
Organizace Fr˘decko-mís-
teck˘ch RomÛ neãekají s na-
taÏenou rukou, aÏ nûco dosta-
nou, ale samy se aktivnû podí-
lejí na obecní politice. 

âlenové fr˘decko-místeck˘ch
romsk˘ch organizací se napfií-
klad zapojili do práce komisí
Rady mûsta, s pfiedstaviteli
mûsta jsou zejména formou
schÛzek „u kulatého stolu“ v pra-
videlném kontaktu. V˘sledkem
jednání je napfiíklad nûkolik zre-
konstruovan˘ch mûstsk˘ch do-
mÛ ob˘van˘ch romsk˘m obyva-
telstvem, pfiiãemÏ opravy pro-
vedly romské firmy, stejnû tak,
jako vybudování hfii‰tû pro dûti
na ulici Míru, ve stejné lokalitû
bylo zaloÏeno i kontaktní cent-
rum pro Romy a jmenovat by se
daly i dal‰í aktivity. „Mezi radnicí
a zástupci RomÛ jde o dlouho-
dobou a systematickou spolu-
práci. Na‰li jsme zpÛsob komu-

nikace a uÏ tfietím rokem se dafií
toto partnerství zlep‰ovat a roz-
víjet. Mûsto si váÏí toho, Ïe na‰i
Romové jsou partnery, se kter˘-
mi je moÏné jednat. Nechodí jen
s nataÏenou rukou, ale skuteãnû
spolupracují stylem: pojìme do
toho spolu,“ fiekla na kvûtnové
schÛzce na téma „Romové
a obec“, kterou uspofiádalo Spo-
leãenství RomÛ na Moravû
(SRNM), místostarostka Eva
Richtrová. Dodala, Ïe by Mûsto
Fr˘dek-Místek chtûlo b˘t nápo-
mocno pfii realizování koncepce
politiky vlády vÛãi pfiíslu‰níkÛm
romské komunity napomáhající
jejich integraci do spoleãnosti.
„Jsme rádi, Ïe se podafiilo mezi
Romy a Mûstem navázat tak
úzkou spolupráci. Myslím si, Ïe
je to ke prospûchu obou stran,“
fiekl pfiedseda SRNM ve Fr˘dku-
Místku Vladimír Horváth. (jr)

Romové ve Fr˘dku-Místku
aktivnû spolupracují s radnicí
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V á Ï e n í
o b ã a n é ,
mûsíc kvû-
ten byl v na-
‰em mûstû
ve znamení
v û t ‰ í h o
m n o Ï s t v í
kul turních
a sportov-
ních akcí.
Velikou radost nám udûlaly volej-
balistky, které v neuvûfiitelnû dra-
matické bitvû vybojovaly  extrali-
govou soutûÏ. Blahopfieji a pfieji
hodnû úspûchÛ v nejvy‰‰í soutûÏi.

4. kvûtna probûhla vernisáÏ ob-
razÛ sklenovského rodáka Ladis-
lava Dryáka, kter˘ po dlouh˘ch
letech Ïivota  v emigraci vûnoval
mûstu ãást svého díla a sochu
Europy, která by mûla b˘t umís-
tûna pfied kinem P. Bezruãe.
âást jeho díla je vystavena v ga-
lerii LangÛv dÛm a druhá ãást
v Z· „Pod sovou“ na tfiídû TGM.
Pfiímo na chodbách mûstského
úfiadu byla vystavena díla fotok-
lubu ART COLLEGIUM, která
stojí za shlédnutí. Vedle jiÏ bûÏnû
roz‰ífiené barevné fotografie nám
zde ukazuje svoji náladovost,
snivost, ale i pfiekvapivou sdûl-
nost i fotografie ãernobílá.

Ve  dnech 5. aÏ 6. kvûtna pro-
bûhl v hale TJ Slezan v Místku
basketbalov˘ turnaj vozíãkáfiÛ,
jehoÏ zahájení jsem se také zú-
ãastnil.  Vedle celkÛ z âech a Mo-
ravy zde hrála i druÏstva z Nû-
mecka a Rakouska. ProtoÏe sám
ko‰íkovou  hraji, mohu srovnávat
a obdivoval jsem zaujetí, dravost
i tvrdost hry a pfiedev‰ím stfielbu
na ko‰! Kdo nûkdy házel na ko‰
ví, Ïe není pfiíli‰ jednoduché jej
trefit, natoÏ kdyby  házel z vozí-
ku. Proto poãet bodÛ nejlep‰ího
stfielce turnaje je témûfi neuvûfii-
teln˘ - 111 bodÛ! Blahopfieji na-
‰emu t˘mu k vítûzství v turnaji.

I kdyÏ jiÏ ubûhlo od skonãení
druhé svûtové války 56 let, od-
kaz miliónÛ mrtv˘ch je stále aktu-
ální. V pátek 4. kvûtna jsme si
pfiipomnûli osvobození mûsta
u pomníãku rudoarmejcÛ na fr˘-
deckém hfibitovû. Tento den jsem
také na radnici pfiivítal na krátké
náv‰tûvû vícekonzula Ruské fe-
derativní republiky.

Koncem dubna nav‰tívil radni-
ci ministr Ïivotního prostfiedí  Mi-
lo‰ KuÏvart. Po premiérovi Milo‰i
Zemanovi a ministru pro místní
rozvoj Petru Lachnitovi je to dal‰í
pfiedstavitel vrcholné exekutivy
ve mûstû v posledním roce.

Mûsíc máj se pfiehoupl do své
druhé pÛlky a léto je za dvefimi.
TakÏe popfieji ‰kolákÛm úspû‰n˘
závûr s vítûzn˘m fini‰em ve ‰kol-
ních lavicích, stfiedo‰kolákÛm
dobré otázky u maturity a nám
v‰em rychl˘ pfiíchod dovolené.  
Zdenûk Stolafi, starosta mûsta

Plánovaná beseda s ministrem Ïivotního
prostfiedí Milo‰em KuÏvartem, která mûla
probûhnout 27. dubna na fr˘decko-místec-
ké radnici, se nakonec neuskuteãnila.
Ministr se sice dostavil, ale tfii minuty po
oficiálním zaãátku besedy oznámil, Ïe
bohuÏel musí pfiedãasnû odejít. Ze stovky
pozvan˘ch lidí na besedu pfii‰la asi tfietina
a odchod ministra pro nû byl zklamáním. 

Milo‰ KuÏvart nicménû po nároãném celo-
denním programu, kter˘ absolvoval v obcích
na Fr˘decko-Místecku, uÏ pfied zahájením
besedy diskutoval s pfiedstaviteli mûsta
o aktuálních otázkách dot˘kajících se proble-
matiky Ïivotního prostfiedí. ¤eã byla pfiede-
v‰ím o budování obchvatu mûsta. Ministr rad-
ním doporuãil, aby si pro krajské zastupitel-
stvo pfiipravili dostatek argumentÛ, kter˘mi
budou muset vybranou variantu obchvatu
obhájit. „AÈ uÏ obchvat povede severním nebo
jiÏním koridorem, cokoliv bude lep‰í, neÏ sou-
ãasn˘ stav, kdy mezinárodní silnice vede stfie-
dem mûsta,“ podokl KuÏvart. (jr)

KuÏvart: kterákoliv varianta obchvatu 
je lep‰í, neÏ prÛtah stfiedem mûsta

Minstr Ïivotního prostfiedí Milo‰ KuÏvart se
koncem dubna krátce se‰el s pfiedstaviteli
mûsta. Na fotografii je zachycen s fr˘decko-
místeck˘m místostarostou Petrem Rafajem. 

Foto: Jana Rumianová 

Mûsto zfiejmû 
pfiispûje Sviadnovu

na podchod
Smlouva o poskytnutí dotace

obci Sviadnov na vybudování
podchodu  pro pû‰í pod silnicí
1/56 ve smûru na Ostravu,
návrh na prodej 77 700 kusÛ
akcií âeské spofiitelny, zfiízení
pfiíspûvkové organizace „PrÛ-
myslová zóna No‰ovice,“ hos-
podafiení s majetkem mûsta
a dal‰í záleÏitosti svedly zastu-
pitele mûsta 22. kvûtna k mimo-
fiádnému zasedání. 

„Pro obãany je zfiejmû nejaktu-
álnûj‰í bod zastupitelstva zab˘-
vající se poskytnutím dotace na
vybudování podchodu pro pû‰í
ve Sviadnovû pod hlavní silnicí
mezi Fr˘dkem-Místkem a Os-
travou. Podchod pod touto silnicí
propojí ãásti cyklostezky Ostrava
- Beskydy smûrem na mûsto
Fr˘dek-Místek a budou jej vyuÏí-
vat jak obyvatelé obce Sviadnov,
tak i ve velké mífie obyvatelé
Fr˘dku-Místku,“ vysvûtluje zámûr
Mûsta fr˘decko-místeck˘ místos-
tarosta Petr Rafaj.  „Jmenovaná
komunikace oddûluje obytnou
ãást obce od rekreaãní zóny
a vytváfií tak pfiekáÏku bránící
bûÏnému uÏívání rekreaãního
a pfiírodního zázemí. Doposud
obãané, ktefií chtûjí v tûch mís-
tech pfiejít silnici, pfielézají  svodi-
dla, nûkdy pfies nû pfiená‰ejí
i jízdní kola a koãárky. Vznikají
tím velmi nebezpeãné situace.
Vybudováním podchodu bude

umoÏnûno bezpeãné pfiecházení
v‰em obãanÛm vãetnû obãanÛ
invalidních,“ doplnil Rafaj. Cel-
kové náklady na stavbu ãiní 5,6
milionu korun, pfiíspûvek mûsta
na jeho vybudování by mûl b˘t ve
v˘‰i 650 tisíc korun a podchod by
mûl zÛstat ve vlastnictví obce
Sviadnov, která bude také na
vlastní náklady zaji‰Èovat jeho
provoz a údrÏbu. 

Vzhledem k tomu, Ïe se zase-
dání zastupitelstva konalo aÏ po
uzávûrce tohoto ãísla Zpra-
vodaje, k problematice se vrátí-
me v pfií‰tím vydání. (jr)

BlíÏí se 
Mezinárodní 

folklórní festival. 
âtûte na stranû 3
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Víte, Ïe pod sídli‰tûm Slezská
vede nûkolik kilometrÛ pod-
zemních chodeb? Nejde v‰ak
o stfiedovûk˘ tajn˘ labyrint, ale
o zcela moderní a jedineãn˘
kolektor, jehoÏ tepny rozvádûjí
k jednotliv˘m domÛm na sídli‰ti
ve‰keré inÏen˘rské rozvody kro-
mû plynového a kanalizaãního
potrubí. Akciová spoleãnost Dis-
Tep, které soustava chodeb pat-
fií, v rámci sv˘ch pát˘ch „naro-
zenin“ pro zájemce z fiad obãa-
nÛ na jeden den tento novodob˘
labyrint zpfiístupnila. Obãané
tak mûli moÏnost poznat ãást
svého mûsta i ze zcela netradiã-
ního pohledu zdola. 

Kolektorem vede teplovod a vo-
dovod, telefonní i televizní kabely.
Tyto rozvody nezakr˘vá vrstva
zeminy, jak b˘vá bûÏné, ale jsou
pfiehlednû vedeny betonov˘mi
tunely, takÏe jejich údrÏba nebo
jakákoliv porucha mÛÏe b˘t pro-
vedena nebo opravena okamÏitû
a bez nutnosti dûlat pracné v˘ko-
py. Hlavní chodby kolektoru ve-
dou od sídli‰tû Slezská II aÏ
k sídli‰ti Slezská I a mûfií 2,2 km,
na nû pak navazuje nûkolik kilo-
metrÛ boãních chodeb, kter˘mi se
pfiíslu‰né produkty pfiivádí aÏ k pa-
tám jednotliv˘ch domÛ. 

Procházka kolektorem trochu
pfiipomíná scénu podzemního
mûsta ve sci-fi. KaÏdá chodba
má na zaãátku ceduli se jménem

ulice, pod kterou vede. Chodby
nejsou pfiíli‰ velké, uliãkou upro-
stfied projde jen jeden ãlovûk
a po obou stranách vedou ‰iroká
stfiíbrnû izolovaná potrubí. Jen na
kfiiÏovatkách se rozléhají vût‰í
místnosti s rÛzn˘mi Ïelezn˘mi
mÛstky a Ïebfiíky. 

„Kolektor byl vybudován v do-
bû, kdy se stavûlo sídli‰tû Slez-
ská, na‰e spoleãnost ho jen zdû-
dila. Jde ov‰em
o jedineãnou stavbu
a podobn˘mi rozvo-
dy se mohou poch-
lubit pouze nûkterá
nejvût‰í mûsta v re-
publice,“ fiíká fieditel
DisTepu Petr Jo-
nas. Dodal, Ïe ve-
dení inÏen˘rsk˘ch
sítí kolektorem je
z hlediska jejich ú-
drÏby ideálním fie-
‰ením, v blízké bu-
doucnosti se v‰ak
kvÛli pfiíli‰ vysoké
finanãní nároãnosti
s v˘stavbou dal‰ích
chodeb nepoãítá. 

ÚdrÏba kolektoru
s sebou ov‰em pfii-
ná‰í i nûkterá úska-
lí, soustava tepl˘ch
such˘ch prostor na-
pfiíklad neodolatel-
nû pfiitahuje místní
bezdomovce. Je‰tû

pfied nûkolika roky je správci
kolektoru museli z prostoru pravi-
delnû vykazovat. „Nedûlalo nám
ani tak velké problémy to, Ïe
v chodbách bezdomovci pfiespá-
vali, jako spí‰e to, Ïe rozebírali
a odváÏeli do sbûru v‰echno, co
se dalo. Proto jsme kolektor na-
pojili na zabezpeãovací systém
a od té doby nastal klid,“ konsta-
tuje Petr Jonas. (jr)

Pfiedstavitelé mûsta spoleã-
nû se zástupci fr˘decko-mís-
teckého Vojenského útvaru
4499, Územní vojenské správy,
Svazu bojovníkÛ za svobodu,
ãleny KSâM, pamûtníky a dal‰í-
mi hosty poloÏili 4. kvûtna u pa-
mátníku padl˘ch hrdinÛ na fr˘-
deckém hfibitovû kytice a uctili
tak památku vojákÛ, ktefií se ve
druhé svûtové válce zaslouÏili
o osvobození Fr˘dku-Místku
a na‰í vlasti od fa‰istick˘ch o-
kupantÛ. 

„âe‰tí a sovût‰tí vojáci, ale
i vojáci ostatních spfiátelen˘ch
národÛ, bok po boku nasazovali,
a mnozí i obûtovali, své Ïivoty za
to, abychom dnes mohli b˘t svo-
bodní a nemuseli Ïít v podruãí
jiného národa jako jeho otroci
a vazalové. Bojovali i za to, co
dnes povaÏujeme za samozfiej-
most - abychom smûli mluvit
sv˘m matefisk˘m jazykem, aby-
chom byli suverénním státem,
kter˘ o sobû sám rozhoduje, i za
to, aby nebyla zapomenuta slav-

ná historie ãeského národa,“ fiekl
v projevu starosta mûsta Fr˘dku-
Místku Zdenûk Stolafi. Pfiipomnûl
stra‰nou bilanci války:  pûtapade-
sát milionÛ mrtv˘ch, tfiicet pût
milionÛ zranûn˘ch a okolo dvou
milionÛ nezvûstn˘ch lidí, vût‰inou
civilistÛ. „Tyto, i v dne‰ním mûfiít-
ku nepfiedstavitelné poãty, vypo-
vídají mimo jiné i o tom, jak hod-
nû si lidé na celém svûtû váÏí
svobody a co v‰echno jsou
ochotni pro ni obûtovat. PfiestoÏe
od konce druhé svûtové války
uplynulo uÏ 56 let, její odkaz je
stále aktuální a stále nás má ãím
oslovit. VÏdyÈ i dnes je svoboda
národa, my‰lení, slova i vyznání
skloÀována ve v‰ech pádech
a ve v‰ech jazycích svûta. Dnes,
stejnû jako pfied ‰edesáti lety
platí, Ïe prostû není moÏné, aby
jak˘koliv, byÈ sebesilnûj‰í nebo
sebevyspûlej‰í národ, okupoval
cizí území, nárokoval si poslu‰-
nost jiného národa a diktoval mu
své podmínky. KaÏd˘ politik
a kaÏd˘ ãlovûk - a platí to stejnû
tak v globálním jako v místním
mûfiítku, kdokoliv by chtûl jiné
utiskovat nebo proti nûkomu
pozvednout zbraÀ, by si mûl
vzpomenout na onu stra‰livou
pováleãnou bilanci a uvûdomit si,
Ïe spáchaná nespravedlnost
nezÛstává bez odezvy a Ïe násilí
plodí zase jen dal‰í násilí. Proto,
chceme-li Ïít v míru, mûli bychom
vÏdy a za kaÏd˘ch okolností ctít
spravedlnost a v‰emi prostfiedky
se bránit proti jak˘mkoliv nede-
mokratick˘m principÛm,“ fiekl
mimo jiné starosta mûsta. (jr)
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Poslední 3 pracovní dny
v mûsíci, 5 km zdarma!

Akciová spoleãnost TS pfiipravila
pro obãany mûsta Fr˘dku-Místku
akci s názvem: „Poslední tfii pra-
covní dny v mûsíci, pût kilometrÛ
zdarma.“ To znamená, Ïe v pfií-
padû objednání maloobjemové-
ho kontejneru (1m3) bude tento
kontejner pfiistaven poslední tfii
pracovní dny v mûsíci a pfii vyú-
ãtování dopravy vám z celkové
sumy bude odeãtena ãástka za 
5 km. Akce probíhá od kvûtna
do ãervence 2001. BliÏ‰í informa-
ce vãetnû stanovení pfiedbûÏné
ceny získáte u p. Bajtkové na tel.
ãísle 0658/353 72, nebo osobnû
v sídle firmy TS a.s., 17. listopa-
du 910, Fr˘dek-Místek.

