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VáÏení spoluobãané,
podzim jiÏ zaãíná a s ním i nut-

nost mít nûco teplej‰ího na sebe.
Asi nás moc nezahfieje vûdomí,
Ïe ropa tak v˘raznû podraÏila
a Ïe se to pravdûpodobnû neod-
razí jen v cenû benzínu a nafty,
ale bohuÏel i u mnoha jin˘ch
v˘robkÛ. 

Hlavními „evrgríny“  souãasné
doby jsou dvû slova - globaliza-
ce a olympiáda. Zatímco první-
mu nerozumí mnoho normálních
lidí a tak si pfii ãtení o pfiípravû
boji‰tû pfied praÏsk˘m zasedá-
ním svûtov˘ch finanãníkÛ v Pra-
ze fiíkají snad poprvé „je‰tû, Ïe
je ta Praha tak daleko“, tak to
druhé pfiitahuje mlad‰í i star‰í

bez rozdílu vûku i pohlaví. Jsme
rádi, Ïe se olympijsk˘ch her
v daleké Austrálii úãastní i nû-
kolik sportovcÛ, jejichÏ v˘kon-
nostní rÛst i bydli‰tû jsou spo-
jena s na‰ím mûstem. Jde 
o cyklistu Jifi ího Hromádku,
stolní tenisty Josefa Plachého
a Petra Korbela a jejich trenéra
Jifiího Chudíka. Pfiejeme zvlá‰tû
jim hodnû úspûchÛ, ale myslím,
Ïe z jakékoliv medaile nebo
dobrého umístûní „na‰ich“ bu-
dou mít radost lidé od Hrãavy aÏ
po A‰.

V ãervnovém zpravodaji jsem
napsal, Ïe mûsto má nab˘t
sochu symbolizující sjednocující
se Evropu od sochafie Ladislava
Dryáka, na‰eho krajana Ïijícího
v Nûmecku. Rád sdûluji, Ïe
socha (plastika b˘ka nesoucího
na zádech m˘tickou Europu)  je
jiÏ ve Fr˘dku-Místku a s ním také
kolem dvaceti malífisk˘ch dûl
tohoto umûlce, které taktéÏ
vûnoval mûstu Fr˘dek-Místek.
Ve spolupráci s galerií LangÛv
dÛm by mûla b˘t bûhem mûsíce
února 2000 uspofiádána v˘stava
tohoto umûlce. TaktéÏ sochu
b˘ka bychom rádi bûhem jara
slavnostnû umístili na nûkterém
vefiejném prostranství. Zatím má-
me vytipována tfii místa, v parku,
u kina P. Bezruãe a u restaurace
Je‰tûr, rádi ale pfiijmeme i jiné
návrhy ze strany obyvatelÛ mû-
sta. Vûfiím, Ïe se tato socha sta-
ne nov˘m symbolem ve mûstû
a zajímav˘m místem i pro cizí náv-
‰tûvníky.

Nová úprava zákona o pozem-
ních komunikacích pfiinese kvÛli
absolutní pfiednosti chodcÛ na
pfiechodech i urãitá omezení -
zru‰ení nûkter˘ch pfiechodÛ pro
chodce. Ne kaÏd˘ z nás to pfiiví-
tá, rozhodující slovo v‰ak v otáz-
ce posouzení bezpeãnosti do-
pravy i chodcÛ má dopravní ins-
pektorát (podrobnosti ãtûte na
dvojstranû 6 - 7).

Tento rok oslavíme 80. v˘ro-
ãí pfiíchodu 8. pû‰ího pluku

SLOVO STAROSTY

(dokonãení na str. 2)

Zlatou svatbu oslavili 26. srpna 2000 Erna a Erich Nelh˘blovi,
obyvatelé Domova dÛchodcÛ na ul. 28. fiíjna v Místku. Na poãest
této události se v pátek 25. 8. uskuteãnila „malá velká“ oslava.
Obûma „zlat˘m“ manÏelÛm pfii‰li blahopfiát pracovníci domova
i jeho obyvatelé. „NovomanÏelé“ v‰em vyjadfiují svÛj dík za dary
a blahopfiání.

Zastupitelé budou zpoãátku
jednat o financích Mûsta Fr˘dek-
Místek a návrhu 3. zmûny rozpo-
ãtu mûsta pro rok 2000. Návrh na
usnesení zní: Mûstské zastupitel-
stvo schvaluje 3. zmûnu rozpoãtu
Mûsta Fr˘dek-Místek pro rok 2000
a to: - zv˘‰ení pfiíjmÛ od 55 960 tis.
korun na celkovou v˘‰i 816 272
tisíc; zv˘‰ení v˘dajÛ o 55 660 tis.
korun na celkovou v˘‰i 926 971
tis. korun a sníÏení financování
o 300 tisíc korun na celkovou v˘‰i
110 699 tisíc korun. Pfiíjmy byly
rozdûleny do tfií skupin a to na
volné pfiíjmy, volné pfiíjmy, u kte-
r˘ch odbory navrhly úãel pouÏití

a úãelovû urãené pfiíjmy. V˘daje
v celkov˘ch poÏadavcích na nav˘-
‰ení jsou zahrnuty do: v˘dajÛ,
které jsou kryty úãelov˘mi dotace-
mi; v˘dajÛ, které jsou kryty úãelo-
v˘mi pfiíjmy dle návrhu vedoucích
odborÛ; v˘daje, které jsou kryty
pfiesuny z jin˘ch v˘dajÛ a v˘daje,
které vyÏadují zdroje krytí. Cel-
kové poÏadavky na v˘daje, které
vyÏadují zdroje krytí dosáhly v˘‰e
16 560 tis. Kã a na financování 10
tis. Kã, coÏ naznaãuje, Ïe celková
potfieba zdrojÛ krytí ãiní 16 570 tis.
korun. Z tûchto finanãních poÏa-
davkÛ byly vytipovány nezbytnû
nutné ve v˘‰i 7 417 tisíc korun

a pro jejich pokrytí je v návrhu 
3. zmûny rozpoãtu vyuÏito: a (vol-
n˘ch zdrojÛ - pfiíjmy ve v˘‰i 
2 696 tis. korun, b) voln˘ch zdrojÛ
- sníÏení v˘dajÛ ve v˘‰i 4 070 tis.
Kã a za c) sníÏení plánované
rezervy ve v˘‰i 651 tisíc korun.
Souãasná v˘‰e plánované rezervy
po 2. zmûnû rozpoãtu a rozpoãto-
v˘ch opatfieních proveden˘ch
mûstskou radou je 8 730 tisíc ko-
run. V pfiípadû schválení 3. zmûny
rozpoãtu pro rok 2000 v té dobû,
v jaké je pfiedkládán mûstskému
zastupitelstvu, by její zÛstatek
ãinil 8 079 tisíc korun. 

DÛleÏit˘m bodem dot˘kajícím
se financí mûsta je pfiijetí hypo-
teãního úvûru Mûstem Fr˘dek-
Místek ve v˘‰i 50 miliónÛ korun

XI. ZASEDÁNÍ MùSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
Starosta Mûsta Fr˘dek-Místek svolal na úter˘ 26. záfií 2000 v pofiadí 11.

zasedání Mûstského zastupitelstva ve Fr˘dku-Místku. Jeho jednání bude
zahájeno v 8.00 hodin a program je - jako vÏdy - ãasovû nabit˘ a nad
nûkter˘mi body dosud visí „hlasovací“ otazníky. 

Ladislav Dryák nyní trvale Ïijící
v Nûmecku se kromû sochy rozhodl
mûstu darovat ãást sv˘ch olejomaleb
pfiedstavujících pfiedev‰ím figurální
tvorbu. Obrazy jsou prozatím uloÏeny
v budovû radnice a s jejich vystave-

ním se poãítá v nûkteré z místních
galerií v polovinû pfií‰tího roku. Také
o umístûní sochy je‰tû není rozhod-
nuto. Prozatím jsou vytipována tfii
místa, kde by svojí kompozicí vhodnû
zapadala. Jedná se napfi. o místecké
Sady B. Smetany, prostor pfied kinem
P. Bezruãe a na volném prostranství
kfiiÏovatek ul. Fr˘dlantská a 1. máje.

Zajímavé jsou technické parametry
objektu. Socha váÏí 1,2 tuny, je dlou-
há 3,75 metru, v nejvy‰‰ím bodû je
vysoká 2 metry a ‰iroká maximálnû
0,8 metru. Socha byla dopravena
z celnice do areálu TS a.s. Fr˘dek-
Místek, kde je bezpeãnû uloÏena. (sk) 

V¯ZVA
Dne 1. srpna 2000 do‰lo kolem

19.30 hod. na kfiiÏovatce ulic 
J. Opletala, Ostravská a 17. listo-
padu (U Rady) k dopravní nehodû
mezi vozidlem PâR (pouÏívajícím
v˘straÏná svûtelná zafiízení) a osob-
ním vozidlem Âkoda Favorit. ·et-
fiením bylo zji‰tûno, Ïe v uvedené
dobû stály na této kfiiÏovatce
osobní automobily. Policie Ïádá,
aby se fiidiãi tûchto vozidel pfiihlá-
sili osobnû na PâR, Beskydská ul.
2061 Místek u mjr. JUDr. Nováka
nebo telefonicky na ãísle 0658/
614 443.

IV. SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA
Tradiãní jiÏ IV. roãník Celostátní

sportovní olympiády pro mládeÏ
s mentálním postiÏením o putovní
pohár pod zá‰titou Mûsta Fr˘dku-
Místku se uskuteãní na stadionu
Slezan 29. 9. 2000 od 10.00 hodin.
SoutûÏící sportovci budou bojovat
v hodu kriketov˘m míãkem, skoku do
dálky, bûhu na 50 metrÛ, bûhu na 
1 kolo, ‰tafetovém bûhu 5 x 80 metrÛ
a pfietahování lanem. Organizaãní
v˘bor ve sloÏení Günter KuboÀ -
fieditel Ladislav Matûj, Antonín Îá-
ãek, Jan Musil, Dr. Jaroslav Brillant,
Jifií Horáãek, Jifií Rojíãek, Jaromír
âervek a zdravotníci SZ· ve Fr˘dku-
Místku vûfií, Ïe olympiáda bude
hojnû nav‰tívená a pfiedvedené
sportovní v˘kony v‰ech olympionikÛ
budou náleÏitû ocenûny.

SOCHA DORAZILA DO MùSTA
V pátek 1. záfií 2000 pfievzal na fr˘decko-místecké celnici tajemník mûst-

ského úfiadu ing. Petr Mikulec velkou a rozmûrnou zásilku. Jednalo se
o dar Mûstu Fr˘dek-Místek sklenovského rodáka - umûlce Ladislava
Dryáka - sochu Europy, která znázorÀuje b˘ka na nûmÏ leÏí Ïena s holu-
bicí v nataÏené ruce. Umûlecké dílo, podle jeho autora, pfiedstavuje v˘jev
z báje o vzniku Evropy.

