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VáÏení obãané,
na dvefie nám klepe nov˘ ‰kol-

ní rok 2000-2001. ·koláci mají
pfied sebou opût povinnosti a na
ãasy leno‰ení o prázdninách uÏ
budou za chvíli jen vzpomínat.
Mnozí z nás proÏili krásné dny
dovolené, byÈ vût‰inou „uplaka-
né“, ale pfiesto vûfiím, Ïe mno-
h˘m se vydafiila tak jak si ji
naplánovali. Nepfiíjemné ãerven-
cové poãasí nám nahradilo
mnoÏství neustále rostoucích
hub - a tak, kdo jejich sbírání hol-
duje, musel b˘t nav˘sost spoko-
jen. Sám jsem na dovolené
nasbíral nûkolik kilo pravákÛ

a kfiemenáãÛ, uÏ dlouho se mi
nestalo, abych kozáky, klouzky
a jiné podobné jedlé houby ne-
chával na svém místû. ¤íká se,
Ïe kdyÏ je hodnû hub, stane se
nûjaké ne‰tûstí. Naposledy byl
takto úrodn˘ mûsíc srpen roku
1968. Mykologové ov‰em kon-
statují, Ïe leto‰ní dva mûsíce se
se srpnem 1968 co do poãtu hub
nedají vÛbec srovnávat. Snad
nás to v‰echny uklidní a budeme
doufat, Ïe nejvût‰í pohromou
leto‰ního srpna bylo pouze kru-
pobití na Karvinsku...

Léto patfií radovánkám a kultur-
nímu Ïivotu. I ve mûstû bylo co
nav‰tívit a na co se podívat.
Na‰e mûsto nav‰tívil Cirkus
Ale‰, mûli jste moÏnost nav‰tívit
pravou âeskou pouÈ s Radiem
âas a tento t˘den v sobotu
a nedûli se budete moci vyÏít pfii
Fr˘deck˘ch slavnostech na
Zámeckém námûstí. Pfiíznivci

SLOVO STAROSTY

ODBOR ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE OZNAMUJE dle § 22
zákona ã. 50/76 Sb. v platném znûní vefiejné projednání Návrhu regulaãního
plánu Mûstské památkové zóny Místek.

Návrh bude vyvû‰en k vefiejnému nahlédnutí v termínu od 1. 9. do 2. 10.
2000 ve velké zasedací síni radnice v úfiední dny pondûlí a stfiedu od 8.00 do
16.00 hodin, v ostatní pracovní dny od 8.00 do 13.00 hodin. 

Projednání za úãasti zpracovatele (ing. arch. ·imeãek-Zlín) se uskuteãní dne
14. 9. v 10.00 hodin. Ve velké zasedací síni 2. patra Mûstského úfiadu ve
Fr˘dku-Místku. 

Pfiipomínky, námitky a stanoviska je moÏno zaslat písemnû nejpozdûji do
18. 10. 2000 na adresu: Mûstsk˘ úfiad ve Fr˘dku-Místku, odbor územního
a ekonomického rozvoje, Tû‰ínská 1147, 738 22 Fr˘dek-Místek. K námitkám
podan˘m po uveden˘ch lhÛtách se nepfiihlíÏí. Po vefiejném projednání regu-
laãního plánu MPZ Místek bude ing. arch. ·imeãek informovat o stavu roz-
pracovanosti studie Mûstské památkové zóny Fr˘dek. Informace na tel.:
0658/609 275 - ing. arch. Bfiachová.

·KOLA ZAâÍNÁ 4. ZÁ¤Í

Jak uvádí ná‰ titulek, ‰kolní rok
2000-2001 zaãíná v pondûlí 4. záfií
2000. Do lavic 34 prvních tfiíd základ-
ní ‰kol ve mûstû a okrajov˘ch ãás-
tech zasedne 715 prvÀáãkÛ a celkem
bude tento ‰kolní rok nav‰tûvovat
na‰e základní ‰koly 7 436 ÏákÛ ve
322 tfiídách. 

Do matefisk˘ch ‰kol byly novû
zapsány 503 dûti, do prvních tfiíd
základních ‰kol ode‰lo 628 dûtí
a celkem 1 597 dûtí bude v matefi-
sk˘ch ‰kolách zfiízen˘ch mûstem na
zaãátku záfií ve Fr˘dku-Místku i spá-
dov˘ch obcích.

Mûsto Fr˘dek-Místek vûnovalo
bûhem prázdninov˘ch mûsícÛ také
dost pozornosti fyzickému stavu jed-
notliv˘ch budov základních ‰kol.
Velké opravy byly provedeny pfiede-
v‰ím na 4., 8. a 10. základní ‰kole
a Z· Lískovec (pí‰eme na vnitfiní
dvojstranû). Vût‰í a malé údrÏby se
uskuteãnily na 1. Z· - opravy osvût-
lení, 2. Z· má novû natfienou stfie-
chu, 6. Z· byla vymûnûna kovová
okna a na 8. Z· mj. opravena sociál-
ní zafiízení. Tolik tedy k zahájení
nového ‰kolního roku, do kterého
v‰em ‰kolákÛm pfiejeme ‰Èastné
vykroãení!

Konec prázdnin ‰koláci. ·koda toho poãasí, ale i v de‰ti a chladu se dají
proÏít mnohá dobrodruÏství, navázat nová kamarádství a nepoznat nudu!
BohuÏel, dva  mûsíce leno‰ení skonãily a teì nastane pern˘ch deset
mûsícÛ ‰koly. Ale i ty se dají proÏít radostnû a hlavnû poznání nepozna-
ného a objevování neustále nûãeho nového - to je to pravé ofiechové...

Historie a trÏní souãasnost, jak
ukazuje ná‰ zábûr pofiízen˘ na
Pravé ãeské pouti s Rádiem
âas, které tuto zábavu pfiipravilo
spoleãnû s Mûstem Fr˘dek-
Místek 12. a 13. srpna. Program
byl bohat˘, poãasí pfiálo, lákadel
na tisíce penûÏenek obyvatel
mûsta bylo také dost. PouÈ
dopadla ke spokojenosti pofiada-
telÛ i náv‰tûvníkÛ. TakÏe, za rok
opût nashledanou.

NÁVRH REGULAâNÍHO PLÁNU V MÍSTKU - STARÁ RIVIÉRA
Odbor územního a ekonomického rozvoje Mûstského úfiadu ve

Fr˘dku-Místku oznamuje ve smyslu § 22 zákona ãíslo 50/76 Sb. v plat-
ném znûní vefiejné projednání návrhu regulaãního plánu v Místku -
Stará Riviéra. Návrh bude vystaven k nahlédnutí ve velké zasedací síni
MûÚ v dobû od 15. 8. 2000 do 15. 9. 2000 v úfiední dny pondûlí a stfie-
da od 8.00 - 16.00 hod., v ostatní pracovní dny od 8.00 - 13.00 hod.
Podnûty, pfiipomínky a stanoviska k v˘‰e uvedenému tématu, lze píse-
mnû uplatnit na odboru ÚR a I MûÚ, Tû‰ínská 1147, 738 22  Fr˘dek-
Místek, nejpozdûji do 30. 9. 2000. Na podání do‰lá po tomto termínu
nebude brán zfietel.

PODùKOVÁNÍ
Mûsto Fr˘dek-Místek, zfiizo-

vatel Centra pro mentálnû po-
stiÏenou mládeÏ, dûkuje Mgr.
Vûfie Thaiszové, fieditelce cent-
ra pro mentálnû postiÏenou
mládeÏ v souvislosti s ukonãe-
ním jejího dlouholetého pÛso-
bení v oblasti péãe o mentálnû
postiÏené dûti a mládeÏ. 

Zvlá‰tní uznání jí patfií za
zavádûní nov˘ch forem a hu-
mánního pfiístupu k mentálnû
postiÏen˘m obãanÛm, zejmé-
na pak za ojedinûlou koncepci
pro zavedení vzdûlávacího
programu zfiízením pfiípravné-
ho stupnû pomocné ‰koly pfii
Speciální ‰kole Fr˘dek-Místek. 

Vedení radnice a odbor soci-
álních sluÏeb dûkují za velmi
dobrou spolupráci.

MùSTO FR¯DEK-MÍSTEK
VÁS SRDEâNÉ ZVE

NA

FR¯DECKÉ
SLAVNOSTI

Sobota 26. srpna 2000
ve 21.30 hodin, Zámecké

námûstí, prÛvod úãinkujících
a slavnosti ohnû

Nedûle 27. srpna 2000
od 10.00 do 18.00 hodin areál

fr˘deckého zámku

Program:
historick˘ jarmark • historická
stfielnice • rytífiské hry pro dûti
i dospûlé • dobové hudební
a taneãní skupiny • rytífiské

souboje • divadelní, loutková,
komediální a fakírská

pfiedstavení

(dokonãení na str. 2)

V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
Mûstsk˘ úfiad ve Fr˘dku-

Místku pfiijme do pracovního
pomûru právníka. 

PoÏadované pfiedpoklady:
• vysoko‰kolské vzdûlání (práv-

nická fakulta)
• základy práce na PC
• obãanská a morální bez-

úhonnost
Písemné pfiihlá‰ky doloÏené

osobním dotazníkem, struã-
n˘m profesním Ïivotopisem
s uvedením v jaké oblasti
práva byla vykonávaná dosa-
vadní praxe za‰lete do 29. 9.
2000 na odbor vnitfiních vûcí
Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-
Místku, Tû‰ínská 1147, PSâ
738 22, tel.: 0658/609 122.
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i na dal‰ích stranách je vidût,
Ïe redakce novin má jasnou
koncepci - od zpráv, pfies kres-
by, pohádky, ãtení na pokraão-
vání, pohádky aÏ po závûreã-
nou celoroãní soutûÏ.

• PÛjãovna kost˘mÛ s prodejem
hraãek a divadelních potfieb se
nachází v I. poschodí sokolovny
na Novodvorské ve Fr˘dku a je
jedinou v na‰em regionu!
Souãástí je i knihovna odborné
divadelní literatury a divadelních
a loutkov˘ch her s více neÏ tfiemi
tisíci tituly. PÛjãovna, prodejna
i knihovna jsou otevfieny kaÏdé
úter˘ a pátek od 15 do 18 hodin,
v mûsících prosinec aÏ bfiezen
dennû pondûlí - pátek od 15 do
18 hodin. Tel.: 0658/633 717

• UÏ od roku 1992 pÛsobí
u Muzea Beskyd pro obãany-
seniory Mûsta Fr˘dku-Místku
a okolí Seniorgymnázium.
Máte-li zájem stát se jeho
ãleny, hlaste se pfiímo v Muzeu
Beskyd ve Fr˘dku nebo telefo-
nicky na ãísle 0658/628 001, kl.
37. Zahájení prvního roãníku
bude 14. záfií 2000 ve 14.00
hodin v zámeckém klubu.

• Kulturní sdruÏení BezruãÛv kraj
zve na vzpomínkovou besedu
k v˘roãí narození básníka Petra
Bezruãe, která se uskuteãní
v sobotu 9. záfií 2000 ve 14 hodin
ve Srubu Petra Bezruãe na
Ostravici-Hamrovicích.

V˘bor dobré vÛle - Nadaci
Olgy Havlové zaloÏila dne 23.
záfií 1992 první manÏelka prezi-
denta âeské republiky, aby
pomáhala lidem, ktefií se pro
svÛj nepfiízniv˘ zdravotní a so-
ciální stav tûÏko vãleÀují do
spoleãnosti a nemohou se
o sebe sami postarat. Nadace
usiluje o rozvoj vzdûlání, ochranu
lidsk˘ch práv a v‰eobecnû uzná-
van˘ch humanitárních hodnot.
Podporuje zdravotní, sociální
a vzdûlávací nestátní organizace,
pomáhá nemocn˘m a postiÏe-
n˘m dûtem, mladistv˘m v obtíÏ-
n˘ch Ïivotních situacích, lidem se
zdravotním postiÏením, lidem
v nouzi a star˘m lidem v jejich
plnohodnotném zaãlenûní do
spoleãnosti, usiluje o zlep‰ení
kvality Ïivota dûtí v pûstounsk˘ch
rodinách.

Z v˘nosÛ svého jmûní a darÛ
vûnovala nadace v roce 1999 na
tyto programy v celé republice

více neÏ 40 miliónÛ korun. Proto
koná 14. záfií 2000 u pfiíleÏitosti
v˘roãí svého zaloÏení Den dobré
vÛle nejen v Praze, ale i v dal‰ích
mûstech. V˘zvu pfiijali i fr˘decko-
místeãtí Junáci a stalo se jiÏ tra-
dicí, Ïe v Den dobré vÛle oslovu-
jí obãany pfiímo na ulicích. Kdo
pfiispûje do sbírky, dostane ãer-
vené srdíãko, symbol V˘boru
dobré vÛle. V˘tûÏek leto‰ní sbírky
bude pouÏit na fond vzdûlání. 

Bankovní konto, na které je
moÏné poukazovat pfiíspûvky
s heslem Fond vzdûlání: âSOB
Praha 1, ã. ú.: 428293/0300

O vydání OP mÛÏe obãan rov-
nûÏ poÏádat u kteréhokoliv
okresního, obecního ãi mûstské-
ho úfiadu povûfieného vedením
matrik a to bez ohledu na trval˘
pobyt. Vyhotoven˘ obãansk˘ prÛ-
kaz je v‰ak obãan povinen pfie-
vzít jen u okresního úfiadu nebo
pokud to v Ïádosti uvede, na
matriãním úfiadu, v jehoÏ obvodu
má hlá‰en trval˘ pobyt. Stejn˘m
zpÛsobem se dá Ïádat i o cestov-
ní pas, cestovní prÛkaz nebo jin˘
doklad vydávan˘ na základû
mezinárodní smlouvy. Obãanské

prÛkazy vydané do 30. dubna
1993, v nichÏ není vyznaãeno
státní obãanství, pozb˘vají plat-
nosti dnem 31. 12. 2001 a obãan-
ské prÛkazy vydané pfiede dnem
úãinnosti nového zákona (tj. pfied
1. 7. 2000) platí po dobu v nich
uvedenou, nejdéle v‰ak do 31.
12. 2005. Cestovní doklady vyda-
né pfied 1. 7. 2000 platí po dobu
v nich uvedenou. Podrobnûj‰í
informace získají obãané na pfií-
slu‰n˘ch pracovi‰tích okresního
a mûstského úfiadu.

OBâANSKÉ PRÒKAZY A CESTOVNÍ DOKLADY

VYDÁVAJÍ NA OKRESE I NA „MATRICE“
Od 1. ãervence 2000 nabyl úãinnosti nov˘ zákon o obãansk˘ch

prÛkazech a cestovních dokladech (ã. 328 a 329 z roku 1999 Sb.).
Od tohoto dne obãanÛm âR budou obãanské a cestovní doklady
vydávat okresní úfiady v jejichÏ obvodu je obãan hlá‰en k trvalé-
mu pobytu.
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24. srpna, 18.00 Zpívání pod
lípou, fr˘deck˘ zámek - Îalman
a spol.
25. srpna, 20.00 Taneãní veãer,
zahrada Národního domu
26. srpna, 21.30 Noãní divadlo,
Zámecké námûstí
27. srpna, 10.30 Fr˘decké slav-
nosti, fr˘deck˘ zámek
9. záfií Den otevfien˘ch dvefií
památek 2000 (zdarma) budou
zpfiístupnûny památkové objekty
ve mûstû Fr˘dek-Místek a okolí:
• Farní kostel sv. Jana a Pavla
13.00 - 18.00 • Kostel sv. Jakuba
13.00 - 18.00 • Evangelick˘ kos-
tel 13.00 - 17.00
10. záfií Velká fr˘decká pouÈ,
bazilika Nav‰tívení Panny Marie
• Farní kostel sv. Jana a Pavla
13.00 - 17.00 (doprovodná akce
- 16.00 a 17.00 hodin - hudební
program uãitelÛ Základní ‰koly
duchovní hudby v Místku) Kostel
sv. Jakuba 13.00 - 17.00 •
Evangelick˘ kostel 13.00 - 17.00
• Kostel sv. Jana Kfititele 14.00 -
18.00 Bazilika Nav‰tívení Pan-ny
Marie 14.00 - 18.00 • Kostel
V‰ech Svat˘ch v Sedli‰tích
14.00 - 18.00
16. záfií, 9.30 Pojìte si zahrát,
námûstí Svobody
17. záfií, 15.00 Durandal - vystou-
pení rytífiÛ, fr˘deck˘ zámek

• Od 1. 7. 2000 do‰lo ke slouãe-
ní Gymnázia Fr˘dek-Místek, tfi. T.
G. Masaryka 451 a Stfiední
odborné ‰koly Fr˘dek-Místek, tfi.
T. G. Masaryka 451 do jedné
organizace s názvem Gymná-
zium a Stfiední odborná ‰kola tfi.
T. G. Masaryka 451. 

