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V á Ï e n í
obãané, do-
volená nám
s t a r ‰ í m
utíká asi
rychleji, neÏ
si pfiejeme,
a nezadrÏi-
telnû se blí-
Ïí nov˘ ‰kol-
ní rok, jistû
k nelibosti vût‰iny ‰kolákÛ. 

ProtoÏe v ãervenci ná‰ Zpra-
vodaj nevy‰el, je zajímav˘ch
událostí t˘kající se na‰eho mûsta
trochu více, takÏe se o nich zmí-
ním struãnûj‰í formou.

Koncem ãervna jsme u pfiíleÏi-
tosti v˘stavy Svût islámského u-
mûní pfiivítali ve mûstû chargé d’
affaires Íránské islámské republi-
ky pana M.Sharifa Khodaei, kte-
r˘ vyjádfiil  zájem o kontakt s nej-
vût‰ími metalurgick˘mi podniky
v okolí. V ãervenci byl  otevfien
hypermarket TESCO, kter˘ byl
postaven ve dfiíve nepfiíli‰ vzhled-
né prÛmyslové ãásti mûsta,
a kter˘ také díky podchodu pod
rychlostní komunikací I/56 je
bezpeãnû dosaÏiteln˘ i pro pû‰í.
Hned následující den - 29. ãer-
vence, jsem si vyzkou‰el sjez-
dovku v Chlebovicích, tentokrát
poprvé pû‰ky a za velkého hor-
ka. Slavnostnû se otevírala 22
metrÛ vysoká rozhledna Pano-
rama, kterou za velké pomoci ob-
ãanÛ Chlebovic postavilo mûsto.
Pevnû vûfiím, Ïe zaãíná bohat˘
Ïivot rozhledny a Ïe se brzy
dostane mezi populární náv‰tûv-
ní místa ve mûstû. V srpnu jsme
na radnici pfiivítali delegaci part-
nerského mûsta Ames ze státu
Iowa z USA vedenou starostou
mûsta panem Tedem Tedescem.
Tfiináctiãlenná v˘prava, kde ne-
chybûli ani potomci emigrantÛ
z âech, si pobyt u nás velmi
pochvalovala, pfiekvapil je poãet
turistick˘ch zajímavostí na Mo-
ravû i v âechách, stejnû tak jako
pohostinnost na‰ich lidí. V polo-
vinû srpna jsem se s nûkolika
zastupiteli zúãastnil náv‰tûvy
mûsta Jalty na Ukrajinû na po-
zvání starosty mûsta pfii pfiíleÏi-
tosti oslav zaloÏení mûsta. Jalta -
kdysi jedna z nejlákavûj‰ích
moÏností rekreace i u nás, si
stále drÏí statut lázeÀského
a hojnû nav‰tûvovaného mûsta.
Skladba turistÛ je tam nyní ale
trochu zmûnûna, jin˘ jazyk neÏ
ru‰tinu (ãi pfiíbuznou ukrajin‰ti-
nu) tam prakticky neusly‰íte.
Zájem z ukrajinské strany o na‰e
turisty je velik˘, ale obávám se,
Ïe vzdálenost  mûsta je pro bûÏ-
ného turistu z Moravy  pfiíli‰ veli-
ká. Jinak je v Jaltû co vidût, pfie-
dev‰ím zámky z období carské-
ho Ruska, budované v obtíÏn˘ch
terénech, jsou mistrovsk˘mi díly. 

V Chlebovicích vyroste nová
prÛmyslová zóna a bude tu pod-
nikat nadnárodní spoleãnost
Sandra Textile Mills s.r.o. - tato
skuteãnost je dnes uÏ jasná. 

Po více neÏ roãních pfiípravách
a splnûní v‰ech formálních i orga-
nizaãních náleÏitostí mûsto se
jmenovanou spoleãností, zastou-
penou spoleãníky Saeedem Akh-

tarem, jeho manÏelkou Petrou
Akhtarovou a Bedfiichem Vojkov-
sk˘m, podepsalo nájemní smlou-
vu a spoleãnost teì v Chlebo-
vicích vybuduje moderní textilní
továrnu. 

„Celková v˘mûra prÛmyslové
zóny je dvanáct hektarÛ a spoleã-
nost Sandra Textile Mills z této
v˘mûry zastaví plochu ‰esti a pÛl

hektaru. Prozatím bylo pfii pfiípravû
prÛmyslové zóny  Mûstem proin-
vestováno ãtyfiicet milionÛ korun,
celkov˘ rozpoãet je na ‰edesát
sedm milionÛ korun a ãtyfiicet mili-
onÛ korun bychom na tuto akci
mûli získat z programu Podpory
rozvoje prÛmyslov˘ch zón pro-
stfiednictvím âeské agentury pro
zahraniãní investice - CzechIn-
vest,“ informuje fr̆ decko-místeck˘
místostarosta Petr Rafaj, kter̆  zís-
kání velkého a v˘znamného inves-
tora pro prÛmyslovou zónu v Chle-
bovicích, jak˘m je spoleãnost San-
dra Textile Mills, povaÏuje za velk˘
úspûch. „V Chlebovicích vybudu-
jeme textilní závod, ve kterém
budeme vyrábût v‰e od nití aÏ po
konfekci. Na‰im prvofiad˘m záj-
mem je v˘voz. V továrnû vznikne
‰est set nov˘ch pracovních míst.
Budeme pouÏívat ‰piãkovou auto-
matizovanou v˘robu ‰etrnou vÛãi
Ïivotnímu prostfiedí,“ popisuje plá-
ny investora Saeed Akhtar. Dodal,
Ïe spoleãnost Sandra Textile Mills
nebude konkurovat místnímu Sle-
zanu, kter̆  se orientuje zejména
na ãesk˘ trh a má i odli‰n˘ druh
v˘roby. Dokonce pr̆  pfiíchozí spo-
leãnost nebude vyuÏívat ani pra-
covních sil vy‰kolen˘ch Slezanem.
„PouÏíváme jiné zafiízení i pracov-
ní postupy. Samozfiejmû nevyluãu-
ji, Ïe u nás budou pracovat nûkdej-
‰í zamûstnanci Slezanu, ale bû-
hem dvou let, neÏ stavbu továrny
dokonãíme, si vy‰kolíme vlastní
pracovníky podle na‰ich potfieb,“
fiíká Akhtar. (jr)

V Chlebovicích vyroste nová textilní továrna

ManÏelé Saeed a Petra Akhtarovi a Bedfiich Vojkovsk˘ jsou spoleãní-
ci firmy Sandra Textile Mills s.r.o., která do dvou let v Chlebovicích
vybuduje novou textilní továrnu. V ní najde zamûstnání ‰est set lidí. 

Foto: Jana Rumianová

(pokraãování na str. 5)

Ameriãané ve Fr˘dku
Zaãátkem srpna pfiijela do FM
oficiální delegace tfiinácti Ameri-
ãanÛ ze spfiáteleného universit-
ního mûsta Ames ve státû Iowa.
Mezi hosty byl napfiíklad staros-
ta mûsta Ames Ted Tedesco,
ãlenka mûstské rady Amesu Ann
Campbell, pfiijely sociální pra-
covnice, spisovatelka a nûkolik
uãitelÛ, mezi nimiÏ nechybûl ani
vyhlá‰en˘ „Uãitel roku státu
Iowa“ Jerry Pierce. Ameriãané
absolvovali bohat˘ program, ne-
zapomenuteln˘ veãer proÏili
i díky ãlenÛm fr˘deckého divadla
âtyfilístek, ktefií jim pfiedvedli své
loutky a pfiipravili posezení
u ohnû s country kapelou FM
Band. Na snímku ãlen v˘pravy
Steven Zrostlik. Více na str. 4. 

Foto: Jana Rumianová

Provoz hluãn˘ch restaurací Mûsto omezovat nebude
Zastupitelé Fr˘dku-Místku na svém posledním zasedání koncem ãervna neschválili obecnû závaznou

vyhlá‰ku o omezení provozní doby hostinsk˘ch a jin˘ch provozoven. „Pfiedev‰ím v letních mûsících se mnoÏí
stíÏnosti obãanÛ na hluk a ru‰ení noãního klidu v okolí restauraãních zafiízení. Obecnû závazná vyhlá‰ka
mûsta ãíslo 11/98 sice umoÏÀuje radû mûsta omezit hudební produkci pod sankcí, v urãit˘ch pfiípadech je to
v‰ak postup nedostateãn˘. Podle nov˘ch zákonÛ mÛÏe obec omezit i provozní dobu v˘‰e uveden˘ch zafií-
zení. I kdyÏ by bylo uÏití takové vyhlá‰ky spí‰e v˘jimeãné, mohlo by její pfiijetí vést k odhluãnûní nejzatíÏe-
nûj‰ích lokalit,“ zdÛvodÀoval starosta mûsta Zdenûk Stolafi návrh vyhlá‰ky. Starostovi se v‰ak zastupitele
mûsta pfiesvûdãit nepodafiilo a vyhlá‰ka schválena nebyla. (jr)

Zpravodaj 7_8/01   27.8.2001 9:26  Stránka 1



I. OSOBY
Poãet obyvatel celkem 61 736
(poãet obyvatel celkem zahrnuje osoby s trval˘m 
pobytem a cizince s dlouhodob˘ pobytem)
Trvale bydlící osoby úhrnem 61 577
Trvale bydlící osoby pfiítomné 54 705
Trvale bydlící osoby doãasnû nepfiítomné 6 872
MuÏi celkem 30 241
Îeny celkem 31 495
Cizí státní pfiíslu‰níci celkem 371
Osoby národnosti  - ãeské 54 961

- moravské 1 584
- nûmecké 60
- polské 238
- rómské 82
- slezské 250
- slovenské 2 607

Osoby bez vyznání 34 484
Osoby vûfiící celkem 21 615
Pracující muÏi - I. skupina 13 865
Pracující Ïeny - I. skupina 11 621
Pracovi‰tû v jiné obci âR 9 839

II. BYTY
BYTY ÚHRNEM 24 597
Trvale obydlené byty celkem 23 153
Neobydlené byty celkem 1 444
z toho z dÛvodu: obydlen pfiechodnû 598

slouÏí k rekreaci 102
nezpÛsobil˘ k bydlení 101

III. DOMY
DOMY ÚHRNEM 4 890
Trvale obydlené domy celkem 4 544
z toho rodinné domy 3 075
Neobydlené domy celkem 346

ManÏelé Horákovi z humani-
tární organizace ADRA Fr˘dek -
Místek jiÏ po sedmé pfiipravili
pro Ïáky Speciálních ‰kol ve
Fr˘dku-Místku nezapomenutel-
n˘ v˘let na svou soukromou
chatu v Beskydách - Visalajích. 

„Na chatu manÏelÛ Horákov˘ch
jsme se s dûtmi vypravili uÏ po
sedmé. Z této akce, kterou pod-
nikáme vÏdy ke konci ‰kolního
roku, se uÏ stala tradice, a na‰i
Ïáci se na ni cel˘ rok nesmírnû
tû‰í. Tento den b˘vá odmûnou
pro nejlep‰í Ïáky na‰ich Speci-
álních ‰kol za jejich celoroãní
vzorné chování a pûkné ‰kolní
v˘sledky,“ vysvûtluje fieditelka
Speciální ‰koly ve Fr˘dku-Místku
Ilja Malou‰ková. „Chtûla bych
touto cestou manÏelÛm Horáko-
v˘m za jejich kaÏdoroãní pozvání
na tak pûknou akci podûkovat,“
fiíká fieditelka Malou‰ková. 

„Chceme zajít do lesa na
houby, tû‰íme se na táborák, ta-
ky si zahrajeme nûjaké hry a tû-
‰íme se, aÏ nám paní Horáková
ukáÏe, jak její pes zpívá,“ svûfio-
valy se dûti jedno pfies druhé. Na
„zpívajícího psa“ skuteãnû do‰lo,
ale aÏ po fantastické bramboraã-
ce, které paní Horáková pro dûti
navafiila cel˘ kotel. „Pfií‰tí rok
bychom sem zase chtûli pfiijet, je
to tady bezva,“ hodnotily dûti
v˘let. (jr)
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V˘stava o díle kardinála
Od 23. záfií do poloviny fiíjna

probûhne v˘stava o Ïivotním díle
kardinála Josefa Berana, vûznû
fa‰istick˘ch i komunistick˘ch Ïa-
láfiÛ, kter˘ byl nakonec politickou
mocí donucen opustit svoji vlast
a zÛstat trvale v ¤ímû aÏ do své
smrti. Cílem v˘stavy je pfiiblíÏit
‰iroké vefiejnosti Ïivot a vysoké
mravní hodnoty tohoto vzácného
ãlovûka a vlastence, o jehoÏ bla-
hofieãení se v souãasné dobû
usiluje. V˘stava je instalována ve
farním kostele sv. Jana a Pavla
v Místku. Otevfiena bude vÏdy
v pondûlí, stfiedu, pátek a nedûli
od 15.00 do 17.00 hodin. 

Pfiijímací zkou‰ky ZU·
Základní umûlecká ‰kola ve

Fr˘dku-Místku vypisuje doplÀko-
vé pfiijímací zkou‰ky do v˘tvarné-
ho oboru. Zkou‰ky se konají ve
stfiedu 5. záfií od 14.00 hodin
v budovû ‰koly na ulici Politick˘ch
obûtí. 

ZU· má nov˘ telefon
Základní umûlecká ‰kola ve

Fr˘dku-Místku oznamuje nové
telefonní ãíslo: 0658/43 13 75.
Ostatní kontakty: zusfm@applet.cz,
http://www.zus.cz/zus_fm. 

Stfielby v záfií
Vojensk˘ útvar 4499 Fr˘dek-

Místek oznamuje, Ïe ve dnech
3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13.,
14., 17., 18., 19., 20., 21., 25.,
26. a 27. 9. 2001 budou prove-
deny stfielby z lehk˘ch pûchot-
ních zbraní na stfielnici v Chlebo-
vicích u Fr˘dku-Místku.

Nejlep‰í Ïáci Speciálních ‰kol ve Fr˘dku-Místku jeli za odmûnu na
chatu manÏelÛ Horákov˘ch z fr˘decko-místecké ADRY. Na uvítanou
dostali bramboraãku paní Horákové, která byla skuteãnû skvûlá a dûti
jí „sluply“ pln˘ kotel.  Foto: Jana Rumianová

Nejlep‰í Ïáci jeli za odmûnu na hory

V˘bûrové fiízení 
na dotace z programu
prevence kriminality
Mûsto Fr˘dek-Místek vyhla‰u-

je v˘bûrové fiízení na poskytnutí
úãelov˘ch dotací z programu pre-
vence kriminality na rok 2002
v oblastech:

-  sociální 
-  situaãní
-  informace pro obãany
Do v˘bûrového fiízení se

mohou se sv˘mi projekty pfiihlá-
sit obãanská nebo tûlov˘chovná
sdruÏení, stfiediska, spolky, na-
dace  a ostatní organizace, které
mají celomûstskou pÛsobnost
a nebyly zfiízeny za úãelem pod-
nikání.

Formuláfie Ïádostí a bliÏ‰í
informace poskytne:

Mûstsk˘ úfiad Fr˘dek-Místek,
odbor ‰kolství, kultury, mládeÏe
a tûlov˘chovy, Radniãní 1148,
738 22 Fr˘dek-Místek, ã.dvefií
315 - p. J. Kali‰ová tel.: 0658/
609 202 .

Îádosti a zpracované projekty
budou pfiijímány do 15. 10. 2001
(vãetnû) na v˘‰e uvedené adrese.  

Zaslané projekty se ÏadatelÛm
nevracejí a dÛvody nepfiijetí se
nesdûlují.

První pfiedbûÏné v˘sledky Sãítání lidu, 
domÛ a bytÛ 2001 za mûsto Fr˘dek-Místek

MÛÏete poÏádat 
o v˘pomoc

z charitativního
fondu Mûsta

Odbor sociálních sluÏeb mûst-
ského úfiadu oznamuje v‰em
zájemcÛm z fiad sdruÏení, or-
ganizací, zdravotnû a jinak han-
dicapovan˘ch obãanÛ, Ïe je
moÏné poÏádat o poskytnutí fi-
nanãní v˘pomoci z prostfiedkÛ
charitativního fondu Mûsta Fr˘d-
ku-Místku. 

Finanãní prostfiedky charitativ-
ního fondu jsou urãeny k tomu,
aby pomáhaly vyfie‰it nebo ales-
poÀ zmírnit tûÏkou Ïivotní situaci
zdravotnû, mentálnû a v˘raznû so-
ciálnû postiÏen˘m obãanÛm. O-
mezené prostfiedky z charitativ-
ního fondu je moÏné poskytnout
v tûch pfiípadech, kdy vzniklou
potfiebu nelze finanãnû zabez-
peãit jin˘m zpÛsobem - napfiíklad
pomocí sponzorÛ, dávkami z od-
boru sociální péãe mûstského ú-
fiadu, dotacemi z fr˘decko-mís-
teckého okresního úfiadu a po-
dobnû. BliÏ‰í informace Vám
budou poskytnuty na odboru soci-
álních sluÏeb MûÚ ve FM, tel.
0658/ 609 343. Pfiíslu‰n˘ formu-
láfi pro podání Ïádosti o poskyt-
nutí dotace z charitativního fondu
je moÏné vyzvednout rovnûÏ na
tomto odboru. 

Amnestie vyuÏila celá fiada dluÏníkÛ
Amnestie, jejíÏ vyhlá‰ením Mûsto Fr˘dek-Místek zbavilo dluÏníky na nájemném za stanoven˘ch podmí-

nek povinnosti platit z dluÏné ãástky penále, pfiinesla své ovoce: od 1. ledna 2001 do 30. ãervna 2001 uhra-
dilo cel˘ dluh na nájemném 28 dluÏníkÛ, ktefií Mûstu zaplatili celkovou ãástku 281 211 korun. Polovinu  nebo
vût‰í polovinu dluhu uhradilo 14 dluÏníkÛ a ti Mûstu zaplatili celkem 208 613 korun. Celkem tedy Mûsto do
konce ãervna na dluzích vybralo 489 824 korun. 
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Nemocnice ve Fr˘dku-Míst-
ku 20. srpna slavnostnû otev-
fiela dal‰í zrekonstruovan˘ pa-
vilón, ve kterém jsou umístûny
oddûlení klinické biochemie
(OKB) a hematologické oddûle-
ní s transfúzní sluÏbou (HTO).
Slavnostního otevfiení budovy
se, kromû fiady dal‰ích v˘znam-
n˘ch hostÛ, zúãastnil i ministr
financí Jifií Rusnok. 