NOV¯ VELITEL
ÚTVARU 4499

V˘znamná událost se stala 
1. záfií 2000 u vojenského útvaru
protiletadlové raketové skupiny
ve Fr˘dku-Místku. Tímto dnem
ukonãil své ãtyfileté pÛsobení ve
velitelsk˘ch funkcích v regionu
podplukovník Ing. Radomír Ho-
láÀ, kter˘ nejdfiíve pracoval ve
funkci velitele 43. protiletadlové-
ho raketového pluku v Ostravû
a po jeho reorganizaci ve funkci
velitele 443. protiletadlové rake-
tové skupiny s redislokací ve
Fr˘dku-Místku. Podplukovník Hol-
áÀ byl na základû dosahovan˘ch
v˘sledkÛ zafiazen k v˘konu sluÏ-
by na Generální ‰táb Armády
âeské republiky v Praze. Do
funkce velitele VÚ 4499 Fr˘dek-
Místek byl uveden major Ing.
Miroslav Hudeãek, dosavadní
zástupce velitele útvaru. (EO)

(dokonãení na str. 7)
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AGROCENSUS 2000
Od 1. záfií do 30. listopadu pro-

bíhá v âeské republice celostátní
akce Agrocensus 2000 organizo-
vaná âesk˘m statistick˘m úfia-
dem Toto zji‰Èování se vztahuje
jak na právnické subjekty (zemû-
dûlská druÏstva, spoleãnosti 
s r. o., akciové spoleãnosti) tak
na samostatnû hospodafiící rolní-
ky i fyzické osoby, které naplÀují
tzv. prahové hodnoty hospodafie-
ní. ·etfiení provádûjí tazatelé
pro‰koleni âesk˘m statistick˘m
úfiadem, ktefií se prokáÏí prÛka-
zem, jenÏ je opravÀuje ‰etfiení
provádût. Îádáme v‰echny, ko-
ho tazatelé nav‰tíví, aby jim byly
sdûleny poÏadované údaje a by-
lo jim napomáháno pfii vyplÀová-
ní dotazníku. 

Infocentrum je elektronická inzerce a prezentace, která pouÏívá
poslední technologie. V infocentru jsou umístûny monitory a pomocí
dotekov˘ch ãidel se mÛÏeme jednodu‰e pohybovat v celém rozsahu
rubrik. Pfii samotném zobrazování je na monitoru textová a barevná
obrazová ãást, takÏe vypovídající schopnost prezentace je mnohoná-
sobnû vy‰‰í neÏ u „zaÏit˘ch“ textov˘ch inzerátÛ.

Pro koho je Infocentrum urãeno?
KaÏd˘ z nás se obãas dostane do situace, kdy potfiebuje získat aktu-

ální kontakt na sluÏbu, firmu nebo úfiad.  Vût‰ina pouÏívá rÛzné katalo-
gy. V‰echny v‰ak mají dva základní nedostatky. Za prvé je to ãastá
neaktuálnost spojení nebo adresy. Za druhé je to vysoká cena za uve-
dení v katalogu. Infocentrum umoÏ-
Àuje provádût aktualizaci údajÛ
okamÏitû a tím je zaruãena jistota
sdûlení pro pfiíjemce i inzerenta.
Navíc lze velice jednodu‰e mûnit
i údaje o nabídkách a poptávkách,
takÏe se zobrazení v daném období
doplÀuje pfiesnû podle poÏadavku
klienta (napfi.sezónnost nebo aktu-
ální cenové nabídky). Podle statisti-
ky „leÏí“ v domácnostech nepouÏí-
vané zboÏí v prÛmûrné hodnotû
12.000 Kã! Proã tedy nevyuÏít moÏ-
nosti nabídnout tyto vûci ostatním
bez starostí a je‰tû za nû dostat
zaplaceno. VÏdyÈ je mÛÏeme na-
bídnout lidem, kter˘m tyto vûci je‰tû
pfiinesou uÏitek. 

Ale pomocí Infocentra mÛÏeme udûlat reklamu i vlastní firmû. Zaru-
ãenû tak dostaneme informace k tomu, kdo je hledá, na frekventova-
n˘ch místech, aktuálnû a za cenu, která nemá srovnání s Ïádn˘m jin˘m
médiem. Navíc se sluÏbou náv‰tûvy obchodního zástupce pfiímo u vás
podle poÏadavku.

Teì uÏ víte, co to Infonet je, ale kde ho vyhledat?
První Infobox ve Fr˘dku-Místku je umístûn ve sbûrnû Sazky na

námûstí Svobody. Dal‰í místa jsou nyní v jednání. Rozhodnû ale pÛjde
o místa zajímavá.

Jak se informace v Infocentru zobrazují?
Produkt je pfiedstavován ve dvou formách. První je tzv. pasivní, kdy

na monitorech probíhá pravidelná zámûna aktuálnû získan˘ch inze-
rátÛ. Délky zobrazovacích ãasÛ jsou urãeny po dohodû s inzerenty.
V druhé formû, aktivní, si potenciální zákazník sám vyhledává zboÏí,
o které má zájem. Dotekem  na snadno ovladatelnou dotykovou klá-
vesnici - ‰ipky. Do budoucna se poãítá s tím, Ïe v infocentru bude
také moÏnost v˘tisku inzerátu, zvukového v˘stupu a pfiímého pfiipo-
jení na Internet. Jak pasivní, tak
aktivní infocentra jsou budovány
na nejfrekventovanûj‰ích místech
jednotliv˘ch mûst (obchodní cent-
ra,  námûstí, pû‰í zóny a dal‰í)
a pfiib˘vají pfiímo astronomickou
rychlostí. Tfieba jen ve Fr˘dku-
Místku je naplánováno do konce
tohoto roku vybudovat dal‰í dvû
infocentra.
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• âesk˘ zahrádkáfisk˘ svaz ZO
Fr˘dek-Místek 1 pofiádá v˘stavu
ovoce, zeleniny, kvûtin, suché
vazby i s ochutnávkou od 28. do
30. 9. 2000 od 8 do 17 v aule 6.
Z·, tfi. Pion˘rÛ, Fr˘dek-Místek. 
• Jóga v denním Ïivotû pro kaÏ-
dého je název programu se cvi-
ãením, relaxací, pfiedná‰kami
a zdravou stravou, kterou pofiá-
dá Obãanské sdruÏení Jóga
v denním Ïivotû v sobotu 7. fiíjna
od 9.00 hodin v tûlocviãnû 11. Z·
na ul. J. z Podûbrad. Kontakt:
0658/625 556
• Novû zaloÏené obãanské sdru-
Ïení rodiãÛ a pfiátel dûtí s autis-
mem Rainman pÛsobí od polovi-
ny záfií v Ostravû-Porubû v Medi-
centru na Opavské ul. 962. Kon-
takt: PhDr. Jifiina Niliusová,
tel.: 069/6973261, e-mail:
rainman@telecom.cz
• Plaveck˘ bazén pfii 11. Z·, ul.
J. z Podûbrad 3109, Fr˘dek-
Místek nabízí organizacím i jed-
notlivcÛm celoroãní pronájem
krytého bazénu. Cena za 1 hodi-
nu 600,- Kã. Informace: 0658/
628 499.
• Evangelická církev baptistická
oznamuje, Ïe od 1. fiíjna 2000 -
pravidelnû kaÏdou nedûli od
16.00 hodin se konají její shro-
máÏdûní  v Národním domû
v Místku.
• SdruÏení Adra pofiádá 16. 10.
2000 v 18.00 hodin v Domû Artex
Prade a.s. (b˘val˘ DK Válcoven
plechu) benefiãní koncert ame-
rického zpûváka Jima McDo-
nalda. V˘tûÏek koncertu bude
vûnován na podporu obûtem
Ïiveln˘ch ne‰tûstí a váleãn˘ch
konfliktÛ. 

(dokonãení ze str. 1)
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Slezského do Fr˘dku-Místku.Pfii
této pfiíleÏitosti bude dne 26.
fiíjna konána slavnostní vojen-
ská pfiehl ídka,  kde uví táme
i vzácné hosty. Úãast mezi jin˘-
mi pfiislíbil náãelník generálního
‰tábu Armády âR generálmajor
Jifií ·ediv˘.

Nejen ‰koláci se jistû tû‰í na
28. záfií, kdy oslavíme první v˘-
roãí nového státního svátku v˘-
roãí svatého Václava a to ve
spojení s pfiípadn˘m jedním
dnem dovolené dûlá plné ãtyfii
dny volna! 

A tak vám pfieji hezké proÏití
krásn˘ch podzimních dnÛ. 

ZDENùK STOLA¤

Od 1. záfií 2000 se objevilo ve Fr˘dku-Místku nové zafiízení - Infocentrum. Jak nám mÛÏe b˘t prospû‰né?

Chytrá ma‰inka podá informace Sem nebudete chodit jen pro v˘hru.

Tak se dá nazvat dlouho plá-
novan˘ projekt v˘mûnn˘ch aktivit
ãeské a nûmecké mládeÏe. JiÏ
dvakrát se podílela na‰e deseti-
ãlenná druÏstva na sportovních
kláních, exkurzích a kulturních
akcích v nûmeckém Hesensku,
kde se zúãastnila tzv. Euro-
campu. Ten se koná vÏdy v dobû
letních prázdnin za pfiítomnosti
dal‰ích v˘prav z evropsk˘ch
zemí. Vrcholem leto‰ního setkání
byla náv‰tûva v˘stavy Expo 2000
v Hannoveru a diskuse u kulaté-
ho stolu na téma „Globalizace
Evropy“. Spolupráce mezi na‰imi
a nûmeck˘mi „mládeÏníky“ vznik-
la v roce 1999 na základû jedná-
ní odborn˘ch pracovníkÛ s mlá-
deÏí a v˘sledkem jsou vzdûlávací

semináfie, kter˘ch se zúãastÀují
studenti obou zemí. 0d 9. do 16.
záfií pob˘vala u nás tfiináctiãlenná
skupina nûmeck˘ch studentÛ
a vedoucích a ta mûla moÏnost
seznámit se prakticky se Ïivotem
v na‰í republice, na‰í ekonomi-
kou, v˘robními podniky, kulturou
i krásnou krajinou. Patronát nad
náv‰tûvou pfievzal mûstsk˘ úfiad
spoleãnû s A·SK a obchodní
akademií. V souãasné dobû se
pfiipravuje podobná spolupráce
se ·panûlskem, jehoÏ delegace
by mûla Fr˘dek-Místek nav‰tívit
na jafie roku 2001. Dal‰í ãeská
skupina je pozvána v létû do
Eurocampu v Nûmecku a na
v˘mûnn˘ pobyt do ·panûlska.
PfiíleÏitost mají mladí lidé od 17
do 23 let. 

Kontakt: A·SK Fr˘dek-
Místek, J. Kupãák, Politick˘ch
obûtí 531, SluÏba ‰kole (u aut.
nádraÏí) nebo e-mail: michala-
kova@oafm.cz.

DEN JÓDU
Oficiální vyhodnocení v˘sledkÛ

leto‰ního Dne jódu a projektu
Pfiedcházejte nedostatku jódu
kaÏd˘ den, jejichÏ hlavním cílem
bylo nenásilnou formou informo-
vat o v˘znamu jódu pro zdrav˘
v˘voj ãlovûka, pfiedev‰ím dûtí se
uskuteãnilo 31. srpna 2000. Akce
probíhala na základních a matefi-
sk˘ch ‰kolách v okrese Fr˘dek-
Místek a zá‰titu nad ní pfievzala
Okresní hygienická stanice ve
Fr˘dku-Místku s autorkou projek-
tu MUDr. Lydií Ry‰avou. Mezi
spoleãnostmi podporující tuto akci
byla i Hanácká kyselka, s.r.o.,
jeden z mála producentÛ minerál-
ní vody s vysok˘m obsahem pfií-
rodního jódu. Mezi nejaktivnûj‰í
patfiila 2. Z·   na ul. J. âapka. 

V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
Plavecká ‰kola pfii 11. Z·, ul.
Jifiího z Podûbrad 3109,
Fr˘dek-Místek pfiijme do pra-
covního pomûru uãitelku pla-
vání. 
PoÏadované pfiedpoklady: 
- stfiední odborná ‰kola s matu-

ritou, pedagogického nebo
zdravotního zamûfiení 

- vztah k dûtem mlad‰ího ‰kol-
ního vûku

- dobrá teoretická i praktická
znalost minimálnû dvou pla-
veck˘ch zpÛsobÛ

- dobr˘ zdravotní stav
Písemné pfiihlá‰ky, doloÏené
struãn˘m Ïivotopisem za‰lete
na danou adresu do 30. 9.
2000.