• S platností od 1. záfií 2000
dochází ke zmûnû adresy Sou-
kromé stfiední odborné ‰koly
FRYMOS, s. r. o. Lískovecká
2089, Fr˘dek-Místek. Nová
adresa ‰koly je Palackého 134,
Fr˘dek-Místek. Kontaktní tele-
fon: 0603/574 554.

• Fr˘decko-místeck˘ Squash
Relax Club nabízí pro konec
prázdnin, ale i záfiijové dny akci
Léto s Oliverem. Pfiíznivci squas-
he mohou vyuÏít padesátipro-
centního sníÏení cen a dokonce
si sportovní náãiní zapÛjãit zdar-
ma, pfiípadnû vyhrát nûkterou
z hodnotn˘ch cen.

• V pfiecházejícím ãísle Zpravo-
daje jsme psali o místeckém
Klubu Nezbeda. Ten vydává
také vlastní Nezbednické novi-
ny, ve kter˘ch informuje o dûní
v klubu. S potû‰ení jsme pfie-
ãetli první stranu, kde je struã-
n˘ v˘ãet akcí za ãervenec, ale

PRO DRÎITELE PRÒKAZÒ TP, ZTP A ZTP/P
Okresní úfiad ve Fr˘dku-Místku informuje obãany, drÏitele prÛkazÛ pro

tûÏce zdravotnû postiÏené obãany, Ïe tyto budou vydávány od 1. 7.
2000 v nové úpravû a tak dosavadní prÛkazy pozb˘vají platnosti 31.
12. 2001. Proto je zapotfiebí zaÏádat si o vydání nov˘ch prÛkazÛ a to
v úfiední dny pondûlí a stfiedu na OkÚ ve Fr˘dku-Místku v dobû od 8.00
do 16.00 hodin. K v˘mûnû prÛkazÛ je zapotfiebí doloÏit tyto doklady:
obãansk˘ prÛkaz, platné rozhodnutí o pfiiznání mimofiádn˘ch v˘hod,
fotografii o rozmûrech 3,5 x 4,5 cm (jako na OP) a správní poplatek Kã
30,- kter˘ je splatn˘ pfii podání Ïádosti. PrÛkazy mohou b˘t vymûnûny
pouze obãanÛm, ktefií mají trval˘ pobyt v okrese Fr˘dek-Místek. 

V minulém ãísle Zpravodaje
jsme vás vyzvali DARUJTE
KREV! Kritická situace trvá,
proto Hematologicko-transfuzní
oddûlení Nemocnice ve Fr˘dku-
Místku Ïádá naléhavû dárce krve

v‰ech krevních skupin, aby se
dostavili k odbûru v nejbliÏ‰ích
dnech. Odbûry se provádûjí od
pondûlka do pátku mimo stfiedu
od 6.00 do 8.00 hodin. Telefo-
nické objednávky a informace na
ãísle: 0658-415 842.

DARUJTE KREV!

D E N  D O B R É  V Ò L E

(dokonãení ze str. 1)
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folku a country urãitû nezapo-
mnûli na druh˘ roãník festivalu
v Národním domû. Také poãátek
záfií bude kulturou pfiímo nabit˘
(viz Fr˘decko-místecké léto 2000).

Léto má, bohuÏel, i svoje stin-
né stránky. Zvût‰uje se poãet
autohavárií. âasto ãteme o tra-
gick˘ch koncích plavcÛ. Zlaté
ãasy ov‰em mají i lidé s dlouh˘-
mi prsty. BohuÏel se to t˘ká také
na‰eho mûsta.  Pachatelé „pra-
cující“ ve dvou nebo tfiech lidech
si vytipují pfiedev‰ím na‰e star‰í
spoluobãany, které pod zámin-
kou poruchy na vozidle poÏádají
o zapÛjãení penûz na jeho opra-
vu. Vetfiou se do domácnosti
dÛvûfiivé osoby, zjistí kde má ulo-
Ïeny své úspory a pak uÏ je v‰e
otázkou okamÏiku, kdy dobrotivá
a dÛvûfiivá osoba zapÛjãí urãit˘
obnos na opravu vozidla a díky
rychl˘m prstÛm pfiijde i o zbytek
sv˘ch úspor. Podobnû mnohdy
konãí „náv‰tûvy“ rÛzn˘ch podo-
mních obchodníkÛ s hrnci, ãistí-
cími prostfiedky, obleãením nebo
kuchyÀsk˘mi pfiístroji. Jste-li
sami doma, buìte na cizí lidi
zvlá‰tû opatrní. A nezapomínejte
pfii odchodu zavírat okna pfiede-
v‰ím pfiízemních bytÛ, v dobû
dovolen˘ch se v˘raznû zv˘‰il
poãet vykraden˘ch bytÛ!

VáÏení ‰koláci, studenti, pfieji
Vám v‰em  krásn˘ zbytek prázd-
nin a úspû‰né zahájení nového
‰kolního roku.

ZDE≈EK STOLA¤
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V pátek 14. ãervence se konalo
v kanceláfii zástupce starosty milé
setkání s malífikou, grafiãkou a kera-
miãkou Eli‰kou Servátkovou. Îivotní
moudrost ãi‰ela z úst Ïeny, která 18.
ãervence 2000 oslavila jiÏ 85 let
svého Ïivota. 

Klíã Mûsta Fr˘dku-Místku, v˘-
znamné ocenûní, pfievzala jubilantka
u této pfiíleÏitosti z rukou ing. Evy
Richtrové. Klíã symbolicky otevírá
cestu k lidem, k nimÏ Eli‰ka Servát-
ková po cel˘ Ïivot pfiichází. Nev‰ední
pozorovací talent jí odhaluje lidské
nitro, které se odráÏí v tváfii jejich
postaviãek. Z obrázkÛ vyzafiují nála-
dy, sociální postoje a názory lidí
v práci, zábavû i pfii „klábosení.“ Paní
Servátková se rovnûÏ zaslouÏila
o rozvoj v˘tvarného oboru Lidové
‰koly umûní ve Fr˘dku-Místku.
S radostí vzpomíná na své b˘valé
Ïáky, z nichÏ jsou nûktefií úspû‰n˘mi
v˘tvarníky, nûktefií jejími dobr˘mi pfiá-
teli. 

Je v˘bornou vypravûãkou. Nad‰e-
nû hovofií o záÏitcích z mnoha cest,
které podnikla. Ale jak fiíká, domÛ do
Fr˘dku se vÏdy ráda vracela. V roce
1968, kdy vût‰ina ãesk˘ch turistÛ
zÛstala za hranicemi, její návrat
s maminkou z náv‰tûvy Rakouska
byl pro nûkteré pfiekvapením. Táhla ji
zpátky láska ke starému Fr˘dku a ke
v‰emu pÛvodnímu. Nezapomene pfii-
pomenout, Ïe z oken svého bytu má

v˘hled na dvÛr s nádhernou lípou,
zasazenou zde v roce 1918, jeÏ se
stala nezbytn˘m vnûj‰ím doplÀkem
jejího ateliéru. V˘tvarnice je plná opti-
mismu navzdory tomu, Ïe pro‰la
nesãetn˘mi Ïivotními i tvÛrãími
zkou‰kami. 

Svûfiuje se, Ïe teì je jejím nejvût-
‰ím nepfiítelem ãas. Proto odhlásila
televizi a poslouchá jen rádio, aby
mohla dne‰ek a kaÏd˘ den vyuÏít
k malování - pfiedev‰ím k zachycení
mnoha vzpomínek. A pfied spûchem
souãasnosti se ztrácí v pfiírodû.
Stejnû jako na obrázku, kde zachyti-
la sama sebe v dutém stromû, odkud
pozoruje lidi - v jedné ruce skicák, ve
druhé ptáãka. To je Ïivotní filozofie
umûlkynû. 

Jubilantce pfiejeme stál˘ zájem
o v‰echno, co pfiiná‰í Ïivot. Pfie-
dev‰ím Ïivot v jejím milovaném
Fr˘dku-Místku. A je‰tû mnoho sil jej
zachytit rukou malífie.

ANNA NOVÁKOVÁ

Umûlkynû Eli‰ka Servátková.

KLÍâ OD MùSTA JUBILANTCE
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BlíÏící se zaãátek nového ‰kolního roku mi pfiipomenul, Ïe je nejvy‰-
‰í ãas zajít za nûk˘m, kdo ‰kole zasvûtil svÛj Ïivot. PhDr. Karel Novák
(nar. 1922) pÛsobil v roli pedagoga ãtyfiicet ãtyfii let. Vím, Ïe se kromû
filozofie cel˘ Ïivot vûnuje také historii, a proto jsem si s ním povídala
o ‰kolství, pfiedev‰ím o jeho minulosti. 

Dr. Novák fiíká: „Patfiím k uãitelské generaci, která nastupovala do
‰kolství v roce, kdy komunisté u nás pfievzali absolutní moc. KdyÏ jsme
se v hektické politické situaci na‰eho profesora J. L. Fischera na roz-
chodnou zeptali, jakou filozofii vlastnû máme uãit, odpovûdûl rozhod-
nû: Takovou, které vûfiíte, a nebudete to mít mnozí lehké. Je‰tû na
fakultû jsme se mnoho o komunistické ideologii nedovûdûli. Znali jsme
ji jen z ãetby Masarykovy Otázky sociální.“ A pokraãuje: „Komensk˘
byl pfiesvûdãen, Ïe ‰kola má b˘t dílnou lidskosti. Vûdûní je mu jen
nezbytnou podmínkou a prostfiedkem k vypûstûní ãinorodé osobnosti.
To tedy byla v˘chozí pozice, v níÏ jsme mnozí spatfiovali stûÏejní smûr-
nici na‰eho uãitelského poslání. V tomto duchu jsem si pfiipravoval
hodiny filozofie a dûjepisu na gymnáziu a obchodní akademii.“

Takovou koncepci se panu Novákovi dafiilo hájit ‰est let. Poté se po
rÛzn˘ch peripetiích ocitl na ostravském hornickém uãili‰ti, kde 14 let
uãil, jak fiíká, ideovû neutrální matematiku. Po období, kterému se pr˘
zdvofiile fiíkalo kult osobnosti, následovala doba plná ‰ikanování, kdy
uãitelé pracovali v krajnû nepfiízniv˘ch podmínkách, bez pomoci
a zastání inspektorÛ. Za nejtûÏ‰í dobu povaÏuje ve ‰kolství rok 1956,
kdy jen v na‰em kraji bylo zbaveno v˘konu svého povolání - pfieváÏnû
z náboÏensk˘ch dÛvodÛ - témûfi 300 uãitelÛ. Bez ohledu na vûk a zdra-
votní stav byli pracovním úfiadem pfiefiazováni na manuální práci, a tím
jako nekvalifikovaní citelnû po‰kozeni. 

Pan Novák mi ukazuje svÛj Zápisník starého uãitele (dosud nepubli-
kován). A v nûm o této dobû ãtu: „Vyuãující dûjepisu a filozofie mûli
zdÛrazÀovat Marxovo uãení - dûlnická tfiída osvobozujíc sebe sama,
osvobozuje souãasnû celou spoleãnost.“ PraÏské jaro pamûtník naz˘-
vá ãeskoslovensk˘m experimentem, kter˘ ztroskotal na vlastních para-
doxech. A kdyÏ se ptám na situaci v dobû tzv. normalizace, fiíká: „
Do‰lo k radikální v˘mûnû fieditelÛ a jejich ãastému stfiídání. Tito fiedite-
lé nemûli mnohdy náleÏitou kvalifikaci, byli dosazováni na návrh OV
KSâ, postrádali pfiirozenou autoritu a fungovali jako drsní komisafii.
Jen vzácné v˘jimky potvrzovaly pravidlo. Patfiila k nim nedávno zesnu-
lá fieditelka zdravotnické ‰koly i dlouholet˘ fieditel a budovatel nové
uãÀovské ‰koly, tzv. skleníku. Stranická pfiíslu‰nost a aktivita se stáva-
ly kritériem zpÛsobilosti k pfievzetí vy‰‰í funkce. Pfii povy‰ování ménû
schopn˘ch si pak mohl b˘t reÏim jist jejich loajalitou. S vdûãností vzpo-
mínám, jak taktnû, obezfietnû a ãasto neohroÏenû dovedl zástupce
fieditele obchodní akademie ing. Adolf Jezersk˘ v onûch dobách chrá-
nit své studenty i kolegy pfied zvÛlí vrchnosti. ProtoÏe aÈ uÏ jsou ‰kol-
ní regule jakékoliv, mÛÏe jim uãitel vdechnout Ïivot.“

Na mou otázku, jak˘ by mûl b˘t uãitel, kter˘ ÏákÛm imponuje, odpo-
vídá: „Ten, kter˘ ovládá svÛj pfiedmût, má své povolání rád, je spra-
vedliv˘, hodnotí nejen v˘kon, ale i snahu, a nechová se pov˘‰enecky.
Îáci oceÀují jeho kulturní rozhled, pfiípadnû aktivní
úãast na vefiejném Ïivotû. Z hlediska tûchto atribu-
tÛ se musí stále kontrolovat a kultivovat. Uãitel se
ãasto podílí na osudech sv˘ch ÏákÛ, nûkdy
i ne‰Èastn˘ch, dokonce se mÛÏe stát arbitrem pfii
váÏn˘ch seznámeních.“

Doktora Nováka zná vefiejnost z jeho poutavû
podan˘ch pfiedná‰ek, také jako autora pûti publika-
cí, v nichÏ se zab˘vá dûjinami kostelÛ fr˘decké far-
nosti ( Kostelík sv. Jo‰ta ve Fr˘dku, Poutní chrám
Panny Marie ve Fr˘dku, Z dûjin farního kostela ve
Fr˘dku, Kapitoly ze star‰ích dûjin Lískovce, Kapitoly
ze star‰ích dûjin Starého Mûsta u Fr˘dku). Ve spo-
lupráci se svou dcerou Jitkou Schormovou pfiipravil
k vydání dvû kníÏky vzpomínek jeho pfiítele plukov-
níka P. Antonína Bernáãka, ãlena ãs. zahraniãní
armády a misionáfie - Ve váleãné arénû 1938 -
1945 a Z âech aÏ na kraj svûta. 

Jako horliv˘ ãtenáfi dává pfiednost literatufie, která
vûnuje pozornost stûÏejním problémÛm lidského
Ïivota. K jeho radosti vychází v na‰ich nakladatel-
stvích knih s touto tematikou celá fiada. Obdivuje
hned nûkolik autorÛ, mezi nimi v poslední dobû
zvlá‰È mimofiádnû vzdûlaného myslitele a pedago-
ga Dominika Pecku a jeho knihu Ze zápisníku mar-
nosti, brilantní pojednání pfiedního evropského teo-
loga Josefa Ratzingera s názvem O vífie dnes
a knihu znamenitého psychologa ZdeÀka Matûjãka
Nadûje není v kouzlech. 

