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V á Ï e n í
o b ã a n é ,
léto je za
d v e fi m i ,
a tak nejen
mû pfiekva-
pilo stude-
né  poãasí,
které mno-
hé z nás
nutilo mys-
let, proã to dálkové topení nehfie-
je. A protoÏe jsem zaznamenal
více dotazÛ na toto téma, poku-
sím se odpovûdût. Spoleãnost
Distep, a.s., která dodává teplo
a teplou vodu vût‰inû mûsta
(zpracovává teplo, které nakoupí
od Moravskoslezsk˘ch tepláren,
a.s. ze Sviadnova) se fiídí dosud
platnou vyhlá‰kou, která v jed-
nom bodu fiíká: “Otopné období,
není-li mezi odbûratelem a doda-
vatelem dohodnuto jinak, zaãíná
1. záfií a konãí 31. kvûtna násle-
dujícího roku“. DISTEP zatím
nemûl dohodnuto s Ïádn˘m 
z odbûratelÛ jiné otopné období,
takÏe od 1. 6. nemohl topit. Si-
tuaci ale mûní nová vyhlá‰ka,
která bude platit od 1. 1. 2002, 
a která umoÏní vytápûní i mimo
otopné období. DISTEP, a.s. za-
pracuje tuto moÏnost do smlou-
vy. Ale pozor – souhlasit s vytá-
pûním mimo otopné období musí
nejménû dvû tfietiny nájemníkÛ
(spotfiebitelÛ)! Potom je moÏno,
jak fiíká vyhlá‰ka, dodat tepelnou
energii tehdy, kdyÏ prÛmûrná
denní teplota venkovního vzdu-
chu v pfiíslu‰ném  místû pokles-
ne pod +13 stupÀÛ C ve dvou
dnech po sobû následujících
a podle v˘voje poãasí nelze oãe-
kávat zv˘‰ení této teploty nad 13
stupÀÛ pro následující den.

Poãátkem ãervna se v tisku
objevila zpráva o vûznici pro upr-
chlíky na území mûsta. ProtoÏe
jsem nemûl pfiesné informace,
nav‰tívil jsem toto zafiízení spolu
se zástupci ministerstva vnitra.
Jde o pfiebudované zafiízení dfií-
ve vojenské vûznice (tu jsme ta-
dy mûli) pro zafiízení, které slouÏí
k zadrÏení cizincÛ bez platn˘ch
dokladÛ na na‰em území. Velk˘
dÛraz je kladen na skupiny
uprchlíkÛ, kde jsou hlavnû matky
s dûtmi. Zafiízení je tfieba odli‰it
od toho ve Vy‰ních Lhotách -
tam jdou ti, ktefií poÏádají o azyl.
Ti, ktefií nepoÏádají a popfiípadû 
s cizineckou policií nekomuniku-
jí, nebo nemají Ïádné doklady, je
nutno „ubytovat“,  neÏ je vrátíme
do zemû jejich pÛvodu anebo do
zemû, ze které k nám pfii‰li, coÏ
znaãí u nás v 99%  Slovensko.
Zafiízení je koncipováno tak, Ïe
dopravní prostfiedek s cizinci pfii-
jede do ohrazeného prostoru
a po ukonãení jejich nuceného
pobytu je opûtovnû z tohoto

Boromeum uÏ má svou vlastní zahradu,
kam si mohou za pûkného poãasí vyjít
pacienti. 11. ãervna Boromeum spoleãnû
s Kongregací Milosrdn˘ch sester sv. Karla
Boromejského zahradu slavnostnû otev-
fielo a po krátké m‰i a posvûcení zahrady
generálním vikáfiem ostravsko-opavské
diecéze Franti‰kem Kufou pfiedalo pacien-
tÛm k uÏívání. 

„Pacienti Boromea dfiíve nemûli kam vyjít.
KdyÏ chtûli jít ven, ãasto se stávalo, Ïe v py-
Ïamu postávali jen tak na chodníku mezi auty
a nemûli si ani kam sednout. Bylo jim to ne-
pfiíjemné, takÏe se ãasto radûji procházkám
vyh˘bali úplnû. Od chvíle, kdy jsme pfied Bo-
romeem zvelebili zahradu a postavili do ní la-
viãky, b˘vají na‰i dûdou‰kové a babinky ven-
ku mnohem ãastûji a laviãky jsou stále obsa-
zené. Mám radost, Ïe se nám takto podafiilo
vyhmátnout potfiebu, kterou zdej‰í lidé mají,“
fiekl pfii slavnostním otevírání zahrady fieditel
Boromea Petr Hartmann. Kfiivolak˘ a neú-
hledn˘ terén kolem ústavu se zmûnil k nepo-
znání. Je roz‰ífien˘, vedou tu chodníky, jsou
tu vysázené kvûtiny a trochu soukromí na
laviãkách by mûly zajistit pergoly s rÛÏemi.
„Takovéto poklidné místo, kde se dá posedût
na sluníãku, star˘m lidem z Boromea skuteã-
nû chybûlo. Je moc dobfie, Ïe se jim tato pfií-
leÏitost k procházkám otevfiela. Urãitû to bu-
de pozitivnû pÛsobit na jejich zdravotní i du-
‰evní pohodu,“ podotkl knûz Franti‰ek Kufa.
ZároveÀ vyfiídil pozdravy od biskupa ostrav-
sko-opavské diecéze Franti‰ka Lobkowicze
a pfiedal od nûj fiediteli symbolick˘ dárek
k otevfiení zahrady - de‰tník, aÏ pr˘ se bude
chtít projít zahradou za de‰tû a k tomu v‰em
zúãastnûn˘m na pfiípitek velkou láhev Klá‰-
terního vína. (jr)

Stafiíãkové dostali novou zahradu 
a teì uÏ si mají kam sednout

Generální vikáfi ostravsko-opavské diecéze Franti‰ek Kufa
slouÏil na slavnosti pofiádané pfii otevfiení zahrady fr˘dec-
kého Boromea m‰i. Poté zahradu posvûtil. 

Foto: Jana Rumianová

(pokraãování na str. 4)

Zastupitelstvo 
bude zasedat

Na úter˘ 26. ãervna je svolá-
no do velké zasedací sínû mûst-
ského úfiadu letos uÏ 17. fiádné
zasedání zastupitelstva mûsta
Fr˘dku-Místku. 

Mezi zajímavé body, které bu-
dou zastupitelé projednávat, pat-
fií napfiíklad projednání poskytnu-
tí témûfi devítimiliónové dotace
âSAD Fr˘dek-Místek na nákup
autobusu mûstské hromadné
dopravy. ¤eã ale bude také
o poskytnutí pfiíspûvkÛ a dotací
z rÛzn˘ch fondÛ mûsta. Neménû
zajímav˘ mÛÏe b˘t materiál o ru-
ãení Fr˘dku-Místku pfii udûlení
dotací nebo pÛjãek z Evropské u-
nie v rámci projektu ISPA, nebo
návrh na spolufinancování projek-
tu z programu na podporu rozvo-
je prÛmyslov˘ch zón. K zastupitel-
stvu uÏ tradiãnû patfií blok hospo-
dafiení s majetkem mûsta. Ne-
bude chybût ani závûreãn˘ úãet
mûsta Fr˘dku-Místku pro rok
2000 a návrh 3. zmûny rozpoãtu.
O v˘sledcích jednání vás bude-
me podrobnûji informovat v pfií‰-
tím ãísle Zpravodaje. (jr)

První restaurace má omezen˘ ãas na hudbu
Mûsto Fr˘dek-Místek poprvé vyuÏilo moÏnosti, kterou mu dává

obecnû závazná vyhlá‰ka 11/98 o omezení pofiádání vefiejn˘ch hu-
debních produkcí ve mûstû a jejíÏ platnost nedávno potvrdil ús-
tavní soud.

Neblahé prvenství pfiipadlo restauraci KOD 6 na Hluboké ulici, která
uÏ bude smût sv˘m hostÛm pou‰tût hudbu ve v‰ední dny jen do pÛl-
noci a v pátky a v soboty do jedné hodiny ranní. Mûsto tak reagovalo
na opakované stíÏnosti obãanÛ bydlících v okolí, ktefií se kvÛli noãnímu
hluku zpÛsobenému jednak hlasitou hudbou z restaurace a jednak
samotn˘mi rozjafien˘mi hosty celé noci nemohli vyspat. Problém se
mimo jiné dot˘kal i obyvatel nedalekého domu s peãovatelskou sluÏ-
bou. Obãané z okolí dokonce sepsali petici, ve které poÏadovali fie‰e-
ní této, pro nû neúnosné, situace. (jr)

Stfielba a rány z granátÛ mo-
hly 14. ãervna v dopoledních
hodinách vydûsit obyvatele
mûsta. Nejednalo se ov‰em
o pfiestfielku místních mafiánÛ,
ale o originální Dûtsk˘ den in-
tegrovaného záchranného sys-
tému, jehoÏ v‰echny jednotlivé
sloÏky pfiipravily pro dûti 6. a 7.
tfiíd fr˘decko-místeck˘ch zá-
kladních ‰kol ukázku techniky
spojenou s realizací simulova-
né dopravní nehody, na které
pfiedvedli návaznost vzájemné
spolupráce. 

Pfii prohlídce vojenské techni-
ky mûly dûti jedineãnou pfiíle-
Ïitost poznat vybavení fr˘decko-
místecké policie, hasiãského
záchranného sboru i mûstské
policie. 

Svou dovednost a profesionali-
tu pfiedvedli policisté v ukázce
sebeobrany a budoucí policisté ze
‰kolícího stfiediska ve Fr̆ dku-Míst-
ku v˘kon sluÏby. V‰echny sloÏky,
které se na celé pfiípravû podíle-
ly, vûnovaly tuto akci jako mal˘
originální dárek ke Dni dûtí
a Roku juniorÛ. 

Policisté stfiíleli pro zábavu dûtem
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Mûsto Fr˘dek-Místek, spo-
leãnû se sv˘mi polsk˘mi a slo-
vensk˘mi kolegy sdruÏen˘mi
do Regionu Beskydy a Eurore-
gionu Beskydy, vyuÏilo moÏ-
nosti  prezentovat se na tfiíden-
ním mezinárodním veletrhu
cestovního ruchu v Polsku -
MTT Beskidy Bielsko-Biala.

Veletrh byl oficiálnû zahájen
18. kvûtna v podhÛfií malebn˘ch
polsk˘ch Beskyd a zúãastnili se
ho i fr˘decko-místeãtí místostaro-
stové Eva Richtrová a Petr Rafaj,
kter˘ je souãasnû pfiedsedou Re-
gionu Beskydy na ãeské stranû
a místopfiedsedou Euroregionu
Beskydy. Veletrh se konal pod
zá‰titou Euroregionu Beskydy, Ok-
resního a Mûstského úfiadu v Biel-
sko-Biale. „V˘hodou vzniklého
euroregionu je, Ïe zástupci v‰ech
tfií beskydsk˘ch regionÛ  mohou
Ïádat Evropskou unii o finanãní
prostfiedky na spoleãné projekty.
Hlavním cílem jsou spoleãné akti-
vity za úãelem rovnomûrného
a vyváÏeného rozvoje regionu
a sbliÏování jeho obyvatel a insti-
tucí v pfiíhraniãních oblastech. DÛ-
leÏité je zejména rozvíjení spolu-
práce v oblastech v˘mûny zku‰e-
ností a informací t˘kajících se re-
gionu, trhu práce, územního plá-

nování a stavebnictví, fie‰ení spo-
leãn˘ch problémÛ v oblastech
dopravy, dopravních sítí, spojÛ
a telekomunikací. V pozadí ov-
‰em nezÛstane ani fie‰ení  ekolo-
gick˘ch problémÛ a zlep‰ování
Ïivotního prostfiedí,“ vypoãítává
moÏnosti místostarosta Petr
Rafaj.  Dodal, Ïe zapomínat se
ov‰em rozhodnû nebude ani na
problematiku hospodáfiství, ob-

chodu, prÛmyslu a spousty dal-
‰ích aktivit vãetnû rozvoje turisti-
ky a cestovního ruchu.

Mûsto Fr̆ dek-Místek chce touto
cestou podûkovat sponzorÛm za
zaji‰tûní veletrhu sv˘mi v˘robky,
a to firmám Carbol`s Corp. s.r.o.
Dobrá, Kwaczek, a.s. Dobrá, Hotel
Centrum Fr̆ dek-Místek, PENAM
Sviadnov a BESKYD Fryãovice
a Radegast No‰ovice. (hw)

Zastupitelstvo mûsta se na
svém 16. mimofiádném zasedá-
ní koncem kvûtna zab˘valo mi-
mo jiné finanãními záleÏitostmi
Mûsta Fr˘dku-Místku. 

Schválilo uzavfiení smlouvy
o pfiijetí úvûru do celkové v˘‰e sto

milionÛ korun s âeskoslovenskou
obchodní bankou. Z tohoto úvûru
bude financováno pfiedev‰ím zfií-
zení prÛmyslov˘ch zón v Chlebo-
vicích, Lískovci a v No‰ovicích.
Souãasnû zastupitelé schválili
zfiizovací listinu pfiíspûvkové or-

ganizace „PrÛmyslová zóna No-
‰ovice“ a smlouvu o spolupráci
s obcí No‰ovice pfii budování prÛ-
myslové zóny. 

Kromû toho by ãást penûz z ú-
vûru mûla pokr˘t náklady na
rekonstrukci místeckého námûstí
Svobody a pfiilehl˘ch ulic. Pod-
statnû men‰í díl ãástky bude
slouÏit na rekonstrukci velké za-
sedací sínû Mûstského úfiadu ve
Fr˘dku-Místku, opravena z nich
bude i stfiecha tûlocviãny základ-
ní ‰koly na ulici âSA a komunika-
ce, infrastruktura a provedena
tfietí ãást plynofikace v LysÛv-
kách. 

Mimo to zastupitelé schválili pro-
dej 77 700 kusÛ akcií âeské spo-
fiitelny z vlastnictví mûsta za mini-
mální kupní cenu 122 korun za
jednu akcii. Zastupitelé souhlasí
se spoleãn˘m postupem mûst
a obcí pfii prodeji akcií âeské
spofiitelny. 

V neposlední fiadû zastupitel-
stvo mûsta schválilo poskytnutí
investiãní dotace ve v˘‰i 650 tisíc
korun obci Sviadnov na vybudo-
vání podchodu pro pû‰í pod silni-
cí I/56 mezi Fr˘dkem-Místkem
a Ostravou vãetnû osvûtlení pod-
chodu. O tomto zámûru jsme vás
podrobnû informovali v minulém
ãísle Zpravodaje. (jr)
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Jiné telefony do Sageny
Rehabilitaãní centrum Sagena

na Sadové ulici ve Fr˘dku má ve
Zlat˘ch stránkách omylem uve-
deno nesprávné telefonní ãíslo.
Objednávky na rehabilitaci Sage-
na pfiijímá na tel.ãísle 0658/633
843, ambulance lékafiÛ má tele-
fon 0658/633 850.

Îádejte o peníze
Komise pro v˘chovu a vzdûlá-

vání upozorÀuje zájemce o pfiís-
pûvky z fondu v˘chovy a vzdûlá-
vání, Ïe dal‰í termíny pro odevz-
dání jejich Ïádostí jsou 24. srpna
a 26. fiíjna 2001. 

Ukradené razítko 
mûlo ãíslo 068

Dne 6. ãervna bylo pracovnici
Úfiadu  práce ve Fr̆ dku-Místku od-
cizeno razítko typu Trodat s tex-
tem: „Úfiad práce ve Fr˘dku-Míst-
ku, 068“ a s logem úfiadu. Ve‰ke-
ré písemnosti opatfiené tímto ra-
zítkem ode dne ztráty povaÏujte
za neplatné. 

Seniofii dûkují aranÏérÛm
Úsek ergoterapie Domova dÛ-

chodcÛ, 28. fiíjna 2155 ve Fr˘dku-
Místku dûkuje uãitelkám paní
Vrublové a Kurillové a ÏákÛm
aranÏérské ‰koly z Ostravy - Ma-
riánsk˘ch hor za velmi pûkné dár-
ky, které zhotovili v rámci v˘uky
a vûnovali na‰im obyvatelÛm.

Sociální sluÏby informují
Aktuální informace ve vûci slu-

Ïeb osobní asistence je moÏné
získat na odboru sociálních slu-
Ïeb Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-
Místku na telefonu 0658/609 342
u sociální pracovnice Ireny
Blablové. 

Daruj krev s Hypernovou
Na transfúzním oddûlení v Ne-

mocnici ve Fr˘dku-Místku bude
probíhat v mûsíci ãervenci 2001
akce  „DARUJ KREV S HYPER-
NOVOU“. V‰ichni dárci krve ob-
drÏí mal˘ dárek a jeden den
v kaÏdém t˘dnu se bude losovat
o tfii vûcné ceny! Tû‰í se na Vás
pracovníci transfúzní sluÏby.

Zastupitelé mûsta se právû pfiipravují k hlasování pomocí elektronic-
kého systému. Na snímku zleva zastupitelé Zbynûk ·ost˘, Petr Ko-
zák, Josef Kleinwächter, vzadu místostarosta Petr Rafaj, místosta-
rostka Eva Richtrová, za poãítaãem starosta Zdenûk Stolafi. 

Foto: Jana Rumianová

Zastupitelstvo se zab˘valo financemi

Euroregion Beskydy byl zastoupen na mezinárodním veletrhu 

Na snímku zleva pfiedseda Euroregionu Beskydy Jerzy Krawczyk,
místopfiedseda Euroregionu Beskydy Petr Rafaj a místopfiedseda za
Slovensko Miroslav Rejda. Foto: Archiv

Zpravodaj je neprodejn˘
Poslední dobou dostáváme

do na‰í redakce avíza, Ïe se ve
mûstû nûkolik dûtí snaÏí Zpra-
vodaj Rady mûsta Fr˘dku-Míst-
ku prodávat, údajnû po pûtiko-
runû. 

Chtûli bychom obãany upozor-
nit, Ïe Zpravodaj je neprodejn˘
a je distribuován do v‰ech schrá-
nek ve mûstû ZDARMA. Souãas-
nû je moÏné si jej, rovnûÏ zdarma,
vyzvednout pfiímo na Mûstském
úfiadû ve FM, Radniãní 1148. 

Pokud dûti mají u sebe vût‰í
mnoÏství ZpravodajÛ, pfii‰ly k nim
nelegální cestou a rovnûÏ jeho
prodejem se dopou‰tûjí pfiestup-
ku. Kdyby se vám nûkdo pokou-
‰el Zpravodaj prodat, kontaktujte
laskavû Mûstskou policii ve Fr˘d-
ku-Místku, tel. 0658/631 481 ne-
bo pfiímo redakci Zpravodaje na
ãísle 0658/609 106. Dûkujeme.

(jr)

Od dubna probíhala celore-
publiková akce Junáka „Od
barevn˘ch víãek ke koutkÛm
pro dûti“, do které se zapojili
i skauti z Fr˘dku-Místku. 

Bylo zfiízeno sbûrné místo plas-
tikov˘ch víãek v supermarketu
Prima, kde na nû byl umístûn
kontejner. V prÛbûhu akce, která
skonãila 30. ãervna, se na tomto

sbûrném místû celkem nasbíralo
pût velk˘ch pytlÛ víãek, v celém
okrese pak osm pytlÛ. Víãka teì
budou svezena z celé republiky
do Prahy, kde budou pfiedvedena
v rámci Evropské skautské kon-
ference od 7. do 13. 7. Pak bu-
dou recyklována firmou Trans-
form a. s., Láznû Bohdaneã, kde
z nich vyrobí plastové desky

a dal‰í komponenty pro dûtská
hfii‰tû a z tûch pak ve vybran˘ch
dûtsk˘ch domovech budou skau-
ti sestavovat drobné stavby, jako
pískovi‰tû, domeãky na hraní,
prolézaãky apod. 

Skauti z RK Quendi Místek za
sebe i za organizátory akce dûku-
jí v‰em „sbûraãÛm“ i zúãastnû-
n˘m firmám.

Akce skonãila, víãka proto uÏ nenoste. Co bude dál?
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Fr˘decko-místeck˘ Vojensk˘
útvar 4499 organizoval v objek-
tu kasáren na Palkovické ulici
v Místku v t˘dnu od 4. do 9. ãer-
vna Den otevfien˘ch dvefií.