V˘prodej hotelového
inventáfie

Ve stfiedu 6. ãervna od 8.00 do
15.00 hodin se uskuteãní dal‰í
v˘prodej pouÏitého zafiízení ho-
telového domu ã.p. 811 na ulici
Mal˘ Koloredov. Jedná se o ná-
bytek, kuchyÀské linky, vestavû-
né skfiínû, garn˘Ïe, um˘vadla,
WC mísy, dvefie 80 cm ‰iroké
venkovní i prosklené a 60 cm ‰i-
roké koupelnové, prádlo, povle-
ãení, záclony, závûsy, deky, pol-
‰táfie a dal‰í inventáfi. Nabízíme
i velk˘ trezor. 

Prázdniny na koni
Jezdeck˘ klub FM se sídlem Pod
·tandlem ve Sviadnovû pofiádá: 
● denní tábory s v˘ukou jízdy na
koni - pro dûti od 8 let, v termínech
2.7.  - 7.7. a 16.7. - 21.7. 2001
● celot˘denní tábory v termínech
30.7. - 4.8. a 13.8. - 18.8. 2001.
BliÏ‰í informace na tel. 0658/645
535, mobil 0606 845 145. 

Pfiijímací zkou‰ky
ZU· duchovní hudby ve FM vypi-
suje pfiijímací zkou‰ky pro ‰kolní
rok 2001/2002 do oborÛ: hra na
klavír, varhany, kytaru, hoboj,
zobcovou flétnu, pfiíãnou flétnu,
sólov˘ a sborov˘ zpûv. Pfiijímací
zkou‰ky probûhnou ve dnech 4.
a 5. 6. od 13.00 do 17.00 hodin
v budovû ‰koly na ulici âSA 481,
naproti kostela sv. Jana a Pavla. 

IS· dûkuje 
za vystoupení 

Integrovaná stfiední ‰kola ve FM
dûkuje dûtskému souboru Ostra-
viãka, studentkám SO· FM, Po-
toãní a ‰kole moderního korejské-
ho bojového umûní Taekwon-do
I.T.F. FM za velmi hezké kulturní
a sportovní vystoupení pfii soutû-
Ïi stfiedních ‰kol ve svafiování
o Zlat˘ pohár Linde, a na‰im
ÏákÛm za organizaci této ná-
roãné soutûÏe.

Ohlédnutí
Fotografie - ohlédnutí je název
v˘stavy fotografií tajemníka insti-
tutu tvÛrãí fotografie a odborného
asistenta Slezské university v O-
pavû Vojtûcha Bartka. V˘stava je
pfiístupná v prostorách obchodní
akademie FM na Palackého ulici
do 26.6. a realizoval ji fotoklub
Art Collegium FM ve spolupráci
s Obchodní akademií FM. 

Starosta mûsta Zdenûk Stolafi pronesl u pfiíleÏitosti 56. v˘roãí konce
druhé svûtové války slavnostní projev, a spolu s dal‰ími pfiedstaviteli
mûsta na v˘raz úcty poloÏil kytici k památníku padl˘ch hrdinÛ. 

Foto: Jana Rumianová

Pfiedstavitelé mûsta uctili památku hrdinÛ

Tfietí Slezskou najdete v temném podzemí

Kolektor podzemních chodeb pod sídli‰tûm
Slezská je dlouh˘ nûkolik km. Foto: J. Rumianová
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Program 7. Mezinárodního 
folklórního festivalu

● ve stfiedu 20. ãervna v 17.00
hod. do kina P.Bezruãe na oficiál-
ní zahájení 7.MFF, kter˘ nezvy-
kl˘m zpÛsobem provedou ãleno-
vé Ostraviãky s brnûnsk˘m On-
drá‰em
● ve ãtvrtek 21. ãervna ve 20.00
hod. do Fr˘deckého zámku na
Koncert muzik, kter˘ si vzala do
plné reÏie zdej‰í Základní umû-
lecká ‰kola
● v pátek 22. ãervna potû‰í
sv˘mi programy zahraniãní sou-
bory diváky v Kunãicích, Staré
Vsi, Fryãovicích, Hluãínû, Pfiíbofie
a Ostravû

● v sobotu 23. ãervna v 9.00
hod. se od restaurace Jadran vy-
dá pestrobarevn˘ prÛvod k mís-
teckému námûstí, kde bude po
cel˘ den aÏ do 21.30 hod. probí-
hat folklorní pofiad „Roztanãené
námûstí“ 
● v nedûli 24. ãervna od 9.00
hod. na nám. Svobody kratinkou
ukázkou hostující soubory po-
zvou diváky na vyvrcholení festi-
valu, kter˘m bude nedûlní
GALAKONCERT v kinû P. Bez-
ruãe od 15.00 hod., kde se sou-
bory pfiedstaví tím nejlep‰ím ze
svého umûní a souãasnû rozlou-
ãí s mûstem Fr˘dek-Místek a jeho
obyvateli a tam by milovníci folk-
lóru rozhodnû nemûli chybût.
Tû‰íme se na Vá‰ zájem. Eva
Geryková, prezident 7. MFF Fr˘-
dek-Místek 2001.

Na pfielomu jara a léta jiÏ tra-
diãnû mûsto Fr˘dek-Místek o-
tevírá své pomyslné brány
stovkám taneãníkÛ, muzikantÛ
a zpûvákÛ, kter˘m uãarovaly
krásy klenotnic lidové tvorby
pfiedkÛ jejich  zemû a regionu.

Od roku 1995 v t˘denním pest-
robarevném reji krojÛ se ãetn˘m
divákÛm  a pfiíznivcÛm folklorního
Ïánru pfiedstavilo na mnoha pódi-
ích na‰eho mûsta i v okolních ob-
cích celkem 30 souborÛ z 21 ze-
mí tfií kontinentÛ (Evropy, Asie
a Sev. Ameriky). Vûhlas fr˘dec-
ko-místeckého festivalu - díky
vdûãnému publiku, pfiíjemné at-
mosféfie vzájemn˘ch setkání,
bohatostí programÛ i precizní or-
ganizaci, se roz‰ífiil do celého
svûta a o úãast na dal‰ím, letos
jiÏ sedmém roãníku, projevilo
zájem více neÏ 40 folklorních
souborÛ z rÛzn˘ch koutÛ témûfi
v‰ech svûtadílÛ. Hlavní pofiadate-
lé této nároãné, ale krásné akce -
mûsto Fr˘dek-Místek, Folklorní
sdruÏení âR a folklorní soubor
Ostraviãka, po tûÏkém rozhodo-
vání, vybrali pro leto‰ní roãník  sou-
bor ze severní Afriky z mûsta
Damanhour, Egypt, dále dûtsk˘
soubor ze Státní umûlecké uni-
verzity z moldavského Ki‰inûva.
Apeninsk˘ poloostrov, a to oblast
Tuscia kolem ¤íma, budou ojedi-
nûl˘m zpÛsobem reprezentovat
ital‰tí metaãi vlajek. Ostrovní lido-
vou kulturu nám pfiedstaví hned
soubory dva: z ostrova Kypr pfii-

letí taneãníci z turecké ãásti
z hlavního mûsta Lefkosa a ‰pa-
nûlskou autonomní oblast Kanár-
sk˘ch ostrovÛ - turisticky atraktiv-
ní Tenerif, bude reprezentovat
soubor z Arony v doprovodu ty-
pick˘ch kytar a v krojích, které se
nosily v 18. století. Hudební po-
fiady jistû obohatí muÏsk˘ i dût-
sk˘ pûveck˘ sbor  z polské Wisly
a malí zpûváãci lidov˘ch písní -
vítûzové regionálních pfiehlídek.
âeské a moravské lidové umûní
bude hájit soubor Lipta z Liptálu,
Nisanka z Jablonce nad Nisou,
na‰e regionální Malá Ondfiejnica,
La‰ánek, Tfiebovjaãek,  spolupo-
fiadatelsk˘ SLPT Ostravica  a sa-
mozfiejmû i DFS Ostraviãka, kte-
rá dala nejen impuls k pofiádání
tûchto velkolep˘ch setkání, ale
cel˘ soubor, rodiãe nevyjímaje,
táhne tíhu pfiíprav a organizace.
Díky pomoci spolupofiadatelÛ -
ZU·, 7. Z·, ND Radho‰È a. s.,
SVO· Goodwill, referátu ‰kolství
OÚ, Muzea Beskyd a VÚ 4499
se snad i leto‰ní roãník vydafií ke
spokojenosti divákÛ, úãastníkÛ,
ale i hejtmana Ostravského kraje
ing. To‰enovského, kter˘ nad
tímto festivalem pfievzal osobní
zá‰titu.

Pokud máte rádi folklór, pfiijìte
se podívat. (eg)

Fr˘decko-Místecké námûstí se opût roztanãí
Mezinárodního folklorního festivalu se zúãastní soubory z celého svûta

Ztráty a nálezy
Dne 23.4. 2001 byly na Mûst-
sk˘ úfiad ve Fr˘dku-Místku pfie-
dány z âD Fr˘dek-Místek nále-
zy vãetnû vûcí, které byly obãa-
ny dány do úschovy zavazadel
a nebyly vyzvednuty. Jedná se
vût‰inou o o‰acení. Pokud se
vlastníci nepfiihlásí do dvou
mûsícÛ, budou tyto vûci z hygi-
enick˘ch dÛvodÛ zlikvidovány. 
O nalezené vûci je moÏné se
pfiihlásit na Mûstském úfiadû ve
Fr˘dku-Místku v kanceláfii ã.
215, 1. poschodí, odbor vnitfi-
ních vûcí. 

Vystoupení souborÛ MFF tradiã-
nû provází skvûlá atmosféra.

Archivní snímky z loÀského
roãníku

Kosmetiãka 

Milu‰e Bachratá 
oznamuje novou adresu 

provozovny 

kosmetiky a masáÏí

na místeckém 

námûstí Svobody 14,

vedle prodejny Makyta.

Pracovní doba: 6 - 21 hodin
Telefon: 0658/ 647 027

Streetball na námûstí
TJ Slezan Fr˘dek-Místek, oddíl

basketbalu, spoleãnû s Mûstem
Fr˘dek-Místek pofiádají akci
s názvem Streetball na námûstí. 

Termín turnaje
Turnaj se uskuteãní ve stfiedu

20. ãervna na námûstí Svobody
v Místku.

Pfiihlá‰ky 
Nutno podat za kaÏdé druÏ-

stvo osobnû a písemnû do sobo-
ty 16. ãervna 2001 do 17.00
hodin. 

Zájemci obdrÏí pfiihlá‰ku a pra-
vidla streetballu na kontaktních
místech:
1. cukrárna Kemala Ru‰itoviãe

(nám. Svobody 47, Místek) -
zároveÀ místo pro registraci
(vklad a pfiihlá‰ka)

2. na v‰ech ‰kolách ve Fr˘dku-
Místku (sekr. ¤editele)

3. Mûstsk˘ úfiad ve Fr˘dku-
Místku (vrátnice)

Úãastnick˘ poplatek
(vklad)

Pfiihlá‰ené druÏstvo 200,- Kã.
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí
se celá akce pfiesouvá do spor-
tovní haly na ulici 28. fiíjna 939.
Hala je umístûna za Stfiední prÛ-
myslovou ‰kolou vedle Domu
seniorÛ a tenisov˘ch kurtÛ. 

Na v˘stavû jste mohli
vyhrát sekt ãi maskota

V˘stava plná novinek z oboru
stavebnictví a bytového vybavení
s názvem Postav dÛm, zafiiì byt,
probûhla o víkendu od 11. do 13.
kvûtna ve fr˘decké Víceúãelové
sportovní hale. V˘stavu prováze-
la fiada doprovodn˘ch akcí pro
dûti i dospûlé. SvÛj stánek mûl
na místû i Mûstsk˘ úfiad FM.
Náv‰tûvníci se tu mohli seznámit
s prioritami rozvoje a zámûry
mûsta v návaznosti na územní
a regulaãní plány, seznámit se
s ãinností Euroregionu Beskydy
nebo získat tipy na dovolenou. 

V prÛbûhu prvního dne v˘stavy
probûhlo losování anketních líst-
kÛ, které rozdával maskot li‰ky.
Láhev sektu vyhráli: 

·. Mar‰álková, Lískovec
G. Kociánová, FM
Ceny  byly pfiedány buì osob-

nû, nebo budou doruãeny do
místa bydli‰tû. V˘herci si sami
domluví termín pfiedání na tel.
0602 706491 nebo pfiímo v kan-
celáfii âMSS, a.s., Komerãní
centrum, ul. 8. pû‰ího pluku , FM,
tel. 646 964.

Na závûr páteãního v˘stavního
dne bylo provedeno závûreãné
slosování v‰ech anketních lístkÛ.
Vyhráli: 

1. cena: L. RusÀok,  Oldfiicho-
vice u Tfiince  - maskot Li‰áka

2. cena: D. Pajtl, Fr˘dlant n./O.
-  triãko s emblémem Li‰ky

3. cena: J. KoÏu‰ník, FM -
láhev sektu

Zpravodaj 5/01   2.7.2001 7:59  Stránka 3



4ZPRAVODAJSTVÍ KVùTEN 2001

LÛÏková ãást gynekologicko-
porodního oddûlení fr˘decké
nemocnice je od konce dubna
„zlid‰tûna“. Zejména zásluhou
senátorky Vûry Va‰ínkové totiÏ
nemocnice získala patnáct vel-
koplo‰n˘ch fotografií Miroslava
Lyska zachycujících motivy pfií-
rody okolí Fr˘dku-Místku.

„I pfiesto, Ïe nemocnice v sou-
ãasné dobû prochází rozsáhlou
rekonstrukcí a v jejím areálu pfie-
vládá staveni‰tní ruch, snaÏíme
prostfiedí jednotliv˘ch oddûlení
pro pacienty zpfiíjemnit. Jednou
z forem humanizace je i v˘zdoba
pokojÛ,“ fiekl pfii slavnostním pfie-
dání fotografií oddûlení fieditel
Nemocnice ve Fr̆ dku-Místku Ivo
·evãík. Senátorka Vûra Va‰ínko-
vá se dlouhodobû v˘znamnû po-
dílí na zaji‰Èování finanãních pro-
stfiedkÛ pro humanizaci fr˘decké
nemocnice, napfiíklad vloni se
zaslouÏila o „polid‰Èûní“ dûtského
oddûlení. „Letos Vûra Va‰ínková
zprostfiedkovala kontakt se spon-
zorem - Lesostavbami Fr˘dek-
Místek, které pfiispûly ãástkou
padesáti tisíc korun. Tyto peníze
byly pouÏity na vybavení lÛÏek
nov˘mi matracemi a jako pfiíspû-

vek na pofiízení patnácti velko-
plo‰n˘ch fotografií, které budou
umístûny v pokojích rodiãek,“
uvedl fieditel nemocnice. 

„Do politiky jsem vstupovala
s heslem: rodina je základ státu
a dûti jsou jeho budoucností.
Vedení nemocnice mû poÏádalo
o pomoc pfii zaji‰Èûní postfiedkÛ
na humanizaci oddûlení. Zvlá‰tû
kdyÏ se jedná o Ïenu a dítû,
nevím, kdo jin˘, neÏ já, by se mûl
v tomto pfiípadû angaÏovat. Os-
lovila jsem tedy místní podniky
s Ïádostí o poskytnutí sponzor-
ského daru a v˘sledek se dostavil.
Chtûla bych v‰ak fiíci, Ïe, i kdyÏ
v okrese máme fiadu velk˘ch
firem, které by mohly nemocnici
sponzorsk˘ dar poskytnout, zda-
leka ne v‰echny jsou k takové
spolupráci ochotny,“ podotkla
senátorka Vûra Va‰ínková. „Pfies-
toÏe jsem zatím nemûl moÏnost
se na porodnické oddûlení dostat,
jsem rád, Ïe mé obrázky mohou
viset právû tady. Dodal bych jen
to, Ïe fotky s velk˘m citem vybra-
ly z desítek jin˘ch snímkÛ brnûn-
ské architektky, které projektovaly
celé oddûlení,“ dodal autor foto-
grafií Miroslav Lysek. (jr)

Rodiãky se budou cítit pfiíjemnûji

Ke zpfiíjemnûní pobytu pacientek na gynekologicko - porodnickém
oddûlení Nemocnice ve Fr˘dku-Místku pfiispûjí fotografie s motivy pfií-
rody autora Miroslava Lyska, které od dubna visí na stûnách pokojÛ
rodiãek. O jejich pofiízení se zaslouÏila fr˘decko-místecká senátorka
Vûra Va‰ínková (na snímku spoleãnû s fieditelem nemocnice Ivo
·evãíkem a autorem fotografií Miroslavem Lyskem - v pozadí - pfii
slavnostním pfiedávaní. Foto: Jana Rumianová

V dubnu 2001 vzniklo a na-
bídlo spolupráci Mûstu Fr˘dek-
Místek úãelové obãanské sdru-
Ïení Spoleãnost pro podporu
a rozvoj kina Vlast, jeÏ si dává
za cíl „vrátit Ïivot“ do prostor
kina Vlast. 

Hlavním cílem spoleãnosti je
vytvofiení programovû kvalitního
kina s moÏností vyuÏití multifunk-
ãního sálu pro dal‰í aktivity, jak˘-
mi jsou napfi. divadelní pfiedsta-
vení, koncerty, v˘stavy atd.  „V ok-
resním mûstû se sedmdesáti tisí-
ci obyvateli se nachází pouze jed-
no funkãní kino, a to kino Petra
Bezruãe. Tento stav je z pohledu
diváka zcela neúnosn˘. Kino
Vlast v této situaci chápeme jako
prostor s velmi vysok˘m potenci-
álem. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe dru-
h˘ kinosál ve mûstû dává reálnou
nadûji vybudovat zde kino s kva-
litní programovou nabídkou a vla-
stní du‰í,“ vysvûtluje iniciátor pro-
jektu Petr Korã. 

„Role „druhého“ kinosálu, po-
kud si bude chtít  udrÏet svÛj v˘z-
nam, se nutnû musí zamûfiit na
jin˘ typ diváka a najít si svÛj vlast-
ní trÏní segment, kter˘ je odli‰n˘
od trÏního segmentu, se kter˘m
pracuje dramaturgie kina PB. Na-
‰ím cílem je stát se kvalitním
a osobit˘m doplÀkem kina PB, ne
jeho pfiím˘m konkurentem“, fiíká
Korã. Proto by se spoleãnost
chtûla zamûfiit se zejména na di-
váka, kter˘ vyhledává hlub‰í kul-

turní záÏitek a dokáÏe jej vnímat
v ‰ir‰ích souvislostech. Neménû
dÛleÏit˘m prvkem by pak mûly
b˘t doprovodné akce jako kon-
certy, lektorské úvody, besedy
s tvÛrci apod. 