Své bohaté pedagogické zku‰enosti shrnuje
závûrem: „Jsem pfiesvûdãen, Ïe ve ‰kole je navzdo-
ry v‰em nesnázím mnoho lidsk˘ch hodnot a více
svûdomitosti neÏ v jin˘ch povoláních. I více idealis-
mu, kter˘ nehledí jen na hmotné v˘hody. Jsem ‰Èa-
sten, Ïe byla poraÏena obludná doba, kterou
Werich odhalil trefnou ironií: Nemysli! KdyÏ myslí‰,
tak nemluv! KdyÏ mluví‰, tak nepi‰! KdyÏ pí‰e‰, tak
se nepodepi‰! KdyÏ se podepí‰e‰, tak se nediv!

Anna Nováková

NEN PADNŒ, A P ECE ZAJŒMAVŒ

Poãátkem ãervna obdrÏel Mûst-
sk˘ úfiad ve Fr˘dku-Místku ano-
nymní stíÏnost obãanÛ na prove-
dení oplocení objektu b˘valé
kotelny na Bruzovské ulici. 

O odpovûì jsme poÏádali ing.
Miroslava Hronovského z odboru
dopravy a sluÏeb: „Oplocení
tohoto objektu bylo provedeno
v souladu s platn˘mi pfiedpisy.
JelikoÏ v‰ak byl oplocením pfie-
ru‰en pÛvodní chodník, odbor
dopravy a sluÏeb prostfiednictvím
spoleãnosti TS a.s. Fr˘dek-
Místek provede vyasfaltování
nezpevnûné plochy podél nové-
ho oplocení. Tím bude obnoveno
pû‰í spojení mezi lokalitou ul. I.
P. Pavlova a ulicí Bruzovská.“

V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ. Mûsto Fr˘dek-Místek vyhla‰uje v˘bû-
rové fiízení na poskytnutí úãelov˘ch dotací z programu prevence krimina-
lity na rok 2001 v oblastech: sociální, situaãní a informace pro obãany.

Se sv˘mi projekty se mohou pfiihlásit obãanská nebo tûlov˘chovná sdruÏení,
stfiediska, spolky, nadace a ostatní organizace, které mají celomûstskou
pÛsobnost a nebyly zfiízeny za úãelem podnikání. Îádosti a zpracované pro-
jekty budou pfiijímány do 10. 10. 2000 na adrese: Mûstsk˘ úfiad Fr˘dek-
Místek, odbor ‰kolství, kultury, mládeÏe a tûlov˘chovy, Tû‰ínská 1148, 738 22
Fr˘dek-Místek, tel. 0658/609 202. Formuláfie Ïádostí a bliÏ‰í informace obdrÏí-
te na v˘‰e uvedené adrese. Zaslané projekty se ÏadatelÛm nevracejí a dÛvo-
dy nepfiijetí se nesdûlují.
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Odbor správy obecního majet-
ku Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-
Místku se nachází ve 2. poschodí
budovy Mûstského úfiadu na tfi.
T. G. Masaryka ve Fr˘dku. Má
dvû deta‰ovaná pracovi‰tû -
jedno ve Fr˘dku na ul. Národních
muãedníkÛ 591 (tel.: 628 239-40)
a druhé v Místku, ul. 8. pû‰ího
pluku 1975 (tel.: 647 267-68).

Odbor správy obecního majet-
ku zabezpeãuje v˘kon samo-
správy v oblasti hospodafiení
s movit˘m a nemovit˘m majet-
kem, jehoÏ vlastníkem je Mûsto
Fr˘dek-Místek v souladu s pfií-
slu‰n˘mi právními pfiedpisy. 

Odbor je rozãlenûn na dvû
oddûlení a to na majetkoprávní
a správy budov a bytového
fondu. 

Majetkoprávní oddûlení vede
evidenci ve‰kerého movitého
a nemovitého majetku mûsta
(kanceláfie ã. 319; tel.: 609 185,
309 A; tel. 609 184). V návaz-
nosti na rozhodnutí mûstské rady
a mûstského zastupitelstva za-
bezpeãuje pronájmy a prodeje
pozemkÛ a pronájmy nebytov˘ch
prostor. Zájemci zde mohou zís-
kat informace o nabídce voln˘ch
nebytov˘ch prostor nacházejí-
cích se v objektech v majetku
mûsta (kanceláfi ã. 308; tel.: 609
174). RovnûÏ jsou tu k dispozici
informace o nabídce obecních
pozemkÛ urãen˘ch k v˘stavbû
objektÛ nebo k zahrádkáfiskému
vyuÏití (kanceláfi ã.: 306; tel.: 609
178, kanceláfi ã. 308; tel.: 609
176, 309 B; tel.: 609 173).
Vlastníci domÛ, které se nachá-
zejí na mûstsk˘ch pozemcích si
mohou na majetkoprávním oddû-
lení vyfie‰it vztahy k pozemkÛm
(kanceláfi ã. 318; tel.: 609 175).

Aktuální nabídka pronájmÛ
a prodeje nemovitostí je zvefiej-
nûna na úfiední desce, která se
nachází v pfiízemí budovy Mûst-
ského úfiadu a také na interneto-
v˘ch stránkách Mûsta Fr˘dek-
Místek (http://www.frydekmis-
tek.cz). 

Majetkoprávní oddûlení rovnûÏ
zaji‰Èuje majetkoprávní vypofiá-
dání pro investiãní akce realizo-
vané dal‰ími odbory mûstského
úfiadu. 

Na úseku hospodafiení s majet-
kem mûsta vznikají Mûstu Fr˘-
dek-Místek pohledávky, které
jsou vymáhány nejprve mimo-
soudnû a poté, pokud mimo-
soudní vymáhání není úspû‰né,
soudní cestou. Jedná se zejmé-
na o dluÏné nájemné za uÏívání
pozemkÛ a nebytov˘ch prostor
a o neuhrazené soudní náklady
(kanceláfi ã. 309 A; tel.: 609 184). 

Oddûlení správy budov a byto-
vého fondu vykonává správu
obytn˘ch domÛ a majetku Mûsta
Fr˘dek-Místek. Nájemci obecních
bytÛ mohou své záleÏitosti vyfii-
zovat na deta‰ovan˘ch pracovi‰-
tích odboru (viz v˘‰e). Oddûlení
zabezpeãuje pfiípravu podkladÛ
pro prodej obytn˘ch domÛ
a tento prodej realizuje (kanceláfi
ã. 321; tel.: 609 172). Na byto-
vém úseku je veden seznam
uchazeãÛ o byty, jsou zde reali-
zovány v˘mûny bytÛ a fie‰eny

ostatní záleÏitosti t˘kající se
nájemních vztahÛ (kanceláfi ã.
320; tel.: 609 181).

Oddûlení správy budov a byto-
vého fondu rovnûÏ zaji‰Èuje
poji‰tûní ve‰kerého majetku
mûsta (kanceláfi ã. 304; tel.: 609
183).

Zájemci o pÛjãky z Fondu roz-
voje bydlení Mûsta Fr˘dek-
Místek zde získají informace
o podmínkách pro jejich poskyt-
nutí (kanceláfi ã. 305; tel.: 609
179). 

Oddûlení provozuje pfiístfie‰í
nacházející se v domû ãp. 1309
Bahno-Pfiíkopy a v domû ãp.
1345 na ul. Míru. RovnûÏ zaji‰Èu-
je provoz dvou mûstsk˘ch ubyto-
ven a to v objektu ãp. 1344 na
Sokolské ul. (tel.: 625 694)
a v objektu ãp. 811 Hotelov˘ dÛm
Koloredo na ul. Mal˘ Koloredov
(tel.: 326 71-2).

Odbor správy obecního majet-
ku spolupracuje s pracovní skupi-
nou mûstského zastupitelstva
pro nakládání s majetkem mûsta
(fie‰ení majetkoprávních záleÏi-
tostí) se sociálnû bytovou komisí
(pfiednostní pfiidûlování bytÛ)
a s pracovní skupinou pro fie‰ení
pohledávek Mûsta Fr˘dek-Mís-
tek. 

O pronájmech a v˘pÛjãkách
nemovitostí rozhoduje na zákla-
dû návrhÛ mûstská rada o prode-
jích nemovitostí rozhoduje mûst-
ské zastupitelstvo. 

Pro komunikaci s odborem
mÛÏete vyuÏít zv˘raznûná tele-
fonní ãísla nebo pouÏít e-mail:
meufm@frydekmistek.cz“.

ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU (OSOM)

Od tohoto ãísla  Zpravodaje bych Vás chtûla  pravidelnû informovat
o prÛbûhu  nûkter˘ch aktuálních záleÏitostí pfiedev‰ím  na úseku správy
obecního majetku vãetnû problematiky bytové, sportu, Ïivotního prostfiedí,
obãansk˘ch záleÏitostí a problematiky rómské men‰iny.

Poãátkem leto‰ního roku Mûsto Fr˘dek-Místek koupilo objekt hotelové-
ho domu Koloredo se zámûrem pfiebudovat tento objekt na startovací
a sociální byty. Na rekonstrukci tohoto objektu jsme nechali vypracovat
projekt a zároveÀ poÏádali o státní dotaci .  

V souãasné dobû je zpracována projektová dokumentace, která v sou-
ladu s poÏadavky Mûsta Fr˘dek-Místek vyfie‰ila umístûní celkem 112 bytÛ
velikosti  0+2 se sociálním zázemím v kaÏdém bytû a malou kuchyÀskou
linkou v obytné pfiedsíni. Byty budou vybaveny vestavûn˘mi skfiínûmi.
Tûchto 112 bytÛ vãetnû 11 bytÛ bezbariérov˘ch bude umístûno ve dvou
blocích. V jednom bloku ( „B“)  budou 2 patra slouÏit jako ubytovna pro
potfieby Mûsta Fr˘dek-Místek - 18 pokojÛ , 4 patra - 36 bunûk bude pro
komerãní vyuÏití (stávající sluÏby, podnikatelské aktivity). V pfiízemí tohoto
bloku zÛstane zachována restaurace, bufet i biliár klub. V patrech ubytov-

ny budou umístûny malé kuchyÀky , v kaÏdém patfie bytÛ bude jedna míst-
nost slouÏit jako koãárkárna nebo kolovna., na stfie‰e bloku „B“ bude vybu-
dována terasa.  Cel˘ blok „A“ budou tvofiit byty. Oba bloky budou mít  ve
spoleãném vstupu vrátnici - recep-ci.Projekt fie‰í i parkování pfied objek-
tem.

Rekonstrukce, která je podle projektu pfiedbûÏnû odhadnuta na 77 mil.
Kã, se bude provádût po etapách, nejdfiíve blok „B“, následnû blok „A“.
S celou rekonstrukcí  by se mohlo zaãít je‰tû v leto‰ním roce.

Mûstská rada na svém jednání 22. 8. 2000 se znovu zab˘vala problémy
Fotbalového klubu Válcoven plechu Fr˘dek-Místek. Projednala pfiedev‰ím
stanovisko sportovní komise, která se k této problematice se‰la na mimo-
fiádném jednání se ãleny kontrolní komise a novû zvolen˘m pfiedsedou dne
10. 8. 2000. Problém spoãívá v tom, Ïe fotbalov˘ klub, kter˘ je zafiazen˘
do „Centra sportu“, v loÀském roce ãást finanãních prostfiedkÛ z dotace
Mûsta Fr˘dek-Místek na zaji‰tûní ãinnosti Ïákovsk˘ch a mládeÏnick˘ch
druÏstev pouÏil v rozporu s podepsanou smlouvou. Také dotace, která

byla fotbalovému klubu poskytnuta na údrÏbu sta-
dionu 
TJ Slezan, nebyla fiádnû zúãtována. Na základû
tûchto skuteãností sportovní komise doruãuje mûst-
ské radû schválit vrácení neoprávnûnû pouÏit˘ch
prostfiedkÛ zpût na úãet Mûsta Fr˘dek-Místek.
Celou situaci ve fotbalovém klubu povaÏuje spor-
tovní i kontrolní komise za závaÏné pochybení dnes
jiÏ b˘valého vedení klubu, které je po podání trest-
ného oznámení v ‰etfiení Policie âR.
Sportovní komise v‰ak  zastává jednoznaãn˘ názor,
Ïe by se problém fotbalového klubu nemûl projevit
na dal‰í podpofie mlad˘ch fotbalistÛ v na‰em mûstû.
Bude záleÏet na tom, zda nové vedení  FK VP
Fr˘dek-Místek ze vzniklé situace vyvodí pro sebe
dÛsledky a bude respektovat nápravná opatfiení
Mûsta Fr˘dek-Místek.
Vûfiím, Ïe zastupitelé názor sportovní komise pod-
pofií a umoÏní tak mlad˘m fotbalistÛm dal‰í sportov-
ní ãinnost.

ing. Eva RICHTROVÁ, zástupce starosty
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SBùR NEBEZPEâN¯CH SLOÎEK

KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Na vybraná parkovi‰tû ve mûstû mÛÏe obãan Mûsta Fr˘dek-Místek

bezplatnû pfiinést tyto nebezpeãné sloÏky odpadu: mazací a motoro-
vé oleje, olejové filtry, televizory, obrazovky, lednice pouÏité obaly od
postfiikÛ, vyfiazené léky, zbytky barev, lakÛ, fieditel, autobaterie, mono-
ãlánky, záfiivky, v˘bojky, rádia, poãítaãe a jin˘ elektroodpad.

Parkovi‰tû Mûsíc Datum
U Kina P. Bezruãe - Místek záfií 12. - 14. 

fiíjen 10. - 12. 
listopad 7. - 9.

U krytého bazénu - Místek srpen 22. - 24.
záfií 19. - 21.
fiíjen 17. - 19.
listopad 14. - 16.

U Mariánského kostela srpen 29. - 31.
záfií 26. - 28.
fiíjen 24. - 26.
listopad 21. - 23.

Naproti zastávce Na Veselé záfií 5. - 7.
fiíjen 3. - 5.
fiíjen/listopad 31. - 2.
listopad 28. - 30.

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

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

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

koleãka na plotové sloupky. 

• Pozinkované plechy 0,55 - 1 mm. 

• Tahokov - kompaktní a trvanlivá síÈovina z plechu.

• Obouvací lÏíce barevné i nerezové ve tfiech délkách. 

• Rohové li‰ty do vnitfiních omítek.

• Toroidní transformátory, skládané a vinutá jádra.

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

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

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

Telefon: 0658/482 919, 622 148

VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ.

Vás zve na:
• ObloÏené chleby, 

housky, chlebíãky.
• Dennû ãerstvé polévky,

hotová jídla, minutky, 
grilované klobásy,
kufiata, ryby, majonézové 
a zeleninové saláty. 

• Bohat˘ v˘bûr v‰ech
druhÛ nápojÛ.

• Otevfieno od 7.30 hodin

Bistro  MIRKA
budova Okresního úfiadu, Fr˘dek-Místek, Palackého ul. 135

Kam pro radu nebo vyfiízení va‰ich záleÏitostí:
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V áÏen˘ pane starosto, dû-
kujeme Vám touto ces-

tou za podporu zmûny vytápû-
ní Domu s peãovatelskou sluÏ-
bou na Tû‰ínské ulici ãp. 1166
a rovnûÏ v‰em Va‰im zaintere-
sovan˘m pracovníkÛm. Jsme

velmi spokojeni s nov˘m ply-
nov˘m topením, na které jsme
tak dlouho a s nadûjí ãekali.
Dûkujeme rovnûÏ firmû Liber-
da, která pfiestavbu provádûla.
Za v‰echny obyvatele Domu
s peãovatelskou sluÏbou
srdeãnû dûkuje

Jan KUKA, domovník

ZDRAVOTNÍ FOND MùSTA
Mûsto Fr˘dek-Místek zfiídilo

zdravotní fond, jehoÏ finanãní pro-
stfiedky jsou urãeny na podporu
a realizaci zdravotních opatfiení
a programÛ.

Finanãní prostfiedky je tfieba
vynakládat pfiedev‰ím na podporu
vefiejného zdraví: 

1. V˘chova ke zdraví a zdravému
zpÛsobu Ïivota rodin a populaã-
ních, sociálních nebo chronicky
nemocn˘ch skupin obyvatelstva
mûsta Fr˘dek-Místek. 