Zájemci si napfiíklad mûli moÏ-
nost prohlédnout raketu zemû -
vzduch urãenou k niãení vzdu‰-
n˘ch cílÛ, která je souãástí rake-
tové techniky útvaru. K vidûní ov-
‰em byla i fiada vozidel slouÏících
k zabezpeãení ãinnosti útvaru pfii
vyvedení vojsk do prostoru, jako
tahaãe, terénní vozidla, jefiáb
nebo hasící vÛz. Kromû toho pfii-
rozenû nechybûla ani spojovací
technika, osobní zbranû, pro-
stfiedky individuální ochrany nebo
stráÏní psi. Zvídav˘m náv‰tûvní-
kÛm byl po celou dobu k dispozi-
ci i pracovník vojenského rekru-
taãního stfiediska. Kromû techni-
ky tu byla instalována i v˘stavka

vojensk˘ch uniforem, promítaly
se videozáznamy ze stfieleb v Pol-
sku a ze slavnostního nástupu út-
varu u pfiíleÏitosti loÀsk˘ch oslav
80 v˘roãí 8. pû‰ího pluku, které-
ho se zúãastnil i generál ·ediv˘. 

Den otevfien˘ch dvefií byl urãen
pfiedev‰ím pro dûti matefisk˘ch
a základních ‰kol a v sobotu po-
tom pro rodiãe vojákÛ základní
sluÏby a vefiejnost. Akce se set-
kala s mimofiádn˘m ohlasem,
vojensk˘ útvar do pátku nav‰tívi-
lo 1117 dûtí a velk˘ zájem proje-
vili i rodiãe vojákÛ, ktefií mûli jedi-
neãnou pfiíleÏitost na vlastní oãi
vidût, v jak˘ch podmínkách slou-
Ïí jejich synové. 

Souãástí Dne otevfien˘ch dvefií
byla i v˘tvarná soutûÏ „Mé dojmy
z náv‰tûvy vojenského útvaru“,
jejíÏ v˘sledky pfiiná‰íme na stra-
nû 12. (jr)

Vojáci pfiedvádûli techniku

Chlapci ze sedm˘ch tfiíd 4. základní ‰koly Komenského si mohli vlast-
noruãnû „osahat“ vystavenou raketu zemû - vzduch. 

Foto: Jana Rumianová

Mûsto Fr˘dek-Místek, osadní
v˘bor Chlebovice a Kulturní
sdruÏení BezruãÛv Kraj Fr˘-
dek-Místek v Chlebovicích zvou
obãany mûsta i okolních obcí
do Chlebovic k slavnostnímu
otevfiení rozhledny Panorama,
která se uskuteãní 29. ãerven-
ce 2001 v 15.00 hodin v prosto-
ru rozhledny.

Na programu: 
Sobota 28. 7. ve 22.00 hodin -

ohÀostroj zaji‰tûn˘ firmou Olbest
ze Sviadnova.

Nedûle 29. 7. v 15.00 hodin -
zahájení se zástupci mûsta

● zatancuje folklorní soubor
Ostraviãka 

● kulturní akci obohatí Ïáci
základní ‰koly Chlebovice

● do veãerních hodin bude hrát
folková hudba Sekáãi

● Obãerstvení zaji‰tûno.
Pû‰í pfiístup k rozhlednû v pro-

storu lyÏafiského vleku TJ Sokol
Chlebovice. Na zaji‰tûní této kul-
turní akce se rovnûÏ podílejí IPS
Tfiinec, Prodej vozÛ Lada ing. 
I. Pavlas Chlebovice, ¤eznictví
a uzenáfiství V. Hájek, Renault
Auto Rytur Zelinkovice, Stolafiství
u KozlÛ Chlebovice. 

Práce na stavbû dlouho plá-
nované rozhledny v Chlebovi-
cích fini‰ují a koncem ãerven-
ce bude rozhledna slavnostnû
uvedena do provozu. Stojí na
katastru Fr˘dku-Místku v míst-
ní ãásti Chlebovice, na horním
konci obce pod Kabaticí,
v nadmofiské v˘‰ce 460 metrÛ
nad mofiem a bude se naz˘vat
Panorama. 

Stavba z ocelové, povrchovû
zinkované oceli je 22 metrÛ vyso-
ká. Pfiízemí tvofií zdûná místnost
obloÏená pfiírodním kamenem
s dvefimi a oknem. Horní ãást ve
tvaru ‰estihranu je obloÏena dfie-
vem. Vyhlídka bude ve v˘‰ce pat-
nácti metrÛ a mûla by b˘t celo-
roãnû pfiístupná. V nejvy‰‰í ãásti
rozhledny je místnost a v ní hvûz-
dáfisk˘ dalekohled k noãnímu po-
zorování oblohy. „Tento daleko-
hled darovala rodina pana Adolfa
Kolãafie z HodoÀovic obãanské-
mu sdruÏení BezruãÛv kraj ke
kulturním a v˘chovn˘m ãinnos-
tem. Plánujeme, Ïe pozorování
oblohy se buì bude objednávat
nebo vypí‰eme pozorovací dny,“
upfiesÀuje otec my‰lenky vybu-
dování chlebovické rozhledny

a hlavní organizátor její stavby
Václav Halat star‰í. 

Na rozhlednû bude umístûna
ãerná mramorová deska, která
bude vysvûtlovat, Ïe: „Stavba té-
to rozhledny vznikla z podnûtu
Kulturního sdruÏení BezruãÛv kraj
Fr˘dek-Místek, Chlebovice v rám-
ci jeho kulturního poslání pro
obecné blaho. První námûty k to-
mu vznikaly jiÏ v minulosti, a to
nejen z turistick˘ch, ale i z osvû-
tov˘ch a historick˘ch dÛvodÛ.
Právû v tûchto místech na‰el in-
spiraci básník Franti‰ek Lazeck˘
ke svému básnickému dílu Chle-
bovice z roku 1983. Stavba a mís-
to rozhledny je vlastnictvím Mûs-
ta Fr˘dku-Místku díky pÛvodním
vlastníkÛm pozemkÛ pana Teofila
Pokludy a rodiny Václava a Bo-
Ïeny Halatov˘ch.“  Zajímavostí je,
Ïe aãkoliv je‰tû rozhledna není
zcela dokonãená a není prozatím
v provozu, uÏ je zaznamenaná
v aktualizované celorepublikové
mapû rozhleden. 

Celkové náklady na stavbu se
vy‰plhaly témûfi ke 2,2 milionÛm
korunám. Z toho stát na stavbu
pfiispûl dotací 938 tisíci korunami
a zbytek hradilo Mûsto FM. (vh) 

Mûsto uÏ má svou rozhlednu,
provoz zahájí 29. ãervence

●

Pfiijìte na otevírání rozhledny

¤editel Mûstské policie ve Fr̆ d-
ku-Místku ing. Ivo Kali‰ poukazu-
je na témûfi trojnásobn˘ nárÛst
fie‰en˘ch dopravních pfiestupkÛ
na území mûsta od zaãátku
leto‰ního roku:

Kolik fie‰ila MP v loÀském ro-
ce pfiestupkÛ a kolik z toho jich
bylo dopravních?

V loÀském ro-
ce fie‰ili stráÏní-
ci celkem 4870
pfiestupkÛ. Do-
pravních bylo z tohoto poãtu
62%, coÏ pfiedstavuje 3040 poru-
‰ení zákazÛ a neoprávnûn˘ch
parkování na chodnících.

Jak˘ je v˘voj za pût mûsícÛ
leto‰ního roku?

Od poãátku roku jsme zazna-
menali v dopravû dvoj aÏ trojná-
sobn˘ nárÛst fie‰en˘ch pfiestup-
kÛ. JiÏ ke konci kvûtna bylo fie‰e-
no v této oblasti 3200 pfiestupkÛ,
coÏ je více neÏ za cel˘ rok 2000.
Mnozí fiidiãi jsou prostû nepouãi-
telní a staví svá vozidla doslova
v‰ude, nehledíce na bezpeãnost
ostatních úãastníkÛ silniãního pro-
vozu a jeho plynulost. Je prav-

dou, Ïe situace s parkováním ve
mûstû, zvlá‰tû na nûkter˘ch síd-
li‰tích, je velmi ‰patná. Je ale ta-
ké pravdou, Ïe kaÏd˘ chce za-
parkovat své auto takfiíkajíc pod
nosem, aby ho mûl „pod dohle-
dem“. Postaví ho pak tfieba na
chodník zpÛsobem, Ïe chodci mu-
sí ‰lapat po trávnících nebo po

vozovce. A pfii-
tom o pár set
metrÛ dále je
parkovi‰tû pou-

ze z poloviny zaplnûné. Je to ta-
ké o pohodlnosti.

V ãem spatfiujete tak velk˘ ná-
rÛst fie‰en˘ch pfiestupkÛ?

Není to v tom, Ïe by se dop-
ravní situace náhle natolik zhor-
‰ila. Hlavní pfiíãinu vidím v orga-
nizaãních a personálních zmû-
nách proveden˘ch v fiadách
mûstské policie od nového roku.
Lep‰í organizace práce a vlastní
pracovní nasazení vût‰iny stráÏ-
níkÛ vytváfií tyto v˘sledky.

Jak je to s pokutami ?
Za spáchané pfiestupky bylo

udûleno 2300 pokut v hodnotû
450 tis. Kã. 

¤idiãi jsou prostû nepouãitelní

Zpráva vlastníkÛm lesa
S úãinností od 1. 1. 2001

jsou lesy drobn˘ch vlastníkÛ,
v nichÏ vykonává odbornou
správu lesa Lesní správa Fr˘-
dek-Místek, jmenovitû revírník
Pavel Hru‰ka, zafiazeny do ka-
tegorie „les hospodáfisk˘“.
Z tûchto lesÛ se platí daÀ. 

Jedná se o lesy na katastrál-
ním území: Ba‰ka, Fr˘dek, Hodo-
Àovice, ãást Chlebovic, Janovice,
Krásná, Kunãiãky u Ba‰ky, Lísko-
vec, Lubno, LysÛvky, Místek, Pan-
ské Nové Dvory, PrÏno, Sedli‰tû,
Skalice, Staré Mûsto, Stafiíã, Svia-
dnov, ÎabûÀ. 

Okresní úfiad FM, referát Ïivotní-
ho prostfiedí, jako orgán státní
správy lesÛ zajistil zpracování les-
ních hospodáfisk˘ch osnov pro tyto
lesní majetky. Pfievzetí lesních hos-
podáfisk˘ch osnov je dÛleÏité pro
ocenûní a odhady lesa, ãerpání do-
tací Mze âR, tûÏbu dfieva a pod. 

Vlastníci lesÛ mohou lesní hos-
podáfiskou osnovu pfievzít v úfiední
dny (po. – st. 8.00 - 17.00 hod.) na
referátu Ïivotního prostfiedí OkÚ
FM u ing. Majera, pfiípadnû ing.
Vrubla. Informace 0658/ 604 283. 

Zmûna úfiedních hodin 
Odborná správa lesa - revírník

Pavel Hru‰ka
Kanceláfi Lesní správa FM,

Morávka 557, tel. 0658/691 279:
Pondûlí: 6.30 - 11.30 hodin.
Kanceláfi ve Fr˘dku (budova

LesÛ âR, s.p., NádraÏní ulice,
u kruhového objezdu), tel. 0658/
638 384:

Pondûlí: 13.00 - 17.00 hodin
Stfieda: 12.00 - 16.00 hodin
Adresa pro písemn˘ kontakt:
Revírník Pavel Hru‰ka 
Lesní správa Fr˘dek-Místek
Morávka 557
739 04 PraÏmo
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Dojem z krásnû zrekonstruo-
vané tfiídy T.G. Masaryka ve
Fr˘dku trochu kazí nefunkãní
napájecí strojek se ãnící hadicí
a naházen˘mi papíry v dolní
ãásti ulice. 

Po opravû mûstsk˘ch ka‰en
se v‰ak i on brzy doãká opravy.
„V souãasné dobû jsme opravili
fontánu na ulici Veselá, tato uÏ je
v provozu a opravujeme fontánu
na ulici Anenská, kde je nutná
v˘mûna nûkter˘ch uvolnûn˘ch
prvkÛ kvÛli bezpeãnosti. V této
fontánû ov‰em voda nebude. AÏ
dokonãíme tyto plánované opra-
vy, pfiijde na fiadu i strojek na
vodu na tfiídû TGM. Opravy pro-
vedeme v takovém rozsahu, na
jak˘ nám z vyãlenûné sumy na
opravy fontán zbudou peníze,“
vysvûtluje postup vedoucí odboru
dopravy a sluÏeb Mûstského ú-

fiadu ve Fr˘dku-Místku Vladimír
Hronovsk˘. V pfiípadû „pitítka“ na
TGM jde o atypick˘ v˘robek, je-
hoÏ opravy jsou pomûrnû drahé.
Mûsto uÏ jej v minulosti nûkoli-
krát opravovalo, vandalové ho
ov‰em zase hned zniãili. „Ideální
by bylo strojek vymûnit, to by
ov‰em vy‰lo pfiibliÏnû na  sto tisíc
korun. KdyÏ ho budeme chtít op-
ravit, bude to stát asi tfietinu, je tu
v‰ak nebezpeãí, Ïe opraven˘
dlouho nevydrÏí. V pfiípadû, Ïe
vandalové strojek opût zniãí,
mûsto jej zfiejmû bude muset
shora zaslepit plechem a nechat
jen jako zajímav˘ doplnûk, proto-
Ïe dal‰í peníze na opravy mít
nebudeme,“ posteskl si Vladimír
Hronovsk˘. Strojek by podle nûj
mûl b˘t zprovoznûn zhruba do
poloviny léta. (jr)

Strojek zase bude vyrábût vodu

Strojek na vodu v dolní ãásti tfiídy TGM ve Fr˘dku bude opraven
v polovinû léta. Foto: Jana Rumianová

Fr˘decko-místecké dûti si za-
se budou mít kde hrát. Mûsto
by totiÏ chtûlo co nejdfiíve
opravit a dÛkladnû zrevidovat
v‰echna hfii‰tû. 

„V‰echny dûtské prvky se sna-
Ïíme prÛbûÏnû udrÏovat a opra-
vovat, proto mohu fiíct, Ïe jsou
v pomûrnû slu‰ném stavu. Sta-
rosti nám v‰ak dûlají vandalové,
ktefií bezdÛvodnû niãí v‰e, co jim
pfiijde pod ruku a je jim jedno, Ïe
niãí hraãky dûtem. Z mûstského
rozpoãtu máme letos, podobnû
jako vloni, na opravy hfii‰È a lavi-
ãek vyãlenûno osm set tisíc
korun. Zhruba celou tfietinu této
ãástky vydáme na opravy úmysl-
nû po‰kozen˘ch vûcí,“ konstatuje
neutû‰enou skuteãnost Jifií Le-
derer z odboru Ïivotního prostfie-
dí a mûstské zelenû MûÚ ve FM.
„Na laviãky uÏ jsme napfiíklad
kvÛli vandalÛm namontovali pût

centimetrÛ tlusté a dvanáct centi-
metrÛ ‰iroké bytelné fo‰ny, ale
ani to je neodradilo. Vût‰inou se
podle policejních statistik na
mûstském mobiliáfii podepisuje
rozjafiená mládeÏ, odcházejíci
posilnûná alkoholem z diskoték,
ale obãas je niãitelem i dospûl˘
ãlovûk. ZaráÏející je nev‰ímavost
okolí k takov˘mto v˘trÏníkÛm,“
posteskl si Jifií Lederer. Pfiipo-
mnûl také ‰okující pfiípad z ne-
dávné doby, kdy vandalové zniãi-
li dûtsk˘ dfievûn˘ hrad na hfii‰ti na
ulici Dobrovského, kter˘ mûsto
pfied dvûma roky pofiídilo za sto
padesát tisíc korun. 

I pfies tyto ‰patné zku‰enosti
v‰ak mûsto letos plánuje postup-
né zfiízení devíti nov˘ch hfii‰È ve
vytipovan˘ch lokalitách tak, aby
na kaÏdém sídli‰ti ve mûstû byly
nejménû dvû aÏ tfii rovnomûrnû
rozmístûná dûtská hfii‰tû. (jr)

Vandalové niãí i dûtská hfii‰tû

uzavfieného prostoru vyveze. 
V tomto objektu má vedle policie
slouÏit také lékafi, je tam kuchyÀ
s jídelnou a vût‰í místnost pro
dûti. V prostoru jsou v‰ak také
„vûzeÀské cely“, které slouÏí 
v pfiípadû agresivního vystupo-
vání nûkter˘ch uprchlíkÛ. Ne-
zvyklá zajímavost pro na‰ince
jsou „turecké“ záchody v nûkte-
r˘ch místnostech, protoÏe podle
cizinecké policie jsou ãasto na
hranici zadrÏeni uprchlíci, pro
které je normální splachovací
záchod velkou neznámou.

VáÏení obãané, pfieji Vám v‰em
pfiíjemnou dovolenou, hezké letní
poãasí a vydatn˘ odpoãinek.

Zdenûk Stolafi

(pokraãování ze str. 1)

¤idiãi dostávali ovoce
Koncem kvûtna probûhla ve

fr˘decko-místeckém okrese ce-
lorepubliková preventivní do-
pravní akce pfiipravovaná ve
spolupráci s poji‰Èovnou Ge-
nerali pod heslem „Jablko ne-
bo citrón“. 

Této akce se zúãastnily dûti
z vybran˘ch základních ‰kol v ok-
rese. Podstatou akce bylo mûfie-
ní rychlosti v úseku, kde se ãasto
vyskytují chodci a kde se po fiidi-
ãích dÛraznû vyÏaduje dodrÏová-
ní stanovené rychlosti. V˘sled-
kem kontroly byla odmûna od
dûtí formou obrázku a skuteãné-
ho jablka v pfiípadû, Ïe fiidiã do-
drÏel dohodnutou toleranci rych-
losti nebo citrón, kter˘ obdrÏeli
neukáznûní fiidiãi. Akce mûla u-
pozornit v‰echny úãastníky sil-
niãního provozu na toleranci
a pfiedev‰ím na kázeÀ v silniãním
provozu, Byla realizována v sou-
vislosti s vyhlá‰en˘m Rokem
juniorÛ. (jp)

Rómové na ulici Míru si v do-
hledné dobû pfiebudují jednu
z hospodáfisk˘ch budov, které
pfiiléhají k tamním domÛm, na
spoleãnou koupelnu. 

Oãistné centrum bude pro oby-
vatele z ulice Míru znamenat
znaãné zv˘‰ení Ïivotní úrovnû,
protoÏe v fiadû tamních bytÛ do-
sud koupelna není. Provizorní spr-
chov˘ kout si doma vybudoval
jen málokdo a Rómové tak musí
vodu k osobní hygienû nabírat do
vaniãek a ohfiívat na kamnech.
V létû se tito lidé obvykle chodí
radûji koupat do fieky. 

„Ve spoleãné koupelnû budou
sprchy, um˘várna a prádelna. Dvû
automatické praãky zajistil posla-
nec parlamentu Jifií Hofman. Ma-
teriál na stavbu poskytne radni-
ce. Spoustu star‰ích vûcí, jako
napfiíklad kachliãky, um˘vadla,
baterie, sprchy, ale tfieba i star‰í
nábytek si místní lidé mohli koupit
z rekonstruovaného hotelového
domu Koloredo,“ vypoãítává mís-
tostarostka Eva Richtrová. Oãist-
né centrum postaví romské firmy
a koupelnu si Rómové budou
také sami provozovat. Mûsto má

s podobnou souãinností s róm-
skou komunitou velmi dobré zku-
‰enosti. Na stejném principu uÏ
spoleãnû vybudovali ve stejné
lokalitû pfiístfie‰í, rómské centrum
a sportovní hfii‰tû. „Do zvelebení
objektÛ na ulici Míru uÏ mûsto
vloÏilo kolem milionu korun, v blíz-
ké budoucnosti bychom chtûli,
aby romské firmy zaãaly opravo-
vat domy v lokalitû Berlín,“ do-
dala Eva Richtrová. (jr)

Rómové si vybudují koupelnu

Pozor na podvodníky
V okrese Fr˘dek-Místek se

pohybují podvodníci, ktefií 
zneuÏívají jméno V‰eobecné
zdravotní poji‰Èovny. 