„V novû otevfiené budovû se
ode dne‰ka budou centralizovat
laboratorní provozy obou jmeno-
van˘ch oddûlení, které jsou nes-
mírnû dÛleÏité pro rozhodování
lékafiÛ o postupech léãby pacien-
tÛ. Tyto laboratorní obory prodûla-
ly v poslední dobû obrovsk˘
v˘voj. Klasické laboratofie se skle-
nûn˘mi zkumavkami a plynov˘mi
hofiáky mizí a jsou nahrazovány
moderními pracovi‰ti s automatic-
k˘mi analyzátory, s poãítaãov˘m
zpracováním v˘sledkÛ a s mno-
hem pfiesnûj‰ími v˘sledky z ‰etr-
nûj‰ího odbûru daleko men‰ího
mnoÏství odebraného materiálu,“
vysvûtluje smysl práce obou od-
dûlení fieditel Nemocnice ve Fr˘d-
ku-Místku Ivo ·evãík. 

PÛvodní budova, kde se ve
tfiech podlaÏích nacházel pouze
provoz klinické biochemie a dolní
podlaÏí bylo v posledních letech
neobyvatelné kvÛli zatékání, byla
prodlouÏena o 15 metrÛ, novû

zaizolována proti vodû a zpfií-
stupnûna bezbariérov˘m vjez-
dem. Realizace této etapy rekon-
strukce fr˘decké nemocnice trva-
la pût mûsícÛ od konce února do
konce ãervence a stála 43 milio-
nÛ korun. „Jedním z dÛvodÛ, proã
muselo dojít k rekonstrukci budo-
vy OKB a k její pfiístavbû, byla
nutnost pfiesunutí a zaji‰tûní ãin-
nosti hematologicko-transfusního
oddûlení. Bylo to nezbytnû nutné
pro úspû‰né dokonãení první
ãásti rekonstrukce - dokonãení
bloku A, ve kterém mohou b˘t od
záfií zahájeny bourací práce. V blo-
ku A se mimo jiné nacházelo
právû i oddûlení transfúzní sluÏ-
by, které nebylo moÏné v areálu
nemocnice jinam umístit, a to jak
po dobu rekonstrukce, tak i po
ukonãení rekonstrukãních prací
v bloku A,“ fiíká fieditel ·evãík. 

Ministru financí Jifiímu Rusno-
kovi se novû zrekonstruovaná od-
dûlení líbila. „Chodím pravidelnû
darovat krev, takÏe mohu pro-
stfiedí srovnávat. Musím fiíct, Ïe
tato zrekonstruovaná oddûlení
jsou na velice dobré úrovni,“ tvrdil
ministr. Pfii prohlídce pavilonu se
snaÏil rozpt˘lit obavy místních
novináfiÛ z toho, jestli fr˘decká
nemocnice získá od státu v pfií‰-
tích letech dostatek prostfiedkÛ
na dokonãení rekonstrukce: „Tfie-
baÏe se stát snaÏí vkládat pro-

stfiedky hlavnû do nemocnic s nad-
regionální pÛsobností, je pravda,
Ïe jsou tyto prostfiedky omezené.
V pfií‰tích letech ov‰em budeme
jednoznaãnû preferovat investiã-
ní akce, které uÏ jsou zapoãaty
a rozestavûny, tak, jako ve
Fr˘dku, a naopak se zahajová-
ním nov˘ch akcí to bude velmi
sloÏité,“ fiekl ministr financí. ¤e-

ditel odboru územních rozpoãtÛ
ministerstva financí Rudolf Pro-
kop ho doplnil konstatováním, Ïe
Fr˘decká nemocnice jako celek
je v republikovém mûfiítku mezi
okresními nemocnicemi na ‰piã-
kové úrovni a je jednou z tûch,
které si skuteãnû pfiíliv financí
samy zaslouÏí. (jr) 
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Pfiednosta Okresního úfiadu ve FM Jifií Kajzar a fieditel Nemocnice ve
FM Ivo ·evãík diskutují s ministrem financí âR Jifiím Rusnokem.

Foto: Jana Rumianová

Zástupci ministerstva financí chválili fr˘deckou nemocnici

âesk˘ Telecom a.s. letos pro-
vádí pfieãíslování telefonních
linek v ãásti Místek. To má za
následek i zmûnu telefonních
ãísel fr˘decko-místecké ak-
ciové spoleãnosti DisTep. 

„Uvedeného pfieãíslování tele-
fonních linek na‰e spoleãnost
vyuÏila k modernizaci své poboã-
kové ústfiedny, která je od 15.
srpna 2001 doplnûna pfiímou pro-
volbu, která umoÏní pfiím˘ pfiístup
na vnitfiní telefonní linky na‰í spo-
leãnosti, a tím i urychlení spojení
pfiíchozích volání,“ informuje fiedi-

tel akciové spoleãnosti DisTep
Petr Jonas. 

Nová telefonní ãísla
spoleãnosti DisTep:

Spojovatelka: 442 111
Provolba: 442
Sekretariát fieditele: 442 119
Fax: 442 141
Ekonomick˘ námûstek: 442 114
Technick˘ námûstek: 442 107
Odbyt: 442 130
Ohla‰ovna poruch: 442 121
Autodoprava: 442 131
MTZ: 442 133

Dodavatel tepla DisTep má nová ãísla

Památky budou zpfiístupnûny vefiejnosti
V rámci  „DnÛ otevfien˘ch dvefií památek 2001“ budou zdarma zpfií-

stupnûny vefiejnosti památkové objekty ve mûstû Fr̆ dek-Místek a oko-
lí, a to v nedûli 9. 9.2001:

farní kostel sv. Jana a Pavla v dobû 13.00 - 17.00 hod.
kostel V‰ech svat˘ch 13.00 - 17.00 hod.
Evangelick˘ kostel 9.00 - 11.00 hod.

15.00 - 18.00 hod. 
kostel sv. Jana Kfititele 14.00 - 18.00 hod.
bazilika Nav‰tívení Panny Marie 14.00 - 18.00 hod.
kostel V‰ech svat˘ch v Sedli‰tích 14.00 - 18.00 hod.

II. roãník divadelního festivalu
o cenu „Beskydská Thálie“:
Pro dûti
âtvrtek 27.9. v 8.30 a 11.00 hod.
T¤I KMOT¤INKY - od 4 let 
Sobota 29.9. v 15.00 hod.
SNùHOVÁ KRÁLOVNA -od 6 let
Pro mládeÏ a dospûlé
âtvrtek 27.9. v 18:00 hod.
DÁMSKÁ JÍZDA - od 15 let
Pátek 28.9. v 15:00 hod.
DO SPRÁVN¯CH RUKOU - od
15 let

Nedûle 30.9. v 15:00 hod.
TO JE TEDA V¯LET - od 12 let
Podrobn˘ program festivalu naj-
dete v nabídce kulturních akcí na
str. 14. 

Divadlo âtyfilístek uvádí 
v pátek 7. záfií 2001 v 19.00 hodin 
pro mládeÏ od 15 let a dospûlé:
Dámská jízda
Komedie svûtovû proslulého dra-
matika N. Simona 
v provedení divadelního spolku
DUO Fr˘dek-Místek.

Pozvánka na divadelní festival o Beskydskou Thálii
O posledním víkendu v záfií bude jiÏ podruhé kulturní Ïivot na‰eho

mûsta obohacen o divadelní festival neprofesionálních souborÛ. Pfiije-
dou divadelní spoleãnosti z Orlové, Havífiova, Ostravy, Opavy, Krnova
a Bruntálu. Spolu s fr˘decko-místeck˘m divadelním spolkem Duo pfied-
vedou dospûl˘m divákÛm, ale i mládeÏi a dûtem své nejlep‰í inscena-
ce uplynulé sezóny, vesmûs ovûnãené vavfiíny z jin˘ch pfiehlídkov˘ch
klání. Soubory budou soutûÏit o cenu „Beskydská Thálie“ ve dvou kate-
goriích podle prÛmûrného vûku souboru, a to studenti a mládeÏ do 26
let, a ostatní. Dûti uvidí fiadu pohádek, mládeÏ a dospûlí vedle her svû-
tov˘ch autorÛ i hry vzniklé pfiímo v souborech. Hrát se bude od ãtvrtku
27. do soboty 29. záfií na dvou scénách - v Národním domû v Místku
a ve fr˘deckém âtyfilístku. Thálie je bohynû komedie, proto vás hry
úãinkujících urãitû dobfie pobaví. Jan Krulikovsk˘
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Do Fr˘dku-Místku pfiijela za-
ãátkem srpna na dvanáctidenní
náv‰tvu delegace tfiinácti Ame-
riãanÛ ze spfiáteleného mûsta
Ames v americkém státû Iowa,
aby prohloubila spolupráci
mezi obûma mûsty. Oficiální
spolupráce mezi Fr˘dkem-Míst-
kem a Amesem trvá uÏ ‰est˘m
rokem a zaãala za éry minulého
starosty Fr˘dku-Místku Pavla
Vyvijala. 

O pfiínosu spolupráce mÛÏe
ob‰írnû  povídat napfiíklad  celá fia-
da fr˘decko-místeck˘ch stfiedo-
‰kolsk˘ch studentÛ, ktefií mají
díky dobr˘m vztahÛm mezi obû-
ma mûsty jedineãnou pfiíleÏitost
studovat na americk˘ch ‰kolách
a, vût‰inou po dobu jednoho ro-
ku, také bydlet v nûkteré z ame-
rick˘ch rodin. Mimo studentÛ si sa-
mozfiejmû americké a ãeské ‰ko-
ly vymûÀují i lektory. 

Kromû stfiedních ‰kol uÏ této
rozvinuté spolupráce vyuÏily i nûk-
teré firmy, kter˘m se otvírají moÏ-
nosti napfiíklad vyváÏení v˘robkÛ
do USA. Tradiãní je spolupráce
mezi Rotary cluby a urãit˘ pfiínos

má vzájemná spolupráce i pfii rozvíjení cestovního ruchu. Pfii leto‰ní
náv‰tûvû AmeriãanÛ zasela semínko spolupráce se sv˘m americk˘m
protûj‰kem napfiíklad i fr˘decko-místecká nemocnice. Lékafii z interního
oddûlení navázali prostfiednictvím starosty Amesu Teda Tedesca komu-
nikaci s amesk˘mi internisty. Ke spolupráci se pfiipojila napfiíklad také 8.
základní ‰kola, jejíÏ Ïáci si od nynûj‰ka budou moci procviãovat angliã-
tinu dopisováním pomocí e-mailové po‰ty s amesk˘mi Ïáky, Ameriãané
8. Z· uÏ také poslali nûkolik kompaktních diskÛ s v˘ukou angliãtiny.
Spolupráci s Amesany ale letos zapoãali i Skauti ze Starého Mûsta
a nûkteré dal‰í organizace, firmy a spolky. 

Ameriãané zapoãali svou náv‰tûvu v âeské republice nûkolika „neo-
ficiálními“ dny stráven˘mi v Praze. Kromû toho, Ïe si tu prohlédli pod-
statnou ãást praÏsk˘ch památek, za‰li si na koncerty, nebo se projeli
parníkem po Vltavû, nav‰tívili také budovu Parlamentu âR. Spoleãnû
se zástupci Fr˘dku-Místku jim zodpovûdûl otázky t˘kající se na‰í stát-
nosti i fr˘decko-místeck˘ poslanec Parlamentu âR Karel Sehofi. Cestou
z Prahy si Ameriãané stihli prohlédnout i zámky âervená Lhota a Telã. 
V rámci Fr˘decko-místecké ãásti programu, kromû místní radnice, nav-
‰tívili napfiíklad fr˘deck˘ zámek i nûkteré expozice Muzea Beskyd, pod-
nikli exkurzi do fr˘decké nemocnice a Pivovaru No‰ovice, za‰li do míst-
ních galerií, prohlédli si pfiehradu Ole‰ná, za‰li se podívat do nového
domova dÛchodcÛ, vy‰plhali se aÏ na pÛdu baziliky Nav‰tívení Panny
Marie ve Fr˘dku, dotkli se jejího zvonu a podívali se i na mumie poutní-
kÛ ze 17. století ve sklepû tohoto kostela. Pfii náv‰tûvû 8. základní ‰koly
je ãekalo pfiekvapení, kdyÏ ze v‰ech obrazovek v poãítaãové uãebnû
blikaly internetové stránky mûsta Ames. Ameriãané ov‰em netrávili ãas
jen v samotném Fr˘dku-Místku. Jeli se podívat napfiíklad i do Tatry
Kopfiivnice a ·tramberku, na hrad Hukvaldy, obdivovali krojované
taneãníky festivalu Jáno‰íkÛv dukát v roÏnovském Skanzenu, prohlédli
si Státní hrad Bouzov a javofiíã-
ské jeskynû, ãást v˘pravy také
nav‰tívila soukromou zemûdûl-
skou farmu a aÏ k slzám je dojala
prohlídka koncentraãního tábora
v Osvûtimi v Polsku. Pfiíjemn˘
veãer proÏili díky fr˘decko-mís-
teckému radnímu a divadelníku
Janu Krulikovskému, kter˘ zorga-
nizoval veãer s prohlídkou loutek,
opékáním párkÛ a country skupi-
nou FM Band u divadla âtyfilístek.
Nezapomenutelné budou i jejich
záÏitky ze skautského tábora
v Bílé, kde jim Skauti z oddílu ze
Starého Mûsta pfiedvedli své
skautské rituály, pfii stahování
vlajky zazpívali ãeskou hymnu,
nechali Amesany si vlastnoruãnû
pfiipravit veãefii na ohni v alobalu
a nakonec si v‰ichni ãesko-ang-
licky zazpívali u táboráku. 

„Jsme v‰ichni plní dojmÛ. Va‰e
zemû je pfiekrásná a lidé nesmír-

Na hradû Bouzovû museli Ameriãané (zvykli v‰ude jezdit auty) zdolat
celou spoustu schodÛ. Tento úkol zvládli stateãnû, to ov‰em je‰tû
netu‰ili, kolik dal‰ích schodÛ je ãeká po cestû k jeskyním v Javofiíãku
i v samotné jeskyni. Jednu chvíli, poté, co je jeden z na‰ich mlad˘ch
tlumoãníkÛ pozlobil, Ïe jich tam jsou rovné tfii tisíce, ãást skupiny chtû-
la prohlídku jeskyní vzdát. Nakonec jsme je pfiesvûdãili, aby to nedû-
lali - a skuteãnû nelitovali. ¤íkali, Ïe za tu krásu jim stálo bolest nohou
a únavu pfiekonat. Na snímku zleva Ted a Joanne Tedesco, Jan
Tibbett, Chris Leehey, Steven Zrostlik.  
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Shellie Orngard, uãitelka na uni-
versitû, editorka a spisovatelka
si nenechala ujít pfiíleÏitost vyjít
aÏ na pÛdu baziliky Nav‰tívení
Panny Marie ve Fr˘dku a vlastní
rukou se dotknout jejího zvonu. 

Noreen Orngard, ve sv˘ch 77 le-
tech nejstar‰í úãastnice v˘pravy,
by fyzicky „strãila do kapsy“
i kdekterého mladíka. Sv˘m op-
timismem a úÏasnou pohodo-
vostí vÏdy „nakazila“ celé okolí. 

âechoameriãan Paul Zrostlik
byl velmi ‰Èastn˘, Ïe mohl opût
mluvit sv˘m rodn˘m jazykem.
Nutno fiíct, Ïe jím i pfies dlouho-
let˘ ãasov˘ odstup mluvil per-
fektnû. Bob Campbell s sebou
nenosil fotoaparát, ale blok
a tuÏku a pûkná zákoutí si
s neuvûfiitelnou rychlostí a pfies-
ností maloval.

Ann Campell a Ed Conley se pfii projíÏìce lodí po Vltavû tváfiili velmi spo-
kojenû. Úsmûv je neopustil ani poté, kdyÏ po chvíli pofiádnû zmokli. 

Jo Craig je obdivuhodná sv˘m
odhodláním. Nûkolik málo t˘d-
nÛ pfied zájezdem prodûlala
úraz pátefie, a, i kdyÏ na ní ob-
ãas byla patrná únava, rozhod-
nû si nenechala ujít ani jedinou
akci. S kamerou na rameni
a s úsmûvem zdolávala v‰ech-
ny bezpoãetné schody, Krá-
lovskou cestu v pûtatfiicetistup-
Àovém vedru i v‰echny zálud-
nosti ostatních v˘letÛ. Na jak˘-
koliv soucitn˘ dotaz vÏdy jen
odvûtila: „Jsem OK.“ 

Tfiináct IowanÛ pfiijelo do âeska utvrdit pfiátelství
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nû pfiátel‰tí a pohostinní. Pokud
mohu mluvit za sebe, jsem nad-
‰en a rozhodnû nelituji, Ïe jsem
tuto krásnou zemi nav‰tívil,“ fiekl
starosta Amesu Ted Tedecso.
„Ameriãané vût‰inou jezdí na
dovolenou jen do Kalifornie nebo
na nûkteré jiné místo v USA, nej-
v˘‰ zajedou do Kanady. VÛbec je
vût‰inou nenapadne, Ïe by mûli
jezdit napfiíklad do Evropy. Pfiitom
je tu tolik úÏasn˘ch míst. Velik˘
dojem na mne udûlaly v‰echny ty
hrady a zámky, nûco takového
v Americe není,“ hodnotil ãlen
v˘pravy Ed Conley.

Já uÏ jsem v âeské republice
byl a moc se mi tady líbí. Mí rodi-
ãe byli âe‰i a zaãátkem století se
odstûhovali do Ameriky. MÛj rod-
n˘ jazyk je ãe‰tina, do ‰esti let
jsem jin˘m jazykem nemluvil. AÏ
kdyÏ jsem zaãal chodit do ‰koly,
nauãil jsem se i anglicky. KdyÏ
rodiãe zemfieli, mûl jsem pak za cel˘ Ïivot jen velmi málo pfiíleÏitostí s nûk˘m mluvit ãesky. Má manÏelka je
Ameriãanka a uÏ ani mÛj syn Steven ãesky mluvit neumí. Teì jsem velmi ‰Èastn˘, Ïe znovu mohu mluvit
sv˘m rodn˘m jazykem a podívat se do zemû, kde mám své kofieny,“ vysvûtloval perfektní ãe‰tinou jeden ze
ãlenÛ delegace Paul Zrostlik. 

„Jsem velmi vdûãn˘ za to, Ïe jsem na vlastní oãi mohl vidût koncentraãní tábor v Osvûtimi. Je to naprosto
‰okující, kdyÏ ãlovûk vidí v‰echny ty hrÛzy na vlastní oãi. Tfiicet let jsem o tom uãil své studenty a nikdy mû

ani ve snu nenapadlo, Ïe tato místa uvidím na vlastní oãi. UÏ jen pfii
vzpomínce na to, co jsem tam vidûl, mi teãou po tváfiích slzy. Tím, Ïe
jsem tato místa vidûl, se mi navÏdy zmûnil úhel pohledu na válku, na
historické souvislosti s ní spojené i na lidi, ktefií touto hrÛzou museli pro-
jít. UÏ nikdy nesmíme dopustit, aby se nûco podobného opakovalo.
I proto je dÛleÏité rozvíjet na‰e pfiátelství,“ napsal e-mailovou po‰tou po
návratu do Ameriky Jerry Pierce.      Text a snímky: Jana Rumianová
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V dobû psaní ãlánku byl pfiede
dvefimi folkov˘ a country festival
se sv˘m jiÏ tfietím roãníkem, také
nás ãekalo otevfiení pro Místeãany
zajímavého podchodu pod silnicí
I/56 ve Sviadnovû, kter˘ by mûl
umoÏnit bezproblémové spojení
·tandlu  i pro pû‰í. A je‰tû jedna
vzácná náv‰tûva nás ãeká. Na
náv‰tûvu rekonstruované budovy
oddûlení klinické biochemie by
mûl pfiijet ministr financí Jifií Rus-
nok, kterého bychom mûli také pfii-
vítat i na radnici.