2. Podílet se na potírání drogové
závislosti formou podpory sdruÏení
zab˘vajícím se touto problemati-
kou. 

3. Podporovat projekty ve mûstû,
které se snaÏí zabránit zhor‰ování
zdravotního stavu ohroÏen˘ch
skupin dûtí, invalidÛ, mentálnû
postiÏen˘ch a star˘ch lidí. 

4. VyuÏívat prostfiedky na podpo-
ru odborn˘ch kongresÛ a seminá-
fiÛ, které jsou uskuteãÀovány pod
zá‰titou mûsta v souãinnosti s Ne-
mocnicí Fr˘dek-Místek, eventuálnû
Stfiední zdravotnickou ‰kolou ãi
jin˘mi zdravotními institucemi
mûsta. 

5. Individuální pomoc obyvate-
lÛm mûsta pfii zdravotních situa-
cích, které není moÏno fie‰it ze
zákonného poji‰tûní ãi státních
intervencí. Finanãní pfiíspûvek na
mimofiádné zdravotní v˘kony
(transplantace, nároãné protézy
aj.). 

O finanãní pfiíspûvek ze zdravot-
ního fondu mohou Ïádat: Nadace
a obãanská sdruÏení; neziskové
a vefiejnoprávní organizace ãi insti-
tuce mûsta Fr˘dek-Místek; zafiízení
peãující o tûlesnû, smyslovû
a mentálnû postiÏené jedince; laic-
ké i církevní charitativní organizace
a zafiízení ve mûstû Fr˘dek-Místek;
jmenovité fyzické osoby.

Postup pfii poskytování finanã-
ních prostfiedkÛ ze zdravotního
fondu: Podkladem je písemná
Ïádost s povinností doloÏit: a)
struãn˘ popis programu, akce
nebo projektu ve mûstû Fr˘dek-
Místek, pfiedpokládan˘ rozpoãet,
zhodnocení zdravotního a ekono-
mického dopadu, platn˘ doklad
dokazující právní subjektivitu ãi
doklady opravÀující subjekt jednat
za Ïadatele o finanãní prostfiedky. 

Termín odevzdání Ïádostí je do
1. fiíjna 2000. Îádosti adresujte na
Mûstsk˘ úfiad Fr˘dek-Místek,
odbor sociálních sluÏeb, k rukám
vedoucí odboru ing. Vladislavy
Bertové.

nabízí
20% mimofiádnou letní slevu

na havarijní poji‰tûní vozidel
nov˘ch i star‰ích.

VyuÏijte této mimofiádné akce! 
Termín: 1. 7. - 30. 9. 2000

BliÏ‰í informace Vám podá:
Ing. Jana Hromádková, TrÏní 25

(Nad Blechtou),
738 02 Fr˘dek-Místek,

tel.: 0658/647 330, 0603/544 071
nebo 0658/340 74

Muzeum Beskyd Fr˘dek-Místek zaved-
lo jiÏ pfied devíti lety ve své programové
ãinnosti tzv. SENIORGYMNÁZIUM, kdy
ãtyfileté studium zahájilo 35 studentÛ. 

Je prokázáno, Ïe du‰evní ãinnost
a zejména procviãování pamûti je velice
nezbytn˘m doplÀkem v‰ech tûlesn˘ch
terapií v kaÏdém vûku. Toto pravidlo platí
zejména pro obãany v pokroãilej‰ím vûku,
u nichÏ se po odchodu do dÛchodu proje-
vuje zvlá‰È silnû touha po dal‰í ãinnosti
a osobním vzdûlávání. Tuto mezeru, lépe
potfiebu, se snaÏí vyplnit Muzeum Beskyd
Fr˘dek-Místek. Zámûrem studia bylo a je
dal‰í sebevzdûlávání obãanÛ v oblastech,
které si sami vyberou a které zajímavou
formou roz‰ifiují jejich celkov˘ obzor. Od
roku 1992 - 2000 bylo zahájeno 8 roãníkÛ
Seniorgymnázia s více neÏ 120 poslucha-
ãi. Pro neustávající zájem bylo kaÏd˘m
rokem otevfieno dal‰í ãtyfileté studium.
âtvrt˘ roãník seniorÛ pak s úspûchem

zakonãil studium „Maturitním testem.“
PonûvadÏ nûktefií absolventi ãtyfiletého
seniorského studia si nedovedou pfiedsta-
vit dal‰í existenci bez „sv˘ch ãtvrtkÛ“
v zámeckém klubu a dal‰ího vzdûlávání,
byl kromû Seniorgymnázia zaloÏen
Seniorklub, kde v této ãinnosti absolventi
dále pokraãují 1 x v mûsíci. 

Pracovnice Muzea Beskyd pfiipravuje
pro kaÏd˘ „‰kolní rok“ speciální uãební
plán, kter˘ obsahuje bloky zajímav˘ch
pfiedná‰ek z oblasti pfiírodovûdné, ekolo-
gické, muzejní, zdravotnické, historické,
filosofické, psychologické i sportovní.
Pfiedná‰ky vedou odborníci z ostravské
Vysoké ‰koly báÀské a Ostravské univer-
zity, Muzea Beskyd, Policie âR a dal‰ích
v˘znamn˘ch podnikÛ, institucí a osobnos-
ti mûsta Fr˘dku-Místku vãetnû jeho pfied-
stavitelÛ. Ke studiu patfií i tématické zájez-
dy navazující na uãební plán. V leto‰ním
roce byl napfi. uskuteãnûn zájezd do Kra-

kova. Dal‰í zájezd, kter˘ byl realizován
díky finanãní dotaci Mûstského úfiadu -
odboru sociálních sluÏeb, rovnûÏ do
Polska s prohlídkou zámku Pszyna. 

Vzhledem k okolnostem, Ïe v leto‰ním
roce nebyl pro tuto ãinnost Muzeu
Beskyd pfiidûlen grand z Nadace Open
society fund Praha, tak jako v jin˘ch
letech, je nutné získat potfiebné finanãní
prostfiedky jinou cestou. Jsou vedena jed-
nání se sponzory z fiad místních podnika-
telÛ a organizací. Obracíme se tímto na
v‰echny pfiíznivce této aktivity o zváÏení
moÏnost finanãní podpory. 

Muzeum Beskyd Fr˘dek-Místek vás
touto cestou vyz˘vá k podání pfiihlá‰ek
v co nejkrat‰í dobû na adresu: Muzeum
Beskyd, Hluboká 66, 738 01 Fr˘dek-
Místek k rukám A. Volné nebo tel.: 628
001, kl. 37. Zahájení dal‰ího prvního roã-
níku je 19. záfií ve 14.00 hodin v zámec-
kém klubu Muzea Beskyd. AV

S E N I O ¤ I  A V O L N ¯  â A S

Chlebovice, obec která tvofií pfiedmûstí na‰eho okresního mûsta,
poãátkem ãervence oslavila 700. v˘roãí svého trvání. Jak uvedl
v zaãátku na‰eho rozhovoru Ivan Pavlas - Nelze fiíkat zaloÏení, pro-
toÏe pfiesné datum vzniku obce se nepodafiilo ani na‰im praprapfied-
kÛm, ani historikÛm zaznamenat, respektive urãit úplnû pfiesnû.

Oslavy v˘roãí pfiipravoval v˘bor, kter˘ byl sestaven ze v‰ech sloÏek
pÛsobících v obci, bez rozdílu politické pfiíslu‰nosti. Pfiíprava trvala
témûfi deset mûsícÛ a kaÏdá sloÏka pfiipravila pro „svÛj den“ jedineã-
n˘ program. Ten se nevydafiil pouze sportovcÛm, protoÏe jejich den -
sobotu - provázel dé‰È, kter˘ v‰ak na kvalitû a nad‰ení v‰ech zúãast-
nûn˘ch nijak neubral. 

Ivan Pavlas konstatuje, Ïe v‰echny pfiipravené spoleãensko-kultur-
ní akce dopadly nad oãekávání dobfie i díky tomu, Ïe oslavy stály
v popfiedí zájmu vefiejnosti, která v hojném poãtu obec nav‰tûvovala.
Urãitû se nedá hodnotit, komu se program vyvedl nejlépe, ale velk˘
zájem vzbudil pfiedev‰ím koncert praÏsk˘ch umûlcÛ - rodiny
Havlákov˘ch, ãlenÛ Národního divadla a koncert umûlcÛ v chlebovic-
kém kostele. „Stálo se i venku,“ fiíká, „tak byl kostel nabit˘ poslucha-
ãi.  A protoÏe se jednalo o jedineãnou akci, místní chtûjí v brzké dobû
koncert opakovat.“ V nedûli 9. ãervence oslavy nav‰tívili v˘znaãní
politiãtí hosté - poslanci Recman, HoláÀ a senátorka Va‰ínková. Pfii‰la
se podívat delegace zástupcÛ mûstského úfiadu.

„K oslavám byla v neuvûfiitelnû krátkém termínu pfiipravena kniha
o historii Chlebovic, která vy‰la nákladem dvû stû padesát kusÛ a její-
miÏ autory jsou Bohumír Hale‰ a Josef ÎiÏka. Nerad bych dûkoval
jmenovitû v‰em, ktefií se zaslouÏili o zdárn˘ prÛbûh oslav. Chtûl bych
v‰ak vyzvednout práci na‰ich Ïen, které se mimofiádnû mimo jiné
zaslouÏily o pfiípravu chutn˘ch pokrmÛ. Vafiily, pekly a myslím si, Ïe
tfieba mnoÏství vynikajících koláãÛ dokazuje, jak velké úsilí musely na
pfiípravu oslav vynaloÏit. 

Co je ov‰em na celém dûní v obci nejlep‰í, Ïe do‰lo ke sjednocení
obãanÛ, ktefií pochopili, Ïe za obec se „kope“ bez rozdílu politického

pfiesvûdãení. Hlavou dûdiny se teì stala obãanská iniciativa, která
dokazuje, Ïe se dá opût tvofiit a to, co se pro v‰echny obãany
Chlebovic dûlá, má svÛj smysl, odvíjí se od jednotlivého a pokraãuje
dál. Jako dobr˘ pfiíklad bych uvedl, Ïe biskup ostravsko-opavsk˘,
monsignore Lobkowicz byl u nás tak spokojen (vysvûtil zvony, které
byly umístûny na vûÏ chlebovického kostela, pozn. autora) Ïe obci pfii-
dûlil samostatného duchovního. Nov˘ pan faráfi bude mít mimo jiné na
starosti dal‰í dvû obce a to Stafiíã a Hájov. Navíc v‰em pfiedal osobnû
podepsan˘ dûkovn˘ list za dary pro ná‰ kostel“.

To byla minulost. Ale nyní se pokusme ãtenáfiÛm Zpravodaje pfiiblí-
Ïit budoucnost obce. Co chlebovické obãany nejvíce trápí a jaké akce
chystají do konce leto‰ního roku? 

„Myslím si, Ïe nejvût‰í akcí je plynofikace obce. Ta bohuÏel vázne
na nepochopení nûkter˘ch na‰ich spoluobãanÛ, ktefií odmítají moÏ-
nosti vést plynové topení pfies jejich pozemky. Tím se v‰e dostalo do
ãasového skluzu a tak nezb˘vá neÏ hledat nové cesty pfies jiné
pozemky, coÏ si ov‰em vyÏaduje zmûnu projektu.

Dal‰ím dÛleÏit˘m bodem je dokonãení v˘stavby budovy sportovní-
ho areálu. Velk˘ v˘znam pro v‰echny mají místní komunikace, které
jsme s pomocí Mûsta Fr˘dek-Místek dali do pofiádku. Také jejich zna-
ãení je dokonãeno a v celé obci byly opraveny chodníky. 

Obãanská iniciativa pracuje za podpory v‰ech obyvatel Chlebovic,
pfiedev‰ím na základû jejich  pfiipomínek a podnûtÛ. V obci je umístû-
na schránka, kam jsou vhazovány pfiipomínky, nápady a návrhy fie‰e-
ní. V‰ichni víme, Ïe celá práce tak má smysl, ale také svÛj fiád. Pak
mÛÏeme kontaktovat jednotlivé odbory mûstského úfiadu se sv˘mi
podnûty. Jednání dostala svoje pravidla a myslím si, Ïe ná‰ pfiístup
ocenili i úfiedníci radnice. Na základû dÛleÏitosti projednan˘ch návrhÛ
obãanÛ pak rozhodujeme o jejich zafiazení.“

A tak nezb˘vá neÏ v‰em Chlebovick˘m popfiát mnoho dal‰ích
úspû‰n˘ch let pro jejich obec a aÈ se jim v‰e k ãemu se rozhodnou
a na co spoleãn˘ma rukama sáhnou, vydafií. Martin SLÁDEK

„Patfií  podûkovat v‰em obãanÛm,“ fi íká ing.  Ivan Pavlas

OSLAVY SJEDNOTILY OBâANY

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

bytové jednotky)
2) Objekt ãp. 131, Palackého, suterén - sklepní prostory, I. NP,

místnost ã. 11 a 3,65x4,25=15,52, místnost ã. 11 b 2,30x4,25=
9,78, kumbál 2,75x1,12=3,16. Celkem 28,5 m2.

3) Objekt ãp. 48, Nám. Svobody (soc. zázemí spoleãné), II. NP 2
místnosti + b˘valá bytová jednotka, III. NP - 4 místnosti vãetnû
zázemí, IV. NP - pÛdní prostory
4) Objekt ãp. 1975, 8. pû‰ího pluku, IV. NP - 4 kanceláfie
5) Prodejní boxy v kfiíÏovém podchodu, 2 boxy smûr ul. Fr˘dlant-
ská, 2 boxy smûr MEINL

k.ú. Fr˘dek
1) Objekt ãp. 646, Kostikovo nám., II. a IV. NP - 6 kanceláfií (soc.

zafiízení spoleãné)
2) Objekt ãp. 606, Sadová, V., IX. NP - 2 kanceláfie
INFORMACE: MûÚ - odbor správy obecního majetku, tel. ã.
0658/609 174

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

k.ú. Fr˘dek
pozemek p.ã. 1562/5 zast.pl. o v˘mûfie 972 m2 - za úãelem v˘stav-
by polyfunkãních domÛ (ul. Slezská, naproti Svopexu)
pozemky p.ã. 5875, p.ã. 5876, p.ã. 5872/4, p.ã. 5865/3, p.ã. 5874/3
- za úãelem v˘stavby bytov˘ch domÛ (Vyhlídka)

Dostavba v MPZ Fr˘dek,
pozemky p.ã. 114, p.ã. 115, p.ã.
117, ul. Hluboká - kupecké
domy
Informace: odbor SOM, tel.
0658/609 173

Zlatník
J & P

Rytec

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

úprava velikosti tûchto ‰perkÛ na poãkání
v Velk˘ v˘bûr zlat˘ch i stfiíbrn˘ch fietízkÛ a náramkÛ
v Prodej ‰perkÛ ze stfiíbra i pfiírodních kamenÛ
v Na zboÏí zakoupené v na‰í prodejnû poskytujeme záruãní a pozáruãní servis
v V˘kup zlata od obãanÛ, pfii okamÏitém nákupu zboÏí v˘kup zv˘hodnûn

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

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

Z JEDNÁNÍ MùSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA, RADY A KOMISÍ

SPECIÁLNÍ AKCE
ZABEZPEâTE I VY SVÉ

AUTO VIN KODEM!
Doporuãuje POLICIE âR

Je to jedin˘ identifikaãní kód, 
se kter˘m pracuje INTERPOL,

CELNÍ SPRÁVA A POLICIE
po celém svûtû.
Informace:

Stavební a informaãní centrum, s.r.o.
Tel.: 0658/622 156

NádraÏní 1097, 738 01  Fr˘dek-Místek

RENOVACE

- pásek pro tiskárny
a psací stroje

- inkoustov˘ch náplní 
pro HP a Canon

- tonerÛ pro HP

Nám. Svobody 26
738 01 Fr˘dek-Místek
tel./fax: 0658/349 03 

PRODEJ
ELEKTRONICK¯CH SOUâÁSTEK,
NÁHRADNÍ DÍLY AUDIO, VIDEO, 

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

A DAL·Í

PROVÁDÍME OPRAVY
tv, audio, video a po dohodû 

v bytû zákazníka i opravy televizorÛ

S í d l o :

