
V dopolední ãásti byla na progra-
mu jednání mj. druhá zmûna roz-
poãtu. V této zmûnû byly schváleny

kromû jiného pfiíspûvky na onkolo-
gick˘ registr, na opravu elektroins-
talace tûlocviãny 1. Z·, na provoz

bazénu a zbudování v˘tahu v 11.
Z·. Tímto se tato ‰kola pfiifiadí mezi
bezbariérové budovy v na‰em
mûstû. Byly schváleny finanãní
prostfiedky na opravu budovy sou-
boru Ostraviãka; posílen kulturní
fond, dal‰í pfiíspûvky byly schvále-
ny pro klub angaÏovan˘ch muzi-
kantÛ pÛsobících v HK Stoun, na
kulturní akce v Národním domû,
dále pro krouÏky sdruÏené v centru
sportu. Del‰í jednání si vyÏádalo
schválení pfiíspûvku na pofiízení
nového povrchu pro míãové hry,
kter˘ je díky své variabilitû vhodn˘
k poloÏení v kterékoliv sportovním
zafiízení nebo tûlocviãnû. Posled-
ním z dÛleÏit˘ch bodÛ bylo schvá-
lení pfiíspûvku na prevenci krimina-
lity. 

Dal‰í finance byly zastupiteli
odhlasovány na opravy chodníkÛ
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VáÏení obãané,
V tomto krásném letním poãasí, jak

se zdá - ti v‰ichni nahofie jsou nám
naklonûni -  mi nezb˘vá neÏ vám v‰em
popfiát hezké proÏití dovolen˘ch,
prázdnin a ãasu volna. Máme celkem
dva mûsíce na to, abychom naãerpali
nové síly, odpoãinuli si od v‰edních
starostí a mûli jen ty starosti pfiíjemné -
jak vyuÏít voln˘ ãas, kam na dovole-
nou apod. Rodiãe mohou právû teì
vynahradit sv˘m ratolestem ãas, kter˘
na nû nemají po zbytek roku z dÛvodÛ
pracovního vytíÏení a ty vût‰í ratolesti
se naopak jiÏ urãitû tû‰í na ãas stráve-
n˘ mimo dosah rodiãovského dozoru.

Leto‰ní ãerven byl v na‰em mûstû
ve znamení mnoha kulturních i spor-

tovních akcí. Pfiekrásn˘ch pût dnÛ
jsme zaÏili pfii oslavû folklórního svátku
- mezinárodního festivalu, kter˘ je jiÏ
kaÏdoroãnû po ‰est let pofiádán,
a jsem moc rád, Ïe mûsto se tímto
dostává na kulturní mapu Moravy,
âech a pomalu i mimo na‰e hranice.
Byl bych rád, kdyby se podobnému
zájmu  tû‰ily i dal‰í dva zatím skrom-
nûj‰í festivaly a to festival Hudba
k tichu, kter˘ jiÏ probûhl a country-fol-
kov˘ - písniãkov˘ festival, jehoÏ druh˘
roãník je pfiipravován na srpen.
Vynikající sportovní v˘kony jsme mohli
obdivovat u na‰ich stolních tenistÛ,
házenkáfiÛ, volejbalistek, taekwon-
distÛ, gymnastek a mnoha dal‰ích.
Zdafiile probûhlo mistrovství republiky
ve volejbale star‰ích ÏákyÀ - fr˘decko-
místecká dûvãata vyhrála! Myslím si,
Ïe úspû‰n˘ byl také streetbalov˘ tur-
naj (malá ko‰íková) pro vefiejnost na
místeckém námûstí, kterého jsem se
zúãastnil i já sám. BohuÏel, pouÈ mého
muÏstva brzy skonãila, stejnû jako
na‰i reprezentanti v kopané jsme ãtvrt-
finále nedosáhli.

Zasedání mûstského zastupitelstva
koncem ãervna bylo velmi pracovní

SLOVO STAROSTY

NÁVRH REGULAâNÍHO PLÁNU MùSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MÍSTEK
Odbor územního a ekonomického rozvoje oznamuje, Ïe dle § 22 zák. ã. 50/76 Sb. v platném znûní vefiejné projednání Návrhu regulaã-
ního plánu mûstské památkové zóny Místek. Návrh bude vyvû‰en k vefiejnému nahlédnutí v termínu od 4. záfií do 4. fiíjna 2000 ve velké
zasedací síni radnice v úfiední dny pondûlí a stfiedu od 8.00 do 16.00 hod., v ostatní pracovní dny od 8.00 do 13.00 hodin. Pfiipomínky,
námitky a stanoviska je moÏno zaslat písemnou formou na odbor územního a ekonomického rozvoje nejpozdûji do 20. fiíjna 2000!
K námitkám podan˘m po uveden˘ch lhÛtách se nepfiihlíÏí. Mûstsk˘ úfiad ve Fr˘dku-Místku, odbor územního a ekonomického rozvo-
je, Tû‰ínská 1147, 738 22 Fr˘dek-Místek, informace na tel.: 0658/609 275 ing. arch. Zuzana Bfiachová.

V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
Mûstská rada ve Fr˘dku-Místku vyhla-

‰uje v˘bûrové fiízení na obsazení funkce
vedoucího investiãního odboru Mûst-
ského úfiadu ve Fr˘dku-Místku.

PoÏadujeme: V· vzdûlání technického
smûru, minimálnû 3 roky praxe v fiídící
funkci, minimálnû 5 let praxe v investiã-
ní v˘stavbû, znalosti pfiíslu‰n˘ch práv-
ních pfiedpisÛ, obãanskou a morální bez-
úhonnost doloÏenou v˘pisem z rejstfiíku
trestÛ (ne star‰í neÏ 6 mûsícÛ) a osvûd-
ãením o zpÛsobilosti dle zákona ã.
451/1991 Sb. (lustraãní osvûdãení),
základy práce na PC. Písemné pfiihlá‰ky,
doloÏené osobním dotazníkem, profes-
ním Ïivotopisem, kopiemi dokladÛ
o dosaÏeném nejvy‰‰ím vzdûlání zasílej-
te do 21. ãervence 2000 na odbor vnitfi-
ních vûcí Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-
Místku, Tû‰ínská 1147, 738 22 Fr˘dek-
Místek, tel.: 0658/609 122. 

Na území novû vytvofieného
regionu Ïije zhruba jeden milion
obyvatel a jeho nejvût‰ími mûsty
jsou Fr˘dek-Místek, Bielsko-Biala
a Îilina. Radní tûchto mûst se
stali souãasnû hlavními pfiedsta-
viteli euroregionu. 

Jak uvedl polsk˘ Jerzy Krawc-
zyk - v˘hodou novû vzniklého re-
gionu je ta skuteãnost, Ïe zástup-
ci v‰ech tfií beskydsk˘ch regionÛ
teì mohou Ïádat Evropskou unii
o peníze na spoleãné projekty. 

Ty by mûly, jak se v‰ichni pfií-
tomní shodli, slouÏit pfiedev‰ím
na stavbu dvou rychlostních
komunikací, které v budoucnu
propojí Fr˘decko-Místecko s Biel-
sko-Bialou a slovenskou Îilinou.
Místostarosta Fr˘dku-Místku Petr
Rafaj pfiipomenul v˘stavbu stû-
Ïejní rychlostní komunikace R 48
a skuteãnost, Ïe teprve po roce
bylo podpisy stvrzeno to, na ãem
v‰echny tfii strany spoleãnû pra-
covaly. O vstup do euroregionu
projevuje zájem stále více a více
obcí, které spojuje jedno spoleã-
né - Beskydy. A tak, jak uvedl
Petr Rafaj, roz‰ífiení bude postu-

povat smûrem na Vsetínsko
a RoÏnovsko. 

V závûru slavnostního aktu
vystoupil ministr pro místní rozvoj
Petr Lachnit, kter˘ euroregion
sloÏen˘ ze tfií postkomunistick˘ch

zemí oznaãil za unikátní a sou-
ãasnû vyjádfiil svoje pfiesvûdãení,
Ïe novû vzniklé spoleãenství
vytvofií pfiedev‰ím podmínky pro
rozvoj turistického ruchu, pro
kter˘ mu ideální podmínky posky-
tují Beskydy a obyvatelstvo
koneãnû najde dostatek moÏnos-
tí pro vlastní seberealizaci.
K tomu by mûla poslouÏit i pfiípra-
va prÛmyslov˘ch zón a podpora
malého a stfiedního podnikání.

(sk)

EUROREGION SPOJIL HRANICE T¤Í ZEMÍ
Dohodu o vzniku historicky prvního euroregionu spojujícího tfii

pfiíhraniãní regiony âeské republiky, Polska a Slovenska pode-
psali v pátek 9. ãervna 2000 v místeckém Národním domû zástup-
ci tfií stran fr˘decko-místeck˘ místostarosta Petr Rafaj, Jerzy
Krawczyk, místostarosta Bielsko-Biale a starosta Turzovky
Miroslav Rejda.

Jerzy Krawczyk si pfied podpisem nasazuje br˘le, po jeho levici mís-
tostarosta Petr Rafaj a starosta Turzovky Miroslav Rejda. 

Foto: Martin SLÁDEK

LIKVIDACE ODPADU
Podle nové vyhlá‰ky Mûsta Fr˘dek-Místek o poplatku za odpad ãíslo

2/2000 mají v‰ichni vlastníci, správci nemovitostí povinnost zaplatit
poplatek za likvidaci zbytkového, tfiídûného, nebezpeãného, domovní-
ho odpadu a pouÏívání popelov˘ch nádob. Poplatek bude na základû
vyhlá‰ky vymûfien v‰em majitelÛm nemovitostí, které slouÏí k bydlení.
Je proto v jejich zájmu dohodnout si co nejdfiíve odvoz odpadu.
Popelnici je moÏné objednat písemnû s uvedením adresy domu,
poãtem bydlících osob a jménem. MajitelÛm, resp. správcÛm nemovi-
tostí doporuãujeme objednat si v co nejkrat‰ím termínu kontejnery. 

Tuto Ïádost je moÏné podat na Mûstském úfiadû ve Fr˘dku-Místku,
odbor dopravy a sluÏeb, Tû‰ínská 1147, Fr˘dek-Místek nebo zaslat
po‰tou.

UPOZOR≈UJEME, ÎE V PÁTEK 7. âERVENCE BUDE BUDOVA MùSTSKÉHO Ú¤ADU Z TECHNICK¯CH DÒVODÒ UZAV¤ENA

10. MùSTSKÉ ZASTUPITELSTVO
V úter˘ 27. ãervna se se‰lo ke svému 10. jednání mûstské zastu-

pitelstvo ve Fr˘dku-Místku. V úvodu starosta mûsta pfiítomn˘m
v zasedací síni sdûlil, Ïe svého mandátu se vzdal zastupitel Marek
·najdr (ODS).

(dokonãení na str. 2) (dokonãení na str. 2)
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PÒJâOVNA
mal˘ch stavebních strojÛ a zafiízení

PETR CHAMRÁD
Skalice 308, 739 08  Fr˘dek-Místek

tel.: 0658/659 145

zapÛjãuje:
míchaãky (i 220 V) • stavební vrátky •

sváfieãky rÛzn˘ch typÛ • le‰ení •
oplocování na klíã • oprava a pÛjãování

staveb. strojÛ a zafiízení

Otevfieno: Po - Pá 16.00 - 20.00 hodin

Páteãní dopoledne zaÏilo místecké námûstí Svobody tûÏké street-
ballové boje mezi Ïáky místních základních ‰kol. Vavfiíny vítûzÛ si
odneslo druÏstvo 7. Z·. Foto: Martin SLÁDEK

JSOU NEJLEP·Í
Dûvãata z 11. Základní ‰koly

na ulici Jifiího z Podûbrad ve
Fr˘dku-Místku uspûla a dokáza-
la, Ïe jsou ve sportu nad vysokou
sítí opravdu nejlep‰í. Stalo se tak
22. a 23. ãervna na domácí pÛdû
v republikovém finále základních
‰kol a vícelet˘ch gymnázií.
DruÏstvo 11. Z· také tvofií zá-
kladní kádr Sokolu Fr˘dek-Mís-
tek, které letos vyhrálo mistrov-
ství republiky klubÛ. „Do soutûÏe
bylo zapojeno zhruba tisíc ‰kol
a ty nejlep‰í z regionÛ se utkaly
na na‰ich kurtech,“ sdûlil trenér
dívek Jifií Kozel. 

ZMùNY V KANCELÁ¤ÍCH
Od poloviny kvûtna do‰lo ke

zmûnám obsazení nûkter˘ch
kanceláfií fr˘deckomístecké
radnice. Oba místostarostové
Mgr. Josef Vojvodík a Ing. Petr
Rafaj nyní úfiadují ve ãtvrtém
patfie budovy, ãíslo dvefií 410
a 411. Pracovnice právního
oddûlení úfiadu Mgr. Karin Ku-
bÛ a Mgr. Pavlína Hlisnikovská
pÛsobí v kanceláfiích dvefie
206 a redakce Zpravodaje byla
pfiestûhována do dvefií ãíslo
203 (v‰e v 1. patfie budovy).

MùSTO ÎIJE KULTUROU
Vydafiené kulturní a sportovní

akce se uskuteãnily ve mûstû od
23. do 25. ãervna. V pátek se
hrálo finále ve volejbale ÏákÛ
základních ‰kol a vícelet˘ch
gymnázií, tent˘Ï den byl na mís-
teckém námûstí turnaj ve street-
ballu (zvítûzilo druÏstvo 7. Z·),
odpoledne vjela na místecké
námûstí krásná auta - veteráni
a po dlouhé dobû bylo otevfieno
kino Vlast v Místku, kde byla
obrovská House Party; cel˘
víkend probíhal v zahradû fr˘-
deckého kostela sv. Jana Kfititele
‰est˘ roãník festivalu Jan
Session. Místecké námûstí v so-
botu oÏilo kfiikem dûtí, které zde
soutûÏily, tanãily, dívaly se na
vystoupení souboru aerobicu
a hrály rÛzné hry. To v‰e mûl na
svûdomí DÛm dûtí a mládeÏe,
kter˘ zábavné dopoledne pfiipra-
vil s velkou peãlivostí. Galerie
Krásno pfiedstavila Den fiemesel,
na nûmÏ místní v˘tvarníci a lidoví
tvÛrci pfiedvádûli, jak vznikají
krásná umûlecká díla. O nûco
skromnûji - komornûji - vyznûla
úãast zájemcÛ o festival Hudba
k tichu, kter˘ byl organizován
v prostorách fr˘deckého zámku
duchovním centrem Hledání.

UVEDLI VùCI

NA PRAVOU MÍRU
V únorovém ãísle Zpravodaje

(2) jsme na stranû 5 pfiinesli ãlá-
nek pod titulem SVO· GOOD-
WILL S CERTIFIKÁTEM. Z obsa-
hu jeho textu se cítil b˘t dotãen
·kolsk˘ úfiad ve Fr˘dku-Místku.
SVO· Goodwill pfiinesla vysvût-
lení, které otiskujeme: V minulém
ãísle (viz 2) Zpravodaje jsem se
v ãlánku SVO· GOODWILL
vstupuje do roku 2000 s certifiká-
tem vysoké kvality zmínil o kon-
trole hospodárnosti ·kolsk˘m
úfiadem Fr˘dek-Místek, kterou
jsem nazval nesmyslnou. 

Neskr˘vám, Ïe do‰lo k pochy-
bení ze strany ‰koly Goodwill.
Chyb se dopou‰tí kaÏd˘, tedy
i úãetní ‰koly. Musí v‰ak existo-
vat pfiedem stanovená pravidla.
KdyÏ v‰ak neexistují, mÛÏe si
nehospodárnost vysvûtlovat po
svém kontrola ·Ú, ale i kontrolo-
vaná ‰kola. 

Poznámkou v uvedeném ãlán-
ku jsem nechtûl znevaÏovat prá-
ci kontrolní skupiny ·kolského
úfiadu Fr˘dek-Místek, ale pouká-
zat na odli‰ná stanoviska napfi.
âeské ‰kolní inspekce a Komise
pro udûlování certifikátu kvality.

Ing. JI¤Í UHEREK,
zfiizovatel ‰koly

V loÀském roce se hodnû
hovofiilo i psalo o hospodafiení
soukrom˘ch ‰kol. M·MT nafiídilo
provést ekonomické kontroly na
v‰ech soukrom˘ch ‰kolách.
Kontroly v na‰em okrese zjistily,
podobnû jako u nûkter˘ch stát-
ních ‰kol, men‰í nedostatky
v úãetnictví. V souvislosti s tím
byla VO· Goodwill neprávem
napadena v tisku b˘val˘m ve-
doucím kontroly M·MT Mgr.
Karlem Horákem. Jmenovan˘
pak rozvázal s ministerstvem
pracovní pomûr. 

Mohu zodpovûdnû prohlásit, Ïe
v pfiípadû VO· Goodwill ne‰lo
o Ïádné tunelování. Je to jedna
z nejlep‰ích VO· v republice,
o ãemÏ svûdãí získané certifikáty
i inspekãní  zpráva.

Ing. JI¤Í MANNHEIM,
fieditel ·kolského úfiadu

Fr˘dek-Místek

ODSTÁVKA TEPLÉ UÎITKOVÉ VODY
DISTEP a.s. oznamuje odbûratelÛm, Ïe v období od 31. ãervence

do 10. srpna 2000 vãetnû bude ve Fr˘dku-Místku pfieru‰ena
dodávka teplé uÏitkové vody. V tomto termínu budou provedeny
nezbytné opravy tepelného zafiízení. Doporuãujeme nepouÏívat
kohoutky pro teplou vodu, protoÏe z nich poteãe pouze neohfiátá
uÏitková voda, kterou nelze pouÏívat jako pitnou! Navíc by se zby-
teãnû zvy‰oval stav spotfieby vody na bytovém vodomûru!

a protkané dlouh˘mi diskusemi,
ov‰em s konkrétními závûry, které se
doufám kladnû odrazí v dal‰ím rozvoji
mûsta. 

A jedna zajímavost - mûsto by mûlo
bezplatnû nab˘t sochu symbolizující
sjednocující se Evropu, jde o plastiku
velkého b˘ka nesoucího na sv˘ch
zádech m˘tickou Europu od sochafie
Ladislava Dryáka, na‰eho krajana Ïijí-
cího v Nûmecku. Vûfiím, Ïe tím získá-
me do mûsta mal˘ turistick˘ magnet!

Pfied námi jsou krásné kulturní akce:
Pravá ãeská pouÈ, kterou pofiádáme
spoleãnû s Radiem âas, Zámecké
slavnosti ke konci srpna. Také na pfie-
hradách, ale i u fieky se dá krásnû strá-
vit tento pfiíjemn˘ letní ãas. Dnes máte
v rukách roz‰ífiené - letní ãíslo. Vûfiím,
Ïe vám jeho ãtení alespoÀ trochu zpfií-
jemní chvíle volna. Hezkou dovolenou
pfieje Zdenûk STOLA¤

ve mûstû, úpravy prostranství pfied
8. Z· a II. etapu úprav Zámeckého
námûstí ve Fr̆ dku. Dále byl schvá-
len pfiíspûvek do fondu regenerace.
Celkovû bylo rozdûleno 13 300 000
korun.

V prÛbûhu dal‰ího jednání byly
poskytnuty finanãní dotace z fon-
dÛ: charitativního, zdravotního,
regenerace a sportovního. Dále byl
schválen statut Fondu pomoci ob-
ãanÛ Mûsta Fr˘dek-Místek dotãe-
n˘ch v˘stavbou komunikace I/48
v úseku nacházejícím se na katast-
rálním území mûsta. Zastupitelé
projednali a schválili koncept regu-
laãního plánu mûstské památkové
zóny Místek, regulaãní plány Bah-
no-Hliník a II. variantu konceptu
regulaãního plánu Stará Riviera.
Dále se jednalo o projektu vytváfie-
ní investiãních pobídek ve Mûstû
Fr˘dek-Místek a tento byl schvá-
len. Zastupitelé rovnûÏ schválili
zru‰ení pfiíspûvkové organizace
Domov dÛchodcÛ ve Fr˘dku na
Radniãní ulici. Zastupitelstvo vzalo
na vûdomí správu o ãinnosti spo-
leãnosti Národní dÛm-Radho‰È a.s.
Dále byla schválena vyhlá‰ka

o pfiíspûvku na ãásteãnou úhradu
neinvestiãních nákladÛ matefisk˘ch
‰kol, ‰kolních druÏin a ‰kolních
klubÛ. 