VáÏení obãané, pfieji Vám klid-
né proÏití zbytku letních dnÛ,
a slunce nejen v du‰i, ale i na
obloze.

(pokraãování ze str. 1)

Jerry Pierce, uãitel roku ve státû
Iowa, velmi rád poznává lidi ko-
lem sebe a povídá si s nimi.
Rozumûl si s na‰im fiidiãem Mi-
chaelem Pavelkem, vzájemnû
spolu zkou‰eli ãeské a anglické
jazykolamy a Jerry mûl nejvût‰í
legraci mûl z Michaelovy hlá‰ky
„bla - bla english,“ kdyÏ si
obãas nerozumûli. 

Starosta Fr˘dku-Místku Zdenûk Stolafi po slavnostní veãefii v kavárnû
Radho‰È v druÏném rozhovoru s radní Amesu Ann Campbell. Oba ko-
munální politici si mají o ãem povídat. 

Prezentace projednání zadání regulaãního
plánu lokality v Místku - Hliník druhá ãást

Odbor územního a ekonomického rozvoje Mûstského úfiadu 
ve Fr˘dku-Místku oznamuje 

ve smyslu § 20 zák. ã. 50/76 Sb. v platném znûní 
vefiejné projednávání návrhu zadání regulaãního plánu lokality

v Místku - Hliník druhá ãást
Návrhu zadání regulaãního plánu bude vystaven k nahlédnutí 

na odboru územního a ekonomického rozvoje Mûstského úfiadu 
ve Fr˘dku-Místku 

v dobû od 15.8.2001 do 15.9.2001,
v pondûlí a stfiedu od 8.00 do 16.30 hodin, 

v ostatní pracovní dny od 8.00 do 13.00 hodin.
Projednání návrhu zadání regulaãního plánu 

v Místku - Hliník druhá ãást za úãasti zpracovatele probûhne
dne 4.9.2001 v 9.00 hodin

v malé zasedací síni Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-Místku.
Podnûty, pfiipomínky a stanoviska k v˘‰e uvedenému tématu 

lze písemnû uplatnit nejpozdûji do 15.10.2001
na adrese Mûstsk˘ úfiad ve Fr˘dku-Místku, Radniãní 1148, 

738 22  Fr˘dek-Místek.
Ke stanoviskÛm a pfiipomínkám podan˘m 

po uveden˘ch lhÛtách se nepfiihlíÏí.

Pfií‰tí zastupitelstvo 
rozhodne o zadání

zmûn územního plánu
Odbor územního a ekonomic-

kého rozvoje oznamuje, Ïe na
18. zasedání Zastupitelstva mûs-
ta Fr˘dku-Místku koncem záfií
bude schvalován návrh zadání
zmûn ã. 5 územního plánu mûsta
Fr˘dek-Místek.

Po schválení zadání zpracova-
tel - Urbanistické stfiedisko Os-
trava - vypracuje návrh zadání
zmûn ã. 5, kter˘ bude opût vysta-
ven k vefiejnému nahlédnutí vãet-
nû vefiejného projednání s od-
born˘m v˘kladem. Pfiesné termí-
ny zvefiejníme vãas ve Zpra-
vodaji, regionálním tisku a na ú-
fiední desce MûÚ.

Pfiihlaste se do 
adresáfie dûtsk˘ch

zájmov˘ch organizací 
SdruÏení Klubko za podpory

Mûsta FM pfiipravuje Adresáfi
zájmov˘ch a volnoãasov˘ch or-
ganizací pro dûti a mládeÏ. Cí-
lem projektu je vytvofiení aktuál-
ního adresáfie v‰ech organizací
pracujících s dûtmi a mládeÏí ve
FM a jeho okolí, s jejich struãnou
charakteristikou a souhrnem ak-
tivit. Tento první komplexní adre-
sáfi umoÏní organizacím prezen-
taci své ãinnosti, nabízí nové
formy spolupráce a zejména bu-
de slouÏit dûtem, rodiãÛm a uãi-
telÛm pro vyhledání vhodn˘ch
zájmov˘ch aktivit. Pfiedpokládá-
me prÛbûÏné aktualizování adre-
sáfie i v následujících letech.
Prosíme proto v‰echny organiza-
ce, spolky, sdruÏení vûnující se
práci s dûtmi a mládeÏí ve FM
o „zaregistrování se“ do tohoto
adresáfie. Jedná se o zaslání
následujících informací: název
organizace, specifikace ãinnosti
a cílové skupiny (vûk, poãet) pro
kterou je ãinnost urãena, kon-
taktní adresu a osobu. Informace
je moÏné doplnit i do pfiipravené-
ho dotazníku, kter˘ je k dispozici
na www adrese: http://web.quic.cz/
osklubko/. Údaje za‰lete co nej-
dfiíve (nejpozdûji do konce záfií)
na adresu: SdruÏení Klubko, Nár.
muãedníkÛ 2548, 738 01 Fr̆ dek-
Místek, tel: 0606/258042 nebo na
mail: klubko@post.cz. Adresáfi po
zpracování by mûl b˘t k dispozici
postupnû na ‰kolách, v informaã-
ních centrech, knihovnách a na
www stránkách Mûsta FM.

Starostovi Amesu Tedu Tedescovi s manÏelkou Joanne, stejnû jako
v‰em ostatním ãlenÛm v˘pravy, no‰ovické pivo velmi chutnalo.
ProtoÏe v Americe pr˘ nejsou zvyklí pfies den a na vefiejnosti pít alko-
hol, ze zaãátku se na tradiãní ãeské „jedno“ po obûdû dívali tak tro-
chu jako na barbarsk˘ zvyk. NeÏ z ãesk˘ch zemí odjeli, pfii‰li tomuto
„barbarskému“ zvyku na chuÈ a pivo po obûdû si s velk˘m gustem
dávali v‰ichni. 

- spolupráce vzklíãila mezi lékafii i ‰kolami
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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

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

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

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

·kolení fiidiãÛ vãetnû pfiezkou‰ení
podle zákona 247/2000

PRO STUDENTY SLEVA

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu) 
Po 17.00 - 18.00 hod.; zahájení 3.9., 10.9. a 17.9. 

In formace: te l . :  0658/67 12 88, te l . :  0724/20 00 40

CARAADD
A, B, C

Nejkrásnûj‰í 
prÛkazové fotografie 

ve Fr˘dku-Místku

DIGITÁLNÍ POLAROID
Vyberte si svou nejkrásnûj‰í

fotografii pfied vyvoláním

MoÏnost pfiefocení zdarma!

Fotocentrum ·lachta
Po - Pá 8.00 -17.45 hodin

Farní námûstí 57 
(u kostela sv. Jakuba)
738 02 Fr˘dek-Místek

Tel.: 
0777/81 81 61
0608/81 81 61

PÛjãovna
mal˘ch stavebních strojÛ a zafiízení

ZÁMEâNICTVÍ
Tel.: 0658/659 145, Chamrád P., Skalice 308, FM

Mobil: 0723 308 529, 0723 529 024

Míchaãky 65 l aÏ 180 l - 50 Kã na den

Míchaãky 65 l na 220 V

Elektrické vrátky

Elektrické rozvádûãe 380/220 V

Dle âSN - pûtikolík

Stavební v˘tahy do 3 m a do 8 m

Sváfieãka KS 350

Trubkové le‰ení podlaÏky

HAKI le‰ení 

Elektrické ruãní náfiadí

V̆ suvn˘ kozlík

Kádû na maltu 200 l - 1 m3

Plynov˘ hofiák ...........a jiné
Pfieprava tuh˘ch a sypk˘ch materiálÛ 

do dvou tun. Opravy stavebních 
míchaãek, vrátkÛ a stavební techniky. 

Pracovní doba 16.00 - 20.00 hod. 

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·

PNEUCENTRUM PROFI

PRODEJ

SERVIS

Otevfieno: 
Po - Pá 8.00 - 16.30 hod., 
So 8.00 - 12.00 hod. 

PNEUCENTRUM PROFI
Pneuservis pro osobní, dodávkové, uÏitkové a nákladní vozy

HAVARIJNÍ SLUÎBA

NONSTOP

0608/868 868

Bruzovská 3270, 738 01 Fr˘dek-Místek 
- 200 m nad ãerpací stanicí KARIMPEX (BENLUX)

v objektu firmy AUTOCENTRUM
Tel./fax: 0658/623 805, Mobil: 0608/868 868
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Seznam odchycen˘ch psÛ pfiedan˘ch do útulku
2. 6. 2001 na Klicperovû ul. nalezen mal˘ ãern˘ kfiíÏenec, fena 

19. 6. 2001 na ul. Palkovické odchycen hnûd˘ kfiíÏen˘ labrador,
fena

22. 6. 2001 na Zámeckém nám. nalezen bílo-hnûd˘ kfiíÏenec
2. 7. 2001 v prodejnû Baumax odchycen krémov˘ chlupat˘ kfií-

Ïenec 
3. 7. 2001 na Salichovû ul. odchycen chlupat˘ ‰ed˘ kfiíÏenec 
4. 7. 2001 v Lískovci za âD nalezen nûm. ovãák, ãern˘ se Ïlu-

t˘mi znaky
7. 7. 2001 na Novodvorské odchycena fena hnûdého kfiíÏence
7. 7. 2001 na ul. J.Trnky odchycen ãern˘ nûm. ovãák
8. 7. 2001 pfiiveden na MP kfiíÏenec zlaté barvy s obojkem

a vodítkem  
10. 7. 2001 ve Fr˘deckém lese nalezeno ãerné ‰tûnû, kfiíÏenec
12. 7. 2001 v Místku - Bahnû odchycen nûm. ovãák
13. 7. 2001 u fieky Morávky odchycen bílo-hnûd˘ kfiíÏenec,

‰tûnû
15. 7. 2001 nalezena vlko‰edá mladá fena nûmeckého ovãáka
16. 7. 2001 na ul. K Hájku odchycen ãern˘ pudl
16. 7. 2001 u KD VP nalezena 2 ãerná ‰tûÀata, kfiíÏenci
16. 7. 2001 na Ole‰né odchycen kfiíÏenec - rezavá fena 
16. 7. 2001 na Fr˘dlantské ul. odchyceno ãerné ‰tûnû, kfiíÏenec
17. 7. 2001 na ul. J. Pe‰iny odchycen ãern˘ kfiíÏenec nûm.

ovãáka
17. 7. 2001 na ul. J. Ha‰ka nalezena 2 ‰tûÀata, smûs velikosti

jezevãíka
21. 7. 2001 na ul. J. âapka  nalezen mal˘ ãern˘ psík
25. 7. 2001 Na Vyhlídce odchycena fena dalmatina
26. 7. 2001 v sadech Svobody nalezeno ‰tûnû nûmeckého

ovãáka ‰edé barvy 
28. 7. 2001 na ul. Klicperovû odchycena rezavá fena jezevãíka
2. 8. 2001 na Nové Osadû odchycena fena rotvajlera 
3. 8. 2001 ve fr˘deckém lese odchycena fena, rezav˘ kfiíÏenec
5. 8. 2001 na Ole‰né odchycen rotvajler, ãern˘ se svûtl˘mi

znaky, ã.zn. 10556 
7. 8. 2001 u rest. U splavu nalezeno ‰tûnû kfiíÏence nûm.

ovãáka 
7. 8. 2001 v Lískovci u Z· odchyceno ãerné ‰tûnû, kfiíÏenec
7. 8. 2001 v Bahnû - Pfiíkopy odchycen ãernohnûd˘ kfiíÏenec

nûm. ovãáka
8. 8. 2001 na ul. J. z Podûbrad odchyceno ‰tûnû nûm. ovãáka,

ãerné s pálením
9. 8. 2001 u Je‰tûra odchycena hnûdá men‰í kfiíÏená fena 
9. 8. 2001 odchyceno ãerné ‰tûnû, kfiíÏenec

10. 8. 2001 na Pansk˘ch Nov˘ch Dvorech odchycen kfiíÏenec
nûm. ovãáka

14. 8. 2001 u nemocnice odchycen mal˘ ãern˘ kfiíÏenec s bílou
náprsenkou

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, III. NP - nebytov˘ prostor o v˘mûfie
20 m2 (1 místnost)

3) Objekt ãp. 6, nám. Svobody, II. NP. - nebytové prostory o v˘mûfie
80 m2

4) Objekt ãp. 1975, 8. pû‰ího pluku, IV. NP - 8 kanceláfií, III. NP - 5
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. 2299, T.G.Masaryka, I. PP. - nebytové prostory o v˘mû-

fie 11 m2 (prodejna)
2) Objekt ãp. 646, Kostikovo nám., IV. NP - 4 kanceláfie, III. NP - 2

kanceláfie 
3) Objekt ãp. 604, ul. Sadová - V., VIII., IX. NP.  - kanceláfie (soc. zafií-

zení 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. 
Informace: Mûstsk˘ úfiad ve Fr˘dku-Místku, odbor správy obecního
majetku, tel. ã. 609 172, 609 179. 

SBùR NEBEZPEâN¯CH SLOÎEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Na vybrané parkovi‰tû ve mûstû mÛÏe obãan mûsta Fr˘dku-Místku
bezplatnû pfiedat tyto nebezpeãné sloÏky odpadu: mazací oleje, mo-
torové oleje, olejové filtry, zbytky barev, lakÛ a fiedidel, televizory, ob-
razovky, lednice, autobaterie, monoãlánky, záfiivky, v˘bojky, rádia, po-
ãítaãe, pouÏité domácí spotfiebiãe, pouÏité obaly od postfiikÛ, hnojiv
a chemick˘ch látek vyfiazené léky.

parkovi‰tû ve F-M mûsíc termíny sbûru
U kina Petra Bezruãe Záfií 4.9. - 6.9.

¤íjen 2.10.- 4.10.
¤íjen 30.10.-1.11.  
Listopad 27.11.-29.11.

U krytého bazénu -Místek Záfií 11.9.-13.9.
¤íjen 9.10.-11.10. 
Listopad 6.11.-8.11.
Prosinec 4.12.-6.12.

U Mariánského kostela - Fr˘dek Záfií 18.9.-20.9.
¤íjen 16.10.-18.10.
Listopad 13.11.-15.11.
Prosinec 11.12.-13.12.

Naproti zastávky Na Veselé - Fr˘dek Srpen  28.8.-30.8
Záfií 25.9.-27.9.
¤íjen 23.10.-25.10.
Listopad 20.11.-22.11.
Prosinec 18.12.-20.12.  

Sbûr nebezpeãného odpadu provádí Fr˘decká skládka a.s. 
v dobû od 8.00 - 16.00 hod. Telefon: 623 546 kl. 25, 636 251. 

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

KBB
● zfiizování a provoz

spoleãn˘ch 
televizních antén

● montáÏe a servis
antén

Tel/fax/zázn.
0658/622 161

âistota na chodnících, u po-
pelnic a kontejnerÛ, utváfií vz-
hled mûsta stejnû, jako histo-
rické stavby, nové domy a mo-
derní supermarkety. 

Nûktefií obyvatelé mûsta se v‰ak
snaÏí upotfiebené vûci, jako na-
pfiíklad staré lednice, kusy nábyt-
ku, staré ‰aty a podobnû, odklá-
dat vedle kontejnerÛ ve snaze u-
moÏnit pfiípadn˘m zájemcÛm v˘-
bûr v tomto haraburdí. Tato ãinnost
je v‰ak zakládáním ãerné skládky
a je v rozporu s vyhlá‰kou mûsta
Fr˘dku-Místku ãíslo 10/2000. 

„Obãané vût‰inou vûdí ãi tu‰í,
Ïe pohodit napfi. krabici s obno-
‰en˘mi botami a kabáty na ãer-
stvû pokoseném trávníku se nes-
mí, spoléhají ov‰em na anonymi-
tu mûsta nebo vyná‰ejí tyto vûci
v noci. Takové poãínání je nevhod-

né a zbyteãné. V na‰em mûstû
se odebírají tyto odpady v mobil-
ní sbûrnû Fr˘decké skládky a.s.
na vyhrazen˘ch parkovi‰tích od 8
- 16 hod,“ upozorÀuje Helena
âermáková z odboru dopravy a slu-
Ïeb Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-
Místku. (Termíny a místa sbûru u-
vádíme níÏe.)   

Odpad vznikl˘ pfii stavebních
úpravách bytu, ãi domu musí od-
vézt na fiízenou skládku provádûcí
firma. Pokud opravy provádí vlas-
tník bytu svépomocí, mÛÏe si ob-
jednat kontejner a odvoz u Tech-
nick˘ch sluÏeb a.s., nebo u Fr̆ -
decké skládky a.s. „V‰ichni, kdo
vyuÏívají tohoto sbûru, pomáhají
pfii prevenci vzniku ãern˘ch sklá-
dek a nemalou mûrou pfiispívají
k udrÏování ãistoty ve mûstû,“ do-
dala Helena âermáková. (OdaS)

Odkládaní haraburdí vedle popelnic 
je vlastnû zakládáním ãerné skládky
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Spoleãnost ·tûrkovny Dolní
Bene‰ov, která se fiadí k nej-
vût‰ím betonáfisk˘m a tûÏeb-
ním komplexÛm v âeské repub-
lice, vybudovala ve Fr˘dku-
Místku, mezi Star˘m Mûstem
a Ba‰kou, pro oblast Beskyd
nákladem 47 miliónÛ korun mo-
derní betonáfiské centrum.

„Strategické rozhodnutí padlo
pfied dvûma lety a o rok pozdûji
po jednání s Ministerstvem pro
místní rozvoj âR o pfiidûlení úãe-
lové dotace na podporu zamûst-
nanosti v regionu padlo rozhod-
nutí uvolnit ze státních prostfied-
kÛ 20 milionÛ korun na vytvofiení

67 nov˘ch pracovních míst ve
vznikajícím betonáfiském centru,“
informuje Jifií âerník z mediální
spoleãnosti Silver B.C. (Podle
posledních informací dosud nej-
sou v‰echna místa obsazena. -
pozn. red.) Vloni v prosinci pak
byla dodána pfiíslu‰ná technolo-
gie, v lednu zaãal zku‰ební pro-
voz a od 25. ãervna jede betonáfi-
ské centrum na pln˘ v˘kon. Ten
pfiedstavuje v˘robu 50 kubíkÛ
betonové smûsi za hodinu, v zi-
mû pak 30 kubíkÛ. Pfiitom stará
betonárna nedosahovala ani po-
loviãní kapacity, v zimû nevyrá-
bûla vÛbec.