Firma VADAS
ul. 28. fiíjna 1639 Místek 

(internát SP· naproti Hutního projektu)

Tel.: 0602/566 025 
0658/313 85
Provozní doba: 
po - pá 8 - 17

,

VYHLÁ·KA ã. 6/2000
o pfiíspûvku na ãásteãnou úhradu neinvestiãních nákladÛ

matefisk˘ch ‰kol, ‰kolních druÏin a ‰kolních klubÛ

Mûstské zastupitelstvo ve Fr˘dku-Místku schválilo na svém zasedání dne 27. 6. 2000 na základû § 19 c. odst. 1
zákona 564/1990 Sb. o státní správû a samosprávû ve ‰kolství, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a v souladu s § 16
a § 36 odst. 1 písm. F zákona ã. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ tuto obecnû
závaznou vyhlá‰ku:

1. Základní ustanovení
1) Úãelem této vyhlá‰ky je stanovit v˘‰i a zpÛsob úhrady pfiíspûvku na ãásteãnou úhradu neinvestiãních nákladÛ
matefisk˘ch ‰kol, ‰kolních druÏin a ‰kolních klubÛ zfiizovan˘ch mûstem Fr˘dek-Místek. 
2) Rodiãe nebo jiní zákonní zástupci dítûte (dále jen plátci) umístûného v matefiské ‰kole, ‰kolní druÏinû ãi ‰kolním
klubu, jsou povinni platit mûstu pfiíspûvek na ãásteãnou úhradu neinvestiãních nákladÛ tûchto zafiízení (dále jen pfiís-
pûvek). 
3) Mûsto pouÏije pfiíspûvek na ãásteãnou úhradu neinvestiãních nákladÛ pfiíslu‰né matefiské ‰koly, ‰kolní druÏiny ãi
‰kolního klubu. âást pfiíspûvku mÛÏe b˘t pouÏita na mzdy pracovníkÛ tûchto zafiízení nebo uãební pomÛcky. 
4) V˘‰i pfiíspûvku stanoví mûsto po projednání se ‰kolsk˘m úfiadem tak, aby nepfiesáhla 30% nákladÛ vynaloÏen˘ch
na jedno dítû. 1/

2. V˘‰e pfiíspûvku
1) Pfiíspûvek v matefiské ‰kole je stanoven pau‰álnû ve v˘‰i 250,- Kã mûsíãnû za kaÏdé zapsané dítû bez ohledu
na to, zda v mûsíci nav‰tûvovalo ãi nenav‰tûvovalo matefiskou ‰kolu. 
2) Pfii docházce dítûte do ‰kolní druÏiny 70,- Kã mûsíãnû za kaÏdé zapsané dítû bez ohledu na to, zda v mûsíci nav-
‰tûvovalo ãi nenav‰tûvovalo ‰kolní druÏinu. 
3) Pfii docházce dítûte do ‰kolního klubu rodiãe dûtí uhradí 70,- Kã mûsíãnû za kaÏdé zapsané dítû bez ohledu na
to, zda v mûsíci nav‰tûvovalo ãi nenav‰tûvovalo ‰kolní klub. 
4) Z dÛvodu mimofiádnû vysok˘ch nákladÛ nebo pfietíÏenosti matefiské ‰koly mÛÏe O·KMaT rozhodnout o zv˘‰ení
ãástky uvedené v ãl. 2 odst. 1 nejv˘‰e o 100,- Kã. 
5) Rodiãe, ktefií umístí dítû dle § 30 odst. 6 písm. a) zák. 117/1995 Sb. v posledním jeho platném znûní do matefiské
‰koly nebo jiného obdobného zafiízení pro dûti pfied‰kolního vûku nejv˘‰e na tfii kalendáfiní dny v kalendáfiním mûsí-
ci bez ohledu na délku doby trvání náv‰tûvy, budou hradit za kaÏd˘ den 30,- Kã pfiíspûvku. 

3. Splatnost pfiíspûvku
1) Pfiíspûvek na pfiíslu‰n˘ mûsíc v matefiské ‰kole je splatn˘ do 20. dne v daném mûsíci povûfiené osobû. 
2) Pfiíspûvek ve ‰kolní druÏinû nebo ‰kolním klubu je splatn˘ na pût mûsícÛ dopfiedu a to vÏdy do 20. fiíjna a 20.
února daného ‰kolního roku povûfiené osobû. 
3) Za mûsíc ãervenec a srpen se pfiíspûvek neplatí. 

4. Sankce
1) V pfiípadû, Ïe plátce nezaplatí pfiíspûvek ve stanovené v˘‰i a termínu, bude mu úãtováno penále ve v˘‰i 30,- Kã
za kaÏd˘ zapoãat˘ t˘den po datu splatnosti, ve kterém nebyl pfiíspûvek uhrazen. Celková v˘‰e penále nesmí pfie-
sáhnout v˘‰i dluÏné ãástky. 

5. Osvobození od pfiíspûvku
1) Pfiíspûvek se neplatí, jestliÏe po jeho zaplacení klesne souãet pfiíjmÛ pfiíslu‰níkÛ domácnosti, ve které dítû Ïije,
pod 1,25 násobku ãástky potfiebné k zaji‰tûní v˘Ïivy a ostatních základních osobních potfieb 2/ a nezbytn˘ch nákla-
dÛ na domácnost 3/ a plátce je pfiíjemcem pfiíslu‰n˘ch dávek státní sociální podpory ãi sociální péãe. 
2) Pfiíjmem se pro úãely nároku na osvobození od placení pfiíspûvku rozumí pfiíjem podle zákona ã. 463/1991 Sb.
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Pfiíjem se zji‰Èuje jako mûsíãní prÛmûr za pfiedcházející kalendáfiní ãtvrtletí. âástky
Ïivotního minima zji‰tûné k prvnímu dni kalendáfiního ãtvrtletí platí po celé toto ãtvrtletí. 
3) Nárok na osvobození od placení pfiíspûvku plátce doloÏí fiádnû potvrzen pfiíslu‰n˘mi orgány za dané ãtvrtletí na
tiskopisu „Îádost o osvobození od placení pfiíspûvku“ v fiádném termínu, tzn. do 20. dne v daném mûsíci u matefi-
sk˘ch ‰kol a do 20. fiíjna a 20. února daného ‰kolního roku v pfiípadû ‰kolních druÏin a ‰kolních klubÛ. 
4) Ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech mÛÏe mûsto osvobodit plátce od placení pfiíspûvku zcela nebo zãásti maximálnû na
jeden ‰kolní rok. ZdÛvodnûnou Ïádost podává plátce Mûstskému úfiadu, odboru ‰kolství, kultury, mládeÏe a tûlov˘-
chovy a rozhoduje o ní mûstská rada. 

6. Úãinnost
Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti dnem 1. 9. 2000 a zároveÀ se tímto dnem ru‰í vyhlá‰ka ã. 5/1996 ze dne 25. 6.
1996 a novela vyhlá‰ky ã. 4/1998 ze dne 31. 3. 1998.
Odkazy pod ã. 1., 2., 3. znûjí: 
1/ § 19c odst. 2 zákona ã. 564/1990 Sb. o státní správû a samosprávû ve ‰kolství
2/ § 3 odst. 2 zákona ã. 463/1991 Sb., o Ïivotním minimu, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
3/ § 3 odst. 3 zákona ã. 463/1991 Sb., o Ïivotním minimu, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
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O zhodnocení dÛleÏit˘ch investiãních akcí
v prÛbûhu prázdnin jsme poÏádali ing. Michala
Chovance. 

„Nejrozsáhlej‰í investiãní akcí, která si vyÏá-
dala náklady zhruba ‰estnácti miliónÛ korun,
byla oprava budovy 4. základní ‰koly. Ta zaãa-
la uÏ koncem ãervna leto‰ního roku a její ter-
mín je stanoven k 31. srpnu. Ve dvou objek-
tech byly provádûny v˘mûny krovÛ, stfie‰ní
krytiny a klempífisk˘ch prvkÛ. Uvnitfi potom
sanace stropních konstrukcí jednotliv˘ch
podlaÏí, ãímÏ do‰lo k zesílení jejich nosnosti.
Opravu provádûly fr˘decko-místecké firmy
Staving s.r.o. a Topas s.r.o.

Dal‰í rozsáhlou akcí na‰eho odboru byla
pfiestavba ploché stfiechy na stfiechu valbovou
u pavilónÛ 4a a 4b 8. základní ‰koly v Místku.
Stfiecha je pokryta krytinou bramac a rovnûÏ
jsou dokonãovány klempífiské práce. Odbor
dopravy a sluÏeb na‰í radnice fiídí, dokonãova-
cí práce opravy zpevnûn˘ch ploch pfied hlav-
ním vstupem do ‰koly. Náklady byly stanoveny
na zhruba 3,5 miliónu korun a provádûla je
opût zdej‰í firma Profinvestik s.r.o. 

V lískovecké Základní ‰kole jsme museli izo-
lovat spodní ãásti budovy a v souãasné dobû
jsou rekonstruována venkovní schodi‰Èová
ramena. Celá akce si vyÏádala zhruba 2,3 mili-
óny korun a provádí ji opût fr˘decko-místecká
firma Jarolím - ·kolstav. V‰e by mûlo b˘t
dokonãeno tak, aby mohl b˘t i v této budovû
zahájen ‰kolní rok neru‰enû. 

Na 10. základní ‰kole jsme provedli zateple-
ní nadstavby nad spojovacím krãkem, coÏ si

vyÏádalo náklady zhruba dvû stû tisíc korun.
Firma Rimas s.r.o. z Chlebovic pomalu dílo
dokonãuje. Termín byl stanoven rovnûÏ k 31.
srpnu. Dal‰í drobné opravy uÏ nebudu vyjme-
novávat.“

Hodnû se také dûje v okolí fr˘deckého
Zámeckého námûstí. âil˘ stavební ruch
nasvûdãuje tomu, Ïe firmy vyuÏívají dobrého
poãasí, které nám koneãnû nabídnul mûsíc
srpen...

„TS a.s. Fr˘dek-Místek ve spolupráci
s ostravskou akciovkou ODS provádûjí práce
tzv. II. etapy Zámeckého námûstí. Samotné
práce byly zahájeny v kvûtnu leto‰ního roku
a termín dokonãení je stanoven na fiíjen 2000.
Rekonstrukce okolí si vyÏádá ãástku asi osmi
a pÛl miliónu korun. Dûlníci pracují na rekon-
strukci zpevnûn˘ch ploch okolo Farního koste-
la, na Farní ulici, ulici Karoliny Svûtlé smûrem
od Erbu. âásteãnû bude rekonstruována i ulice
Na Pustkách. Také ãást hradební zdi by mûla
b˘t opravena. Ve spodních vrstvách ploch bylo
provedeno odvodnûní a zavedeny drenáÏe.
Vrchní ãást bude opravena ve stylu Zámec-
kého námûstí. To znamená, Ïe zde bude pou-
Ïit pfiírodní materiál - Ïulové kostky a Ïulová
mozaika. RovnûÏ k osvûtlení budou pouÏity
stylové litinové lampy a pfiímo na Farní ulici
budou zasazeny nové vzrostlé stromy.“

Dal‰í investiãní akce jsou provádûny na
budovû Národního domu v Místku, ale o tom
se doãtete v pfií‰tím ãísle Zpravodaje.

MARTIN SLÁDEK

DRAÎBA
Mûsto Fr˘dek-Místek vyhla‰uje draÏbu obytn˘ch domÛ ãp. 1680,
ãp. 1681, ãp. 1682 v‰e na ul. H. Salichové v lokalitû Nová osada
ve Fr˘dku.
KaÏd˘ dÛm má 4 bytové jednotky, ke kter˘m jsou uzavfieny nájem-
ní smlouvy.
DraÏba se bude konat 4. 10. 2000 v 15.00 hodin ve velké zase-
dací síni MûÚ F-M.
BliÏ‰í informace na odboru správy obecního majetku MûÚ Fr˘dek-
Místek, ã. tel. 609 172, 609 179.

Mûstské zastupitelstvo ve Fr˘dku-Místku schválilo v prosinci
1999 prominutí poplatkÛ z prodlení tûm dluÏníkÛm, ktefií uhra-
dí dluÏné nájemné z bytu, popfiípadû jeho polovinu do 15.
ãervna 2000. Této moÏnosti vyuÏilo celkem 18 osob. Cel˘ dluh
uhradilo 12 dluÏníkÛ, zb˘vající uhradili polovinu dluhu.
Celkem bylo zaplaceno 169.719,- Kã.

STAVEBNÍ Ú¤AD INFORMUJE
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Z JEDNÁNÍ MùSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA, RADY A KOMISÍ

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

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

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

Tù·ÍME SE NA VA·I NÁV·TùVU

TELEFONY ZÁKLADNÍCH A MATE¤SK¯CH ·KOL
·kola Adresa ¤editel Telefon
1. Z· T.G.Masaryka 454 Mgr. Zbynûk ·ost˘ 62 79 50
2. Z· J.âapka 2555 Mgr. Cyril Vráblík 63 18 32
4. Z· Komenského 402 Mgr. Jan Slováãek 325 51
5. Z· Krásnohorské 2254 Mgr. Milan Krasula 63 03 46
6. Z· Pion˘rÛ 40 Mgr. Jifií Nechanick˘ 313 15
7. Z· 1. máje 1700 Mgr. Miroslav Kfiístek 320 12
8. Z· âSA 570 PaedDr.Marie Rojková 318 41-42
9. Z· Krásnohorské 139 Mgr. Lubomír Bartek 63 11 23-4
10. Z· Cihelní 410 Mgr. Ludmila Tesafiová 63 30 36
11. Z· J. z Podûbrad 3109 Ing. Jifií Adámek 62 73 31-3
Z· Lískovec Lískovec 320 Mgr. Jan Petr 62 51 87
Z· Skalice Skalice 192 Vûra Melichafiíková 65 90 26
Z· Chlebovice Chlebovice 107 Mgr. Alena Hadwigerová 65 41 89
ZU· Hlavní 11 Ladislav MuroÀ 313 75

M· Telefon ¤editelka
Olbrachtova 1421 63 24 45 Libu‰e Onderová
Lískovecká 2850 63 10 24 Jarmila Koláfiová
Nad Lipinou 2318 63 01 86 Mgr. Juliána Gardo‰ová
K Hájku 2972 63 31 40 EvÏenie Fridrichová
Gogolova 239 63 24 60 ·árka Zajícová
·karabelova 562 63 34 80 PaedDr. Anna Jakobová
Tfianovského 404 63 03 94 Radmila Luká‰ková
Slezská 2011 63 04 80 Alena Jarolímová
Slezská 770 63 04 40 NadûÏda Garbová
J.BoÏana 3141 63 45 80 ·árka âerÀáková
Anenská 656 310 27 Jarmila Kavková
J.Trnky 346 55 Marie Friedlová
8.pû‰ího pl. 821 341 64 Eva Nûmcová
S.âecha 170 334 49 Hana Jezerská
F.âejky 420 359 15 Alena Beierová
J.Lady 1790 318 59 Irena Rusková
J.Mysliveãka 1883 315 16 Dagmar Fusková
Lískovec 182 65 20 38 Jitka Hurãíková
Skalice 192 65 90 26 Dana Vengláfiová
LysÛvky 37 65 40 34 Hana Poláchová
Chlebovice 193 65 40 48 Marie Kolãárková

Závaznost územnû plánovací dokumentace

Dle zákona ã. 50/1976 Sb. v platném znûní (stavební zákon) je
orgánem územního plánování obec. Ta je zodpovûdná za svÛj
územní rozvoj. 