V diskusi vystoupil Mgr. Vrba
(KSâM), kter˘ pfiedloÏil zastupite-
lÛm dopis vedení Válcoven plechu
- SluÏby s.r.o., kter˘ se znovu
pokou‰í otevfiít otázku odprodeje
domu kultury Mûstu Fr˘dek-Místek.
Informoval rovnûÏ o petici obãanÛ
Ïádající vedení Mûsta, aby rozhod-
nû k jeho odkoupení pfiistoupilo.
Zastupitel Pospí‰il (KSâM) spoleã-
nû se zastupitelem Hartmannem
(KDU-âSL) se vyjádfiili k nelehké
situaci na‰ich star‰ích a nemohou-
cích obãanÛ a jejich moÏnému
doãasnému umísÈování v sociál-
ních zafiízeních. Ing. Hartmann
konstatoval, Ïe poptávka v zafiízení
Boromeum pfievy‰uje nabídku
lÛÏek témûfi o 100%. Zastupitel
Petr Rumian (US) ve svém disku-
sním pfiíspûvku konstatoval, Ïe
dochází motoristy k neustálému
poru‰ování pû‰í zóny v obou ãás-
tech mûsta. RovnûÏ kritizoval
nedostatky znaãení pfiechodÛ na
na‰ich ulicích. 

Jednání bylo ukonãeno usnese-
ním v 17.30 hodin. (sk)

10. MùSTSKÉ...
(dokonãení ze str. 1)

SLOVO STAROSTY
(dokonãení ze str. 1)
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Novû vznikající akademická centra
jsou orientována na vzdûlávání vlast-
ních studentÛ v oblastech CA... techno-
logií a doplÀují tak vhodnû síÈ komerã-
ních ‰kolících zafiízení, které Autodesk
akreditoval v celoevropském programu
ATC (Autodesk Training Center).
Certifikát získan˘ v akademickém cent-
ru Autodesk Academia je srovnateln˘
s certifikáty získan˘mi po absolvování
kurzÛ u ATC. Firma Autodesk bude
seznamovat technickou vefiejnost
s rozsahem vûdomostí drÏitelÛ certifi-
kátu Autodesk Academie. Pfii studiu na
vysoké ‰kole bude certifikát nahrazovat
zkou‰ku v pfiíslu‰ném oboru. Talen-
tovan˘m studentÛm bude tak umoÏnû-
no získat nadstandardní vzdûlání
v oblasti CA... technologií, tj. konstruo-
vání a modelování strojních souãástí
a celkÛ pomocí poãítaãe vãetnû tech-
nick˘ch v˘poãtÛ a v˘roby souãástí na
CNC strojích. 

Status Autodesk Academia získala
SP· ve Fr˘dku-Místku, kdyÏ její dva
pedagogové ing. Drahomíra ·rubafiová
a ing. âestmír SuchoÀ absolvovali na
VUT Brno kurzy celoÏivotního vzdûlá-
vání v oblasti CA... technologií, ukon-
ãené obhajobou závûreãn˘ch prací.
První certifikáty získají talentovaní stu-
denti ve ‰kolním roce 2000-2001.
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• V minulém ãísle jsme vás
informovali o zmûnû telefonní-
ho ãísla havarijní plynárenské
pohotovosti ze 1040 na 1239
s platností od 1. ãervna 2000.
Vzhledem k tomu, Ïe firma
Telecom v souãasné dobû pro-
vádí úpravu digitální ústfiedny,
bylo âesk˘m telekomunikaã-
ním úfiadem sdûleno, Ïe pfiidû-
lení nového ãísla havarijní ply-
nárenské pohotovosti dosud
neprobûhlo, v platnosti proza-
tím zÛstává pÛvodní ãíslo
1040. Nov˘ termín bude doda-
teãnû upfiesnûn.
• „Devítka“ má narozeniny. Kon-
cem kvûtna oslavila 9. Z· na ul.
El. Krásnohorské 20. v˘roãí zalo-
Ïení ‰koly. Îáci a uãitelé pfiipravi-
li k tomuto v˘roãí ‰kolní akade-
mii, na kterou byli pozváni rodi-
ãe, hosté a kamarádi. Pro velk˘
zájem vefiejnosti vystoupilo 269
ÏákÛ v celkem pûti pfiedstaveních.
Vedení ‰koly dûkuje v‰em uãite-
lÛm, pracovníkÛm ‰koly a Ïá-kÛm
za dÛstojnou oslavu v˘roãí.
• Distribuãní centrum Finclub
Plus, a. s. oznamuje v‰em
sv˘m klientÛm zmûnu adresy.
Od 1. 7. 2000 centrum pfiesídli-
lo do Fr˘dku, na ¤eznickou
ulici 33, vedle Zámeckého
námûstí, tel.: 0602 732 539.
Otevírací doba zÛstala nezmû-
nûna pondûlí a stfieda od 14 do
18.00 a úter˘, ãtvrtek od 9.00
do 13.00 hodin.
• K 31. kvûtnu evidoval fr˘decko-
místeck˘ Úfiad práce 15 265
uchazeãÛ o zamûstnání, coÏ je
o 560 ménû neÏ v dubnu. Míra
nezamûstnanosti v okrese po-
klesla na 14,09 % o zhruba pÛl
procenta. Z hlediska pracovních
pfiíleÏitostí bylo evidováno ke
stejnému datu 526 voln˘ch míst
s v˘konem práce v okrese
Fr˘dek-Místek, coÏ se rovná 29
uchazeãÛm na 1 pracovní místo.
Nezamûstnanost ve mûstû Fr˘-
dek-Místek k ekonomicky aktivní-
mu obyvatelstvu ãiní 16,47%. 
• Ve dnech 2. - 5. 7. 2000 se
uskuteãní v Hatích u Stafiíãe
neformální sraz klubÛ Ïijících
a pracujících podle metod spi-
sovatele Jaroslava Foglara.
Kontakt: 0658/377 06 - Miro-
slav Chupík.
• Od 1. ãervna jsou informace
o Fr˘dku-Místku dostupné také
na Teletextu âT, strana 197.

1. - 9. ãervence
Oslavy 700 let trvání Chlebovic
14.30 Koncert umûlcÛ ND Praha
Chlebovice - Fojtství
9. ãervence
14.00 Zábavné odpoledne, Chle-
bovice - Fojtství
8. ãervence
20.00 Superd˘m, pfiehrada Ole‰ná
9. ãervence
Velká fr˘decká pouÈ, bazilika
Panny Marie
14. ãervence
20.00 Taneãní veãer, zahrada
Národního domu
26. ãervence
20.00 Taneãní veãer, zahrada
Národního domu
6. srpna
19.00 Zpívání pod lípou, fr˘deck˘
zámek - Fleret a Jarmila ·uláková
11. srpna
20.00 Taneãní veãer, zahrada Ná-
rodního domu
12. srpna
9.00 Pravá âeská pouÈ s rádiem
âas u Víceúãelové sportovní haly
12. srpna
15.00 Cyklistické závody - O ce-
nu mûsta F-M, Zámecké námûstí
13. srpna
Velká fr˘decká pouÈ, bazilika
Panny Marie
19. srpna
13.00 II. Folk country festival
2000, zahrada Národního domu
24. srpna
18.00 Zpívání pod lípou, fr˘deck˘
zámek - Îalman a spol.
25. srpna
20.00 Taneãní veãer, zahrada Ná-
rodního domu
26. srpna
Noãní divadlo, Zámecké námûstí
27. srpna
10.30 Fr˘decké slavnosti, fr˘dec-
k˘ zámek

První „netradiãní svatba“ v leto‰ním roce se konala 3. ãervna na pfiehradû Ole‰ná.
Snoubenci ing. Petr Míl a Mgr. Martina Fi‰erová si pfied fr˘decko-místeck˘m starostou
fiekli své ano pár minut po jedenácté hodinû. Cel˘ obfiad se nevymykal zvyklostem v kla-
sické síni jen s tím rozdílem, Ïe nad hlavami novomanÏelÛ nezáfiily kfii‰Èálové lustry, ale
ve vûtfiíku se tfiepotala látka bílého zahradního stanu a krásnû svítilo sluníãko. I tímto
zpÛsobem tedy lze uãinit v na‰em mûstû dÛleÏit˘ krok... Jen pro upfiesnûní: V loÀském
roce se konaly tfii „netradiãní svatby“ a jak sdûlily pracovnice matriky, ani ta leto‰ní neby-
la první a souãasnû i poslední... Foto: Martin SLÁDEK

DARUJTE KREV!
Hematologicko-transfuzní od-

dûlení Nemocnice ve Fr˘dku-
Místku Ïádá naléhavû dárce krve
v‰ech krevních skupin, aby se
dostavili k odbûru v nejbliÏ‰ích
dnech. Odbûry se provádûjí od
pondûlka do pátku mimo stfiedu
od 6.00 do 8.00 hodin. Telefo-
nické objednávky a informace na
ãísle: 0658-415 842.

DOPRAVKA

SE STùHUJE
Vzhledem k organizaãním zmû-

nám, které se uskuteãÀují v souvis-
losti s pfiemístûním úfiadoven Do-
pravního inspektorátu O¤ PâR
Fr˘dek-Místek do budovy fr˘decko-
místeckého Okresního úfiadu (v sou-
sedství oddûlení pasÛ a víz) byly zru-
‰eny úfiední dny v posledním ãervno-
vém t˘dnu. První úfiední den na
novém pÛsobi‰ti bude 3. ãervence.
Od tohoto data budou v areálu
âSAD na Ostravské ulici provádûny
technické prohlídky odstranûn˘ch
závad u v‰ech nákladních vozidel
a autobusÛ, kter̆ m bylo zadrÏeno OTP.

!
Od 1. ãervence nabyl úãinnost nov˘
zákon o obãansk˘ch prÛkazech.
Z tohoto dÛvodu byl ukonãen na

v‰ech obvodních oddûleních PâR
v˘dej obãansk˘ch prÛkazÛ dnem 8.
ãervna. Obãané, ktefií si vyfiízené
obãanské prÛkazy nestaãili vyzved-
nout, mohou tak uãinit pouze na oddû-
lení správních ãinností, skupina ob-
ãansk˘ch prÛkazÛ na Okresním úfiadû
ve Fr˘dku-Místku. Toto upozornûní se
t˘ká v‰ech, kdoÏ pfiedloÏili doklady pro
vyhotovení OP na obvodních oddûle-
ních PâR do 30. 6. 2000. Od 1. 7. bude
ve‰kerá agenda t˘kající se OP provádû-
na v budovû okresního úfiadu. (JP)

P R O  O B â A N K Y

A Î  O D  P R V N Í H O

V rámci oslavy Dne dûtí se na ulici Míru
ve Fr˘dku konala malá slavnost. V sobo-
tu 3. ãervna zde bylo otevfieno za asi-
stence starosty ZdeÀka Stolafie a pfied-
stavitelÛ Demokratické unie RomÛ nové
hfii‰tû pro dûti i ostatní obyvatele této
kolonie. Pásku slavnostnû pfiestfiihla mís-
tostarostka Eva Richtrová. A pak uÏ se
jenom soutûÏilo a hrálo a v‰ichni byli
spokojení... Foto: Martin SLÁDEK

NOVÉ VZDùLÁVACÍ CENTRUM
Stfiední prÛmyslová ‰kola ve Fr˘dku-Místku je od 11. kvûtna leto‰ního roku

oprávnûna uÏívat status Autodesk Academia. Tímto se fiadí do sítû akademick˘ch
vzdûlávacích center v âeské a Slovenské republice.
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Obec Chlebovice si v tûchto dnech
pfiipomene 700 let svého trvání.
K Chlebovicím neodmyslitelnû patfií
ãinnost Kulturního sdruÏení BezruãÛv
kraj. A fiekneme-li BezruãÛv kraj, musí-
me zmínit také jméno Václav Halat.

Pan Halat nechce hovofiit o sobû.
Namítá, Ïe stejnû aktivnû v obci Ïijí
dal‰í obãané. KdyÏ se v‰ak zeptám na
chlebovické myslivce, vãelafie a zejmé-
na na dûní v „Bezruãovû kraji“, ochotnû
se rozpovídá:

„UÏ pfied I. svûtovou válkou zaloÏili
studenti ze Slezska a La‰ska v Praze
Akademick˘ spolek Ostravice, pozdûji
Slezsk˘ kulturní ústav, kter˘ od roku
1958 se svolením básníka Petra
Bezruãe nese název BezruãÛv kraj. Ke
vzniku oblastní fr˘deckomístecké vûtve
do‰lo v roce 1979. ZaslouÏili se o to
na‰i krajané, mezi nimi také PhDr.
Jaroslav Slavick˘, rodák ze Zelinkovic,
dlouholet˘ pfiedseda této organizace
v Praze. Byl profesorem na Karlovû
univerzitû, hudebním skladatelem a pu-
blicistou. BezruãÛv kraj jako poboãku
praÏské organizace zaloÏil a pak fiídil
do roku 1985 fr˘deck˘ lidov˘ básník
Vítûzslav Závada. Po nûm jsem pfie-
vzal pfiedsednictví a pracuji v ãele
sdruÏení dosud. Samostatné Kulturní
sdruÏení BezruãÛv kraj ve Fr˘dku-
Místku 8, v Chlebovicích, vzni-klo
v roce 1992.“

Dovídám se, Ïe toto kulturní sdruÏení
se vûnuje ãinnosti literární, kulturnû-
duchovní, v˘stavní, ekologické, vûdec-
ké a historické. V rámci sv˘ch aktivit
propaguje odkaz tvorby v˘znamn˘ch
osobností Slezska a La‰ska. Patfií
k nim také básník Franti‰ek Lazeck˘,
vlastivûdní pracovníci J. L. Mikolá‰
a JoÏa Vochala, básník a spisovatel
Fran Smûja, malífi a grafik Jaroslav
Ol‰ák, kardinál Tomá‰ek, básník Bo-
humil Pavlok, spisovatelka BoÏena
Klímová a básnífika Lydie Romanská. Ti
v‰ichni se v˘znaãnou mûrou zaslouÏili
o rozvoj a zviditelnûní ãinnosti sdruÏení
BezruãÛv kraj. Spoleãn˘mi silami aktiv-
ních obãanÛ, ãlenÛ a pfiíznivcÛ se jeho
ãinnost úspû‰nû rozvíjela, protoÏe pro
ni zde byly dobré podmínky v objektu
zvaném Myslivna. Postavili ho ãlenové
Mysliveckého sdruÏení Chlebovice,
jenÏ vedl do roku 1975 Václav Halat.
¤íká: „Spolupráce myslivcÛ se zdej‰í
matefiskou a základní ‰kolou pokraãuje
jiÏ ãtyfiicát˘m ‰est˘m rokem. Jako mys-
livec jsem si uvûdomoval, Ïe kvalita
Ïivota závisí na tom, jaká bude pfiíroda.
Zaujaly mû také my‰lenky kardinála
Tomá‰ka, kter˘ hovofiil o ekologii
ducha. S panem ·vrãkem jsme pro
dûti pfiipravovali v˘stavy, uãili je pozo-
rovat pfiírodu a v‰e, co v ní Ïije.“ A dále
se rozpovídá o pfiipravované ekologic-
ké aktivitû Kulturního sdruÏení Bezru-
ãÛv kraj, která by v budoucnu slouÏila
v‰em obãanÛm Fr˘dku-Místku a okolí
Hukvald. Mûla by to b˘t rozhledna
a zároveÀ hvûzdárna na kopci Kabáti-
ce. V souãasnosti je jiÏ sponzorsky
zaji‰tûn projekt a práce související se
zahájením stavby. Pan Halat, kter˘ po
roce 1989 se stal opût pfiedsedou
Mysliveckého sdruÏení Chlebovice,
vûfií, Ïe tento objekt pfiíznivû ovlivní
propagaci nejen Janáãkov˘ch Hukvald,
ale celého fr˘deckomísteckého regio-
nu.

„SdruÏení BezruãÛv kraj Chlebovice
spolupracuje na poli literárním s Maticí
slezskou, odbor Fr˘decko-Místecko.
Jejich spoleãn˘m cílem je oÏivit aspoÀ
ãásteãnû kulturní a duchovní tradice
la‰ského a slezského regionu,“ dodává

Václav Halat, kter˘ sám napsal nûkolik
líbiv˘ch básní. Byly i zhudebnûny -
napfiíklad Hukvaldská obora, Vzpo-
mínky na rodn˘ kraj (vûnoval prof.
Slavickému), Havífi z Chlebovic a vítû-
zÛm rallye vûnoval v bfieznu 1989
báseÀ PafiíÏ - Dakar.

V budovû starobylého chlebovického
fojtství je umístûna expozice Historie
vãelafiství v Pobeskydí, neboÈ v obci
pracují úspû‰nû pod vedením pana
Bohumíra Hale‰e vãelafii. I k nim patfií
od roku 1952 Václav Halat. V roce
1996 byl zde slavnostnû otevfien
památník a archiv Bezruãova kraje.
O vybudování se zaslouÏili ãlenové
a pfiíznivci kulturního sdruÏení. Pan
Halat fiíká, Ïe s Bohumírem Hale‰em
a Josefem ÎiÏkou na vzniku nové
expozice pracovali více neÏ dva roky.

O tom, Ïe i dnes se tû‰í Kulturní sdru-
Ïení BezruãÛv kraj pfiízni v˘znamn˘ch
pfiedstavitelÛ kulturního Ïivota, svûdãí
koncert ãlenÛ umûlecké rodiny
Havlákovy, která sv˘m tradiãním vy-
stoupením v prostorách chlebovického
fojtství zahájí 1. ãervence oslavy
v˘znamného jubilea obce. A hned
následující den je pro náv‰tûvníky pfii-
chystán celodenní program, jehoÏ sou-
ãástí bude odhalení památn˘ch kame-
nÛ tvÛrci básnû Chlebovice Franti‰ku
Lazeckému u pfiíleÏitosti vzpomínkové
akce k jeho nedoÏit˘m 95. narozeni-
nám.

Václav Halat mÛÏe b˘t spokojen
i jako pfiedseda aktivu pro obãanské
záleÏitosti. Spolu s tûmi, ktefií uÏ ne-
jsou mezi námi, i se sv˘mi dfiíve naro-
zen˘mi spoluobãany dokázal, Ïe lze
mnoho vykonat i bez odezvy na otázku
„Co za to“.

Závûrem fiíká: „Smyslem mého Ïivota
je nezi‰tnû pracovat pro spoleãnost
a vytváfiet krásné mezilidské vztahy
ãlovûka k ãlovûku v kaÏdé dobû, tedy
i dnes.“ Anna Nováková

NEN PADNŒ, A P ECE ZAJŒMAVŒ

ZMùNY V MHD
S platností od 28. kvûtna 2000 byly provedeny

následující zmûny v mûstské hromadné dopravû: 
Linka ã. 1 • Spoj ã. 205 - upraven odjezd od nád-
raÏí Fr˘dek v návaznosti na jízdní fiád âD.
Linka ã. 2 • Spoj ã. 105 veden na Panské Nové
Dvory • Spoje ã. 8 a ã. 62 zajíÏdûjí na zastávku
Riviera-toãna.
Linka ã. 3 • Novû vedena v trase Místek, Letná -
Místek, AS - Fr˘dek, U nemocnice - Fr˘dek, Na
vyhlídce - Dobrá, VÚHÎ.
Linka ã. 4 • Ve smûru z Místku do Fr˘dku vedena
po ul. 8. pû‰ího pluku kolem polikliniky. • Spoj ã. 3
opoÏdûn o 4 minuty. 
Linka ã. 5 • Spoj ã. 32 opoÏdûn o 16 minut. • Spoje
ã. 15, 20, 26 upraveny v návaznosti na aktuální
jízdní fiád âD. 
Linka ã. 7 • Spoj ã. 51 opoÏdûn o 9 minut. 
Linka ã. 8 • Spoj ã. 49 zajíÏdí k hotelu Centrum.