OZNÁMENÍ. Poplatky za hrobová místa na hfibitovech mûsta Fr˘dku-
Místku se hradí v kanceláfii Pohfiebního ústavu firmy BAâA na Radniãní
ul. 12 ve Fr˘dku v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do
16.00 hodin. Nutno pfiedloÏit doklad o vlastnictví hrobu tj. poukázku na
hrob. 

(pokraãování na stranû 6)

POZNÁNÍ A P¤ÁTELSTVÍ
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MoÏná jen fotbaloví fanou‰ci vûdí, Ïe ve Fr˘dku-Místku bydlí masér
ãeské fotbalové reprezentace Ladislav Krabec. Vzhledem ke svému
pracovnímu zaneprázdnûní zná lépe Ostravu neÏ Fr˘dek-Místek, kde
Ïije skoro padesát let (nar. v roce 1946 v Bruntálu). Vypl˘vá to zároveÀ
z jeho pracovních povinností, které ho váÏou k ligovému fotbalu Baníku
Ostrava.

Ladislav Krabec rád vzpomíná na fotbal v TJ Slezan Fr˘dek-Místek,
kde od osmnácti let hrál za A muÏstvo nejprve v divizi a pak v III. lize.
Úraz ho donutil opustit aktivní sport. Proto absolvoval masérsk˘ kurz a
získal osvûdãení pro práci trenéra II. tfiídy. Jeho pfiítel lékafi jej blíÏe
zasvûtil do tajÛ fyzioterapie. Díky získan˘m znalostem a dovednostem
si uvûdomoval, jak mnoho lze ovlivÀovat vhodn˘m tréninkem to, co
hráã mÛÏe a nemÛÏe. V roce 1978 pfii‰el do Baníku Ostrava, jemuÏ je
vûrn˘ dodnes. Zaãal tehdy pracovat s mládeÏí, nyní se jiÏ fiadu let
vûnuje muÏÛm I. ligy. Po úspû‰ném absolvování v˘bûrového fiízení v
roce 1990 mu pfiibyly dal‰í pracovní povinnosti. Stal se masérem - fyzi-
oterapeutem národního reprezentaãního t˘mu.

Zajímalo mû, co v‰echno tato funkce obná‰í, protoÏe to jistû není jen
moÏnost cestování, jak by se na první pohled zdálo. Pan Krabec fiíká:
„AÈ jsem v Austrálii nebo kdekoliv jinde, poznám blíÏe jen hotel a hfii‰-
tû. Ráno si zabûhám nebo zaplavu a pak se jiÏ vûnuji hráãÛm. Letos v
Holandsku jsme jezdili na kolech, protoÏe tam mají fantastické cyklis-
tické stezky. S prací jsem konãil vût‰inou v jednu hodinu v noci. KdyÏ
muÏstvo proÏívá zklamání takové, jako pfiineslo EURO 2000, konkrét-
nû pocit kfiivdy po prohfie s Holandskem a pak po fantastickém v˘konu,
ale pfiesto ne‰Èastném v˘sledku 1 : 2 s Francií, potfiebu jí útûchu v‰ich-
ni. Úkolem maséra je tedy rozdávat pohodu, protoÏe kromû péãe o
tûlo, oãekávají slova povzbuzení. Nûkdy se to t˘ká i osobního Ïivota,
protoÏe  b˘vám do nûj chtû nechtû vtaÏen. V mé práci jde samozfiej-
mû o pfiipravenost, pohotovost balit, zaji‰Èovat, aby bylo v‰e potfiebné
na místû. VÏdyÈ kaÏd˘ takov˘ ‰ampionát nebo soustfiedûní v zahraniãí
vyÏadují obrovskou pfiedchozí pfiípravu a zaji‰tûní spousty materiálÛ
pro potfieby hráãÛ vãetnû masáÏních prostfiedkÛ.“

Ladislav Krabec stále roz‰ifiuje svou sbírku reprezentaãních dresÛ
rÛzn˘ch hráãÛ z rÛzn˘ch ‰ampionátÛ. Poznal mnoho fotbalov˘ch
hvûzd, které jsou v soukromí ãasto velmi skromné, skromnûj‰í neÏ
na‰i hráãi. Na otázku, zda existuje zemû, kterou nenav‰tívil, odpovídá,
Ïe urãitû je‰tû nebyl v Mexiku. Ale vÏdy se rád vrací  domÛ k rodinû do
Fr˘dku. Anna Nováková

NEN PADNŒ, A P ECE ZAJŒMAVŒ
Fr˘dek-Místek
ul. Míru 3247
(NAPROTI PILNÍKÁRNY)
Tel.: 0658 / 634 585 - prodejna
Tel./fax: 0658 / 627 812

0658 / 627 820

Pondûlí – Pátek 6.30 – 17.00 hod
Sobota 6.30 – 17.00 hod

MIMO¤ÁDNÁ SLEVA 15%
DO KONCE ¤ÍJNA 2000

OCIÁLNÍ SLUÎBY INFORMUJÍ:S

Úspû‰n˘ Beskydsk˘ Je‰tûr 2000
V sobotu 16. záfií  uspofiádal Klub filmov˘ch amatérÛ ve Fr˘dku-

Místku jiÏ tradiãní pfiehlídku videofilmÛ Beskydsk˘ je‰tûr 2000.
Zvy‰ující se popularita zmínûné soutûÏe pfiilákala do Integrované
stfiední ‰koly ve Fr˘dku-Místku  pûkn˘ poãet divákÛ. Byli mezi nimi
i tvÛrci filmÛ z Prahy, Olomouce a ‰irokého okolí. Jen sloven‰tí úãast-
níci si osobnû nepfievzali úãastnické listy a symbolickou skleniãku
leto‰ního „Je‰tûra“. 

Vybrat ty nejlep‰í  z pfiihlá‰en˘ch filmÛ, o nichÏ porota prohlásila, Ïe
v‰echny jsou nûãím zajímavé a svûdãí o velmi dobré filmafiské úrovni,
byl  úkol nadmíru nároãn˘. Byla udûlena dvû ãestná uznání pro filmy
Fr˘deck˘ zámeãek  Karla Hlosty a Tû‰ínské století  autora Eduarda
Mocka, obou z Fr˘dku-Místku. Cenu za námût s filmem Bylo to tak si
odvezl do Ostravy Bohumír Kuchafi. Cenu za reportáÏ Diskriminace
naruby získal Jaroslav Kupãák  z Fr˘dku-Místku.  Slovensk˘ autor Pe-
ter Poboãek
z Revúce zas-
lal do soutû-
Ïe svou Pie-
seÀ o zámku
Muránskom
a umístil se
s ní na tfietím
místû stejnû
jako Lubomír
Míka z Lip-
níku nad Beã-
vou se sv˘m
filmem Cha-
monix.  Z dal-
‰ích cen se
radovali do-
mácí tvÛrci.
Druhá místa
o b s a d i l y
videofilmy Co
O d y s s e u s
nev idû l  od
E d u a r d a
Mocka a Pla-
váãci od Bo-
h u s l a v a
Cih ly.  

Ocenûní nej-
vy‰‰í obdrÏel
opût Eduard
M o c e k  s e
sv˘m nev‰ed-
n ím poh le -
dem na Ïivot
ve filmu  AÏ
to se mnou
sekne.    (AN)

KLUBY JELY NA V¯LET
I v leto‰ním roce mûstsk˘ úfiad umoÏnil zorganizování zájezdÛ v‰em
devíti klubÛm dÛchodcÛ. Ty se pravidelnû konají na jafie a ke konci léta.
Zájezdy umoÏÀují na‰im star‰ím spoluobãanÛm nav‰tívit místa, která
jim pfiipomínají mládí, kde mnoho let nebyli a v pozdním vûku se stávají
pouhou vzpomínkou. U mnoh˘ch ani zdravotní stav nedovolí, aby si
mohli vyjít do Beskyd, JavorníkÛ ãi JeseníkÛ. A tak v˘jezd autobusem
na Lysou horu, ãi náv‰tûva vodní pfieãerpávací elektrárny Dlouhé strá-
nû (1350 m) jsou neopakovateln˘m záÏitkem. Podûkování v‰ech
úãastníkÛ prostfiednictvím sv˘ch vedoucích klubÛ patfií pfiedev‰ím fr˘-
decko-místeckému mûstskému úfiadu za finanãní a organizaãní podpo-
ru a v‰em organizátorÛm, ktefií dokáÏí zpfiíjemnit chvíle Ïivota. (RP)

·KOLA BEZ BARIÉR
S prvním dnem ‰kolního roku byla otevfiena speciální ‰kola pro
postiÏené na ul. 28. fiíjna v Místku. Objekt b˘valé matefiské ‰koly
se stal po úpravách dal‰ím pracovi‰tûm Speciálních ‰kol ve
Fr˘dku-Místku. Do sedmi tfiíd tady bude docházet sedmdesát dûtí.
Bezbariérovou úpravu podpofiil mûstsk˘ úfiad 250 tisíci korunami
a dal‰ích 100 tisíc vedení ‰koly získalo z nadace Charty 77. 

Nová rehabilitaãní tfiída (viz foto) byla otevfiena v CMP na Fibichovû ul. v Mís-
tku. U pfiíleÏitosti dne otevfien˘ch dvefií, 12. záfií,  se o tom mohli pfiesvûdãit

rodiãe i pozvaní hosté.
Vedení ‰koly a zástupci
‰kolského a mûstského
úfiadu, v ãele s nov˘m
fieditelem Mgr. Josefem
Malonûm, diskutovalo
s rodiãi o náplni práce
‰koly, v˘chovû dûtí
a moÏnostech uplatnû-
ní  v nové pomocné
tfiídû, která byla rovnûÏ
od poãátku nového
‰kolního roku uvedena
do provozu.  
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Nejvût‰ím odborem Mûstského
úfiadu ve Fr̆ dku-Místku je odbor
vnitfiních vûcí sídlící v pfiízemí a prv-
ním patfie hlavní budovy radnice.

V pfiízemí se nacházejí infor-
maãní kanceláfi a telefonní úst-
fiedna, podatelna, rozmnoÏovna
a dvû pokladny. Na podatelnu
(dvefie ã. 112, tel.: 609 138)
mohou obãané podávat ve‰ke-
rou korespondenci urãenou pro
cel˘ mûstsk˘ úfiad. Tady se dají
také vyzvednout písemné zásil-
ky, které nebylo moÏno doruãit
pfiímo adresátovi. Tuto funkci  po
skonãení pracovní doby (do uza-
vfiení budovy) pfiebírá informaãní
sluÏba - tel.: 609 111. V poklad-
nách se vyplácejí rÛzné sociální
dávky a provádûjí dal‰í nezbytné
finanãní operace (dvefie ã. 102
a 105 telefony 609 243 a 609 137).

V prvním patfie budovy jsou kan-
celáfie oddûlení pfiestupkÛ, ztrát
a nálezÛ (ã. dvefií 214 - 216, tel.:
609 130 - 132). Obãané zde mo-
hou podávat  oznámení, podnûty
a stíÏnosti. Na základû tûchto po-
dání fie‰í mj. i spory v obãanském
souÏití s v˘jimkou vlastníkÛ druÏ-
stevních bytÛ. Do kompetence to-
hoto oddûlení spadá i zaji‰Èování
v˘konu alternativních trestÛ formou
obecnû prospû‰n˘ch prací. Pfii-
jímají zde, evidují a po dobu 1 roku
tu uskladÀují nalezené pfiedmûty.
Jejich seznam odbor zvefiejÀuje
na nástûnce v I. patfie, kde jsou vy-
vû‰eny i vefiejné vyhlá‰ky. 