Vût‰ina obcí má dnes jiÏ zpracován a schválen svÛj územní
plán, kter˘ vlastnû urãuje lokality pro v˘stavbu objektÛ urãitého
charakteru anebo dokonce stanoví, Ïe není vÛbec moÏno
v daném území stavby realizovat. 

Z v˘‰e uvedeného tedy vypl˘vá, Ïe pokud se obãan rozhoduje
zakoupit pozemek, mûl by mít pfiehled s jakou zástavbou v daném
území, kde se uvaÏovan˘ pozemek nachází, územní plán poãítá.
Schválené územní plány obcí
jsou uloÏeny a k dispozici na
pfiíslu‰n˘ch obecních úfiadech
a rovnûÏ u jednotliv˘ch sta-
vebních úfiadÛ. 

Pokud jiÏ existuje v konkrétní
obci schválen˘ územní plán, je
jeho závazná ãást závazn˘m
podkladem pro rozhodování
v daném území. MoÏná je
i zmûna závazné ãásti územ-
ního plánu obce, tuto v‰ak
schvaluje orgán, kter˘ schva-
loval i pÛvodní územnû pláno-
vací dokumentaci.             (SÚ)

·KOLY JSOU P¤IPRAVENY
PokaÏdé, kdyÏ se uzavfiou o prázdninách ‰kolní tfiídy, neznamená to, Ïe ruch v budovách

‰kol utichá. Teprve v období prázdnin nastává ten prav˘ hfimot a lomoz, protoÏe ãastokrát
pouhé dva mûsíce musí postaãit k tomu, aby byly odstranûny nejvût‰í závady na zafiízení,
instalacích a rozvodech vody, plynu, tepla nebo elektfiiny. Mûsto spravuje také ‰kolní budo-
vy, které s mírnou nadsázkou, pamatují J. A. Komenského... A tak je pofiád co dûlat.
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Rodiãe handi-
c a p o v a n ˘ c h
dûtí, uchazeãi
o práci (vedení
na úfiadech prá-
ce) uchazeãi
o absolventská
místa, zájemci

o civilní sluÏbu, pracovníci sou-
krom˘ch agentur, pracovníci ‰kol
a ‰kolsk˘ch zafiízení - máte v˘ji-
meãnou moÏnost se rekvalifiko-
vat na: PRACOVNÍKA PRO
OSOBNÍ ASISTENCI POSTIÎE-
N¯CH JEDINCÒ (tento kurz je
akreditován M·MT âeské repub-
liky, ãj. 26 202/99-26/1/250)

Nauãíte se vyuÏívat poznatky
napfi.: psychologie obecné, v˘vo-
jové; speciální pedagogiky; do-
vednosti komunikace a alternativ-
ní komunikace; peãovatelství
a první pomoci; techniky pouÏívá-
ní kompenzaãních a reedukaã-
ních pomÛcek; hygieny a sebe-
obsluhy; základní právní normy
z oblasti lidsk˘ch práv, zákona
o rodinû, práv dítûte, sociálního
zabezpeãení aj. 

MÛÏete se uplatnit jako: 
• pomocn˘ vychovatel ve tfiídách
s integrovan˘mi Ïáky
• osobní asistent pro postiÏené
jedince v rodinách, v chránûn˘ch
pracovi‰tích a chránûném bydle-
ní

• pracovník soukrom˘ch agentur,
charity, diakonie aj. 
• samostatn˘ pracovník (Ïivno-
stensk˘ list)

Termín konání: 25. záfií 2000,
5. února 2001

Délka kurzu je 220 hodin z toho
50 hodin fiízené praxe. 

Zakonãení kurzu: závûreãnou
zkou‰kou s vydáním osvûdãení
s celostátní platností.

Zájemci hlaste se na: Speciální
základní a matefiské ‰kole pro
dûti s více vadami Nadûje, ·ka-
rabelova 562, 738 01 Fr˘dek-
Místek, tel/fax 0658 633 480,
623 014.

Tento festival má snahu zv˘raz-
nit region Severní Moravy,
Euroregion, pfiispût k rozvoji
turistického ruchu v âeské repub-

lice. Dále vyjadfiuje podporu ‰ko-
lám, dûtem, mal˘m organizacím
a drobn˘m podnikatelÛm.
RovnûÏ se snaÏí zapojit dûti
a mládeÏ do samotné pfiípravy
festivalu, podpofiit jejich doved-
nost, umûní a tímto podporuje
preventivní boj proti drogám a kri-
minalitû mladistv˘ch. 

Festival je urãen pro dûvãata
a chlapce matefisk˘ch, základ-
ních a stfiedních ‰kol z libovolné
oblasti âeské republiky a zahra-
niãí.

Základní v˘bûrová kola probí-
hají v jednotliv˘ch ‰kolách.
Pfiihlá‰ky zasílají nejpozdûji do
10. listopadu 2000 fieditelé ‰kol.
·kolská kola musí b˘t uzavfiena
nejpozdûji 1. 11. 2000. Finále se
uskuteãní v okresním mûstû nej-
pozdûji do 5. kvûtna 2001.
Kontakt: ANNA TOUR - B.
Matu‰ková, J. Lohrera 686, 738
02 Fr˘dek-Místek, tel., fax:
0658/330 96, 0608/949 999, e-
mail: annatour@volny.cz.
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Roman ·tûpánek, J. âapka 3088,
738 01  Fr˘dek-Místek

telefon:
+420 658 621 307, +420 604 650 973

E-mail:
roman.stepanek@worldonline.cz

WWW stránka:
http://www.razdva.cz/roman.stepanek

II. roãník MEZINÁRODNÍHO

FESTIVALU DOVEDNOSTI DùTÍ - FEDD

Cimbál vzbudil zaslouÏen˘ obdiv

REPREZENTOVALI VE SKANDINÁVII A EXPU 2000
Soubor lidov˘ch písní a tancÛ Ostravica za dobu své ãtyfiicetileté exi-

stence nav‰tívil mnohé zemû Evropy. Letos v ãervenci v‰ak mûl popr-
vé moÏnost shlédnout krásy Skandinávského poloostrova. Místem
jeho pobytu se stal Mezinárodní folklorní festival ve ‰védském mûsteã-
ku Rattvik. Spoluúãastníky festivalu byli mj. domácí ·védové,
Francouzi, Estonci, ·panûlé, Rumuni, Dánové, Norové a Angliãané.
Organizátofii pfiipravili pestr˘ program se spoustou vystoupení, na kte-
r˘ch byla moÏnost pfiedvést na‰e lidové tance, pro severskou kulturu
tak odli‰né a atraktivní. Pro vzájemné poznání byl vytvofien program
zvan˘ workshop, kde si soubory vymûÀovaly svá taneãní umûní a velk˘
zájem vzbudil i u kolemjdoucích, ktefií se také zapojili do taneãního reje.

Odli‰nost tradicí rÛzn˘ch zemí byla zfiejmá nejen v tanci, ale i hudbû.
Stfiedem pozornosti se stal cimbál, kter˘ byl na festivalu jako unikát.
I pfies ru‰n˘ festivalov˘ Ïivot si hostitelé na‰li ãas ukázat v‰em pfiírod-
ní krásy a zajímavosti své zemû. Úãinkující mûli moÏnost nav‰tívit napfi.
svûtoznám˘ koncertní sál pod ‰ir˘m nebem, kter˘m je vápencov˘ lom
Dalhalla znám˘ svou dokonalou akustikou nebo ãást pfiírodní rezerva-
ce jezera Siljan.

Závûreãn˘m vyvrcholením se stalo svûtoznámé EXPO 2000
v nûmeckém Hannoveru. Sv˘m vystoupením v ãeském pavilonu
Ostravica pfiilákala fiadu náv‰tûvníkÛ, kter˘m alespoÀ trochu pfiiblíÏila
mal˘ kousek na‰í zemû, ukázala nesmrtelnost lidové kultury a tradic
a tím tak pfiispûla k prezentaci âeské republiky. Ostravica tedy sv˘mi
vystoupeními reprezentovala nejen âeskou republiku, ná‰ kraj, ale
i mûsto, které kulturu a mj. folklórní akce a vystoupení nezi‰tnû podpo-
ruje organizaãnû i finanãnû.

MALÁ OSTRAVICA TÁBO¤ILA
Taneãníci a muzikanti souboru lidov˘ch písní a tancÛ malá Ostravica

trávili svÛj první prázdninov˘ t˘den na jiÏ 4. folklórním táborovém sou-
stfiedûní, které se letos uskuteãnilo v areálu Z· Leo‰e Janáãka na
Hukvaldech. 

Dûti se dopoledne vûnovaly intenzivnû tanci, hudbû a zpûvu, sezna-
movaly se s historií tance a lidovou kulturou v na‰em kraji. Velice zají-
mavá byla beseda o úspû‰ích souboru Ostravica, kde mají své dospû-
lé kamarády. Odpolední ãas byl vyhrazen hrám a soutûÏím, nechybûly
vycházky ani koupání a závûreãn˘ táborák. Organizátofii tábora touto
cestou dûkují v‰em sponzorÛ, bez jejichÏ finanãního pfiispûní by se
tûÏko mohl tento pûkn˘ t˘den uskuteãnit.

âlenové souboru Ostravica na zájezdû. FOTO: archiv

Pfii‰el krásn˘ ãervnov˘ den a my jsme vyjeli na zájezd. Ráno jsme
z domova autobusem jeli vstfiíc horám. Celou cestu nám v autobuse
hrála hezká hudba, témûfi v‰ichni zpívali a bylo veselo. Byli jsme blíz-

ko k horám, coÏ mû velmi tû‰ilo. Vidûli jsme krásné stromy, které jsem
obdivovala. V RoÏnovû pod Radho‰tûm jsme byli v továrnû, kde se
vyrábûjí likéry a kdo chtûl, mohl nûjak˘ v˘robek ochutnat. Pak jsme jeli
do Velk˘ch Karlovic, kde jsme pojedli chutn˘ obûd. Potom jsme pokra-
ãovali do skanzenu. Tamto bylo velmi hezké a musela jsem obdivovat
na‰e pfiedky, jak byli chytfií, Ïe to tak nádhernû postavili, ty domky
a v‰echno ze dfieva... 

Dûkujeme srdeãnû sestfiiãkám, které nám pomohly pfii nastupování
a vystupování. Bála jsem se toho, ale kdyÏ jsme byly unavené, vozily
nás na vozíku. Tak se máme v domovû dÛchodcÛ dobfie a hezky se
o nás starají. V‰em, ktefií se o to pfiiãinili, moc a moc dûkujeme.

V. BOÎO≈OVÁ, IV. Odd. DD, 28. fiíjna 2155, Fr˘dek-Místek

BYLI JSME NA ZÁJEZDù • Zdá se, Ïe ãlenové Symfonického
orchestru, dfiíve Válcoven plechu
Fr˘dek-Místek, pfiijali správné roz-
hodnutí. UÏ 5. záfií uskuteãní svoji
první zkou‰ku v „náhradních prosto-
rách“, které jim byly nabídnuty radni-
cí a to v místeckém Národním domû.
A takov˘ch podobn˘ch pfiekvapení
mají „na skladû“ je‰tû nûkolik.
• V prázdninovém ãísle jsme vás
informovali o práci pfiístrojÛ - kolono-
skopÛ ve Fr˘decké nemocnici slouÏí-
cích k vy‰etfiení tlustého stfieva.
Koncem ãervence podepsalo vedení

nemocnice s radnicí smlouvu
o poskytnutí neinvestiãní dotace na
nákup a opravu endoskopického
vybavení. Souãasnû s nemocnicí
obdrÏel dotaci pro nákup a opravy
tohoto vybavení v rámci programu
prevence kolorektálního karcinomu
na svém pracovi‰ti i MUDr. Karel
Paiger, kter˘ se zaslouÏil o v˘zkum
v této oblasti, získal kontakty s ame-
rick˘mi nemocnicemi a sponzory,
které vy‰kolily na‰e odborníky
a finanãnû dotovaly nákup tûchto
drah˘ch pfiístrojÛ.

• V celostátní soutûÏi v léãbû chronick˘ch ran vyhlá‰ené firmou
Hartmann Rico zvítûzilo druÏstvo sester z Domova dÛchodcÛ ve
Fr˘dku-Místku na ul. 28. fiíjna ve sloÏení Valentová, Kusá,
Cudziková. S kolektivem sester 3. stanice obdrÏely O‰etfiovatel-
skou cenu 2000, kterou z rukou hlavní sestry ministerstva zdra-
votnictví Jindry Pavlicové pfievezmou 20. záfií ve Veverské
Bit˘‰ce.
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Klub filmov˘ch amatérÛ ve
Fr˘dku-Místku má jiÏ více neÏ
ãtyfiicetiletou tradici. Byl zaloÏen
v roce 1957, kdy v závodû
Slezan natáãeli mladí lidé udá-
losti ze svého textilního závodu .
Jejich snaÏení se „pfieneslo“ pak
na ustavení filmového krouÏku
pfii vzniklém závodním klubu
ROH Slezan. V této dobû ustavil
krouÏek Vilém Vlk, kter˘ stál
v ãele Klubu pln˘ch 40
let aÏ do roku 1997, kdy
vedení pfiedal svému
mlad‰ímu nástupci ing.
Jifiímu Fuskovi. 

Filmov˘ krouÏek nato-
ãil za dobu své existen-
ce více jak 600 filmÛ na
formáty 8 a 16 mm, nej-
dfiíve ãernobílé, pozdûji
barevné. Z v˘znamn˘ch
natoãen˘ch dokumentÛ
jsou to z náv‰tûvy první
kosmonautky svûta a SSR Va-
lentiny Tûre‰kovové ve Fr˘dku,
dále v˘stavba v‰ech sídli‰È
v místní ãásti Místek, v˘stavba
nádrÏe Ba‰ka, mnoho medailonÛ
o v˘znamn˘ch osobnostech Po-
beskydí a dal‰í dokumenty, témûfi
roãnû vydávané pod názvem
Aktuality nebo Obãasníky. Celko-
vû lze fiíci, Ïe bylo natoãeno více
neÏ 1000 metrÛ filmového mate-
riálu ze v‰ech oblastí. 

I v jednotliv˘ch údobích filmy
natoãené amatéry z tohoto filmo-
vého krouÏku, kter˘ se v roce
1980 osamostatnil a naz˘vá se

Klub filmov˘ch amatérÛ, mûly
úspûch na místních, okresních
i celostátních soutûÏích.

Z iniciativy pfiedsedy Klubu
vznikla v roce 1957 vlastní filmo-
vá soutûÏ Beskydsk˘ je‰tûr, na
kter˘ se sjíÏdûli amatéfii z celé
vlasti s natoãen˘mi filmy z pro-
stfiedí na‰ich Beskyd, pro tuto
tematiku byl vÏdy urãen. Stal se
celostátnû známou a uznávanou

soutûÏí a pravidelnû
jsou prezentovány filmy
v poslední dobû jiÏ vide-
ofilmy autorÛ z celé
republiky. 
UÏ v polovinû záfií,
v sobotu 16. záfií se
bude konat jubilejní XX.
Roãník pfiehlídky Bes-
kydsk˘ je‰tûr od 9.00
hodin po cel˘ den na
Stfiední integrované ‰ko-
le ve Fr˘dku na Lís-

kovecké ulici (nad stadionem ve
Stovkách). Porota urãí a ocení
nejlep‰í tematicky zamûfiené
filmy. Pokud se chtûjí zúãastnit
filmoví amatéfii z mûsta a okolí se
sv˘mi videofilmy systému VHS-
Pal nechÈ je za‰lou do 4. záfií na
adresu: ing. Jifií Fusek, Foer-
sterova 714, 738 92 Fr˘dek-
Místek nebo osobnû na tuto
adresu do 7. záfií t. r. Maximální
délka filmu byla stanovena do 12.
minut. Ostatní zájemce o amatér-
ské filmové hnutí zveme jako
diváky v sobotu 16. záfií.