Foyer kina by mûl b˘t podle
projektu vyuÏít ke zfiízení café
baru a galerie. Café bar zpfiíjemní
atmosféru kina a poskytne náv-
‰tûvníkÛm moÏnost zÛstat v kinû
i pfied a po pfiedstavení. Kinosál
by pak mûl b˘t pfiipraven neje-
nom na pofiádání filmov˘ch pfied-
stavení, ale rovnûÏ na hudební
produkce, pfiedná‰ky, besedy,
popfi. divadelní pfiedstavení. 

„V kinû Vlast chceme vybudo-
vat to, pro co se ve svûtû vÏil ter-
mín „art-house“. To znamená
místo, které je Ïiv˘m bodem stfie-
távání pfiedev‰ím mlad‰ích lidí
z rÛzn˘ch oblastí kultury. Jsme si
vûdomi, Ïe popisované kroky si
vyÏádají nemalé finanãní pro-
stfiedky. Dle na‰ich propoãtÛ
a v pfiípadû vstfiícného postoje
mûsta, jsme schopni z dlouhodo-
bého hlediska zajistit úplnou pro-
vozní a finanãní samostatnost
kina Vlast,“ uzavírá Petr Korã.
Vzhledem k tomu, Ïe pfiedloÏen˘
projekt je úplnou novinkou, fr˘-
decko-místeãtí radní dosud ne-
mûli dostatek pfiíleÏitostí se s pro-
jektem podrobnû seznámit. Proto
se k tomuto tématu vrátíme
v pfií‰tích ãíslech Zpravodaje. (jr)

SdruÏení chce vzkfiísit kino Vlast

Ve dnech 4. aÏ 8. 6. probûhne
u Vojenského útvaru 4499 FM
pro Ïáky matefisk˘ch, základ-
ních a stfiedních ‰kol z okresu
Den otevfien˘ch dvefií. 

Tato akce je tématicky zamû-
fiena tak, aby se zájemci mohli
seznámit s podmínkami v˘konu
vojenské základní sluÏby a také
se dozvûdûli nûco více o bojo-
vém útvaru. K vidûní je bojová
technika i ukázky videoprojekce
z v˘znamn˘ch událostí útvaru
a dal‰í zajímavosti. 

V sobotu 9. 6. je pak Den otev-

fien˘ch dvefií vûnován zájemcÛm
z fiad vefiejnosti. 

Útvar v rámci spolupráce pfii-
zval Vojenské rekrutaãní stfiedis-
ko, kde Ïáci vy‰‰ích roãníkÛ Z·
a budoucí maturanti mohou zís-
kat informace o pfiijetí na stfiední
i vysoké ‰koly. Také uchazeãi
o profesionální sluÏbu v AâR se
mohou seznámit s podmínkami
pfiijetí a nabídkou armády. 

Zveme v‰echny zájemce.
Kontakt: o.z. Bc. Erika Orav-

cová, tel. 0658/646 909, kl. 211
(473 211) (eo)

Vojáci pofiádají Den otevfien˘ch dvefií

V. roãník fiezbáfiského kurzu
pro zaãáteãníky „Loutka 2001“
probûhne v t˘dnu od 30.6. do
7.7. 2001 na SP· ve FM. 

NáplÀ kurzu:
● Základy práce s fiezbáfisk˘m

dlátem
● Správná volba dfieva
● ¤ezba marionety (loutky)
● ¤ezba volné plastiky

Dfievo na marionety bude pfii-
praveno.

Úãastnick˘ poplatek: 2000,- kã. 
Ubytování je moÏno zajistit ve

dvoulÛÏkov˘ch pokojích v Domo-
vû mládeÏe v areálu SP· v cenû
cca 150,- korun za noc. 

Pfiihlá‰ku za‰lete s potvrzením
o zaplacení kurzu na adresu:

Ing. Tomá‰ Cidlík, Jiráskova
487, 738 01 Fr˘dek-Místek. 

Tel.: 0658/636 947 nebo 0604
534 869. 

âlenové V-klubu mají slevu. 

Pozvánka na fiezbáfisk˘ kurz
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Koncem kvûtna probûhla ko-
laudace první ãásti zrekonstru-
ovan˘ch prostor hotelového
domu Koloredo a zaãátkem
ãervna leto‰ního roku budou
dány tyto prostory do uÏívání
prvním obyvatelÛm. Jedná se
o nebytové prostory urãené
pro podnikání, 28 pokojÛ uby-
tovny a 35 bytov˘ch jednotek I.
kategorie o velikosti 0 + 2,
z nichÏ 11 bude bezbariéro-
v˘ch. 

„Rekonstrukce hotelového do-
mu Koloredo, která byla zahájena
koncem roku 2000, bude probíhat
ve dvou etapách. V 1. etapû jsou
realizovány stavební úpravy bloku
B. Budoucí nájemci nebytov˘ch
prostor uÏ postupnû uzavírají ná-
jemní smlouvy,“ informuje vedoucí
odboru správy obecního majetku
Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-
Místku Hana KaluÏová.  V objektu

budou provozovány sluÏby jako
napfi. kadefinictví, kosmetika, auto-
‰kola, poji‰Èovnictví ãi sluÏby sta-
vební spofiitelny.

„Byty budou obsazovány na
základû seznamu ÏadatelÛ o byt,
dle data podání Ïádosti. Bude se
jednat zejména o mladé rodiny
s dûtmi a svobodné Ïadatele,“ do-
dala Hana KaluÏová. Rada mûsta
Fr˘dek-Místek schválila nájemné
za uÏívání bytu ve v˘‰i 29,70
Kã/m2/mûsíc. Bezbariérové byty
budou pronajímány ÏadatelÛm,
ktefií vzhledem ke svému zdravot-
nímu stavu nebo zdravotnímu
stavu svého dítûte takov˘ byt
potfiebují.

Na 1. etapu bude navazovat 2.
etapa stavebních úprav bloku A,
ve kterém bude vytvofieno 77
bytov˘ch jednotek o velikosti 0 +
2. Termín dokonãení této etapy se
pfiedpokládá v závûru roku 2001. 

V prÛbûhu roku 1997 tehdej-
‰í mûstské zastupitelstvo dis-
kutovalo o podpofie sportu ve
mûstû a schválilo Koncepci
podpory sportu. V roce 1998
zaãalo pracovat „Centrum
sportu“. Koncepce podpory
sportu ve mûstû byla vloni ak-

tualizována, v leto‰ním roce
bylo uvolnûno z rozpoãtu Mûs-
ta Fr˘dku-Místku devût milionÛ
pût set dvanáct tisíc korun pro
ãinnost tohoto Centra sportu. 

Volejbal je jedním ze sportÛ,
které jsou zafiazeny do Centra
sportu, a kter˘ má podporu Zas-
tupitelstva mûsta Fr˘dku-Místku.
Pokud dosud nûkdo pochyboval
o tom, Ïe tento jedin˘ „dívãí sport“
dosáhne v˘raznûj‰ích sportov-
ních úspûchÛ, dnes je tady jedno-
znaãná odpovûì. Dlouhodobá
cílevûdomá práce trenérÛ a vede-
ní TJ Sokol Fr˘dek-Místek pfiiná‰í
vynikající v˘sledky ve v‰ech
vûkov˘ch kategoriích. DruÏstva
Ïaãek (asi 150 dívek) zapojen˘ch
do Centra sportu patfií ke ‰piãce
v âeské republice. Mlad‰í Ïaãky
letos skonãily v Poháru 6. a 7. tfiíd
na 2. místû ze 45 úãastníkÛ.
Star‰í Ïaãky byly v loÀském roce
pfiebornice âeské republiky a le-
tos skonãily na 2. místû. Z tûchto
v˘sledkÛ je vidût, Ïe systematic-
ká práce s tûmito dûvãaty, pod-
porovaná finanãními prostfiedky

Mûsta Fr˘dek-Místek, pfiiná‰í ús-
pûchy. 

Mlad‰í  dorostenky skonãily le-
tos na 6. místû Pfieboru âeské
republiky. Star‰í dorostenky vy-
hrály svou skupinu dorostenecké
ligy, av‰ak v kvalifikaci o postup
do extraligy juniorek je‰tû neu-
spûly. Pfiíslibem do dal‰í sezóny
je skuteãnost, Ïe tuto soutûÏ
hrála na‰e dûvãata o dva roky
mlad‰í neÏ soupefiky. 

Dosud nejvût‰ího úspûchu
volejbalistek TJ Sokol Fr˘dek-
Místek - postup do extraligy volej-
balistek - dosáhly hráãky Ïenské-
ho druÏstva letos poprvé v historii
volejbalu ve Fr˘dku-Místku. 

Sportovní pfiíznivci tak budou
moci po stolních tenistech TTC
VP FM a házenkáfiích Radegast
SKP FM od pfií‰tí sezóny ve
Fr˘dku-Místku shlédnout i nejvy‰-
‰í republikovou soutûÏ ve volej-
bale Ïen. 

Ke v‰em souãasn˘m i budou-
cím úspûchÛm volejbalistkám za
Mûsto Fr˘dek-Místek blahopfieji. 

Eva Richtrová, místostarostka
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Volejbalistky slaví úspûchy

Místostarostové Eva Richtrová
a Petr Rafaj na zasedání Rady
mûsta FM.

Foto: Jana Rumianová

Dûlníci koncem kvûtna dokonãovali práce na rekonstrukci první etapy
hotelového domu Koloredo, aby se do nov˘ch prostor mohli uÏ zaãát-
kem ãervna stûhovat první nájemníci. Foto: Jana Rumianová

První nájemci se mohou stûhovat 
do pfiestavûného Koloreda

IS· ve FM pofiádala koncem
dubna uÏ pát˘ roãník meziná-
rodní soutûÏe ÏákÛ stfiedních
‰kol ve svafiování pod názvem
Zlat˘ pohár Linde. 

SoutûÏe se zúãastnilo 91 sou-
tûÏících ÏákÛ z 51 stfiedních ‰kol
- 3 Ïáci z Belgie, 7 ÏákÛ z Pol-
ska, 9 ÏákÛ ze Slovenska (vítûzÛ
celostátní soutûÏe ve svafiování
na Slovensku) a 72 soutûÏících
z celé âeské republiky. Hodnoti-
telská komise mûla rovnûÏ mezi-
národní zastoupení. 

SoutûÏ provázela celá fiada
kulturních a odborn˘ch programÛ
pro soutûÏící Ïáky a jejich peda-
gogické doprovody.  

V˘sledky v jednotliv˘ch me-
todách:
Metoda svafiování plamenem (Z-
G 1)
1. místo:  Milan Hlaviãka - SOU
zemûdûlské Fr˘dek-Místek
2. místo: Michal Souãek - SOU
a Uãili‰tû Malé SvatoÀovice
3. místo: Libor Doãekal - SOU
strojírenské Îìár nad Sázavou
Metoda svafiování v ochranné
atmosféfie (Z-M 1)
1. místo: Franti‰ek Pytel - SOU
elektrotechnické Poprad -
Matejovce
2. místo: Michal Buksa - SO·
a SOU Uhersk˘ Brod
3. místo: Miroslav Trávníãek -
VO· a SO· technická Litomy‰l
Metoda svafiování elektrick˘m
obloukem obalenou elektrodou
(Z-E 1)
1. místo: Luká‰ Lajãok - SO·
a SOU Ostrava - Kunãice
2. místo: Franti‰ek Trojan - SOU
zemûdûlské Tfiebíã
3. místo: Tibor Pra‰ivka - IS·
Fr˘dek-Místek
V‰ichni vítûzové byli ocenûni
hodnotn˘mi vûcn˘mi cenami od
sponzorÛ soutûÏe.

âe‰tí mladí 
sváfieãi vyhráli 
nad konkurencí

ze zahraniãí 

Aãkoliv inflace vût‰inou ‰rou-
buje ceny smûrem nahoru,
akciová spoleãnost DisTep,
která se zab˘vá distribucí tepla
a vody, a jejímÏ jedin˘m vlast-
níkem je Mûsto Fr˘dek-Místek,
letos pfiíjemnû pfiekvapila mír-
n˘m sníÏením cen tepla. Oproti
loÀské cenû 331 korun za jeden
gigajoule tepla, fr˘decko-mís-
tecké domácnosti letos zaplatí
jen 324,90. Cena teplé uÏitkové
vody naopak mírnû vzrostla. 

„Aãkoliv Moravskoslezsk˘m tep-
lárnám, od nichÏ teplo odebírá-
me, platíme za dodávky rok od
roku více, byli jsme, díky tomu, Ïe
letos konãí odpisy mûfiidel,
schopni pro domácnosti cenu
tepla sníÏit. V souladu s pfiáním

Mûsta Fr˘dek-Místek jsme se
rozhodli nezvy‰ovat zisk, ale
radûji jsme vy‰li vstfiíc obãanÛm,“
vysvûtluje, pro obyvatele mûsta
jistû potû‰itelnou zmûnu, ekono-
mická námûstkynû akciové spo-
leãnosti DisTep Stanislava Cia-
hotná. Spoleãnost DisTep tvofií
pouze tfií aÏ ãtyfiprocentní zisk.
Bylo by moÏné jej zv˘‰it, ale
Mûsto, z pozice jediného akcio-
náfie spoleãnosti, chce zajistit pro
své obãany co nejvût‰í komfort,
proto také vyvíjí tlak vedoucí
k udrÏení co nejpfiijatelnûj‰ích
cen. 

Spoleãnost DisTep je prakticky
jedin˘m dodavatelem tepla
a teplé uÏitkové vody ve mûstû,
pfiiãemÏ dodávky tepla pro úst-

fiední topení tvofií okolo sedmde-
sáti procent z celkového objemu
v‰ech odbûrÛ. „TfiebaÏe máme
sv˘m zpÛsobem v˘sadní posta-
vení, nechceme, aby se odbûra-
telé tepla stali na‰imi rukojmími,
ale záleÏí nám na tom, aby
s námi byli v partnerském vzta-
hu,“ fiíká fieditel DisTepu Petr
Jonas. Podotkl, Ïe DisTep pos-
tupnû investoval znaãné pro-
stfiedky vedoucí k úsporám tepla.
Tepelné ztráty se velice sníÏily
napfiíklad po vybudování a zre-
konstruování sto padesáti v˘mû-
níkov˘ch stanic na území mûsta.
Díky nim teãe v domácnostech
teplá voda z kohoutkÛ prakticky
okamÏitû ve kteroukoliv denní
dobu. (jr)

Teplo letos pfiijde domácnosti ve mûstû levnûji
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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

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

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

Na‰e firma s vy‰kolen˘mi odbornû 
zpÛsobil˘mi pracovníky, která pÛsobí jiÏ 11

let, Vám mÛÏe poskytnout následující sluÏby:
● pokládání PVC a jejich opravy
● pokládání kobercÛ , zátûÏov˘ch i bytov˘ch
● lepení a svafiování kobercÛ
● svafiování kobercÛ speciální technologií
● pokládání a opravy schodi‰È pokryt˘ch PVC

a koberci
● pokládání a opravy parket, jejich brou‰ení moderním bezpra‰n˘m stro-

jem „HUML“ a lakování
● lepení korkÛ
● pokládání plovoucí podlahy dfievûné, laminátové bez lepení - rozebíra-

telné
● lepení antistatiky a ãtvercÛ

Prodej: soklíkÛ, schodov˘ch hran, PVC - velk˘ v˘bûr
Zaji‰Èujeme komplexní sluÏby, vãetnû zaji‰tûní materiálÛ a dopravy.

Plovoucí dfievûné podlahy TARKET
Tyto tfiívrstvé parkety o síle: 

10 mm - moÏno pfiebrousit 3 x
14 mm - obrusné dfievo 3,6 mm, moÏnost pfiebrou‰ení 5 x
20 mm - obrusná vrstva 6 mm, moÏnost pfiebrou‰ení 10 x

a nejnovûj‰í hit nového tisíciletí - dfievûné skládací nelepené parkety
15 mm - obrusná vrstva 5 mm, moÏnost pfiebrou‰ení 8 x

jsou produktem druhé nejvût‰í svûtové firmy na v˘robu parket ze ·védska.
V‰echny jsou opatfieny nejkvalitnûj‰ím lakem na svûtû, kter˘ je vytvrzován
UV záfiením. Záruka na tuto svûtovou novinku je 15 let. Tûchto parket je
moÏno pouÏít na podlahové vytápûní. 

Laminátové podlahy zámkové
Norma zátûÏe V3. V˘hodou tûchto podlah je, Ïe se nelepí, pouze skládají.
Snadná v˘mûna jednotliv˘ch lamel, rychlá montáÏ, moÏnost 3 x rozebrat,
popfiípadû montáÏ do jin˘ch prostorÛ. Tato technologie se pouÏívá zhruba
tfii roky. Praxe firmy s tímto materiálem je 2,5 roku. Je zaruãena pfiesnost
lamel, naprosto pevn˘ spoj, omezení vzniku spár, rozmûrová tolerance
lamel. 

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

UUUU PPPP OOOO ZZZZ OOOO RRRR NNNN ùùùù NNNN ÍÍÍÍ
Dovolujeme si upozornit 

zákazníky prodejny

Samaritan
8. pû‰. pluku 85, Fr˘dek-Místek

(budova polikliniky Místek) 

na zmûnu tel. ãísla.

Nové tel. ã. je 
0658/ 43 70 44.

Dûkujeme za pochopení  

ARENA-MEDICA s.r.o.

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

RÁMUJEME 
A PASPARTUJEME

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

SKLENÁ¤SKÉ PRÁCE 
V INTERIÉRECH
A EXTERIÉRECH.