Matrika. SÀatky, narození, úmrtí,
zmûny pfiíjmení, ovûfiování podpisÛ
a Ïádosti o v˘pis z rejstfiíku trestÛ,
o vydání obãansk˘ch prÛkazÛ
a cestovních dokladÛ. Je to jedno
z nejnav‰tûvovanûj‰ích oddûlení
mûstského úfiadu (kanceláfi ã. dvefií
219, tel.: 609 128 - 129). 

Dal‰ím oddûlením, které se
nachází v I. patfie je evidence oby-
vatel (kanceláfi ã. 227, tel. 609 125
a 609 126). Zde se kaÏd˘ obãan
mûsta pfiihla‰uje k trvalému poby-
tu. Upozornûní pro obãany: Za pfii-
hlá‰ení k trvalému pobytu jedné
osoby star‰í 15 let je nutno poãítat
s poplatkem ve v˘‰i Kã 50,- Dále
toto oddûlení poskytuje informace
o osobních údajích z informaãního
systému. UpozorÀujeme v‰ak, Ïe
podle zák. 101/2000 Sb. o ochra-
nû osobních údajÛ a zákona ã.
133/2000 Sb. o evidenci obyvatel
lze osobní údaje poskytnout na
písemnou Ïádost obyvateli star‰í-
mu 15-ti let pouze k jeho osobû
(rovnûÏ za poplatek Kã 50,-). Pfii
získání obãanství âeské republiky
se musí obãan vÏdy pfiihlásit na
evidenci obyvatel!

Odbor vnitfiních vûcí vede také
stálé voliãské seznamy a eviduje
oznámení o konání rÛzn˘ch shro-
máÏdûní (podle zákona o právu
shromaÏìovacím). 

Oddûlení civilní obrany a poÏární
ochrany zabezpeãuje ve spoluprá-
ci s okresním úfiadem kryty CO pro
obyvatele mûsta, havarijní plány
(napfi. k povodním). Spolupracuje
s územní vojenskou správou pfii
odvodech brancÛ a také kontroluje
ãinnost dobrovoln˘ch hasiãsk˘ch

sborÛ (ã. dvefií 233, tel.: 609 124),
dále personální a mzdové oddûlení
(ã. dvefií 226, tel.: 609 122 - 123),
správa budov, která se stará
o chod budovy radnice vãetnû o-
prav, údrÏby a úklidu.  Souãástí od-
boru vnitfiních vûcí jsou také auto-
doprava a v˘poãetní stfiedisko.

Vedoucím odboru vnitfiních vûcí
je ing. Patrik Îondor (ã. dvefií
231, tel.: 609 121)

ODBOR  VNIT¤NÍCH VùCÍ

Od 1.7. 2000 platí novela zákona o pfiechodu vlastnictví z âeské repub-
liky do vlastnictví obcí 114/2000 Sb., kter˘m se doplÀuje a mûní zákon
172/91 Sb.

Podle této novely pfie‰lo z vlastnictví âR - Lesy âR s.p. Hradec Králové
do vlastnictví Mûsta Fr˘dek-Místek k 1. 7. 2000 pfiibliÏnû 29,7 ha lesa.
V˘mûra lesÛ  na‰eho mûsta , které mají  podle Lesního zákona ã. 289 / 95
charakter lesÛ zvlá‰tního urãení, se tedy zv˘‰ila z 288,2 ha na  317,9 ha.
U lesÛ zvlá‰tního urãení je vefiejn˘ zájem na zlep‰ení a ochranû Ïivotního
prostfiedí nadfiazen funkcím produkãním na rozdíl od lesÛ hospodáfisk˘ch.

Pro Mûsto Fr˘dek-Místek vykonává správu tûchto lesÛ spoleãnost k tomu-
to úãelu zaloÏená - Mûstské lesy s.r.o., která podle mandátní smlouvy plní
povinnosti vlastníka lesÛ.

Rozhovor s fieditelem této spoleãnosti si mÛÏete pfieãíst na jiném místû
tohoto Zpravodaje.

Z práce komise pro obãanské záleÏitosti bych ráda prezentovala ales-
poÀ nûkteré akce. V prvním pololetí bylo na 26 akcích uvítáno do Ïivota
220 nejmlad‰ích obãánkÛ na‰eho mûsta z celkového poãtu 300 naroze-
n˘ch dûtí, aktiv v Lískovci uvítal 6 dûtí. Velkou pozornost komise vûnuje

akcím pro star‰í generaci. Od ledna do ãervna se
uskuteãnilo 243 osobních náv‰tûv jubilantÛ, ktefií
oslavili sv˘ch 80, 85 nebo 90 let. V‰ichni 70letí
obãané a jejich manÏelky a manÏelé byli pozváni na
setkání se zástupci Mûsta F-M do Národního domu,
kde mohli vyslechnout  koncert „Procházka ãeskou
operetou“ v podání rodiny Havlákov˘ch z Národ-
ního divadla v Praze.
Na tento koncert byli pfiizváni i dÛchodci ze Svazu
dÛchodcÛ, klubÛ dÛchodcÛ, domova dÛchodcÛ
i domu soustfiedûné peãovatelské sluÏby. Aktiv
v Lískovci uspofiádal svoje setkání s 95 dÛchodci
této na‰í mûstské ãásti.
Také pro leto‰ní „75“ jubilanty pfiipravuje komise
obdobné  slavnostní setkání  na 9. fiíjna 2000.
Tentokrát v kulturním pofiadu pod názvem „ Ta na‰e
písniãka ãeská“  vystoupí umûlci ze Slezského diva-
dla v Opavû v dobov˘ch kost˘mech. Souãástí toho-
to pofiadu budou i divadelní anekdoty, scénky a nej-
oblíbenûj‰í písnû z pfiedváleãn˘ch operet.

Ing. Eva Richtrová
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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 fiíjen 10. - 12. 

listopad 7. - 9.
U krytého bazénu - Místek fiíjen 17. - 19.

listopad 14. - 16.
U Mariánského kostela fiíjen 24. - 26.

listopad 21. - 23.
Naproti zastávce Na Veselé fiíjen 3. - 5.

fiíjen/listopad 31. - 2.
listopad 28. - 30.

Chlebovice - u b˘v. MNV, u transformátoru, u p. Martínka, 
u myslivny fiíjen 6. - 9.
LysÛvky - u p. Koneãné, u p. Sochy fiíjen 6. - 9. 
Zelinkovice - u obchodu, ul. Rovenská fiíjen 13. - 16.
Skalice - u kulturního domu, u kostela, zastávka U vrby, 
Kamenec, u rozcestí fiíjen 13. - 16.
Lískovec - u hasiãské zbrojnice, na toãnû v Hájku, AN u VP

fiíjen 20. - 23.
Nová osada - u obchodu, ul. Hakena fiíjen 20. - 23. 
Ul. Novodvorská fiíjen 20. - 23.
Panské Nové Dvory - u hasiãské zbrojnice, u p. Kalety

fiíjen 27.  - 30. 
K Hájku - u obchodu fiíjen 27. - 30. 
K lesu - u p. Bialka fiíjen 27. - 30.
Bruzovská - u vodárny fiíjen 27. - 30.
âerná cesta - u obchodu fiíjen 27. - 30.
Nad mostárnou - u lávky listopad 3. - 6. 
Kollárova - u domu s peãov. sluÏbou listopad 3. - 6.
Klicperova - u popelnic listopad 3. - 6.
Vr‰avec - na kopci ul. U lesa listopad 3. - 6.
Slezská I. - na parkovi‰ti listopad 3. - 6.
Jiráskova - pod samoobsluhou listopad 3. - 6.

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.

Kam pro radu nebo vyfiízení va‰ich záleÏitostí:

I. Veterinární klinika Fr˘dek-Místek,
SdruÏení veterinárních 

lékafiÛ Dr. Janák, Dr. Karásek 
oznamují, Ïe od 2. 10. 2000

zahajuje provoz 

nová veterinární 
pohotovostní sluÏba 

pro malá a drobná zvífiata

ve Fr˘dku-Místku. Tato sluÏba
bude probíhat dle rozpisu

v tûchto ordinacích:
Místek 4. kvûtna 217

(budova min. zemûdûlství), 
tel.: 35 448, 0602/729 263

Fr˘dek, Sadová 1158
(v domû - vstup od domu
s peãovatelskou sluÏbou), 
638 260-63, 0602/744 178

Ordinaãní hodiny: 
Po - ne 7.00 - 22.00 hodin

• Pobeskydsk˘ aviatick˘ klub
spoleãnû se Stanicí mlad˘ch
turistÛ ve Fr˘dku-Místku pofiádají
7. fiíjna na leti‰ti v Místku-Bahno
Drakiádu. Zaãátek akce v 10.00
hod., kdy budou pfiedvedeny mo-
dely letadel. Od 13.00 hod. zaãí-
ná samotn˘ závod drakÛ. 

V GOODWILLU JSOU SPOKOJENI
Studentské mûsteãko tvofií areál budov b˘val˘ch jeslí a matefiské

‰koly na ulicích P. Holého a Bruzovská v blízkosti evangelického
kostela. Slavnostní Grillpárty s Goodwillem, ‰kola, které dnes zafií-
zení patfií, bylo u pfiíleÏitosti zahájení provozu uspofiádáno 21. záfií.
SVO· zahraniãního obchodu a cestovního ruchu Goodwill má
koneãnû to, co si pro pfiípravu budoucích vysoko‰kolákÛ zaslouÏí.

Krev stále chybí!
I kdyÏ se na na‰í dvojnásob-

nou v˘zvu v minul˘ch ãíslech
Zpravodaje pfiihlásili noví ãestní
dárci, pfiesto je ve fr˘decké ne-
mocnici stále nedostatek krve. Lé-
kafii proto vyz˘vají k nov˘m
odbûrÛm. Tel.: 0658/415 842.
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Anketa k aktuálním otázkám mûsta 
Pracovníci Mûstského úfiadu obnovili anketu k aktuálním otázkám na‰eho mûsta, která probûhla jiÏ v mûsících kvûten aÏ ãerven 2000.

V pfiípadû Va‰eho zájmu mÛÏete vyplnûn˘ anketní lístek odevzdat do konce fiíjna 2000 na informacích Mûstského úfiadu Fr˘dek-Místek
do pfiipravené schránky nebo za‰lete po‰tou na adresu: Mûstsk˘ úfiad, Tû‰ínská 1148, 738 01 Fr˘dek-Místek, pfiípadnû Beskydské infor-
maãní centrum, nám. Svobody 6, 738 02 Fr˘dek-Místek. Obálku oznaãte heslem: ANKETA.

ANKETA K AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM MùSTA FR¯DEK-MÍSTEK
(oznaãte kfiíÏkem)

Uveìte:    vûk:  ......         pohlaví:    muÏ  Ïena  stupeÀ vzdûlání: .........................