VILÉM VLK

BESKYDSK¯ JE·TùR 2000

V˘tvarná ‰kola ATELIÉR otevírá

v záfií 2000 tfiídy
• pro dûti od 6 do 15 let - zamûfiení na modelování a v˘robu loutek se

základy kresby a malby, zápisné 200,- Kã/pololetí
• pro mládeÏ a dospûlé nad 15 let - zamûfiení na scénografii, tvorbu

loutek a kost˘mÛ, úprava interiérÛ atd. se základy kresby a malby,
zápisné 300,- Kã/pololetí.

Tfiídy pracují pod vedením odborn˘ch lektorÛ jednou t˘dnû 2 hodiny.
Zápis i pfiihlá‰ky do kursÛ kaÏdé úter˘ a pátek od 15 do 18 hodin v pÛj-
ãovnû kost˘mÛ - sokolovna, I. poschodí, ul. Novodvorská ve Fr˘dku.
Zahájení obou ‰kol v pondûlí 18. záfií 2000 v 16 hodin v sále âtyfilístku.
Absolventi tfiíd se mohou prÛbûÏnû podílet na tvorbû inscenací
Divadelního spolku DUO. Ve‰kerá v˘uka bude probíhat v prostorách
divadla âtyfilístek, Fr˘dek, Novodvorská 667, tel.: 633 717.

• Jezdeck˘ klub RIAS z Fr˘dku-Místku pfiivezl z oblastního mist-
rovství Moravy a Slezska celkem 3 medaile v kategorii ÏákÛ.
Konkrétnû Veronika HrÛzková získala dvû zlaté ve skoku a kombi-
nované soutûÏi a v‰e pojistila stfiíbrnou za drezúru. Z celkového
poãtu 25 startujících se tak kvalifikovala na mistrovství republiky,
které bude koncem srpna v Mostû.

ATLETIKA ROSTE
V posledních tfiech letech se nesmírnû oÏivila ãinnost atletické-

ho oddílu TJ Slezan Fr˘dek-Místek, zvlá‰tû v mládeÏnick˘ch kate-
goriích. Mladí atleti na poãátku prázdnin skvûle reprezentovali
na‰e mûsto na republikov˘ch ‰ampionátech a pfiivezli tfii zlaté
medaile!

První víkend v ãervenci se v Tfiinci konalo Mistrovství republiky Ïactva
za úãasti nûkolika stovek mlad˘ch atletÛ ze 118 oddílÛ celé âeské
republiky. Úlohu favoritky tu beze zbytku splnila Barbora Bohatá
v chÛzi na 3 km a jiÏ potfietí si do‰la pro titul v této kategorii. Její vyni-
kající v˘kon 16:18,54 umocnily i vynikající v˘kony dal‰ích - mlad‰í Ïáky-
nû Michaely Bubikové, která se dostala do finále bûhu na 800 metrÛ,
kde skonãila ‰está a osobní rekord Miroslava Lepíãka ve finále stejné
disciplíny chlapcÛ. O vymazání dal‰ích oddílov˘ch rekordÛ se postara-
ly ‰tafety 3 x 300 metrÛ - dûvãata ve sloÏení Cigánková, Droppová,
Bubiková a chlapci Kuchta, Martinák a Lepíãek. 

·patn˘m poãasím, ale s v˘born˘mi v˘kony se uvedlo Mistrovství
dorostu a juniorÛ v Jablonci nad Nisou. Atleti Slezanu tu vybojovali 2
zlaté medaile a dal‰í 4 finálová umístûní. První titul vybojovala mezi
dorostenkami v chÛzi na 5 km Barbora Bohatá, která se od poãátku
drÏela na ‰pici a v cíli mûla pfied druhou v pofiadí náskok pfies jeden
a pÛl minuty. Druh˘ titul získal Petr Mikulenka, kter˘ byl jedním z favo-
ritÛ v bûhu na 3000 metrÛ pfiekáÏek. Je‰tû 300 metrÛ pfied cílem se
zdálo, Ïe se bude muset spokojit se stfiíbrnou medailí. Ztrácel na
vedoucího závodníka pfies 30 metrÛ. Fantastick˘ fini‰ ho v‰ak vynesl
na stupeÀ nejvy‰‰í, kdyÏ zvítûzil o 1 setinu sekundy. O jeho vítûzství
rozhodla aÏ cílová fotografie. âasem 9:30,02 minuty pfiekonal rovnûÏ
letit˘ oddílov˘ rekord Petra Kalába a dostal se na první místo v leto‰-
ních tabulkách âeské republiky. Za úspûch lez povaÏovat i dal‰í finálo-
vá umístûní. Katefiina Chrobáková se dvakrát probojovala do finále
a to v dálce i v trojskoku. Miriam Buzková skonãila sedmá v hodu
o‰tûpem a Petr Mikulenka po zlatém triumfu pfiidal i 8. místo v bûhu
na 5000 metrÛ. 

Dva reprezentanti mûsta startovali i v Plzni na mistrovství muÏÛ
a Ïen. Tentokrát na medaile nedosáhli. Tûsnû za stupni vítûzÛ skonãil
juniorsk˘ mistr republiky na Petr Mikulenka, kter˘ si tentokrát vyzkou-
‰el nejdel‰í traÈ 10 tisíc metrÛ. Po opatrném, pomalej‰ím zaãátku se
postupnû propracoval dopfiedu a ãasem 32:40,43 minuty skonãil na 4.
místû. Juniorka Ivana Kufiecová na nejdel‰í trati mezi Ïenami skonãi-
la na 8. místû. (JN)

NABÍDKA ABONENTNÍCH KONCERTÒ 2000-2001
1. koncert 16. fiíjna 2000 - ND - Panochovo kvarteto
2. koncert - 1. prosince 2000 - ND - Janáãkova filharmonie Ostrava
3. koncert - 12. prosince 2000 - ND - Pocta J. S. Bachovi (Ivan Îena-
t˘, Martina Baãová, Alena âechová, JanáãkÛv komorní orchestr)
4. koncert - 1. února 2000 - ND - Pocta Paganinimu (Pavel ·porcl -
housle)
5. koncert 8. bfiezna 2001 - ND - Jan Simon - klavír
6. koncert - jaro 2001 - ND - Lubomír Brabec - kytara
7. koncert - 14. nebo 16. kvûten 2001 - chrám sv. Jana a Pavla - Pavel
Kohout - varhany

Zámecké koncerty
1. koncert - 5. fiíjna 2000 - FZ - Saxofonové kvarteto Bohemia
2. koncert 21. listopadu 2000 - FZ - Daniel Veis - violoncello, Helena
Veisová - klavír
3. koncert 5. prosince 2000 - FZ - T˘nská ‰kola „Collegium Marianum“
- instrumentálnû-vokální soubor
4. koncert - únor 2001 - FZ - Monika Brychtová - soprán, Ivo
Hrachovec - bas
5. koncert - bfiezen 2001 - FZ - Franti‰ek Novotn˘ - housle, Petra
Novotná - klavír
6. koncert - duben 2001 - FZ - Jako zázrakem... - veãer klasické hudby
a poezie
7. koncert - kvûten 2001 - FZ - Vladislav Bláha - kytara

(ND = Národní dÛm; FZ = fr˘deck˘ zámek)

Pohybové kurzy
Jóga pro zaãáteãníky a mírnû pokroãilé. Pfiihlá‰ky odevzdejte nejpo-
zdûji do 25. 9. 2000.
Cviãení Mirky Rybákové. Pfiihlá‰ky odevzdejte nejpozdûji do 29. 9.
2000.
Kalanetika. Pfiihlá‰ky odevzdejte nejpozdûji do 29. 9. 2000.
Jazykové kurzy - angliãtina, nûmãina, ital‰tina. Pfiihlá‰ky odevzdej-
te nejpozdûji do 12. 9. 2000.
(Zápisy do jazykov˘ch kurzÛ probíhají od 13. do 14. 9. od 10.00 do
17.00 hodin a 15. 9. od 9.00 do 12.00 hodin v kanceláfii Národního
domu - 2. poschodí). Informace na tel. ãísle 378 51.
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tel.: 0658/341 54 (DDM Místek)
tel.: 0658/630 862 (DDM Fr˘dek)

NABÍDKA ZÁJMOV¯CH
ÚTVARÒ NA ·KOLNÍ ROK

2000/2001

Oddûlení spoleãensk˘ch vûd a estetiky,
vedoucí: Olga So‰ková, telefon: 341 54
V˘tvarná v˘chova I (vûk 5 - 7 let), Kã 400,-
V˘tvarná v˘chova II (vûk 8 - 11), Kã 400,-
V˘tvarná v˘chova III (vûk 12 - 16), Kã 400,-
V˘tvarná v˘chova (malba, práce s textilem,
papírem) (vûk 10 - 18), Kã 400,-
Dovedné ruce (malba, práce s textilem
apod.) (vûk 5 - 8), Kã 400,-
Keramika - práce s hlínou - pololetí (vûk 7
- 18), Kã 400,-
Paliãkování (od 12 let + dospûlí), Kã 350,-
Ruãní práce (pletení, háãkování, vy‰ívání)
(vûk 8 - 15), Kã 350,-
·ití na stroji, stfiihy (vûk 10 - 16), Kã 350,-
·ití na stroji - 4 mûsíãní kurs (od 18 let),
Kã 300,-
Vafiení (studená kuchynû);od 9 let; Kã 250,-
Klub Mozaika (v˘tvarné techniky, stolování,
v˘roba drobn˘ch pfiedmûtÛ); vûk 9 - 14 let,
Kã 350,-
Oddûlení zájmové umûlecké ãinnosti,
vedoucí: Monika Fojtíková, telefon: 630
862
Lidové písnû a tance (vûk 4 - 6), Kã 400,-
Soubor lidov˘ch písní a tancÛ „ISKRA“
(vûk 8 - 15), Kã 400,-
Moderní tanec (vûk 6 - 15), Kã 400,-
Country tance (vûk 6 - 9), Kã 400,-
Latinsko americké tance (zaãáteãníci); vûk
8 - 12, Kã 400,-
Scénick˘ tanec (vûk 9 - 15), Kã 400,-
Taneãní skupina J. T. DANCE (vûk 10 -
15), Kã 400,-
Spoleãenské tance (vûk 9 - 12), Kã 400,-
Baletní ‰koliãka (vûk 6 - 9), Kã 400,-
Divadelní krouÏek (vûk 9 - 12), Kã 400,-
Hra na kytaru - 4 mûsíãní kurs (základní,
pokroãilí); vûk od 8 let, Kã 400,-
Oddûlení pfiírodovûdy a vzdûlávání,
vedoucí: Mgr. Petra Urbanová, telefon:
341 54
Angliãtina pro pfied‰kolní dûti (zaãáteãní-
ci) - pololetí (vûk 4 - 6), Kã 400,-
Angliãtina pro pfied‰kolní dûti (pokroãilí) -
pololetí (vûk od 5 let), Kã 450,-
Ital‰tina (zaãáteãníci) - pololetí (vûk od 15
let), Kã 450,-
Rybáfiství - lov ryb udicí (vûk od 9), Kã 350,-
Rybolovná technika (vûk od 9), Kã 350,-
Klub deskov˘ch her (GO, OWARE); vûk od
6 let, Kã 400,-
Klub mlad˘ch „JEN TAK“ (vûk od 15 let),
Kã 100,-
JEN TAK - loutkové divadlo (vûk od 15 let)
Oddûlení pfied‰kolní v˘chovy a vzdûlává-
ní, vedoucí: Iveta ·tvartáková, telefon:
630 862
KLUBÍâKO - obdoba M· (1 x t˘dnû, dopo-
ledne) - pololetí, (vûk 4 - 6), Kã 500,-
Malí umûlci (kreslení, malování, ruãní práce
(vûk 4 - 6), Kã 400,-
BatÛÏek (malí turisté) (vûk 6 - 8), Kã 400,-
V‰eználci (soutûÏe, hry, hádanky apod.),
(vûk 4 - 6), Kã 400,-

Ka‰párci (loutkové divadlo pro pfied‰kolá-
ky), vûk 4 - 6 let, Kã 400,-
Kurz pro malé mlsouny (tvofiivost a fanta-
zie v kuchyni) - 3 mûsíce (vûk 4 - 6), Kã 200,-
Country tance pro nejmen‰í, (vûk 4 - 6),
Kã 400,-
V˘tvarn˘ krouÏek (vûk 7 - 12), Kã 400,-
Angliãtina hrou (vûk 4 - 6), Kã 400,-
Klub pro rodiãe a dûti (1 x mûsíãnû), vûk
podle zájmu, Kã 200,-
Hra na flétnu - 4 mûsíãní kurs, vûk od 8 let,
Kã 400,-
Veselé pískání (zdravotní terapie, astma);
vûk 4 - 6 let, Kã 400,-
Klub pro správné holky (v‰e, co vás baví
a zajímá), vûk 7 - 15 let, Kã 400,-

Oddûlení tûlov˘chovy, vedoucí: Marie
Cidlíková, telefon: 630 862
Kung-Fu (od 10 let), Kã 450,-
Gymnastika (v‰eobecná), 6 - 14 let, Kã
350,-
Sportovní gymnastika (vûk 6 - 10), Kã 300,-
Turistika (vûk 6 - 14), Kã 350,-
Malí sportovci (vûk 4 - 6), Kã 350,-
Dûtsk˘ aerobik (vûk 5 - 8), Kã 350,-
Jóga pro dûti (vûk 6 - 14), Kã 300,-
Stepaerobik (dívky); vûk 9 - 18 let, Kã 350,-
Cykloturistika (vûk 9 - 14), Kã 350,-
4 mûsíãní kurzy:
Stepmix (Ïeny), od 18 let, Kã 500,-
Power step mix, dospûlí, Kã 500,-
Zdravotní cviãení, dospûlí + dûti, Kã 350,-
Cviãení pro radost, dospûlí, Kã 350,-
Posilování, dospûlí, Kã 350,-
Basic aerobik, dospûlí, Kã 350,-

Oddûlení techniky, vedoucí: Alena Fa-
bíková, telefon: 630 862
Plastikov˘ modeláfi, od 9 let, Kã 400,-
Leteck˘ modeláfi (zaãáteãníci), od 9 let, Kã
400,-
Leteck˘ modeláfi (pokroãilí), Kã 400,-
Leteck˘ modeláfi (Fr˘dlant nad Ostravicí),
od 9 let, Kã 350,-
Elektronika (zaãáteãníci, pokroãilí), od 9 let,
Kã 400,-
Klub automodeláfiÛ, od 9 let, Kã 400,-
Klub automodeláfiÛ (dospûlí), Kã 800,-
Model Fan (Dobrá u F-M), od 9 let, Kã 350,-

Oddûlení v˘poãetní techniky, v˘poãetní
technika, vedoucí: Patrik Siegelstein,
telefon: 341 54
Práce s poãítaãem (zaãáteãníci, pokroãilí) -
pololetí, od 9 let, Kã 400,-
Základy práce s PC pro dospûlé - pololetí
od 18 let, Kã 750,-
Základy psaní na poãítaãi (stroji) v‰emi dese-
ti pro dospûlé - pololetí, od 18 let, Kã 550,-
Hry s poãítaãem, od 6 let, Kã 400,-
Poãítaãov˘ klub (INTERNET a v‰e, co
s poãítaãi souvisí), od 10 let + dospûlí
INTERNETOVÉ STUDIO (kaÏd˘ den
v odpoledních a veãerních hodinách - 1 hodi-
na = 30,- Kã), pro v‰echny

Oddûlení ‰achÛ, vedoucí: Antonín Sur-
ma, telefon: 341 54
·achové krouÏky (vûk 4 - 18)
BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ky: Osobnû nebo
telefonicky: DÛm dûtí a mládeÏe Fr˘dek-
Místek, Pion˘rÛ 752, Místek, telefon: 341 54,
345 25; budova ã. 2: e. p. Kostikovo námûs-
tí 639, Fr˘dek, telefon: 630 862, 630 072
Úplná nabídka ZÚ bude v záfií 2000 a mÛÏe-
te ji získat na obou pracovi‰tích DDM F-M.
âinnost zájmov˘ch útvarÛ bude zahajována
prÛbûÏnû od 2. poloviny záfií 2000.
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23. záfií 2000
VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ

S JÓGOU PRO ZAâÁTEâNÍKY

Místo konání: ST¤EDISKO
VOLNÉHO âASU, F-M

sobota od 9.00 do 20.00

Z programu: Základy RádÏa
jógy, zpevnûní imunitního 
systému, zpevnûní pátefie, 
psychohygiena, jóga nidra, 
ovládání psychick˘ch stavÛ, 

fiízené d˘chání, atd. K pfiíjemné
pohodû pfiispûje jistû 

i vegetariánská strava.
Cena: 320,- vãetnû obûda

a veãefie.
Záfií - listopad

PRAVIDELNÉ T¯DENNÍ
KURZY JÓGY

pro zaãáteãníky, stfiednû
pokroãilé a pokroãilé

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

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

Zaãátek kurzÛ:
19. a 20. záfií 2000

Rozsah v˘uky: RádÏa jóga
(královská jóga) od základÛ aÏ
po mistrovskou úroveÀ - ásany,

mudry, bandhy, jóga vjaján,
meditace, dynamické meditace,
zpevnûní imunitního systému,

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

filozofie jógy

INFORMACE PRO
INZERENTY

Uzávûrka 9. ãísla (záfií)
2000 Zpravodaje mûst-
ské rady bude v pátek 15.
9. 2000 do 12 hodin!