Souãástí a chloubou betonáfi-
ského centra ·tûrkoven je v˘z-
kumná laboratofi pro zkou‰ení be-
tonáfisk˘ch smûsí a v˘zkum smû-
fiující k co nejvy‰‰í efektivitû a ús-
porám, vybudovaná v úzké spo-
lupráci s odborníky Vysoké ‰koly
báÀské - Technické univerzity. 

V minulém pfiíspûvku Vás Re-
gionální inovaãní centrum Fr˘-
dek-Místek informovalo, Ïe kro-
mû standardních programÛ stát-
ních podpor MSP jsou v prÛbû-
hu roku vyhla‰ovány podle
momentální situace dal‰í pro-
gramy formou vefiejné soutûÏe. 

U tûchto programÛ je velmi
obtíÏné zjistit, kdy a zda-li vÛbec
budou v daném roce vyhlá‰eny.
Pfiitom pro vyhlá‰ení jsou stano-
veny pomûrnû krátké lhÛty, kdy
Ïádost o podporu v rámci vyhlá-
‰eného programu musí b˘t zpra-
cována a pfiedloÏena, jinak je její
podání bezpfiedmûtné. 

Pfii ve‰keré na‰í snaze v pfied-
stihu informovat o tûchto progra-
mech se nám, vzhledem k termí-
nÛm vydání  Zpravodaje, nepo-
dafiilo Vás upozornit na poslední
vyhlá‰enou soutûÏ ve v˘zkumu
a v˘voji a transferu technologií
na v˘bûr  projektu do programÛ
vypsan˘ch MPO na  rok 2002.

Bylo vyhlá‰eno celkem 5 pro-
gramÛ:
• Zv˘‰ení v˘konnosti ãeského

prÛmyslu  - PROGRESS

• V˘zkum, v˘voj a transfer tech-
nologií pro MSP - TECHNOS

• Projektová konsorcia - 
KONSORCIA

• Strategické prÛmyslové techno-
logie - STRATECH

• Restrukturalizace oceláfiského
prÛmyslu - OCEL
urãen˘ch na podporu prÛmy-

slového v˘zkumu a v˘voje a na
podporu projektÛ smûfiujících
k rozvoji technik a technologií
mal˘ch a stfiedních podnikÛ
z prostfiedkÛ státního rozpoãtu
poskytnut˘ch v roce 2002.

Kamenem úrazu je, Ïe pfiíjem
Ïádostí podpor konãí dnem 31. 8.
2001 ve 12 hod., takÏe vût‰ina
zájemcÛ odkázan˘ch pouze na
na‰e informace ve Zpravodaji se
v tomto pfiípadû nebude moci zú-
ãastnit. Aby jste se této situaci na-
pfií‰tû vyvarovali, doporuãujeme
Vám, získávat aktuální informace
pfiímo v RIC F-M na známé adre-
se: Regionální inovaãní centrum
Fr̆ dek-Místek s.r.o., Dobrá 240,
tel. 601 171 (601 201, 601 206).

Znovu pfiipomínáme a upfiesÀu-
jeme, Ïe pravdûpodobnû v pos-
lední dekádû záfií bude vyhlá‰en

program s finanãní podporou EU
jen pro vybrané regiony (Morav-
skoslezsk˘ kraj a jiné) s názvem
„Zavádûní nov˘ch technologií
a v˘robkÛ do v˘robní základny“.
Je urãen pro MSP pÛsobící ve
zpracovatelském prÛmyslu nebo
stavební ãi fiemeslné v˘robû. Na
projekt lze získat dotaci aÏ 3,5
mil. Kã, pfii 50 % podílu vlastních

nákladÛ a max. 2-leté doby fie‰e-
ní. ZájemcÛm o tento program
doporuãujeme nás kontaktovat
koncem záfií tohoto roku.

V pfií‰tím ãísle Zpravodaje Vás
budeme informovat o pfiipravova-
n˘ch akcích organizovan˘ch RIC
F-M pro malé a stfiední podnika-
tele. (ric)

Pfiipravují se dal‰í programy s finanãní podporou EU
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Valné shromáÏdûní SdruÏení
Region Beskydy se uskuteãnilo
ve ãtvrtek 26. ãervence v Ná-
rodním domû ve Fr˘dku-Místku. 

Jedním z dÛleÏit˘ch bodÛ pro-
gramu byla volba nového pfied-
sedy pfiedstavenstva na dal‰í
funkãní období. Na návrh ãlenÛ
pfiedstavenstva Karla Houdka ze
SdruÏení obcí „Slezská brána“
a Pavola Luk‰i ze Zájmového
sdruÏení Fr˘dlantsko-Beskydy
byl jednohlasnû schválen ing.
Petr Rafaj, kter˘ tuto funkci
vykonával i v pfiedchozím voleb-
ním období.

Namísto zástupce hejtmana kra-
je ing. Jifiího Carbola, kter̆  zaslal
písemnou rezignaci na funkci ãle-
na pfiedstavenstva SdruÏení Re-
gion Beskydy, byl navrÏen nov˘
ãlen pfiedstavenstva - starosta ob-
ce Morávka ing. Josef Klimánek. 

Pfiedseda SdruÏení Region Bes-
kydy ing. Petr Rafaj pfiednesl v˘-
roãní zprávu o ãinnosti sdruÏení
za uplynul˘ rok a Petr Kolãárek
z Beskydského informaãního cen-
tra ve Fr̆ dku-Místku pfiítomné se-
známil se studií „Strategie ces-
tovního ruchu v Regionu Bes-
kydy“. (hw)

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

Mûsto Fr˘dek-Místek mûlo ke
konci ãervence v pomûru k poã-
tu ekonomicky aktivního oby-
vatelstva 14,48 % nezamûstna-
n˘ch. Úfiad práce ve Fr˘dku-
Místku eviduje celkem 4 862 ne-
zamûstnan˘ch obyvatel mûsta,
z tohoto poãtu je 2 653 muÏÛ
a 2 209 Ïen. 2907 osob z toho-
to poãtu je nezamûstnan˘ch
déle neÏ pÛl roku. 

Nejpoãetnûj‰í skupinu neza-
mûstnan˘ch tvofií lidé ve vûku od
20 do 29 let, je jich 1450. Dále
platí, Ïe ãím vy‰‰í vûková katego-
rie, tím ménû osob bez práce.
Nezamûstnan˘ch lidí ve vûku
mezi 50 a 59 roky pak je ve
mûstû „jen“ 1030. Obecnû také
platí, Ïe lidé s vy‰‰ím vzdûláním
mají lep‰í vyhlídky na práci: za-
tímco nezamûstnan˘ch lidí z Fr̆ d-
ku-Místku bez vzdûlání, vyuãe-
n˘ch a se stfiedním vzdûláním bez
maturity je u úfiadu práce evido-
váno 3516, u osob s maturitou
tento poãet klesl na 1124 a neza-

mûstnan˘ch lidí s vy‰‰ím a vyso-
ko‰kolsk˘m vzdûláním je evido-
váno jen 222. 

Z celookresního hlediska ãinila
do konce ãervence míra neza-
mûstnanosti 13,75 %, fr˘decko-
místeck˘ úfiad práce evidoval
celkem 14 532 uchazeãÛ o za-
mûstnání, coÏ je o 246 více neÏ
v ãervnu. Îen je z tohoto poãtu
6 941 (coÏ ãiní 47,8 %), absol-
ventÛ 2 249 a uchazeãÛ se ZPS
2 149. 

Z hlediska pracovních pfiíleÏi-
tostí evidoval ke konci ãervence
fr˘decko-místeck˘ úfiad práce
celkem 545 voln˘ch míst s mís-
tem v˘konu práce v okrese FM,
to je  prÛmûrnû 26,7 uchazeãÛ na
jedno místo (vloni v ãervenci pfii-
padalo na jedno pracovní místo
29,9 uchazeãÛ). Pro TH pracov-
níky bylo nabízeno 96 vhodn˘ch
voln˘ch míst, pro dûlníky 449, pro
obãany se ZPS 45 míst a pro ab-
solventy a mladistvé 85 voln˘ch
míst. Nejvíce voln˘ch pracovních

míst bylo v ãervenci hlá‰eno pro
profese ‰iãka, pomocn˘ dûlník,
sváfieã, kuchafi, ãí‰ník - servírka,
frézafi, soustruÏník, obchodní zá-
stupce, fiidiã, horník a zedník. (jr)

Ve Fr˘dku-Místku je témûfi pût tisíc nezamûstnan˘ch

Nové betonáfiské centrum 
vytváfií 67 pracovních míst

Petr Rafaj opût pfiedsedou 
SdruÏení Region Beskydy 26.7.2001

✌

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
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Sestry Vincentky kaÏdoroãnû 8. prosince obnovují své fieholní sliby.
Na snímku vlevo sestra Damiána a sestra Benigna. Foto: Archiv
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V roce 1999 se stal Fr˘dek-
Místek opût domovem dvou
sester Vincentek. Obnovily zde
svou ãinnost podobnû jako
Milosrdné sestry svatého Kar-
la Boromejského, jeÏ zapoãaly
svou sluÏbu o rok dfiíve v lé-
ãebnû Boromeum. 

Z kronikáfisk˘ch záznamÛ vy-
ãteme, Ïe první milosrdné sestry
pfii‰ly do Fr˘dku a Místku pfied
více neÏ 100 lety, a to jak sestry
Boromejky do Místku (záfií 1886),
tak Milosrdné sestry svatého Vin-
cence de Paul. Ty pfii‰ly do Fr˘d-
ku roku 1887 na pozvání pátera
Jana Tvrdého, administrátora Ma-
riánského poutního chrámu. 

Z historie b˘valého
domova dÛchodcÛ 

Tfii sestry Vincentky bydlely
v Mariánské ulici v dfievûné cha-
lupû o tfiech místnostech, kde
sleãna Janitzká zfiídila opatrovnu
pro dûti. SlouÏila dûtem továrních
dûlnic, které sem ráno pfiivádûly
dûti a veãer si je braly domÛ.
Sestry pracovaly nejen v opat-
rovnû, ale i po domech o‰etfiova-
ly nemocné a pozdûji pfievzaly
starou nemocnici. Nevyhovující
dfievûná chalupa byla zbofiena
a zapoãala v˘stavba dvojdomu ã.
p. 1287 a 1288, kter˘ stojí na
Mariánském námûstí dodnes.
Slavnostnû posvûcen byl v roce
1899. V ãásti domu bydlely sest-
ry Vincentky, sídlila zde opatrov-
na a od roku 1926 byl tu zfiízen
také chudobinec. SlouÏil nejprve
obyvatelÛm Fr˘dku, pozdûji i li-
dem ze ‰irokého okolí. Provoz
domu si vyÏádal pfiíchod dal‰ích
sester. Zaji‰Èovaly  ãinnost, udr-
Ïovaly a vybavovaly dÛm aÏ do
roku 1950, kdy tady státní správa
zfiídila domov dÛchodcÛ a matefi-
skou ‰kolu.

Do nemocnice na Hasiãské
ulici pfii‰ly Vincentky roku 1923.
Na Ïenském, muÏském a infekã-
ním oddûlení pÛsobilo zpoãátku
jen sedm, nanejv˘‰ deset, sester.
Souãástí nemocnice byly lékárna,
prádelna, kuchyÀ a operaãní sál.
V kaÏdé ãásti pracovala jedna
sestra s pomocnicí. Jen na ope-
race se scházely v‰echny, aby
zabezpeãily nutn˘ provoz.

Odchod sester 
do internace

Po otevfiení nové nemocnice
ve Fr˘dku v roce 1935 tu zaãaly
pracovat Milosrdné sestry sv.
Vincence de Paul ve stále vût‰ím
poãtu. Politick˘ v˘voj pro roce
1950 v‰ak zpÛsobil jejich nucen˘
odchod ze ‰kol, z nemocnic
a sociálních zafiízení. Z fr˘decké
nemocnice byly vypovûzeny v ro-
ce 1957 a uÏ se sem nevrátily.
Nûkteré ode‰ly do domova dÛ-
chodcÛ na Mariánském námûstí,
ostatní byly odvezeny do interna-
ce v Terezínû. Poslední Vincent-
ka odchází z domova dÛchodcÛ

do nucené internace v Bílé  Vodû
v roce 1974.

Zmínûná budova ã. p. 1287
a 1288 po pfiestûhování domova
dÛchodcÛ byla v roce 1999 vrá-
cena Kongregaci Milosrdn˘ch
sester sv. Vincence de Paul. Spo-
leãnû s Charitou Fr˘dek-Místek
byl  tu  ve stejném roce úspû‰nû
realizován projekt DÛm pokojné-
ho stáfií u Panny Marie Fr˘decké.

Sestra Benigna 

Do Fr˘dku-Místku pfii‰ly sestry
Benigna a Damiána. Patfií k fie-
holnímu spoleãenství padesáti
sester Vincentek, které Ïijí v âes-
ké republice.  V Domû  pokojného
stáfií slouÏí nemocn˘m  konkrét-
ními skutky lásky v duchu poslá-
ní, které pfiijaly po vzoru svého
patrona sv. Vincence de Paul.

Sestra Benigna se narodila
v Písku u Jablunkova. Nebylo jí
je‰tû sedmnáct let, kdyÏ po válce
vstoupila do kongregace, která
sídlila a sídlí v KromûfiíÏi.  Odtud
ode‰la do  nemocnice v Kyjovû,
pak do domova dÛchodcÛ ve
StráÏnici a nakonec skonãila v in-
ternaci v Bílé Vodû.  Dobfie si vz-
pomíná na kru‰né chvíle, které
sestry proÏívaly pfii nucen˘ch od-
chodech a vystûhováních. Pfies-
toÏe v roce 1999 mûla váÏné zdra-
votní problémy, na pastoraãní
sluÏbu do Fr˘dku se tû‰ila.  Pe-
ãuje o duchovní Ïivot obyvatel Do-
mu pokojného stáfií a o kapli sv.
Vincence, ve které b˘vá slouÏena
jedenkrát t˘dnû bohosluÏba za
úãasti obyvatel i zamûstnancÛ.

Sestra Damiána

Sestra Damiána pracuje jako
staniãní sestra. Nepochází z tra-
diãní katolické rodiny. Boha po-
znala aÏ jako studentka Stfiední
zdravotnické ‰koly ve Vy‰kovû.
Navzdory pfiedpokladu, Ïe jen
z dobrého duchovního zázemí
mÛÏe vyrÛst duchovní povolání,
sloÏila v roce  1998 fieholní sliby.
¤íká: „Mezi sestrami je hodnû
konvertitek, tedy tûch, které pfiija-
ly víru vût‰inou aÏ v dospûlosti.
Velkou stopu na mû zanechal
okamÏik, kdy moje babiãka proÏí-
vala  v nemocnici kritickou noc,
která mûla rozhodnout, zda
babiãka pfieÏije.  Tehdy jsem se
sama sebe ptala, kdo vlastnû
rozhoduje o tomto Ïití ãi neÏití?
Hodnû mû také ovlivnily spolu-
Ïaãky.  V ãervnu  jsem odmaturo-
vala a v srpnu jsem se stala
postulantkou, ãili ãekatelkou.
PfiibliÏnû roãní zku‰ební doba
Ïivota ve spoleãenství sester mû
ujistila, Ïe se chci stát ãlenkou té-
to kongregace. Zkou‰ka  defini-
tivního odlouãení od rodiny a pfiá-
tel byla pro mû tûÏká, pfiesto mi ji
Pán poÏehnal a poÏehnal i mé
rodinû. A jak fiekl kdysi sv. Vin-
cenc de Paul - BÛh nikdy nevolá
k dílu, ke kterému by nedal po-
tfiebné milosti.“  Anna Nováková

V Domû pokojného stáfií slouÏí 
Milosrdné sestry sv. Vincence de Paul

●
● 2. ãervence byly na chlebovic-
ké Kabátici odhaleny památné
kameny tvÛrci básnû Chlebovice
Franti‰ku Lazeckému.
● 4. ãervence veãerní vichfiice
zniãila koruny stromÛ a nûkolik
jich vyvrátila i s kofieny. V Lís-
kovci spadl strom na el. vedení. 
● 9. ãervence vyvrcholily oslavy
700. v˘roãí obce Chlebovice ce-
lodenním programem vãetnû

slavnostního posvûcení a zavû-
‰ení dvou nov˘ch zvonÛ do kos-
tela  sv. Cyrila a Metodûje. 
● 19. ãervence byl v knihkupectví
Lev Bílek pokfitûn netradiãní turis-
tick˘ rádce Jaromíra ·losara
s názvem SetonÛv prÛvodce
Beskydami.
● 20. srpna zemfiel p. Albín
Szewieczek, dlouholet˘ faráfi ve
Skalici. 

Sledování a vyhodnocování
v˘voje kriminality v okrese je roz-
hodujícím ukazatelem pro pfiijí-
mání adekvátních opatfiení  poli-
cistÛ zamûfien˘ch na omezení,
zastavení nebo sniÏování krimi-
nálních trestn˘ch ãinÛ. 

Ve srovnání se stejn˘m obdobím
loÀského roku do‰lo letos v 1. polo-
letí k pomûrnû znaãnému poklesu
trestn˘ch ãinÛ (Tâ) majetkového
charakteru, a to o 372 skutkÛ. Za
uvedené období bylo v okrese FM
spácháno celkem 2 233 Tâ
a z tohoto mnoÏství  se jich policii
podafiilo objasnit 55,22 %. 

V˘znamn˘ pokles poãtu Tâ byl
zaznamenán u krádeÏí vloupáním
do soukrom˘ch objektÛ a rekreaã-
ních chat - o 186, souãasnû pokle-
sl poãet krádeÏí vloupáním do
motorov˘ch vozidel o 169 skutkÛ,
a krádeÏí jízdních kol ubylo o 64
skutkÛ. 

Na úseku násiln˘ch Tâ je situ-
ace obdobná jako v roce 2000.
K minimálnímu poklesu do‰lo
u Tâ loupeÏn˘ch pfiepadení a ú-
mysln˘ch ublíÏení na zdraví.
Z velmi závaÏn˘ch Tâ byly v ok-
rese spáchány dvû vraÏdy, které
jsou objasnûny a nûkolik pfiípadÛ
loupeÏn˘ch pfiepadení, kdy pa-
chatel hrozil uÏitím stfielné zbranû
nebo noÏe. Tûmto pfiípadÛm vû-
nujeme zv˘‰enou pozornost. 

Obãané by pfies urãit˘ pokles
poãtu spáchan˘ch Tâ mûli b˘t
opatrní pfii ochranû svého majet-
ku. Stále se napfiíklad opakují pfií-
pady, kdy zÛstávají hodnotné vûci
v motorovém vozidle. Je tfieba si
uvûdomit, Ïe pachatele krádeÏí
láká i obyãejná igelitová ta‰ka,
o které samozfiejmû neví, jestli
jsou v ní napfiíklad jen tiskopisy. 