A. âtete ZPRAVODAJ Mûsta F-M pravidelnû? ANO  NE  

B. Myslíte si, Ïe Vás ZPRAVODAJ Mûsta F-M dostateãnû

informuje o aktuálním dûní ve mûstû? ANO  NE  NEVÍM  

C. Ve Zpravodaji byste uvítali  více informací: o bytové situaci ve mûstû F-M

o aktivním sportovním a kulturním dûní

o moÏnostech vzdûlání ve mûstû

l jiné pfiíklady ........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

D. Máte moÏnost pfiístupu na internet? ANO NE 

V pfiípadû, Ïe ano:

l Jste spokojeni s úrovní informací na internetov˘ch stránkách mûsta Fr˘dek-Místek? ANO NE 

E. Jste spokojeni se sluÏbami, které poskytuje Mûstská knihovna? ANO NE NEVYUÎÍVÁM 

l Uveìte své pfiipomínky: ......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

F. Jak vnímáte péãi o mûstskou zeleÀ? dostateãná 

prÛmûrná 

nedostateãná 

G. Myslíte si, Ïe je ve mûstû dostateãn˘ sortiment sluÏeb? ANO NE NEVÍM 

V pfiípadû, Ïe ne, uveìte, jaké sluÏby postrádáte: ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

H. Jste informováni o tom, Ïe je schválen územní plán mûsta? ANO NE 

I. Víte, kde Vám mohou b˘t informace o územním plánu poskytnuty? ANO NE 

J. Jste spokojeni s novû vybudovan˘mi cyklistick˘mi stezkami? 

l jejich délkou ANO NE NEVÍM 

l znaãením ANO NE NEVÍM 

Uveìte své pfiipomínky: ........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

K. Jste spokojeni s mûstskou dopravou (MHD)? ANO NE NEVYUÎÍVÁM 

Uveìte své pfiipomínky: .........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

L. Postrádáte ve mûstû úãelovou sportovní halu pro rÛzná odvûtví míãov˘ch sportÛ s vyuÏitím jak pro vefiejnost, tak i pro ligy na profesionální
úrovni, popfi. mezistátní utkání rÛzn˘ch  muÏstev (házená,  stolní tenis, atd.) ? ANO NE 

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

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

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

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

ruchu v REGIONu BESKYDY 

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

a sportovní akce

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

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

Zpravodaj 9/00 na osvit  2.10.2000 12:47  Stránka 5



6ZPRAVODAJSTVÍ

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, - 1 místnost + sklad,
kuchyÀka - 41,4 m2, III. NP - 4 místnosti vãetnû zázemí, IV. NP
- pÛdní prostory

4) Objekt ãp. 1975, 8. pû‰ího pluku, IV. NP - 4 kanceláfie, mezipat-
ro - 1 kanceláfi

5) Prodejní boxy v kfiíÏovém podchodu, 2 boxy smûr ul.,
Fr˘dlantská, 2 boxy smûr MEINL

6) Objekt ãp. 1594, ul. Wolkerova, prodejna - 75 m2 (od 1.1.2001)
k.ú. Fr˘dek
1) Objekt ãp. 606, Sadová, V., IX. NP - 2 kanceláfie
2) Objekt ãp. 604, Sadová, III. NP - 1 kanceláfi
3) Objekt ãp. 1146, T.G. Masaryka, prodejní místnost 13 m2 - sou-

ãasná PNS
4) Objekt ãp. 1147, Radniãní (MûÚ Fr˘dek-Místek), suterén - bufet

vãetnû jídelny (od 1.1.2001)
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 - kupec-
ké domy. Informace: odbor SOM, tel. 0658/609 173

DRAÎBA
Mûsto Fr˘dek-Místek vy-
hla‰uje draÏbu obytn˘ch
domÛ ãp. 1680, ãp. 1681,
ãp. 1682 v‰e na ul. H. Sali-
chové v lokalitû Nová osa-
da ve Fr˘dku.
KaÏd˘ dÛm má 4 bytové
jednotky, ke kter˘m jsou u-
zavfieny nájemní smlouvy.
DraÏba se bude konat 4.10.
2000 v 15.00 hodin ve velké
zasedací síní Mûstského
úfiadu Fr˘dek-Místek.
BliÏ‰í informace na odboru
správy obecního majetku
Mûstského úfiadu Fr˘dek-
Místek, ã. tel. 609 172, 
609 179.

Zlatník
J & P

Rytec

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

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

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

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

Z JEDNÁNÍ MùSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA, RADY A KOMISÍ

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

,

Infocentrum ... (dokonãení ze str. 2)
V souãasné dobû se dal‰í infocentra nacházejí ve vût‰ích mûstech severní

Moravy:
Ostrava, Havífiov, Opava, ·umperk, Pardubice, Vy‰kov, Olomouc, Nov˘ Jiãín.

Do konce roku jsou naplánovaná dal‰í mûsta.
Infocentra jsou mezi sebou vzájemnû propojena a tím je zaruãena v˘mûna

informací. Technologie tak umoÏÀuje zobrazit inzerát podan˘ v jednom mûstû
i v Infocentrech ostatních mûst.  

Ale co lidé z men‰ích mûst, ve kter˘ch infocentra je‰tû chybí?
Druhá forma prezentace probíhá po Internetu na stránce www.infonetcz.com

a proto je Infocentrum pfiístupné i lidem z mûst, kde infocentra je‰tû schází. Obû,
vzájemnû propojené formy zobrazení, umoÏÀují pfiístupy k údajÛm jak pro uÏiva-
tele s pfiipojením k internetu, tak i tûm, co poãítaã nebo pfiipojení vÛbec nemají.
To je dal‰í v˘hoda nabídky Infocenter. Touto cestou tak mohou dostat informace
obãané z odlehlej‰ích obcí do vût‰ích mûst a zv˘‰it tak moÏnost úspûchu své
nabídky. Do budoucna se poãítá i z moÏností tzv. Infonet kaváren, tam bude k dis-
pozici vÏdy nûkolik terminálÛ. 

Jaké jsou vlastnû v˘hody Infocenter, oproti bûÏn˘m reklamám a inzerátÛm?
Nejde jen o text, ale o digitální fotografii. Jsou nejrychlej‰ím médiem vzájemnû

propojen˘m po území âR. Neexistuje uzávûrka pro inzerci, která  ztûÏuje poho-
tovost inzerátÛ. Oslovují v‰echny vûkové kategorie a na frekventovan˘ch mís-
tech. Osloví pfiímo ty, co v daném ãase hledají konkrétní vûc. Umí prezentaci
zobrazit nebo zmûnit takfika okamÏitû. Má minimální vstupní poplatky pro inze-
renta doplnûné o pln˘ servis obchodních zástupcÛ. Maximální ‰irok˘ rozsah
nabídky rÛzn˘ch rubrik po dlouhou dobu (6 mûsícÛ). Jsou bezkonkurenãnû nej-
levnûj‰í formou inzerce. UmoÏÀuje reagovat na zamûfiení zákazníka a provést
roz‰ífiení podle poÏadavku. V nabídce se mohou zobrazovat jak inzeráty a pre-
zentace, tak i informace o dûní v kultufie, sportu, umûní, politice atd.

Jak si tedy zajistit inzerát nebo reklamu v Infocentru a na kolik nás to pfiijde?
Po dohodû na telefonních ãíslech 0658 33431 kl.201, 0603 733454 nebo na

www.infonetcz.com vás nav‰tíví obchodní zástupce, kter̆  vytvofií vámi poÏadovanou
reklamu nebo inzerát vãetnû kvalitních digitálních fotografií. Ty se pak objeví
v Infocentru na‰eho mûsta a jeho okolních mûst, pfiípadnû v‰ech Infocenter na území
âR. Teì k cenû. Základní inzerce ( zboÏí do  hodnoty 1000 Kã ) obãany pfiijde na 60
Kã (v cenû je jedna fotografie a text v rozsahu 240 znakÛ). Standardní prezentace
firem stojí 600 Kã (v cenû je opût 1 fotografie a text 480 znakÛ). Inzeráty jsou
v Infocentrech zobrazeny po období 1/2 roku nebo do dne prodeje! Pro inzerenty, ktefií
mají poÏadavek na vût‰í poãty zobrazení jsou pfiipraveny zajímavé cenové nabídky.

Je jen otázka ãasu, kdy budou infocentra nûco tak samozfiejmého jako tfieba
mobilní telefony. TvÛrci Infocenter nám hodili rukavici v podobû skvûlé nabídky na
poli reklamy a inzerce a je jen na nás, jestli této nabídky vyuÏijeme a rukavici
zvedneme.

Kontakt: InfoNet Technologies, a.s., Národní dÛm, Palackého 134, Fr˘dek-
Místek, tel.: 0658/334 31 kl. 201, 0603/733 454, Internet: www.infonetcz.com,
e-mail: fm@infonetcz.com. (mb)

V˘padek v dodávce teplé uÏitkové vody
První záfiijovou nedûli byl dispeãink akciové spoleãnosti DISTEP, která dodává

teplo a teplou uÏitkovou vodu do rozhodující ãásti Fr˘dku-Místku, zahlcen telefo-
náty rozhofiãen˘ch lidí, kter˘m netekla teplá uÏitková voda. V‰echny obãany, ktefií
nám telefonovali jsme informovali o skuteãném stavu vûci. Do‰lo k havárii na pfii-
vadûãi z Moravskoslezsk˘ch tepláren a. s. ve Sviadnovû a na‰e pfiedávací stanice
v Místku, ve kter˘ch pfiipravujeme teplou uÏit-
kovou vodu, zÛstaly bez dodávky tepelné ener-
gie. Dodávka tepla nám byla obnovena aÏ
v úter˘ 5. 9. 2000. Tato havárie nás mrzí o to
více, Ïe obdobné problémy mûl ná‰ dodavatel
tepelné energie i ve fr˘decké ãásti mûsta.
Pfiesto, Ïe na vzniklé události neneseme Ïád-
nou odpovûdnost, obãanÛm jsme v‰e vysvûtlili
a omluvili se, stali jsme se terãem kritiky nûkte-
r˘ch médií.

Na‰e spoleãnost vynakládá na údrÏbu
a obnovu sv˘ch zafiízení v prÛbûhu celého
roku nemalé úsilí, a mÛÏeme zodpovûdnû
prohlásit, Ïe na zaãínající topnou sezónu jsme
fiádnû pfiipraveni.                       DISTEP a. s.

HORNICKÁ 10°
POPATNÁCTÉ

UÏ 15. roãník bûhu nazvan˘
Hornická 10 bude odstartován
4. listopadu u Národního domu
v Místku. Proti minul˘m roãní-
kÛm je bûh zpestfien o dûtskou
a mládeÏnickou kategorii, bûh
osobností (úãast pfiislíbil i sta-
rosta Zdenûk Stolafi) a soutûÏ
‰kol. Hlavní závod na 10 km by
mûl b˘t odstartován v 15.00
hodin. 
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na rekonstrukci b˘valého hotelového
domu Koloredo, ve kterém by mûly
pfiedev‰ím vzniknout tzv. „startovací“
byty pro mladé lidi. Dal‰í jednání
zastupitelstva se bude t˘kat poskyto-
vání finanãních dotací z fondu Ïivotní-
ho prostfiedí, z fondu charitativního,
zdravotního, regenerace, kulturního
fondu apod. 

Pát˘ bod - Hospodafiení s majetkem
Mûsta Fr˘dek-Místek. V ‰estém bodû -
Územní rozvoj seznámí pracovníci
odboru územního a ekonomického
rozvoje zastupitele se zmûnami ãíslo 
4 územního plánu mûsta a budou pro-
jednány jednotlivé návrhy a pfiipomín-
ky o regulativech územního rozvoje
mûsta. Pfiedstaví Projekt vytváfiení in-
vestiãních pobídek ve mûstû; stav prÛ-
myslov˘ch zón na území mûsta a za-
stupitelstvo se seznámí se Zprávou
o postupu stavebního úfiadu ve vûci ro-
zestavûné stavby obãanské vybave-

nosti Slezská II/2 a plnûním usnesení
zastupitelstva ze dne 5. února, resp.
28. bfiezna. 