Pfiehled nejprodávanûj‰ích titulÛ
do 20. 8. 2000
1. NATALIA OREIRO Natalia 

Oreiro 
2. JAROMÍR NOHAVICA Moje 

smutné srdce
3. RICHARD MÜLLER Richard 

Müller a hosté
4. SOUNDTRACK Samotáfii 
5. SOUNDRTRACK Johanka 

z Arku 
6. IRON MAIDEN Brave New 

World
7. WANASTOWI VJECY Hraãky
8. BLOODHOUND Hooray for

Boobies
9. JOÎO RÁÎ JoÏo
10. MEGA SUMMER HITS 2000

CK RAPOTOUR
ProdluÏte si léto

v Chorvatsku a Itálii. Nabízíme 
8 denní pobyty v zafiízen˘ch

stanech pro 2 - 5 osob
v Primo‰tenu, Ba‰ce na Krku,

Martinsicura. 
Cena jiÏ od Kã 2 588,-

(ubytování, doprava, delegát,
základní poji‰tûní). 

Jednodenní zájezd do Vídnû
26. 10. - Kã 469,- (státní svátek

Rakouska - volné vstupy do
nûkter˘ch muzeí a galerií). 

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

tel.: 0658/327 41-2
e-mail: rapotour@iol.cz

Pondûlí 4. 9. In memoriam...
- hity socialistické éry

Úter˘ 5. 9. Lucie & J.A.R.
& Colorfactory ‚ Chinaski

- muzika z ãeské kotliny
s vernisáÏí komiksÛ P. Pavlána

Stfieda 6. 9. U2 & Britpop
- naprosto skvûlá hudba z UK

âtvrtek 7. 9. Zabít Zoe
- kino, které nemá chybu

Pátek 8. 9. Rezon - klasická
zábava - tradiãní tancovaãka

Sobota 9. 9. Pohodová roko‰ka
- DJ Patrik a bájeãná zábava

s ním
Pondûlí 11. 9. In memoriam...

- hity socialistické éry
Úter˘ 12. 9. Hip hop & Acid

Jazz - profil a videoprojekce
Stfieda 13. 9. Galactic

Mountainboard party
- premiérová party

plná taneãní hudby
âtvrtek 14. 9. Stigmata - kino
Pátek 15. 9. Visací zámek

- koncert punkov˘ch klasikÛ
Sobota 16. 9. Hard Rockotéka

- ty nejtvrd‰í pecky z celého
svûta

Pondûlí 18. 9. In memoriam...
- hity socialistické éry

Úter˘ 19. 9. Jungle & London
funk - DJ Dan a videoprojekce

Stfieda 20. 9. Rave Party
- kvalitní holandské techno

âtvrtek 21. 9. Sbûratel kostí
- biograf, masov˘ vrah versus

policejní eso
Pátek 22. 9. Garage

- koncert kapely s Tony
Ducháãkem v ãele

Sobota 23. 9. Pohodová roko‰ka
- tanec se skvûl˘mi hity

Pondûlí 25. 9. In memoriam...
- hity socialistické éry

Úter˘ 26. 9. Korn & Rage
& Nirvana & Sepultura - profil

Stfieda 27. 9. Metalová vichfiice
- Eddie opût v obraze

i se zvukem
âtvrtek 28. 9. Útok z hlubin

- biograf
Pátek 29. 9. Red Hot Chilli

Peppers Revival - koncert
v nejvûrnûj‰ím podání

Sobota 30. 9. Techno zone
- tanec
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31. 8. - 6. 9.
17.45 GALAXY QUEST (USA)
31. 8.
20.00 GALAXY QUEST (USA)
1. - 6. 9.
20.00 GLADIÁTOR (USA)
4. 9. v 17.45 KINO NEHRAJE!
7. - 13. 9.
15.30 a 17.45FLINSTONEOVI 2

(USA)
20.00 âERNOâERNÁ TMA

(USA)
14. - 20. 9.
15.30, 17.45, 20.00
MISSION IMPOSSIBLE 2 (USA)
21. - 27. 9.
15.30 TITAN A.E. (USA)
17.45 a 20.00
MISSION IMPOSSIBLE 2 (USA)
2. 9. - 4. 10.
15.30 TYGRÒV P¤ÍBùH (USA)
17.45RABÍN, KNùZ A KRÁSNÁ 

BLOND¯NA (USA)
20.00 DEVÁTÁ BRÁNA (USA)

Stálé expozice:
BESKYDY, P¤ÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelen˘
obraz o Ïivotû v Beskydech a Pobes-
kydí. 
ZÁMECKÁ EXPOZICE
Komponované celky pfiibliÏují atmosfé-
ru bydlení ‰lechty a mû‰Èanstva v 18.
a 19. století. 
FR̄ DEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍS-
TO - stálá expozice v sakristii kaple sv.
Barbory. 

V˘stavy:
UMùLECKÁ LITINA - v˘stava pfiedsta-
vuje slévarenskou produkci umûlecké
litiny z Fr˘dlantsk˘ch arcibiskupsk˘ch
Ïelezáren.
RAKETOVÉ MODELY - prezentace
vlastních v˘robkÛ raketov˘ch modelá-
fiÛ, seznámení s nejmlad‰í modeláfi-
skou odborností, jejími soutûÏemi a sta-
vebními pravidly. V˘stava potrvá do 17.
záfií 2000. 
PROMùNY FR¯DECKO-MÍSTECKA
na pohlednicích a fotografiích z rozme-
zí let 1879 - 1999. V˘stava ze sbírek
Muzea Beskyd a dal‰ích institucí, sou-
krom˘ch osob a sbûratelÛ. Je doplnûna
historick˘mi fotoaparáty a projektory,
dobov˘mi publikacemi a monografiemi
k jednotliv˘m obcím. V˘stava potrvá do
17. záfií 2000.
PAMÁTKY FR¯DKU-MÍSTKU NA
FOTOGRAFIÍCH MIROSLAVA LYS-
KA - v˘stava pfiibliÏuje zajímavé pohle-
dy na známé i ménû známé budovy,
zákoutí a plastiky ve Fr˘dku-Místku.
VernisáÏ v pondûlí 24. 9. v 17 hodin
v uãebnû na Zámecké ulici. Po zaháje-
ní následuje beseda s autorem. Potrvá
do 22. fiíjna 2000.

Programy, koncerty
Sobota 2. 9. 13.00 - Rytífisk˘ sál
TOMÁ· PFEIFFER - pfiedná‰ka spoje-
ná s biotronickou léãbou. 
Sobota 9. a nedûle 10. 9. vÏdy v 17.00
- fr˘deck˘ zámek 
DNY EVROPSKÉHO DùDICTVÍ -
v rámci této v˘znamné celoevropské
kulturnû poznávací akce, která se koná
od roku 1991 pod zá‰titou Rady
Evropy, zpfiístupní Muzeum Beskyd
v tûchto dnech své expozice i v˘stavy
náv‰tûvníkÛm zdarma. 
âtvrtek 14. 9. 15.30 - fr˘deck˘ zámek 
P¤ÍBùHY STAR¯CH POHLEDNIC
A FOTOGRAFIÍ - prohlídka v˘stavy
Promûny fr˘decko-Místecka s v˘kla-
dem autora a komisafie v˘stavy Mgr.
Jaromíra Polá‰ka. Promûny fr˘deckého
zámku, fr˘deãtí a místeãní rodáci,
v˘stavba vefiejn˘ch budov, zaniklé

Ïelezárny v Ba‰ce atd. 
Sobota 16. 9. 8.00 - zámeck˘ klub
SETKÁNÍ SBùRATELÒ POHLEDNIC
A FOTOGRAFIÍ - v˘mûna pohlednic
a fotografií, prodej materiálu s regionál-
ní tématikou. Vítaní jsou i sbûratelé,
ktefií pfiinesou k nahlédnutí alba se
sv˘mi sbírkami. 
Sobota 30. 9. 13.00 - Rytífisk˘ sál 
TOMÁ· PFEIFFER - pfiedná‰ka spoje-
ná s biotronickou léãbou.
Beskydská muzejní a vlastivûdná spo-
leãnost
Sobota 2. 9. 9.45 - budova muzea
ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY NA
SEVEROV¯CHODNÍ MORAVù A VE
SLEZSKU - slavnostní zahájení stejno-
jmenné archeologické v˘stavy.
âtvrtek 7. 9. 15.45 - Stafiíã-kostel
ZA NEJSTAR·Í MINULOSTÍ OKOLÍ
STA¤ÍâE - archeologická vycházka.
âtvrtek 14. 9. 15.00 - Zelen˘ dÛm 
GEOLOGICK¯ KROUÎEK - pravidelné
setkání sbûratelÛ.
âtvrtek 21. 9. 17.00 - Rytífisk˘ sál 
NA FR¯DECKÉM ZÁMKU OPùT
STRA·Í ANEB P¤IJëTE SE BÁT -
veãer povûstí, legend a místních záhad
spojen˘ s uvedením nové knihy manÏe-
lÛ Polá‰kov˘ch Moravskoslezské po-
vûsti. 
Sobota 30. 9.
PUTOVÁNÍ OPAVSKEM - vlastivûdná
vycházka (pouze za pfiíznivého poãasí).
Prohlídka Krnova, pû‰ky pfies Hradisko-
rozhledna, Cvilín-zfiícenina hradu, ãer-
ven˘ dvÛr, StráÏi‰tû - rozhledna
Kudlichwarte, Úvalno. Odjezd vlakem
z Fr˘dku v 6,50 do Opavy. 
HRAD HUKVALDY - tel. 0658/699 323
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CARAADD

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

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

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

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

Komerãní centrum, 8. pû‰ího pluku 1975, F-M, tel.: 0602/774 074

Cena 10 Kč/1 km

TAXI
662211  662211

(0658)    Frýdek-Místek

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

vodo - topo - plyn
s bezplatnou konzultací

nabízí
firma KUPâA Tomá‰

739 11 PrÏno ãp. 5

Volejte ihned 0658/675 999
nebo 0602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·

Cestovní kancelář, Radniční 10

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

ZIMA 2000-2001 již v prodeji:

13% slevy!
Prodejci i jiných CK: EXIM, AKVILA, FIRO

TUNISKO z OV
(11 dní 28. 8. - 7. 9. 11.990,-)

MALLORCA z Brna
(11 nocí 24. 8. - 4. 9. 16.990,-)

TURECKO z Brna
(11 dní 22. 8. - 1. 9. 13.900,-)
CHORVATSKO - Rabac (stany)

(25. 8. 3. 9. 1.790,-)

Telefon: 0658/631 145
V pátek 8. záfií v 18.00 hodin
zahájí v˘stavu obrazÛ ak. malífi
Laco Teren z Bratislavy. VernisáÏ
uvede Jifií Oliã. GLD oznamuje,
Ïe v˘stava z tvorby ostravské
v˘tvarnice Marcely Lysáãkové je
prodlouÏena do 28. 8. 2000.

Pondûlí 4. 9. 17.00 - kino P. B.
S POLITIKY NETANâÍM - pre-
miérov˘ pofiad M. ·imka a Z.
Bubílkové
âtvrtek 7. 9. 18.00 - fr˘deck˘
zámek 
JARMILA ·ULÁKOVÁ a FLERET
- koncertní vystoupení v rámci
cyklu Zpívání pod lípou. Náhrad-
ní termín za zru‰en˘ koncert 6. 8.
Vstupenky zÛstávají v platnosti
Úter˘ 12. 9. 19.00 - Národní dÛm 
LIJAVEC - divadelní pfiedstavení
Divadla J. Cimrmana
Pátek 15. 9. 20.00 - Nár. dÛm 
POJëTE Z BYTU VEN - diskoté-
ka P. Hladného
Úter˘ 19. 9. 19.00 - Národní dÛm 
SPIRITUÁL KVINTET - vystou-
pení praÏské skupiny
Sobota 30. 9. 15.00 - Nár. dÛm 
OBRÁZKY MALÍ¤E JULIÁNA -
divadelní pfiedstavení pro dûti

(âSA 481, Místek, tel.: 0658/647 366)
Slavnostní otevfiení klubu v pondûlí
4. záfií, 9.00 hodin. Pfiijmûte na‰i
omluvu: V minulém Zpravodaji byl uve-
den program KM Krteãek. Brouãci
vyráÏejí 12. 9. kolem Ostravice.

Sobota 23. 9. 15.00 hodin
Jan Krulikovsk˘: PRINCEZNA
A LOUPEÎNÍK aneb DùKUJI
TI, ·KOLO MILÁ... - ãinoherní
pohádková komedie.
Sobota 30. 9. 15.00 hodin
Jan Krulikovsk˘: URAÎEN¯
MAJESTÁT - ãinoherní pohádka
o princeznû, která snûdla jitrnici.
27. - 30. 9.

Pro dûti, mládeÏ i dospûlé
BESKYDSKÁ THÁLIE - 1. roã-
ník festivalu mladého a student-
ského divadla. 

Program divadelního klubu
Di-klub ve âtyfilístku

âtvrtek 21. 9. 17.00 Veãer pro
mladé - posezení
Pátek 22. 9. 18.00 Westman
club
Sobota 23. 9. 16.00 Klub
Ka‰par pro dûti - malování 
Stfieda 27. 9. 20.00 Posezení
po divadle - festival 
âtvrtek 28. 9. 20.00 Posezení
po divadle - festival
Pátek 29. 9. 20.00 Posezení po
divadle - festival 
Sobota 30. 9. 16.00 Klub
Ka‰par pro dûti - malování

OPRAVY

Provádí opravy

a sefiízení

zahradní techniky.

Jifií GAJDU·EK

Ke splavu 21

Sviadnov

Tel.: 0604/793 419
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Do v‰ech schránek ve mûstû zdarma.

AUTO·KOLA
Jifií Kreuziger, FM
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Vám nabízí pfiípravu na získání
fiidiãského prÛkazu skupin

M, A, B, E - i na splátky

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

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

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

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

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

tel. 323 62
pondûlí aÏ pátek po 17. hodinû

BONITO

S B ù R N A
• ãi‰tûní kobercÛ

• pronájem strojÛ Kärcher

HD PERMON
ulice Pion˘rÛ 1758

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

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

KUPON

5% SLEVA

NA V¯ROBKY

GALAD¤EVO

Staré Mûsto

u Fr˘dku-Místku

Jamnická 16

tel.: 0658/62 71 93-4

n zahradní chaty

n zahradní nábytek

n ekologické barvy

na dfievo

n pozink. konzoly

n pískovi‰tû

n houpaãky

n zásobníky na

kompost

n dfievûné ploty

n pergoly

n altány

n palisády

n kvûtináãe

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

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

VÁŠ 3. STÁLÝ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT
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