– 9.00 - 13.00 hodin
– DDM Místek
P¤ECHOD Z PRA·IVÉ NA MORÁVKU
– odjezd: 9.05 z autobusového stanovi‰tû
– pfiihlá‰ky do 9. 4.
– DDM Místek
12. - 16. 4. TURNAJ ·ACHOV¯CH NADùJÍ
- 21. roãník
– Národní dÛm
– 9.00 - 18.00
– DDM Místek
13. 4. PINGPONGOV¯ TURNAJ O DORT
– pfiihlá‰ky do 9. 4.
– DDM Místek
DOPOLEDNE S POâÍTAâEM
– pfiijìte si zahrát hry (závody, strategie)
– poãítaãová síÈ
– 9.00 - 11.00, 11.00 - 13.00 hodin
– 20,- Kã / 2 hodiny, ãlenové Klubu DDM F-

M - 10,- Kã / 2 hodiny
– DDM e. p. Fr˘dek
13. - 16. 4. VELIKONOCE NA VALA·SKU
– Velikonoce ve Vranãi
– 9.00 - 18.00
– DDM e. p. Fr˘dek
14. 4. DOPOLEDNE S POâÍTAâEM
– pfiijìte si zahrát hry (závody, strategie)
– poãítaãová síÈ
– 9.00 - 11.00, 11.00 - 13.00 hodin
– 20,- Kã / 2 hodiny, ãlenové Klubu DDM F-

M - 10,- Kã / 2 hodiny
– DDM e. p. Fr˘dek
14. - 15. 4. MISTROVSTVÍ âR V ·ACHU

DùTÍ DO 8 LET
– Národní dÛm
– 9.00 - 18.00
– DDM Místek
21. 4. CELODENNÍ V¯LET NA KOLE
– Komorní Lhotka
– sraz v 9.00 hodin pfied tûlocviãnou 1. Z·
– DDM e. p. Fr˘dek
VA¤ÍME S ÚSMùVEM
– dopoledne pro mlsné jaz˘ãky
– DDM e. p. Fr˘dek
OKRESNÍ SOUTùÎ LETECK¯CH MODELÁ¤Ò
– Místek - Bahno
– 9.00 - 14.00
– za nepfiíznivého poãasí náhradní termín: 5.

5. 2001
– DDM e. p. Fr˘dek
28. 4. 8. KOLO MùSTSKÉ LIGY MLÁDEÎE
V ·ACHU
– 9.00 - 13.00
– DDM Místek
DOPOLEDNE S POâÍTAâEM
– pfiijìte si zahrát hry (závody, strategie)
– poãítaãová síÈ
– 9.00 - 11-00, 11.00 - 13.00 hodin
– 20,- Kã / 2 hodiny, ãlenové Klubu DDM F-

M - 10,- Kã / 2 hodiny
– DDM e. p. Fr˘dek
Zmûny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propagaãní materiály jedno-
tliv˘ch akcí, ze kter˘ch se dozvíte konkrétní
informace.
BliÏ‰í informace: DDM Místek - telefon: 341
54, DDM Fr˘dek - telefon: 630 862

Hvûzdárna a planetárium 
Johanna Palisy v Ostravû

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

Provoz planetária
Stfieda 16.00, 18.00 hodin (zaãátky pofiadÛ)
Sobota 14.00, 16.00, 18.00 hodin
Pofiad ve 14.00 hodin je urãen dûtem.
Skupiny nad 15 osob je tfieba objednat. Pro
dûti do 5 let není náv‰tûva planetária vhodná. 
Provoz hvûzdárny
Pozorování pro vefiejnost kaÏdou stfiedu
a sobotu za pfiíznivého poãasí. V dubnu
a kvûtnu vÏdy od 20.00 hodin. 
Vstupné: dûti 5Kã, mládeÏ 15 - 18 let 7 Kã,
dospûlí 10 Kã. 
4.4. - 16.00 - Hvûzdy jiÏních mofií
4.4. - 18.00 - Jarní souhvûzdí
7.4. - 14.00 - Vesmírní tuláci 

- pofiad pro dûti od 10 let
7.4. - 16.00 - Znovuobjevená obloha
7.4.  - 18.00 - Hudba pod hvûzdami 
7.4. - 19.00 - Pocta Iljovi Hurníkovi 

- setkání s I. Hurníkem 
a Mgr. Petrem Pravcem PhD.