P¤EDNÁ·KY PRO VÁS
Odborné pfiedná‰ky pro zamûstnance zafiízení Bo-

romeum, Pomad, DD Bru‰perk se uskuteãnily 20. 6.
na téma Diabetik v domácím prostfiedí, Novinky v
terapii, Kardiopulmonální resuscitace. Autorkami pro-
jektu jsou sestry Domova dÛchodcÛ na ul. 28. fiíjna v
Místku Katefiina Valentová a Ludmila Kozlová. Na
podzim 26. záfií chystají v domovû pfiedná‰ky na téma
Inkontinence sestra Pavla Halu‰ková a Prevence
dekubitÛ sestra Dana Kusá. Souãasnû budou pfied-
staveny pomÛcky pro prevenci dekubitÛ, které byly
zakoupeny díky pfiispûní sociálního odboru fr˘decko-
místecké radnice.

Ve stfiedu 14. ãervna dopoledne byla v poboãce Mûstské knihovny v Místku na Hlavní ulici  uve-
dena do provozu ãtecí lupa pro slabozraké spoluobãany. Slavnostního pfiedání pfiístroje jeho uÏivate-
lÛm se zúãastnili i zástupci okresní organizace slabozrak˘ch a zrakovû postiÏen˘ch a vedení kni-
hovny. Lupa nabízí plno moÏností vyuÏití. NeslouÏí pouze ke ãtení, ale dá se pod ní dokonce psát, lu‰-
tit kfiíÏovky, vyplÀovat rÛzné sloÏenky a formuláfie apod. Navíc si ji kaÏd˘ její uÏivatel mÛÏe podle své
potfieby zaostfiit, barevnû upravit pozadí i text urãen˘ ke ãtení nejen velikostí. âtenáfiská lupa je prv-
ním zafiízením tohoto druhu v na‰em okrese. A jak uvedla fieditelka mûstské knihovny Mgr. Ladislava
Hru‰ková, krásné na v‰em je to, Ïe náklady na pofiízení pfiístroje ve v˘‰i zhruba sto tisíc korun byly
ãásteãnû hrazeny dary. Sv˘ch honoráfiÛ za vystoupení se zfiekli napfi. Radovan Lukavsk˘, Jaromír
Nohavica nebo Jifií Pavlica a tak spoleãnû s dotací ministerstva kultury a ãástí penûz z rozpoãtu kni-
hovny mohlo b˘t pofiízeno tak nákladné zafiízení, které na‰im slabozrak˘m obãanÛm dokáÏe alespoÀ
ãásteãnû nahradit jejich handicap. Foto: Martin SLÁDEK

„I kdyÏ se 8. ãervna ve ãtvrtek na
vefiejn˘ semináfi ZeleÀ Fr˘dek-Místek
2000 se‰lo nakonec pouze sedm
zájemcÛ, myslím, Ïe celá akce do-
padla velmi dobfie,“ uvedl v první ãásti
svého hodnocení pracovník odboru
Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství fr˘-
decko-místecké radnice ing. Jifií
Lederer. Semináfi byl formou exkurze
s v˘kladem po nûkolika lokalitách
vefiejné zelenû a zaãínal v Janáãkovû
parku v Místku. Pak se zájemci
o mûstskou zeleÀ a práci s ní spoje-
nou pfiesunuli do SadÛ B. Smetany
v Místku. „Tady se uÏ „nabalili“ na

pÛvodní skupinu dal‰í lidé a mûl jsem
radost, Ïe projevovali velk˘ zájem
o dané téma. Hovofiili jsme a ukazo-
vali v‰em pfiedev‰ím zdravé a ne-
mocné stromy, vysvûtlovali moÏnosti
jejich léãby, seznámili je se zámûry
kácení a nové v˘sadby. V závûru
„exkurze“ si v‰ichni prohlédli zahrad-
ní a parkovou techniku, stroje pro
zpracování vytûÏeného dfieva apod.
Osobnû se domnívám, Ïe cel˘ semi-
náfi splnil svÛj úãel a lidé se alespoÀ
trochu mohou orientovat v práci
na‰eho odboru,“ fiekl nám v závûru
Jifií Lederer.

„EXKURZE“ MÍSTECK¯MI PARKY P¤INESLA OVOCE
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K dyÏ jsem koncem loÀského roku tûsnû pfied nejkrásnûj‰í-
mi svátky roku usedal v ostravském hotelu Atom na akci
Rotary Clubu, nikdo z nás pfiítomn˘ch novináfiÛ nevûno-

val pfiíli‰ velkou pozornost dvûma stfiíbrn˘m kuffiíkÛm, které jen
jakoby náhodou spoãívaly tûsnû vedle rozsvíceného vánoãního
stromku. Byl to dárek. Dárek od JeÏí‰ka z Ameriky. Tam sice dárky
rozná‰í Santa Claus a tak nevím, jak se ti dva spolu vlastnû domlu-
vili. V kaÏdém pfiípadû z hotelu Atom oba kuffiíky odvezl fieditel fr˘-
decko-místecké nemocnice MUDr. Ivo ·evãík.

Od té doby uplynuly více neÏ ãtyfii mûsíce, a teprve nyní jsem mûl
moÏnost vidût na vlastní oãi jejich obsah. 

Co v‰ak zavdalo pofiádnou pfiíãinu nav‰tívit fr˘decko-místeckou
nemocnici a vidût nové zafiízení pracovat v praxi, byla skuteãnost, Ïe
obsah kuffiíkÛ - kolonoskop, byl instalován do novû otevfien˘ch - reno-
vovan˘ch pavilónÛ. Tak se stalo za úãasti ministra zdravotnictví
Bohumila Fi‰era v polovinû bfiezna leto‰ního roku. 

Primáfi oddûlení MUDr. Vladimír Mrózek mû nejprve pfiijal ve své pra-
covnû, kde mi struãnû vysvûtlil organizaci práce na oddûlení. O jejím
obsahu se rozhovofiil aÏ pfiímo na místû ve vy‰etfiovnû a velmi si
pochvaloval to, co rekonstrukce pavilónÛ s sebou pfiinesla. 

„Je perfektní, kdyÏ do‰lo k absolutní soustfiedûnosti v‰ech vy‰etfioven
tj. endoskopie a sonografie jakoÏ i gastroenterologické ambulance do

novû rekonstruovaného pavilónu. Koneãnû vzniklo funkãní a prostoro-
vû odpovídající oddûlení slouÏící ke komplexnímu vy‰etfiení zaÏívacího
traktu pacientÛ. Máme jiÏ více jak dvacetiletou zku‰enost s endosko-
pick˘m vy‰etfiením Ïaludku (gastroskopií) a více neÏ deset let provádí-
me endoskopická vy‰etfiení Ïluãov˘ch cest a slinivky vãetnû vytahová-
ní kamenÛ ze Ïluãov˘ch cest. Také více jak deset let provádíme vy‰et-
fiení tlustého stfieva - koloskopii.“

„Snad je obãanÛm na‰eho regionu známo, Ïe jsme se soustfiedili
v posledním roce na vyhledávání vãasn˘ch forem rakoviny tlustého
stfieva,“ fiíká MUDr. Josef Chalupa. „Máme jiÏ první v˘sledky a tyto jsou
velmi povzbudivé pro nás a hlavnû pro pacienty! Nezbytná je spolu-
práce s obvodními lékafii. Na nich závisí vãasné odeslání pacientÛ
k nám do nemocnice, kde mÛÏeme provést vãasné vy‰etfiení a léãbu.

Jak uvedl na poãátku pan primáfi, i mnû se líbí uspofiádání v‰ech
vy‰etfioven, jejich návaznost, sociální zafiízení, moÏnost
umístit pacienta ke koloskopii do jakési „odpoãívárny“. To
v‰e vytváfií velmi slu‰n˘ standard srovnateln˘ s evropsk˘m
resp. svûtov˘m mûfiítkem podobn˘ch zafiízení. Je velmi blíz-
ká návaznost na rentgenové pracovi‰tû vãetnû v˘poãetní
tomografie. Musíme si uvûdomit, Ïe jen ãást vy‰etfiení pfiipa-
dá na pacienty hospitalizované. Velkou ãást tvofií pacienti
ambulantní, ktefií po vy‰etfiení odcházejí domÛ. Máme velkou
spádovou oblast, nûkterá endoskopická vy‰etfiení provádíme
i pro pacienty z okresu Nov˘ Jiãín a z oblasti Tû‰ínska.“

K dal‰ímu povídání jsme usedli spoleãnû s MUDr. Josefem
Chalupou a MUDr. Ondfiejem Urbanem. Oba mají shodn˘
názor na skuteãnost, Ïe tzv. psaníãko - Hemoplus nebo
chcete-li osobní test je jim ze v‰eho nejvíce nápomocen ve
vyhledávání vãasn˘ch forem rakoviny tlustého stfieva ãili
kolorektálního karcinomu a jeho pfiedstupÀÛ jak˘mi jsou poly-
py. Test se provádí na radu obvodního lékafie a t˘ká se
v‰ech nad padesát let vûku a je souãástí preventivní prohlíd-
ky. Podstatou je, Ïe umoÏÀuje zjistit tzv. skryté krvácení do
stolice, kter˘m se mÛÏe ãasná a obvykle fie‰itelná forma
rakoviny projevovat. Odebrané vzorky stolice jsou pak
vyhodnoceny v biochemické laboratofii. V pfiípadû pozitivity
pak obvodní lékafi doporuãí pacienta na koloskopii.
„Samozfiejmû vy‰etfiujeme pacienty, ktefií mají jiÏ konkrétní
obtíÏe, napfi. viditelné krvácení do stolice,“ sdûlil Dr. Urban.
„Roãnû provádíme kolem devíti set koloskopií.“

„Jsme rádi, Ïe nám jde vedení nemocnice tzv. na ruku a nic nepone-
chává náhodû. Myslím si, Ïe jsme dobfie vy‰koleni, máme dlouholetou
praxi,“ uvedl Dr. Chalupa. „Progresivní pfiístroje „videoendoskopy“
máme jiÏ od roku 1994 a napfi. „videokoloskop“ od roku 1998, navíc
v‰echny pfiístroje máme pro plynulost provozu dvojmo.“

K praktickému vyuÏití koloskopu mi podal vysvûtlení opût MUDr.
Ondfiej Urban: „Nechci vyãíslovat vãasnou prevenci u kolorektálního
karcinomu, vím kolik dolarÛ dokáÏe zachránit v Americe a to jsou âe‰i
touto nemocí postihováni ve srovnání se statistikami z cizích zemí nej-
ãastûji a ve velkém procentu.
Karcinom je na‰í daní moderní
dobû.“

Pfiistoupili jsme k obrazovce, dok-
tor Urban pustil videozáznam
vy‰etfiení tlustého stfieva. Ten
z videokolonoskopu ukazoval
odstraÀování polypÛ z jeho stûn.
Mnohokrát zvût‰ené „kle‰tû“ projíÏ-
dûly pacientov˘m stfievem. Laicky
by se jejich putování útrobami dalo nazvat virtuální realitou. Cel˘ postup
„minioperace“ jsem sledoval s obrovsk˘m zaujetím a pak mi doktor

vysvûtloval, k jak˘m zásahÛm dochází. Vysvûtlil mi také, co se pak
s odstranûn˘mi polypy dûje a Ïe zku‰enost lékafiÛm velí tyto pacienty
dále sledovat a opût pozvat na vy‰etfiení, jelikoÏ se nûkdy mohou poly-
py vytvofiit znovu. Zdravotní stav pacientÛ je sledován prostfiednictvím
poãítaãe, ve kterém jsou uloÏeny dÛleÏité údaje t˘kající se charakteru
nemoci, doby operace apod. Hovofiili jsme o nákladech, které si vyÏá-
dalo pofiízení zafiízení tohoto typu. Dá se souhlasit, Ïe je nákladné, ale
pfiesto - pfii vãasné prevenci má svoje a „úspory“ na lidském zdraví se
vlastnû nedají vyãíslit. Oba lékafii si postûÏovali na pomûrnû drahé díly
- napfi. kle‰tû, kliãky, které se musí rovnûÏ ãasem obmûnit... 

A tak je i na vás, milí spoluobãané, abyste pfiedcházeli nepfiízni
osudu. AÏ nav‰tívíte svého obvodního lékafie, zeptejte se ho na
psaníãko, kterému se fiíká Hemoplus. Martin SLÁDEK

(ilustraãní foto autor)
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V¯SLEDKY VY·ET¤ENÍ HEMOPLUS

Sledované období 11/98 - 10/99

Celkem vy‰etfieno 801 osob
Positivní test 51 (6 %)
Karcinom 4
Adenom 9
U nás nevy‰etfieno 25

PREVENCE JE NEJLEP·Í

Koncert k mileniu uveden˘ ve fr˘decké Bazilice Panny Marie
Symfonick˘m orchestrem Fr˘dek-Místek, sólisty Erikou ·pore-
rovou, Hedvikou Tvrdou, Jifiím Halamou a Jaroslavem Koscem
za fiízení dirigenta Jaromíra JavÛrka byl nûãím nesrovnateln˘m
proti tomu, kdyÏ se hudba hraje pouze v obyãejném, byÈ dobfie
akusticky stavûném sále. Program sloÏen˘ z dûl Bedfiicha
Smetany a Antonína Dvofiáka za vydatné podpory Smí‰eného
pûveckého sboru Smetana, Îenského pûveckého sboru B.
MartinÛ a MuÏského pûveckého sboru Vítkovice si vychutnalo
témûfi sedm stovek posluchaãÛ váÏné hudby. Na fotografii
Martina Sládka ãást smyãcové sekce orchestru pfii odpolední
zkou‰ce. 
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JAKÉ JE AMERICKÉ ·KOLSTVÍ
V kvûtnu leto‰ního roku nav‰tívila druÏební mûsto Ames v americkém

státû Iowa delegace vedení fr˘decko-místecké radnice ve sloÏení:
Zdenûk Stolafi, Eva Richtrová, Petr Rafaj, radní Zbynûk ·ost˘, Josef
Kleinwächter a Ladislav Va‰ek, nûktefií ãlenové  mûstského zastupitel-
stva Jifií Velãovsk˘, Jan Roháã, Vladimír Pavlosek, Miroslav Adam
a vedoucí organizací Miroslav Voln˘ za Fr˘deckou skládku a.s., Petr
Kacífi z TS a.s., Pavlína Uhrová z hotelu Centrum a ZdeÀka ·tíhlová ze
soukromé ‰koly Goodwill, aby nejen utuÏili pfiátelské styky - promiÀte -
z minulosti tak zcela zprofanovan˘m - „druÏebním“ mûstem. A nejen to.
Hlavním posláním bylo podívat se a porovnat to, co je u nás nebo
v Americe dobré, co by se dalo zlep‰it... Prostû, pfiijít na nûco nového...

Jak svÛj pobyt vidûli a hodnotili jednotliví ãlenové delegace: 
Mgr. Zbynûk ·ost˘, ãlen mûstské rady a fieditel 1. Z· „Pod sovou“ ve

Fr˘dku-Místku. 
„V prÛbûhu sluÏební cesty jsme mûli moÏnost nav‰tívit v‰echny typy

‰kol, besedovat se zástupci ‰kolské rady mûsta Ames, uãiteli a ãesk˘-
mi studenty studujícími pfiímo v Ames. 

Systém ‰kol ve státû Iowa je následující: První stupeÀ se anglicky
naz˘vá elementary school a tvofií ho 1. - 6. roãník. Druh˘ stupeÀ je
middle school a nav‰tûvují ho Ïáci 7. - 8 roãníkÛ, tfietí stupeÀ - znám˘
na‰im televizním divákÛm ze seriálu Beverly Hills je high school a je
pro 9. - 12. roãník. Vysoká ‰kola je naz˘vána universita a je pfiímo ve
mûstû Ames. 

Teì bych vysvûtlil nûkolik údajÛ, jak mi byly poskytnuty pfii osobních
rozhovorech se zástupci hostitelÛ. Souãástí kaÏdé ‰koly - ná‰ první stu-
peÀ, je pfiípravn˘ roãník - „matefiská ‰kola“, kde jsou dûti postupnû pfii-
pravovány na ‰kolní docházku. Princip vzdûlávání je obdobn˘ jako

u nás. Rodiãe za tento pfiípravn˘ roãník neplatí. V rámci ‰kolní docház-
ky mají moÏnost rodiãe dovést dítû do ‰koly jiÏ pfied vyuãováním. O dítû
se stará ‰kola a tato sluÏba je, obdobnû jako na‰e ‰kolní druÏina, pla-
cená. Vyuãování zaãíná aÏ v 8.45 a trvá zhruba do 15.15 odpoledne.
Vybavení tfiíd je velmi praktické, uspofiádání lavic ve vût‰inû pfiípadÛ je
pro 4 - 6 ÏákÛ sedících ãelem k sobû. Pfiipomínalo mi to obdobu pra-
covních center v projektu „Zaãít spolu.“ Na rozdíl od na‰ich ‰kol mají
vyuãující moÏnost pouÏít i odbornou pracovnu, kde uspofiádání lavic je
jiÏ takové, aby vyhovovalo druhu práce, které vyuãující se Ïáky prová-
dí. Ve ‰kole pracují kromû uãitelÛ dal‰í pracovníci, ktefií vypomáhají jako
odborníci z praxe - napfi. lékafika má ve ‰kole také ordinaci. Její ãinnost
spoãívá nejen ve zdravotnické praxi, ale také v˘uce pfiedmûtÛ spoje-
n˘ch se zdrav˘m Ïivotním stylem apod. BûÏnou praxí je také pfiítom-
nost pracovníkÛ starajících se o v˘poãetní techniku. Na velmi dobré
úrovni je systém poradensk˘ch sluÏeb a to nejen pro Ïáky, ale i pro
rodiãe - napfi. jak a kde získávat rÛzné podpory, dotace, apod. 

Moc se mi líbila v˘uka poãítaãÛ. Je dobfie propracována v˘uka
základní obsluhy. Dûti pfied‰kolního vûku se formou hry uãí pracovat
s poãítaãem. Ten je i pro nû zdrojem informací. Tato v˘uka je svûfiena
specialistÛm, ktefií se dále starají napfi. o knihovnu - teì hovofiím o opra-
vdové knihovnû (!), ne jak jsme zvyklí z na‰ich ‰kol!“

Pfieru‰il bych krátkou otázkou, která moÏná trápí mnoho ãesk˘ch uãi-
telÛ a odborn˘ch pedagogick˘ch pracovníkÛ, ale pfiedev‰ím se dot˘ká
na‰ich studentÛ jako budoucí elity národa. Mohl bys srovnat vzdûlanost
americk˘ch a na‰ich studentÛ?