Provozní doba:
Po - pá 8 - 17

tel.: 0658/313 85
0723/667 141

Sídlo: 
Domov mládeÏe SP·,

ul. 28. fiíjna 1639, 
Fr˘dek-Místek

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

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

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. 
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Seznam odchycen˘ch psÛ pfiedan˘ch do útulku

23. 3. 2001 na Kostikovû nám. odchycen kfiíÏenec ãerné
del‰í srsti

29. 4. 2001 Na BaÏinách odchycen pes (bez bliÏ‰ího popi-
su)

30. 4. 2001 na ul. KfiiÏíkova odchycena bûlo‰edá fena, mal˘
kfiíÏenec  

30. 4. 2001 na ul. KfiiÏíkova odchycen ãern˘ mal˘ kfiíÏenec
4. 5. 2001 na ul. J.Ha‰ka odchycena 3 ‰tûÀata
4. 5. 2001 v Chlebovicích odchycen hnûd˘ ohafi - pes
5. 5. 2001 na ul.J.âapka odchycen 

krátkosrst˘  jezevãík zlaté barvy - pes
6. 5. 2001 na bfiehu Ostravice nalezen dûtmi bíl˘ kfiíÏenec

s hnûd˘mi puntíky (dalmatin)
7. 5. 2001 na ul. Beskydská nalezen hnûd˘ mal˘ kfiíÏenec

Kontaktní tel.ãíslo do útulku: 63 62 00, p. Ondraãka - Sedli‰tû
Úfiední hodiny:    Po - St, Pá  16 - 18 hod

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt ãp. 1753, J. Suka, V. NP - 11 kanceláfií vãetnû soc. zázemí

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

2) Objekt ãp. 48, Nám. Svobody (soc. zázemí spoleãné), IV. NP -
pÛdní prostory

3) Objekt ãp. 1975, 8. pû‰ího pluku, I. NP - 5 kanceláfií (od 1.7.2001),
IV. NP - 8 kanceláfií, III. NP - 10 kanceláfií , II. NP - 2 kanceláfie

4) Prodejní boxy v kfiíÏovém podchodu, 1 box smûr ul. Fr˘dlantská 
5) Objekt ãp. 811 - budova „B“ (nad restaurací), ul. Mal˘ Koloredov,

II. - V. NP - kanceláfie (soc. zafiízení samostatné)
k.ú. Fr˘dek
1) Objekt ãp. 2299, T.G.Masaryka, suterén - 1 místnost (11 m2)
2) Objekt ãp. 646, Kostikovo nám., II. a IV. NP - 6 kanceláfií (od záfií

2001), III. NP - 2 kanceláfie (od 1.7.2001)
3) Objekt ãp. 1876, âerná cesta - pronájem objektu vãetnû pfiileh-

l˘ch pozemkÛ
4) Objekt ãp. 604, ul. Sadová - místnosti (3x18 m2), soc. zafiízení

spoleãná
5) Objekt ãp. 549, RÛÏov˘ pahorek, I. a II. NP - nebytové prostory v

objektu
6) Objekt ãp. 139 (9.Z·), E. Krásnohorské, I. PP - nebytov˘ prostor
o v˘mûfie 72 m2

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

POZEMKY K PRONÁJMU
Mûsto Fr˘dek-Místek nabízí k pronájmu následující pozemky:
k.ú. Fr˘dek
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 poly-
funkãních domÛ (ul. Slezská, naproti Svopexu)
k.ú. Lískovec u Fr˘dku-Místku
pozemky p.ã. 5268/6 o v˘mûfie 19419 m2, p.ã. 3711/14 o v˘mûfie
22067 m2  (prÛmyslová zóna)
Informace: odbor SOM, tel. 0658/609 173, 609 176

UPOZORNùNÍ DLUÎNÍKÒM
Zastupitelstvo mûsta Fr˘dek-Místek na svém zasedání konaném dne
12. 12. 2000 schválilo, Ïe v pfiípadû, kdy dluÏník uhradí cel˘ svÛj dluh
na nájmu v období od 1. 1. do 30. 6. 2001, poplatek z prodlení 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).

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.

ZV¯·ENÍ NÁJEMNÉHO
Zastupitelstvo mûsta Fr˘dek-Místek na svém 15. zasedání konaném
dne 27.3.2001 schválilo obecnû závaznou vyhlá‰ku, kterou se sta-
noví koeficient rÛstu nájemného z  bytu.  Hodnota koeficientu ãiní
1,04.
U obecních bytÛ budou od 1.7.2001 platit níÏe uvedené sazby na 1
m2 podlahové plochy bytu/1 mûsíc :
- byty I. kategorie             18,89 Kã
- byty II. kategorie            14,15 Kã
- byty III. kategorie          11,03 Kã
- byty IV. kategorie            7,85 Kã
- byty s neregulovan˘m nájemn˘m      27,64 Kã
- byty s vûcnû usmûrÀovan˘m

nájemn˘m                       29,70 Kã
Pro informaci uvádíme, Ïe tyto sazby jsou platné do 31.12.2001. Po
tomto termínu bude stanovení v˘‰e nájemného fie‰it nov˘ zákon,
kter˘ je v souãasné dobû projednáván v Parlamentu âR.

Katastrální úfiad ve Fr˘dku-
Místku a deta‰ované pracovi‰-
tû katastrálního úfiadu v Tfiinci
budou v dobû od 15. ãervna do
23. ãervence 2001 pfiecházet na
nov˘ informaãní systém katas-
tru nemovitostí (ISKN). V tomto
období NEBUDE MOÎNÉ do ka-
tastru nemovitostí zapisovat
zmûny (vkladem, záznamem).
V˘jimky nejsou technicky moÏ-
né ani v nejváÏnûj‰ích situacích. 

Návrhy na vklad do katastru
nemovitostí a listiny pro záznam
do katastru nemovitostí podané
v tomto období budou vyfiizovány
a zmûny podle nich do katastru
nemovitostí zapisovány postupnû
po 23. ãervenci 2001. Informace
z katastru nemovitostí budou po-
skytovány bez pfieru‰ení. 

Pfiechod na ISKN je velmi slo-
Ïit˘ proces, zahrnující pfievod
stávajících poãítaãovû veden˘ch
údajÛ do nové datové struktury
a zafiazení dat z pracovi‰tû do
celorepublikové poãítaãové sítû
ISKN. Potfieba omezení provozu
pracovi‰tû byla peãlivû zvaÏová-
na a je po danou dobu opravdu
nevyhnutelná. Pevnû vûfiíme, Ïe
i vy v budoucnu oceníte v˘hody
nového ISKN, napfiíklad i to, Ïe
po jeho zavedení vám bude
umoÏnûno získat formou vzdále-
ného pfiístupu informace o ne-
movitostech z území celé âeské
republiky. Dûkujeme za pocho-
pení a porozumûní pro danou
situaci. 

Ing. Zita Mar‰álková, 
fieditelka KÚ ve FM

DÛleÏité upozornûní 
pro uÏivatele katastru nemovitostí

DluÏníci, pozor na exekuce
Mûstsk˘ úfiad Fr˘dek-Místek upozorÀuje v‰echny dluÏníky na poku-

tách uloÏen˘ch mûstskou policií, na místních poplatcích a pokutách
uloÏen˘ch jednotliv˘mi odbory Mûstského úfiadu Fr˘dek-Místek, Ïe
pokud tyto pohledávky nejsou zaplaceny v fiádném termínu, postupu-
je MûÚ v souladu se zákonem ã. 377/1992 Sb. o správû daní
a poplatkÛ ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a pohledávku vymáhá tûmi-
to zpÛsoby:

- exekuãním pfiíkazem na sráÏku ze mzdy - na zamûstnavatele
- na dÛchod

- exekuãním pfiíkazem na poddluÏníky 
- konkursním fiízením
- návrhy na v˘kon rozhodnutí prodejem movit˘ch vûcí
- daÀovou exekucí na nemovitost

Pfii vymáhání dluÏné ãástky mûstsk˘m úfiadem dluÏník uhradí navíc
exekuãní náklady, které ãiní dvû procenta z vymáhané pohledávky,
nejménû v‰ak 200 korun. 

V pfiípadû soudního vymáhání hradí dluÏník navíc soudní poplatky,
které ãiní nejménû dvû procenta z vymáhané pohledávky, nejménû
v‰ak 300 korun. 

Sociální sluÏby 
informují:
Odbor soc. sluÏeb 

Mûstského úfiadu upozorÀuje
v‰echny Ïadatelé, 

ktefií mají podanou Ïádost
o pfiidûlení bytu 

v Penzionu pro dÛchodce
a v Domech s peãovatelskou

sluÏbou, aby se bûhem 
mûsíce ãervna, v úfiední dny 
Po, St 8.00-17.00 h dostavili

k pravidelné aktualizaci 
své Ïádosti.

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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V minul˘ch ãíslech Vám Re-
gionální inovaãní centrum Fr˘-
dek-Místek poskytlo základní
informace o ãtyfiech progra-
mech podpor pro malé a stfied-
ní podnikání (MSP). 

KaÏd˘ z tûchto programÛ je
zamûfien na urãitou skupinu podni-
katelÛ a reprezentuje jin˘ druh
podpory. Dle tûchto programÛ bylo
moÏno získat  pfiímo úvûr jako druh
podpory. Existují i programy umoÏ-
Àující získání pfiíspûvkÛ k úhradû
ãásti úrokÛ jiÏ poskytnutého úvûru,
pfiípadnû ãásteãnou záruku pro
jeho získání. Jejich typick˘mi pfied-
staviteli jsou programy REGION
a REGIOZÁRUKA. Oba programy
lze uplatnit zejména ve strukturál-
nû postiÏen˘ch regionech, ke kte-
r̆ m od 1.1.2001 patfií i okres FM.

Program REGION:
● je urãen pro Ïadatele s ménû
neÏ 250 zamûstnanci, ktefií mají
vypofiádané závazky vÛãi státu
● musí se jednat o investiãní úvûr
pro podporované ãinnosti, kter˘
není v dobû podání Ïádosti star‰í
neÏ 12 mûsícÛ
● poskytuje se finanãní pfiíspûvek
ve v˘‰i 10 % úrokÛ z bankovního
úvûru na realizaci projektu
● maximální v˘‰e podporované-
ho úvûru ãiní 20 mil. Kã, k vy‰‰ím
ãástkám se nepfiihlíÏí
● podmínkou je do 12 mûsícÛ po
poskytnutí podpory zv˘‰ení poãtu
zamûstnancÛ nejménû o 1 na
kaÏdé zapoãaté 2 mil. Kã úvûru
(celkem musí b˘t tento stav
zachován 36 mûsícÛ od získání
pfiíspûvku.

Program REGIOZÁRUKA:
● okruh ÏadatelÛ je stejn˘ jako
v pfiedcházejícím pfiípadû
● musí se jednat o investiãní úvûr
pro podporované ãinnosti
● umoÏÀuje poskytnout záruku za
bankovní úvûr aÏ do v˘‰e 75 % jis-
tiny úvûru  a nesplacen˘ch úrokÛ
men‰ích neÏ 30 % jistiny úvûru
● podmínka zv˘‰ení poãtu za-
mûstnancÛ a jejich udrÏení je to-
toÏná s programem REGION

Detailnûj‰í informace a pfiípad-
ná pomoc pfii zpracování vlastní
Ïádosti tûmto a mnoha dal‰ím
programÛm mÛÏete získat pfii
osobní náv‰tûvû RIC F-M s.r.o.
na základû pfiede‰lé telefonické
dohody (tel. 0658/60 11 71,
60 12 01).

Zlatník RytecJ &P
PRODEJ HODINEK + ZÁRUâNÍ SERVIS

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

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

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

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

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

ELEKTRONICKÉ SOUâÁSTKY,
NÁHRADNÍ DÍLY AUDIO, VIDEO, 

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

KUPÓNY GO, TWIST, OSKAR
A DAL·Í

OPRAVY
tv, audio, video, 

mobilní telefony, mikrovlné trouby
a po dohodû v bytû zákazníka 

i opravy televizorÛ

S í d l o :

Firma VADaS
ul. 28. fiíjna 1639 Místek 

(internát SP· naproti Hutního projektu)

Tel.: 0602/566 025 
0658/313 85

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

e-mail: vadas@spsfm.cz

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 

Dal‰í programy podpor pro podnikatele
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Vzdu‰n˘ prostor 
otevfieli vûtronû
Koncem dubna probûhly pod

patronací Euroregionu Beskydy,
Horské vûtroÀové ‰koly a Obce
Îywiec Mezinárodní vûtroÀové
závody o „POHÁR EUROREGI-
ONU“ na leti‰ti ÎAR“ u polského
Îywce. Závody zaãaly proslo-
vem polského ministra dopravy
a námofiního hospodáfiství p. J.
Widzyka a velvyslancÛ polské,
slovenské a ãeské republiky.
Do‰lo k slavnostnímu podpisu
dohody mezi leteck˘mi agentu-
rami ve vûci otevfiení vzdu‰né-
ho prostoru nad územím Euro-
regionu Beskydy. Leteckého
dne se osobnû zúãastnili pfied-
stavitelé Euroregionu Beskydy
a obcí sedmi sdruÏení Regionu
Beskydy. (hw)

Pfiedná‰kové sály hotelu Cen-
trum a âeské poji‰Èovny 14.
ãervna oÏijí tradiãními XXX. Dny
zdravotníkÛ, které organizuje
Nemocnice ve Fr˘dku-Místku.

„Dny zdravotníkÛ mají celook-
resní charakter a v oãích zdravot-
níkÛ mívají velk˘ v˘znam a ohlas.
MoÏností komunikace, konzultací
a sdûlení odborn˘ch informací
a vûdomostí dopomáhají v˘znam-
nou mûrou zkvalitÀovat diagnos-
tické a terapeutické metody,“ fiíká
fieditel Nemocnice ve Fr˘dku-
Místku Ivo ·evãík. Prostfiednictvím
tohoto odborného setkání dochází
k prezentaci nejmodernûj‰ích me-
tod lékafiské a o‰etfiovatelské pra-
xe realizované v Nemocnici ve
Fr̆ dku-Místku, Nemocnici Tfiinec,
Nemocnici Podlesí v Tfiinci, Bes-
kydském rehabilitaãním centru  âe-

ladná, OLÚ TRN Jablunkov, Do-
movû dÛchodcÛ ve Fr̆ dku-Místku
a dal‰ích zafiízeních.

Leto‰ní Dny zdravotníkÛ budou
o to zajímavûj‰í, Ïe bude, s pfiiãi-
nûním a podporou âeského Te-
lecomu, poprvé mimo odborné
pfiedná‰ky a diskuse, uskuteãnûn
telemost mezi jednotliv˘mi zdra-
votnick˘mi zafiízeními a hotelem
Centrum, prostfiednictvím které-
ho budou moci zdravotníci pfiímo
sledovat odborné zákroky, napfi.
gastroenterologické vy‰etfiovací
metody, kardiochirurgické opera-
ce, oãní operace apod. 

Jednání se zúãastní lékafii
a sestry rÛzn˘ch odborností a spe-
cializací, praktikující léãebnou
a o‰etfiovatelskou péãi ve stát-
ních a privátních zdravotnick˘ch
zafiízeních. 

Zdravotníci vyzkou‰í  telemost
Regionální inovaãní centrum Fr˘dek-Místek s.r.o.  Vás srdeãnû zve

na odborn˘ semináfi „¤ízení finanãních tokÛ v podniku“, kter˘ se bude
konat dne 19. ãervna 2001, v 8.30 hodin. Místo konání:  areál VÚHÎ
a.s., Dobrá 

Program semináfie:
1. Finanãní toky (cash-flow) podniku
1.1. V˘znam finanãního fiízení pro zaji‰tûní likvidity podniku
1.2. Retrospektivní cash-flow
1.3. Prognóza cash-flow jako nástroj finanãního plánování podniku 
1.4. Cash-flow investiãních projektÛ
2. Ukázka pfiíkladÛ praktického prognózování cash-flow podni-

ku vãetnû jeho programového zabezpeãení
2.1. Pfiíklad krátkodobé prognózy cash-flow
2.2. Pfiíklad dlouhodobé prognózy cash-flow
Pfiedná‰ející: doc.Ing.Richard Rechtenberg, CSc. - ekonomick˘

fieditel VÚHÎ a.s., Dobrá, Ing.Jaroslav Franek -
vedoucí finanãního oddûlení VÚHÎ a.s., Dobrá 

Cena semináfie: 300,- Kã pro firmy mimo RIC F-M s.r.o. 
Pfiihlásit se mÛÏete na telefonním ãísle 0658/601206, 601201 nebo

na adrese Regionální inovaãní centrum Fr˘dek-Místek s.r.o., Dobrá
240, 739 51 Dobrá.

Bude semináfi o finanãních tocích

Objednací lístek ãasopisu OBCHOD ● KONTAKT ● MARKETING:

MnoÏství (v ks) ............................. Bankovní spojení .......................
Firma ............................................ IâO ............................................
...................................................... DIâ.............................................
Pfiíjmení a jméno ........................... Telefon.......................................
Ulice .............................................. Fax.............................................
PSâ ........ Místo ............................ Obor podnikání ..........................

Datum  .......................................... Razítko a podpis ........................

Objednací lístek po‰lete na adresu: QplusQ, s.r.o., Myslíkova 25, 
110 00 Praha 1, fax: 02/2491 8094, 

e-mail: knotova@doingbusiness.cz.

Na podporu exportu nov˘ ãasopis
OBCHOD ● KONTAKT ● MARKETING

Odbor územního a ekono-
mického rozvoje Mûstského
úfiadu ve Fr˘dku-Místku upo-
zorÀuje na moÏnost objednání
ãasopisu OBCHOD ● KONTAKT
● MARKETING, kter˘ vydává
Ministerstvo prÛmyslu a ob-
chodu âR v rámci sv˘ch aktivit
na podporu exportu. 

Firmám a dal‰ím ãesk˘m sub-
jektÛm zab˘vajícím se zahraniã-

ním obchodem, které si ãasopis
objednají, je zasílán po jednom
kuse mûsíãnû zdarma, dal‰í v˘tis-
ky pak za úhradu. 

Cena ãiní u v˘tiskÛ objedna-
n˘ch pfiedem 10 Kã (plus 5 %
DPH, plus po‰tovné), u doposílek
star‰ích ãísel 19 Kã (plus 5 %
DPH, plus po‰tovné), u v˘tiskÛ
posílan˘ch do zahraniãí 20 Kã
(plus po‰tovné).