Dne 1. ãervna nav‰tívila na-
pfiíklad obãanku HodoÀovic
mladá Ïena a muÏ, ktefií této
paní sdûlili, Ïe jsou z VZP, a Ïe
paní získala u pfiíleÏitosti 25.
v˘roãí VZP a za odbûr lékÛ
cenu - nádobí za 30 000 korun
a strojek za 40 000 korun.
Chtûli, aby jim paní ihned zapla-
tila DPH ve v˘‰i 9 900 korun,
a Ïe ceny osobnû pfiedá fieditel
VZP 4. ãervna 2001. 

JelikoÏ VZP nemá 25. v˘roãí
a ani Ïádné takovéto odmûny
nedává, prosíme obãany, ktefií
by se s podobn˘m pfiípadem
setkali, aby kontaktovali Policii. 
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Mûstsk˘ úfiad zaznamenal
pfiipomínky obãanÛ na to, Ïe
chodník vedoucí od nádraÏí
âSD ve Fr˘dku kolem nádraÏ-
ního plotu smûrem na Místek
za kolejemi konãí a nenavazuje
na Ïádn˘ dal‰í chodník. 

Chodci, ktefií chtûjí pokraãovat
v cestû, jsou proto nuceni poru‰it
dopravní pfiedpisy a pfiejít kfiiÏo-
vatku ze‰ikma. „Jednali jsme na
to téma uÏ nûkolikrát s Doprav-
ním inspektorátem PâR, ale pfie-
sto jsme nedospûli k Ïádnému
fie‰ení. Je to v‰ak prakticky nefie-
‰itelná situace, protoÏe policisté

nepovolí vybudování chodníkÛ na
kruhovém nájezdu na hlavní ces-
tu ani jin˘ navrhovan˘ zpÛsob,
protoÏe by tím byl opût poru‰en
nûkter˘ zákon nebo pfiedpis. Tato
záleÏitost se vleãe uÏ nûkolik let
a nikdo si s ní neví rady,“ konsta-
tuje vedoucí odboru dopravy a slu-
Ïeb MûÚ ve FM Miroslav Hronov-
sk˘. „O této situaci víme a poru-
‰ování pfiedpisÛ v tomto pfiípadû
tolerujeme. Chtûli bychom ale vy-
zvat obãany v tomto místû ke
zv˘‰ené opatrnosti,“ vyjádfiil se
k pfiípadu fieditel Mûstské policie
ve FM Ivo Kali‰. (jr)

Na celém svûtû, kde v minu-
losti Ïili a dodnes Ïijí lidé, mají
jednotlivé komunity místa s v˘-
jimeãnou hodnotou, která do-
dávají této oblasti na jedineã-
nosti. Mohou to b˘t místa cha-
rakterizovaná duchovním dû-
dictvím, historick˘m vyuÏitím,
památkami nebo dÛvûrnû zná-
m˘m prostfiedím. Tato místa
ãasto zosobÀují rÛzné hodnoty
a mohou zastupovat zaniklé
civilizace, zpÛsob, jak˘m kdysi
lidé Ïili nebo vzpomínky fiady
generací.

V‰ichni Ïijeme dobu, která je
charakteristická svou pfievratnos-
tí doprovázenou obrovsk˘mi
zmûnami - spoleãensk˘mi, poli-
tick˘mi, technologick˘mi apod.
Zmûny jsou pfiíli‰ pfievratné, jejich
pfiíãiny a dÛvody nejasné a konce
neznámé. Lidé si uvûdomují, Ïe
pokud jim na jejich místech „zvlá‰-
tního v˘znamu“ skuteãnû záleÏí,
musí je bránit vlastními silami.
Konají  takové kroky, které by za-
ruãily trval˘ charakter v˘znamné-
mu místu.

Takov˘mi místy zvlá‰tního v˘z-
namu jsou nepochybnû hfibitovy.
Mnohde si zachovaly pÛvodní ar-
chaick˘ v˘raz, jinde upadly v za-
pomnûní, v jin˘ch pfiípadech o nich
je‰tû víme, ale jejich vyuÏití i vz-
hled jiÏ neodpovídá pÛvodnímu
úãelu. 

Jedním takov˘m místem je Ja-
náãkÛv park - místo kde se aÏ do
roku 1972 pohfibívalo a mnozí
z nás zde mají své rodiãe  ãi pra-
rodiãe i pfiesto, Ïe na poãátku 80.
let zde byly provedeny mnohé
exhumace. Toto pietní místo je
stále nav‰tûvováno obyvateli na-
‰eho mûsta, ktefií zde chodí trávit
chvíle tiché vzpomínky na své
nejdraÏ‰í, na které nikdy nezapo-
menou.

Z úcty k na‰im pfiedkÛm  zde
bude na podzim leto‰ního roku
umístûn menhir jako symbol mís-
ta kde se setkává ãas s vûãností,
Ïivot se smrtí, pfiítomnost s minu-
lostí, jako trvalá památka na místo
vûãného odpoãinku pfiedchozích
generací. 

Josef Vojvodík, místostarosta

Mûsto Fr˘dek - Místek evidu-
je v souãasné dobû znaãné
mnoÏství dluÏníkÛ nájemného
z bytu vãetnû dluhÛ na sluÏ-
bách. ¤ada dluÏníkÛ své dluhy
pravidelnû splácí, av‰ak vzhle-
dem k v˘‰i dluÏn˘ch ãástek je
splácení dluhÛ záleÏitostí dlou-
hodobou. Proto se snaÏíme
hledat rÛzné zpÛsoby, jak dluÏ-

níky motivovat k rychlej‰ímu
splácení dluhÛ a sníÏit tak cel-
kov˘ dluh na úseku bytového
hospodáfiství.

JiÏ v loÀském roce Zastupitel-
stvo mûsta rozhodlo, Ïe umoÏní
dluÏníkÛm nájemného z bytu,
ktefií uhradí  cel˘ svÛj dluh na ná-
jemném, pfiípadnû jeho polovinu
v termínu od 1. 1. 2001 do 30. 6.
2001, Ïe jim budou prominuty
poplatky z prodlení v plné v˘‰i,
pfiípadnû jejich polovina.

Dal‰í moÏností motivace dluÏ-
níkÛ se bude zab˘vat jednání Za-
stupitelstva mûsta F-M na svém
jednání 26. 6. 2001. Rada mûsta
se navrhovanou moÏností zab˘-
vala ne svém jednání 12. 6. 2001
a doporuãila zastupitelstvu schvá-
lit zásady pro prominutí dluhu. 

Návrh spoãívá v tom, Ïe Mûsto
Fr˘dek - Místek promine dluÏní-
kovi dluh na nájemném nebo
jeho ãást tehdy, splní-li dluÏník
souãasnû v‰echny následující
podmínky :

-  dluÏník uzná svÛj dluh co do
dÛvodu a v˘‰e

- dluÏník zaplatí fiádnû a vãas
dluh na sluÏbách v pravideln˘ch

splátkách (neuhrazením jedné
splátky se dluh stane splatn˘m
cel˘ v termínu nejbliÏ‰í splátky)

- pokud je dluÏník nájemcem
obecního bytu, bude fiádnû a vãas
plnit povinnosti nájemce (hradit
nájemné, zálohy na sluÏby, vãet-
nû vyúãtování sluÏeb)

- dluÏník se bude podílet na
zlep‰ení kultury bydlení a to tak,
Ïe bude vykonávat mimo pra-
covní pomûr ãinnosti pfii úklidu
domÛ, komunikací a vefiejn˘ch
prostranství

DluÏníkovi by se dluh postupnû
sniÏoval v závislosti na poãtu
odpracovan˘ch hodin, kdy hodina
práce by byla ocenûna zpravidla
ãástkou ve v˘‰i minimální mzdy.

O prominutí dluhu nebo jeho
ãásti a o prominutí poplatkÛ z prod-
lení nebo jejich ãásti rozhodne
Zastupitelstvo mûsta na návrh
Rady mûsta. V pfiípadû, Ïe Za-
stupitelstvo mûsta zásady schvá-
lí tak, jak je navrhováno, bude je‰-
tû nutno dofie‰it související nále-
Ïitosti organizaãního charakteru,
ale cel˘ postup by se zaãal uplat-
Àovat je‰tû v leto‰ním roce.
Eva Richtrová, místostarostka
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Mûsto mÛÏe nûkteré dluhy prominout

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

Foto: Jana Rumianová

Fr˘decko-místeck˘ místostarosta Josef Vojvodík hovofií na zasedání
zastupitelstva mûsta. V pozadí je na snímku místostarosta Petr Rafaj
a starosta Zdenûk Stolafi. Foto: Jana Rumianová

Menhir se objeví v Janáãkovû parku

Na DI PâR  jsou fronty 
i pfies novou pfiepáÏku

V souãasné dobû se vysky-
tují pfiipomínky obãanÛ k úfied-
ním hodinám dopravního ins-
pektorátu, konkrétnû k agendû
motorov˘ch vozidel. 

Od dubna do‰lo ke zv˘‰ení
poãtu ÏadatelÛ o vyzvednutí SPZ
uloÏen˘ch v depozitu. Tím do‰lo
k prodlouÏení ãekací doby u pfie-
páÏek. DI PâR pfiidal dal‰í pfiepáÏ-
ku, to ov‰em situaci ulehãilo jen
ãásteãnû. Úfiední dny jsou ãtyfii:  
- pondûlí 8.00 – 17.00 OÚ FM
- úter˘ 8.00 – 16.30 MÚ Tfiinec
- stfieda 8.00 – 17.00 
- pátek 8.00 – 12.00

Pátek je vyhrazen pro pfiihla-
‰ování nov˘ch motorov˘ch vozi-
del. Prodejci pfiihla‰ují vût‰í po-
ãet vozidel, tyto úkony pak trvají
podstatnû del‰í dobu a to není
moÏné provádût pfii bûÏn˘ch
úfiedních hodinách. 

Obãané by si je‰tû pfied zapo-
ãetím jednání u pfiepáÏky mûli
pozornû prostudovat vzory k jed-
notliv˘m úkonÛm, které jsou na
v˘vûskách v ãekárnû. Vyvarují se
toho, Ïe po hodinovém ãekání
zjistí, Ïe stojí u nesprávné pfie-
páÏky. RovnûÏ nesprávné nebo
neúplné vyplnûní formuláfiÛ zdr-
Ïuje ostatní obãany. (jp)

Jak bude menhir v parku vypadat?
Menhir by mûl b˘t témûfi tfii a pÛl metru vysok˘, okolo sedmdesáti

pûti centimetrÛ ‰irok˘ a pût a pÛl tuny váÏící blok z jílovitû Ïlutého pís-
kovce, kter˘ bude jen symbolicky naznaãovat dvojramenn˘ kfiíÏ.
Kámen opracuje sochafi a rodák ze Starého Mûsta Vilém Kocych.
„Vedli jsme s umûlcem diskusi o tom, jestli na v˘robu pomníku vybe-
reme Ïulu nebo pískovec. Nakonec jsme se v‰ak shodli na tom, Ïe
sytû Ïlutû zbarven˘ pískovec dokonale symbolizuje a vystihuje my‰-
lenku zemû, ve které jsou na‰i pfiedci pochovaní a jak˘si jejich pfie-
chod do jiné sféry. Myslím, Ïe postavením menhiru dÛstojnû uctíme
jejich památku,“ zam˘‰lí se fr˘decko-místeck˘ místostarosta Josef
Vojvodík. Mûsto by postupnû chtûlo umístit podobné pomníky na
v‰echny tfii b˘valé hfibitovy ve mûstû - v Janáãkovû parku,  v parãíku
poblíÏ kfiiÏovatky U Rady a v parãíku U Jo‰ta. 

U Ïelezniãních kolejí dávejte pozor

Zastupitelsvo mûsta FM pro-
jedná na svém pfií‰tím zasedání
moÏnost ruãení pfii udûlení dotací
nebo pÛjãek z EU v rámci fondu
ISPA. Mûsto je spolu s dal‰ími
obcemi ãlenem SdruÏení obcí po-

vodí Ole‰ná, a to Ïádá pfies Stát-
ní fond Ïivorního prostfiedí âR
o dotaci na stavbu „Odkanalizo-
vání oblasti povodí Ole‰né“, která
by ve svém v˘sledku mûla zlep‰it
kvalitu vody v pfiehradû Ole‰ná.

Pfiehrada Ole‰ná má ‰anci na ãistou vodu
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FIREMNÍ PRODEJNA
Na ulici Míru ve Fr˘dku-Místku (objekt b˘valé „Pilnikárny“)

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

práce. 

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

pfiístfiihy, koleãka na plotové sloupky. 

• Pozinkované plechy 0,55 - 1 mm. 

• Tahokov - kompaktní a trvanlivá síÈovina z plechu.

• Obouvací lÏíce barevné i nerezové ve tfiech délkách. 

• Rohové li‰ty do vnitfiních omítek.

• Toroidní transformátory, skládané a vinutá jádra.

• Zakoupen˘ materiál na poÏádání upravíme stfiíháním, oh˘báním, pále-

ním.

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

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

Telefon: 0658/482 919, 622 148

RRRReeeennnnoooovvvvaaaacccceeee     
ssssmmmmaaaallll ttttoooovvvvaaaannnn ˘̆̆̆cccchhhh    

vvvvaaaannnn
záruka kvality

0000666600008888    ----     888877777777    444444446666

volejte zdarma

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

0658 625 625
0603 512 515

cesta zpût zdarma

slevy pro 
tûlesnû 

postiÏené 
a dÛchodce

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

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

RÁMUJEME 
A PASPARTUJEME

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

SKLENÁ¤SKÉ PRÁCE 
V INTERIÉRECH
A EXTERIÉRECH.

Provozní doba:
Po - pá 8 - 17

tel.: 0658/313 85
0723/667 141

Sídlo: 
Domov mládeÏe SP·,

ul. 28. fiíjna 1639, 
Fr˘dek-Místek

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

Firma VELâOVSK¯

● renovace dvefií, 
kuchyÀsk˘ch
linek

● montáÏe 
bezpeãnostních
dvefií 
zn. Sherlock

● v˘roba dvefií
● vitráÏová skla

Tel.: 0606/705 858 
(nonstop)

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

e-mail:velc@applet.cz

Základní ‰kola Jifiího z Podûbrad
3109 ve Fr˘dku-Místku 

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na funkci 
vveeddoouuccííhhoo  ppllaavveecckkéé  ‰‰kkoollyy..  

PoÏadavky:
- stfiedo‰kolské pedagogické 

vzdûlání, pfiípadnû stfiedo‰kolské
vzdûlání doplnûné DPS

- cviãitel II. tfiídy plavání
- praxe v oboru

Pfiihlá‰ky posílejte na v˘‰e uvede-
nou adresu, telefonní kontakt 
627 331 - 3, fieditelství ‰koly. 

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

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

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu) 
Po 17.00 - 18.00 hod.; zahájení 9.7., 16.7., 6.8., 13.8. a 20.8. 

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

● zfiizování a provoz
spoleãn˘ch 
televizních antén

● montáÏe a servis
antén

Tel/fax/zázn.
0658/622 161

O t e v fi e n o  d e n n û  
PO - PÁ  11.00 - 18.00
SO - NE 10.00 - 18.00

Vedle 4. Z·, ul. J. JabÛrkové 372

Srdeãnû vás zveme. 

ZZZZpppprrrraaaavvvvooooddddaaaa jjjj
Rady mûsta Fr˘dku-Místku 

pfií‰tû vyjde jako dvojãíslo 

26. srpna 2001. 

Uzávûrka bude 

v pátek 10. srpna. 

Pfiejeme v‰em
na‰im ãtenáfiÛm

krásné 
a sluneãné 
prázdniny.

CARAADD
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Seznam odchycen˘ch psÛ pfiedan˘ch do útulku

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

29. 4. 2001       Na BaÏinách odchycen pes 
(bez bliÏ‰ího popisu)

30. 4. 2001       Na ul. KfiiÏíkovû odchycena bûlo‰edá fena, 
mal˘ kfiíÏenec  

30.4.2001      Na ul. KfiiÏíkovû odchycen ãern˘ mal˘ kfiíÏenec
4. 5. 2001         Na ul. J. Ha‰ka odchycena 3 ‰tûÀata
4. 5. 2001         V Chlebovicích odchycen hnûd˘ ohafi - pes
5. 5. 2001         Na ul. J. âapka odchycen krátkosrst˘ jezevãík

zlaté barvy - pes
6. 5. 2001         Na bfiehu Ostravice nalezen dûtmi bíl˘ kfiíÏenec

s hnûd˘mi puntíky (dalmatin)
7. 5. 2001         Na ul. Beskydské nalezen hnûd˘ mal˘ kfiíÏenec
9. 5. 2001         Na ul. Slezské odchycen kfiíÏenec jezevãíka,

ãern˘ dlouhosrst˘
21. 5. 2001       V Zelinkovicích u bistra Renault odchycen 

mal˘ kfiíÏenec s pudlem svûtl˘, dlouhosrst˘
22. 5. 2001       Na ul. Plavební odchycen kfiíÏen˘ jezevãík
22. 5. 2001       Na ul. Pion˘rÛ odchycen ãern˘ kfiíÏenec nûm.

ovãáka
22. 5. 2001       Na ul. Pion˘rÛ odchycen mal˘ hnûd˘ kfiíÏenec 
24. 5. 2001       Na ul. Pekafiské nalezeno ‰tûnû dalmatina, 

bíloãerné
30. 5. 2001 Ve Skalici odchycena fena Haski
27. 5. 2001 Za saunou na Lískovecké ul. odchycen 

nûmeck˘ ovãák, huben˘, se‰l˘, vlko‰ed˘
27. 5. 2001 Ve Skalici odchycen zlat˘ retrívr
1. 6. 2001 Odchycen kfiíÏen˘ vlãák stfiedního vzrÛstu
2. 6. 2001        Na Klicperovû ul.  nalezen mal˘ ãern˘ kfiíÏenec,

fena 

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

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

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

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

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

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

k.ú. Fr˘dek
1) Objekt ãp. 1146, T.G.Masaryka, nebytové prostory o v˘mûfie 106

m2 (prodejna)
2) Objekt ãp. 646, Kostikovo nám., II. a IV. NP - 6 kanceláfií (od 1. záfií

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

pozemkÛ
4) Objekt ãp. 604, ul. Sadová - V., VIII., IX. NP. o v˘mûfie  a’ 18 m2

(soc. zafiízení spoleãné v jiném poschodí)
Informace: MûÚ - odbor správy obecního majetku, 

tel. ã. 0658/609 174

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

PRODEJ NEMOVITOSTÍ
Mûsto Fr˘dek-Místek nabízí k odprodeji objekt ãp. 249, k.ú. Lískovec
u Fr˘dku-Místku. 
Mûsto Fr˘dek-Místek nabízí k odprodeji ve vefiejné draÏbû nebytové
prostory (obchod) v domû ãp. 1595 na ul. Wolkerova o v˘mûfie
121,05 m2 (jednotka ã. 1595/16 vãetnû podílÛ na spoleãn˘ch ãástech
domu) v k.ú. Místek. 
DraÏba se uskuteãní dne 1.8.2001 v 13,00 hodin, ve velké zasedací
síni Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-Místku.
Vyvolávací cena je 859.897,- Kã, vãetnû zastavûného pozemku.
DraÏební jistota je stanovena ve v˘‰i 86.000,- Kã.
Informace: Mûstsk˘ úfiad ve Fr˘dku-Místku, odbor správy obecního
majetku, tel. ã. 609 172, 609 179.

FFaa  KKOOCCIIAANN  --  MMEECCNNEERR

provádí

00660033  774455  229922
00660044  114455  664411

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

MMAALLBBYY,,  NNÁÁTTùùRRYY,,
TTAAPPEETTYY,,  NNÁÁSSTT¤¤IIKKYY,,
ÎÎAALLUUZZIIEE,,  TTùùSSNNùùNNÍÍ

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·

Dle zákona 72/1994 Sb.

V L A S T N Í C I  B Y T Ò  
jsou povinni vytvofiit spoleãenství vlastníkÛ.