Jak vypl˘vá z programu jednání,
je‰tû do pfiestávky na obûd by mûl b˘t
otevfien a odhlasován sedm˘ bod
nazvan˘ Organizace zfiízené Mûstem
Fr˘dek-Místek - Návrh Trojdohody me-
zi Mûstem Fr˘dek-Místek, Okresním
úfiadem Fr˘dek-Místek a Nemocnicí ve
Fr˘dku-Místku t˘kající se pfievodu pfiís-
pûvkové organizace Nemocnice ve
Fr˘dku-Místku, jejímÏ zfiizovatelem je
Mûsto Fr˘dek-Místek, na Okresní úfiad
ve Fr˘dku-Místku. 

Zajímavému - osmému bodu pro-
gramu mûstského zastupitelstva se
budeme vûnovat v pfií‰tím ãísle Zpra-
vodaje. Dot˘ká se vyhlá‰ky o stano-
vení úhrady nákladÛ za pobyt dítûte
v Jeslích Fr˘dek-Místek. 

Poslední zajímavostí jednání je
návrh na pojmenování ulice v lokalitû
restaurace U Mámy. Mûla by se jme-
novat Pod Zámeãkem. (sk)

Ve dnech 23.- 27. fiíjna 2000 od 8.00 do 13.00 hodin probûhne
v˘prodej pouÏitého zafiízení hotelového domu ãp. 811, ul. Mal˘
Koloredov. Jedná se o válendy, kuchyÀské stoly, Ïidle, noãní
stolky, jednodílné skfiínû. Nábytek je znaãnû opotfiebovan˘,
proto kupní cena bude individuální, cca 10 - 200,- Kã. V hote-
lovém domû není nákladní v˘tah, proto si kupující musí sami
zajistit odvoz a snesení zakoupeného inventáfie z jednotliv˘ch
pokojÛ. 

STAVEBNÍ Ú¤AD INFORMUJE
Nálezy Ústavního soudu

1. Úãastníci kolaudaãního fiízení 
Dne 21. 4. 2000 byl uvefiejnûn ve Sbírce zákonÛ âeské republiky,
v ãástce 31, pod ãíslem 95 Nález Ústavního soudu ve vûci návrhu
na zru‰ení § 78 odst. 1 zákona ã. 50/1976 Sb. v platném znûní (sta-
vební zákon). Tímto Nálezem Ústavního soudu se ke dni 31. 12.
2000 v˘‰e uvedené ustanovení stavebního zákona ru‰í. Dosavadní
úprava úãastníkÛ kolaudaãního fiízení znala jen stavebníka, vlastníka
stavby, pfiíp. uÏivatele (provozovatele) stavby, byl-li v dobû zahájení
fiízení znám. Ústavní soud dospûl na základû zkoumání konkrétních
pfiípadÛ k závûru, Ïe je v rozporu s Listinou základních práv a svo-
bod skuteãnost, Ïe úãastníkem kolaudaãního fiízení není i vlastník
pozemkÛ, na kter̆ ch se stavba zcela nebo zãásti nachází. 
2. Pojem „sousední pozemky a stavby na nich“
Dne 21. 4. 2000 byl uvefiejnûn ve Sbírce zákonÛ ãeské republiky,
v ãástce 31, pod ãíslem 96 Nález Ústavního soudu ve vûci návrhu
na zru‰ení § 139 písm. c) zákona ã. 50/1976 Sb. v platném znûní
(stavební zákona). Tímto Nálezem Ústavního soudu se dnem vyhlá-
‰ení v˘‰e uvedené ustanovení stavebního zákona ru‰í. Dosavadní
úprava pojmÛ sousední pozemky a stavby na nich mûla na mysli
pozemky, které mají spoleãnou hranici s pozemkem, kter˘ je pfied-
mûtem správního fiízení vedeného podle stavebního zákona a stav-
by na tûchto pozemcích. Ústavní soud dospûl na základû zkoumání
konkrétních pfiípadÛ k závûru, Ïe je v rozporu s Listinou základ-
ních práv a svobod skuteãnost, Ïe úãastníkem správních fiízení
veden˘ch podle tohoto zákona jsou pouze vlastníci pozemkÛ, které
mají spoleãnou hranici s pozemkem, kter̆  je pfiedmûtem fiízení
a vlastníci staveb na tûchto pozemcích. Úãastníky fiízení veden˘ch
podle stavebního zákona by mûli b˘t i vlastníci pozemkÛ, které
nemají spoleãnou hranici s pozemkem, jeÏ je pfiedmûtem správní-
ho fiízení a jejichÏ pozemky jsou oddûleny pozemkem jin˘m, pokud
by mohli b˘t ve sv˘ch právech nûjak˘m zpÛsobem dotãeni. (SÚ)

ZRU·ENÍ P¤ECHODÒ
V návaznosti na pfiehodnocení potfieb pfii zfiizování pfiecho-

dÛ pro chodce a v návaznosti na zmûny v zákonech a vyhlá‰-
kách upravujících provoz na pozemních komunikacích se pfii-
pravuje ru‰ení a úprava nûkter˘ch stávajících pfiechodÛ pro
chodce. Jedná se zejména o tyto pfiechody: 
l státní silnice I/48: u b˘valé STS, nadjezd pfies traÈ âD u sta-

vebnin BETA; 
l státní silnice II/473: tfi. 17. listopadu u 8. Z·, tfi. 17. listopadu

u ul. Erbenova, ul. Revoluãní u kfiiÏovatky s ul. Míru, ul. Bru-
zovská - nad kfiiÏovatkou s místní komunikací ul. Jero-
n˘mova, ul. Bruzovská - mezi kfiiÏovatkou s místní komuni-
kací ul. Jeron˘mova a auto-
busov˘mi zastávkami, ul.
Bruzovská - u b˘valé kotel-
ny, ul. Lískovecká - u Do-
mova dÛchodcÛ, ul. Lísko-
vecká - parkovi‰tû u po‰ty; 

l státní silnice II/477 - ul.
Lískovecká - parkovi‰tû
u po‰ty, Vyhlídka - u auto-
busové zastávky MHD
„Povodí Odry“;

l státní silnice III/4846- u kfii-
Ïovatky se silnicí I/48;

l ul. E. Krásnohorské, Stfiel-
niãní, Jenon˘mova, A.
Sta‰ka - v místû napojení
na ul. Bruzovská;

l ul. Fr˘dlantská u Novo-
restu, u kfiiÏovatky s ul. J.
Suka a u toãny.
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Z JEDNÁNÍ MùSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA, RADY A KOMISÍ

XI. ZASEDÁNÍ 
MùSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Omluva.  V minulém ãísle Zpravodaje jsme pfiinesli seznam telefonÛ základ-
ních a matefisk˘ch ‰kol. U fieditelky Vûry Melichafiíkové nebyl omylem uveden titul
Mgr., kter˘ jí právem náleÏí. Redakce se omlouvá.

VOJENSKÉ OSLAVY
U pfiíleÏitosti 80. v˘roãí pfiíchodu 
8. Slezského pû‰ího pluku do Fr˘dku-
Místku jsou plánovány velké oslavy
této památné události. Mûstsk˘ a ok-
resní úfiad spoleãnû s vojskem plánují
slavnostní pfiehlídku na dopoledne
dne 26. fiíjna na místeckém nám.
Svobody. Jejich souãástí by mûly b˘t
i besedy vojákÛ se Ïáky a studenty
základních a stfiedních ‰kol a náv‰tû-
va náãelníka generálního ‰tábu Ar-
mády âeské republiky - generála
Jifiího ·edivého.

Nov˘ chodník
Od loÀského roku zdobí fr˘deck˘ hfibi-
tov nov˘ památník u hrobÛ obûtí 
2. svûtové války. Tiché pietní místo
v‰ak hyzdil star˘, nerovn˘ chodník.
Ten byl v souãasné dobû opraven pra-
covníky TS a.s. a tak koneãnû v‰e
nabylo opût na dÛstojnosti. 

(dokonãení ze str. 1)

Plaveck˘ bazén pfii 11. Z·, ul. Jifiího z Podûbrad 3109 ve Fr˘dku-Místku
nabízí moÏnost zakoupení plavenek na sezónu 2000-2001. Zahájení bylo 19.
záfií a plavenky v hodnotách 600,- Kã/dospûlí a 300,- Kã/dûti do ‰esti let jsou
platné do 22. ãervna 2001. Informace podá Yvona Moravcová, tel.: 0658/
628 499 nebo 627 331-3, kl. 38 v dopoledních hodinách. 

Na 46. zasedání mûstské rady se
hovofiilo o ãern˘ch skládkách hyzdí-
cích vzhled na‰eho mûsta. Co s tím
budou dûlat pracovníci odboru Ïivotní-
ho prostfiedí jsme se zeptali jeho
vedoucího ing. Jifiího Kuse.
„âerné skládky, jejichÏ ’adresy’ radûji
nebudu uvádût, likvidujeme spoleãnû
s pracovníky TS a.s., samozfiejmû
z na‰ich finanãních prostfiedkÛ. Chtûl
bych vefiejnost upozornit, Ïe dopade-
n˘m fyzick˘m osobám mÛÏe b˘t ulo-
Ïena pokuta aÏ do v˘‰e padesát tisíc
korun. U osob právnick˘ch jsou poku-
ty samozfiejmû mnohem vy‰‰í. Myslím
si, Ïe kontejnery na odpad pfiistavuje-
me po celém mûstû v dostateãném
mnoÏství. A pouze do nich patfií to,
ãeho se chceme zbavit!“

Zahájení ‰kolního roku na speciální bezbariéro-
vé ‰kole - elokované pracovi‰tû na ul. 28. fiíjna
v Místku.
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KaÏd˘ z nás si jistû bûhem
Ïivota poloÏil otázky: Co
v‰echno ovlivÀuje lidské zdra-
ví? Proã jsme nemocní? MÛÏe
ãlovûk ovlivnit své zdraví tím,
jak a kde Ïije? âím je ovlivnûn
vûk, kterého se doÏije, a kvalita
Ïivota ve stáfií? 

Ukazuje se, Ïe lidsk˘ vûk
a zdraví nejsou dány pouze náho-
dou, ale jsou v˘sledkem pÛsobe-
ní mnoha navzájem se ovlivÀují-
cích okolností. Patfií k nim napfií-
klad vrozené dûdiãné dispozice,
Ïivotní styl, ale také místo, kde
ãlovûk Ïije. V âeské republice se

Vdenním tisku si mÛÏete pravidelnû pfieãíst
inzeráty typu: Koupím les... Prostû z prodeje
dfieva se v posledních letech stal v˘nosn˘ byz-

nys. Sem tam se také mÛÏeme doãíst o tom, Ïe
nûkde v na‰í republice byl les koupen za smû‰nû
nízkou cenu - tfieba i podvodem - a stromy byly
zcela vytûÏeny. Tam, kde je‰tû pfied nedávnem stály
staleté velikány, trãí ze zemû jen nevzhledné pafiezy,
protoÏe noví majitelé jsou zamûfieni obchodnû a les
vût‰inou jen zplundrují. Ekologie, následná obnova,
v˘sadba nov˘ch stromkÛ - to uÏ jim nic nefiíká.
Mûsto Fr˘dek-Místek vlastní 300 hektarÛ pfiímûst-
ského lesa. Je-li tento les v˘nosn˘, na to jsme se
zeptali fieditele mûstsk˘ch lesÛ Pavla Vrubla.

„Pro posouzení fieknu obecná kritéria pro v‰echny
vlastníky lesa, s komentáfiem pro ná‰ majetek. Odborná
literatura, která se zab˘vá  oceÀováním lesÛ uvádí, Ïe
roãní v˘nos z jedno-
ho hektaru nad tfii
a pÛl metru kubické-
ho je ziskov˘.“ 

Tedy pod tfii a pÛl kubíku roãnû je ztrátov˘? 