✄
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SdruÏení zdravotnû postiÏe-
n˘ch v âR a Centrum sluÏeb pro
zdravotnû postiÏené mají své
nenápadné sídlo na Kolafiíkovû
ulici 653 ve Fr˘dku-Místku. Ne-
nápadné proto, Ïe sídlí ve v˘mû-
níkové stanici akciové spoleã-
nosti DISTEP Fr˘dek-Místek,
a ne právû snadno se hledají.

Sleduje zmûny 
v zákonech

Zdravotní sestra Anna Víteãko-
vá, která má sama zmûnûnou
pracovní schopnost, za dlouhá lé-
ta práce pro zdravotnû postiÏené
spoluobãany dobfie rozumí jejich
potfiebám. Je pfiipravena pomoci
v‰em, ktefií se tfieba právû novû
ocitli v tûÏk˘ch Ïivotních situacích
a hledají sociálnû-právní pomoc.
Tu jim nabízí jako vedoucí Centra
sluÏeb pro zdravotnû postiÏené,
jehoÏ zfiizovatelem je SdruÏení
zdravotnû postiÏen˘ch v âeské
republice, se sídlem v Praze.

Paní Víteãková sleduje legisla-
tivní zmûny, které se t˘kají zdra-
votnû postiÏen˘ch obãanÛ. S no-
v˘m silniãním zákonem napfiíklad
do‰lo ke zmûnám speciálního oz-
naãení vozidel a osob. Informa-
tivní znaãka - vozíãek - je mezi-
národním oznaãením pro v‰ech-
na vozidla tûÏce zdravotnû posti-
Ïen˘ch obãanÛ bez ohledu na
typ postiÏení (kromû sluchovû
postiÏen˘ch, ktefií uÏívají specific-
kou znaãku - ucho).

„Zaji‰Èuji také v‰e, co souvisí
s klubovnou, která je tady k dis-
pozici v‰em. Spolková ãinnost
spoãívá pfiedev‰ím v moÏnosti
setkávání lidí podobnû postiÏe-
n˘ch, nemocn˘ch, ktefií se vzá-
jemnû povzbuzují a tû‰í se ze
spoleãn˘ch akcí. Organizuji re-
kondiãní pobyty a plavání. Za rok
je  celkem pofiádáno dvanáct aÏ
ãtrnáct pobytÛ pro zdravotnû
postiÏené dospûlé obãany i dûti,“
fiíká Anna Víteãková. 

Spolupracuje 
s institucemi

Spolková ãinnost se úzce pro-
líná s odbornou ãinností, která
spoãívá pfiedev‰ím ve sledování
legislativních zmûn t˘kajících se
zdravotnû postiÏen˘ch, dále v po-
fiádání odborn˘ch semináfiÛ a me-
todickém pfiedávání zku‰eností
místním organizacím, které mají
svou právní subjektivitu. Centrum
sluÏeb pro zdravotnû postiÏené
v celém systému sociálních slu-
Ïeb plní tedy roli nejen jiÏ zmínû-
ného kontaktního místa pro zdra-
votnû postiÏené obãany a jejich
rodiny, ale je téÏ informaãním
centrem s nabídkou rÛzn˘ch spe-
cifick˘ch sluÏeb, vystupuje jako
obhájce práv zdravotnû postiÏe-
n˘ch a zprostfiedkovatel pomoci
pfii fie‰ení obtíÏné sociální situace
formou spolupráce s pfiíslu‰n˘mi

odborníky a institucemi. „I kdyÏ
v souãasnosti existuje pomûrnû
‰iroké spektrum nejrÛznûj‰ích so-
ciálních aktivit, nûkdy ani obecní
úfiady nejsou o v‰ech informová-
ny. A tak zájem o Centrum sluÏeb
zdravotnû postiÏen˘ch trvá bez
ohledu na to, zda tu jsou ãi
nejsou peníze na jeho ãinnost.
V‰echny sluÏby centrum posky-
tuje bezplatnû,“ dodává Anna
Víteãková.

Radost by mûla 
z plavenek

Paní Víteãkovou ãeká spousta
osobních i telefonick˘ch dotazÛ,
také náv‰tûvy klientÛ, starost
o zfiízení imobilních telefonních
stanic, o vyhrazená parkovi‰tû a in-
dividuální  fie‰ení konkrétních pfií-
padÛ, vydávání povolenek do le-
sÛ pro drÏitelé prÛkazu zdravotnû
postiÏen˘ch, celoroãní prodej po-
mÛcek pro sluchovû postiÏené a ta-
ké v˘dej kompenzaãních pomÛ-
cek z pÛjãovny, z nichÏ nûkteré
byly zakoupeny z prostfiedkÛ cha-
ritativního fondu Mûsta Fr˘dek-
Místek (tfii mechanické vozíky,
rotoped). Chystá projekty a hledá
podporu téÏ pro v‰echny  speci-
fické organizace zdravotnû posti-
Ïen˘ch, které centrum zastfie‰uje
a vytváfií jim potfiebné zázemí.
Spolupracuje s okresním i mûst-
sk˘m úfiadem, také s úfiadem
práce zejména ve vûci zamûst-
návání osob se zmûnûnou pra-
covní schopností.

Na otázku závûrem - co by jí
udûlalo nejvût‰í radost, fiíká, Ïe
se tû‰í z novû otevfieného bazé-
nu, kde aspoÀ ãásteãnû bylo
pamatováno na zdravotnû handi-
capované. A proto velkou radost
by jí nyní udûlala finanãní pomoc
na zaplacení nájmu vyhrazen˘ch
hodin k plavání zdravotnû posti-
Ïen˘ch obãanÛ, ktefií plavání
potfiebují pro zlep‰ení fyzické, ale
i psychické kondice.  

Anna Nováková

Zdravotnû postiÏení se mají na koho obrátit

✌
Prodej stavebnin: POROTHERM, HEBEL, PORFIX, stfie‰ní krytiny, stavební lepenky,
izolace ROCKWOL, polystyrén, CETRIS,  obklady a dlaÏby, EUTIT, zdravokeramika,
vany, komíny SCHIEDEL. Vodo-topo materiál: baterie, bojlery, okapy, odpadní a kanali-
zaãní roury. Elektroinstalaãní materiál: kabely, hromosvodovina, stykaãe aj. 

Vedení - fax: 0658/63 00 32, prodejna - tel.: 0658/63 18 35, 
doprava - 0602 343 713, 0602 739 419,
stavebniny - tel.: 0658/63 16 39, fax: 0658/63 02 26, 
vodo-topo-elektro - tel.: 0658/63 05 65, fax: 0658/63 11 73. 

Asistentská sluÏba Spoleã-
nosti pro canisterapii a osobní
asistenci se zamûfiuje na napl-
nûní potfieb handicapovan˘ch
lidí v pfiirozeném rodinném  pro-
stfiedí, bez v˘znamn˘ch ne-
gativních dopadÛ na rodinu.
Asistent ãi asistentka  umoÏní
tûmto lidem Ïít zpÛsobem, kter˘
se nejvíce blíÏí bûÏnému Ïivotu.

Pro dûti i seniory
âinnost asistentÛ vyuÏijí nejen

tûlesnû ãi du‰evnû nemocní, ale
i rodinní pfiíslu‰níci, protoÏe jim
umoÏní vydechnout z celodenní
sluÏby u jejich nejbliÏ‰ího. Mohou
se tak vûnovat práci ãi koníãkÛm,
rodiãe dûtí se mohou vrátit do
zamûstnání. Asistent se o jejich
dítû postará, popfiípadû je zavede
do  pfied‰kolního zafiízení ãi  ‰koly
a po dobu v˘uky je s dítûtem.
Jeho úkolem je zabezpeãení ú-
konÛ, které prozatím ‰koláãka
z v˘uky vyfiazovalo.

SluÏba u seniorÛ probíhá také
v rodinném prostfiedí. Asistent
zajistí osobní hygienu klienta, na-
krmí ho, pomáhá pfii obstarávání
domácnosti. V‰e dle písemné
smlouvy mezi klientem nebo
rodinn˘m pfiíslu‰níkem eventuál-
nû poruãníkem a spoleãností Po-
dané ruce - Spoleãnost pro ca-
nisterapii a osobní asistenci (dá-
le jen agentura OSA). Dle potfieby
je moÏno smlouvu o jednotliv˘ch
úkonech roz‰ifiovat nebo nepo-
tfiebné úkony ru‰it. V‰e písemnû,
aby klient i agentura OSA byli
smluvnû vázáni a ãinnost asisten-
tÛ byla pruÏná, úãelná.

Kdo sluÏby provádí
Agentura OSA  je zastoupena

fieditelkou projektu, která dle pot-
fieb, naléhavosti, závaÏnosti sta-
vu klienta nabídne vhodného
asistenta s patfiiãn˘mi znalostmi
a zku‰enostmi. Bude-li klient
s navrÏen˘m  asistentem souhla-
sit, dojde k uzavfiení písemné
smlouvy  mezi klientem a agentu-
rou OSA s pfiesn˘m  stanovením
poÏadovan˘ch úkonÛ. 

Práci provádí asistent dle v˘‰e
zmínûné smlouvy,  v‰e zazname-
nává v denním v˘kazu práce
a tento potvrdí klient nebo jeho
zástupce podpisem pfii zakonãení
ãinnosti. 

Klient volí dle potfieb sluÏbu
hodinovou aÏ osmihodinovou,
denní, odpolední, noãní. V‰e se
fiídí potfiebami klienta (po píse-
mné smlouvû o vykonávání asi-
stentské ãinnosti). 

Agentura OSA spolupracuje
s Mûstsk˘m úfiadem ve Fr˘dku-
Místku, obãané mûsta FM mohou
Ïádat o pfiíspûvek na tuto sluÏbu
na sociálním odboru (paní Blab-
lová tel. 609342). 

Ceny sluÏeb
Náklady na sluÏbu osobní asi-

stence jsou zatím stanoveny na
l hod.sluÏby 71,- Kã, zahrnují

ve‰keré náklady spojené s pos-
kytováním sluÏby vãetnû reÏijních
(6,-Kã), mzdov˘ch (48,-Kã) a pfií-
m˘ch provozních. Klienti s trva-
l˘m bydli‰tûm ve FM mohou Ïá-
dat sociální odbor MûÚ FM, v pfií-
padû kladnû vyfiízené Ïádosti
bude jejich finanãní zainteresova-
nost niÏ‰í. Na‰í  snahou je a stále
bude, oslovovat sponzory, jedno-
tlivce, i nadaãní spoleãnosti a ce-
nu za tak potfiebnou sluÏbu, jakou
je osobní asistence, sniÏovat.

Osobní asistence v praxi
SluÏbu osobní asistence mo-

hou Ïádat i ostatní potfiební s byd-
li‰tûm mimo mûsto. V‰ichni klien-
ti se mohou informovat v sídle
sdruÏení Podané ruce - Spoleã-
nost pro canisterapii a osobní
asistenci, Zborovská 465, 73801
Fr˘dek-Místek, po telefonické do-
mluvû s Helenou Fejkusovou -
fieditelkou projektu OSA. Tel.:
0658/32909 (i zázn.) mobil. 0604/
922319.       

Podané ruce - Spoleãnost pro
canisterapii a osobní asistenci se
bude snaÏit o to, aby asistentská
sluÏba pomohla klientovi Ïít, po-
kud to jen trochu pÛjde, normál-
ním Ïivotním rytmem, umoÏnila
mu bydlet doma, ve vlastním bytû
nebo domû, vést normální rodin-
n˘ Ïivot, chod  domácnosti,  cho-
dit do ‰koly ãi zamûstnání, jezdit
na dovolenou. âlovûk zdrav˘ si
jistû fiíká, co vlastnû nabízíme. Jen
nemocn˘ v‰ak  ocení, Ïe pfiijde
asistent, obleãe ho a jdou ven. 

S klienty nám pomáhají i stu-
dentky Stfiední zdravotnické ‰ko-
ly ve FM, jejich sluÏbu ocení rodi-
ny s postiÏen˘mi dûtmi, mohou
napfiíklad za kulturou a o han-
dicapované  dítû je kvalitnû  pos-
taráno. Na‰i klientelu tvofií i mladí
lidé po úrazech, ktefií jsou tímto
vytrÏeni od sv˘ch pfiátel, zájmÛ.
Návrat mezi vrstevníky jim
mohou usnadnit osobní asistenti
právû z fiad studentÛ a studentek.  

Helena Fejkusová

Co potfiebujete vûdût 
o sluÏbách osobní asistence 

● 1. kvûtna bojovali házenkáfii
SKP Fr˘dek-Místek o mistrovsk˘
titul s celkem HCB Karviná. Na‰i
borci zÛstali stfiíbrní.
● V sobotu 6. kvûtna byl na se-
verní Moravû spatfien na obloze
pohybující se hofiící meteorit. Ta-
ké v na‰em mûstû si lidé v‰imli
zvlá‰tního úkazu a usly‰eli silné
zadunûní.
● 11. kvûtna byl dokonãen spo-
leãn˘ projekt radnice a romsk˘ch
firem, které provedly rekonstrukci
neobyvatelného domu na ul. Míru.
● Od 11. kvûtna mÛÏe uÏívat St-
fiední prÛmyslová ‰kola ve Fr˘d-
ku-Místku status Autodesk Aca-
demia, ãímÏ se zafiadila do sítû
akademick˘ch vzdûlávacích cen-
ter v na‰í republice.
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Posledním zchátral˘m objek-
tem na zrekonstruovaném Zá-
meckém námûstí ve Fr˘dku
zÛstává dÛm ãíslo 52 na rohu
Hluboké ulice. DÛm je majet-
kem fyzick˘ch osob, proto byl
prozatím mûstsk˘ i stavební
úfiad, i pfies ve‰keré apely a vy-
naloÏené úsilí vedoucí k zá-
chranû domu, bezmocn˘. Situ-
ace se zmûnila teprve ve chvíli,
kdy statik oznaãil objekt za
nebezpeãn˘ svému okolí. Te-
prve tento znaleck˘ posudek
umoÏnil úfiadÛm podnikat dal‰í
kroky. 

„O nezbytn˘ch úpravách domu
ãíslo 52 na Zámeckém námûstí
ve Fr˘dku vede v souãasné dobû
Stavební úfiad ve Fr˘dku-Místku
správní fiízení. Objednali jsme si
na náklady vlastníkÛ domu vypra-
cování projektové dokumentace,
podle které budou nezbytné úpra-
vy domu realizovány. V‰ichni ú-
ãastníci fiízení se s touto projekto-
vou dokumentací mají právo se-
známit,“ informuje vedoucí sta-
vebního úfiadu Hana Mrózková.

S projektovou dokumentací se
rovnûÏ seznamují a ve stanovené
lhÛtû se k ní vyjádfií i odborníci
z referátu regionálního rozvoje
a územního plánování Okresního
úfiadu ve Fr˘dku-Místku, ktefií
dohlíÏejí na památkovû chránûné
objekty. 

„AÏ bude mít stavební úfiad
potfiebná vyjádfiení k dispozici, nic
nebrání tomu, aby vydal správní
rozhodnutí o nafiízení nezbytn˘ch
úprav vlastníkÛm domu. Pokud
rozhodnutí nabude právní moci
a vlastníci nezareagují a ve stano-
vené lhÛtû nafiízené nezbytné ú-
pravy domu nezahájí, pak staveb-
ní úfiad pfiistoupí k tak zvanému
v˘konu rozhodnutí náhradním v˘-
konem, to znamená, Ïe objedná
odbornou firmu, která na náklady
a nebezpeãí vlastníkÛ domu prá-
ce provede,“ vysvûtluje Hana
Mrózková. TfiebaÏe tento postup
mÛÏe na první pohled vypadat
sloÏitû a zdlouhavû, úfiad se pfies-
nû fiídí stavebním zákonem. Je
povinen dodrÏet v‰echny záko-
nem stanovené lhÛty i postupy

a celou vûc nemÛÏe více urychlit. 
Vzhledem k tomu, Ïe dÛm

zaãal ohroÏovat své okolí a hrozí,
Ïe by z nûj mohly opadávat kusy
nebo v nejhor‰ím pfiípadû i sesuv
nûkteré jeho stûny, byl stavební
úfiad nucen v zájmu bezpeãnosti
obãanÛ kolem domu postavit plot.
Tím se v‰ak bohuÏel zneprÛchod-
nila Hluboká ulice a lidem se
zkomplikoval pfiístup k provozov-
nám firem, které sídlí v dolní ãásti
Hluboké ulice. 

Aãkoliv k tomuto stavu do‰lo
vinou vlastníkÛ domu ãíslo 52,
radnice se postiÏen˘m firmám
snaÏí vyjít vstfiíc a vzniklé nepfií-
jemnosti jim co nejvíce vynahra-
dit. Proto majitelÛm tûchto firem
poskytla zdarma právní poradnu
a moÏnost bezplatné prezentace
ve Zpravodaji Rady mûsta Fr˘d-
ku-Místku. Souãasnû by mûsto
chtûlo dát obãanÛm na vûdomí,
Ïe k firmám na Hluboké ulici je
pfiístup z dolní ãásti Zámecké u-
lice, odboãka je poblíÏ policejní
sluÏebny. (jr)

Události se pomalu dávají do pohybu, 
polozbofien˘ dÛm uÏ nebude hanbou mûsta

Dûtsk˘ den 
na leti‰ti Místek 

Pobeskydsk˘ aviatick˘ klub
Fr˘dek-Místek 

zve dûti a jejich rodiãe na

DùTSK¯ DEN, 
kter˘ se uskuteãní  

v sobotu 16. 6. 2001 
od 10.00 hodin 

na leti‰ti v Místku-Bahnû.
âlenové klubu pofiádají akci 

ve spolupráci se 
Stanicí mlad˘ch turistÛ F-M 

pod zá‰titou 
Mûstského úfiadu ve FM

Dûti si budou moci odzkou‰et
svou dovednost v rÛzn˘ch 

soutûÏních disciplínách. 
Pro diváky jsou pfiipraveny

ukázky rádiem fiízen˘ch modelÛ
letadel, vãetnû ukázek 
ultralehk˘ch letadel. 