INFORMATIVNÍ SCHÒZKA
S VLASTNÍKY BYTÒ

V̆ klad problematiky vzniku spoleãenství
vlastníkÛ v souvislosti se souãasnou

legislativní situací 
a problematiky správy domÛ ve vlastnictví.

Termín a místo schÛzky dohodneme 
na uvedeném tel. ãísle. 

Nezávaznû - zdarma

Tel.: 0603 239 317
Správa domÛ ve vlastnictví majitelÛ bytÛ. 

Vedeme úãetnictví spoleãenství 
vlastníkÛ vãetnû vyúãtování, daÀ. pfiiznání

a potfiebné evidence. 
Cena od 30,- Kã / byt / mûsíc

V samotném mûstû Fr˘dek-
Místek je podle údajÛ úfiadu
práce témûfi o dvû a ãtvrt pro-
centa vy‰‰í nezamûstnanost
neÏ je prÛmûrná nezamûstna-
nost ve zbytku okresu. Pokud
je míra nezamûstnanosti ve
mûstû vypoãtena v pomûru
k ekonomicky aktivnímu oby-
vatelstvu (jsou brány v úvahu
údaje ze sãítání lidu z roku
1991), vykazuje mûsto Fr˘dek-
Místek cel˘ch 14,60 procent
nezamûstnan˘ch, zatímco v ok-
rese Fr˘dek-Místek je prÛmûr-
ná nezamûstnanost 12,32 pro-
centní. 

Ve mûstû Fr˘dek-Místek je více
nezamûstnan˘ch muÏÛ neÏ Ïen,
pomûr je 2665 ku 2237 (celkem
4902), z toho je 395 absolventÛ
a mladistv˘ch a 926 osob se ZPS.
Nejvíce lidí bez práce je ve vûku
mezi 20 a 29 roky (1377), naproti
tomu ve vûku do 19 let je ve
mûstû jen 91 nezamûstnan˘ch. 

Nejãastûji hledají zamûstnání
lidé vyuãení - 2340, coÏ je skoro
polovina z celkového poãtu neza-
mûstnan˘ch (4902), následují je
obãané se základním vzdûláním,
tûch je 1278. Naproti tomu lidí
z Fr˘dku-Místku bez vzdûlání je
v evidenci úfiadu práce jen 6,
s vy‰‰ím vzdûláním 18, stfiedo-
‰kolákÛ bez maturity 32, vysoko-
‰kolákÛ 133, gymnazistÛ 174,
vyuãen˘ch s maturitou 218,

a tûch, ktefií mají úplné stfiední
odborné vzdûlání s maturitou 703. 

Z fiad absolventÛ zÛstávají
z celookresního hlediska bez
práce nejãastûji kategorie absol-
ventÛ SOU bez maturity (524),
stfiedních odborn˘ch ‰kol (485)
a vyuãen˘ch s maturitou (225).
V kategorii absolventÛ s vysoko-
‰kolsk˘m vzdûláním bylo evidová-
no 119 uchazeãÛ o zamûstnání.

Z hlediska pracovních pfiíleÏi-
tostí evidoval úfiad práce ke konci
kvûtna celkem 471 voln˘ch míst
s místem v˘konu práce v okrese
Fr˘dek-Místek. Tomuto poãtu od-
povídá cca 30 uchazeãÛ na jedno
místo (je to o jednoho uchazeãe
více, neÏ ve stejném období loÀ-
ského roku). Pro TH pracovníky
bylo nabízeno 80 voln˘ch míst
(o 41 ménû neÏ vloni) a pro dûl-
níky 391 voln˘ch míst (o 14 ménû
neÏ vloni). Pro obãany se ZPS
bylo v nabídce úfiadu práce 32
vhodn˘ch míst (o 30 ménû neÏ
vloni), pro absolventy a mladistvé
44 vhodn˘ch míst (o 59 ménû
neÏ vloni). 

Nejvíce voln˘ch míst je v obo-
rech dûlník, kuchafi, prodavaã,
frézafi, obchodní zástupce, ‰iãka
- ‰vadlena, ãí‰ník - servírka, zá-
meãník, kuchafi. V nabídce bylo
13 voln˘ch pracovních míst, kde
je podmínkou zamûstnání vlast-
nictví Ïivnostenského listu (u pro-
fese obchodního zástupce). (jr)

Na jedno pracovní místo 
pfiipadá v na‰em regionu

30 uchazeãÛ o zamûstnání

Okna nejsou pfied 
zlodûji v bezpeãí
V okrese Fr˘dek-Místek se

v poslední dobû rozmohly krá-
deÏe stfie‰ních oken Velux.
Pachatel je demontuje pfieváÏ-
nû z neobydlen˘ch novosta-
veb. Îádáme proto obãany,
aby si v‰ímali chování nezná-
m˘ch osob v okolí svého byd-
li‰tû. Zlodûj mÛÏe budit dojem
fiemeslníka, jenÏ svou práci
provádí hlavnû v mimopracov-
ní dobû. 

Pokud si v‰imnete nûãeho
neobvyklého nebo zaregistru-
jete nezvyklou cenovou nabíd-
ku zmiÀovan˘ch oken, volejte
na bezplatnou linku policie
158. 
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Akciová spoleãnost TS vz-
nikla v roce 1995 transformací
pÛvodní pfiíspûvkové organiza-
ce Technické sluÏby Mûsta
Fr˘dku-Místku, zaloÏené v roce
1968. Jejím jedin˘m zakladate-
lem je Mûsto Fr˘dek-Místek.
V souãasné dobû je TS a.s. roz-
dûlena na pût samostatn˘ch
hospodáfisk˘ch stfiedisek. Jed-
ná se o stfiediska Vefiejné os-
vûtlení, Komunikace, ZeleÀ,
Technická správa a Doprava. 

Osvûtlení, parkování,
dispeãink

Správu a údrÏbu vefiejného
osvûtlení, svûteln˘ch signalizaã-
ních zafiízení, kamerového dohle-
dového systému, místního roz-
hlasu a parkovacích automatÛ
má na starosti stfiedisko Vefiejné
osvûtlení, jehoÏ souãástí je i pod-
nikov˘ dispeãink, kter˘ pracuje
v nepfietrÏitém provozu. Úkolem
dispeãinku je mimo jiné monitoro-
vat ãinnost v‰ech zafiízení, pfiijí-
mat hlá‰ení o poruchách a zafii-
zovat sjednání nápravy. Poruchy
ãi závady na zafiízeních mÛÏete
nahlásit na tel. ãíslo 0658/343 84.

Dispeãink je zapojen do integro-
vaného záchranného systému ve
mûstû. V pfiípadû v˘jezdu hasiãÛ
nebo záchranné sluÏby nastavu-
je dispeãink pro urãenou trasu
zelenou vlnu.   

Úklid mûsta, údrÏba
komunikací

Ruãní i strojní ãi‰tûní komuni-
kací, jarní ãi‰tûní mûsta, opravu
v˘tlukÛ na místních komunika-
cích, pokládku Ïiviãn˘ch kobercÛ,
pfiedlaÏbu chodníkÛ, instalaci
i obnovu dopravních znaãek
a zimní údrÏbu komunikací pro-
vádí stfiedisko Komunikace. V pfií-
padû Va‰eho zájmu nás mÛÏete
kontaktovat na tel. ãísle 0658/
326 49.

ÚdrÏba mûstské zelenû
ÚdrÏbu stávající zelenû v Místku

a realizaci nov˘ch v˘sadeb ve
mûstû zaji‰Èuje stfiedisko ZeleÀ.
Provádí tedy kosení, jarní vyhrabá-
vání listí, v˘sadbu a údrÏbu zá-
honÛ letniãek i dvouletek, záho-
nové v˘sadby dfievin, ofiezy a o‰et-
fiení stromÛ. BliÏ‰í informace získá-
te na tel. ãísle 0658/352 75.

Fr˘decko-místeck˘ 
mobiliáfi 

Stfiedisko Technická správa
má na starosti údrÏbu a v˘robu
mûstského mobiliáfie (laviãky, od-
padkové ko‰e, autobusové zas-
távky, oznaãníky MHD, vybavení
dûtsk˘ch hfii‰È), v˘bûr poplatkÛ
na parkovi‰tích, provoz trÏi‰tû
a v˘lep plakátÛ. BliÏ‰í informace
o ãinnostech stfiediska Technická
správa získáte na tel. ãísle
0658/622 093.   

Komunální odpady, 
opravy

Posledním stfiediskem je stfie-
disko Doprava, které zaji‰Èuje
odvoz tuhého komunálního odpa-
du, bûÏné a stfiední mechanické
opravy vozidel, sefiizování seka-
ãek (Mounfield, Husquarna), brou-
‰ení a vyvaÏování noÏÛ, v˘kopy
zeminy a nakládku sypk˘ch hmot.
SluÏby stfiediska Doprava si mÛ-
Ïete objednat na tel. ãísle 0658/
353 72. Nena‰li jste informace,
které vás zajímají? Zkuste nav‰tí-
vit internetové stránky TS a.s. na
adrese www.tsfm.cz. (km)

Zlatník RytecJ &P
PRODEJ HODINEK + ZÁRUâNÍ SERVIS

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

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

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

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

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

ELEKTRONICKÉ SOUâÁSTKY,
NÁHRADNÍ DÍLY AUDIO, VIDEO, 

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

KUPÓNY GO, TWIST, OSKAR
A DAL·Í

OPRAVY
tv, audio, video, 

mobilní telefony, mikrovlné trouby
a po dohodû v bytû zákazníka 

i opravy televizorÛ

S í d l o :

Firma VADaS
ul. 28. fiíjna 1639 Místek 

(internát SP· naproti Hutního projektu)

Tel.: 0602/566 025 
0658/313 85

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

e-mail: vadas@spsfm.cz

TS - odborník na technické problémy
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Zájmy regionu bude
hájit asociace krajÛ

Zaãátkem ãervna se na Ko-
legiu primátorÛ a hejtmanÛ
v Ústí nad Labem  zakladatel-
ské kraje Moravskoslezsk˘,
Karlovarsk˘, Zlínsk˘, Libe-
reck˘, Pardubick˘, Ústeck˘
a Vysoãina dohodly na zalo-
Ïení zájmového sdruÏení práv-
nick˘ch osob za úãelem ko-
ordinace vzájemné ãinnosti
a aktivity krajÛ. 

Název tohoto sdruÏení je „Aso-
ciace krajÛ âeské republiky“,
jeho sídlem je Praha 1, Marián-
ské námûstí 2, 110 01 a pfied-
mûtem ãinnosti asociace je
spolupráce a prosazování spo-
leãn˘ch zájmÛ krajÛ jak v rámci
âeské republiky, tak v rámci
spolupráce se zahraniãím.

Orgány Asociace krajÛ jsou
Rada Asociace, Pfiedseda Aso-
ciace, Kanceláfi Asociace (v˘-
konn˘ orgán). âinnost tûchto
orgánÛ je upravena stanovami,
které jsou pfiílohou Zakladatel-
ské smlouvy.

Pfiedsedou Asociace se stal
EvÏen To‰enovsk˘, hejtman
Moravskoslezského kraje. (jr)

V pfiedchozích pfiíspûvcích
vás Regionální inovaãní cent-
rum Fr˘dek-Místek seznámilo
s rÛzn˘mi programy státních
podpor pro malé a stfiední pod-
nikání. Vesmûs se jednalo
o programy na urãité období
(zpravidla kalendáfiní rok), ve
kterém bylo moÏno o tyto pod-
pory Ïádat, aÏ do vyãerpání
disponibilních finanãních pro-
stfiedkÛ v daném roce.

Na závûr této exkurze do ‰iro-
kého spektra existujících podpor
bychom rádi podnikatelskou
vefiejnost upozornili na programy,
které jsou vyhla‰ovány v prÛbûhu
roku formou vefiejné soutûÏe.
V tûchto pfiípadech je stanoven
nepfiekroãiteln˘ termín, do které-
ho musí b˘t Ïádost na urãité
místo (zpravidla na ministerstvo)
doruãena. ZároveÀ jsou stanove-
na detailní pravidla, jak má b˘t
Ïádost zpracována, které dokla-
dy má Ïádost obsahovat a jak má
b˘t zabezpeãena proti neÏádou-
címu otevfiení. Obálky se otevíra-
jí  komisionálnû a vyhodnocuje je

nezávislá komise, jmenovaná
zpravidla pfiíslu‰n˘m ústfiedním
orgánem. Cílem této procedury je
zaji‰tûní maximální objektivity pfii
vyhodnocování Ïádostí a zabrá-
nûní ovlivnûní ve prospûch nûk-
ter˘ch ÏadatelÛ. DÛsledkem toho
postupu je v‰ak obvykle i vysoké
procento odmítnut˘ch Ïádostí
z ryze formálních dÛvodÛ. Zvlá‰È
u tûch, ktefií takovou Ïádost zpra-
covávají poprvé je pravdûpodob-
nost, Ïe neuspûjí jiÏ z tûchto
dÛvodÛ velmi vysoká. Pochopi-
telnû k tomu pfiistupuje zpÛsob
zpracování vlastních podkladÛ,
kter˘ není vÏdy z hlediska poÏa-
davku hodnotící komise optimál-
ní, i kdyÏ jinak projekt splÀuje po-
Ïadovaná kritéria. V této oblasti
má Regionální inovaãní centrum
FM - Servis pro podnikatele nû-
kolikaleté zku‰eností a firmy,
které zpracovaly své Ïádostí ve
spolupráci s námi byly vût‰inou
úspû‰né, pfiiãemÏ z formálních
dÛvodÛ nebyla vyfiazena Ïádná. 

Jako pfiíklad programu, kter˘
bude je‰tû letos tímto zpÛsobem

vyhlá‰en pro vybrané regiony
(mimo jiné Moravskoslezsk˘ kraj)
za finanãní podpory EU (PHARE
2000)  je program ã. 122 o názvu
„Zavádûní nov˘ch technologií
a v˘robkÛ do v˘robní základny“.
Pro ostatní kraje byl jiÏ program
vyhlá‰en v bfieznu, v souãasné
dobû se vyhodnocuje a bude uh-
razen ze státních prostfiedkÛ.
Program je urãen pro podniky
s ménû neÏ 250 zamûstnanci (pfii
mimofiádné kvalitû projektu i s vy‰-
‰ím poãtem), které pÛsobí v ob-
lasti zpracovatelského prÛmyslu
nebo stavební ãi fiemeslné v˘ro-
by. Na projekt mÛÏe b˘t poskyt-
nuta dotace do 50 % celkov˘ch
nákladÛ, nejv˘‰e v‰ak 3,5 mil.
Kã. Doba fie‰ení nesmí pfiesáh-
nout 2 roky.

Máte-li zájem o bliÏ‰í informa-
ce, mÛÏete se obrátit na známou
adresu Regionální inovaãní cent-
rum Fr˘dek-Místek, Dobrá 240,
tel. ã. 601 171 (601 206, 601
201). Úvodní konzultace na zá-
kladû pfiedchozí telefonické do-
hody jsou bezplatné. (ric)

Regionální inovaãní centrum poradí, jak Ïádat o grantyPodnikatelská mise
RPIC - ViP, s.r.o. ve spoluprá-

ci s Regionálním zástupcem
agentury CzechInvest a Mûstem
Karviná pfiipravují Podnikatel-
skou misi v Kolínû nad R̆ nem.

Hlavním cílem je nalezení ob-
chodních partnerÛ pfii vstupu na
nûmeck˘ trh. Úãastníkem mÛÏe
b˘t malá a stfiední firma podnika-
jící na území okresu KI a FM.
Místo konání mise: Kolín nad R̆ -
nem (SRN). Termín konání:  Záfií
2001 - 1 den

PfiedbûÏn˘ program:
● Prezentace investiãních moÏ-
ností v regionu
● Kontaktní setkání ãesk˘ch pod-
nikatelÛ s min. 3 partnery na
nûmecké stranû
● Setkání se zástupci místní hos-
podáfiské komory a pfiedstavitelÛ
regionu

Zájemci o úãast na misi získají
bliÏ‰í informace vãetnû podkladÛ
na www. rpic-vip.cz nebo na tel.
069/ 631 15 23. Termín pro
podání pfiedbûÏné pfiihlá‰ky je
30.6. 2001. 

Zpravodaj 6/01   26.6.2001 7:44  Stránka 8



9KRONIKA âERVEN 2001

Co znamená slovo „pohled-
nice“ pro lidi, ktefií se naz˘vají
filokartisté? O tom by mohl
dlouze vyprávût sbûratel a au-
tor knih dobov˘ch fotografií
Václav Peter.

UÏ jako chlapec poznal atmo-
sféru sbûratelsk˘ch burz ve
Vodiãkovû ulici v Praze, kam jej
vodíval jeho otec, nad‰en˘ sbû-
ratel pivních etiket. Nejprve obdi-
voval známky, ale pak ho zcela
získalo tajemství ãasu ukryté
v om‰el˘ch star˘ch pohlednicích.
Dívka, kterou pozdûji poznal,
také sbírala pohlednice - Václav
Peter mûl dal‰í dÛvod, aby jim
vûnoval stále vût‰í pozornost.
Postupem ãasu se historick˘m
pohlednicím nauãil ãím dál lépe
rozumût.

Nejstar‰í pohlednice uÏ 
mají kolem 150 let

Kdo nûkdy sly‰el povídání
o dûjinách vzniku pohlednice
ústy Václava Petera i dal‰ích fr˘-
decko-místeck˘ch sbûratelÛ -
Mgr. Jaromíra Polá‰ka, ing. ZdeÀ-
ka Kalmuse, byl urãitû nad‰en.
Dovûdûl se mnoho zajímavého
o oboru novû se rodícím ve II.
polovinû 19. století. K v˘robû prv-
ních pohlednic se pouÏívaly rÛz-
né tiskové techniky - dfievoryt, li-
tografie, ãasto jim za pfiedlohu
poslouÏil fotografick˘ snímek ne-
bo fotomontáÏ. Pfii pouÏití svûtlo-
tisku vznikaly obrázky podobné
fotografiím, ale první fotografické
pohlednice spatfiily svûtlo svûta
aÏ na pfielomu 19. a 20. století.
Zájem o nû vedl k vytváfiení sbí-
rek, jeÏ slouÏí dodnes jako v˘-
znamné dokumenty pro badatel-
ské úãely. Díky sbírkov˘m fon-
dÛm mÛÏeme pfiicházet na ne-
jednu v˘stavu dobov˘ch fotogra-
fií, které se stále tû‰í  divácké
pfiízni, aÈ jsou pofiádány ve
Fr˘dku-Místku nebo kdekoliv
jinde.

Pro pohlednice jezdí
Peter nûkdy aÏ do Vídnû

Václav Peter se do Fr˘dku-
Místku pfiistûhoval v roce 1976,
kdy promûna historické ãásti
mûsta vrcholila. „První pohledni-
ce zachycující pohledy na pÛvod-
ní mûsta Fr˘dek a Místek jsem
na‰el mezi pohlednicemi v man-
Ïelãinû sbírce. Nejstar‰í je z roku
1896. Po roce 1900 je jich uÏ
hodnû. Za tu dlouhou dobu jsem
pohlednicím vûnoval spoustu
ãasu. Pfiedev‰ím jejich tfiídûní
i uchování. Poznal jsem lidi, ktefií
se stali m˘mi pfiáteli a jim také
vdûãím za mnohé pfiírÛstky do
sbírky.  Patfií k nim napfiíklad foto-

graf Milan Klega, ale i dal‰í. Na
burzy za pohlednicemi vyjíÏdím
jiÏ 17 let. Ze zaãátku jsem si pfii-
váÏel domÛ i 20 - 30 kouskÛ, nyní
jsou to tfieba jen dvû. KdyÏ mû
zaujme pohlednice, která se
nehodí do mé regionální sbírky,
vymûním ji s jin˘m sbûratelem,
a tak získám tfieba za Ostravu Fr˘-
dek. Je pravda, Ïe se na kaÏdou
takovou burzu velmi tû‰ím a jedu
na ni tfieba aÏ do Prahy nebo do
Vídnû,“ vypráví Václav Peter.