„Na tuto otázku bych odpovûdûl struãnû. Pfiedev‰ím jsem mûl moÏ-
nost získat zku‰enosti z v˘uky v americk˘ch ‰kolách a pokud porov-
nám úroveÀ vzdûlanosti nebo radûji znalostí, myslím si, Ïe mládeÏ
v obou státech je na tom pfiibliÏnû stejnû. Ameriãtí Ïáci mají proti na‰im
urãité rezervy v základních znalostech, obsah v˘uky nejde tak do
hloubky jako u nás. Nelpí se na  encyklopedické znalosti dat a pojmÛ.
Získat tyto informace mají dûti moÏnost formou samostudia a oni tuto

alternativu ve velké mífie vyuÏívají. Pfied chvílí jsem hovofiil o tom, Ïe
informace získávají v dobfie vybaven˘ch knihovnách nebo prostfiednic-
tvím poãítaãÛ a tady v tomto jsou velké rezervy u nás (nejen v oblasti
materiální, ale také v oblasti morální). A dobrovolnému sebevzdûlávání
se meze nekladou! Ameriãtí studenti jsou, proti na‰im, v tomto ohledu
cílevûdomûj‰í!“

Dobfie, postupujme dál.
„Dal‰ím stupnûm vzdûlání je tzv. middle school. Îáci tu jsou v roãní-

ku rozdûleni do urãit˘ch t˘mÛ, které jsou poãetnû srovnatelné s na‰imi
klasick˘mi tfiídami - v prÛmûru je tu 22 - 25 ÏákÛ. Pro nû je vytvofien
takov˘ rozvrh, aby mûli moÏnost bûhem tfiíminutové pfiestávky pfiejít
z jedné odborné pracovny do druhé. Uãí se dennû zhruba pût aÏ ‰est
hodin, pfiitom délka vyuãovací hodiny je stejná jako u nás. Vyuãování
konãí kaÏd˘ den odpoledne zhruba v 16 hodin. Tomu je pfiizpÛsobena
i pracovní doba pedagogÛ, která na rozdíl od té na‰í, je poãítána na
pevnû danou pracovní dobu odpovídající t˘denní pracovní dobû
v âeské republice. Do pracovní doby kantorÛ jsou zahrnuty kromû
pfiímé v˘uky i konzultaãní hodiny, dále se uãitelé mohou vûnovat slab-
‰ím a na druhé stranû talentovan˘m ÏákÛm. V prÛbûhu volna vût‰inou
relaxují v tûlocviãnû, bazénu - pfiitom bûhem pracovní doby nikdo z nich
neodchází mimo pracovi‰tû!“

Jak se líbí v˘uka studentÛm? 
„Ti mají po ãtvrté hodinû v˘uky pfiestávku na obûd nebo relaxaci,

která trvá tfiicet minut. Ve vyuãování je velk˘ dÛraz kladen na samo-
statn˘ projev Ïáka, jeho schopnost komunikace s uãitelem. Nûkolikrát
se mi zdálo, Ïe vztahy mezi úãastníky rozhovoru byly aÏ velmi osobní,
ale zdání klame, protoÏe Ïáci z nûkter˘ch pedagogÛ mûli velk˘ respekt,
kter˘ závisí pfiedev‰ím na odborn˘ch kvalitách a osobních vlastnostech
vyuãujícího. BûÏnou praxí je v˘uka dvou pfiíbuzn˘ch pfiedmûtÛ napfi.
fyzika a chemie v rámci pfiírodní vûd. Tam, kde u nás nûkdy marnû hle-
dáme mezipfiedmûtové vztahy, je Ïáci pfii tomto systému v˘uky nalez-
nou velmi rychle. Neodmyslitelnou souãástí vût‰iny pfiedmûtÛ jsou
samozfiejmû poãítaãe.

Velk˘ dÛraz je kladen na v˘uku v˘tvarné a hudební v˘chovy. Jako
úãelné spojení teorie s praxí je napfi. v rámci rodinné v˘chovy péãe
o malé dûti, které jsou do ‰koly dovedeny a Ïáci se o nû musí postarat.
A to ve v‰ech smûrech!“

Integrují handicapované Ïáky do bûÏn˘ch tfiíd, nebo se uãí jen ve tfií-
dách speciálních? 

„TûÏ‰í pfiípady postiÏení jsou zafiazovány do speciálních tfiíd, které
jsou ov‰em souãástí bûÏné ‰koly. Ménû handicapovaní Ïáci jsou,
obdobnû jako u nás, integrováni do tfiíd. Systém je v‰ak propracova-
nûj‰í...“

V ãem?
„Handicapovaní Ïáci mají mnohem vy‰‰í poãet hodin individuální

péãe. Na jejich integraci spolupracují t˘my a pojem diagnostika je pfii
práci v plné mífie realizován.   

TakÏe základní ‰kolství jsme zhodnotili. Co stfiední ‰kola v Ames?
„Stfiední ‰kola je v Ames jediná a nav‰tûvuje ji asi 1600 studentÛ.

Organizaãní struktura vedení ‰koly je obdobná jako u nás, jenom poãet
pracovníkÛ, ktefií mají na starost urãitou oblast, je vy‰‰í. Tím je také více
zaruãeno, Ïe fieditel ãi jeho zástupce se vûnují tomu, ãemu se opravdu
vûnovat mají. A opût musím konstatovat: vysoká úroveÀ informaãního
systému, kter˘ vyuÏívají nejen Ïáci samotní, ale i jejich rodiãe. Oblast
v˘chovného poradenství je rozdûlena do nûkolika skupin a práci v nûm
vedou nejen pedagogové, ale také odborníci z praxe. Celá ‰kola je pro-
pojena poãítaãovou sítí a Ïáci mají moÏnost i na chodbách sledovat pfií-
padné pokyny vedení ãi zmûny t˘kající se v˘uky. Pracovní doba peda-
gogÛ je obdobná jako na niÏ‰ím stupni ‰kol. 

Vyuãovací proces na ‚high school’ je zaloÏen na volbû pfiedmûtÛ.
Existuje tzv. kreditní systém, pfii nûmÏ si student volí napfi. matematiku
základní ãi nároãnûj‰í. V‰e od této chvíle závisí na volbû studenta.“

(dokonãení na str. 7)

Americká tûlocviãna svou velikostí pfiipomíná ãeskou sportovní halu.

Poãítaãová uãebna = zdroj informací.
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A co nejoblíbenûj‰í pfiedmût vût‰iny na‰ich ÏákÛ a studentÛ? 
„Tûlesnou v˘chovu tu mají dvakrát t˘dnû a probíhá tak, Ïe bûhem

dvoumûsíãního období se Ïáci nejdfiíve seznámí s historií daného spor-
tu, s jeho pravidly a následnû tento sport zkou‰ejí prakticky. Nehodnotí
se Ïádné v˘konnostní limity, ale snaha studentÛ. Profesionální spor-
tovci ãasto Ïádají o osvobození od urãit˘ch druhÛ sportu.“

Angliãtina je nejroz‰ífienûj‰í svûtov˘ jazyk. Jaké cizí jazyky se vyuãu-
jí na americk˘ch ‰kolách? 

„Klasické’ svûtové jazyky. Student se musí uãit alespoÀ jeden.
Znalost jednoho cizího jazyka je podmínkou pro vstup na vysokou
‰kolu. V Ames pfievládá v˘uka ‰panûl‰tiny.“

Co drogy? 
„Pro nás opravdu aktuální téma. Na americk˘ch ‰kolách mají pfied-

mût zdraví. Ten se t˘ká prevence pfied drogami, alkoholem a koufiením.
Mají filosofii, Ïe u toho, kdo vydrÏí do osmnácti bez alkoholu, drog
a cigaret, pozdûji existuje men‰í pravdûpodobnost toho, Ïe se stane
jejich uÏivatelem. Líbilo se mi motto pfiedmûtu: Kdo koufií a pije, je
nemocn˘ ãlovûk.“

Jaké jsou dal‰í rozdíly mezi ãesk˘m a americk˘m ‰kolstvím?
„V Americe v˘uku zaji‰Èují asistenti, ktefií jsou fiádn˘mi zamûstnanci

‰koly a pfiedev‰ím pfiipravují pomÛcky a pfiístroje pro vyuãování.
âast˘m jevem byla v˘uka nûkolika pfiedmûtÛ v rámci jedné hodiny a to
v rámci projektového vyuãování. Nemají - na rozdíl od vût‰iny na‰ich
‰kol - nouzi o prostory. ·kolní rok zaãíná  v polovinû srpna a konãí

poãátkem ãervna. V pfiípadû, Ïe v prÛbûhu roku odpadne ãást v˘uky -
v Ames napfi. z klimatick˘ch dÛvodÛ - pak je konec ‰kolního roku posu-
nut.

Platy pedagogÛ jsou stanoveny na základû délky jejich odborné
praxe a poãtu vystudovan˘ch vysok˘ch ‰kol (ucelen˘ch ãástí studia).
Jinak fieãeno, funguje systém dal‰ího vzdûlávání, které v‰ak je vûcí
kaÏdého jedince. V˘‰e platu amerického pedagoga se orientaãnû
pohybuje v prÛmûru okolo tfiiceti pûti aÏ tfiiceti osmi tisíci dolarÛ za rok.
PrÛmûrná mzda v Ames je asi ãtyfiicet pût tisíc dolarÛ roãnû. Tato ãísla
v‰ak berte jako orientaãní.

Financování ‰kolství je rozloÏeno mezi nûkolik zdrojÛ: federální, stát-
ní, obecní a jiné. Obec nezaji‰Èuje ãinnost ‰kol, tok penûz je jin˘ neÏ
v âeské republice. Velkou pravomoc, a na druhé stranû i odpovûdnost,
mají ‰kolské rady. O ãinnost v tûchto radách je ze strany rodiãÛ velk˘
zájem. Pfiedseda je volen na urãité období a odpovídá spolu s vedením
‰kol a dal‰ími ãleny rady za úroveÀ vzdûlávání. ·kolská rada je jedna
v daném mûstû.“

Jako poslední nám zÛstala vysoká ‰kola...
„Tady bych uvedl jen struãnû, Ïe na universitû v Ames studuje asi

dvacet pût tisíc studentÛ a pracuje tu kolem pûti tisíc zamûstnancÛ.
·kolné za jeden rok studia je ãtyfii tisíce dolarÛ, pro obyvatele Iowy dva
tisíce pût set. Poplatek za kolej vãetnû stravy se pohybuje do pûti set
dolarÛ za mûsíc. V pfiípadû ubytování v soukromí se taxy pohybují mezi
tfiemi aÏ ãtyfimi sty dolarÛ za mûsíc. V‰ichni studenti mají moÏnost zís-
kání stipendia.“

Co dodat na závûr? 
„V prÛbûhu náv‰tûv jednotliv˘ch ‰kol jsem pozoroval uvolnûnost

a klid ÏákÛ i zamûstnancÛ. Nikdo nikam nespûchal. I kdyÏ na první
pohled se zdálo, Ïe mnoho ÏákÛ není v hodinách, byli jsme uji‰tûni, Ïe
v‰ichni vûdí, kam patfií. V‰e bylo vysvûtlováno tím, Ïe mnozí Ïáci mají
individuální v˘uku, na kterou docházejí do urãen˘ch uãeben ãi kabine-
tÛ sami. Myslím si, Ïe na‰e pracovní cesta byla uÏiteãná a mnohé
prvky, o jejichÏ pozitivech jsem pfiesvûdãen, se dají vyuÏít i v na‰ich
‰kolách. Doporuãuji proto pokraãovat ve spolupráci s mûstem Ames,
protoÏe i moÏnost v˘mûny studentÛ, odborné praxe uãitelÛ apod. je
oboustrannû prospû‰ná a v˘hodná.“ 

Tolik z pohledu fieditele ZbyÀka ·ostého na americké ‰kolství.
(sk)

JAKÉ JE AMERICKÉ ·KOLSTVÍ
(dokonãení ze str. 6)

JiÏ v roce 1996 byla uzavfiena
smlouva s firmou Mattes o poskyto-
vání Internetu pomocí komutované
linky. Vefiejnû pfiístupné internetové
místo bylo v ústfiední knihovnû na
Jiráskovû ulici. V roce 1998 byl zpra-
cován projekt, na jehoÏ základû kni-
hovna získala finanãní prostfiedky na
zavedení pevné internetové linky pro
poboãku v Místku pfiímo od minister-
stva kultury. V roce 1999 byly stej-
n˘m zpÛsobem získány finance na
zavedení pevné linky pro ústfiední
knihovnu. 

V souãasné dobû existují dvû
vefiejná internetová místa v poboãce
Místek a dvû místa v ústfiední knihov-
nû. Internet mÛÏe v knihovnû pouÏí-
vat vefiejnost bez omezení v dobû,
kdy je knihovna otevfiena, tzn. dennû
vãetnû sobot. 

V‰ichni zamûstnanci MûK pro‰li
odborn˘m ‰kolením a jsou schopni
se v Internetu orientovat a podat kva-
lifikované informace o moÏnostech
jeho vyuÏívání. âtenáfii si zde mohou
vyhledávat informace, které potfiebu-
jí pro svoji práci - této moÏnosti hojnû
vyuÏívají hlavnû studenti - informace,
které je zajímají, pfiípadnû jen tak
„brouzdají - serfují po jeho stranách“.
Ve‰keré získané informace se dají
pfienést na disketu a poté kdykoliv
dále vyuÏít. Pomocí Internetu mohou
ãtenáfii nahlédnout do sv˘ch ãtenáfi-
sk˘ch kont, rezervovat si poÏadova-
né knihy, nahlíÏet do knihovních
fondÛ ostatních knihoven, které mají
své webové stránky, a to nejen
v âeské republice. 

Mûstská knihovna slouÏí také jako
vefiejná e-mailová stanice, uÏivatelé

si zde mohou rovnûÏ zaregistrovat
svoji adresu. Pokud má uÏivatel spe-
ciální téma, na‰i zamûstnanci jsou
schopni mu na poÏádání pfiedem pfii-
pravit webové adresy, které se téma-
tu t˘kají a kde Ïádané informace bez
ztráty ãasu najde. Cel˘ rok 1999 pro-
bíhala v knihovnû akce Internet pro
seniory, kdy kaÏdou sobotu byli seni-
ofii seznamováni s Internetem, jeho
funkcí a moÏnostmi. V leto‰ním roce
je podobná akce, tentokrát pro
maminky na matefiské dovolené: tyto
sluÏby jsou poskytovány zdarma
a jsou beze zbytku vyuÏívány.
Internet nabízí MûK i nezamûstna-
n˘m obãanÛm, ktefií si mohou s jeho
pomocí prohlíÏet nabídky k práci. 

Také pro svoji vnitfiní potfiebu MûK
Internet bohatû vyuÏívá. Je nezbyt-
n˘m pomocníkem pfii vyhledávání
literatury a dal‰ích literárních i fakto-
grafick˘ch informací pro uÏivatele.
Pfii zpracovávání nové literatury jsou
z Internetu stahovány jiÏ hotové bib-
liografické záznamy, coÏ zkrátí dobu
zpracování na minimum a byla tak
u‰etfiena i jedna ãtvrtina pracovního
úvazku. 

Mûstská knihovna má své webové
stránky, na kter˘ch má ve‰keré infor-
mace o provozu a akcích, které pofiá-
dá. Vystavuje zde i svÛj knihovní
fond. 

Poãítaãová negramotnost se stává
jednou z nejtvrd‰ích forem diskrimi-
nace. Odstranûní „telekomunikaãní
diskriminace“ znamená poskytnutí
‰ance v‰em. MûK se stává jednou
z institucí, která mÛÏe tyto ‰ance
poskytnout.

LADISLAVA HRU·KOVÁ

INTERNET V MùSTSKÉ KNIHOVNù
Poãátkem devadesát˘ch let se v souvislosti se státním infor-

maãním systémem zaãalo hovofiit o vyuÏití knihoven pro státní
informaãní politiku. Mûstská knihovna si uvûdomuje dÛleÏitost
informaãních technologií a od poãátku své existence se snaÏí b˘t
institucí skuteãnû informaãní.

Tak to vypadá v pravé americké tfiídû...

OBâANÉ MùSTA UÎ MOHOU DO EU
„Eurostánek“ byl otevfien v sobotu 17. ãervna pfied b˘valou prodejnou

Maryãka v Místku. Zde se mohli fr˘decko-místeãtí obãané z úst nejpo-
volanûj‰ích dovûdût o tom, co nás ãeká a nemine pfii vstupu do
Evropské unie. Informovanost o podobn˘ch projektech je u nás bohu-
Ïel mnohem men‰í a brána tak nûjak pouze okrajovû a tak pracovníci
informaãního eurostánku mûli pfiedev‰ím za úkol lidem vysvûtlit a pfii-
pravit je na to, Ïe vstup do EU je vûcí nás v‰ech a navíc o v‰em bude
rozhodovat referendum. Proto je zapotfiebí diskutovat, pfiem˘‰let
a o vûc se zajímat. Jak se zdá, podle slov novináfiky a pracovnice
eurostánku ·árky DoleÏalové, obãané na‰eho mûsta jsou na tom
dobfie a mohou spût do Evropy se zdviÏenou hlavou, protoÏe zmínûná
si velmi pochvalovala jejich nadmíru inteligentní otázky, se kter˘mi se
v jin˘ch mûstech prozatím nesetkala. 

FR̄ DEK-MÍSTEK, Nám. Svobody 6, % 0658 646 888
FR̄ DLANT n.O., ul. Hlavní 308, % 0658 676 909

E-mail: info@beskydy-info.cz          www.beskydy-info.cz

VÁS INFORMUJE O:
• kulturních, sportovních a spoleãensk˘ch akcích ve Fr˘dku-Místku

a regionu Beskydy • historick˘ch a kulturních památkách • sluÏbách
a firmách na území mûsta a okolí • komplexních sluÏbách cestovního

ruchu v REGIONu BESKYDY 

VÁM ZABEZPEâÍ:
• ubytování v regionu Beskydy • vstupenky na kulturní, spoleãenské

a sportovní akce

VÁM NABÍZÍ:
• rÛzné druhy turistick˘ch a cykloturistick˘ch map Beskyd

a okolí Fr˘dku-Místku a vybran˘ch regionÛ âeské republiky • turistické
prÛvodce, pohlednice a suven˘ry 

Zpravodaj 6-7/00  20.7.2000 13:17  Stránka 7



8ZPRAVODAJSTVÍ

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

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

místnosti + b˘valá bytová jednotka, III. NP - 4 místnosti vãetnû
zázemí, IV. NP - pÛdní prostory

4) Objekt ãp. 1975, 8. pû‰ího pluku, IV. NP - 5 kanceláfií
5) Prodejní boxy v kfiíÏovém podchodu, 1 box smûr ul. Fr˘dlantská,

2 boxy smûr MEINL
6) Objekt ãp. 811, Mal˘ Koloredov (hotelov˘ dÛm), nebytové pro-

story - kanceláfie II. a III. NP
k.ú. Fr˘dek
1) Objekt ãp. 646, Kostikovo nám., II. IV. NP - 4 kanceláfie (soc.

zafiízení spoleãné)
2) Objekt ãp. 606, Sadová, V., IX. NP 2 kanceláfie

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

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 - za úãelem
v˘stavby polyfunkãních domÛ (ul. Slezská, naproti Svopexu)
- pozemky p.ã. 5875, p.ã. 5876, p.ã. 5872/4, p.ã. 5865/3, p.ã.
5874/3 - za úãelem v˘stavby bytov˘ch domÛ (Vyhlídka)
- Dostavba v MPZ Fr˘dek, pozemky p.ã. 114, p.ã. 115, p.ã. 117, ul.
Hluboká - kupecké domy

Informace: odbor SOM, tel. 0658/609 173

DRAÎBA
Mûsto Fr˘dek-Místek vyhla‰uje v souladu s Podmínkami prodeje

nemovitostí ve vlastnictví obce, nabídkové fiízení - draÏbu objektu
ãp. 249 na pozemku p.ã. 4222/2 a pozemku p.ã. 4222/2, zast. pl.
o v˘mûfie 110 m2, v‰e v k.ú. Lískovec.

DraÏba se uskuteãní ve stfiedu 26. ãervence 2000 ve 13.00 hodin
ve velké zasedací síni Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-Místku.

Vyvolávací cena ãiní 343.820,- Kã. 
Prohlídka probûhne v úter˘ 18.7.2000 v 8.00 hodin.
BliÏ‰í informace moÏno získat na odboru správy obecního majet-

ku Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-Místku (tel. ã. 609 179).

Zlatník
J & P

Rytec

PRODEJ HODINEK + ZÁRUâNÍ SERVIS
v Opravy hodin, hodinek, v˘mûna baterií, úpravy fiemínkÛ
v Prodej zlat˘ch ruãnû zhotoven˘ch ‰perkÛ s roãní záruãní lhÛtou - 

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

Z JEDNÁNÍ MùSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA, RADY A KOMISÍ

Stavební a informaãní
centrum

PouÏijte na‰i autodopravu
a zemní stroje

bagry, UNC 750, vibraãní stroje,
fiezaãky asfaltu a betonu

kompresory

Informace, ceny, objednávky:
Tel.: 0658/622 156

PO - PÁ: 900 – 1700 hod.
NádraÏní 1097, Fr˘dek

e-mail: stavinfocentr@applet.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 

VYHODNOCENÍ ANKETY K AKTUÁLNÍM

OTÁZKÁM MùSTA FR¯DKU-MÍSTKU
V období od 5. kvûtna do 15. ãervna tohoto roku, kdy anketa probíhala, bylo do pfiipra-

vené schránky, umístûné na informacích Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-Místku, vhozeno cel-
kem 96 vyplnûn˘ch anketních lístkÛ. 