„Je tomu tak“, potvrzuje fieditel. „Z na‰ich lesÛ je sta-
noven maximální roãní v˘nos dva celé ãtyfiiaosmdesát
setin kubíku z jednoho hektaru. Tento ukazatel je nepfie-
kroãiteln˘! Hranice v˘nosnosti za období platnosti hos-
podáfiského plánu je pouze jeden ze tfií ukazatelÛ, které
urãují ekonomiku a v˘nosovost lesa. 

Druh˘m kritériem je vûková vyrovnanost lesa, tzn.
vyrovnanost vûkov˘ch tfiíd. MÛÏeme si pfiedstavit graf
z osmi sloupeãkÛ stejnû velk˘ch, kaÏd˘ z nich urãuje
v˘mûru lesa od dvaceti do sto ‰edesáti let.“ 

I na‰e lesy jsou takto stejnû vûkovû rozloÏeny? 

„BohuÏel, ne. Díky vûtrné a Ïivelné kalamitû, která
postihla Fr˘dek-Místek v roce 1957 tu zÛstalo jen pár
siln˘ch jedincÛ a skupin. Kalamita se nejprve dva roky
zpracovávala a novû zasazen˘ les má jiÏ dne‰ní podo-
bu. Teì má ãtyfiicet let. I toto je tzv. vûková hranice
v˘nosnosti. Do ãtyfiiceti let je nutno les pûstovat
a vychovávat. Jin˘mi slovy do nûj investovat. âím je les
star‰í, tím je schopen produkovat vlastníkovi zisk“  

A tfietí ukazatel? 

„Tím je kategorie lesa. Obecnû lze fiíci, Ïe jsou lesy
hospodáfiské za úãelem hospodafiení a produkování
zisku a lesy úãelové, kde je nutno pfiihlíÏet k nûkter˘m
závazn˘m pfiedpisÛm. Na‰e mûsto má lesy úãelové,
zafiazeny do kategorie „LesÛ zvlá‰tního urãení“, u kte-
r˘ch vefiejn˘ zájem na zlep‰ení a ochranu Ïivotního
prostfiedí nebo jin˘ oprávnûn˘ zájem na plnûní mimo-
produkãních funkcí lesa je nadfiazen funkcím produkã-
ním. Máme pfiímûstské lesy se zv˘‰enou rekreaãní
funkcí. Toto je pfiímo citace Lesního zákona ãíslo 289/95
Sb., § 8 odstavec 2 písmeno. c.“ 

Vidím, Ïe nic neponecháváte náhodû ani touze po
penûzích. 

„To víte, Ïe touha nûkter˘ch obãanÛ  pfii sestavování
rozpoãtu je kácet lesy ãi prodávat staré stromy z mûst-
ské zelenû. Za tuto parketu zodpovídáme my, a díkybo-
hu je zde i rozumná mûstská rada, která  pfii nahlédnu-

tí do na‰eho hospo-
dafiení vidûla, Ïe pro-
dej dfiíví z v˘chovy
lesa by nestaãil.

Na‰e spoleãnost Mûstské lesy Fr˘dek-Místek s.r.o. zde
vkládá kaÏdoroãnû ze sv˘ch podnikatelsk˘ch aktivit  asi
jeden a pÛl miliónu korun. BohuÏel aktivity nezáleÏí
pouze na na‰í snaze, ale i trh práce urãuje míru na‰í
aktivity. Dnes obecnû ub˘vá zakázek. Proto pro pfií‰tí
rok uvaÏujeme o uÏ‰í spolupráci s úfiadem práce
a dokonce cítím nutnost vyzkou‰et  lidi potrestané tzv.
alternativní tresty. Proã spoleãnost musí vynakládat
na‰e nemalé spoleãné prostfiedky k úhradû nákladÛ za
vûzení? Dovedete si pfiedstavit, Ïe by obãan dostal
místo vûzení nûkde v Ostravû nebo pokuty, která ãasto
b˘vá nevymoÏitelná, moÏnost odpracovat napfi. sto
hodin vefiejnû prospû‰n˘ch prací? Pfii‰el by tfieba k nám
do lesa, byl by mu pfiidûlen úsek a on by napfiíklad vysa-
zoval stromky, okopával je, ãistil by les apod. Mûl by
sice ‚trestaneckou vestu’, ale nebyl by na oãích vefiej-
nosti a navíc pobyt na ãerstvém vzduchu... KaÏdopádnû
to zkusím!“ 

(v pfií‰tím ãísle si mÛÏete pfieãíst, jak se starají
o svÛj les v jin˘ch mûstech nejen v âeské republice
a kolik doplácí radnice na jednoho obãana mûsta za
budování a provoz pfiímûstsk˘ch lesních areálÛ)
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KDO MÁ Z LESA ZISK?

AIKIDO SKP Dojo Fr˘dek-Místek zahajuje nábor nov˘ch zájemcÛ
o tento sport pod vedením ing. Kamila Kozáka, drÏitele 2. Danu Aikikai
Honbu Dojo, 2. Danu Judo v b˘val˘ch kasárnách MV v Místku-Bahno.
Tréninky zaãínají v pondûlí 2. fiíjna 2000. Sraz u vstupu do areálu
v 19.15 hodin. Tréninky jsou v pondûlí a ve stfiedu od 19.30 hodin. 

NÁBOR TAEKWON-DO ITF!
·kola TaeKwon-Do ITF Fr˘-

dek-Místek se jiÏ devátou sezó-
nu vûnuje korejskému bojovému
umûní sebeobrany a soustfieìuje
200 aktivních taekwon-distÛ od 
5 do 50 let. Noví zájemci se
mohou osobnû pfiihlásit v tûloc-
viãnû na 8. Z· v Místku vÏdy
pfied 17. hodinou (pondûlí - stfie-
da a pátek)  nebo telefonicky na
ãíslech: 0658/624 665, 0603/
710604,0602/826 122. 

Vûfite, Ïe s TaeKwon-Do ITF
mÛÏete zaãít zaãít opravdu
v jakémkoliv vûku a mÛÏe ho
provozovat kaÏd˘, bez rozdílu
pohlaví. Ve svûta i u nás ho cviãí
dokonce i tûlesnû postiÏení lidé,
protoÏe heslem TaeKwon-Do
ITF je ... zpÛsob Ïivota.

délka Ïivota podle statistick˘ch
údajÛ trvale zvy‰uje, coÏ je jedno-
znaãnû pozitivní jev. 

Kromû Ïivotního prostfiedí pÛ-
sobí na zdraví ãlovûka téÏ Ïivotní
styl, v˘Ïiva, schopnost vyrovnat se
se stresy, mezilidské vztahy, spo-
leãenské zafiazení a sportovní akti-
vity ve volném ãase. Existuje je‰tû
fiada dal‰ích znám˘ch i dosud
neznám˘ch vlivÛ pÛsobících na
zdraví ãlovûka. Je celosvûtovû po-
tvrzeno, Ïe velmi pozitivní vliv má
napfiíklad nejvy‰‰í dosaÏené vzdû-
lání. Obdobné v˘sledky jsou plat-
né i pro ãeskou populaci. Poznání

a stanovení dÛleÏitosti nejrÛznûj-
‰ích ovlivÀujících faktorÛ má velk˘
v˘znam pro ochranu a zlep‰ení
zdraví obyvatel. 

Na podzim tohoto roku probûh-
ne v osmi mûstech âeské repub-
liky prÛzkum, kter˘ se bude zab˘-
vat hodnocením vlivÛ pÛsobících
na zdraví. Zúãastní se ho celkem
6500 muÏÛ a Ïen. Do prÛzkumu
bylo pro toto podzimní období
zafiazeno i mûsto Fr˘dek-Místek
a vybráno 840 jeho obyvatel ve
vûku 35 - 64 let. Celé ‰etfiení je
plánováno jako dlouhodobé,
pokraãovat bude v dal‰ích vût‰ích
mûstech do celkového poãtu tfii-
ceti. Poté bude provedeno opako-
vané ‰etfiení ve stejn˘ch mûstech
s nov˘mi respondenty, takÏe
bude moÏno zjistit ãasov˘ trend. 

Nûkterá zji‰tûní byla publiková-
na v odborném tisku, nûkteré
základní údaje také v denním
tisku. Statisticky zpracované v˘s-
ledky na‰eho ‰etfiení ve Fr̆ dku-
Místku budou po novém roce
postupnû prezentovány ve Zpra-
vodaji mûsta a na internetu pod
adresou: www.ohsfm.cz/projekty 

Pokud budete pfii prÛzkumu
dopisem fieditele Okresní hygie-
nické stanice ve FM osloveni
právû Vy, prosím, zúãastnûte se.
V oznámeném termínu Vás nav-
‰tíví povûfiená pracovnice OHS,
která je drÏitelem prÛkazu odbor-
ného pracovníka hygienické sluÏ-
by, a pfiedá Vám dotazník a ve‰-
keré informace. Va‰í úãastí a ocho-
tou ke spolupráci pfiispûjete nejen
ke zdárnému prÛbûhu celé akce,
ale ti ktefií se zúãastní vy‰etfiení
téÏ získají aktuální informace
o svém zdravotním stavu a o moÏ-
nostech jeho zlep‰ení.  Garantem
za prÛzkum ve Fr˘dku-Místku je
pracovnice OHS  MUDr. Geryko-
vá, která Vám ráda zodpoví pfií-
padné dotazy - tel.: 418313.

RNDr. Petr Hapala, 
fieditel OHS FM

AUTODÍLNAAUTODÍLNA
vv areálu areálu 

Dolu Stafiíã I. - Sviadnov Dolu Stafiíã I. - Sviadnov 

VVám nabízí:ám nabízí:
opravy karosérií 

po havárii, 
i zkorodované, vãetnû laku

nástfiik dutin a spodkÛ
mechanické opravy

pfiíprava 
a zaji‰tûní ME a STK

0602 748 8130602 748 813Jak se vyvíjí zdravotní stav 
obyvatel na‰ich mûst?

KADE¤NICTVÍKADE¤NICTVÍ
E V A  M I K O L Á · O V Á
J. V. Sládka 84 (budova PRONTO EX)
tel.: 0606 326 775, 0658/647 317
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Touha mít svÛj vlastní dÛm  je
ve zdánlivém rozporu s níz-
k˘mi reáln˘mi pfiíjmy velké

ãásti obyvatel.
¤e‰ení se snaÏí nalézt firma

Polysta z Fr˘dku-Místku. Nabízí
jednoduch˘ dÛm s parametry
bytu 3+1+kk na úsporném
pozemku v lokalitû âerná cesta
„Pod zámeãkem“., Pozemek není
souãástí dodávky, ale staãí
zakoupit asi 135 m2. Pfii zahájení

stavby v roce 2000 lze za cenu
790.000,- Kã vãetnû DPH získat
pfii dodávce na klíã vlastní cihlov˘
fiadov˘ dÛm v základním provede-
ní. Pfiízemí tvofií praktické zádvefií,
chodbiãka, WC, kuchyÀ a ob˘vací
pokoj propojen˘ na venkovní te-
rasu. Po betonovém schodi‰ti ob-
loÏeném dlaÏbou vystoupíme do
podkroví, ve kterém jsou umís-
tûny 2 loÏnice, koupelna s WC
a komora.

Nosné zdi jsou z keramick˘ch
cihel, strop Ïelezobetonov˘, pfiíã-
ky ze sádrov˘ch blokÛ a podkroví
je obloÏeno sádrokartonem. Stfie-
cha je sedlová, krytá ta‰kami,

okapy a svody jsou z pozinkova-
ného plechu. PouÏité materiály
a technologie jsou vysoce kvalitní
a pfiitom cenovû dostupné.