Dobové fotografie vy‰ly
i v knihách

Na publikaci dobov˘ch fotogra-
fií Václava Petera z roku 1993
s názvem Pohledy ze star˘ch ãa-
sÛ zachycující Fr˘dek a Místek
volnû navázala i druhá kniha Poz-
drav z Fr˘decko-Místecka z roku
1997,  kde jsou abecednû sefia-
zeny obce a mûsta regionu. Obû
knihy se setkaly s velk˘m záj-
mem. Také ucelená sbírka poh-
lednic z Bílovce, k nûmuÏ chovají
manÏelé Peterovi vfiel˘ vztah
(pochází odtud manÏelka Mar-
cela), byla základem spolupráce
s Mûstem Bílovec a tamûj‰ím
muzeem. Kniha Procházka sta-
r˘m Bílovcem byla vydána v loÀ-
ském roce.

Pfiipravuje se kniÏní 
publikace o Beskydách

V souãasnosti se Václav Peter
podílí na pfiípravû reprezentativní
kniÏní publikace Beskydy, kterou
vydává nakladatelství WART
Henryka Wawreczky. Kniha zvût-
‰eného formátu A4 nabídne více
neÏ ãtyfii sta ojedinûl˘ch pohled-
nic a fotografií z let 1895 - 1945
z prostfiedí Slezsk˘ch a Moravsko-
slezsk˘ch Beskyd. Jsou na nich
zachyceny horské chaty, lidová
architektura, kroje, zvyky i histo-
rické památky, z nichÏ nûkteré uÏ
mÛÏeme vidût uÏ jen na dobo-
v˘ch materiálech. Textovou ãást
zpracovali profesionální histori-
kové Dr. Korbeláfiová a Dr. Îá-
ãek. Proto nyní v‰echno úsilí
smûfiuje k hledání podpory pro
vydání této publikace. 

Snem sbûratele je 
velká kniha o mûstû

Dodnes, kdyÏ dostane pan Pe-
ter do rukou star˘ obrázek mûsta,
které velmi dobfie zná a mÛÏe
srovnávat jeho minulost se sou-
ãasností, se ho zmocÀuje zvlá‰t-
ní nepopsateln˘ pocit. A tak jeho
snem zÛstává velká publikace
o Fr˘dku-Místku, s nímÏ se doko-
nale sblíÏil od chvíle, kdy jej
v roce 1974 nav‰tívil poprvé.  

Anna Nováková

V‰echno zaãalo na burzách v Praze

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

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

·achistka Jana Jacková uÏ
fiadu let reprezentuje Fr˘dek-
Místek, nejdfiíve jako ãlenka
‰achového krouÏku v Domû
dûtí a mládeÏe Fr˘dek-Místek,
nyní jako ãlenka oddílu TJ VP
Fr˘dek-Místek a Beskydské ‰a-
chové ‰koly. Îe to není repre-
zentace ledajaká, o tom svûdãí
zisk titulu mezinárodní ‰acho-
vé mistrynû v roce 1998 a cel-
kem ãtyfii stfiíbrné medaile na
mistrovství svûta. 

„Pfies v‰echny úspûchy pÛsobí
Jana Jacková velmi skromnû,
jakoby se jí sláva net˘kala. O to
více si váÏíme jejich ostr˘ch tahÛ,
kter˘mi si vybojovala uÏ tolik
vynikajících umístûní v nejrÛznûj-
‰ích ‰achov˘ch soutûÏích,“ cha-
rakterizoval Janinu rychlou hru
fieditel Beskydské ‰achové ‰koly
Antonín Surma. Vloni na junior-
ském mistrovství svûta v Jere-
vanu Jana obsadila 7. místo, jako
ãlenka druÏstva na ·achové
olympiádû v Istanbulu se umístila
na 22. místû. Sv˘m  2 380 ELO
(osobní ohodnocení síly) je nej-
lep‰í ‰achistkou v âeské republi-
ce, v Extralize âR jako ãlenka
druÏstva muÏÛ (Ïenská kategorie
nemá zastoupení) skonãila na 3.

místû. âtvrt˘m rokem také soutû-
Ïí o titul mistrÛ nûmecké ‰achové
Bundesligy. 

Jana byla v minulosti jiÏ sedm-
krát vyhodnocena na setkáních
nejlep‰ích ÏákÛ a studentÛ fr˘-
deckomísteck˘ch ‰kol. Nejprve
jako Ïákynû Základní ‰koly na ul.
âSA, pozdûji jako studentka Ob-
chodní akademie ve Fr˘dku-Míst-
ku. Letos po úspû‰ném zakon-
ãení stfiedo‰kolsk˘ch studií se
zfiejmû s mûstem rozlouãí. „KdyÏ
mi bylo jedenáct let, rodiãe pro
mnû zvolili ‰achy, pfiestoÏe jsem
v té dobû jiÏ velmi dobfie hrála
stolní tenis. Myslím, Ïe to byla
‰Èastná volba,“ vzpomíná na své
‰achové zaãátky Jana Jacková. 

30. kvûtna pfiijal ‰achistku Ja-
nu Jackovou zároveÀ s fieditelem
Beskydské ‰achové ‰koly Anto-
nínem Surmou starosta Fr˘dku-
Místku Zdenûk Stolafi. BohuÏel
se tohoto setkání z rodinn˘ch dÛ-
vodÛ nemohl zúãastnit  její sou-
ãasn˘ trenér pan Sergej Berez-
juk, kter˘ se Janû vûnuje jiÏ osm
let. Pfiipojujeme se k pfiání sta-
rosty mûsta, aby Janu v budouc-
nu provázely  vÏdy dobré volby
nejen tahÛ na ‰achovnici, ale
také v osobním Ïivotû. (an)

·achistka Jacková reprezentuje
Fr˘dek-Místek i v Turecku

●
● 2. ãervna zapoãala ve fr˘dec-
kém zámku tfiídenní akce, která si
kladla za cíl pfiiblíÏit ‰iroké vefiej-
nosti Bibli. Ruãní opis této knihy
knih zapoãal v dubnu v praÏském
Karolínu. Ve FM se projekt usku-
teãnil díky v‰em kfiesÈansk˘m
církvím.
● 3. ãervna bylo otevfieno za asi-
stence nejvy‰‰ích pfiedstavitelÛ
Mûsta v rámci oslavy 
Dne dûtí na ul. Míru nové hfii‰tû.
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ uspo-
fiádal Dûtsk˘ den se stfiíkaãkou.
● 9. ãervna byla podepsána
v˘znamná smlouva o vzniku
Euroregionu Beskydy, kter˘ zahr-
nuje oblast na‰eho okresu a sou-
sedních pfiíhraniãních oblastí
v Polsku a Slovensku. 
● V Bazilice Panny Marie témûfi
700 posluchaãÛ vyslechlo Kon-
cert k miléniu roku 2000 v prove-
dení Symfonického orchestru
FM se sólisty a sbory pod taktov-
kou J. JavÛrka.
● 14. ãervna byl zahájen uÏ VI.
mezinárodní folklórní festival.
Nabit˘ program urãen˘ divákÛm
na‰eho mûsta a okolí i program
zaji‰tûn˘ pro úãinkující se mohl
uskuteãnit naplno, protoÏe poãa-
sí pfiálo i krojovanému prÛvodu
a závûreãnému vystoupení v ne-
dûli 18. ãervna. Celkem se pfied-
stavilo 6 zahraniãních souborÛ. 
● Od 14. ãervna mohou na‰i sla-
bozrací obãané pouÏívat ãtecí
lupu umístûnou a slavnostnû
zprovoznûnou v poboãce Mûsts-
ké knihovny na ul. Hlavní.

● 16. ãervna odpoledne se tvofii-
ly fronty u pfiepáÏek Investiãní
a Po‰tovní banky, na kterou byla
uvalena nucená správa. 
● 22. ãervna padaly teplotní
rekordy. Denní maximum dosáhlo
34,1 st. C.
● 23. ãervna byly pfiedány pohá-
ry vítûzÛm republikového finále
základních ‰kol a vícelet˘ch gym-
názií ve volejbalu. DruÏstvo dûv-
ãat pofiádající 11. Z· obhájilo
prvenství, které získalo jako nej-
úspû‰nûj‰í t˘m âR reprezentující
Sokol FM. 
● Dojezd veteránÛ Moravia ral-
lye 2000 na místecké námûstí byl
pfiíleÏitostí obdivu pfiedev‰ím
Tatrovek 20. a 30. let. 
● Na stadionu TJ Slezan probí-
halo Mistrovství âR v rybolovné
technice, kterou uspofiádal âes-
k˘ rybáfisk˘ svaz, MO 2 - Casting
Fr˘dek-Místek. 
● 6. roãník festivalu Hudba k ti-
chu mohli proÏít náv‰tûvníci fr˘-
deckého zámku.
● 25. ãervna odpoledne zavr‰ilo
v kostele sv. Jana Kfiitele ekume-
nické setkání pfiedcházející dvou-
denní hudebnû divadelní festival
pod názvem SV. JAN SESSION.
● 27. ãervna se konalo zasedání
zastupitelstva mûsta, které sch-
válilo mimo jiné koncept  regulaã-
ního plánu Stará Riviéra a návrhy
regulaãních plánÛ Bahno, Hliník.
Byly kolaudovány schody spojují-
cí supermarket BILLA s nádraÏím
âD. (an)
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Fr˘decké rehabilitaãní cent-
rum Sagena slavilo 5. v˘roãí
provozování své ãinnosti. Bû-
hem tûchto let úspû‰nû odreha-
bilitovalo pfies deset tisíc spo-
kojen˘ch pacientÛ zdravotních
poji‰Èoven a nûkolik set klientÛ
z fiad jednotliv˘ch podnikÛ a or-
ganizací na‰eho mûsta. 

„Zaãátky nebyly vÛbec jedno-
duché,“ popisuje jedna ze spolu-
majitelek zdravotnického centra
a vedoucí rehabilitace Olga Ku-

bíãková. „Pfied ‰esti lety jsme se
s manÏelem rozhodli ve spoluprá-
ci s MUDr. Jifiím ·oborou vybudo-
vat komplexnû vybavenou rehabi-
litaci, kdy jsme velmi obtíÏnû shá-
nûli finanãní prostfiedky prostfied-
nictvím bankovních institucí a Ïá-
dali zdravotní poji‰Èovny o roz‰í-
fiení ãinnosti rehabilitace, provo-
zované tehdy na ¤eznické ulici ve
Fr˘dku. Po skoro roãním vyfiizo-
vání v‰ech náleÏitostí a nároãné
rekonstrukci objektu se nám po-

dafiilo v ãervnu roku 1996 otevfiít to-
to centrum,“ vzpomíná Olga Ku-
bíãková. Zafiízení má smluvní vztah
se v‰emi zdravotními poji‰Èovnami.
Pacient po vy‰etfiení odborn˘m
lékafiem absolvuje rehabilitaãní
procedury pfiesnû podle ãasového
harmonogramu objednávek tak,
aby nemusel na pfiedepsanou pro-
ceduru ãekat. Samozfiejmû to vyÏa-
duje nároãnost na organizaci re-
cepce, ale také disciplinovanost
v docházce pacientÛ.

„V na‰em zafiízení léãíme ne-
moci pfiedev‰ím pohybového ús-
trojí, aÈ uÏ poúrazov˘ch stavech,
ale také nároãné stavy po mozko-
v˘ch pfiíhodách. Nosn˘m prvkem
rehabilitace je individuální pfiístup
k pacientovi, a to pfiedev‰ím v ob-
lasti individuálního cviãení, vodo-
léãby, vykonávání segmentálních
masáÏí, mûkk˘ch technik masáÏí,
elektroléãby a magnetoterapie,“
vysvûtluje jeden ze spolumajitelÛ
centra MUDr. Jifií ·obora. SluÏby
centra vyuÏívají také zamûstnanci
jednotliv˘ch podnikÛ, v rámci tzv.
rekondic, kdy se zamûstnavatel
na základû vybran˘ch procedur
stará o zdravotní stav sv˘ch za-
mûstnancÛ, a to napfiíklad formou
podnikov˘ch pfiíspûvkÛ. 

V rehabilitaãním centru, které
má jako jediné v na‰em mûstû
otevírací dobu od 7 do 19 hodin
vãetnû solária, ordinuje i nûkolik
odborn˘ch lékafiÛ. V oboru ortope-

die MUDr. ·obora, MUDr. âerno-
eviã, MUDr. Mazoch, v oboru re-
habilitace MUDr. Goluch, cévní
chirurgie MUDr. Kalenda, psychi-
atrie MUDr. ·ráãek. V neposlední
fiadû tu funguje i podologická
poradna, to je zdravotní péãe
o chodidla. „I pfies ne zrovna dob-
rou situaci ve zdravotnictví v sou-
ãasné dobû na‰e zafiízení nav‰tû-
vuje nejvût‰í objem pacientÛ ve
Fr˘dku. Chtûl bych tímto podûko-
vat pfiedev‰ím na‰im pacientÛm,
klientÛm, odborn˘m lékafiÛm, od-
bornû kvalifikovanému personálu
za jejich pfiístup k nároãné práci,
stejnû tak i zdravotním poji‰Èov-
nám, podnikÛm a spolupracujícím
organizacím,“ prohlásil pfii slav-
nosti uspofiádané k pátému v˘roãí
rehabilitaãního centra Sagena je-
ho manaÏer Mgr. Ale‰ Kubíãek.
Slavnosti k v˘roãí rehabilitaãního
centra se zúãastnila celá fiada
v˘znamn˘ch hostÛ, mezi kter˘mi
nechybûli ani pfiedstavitelé Mûsta
Fr˘dek-Místek PhDr. Zdenûk Sto-
lafi a ing. Eva Richtrová, první
námûstek ministra zdravotnictví
MUDr. Michal Pohanka, zmocnû-
nec vlády pro Ostravsko prof. ing.
Vítûzslav Zamarsk˘, CSc., sená-
torka Vûra Va‰ínková, poslanci
parlamentu Jifií Hofman a Mgr.
Radim Turek, fieditel Nemocnice
ve Fr˘dku-Místku MUDr. Ivo ·ev-
ãík a zástupci zdravotních poji‰Èo-
ven. (ak)

Rehabilitaãní centrum Sagena slavilo své páté narozeniny

ManÏelé Kubíãkovi (vlevo) a manÏelé ·oborovi ve Fr˘dku vybudova-
li bûhem pûti let komplexnû vybavenou rehabilitaci. 

Foto: Jana Rumianová

Vysoká ‰kola Jana Amose
Komenského nabízí v akade-
mickém ‰kolním roce 2001/
2002 bakaláfisk˘ studijní pro-
gram specializace v pedagogi-
ce obor vzdûlávaní  dospûl˘ch.
Zamûfiení Vysoké ‰koly J. A.
Komenského je koncipováno
s potfiebou rozvoje vzdûlávání
dospûl˘ch v âeské republice
a potfiebou pfiípravy odbor-
n˘ch pracovníkÛ, ktefií se mo-
hou úspû‰nû uplatnit v praxi.

Absolventi se mohou uplatnit ve
vzdûlávacích zafiízeních pro
dospûlé, vzdûlávacích a personál-
ních útvarech institucí a firem,
pedagogick˘ch centrech, nada-
cích a dal‰ích neziskov˘ch organi-
zacích realizujících práci s lidmi.

Standardní doba studia trvá 
3 akademické roky. Studovat je
moÏné klasickou prezenãní (den-
ní) formou nebo kombinovanou
formou, coÏ je obdoba dfiívûj‰ího
dálkového studia - skládá se
z ãásti prezenãní a ãásti distanãní,
umoÏÀuje bezproblémové studi-

um pfii zamûstnání. Studium je
ukonãeno státní závûreãnou zkou‰-
kou a obhajobou bakaláfiské prá-
ce - titul bakaláfi (Bc.). Cena za
jeden semestr je 19 000,- Kã.

Konzultaãní stfiediska Vysoké
‰koly Jana Amose Komenského,
TrÏi‰tû 20, Praha, jsou ve Fr˘dku-
Místku a Brnû. V tûchto stfiedis-
cích bude ãásteãnû probíhat
v˘uka a konzultace pro studenty
daného regionu.

Pfiihlá‰ky ke studiu se pfiijímají
prÛbûÏnû do 30. záfií 2001.
Pfiijímací fiízení se koná od 1. do
5. fiíjna 2001, jeho souãástí je pfii-
jímací zkou‰ka z cizího jazyka (A,
N) a test  ze v‰eobecn˘ch spole-
ãenskovûdních znalostí.

Pfiihlá‰ky a informace:
Konzultaãní stfiedisko V·

AJAK, BroÏíkova 40, 
Fr˘dek-Místek, 
tel.: 0658/ 647 546, 
fax.: 0658/648 038
E-mail: vsjak@login.cz 
(akademie@login.cz). 
Internet: vsjak.cz (akademie.cz)

Fr˘dek-Místek má opût vysokou ‰kolu

Rozsah sociálních sluÏeb ve
Fr˘dku-Místku se stále roz‰ifiuje.
Nabízí je napfiíklad i mûstská
organizace Svazu dÛchodcÛ âR,
Centrum sociální pomoci a slu-
Ïeb FM. O jaké sluÏby se jedná,
jsme se zeptali tiskové mluvãí
Centra ·tûpánky Pe‰ákové. 

Co je Centrum sociální po-
moci a sluÏeb a ãím se zab˘vá?

„Centrum je souãástí mûstské
organizace SDâR ve Fr˘dku-
Místku a zab˘vá se doplÀkovou
peãovatelskou sluÏbou v bytech
klientÛ. V dohledné dobû se nám
snad podafií zavést i právní pora-
denství.“

Komu centrum své sluÏby
nabízí?

SluÏby Centra jsou urãeny pro
star‰í lidi, nemocné a zdravotnû

V prÛbûhu kvûtna a ãervna se
opût uskuteãnily zájezdy klubu
dÛchodcÛ. Seniofii se rozjeli do
nejrÛznûj‰ích koutÛ Moravy, kde
si prohlédli pamûtihodnosti,
zámky, jeskynû i pfiírodu. Mûsto
Fr˘dek-Místek kluby dÛchodcÛ
plnû dotuje a tato pomoc snad
pfiispûla i k tomu, Ïe se mnozí
seniofii dostali do míst, kam by si
sami bez pomoci zajet nemohli. 
Na snímku je kolektiv klubu
dÛchodcÛ z ulice Sadová na
zájezdu v Jeseníkách. 

Foto: Archiv

Centrum sociální pomoci nabízí
obãanÛm doplÀkové sluÏby 

postiÏené obãany na‰eho mûsta. 
Co znamená v˘raz doplÀko-

vá peãovatelská sluÏba?
Znamená peãovatelskou sluÏ-

bu, která doplÀuje jiné formy
peãovatelsk˘ch sluÏeb, napfiíklad
Peãovatelskou sluÏbu, Charitu,
nûkteré soukromé agentury
nebo také dlouhodobou péãi
rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ. 

Jak konkrétnû tato sluÏba
probíhá?

Peãovatelky Centra dochází za
klientem do bytu hlavnû odpoled-
ne, veãer a o víkendech. KlientÛm
poskytují sluÏby podle jejich pfiání,
eventuálnû podle pfiání objednate-
le sluÏby. Patfií mezi nû pomoc pfii
osobní hygienû, servírování jídla,
podání lékÛ, u schopnûj‰ích klien-
tÛ podle jejich pfiání doprovod na
vycházkách, pfiípadnû doprovod
k lékafii, pomoc pfii uloÏení na noc
a je‰tû fiada jin˘ch sluÏeb podle
domluvy. 

Kolik se za tyto sluÏby platí? 
Úhrada za tyto doplÀkové

peãovatelské sluÏby je - bez
ohledu na druh sluÏby - 20 korun
za hodinu. 

Kde je moÏné sluÏby objed-
nat? 

Domluvit se s vedoucí Centra
Alenou Pavelãíkovou je moÏné
vÏdy v pondûlí, stfiedu a pátek od
8 do 12 hodin na tel. ãísle
0658/647 846 nebo osobnû
v tutéÏ dobu na adrese: DPS 17.
listopadu 147 Místek. Mimo tuto
dobu je moÏno zanechat vzkaz
na záznamové schránce uvede-
ného telefonního ãísla. 
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Mûstské zastupitelstvo ve
FM schválilo dne 25.6.1996 no-
vou  obecnû závaznou vyhlá‰-
ku o pohybu psÛ po vefiejném
prostranství. 