Na leti‰tû trefíte 
po znaãené trase 

od autobusové zastávky Letná. 
Jste srdeãnû zváni.
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Starosta mûsta PhDr. Zdenûk
Stolafi a dal‰í pfiedstavitelé Mûs-
ta a Okresního úfiadu ve
Fr˘dku-Místku se koncem dub-
na se‰li v obfiadní síni fr˘decké-
ho zámku a ocenili knihami
a drobn˘mi dárky 44 ÏákÛ a stu-
dentÛ základních i stfiedních
‰kol a uãili‰È na území mûsta,
ktefií dosahují mimofiádn˘ch
studijních v˘sledkÛ a reprezen-
tují v nejrÛznûj‰ích soutûÏích,
olympiádách a zájmov˘ch ãi
sportovních ãinnostech nejen
svou ‰kolu, ale také Fr˘dek-
Místek, a nûktefií i âeskou
republiku.

Ze Z· na ul.  J. âapka byli
ocenûni Tereza Tomá‰ková, Mar-
tin Kadlík, Jifií Mikulec, Jifií Kalivo-
da, Jan Macíãek a Jifií Tomá‰ek
(‰achisté). Katefiina Ka‰párková
(literární soutûÏ). 

Z· na Komenského ulici vy-
brala Tomá‰e Hú‰tana (v˘tvarné
soutûÏe, v˘born˘ prospûch). 

Z· na ul. E. Krásnohorské
navrhlo Romanu Klepkovou (ok-
resních olympiády).

Z· na ul. Pion˘rÛ reprezentuje
Martin Ligocki (soutûÏe a olympi-
ády), Miroslav Magnusek (spor-
tovní soutûÏe), Jan KaÀok (mate-
matické a jazykové soutûÏe).

Z· na ul. 1. máje reprezentuje
Kamila Mertová (olympády, v˘-
born˘ prospûch).

Z· na ul. âSA reprezentovaly
na setkání Ïákynû Michaela Wlo-
soková a Hana Nikendeyová (ja-
zykové soutûÏe).      

Z· na Cihelní ulici doporuãila
Lenku ·kvarlovou (sport).     

Z· na ul. Jifiího z Podûbrad
vyslala na setkání Ïákyni Petru
Tobiá‰ovou (sport).

Soukromá základní ‰kola ve
FM se pochlubila tûmito Ïáky:
Matûj Kon‰tack˘ (‰achy), Domi-
nika KaÀáková (tenis), Petr Ko-
nÛpka (orientaãní bûh), Jaroslav
Janu‰ka a Martin Hlosta (anglick˘
jazyk). 

Soukromé osmileté gymnázi-
um reprezentoval Vít Kadubec
(angliãtina), Daniel Baránek (his-
torie, chemická olympiáda).

Z· na ul. E. Krásnohorské
2254 vyhodnotila Ïákynû: Nikola
Bozdûchová, Nikola Bedfiichová,
Zuzana MojÏi‰ková, Lucie ·ipo-
‰ová a Krist˘na Lanãová (Hlídky
mlad˘ch zdravotníkÛ).  Krist˘na
Lanãová záchránila dva lidské Ïi-
voty. 

Soukromá stfiední odborná
podnikatelská ‰kola ve FM
vyslala na setkání studentku

Lenku Stanovskou, která se
spolu s Krist˘nou Lanãovou podí-
lela  na záchranû dvou lidsk˘ch
ÏivotÛ

SO· fiemesel a podnikání
a SOU ocenilo Krist˘nu Wasylki-
wovou (modeling, mezinárodní
vzdûlávací programy).

SOU obchodní na tfi. T. G.
Masaryka zviditelnili Aneta Bû-
ãáková, Martin To‰enovsk˘, Da-
na HadviÏìáková (soutûÏe aran-
ÏerÛ), Martin Zapalaã (fiecko-fiím-
sk˘ zápas).  

Soukromá stfiední odborná
‰kola - FRYMOS navrhla student-
ku ·árku Ciencalovou (vrh koulí). 

Integrovaná stfiední ‰kola na
Lískovecké ulici nominovala
Oskara Klimánka (tenis), Davida
Ublaniãe, Miroslava Zajíce (stolní
tenis), Tomá‰e ·tûrbu (turistika).

SOU technické ve FM repre-
zentuje Pavel Fizek (skoky na
lyÏích)

Obchodní akademie ve Fr˘d-
ku-Místku vyslala Ditu Hrtusovou
(soutûÏe krásy).

Gymnázium Petra Bezruãe
ve Fr˘dku-Místku reprezentuje
Ondfiej Zela (anglick˘ jazyk).

Základní umûlecká ‰kola ve
Fr˘dku-Místku nominovala Jar-
milu Bezecnou (varhany). (AN)

Obchodní akademii ve Fr˘dku-Místku na setkání s pfiedstaviteli mûsta
reprezentovala Dita Hrtusová, která se letos probojovala do finále
soutûÏe Miss âeské republiky. Foto: Jana Rumianová
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Státní jazyková ‰kola
Palackého 123, Fr˘dek-Místek

vyhla‰uje ZÁPIS
do jazykov˘ch kurzÛ pro ‰kolní rok 2001/2002

Zápis bude probíhat ve dnech 11.6. aÏ 14.6.2001 vÏdy od 14,00
do 18,00 hodin v budovû Státní jazykové ‰koly (naproti Okresnímu
úfiadu v Místku). Budou otevfieny tyto:
1) ODPOLEDNÍ KURZY: 

AAAANNNNGGGGLLLLIIIIââââTTTTIIIINNNNAAAA:::: ● 1. - 5. roãník - 3 hod. t˘dnû ● 1. roãník - 2
hod. t˘dnû (ãeská uãebnice) ● 6. roãník - 6 hodin t˘dnû (3+3 hod.)
- pfiíprava na SVJZ ● konverzaãní kurz pro stfiednû pokroãilé - 2
hod. t˘dnû ● konverzaãní kurz pro pokroãilé - 2 hod. t˘dnû ● pfií-
pravn˘ kurz na mezinárodní zkou‰ky - 3hod. t˘dnû ● kurzy pro
Ïáky základních ‰kol  od 11ti let  - 2 hod. t˘dnû

NNNNùùùùMMMMââââIIIINNNNAAAA:::: ● 1.- 6. roãník  - 3 hod. t˘dnû ● 6. roãník - 6 hod.
t˘dnû (3+3hod.) - pfiíprava na SVJZ ● konverzaãní kurz  - 2 hod.
t˘dnû ●

FFFFRRRRAAAANNNNCCCCOOOOUUUU····TTTTIIIINNNNAAAA:::: ● 1. roãník - 3 hod. t˘dnû
IIII TTTTAAAALLLL····TTTTIIIINNNNAAAA:::: ● 1. a 2. roãník - 3 hod. t˘dnû
···· PPPPAAAANNNNùùùùLLLL····TTTTIIIINNNNAAAA:::: ● 1. a 4.  roãník - 3 hod. t˘dnû ● pfiípravn˘

kurz na mezinárodní zkou‰ky - 3 hod. t˘dnû
ââââEEEE····TTTTIIIINNNNAAAA    PPPPRRRROOOO    CCCCIIIIZZZZIIIINNNNCCCCEEEE:::: ● 3 hod. t˘dnû

·KOLNÉ: dospûlí: studenti, dûti:
1. aÏ 3. roãník 3 hod. kurzÛ 4.280,- Kã 3.880,- Kã
4. aÏ 6. roãník 3 hod. kurzÛ 4.520,- Kã 4.100,- Kã
6. roãník (6 hod.) 7.640,- Kã 6.900,- Kã
konverzaãní kurz (2 hod.) 3.080,- Kã 2.800,- Kã
kurzy pro dûti (2 hod.) 2.400,- Kã
Bûhem zápisu moÏnost konzultace s vyuãujícími.
2) DENNÍ STUDIUM:
Jednolet˘ intenzivní kurz anglického nebo nûmeckého jazyka
s pfiípravou na státní jazykovou zkou‰ku. Denní studium, v˘uka 20
hodin t˘dnû, ‰kolné je 18.800,- Kã. Podmínkou pfiijetí je maturitní
zkou‰ka. Termíny pfiijímacích zkou‰ek jsou 18. a 25.6.2001.

BliÏ‰í informace na tel. ã. 0658/36015, 
E-mail: sjsfm@oafm.cz, www.oafm.cz/sjs

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)

Radní se se‰li s nejlep‰ími Ïáky

Mezinárodní
lehkoatletické závody
V nedûli 10. 6. 2001 se usku-

teãní 1. roãník mezinárodních
lehkoatletick˘ch závodÛ ve Fr˘d-
ku-Místku pod zá‰titou Euroregi-
onu Beskydy v rámci Mûsta
Fr˘dek-Místek. SoutûÏit budou
Ïáci základních ‰kol âeské,
Polské a Slovenské republiky.
Zaãátek závodÛ je stanoven na
10.00 hodin. Po slavnostním za-
hájení zaãnou samotné soutûÏe
v tûchto disciplínách: bûh na 60
m, 800 m, ‰tafeta 3 x 300 m,
skok do dálky a skok do v˘‰ky.
Pfiijìte se podívat a povzbudit
na‰i mládeÏ na stadion TJ Sle-
zan ve Fr˘dku-Místku. 
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Návrat Ladislava Dryáka
Po létech exilu se vrátil do

rodného kraje sklenovsk˘ ro-
dák, v˘tvarník Ladislav Dryák.
V˘stava jeho prací darovan˘ch
mûstu Fr˘dek-Místek se usku-
teãnila v prÛbûhu kvûtna v Ga-
lerii LangÛv dÛm a v Galerii
Pod sovou. 

Autor se vyuãil v˘tvarnému fie-
meslu v umûlecko-prÛmyslovém
ateliéru A. Drobného v Místku a ty-
to základy pak roz‰ifioval samo-
studiem i privátním studiem v do-
bû vojenské sluÏby. Jako v˘tvar-
ník pracoval ve Fr̆ dlantû nad Os-
travicí, v Kovonû Karviná a nejdé-
le jako v˘tvarník Tû‰ínského di-
vadla v âeském Tû‰ínû. Realis-
tické vidûní svûta prohluboval stu-
dijními skicami etnografického
charakteru, které známe z doby
jeho pÛsobení v ãasopisu Tû‰ín-
sko. 

JiÏ v ‰edesát˘ch letech se dos-
tal jako politick˘ oportunista do o-
pozice, byla mu znemoÏnûna

práce svazového v˘tvarníka a na-
konec mu nezbylo neÏ odejít za
hranice. Usadil se v NSR. V Nû-
mecku mûl moÏnost si roz‰ífiit
svÛj v˘tvarn˘ obzor, objevil nová
témata, zvlá‰tû jej zaujala pro-
blematika ãlovûka v souãasné
spoleãnosti. Hodnû cestoval a obo-
hatil svÛj v˘tvarn˘ repertoár o no-
vé v˘razové moÏnosti. Pustil se
i do sochafiské tvorby. V˘sledkem
jeho práce jsou desítky individu-
álních i kolektivních v˘stav. 

Dryák také aktivnû pfiispívá
k rozvoji demokratického my‰lení
a prosazování evropanství. Je
zakladatelem a pfiispívatelem kra-
janského ãasopisu Hlas Bohemie,
aktivnû se úãastní ãinnosti fiady
evropsk˘ch mezinárodních orga-
nizací. V˘razem této aktivity je
i sochafiské dílo Europy, které vû-
noval mûstu Fr˘dek-Místek a kte-
ré by mûlo b˘t umístûno na zre-
konstruovaném prostranství pfied
kinem Petra Bezruãe. (kb)

● ●

Muzeum Beskyd Fr˘dek-Mís-
tek nabízí v‰em zájemcÛm zdar-
ma v˘pÛjãky tématick˘ch vide-
okazet. 

MÛÏete si zapÛjãit témûfi 120 té-
maticky komponovan˘ch videofil-
mÛ. Jedná se o publicistické do-
kumentární filmy rÛzného zamû-
fiení, kde pfievaÏují témata ekolo-
gická. Videofilmy zachycují krásy
a ohroÏení pfiírodovûdecky v˘z-
namn˘ch oblastí v âeské repub-
lice i ve svûtû, zab˘vají se Ïivot-
ním prostfiedím, jednotliv˘mi dru-
hy energií, odpady, etnografií, och-
ranou památek a podobnû. ·iro-
ce je zastoupena také fií‰e zvífiat
a rostlin. Na své si pfiijdou i zá-
jemci o filosofické otázky civiliza-
ce nebo tfieba jen ti, ktefií chtûjí

vûdût, jak uspofiit energii v domác-
nosti. Vût‰ina snímkÛ má peda-
gogick˘ charakter, a proto jsou
vhodné jako doplnûk v˘uky na
v‰ech typech ‰kol, poãínaje zák-
ladními. Seznam v‰ech nabíze-
n˘ch videokazet najdete na www.
web.telecom.cz/muzeumbeskyd
nebo pfiímo v místû zapÛjãení na
pfiírodovûdném oddûlení Muzea
Beskyd, ulice Hluboká 66 (po - pá
8 - 15 hodin). Na internetov˘ch
stránkách Muzea Beskyd najdete
rovnûÏ informace o ãinnosti jed-
notliv˘ch oddûlení vãetnû knihov-
ny, pfiehled v˘stav a expozic plá-
novan˘ch v roce 2001, termíny
jarmarkÛ, veãerních prohlídek,
FestivalÛ ptactva, Zpívání pod
lípou aj.

Muzeum pÛjãuje videokazety

Dûti zahrají 
na housliãky

JiÏ 6. koncert Zpívejte housliã-
ky pofiádá Houslová ‰kola pro
nejmen‰í Fr˘dek-Místek ve spo-
lupráci se Základní umûleckou
‰kolou Viléma PetrÏelky v Ostra-
vû a se Studentsk˘m komorním
orchestrem.

Koncert se uskuteãní v sobotu
9. ãervna 2001 v 15.30 hodin
v kostele sv. Jana Kfititele ve
Fr˘dku (poblíÏ Zámeckého ná-
mûstí). 

Pfiijìte se 
podívat na druh˘

Den fiemesel
Akce se koná v sobotu 16. ãer-

vna od 9 do 15 hodin na prostran-
ství u kostela sv. Jana a Pavla
(za prodejnou Meinl) v Místku.

Své fiemeslo pfiedvede fiezbáfi,
krajkáfiky, kováfi, perníkáfika, ke-
ramik, malífi i jiní. Bude moÏné o-
chutnat medovinu a oblíbené v˘-
robky z medu místních vãelafiÛ.
Akci zpestfií módní pfiehlídka
ÏákyÀ fr˘decko-místecké Sou-
kromé odûvní ‰koly Na hrázi,
které pfiedvedou v˘robky ze své
vlastní dílny. 

Okolo desáté hodiny vystoupí
dûti z folklórního souboru Holubi-
anka z Kunãic pod Ondfiejníkem
pod vedením p. Svobodové. 

Pro dûti jsou pfiipraveny atrak-
ce a soutûÏe se sladk˘mi odmû-
nami. Vstup je pro v‰echny vol-
n˘. Akci pofiádá prodejna s gale-
rií Krásno. 

ZU· ve Fr˘dku-Místku pfiijímá
Ïáky ke studiu ve ‰kolním roce

2001-2002.
Nechte své dítû vzdûlávat

v nûkterém ze 4 umûleck˘ch
oborÛ 

Pfiijímáme pfiedev‰ím dûti ve
vûku 6-8 let.

Hudební obor  
pondûlí 11. a úter˘ 12.  ãervna 

od 14 do 16 hodin 
soubûÏnû v budovû Místek

i Fr˘dek. 
Vyuãujeme na tyto nástroje: 

klavír, varhany, kytara, akordeon,
housle, viola, violoncello, kontra-

bas, zobcová a pfiíãná flétna,
klarinet, trubka, lesní roh,

pozoun, cimbál, bicí nástroje
a sólov˘ zpûv. 

Ve ‰kole pracuje dûtsk˘ pûveck˘
sbor pod odborn˘m vedením. 
V˘bûr nov˘ch zájemcÛ bude 

v pondûlí 11. ãervna 
v 15,30  hodin 

budova Místek, uãebna 
ã. 42 - pfiízemí. 

Literárnû dramatick˘
obor - herecká pfiíprava  

pondûlí 11. a úter̆  12. ãervna 
od 14 do 16 hodin pouze 

budova Fr̆ dek, uãebna ã. 2. 

Taneãní obor  
pondûlí 11. a úter˘ 12. ãervna 

od 14 do  16 hodin 
budova Místek, uãebna 

ã. 31 - taneãní sál 
V˘tvarn˘ obor  

stfieda 13. ãervna 
pouze ve 14 hodin 

budova v˘tvarného oboru  
na ulici Politick˘ch obûtí 

BliÏ‰í informace tel. 313 75. 

Pfiijímací zkou‰ky na ZU·

·uba-duba band 
pfiivezl ocenûní

Mimofiádného úspûchu do-
sáhla Ïákovská kapela ·uba-
duba band, která v ZU· fungu-
je pod vedením p. uã. Milana
Michny. Na oblastní soutûÏi
taneãních, zábavn˘ch a jazzo-
v˘ch kapel v Havífiovû získala
1. cenu.

Podobného úspûchu dosá-
hla skupina ÏákÛ literarnû-dra-
matického oboru pod vedením
paní uãitelky J. Staníkové, kte-
rá získala na oblastní soutûÏi
v Tfiinci cenu za vynikající he-
reck˘ v˘kon.

Dûti projevily
soucit

Chtûli bychom se podûlit
o pfiíjemnou zku‰enost ze
spolupráce s rodiãi na‰ich
dûtí. V nûkolika dubnov˘ch
dnech, kdy se vût‰ina mal˘ch
a velk˘ch lidiãek tû‰í na Veli-
konoce, se nám podafiilo na
chvíli se zastavit a uvûdomit si
stíny, které na ná‰ svût obãas
padají. 