Na otázku „âtete ZPRAVODAJ Mûstské rady ve Fr˘dku-Místku pravidelnû?“ odpo-
vûdûlo kladnû 82% respondentÛ, 27% uvedlo, Ïe je Zpravodaj dostateãnû neinformuje
o aktuálním dûní ve mûstû.

Pfiístup k internetu má 43% dotázan˘ch a zhruba polovina z nich povaÏuje informace
na internetov˘ch stránkách mûsta Fr˘dku-Místku za dostateãné.

Se sluÏbami Mûstské knihovny není plnû spokojeno 9% dotázan˘ch. Ti by uvítali
zejména více vzdûlávacích knih a více ãasopisÛ. Byla uvedena také pfiipomínka, Ïe by
Mûstská knihovna mohla slouÏit více k propagaci ve‰kerého kulturního dûní ve mûstû,
neinformovat pouze o akcích, které budou probíhat pfiímo v Mûstské knihovnû.

Péãi o Ïivotní prostfiedí ve mûstû povaÏuje za dostateãnou 25%, za prÛmûrnou 57%
a za nedostateãnou 14% dotázan˘ch.

·ir‰í sortiment sluÏeb, zejména více drobn˘ch rychloopraven v‰eho druhu by uvítalo
30% obãanÛ.

Na otázku „Víte, kde Vám mohou b˘t poskytnuty informace o schváleném územním
plánu mûsta?“ bylo 32% odpovûdí záporn˘ch.

O tom, co znamenají investiãní pobídky mûsta Fr˘dek-Místek a vytváfiení prÛmy-
slov˘ch zón pro investory má pfiedstavu 44% respondentÛ.

Velká vût‰ina z vás vyjádfiila své pfiipomínky a názory k novû vybudovan˘m cyklos-
tezkám, coÏ pracovníci radnice povaÏují za velice cenné a podnûtné informace.

Poãet supermarketÛ na území na‰eho mûsta povaÏuje 90% za dostateãn˘ aÏ nadby-
teãn˘.

Novou sportovní halu za úãelem provozování rÛzn˘ch druhÛ míãov˘ch sportÛ by uvíta-
lo 57% z tûch, ktefií se zúãastnili na‰í ankety.

Pracovníci Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-Místku dûkují v‰em obãanÛm, ktefií se zapojili do
ankety k aktuálním otázkám na‰eho mûsta a na anketní lístek napsali své pfiipomínky, ale
i námûty k rÛzn˘m problémÛm, které nebyly v anketních otázkách zahrnuty.

Odbor územního a ekonomického rozvoje

P ¤ I P O M Í N K Y  A N Á M ù T Y
K cyklostezkám: nastfiíkat znaãení pro kola a pro chodce pfiímo na dlaÏbu (chodci se ãasto cho-

vají, jakoby celé cyklostezky patfiily jen jim) • chybí dosaÏitelnost map cyklotras • pokraãovat ve
v˘stavbû cyklostezek, hlavnû kolem fiek • propojit aÏ na Ostravici • znaãení je vandaly niãeno (pouÏít
trvanlivûj‰í znaãení, odolnûj‰í) • cyklotrasy zaãínají na Ole‰né, ale na mapû nelze poznat, kde se na
nû dá napojit ve mûstû, na které ulici apod. • na cyklostezky nepatfií písek (trasa od SME smûr
Sviadnov) • cyklotrasy vést mimo cesty, pouÏívané jin˘mi vozidly • vjezd na cyklistickou stezku
u Koloredov. mostu nevyhovující, pro obãany Fr˘dek-Sídli‰tû nedomy‰leno (podlézání závory nedÛ-
stojné) • ãastûji opravovat znaãení v mûstské ãásti - nev˘razné • zvefiejnit, jak a kdy se plánuje roz‰í-
fiení cyklostezek

K sluÏbám: pfiebytek obchodÛ, patfiících pfiíslu‰níkÛm vietnamské národnosti • pfiebytek barÛ
a heren • nedostatek rychloopraven v‰eho druhu • nedostatek opraven odûvÛ a prádla • nedostatek
opraven obuvi • chybí bra‰náfiství • chybí brou‰ení noÏÛ a nÛÏek • chybí prodejny sklo, porcelán -
Fr˘dek Sídli‰tû, K Hájku aj. • chybí prodejny elektro • bude postrádán obchod s potravinami na âerné
cestû a v okolí • chybí mûstské informaãní centrum ve Fr˘dku

K MHD: autobusová zastávka Pod Puklí nevyuÏívána pro MHD • drahé jízdné • chybí nûkteré spoje
• nedostatek pfiím˘ch spojÛ z Fr˘dku do Místku a naopak • chybí návaznost k vlakÛm (hlavnû z okra-
jov˘ch ãástí mûsta) • málo spojÛ v SO a NE • v SO a NE chybí spoj do zóny Pavlíkova • linka ã. 2
nezastavuje na Toãnû (aÏ na v˘jimky) • linka ã. 2 k Povodí Odry - dlouhé ãasové intervaly

K sportovní hale pro rÛzné druhy míãov˘ch sportÛ: chybí hala tzv. rodinného charakteru (rodi-
na se dohodne napfi. s jinou rodinou a spoleãnû si jdou zasportovat, zasoupefiit proti sobû)

Ostatní pfiipomínky: chybí slu‰nû udrÏované venkovní koupali‰tû • chybí divadlo (i loutkové) na
úrovni • chybí informovanost o úãtování likvidace odpadÛ • velmi chybí bezpeãn˘ pfiechod pro pû‰í
z ulice âerná cesta k 10. Z· • nûkteré pfiechody pro chodce znovu nastfiíkat (napfi. na ul. Anenská) •
Fr˘dek Na Vyhlídce, OkruÏní - cesty po rekonstrukci telefonní a plynové sítû v nevyhovujícím stavu •
Nevyfie‰en pfiístup pro pû‰í z ulice M. Al‰e do centra mûsta • Nevhodnost místa pro oslavy a pfiipo-
mínky osobnosti TG Masaryka u velmi frekventované silnice, pfiemístit oslavy napfi. do blízkého parku
• Kdy bude provedena plynofikace na Vr‰avci? • Kdy bude realizován projekt v˘stavby kanalizace na
spojnici Bruzovská-Vr‰avec? • Neproveden bezbariérov˘ pfiístup od nádraÏí k ãásti Slezská (vãetnû
BILLY, která proveden˘ pfiístup financovala). Chybí pfiístup ve formû spirály (viz u Hlavní ulice u ostrav-
ského pfiejezdu âD) nebo provedení ve svahu s minimálními náklady dle uvedeného náãrtku.PRODEJ

ELEKTRONICK¯CH SOUâÁSTEK,
NÁHRADNÍ DÍLY AUDIO, VIDEO, 

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

A DAL·Í

PROVÁDÍME OPRAVY
tv, audio, video a po dohodû 

v bytû zákazníka i opravy televizorÛ

S í d l o :

Firma VADAS
ul. 28. fiíjna 1639 Místek 

(internát SP· naproti Hutního projektu)

Tel.: 0602/566 025 
0658/313 85
Provozní doba: 
po - pá 8 - 17
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DEMOLICE
Mûsto Fr˘dek-Místek hodlá v leto‰ním roce provést demolici

domu ãp. 1310, ul. Bahno - Pfiíkopy, k.ú. Místek (dÛm za Okresním
fieditelstvím Policie âR na ul. Beskydské, smûrem k fiadov˘m gará-
Ïím). 

V pfiípadû, Ïe by mûl nûkdo zájem provést bezplatnou demolici
domu vãetnû terénních úprav a zatravnûní v˘mûnou za získan˘
stavební materiál, má moÏnost získat bliÏ‰í informace na
Mûstském úfiadû ve Fr˘dku-Místku, odbor správy obecního majet-
ku, tel. 609/179.

STAVEBNÍ  Ú¤AD RADÍ
V poslední dobû dochází ãasto ke kolizi obãanÛ se stavebním

zákonem v oblasti ohla‰ování a povolování staveb na jejich
pozemcích tak ãasto. Lidé se pak ocitají pfied stavebním úfiadem
jako obvinûní z pfiestupkÛ proti stavebnímu fiádu, a to z neznalosti
základních ustanovení. 

Drobné stavby jsou stavby o pÛdorysn˘ch rozmûrech do 16
metrÛ ãtvereãních, které plní doplÀkovou funkci ke stavbû hlav-
ní (napfi. rodinnému domu), a které jsou umístûny na pozemku
stejného parcelního ãísla. Tyto obû podmínky musí b˘t splnûny,
aby se jednalo o drobnou stavbu, kterou lze pouze pfied její reali-
zací ohlásit a kdy nemusí probíhat stavební fiízení ukonãené sta-
vebním povolením. 

V‰echny ostatní stavby vyÏadují stavební povolení! 
Na závûr tohoto pfiíspûvku je nutno konstatovat, Ïe stavbou vyÏa-

dující ohlá‰ení nebo stavební povolení je i objekt bez pevn˘ch
základÛ (napfi. rÛznû upravované UNIMO buÀky slouÏící jako hos-
podáfiské budovy apod.). Lidé ãasto operují tím, Ïe pokud jejich
objekt nemá pevné základy, není stavbou, neboÈ je pfienosn˘.
Pletou si v‰ak pojem stavby podle stavebního zákona s termínem
vûc movitá a nemovitá podle obãanského zákoníku.

Mgr. RENATA SNùGO≈OVÁ, stavební úfiad
(Na tomto místû vÏdy najdete obdobné aktuální informace)
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Z JEDNÁNÍ MùSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA, RADY A KOMISÍ

VáÏení zákazníci,
potfiebujete opravit Vá‰ televizní pfiijímaã, audio-video techniku, mikrovlnou
troubu? Na‰e servisní a prodejní spoleãnost AVOS s. r. o. Vám opraví Vá‰
televizní pfiijímaã po dohodû i v bytû! Audio-video techniku, mikrovlnou
troubu v na‰ich servisních dílnách v Místku.

Dispeãink a pfiíjem oprav: Místek, Ostravská 1556,
tel.: 0658/644 512, fax: 0658/645 888

V pfiípadû v˘bûru nového v˘robku z oblasti elektroniky Vám rádi odbornû
poradíme a doporuãíme pfiístroj, kter˘ má maximálnû zabezpeãen záruãní
i pozáruãní servis.
Otevírací doba: pondûlí - pátek 8 - 17 hod.; sobota 8 - 12 hod.

Tù·ÍME SE NA VA·I NÁV·TùVU

UÏ od konce kvûtna jsou na 4. Základní ‰kole v Místku provádûny pracovníky
fr˘decko-místeck˘ch firem Staving s.r.o. a Topas s.r.o. sanaãní práce v obou
budovách. T̆ kají se pfiedev‰ím krovÛ, stfiechy, bude poloÏena nová stfie‰ní kry-
tina, zpevnûny a opraveny stropní konstrukce jednotliv˘ch podlaÏí a provedena
následná malba. To v‰e by mûly obû firmy, podle slov pracovníka oddûlení inves-
tic Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-Místku ing. Michala Chovance, dokonãit ke konci
prázdnin, aby i noví Ïáãci vstupovali do dÛleÏité Ïivotní etapy do nûãeho nové-
ho. Investice na sanaci budovy si podle Chovance vyÏádají zhruba 15,5 milionu
korun.

Vzhledem k exponované poloze
a stáfií stromÛ zhruba 150 let bude mít
akce u obãanÛ velkou odezvu. Proto
je zapotfiebí o v‰em fiádnû a vãas
informovat prostfiednictvím v‰ech
dostupn˘ch médií.

Komise posoudila 4 lípy u kfiíÏku na
Lískovecké ulici. V minulosti, zhruba
pfied 30 - 40 lety byly sefiezány na
hlavu. V místû fiezu vznikly váÏné hni-
loby, které u dvou vyústily v rozlome-
ní koruny a u dvou ve ztloustnutí
kmene signalizující váÏné oslabení
jejich stability. Ani po arboristickém
o‰etfiení se postup hniloby nezastavil.
Komise se rozhodla minimálnû dvû
lípy okamÏitû odstranit a následující
dvû v prÛbûhu zimy. Samozfiejmû
kácení bude provádûno v dobû nej-
bliÏ‰ího vegetaãního klidu a jako
náhrada budou vysazeny co nejvût‰í
lípy nové ve stejném sponu. Kácení

bude provedeno s ohledem na bez-
peãnost chodcÛ a dopravního provozu.

Pfied kostelem ve Skalici roste 11
lip. RovnûÏ v minulosti asi pfied 30 -
40 lety byly sefiezány na hlavu.
V místû fiezu jsou opût váÏné hniloby,
které se u 8 stromÛ projevují sníÏením
vitality, dvû lípy jsou zcela proschlé.
Koruny v‰ech stromÛ jsou silnû napa-
deny jmelím a to nemá smysl odstra-
Àovat. Pfied zhruba 8 lety byly koruny
stromÛ arboristicky o‰etfieny, av‰ak
postup hnilob se nezastavil. Stav stro-
mÛ je opût havarijní a minimálnû dva
stromy bude zapotfiebí okamÏitû
odstranit. Dal‰ích ‰est v prÛbûhu zimy
a ãtyfii ponechané stromy bude nutno
o‰etfiit a ponechat a v horizontu 10 let
fie‰it jejich dal‰í existenci. 

I tady by mûly b˘t stromy káceny
v dobû vegetaãního klidu za dodrÏení
v‰ech bezpeãnostních pfiedpisÛ. 

„âTY¤KA“ SE OPRAVUJE

KOMISE ROZHODLA: KÁCET
Z protokolu místního ‰etfiení ve vûci posouzení stavu stromÛ na

Lískovecké ulici ve Fr˘dku a u kostela ve Skalici, které se konalo za úãas-
ti ing. Evy Mraãanské z Agentury ochrany pfiírody a krajiny âR, Aleny
Halamíãkové z Památkového ústavu Ostrava, Antonína Bystfiiãana z firmy
Narnie, Ziny Kleãkové z âeského svazu ochráncÛ pfiírody, Pavla Vrubla
z Mûstsk˘ch lesÛ a Jifiího Lederera z Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-Místku
vypl˘vá, Ïe havarijní stav dfievin vyÏaduje urychlené fie‰ení.

Pfiíjemnûji pÛsobila informace o roz-
mísÈování 34 velk˘ch v˘vûsních cyklo-
turistick˘ch map, na nichÏ jsou vyzna-
ãeny trasy, v˘‰kové profily i základní
sluÏby pro cyklisty. „Jedna mapa
vy‰la zhruba na ‰est a pÛl tisíce
korun,“ informoval pfiítomné novináfie
Petr Kolãárek. „Okresní úfiad pro tento
úãel poskytl pfiíspûvek ve v˘‰i 250
tisíc korun,“ dodal. Navíc jsou v‰echny
trasy pro cyklisty stále více vyuÏívány,
cykloturistÛ pfiib˘vá a v‰emu nahrává
krásné poãasí i doba nadcházejících
dovolen˘ch. Jak uvedl: „K této pfiíleÏi-

tosti vydalo Beskydské informaãní
centrum dva katalogy s podtitulem
dovolená v Beskydech. Jeden obsa-
huje sportovní a kulturní akce a druh˘
je vûnován nabídce ubytování. Do
konce ãervna by mûl vyjít dal‰í katalog
s nabídkou turistick˘ch produktÛ -
podle nûho se budou moci cyklotu-
risté orientovat, kudy vedou urãené
trasy, kde jsou cykloservisy, ãi jiná
místa, kde se dá napfi. odpoãinout
nebo regenerovat síly jin˘m zpÛso-
bem,“ ukonãil svoje vystoupení fieditel
BIC.

V·ICHNI DOPLÁCÍME NA VANDALY
Jak uvedl na poslední tiskové konferenci s novináfii fieditel Beskydského

informaãního centra ve Fr˘dku-Místku Petr Kolãárek, v prÛbûhu jednoho
roku do‰lo k váÏnému po‰kození nûkter˘ch orientaãních tabulí oznaãují-
cích cyklotrasy. BIC spoleãnû s okresním a mûstsk˘m úfiadem a pracovní-
ky TS a.s. musejí tyto zbyteãné ‰kody zpÛsobené vandaly napravovat.
Cykloturistické trasy mají v souãasné dobû zhruba 215 kilometrÛ a orien-
taãní cedule na nich umístûné jsou buì odcizovány nebo alespoÀ ohnuty
nebo jin˘m zpÛsobem po‰kozeny. Leto‰ní náklady na jejich opravu si pro-
zatím vyÏádaly 80 tisíc korun. 

OPRAVY A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
V prÛbûhu I. pololetí byly realizovány odborem dopravy a sluÏeb fr˘decko-místecké rad-

nice následující opravy a rekonstrukce místních komunikací: chodník na ul. Politick˘ch
obûtí, chodník na ul. Mal˘ Koloredov, chodník na ul. Heydukova, chodník na ul. 28. fiíjna,
v˘stavba autobusového zálivu ve Skalici u ‰koly. 

Kromû toho byly provedeny drobné opravy chodníkÛ a v˘tlukÛ na místních komunika-
cích. Pfiednostnû byly provádûny opravy na místních komunikacích, na kter˘ch jsou vede-
ny spoje mûstské hromadné dopravy.

Na právû dokonãenou lokalitu kolem
potravin Inva naváÏe ve smûru k ul.
Novodvorské v˘stavba chodníkÛ,
zpevnûn˘ch ploch - námûstí, parkovi‰-
tû a sadov˘ch úprav. V‰echny tyto
úpravy povedou ke zlep‰ení Ïivotního
prostfiedí sídli‰tû, budou se v‰ak pro-
vádût v obydleném prostoru sídli‰tû.
A proto dojde doãasnû i ke zhor‰ení
prostfiedí. Bude jistû snaha tyto nega-
tivní projevy stavební ãinnosti minima-
lizovat. A tady se obracíme na vás,
obãany, s prosbou, pomozte nám
v tomto zámûru. Pouãte své dûti, jak
se mají chovat. Buìte trpûliví a shoví-
vaví k ãinnostem, které ve svém
dÛsledku napraví to, na co si oprávnû-
nû jako obyvatelé tohoto sídli‰tû stû-
Ïujete. V˘sledek bude jistû stát za to.

Ing. Vûra ·IDLOVÁ, OI

ETAPA „NÁMùSTÍ“ POMÒÎE SLEZSKÉ
Mûsto Fr˘dek-Místek zahájí v prÛbûhu prázdnin práce na dal‰í etapû

„Humanizace sídli‰tû Slezská“ nazvané Námûstí. Chtûli bychom vás, obãany
Ïijící na tomto sídli‰ti, poÏádat o urãitou shovívavost.
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Právû 1. ãervence 2000 uplynul jeden rok, kdy zaãal „fungovat“
v Místku klub pro dûti a mládeÏ Nezbeda v Lidovém domû na ulici F.
âejky. Vznikl v rámci projektu nazvaného „Charitní klub Sv. AneÏky“.
Ten pracuje od roku 1997 a je zamûfien na v‰echny vûkové skupiny.
Z nûho byl postupnû klub Nezbeda vyãlenûn jako samostatn˘. 

PÛvodnû byl klub urãen pro dûti, které trávily prázdniny ve mûstû,
nemûly moÏnost jet nûkam na tábor nebo na dovolenou s rodiãi. Jeho
hlavní my‰lenkou bylo nabídnout dûtem ve v‰ední prázdninové dny
zajímav˘ a zábavn˘ program. âinnost klubu zaji‰Èovalo ‰est dobrovol-
níkÛ a program byl opravdu pestr˘ - sportovní hry, soutûÏe na hfii‰ti
a v parcích, v˘lety do okolí, za nepfiíznivého poãasí hraní, kreslení,
malování a v˘roba drobn˘ch pfiedmûtÛ v klubovnû. KaÏd˘ z vedoucích
byl zamûfien na nûco jiného, a proto o nápady, jak trávit voln˘ ãas,
nebyla nouze. 

Pro velk˘ zájem jak ze strany dûtí, tak i ze strany rodiãÛ, pokraãova-
la ãinnost klubu Nezbeda i po prázdninách. Od zaãátku ‰kolního roku
se v‰ak zmûnila provozní doba - z dopoledních hodin na odpolední (13
- 17) a zaãali v nûm pracovat tfii stálí pracovníci a nûkolik dobrovolníkÛ.