Tato vyhlá‰ka má za cíl chránit
zdravé Ïivotní prostfiedí, Ïivot,
zdraví a majetek obãanÛ a stano-
vit základní pravidla drÏení psÛ
a jejich pohybu na vefiejném pro-
stranství na území mûsta FM.

Nová vyhlá‰ka vychází z pÛ-
vodní vyhlá‰ky z roku 1996, kte-
rou mûní a doplÀuje. Podstatná
zmûna je v tom, Ïe zastupitelstvo
mûsta zru‰ilo zákaz vstupu psÛm
do nûkter˘ch parkÛ, ov‰em urãilo,
Ïe do v‰ech parkÛ na území mûs-
ta lze jít se psem pouze na vodítku.

Podle OZV je drÏitel psa na
vefiejném prostranství a vefiejnû
pfiístupném objektu je povinen:

- zajistit, aby pes byl vÏdy opat-
fien evidenãní známkou nebo  ji-
nou identifikací.

- mít psa pod stálou kontrolou
a pfiím˘m dohledem.

- vodit psa tak, aby nedo‰lo
k ohroÏení bezpeãnosti  a zdraví
osob, k ohroÏení provozu a bez-
peãnosti dopravy a pes nezpÛso-
bil po‰kození zelenû, vefiejného
prostranství, vefiejnû  pfiístupného
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Jaké jsou dal‰í moÏnosti programu ,,R A C I O“, cenovû dosaÏitelného bydlení ve vlastním domû? 
Firma Polysta dokonãuje v souãasné dobû prvních sedmnácti domÛ Racio 100 v lokalitû  Pod Zámeãkem

ve Fr˘dku Místku. V˘stavba dal‰ích osmi domÛ jiÏ byla nebo bude v nejbliÏ‰í dobû zahájena. Dal‰ím zájem-
cÛm firma nabízí ponûkud vût‰í typ RACIO 200 a RACIO 300. Oba nové typy domÛ jsou provádûny stej-
nou technologií jako pfiedchozí typ RACIO 100. To znamená: jedná se o zdûn˘ fiadov˘ dÛm s klasick˘m
krovem, ta‰kou Bramac, plastov˘mi okny a dvefimi s dvojsklem, pfiíãky jsou zdûné. Celkov˘ tvar a dispo-
zice je moÏné shlédnout na na‰ich internetov˘ch stránkách: 

www.proactive.cz/polysta
nebo v celostátnû vydaném katalogu rodinn˘ch domÛ firmy PROLINEA BRNO.

Cena obou vût‰ích domÛ je rovnûÏ pfiijatelná. Klienti financují
vût‰inou své bydlení ve spolupráci s hypoteãní bankou, která
rovnûÏ kontroluje postup stavebních prací a proplatí faktury
za jednotlivé stavební operace aÏ po jejich provedení. Tím
má stavebník jistotu správnû investovan˘ch penûz dle postu-
pu stavby.
Na‰e firma chystá rovnûÏ dal‰í lokalitu mezi Fr˘dkem-
Místkem a Ostravou, kde v˘stavba cenovû dostupného byd-
lení zapoãne na jafie 2002.
Potfiebné informace o prodeji pozemkÛ a domÛ Vám

podáme na adrese: LUXREAL - stavby a nemovitosti
s r.o., Zámecké námûstí  47, 738 01 Fr˘dek Místek, 
tel: PO-PÁ od 7.00 do 15.00 hodin 0658/626 981-2

Dobrovolník z Fr˘dku-Místku
kopal v Indii studny

objektu a ani doplÀujícího vyba-
vení a zafiízení.

- ihned odstranit zneãi‰tûní zpÛ-
sobené pevn˘mi psími v˘kaly.

- vloÏit zneãi‰tûní do pfiíslu‰né-
ho sáãku a ten i s v˘kaly zne‰-
kodnit jako komunální odpad, te-
dy zpÛsobem uveden˘m v OZV
mûsta FM ã. 10/2000.

- bezodkladnû zajistit na svÛj
náklad veterinární vy‰etfiení své-
ho psa, pokud poranil ãlovûka
a sdûlit v˘sledek vy‰etfiení  posti-
Ïené osobû.

- zabezpeãit na svÛj náklad
nezávadn˘ zpÛsob odstranûní
tûla uhynulého zvífiete.

- vést psa pouze na vodítku
v mûstské památkové zónû Fr˘-
dek, v mûstské památkové zónû
Místek, autobusovém stanovi‰ti
âSAD Místek a ve v‰ech parcích
na území mûsta.   

DrÏitelÛm psÛ je zakázáno:
- vpou‰tût psa do prostoru dût-

sk˘ch hfii‰È, pískovi‰È, okrasn˘ch
bazénÛ a fontán a dopustit konta-
minaci tûchto zafiízení zvífietem.

- umoÏnit voln˘ pohyb psÛ jinde,
neÏ na místech k tomu  urãen˘ch.

V pfiípadû, Ïe drÏitel psa  poru-
‰í tuto vyhlá‰ku, mÛÏe b˘t pot-
restán podle zákona. BliÏ‰í infor-
mace na Mûstském úfiadu.  

Ing. Jifií Lederer, 
odbor Îivotního prostfiedí  MûÚ

„26. ledna ráno. Dûti se chy-
stají do ‰koly. Jedné holãiãce
není dobfie, moÏná jen simuluje.
Maminka váhá, ale nakonec jí
dovoluje nejít do ‰koly a zÛstat
doma. Její sourozenci odcháze-
jí. O nûkolik desítek minut poz-
dûji se zemû otfiásá. Sourozenci
i matka jsou v pofiádku, ale
nemocná holãiãka zÛstala leÏet
mrtvá pod troskami zfiíceného
domu. Matka si bude do smrti
vyãítat, Ïe ji radûji neposlala
s ostatními do ‰koly.“ 

Stovky podobn˘ch pfiíbûhÛ sly-
‰el bûhem své ãtyfimûsíãní hu-
manitární mise v indickém státû
Gujarad, kter˘ byl letos v lednu
postiÏen niãiv˘m, 7,9 stupÀÛ Rich-
terovy stupnice siln˘m a 90 vtefiin
trvajícím zemûtfiesením jednatfii-
cetilet˘ Radomír ·pinka z Fr˘dku
-Místku. V Indii zastupoval huma-
nitární organizaci Adra a z Indie
se vrátil teprve zaãátkem ãervna. 

Komu byla pomoc urãena?
„Do Indie jsme nejdfiíve poslali

peníze a pak jsme tam jeli sami
(byl jsem tam uÏ po ãtvrté). Na‰e
mise si nekladla za cíl poskytovat
jen první pomoc pfii vypro‰Èova-
cích pracích, ale chtûli jsme tam-
ním lidem pomoci hlavnû v nás-
ledném období. Zaãali jsme tím,
Ïe jsme provedli prÛzkum, co
vlastnû lidé postiÏení zemûtfiese-
ním potfiebují. Spojili jsme se s or-
ganizátory záchrann˘ch akcí, ktefií
nás poslali do oblasti, v níÏ je‰tû
Ïádná jiná charita nepracovala.
Vût‰ina organizací se soustfiedila
na mûsta, kde sice bylo posti-
Ïen˘ch více, ale zase ‰lo pfiedev-
‰ím o zámoÏnûj‰í lidi, ktefií pomoc

budou umût vyhledat snadnûji. My
jsme chtûli pÛsobit v nûjaké vesni-
ci, kde Ïijí chudé „spodní kasty.“

A v dal‰í fázi?
„Nakonec jsme se dostali do

chudé vesnice na samém okraji
pou‰tû. Lidem tam nezÛstalo sko-
ro nic. Domy byly zbofiené, rodiny
se nemûly kam uch˘lit. Pfies den
bylo ve stínu kolem padesáti stup-
ÀÛ ve stínu, v noci zase chladno
a obyvatelÛm chybûla voda. Nej-
více ov‰em potfiebovali pfiístfie‰í.
V první fázi se nám pro nû v Dillí
podafiilo zajistit stany - pro kaÏdou
rodinu jeden, dvousetlitrové nádr-
Ïe s vodou, velké nádoby na
uchování potravin, ale také náfiadí,
velk˘ stan pro ‰kolu a základní
vybavení pro na‰i práci.“ 

Jak jste to vyfie‰ili s vodou?
„KdyÏ uÏ se mûli ti lidé kam

uch˘lit, (tfiebaÏe to bylo jen provi-
zorní a v dan˘ch klimatick˘ch pod-
mínkách vÛbec ne ideální fie‰e-
ní), bylo to aspoÀ na pfieÏití. Stále
tu v‰ak je‰tû trval problém s vo-
dou. Nakonec jsme na‰li prout-
kafie, byl to KambodÏan, a ten
nám pomohl vodu vyhledat. Do-
kázal ji nejen najít, ale také urãit,
v jaké je hloubce. Ze dvaceti
studní byla ve dvanácti sladká vo-
da, ve tfiech nepouÏitelná slaná
a ve zbytku ménû kvalitní uÏitko-
vá voda. Na studny jsme namon-
tovali nástavce na ãerpání. Lidé
z vesnice mûli z té vody radost
jako malé dûti. Je‰tû nikdy jí ne-
mûli k dispozici tolik, jako nyní.“

Jak se k problému staví in-
dická vláda?

„Indická vláda stále lidem sli-
buje, Ïe se o nû postará. Vzhle-

dem k tomu, Ïe Gujarad nepatfií
mezi nejchud‰í oblasti zemû, vlá-
da hodnû spoléhá i na to, Ïe si li-
dé pomohou sami. Navíc nazna-
ãila, Ïe je ochotna se aÏ z polovi-
ny podílet napfiíklad na v˘stavbû
nov˘ch inÏen˘rsk˘ch sítí, oãeká-
vá ov‰em za vyfiízení mastné
úplatky. V pfieváÏnû hinduistické,
zemi navíc pÛsobí fundamentalis-
tické organizace, které protestují
napfiíklad i proti tomu, aby v zemi
pÛsobily kfiesÈanské organizace.“ 

Jaká je va‰e pÛvodní profe-
se? Chcete se k ní vrátit?

„Vystudoval jsem Vysokou ‰ko-
lu báÀskou v Ostravû jako zemû-
mûfiiã. U Adry jsem nastoupil na
v˘kon náhradní vojenské sluÏby
a práce se mi tak zalíbila, Ïe uÏ
jsem u ní zÛstal a nechci dûlat nic
jiného. Prozatím trávím spoustu
ãasu v zahraniãí a vÛbec v teré-

nu. AÏ jednou zaloÏím rodinu,
chtûl bych u humanitární organi-
zace zÛstat, jen budu dûlat po-
klidnûj‰í práci v kanceláfii. Budu
v‰ak mít obrovskou v˘hodu, Ïe
jsem na vlastní kÛÏi nasbíral zku-
‰enosti i v terénu.“  

Jana  Rumianová

Radomír ·pinka z Fr˘dku-Místku (vlevo) pomáhal lidem postiÏen˘m
zemûtfiesením v indickém Gujaradu. Foto:  Archiv

Adra je mezinárodní humani-
tární organizace, kterou pfied
více neÏ ãtyfiiceti lety zaloÏila
v USA Církev adventistÛ sed-
mého dne. V souãasné dobû má
pfies sto ãtyfiicet poboãek v de-
sítkách státÛ svûta.

Adra âeská republika byla
zaloÏena v roce 1992 a patfií
mezi ‰estnáct aktivnû dárcov-
sk˘ch poboãek - v pfiípadû po-
tfieby poskytuje pomoc do ji-
n˘ch zemí. V ãele organizace
stojí od roku 1992 Rudolf Reitz. 

Nová obecnû závazná vyhlá‰ka o pohybu psÛ po vefiejném prostranství

Zpravodaj 6/01   26.6.2001 9:57  Stránka 11



Îensk˘ pûveck˘ sbor Bohuslava MartinÛ (na snímku) hostoval ve
‰védském mûstû Uppsala zaãátkem kvûtna. ·védové náv‰tûvu opla-
tili a o nûkolik t˘dnÛ pozdûji zazpívali publiku ve Fr˘dku-Místku
a v Klimkovicích. Foto: Archiv ÎPSBM
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·védové pfiijeli zazpívat
Îensk˘ pûveck˘ sbor Bohu-

slava MartinÛ ve Fr˘dku-Místku
hostil koncem kvûtna ãtyfiiaãty-
fiicetiãlenn˘ chrámov˘ sbor ze
·védska, kter˘ je vytvofien spo-
jením dvou sborÛ z pfiedmûstí
Uppsaly. ·védové tím oplatili
nedávnou náv‰tûvu ÎPSBM
v jejich universitním mûstû.
Spolupráce mezi pûveck˘mi
tûlesy byla navázána z podnûtu
fieditele ostravské Janáãkovy
konzervatofie a souãasnû diri-
genta ÎPSBM Milana Báchorka.

Hosté absolvovali bûhem krát-
k˘ch dvou dnÛ nároãn˘ program.
Byli pfiijati starostou Fr˘dku-
Místku ZdeÀkem Stolafiem, pro-
hlédli si fr˘deck˘ zámek, nav‰tívi-
li Janáãkovo rodi‰tû Hukvaldy.
„·védové byli vûrni tradici a neo-
pomnûli v hradní obofie pro ‰tûstí
pohladit li‰ku po ocase,“ popisují
program ·védÛ ãlenky ÎPSBM.
Na zámku v Hradci nad Moravicí
obdivovali nejen interiéry, ale
zejména hudební nástroje, jichÏ
se dot˘kaly Lisztovy a Beetho-

wenovy prsty, krátce se pro‰li
i Opavou. Hlavní program v‰ak
tvofiily dva veãerní koncerty:
v místeckém Národním domû,
dal‰í den potom v místním kos-
tele v Klimkovicích. âeské obe-
censtvo pfiispûlo k velmi pûkné
srdeãné atmosféfie. Ta provázela
vystoupení zejména v Klim-
kovicích, kde chrámové prostfiedí
sboru svûdãilo a pÛsobiv˘ byl
i pfiíchod a odchod stfiedem kos-
tela za zpûvu náboÏenské du-
chovní písnû. 

„·védské hosty zcela uchvátila
na‰e pfiíroda, hory, na Pustev-
nách v˘hledy do údolí, ale i vfielé
pfiijetí. Litovali, Ïe nemûli dosta-
tek ãasu na bliÏ‰í poznání Bes-
kyd nebo náv‰tûvy v rodinách
hostitelÛ, pfiesto jsme ale navá-
zali fiadu pfiátelsk˘ch vztahÛ
i v osobní rovinû,“ hodnotily náv-
‰tûvu ãlenky ÎPSBM. „Chtûly
bychom také podûkovat v‰em,
ktefií se jak˘mkoliv zpÛsobem
zaslouÏili o úspû‰nost tohoto set-
kání,“ dodaly. 

● ●

Zaãátkem ãervna probûhl ve
fr˘decko-místeckém vojenském
útvaru 4499 Den otevfien˘ch
dvefií pro dûti z matefisk˘ch
a základních ‰kol i pro vefiejnost.

Souãástí akce byla i v˘tvarná
soutûÏ „Mé dojmy z náv‰tûvy vo-
jenského útvaru“, která byla zamû-
fiena na tfii základní vûkové ka-
tegorie. Porota mûla nelehk˘ úkol
vybrat ze 103 v˘kresÛ, které dûti
do soutûÏe zaslaly. Velitel útvaru
pfiedal vítûzÛm drobné vûcné
dárky. Vítûzi soutûÏe se stali: 
4 roky - Terezka OÏvoldová, M·
Pohádka, FM
5 let - Markétka Pochanová, M·
Gogolova, FM
6 let - Dominik Vavfiena, M·
Gogolova, FM a Pavel Klimánek,
M· Skalice
8 let - Patrik Ostrák, 2. Z·, FM
11 let - Veronika ·imková, Z·
Skalice

Vojáci vybírali 
nejhezãí v˘kresy

V kinû Vlast bude i divadlo
V minul˘ch ãíslech Zpravodaje jsme vás informovali o vzniku

obãanského sdruÏení Spoleãnost pro podporu a rozvoj kina
Vlast, které nabídlo mûstu spolupráci. V souãasné dobû probí-
hají jednání o budoucí podobû tohoto zafiízení a odborná firma jiÏ
pro mûsto zahájila projekãní práce. K tomuto jednání byli pfiizvá-
ni i zástupci sdruÏení. 

„Spoleãn˘m cílem v‰ech je v tuto chvíli zaji‰tûní pfiestavby a rekon-
strukce sálu kina Vlast tak, aby ve mûstû vznikl multifunkãní prostor
s kapacitou asi pro dvû stû divákÛ a moÏností divadelních pfiedstave-
ní, hudebních produkcí, taneãních akcí, ale i filmov˘ch projekcí. Mûsto
tak získá po mnoha letech snaÏení koneãnû i divadelní scénu, ve
které budou moci vystoupit soubory a interpreti, kter˘m byla tato moÏ-
nost z technick˘ch dÛvodÛ v minulosti odepfiena,“ shodli se na názo-
rech pfiedseda obãanského sdruÏení Spoleãnost pro podporu a rozvoj
kina Vlast Petr Korã s fieditelem pfiíspûvkové organizace Národní dÛm
- Radho‰È a radním Janem Krulikovsk˘m. JestliÏe nenastanou vût‰í
komplikace, mÛÏeme se tû‰it, Ïe první náv‰tûvníky pfiivítá kino Vlast
jiÏ ve druhé polovinû pfií‰tího roku. 

F-M Band a Národní dÛm -
Radho‰È zvou pfiíznivce folku,
country a bluegrassové hudby
na III. Folk Country Festival
Fr˘dek-Místek 

MUZIKANTSKÉ ÎNù
16. - 18. srpna 2001
16. 8. od 15.00 hodin - na

námûstích, pfiehradách, aj. -
taneãní pozvánka - country tan-
ce, kovbojové na koních, hudba.

17. 8. od 18.00 hodin - v pro-
storách  fr˘deckého zámku vys-
toupí napfi. F-M Band, Samson
Lenk, Robert KfiesÈan a Druhá
tráva, která slaví v˘roãí a záro-
veÀ se jedná o jejich poslední
koncert v tomto sloÏení ve
Fr˘dku-Místku.

18. 8. od 10.00 do 18.00 hodin
- v místeck˘ch sadech Smetany

u altánu - Koãiãí scéna - zde
vystoupí nejménû 10 skupin +
jednotlivci.

18. 8. od 14.00 do 02.00 hodin
- v zahradû Národního domu
v Místku - vystoupí napfiíklad
Happy To Meet, F-M Band, BG
Styl, Ivan Myslikovjan, Blaf,
Zimour, Blue Dogs a mnoho
jin˘ch. Pokraãováním koncertu je 

COUNTRY BÁL
Moderátor: Josef MLOK Grim
Je pfiipravena i mokrá varianta.
Pfiijìte se sejít, poslechnout si

dobrou hudbu, pobavit se
a zatanãit. Obãerstvení zaji‰tûno. 

Pfiedprodej vstupenek v pok-
ladnû Národního domu (tel.
0658/334 31) a v Beskydském
informaãním centru - námûstí
Svobody (tel. 0658/646 888).

Folkové muzikantské Ïnû

V Soukromé základní ‰kole
ve Fr˘dku - Místku se 12. ãerv-
na se shromáÏdili soutûÏící,
ktefií na‰li chuÈ a odvahu a za-
pojili se do literární soutûÏe
MÛj svût. 

Ve ãtyfiech vûkov˘ch kategori-
ích získali první místo: Pavlína
Nosálková (SZ·), Dominika Ka-
Àáková (SZ·), Jakub Îídek (6.
Z·) a Ludmila Klásková (6. Z·).
V kategorii cizích jazykÛ byl oce-
nûn pfiíspûvek v angliãtinû od Da-
nu‰e Hotzyové (6. Z·) a ve fran-
couz‰tinû od Katefiiny Sochové
(SZ·). Za ilustraci získala cenu

Sabrina KedroÀová (SZ·). Velmi
pûknou práci napsala i nejmlad‰í
úãastnice soutûÏe „mimo katego-
rie“ z 1. roãníku SZ· Christina Woj-
nar. „Je pfiíjemné konstatovat, Ïe
se stále najdou dûti, které rády
ãtou, jsou literárnû tvofiivé a mají
chuÈ prezentovat své dovednosti
pfied jin˘mi. Pfieji v‰em zúãastnû-
n˘m hodnû tvÛrãích sil a nápadÛ
pro pfií‰tí, jiÏ 5. roãník literární sou-
tûÏe MÛj svût a vûfiím, Ïe se do ní
pfiihlásí i Ïáci z ostatních fr˘decko-
místeck˘ch ‰kol,“ uvedla po vyhlá-
‰ení v˘sledkÛ soutûÏe její organi-
zátorka Svatava Oroszyová. (so)

Vítûzové soutûÏe MÛj svût

V kategorii ‰estilet˘ch zvítûzil ve v˘tvarné soutûÏi Pavel Klimánek. 