Jana Posová, 
tisková mluvãí O¤ PâR  FM

Majetkov˘ch trestn˘ch ãinÛ ubylo

STAVEBNINY
tfi. T.G.M. 1365, 738 01 FR¯DEK-MÍSTEK

VEDENÍ - TEL.: 0658/630 300, 633 802, FAX: 0658/630 032 

TEL.: 0658/631 835VELKOSKLADY  - STARÉ MùSTO (u nádraÏí âD BA·KA)

STAVEBNINY - TEL.: 0658/631 639, 630 409, FAX: 0658/630 226

VODO-TOPO-ELEKTRO - TEL: 0658/630 565, FAX: 0658/631 173

DOPRAVA - 0658/630 409, MOBIL: 0602 343 713
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●

Poslaneckou snûmovnou byl
na ãervencové schÛzi schválen
zákon o poskytnutí jednorázo-
vé penûÏní ãástky úãastníkÛm
národního boje za osvobození,
politick˘m vûzÀÛm a osobám
z rasov˘ch nebo náboÏensk˘ch
dÛvodÛ soustfiedûn˘ch do vo-
jensk˘ch pracovních táborÛ
a o zmûnû zákona ã. 39/2000
Sb. o poskytnutí jednorázové
penûÏní ãástky pfiíslu‰níkÛm
ãeskoslovensk˘ch zahraniãních
armád a spojeneck˘ch armád
v letech 1939 aÏ 1945. 

Nov˘ zákon se t˘ká fiady na‰ich
spoluobãanÛ, ktefií za 2. svûtové
války riskovali své Ïivoty v boji
proti fa‰ismu a následnû po roce
1948 krutû doplatili na svÛj odpor
proti komunistÛm. Pfii podávaní
Ïádostí o své od‰kodnûní musí ti-
to obãané dodrÏet nûkolik základ-
ních podmínek opravÀujících ná-
rok na poskytnutí penûÏní ãástky:

Oprávnûnou osobou, která má
nárok na pfiíslu‰nou penûÏní ãást-
ku je ten, kdo vlastní Osvûdãení
podle zákona ã. 255/1946 Sb.
a splÀují podmínky podle § 1 odst.
1 bod 1 písm. C - F, bod 2 a odst.

2. Zjednodu‰enû fieãeno se jedná
o obãany, ktefií se zapojili v letech
1939 aÏ 1945 do domácího po-
zemního odbojového a partyzán-
ského hnutí, a to nejménû tfii mû-
síce, pfiiãemÏ v˘jimku tvofií ti, ktefií
nosí Osvûdãení ãeskoslovenské-
ho partyzána podle zákona 34/
1946 Sb.

Oprávnûnou osobou je také ta,
která byla vûznûna mezi 25. úno-
rem 1948 a 1. lednem 1990, ale
u kter˘ch bylo rozhodnutí o jejich
vûznûní ãásteãnû nebo zcela zru-
‰eno podle zákona ã. 119/1990
Sb. o soudní rehabilitaci nebo pod-
le zákona ã. 198/1993 Sb. o proti-
právnosti komunistického reÏimu
a odporu proti nûmu (politiãtí
vûzni). 

Za úãastníky národního boje za
osvobození se podle tohoto záko-
na povaÏují také ti obãané, ktefií
byli od 15. bfiezna 1939 do 5. srp-
na 1945 z rasov˘ch nebo nábo-
Ïensk˘ch dÛvodÛ soustfiedûni do
vojensk˘ch pracovních táborÛ na
území âeskoslovenska v jeho
hranicích z 29. záfií 1938, nebo se
ze stejn˘ch dÛvodÛ nejménû 
3 mûsíce ukr˘vali a za tuto dobu

je‰tû neobdrÏeli jednorázovou
penûÏní ãástku podle zákona ã.
217/1994 Sb. 

Oprávnûn˘mi osobami jsou
taktéÏ vdovy a vdovci po úãastní-
kovi národního odboje, ktefií uza-
vfieli své manÏelství nejpozdûji do
31. 12. 1945 a dále dûti, které pfii-
‰ly o oba své rodiãe bûhem váleã-
ného odboje a v dobû úmrtí svého
rodiãe byli mlad‰í 18 let (váleãní
sirotci), stejnû tak se to vztahuje
i na politické vûznû. 

Îadatelé musí b˘t obãané
âeské republiky, svÛj nárok je nut-
né uplatnit u âeské správy sociál-
ního zabezpeãení (âSSZ), pfií-
padnû u orgánu sociálního zabez-
peãení pfiíslu‰níkÛ ozbrojen˘ch
sil, a to nejpozdûji do 31. 12.
2002. 

V˘‰e jednorázové penûÏní ãást-
ky u odbojáfiÛ, politick˘ch vûzÀÛ,
úãastníkÛ, ktefií byli v boji zranûni
a pobírají invalidní dÛchod za ú-
ãast trvající alespoÀ jeden rok, ãiní
120 000 korun a za kaÏd˘ dal‰í
mûsíc úãasti v boji ãi komunistic-
kém vûzení se ãástka zvy‰uje
o 1 000 korun. V˘‰e jednorázové
ãástky u úãastníkÛ odboje v krat-

‰ím ãase neÏ jeden rok, trvajícím
v‰ak alespoÀ 3 mûsíce, ãiní
60 000 korun. Tuto ãástku také
obdrÏí vdovy, vdovci a sirotci po
úãastníkovi odboje ãi vûzení. 

Zákonem se také mûní zákon ã.
39/2000 Sb. o poskytnutí jednorá-
zové penûÏní ãástky pfiíslu‰níkÛm
ãeskoslovensk˘ch zahraniãních
armád a spojeneck˘ch armád v le-
tech 1939 aÏ 1945. Do‰lo k po-
sunutí hranice pro oprávnûné
osoby, vdovy a vdovce po legio-
náfii, ktefií uzavfieli manÏelství do
31. 12. 1945. 

Novû je moÏné rovnûÏ uplatÀo-
vat penûÏní nárok (âSSZ) na
základû osvûdãení, které vydává
Ministerstvo obrany, ze kterého je
zfiejmá délka sluÏby v zahraniãní
armádû, která je rozhodující pro
nárok. 

Do konce srpna by mûly mít pfií-
slu‰né orgány dostatek informací
a formuláfiÛ pro zahájení pfiíslu‰-
n˘ch v˘plat. Informace mohou po-
dávat také SdruÏení domácího od-
boje a partyzánÛ nebo Konfede-
race politick˘ch vûzÀÛ.  

Poslanec PS PâR a autor
zákona Radim Turek 

Domácí odboj a politiãtí vûzni dostanou od‰kodnûní

Máte rádi své mûsto Fr˘dek-
Místek? Chtûli byste získat krás-
nou knihu fotografií Fr˘dek-
Místek a okolí vydanou Mûst-
sk˘m úfiadem  ve FM?

Redakce Zpravodaje vyhla‰uje
o tuto knihu soutûÏ! Knihu získá
ten z vás, kdo vymyslí nejvtipnûj-
‰í pojmenování pro zdroj vody na
pití a oplachování ru-
kou, chcete-li pítko, pi-
títko, napájeãku ãi fon-
tánku, kter˘ stojí v dolní
ãásti tfiídy T.G.M. ve
Fr˘dku, a o kterém jsme se v ãer-
vnovém ãísle Zpravodaje na stra-
nû 4 ne zcela pfiesnû vyjadfiovali
jako o „strojku na v˘robu vody“. 

K vyhlá‰ení této soutûÏe nás
inspiroval jeden anonymní, ale
zfiejmû technicky zaloÏen˘ ob-
ãan, kter˘ poukázal na to, Ïe
„strojek na v˘robu vody“ by mu-
sel vodu jakousi sloÏitou chemic-
kou cestou sám vytváfiet, coÏ se
pfiirozenû nedûje. Zafiízení ov-

‰em Ïádn˘ jin˘ jednoznaãn˘
název nemá - nebo myslíte, Ïe
ano? Napi‰te nám, jak byste ho
pojmenovali vy. MÛÏete pfiipsat
i svÛj nápad, jak˘m zpÛsobem
byste tento mal˘, ale hezk˘ a uÏi-
teãn˘ „mûstsk˘ doplnûk“ ochráni-
li pfied neustál˘mi niãiv˘mi v˘pa-
dy vandalÛ - zv˘‰í to va‰i ‰anci

na v˘hru! Va‰e nejlep‰í
tipy a nápady zvefiejní-
me v pfií‰tích ãíslech
Zpravodaje. 
Své návrhy a nápady

nám mÛÏete doruãit buì na e-
mailovou adresu: rumianova.jana
@frydekmistek.cz nebo po‰tou
na adresu Mûstsk˘ úfiad ve Fr˘d-
ku-Místku, Redakce Zpravodaje,
Radniãní 1148, 738 22 Fr˘dek-
Místek, nebo osobnû na stejnou
adresu do kanceláfie ã. 203 (1.
patro vlevo od schodi‰tû). Dotazy
zodpovíme na tel. 0658/609 106.
Uzávûrka soutûÏe je 14. záfií
2001.  

Pojmenujte bezejmenné zafiízení
a vyhrajte knihu fotografií

V letních mûsících se fiada
lidí nakazí velmi nepfiíjemn˘m
onemocnûním - takzvanou
„stfievní chfiipkou“, neboli kam-
pylobakteriozou. Toto onemoc-
nûní se projeví za 3 aÏ 10 dnÛ
po nákaze jako chfiipka, poté se
dostaví zaÏívací obtíÏe. Bolesti
bfiicha jsou v‰ak u této nemoci
vût‰í intenzity neÏ u salmone-
lózy.

„Kampylobakterioza je ãasté
prÛjmové onemocnûní u dûtí
a dospûl˘ch v letních mûsících na
celém svûtû. V âeské republice
zaujímá druhé místo ve v˘skytu
prÛjmov˘ch onemocnûní za sal-
monelózou. Zdrojem onemocnûní
jsou teplokrevná zvífiata, vãetnû
domácích a ptákÛ, v jejichÏ stfie-
vech se „campylobacter jejuni“
nachází. Nejvût‰ím moÏn˘m zdro-
jem nákazy pro ãlovûka je drÛbeÏ. 

Nejãastûj‰í zpÛsob pfienosu je
kontakt s kontaminovanou drÛbe-
Ïí. Pfienos se mÛÏe uskuteãnit
i kontaminovan˘m kravsk˘m mlé-
kem a vodou,“ sdûluje podrobnos-
ti o nemoci okresní hygieniãka
MUDr. BlaÏena Braunsteinová z Ok-
resní hygienické stanice ve Fr˘d-
ku-Místku. „K léãbû postaãí ve vût-
‰inû pfiípadÛ dietní reÏim a péãe
o dostateãn˘ pfiísun tekutin,“ dodá-
vá hygieniãka.

Vzhledem k tomu, Ïe pfii pfieno-
su tohoto onemocnûní se uplat-
Àuje hlavnû nesprávná manipula-
ce se syrov˘mi a mraÏen˘mi ku-
fiaty, nebo nedostateãnû tepelnû
opracované maso, je tfieba dodr-
Ïovat a prosazovat základy hygi-
eny - mytí rukou, nástrojÛ a pov-
rchÛ pfii zpracování masa a drÛ-
beÏe a zajistit dÛkladné tepelné
zpracování potravin, zejména
v rychlém obãerstvení.

Stfievní chfiipka dovede potrápit

Sociální zafiízení Domovinka
- denní pobyt pro dÛchodce -
se stále snaÏí seniorÛm, ktefií
si chtûjí udrÏet dobrou náladu
a kontakt s okolím, utváfiet a roz-
‰ifiovat prostor pro aktivity
v‰eho druhu. 

Vydafiené byly dvû akce, na kte-
r̆ ch se spoleãnû s na‰imi pracov-
níky podílel i Klub dÛchodcÛ
v Sedli‰tích pod vedením paní
Tomeãkové. První bylo estrádní vy-
stoupení pfiímo v Domovince, kdy
ãlenové KD pfiipravili pro na‰e kli-
enty dopoledne plné scének,
vyprávûní, písní a vzpomínek.
Projevy v‰ech úãinkujících byly
natolik spontánní, Ïe dokázaly strh-
nout k dobré náladû v‰echny poslu-
chaãe i hosty z ostatních DPS. 

Jako velice zdafiil˘ byl hodnocen
i v˘let do obce Sedli‰tû - za poz-
náním jejího kulturního a spole-
ãenského Ïivota. Za spolupráce
s místním klubem dÛchodcÛ jsme
si mohli prohlédnout památky a za-
jímavá místa této obce a pfii pfií-
jemném posezení s vyprávûním
v kulturním domû i prohlédnout
kroniky a seznámit se s ãinností
tohoto klubu. 

JiÏ po nûkolik let zaji‰Èuje auto
k na‰im v˘letÛm Domov dÛchod-
cÛ na ulici 28. fiíjna v Místku. Jim
patfií na‰e podûkování za pfiíklad-
nou ochotu a pomoc na‰im star-
‰ím zdravotnû postiÏen˘m obãa-
nÛm. Kolektiv zamûstnancÛ 

zafiízení Domovinka 

Seniofii s Domovinkou Ïijí aktivnû Radioklub FM 
zve nové zájemce 

Zájmové sdruÏení Radioklub
FM a jeho kolektivní stanice
OK2KQQ vzniklo v roce 1995.

Souãasnû jsme si v tûchto
dnech pfiipomnûli i 25. v˘roãí této
radioamatérské aktivity vedené
pod b˘val˘m Svazarmem. Zab˘-
váme se zejména závodní ãin-
nosti na VHF, UHF a mikrovln-
n˘ch pásmech s celoevropskou
úãastí. Pfii závodech pouÏíváme
profesionální techniku v kombi-
naci se svépomocnû zhotoven˘-
mi pfiístroji. Zveme tímto v‰echny
zájemce k náv‰tûvû na‰eho radi-
oklubu. 

Kontakt: Zdenûk Blecha - jed-
natel ZSO, tel. 0603 434 634.

„Graj“ v Itálii
patfiil mezi  nejlep‰í 

Cimbálová muzika Graj, která
hraje pod hlaviãkou ZU· ve FM
pod vedením uãitelky Vûry Csá-
szárové, spoleãnû s folklórním
souborem Morava, vycestovala
o prázdninách na Apeninsk˘ po-
loostrov do mûsta Tagliacozzo,
aby reprezentovala na‰e mûsto
a âeskou republiku na meziná-
rodním folklórním festivalu.

V tomto horském mûsteãku na
svazích Apenin proÏili mladí muzi-
kanti nûkolik dnÛ pln˘ch hudby,
tance a lidov˘ch krojÛ. Díky svû-
domité a nároãné pfiípravû patfiili
v konkurenci vynikajících folklór-
ních souborÛ  z Itálie, Turecka,
âíny a Mexika k nejlep‰ím. (lm)
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21. srpen 1968 patfií k nejtra-
giãtûj‰ím dnÛm na‰í historie
v minulém století: pfiipomíná-
me si v˘roãí události, kdy na‰i
zemi takzvan˘ nejvûrnûj‰í pfií-
tel zákefinû v noci, po zuby oz-
brojen, pfiepadl, srazil nás na
kolena a donutil zmûnit politiku
zemû tak, aby prosadil své mo-
censké zájmy. 

Pfiedstavitelé Sovûtského sva-
zu si koneãnû na‰li dÛvod, jak
pfiesunout ãásti sv˘ch ozbroje-
n˘ch sil aÏ k bezprostfiední hranici
státÛ zapojen˘ch do NATO a tím
splnit svÛj dlouholet˘ hlavní cíl, jak
získat nástupní prostor k dosaÏení
koneãného vítûzství socialismu ve
vût‰inû zemí Evropy. 

Intervence armád Var‰avské
smlouvy se úãastnilo ‰est set
tisíc okupantÛ. Celkem 12 tanko-
v˘ch, 13 motostfieleck˘ch a 2 v˘-
sadkové divize. K dispozici mûli
6300 tankÛ, 2000 dûl a raket, 550
bojov˘ch a 250 dopravních leta-
del. Bûhem prvních dnÛ okupace
bylo zabito 82 na‰ich obãanÛ,
300 zranûno tûÏce a pfies 500
lehce. ·kody na majetku pfiesáh-
ly nûkolik desítek miliard korun.
Ke stvrzení sv˘ch zájmÛ donutili
sovûti na‰i tehdej‰í vládu pode-
psat „Smlouvu mezi vládou âes-
koslovenské socialistické re-
publiky a vládou Svazu sovûtsk˘ch

socialistick˘ch republik o podmín-
kách doãasného pobytu sovût-
sk˘ch vojsk na území âeskoslo-
venska“. Smlouva byla podepsá-
na jiÏ 18. fiíjna 1968. V ãlánku 
1 této smlouvy byl zdÛvodnûn do-
ãasn˘ pobyt sovûtsk˘ch vojsk na
na‰em území slovy: „...za úãelem
zaji‰tûní bezpeãnosti zemí socia-
listického spoleãenství pfied sílící-
mi revan‰istick˘mi snahami zá-
padonûmeck˘ch militaristick˘ch
sil“. Pfiitom nûkolikanásobná pfie-
vaha na stranû SovûtÛ a jejich
spojencÛ byla prokazatelná. 

V srpnu 1968 se odehrála tragé-
die, která v následujících letech
ovlivnila Ïivot nás v‰ech. Krátce
po okupaci si zaãal totalitní stát
upevÀovat své pozice. Obãané
byli za názory odli‰né od linie
„neomylné“ strany nejdfiíve sledo-
váni a následnû postihováni.
BûÏn˘m se stalo vyhození ze za-
mûstnání nebo pfiefiazení na mé-
nû placenou práci. Stát se (pod
dohledem SovûtÛ) zbavoval tûch,
ktefií nebojácnû vyboãili z fiady
a otevfienû se hlásili k zásadám
bûÏnû platn˘m v demokratick˘ch
zemích. Nastalo období tvrdé
normalizace, které ukonãil aÏ 17.
listopad 1989.     