Klub Nezbeda nav‰tûvovaly pfieváÏnû dûti ve vûku 7 - 12 let, v˘jim-
kou nebyli jejich mlad‰í sourozenci nebo naopak mládeÏ ve vûku 14 -
17 let. A tak je tomu doposud. Nûktefií zÛstávají stál˘mi ãleny, jiní pfie-
stali chodit nebo se pfiijdou podívat jen obãas, ale co je dÛleÏité obje-
vují se i nové tváfie.

NáplÀ spoleãn˘ch „v‰edních“ setkání je obdobná jako o prázdninách.
Více ãasu je v‰ak vyãlenûno pro volnou hru. To znamená, Ïe dûti si
mohou samy zvolit, co chtûjí dûlat. Zda-li si hrát ve skupinkách, samo-
statnû nûco vytváfiet nebo se pfiizpÛsobit návrhÛm vedoucích. Dále je
spoleãná ãinnost. Jedná se o soutûÏe, turnaje, hry nebo v˘robu pfied-
mûtÛ motivované vût‰í akcí (jarmark, karneval, Den matek apod.).
Bûhem ‰kolního roku navíc pfiibyla individuální péãe. Vedoucích pí‰í
s dûtmi úkoly, vysvûtlují jim uãivo, pfiípadnû se snaÏí poradit a fie‰it
jejich problémy. 

Formou v‰ech tûchto ãinností jsou dûti vedeny ke kamarádství, tole-
ranci, umûní fie‰it konflikty, odpou‰tût si, vidût v druhém i pfies jeho
chyby a rozdílnost kamaráda. 

Do klubu Nezbeda chodí hodnû dûtí z nedaleké romské ãtvrti, které
se do ãinnosti zapojují jako ostatní. Snahou je, aby mezi v‰emi pano-
vala pohoda. Mosty porozumûní jsou vybudovány nejen mezi dûtmi
samotn˘mi. Vytvofiilo se i pûkné pfiátelství a vzájemná úcta mezi ãleny
klubu Nezbeda a klubem seniorÛ, kter˘ rovnûÏ pÛsobí v Lidovém domû. 

Na kaÏd˘ mûsíc je pfiipraveno nûkolik akcí, které jsou nad rámec
v‰edních schÛzek. Mezi ty nejv˘znamnûj‰í patfií: víkendové akce, jar-
marky, vystoupení pro klub seniorÛ, rej ãarodûjnic apod. 

O tom, co se dûje v klubu, si mohou dûti, jejich rodiãe, uãitelé a v‰ich-
ni ostatní, pfieãíst v Nezbednick˘ch novinách. Od ledna vycházejí pra-
videlnû kaÏd˘ mûsíc. Klub má také svoji kroniku a vlastnoruãnû vyro-
ben˘ kalendáfi.

Závûrem vyslovujeme pfiání, aby u nás bylo dûtem dobfie a aby s klu-
bem Nezbeda proÏily mnoho pûkného. ZároveÀ dûkujeme v‰em spo-
lupracovníkÛm, ãlenÛm Charity a vedení lidového domu.

Mgr. Alena Kopidolová
Klub dûtí a mládeÏe (F. âejky 450, Místek, tel.: 0658/354 49), pon-

dûlí aÏ pátek 8 - 13 hodin.
NA PRÁZDNINY P¤IPRAVUJEME: v˘lety do okolí mûsta i do

Beskyd, víkendové akce (Rybí u ·tramberka, Morávka), náv‰tûva jíz-
dárny RIAS, bojová hra v lese, cyklistick˘ v˘let, koupání, za nepfiízni-
vého poãasí je pfiipraven program v klubovnû.
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KURZY ANGLIâTINY
·kolní rok 2000-2001

Jazyková ‰kola Fishnet ACA
v.o.s. (Ostrava, Fr˘dlant n. O.,
Fr˘dek-Místek)

Kurzy pro úplné zaãáteãníky
(TB), pro mírnû pokroãilé (B1, B2),
stfiednû pokroãilé (I1, I2, I3)
a pokroãilé (A1, A2).

Kurzy obecné angliãtiny jsou
základem nabídky, jejichÏ cílem je
zdokonalit jazykové schopnosti
studentÛ na v‰ech úrovních jazyka.
Oblasti gramatiky a konverzace
jsou zde stejnû dÛleÏité a jsou
doplÀovány v˘ukou poslechu, ãtení
a uÏití písemné formy jazyka. 

Studenti, ktefií se chtûjí pfiihlásit
do pokroãilej‰ích kurzÛ (B1 a v˘‰e)
absolvují vstupní testy (mezinárod-
nû uÏívan˘ Quick-Check Placemen
Test). Na základû tûchto a pfied-
cházejícího studia jsou zafiazeni do
odpovídajícího kurzu. Semestr je
ukonãen závûreãn˘m testem. Pod-
le jeho v˘sledkÛ a do-
poruãení vyuãujícího
postupuje student do
vy‰‰í skupiny. Studium
v kurzech na sebe
navazuje a studenti
mají moÏnost zakon-
ãit své studium nûkte-

rou mezinárodnû uznávanou zkou‰-
kou. 

Jazyková ‰kola Fishnet ACA
v.o.s. byla zaloÏena v roce 1991.
Hlavní ãinností je v˘uka jazyka
anglického, která probíhá v odpo-
ledních a veãerních kurzech a je
urãena pro v‰echny vûkové kate-

gorie. Kromû odpo-
ledních kurzÛ nabízí
také v˘uku angliãti-
ny pfiímo ve firmách
nebo individuální v˘-
uku dle pfiání zákaz-
níka. Fishnet ACA
v.o.s. je kfiesÈan-
skou ‰kolou a bû-
hem jejího desetile-
tého pÛsobení se

kurzy staly jednûmi z nejkvalitnûj-
‰ích v Ostravû. Mimo v˘uku angliã-
tiny se ‰kola zamûfiuje i na práci
s mládeÏí - kaÏdoroãnû pofiádá
letní tábory English Christian
Camp. Ve spolupráci s YMCA se
podílí na zaloÏení pûveckého sboru
pro mládeÏ TenSing. Bûhem celé-
ho ‰kolního roku organizuje pravi-
delné veãery pro mládeÏ, víkendy
na horách, koncerty a jiné akce. 

Kontakt: FISHNET ACA v.o.s.,
Hlavní 706, 708 00 Ostrava-
Poruba, tel.: 069/696 46 06, 0602
757 064, 0603 888 725, e-mail:
fishnet@iol.cz (komerãní ãlánek)

BUDUJE MOSTY MEZI DùTMI

DùTSK¯ DEN U AVIATIKÒ
První Den dûtí uspofiádal v sobotu

17. ãervna Pobeskydsk˘ aviatick˘ klub
ve spolupráci se Stanicí mlad˘ch turis-
tÛ a Mûstsk˘m úfiadem Fr˘dek-Místek
na novû vybudovaném leti‰ti Místek-
Bahno. I pfies velmi nepfiíznivé a chlad-
né poãasí, které bylo negativnû ovliv-
nûno ãetn˘mi pfieháÀkami, se klání
a zápolení na deseti pfiipraven˘ch sta-
novi‰tích zúãastnilo 120 dûtí a asi 200
dospûl˘ch divákÛ pfii‰lo shlédnout
vystoupení rádiem fiízen˘ch modelÛ
letadel. Pro nepfiízeÀ poãasí v‰ak
musel b˘t odvolán pfiílet ultralehk˘ch
letadel. Dûti byly obdarovány ãetn˘mi
sladkostmi za zdafiilé plnûní jednotli-
v˘ch soutûÏních úkolÛ a posléze pak
kaÏdé obdrÏelo po vylosováni z bubnu
‰tûstûny hodnotn˘ vûcn˘ dárek. Také
nûktefií vylosovaní rodiãe obdrÏeli ple-
chovku piva. âlenové aviatického
klubu tímto dûkují za profesionální pfií-
stup a organizaci dûtsk˘ch soutûÏí
v‰em zúãastnûn˘m ãlenÛm Stanice
mlad˘ch turistÛ pod vedením Aleny
Kubalákové a v‰em sponzorÛm, ktefií
darovali vûcné dary. Jsou jimi: Mûstsk˘
úfiad, Elektro M, ABM poãítaãe FM,
Protea, Penco, Tomcat plus, Hobby
Model Sport, AZ Cyklo, Lavina Sport,
Firma Vlãek, Firma Toman, Knih-
kupectví Lev Bílek, Nestlé, Coca Cola,
·prcova ofsetová tiskárna, Moravsko-
slezské pivovary Pfierov a.s., Ahold âR
- provozovatel obchodní sítû Albert.

MARTIN PIKNA

KdyÏ je ‰patné poãasí, hrajeme si v klubovnû. Foto: archiv
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! D ù K U J E M E !

VYBOJOVALI ST¤ÍBRO

·achisté z Fr˘dku-Místku opût
patfiili k favoritÛm soutûÏe, ale
otázka byla, jak se s rolí favoritÛ
vypofiádají samotní hráãi. Na-
‰tûstí nepodlehli okolnímu tlaku
a dokázali navázat na úspûchy
z let minul˘ch a po loÀském 2.
místû vybojovali letos vynikající
1. místo. Vítûzství je o to cennûj-
‰í, Ïe druÏstvo v‰ech devût utká-
ní vyhrálo a pfied druh˘m t˘mem
v koneãné tabulce mûlo náskok 4
bodÛ. Na druhém místû, v sesta-
vû Petr Plasgura 6,0 bodÛ,
Zdenûk Holeksa 5,5 b., TáÀa
Holu‰ová 7,0 b., Vojtûch Petrovs-
k˘ 7,5 b., Jifií Mikulec 8,5 b.

a Petr Slovák, 9,0 bodÛ. O dojmy
z mistrovství jsme poÏádali
vedoucího druÏsva Jana Macíã-
ka.

„Chtûli jsme vyhrát, ale konku-
rence je rok od roku vût‰í a o to
víc  si cením prvního místa na‰ich
‰achistÛ. Stalo se jiÏ tradicí, Ïe
se z Mistrovství âR druÏstev ve
v‰ech vûkov˘ch kategoriích vra-
címe pravidelnû s medailemi.
Minul˘ mûsíc skonãila Extraliga
dorostu a na‰i borci (Plasgura,
Kaãmafiík, Lahner, Incédi, Dvo-
fiáková, Mikulec, Holeksa a Holu-
‰ová) vybojovali pod vedením
Stanislava Jasného v˘borné dru-
hé místo. Je to úspûch pro nás
v‰echny a potvrzení, Ïe na‰e
práce se ubírá správn˘m smû-
rem. Jsme totiÏ jediné stfiedisko
‰achové mládeÏe v âeské repu-
blice, které dokáÏe vychovávat
silné ‰achisty ve v‰ech vûkov˘ch
kategoriích. Ostatní stfiediska se
zamûfiují jen na urãitou vûkovou
kategorii, tu se snaÏí dostat na
medailové pozice, ale potom za-
se zaãínají znovu a to trvá i nûko-
lik let. Máme v˘hodu v obrov-
ském zájmu dûtí o ‰achovou hru
ve Fr˘dku-Místku, jen v leto‰ním
roce nav‰tûvuje ‰achové krouÏky
v Domû dûtí a mládeÏe na dvû
stû sedmdesát nadûjí. Jistû to
není samo sebou, ale snaÏíme se
pracovat nejen s talentovanou
mládeÏí, ale stejn˘ v˘znam kla-
deme i na práci s ‰irokou základ-
nou a propagací ‰achu na vefiej-
nosti a pak se dostaví i v˘sledky.
Na místû je podûkovat i na‰im
hlavním partnerÛm Mûstskému
úfiadu a Domu dûtí a mládeÏe ve
Fr˘dku-Místku, firmám Elektro-
MAR a ARC Impex, jejichÏ po-
moc je pro nás nepostradatelná.
Samozfiejmû nejvût‰í podûkování
patfií samotn˘m hráãÛm, ktefií
vzornû reprezentovali na‰e mûs-
to.“ MB

Star‰í Ïáci Beskydské ‰achové ‰koly startující pod hlaviãkou
Domu dûtí a mládeÏe ve Fr˘dku-Místku a ·O TJ VP Fr˘dek-Místek
získali po velkém boji zlatou medaili na Mistrovství âeské repub-
liky druÏstev star‰ích ÏákÛ v ‰achu. Mistrovství se uskuteãnilo ve
dnech 2. - 4. ãervna v Zajeãicích u Chrudimi a pofiadatelé pfiivítali
celkem 44 nejlep‰ích druÏstev z jednotliv˘ch oblastí.

Na‰i reprezentanti, mezi které jiÏ tfii roky patfií
i úspû‰ní fr˘decko-místeãtí taekwon-disté se
opût prosadili v evropské konkurenci

a nechali za sebou témûfi v‰echny zúãastnûné státy.
Na Mistrovstvích Evropy a svûta mÛÏe b˘t za svou
zemi nasazen do kategorie vÏdy jen jeden závodník.
Nominovaní startující jsou tedy vÏdy tûmi nejlep‰ími
ze své zemû. Ve Skotsku je pûknû, ale také pûknû
draho! âeskou republiku ve dnech 11. - 14. kvûtna
na Mistrovství Evropy v hlavním mûstû Edinburgu
zastupovalo 31 startujících (4 z Fr˘dku-Místku!).

SvÛj trénink a závûreãné soustfiedûní v Tfieboni
dokázali promûnit v neuvûfiiteln˘ch 42 (!) medailí
(10-20-12), a tak „sebrali“ nejvût‰í poãet medailí ze
v‰ech zúãastnûn˘ch státÛ vÛbec (loni to bylo 33
medailí - rovnûÏ nejvût‰í poãet). Tím byl pfiekroãen
vlastní rekord. Dále âe‰ky a âe‰i získali titul nejús-
pû‰nûj‰ího juniorského dívãího t˘mu Evropy za zla-
tou, 2 stfiíbrné a bronzovou medaili. DruÏstvo bojo-
valo ve sloÏení Petra To‰narová, Markéta Stránská,
NadûÏda Bidlasová, Jana Píchová, Vûra Nûmcová
a Anna Svá‰ková. Titul nejúspû‰nûj‰ího juniorského
chlapeckého t˘mu Evropy (2-0-2) dosáhli Jan
Kubát, Tomá‰ Bobek, Jaroslav Urbánek, Kamil
Tihelka a fr˘decko-místeck˘ Michal Ko‰átko. âeská
republika obsadila celkovû 3. místo (loni 2.) mezi 25
státy. V juniorské kategorii zvítûzili Rusové, 2.
âeská republika a 3. Polsko. V seniorech zvítûzilo
Polsko, 2. âR, 3. Rusko. âeská republika tedy patfií

mezi absolutní svûtovou ‰piãku TaeKwon-Do ITF
a v rámci Ïebfiíãku sportÛ âSTV se fiadí mezi 25 nej-
úspû‰nûj‰ích ãesk˘ch sportovních odvûtví. 

Na‰e mûsto reprezentovali Miroslav S˘kora, kter˘
byl nasazen rovnou do 2. kola a v nûm opût porazil
Fina Sammuli Mikkolu. Ve tfietím kole v‰ak narazil
na v˘borného Rusa Bakhromova, kter˘ nakonec zís-
kal zlato. Mirek obsadil 5. - 8. místo. Dal‰í hvûzdou
je junior Michal Ko‰átko, kter˘ se probojoval do finá-
le Tulu I. DanÛ pfies Skota a Nûmce a ve finále
nakonec získal stfiíbro. Michal v t˘mu juniorÛ âR zís-
kal dva t˘mové tituly MistrÛ Evropy a dvû bronzové
medaile. Senior Kamil Vyvial se nominoval pro
Matsogi do 80 kg. Je ve famózní formû a postupnû
vyfiadil Angliãana, Itala a Holanìana. Vyvial obstál
i ve finále s favoritem Tomaszem Idzikowskim
z Polska. SvÛj debut na ME zúroãil i Radim
Tomá‰ek nasazen˘ na Wirok seniorÛ. Stal se
Mistrem Evropy. Kamil Vyvial a Radim Tomá‰ek se
podíleli na t˘movém titulu MistrÛ Evropy seniorské-
ho t˘mu âR. Nejvût‰ími soupefii âechÛ mûli b˘t loÀ-
‰tí vítûzové - Poláci, ale po ãeské exhibici uspûli jen
pfii tfiech technikách a Finové se od loÀska z bron-
zové nezlep‰ili. 

Velkou Ïivotní moÏnost má pfied sebou fr˘decko-
místeck˘ Michal Ko‰átko, kter˘ se mÛÏe nominovat
na srpnové Mistrovství svûta v Koreji! PfiipomeÀme,
Ïe na MS startovali a také medailovû uspûli Kamil
Vyvial, Martina ¤ezáãová, Miroslav S˘kora.

âESKÉ (fr˘decko-místecké) TAEKWON-DO NA EVROPSKÉ ·PICI!

DùVâATA Z „PùTKY“ NEJLEP·Í
V soutûÏi Hlídek mlad˘ch zdra-

votníkÛ ve Fr˘dku-Místku,
konané v sobotu 10.
ãervna zvítûzily ve
star‰í kategorii dûv-
ãata 5. Z·, struãnû
a jasnû. 

V zámeckém par-
ku ve Fr˘dku soutû-
Ïilo ve dvou kategori-
ích - mlad‰í a star‰í -
celkem 16 pûtiãlenn˘ch
druÏstev ze sedmi krajÛ repub-

liky a Prahy. âlenové hlídek
museli zvládnout rÛzné

druhy o‰etfiení - v mlad-
‰í kategorii celkem 7
pfiípadÛ, ve star‰í 9.
A Ïe to muselo stát
za to, hovofií i podtitul
s historick˘m námû-
tem Vzpomínka na

Solferino, pod nímÏ se
soutûÏ uskuteãnila.

DûvãatÛm z „pût-ky“ bla-
hopfiejeme! (sk)

PROJEKT:
Îákynû 7. tfiíd - Veronika Pír-

ková, Katefiina Chovanãíková,
Hana Kyselová a Tereza Jefiáb-
ková se zapojily do plnûní pro-
jektu vyhlá‰eného agenturou
Koniklec pod názvem Potoky,
potÛãky, fiíãky. Po dobu tfií mûsí-

cÛ provádûla dûvãata mûfiení,
fotografování, sledovala stav jimi
vybran˘ch vodních tokÛ -
Ostravici a Pod‰ajárku, prÛbûÏ-
nû odesílala své zprávy o pozo-
rování. Na závûr zpracovala své
poznatky do dvou plakátÛ a ode-
slala agentufie Koniklec. O dobré
práci dûvãat svûdãí pozvání do
Prahy, kde se 2. ãervna 2000
zúãastnila slavnostního otevfiení
v˘stavy v˘‰e uvedeného projek-
tu, byla rovnûÏ pozvána na jed-
nání Snûmu dûtí za pfiítomnosti
zástupcÛ vlády a Parlamentu
âeské republiky, vysok˘ch ‰kol
a podnikatelÛ.

MARIE STRATILOVÁ

POTOKY, POTÒâKY, ¤ÍâKY

ELAS v. o. s.
Opravy: Narex, Protol, Eta,
Diu Jevíãko, Esarot Praha,

vinutí motorÛ.
Prodej: Narex, Protol,

Pop-corn
Oznamuje zmûnu adresy

provozovny: Fr˘dek-Místek,
Pfiíborská 2235,

tel/fax: 0658/647 487
nebo 0603/504 223.

V úter˘ 20. ãervna pfiijala místostarostka Eva Richtrová úspû‰né
borce - fr˘decko-místecké taekwon-disty (pí‰eme dole) vedené trené-
rem Jozefem Juhászem. Zleva: Miroslav S˘kora, trenér Jozef Juhász,
Kamil Vyvial a Radim Tomá‰ek. Krátké neformální besedy s mistry
bojového umûní se zúãastnil i starosta Zdenûk Stolafi. Hovor se toãil
pfiedev‰ím kolem jednotliv˘ch bojov˘ch technik, umûní a fyzické síle
sportovcÛ, jejich dal‰ích plánech, ale také se hovofiilo o získávání
v˘konnostních pásÛ a danÛ. Samozfiejmû se nezapomnûlo na peníze.