Nedávno se nám  do rukou do-
stala kniha Gábina, Víla Jasenka
a vánoãní prázdniny, zaslalo ji
obãanské sdruÏení na pomoc t˘-
ran˘m, zanedbávan˘m a opu‰tû-
n˘m dûtem - FOD. Dûti se zají-
maly o její pÛvod, a tak jsme se
dostali k povídání o dûtech opu‰-
tûn˘ch, bez domova, bez rodiãÛ.
Víme, Ïe jsou na‰e dûti je‰tû
malé na to, aby v‰echno pocho-
pily, pfiesto bylo vidût v jejich o-
ãích pozornost a soucit. Myslíme
si, Ïe zvlá‰tû v dne‰ní dobû je
dobré vést dûti k tomu, aby
dokázaly vnímat i ménû veselé
vûci a snaÏily se navzájem si

pomáhat, byt’ jen pohlazením
nebo úsmûvem. A odtud byl jen
krÛãek k nápadu, kter˘ se nám
podafiilo realizovat. Spoleãn˘mi
silami jsme dali dohromady
finanãní obnos 1707 Kã a ty jsme
vûnovali prostfiednictvím FOD
opu‰tûn˘m a t˘ran˘m dûtem.
Víme, Ïe to není mnoho, ale vûfií-
me, Ïe pfiispûje dobré vûci. Má-
me dobr˘ pocit z uji‰tûní, Ïe ne-
záleÏí na tom, jak je ãlovûk boha-
t˘, ale má-li srdce na pravém
místû. 

Dûti, rodiãe a zamûstnanci
M· Matefiídou‰ka
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Historick˘m úspûchem volejbalového oddílu TJ Sokol Fr˘dek-Místek
je postup druÏstva Ïen do nevy‰‰í republikové soutûÏe. Tímto úspû-
chem vyvrcholila dlouholetá systematická práce oddílu s mládeÏí, coÏ
potvrzuje i jejich druhé místo star‰ích Ïaãek na mistrovství âeské
republiky ve volejbale star‰ích Ïaãek. 
Na snímku nahofie zleva: trenér druÏstva Miroslav Polák, Katefiina
Motyãková, Jitka Procházková, Natálie Skfiípková, Jitka Danková,
pfiedseda oddílu Jifií Zaoral, zleva dole: SoÀa Bo‰tíková, Kapitánka
druÏstva Gabriela Sirotková, Michaela Hlaváãová, Jana Svobodová,
Renata Slámová. Na snímku chybí druh˘ trenér Jaroslav Bare‰
a ·árka Malá. Foto: Dr. Zdenûk ·rubafi
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Utkání ve fotbale
9.6. v 16.30 - Stadion Stovky
Fr˘dek-Místek - SK Hranice
Squash Relax Club
14.6. 16.00-22.00 Turnaj nejlep-
‰ích hráãÛ âR - MIX+MUÎI
15.6. 10.00-17.00 Turnaj nejlep-
‰ích hráãÛ âR - ÎENY+MUÎI
16.6. 10.00-16.00 Semifinále 
a finále - ÎENY+MUÎI+MIX
16.6. 19.30 Vyhlá‰ení nejlep‰ích
hráãÛ squashe âR
Leti‰tû Místek Bahno
16.6. Dûtsk˘ den - V˘stava
modelÛ letadel
Lískovecká desítka
23.6. - Start v 9.00 - Zastávka
autobusu ã.5 - K Hájku
Turnaj mlad‰ího Ïactva v teni-
se 29.6. - 1.7. od 9.00 - 
Tenisov˘ areál, sady B.Smetany

Za krásného, sluneãného
poãasí se uskuteãnil 1. kvûtna
atletick˘ mítink „Májové závo-
dy“, kter˘ kaÏdoroãnû pfiipra-
vuje atletick˘ oddíl TJ Slezan
FM ve spolupráci s mûstem na
stadiónu TJ Slezan FM. Le-
to‰ní roãník mûl velice dobrou
úroveÀ a více neÏ 250 závodní-
kÛ z 20 oddílÛ pfiedvádûlo hod-
notné v˘kony ve v‰ech vûko-
v˘ch kategoriích. Padly rovnûÏ
dva rekordy stadiónu. Oba
byly vytvofieny v dálkafiském
sektoru a oba v trojskoku. 

Mezi muÏi se o nû postaral ju-
niorsk˘ reprezentant Pavel Hav-
líãek v˘konem 15,06 m. Tento sed-
m˘ muÏ loÀského mistrovství
svûta v Chile v desetiboji pfiedve-
dl svou v‰estrannost i v hodu o‰-
tûpem, kde zvítûzil osobním re-
kordem 61,54 m. Mezi Ïenami
vytvofiila rekord domácí závodni-
ce Katefiina Chrobáková v˘ko-
nem 11,54 m. Katka pfiidala i 2.
místo v dálce a 3. ve v˘‰ce.
Skvûlou úroveÀ mûly bûhy na
100 m. Mezi muÏi dosáhl v˘bor-
ného ãasu 10,86 s Martin BfieÀ
z Vítkovic a v Ïenách zvítûzila
jedna z na‰ich souãasn˘ch nej-
lep‰ích sprintérek Pavla Andr˘s-

ková z Hodonína ãasem 12,32 s.
V Memoriálu Dominika Figara
v hodu kladivem zvítûzil Radim
Jebav˘ z USK Praha velice dob-
r˘m v˘konem 53,68 m. V Memo-
riálu Jana ¤eháka na 1500
m obhájil své loÀské vítûzství Jan
Polá‰ek z AC Havífiov. 

Velice poãetné bylo startovní
pole v Ïákovsk˘ch kategoriích
a o to více potû‰ily v˘kony domá-
cích vycházejících hvûzdiãek.
Mezi pfiedÏáky vybojoval tfii ví-
tûzství Daniel Mo‰kofi, a to
v bûzích na 60, 150 i na 800 m,
v mlad‰ích Ïácích Roman Ruck˘
zvítûzil na 60 a 300 m. Ve star-
‰ích Ïácích zvítûzil Miroslav Mag-
nusek na 300 m a v dálce. Mezi
nejmlad‰ími dûvãaty zvítûzila
dvakrát Adéla Marková, a to na
60 i 150 m. Mezi star‰ími Ïáky-
nûmi byla nejúspû‰nûj‰í Michae-
la Bubiková, která zvítûzila v bû-
zích na 300 a 800 m. 

Ceny nejlep‰ím pfiedávala mís-
tostarostka na‰eho mûsta ing.
Eva  Richtrová. Dal‰í roãník toho-
to sportovního atletického svátku
v na‰em mûstû se vydafiil a atleti
Slezanu pfiipravili dal‰í akci, která
velice dobfie prezentuje na‰e
mûsto.

Na Májov˘ch závodech padly rekordy

Putovní pohár Policie cup 
jako první získala 6. Z·

1. roãník branného závodu
pod názvem „Policie cup“ o pu-
tovní pohár fieditele Okresního
fieditelství PâR probûhl 11. 5.

Závod byl urãen pfiedev‰ím pro
dûti základních ‰kol 6. a 7. tfiíd.
âlenové 23 tfiíãlenn˘ch druÏstev
mûli moÏnost zmûfiit své síly na 5
km dlouhé trase ve Sviadnovû pod
·tandlem. Na trase si dûti mohly
vyzkou‰et své znalosti v dopravní
v˘chovû, ve zdravovûdû, ve stfiel-
bû ze vzduchovky, stfielbû graná-
tem a také ve vûdomostním testu,
kter̆ m byl závod zahájen. 

V doprovodném programu vys-
toupil Klub historick˘ch vojen-
sk˘ch vozidel 4 x 4 z Havífiova,
kterému bychom, stejnû jako
i ostatním sponzorÛm, chtûli po-
dûkovat nejen za poskytnutí polní
kuchynû a vojenského stanu, ale
díky nûmuÏ si dûti také mohly
prohlédnout vojenská vozidla
zblízka. 

Putovní pohár letos získalo
druÏstvo 6. Z· FM. Doufáme, Ïe
se závod stane tradicí a pfiispûje
k pfiiblíÏení policie dûtem z jiného
pohledu. Jana Posová

Na‰e mûsto se koncem dub-
na opût stalo hlavním mûstem
‰achu v Evropû. DÛm dûtí a mlá-
deÏe ve Fr˘dku-Místku ve spo-
lupráci s Beskydskou ‰acho-
vou ‰kolou uspofiádal pod zá-
‰titou Mûstského úfiadu ve
Fr˘dku-Místku jiÏ 22. roãník
Turnaje ‰achov˘ch nadûjí. 

Na startu se se‰lo 245 dûtí z 12
zemí Evropy (âR, Slovensko, Pol-
sko, Estonsko, Bûlorusko, Rus-
ko, Jugoslávie, Nûmecko, Anglie,
Irsko, Wales a Izrael), coÏ celkem
znamenalo spolu s rodiãi a trené-
ry na 400 úãastníkÛ. Turnaj se o-
dehrál v reprezentaãních prosto-
rách Národního domu v Místku. 

Jako kaÏdoroãnû i letos do
Fr˘dku-Místku pfiijely velmi silné
‰achové v˘pravy z celé Evropy.
Mezi zahraniãními úãastníky bylo
mnoho ‰achistÛ, ktefií startovali
na mistrovstvích Evropy i svûta.
Dûti byly rozdûleny do 8 vûko-
v˘ch kategorií od 8 do 14 let, pfii-
ãemÏ nejmlad‰ím úãastníkem se
stal pûtilet˘ Jifií Kozel z Fr˘dku-
Místku. Nejlépe si z fr˘decko-mís-
teck˘ch ‰achistÛ vedla Tereza

Tomá‰ková v kategorii dívek do
10 let, kdyÏ ziskem 7,0 bodÛ
z devíti partií obsadila 4. místo,
pûkn˘ v˘kon odvedli i Jifií Mikulec
v kategorii chlapcÛ do 14 let,
kdyÏ obsadil 5. místo. Na závûr
turnaje byly vyhodnoceny i nej-
lep‰í druÏstva. Na prvním místû
skonãilo bûloruské druÏstvo
Strateg Minsk, druhé místo obsa-
dila reprezentace Anglie, repre-
zentaci Slovenska patfií 3. místo.
·achisté Fr˘dku-Místku obsadili
velmi kvalitní 4. místo ve sloÏení
Tereza Tomá‰ková, Vojta Rojíãek,
Jifií Mikulec a âenda Stachovec.
Souãástí turnaje bylo i Meziná-
rodní Mistrovství âR dûtí do 8 let.
Celkem se pfiihlásilo 44 dûtí z 5
státÛ Evropy. I v turnaji se ‰achis-
té na‰eho mûsta neztratili, v dob-
rém svûtle se pfiedstavili bratfii
Ondfiej a Tomá‰ BoráÀovi a Ma-
tûj-Jan Nytra. 

V rámci Turnaje ‰achov˘ch
nadûjí 2001 probûhla i Dûtská
‰achová super‰ou, tj. oslava ‰a-
chové hry. Náv‰tûvníci, aÈ velcí,
ãi malí, mûli moÏnost si zahrát
‰achy s pfiedními ãesk˘mi i mezi-

národními mistry Sergejem Be-
rezjukem, Sergejem Veselov-
skym, Richardem Biolkem a nej-
lep‰í Ïenou v âR Janou Jacko-
vou, zahrát si s talenty Bes-
kydské ‰achové ‰koly ‰achy
naslepo, vyzkou‰et si své ‰acho-
vé umûní s ‰achov˘mi programy
na poãítaãích. Velmi vdûãné byly
i dûtské hry pfiipravené pracovní-
ky Domu dûtí a mládeÏe FM
a klubu JEN TAK.

„Chtûl bych podûkovat celému
organizaãní ‰tábu, hlavním part-
nerÛm fr˘decko-místeckého ‰achu
- Domu dûtí a mládeÏe a Mûst-
skému úfiadu ve Fr̆ dku-Místku.
Velké podûkování patfií hlavním
partnerÛm Turnaje ‰achov˘ch na-
dûjí 2001 Mûstskému úfiadu ve
Fr˘dku-Místku, Moravskoslezské-
mu ‰achovému svazu, firmám Ar-
cimpex, Alpres, IPS Tfiinec a Auto-
Cont CZ a.s., bez jejichÏ pomoci
by se Fr˘dek-Místek nemohl py‰-
nit v celé Evropû tak vysoce hod-
nocenou spoleãenskou a sportov-
ní akci,“ uvedl na závûr turnaje
fieditel Beskydské ‰achové ‰koly
Antonín Surma. (tk)

Fr˘dek-Místek se stal metropolí ‰achu v Evropû

Fr˘decko-místecké volejbalistky slaví úspûchy

Mladí motokrosafii
mají novou traÈ

Na území okresu FM vznikl
první dûtsk˘ motokrosov˘ klub,
kter˘ se zab˘vá pfiípravou mla-
d˘ch motokrosov˘ch jezdcÛ
ve vûku od 5 do 15 let. 

Klub je zaregistrován u Auto-
klubu âR a je neziskovou organi-
zací. Ve Stafiíãi u FM smûrem na
Chlebovice souãasnû vznikla
i první dûtská motokrosová traÈ
v Moravskoslezském kraji. 

Zveme v‰echny, ktefií máte rá-
di tento druh sportu, pfiijeìte se
v tréninkov˘ch dnech v úter˘ 
a od ãtvrtku do soboty odpoled-
ne podívat na novou traÈ i na
mladé motokrosafie. 

Chtûli bychom rovnûÏ podûko-
vat v‰em úfiadÛm, institucím,
sponzorÛm a nad‰encÛm, ktefií
pomáhali pfii budování tratû. 

(Za Beskydsk˘ junior 
motokros klub  Radim Andrle)

·est let hipoterapie 
Pod ·tandlem

V jezdeckém areálu Pod ·tand-
lem ve Sviadnovû pokraãuje ne-
pfietrÏitû uÏ 6. rokem hipoterapie
pro postiÏené dûti. Rehabilitaãní
t˘m Jezdeckého klubu FM pod
vedením A. ·palové oznamuje
v‰em zájemcÛm o terapii, Ïe je
nutné se pfiedem objednat. Infor-
mace na tel. 0603 522 829 - ·pa-
lová, 0606 845 145 - HrÛzková.
Dûtsk˘m poji‰tûncÛm VZP je hi-
poterapie poskytována zdarma.
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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
V‰echny programy jsou zcela dobrovolné.  
Pondûlí 9.00 -12.00 Barvínek
Úter˘ 9.00 - 12.00 a 15.00 - 17.00 Voln˘

program
Stfieda 9.00 - 12.00 Cviãení nebo taneãky

pro dûti
âtvrtek 9.00 - 12.00 Zpívánky
5.6. Oslava dne dûtí 
19. 6. Exkurze do jízdárny v Nov˘ch Dvorech,
projíÏìka na ponících. Sraz pfied bránou jíz-
dárny v 9.30 hod. Za de‰tû se nekoná. Burza
dûtského letního obleãení. PrÛbûÏnû lze pfii-
ná‰et dûtské obleãení pro dûti do 10 let. V˘dej
a vyúãtování v t˘dnu 18.6. - 21.6. 
Pfiipravujeme: Angliãtina pro maminky velmi
mírnû mírnû pokroãilé, kaÏd˘ ãtvrtek od 9.30.
Informace na tel. 633 119 
UpozorÀujeme:
Provoz KM konãí 28.6., zaãínáme po prázdni-
nách 3.9. 2001. Pfiejeme pfiíjemné prázdniny.
Hledáme: Nové maminky, které by nám po-
mohly zaji‰Èovat program a cel˘ chod klubu.

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:
5.6. Krteãkova tvofiivost
7.6. v 9.00 Cviãení
12.6. v 9.00 Cviãení
14.6. v 10.00 PhDr. Vlasta Kopfiivová - 
beseda o problémech ve v˘chovû pfied‰kolákÛ
19.6. Krteãkova tvofiivost
21.6. v 9.00 Cviãení
26.6. v 10.00 Kosmetické okénko
28.6. Závûreãn˘ táborák pfied prázdninami
(párky a chléb s sebou)
Za pûkného poãasí bude Krteãek na zahradû. 
V období prázdnin bude KMK uzavfien. 

Hluboká 66, Fr˘dek, Tel.: 0658/631145
Otevírací doba: Úter˘, stfieda, ãtvrtek,

pátek  13.00-18.00 hodin
(po dohodû i mimo otevírací dobu)

Od 1.6.2001 do 27.7. 2001
Radana Jafiabáãková - Malba na hedvábí,
autorsk˘ odûv, ‰perk
Pavla Soukupová - ‰perk 
VernisáÏ je v pátek 1.6. 2001 v 18.00 hodin.
âaj budou podávat modelky - studentky gym-
názia a SUP·. Zvuk a ruchy JonSon. 
V˘stava Quadrat Exhibicion, která bude v
âR ukonãena v kvûtnu, bude zahájena 24.6.
2001 v Kysucké galerii v âadci - O‰ãadnici. 

Palackého 134, Fr˘dek-Místek, 
tel.: 0658/334 31-2, 317 08, 64 47 80-1

Vladislav Bláha - kytara
âtvrtek 14. ãervna 2001 v 19.00 hodin - fr˘-
deck˘ zámek
7. zámeck˘ koncert
Program: J. Novák, N. Ko‰kin, ·. Rak, J. W.
Duarte, M. Tesafi
Coronide
âtvrtek 21. ãervna 2001 v 19.30 hodin -
schodi‰tû 1. Z· ve Fr˘dku Mytologick˘ pfiíbûh
o dramatickém osudu Korónis (Coronide)
Galakoncert 
VII. Mezinárodního folklórního festivalu
Nedûle 24.ãervna 2001 v 15.00 hodin - kino
P. Bezruãe. 
Vystoupení zúãastnûn˘ch zahraniãních sou-
borÛ z Moldávie, Egypta, Itálie, ·panûlska, Kyp-
ru,  Polska a domácích souborÛ Lipta z Liptálu
a Nisanka z Jablonce nad Nisou.
AG Flek
âtvrtek 28.ãervna 2001 v 19.00 hodin - fr˘-
deck˘ zámek
âeské srdce
Stfieda 11. ãervence 2001 v 19.00 hodin -
fr˘deck˘ zámek
Koncertní vystoupení originální rockové skupi-
ny orientované na keltskou a irskou hudbu.
Pfiipravujeme:
Honza Vyãítal a Greenhorns
Semtex
ZPÍVANÍ  POD  LÍPOU: Îalman a spol.,
·ajtar
Taneãní pro mládeÏ - podzim 2001 budou
probíhat záfií - prosinec 2001 v prostorách
Národního domu. Termíny: stfieda 17,00
a 19,30 hodin,  nedûle 16,00 a 18,30 hodin
Kurzovné 600 Kã je splatné v hotovosti pfii pfii-
jetí do kurzu. Prodej prÛkazÛ zahájen
v Národní domû. Pfiijímáme jiÏ pouze chlapce!
Informace p. Janáãková na tel. ãísle 0658/
320 11.