Plukovník ing. Jifií Matusík,
pfiedseda okresní rady VSR

Fr˘dek-Místek
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03.09. pondûlí Hity ze záhrobí - OTVÍRÁK skvûl˘ veãer s dj Komárem
a nesmrteln˘mi songy

04.09. úter˘ Rave party, holandské techno a house, trance, jungle
05.09. stfieda Metalová vichfiice s Eddiem, tvrd‰í hudbou a pivem za 13,-
06.09. ãtvrtek R.E.M. & U2 & Btitpop R.E.M. a dal‰í ostrované
07.09. pátek Metal breath tour 2001, Endless, Alienation Mental,

VUVR, Mythopoeia, Disfigured Corpse, Promises
08.09. sobota Rockotéka - rÛzné styly hrají dj Dr. Clown & Dat-r
10.09. pondûlí In memoriam aneb hity ze záhrobí - dj Komár
11.09. úter˘ Starej dobrej rock, dj Dr. H., nejlep‰í fláky nejen z minulosti 
12.09. stfieda Hip-Hop & Rap - z vinylu hraje dj John 
13.09. ãtvrtek Korn & Marilyn Manson & Rage A. M., tvrd˘ pecky od

nejtvrd‰ích kapel
14.09. pátek Dj Tráva - House party - nejlep‰í ãesk˘ dj opût na skvûlé akci
15.09. sobota Rockotéka - rockové i jiné hity znûjí k tanci i ke skleniã-

ce hraje Richard
17.09. pondûlí In memoriam aneb hity ze záhrobí - písniãky va‰eho

mládí zní po cel˘ veãer
18.09. úter˘ Drum’n’base & jungle - zlomen  ̆beaty pro va‰e zlomen  ̆palice
19.09. stfieda Metalová vichfiice - festovní odzemky hraje Eddiem

a pivo je za 13,-
20.09. ãtvrtek Cypress Hill & Wu Tang Clan - ... stáli u zrodu rapu

a hip-hopu
21.09. pátek Znouzectnost - originální plzeÀská kapela 
22.09. sobota Techstep manipulation 8 - skvûlá pafiba s dvoika.troika

sound system 
24.09. pondûlí In memoriam aneb hity ze záhrobí - dj Komár a jeho

hity z dob minul˘ch
25.09. úter˘ Future trance energy - co nového v trance music?
26.09. stfieda Stountalent 2001 - finále dal‰ího roãníku soutûÏe pûvec-

k˘ch talentÛ
27.09. ãtvrtek MÀága a Ïìorp & Lucie & ãesk˘ rock - písniãky z val-

mezu a kapel odjinud 
28.09. pátek Plexis - legenda punkové scény po mnoha letech opût ve

Stounu
29.09. sobota Rockotéka Dj Richard pou‰tí rockové i jiné hity

Studujte  vysokou ‰kolu! 
Vysoká ‰kola J. A. Komenského nabízí v akademickém roce 2001/2002 novû akreditovan˘ bakaláfisk˘ stu-

dijní program Specializace v pedagogice, studijní obor

Vzdûlávání dospûl˘ch
(andragogika)

Doba a forma studia: 3 roky studia prezenãního (denního) nebo kombinovaného (o sobotách). 
Ukonãení studia: státní závûreãná zkou‰ka, obhajoba bakaláfiské práce, titul bakaláfi (Bc.). 

Profil absolventÛ: schopnost analyzovat personální a vzdûlávací potfieby institucí, spoluvytváfiet rozvojové
a vzdûlávací strategie, vytváfiet a realizovat vzdûlávací programy, fiídit lektory atd. 

Uplatnûní absolventÛ: vzdûlavatel dospûl˘ch, pracovník v oblasti rozvoje lidsk˘ch  zdrojÛ, 
pracovník personálních a vzdûlávacích útvarÛ, pracovník v oblasti poradenství. 

Dal‰í moÏnosti studia na V·JAK: celoÏivotní vzdûlávání: doplÀkové pedagogické studium, 
personální fiízení, poradenství ve vzdûlávání. 

Pfiijímací zkou‰ky: od 1. do 5. fiíjna 2001 ze svûtového jazyka a v‰eobecného spoleãenskovûdního základu. 
Poplatek za pfiijímací fiízení: 500 Kã. 

Termín podávání pfiihlá‰ek: prÛbûÏnû do 30. záfií 2001 na formuláfii SEVT 491450. 
Cena studia: 19 000 Kã/semestr.

Pfiihlá‰ky a informace: konzultaãní stfiedisko V· J. A. Komenského, BroÏíkova 40, Fr˘dek-Místek, 
tel.: 0658/64 75 46, fax: 0658/64 80 38, Internet: www.vsjak.cz , e-mail: vsjak@login.cz

21. srpen byl noãní 
mÛrou demokratÛ

J. z Podûbrad 3109, FM, Tel./fax: 0658/626 213, 
EMAIL: stoun@applet.cz,  www.stoun.f-m.cz

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

Zaãátky koncertÛ ve 21.00 hodin

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

3.  Mezinárodní festival dovedností 
dûtí FEDD je v pfiípravû

ANNA TOUR  a  hotelov˘ komplex Vlãina zahajuje   3. roãník  FEDD. 
Podrobné pokyny najdete na nov˘ch www.

Semifinále: 6. - 9. 12. 2001  penziony Na Horeãkách
Finále: do 25.5.2002
Kategorie: zpûv, herectví, pohyb, modeling, vûk: 6 - 18 let 
Úãast: âR, Slovensko, Polsko, Maìarsko
Pozvaní hosté: Jugoslávie, Chorvatsko
Info: www.fedd.fmzive.cz  
Tel.: 0608 - 94 99 99

V˘uka náboÏenství
bude probíhat i letos

Církev fiímskokatolická, farnost
sv. Jana a Pavla v Místku, ozna-
muje v‰em ÏákÛm i rodiãÛm, Ïe
i v tomto ‰kolním roce bude pro-
bíhat v˘uka náboÏenství. Pfiihlá‰-
ky budou k dispozici ve ‰kolách,
kostelích, i na fafie. 

Pfiihlásit se mohou Ïáci od 1.
do 9. tfiídy, ale také stfiedo‰kolá-
ci. Rádi uvítáme i nepokfitûné. 

V˘uka zaãne ve druhém záfiijo-
vém t˘dnu, to znamená od 10.
záfií. Místo a hodina bude zájem-
cÛm vãas oznámena. Tû‰íme se
na v‰echny, ktefií se touÏí sezná-
mit s Biblí a poselstvím, které pfii-
ná‰í i dne‰nímu ãlovûku. 

Pozvání: V‰echny vyuãující,
Ïáky i rodiãe zveme na slavnost-
ní bohosluÏbu u pfiíleÏitosti zahá-
jení ‰kolního roku, která se koná
v pondûlí 3. záfií v 17.00 hodin ve
farním kostele sv. Jana a Pavla
v Místku.

Oddíl pfiijímá nové judisty
TJ DÛl Stafiíã FM, oddíl judo,

pofiádá pro dûti od 8 let nábor do
oddílu. Zájemci se mohou dosta-
vit v pondûlí 10. záfií v 17.00 ho-
din na 9. základní ‰kolu ve Fr˘d-
ku, ulice Eli‰ky Krásnohorské.
Termíny tréninku budou dvakrát
t˘dnû - v pondûlí a ve ãtvrtek,
zápisné je 100 korun mûsíãnû.
BliÏ‰í informace p. âern˘, tel.
0608 82 15 13.
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Oblíben˘m tématem obrazÛ a grafik Eli‰ky Servátkové jsou pohle-
dy na star˘ Fr˘dek a Místek. Repro: Eli‰ka Servátková
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Cenné dûdictví ãeká 
na v‰echny badatele

Muzeum Beskyd ve Fr˘dku-Místku Vás 
a Va‰e pfiátele srdeãnû zve na v˘stavu 

FR¯DEK-MÍSTEK ELI·KY SERVÁTKOVÉ
V˘stava je vûnována obãanÛm Fr˘dku-Místku

a její jádro pfiedstavují malby z let 2000 - 2001. 
Slavnostní zahájení probûhne ve v˘stavních síních fr˘deckého

zámku v pátek 31. srpna v 17.00 hodin. 
V˘stavu uvede PhDr. Karel Bogar. 

V kulturním programu vystoupí FM Band Fr˘dek-Místek.
V˘stava potrvá do 23. záfií 2001.

Otevfieno: 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

● ●

Hudebnû-divadelní festiválek
lidí volajících a naslouchajících

V sobotu 15.9. od 15:00 
na zahradû u kostela 

sv. Jana Kfititele ve Fr˘dku
...AÎ NA PÒDU (FM) nové fol-

kové uskupení s vlastní tvorbou
JARDA âERN¯ (Opava) novû

se vynofiiv‰í písniãkáfi
ROZVRZANÉ  ÎIDLE (Bystfiice

p/H) kvalita od Thoneta
VÍËA LIBO·KA (FM) originální

místní písniãkáfisk˘ zjev
HROZEN (FM) domácí vocal-

semidisharmonicalfolkbeat
POHON (Ostrava) melancho-

lické funky-rocky
VESELÁ ZUBATÁ (Brno) under-

groundgospelov˘ kostmi chfiestí-
cí zjev

DIVADLO KLIME· A SPOL.
(Opava) divadelní zpracování
modlitby sv. Franti‰ka

DIVADLO LÍ·E≈ (Brno) japon-
ská barevná stínohra SÁVITRÍ

a dal‰í zajímavé vûci k vidûní
a sly‰ení.

V nedûli 16.9. od 15:00
v kostele 

sv. Jana Kfititele ve Fr˘dku
EKUMENICKÁ BOHOSLUÎBA

a následn˘ ekumenick˘ piknik na
farní zahradû.

Pfiipravuje sdruÏení Filip Neri
a skupina Hrozen za podpory

Ministerstva kultury âR, Mûsta
Fr˘dek-Místek a ¤ímskokatolické
farnosti Fr˘dek.

Informace: 
Mirek Pfiikryl, 0604 163568,
skupina.hrozen@seznam.cz,
http://mujweb.cz/www/Hrozen

XIV. sv. Jan session

Dûtsk˘ folklórní soubor Os-
traviãka zakládá pro nejmlad‰í
taneãní skupinu novou cimbá-
lovou muziku, která bude pra-
covat od záfií 2001. 

Hledáme dûti - muzikanty ve
vûku 10-12 let, hráãe na violon-
cello, housle, flétnu, popfi. klarinet.
Dûti budou pracovat pod odbor-
n˘m pedagogick˘m vedením, v ko-
lektivu, kter˘ jim umoÏní získat
nové kamarády a pfiátele, sezná-
mit se s folklórem nejen na‰eho
kraje, ale i jin˘ch regionÛ âR pfii

zájezdech a festivalech, poznat ci-
zí zemû a procviãit si své jazykové
schopnosti pfii v˘jezdech do za-
hraniãí, zapojit se do dal‰í bohaté
ãinnosti souboru Ostraviãka (kro-
mû zájezdÛ po âR a zahraniãí
jsou to v˘lety, letní tábory, víken-
dová soustfiedûní, veãery pfii cim-
bálové muzice apod.).

Zájemci se mohou písemnû pfii-
hlásit do 10. 9. 2001 na adrese:

DFS Ostraviãka, ul. F. âejky
405, 738 02 Fr˘dek-Místek (um.
vedoucí Mgr. Marie Nováková).

Ostraviãka hledá muzikanty

Souãástí Muzea Beskyd ve
Fr˘dku-Místku je i pomûrnû roz-
sáhlá studijní knihovna. Její vz-
nik se datuje rokem 1924 v sou-
vislosti se zaãátky muzejní ãin-
nosti na Fr˘decko-Místecku.

Se vznikem vlastivûdn˘ch ústa-
vÛ do‰lo k profesionalizaci knihov-
ny. Byly vyãlenûny kniÏní sbírky
tehdej‰ího La‰ského muzea do
první studijní knihovny a dnes se
knihovna chlubí témûfi dvaceti ãtyfi-
mi tisíci svazky. Pfied dvûma lety
byla knihovna pfiestûhována
z druhého patra fr˘deckého zám-
ku do vhodnûj‰ích prostor v pfií-
zemí, pfiístupn˘ch z prvního ná-
dvofií. Nyní knihovna slouÏí nejen
pracovníkÛm muzea, ale je pfií-
stupná ‰iroké vefiejnosti. Náv-
‰tûvníci si mohou pÛjãit knihy
pouze prezenãnû, tedy jen v pro-
storách knihovny. Tuto skuteã-
nost jistû vyváÏí bohat˘ obsah
knihovního fondu, kter˘ Muzeu
Beskyd mohou závidût i vûdecké
knihovny nebo archivy. Údaje sa-
hají od historie a místopisu regio-
nu i republik, stavebního i etno-
grafického v˘voje pfies dûjiny u-

mûní aÏ k pfiírodním vûdám. Ne-
pominutelné jsou informace k osob-
nostem, které v regionu pÛsobily
nebo zde mají své kofieny. Vladi-
mír Va‰ek - Petr Bezruã, Leo‰ Ja-
náãek, Ferdi‰ Du‰a, jehoÏ knihy
jsou chloubou knihovny, Vojtûch
Martínek a fiada dal‰ích v˘znam-
n˘ch rodákÛ - ti v‰ichni jsou zde
zastoupeni. 

Neménû zajímav˘ je také fond
ãasopisÛ. Namátkou - Archeolo-
gické rozhledy, âesk˘ lid, âesk˘
ãasopis historick˘, âasopis Slez-
ského zemského muzea, âaso-
pis Národního muzea, Domov,
Preslia, Umûní. 

Do elektronické podoby v kni-
hovnickém systému LANius bylo
zatím zpracováno na sedm tisíc
svazkÛ, které najdete i v soubor-
ném katalogu LANia ve vefiejn˘ch
knihovnách, nebo na internetov˘ch
stránkách LANia (www.skat.cz).
BûÏnou souãástí knihovních slu-
Ïeb je kopírování nebo vázání ma-
teriálÛ do krouÏkové vazby (do prÛ-
mûru 45 mm). 

Otevírací doba: Po, Út, Pá: 9-11,
13-16 hodin. 

Kouzlo zahrad
Potfiebujete naãerpat poho-

du a hlavnû inspiraci pro svou
zahradu? Po tfiech letech pos-
tupného budování je zpfiístup-
nûno Arboretum Kouzlo zahrad
u Karviné.

Na rozloze poloviny hektaru
jsou k vidûní skalky, zítky, jezírka,
‰umící vodopády i ukázka ãínské
zahrady. Pfies 3500 okrasn˘ch
rostlin a více neÏ 350 druhÛ ok-
rasn˘ch dfievin je zde moÏné
zhlédnout, ale také i zakoupit.

„Od 19. do 30. záfií 2001 pro-
bûhne v arboretu podzimní v˘sta-
va. Pro tuto pfiíleÏitost zde bude
postaven „obfií vodopád“, kter˘ se

stane trvalou souãástí stále se
roz‰ifiujícího arboreta. Náv‰tûvní-
ky tu v‰ak ãekají i dal‰í pfiekva-
pení: v ãínské zahradû napfiíklad
vodní Ïelvy, v jezírkách krásní
kapfii Koi, ale také vzácné rosniã-
ky a jejich hlasit˘ koncert,“ fiíká
zakladatel zahrady Radim Slab˘. 

V areálu je moÏnost obãerstve-
ní a v dobû v˘stavy nebudou chy-
bût ani grilované speciality.

Botanickou zahradu najdete na
Bohumínské ulici v Karviné - Sta-
rém mûstû. (smûr Ostrava - Bo-
humín - Karviná).  Vstup je bez-
platn˘ a náv‰tûvní hodiny dennû
v dobû od 8.00 do 18.00 hodin.
Na telefonním ãísle 0603 204 560
funguje také bezplatná poraden-
ská sluÏba a dal‰í informace je
také moÏné získat i na interneto-
vé stránce www.kouzlozahrad.cz  

Vesmír v nás 
V˘stavu s názvem „Vesmír

v nás“ pfiipravila pro galerii
Krásno v Místku (u kostela sv.
Jana a Pavla) v˘tvarnice Sylva
âeslarová. 

Tato v˘tvarnice pochází z rodi-
ny duchovních léãitelÛ a duchov-
ních malífiÛ z Radvanic. Jak z náz-
vu v˘stavy tak i z pÛvodu této
v˘tvarnice vypl˘vá, Ïe se jedná
o pozoruhodnou v˘stavu obrazÛ,
které léãí, harmonizují ãlovûka,
jsou plné vesmírné energie, která
se do obrazÛ dostala prostfied-
nictvím v˘tvarnice samé. 

Jejich sílu, která je umocnûna
nádhernû jemn˘mi barevn˘mi
tóny, mÛÏe jedinû náv‰tûvník
této v˘stavy poznat sám, vychut-
nat si nepopsateln˘ pocit klidu,
zastavení ãasu. 

V˘stava potrvá do 20. záfií.
Galerie Krásno je otevfiena od
pondûlí do pátku od 9 do 18
hodin. 

Korã a Peter 
o místeckém námûstí

V˘stava fotografií známého
fr˘decko-místeckého fotogra-
fa Ivana Korãe „Snídanû po
Poslední veãefii“ je od 24.
srpna k vidûní v autorovû foto-
galerii v prostorách nového
knihkupectví LIBREX u mís-
teckého námûstí.   

Ve stejn˘ch prostorách bude
21. záfií zahájena dal‰í v˘stava,
jejíÏ název mluví sám za sebe:
„Nejstar‰í aÏ nejnovûj‰í pohledy
na místecké námûstí“. Ivan Korã
ji pofiádá spoleãnû s neménû
slavn˘m sbûratelem Václavem
Peterem a budou na ní vystave-
ny unikátní historické pohlednice
z Peterovy sbírky, doplnûné
nûkolika Korãov˘mi fotografiemi
ze souãasnosti. Na rozdíl od
jejich spoleãné v˘stavy „Fr˘dek-
Místek na‰ím stoletím“, která je
k vidûní v prostorách fr˘decké
radnice, pÛjde o daleko ‰ir‰í
zábûr v ãase a uÏ‰í v tématu.
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Hasiãi ze Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Fr˘dek rozhodnû neudûlali mûstu
ostudu: z mezinárodní 12. hasiãské olympiády, která se tentokrát konala ve
finském mûstû Kuopio od 22. do 27. ãervence, pfiivezla druÏstva muÏÛ i Ïen po
stfiíbrné medaili. 