Dûti si vyrábûly 
vlastní kníÏky

Stále vût‰ímu ohlasu se tû‰í
mezinárodní literární soutûÏ pro
dûti Napi‰te si svoji kníÏku. 

Tu v rámci euroregionu Besky-
dy bez hranic uÏ druh˘m rokem
pofiádají Mûstská knihovna ve
FM, Státní vûdecká knihovna v Îi-
linû a Beskydská knihovna v Biel-
sku-Biale. Dûti z Polska, Sloven-
ska a âeské republiky letos sou-
tûÏily ve dvou vûkov˘ch kategori-
ích a jejich úkolem bylo napsat,
ilustrovat a vlastnoruãnû vyrobit
kníÏeãku. Vyhlá‰ení a ocenûní
nejnápaditûj‰ích prací letos pro-
bûhlo 30. kvûtna v Kulturním
domû v Lískovci. „Fantazie dûtí
nezná mezí a nûkterá dílka byla
skuteãnû kouzelná. Dûti na nû
také byly patfiiãnû hrdé. Mûly
moÏnost si vyzkou‰et, Ïe vyrobe-
ní kníÏky není vÛbec jednoduchá
záleÏitost,“ podotkla fieditelka
Mûstské knihovny ve Fr˘dku-
Místku Marie Hru‰ková. (jr)
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Îáci základních ‰kol v âadci skonãili na mezinárodních lehkoatletic-
k˘ch závodech ÏákÛ „O pohár Euroregionu Beskydy“ na tfietím místû.
Kromû druÏstva z âadce jsou na snímku zleva: Gregorz Biesok, ãlen
Rady Mûsta Bialsko-Biala, Petr Rafaj, místopfiedseda Euroregionu
Beskydy a souã. pfiedseda Regionu Beskydy, Richard Novák, zástup-
ce pfiednosty OkÚ v âadci, Jerzy Krawczyk, pfiedseda Euroregionu
Beskydy a Czeslaw Psczólka, zástupce Okresního úfiadu v Bialsko-
Biale. Foto: Petr ·abrÀák
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Policisté si zaãutali 
Pochod po ãesko-polské

hranici 12. kvûtna z âantoryje,
kter˘ absolvovalo okolo stov-
ky úãastníkÛ z obou státÛ,
zpestfien˘ v˘jezdem tfiinácti
vozidel Klubu terénních vozi-
del 4x4 Havífiov - VCC, pfied-
cházel Mezinárodnímu turnaji
policistÛ v sálové kopané. 

Turnaj pofiádala územní skupi-
na IPA ã. 207 Fr˘dek-Místek (Me-
zinárodní sdruÏení policistÛ) ve
spolupráci s SKP Betas Tfiinec.
Turnaje se zúãastnilo vedení O¤
PâR FM, územní skupiny IPA ã.
207, pfiedstavitelé druÏebních
delegací IPA Bielsko-Biala a Cies-
zyn a pfiedstavitelé sponzor-
sk˘ch firem. Vítûzem tfiineckého
turnaje se stalo druÏstvo IPA
Bielsko-Biala, na druhém místû
se umístilo druÏstvo SKP Betas
Tfiinec, tfietí místo obsadili poli-
cisté z O¤ PâR FM, ãtvrtá skon-
ãila Mûstská policie Tfiinec.

První roãník mezinárodních
lehkoatletick˘ch závodÛ ÏákÛ
základních ‰kol „O pohár Eu-
roregionu Beskydy“ probûhl
v nedûli 10. ãervna na stadionu
TJ Slezan ve Fr˘dku-Místku za
úãasti dûtí základních ‰kol
z âeské republiky (Fr˘dek -
Místek), Polské republiky (Biel-
sko-Biala) a Slovenské repub-
liky (âadca). 

Slavnostního zahájení se zú-
ãastnili pfiedstavitelé Euroregionu
Beskydy v ãele s pfiedsedou Jer-
zy Krawzcykem, místopfiedsedou
Petrem Rafajem (souãasnû pfied-
sedou Regionu Beskydy a mís-
tostarostou FM), zástupcem pfied-
nosty Okresního úfiadu v âadci
Richardem Novákem, místo-
starostkou FM Evou Richtrovou
a dal‰ími ãestn˘mi hosty.

Závodníci soutûÏili v disciplí-
nách 60 m bûh, 800 m bûh, 3
x 300 m ‰tafeta, dálka, v˘‰ka,
hod míãkem a koulí. O umístûní
druÏstev rozhodl nakonec abso-
lutní poãet bodÛ základních ‰kol,

které skonãily v tomto pofiadí: na
prvním místû se umístilo druÏstvo
ÏákÛ z Bielsko-Biale, na druhém
místû druÏstvo z FM a na tfietím
místû druÏstvo z âadce. Hlavní
v˘hrou  byl pohár Euroregionu
Beskydy a nádhern˘ dvojposcho-
ìov˘ dort, ale ani úãastníci, ktefií
skonãili na druhém a tfietím místû
nepfii‰li zkrátka. âekala na nû
odmûna men‰í, ale zaslouÏená. 

Atmosféra a radost dûtí, kdyÏ
pfiebíraly medaile a diplomy od
pfiedstavitelÛ Euroregionu Besky-
dy, byla odmûnou, ale také podû-
kováním pofiadatelÛm, ktefií se
zaslouÏili o hladk˘ prÛbûh této
akce. I my bychom chtûli podûko-
vat  v‰em, ktefií se podíleli na pfií-
pravû a realizaci tohoto závodu,
pfiedev‰ím p. Nejezchlebovi, hod-
notitelské komisi a sponzorÛm
(Distep a.s,  Hotel Centrum a.s.,
Likérka Kwaczek a.s., Radegast
a.s.,H & H Vladimír Hájek v˘roba
uzenin, Beskyd Fryãovice a.s.,
Bytmont v.o.s., tiskárna Klein-
wächter, Penam a. s.). (p‰)

Domácí atleti skonãili druzí

·achová mládeÏ reprezentu-
jící ‰achové krouÏky v Domû
dûtí a mládeÏe Fr˘dek-Místek
a Beskydskou ‰achovou ‰kolu
dosahuje stále vynikajících ús-
pûchÛ. 

V leto‰ním roce dokázali na‰i
mladí ‰achisté získat na Mist-
rovství âR v ‰achu jednotlivcÛ do
16 let jednu zlatou a ãtyfii bronzo-
vé medaile, na Mistrovství âR
v ‰achu juniorÛ jednu bronzovou
medaili a na Mistrovství âR v ‰a-
chu základních a stfiedních ‰kol
dvû stfiíbrné a jednu bronzovou
medaili. 

Fr˘dek nejlep‰í 
v Extralize dorostu

Dal‰ích v˘razn˘ch úspûchÛ
dosáhli ‰achisté minul˘ mûsíc,
kdyÏ dokázali vybojovat dva mist-
rovské tituly: v Extralize dorostu
a na Mistrovství âR v ‰achu druÏ-
stev star‰ích ÏákÛ.

12.roãník Extraligy dorostu byl
ve znamení suverenity Fr˘dku-
Místku. DruÏstvo nastupovalo
v sestavû Luká‰ Kaãmafiík, Petr
Plasgura, Jakub Lahner, TáÀa
Holu‰ová, Jifií Mikulec, Zdenûk
Holeksa a Vojtûch Rojíãek. T̆ m
se prosazoval pfiedev‰ím svou

vyrovnaností, nemûl na Ïádné
‰achovnici slabinu a opíral se
o v˘kony tfiech nejlep‰ích hráãÛ
celé Extraligy, Jakuba Lahnera,
Petra Plasgury a ZdeÀka Holek-
sy. DruÏstvo neprohrálo ani jedno
utkání a v mnoha dokonce své
soupefie pfiehrávalo rozdílem
mnoha tfiíd. Trenéry mistrovského
t˘mu jsou, ‰éftrenér Beskydské
‰achové ‰koly a mezinárodní
mistr Sergej Berezjuk, Jan Ma-
cíãek a Stanislav Jasn˘. V dosa-
vadních 12. roãnících se mÛÏe
Beskydská ‰achová ‰kola po-
chlubit ziskem devíti zlat˘ch,
jedné stfiíbrné medaile a vévodí
v tabulce zisku medailí.

Ani star‰í Ïáci 
nezÛstali pozadu

V historii 12. roãníkÛ Mistrovství
âR v ‰achu druÏstev star‰ích
ÏákÛ je Beskydská ‰achová ‰kola
také nejúspû‰nûj‰ím sbûratelem
medailí - pût zlat˘ch a tfii stfiíbrné
medaile. I tentokrát byl Fr̆ dek-
Místek spolufavoritem na zisk
jedné z medailí. Star‰í Ïáci hráli ve
sloÏení Zdenûk Holeksa, TáÀa
Holu‰ová, Jifií Mikulec, Jifií Kali-
voda, Martin Slavíãek a Vojtûch
Rojíãek, pod vedením trenérÛ Sta-

nislava Jasného a Jana Macíãka.
Na‰i ‰achisté od úvodních tahÛ
nenechali nikoho na pochybách,
Ïe jejich cíl je jedin˘ - kaÏdého
porazit a obhájit loÀsk˘ mistrovsk˘
titul. Po devíti vítûzn˘ch utkáních
se cíl stal skuteãností a Fr˘dek-
Místek se mÛÏe tû‰it z dal‰ího
mistrovského titulu. 

Medaile moÏná 
je‰tû pfiibudou

„Chtûl bych podûkovat v‰em
hráãÛm, trenérÛm a rodiãÛm. Ti
v‰ichni mají velk˘ podíl na zisku
dal‰ích zlat˘ch medailí a suve-
rénním postavení Beskydské
‰achové ‰koly Fr˘dek-Místek
v ‰achovém svûtû. Podûkování
patfií i hlavním partnerÛm fr˘dec-
ko-místeckého mládeÏnického
‰achu - Domu dûtí a mládeÏe,
Mûstskému úfiadu ve Fr˘dku-
Místku a firmû Arcimpex,“ fiekl
fieditel Beskydské ‰achové ‰koly
Antonín Surma. Dodal, Ïe tento
mûsíc mladé ‰achisty je‰tû ãeká
Mistrovství âR v ‰achu druÏstev
mlad‰ích ÏákÛ a Mistrovství âR
v ‰achu Ïen, juniorek a doroste-
nek. „Vûfiím, Ïe leto‰ní medailo-
vou sbírku je‰tû roz‰ífiíme,“ dodal
Surma. (as) 

MládeÏ z Beskydské ‰achové ‰koly 
je jiÏ tradiãnû nejlep‰í v republice

Stolní tenisté se opût
stali mistry republiky

Blahopfiejeme stolním tenistÛm
TTC Válcovny plechu Fr˘dek-
Místek, ktefií po poráÏce soupe-
fie z Mokr˘ch LazcÛ ve finále
extraligy stolních tenistÛ obhájili
titul mistra âeské republiky. 
Na snímku zleva Cheng Bo,
Franti‰ek Krãil, trenéfii Chudík
a JalÛvka (nahofie), Martin Olej-
ník, Josef Plach˘.  

Tenis:
8. - 10. 7. od 9.00

- Tenisov˘ turnaj dorostu, 
areál SadÛ B. Smetany, 
Fr˘dek-Místek

Jezdectví:
28. - 29. 7. 

- XXX. roãník Bezruãova
poháru, 
jezdeck˘ areál R.I.A.S.,
Sviadnov

- souãástí Bezruãova 
poháru budou jezdecké
závody ve skoku na koních

Souboj mezi ‰kolami
V Karviné probûhlo uÏ tfietí

studentské klání ve volejbale,
ko‰íkové a kopané mezi Sou-
kromou vy‰‰í odbornou ‰ko-
lou Goodwill z FM a Vy‰‰í
odbornou ‰kolou z Kopfiivnice. 

Leto‰ní roãník provûfiil dobrou
pfiípravu obou druÏstev, ale ten-
tokrát v‰echny tfii vítûzné trofeje
získali Goodwilláci. O v‰echny
dojmy i sladké dorty se v‰ak po
vzájemn˘ch nelehk˘ch utkáních
studenti obou „VO·ek“ kamarád-
sky rozdûlili (good)
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Hluboká 66, Fr˘dek, Tel.: 0658/631145
Otevírací doba: Úter˘, stfieda, ãtvrtek,

pátek  13.00-18.00 hodin
po dohodû na tel. ãísle 0658/631 145 

nebo 0723 021 622 
Vás rádi uvítáme i mimo otevírací dobu

Radana Jafiabáãová - malba na hedvábí,
autorsk˘ odûv, ‰perk
Pavla Soukupová - ‰perk
V˘stava potrvá do 27. ãervence 2001.
V‰echny autorské odûvy jsou prodejné. 
Eva Kmentová - kresby, sochy 
V˘stava jiÏ neÏijící v˘znamné ãeské sochafiky,
Ïivotní partnerky Olbrama Zoubka. VernisáÏ
probûhne 3. srpna 2001 v 18.00 hodin. Tvorbu
uvede dcera sochafiky Polana Bregantová. 
V˘stava potrvá do 21. záfií 2001. 

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

ZPÍVÁNÍ POD LÍPOU
Pofiádá Národní dÛm v Místku ve spolupráci
s Muzeem Beskyd Fr˘dek-Místek.
âtvrtek 28. ãervna 2001 v 19.00 hodin - 
fr˘deck˘ zámek
AG Flek 
Zlínská folkrocková skupina opût v klasické
sestavû:
Ivo Viktorín, Blanka Táborská, Karel
Markytán. Na koncertû usly‰íme skladby
z celé historie a také z nového alba K.
Markytána „Konec sladkostí“. 
Vstupné: 100 Kã.
Stfieda 11. ãervence 2001 v 19.00 hodin - 
fr˘deck˘ zámek 
âeské srdce
Koncertní vystoupení originální rockové skupi-
ny orientované na keltskou a irskou hudbu,
ovlivnûné Allanem Stivellem (keltská harfa)
a Ronanem Io Barsem (irské dudy) ve své
vlastní tvorbû. 
Vstupné: 100 Kã, objednávky pfiijímáme do 1.
7. 2001.
Sobota 21. ãervence 2001 v 19.00 hodin -
fr˘deck˘ zámek
Honza Vyãítal a Greenhorns
Koncertní vystoupení legendární ãeské count-
ry skupiny. Nejúspû‰nûj‰í písnû z celé umû-
lecké dráhy. 
Vstupné: 100 Kã, objednávky pfiijímáme do 9.
7. 2001.
Pátek 10. srpna 2001 v 19.00 hodin - 
fr˘deck˘ zámek
Semtex
Country - brutal - technofolk
Koncertní a kost˘mová hudební show crazy
skupiny, která se specializuje pfiedev‰ím na
hudební parodie. 
Vstupné: 80 Kã, objednávky pfiijímáme do 31.
7. 2001. 
Stfieda 29. srpna 2001 v 18.00 hodin - 
fr˘deck˘ zámek
Îalman a spol. 
Pavel Îalman Lohonka patfií k absolutní ‰piã-
ce ãeské folkové hudby jako zpûvák, kytaris-
ta a autor písní, které si získaly u publika vel-
kou a stálou oblibu. 
Vstupné: 100 Kã, objednávky pfiijímáme do
17. 8. 2001.
âtvrtek 6. záfií 2001 v 18.00 hodin - fr˘deck˘
zámek
·ajtar
Moravská cimbálová muzika
Koncertní vystoupení orientované na lidové
písnû z âech, Moravy a Slovenska s dÛrazem
na vlastní tvorbu. 
Vstupné: 80 Kã, objednávky pfiijímáme do 27.
8. 2001.
Upozornûní: v pfiípadû nepfiíznivého poãasí
se koncerty uskuteãní v Rytífiském sále fr˘-
deckého zámku. 
P¤IPRAVUJEME:
Taneãní pro mládeÏ - podzim 2001
Budou probíhat od záfií do prosince 2001
v prostorách Národního domu v Místku.
Termíny: stfieda 17.00 a 19.30 hodin

nedûle 16.00 a 18.30 hodin
Kurzovné 600 Kã je splatné v hotovosti pfii pfii-
jetí do kurzu.
Prodej prÛkazÛ zahájen v Národním domû.
Pfiijímáme jiÏ pouze chlapce!
Informace p. Janáãková na tel. 0658/320 11. 

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

28.6. -  4.7. v 17.45 - Vertical limit (USA)
* K2, druhá nejvy‰‰í hora svûta a na záchra-
nu tfií ÏivotÛ zb˘vá necel˘ch 24 hodin.

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

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

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

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

ãt:8,00 - 12,00, 12,30 - 17,00
so, ne: 13,00 - 17,00

Stálé expozice:
BESKYDY, P¤ÍRODA  A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelen˘ obraz
o Ïivotû v Beskydech a Pobeskydí.
Historicko-etnografická ãást prezentuje nyní
na 800 sbírkov˘ch pfiedmûtÛ, dokumentu-
jících tradiãní zemûdûlství, fiemesla, obchod,
Ïelezáfiství a dal‰í.
¤ada originálních pfiístrojÛ, hracích skfiíní
a dal‰ích pfiedmûtÛ dokládá zábavu a vyuÏití
volného ãasu od poloviny 19. století.
V pfiírodovûdné ãásti expozice, v níÏ jsou pre-
zentovány typické biotopy Pobeskydské
pahorkatiny a MS Beskyd, je vystaveno 200
druhÛ ptákÛ, savcÛ a ryb, 750 rÛzn˘ch zá-
stupcÛ hmyzu, 70 vzorkÛ nerostÛ a hornin
a pfiibliÏnû 100 herbáfiov˘ch poloÏek. K nej-
cennûj‰ím exponátÛm patfií zkamenûlina dru-
hohorní cykasové rostliny benetitového ty-
pu a dva dermoplastické preparáty savcÛ -
losa evropského a medvûda hnûdého.
ZÁMECKÁ  EXPOZICE
v reprezentaãních prostorách navazuje na
Rytífisk˘ sál. Komponované celky pfiibliÏují
atmosféru bydlení ‰lechty a mû‰Èanstva v 18.
a 19. století. KaÏdé téma doplÀuje kolekce
obrazÛ a miniatur, historické sklo, porcelán,
keramika, zbranû a hodiny. Druhá ãást 
pfiedstavuje období let 1900 - 1930.
FR̄ DEK - MARIÁNSKÉ  POUTNÍ  MÍSTO
- stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory.
Pfiipomíná skuteãnost, Ïe Fr˘dek patfiil
k nejznámûj‰ím a k nejnav‰tûvovanûj‰ím
mariánsk˘m poutním místÛm ve Slezsku.
Do 4. listopadu 2001 je expozice doplnûna
v˘stavou pfiíleÏitostn˘ch tiskÛ , tj. kramáfi-
sk˘ch písní, poutních obrázkÛ, potvrzení
o udûlení svátostí, pamûtních tiskÛ k rÛzn˘m
pfiíleÏitostem, kancionálÛ a modlitebních kní-
Ïek. V‰echny vystavené exponáty pocházejí
ze sbírek Muzea Beskyd.
FR̄ DEK  A  MÍSTEK
Nová expozice vûnovaná dvûma,  a zároveÀ
jednomu mûstu Fr˘dek-Místek. KaÏdé z nich
vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém
území, které oddûlovala jen „..‰umivá, divoká
Ostravice“. Vzdálená i blízká, historická, a
zároveÀ moderní byla a jsou mûsta Fr˘dek a

Zapomenut˘ Fr˘dek a Místek - mûsto na
star˘ch fotografiích a v dobovém tisku. 
V˘stava potrvá do konce roku 2001

T. G. Masaryka, Fr˘dek
Pfies léto má galerie prázdniny. Sv˘m pfiíz-
nivcÛm pfieje krásnou dovolenou.

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

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

galerie non-stop
9.6. - 29.6. ,  Îeljko Deliã - Sochy.
30.6. - 20.7., Tomá‰ Rozehnal - Objekty, 

vernisáÏ v sobotu 30.6. v 18.00 hodin.
21.7. - 11.8., NadûÏda Fr˘dlová - Grafika,

vernisáÏ v sobotu 21.7. v 18.00 hodin. 