11.4. - 16.00 - Gravitace
11.4. - 18.00 - Komety oãima staletí
14.4. - Svûtov˘ den planetárií:
14.4. - 14.00 - Pojìte s námi za hvûzdami 

- pofiad pro dûti od 6 let
14.4. - 16.00 - Jak vykouzlit hvûzdné nebe 

- povídání o planetáriích
14.4. - 18.00 - Historie souhvûzdí
14.4. - 19.15 - Relaxace pod hvûzdnou 

oblohou - mantrické písnû, 
pofiadem provází Jan PetrÛ 

18.4. - 16.00 - Kameny z nebe
18.4. - 18.00 - Îivotopis vesmíru
21.4. - Den zemû v planetáriu
21.4. - 14.00 - Indiánsk˘ poklad
21.4. - 16.00 - Evoluãní rozpomínání
21.4. - 18.00 - Globální oteplení a my 
25.4. - 16.00 - âarovná sklíãka
25.4. - 18.00 - Obloha pouh˘m okem
28.4. - 14.00 - Vyprávûní o slunci
28.4. - 16.00 - Geologie planet
28.4. - 18.00 - Obloha ve ãtyfiech 

roãních obdobích
28.4. - 19.15 - Relaxace 

pod hvûzdnou oblohou

·kola jógy, Fr˘dek-Místek
Lískovecká 1756, tel. 633 340

28. dubna - 4. kvûtna
Semináfi jógov˘ch technik a filosofií pod
vedením MUDr. V. DoleÏalové, Csc., - práce
s myslí, meditaãní techniky z hlediska zdra-
votního, relaxace, vizualizace, atd. Morávka,
Penzion Buãek, 2 - 3 lÛÏkové pokoje, vegeta-
riánská strava 3x dennû. Cena 2050 Kã
19. - 20. kvûtna
Víkendov˘ kurz oãních technik - Jógové
techniky pro zlep‰ení zraku, masáÏe (reiki).
âínská energetická gymnastika, QI GONG,
reflexní terapie atd. Fr˘dek-Místek, Stfiedisko
volného ãasu. Cena: 950 korun vãetnû stravy
a skript s probranou látkou

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

Pfiehled nejprodávanûj‰ích titulÛ
Za období od 15. 2. do 15. 3. 2001
1. Martin Maxa - C’Est La Vie
2. Enya - A Day Without Rain
3. Lucie - Sluneãnice
4. Kabát - Go satane go
5. Elán - Legenda 5
6. Natalia Oreiro - Natalia Oreiro
7. RÛzní - Hity století - slovenské
8. OST Rebelové
9. Dido - No Angel
10. Helena Vondráãková - Vodopád

INFORMACE 
PRO INZERENTY

Uzávûrka 4. ãísla (duben) 2001
Zpravodaje Rady mûsta F-M 

bude v pátek 12. 4. 2001 
do 12 hodin!

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

vodo - topo - plyn
s bezplatnou konzultací

nabízí
firma KUPâA Tomá‰

739 11 PrÏno ãp. 5

Volejte ihned 0658/675 999
nebo 0602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·

FFaa  KKOOCCIIAANN  --  MMEECCNNEERR
provádí

00660033  774455  229922
00660044  114455  664411

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

MMAALLBBYY,,  NNÁÁTTùùRRYY,,
TTAAPPEETTYY,,  NNÁÁSSTT¤¤IIKKYY,,
ÎÎAALLUUZZIIEE,,  TTùùSSNNùùNNÍÍ
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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
fiidiãského prÛkazu skupin

M, A, B, C, E - i na splátky

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

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

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

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

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

Zpravodaj 3/01   4.4.2001 13:50  Stránka 16