Olympiády, která se koná vÏdy jednou za ãtyfii roky, se letos zúãastnilo okolo ‰esti
set závodníkÛ z 27 zemí z celé Evropy. âeská republika na ní byla v rÛzn˘ch discipli-
nách zastoupena devíti muÏstvy a za Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ (SDH) Fr̆ dek soutû-
Ïilo v disciplinách „poÏární útok“ a „‰tafeta“ devítiãlenné druÏstvo Ïen a stejnû poãet-

né druÏstvo muÏÛ. „Konkurence byla velice silná,
ale my nejsme v podobn˘ch soutûÏích Ïádní
nováãci a hlavnû jsme se dva roky na soutûÏ
poctivû pfiipravovali, takÏe se obûma na‰im druÏ-
stvÛm podafiilo vybojovat velice pûkné druhé
místo,“ chválí své svûfience trenér Jifií Mechl.
„Pfií‰tû, to znamená za ãtyfii roky v chorvatském
VaraÏdinu, bychom se samozfiejmû olympiády
chtûli zase zúãastnit, zúroãit poznatky získané
letos a zaútoãit na zlatou medaili,“ plánuje Jifií
Mechl. Jeho cíle zdaleka nejsou pfiehnané. DruÏ-
stvo Ïen SDH Fr̆ dek „sbíralo“ zlaté medaile na
hasiãsk˘ch olympiádách v letech 1977, 1981
a 1993, a stfiíbrné a bronzové medaile získali na
této soutûÏi Ïeny i muÏi rovnûÏ i v roce 1997
v dánském Herningu. Vloni se podafiilo obûma
druÏstvÛm vybojovat zlaté medaile a získat tituly
Mezinárodních mistrÛ v maìarské Tatû. „Chtûl bych dodat, Ïe v na‰em Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Fr̆ dek rádi
uvítáme v‰echny nováãky, ktefií mají chuÈ zkusit netradiãní sport. Zájemci mohou pfiijít do hasiãské zbrojnice na
Stfielniãní ulici ve Fr˘dku,“ dodal trenér hasiãÛ Jifií Mechl. MládeÏ od 6 do 18 let má schÛzky vÏdy v pátek od 15.30
hodin, dospûlí kaÏdé pondûlí od 18.00 hodin. Je moÏné se domluvit i telefonicky na ãísle 0658/36 00 07. (jr)

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Fr˘dek vybojoval na leto‰ní
hasiãské olympiádû konané ve finském mûstû Kuopio
v kategorii muÏÛ i Ïen stfiíbrné medaile. Foto: Archiv
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Fr˘deãtí hasiãi získali na olympiádû dvû stfiíbrné medaile

Dobrovolní hasiãi budou soutûÏit 
v rychlosti poÏárního útoku

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ v Místku pofiádá ve spolupráci se Stfiední
odbornou ‰kolou poÏární ochrany Ministerstva vnitra ve Fr˘dku-Místku
2. roãník soutûÏe o nejrychlej‰í provedení poÏárního útoku v kategorii
muÏÛ a Ïen o „Putovní pohár sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v Místku“, kte-
r˘ se uskuteãní v sobotu 22. záfií 2001 v areálu SO· PO MV v Místku
od 9.00 hodin. (Pfiístup je z Riegrovy ulice kolem budovy Severomorav-
ské energetiky a.s.) Putovní pohár obhajují druÏstva muÏÛ i Ïen Sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ Stará Ves nad Ondfiejnicí. (kub)

âást Ïenského druÏstva SDH
Fr˘dek. Foto: Archiv

Jezdci i konû
ukázali, co umí
V jezdeckém areálu Pod

·tandlem probûhl 28. a 29. ãer-
vence XXX. Roãník Bezruãova
poháru a I. roãník Poháru junio-
rÛ. Vítûzem se mezi více neÏ 40
závodníky stal Stanislav Ho‰ák
s konûm Graf Czech. V I. roãní-
ku  Poháru juniorÛ udûlal velkou
radost domácím junior z Luãi-
ny Jakub HrÛzek, kter˘ na koni
Béva zvítûzil. Závodu se zú-
ãastnilo na 260 koní.

Oblastní mistrovství ve skoku
a drezúfie se pofiádalo v kategori-
ích dûtí do 14 let a 3 kategorie
dûtí na ponících. Letos tyto závo-
dy probûhly poprvé oficiálnû pod
hlaviãkou âeské jezdecké fede-
race. Velmi hezk˘ch v˘sledkÛ do-
sáhli i ti nejmen‰í poníci a pfied-
vedli tak rovnocenné v˘kony
star‰ích kolegÛ. Medaile a pohá-
ry ov‰em mohli dostat jen ti nej-
lep‰í. VítûzÛm je pfiedal starosta
Sviadnova Jaromír Nevlud a ve-
doucí odboru ‰kolství, kultury,
mládeÏe a tûlov˘chovy Mûstské-
ho úfiadu ve Fr˘dku-Místku Mila-
da Tkaãíková. V kategorii dûtí do
14 let získala titul ve skoku Mi-
chaela Vavfiíková ze stáje Vavfiík.
Bronzovou medaili v kombinova-
né soutûÏi skoky + drezúra zís-
kala domácí jezdkynû Jana ·e-
doviãová na koni Laten a tím si
zajistila postup na MâR v Hradci
Králové. (hr)

Na leti‰ti v Místku Bahnû pro-
bûhl ve dnech 25. - 26. 8. 2001 „1.
roãník setkání rádiem fiízen˘ch
obfiích modelÛ letadel“. Akci us-
pofiádal Pobeskydsk˘ aviatick˘
klub ve Fr˘dku-Místku.

„Na‰im cílem je propagace le-
tectví, leteckého modeláfiství, na-
‰eho aviatického klubu i mûsta
samotného. Ve vût‰inû pfiípadÛ tu
létají modely, které jsou  pfiesn˘mi
napodobeninami skuteãn˘ch le-
tadel, jsou stavûny v urãitém mû-
fiítku, a jsou vypracovány do v‰ech
detailÛ, jako vybavení kostry, n˘-
tování, zatahování podvozkÛ, po-
kud to skuteãn˘ vzor mûl, a po-
dobnû. Rozpûtí jejich kfiídel se po-
hybuje mezi 2 - 6 m, jsou pohánû-
ny jedno aÏ ãtyfi válcov˘mi moto-
ry, vesmûs benzínov˘mi speciály
o obsahu 40 - 160 cm3. U nûkte-
r˘ch exempláfiÛ je moÏno dokon-
ce vidût i motory ãtyfitaktní ãi do-

konce proudové. Hmotnost tûch-
to modelÛ b˘vá v rozmezí 6 - 20
kg,“ vysvûtluje Martin Pikna z Po-
beskydského aviatického klubu
ve Fr˘dku-Místku. 

Na setkání aviatikÛ skuteãnû by-
lo co obdivovat: nûktefií ze zú-
ãastnûn˘ch se sv˘mi modely bo-
dují v rÛzn˘ch soutûÏích na domácí
i mezinárodní pÛdû, zalétali si tu
mistfii âeské republiky i úãastníci
mistrovství Evropy a Evropsk˘ch
pohárÛ za âeskou republiku.

Akce se zúãastnilo se sv˘mi ob-
fiími modely i fiadou dal‰ích bûÏ-
n˘ch modelÛ v‰ech kategorií osm-
advacet pilotÛ, mezi nimiÏ nechy-
bûli ani vynikající modeláfii s rá-
diem fiízen˘mi modely vrtulníkÛ.
„Rádi bychom navázali na v˘borné
modeláfiské a letecké tradice ve
Fr˘dku-Místku. Proto chceme po-
dobné akce pofiádat i v budouc-
nu,“ plánují aviatici. 

V Bahnû se slétly obfií modely letadel

Provozní doba:
Pondûlí-pátek  8.00-02.00 hod.

Sobota,nedûle  17.00-02.00 hodin
Oznamuje v‰em sv˘m pfiízniv-

cÛm novou adresu: 
9. Z·, E. Krásnohorské 139,

Fr˘dek 
(od b˘valého kult. domu VP tûs-
nû za kfiiÏovatkou s ul. Lískovec-
kou,smûrem k nemocnici, blízké
zastávky autobusu 1, 5, 8, 9).
Budou zde probíhat v‰echny

t˘denní jógové kurzy:
Rodiãe s dûtmi (3-6 let), dûti

(6-8let), zaãáteãníci -1. díl, 2.- 5.
díl., nároãní, seniofii, mentální jó-
ga pro tûlesnû postiÏené.

Zápis do v‰ech kurzÛ probûh-
ne 3. záfií 2001 od 15.00 do
18.00 hod. v nov˘ch prostorách.

První cviãení zaãínají o t˘den
pozdûji od 10. 9. 2001.

Svou ãinnost roz‰ifiujeme o pro-
gramy a pfiedná‰ky v˘chodní filo-
zofie a dal‰í témata.

V zimních mûsících budou
pofiádány „âaje o páté“.

Souãástí otevfiení nového pÛ-
sobi‰tû je v˘stava jedné z uãite-
lek ‰koly jógy KARAKAL Lenky
Kovalové - DEN A NOC v galerii
DUHA pfiímo v 9. Z·.

Vûfiíme, Ïe i nadále nám
zachováte pfiízeÀ a budete spo-
kojeni v nov˘ch prostorách, které
pro vás pfiipravujeme.

29.-30. ZÁ¤Í
1. VÍKEND KORESPONDEN-

âNÍHO KURZU JÓGY PRO ZA-
âÁTEâNÍKY 

Dva dny vûnované úpln˘m
základÛm RÁDÎAJÓGY, (cviky
pro zlep‰ení pátefie, techniky pro
ovládání psychick˘ch stavÛ, atd.)

Plavání batolat
Baby club Kenny organizuje

zápis do kurzu plavání novoro-
zencÛ, kojencÛ, batolat a pfied-
‰koláãkÛ, a to ve stfiedu 5. záfií
2001 v 16.00 hodin v jídelnû 11.
základní ‰koly na sídli‰ti Slezská
(vchod je od parku vedle tûloc-
viãny). Tel.: 0723/130 216. 

Nov˘ nábor do oddílu Aikido
Slovenská Aikido Asociácia, Aikido SKP Ostrava 

a Aikido SKP Dojo Fr˘dek-Místek Vás zve 
na nov˘ nábor 

ing. Kamila Kozáka, 
drÏitele 2. Dan Aikikai Honbu Dojo, 2. Dan Judo, vedoucího SKP Ostrava 

a René Grygara, 
2. Dan Aikikai Honbu Dojo, uãitele SKP Ostrava. 

Nábor se koná v pondûlí 1. fiíjna 2001 
a ve stfiedu 3. fiíjna 2001 v 19.15 hodin. 

Místo konání: Kasárna ve Fr˘dku-Místku - Bahnû. 
Pozor: sraz u vstupu do areálu v 19.15 hodin! 

Tréninky: Pondûlí a stfieda 19.30 - 21.00 hodin. 
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âSA (u kostela sv. Jana a Pavla v Místku)
tel. 0658/647 366

Otevfieno: Pondûlí, stfieda, ãtvrtek 9 - 12,
úter˘ 9 - 12, 15 - 17 hodin
V‰echny programy jsou zcela dobrovolné.  
3.9. -  slavnostní otevfiení po prázdninách
4.9. od 9.00 hod. - schÛzka v‰ech, ktefií se

chtûjí aktivnû zapojit do ãinnosti KM
Brouãci

11.9. - olympiáda mal˘ch BrouãkÛ - na
zahradû, za nepfiíznivého poãasí uvnitfi

Od 13.9. - angliãtina pro maminky - zápis
vÏdy ve ãtvrtek od 9.30 hod. Informace na
tel. 633 119. 

25.9. v 10.00 hod. - beseda s dûtskou 
sestrou Renatou Hillovou na téma „Úrazy
mal˘ch dûtí v domácnosti“. Prosíme, dota-
zy pfiineste pfiedem. 

Farní, vchod vedle Knihkupectví 
sv. Jana ve Fr˘dku. Tel. 0658/349 61

KM Krteãek je otevfien vÏdy v úter˘ a ve ãtvr-
tek od 8.30 do 11.30. 
Program:
KM Krteãek zve opût v‰echny maminky
a jejich dûti ke spoleãnému setkávání. Provoz
po prázdninách bude zahájen 11. záfií 2001. 
11.9. - zahájení po prázdninách
13.9. - krteãkova tvofiivost - jednoduché

v˘robky z papíru
18.9. - malování ubrousku (jednobarevn˘ lát-

kov˘ ubrousek s sebou)
20.9. - cviãení maminek s dûtmi
25.9. - kosmetické okénko - setkání s kos-

metiãkou D. Mazurovou
27.9. - cviãení maminek s dûtmi

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

ZPÍVÁNÍ  POD LÍPOU
·AJTAR
âtvrtek 6. záfií 2001 v 18 hod. - fr˘deck˘ zámek
Moravská cimbálová muzika
DIVADLO JÁRY CIMRMANA - B L A N Í K
Úter˘ 11. záfií 2001 v l9 hodin - Národní dÛm
TALENT  2001
âtvrtek 13. záfií 2001 v l8 hodin - Národní dÛm
Regionální soutûÏ ve zpûvu v kategorii do 15 let. 
NEÎ  SE  ROZJEDEME - Taneãní veãer
Sobota 15. záfií 2001 ve 20 hod. - Národní dÛm
Setkání pro star‰í mládeÏ 
„LÁSKA  JE  TU  S NAMI“
- PETER NAGY A SKUPINA INDIGO        
âtvrtek 20. záfií 2001 v 19 hodin - kino PB.
POJëTE  Z BYTU  VEN
Pátek 21. záfií 2001 ve 20 hodin - Národní dÛm
Taneãní diskotéka P. Hladného pro stfiední
generaci. 
1. zámeck˘ koncert
KONCERT MLAD¯CH UMùLCÒ
Stfieda 26. záfií 2001 v 19 hodin - Evangelick˘
kostel ve Fr˘dku
(Z dÛvodu rekonstrukce Rytífiského sálu fr˘-
deckého zámku budou zámecké koncerty do
konce roku 2001 probíhat v náhradních pro-
storách.)
„POJÍZDNÁ SOUDÍRNA“ 
- JUDr. Ivo Jahelka
âtvrtek 27. záfií 2001 v 19 hodin - kino PB.
Premiérov˘ písniãkov˘ pofiad tzv. „PfiíbûhÛ ze
Ïivota“

II. ROâNÍK DIVADELNÍHO FESTIVALU
O CENU ,,BESKYDSKÉ THÁLIE“.

âtvrtek - sobota 27. záfií - 29. záfií 2001 -
Národní dÛm:

Pro dûti a mládeÏ
P¤ÍBùH  NEJEN TYG¤Í pro dûti od 7 let
âtvrtek 27. 9. v 8.30 a 10.30 hodin
LAKOMÁ  BARKA pro mládeÏ od 13 let
Pátek 28. 9. v 10 hodin
·ÍPKOVÁ RÒÎENKA aneb 
KOUZELNÉ DIVADLO pro dûti od 3 let
Pátek 28. 9. v 15 hodin
O T¤ECH  PRINCÍCH pro dûti od 6 let
Sobota 29. 9. v 15 hodin

Pro mládeÏ a dospûlé
KAT A BLÁZEN od 13 let
Pátek 28.9. v 18.00 hodin
ÎIVOT V P¤ÍMÉM P¤ENOSU od 15 let
Sobota 29.9. v 10.00 hodin
DIOGENES od 15 let
Sobota 29.9. v 18.00 hodin

Více informací na stranû 3.
Pfiipravujeme:

JAZYKOVÉ KURZY 
PRO MLÁDEÎ A DOSPùLÉ

uãební období záfií 2001 - ãerven 2002
Angliãtina 1. - 6. roãník, Nûmãina 1. - 3. roã-
ník, Ital‰tina 1. roãník, Ru‰tina 1. roãník.
Kurzy probíhají 1 x t˘dnû 2 vyuãovací hodiny
v období záfií 2001 - ãerven 2002 v uãebnách ND. 
Kurzovné za uãební období : 1. - 2. roãník Kã
2.500, 3. - 6. roãník Kã 2.800,-. Základními
uãebnicemi jsou knihy pro jazykové ‰koly. 
Informace v Národním domû.
POHYBOVÉ KURZY - zahájení od fiíjna. 
Zdravotní cviãení pro Ïeny, sniÏování nadvá-
hy, Tai - ãi, kondiãní gymnastika, cviãení pro
dûti (7 - 11 let), taneãní pro mládeÏ - zaãáteã-
níci (zahájení od 5. 9. 2001). 

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.
ZÁMECKÁ  EXPOZICE
v reprezentaãních prostorách navazuje na Ry-
tífisk˘ sál. Komponované celky pfiibliÏují atmo-
sféru bydlení ‰lechty a mû‰Èanstva v 18. a 19.
století. 
FR̄ DEK - MARIÁNSKÉ  POUTNÍ  MÍSTO
- stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory.
Pfiipomíná skuteãnost, Ïe Fr˘dek patfiil k nej-
známûj‰ím a k nejnav‰tûvovanûj‰ím marián-
sk˘m poutním místÛm ve Slezsku.
FR̄ DEK  A MÍSTEK
Nová expozice vûnovaná dvûma,  a zároveÀ
jednomu mûstu Fr˘dek-Místek. 
V˘stavy:
AUTOMOBILOVÉ  MODELY
Pokraãování v cyklu modeláfisk˘ch v˘stav.
Zastoupena je fiada kategorií - cestovní vozy,
formule, buginy, tahaãe, specielní nástavby
a bojová vozidla kolová i pásová v mûfiítku 1:5
aÏ 1:12. V˘stava potrvá do 16. záfií 2001.
FR̄ DEK - MÍSTEK  ELI·KY  SERVÁTKOVÉ
V˘tvarnice, narozená v roce 1915, která ve
mûstû proÏila vût‰inu svého Ïivota, vrací se
zde do svého mládí i nedávn˘ch let. Potrvá do
23. záfií 2001.
âESKOSLOVENSKÁ  POHRANIâNÍ
OPEVNùNÍ  1935 - 1938
V˘stava, pfiibliÏující historii budování ãeskoslo-
vensk˘ch pohraniãních opevnûní v období první
republiky. 
VernisáÏ v nedûli 30. záfií v 15 hodin v muzejní
uãebnû na Zámecké ulici uvede autor v˘stavy
Zdenûk ·er̆ . Její souãástí bude pfiedná‰ka 
o opevnûních na Ostravsku a Opavsku.
V˘stava byla pfiipravena ve spolupráci se
Zemsk˘m muzeem v Opavû - Areálem ãesko-
slovenského opevnûní v Hluãínû-Darkoviã-
kách a potrvá aÏ do 4. listopadu 2001.
Ve v˘stavû budou probíhat lekce pro Z· a S·.
Otevírací doba pro vefiejnost:
út, st, pá 14,00 - 16,00
ãt 14,00 - 17,00
so, ne 13,00 - 17,00
Programy, koncerty
Sobota 1. 9.  13,00 hodin  - Rytífisk˘ sál fr˘-
deckého zámku
TOMÁ·  PFEIFFER
v pfiedná‰ce spojené s biotronickou léãbou
Pofiádá Duchovní univezita Bytí.
Stfieda  6. 9.  18,00 hodin -  nádvofií fr˘dec-
kého zámku
·AJTAR
Vystoupení folklórního souboru v cyklu „Zpívá-
ní pod lípou“. 
Nedûle  9. 9.  13,00 - 17,00 hodin  -  nádvofií
fr˘deckého zámku
ZÁMECKÁ NEDùLE MEZI AUTY
Pfiedvádûní modelÛ v rámci v˘stavy „Automo-
bilové modely“. Se sv˘mi modely se pfiedsta-
ví ãlenové RC AUTOKLUBU Fr˘dek-Místek

BESKYDSKÁ  MUZEJNÍ  
A VLASTIVùDNÁ  SPOLEâNOST

âtvrtek   6. 9.  
POJëTE  S NÁMI  HLEDAT  QUITTENDORF
Vycházka za nejstar‰í minulostí do okolí Místku. 
Ukonãení vycházky mezi 19. a 20. hodinou. Od-
jezd autobusem z Místku, aut. stan. v 15,50
hodin do HodoÀovic.
âtvrtek  13. 9. 17,00 hodin  -  Zelen˘ dÛm
LIBAVÁ - KRAJ  BEZ  BOHA  A BEZ  LIDÍ
M˘ty a zamlÏené informace. Doplnûno diapo-
zitivy. Pfiedná‰ejí manÏelé Polá‰kovi.
âtvrtek  20. 9. 17,00 hodin  -  Zelen˘ dÛm
Z CEST  PO  JIÎNÍCH  A JIHOZÁPAD-
NÍCH  âECHÁCH  II
Pokraãování ãervnové pfiedná‰ky. Pfiedná‰ka
manÏelÛ Polá‰kov˘ch, doplnûná diapozitivy,
fotografiemi a pohlednicemi z nedávn˘ch cest.
Sobota 22. 9. 
POJëTE  S NÁMI  OKOLÍM  OSTRAVY
Terénní exkurze po trase ãeskoslovenského
pfiedváleãného opevnûní. Délka trasy 12-14
km. Akce se koná jen za pfiíznivého poãasí.
Odjez z F-M, nádraÏí âD v 6,52 hodin do Os-
travy, stfied, dále autobusem z Ostravy ÚAN
do Bohumína (linka 870576, odjezd v 8,05
hodin), vysednout na koneãné (Star˘ Bohu-
mín, námûstí Svobody).
âtvrtek  27. 9. 17,00 hodin  -  Zelen˘ dÛm
D¤EVùNÉ  KOSTELY  A KAPLE  
NA  MORAVù  A VE  SLEZSKU
Doplnûno diapozitivy a malou v˘stavou foto-
grafií dfievûn˘ch sakrálních staveb.