Foto: Martin SLÁDEK

SKLENÁ¤SKÉ
PRÁCE

V INTERIÉRECH
A EXTERIÉRECH

RÁMUJEME A PASPARTUJEME

- velk˘ v˘bûr rámÛ a paspart.
Provozní doba:

Po - pá 8 - 17
tel.: 0658/313 85

Sídlo: Domov mládeÏe SP·,

ul. 28. fiíjna 1639, Fr˘dek-Místek
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Pfied nûkolika t˘dny se objevila
nabídka na v˘stavbu levn˘ch fiado-
v˘ch domkÛ, uvádûn˘ch na trh pod
názvem Bydlení 2000 Plus. Na
podrobnosti jsme se zeptali Ing.
Alexandra Tognera, jednatele firmy
Polysta, která tuto v˘stavbu organizuje.

O co  se vlastnû jedná?
„Letos v srpnu zaãneme se stavbou

tfiiatfiiceti fiadovek v atraktivní lokalitû
Pod Zámeãkem na âerné cestû ve
Fr˘dku. Domky jsou pfiitaÏlivé nízkou
cenou a pfiitom budou z kvalitních
materiálÛ, v pûkném prostfiedí. DÛm
lze pofiídit za sedm set padesát tisíc
bez pozemku. Zájemce získá úãelnû
vybaven˘ dÛm tfii plus jedna. Je to

urãitû rozumnûj‰í alternativa neÏ
koupû bytu mnohdy v domû ve velmi
‰patném stavu. V na‰em programu
postaãí sloÏit akontaci pro hypoteãní
úvûr ve v˘‰i zhruba dvû stû tfiicet tisíc
korun a asi sto ãtyfiicet tisíc korun za
pozemek a domek bude do roku pfie-
dán k uÏívání. Místo pfiíspûvkÛ do
fondu oprav nebo placení nájmu
splácíte hypotéku v pfiijatelné v˘‰i.

KdyÏ v‰echno seãtete, zjistíte, Ïe
koupû fiadovky je v˘hodnûj‰í, neÏ

koupû paneláko-
vého bytu, tfieba
na Slezské. A to je
je‰tû zapotfiebí
srovnat kulturu
bydlení. MÛÏe b˘t
u paneláku za-
hrádka a terasa?
Administrativu spo-
jenou se získáním
hypoteãního úvû-
ru, ãi jiného finan-
cování jsme pfii-
praveni zákazní-
kovi pomoci vyfiídit.“

Je o tuto akci velk˘ zájem?
„Velk˘. Zb˘vá nám v souãasné

dobû devût voln˘ch míst.“
A co jistoty, Ïe zájemce nepfiijde

o své peníze?
„Hned nûkolik. Kupuje si konkrétní

pozemek, kter˘ si zapí‰e do katastru
na své jméno. Platby za provádûné
práce kontroluje hypoteãní banka,
a ta nezaplatí nic, co není udûláno.
A také - na‰e firma Polysta je tady jiÏ
deset let. Je za námi asi padesát sta-
veb roãnû, postavili jsme témûfi pût
set rÛzn˘ch objektÛ. Jen namátkou
bytov˘ dÛm ve Sviadnovû vedle
pekáren, ãerpací stanici DEA u v˘pa-
dovky na Dobrou, pÛdní vestavby pro
OÚ âeladná, ústfiedny pro Telecom,
lékárnu a fitcentrum na ul. Pion˘rÛ,
domy v lokalitû âerná cesta, sklado-
vé areály pro Pharmos, desítky sta-
veb v nûmeckém Stuttgartu, Ham-
burgu, Wiesbadenu. Teì úspû‰nû
dokonãujeme stavbu patnácti fiado-
v˘ch domÛ v Dobré.“

Co plánuje Polysta do budoucna?
„Pfiipravujeme stavbu levn˘ch

fiadov˘ch domkÛ i jinde. V létû zaãí-
náme stavût i nûkolik luxusnûj‰ích
fiadovek asi za jeden a pÛl milionu
korun s garáÏí a moÏností dokonãit
v podkroví je‰tû jednu bytovou jedno-
tku. A projektujeme je‰tû dal‰í typ,
kter˘ by byl cenovû a rozmûrovû
nûkde uprostfied této nabídky. Ale
pfiijìte se podívat Pod zámeãek, kde
vznikne prvních tfiiatfiicet fiadovek
z na‰eho programu „Bydlení 2000
Plus“. Uvidíte nádherné panoráma
Beskyd s v˘hledem na Javorov˘,
Pra‰ivou, Lysou horu, Knûhyni,
Smrk, Ondfiejník a Palkovické hÛrky.
Nádherné bydlení pfiímo ve mûstû,
do centra je asi kilometr a pfiitom
krásná pfiíroda. BûÏné spojení zaji‰-
Èují autobusy mûstské hromadné
dopravy.“

Kde se zájemci dozvûdí podrobnosti?
„Jakékoli dotazy jsme ochotni

odpovûdût v pracovní dny od 8.00 -
15.00 hodin na na‰í adrese POLYS-
TA, stavební a obchodní spoleãnost,
s. r. o., Zámecké námûstí 47, Fr˘dek-
Místek, tel. 0658/ 626 981-2 nebo
632 519, fax : 0658/ 633 026, e-mail:
i n v e s t c i t y @ c e n t r u m . c z ,
www.eStav.cz/bydleni2000.

(komerãní ãlánek)
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BUDOUCÍ ZÁCHRANÁ¤I V AKCI
Jedním z aktuálních témat posledních dní je uzákonûní integrovaného

záchranného systému Parlamentem âeské republiky. O nutnosti spolupráce
záchranáfiÛ - hasiãÛ a zdravotníkÛ - nejsou v‰ak pfiesvûdãeni jen politici, ale -
mimo jiné - i studenti ‰kol, které tyto budoucí záchranáfie vychovávají. Proto se
mezi sebou dohodli pfiedstavitelé Stfiední ‰koly poÏární ochrany (mimochodem,
jediné ‰koly tohoto typu v âeské republice) a Stfiední zdravotnické ‰koly ve
Fr˘dku-Místku a 26. kvûtna uspofiádali se sv˘mi studenty námûtové cviãení. 

Jednou ze záchrann˘ch akcí, pfii nichÏ studenti pfiedvádûli svoji souhru, byl
simulovan˘ v˘buch a poÏár v chemické laboratofii s následnou otravou a tûÏ-
k˘mi popáleninami. Druhou disciplínou byla autonehoda, pfii které museli mladí
hasiãi za pomoci speciální techniky vypro‰Èovat z vraku automobilu obûti této
nehody s otevfienou zlomeninou stehenní kosti a dal‰ími zranûními. 

Celému cviãení dodávala na autentiãnosti i hasiãská zásahová vozidla a vÛz
rychlé zdravotní pomoci z Fr˘dku-Místku s profesionálními fiidiãi, pouÏívající
svûteln˘ch i zvukov˘ch v˘straÏn˘ch znamení. 

PrÛbûh záchrann˘ch ãinností byl odbornû komentován, coÏ ocenili zejména
pfiihlíÏející diváci. Tûmi byli jednak Ïáci vybran˘ch základních ‰kol, ale také
spoluÏáci „záchranáfiÛ.“ 

Zámûr uspofiádat podobná námûtová cviãení se setkal s pochopením
i u zdravotní komise Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-Místku, která pfiislíbila nejen
finanãní pfiíspûvek na zaji‰tûní nezbytného zdravotnického materiálu, ale také
i pfiípadné jiné formy spolupráce do budoucna - za coÏ v‰ichni spoleãnû dûku-
jeme. 

Z ohlasÛ zaujat˘ch divákÛ, „úãinkujících“ i vyuãujících odborn˘ch pfiedmûtÛ
lze soudit, Ïe celá akce byla velmi prospû‰ná, a proto se obû stfiední ‰koly roz-
hodly pro podobnou spolupráci i do dal‰ích let.

Mgr. DRAHOMÍRA JURTÍKOVÁ, fieditelka ‰koly

POPÁTÉ MISTRY REPUBLIKY
Leto‰ní mistrovsk˘ titul vybojovalo druÏstvo TTC Válcoven plechu

Fr˘dek-Místek proti druÏstvu Nové huti Ostrava, kterou porazilo na
zápasy 2 : 0. DruÏstvo válcovensk˘ch pod vedením trenéra Jifiího
Chudíka hrálo ve sloÏení Franti‰ek Krãil, Josef Plach˘, Cheng Bo
a Martin Olejník. Sv˘m vítûzstvím si klub zajistil úãast v prestiÏní evrop-
ské klubové soutûÏi Champion league, kde startuje deset nejlep‰ích
klubÛ Evropy. ProtoÏe v jednotliv˘ch klubech hrají nejlep‰í svûtoví
hráãi, je tato soutûÏ povaÏována za nejprestiÏnûj‰í a nejkvalitnûj‰í na
svûtû. Díky reprezentantÛm na‰eho mûsta budeme mít moÏnost vidût
tyto hráãe i v na‰em mûstû. 

K dosaÏen˘m v˘sledkÛm blahopfiejeme a pfiejeme hodnû úspûchÛ
a nezbytného sportovního ‰tûstí v dal‰ích zápasech!

Investice, která se vyplatí,

KDYÎ BYT UÎ NESTAâÍ

V úter˘ 13. ãervna nav‰tívilo radnici druÏstvo vicemistrÛ v házené SKP
Fr˘dek-Místek, vedené prezidentem klubu Augustinem âi‰ãonûm a trenérem
Rastislavem Trtíkem. Ve svém vystoupení podûkoval starosta v‰em jeho ãle-
nÛm za vynikající reprezentaci mûsta v uplynulém extraligovém roãníku
a vyjádfiil pfiesvûdãení, Ïe i nadále budou mít moÏnost obãané mûsta sledovat
pouze vrcholovou házenou, pfii které se hraje vÏdy na ‰pici. Prezident klubu
Augustin âi‰ãoÀ podûkoval v‰em pfiítomn˘m radním a celému mûstu za pod-
poru nejen finanãní ale i morální a uvedl, Ïe vûfií, Ïe na‰i házenkáfii budou
i v novû organizované federální extralize reprezentovat mûsto na stejné úrov-
ni jako tomu bylo v uplynul˘ch roãnících. V prÛbûhu krátkého neformálního set-
kání podepsali házenkáfii plakáty a pamûtní list.

Mnozí nezasvûcení si mohli myslet, Ïe se jedná o skuteãnou autoha-
várii. Líãení figurantÛ bylo tak dokonalé. Foto: archiv
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tel.: 0658/341 54 (DDM Místek)
tel.: 0658/630 862 (DDM Fr˘dek)

NABÍDKA ZÁJMOV¯CH
ÚTVARÒ NA ·KOLNÍ ROK

2000 / 2001

Oddûlení spoleãensk˘ch vûd a este-
tiky, vedoucí: Olga So‰ková, telefon:
341 54
V˘tvarná v˘chova, vûk 8 - 12 let
V˘tvarná v˘chova (malba, práce
s textilem, papírem), vûk 10 - 18
Dovedné ruce (malba, práce s textilem
apod.), vûk 5 - 8 let
Keramika - práce s hlínou - pololetí,
vûk 7 - 18 let
Paliãkování od 12 let + dospûlí
Ruãní práce (pletení, háãkování, vy‰í-
vání), vûk 7 - 16
·ití na stroji, stfiihy, vûk 12 - 18
·ití na stroji - 4 mûsíãní kurs, od 18 let
Hobby (tkaní na stavu, síÈování, bati-
kování), vûk 10 - 18 let
Vafiení (studená kuchynû), od 9 let
Klub Mozaika (v˘tvarné techniky, sto-
lování, v˘roba drobn˘ch pfiedmûtÛ),
vûk 8 - 14 let

Oddûlení zájmové umûlecké ãinnos-
ti, vedoucí: Monika Fojtíková, tele-
fon: 630 862
Lidové písnû a tance, vûk 4 - 6 let
Soubor lidov˘ch písní a tancÛ
„ISKRA“, vûk 8 - 15 let
Moderní tanec, vûk 6 - 15 let
Country tance, vûk 6 - 9 let
Latinskoamerické tance (zaãáteãní-
ci), vûk 8 - 12 let
Scénick˘ tanec, vûk 9 - 15 let
Taneãní skupina J. T. DANCE, vûk 10
- 15 let
Spoleãenské tance, vûk 9 - 12
Baletní ‰koliãka, vûk 6 - 9 let
Divadelní krouÏek, vûk 9 - 12
Hra na kytaru - 4mûsíãní kurs (základ-
ní, pokroãilí), od 8 let

Oddûlení pfiírodovûdy a vzdûlávání,
vedoucí: Mgr. Petra Urbanová, tele-
fon: 341 54
Angliãtina pro pfied‰kolní dûti (zaãá-
teãníci) - pololetí, vûk 4 - 6
Angliãtina pro pfied‰kolní dûti
(pokroãilí) - pololetí, od 5 let
Ital‰tina (zaãáteãníci) - pololetí, od 15
let
Rybáfiství - lov ryb udicí, od 9 let
Rybolovná technika, od 9 let
Klub deskov˘ch her (GO, OWARE),
od 6 let
Klub mlad˘ch „JEN TAK“, od 15 let
JEN TAK - loutkové divadlo, od 15 let

Oddûlení pfied‰kolní v˘chovy
a vzdûlávání, vedoucí: Iveta ·tvartá-
ková, telefon: 630 862
KLUBÍâKO - obdoba M· - pololetí, vûk
4 - 6 let
Malí umûlci (kreslení, malování, ruãní
práce), vûk 4 - 6 let

BatÛÏek (malí turisté), vûk 6 - 8 let
V‰eználci (soutûÏe, hry, hádanky
apod.), vûk 4 - 6 let
Ka‰párci (loutkové divadlo pro pfied-
‰koláky), vûk 4 - 6 let
Kurz pro malé mlsouny (tvofiivost
a fantazie v kuchyni) - 3 mûsíce, vûk 4
- 6 let
Country tance pro nejmen‰í, vûk 4 -
6 let
V˘tvarn˘ krouÏek, vûk 7 - 12 let
Angliãtina hrou, vûk 4 - 6 let
Klub pro rodiãe a dûti (1 x mûsíãnû)
podle zájmu
Hra na flétnu - 4mûsíãní kurs, od 8 let
Veselé pískání (zdravotní terapie,
astma), vûk 4 - 6 let
Klub pro správné holky (v‰e co vás
baví a zajímá), vûk 7 - 15 let

Oddûlení tûlov˘chovy, vedoucí:
Marie Cidlíková, telefon: 630 862
Kung-Fu, od 10 let
Gymnastika (v‰eobecná), vûk 6 - 14
let
Sportovní gymnastika, vûk 6 - 10 let
Turistika, vûk 6 - 14 let
Malí sportovci, vûk 4 - 6 let
Dûtsk˘ aerobik, vûk 5 - 8 let
Jóga pro dûti, vûk 6 - 14 let
Stepaerobik (dívky), vûk 9 - 18 let
Cykloturistika, vûk 9 - 14 let
4mûsíãní kurzy:
Stepmix (Ïeny), od 18 let
Power step mix, dospûlí
Zdravotní cviãení, dospûlí + dûti
Cviãení pro radost, dospûlí
Posilování, dospûlí
Basic aerobik, dospûlí

Oddûlení techniky, vedoucí: Alena
Fabíková, telefon: 630 862
Plastikov˘ modeláfi, od 9 let
Leteck˘ modeláfi (zaãáteãníci), od 9
let
Leteck˘ modeláfi, pokroãilí
Elektronika (zaãáteãníci, pokroãilí), od
8 let
Klub automodeláfiÛ, od 8 let
Model Fan (Dobrá u F-M)

Oddûlení v˘poãetní techniky, vedou-
cí: Patrik Siegelstein, telefon: 341 54
Práce s poãítaãem (zaãáteãníci,
pokroãilí), od 9 let
Základy práce s PC pro dospûlé, od
18 let
Základy psaní na poãítaãi (stroji)
v‰emi deseti pro dospûlé, od 18 let
Hry s poãítaãem, od 6 let
Poãítaãov˘ klub (INTERNET a v‰e,
co s poãítaãi souvisí), od 10 + dospûlí

Oddûlení ‰achu, vedoucí: Antonín
Surma, telefon: 341 54
·achové krouÏky, vûk 4 - 18 let

BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ky: Osobnû
nebo telefonicky v DDM F-M. Budova
DDM ã. 1, Pion˘rÛ 752, Místek, telefon:
341 54, 345 25. Budova DDM ã. 2,
Kostikovo námûstí 639, Fr˘dek, tele-
fon: 630 862, 630 072. Úplná nabídka
ZÚ bude v záfií 2000 a mÛÏete ji získat
na obou pracovi‰tích DDM F-M. âin-
nost zájmov˘ch útvarÛ bude zahajová-
na prÛbûÏnû od záfií 2000. Zmûny
vyhrazeny.

8. - 15. ãervence
a 19. - 26. srpna 2000

DOVOLENÁ S JÓGOU
- TECHNIKY OMLAZOVÁNÍ

Místo konání: Oldfiichovice 
u Tfiince - rekreaãní stfiedisko.
Program: Kaya-kalpa-jógové
techniky omlazování, cviãení
ásánÛ, relaxace, meditace,
orientální medicína reflexní
terapie, mozkov˘ jogging,

arteterapie, muzikoterapie, péãe
o tûlo, pleÈ, obliãejové masáÏe...
Strava: 2 dny oãistná hladovka,

dal‰í dny odlehãená
vegetariánská strava a ovoce.

Cena: 2.250,- Kã

Záfií - listopad

PRAVIDELNÉ T¯DENNÍ
KURZY JÓGY

pro zaãáteãníky, stfiednû pokro-
ãilé a pokroãilé

Místo konání: „Hledání,
Hluboká ul., Fr˘dek

Zápis do kurzÛ: 11. záfií od 16.00
do 17.30 hod. V „Hledání“

Zaãátek kurzÛ: 19. a 20. záfií
2000

Rozsah v˘uky: RádÏa jóga (krá-
lovská jóga) od základÛ aÏ po
mistrovskou úroveÀ - ásany,
mudry, bandhy, jóga vjaján,

meditace, dynamické meditace,
zpevnûní imunitního systému,

zpevnûní pátefie, psychohygiena,
fiízené d˘chání, pránájáma, filo-

zofie jógy

Pátek 14. 7. 20.00 - Zahrada ND
PIKNIK a FREEDWOOD - taneãní veãer
s tím nejlep‰ím rockem ve mûstû i nej-
bliÏ‰ích vesnicích!
Pátek 28. 7. 20.00 - Zahrada ND 
HEC - taneãní veãer
Pátek 25. 8. 20.00 - Zahrada ND 
GAMMA - taneãní veãer

II. FOLK COUNTRY FESTIVAL
Fr˘dek-Místek

Sobota 19. 8. 2000 13.00 - 02.00 hodin
- zahrada Národního domu

D. C. Band - Ivan Myslikovjan,
Cidlinsk˘ a spol., BG Styl, Blaf,
Morgána, Kalma, Sekáãi, Okap,
René Souãek, Hrozen, FM Band

14.00 hod. Robert KfiesÈan a Druhá
tráva

20.00 - 02.00 hod. Country bál
Uvádí: Josef MLOK Grim 

Celodenní vstupné Kã 100,- 
Vstupné na Country bál Kã 40,- 

Objednávky pfiijímáme
do 10. srpna 2000

V divadélku DUO, event. V altánku mís-
teckého parku 

10.00 - 19.00 hodin 
KOâIâÍ SCÉNA - dal‰í skupiny, které
mají zájem se pfiedstavit. Zde nebude
vybíráno vstupné. Ukonãení programu

na Koãiãí scénû nejpozdûji ve 21.00 hod.