âSA 481, Místek
Otevírací doba:

Pondûlí-pátek   9.00-18.00
Sobota 9.00-12.00 hodin

Od 30.6. do 31.7. 2001 
TVORBA STUDENTÒ - MÓDA, V¯TVARNÁ
TVORBA
V˘stava prací studentÛ Soukromé stfiední
umûleckoprÛmyslové ‰koly ve Fr˘dku-Místku. 

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

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

V˘stava a prodej v˘tvarn˘ch vûcí

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

Klub Nezbeda bude o prázdninách otevfien
kaÏd˘ v‰ední den v dobû od 800 do 1300 hodin.
V t˘dnu bude vÏdy jeden den vyhrazen pro
v˘let. Máme v plánu zajít si na Ondfiejník, na
Morávku, na Hukvaldy, zajet do Ostravy do
ZOO nebo Hornického muzea, do Fr˘dlantu
na leti‰tû, podíváme se do ·tramberku a okolí
a taky do RoÏnova.
Plán akcí na jednotlivé t˘dny si mÛÏete pfieãíst
na plakátech - budou umístûny na dvefiích
a oknech klubovny. 
V‰em dûtem pfiejeme krásné prázdniny.

Místek. ZaslouÏí si, aby lidé, v nich Ïijící, byli
pfiipomínáni a jejich ãiny zaznamenávány.
V˘stavy:
AUTOMOBILOVÉ  MODELY
Pokraãování v cyklu modeláfisk˘ch v˘stav.
PrÛfiez historií v˘voje automobilového mode-
láfiství od jeho poãátkÛ, pfiedstavovan˘ch drá-
hov˘mi modely, aÏ po nejmlad‰í a dynamicky
se rozvíjející  kategorii radiem fiízen˘ch mode-
lÛ pohánûn˘ch elektrick˘m nebo spalovacím
motorem. Zastoupena je fiada kategorií -
cestovní vozy, formule, buginy, tahaãe, speci-
elní nástavby a bojová vozidla kolová i páso-
vá v mûfiítku 1:5 aÏ 1:12. K vidûní jsou i ukáz-
ky sbûratelsk˘ch oborÛ - prÛmyslovû vyrábû-
né kovové a plastikové modely automobilÛ.
Exponáty, fotografie, a grafické materiály
zapÛjãili a dále spolupracovali: Franti‰ek
Pavelãík, Ludovít Holan Hrabynû, RC MCC
Ostrava-HrabÛvka, TORA Tomá‰ Rajdus
·enov, Modelklub MCC Havífiov a HOBBY
MODEL SPORT Rostislav Kohut Fr˘dek-
Místek.
V˘stava potrvá do 16. záfií 2001.
SVùT  ISLÁMSKÉHO  UMùNÍ
Nábytek, koberce, ‰perky, keramika, zbranû a
dal‰í pfiedmûty ze sbírek Národního muzea-
Náprstkova muzea asijsk˘ch, africk˘ch a
americk˘ch kultur na v˘stavû, kterou Muzeum
Beskyd uskuteãní ve spolupráci se
Spoleãností ãesko-arabskou a âesko-írán-
skou spoleãností.
V˘stava potrvá do 26. srpna 2001.

BESKYDSKÁ  MUZEJNÍ  
A  VLASTIVùDNÁ  SPOLEâNOST

Sobota  14. 7.  13,00 hodin  -  pfied
Mariánsk˘m kostelem ve Fr˘dku
ZA  POZNÁNÍM  NA  KOLE
Vlastivûdn˘ v˘let do okolí Fr˘dku-Místku,
délka trasy 16-17 km, jen za hezkého poãasí.
Lískovec (evangelick˘ hfibitov, stfiedovûk˘
hrádek), Hájek (poutní místo), polními cestami
do ¤epi‰È, Sedli‰tû - Mlzáky (lidová architek-
tura), Bruzovice - Velicesta, Stará cesta,
Vrchy (v˘hledy na Beskydy), Dobrá (lidová
architektura), Panské Nové Dvory.
Vlastivûdné zajímavosti, povûsti. Návrat do
Fr˘dku-Místku kolem 19,00 hodin.
âtvrtek  26. 7. 17,00 hodin  -  Zelen˘ dÛm
BÍLOVECKO - KRAJ  BOHATÉ  HISTORIE
Historie, pfiírodní a vlastivûdné zajímavosti.
Nejnovûj‰í archeologické nálezy. Bílovecké
památky, stfiedovûk˘ hrádek ve Velk˘ch
Albrechticích, z Bílovce do Bravinného, kde
stával Îebrákov, boÏí muka v Bílovû a dal‰í.
Pfiedná‰ka doplnûná diapozitivy.
Pátek  31. 8.  17,00 hodin  -  Zelen˘ dÛm
KDYÎ  V PODZÁMâÍ  STRA·Í...
Pfiijìte se bát i pobavit - po del‰ím ãase vyprá-
vûní málo znám˘ch i zcela neznám˘ch povûs-
tí, legend z Pobeskydí. Ondrá‰Ûv duch stra‰í
na fr˘deckém zámku, ohníváci v Metylovicích,
podzemní chodby ve Skalici, zbojnick˘ poklad
v Dobré, Kurcova vila v Kunãicích, pfiízraky na
Pansk˘ch Nov˘ch Dvorech a dal‰í.

HRAD  HUKVALDY
Tel. 0658/699 323
Otevírací doba:

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

Informace o kulturním programu získáte ve
Fondu Janáãkovy Hukvaldy, âs. legií 14, 
702 00 Ostrava, tel.: 069/612 6067.

28.6. -  4.7. ve 20.00 - Animální pfiitaÏlivost
(USA)

* Chlapi jsou zkrátka divn˘ zvífiata...
5.7. - 11. 7. v 17.45 - Pokémon: druh˘ film

(USA)
* Druh˘ celoveãerní pokémonfilm.
5.7. - 11. 7. ve 20.00 - Po ãem Ïeny touÏí
(USA)
* Jedna rána elektrick˘m proudem a on ví, co
si Ïeny myslí.
12.7. - 18.7. v 17.45 a 20.00 - Mumie se vrací

(USA)
* Volné pokraãování hororové komedie. Opût
se dostaneme do starodávného Egypta, kde
vás ãekají dal‰í dobrodruÏství. 
19.7. - 25.7. v 17.45 a 20.00 Evoluce (USA)
* Sci-fi komedie s D. Duchovnym v hlavní roli. 
26.7. - 1. 8. v 17.45 - Rebelové (âR)
* Písniãkov˘ retrofilm v reÏii Filipa Renãe
z ‰edesát˘ch let. Pfiíbûh velké lásky, které
dûjiny nebyly naklonûny. V hlavní roli Zuzana
Norisová a Jan Revai.
26.7. - 1. 8. - ve 20.00 âokoláda (USA)
* Komedie po sladkém soustu, které dokáÏe
zmûnit ãlovûka. 
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DDM F-M, Pion˘rÛ 752, 738 02  
Fr˘dek-Místek, telefon: 341 54, 345 25

e. p. Kostikovo námûstí 639, 
738 01  Fr˘dek-Místek, 

telefon: 630 862, 630 072
POBYTOVÉ A P¤ÍMùSTSKÉ

TÁBORY NA LÉTO 2001
Pobytové tábory
30. 6 - 7. 7. 2001
LUKAVEC U FULNEKU 
Tradiãní stanov˘ tábor - od 13 do 17 let
Organizuje: Hana Smolánová, telefon: 341
54
Cena: 1 750,- Kã
2. - 8. 7. 2001
TÁBOR U KONÍ  
Napajedla - od 7 do 15 let
Organizuje: Iveta ·tvartáková, telefon: 630
862
Cena: 1 600,- Kã
9. - 15. 7. 2001
TÁBOR S HISTORICKOU TÉMATIKOU 
Kozlovice - od 7 let
Organizuje: Monika Fojtíková, 
telefon: 630 862
Cena: 1 350,- Kã
14. - 21. 7. 2001

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

7.-14. ãervence
DOVOLENÁ S JÓGOU 

- TECHNIKY OMLAZOVÁNÍ
v Oldfiichovicích u Tfiince v tfiílÛÏkov˘ch chat-
kách, v hezkém prostfiedí pod Javorov˘m.
Je moÏné se podílet na programu jógov˘ch
technik a technik omlazování nebo jen odpo-
ãívat. 
·kola jógy Karakal  vám pfieje pûkné prázdni-
ny a tû‰í se v záfií na setkání v pravideln˘ch
t˘denních kurzech pro zaãáteãníky, stfiednû
pokroãilé, pokroãilé a rodiãe s dûtmi. Pfiesné
termíny zvefiejníme v pfií‰tím ãísle Zpravodaje. 

JÓGA JE I PRO NEJMEN·Í
·kola jógy Karakal pfiipravuje na podzim kur-
zy jógy pro rodiãe s dûtmi od dvou do ãtyfi let
a novû i pro dûti do deseti let. Kurzy probûh-
nou pod vedením mladé uãitelky jógy Milu‰ky
Bachraté, která dûti, ale i jejich rodiãe dokáÏe
zaujmout formou pohádek, básníãek, malová-
ním a vyprávûním, do kterého vkládá prvky
jógy. „Vûfiíme, Ïe profesionalita uãitele na
jedné stranû a úzká spolupráce rodiãÛ na
stranû druhé pfiipraví na‰im nejmen‰ím hezké
chvilky pfii cviãeních a souãasnû zaseje do
jejich srdíãek semínka, která pfiispûjí k formo-
vání jejich charakterÛ v dospívání,“ fiíká Lenka
Kovalová ze ·koly jógy Karakal. BliÏ‰í infor-
mace o kurzech jógy mÛÏete získat na tele-
fonním ãísle 0658/633 340. 

TrÏní 31, Fr˘dek-Místek, Tel. 0658/647 007
Pfiehled nejprodávanûj‰ích titulÛ v prodejnû
Bontonland v Místku za období od 15.5. do
15.6. 2001:
1. OST Rebelové
2. Vanessa Mae - Subject To Change
3. Hapka, Horáãek - Mohlo by tu b˘t i líp
4. R.E.M. - Reveal
5. âechomor - Promûny
6. Dan Bárta - Illustratosphere
7. Petr Muk - Jizvy lásky
8. Rammstein - Mutter
9. Dido - No Angel
10. Depeche Mode - Exciter

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

Sobota,nedûle  17.00-02.00 hodin
STÁLÁ EXPOZICE

Pravidelné taneãní veãery
RESTAURACE JE·TùR, Fr˘dlantská ul.
âervenec, srpen - taneãní veãery zru‰eny!

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

TÁBOR S V¯TVARN¯M ZAMù¤ENÍM 
Beskydy - GruÀ - od 7 let
Organizuje: Olga So‰ková, telefon: 341 54
Cena: 1 600,- Kã
16. - 22. 7. 2001
LETNÍ TÁBOR NA HUKVALDECH 
S poznávací tématikou - od 8 do 12 let
Organizuje: Alena Fabíková, telefon: 630 072
Cena: 1 350,- Kã
21.- 28. 7. 2001
·ACHOV¯ TÁBOR NA GRUNI 
Pro pfiíznivce královské hry - od 7 do 12 let
Organizuje: Antonín Surma, telefon: 341 54
Cena: 1 550,- Kã
28. 7. - 4. 8. 2001
LETNÍ TÁBOR NA GRUNI 
V‰eobecn˘ tábor v Beskydech - od 7 let
Organizuje: Patrik Siegelstein, 
telefon: 630 072
Cena: 1 600,- Kã
16.- 26. 8. 2001
CYKLISTICK¯ TÁBOR U TELâE 
Zvolenice u Telãe - od 8 do 15 let
Organizuje: Marie Cidlíková, telefon: 630 862
Cena: 2 400,- Kã
Pfiímûstské tábory
16.- 20. 7. 2001
CYKLISTICK¯ P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR 
E. p. Kostikovo námûstí 639 - od 8 do 12 let 
Organizuje: Marie Cidlíková, telefon: 630 862
Cena: 500,- Kã
30. 7. - 4. 8. 2001
V·EOBECN¯ P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR 
E. p. Kostikovo námûstí 639 - od 7 let
Organizuje: Alena Fabíková, telefon: 630 072
Cena: 600,- Kã

Hvûzdárna a planetárium 
Johanna Palisy v Ostravû

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

Vstupné: dûti 5Kã, mládeÏ 15 - 18 let 7 Kã,
dospûlí 10 Kã. 
Program planetária:
4. 7. 16.00 âarovná sklíãka  

18.00 Letní souhvûzdí ve svûtû
antiky 

7. 7. 14.00 Vesmírní tuláci - pofiad
pro dûti od 10 let  

16.00 Kameny z nebe 
18.00 Znovuobjevená obloha 

11. 7. 16.00 Komety oãima staletí  
18.00 Obloha ve ãtyfiech roã-

ních obdobích  
14. 7.   14.00 Pojìte s námi za hvûz-

dami - pofiad pro dûti od
6 let  

16.00 Geologie planet 
18.00 Letní souhvûzdí ve svûtû

antiky  
18. 7. 16.00 Hvûzdy jiÏních mofií  

18.00 Kameny z nebe 
Sál planetária uzavfien od 19. ãervence do
konce srpna. 
Promítání videosnímkÛ s astronomickou
a kosmonautickou tématikou: 
21. 7. 14.00 videohádky pro dûti od 5

let  
16.00 Zemû zdálky i zblízka

(srovnání v˘voje Venu‰e,
Zemû a Marsu)  

18.00 Tajemství vesmíru: Cesta
nekoneãnem (vznik ves-
míru, ãerné díry, galaxie) 

25.7.    16.00 Mir - historie orbitální sta-
nice  

18.00 Tajemství vesmíru: Od
Slunce k Marsu  

28. 7. 14.00 videopohádky pro dûti od
5 let  

Morávka 232, 739 04 Morávka
Tel./fax: 0658/691 273.

MoÏnost ubytování, stravování.
29.6. - Poslední ‰kolní den
Sladkost pro v‰echny dûti, které nepropadly.
1.7. - Pfiedstavení pro dûti
Hrají absolventi Janáãkovy konzervatofie
Ostrava.
8.7. - Pohádky z bufiinky
Co v‰echno mÛÏe b˘t skryto v pohádkové
bufiince?
15.7. - Pfiedstavení pro dûti
Hrají absolventi Janáãkovy konzervatofie Os-
trava.
22.7. - DobrodruÏství s MarÈánkem
Pfiedstavení plné soutûÏí, her a písniãek
s MarÈánkem, Klaunem, Bobfiíkem a Kosmí-
kem.
29.7. - Pfiedstavení pro dûti
Hrají absolventi Janáãkovy konzervatofie Os-
trava.
Pfiedstavení zaãínají vÏdy ve 13.00 hodin
a vstupné je dobrovolné, bude pouÏito na
financování náv‰tûv dûtí z dûtsk˘ch domovÛ
a ‰kolek. 

Církev adventistÛ sedmého dne
Sbor CASD, Slezská 1982

kontakt na tel.ã.: 625 112, 0604/110 561,
http://www.sborfrydek.zde.cz

kaÏdou sobotu
9.00 - 10.20 - studium Bible, sobotní ‰kola
10.30 - 11.30 - kázání
15.00 - 17.00 - bohosluÏba na dané téma

28. 7. 16.00 Tajná historie dob˘vání
vesmíru (lety do vesmíru
na pozadí politick˘ch dûjin)

18.00 Tajemství vesmíru: Od
Jupitera ke kometám  

Hvûzdárna :  
Pozorování  hvûzdné  oblohy  dalekohledy
hvûzdárny  jsou  vefiejnosti  pfiístupna v mûsí-
ci ãervenci  kaÏdou stfiedu a sobotu od 21.30
do 23.30 hodin. V srpnu zavfieno. Podmínkou
pozorování je jasné poãasí. 
Zmûna programu vyhrazena

Klub maminek Brouãci
letos slavil dva roky

Klub maminek Brouãci v Místku letos oslavil
své druhé narozeniny. Toto neziskové obãan-
ské sdruÏení zaloÏila skupina ‰esti maminek.
O tom, nakolik je projekt úspû‰n˘, vypovídají
statistiky: za rok 2000 pfii‰lo do BrouãkÛ 1307
maminek, tatínkÛ nebo babiãek, prÛmûrnû
tedy 8 maminek (+ dûti) dennû. „SnaÏíme se
v klubu vytváfiet pfiíjemné místo pro setkávání
maminek na matefiské dovolené a jejich
mal˘ch dûtí pfied‰koního vûku. Pomáháme
maminkám pfiekonat sociální izolovanost na
matefiské dovolené, mohou se zde podûlit
o svoje zku‰enosti, odpoãinout si a odloÏit
své starosti,“ vysvûtlují filosofii klubu jeho
organizátorky. Za minul˘ rok mûly maminky
moÏnost zúãastnit se pravidelného programu
pro dûti, mnoha zajímav˘ch besed s odborní-
ky, loutkov˘ch pohádek a podobnû. Dûti
a rodiãe spoleãnû v klubu slavili karneval,
Velikonoce, Den matek, MDD, Mikulá‰e
i Vánoce. Vyrazili na nûkolik v˘letÛ do pfiírody,
kaÏd˘ ãtvrtek v klubu probíhá kurs angliãtiny.
Za pûkného poãasí si dûti mohou hrát na pís-
kovi‰ti. „V na‰em klubu si dûti pod dohledem
rodiãÛ hrají, zapojují se do programu a pfiiro-
zenou cestou se uãí komunikaci se sv˘mi vrs-
tevníky. Na‰í nejvût‰í potfiebou je získat dal‰í
aktivní maminky, které by nám pomohly zaji‰-
Èovat program, cel˘ chod klubu, ale také firmy
nebo soukromé osoby, které by nás byly
ochotny jak˘mkoliv zpÛsobem sponzorovat -
jen za energie zaplatíme kolem ãtyfiiceti tisíc
korun roãnû,“ fiíkají maminky. „Dûkujeme
v‰em, ktefií finanãnû ãi jinak pfiispûli ke vzniku
i práci KM Brouãci,“ dodaly. 
Klub maminek Brouãci má pfies léto prázdni-
ny a dal‰í programy plánuje zase od záfií. 

Na zájezdy do divadla
s Národním domem

Národní dÛm Fr˘dek-Místek pofiádá autobu-
sové zájezdy do Ostravy na koncerty
Janáãkovy filharmonie v koncertní sezónû
2001 - 2002 pro pfiedplatitelskou skupinu A -
ãtvrtky. 
Národní dÛm také zaji‰Èuje autobusové zájez-
dy na divadelní pfiedstavení Národního diva-
dla Moravskoslezského v Ostravû v divadelní
sezónû 2001 - 2002 pro pfiedplatitelskou sku-
pinu V - úter˘. 
Zájemci o tyto zájezdy, volejte na telefonní
ãíslo 0658/320 11, kde získáte podrobnûj‰í
informace. 
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AUTO·KOLA
Jifií Kreuziger, FM
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Vám nabízí pfiípravu na získání
fiidiãského prÛkazu skupin

M, A, B, C, E - i na splátky

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

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

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

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

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

KUPON

5% SLEVA

NA V¯ROBKY

GALAD¤EVO

Staré Mûsto

u Fr˘dku-Místku

Jamnická 16

tel.: 0658/62 71 93-4

■ zahradní chaty

■ zahradní nábytek

■ ekologické barvy

na dfievo

■ pozink. konzoly

■ pískovi‰tû

■ houpaãky

■ zásobníky na

kompost

■ dfievûné ploty

■ pergoly

■ altány

■ palisády

■ kvûtináãe

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

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

VÁŠ 3. STÁLÝ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

POTŘEBUJETE 
PENÍZE

na koupi bytu, domu

nebo rekonstrukci?

●

VyuÏijte moÏnosti úvûru

za v˘hodn˘ch podmínek.

●

V˘hodné spofiení dûtem.

●

Volejte: 

0606 102 558

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