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.

9.8. - 15.8. ve 20.00 - Hannibal (USA) 
16.8. - 17.8. v 17.45 a 20.00 - Kytice (âR)
18.8. - 19.8. v 17.45 a 20.00 - Obûti a vrazi

(âR)
20.8. - 21.8. v 17.45 a 20.00 - Otesánek (âR)
22.8. v 17.45 a 20.00 - Kruh (âR)
23.8. - 29.8. v 17.45 - Kondomedie (Fr.)
23.8. - 29.8. ve 20.00 - Jako pavouk

(USA, SRN)

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

2.8. - 8.8. v 17.45 a 20.00 - Tmavomodr˘ svût
(âR) 

9.8. - 15.8. v 17.45 - Lovec policajtÛ (USA)

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

3.9. - pfiivítání nového ‰kolního roku - hry,
scénky, soutûÏ o „nejoriginálnûj‰í rozvrh „

4.9. - vyhodnocení prázdninov˘ch pfiíspûvkÛ
do Nezbednick˘ch novin

15.9. - v˘let do Beskyd
18.9. - tvofiíme z pfiírodnin (jefiabiny, ulity,

kamínky, vûtviãky)
29.9. - jezdeck˘ areál RAIS

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

EVA KMENTOVÁ - 
OTISK, SOCHY, KRESBY
V˘stava jiÏ neÏijící v˘znamné ãeské sochafiky,
Ïivotní partnerky Olbrama Zoubka. V˘stava
potrvá do 21. záfií.

âSA 481, Místek
Otevírací doba:

Pondûlí-pátek   9.00-18.00
Do 20. záfií
SYLVA âESLAROVÁ - VESMÍR V NÁS 
21.9. - 16.10. 
MARIE STOPKOVÁ - PALIâKOVANÁ 
KRAJKA

Pion˘rÛ 764, FM
Turistika a kluby volného ãasu vûk 6 - 15 let
vedoucí: Jifií ·napka, Alice Klábalová, Milada
Martínková, Milada Jelenová, Pavel
Stachura, Samuel First     
MaÏoretky vûk: 12 - 16 let
vedoucí: Radka MartvoÀová
MaÏoretky - pfiípravka vûk:   6 - 11 let   
vedoucí: Rostislav Chudík
Pohybové meditace Tai-ãi dospûlí
vedoucí: Ondfiej ·idák
Vysokohorská turistika vûk: 10 - 18 let
vedoucí: Martin Gavlas
Vysokohorská turistika-pfiípravka vûk: 5-10 l.
vedoucí: Du‰an Matunák
Poãítaãe SMTu F-M vûk:  8 - 15 let
Poãítaãe Z· Sviadnov vûk:  6 - 14 let
vedoucí: Petr Gfies
Pusík maminky s dûtmi (dopoledne)
Kytara dûti od 10 let + dospûlí
vedoucí: Antonín Îáãek
Cyklistika Fr˘dlant n.O.
vedoucí: Vlastislav Mat˘sek
Cyklistika SMTu F-M vûk:  7 - 15 let
vedoucí: Pavla Kozáková
Stolní tenis Fr˘dlant n.O.
vedoucí: Marie Hrachová
Rodiãe s dûtmi
vedoucí: Zdenûk Laník
MládeÏ (s náboÏensk˘m zamûfiením)
vedoucí: Jaroslav Preisler
Klub mlad˘ch cestovatelÛ vûk: 13 - 16 let
vedoucí: Alena Kubaláková
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Baseball Vûk: od 8 let
Bfii‰ní tance
- vhodné cviãení pro dívky a Ïeny od 14 do

xxx let
Cviãení pro krásu a zdraví Vûk: od 18 let
Kondiãní cviãení Vûk: od 18 let
Stepmix Vûk: od 18 let
Powermix Vûk: od 18 let

Oddûlení v˘poãetní techniky - 
Vedoucí: Patrik Siegelstein, telefon: 630 072
Práce s poãítaãem Vûk: od 8 let
- zaãáteãníci, pokroãilí
Hry s poãítaãem Vûk: od 6 let
- k dispozici je poãítaãová síÈ a Internet
WEB Vûk: od 9 let
- jak se programuje taková www stránka?
- jak se dostane na Internet?
Poãítaãová grafika Vûk: od 9 let
- vizitky, obaly, reklamní materiály, kalendáfie

atd.
Poãítaãov˘ klub Pro dospûlé
- Internet, hry, v˘mûna zku‰eností apod.
Práce s poãítaãem
- základní obsluha poãítaãe od jeho prvního

spu‰tûní
- Windows 95/98, textov˘ editor, tabulkov˘

procesor, Internet a dal‰í bûÏnû pouÏívané
programy

Psaní na poãítaãi
- psaní na poãítaãi nebo psacím stroji v‰emi

deseti

Oddûlení techniky - 
Vedoucí: Alena Fabíková, tel.: 630 072
Plastikov˘ modeláfi Vûk: od 9 let
Leteck˘ modeláfi Vûk: od 9 let
- zaãáteãníci, pokroãilí
Leteckoturistick˘ krouÏek Vûk: od 9 let
Radioelektronika Vûk: od 9 let
- zaãáteãníci, pokroãilí
Klub automodeláfiÛ Vûk: od 9 let + dospûlí
- zaãáteãníci, pokroãilí

Oddûlení zájmové umûlecké ãinnosti -
Vedoucí: Monika Fojtíková, tel.: 630 862
ISKRA Vûk: 8 - 15 let
- soubor lidov˘ch písní a tancÛ
Lidové tance Vûk: 4 - 6 let
pro pfied‰koláky - folklórní tance, zvyky,
písnû
Moderní tanec Vûk: 6 - 15 let
- moderní tanec je spojen s aerobním cviãe-

ním, jógou a kalanetikou
Country tance Vûk: 6 - 9 let
- nácvik houpavé chÛze, základní kroky

tancÛ „Rufus“ a „âtverylka“
Scénick˘ tanec Vûk: 9 - 15 let
- seznámíte s prvky moderního tance, baletu

a dramatiky
J. T. DANCE Vûk: 9 - 15 let
- taneãní skupina moderního tance
Baletní ‰koliãka Vûk: 5 - 7 let
- nauãíte se zásady správného drÏení tûla,

otáãky, v˘skoky, základní pozice
Latinsko-americké tance Vûk: 8 - 12let
- zamûfieno na základní taneãní kroky

Chachi, Samby a Rumby
Taneãní aerobik Vûk: 10 - 15 let
- spojení aerobiku s moderním tancem -

urãeno pro dívky
„POHODA“ Vûk: od 8 let
- dívãí klub - zamûfiení na v˘tvarnou, estetic-

kou, hudební, literární, sportovní ãinnost ...
Kytara Vûk: od 8 let
- pro v‰echny zájemce o „táborovou“ hru

Oddûlení pfied‰kolní v˘chovy a vzdûlávání
Klubíãko Vûk: 3 - 6 let
- pestrá ãinnost pro pfied‰kolní dûti
- vhodné pro dûti, které se ‰patnû adaptují

ve vût‰ím kolektivu
- 1 x t˘dnû, 3 hodiny dopoledne
Malí umûlci Vûk: 3 - 6 let
- rÛznorodé v˘tvarné ãinnosti (papír, textil,

pfiírodní materiály apod.)
V‰eználci Vûk: 3 - 6 let
- hudba, sport, rozvíjení poznání, praktické

dovednosti - v‰e zábavnou formou her atd.

TrÏní 31, Fr˘dek-Místek, Tel. 0658/647 007
Pfiehled nejprodávanûj‰ích titulÛ v prodejnû
Bontonland v Místku za období od 15.7. do
15.8. 2001:

1. Thalia Arrasando
2. OST Rebelové
3. Vanessa Mae Subject To Change
4. Top 20.CZ
5. âechomor Promûny
6. Elán Neviem byÈ sám
7. R.E.M. Reveal
8. Petr Kotvald Taxi to tak neber
9. Scooter We Bring The Noise
10. Dûda Mládek Illegal Band

Ka‰párci Vûk: 4 - 6 let
- dramatizace pohádek, rozvoj slovní zásoby,

fantazie, vyuÏití rÛzn˘ch druhÛ loutek, jed-
noduch˘ch hudebních nástrojÛ ...

Angliãtina pro nejmen‰í Vûk: 4 - 6 let
- seznámení se s cizím jazykem hravou for-

mou her, písniãek, fiíkadel, obrázkÛ apod.
Klub pro rodiãe a dûti
- urãeno pro rodiny s pfied‰kolními dûtmi
- tvofiivé, sportovní, vzdûlávací ãinnosti,

víkendové pobyty apod.
Veselé pískání Vûk: 4 - 6 let
- základy hry na zobcovou flétnu
- vhodné pro dûti s d˘chacími problémy
Hra na flétnu Vûk: 7 - 15 let
- pro zaãáteãníky (podle poãtu zájemcÛ i pro

pokroãilé)
Klub správn˘ch holek Vûk: 7 - 15 let
- v‰echno co má znát a co zajímá kaÏdou

správnou holku
Zpívánky Vûk: 4 - 7 let
- zpûv, hudebnû pohybové hry, hudební

doprovod na klavír + rytmické nástroje
- nejedná se o lidové tance a písnû
V˘tvarná v˘chova Vûk: 7 - 15 let
- rÛznorodé v˘tvarné ãinnosti, práce s texti-

lem, pfiírodninami, a pod.
Klub „BUë FIT“ Vûk: od 10 let
- moÏná objevíte „Elixír vûãného mládí“
- pronikání do tajÛ pfiírodních zdrojÛ, jak vyu-

Ïít produkty pfiírody pro svou krásu, zdraví,
kondici a „ãarování“ s bylinkami

Servis nápadÛ pro maminky
- doplÀky do bytu, dárky pro celou rodinu,

jak zajímavû trávit voln˘ ãas a dal‰í zlep‰o-
váãky, které pfiispûjí k Va‰emu „domácímu
‰tûstí“

- 1 x mûsíãnû (sobota dopoledne)

Oddûlení ‰achÛ - 
Vedoucí: Antonín Surma, tel.: (4)34 154
·ACHOVÉ KROUÎKY
- pro v‰echny pfiíznivce této krásné královské

hry
- ‰achové krouÏky
- ‰achové kluby
- ‰achy v matefisk˘ch ‰kolách
- ‰achy na základních ‰kolách

Zmûny vyhrazeny.
âinnost jednotliv˘ch ZÚ bude prÛbûÏnû
zahajována od záfií 2001.
Ve‰keré bliÏ‰í informace získáte na uvede-
n˘ch telefonních ãíslech nebo osobnû na
obou pracovi‰tích DDM F-M.

DÛm dûtí a mládeÏe Fr˘dek-Místek
Pion˘rÛ 752, 738 02  Fr˘dek-Místek

telefon: (4)34 154, (4)34 525
Kostkovo námûstí 639738 01  Fr˘dek-Místek

telefon: 630 862, 630 072

NABÍDKA 
ZÁJMOV¯CH ÚTVARÒ 

NA ·KOLNÍ ROK
2001/2002

Oddûlení spoleãensk˘ch vûd a estetiky -
Vedoucí: Olga So‰ková, tel. (4)34 154
Dovedné ruce Vûk: 5 - 8 let
- v˘tvarn˘ krouÏek pro nejmen‰í
V˘tvarná v˘chova Vûk: 8 - 12 let
- malba, kresba a dal‰í v˘tvarné techniky
V˘tvarná v˘chova Vûk: 12 - 16 let
- malba, kresba, grafika
Mozaika Vûk: 9 - 14 let
- práce s textilem, v˘roba dekoraãních pfied-

mûtÛ, batikování a dal‰í
Keramika Vûk: 7 - 18 let
- práce s hlínou
·ití Vûk: 9 - 18 let
- základní stfiih, ‰ití na stroji apod.
Paliãkování Vûk: nad 10 let + dospûlí
Vafiení Vûk: 9 - 15 let
- studená kuchynû
Klub turistiky Vûk: 9 - 15 let

Oddûlení pfiírodovûdy a vzdûlávání -
Vedoucí: Hana Smolánová, tel. (4)34 154
Angliãtina pro nejmen‰í Vûk: 5 - 7 let
Kurz je rozdûlen do tfií roãníkÛ: zaãáteãníci,
pokroãilí I. a pokroãilí II.
Dûti se uãí pouze formou her, fiíkadel apod.
Kytara Vûk: od 8 let
Dûti se nauãí základÛm a dle pokroãilosti
rÛzn˘m písniãkám.
Rybáfiské krouÏky Vûk: od 9 let
- lov ryb udicí, rybolovná technika, klub
Ital‰tina Vûk: od 12 let
- zaãáteãníci a mírnû pokroãilí
GO klub Vûk: od 8 let
- klub deskov˘ch her
- GO, ABALONE, QUIXO, PYLOS ... 
Klub JEN TAK a PELÍ·KY Vûk: od 12 let
- klubovna pro vás, nejen náctileté; klubové

pofiady, túry, spoleãné víkendy, tábory,
RADANA, hudba, zpûv ... no neláká Tû to?

Oddûlení tûlov˘chovy - 
Vedoucí: Marie Cidlíková, tel.: 630 862
Smí‰ená gymnastika Vûk: 6 - 12 let
- cviãení na náfiadí, základní gymnastika,

pohybové hry
Jóga
- jóga I - 5 - 10 let, jóga II - 10 - 15 let
Dûtsk˘ aerobik Vûk: 5 - 8 let
Dívãí aerobik
- cviãení pro získání pruÏného tûla, du‰evní

svûÏesti a ohebnosti
- I - 8 - 12 let, II - 13 - 18 let
Vodní turistika Vûk: od 8 let
- pouze pro plavce
Cykloturistika Vûk: 8 - 18 let
- 5 mûsícÛ v roce + prázdniny, víkendy
Malí sportovci Vûk: 4 - 7 let
- cviãení a hry pro nejmen‰í
Kung-Fu Vûk: od 9 let
Sportovec Vûk: 8 - 10 let
- cviãení a pohybové hry pro chlapce i dûv-

ãata

Hvûzdárna a  planetárium 
Johanna Palisy v Ostravû

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

Vstupné: dûti 5 Kã, mládeÏ 15 - 18 let 7 Kã,
dospûlí: 10 Kã

Program planetária:
1. 9. 14.00 Pojìte s námi za hvûz-

dami - pro dûti od 6 let
16.00 Kameny z nebe
18.00 Letní souhvûzdí ve svûtû

antiky
5. 9. 16.00 Komety oãima staletí

18.00 Obloha pouh˘m okem -
Ïiv˘ pofiad

8. 9. 14.00 âelenka princezny
Ariadny - pro dûti od 7 let

16.00 Znovuobjevená obloha
18.00 Jazz pod hvûzdami

(pofiadem provází Boris
Urbánek)

19.15 Relaxace pod hvûzdnou
oblohou: „Medwyn
Goodall“ (pofiadem pro-
vází Jan PetrÛ)

12. 9. 16.00 Gravitace
18.00 Hvûzdy jiÏních mofií

15. 9. 14.00 Martin a hvûzda - pofiad
pro dûti od 5 let

16.00 âarovná sklíãka
18.00 Letní souhvûzdí ve svûtû

antiky
19.9. 16.00 Svûtem planet

18.00 Obloha dnes veãer - Ïiv˘
pofiad

22. 9. 14.00 Vesmírní tuláci - pofiad
pro dûti od 10 let

16.00 Geologie planet
18.00 Obloha ve ãtyfiech roã-

ních obdobích
19.15 Relaxace pod hvûzdnou

oblohou: „Terry Oldfield“
(pofiadem provází Jan
PetrÛ)

26. 9. 16.00 Îivotopis vesmíru
18.00 Podzimní souhvûzdí

29. 9. - 30. 9. OSTRAVSK¯ ASTRONOMIC-
K¯ VÍKEND

„Jak vidût neviditelné“
Dvoudenní astronomick˘ semináfi pro ‰iro-
kou vefiejnost. Je vûnován poznávání vesmí-
ru ve v‰ech oborech spektra - kromû viditel-
ného svûtla. 
Hvûzdárna je v záfií otevfiena za jasného po-
ãasí kaÏdou stfiedu a sobotu od 20.00 do
22.00 hodin.
Zmûna programu vyhrazena.

SdruÏení âíãa
Dobrá 617, (624 123

0603/358 992, 0603/363 763
oznamuje zahájení kurzu 

TAI-TI 
pro zaãáteãníky

20. záfií 2001 v 18.00 hod
Ukázkov˘ veãer, vstup voln˘ 

(dále pak kaÏd˘ ãtvrtek 18.30 - 20.30)
Místo konání: 

Stanice mlad˘ch turistÛ Místek
Z programu: 

ãi-kung, pohybové meditace
práce s energií

Rozvrh docházkov˘ch kurzÛ:
(vÏdy od 18.30 - 20.30 hod)

Úter˘: 
Taiti pro pokroãilé SMTu Místek (od 18.9.)

Stfieda: 
Taiti pro zaãáteãníky Nár. dÛm Místek 

(od fiíjna)

âtvrtek: 
Taiti pro zaãáteãníky SMTu Místek (od 20.9.)

Na setkání se tû‰í  Ondfiej a Vlaìka.
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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

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

Novû otevfiená prodejna 

BARVY 

LAKY

MALÍ¤SKÉ
A NATùRAâSKÉ

POT¤EBY
Vas zve 

k prohlídce a nákupu 

! ZAVÁDùCÍ CENY !
HR Systém s.r.o., 
Slezská 1080, F-M

tel.: 631 072
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