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

31.5. - 6.6. v 17.45 - Sleãna DrsÀák (USA)
* Romantická komedie o tom, Ïe chÛze
v lodiãkách je nûkdy zrádnûj‰í neÏ ruská
mafie a v‰echny „Missky“ nemusí b˘t slepice.
31.5. - 6.6. ve 20.00 - Vyhnáni z ráje (âR)
* Tragikomedie o tom, zda jsme schopni b˘t
svobodní, kdyÏ jsme pfiestali b˘t mravní. 
2.6. v 15.30 - Pan Tau a cesta kolem svûta
(âR)
7.6. - 13.6. v 17.45 - Kytice (âR)
* Filmové zpracování básnické sbírky Karla
Jaromíra Erbena
7.6. - 13.6. ve 20.00 - Mexiãan (USA)
* Romantická komedie s Bradem Pittem
a Julií Robertsovou v hlavních rolích
9.6. v 15.30 - Ferda Mravenec (âR)
14.6. - 19.6. v 17.45 a 20.00 - Tmavomodr˘ 

svût (âR)
15.6. - 16.6. v 17.45, 20.00 a 22.00 !!! - 

Tmavomodr˘ svût (âR)
* Koprodukãní velkofilm od Jana a ZdeÀka
Svûrákov˘ch o pfiátelství dvojice stíhacích
pilotÛ za druhé svûtové války. 
16.6. v 15.30 - Z pekla ‰tûstí (âR)
20.6. kino nehraje!
21.6. - 27.6. v 17.45 - Paralelní svûty (âR)
* Pfiíbûh ze Ïivota, o na‰í dobû, o tom, jak tou-
Ïíme po lásce, po vztazích a o tom, jak s nimi
nakládáme. 
21.6. - 27.6. ve 20.00 - Hannibal (USA)
*·armantní, elegantní a graciézní lidojed opût
na scénû. Pokraãování oscarového horroru
„Mlãení jehÀátek“. 
23.6. v 15.30 - O zatoulané princeznû (âR)
24.6. v 17.45 kino nehraje!

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:
AUTOMOBILOVÉ  MODELY
Pokraãování v cyklu modeláfisk˘ch v˘stav.
PrÛfiez historií v˘voje automobilového mode-
láfiství. Zastoupena bude fiada kategorií -
cestovní vozy, formule, buginy, tahaãe, speci-
elní nástavby a bojová vozidla kolová i páso-
vá - mûfiítko 1:5 aÏ 1:12. V˘stava potrvá do
16. záfií 2001.
ISLÁMSKÉ  UMùNÍ  A ¤EMESLO 
Nábytek, koberce, ‰perky, keramika, zbranû
a dal‰í pfiedmnûty ze sbírek Národního muzea
- Náprstkova muzea asijsk˘ch, africk˘ch
a americk˘ch kultur na v˘stavû, kterou Mu-
zeum Beskyd uskuteãní ve spolupráci se
Spoleãností ãesko-arabskou a âesko-irán-
skou spoleãností. VernisáÏ v úter˘ 19. ãervna
v 17,00 hodin v Rytífiském sále fr˘deckého
zámku.V˘stava potrvá do 26. srpna 2001.
Programy, koncerty
Sobota   9. 6.  13,00 hodin  -  Rytífisk˘ sál
fr˘deckého zámku
TOMÁ·  PFEIFFER
v pfiedná‰ce spojené s biotronickou léãbou. 
âtvrtek  14. 6. 19,00 hodin  -  Rytífisk˘ sál
fr˘deckého zámku
VII. ZÁMECK¯  KONCERT
Vladislav  Bláha  -  kytara
Nedûle  17. 6.  18,00 hodin -  nádvofií fr˘-
deckého zámku
JAROSLAV  HUTKA
Vystoupení známého folkového zpûváka
v cyklu „Zpívání pod lípou“. 
âtvrtek  21. 6. 20,00 hodin  -  nádvofií fr˘-
deckého zámku
KONCERT  MUZIK
Vystoupení hudebních souborÛ-úãastníkÛ 7.
mezinárodního folklórního festivalu FM 2001.
âtvrtek  28. 6.  19,00 hodin  -  nádvofií fr˘-
deckého zámku
AG  FLEK
Vystoupení pfiední folkrockové skupiny v cyklu
„Zpívání pod lípou“. 

BESKYDSKÁ  MUZEJNÍ  
A VLASTIVùDNÁ  SPOLEâNOST

âtvrtek  14. 6.  17,00 hodin  -  Zelen˘ dÛm
GEOLOGICK¯  KROUÎEK
Pravidelné setkání sbûratelÛ hornin a mine-
rálÛ, v˘mûna poznatkÛ a minerálÛ, videopro-
jekce. SchÛzky se mohou zúãastnit v‰ichni
zájemci z fiad vefiejnosti. 
âtvrtek  14. 6.  17,00 hodin  -  Zelen˘ dÛm
Z CEST  PO  JIÎNÍCH  A JIHOZÁPADNÍCH
âECHÁCH
Táborská renesance, Smetanova Lhota,
Kleãaty, Zál‰í a Komarov, hrad PrácheÀ, jak
se Ïije v Hlupínû, Frymburk, Meãichov, Písek.
Pfiedná‰ka manÏelÛ Polá‰kov˘ch, doplnûná
diapozitivy a fotografiemi.

Fr˘dek a Místek na star˘ch fotografiích a v do-
bovém tisku. V˘stava potrvá do konce roku.

T. G. Masaryka, Fr˘dek
Otevírací doba: Pondûlí-pátek   8.00-14.00
Od 7.6. do 25.6. - Olga Ry‰avá - fotografie

Hlavní 18, Místek
Pondûlí-pátek  8.00-02.00 hod.

Sobota,nedûle  17.00-02.00 hodin
Ivan Korã - Jsme jací jsme - Fotografie

Galerie a antikvariát Pod svícnem
Farní 16, Fr˘dek, Tel. 0658/638 668

Otevírací doba:
antikvariát: po-pá 10-12, 13-18, so 9-12, 

galerie non-stop
Od 19.5. - 8.6. 2001, Petr Kracík - sochy,

vernisáÏ v sobotu 19.5. v 18.00 hodin
Od 9.6. - 29.6. 2001, Îeljko Deliã - sochy,

vernisáÏ v sobotu 9.6. v 18.00 hodin

âSA 481, Místek
Otevírací doba:

Pondûlí-pátek   9.00-18.00
Sobota 9.00-12.00 hodin

Od 31.5. do 28.6. 2001 - V˘stava v˘tvarníkÛ
fr˘decko-místeckého V-klubu

Farní nám. 50, Místek, Tel.: 0658/36441
Otevírací doba: 

Pondûlí-pátek: 13.00-17.00 hodin
Sobota: 9.00-12.00 hodin

Do 10.6.2001
Ondfiej Koãár - Pohledy na Fr˘dek-Místek -
olejomalby
Vladimír Koãár - Kytice - olejomalby
V˘stava a prodej v˘tvarn˘ch vûcí

âtvrtek  21. 6. 17,00 hodin  -  Zelen˘ dÛm
PO  âESKU, PO  âESKU
Zábavné putování na‰í vlastí doplnûné promí-
táním diapozitivÛ a minisoutûÏemi, povûsti
z FM apod. Pfiipravil a pofiadem provází Ja-
romír Grygar.
Sobota  23. 6.
ZA  NEJSTAR·Í  MINULOSTÍ  DO  OKOLÍ
MùSTA
Vlastivûdná a archeologická vycházka. Pû‰ky
z Kamenné do Místku. Délka trasy 13 km. Jen
za pfiíznivého poãasí. Odjezd autobusem
âSAD (860330) z Fr˘dku, nádraÏí âD v 7,55
hodin, z Místku, aut.stan. v 8,00 hodin do
Stafiíãe, zastávka DÛl Stafiíã 2.

HRAD  HUKVALDY
Tel. 0658/699 323
Otevírací doba:

dennû mimo pondûlí: 9,00 - 18,00 hodin
mimofiádnû (sobota): 9,00 - 22,00 hodin

Kulturní program:
Sobota  2. 6.
POHÁDKOV¯  HRAD
pfiehlídka divadelních pfiedstavení pro dûti
16. 6. - 3. 7. 
MEZINÁRODNÍ  HUDEBNÍ  FESTIVAL JA-
NÁâKOVY  HUKVALDY
BliÏ‰í informace  získáte ve Fondu
Janáãkovy Hukvaldy, âs. legií 14, 702 00
Ostrava, 
tel.: 069/612 6067
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Novodvorská 667, Fr˘dek-Místek.
Tel. 0658/633 717

PRO MLÁDEÎ A DOSPùLÉ
I. divadelní jaro ve âtyfilístku

Pátek 15. 6. v 19.00 Dámská jízda 
Veselohra proslulého dramatika N. Simona. 
Sobota 30. 6. v 19.00 Hraje vám DUO
3. roãník hudebnû zábavní show s pfiedává-
ním v˘roãních cen „MarcelkÛ“ za rok 2000. 

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

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

01.06. pátek Priessnitz (koncert) 
02.06. sobota Rockotéka (tanec)
04.06. pondûlí In memoriam (retro)
05.06. úter˘ Depeche Mode & Cure 

& Smashing Pumpkins (profil)
06.06. stfieda Metalová vichfiice (akce) 
07.06. ãtvrtek Fatboy Slim & Moby & Beck
(profil)
08.06. pátekTechstep manipulation 7 (akce) 
09.06. sobota Hebloid & Downbellow 

(koncert)

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
POZOR !  POZOR !  POZOR !

9. 6. 2001 na Námûstí Svobody v Místku
9.30 - 14.00 hodin
TO JE CIRKUS !

Srdeãnû zveme v‰echny dûti a jejich ro-
diãe na námûstí Svobody v Místku, kde pro-
bûhne zábavné dopoledne plné her a sou-
tûÏí, ve kter˘ch mÛÏete získat drobné ceny
a odmûny. Cel˘m pofiadem vás provede mo-
derátor, uvidíte vystoupení taneãních sku-
pin a zájmov˘ch útvarÛ pracujících pfii
DDM FM, mÛÏete si zaskákat v gumovém
hradu atd. Tû‰íme se na Vás. 

Léto s domem dûtí a mládeÏe
2. 6. Dopoledne s poãítaãem
- 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, Siegelstein
2. - 3. 6. Generálka na prázdniny
UÏ ví‰, co bude‰ dûlat o prázdninách ? Jestli
ne, pfiidej se k nám - DDM e. p. Fr˘dek,
·tvartáková

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. 
2.6. 14.00 Pojìte s námi za hvûzdami -

pro dûti od 6 let
16.00 Letní souhvûzdí ve svûtle antiky
18.00 Hudba pod hvûzdami: „Hudební

záhady a dobrodruÏství“
6.6. 16.00 Geologie planet

18.00 Hvûzdy jiÏních mofií
9.6. 14.00 Martin a hvûzda - pofiad pro

dûti od 5 let
16.00 Kameny z nebe
18.00 Znovuobjevená obloha
19.15 Relaxace pod hvûzdnou oblo-

hou: „Aeollah“
13.6. 16.00 Evoluãní rozpomínání

18.00 Obloha dnes veãer - Ïiv˘ pofiad
16.6. 14.00 âelenka princezny Ariadny -

pro dûti od 7 let
16.00 Kameny z nebe
18.00 Letní souhvûzdí ve svûtû antiky

20.6. 16.00 âarovná sklíãka 
18.00 Îivotopis vesmíru

23.6. 14.00 Vesmírní tuláci - pofiad pro dûti
od 10 let

16.00 Obloha ve ãtyfiech roãních
obdobích

18.00 Kameny z nebe
19.15 Relaxace pod hvûzdnou oblo-

hou: „Hudba a zvuky pfiírody“
27.6. 16.00 Gravitace

18.00 Obloha pouh˘m okem - Ïiv˘
pofiad

30.6. 14.00 Pojìte s námi za hvûzdami -
pro dûti od 6 let

16.00 Letní souhvûzdí ve svûtû antiky
18.00 Koncert undergroundové skupi-

ny Equippa 
Zmûna programu vyhrazena

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

7.-14. ãervence: DOVOLENÁ S JÓGOU -
KAYA -KALPA (Techniky omlazování)
Místo konání: Oldfiichovice u Tfiince,
Rekreaãní stfiedisko „Úpravny vody“
Strava: první dva dny 3x dennû ovoce(I/1)
nebo hladovka (I/2), pak odlehãená vegetari-
ánská strava
Ubytování: v tfiílÛÏkov˘ch chatkách
Z programu: Pobyt je vhodn˘ i pro zájemce
o jógu, ktefií ji dosud necviãili a mírnû pokro-
ãilé. Úãastníci se mohou podílet na v˘uce
základÛ jógy, technikách omlazování, koupá-
ní v bazénu, saunování, aerobním programu
atd. nebo jen uÏívat dovolené.
CENA: I/1 2 350,- Kã, I/2  2 200,- Kã

TrÏní 31, Fr˘dek-Místek, Tel. 0658/647 007
Pfiehled nejprodávanûj‰ích titulÛ za období
od 15.4. do 15.5. 2001:
1. OST Rebelové
2. Hapka, Horáãek - Mohlo by tu b˘t i líp
3. Arakain - Forrest Gump
4. Natalia Oreiro - Natalia Oreiro
5. A*Teens - Ten Spirit
6. Martin Maxa - C’Est La Vie
7. Priessnitz - Zero
8. Rammstein - Mutter
9. Dido - No Angel
10. Pavol Habera - Boli sme raz milovaní

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·

Pravidelné taneãní veãery
RESTAURACE JE·TùR, Fr˘dlantská ul. Hra-
je skupina „Trio Juliana Murka“, kaÏd˘ pátek
a sobotu od 19.00

Diskotéky
KRAKEN, M.Chasáka. KaÏd˘ pátek a sobotu
od 20.00 do 04.00 hodin
HELAX CLUB, Ostravská. KaÏdou stfiedu,
pátek a sobotu od 9.00 do 04.00 hodin
RESTAURACE RIVIÉRA, Fr˘dlantská
Nedûle - ãtvrtek  od 20.00 do 02.00 hodin
Pátek - sobota     od 20.00 do 04.00 hodin

Církev adventistÛ sedmého dne
Sbor CASD, Slezská 1282

Tel.ã.: 625 112, 0604/110 561, 
http://www.sborfrydek.zde.cz

kaÏdou sobotu 
9.00 - 10.20 - studium Bible, sobotní ‰kola
10.30 - 11.30 - kázání
15.00 - 17.00 - bohosluÏba na dané téma
2.6. Stébel, Îivot a zdraví - odpoãinek
9.6. Kreutziger, KD+Ml. - Jak se Ïilo
16.6. Okrskové sejití mládeÏe
23.6. Loder - veãefie pánû, odpoledne dûtí
30.6. Adamus, Adventisté a internet

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 4., 11. a 18. ãervna (pondûlí)

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

SSSS EEEE RRRR VVVV IIII SSSS
oopprraavvyy::  audio, video

barevné televize
mobilní telefony

pprrooddeejj::  elektro souãástky
nové barevné televize
zabezpeãení objektÛ

a osobních  automobilÛ

ul. Pekafiská 649, F-M
tel.: 0604/564 215

12. - 14. 6. Je léto, bavíme se, malujeme
- v˘stava prací ÏákÛ V. roãníku v˘tvarné sou-

tûÏe pro speciální ‰koly
- DDM Místek, So‰ková
16. - 17. 6. Západ a v˘chod slunce na
Lysé hofie
- vychutnáme si západ a v˘chod slunce

z nejvy‰‰ího vrcholu Beskyd
- spát budeme pod ‰irákem
- DDM e. p. Fr˘dek, Cidlíková
23. - 24. 6. Víkend na kole pro v‰echny
- pojeìte s námi na kole
- DDM e. p. Fr˘dek, Cidlíková
Zmûny vyhrazeny. Sledujte, prosím, pro-
pagaãní materiály jednotliv˘ch akcí, ze
kter˘ch se dozvíte konkrétní informace.

11.06. pondûlí In memoriam (retro)
12.06. úter˘ R.E.M. & U2 (profil) 
13.06. stfieda Hip-hop & rap (akce)
14.06. ãtvrtek Funky night is coming (profil)
15.06. pátek Abraxas (koncert)
16.06. sobota Klegoviny (tanec)
18.06. pondûlí In memoriam (retro)
19.06. úter˘ Starej dobrej rock (akce)
20.06. stfieda - Drum’n’base & jungle (akce)
21.06. ãtvrtek - MÀága a Ïìorp & Lucie 

& Dûda Mládek illegal band (profil) 
22.06. pátek - Nirvana revival & Sala‰ 

(koncert)
23.06. sobota - Da real hip-hop fussion

(akce)
25.06. pondûlí - In memoriam...(retro)
26.06. úter˘ - Korn & Marilyn Manson 

& others (profil)
27.06. stfieda - Karaoke show (akce)
28.06. ãtvrtek - Patrick’s thursday evening

(akce) + pfiekvapivé slevy!!!
29.06. pátek - Floating bridge (koncert)
30.06. sobota - Hity speciál (akce) 

OTEV¤ENO:
pondûlí a stfieda 18:00 - 01:00
Úter˘ a ãtvrtek 18:00 - 24:00
Pátek a sobota 18:00 - 03:00 
Zaãátky akcí ve 20.00 hodin

Zaãátky koncertÛ ve 21.00 hodin

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

Klub Nezbeda otevfien kaÏd˘ v‰ední den
v dobû od 1300 do 1700. Prázdninov˘ pro-

voz bude od 800 do 1300 hodin.
9.6. v 10.00 Den dûtí - oslavíme spoleãnû se
sv˘mi kamarády na ulici Míru. 
KaÏdou stfiedu v mûsíci - kurz spoleãenské-
ho chování
KaÏd˘ pátek - chodíme si zasportovat do
tûlocviãny
29.6. Rozlouãení se ‰kolním rokem - soutûÏe,
hry, diskotéka
2.7. Nezbednické narozeniny - oslavíme dru-
h˘ rok svého trvání
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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)

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

UZÁVùRKA 
6. âÍSLA 

ZPRAVODAJE
bude v úter̆  12. 6. 2001 

do 12 hodin!

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