Na záfií pfiipravujeme:
Pondûlí 4. 9. 17.00 hod. - Kino P. B.
S POLITIKY NETANâÍM - premiéra
nového pofiadu Miloslava ·imka a Zu-
zany Bubílkové
JAZYKOVÉ KURZY: angliãtina 1. - 5.
roãník, nûmãina 1. - 5. roãník, ital‰tina 1.
roãník 
POHYBOVÉ KURZY: jóga, zdravotní cvi-
ãení pro Ïeny, aerobik, kalanetika
TANEâNÍ KURZY: Moderní tance pro
dûti a mládeÏ, kurz tance a spoleãenské-
ho chování pro mládeÏ - poslední volná
místa. Kurzy budou v prostorách
Národního domu v Místku, informace
na tel.: 378 051 p. Janáãková.
Objednané vstupenky nezasíláme po‰-
tou. Musí b˘t osobnû pfievzaty povûfie-
n˘m zástupcem objednatele nejpozdûji 7
dní pfied konáním akce. Vyúãtování faktu-
rou se provádí pfii odbûru vstupenek
v hodnotû nad 500,- Kã. Informace
a objednávky pfiijímají p. Opûla, p. Janáã-
ková, p. Jeãmínková - programov˘ útvar
tel.: 0658/320 11 a 378 51.
Pracovníci kulturního oddûlení a. s.
Národní dÛm - Radho‰È pfiejí v‰em sv˘m
náv‰tûvníkÛm, kurzistÛm a pfiíznivcÛm
krásnou, sluneãnou dovolenou a hezky
proÏité prázdniny. Od záfií se tû‰íme na
dal‰í setkání s vámi. 

INFORMACE PRO
INZERENTY

Uzávûrka 8. ãísla (sr-
pen) 2000 Zpravodaje
mûstské rady bude v pon-
dûlí 14. 8. 2000 do 12
hodin!

Pfiehled nejprodávanûj‰ích titulÛ
za období od 15. kvûtna do 20.
ãervna 2000.
1. JAROMÍR NOHAVICA Moje

smutné srdce
2. RICHARD MÜLLER Richard

Müller a hosté
3. WANASTOVI VJECY Hraãky
4. IRON MAIDEN Brave New

World
5. STING Brand New Day
6. METALLICA S + M
7. SARAH BRIGHTMAN La Luna
8. JANA KIRSCHNER V cudzom

meste
9. JOÎO RÁÎ JoÏo
10. S CLUB 7 S Club

CK RAPOTOUR
Zaji‰Èuje ubytování s moÏností

dopravy nebo s vlastní dopravou
v zafiízen˘ch stanech pro 2 - 5

osob po celou sezónu na 7, 10, 11
nocí v Chorvatsku - Ba‰ka na

ostrovû Krk a Primo‰ten.
Cena od Kã 7.990,- za cel˘ stan

pro 4 osoby. 
Pfii objednávce grilované kufie

zdarma.
Kopírování: ãernobílé A-4 Kã 1,- 

barevné A-4 Kã 20,-
Sbûrna fotek

BliÏ‰í informace: CK Rapotour,
Malé nám. 99, Fr˘dek-Místek

tel.: 0658/327 41-2
e-mail: rapotour@iol.cz
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6. - 12. 7.
17.45 28 DNÍ (USA)
6. - 9. 7.
20.00 V·E O MÉ MATCE (·p., Fr.)
10. - 12. 7.
20.00 ANNA A KRÁL (USA)
13. - 19. 7.
17.45 DRUHÁ ·ANCE (USA)
20.00 V KÒÎI JOHNA

MALKOVICHE (USA)
20. - 26. 7.
17.45 HURÁ NA MEDVùDA (âR)
20.00 P¤Í·TÍ SPRÁVNÁ VùC (USA)
27. 7. - 2. 8.
17.45 ·EST¯ SMYSL (USA)
20.00 VÍTùZOVÉ A PORAÎENÍ (USA)

3. 8. - 9. 8.
17.45 DEUCE BIGALOW: DOBREJ

STRIPTÉR (USA)
20.00 MICKOVY MODRÉ OâI (USA)
4. 8. - pfiedpremiéra!!!
17.45 a 20.00 AGENT V SUKNI (USA)
10. 8. - 16. 8.
17.45 a 20.30!!! SPALUJÍCÍ TOUHA (USA)
17. 8. - 23. 8.
17.45 a 20.30!!! PATRIOT (USA)
24. 8. - 30. 8.
17.45 a 20.00 60 SEKUND (USA)

Stálé expozice:
BESKYDY, P¤ÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje uce-
len˘ obraz o Ïivotû v Beskydech
a Pobeskydí. 
ZÁMECKÁ EXPOZICE
Komponované celky pfiibliÏují atmo-
sféru bydlení ‰lechty a mû‰Èanstva
v 18. a 19. století. 
FR¯DEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ
MÍSTO
stálá expozice v sakristii kaple sv.
Barbory. 

V˘stavy:
UMùLECKÁ LITINA - v˘stava pfied-
stavuje slévarenskou produkci umû-
lecké litiny z Fr˘dlantsk˘ch arcibis-
kupsk˘ch Ïelezáren.
RAKETOVÉ MODELY - prezentace
vlastních v˘robkÛ raketov˘ch mode-
láfiÛ, seznámení s nejmlad‰í mode-
láfiskou odborností, jejími soutûÏemi
a stavebními pravidly. Doplnûno
struãnou historií kosmonautiky. Ex-
ponáty, sbírkové pfiedmûty, fotografie
a grafické materiály zapÛjãili a dále
spolupracovali: Franti‰ek Pavelãík,
Jifií Ka‰par, Franti‰ek Brehov˘, Bo-
humil Pazour, Petr Pazour, Jaromír
Chalupa, Historick˘ ústav Armády
âeské republiky, Raketomodeláfisk˘
klub Letostroj Letovice, Raketomo-
deláfisk˘ klub Buãovice, Modeláfisk˘
klub ·enov a Technické muzeum
v Brnû. V˘stava potrvá do 17. záfií
2000. 
PROMùNY FR¯DECKO-MÍSTEC-
KA na pohlednicích a fotografiích
z rozmezí let 1879 - 1999. V˘stava
ze sbírek Muzea Beskyd a dal‰ích
institucí, soukrom˘ch osob a sbûra-
telÛ. Je doplnûna historick˘mi fotoa-
paráty a projektory, dobov˘mi publi-
kacemi a monografiemi k jednotliv˘m
obcím. V˘stava potrvá do 17. záfií
2000.

Programy, koncerty
âtvrtek 13. 7. 19.00 - nádvofií
NOStalgie s KRYLem - pofiad Pepy
Nose a Jana Kryla v rámci cyklu
Zpívání pod lípou.
âtvrtek 27. 7. 19.00 - nádvofií 
MICHAL HROMEK - keltská kytara

v rámci cyklu Zpívání pod lípou.
Nedûle 6. 8. 19.00 - nádvofií 
FLERET A JARMILA ·ULÁKOVÁ -
v rámci cyklu Zpívání pod lípou. 
Nedûle 20. 8. 15.00 - v˘stavní pro-
story zámku 
ZÁMECKÁ NEDùLE MEZI PO-
HLEDNICEMI - vyprávûní o promû-
nách Fr˘decko-Místecka .
âtvrtek 24. 8. 18.00 - nádvofií 
ÎALAMAN A SPOL. v rámci cyklu
Zpívání pod lípou. 
BESKYDSKÁ MUZEJNÍ A VLASTI-
VùDNÁ SPOLEâNOST v letních
mûsících akce nepofiádá. 
HRAD HUKVALDY - otevírací doba
v ãervenci a srpnu dennû kromû pon-
dûlí od 9.00 do 18.00 hodin (tel.:
0658/699 323)

CARAADD

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

l v˘cvik ve skupinách A,  B,  C l sleva pro studenty  l
moÏnost splátek aÏ na 6 mûsícÛ l prodej uãebnic, kazet,

l  P o d l e  n o v é h o  z á k o n a  b u d e  v ˘ c v i k  d r a Ï ‰ í ! l

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu) * Po 17.00 - 18.00 hod.;
zahájení 10. ãervence (pondûlí)
Fr˘dek, ul. Novodvorská (11. Z·, sídl. Slezská) * ât 17.00 - 18.00 hod.;
zahájení 13. ãervence (ãtvrtek).
I n f o rm a c e : t e l . :  0 6 5 8 / 6 7  1 2  8 8 , t e l . :  0 6 0 1 / 5 2  7 7  0 9
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Komerãní centrum, 8. pû‰ího pluku 1975, F-M, tel.: 0602/774 074

Cena 10 Kč/1 km

TAXI
662211  662211

(0658)    Frýdek-Místek

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·

Cestovní kancelář, Radniční 10

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

LÉTO 2000 s odjezdy z Frýdku-Místku

Nabízíme veškeré možné druhy zájezdů,

prodáváme z 50 katalogů provizních CK.

JSME AUTORIZOVANÍ PRODEJCI

CK FISCHER.

Náš tip: Španělsko, hotel s polopenzí,

bus, průvodce od Kč 7.100,-

Chorvatsko, hotel s polopenzí, bus,

průvodce od Kč 6.940,-

Po - Čt 9.00 - 17.00, Pá 9.00 - 15.00 hodin.

(âSA 481, Místek, tel.: 0658/647
366)
Pfiejeme v‰em maminkám a jejich
dûtem krásné prázdniny. Bûhem
prázdnin bude klub uzavfien do 12. 9.
2000. Od záfií pfiipravujeme kaÏdou
stfiedu 10.45 - 11.15 hodin hru na flét-
nu pro dûti od 4 let Malovaná pí‰Èal-
ka. Cena Kã 90,-/3 mûsíce. Informa-
ce na tel.: 0658/625 350 - paní
Sládeãková.

Zmûna tel. ãísla: 0658/631 145
Marcela LYSÁâKOVÁ: SRDCE
- obrazy a malovan˘ odûv.
VernisáÏ byla v pátek 23. ãervna
v 18.00 hodin. V˘stava potrvá do
28. ãervence 2000.

Prodám Opel Omega Caravan 2.4 i,
automat, r. v. 12/89, TK do 4/2001, v˘bava:

servo, centrál, el. okna i zrcátka,
radio + 4 repro, vyhfiívaná sedadla,

uzávûrka diferenciálu, po v˘mûnû náplní,
filtrÛ, svíãek, pneu 80%, najeto 230 tis.

km, 100% stav, velice pûkné, nutno vidût.
Cena Kã 80 000,-

Tel.: 0603 86 37 95
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B˘valé místecké kino Vlast
alespoÀ ãásteãnû nahradí po
dobu léta - prázdninov˘ odpoãi-
nek -v Klubu Stoun. Jeho pracov-
ník David Vyvijal v‰ak nebude
zahálet ani v letních dnech a po
nûkolika jednáních na mûstském
úfiadû a následném schválení
zastupitelstvem na letní ãas bude
Kino Vlast vyuÏívat pro hudební
pofiady.

Po zji‰tûní technického stavu,
ve kterém se budova nachází
pfiesto David nesklonil hlavu a uÏ
na pátek 23. ãervna byla ohlá‰e-
na první House Party. I kdyÏ
v improvizovaném prostfiedí,
v‰echno klaplo. Kino hodlá
Vyvijal „zapÛjãovat“ i pro akce
podobného charakteru dal‰ím
pofiadatelÛm. Jak se bude v‰ech-
no dafiit ukáÏe ãas. 

Vzhledem k havarijnímu stavu
kotelny, nebude moÏnost kino
vyuÏívat v podzimních a zimních
mûsících. Proto byl pronájem
mûstsk˘m úfiadem stanoven jen
do doby, neÏ bude zapotfiebí
zaãít topit. O dal‰ím osudu kina
budou opût rozhodovat mûst‰tí

zastupitelé. Podmínkou v‰ak je,
aby jedna tfietina - ãást náleÏející
Fondu dûtí a mládeÏe, byla na
mûsto pfieveden bezúplatnû. 

Ruina kina je tedy prozatím
v dobr˘ch rukách a o jejím osudu
se bude rozhodovat aÏ v dal‰ích
jednáních, která se budou samo-
zfiejmû také t˘kat moÏn˘ch nûko-
likamilionov˘ch investic. Jak to
v‰echno dopadne vás budeme
prÛbûÏnû informovat.
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AVIATICI  OPùT LÉTAJÍ
Mûstské zastupitelstvo dalo poÏehnání a klub Pobeskydsk˘ch aviati-

kÛ splnil dané podmínky. To postaãilo k tomu, aby bylo obnoveno rekre-
aãní a sportovní létání ve Fr˘dku-Místku na leti‰ti v Bahnû. Jeho dráha
je dlouhá 400 metrÛ a uÏ se tu konaly první akce pro vefiejnost. (o Dnu
dûtí pí‰eme na jiném místû). Historie leti‰tû sahá aÏ do poãátku tfiicá-
t˘ch let, kdy bylo leti‰tû Pod ·tandlem. Jako jeho náhrada bylo vybu-
dováno nové leti‰tû v padesát˘ch letech v Bahnû. Hangár postavili
svépomocí piloti, modeláfii a v‰ichni fandové leteckého sportu. V roce
1962 v‰ak byla - díky vy‰‰ím zájmÛm - ãinnost leti‰tû zru‰ena.

Souãasná plocha obnoveného leti‰tû slouÏí  ke vzletÛm a pfiistání
sportovních ultralehk˘ch letounÛ fiízen˘ch aerodynamick˘mi silami do
hmotnosti 450 kg. Její úprava by mûla v budoucnu doznat dal‰ích
zmûn a tûmi jsou celková úprava terénu, osev a stavba nového han-
gáru. Pobeskydsk˘ klub je obãansk˘m sdruÏením a tedy nev˘dûleãn˘,
proto hledá sponzory pro uskuteãnûní plánovan˘ch zámûrÛ.

VLAST (NE)NAHRADÍ STOUN JEDOU NA SAFARI
Finále Mezinárodního festi-

valu talentÛ FEDD 2000 kona-
né v sobotu 17. ãervna v mís-
teckém Kinû P. Bezruãe roz-
hodlo, Ïe za nádherné vystou-
pení v oblasti herectví pojedou
fr˘decko-místeãtí Kluci - jinak
Ïáci 1. Z· Pod sovou spolu
s ostatními vítûzi na safari, ne
v‰ak do Afriky. Prozatím se
musí spokojit s jeho náhraÏ-
kou v Rakousku.

GYMNASTKY JSOU P¤EBORNICE
Republikové finále ve sportovní gymnastice ÏákÛ se tentokrát konalo 26. - 28. kvûtna v Plzni. Právû z mûsta

piva dorazily potû‰ující zprávy, kdy se ve dvou kategoriích podafiilo fr̆ decko-místeck˘m získat titul pfieborník
republiky. Severní Morava v kategorii mlad‰ích ÏákÛ - druÏstva skonãila první. Na tomto úspûchu mûli lví podíl
i Ladislav Meca a Jan Mikulka. Mlad‰í Ïákynû následovaly v soutûÏi druÏstvo chlapcÛ a zlatá je neminula.
K tomuto úspûchu Pfiispûly Petra Tobiá‰ová, která byla v soutûÏi jednotlivkyÀ celkem 2. - 3., Silva  Sobková
a Katefiina Kohutová - obû se umístily do 10. místa. RovnûÏ vynikajících v˘sledkÛ dosáhly mlad‰í Ïákynû II.,
kdy v jednotlivcích byla Petra Buriánová 9., Barbora Skarková 14. a Pavla Adamusová s Katefiinou
Koulákovou na 32. a 33. místû. Dík patfií trenérce a uãitelce 11. Z· v jedné osobû PaedDr. Pavle Ra‰kové.

KOLA JSOU DOBRÉ ZBOÎÍ
Byli bychom rádi, aby si cyklisté

uvûdomili - zvlá‰tû v tûchto letních
vedrech, Ïe jsou mnohem zranitel-
nûj‰í neÏ motoristé 

O tom, Ïe cyklisté ne vÏdy dodrÏu-
jí pravidla silniãního provozu svûdãí
smutná statistika za první t˘den
v ãervnu, kdy do‰lo k deseti doprav-
ním nehodám, pfii nichÏ hráli hlavní
roli cyklisté. Právû 8 jich bylo zavinû-
no cyklisty. Navíc si havárie vyÏáda-
ly jeden lidsk˘ Ïivot a 1 tûÏké zranû-
ní. Pfiíãinami nehod bylo nedání
pfiednosti v jízdû, v pûti nevhodn˘
zpÛsob jízdy a ve tfiech pfiípadech
hrál roli alkohol. Cyklisté se musí
uvûdomovat, Ïe jsou úãastníky sil-
niãního provozu a jako takoví musí
dodrÏovat jeho pravidla. V souvislos-
ti s koly uvádíme i dal‰í statistiku
t˘kající se prvního ãervnového
t˘dne. Jedná se o krádeÏe kol - kdy
v tûchto letních dnech neuvûfiitelnû
stouply. Bylo odcizeno celkem 265
kol a to jak z voln˘ch prostranství
(13) tak z uzavfien˘ch prostor. Kola
totiÏ stále patfií k pfiedmûtÛm, které
jsou dobfie a lehce prodejné! (JP)

DruÏstva okresní asociace rekreaãní
a tûlesné v˘chovy a sportu Sport pro
v‰echny ve Fr˘dku-Místku se o víken-
du 16. - 18. ãervna zúãastnila v Pro-
tivanovû u Prostûjova republikového
finále v branné zdatnosti. Hlídky mlad-
‰ích ÏákÛ i Ïákynû získaly zlaté meda-
ile. Star‰í dorostenky skonãily druhé.

Fr˘dek-Místek a okolí je název
fotov˘stavy Miroslava Lyska,
která bude zahájena slavnostní
vernisáÏí v Knihkupectví Leo
Bílek v Místku 21. srpna v 18.00
hodin a potrvá do 8 záfií tohoto
roku.

Festival skonãil. Nabízím netradiã-
ní pohled do víru na místeckém
námûstí. Holanìanky koufiily jak
sádroví jeÏci. V‰echny diváky strhly
gruzínské dûti. Pódium bylo diváky
obklopeno ze v‰ech stran. Po ukon-
ãení se úãinkující rozjeli do v‰ech
koutÛ Evropy. Holanìané s ãesk˘mi
balonky fandit fotbalu na ME. A osa-
mocen˘ Rus se svou harmonikou?

Foto: Martin SLÁDEK
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N O V I N K A !
Cyklistick˘ drÏák pro psa - pro bezpeãnost va‰i i va‰eho psa
V˘hody jsou jednoznaãné:
• drÏák je universální pro v‰echny typy prodávan˘ch kol • mÛÏete se plnû vûnovat jízdû •
• pfii náhlém vyboãení psa z dráhy drÏák eliminuje riziko pádu cyklisty •
• dûti ani drobnûj‰í jedinci nemají problém s udrÏením vût‰ího psa •
Cena:  Kã 1.400,- vãetnû po‰tovného a balného

TELEFON: 0 6 0 3  8 6 2  1 1 3  n e b o  0 6 5 8 / 6 4 4  0 6 7

Zpravodaj Mûstské rady ve Fr˘dku-Místku, vydává Mûstsk˘ úfiad ve Fr˘dku-Místku, ul. Tû‰ínská 1148, redaktor: Martin Sládek, tel. 609 106, fax: 633 055,
Internet: http://www.frydekmistek.cz/zpravodaj, registraãní znaãka FMt9; grafická úprava, sazba a tisk Richtrova tiskárna s. r. o., NádraÏní 1089, Fr˘dek-Místek.

Do v‰ech schránek ve mûstû zdarma.
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Vám nabízí pfiípravu na získání
fiidiãského prÛkazu skupin

M, A, B, E - i na splátky

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

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

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

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

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

tel. 323 62
pondûlí aÏ pátek po 17. hodinû

BONITO

S B ù R N A
• ãi‰tûní kobercÛ

• pronájem strojÛ Kärcher

HD PERMON
ulice Pion˘rÛ 1758

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

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

KUPON

5% SLEVA

NA V¯ROBKY

GALAD¤EVO

Staré Mûsto

u Fr˘dku-Místku

Jamnická 16

tel.: 0658/62 71 93-4

n zahradní chaty

n zahradní nábytek

n ekologické barvy

na dfievo

n pozink. konzoly

n pískovi‰tû

n houpaãky

n zásobníky na

kompost

n dfievûné ploty

n pergoly

n altány

n palisády

n kvûtináãe

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

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

VÁŠ 3. STÁLÝ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT
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