Hlavní projekãní my‰lenkou je op-
timalizace dispozice, nejsou navr-
Ïeny Ïádné zbyteãné komunikaãní
prostory nebo nefunkãní kouty,
které stavbu zbyteãnû prodraÏují. 

Firma Polysta jiÏ získala staveb-
ní povolení pro první domy a mûst-
sk˘ úfiad  provedl v˘bûr firmy, která

zde zfiídí inÏen˘rské sítû a komuni-
kace. V‰echny administrativní
„pfiekáÏky“ jsou tedy pfiekonány.
Polysta zapoãala zaãátkem záfií se
zemními pracemi s cílem pfiedat
domy v ãervnu 2001!

V první etapû v˘stavby je je‰tû
nûkolik voln˘ch míst. Pfiípadn˘m
zájemcÛm staãí pro zaãátek  na
nákup pozemku a zahájení stav-
by ãástka kolem 370 tisíc korun,
zbytek lze fie‰it pomocí hypoteã-
ního úvûru, kter˘ firma Polysta ve
spolupráci s hypoteãním ústavem
pomÛÏe zajistit. Splátky hypotéky
vycházejí kolem 4.000,- Kã za
mûsíc,coÏ je vlastnû ménû neÏ

bûÏné nájemné v by-
tû. V pfiípadû va‰eho
zájmu mÛÏete bliÏ‰í
informace získat od 
7 - 15.00 hod.  na
telefonních ãíslech
0658/626981 - 2,
632519 nebo osobnû
na adrese firmy Poly-
sta, Fr˘dek-Místek,
Zámecké nám. 47,
Vojtûch Hrãek.

(komerãní ãlánek)

KDYÎ BYT UÎ NESTAâÍ

„Vefiejn˘ pofiádek v období prázdninov˘ch mûsícÛ byl oproti loÀskému
roku lep‰í. Nebyl totiÏ naru‰en v tolika pfiípadech. Celkem bylo z na‰í
strany evidováno sto devadesát osm pfiípadÛ naru‰ení vefiejného
pofiádku nebo nedodrÏování vyhlá‰ek mûsta. Nejãastûji se vyskytují
pfiípady buzení vefiejného pohor‰ení na jejichÏ vzniku má nejvût‰í podíl
alkohol. Bûhem ãervence a srpna jsme ‚dodali’ na protialkoholní stani-
ci celkem sedmdesát pût osob, oproti loÀsk˘m ãtyfiia‰edesáti. Na‰tûstí
nikdo z tûchto lidí nebyl nezletil˘. Je smutné, Ïe se do tohoto Ïebfiíãku
zapsaly i Ïeny a to v osmi pfiípadech. Nejvíce opilcÛ b˘vá na sídli‰ti
Slezská, druh˘m nechvalnû proslul˘m místem je okolí fontány na ul.
Pion˘rÛ v Místku. Existují zde i ‚rekordy’, protoÏe jednoho muÏe jsme
bûhem tûchto dvou sledovan˘ch mûsícÛ dodali k vystfiízlivûní celkem
‰estkrát a jedna Ïena tu samou anabázi s na‰imi pfiíslu‰níky musela
absolvovat tfiikrát. Vedle alkoholu existuje v na‰em mûstû druh˘ pro-
blém a tím je ru‰ení noãního klidu, nejãastûji pfii opou‰tûní restauraã-
ních zafiízení. Na‰i pfiíslu‰níci museli napomínat obãany v padesáti
dvou pfiípadech. V tomto bodû mají nejvy‰‰í podíl mladiství a nezletilí.
Na tento ne‰var navazuje je‰tû dal‰í a tím je zneãisÈování vefiejn˘ch
prostranství. Jen namátkou uvedu, Ïe po zneãistûní pískovi‰tû zvratky
a lidsk˘mi v˘kaly musel b˘t vymûnûn písek, coÏ si také vyÏaduje
nemalé finanãní prostfiedky z mûstské pokladny, resp. z na‰ich daní.
Podobná situace je i v otázce na‰ich ãtyfinoh˘ch miláãkÛ. Nejãastûji se
dopou‰tûjí zneãisÈování vefiejn˘ch míst psi. V sedmi pfiípadech se nám
podafiilo prokázat neodklizení exkrementÛ a majitelé byli pokutováni.
Velk˘ rozdíl nenastal oproti loÀsku v odchytu toulav˘ch psÛ. Letos bylo
do psího útulku dodáno padesát psÛ, loni ãtyfiicet ‰est. Celkov˘ poãet
v leto‰ním roce se uÏ dostává témûfi na dvû stovky. 

Na‰i práci usnadÀuje kamerov˘ systém, kter˘m  monitorujeme dûní
ve mûstû. Operátor na dispeãinku vidûl dva mládence jak v noãních
hodinách na místeckém námûstí Svobody zneãisÈují sochu a rozhazu-
jí odpadkové ko‰e. Hlídka je posléze zadrÏela a mladíci byli nuceni dát
v‰echno do pÛvodního stavu.

Z dal‰ích pfiestupkÛ evidovan˘ch v letních mûsících bych uvedl pfie-
stupky dopravní. Tûch bylo fie‰eno celkem pût set osm. Nejvíce se fiidiãi
dopou‰tûjí nerespektování dopravních znaãek v okolí fr˘deckého námûs-
tí a na sídli‰ti Anenská za b˘valou restaurací Krym, kde je zákaz parko-
vání poru‰ován nejãastûji. Jen pro zajímavost - celkem jsme rozdali dvû
stû dvacet tfii botiãek. Jinak se nám podafiilo nalézt jedno odcizené vozid-
lo a zadrÏet jednoho fiidiãe pod vlivem alkoholu.“

A co trestná ãinnost obãanÛ? 
„Celkem jsme evidovali devût trestn˘ch ãinÛ, pfii kter˘ch bylo na místû

zadrÏeno stráÏníky sedm osob. Jednalo se o krádeÏ stavebního mate-
riálu a vykradená nebo jinak po‰kozená vozidla. Ostatní pfiípady fie‰í
státní policie.“

Kolik tedy bylo evidováno a vyfie‰eno pfiestupkÛ celkem?
„Mûstská policie pfiijala za tyto dva mûsíce celkem pût set dvacet ozná-

mení, fie‰ila sedm set devadesát pfiípadÛ a kontrolovala totoÏnost sto
osmdesáti pûti osob. Na pokutách udûlila zhruba ‰edesát tfii tisíce korun
a ke správnímu fiízení pfiedala padesát pachatelÛ.“

Existuje na va‰i práci nûjaká odezva obãanÛ?
„Pochvaly i kritika samozfiejmû existují. Lidé nám ãasto vyt˘kají, Ïe

jsme pfii zásazích proti pachatelÛm pfiestupkÛ pfiíli‰ brutální. Taková kri-
tika se mi nezdá pfiíli‰ objektivní. Bûhem prázdnin totiÏ do‰lo pouze ke
ãtyfiem pfiípadÛm, kdy musely b˘t pouÏity donucovací prostfiedky tzn.
prvky sebeobrany a nasazení pout. KaÏdé pouÏití donucovacích pro-
stfiedkÛ je evidováno a zpûtnû vyhodnocováno a ani v jediném pfiípadû
nedo‰lo k jejich zneuÏití a tím poru‰ení zákona.“

Mûstská policie v‰ak nemá pouze represívní funkci.
„Samozfiejmû vyvíjíme i dal‰í ãinnost související s prevencí nebo pomo-

cí obãanÛm. Od poãátku leto‰ního roku se na nás o pomoc nebo radu
obrátilo celkem 145 obãanÛ. Mûstskému úfiadu a soudu jsme poskytli
asistenci pfii vyklizování bytÛ a dal‰ích soudních rozhodnutích ve 150 pfií-
padech. Ve dvanácti pfiípadech nás poÏádali o pomoc hasiãi, tfiináctkrát
nemocnice. Celkem bylo pfiijato 1915 rÛzn˘ch oznámení. Kolika lidem
stráÏníci podali informace bûhem sv˘ch pravideln˘ch pochÛzek, statisti-
ky nevedeme. Bereme to jako samozfiejmost, Ïe jsme tu pro obãany.
Témûfi ve tfiech stech pfiípadÛ stráÏníci zjistili komunikaãní závady, tzn.
dopravní znaãení, rozbité chodníky, chybûjící laviãky, odpadkové ko‰e
apod. V rámci prevence v prÛbûhu ‰kolního roku pofiádáme na základ-
ních ‰kolách pravidelnû besedy se Ïáky 6. a 7. tfií o práci mûstské poli-
cie, o drogách, alkoholu, ‰ikanování apod.

Vûfiím, Ïe si na‰i obãané v‰ímají i na‰ich policistÛ, ktefií pravidelnû
kaÏdé ráno v dobû pfied vyuãováním dohlíÏejí na bezpeãnost na‰ich
dûtí u pfiechodÛ v okolí ‰kol...“. (sk)

M ù S T S K Á  P O L I C I E  P R Á Z D N I N Y  N E M ù L A
Skonãily dva mûsíce prázdnin. Dûti uÏ jsou opût ve ‰kole, dovolené vût‰inou za námi... Doba krásného leno‰ení je nenávratnû pryã.

Kdo si ov‰em o prázdninách, stejnû jako po cel˘ rok, leno‰it dovolit nemohl, byli pfiíslu‰níci Mûstské policie ve Fr˘dku-Místku. 
Jak probûhly prázdniny u policistÛ jsme se zeptali fieditele MP ing. Ivo Kali‰e. 

Ve dnech 9. - 10. 9. 2000 se konal na hfii‰ti TJ Sokol Fr˘dek-Místek
tradiãní volejbalov˘ turnaj ÏákyÀ  „ Memoriál EvÏena Kuãery“. Své síly
zde zmûfiilo 16 vybran˘ch druÏstev z âeské republiky a Slovenska. TJ
Sokol Fr˘dek-Místek zastupovala 3 druÏstva, mlad‰í B a C skonãila na
10. a 14. místû. Velkého úspûchu dosáhlo A druÏstvo TJ Sokol Fr˘dek-
Místek, pod vedením trenérÛ Danu‰e Gorecké a Pavly Pavelkové.
Svou v˘hrou nad KP Brno si zajistilo postup do finále. V dramatickém
utkání se setkalo s Nov˘m Jiãínem a za stavu 2:0 na sety zvítûzilo.
V‰em hráãkám, trenérÛm i pofiadatelÛm pfiejeme v nadcházející sezó-
nû hodnû úspûchÛ. Horní fiada zleva: E. Mynáfiová, B. Kocourková, 
P. Nováková, J. Boriková, A. Langová, L. Pavelková, L. Nálepová, 
M. Langová, K. ·upolíková. Dolní fiada: D. Gorecká, M. Bafiinová, 
V. Gorná, I. Dannhoferová, S. Lichnovská, B. Klosíková, P. Pavelková.

Basketbalov˘ oddíl TJ Slezan Fr̆ dek-Místek pofiádá ve dnech 26.
9. a 3. 10. 2000 ve sportovní hale na ul. 28. fiíjna 939 v Místku (za
Stfiední prÛmyslovou ‰kolou) vÏdy v 15.00 hodin nábor chlapcÛ roãní-
kÛ 1989, 1990 a 1991. Sportovní úbor - triko, tren˘rky, tenisky s sebou!
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NABÍDKA AKCÍ NA MùSÍC ¤ÍJEN 2000

6. - 8. 10. POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ
LT LUKAVEC – stfiedisko DDM GruÀ
Urbanová
7. 10. ·ACHY - OKRESNÍ P¤EBOR
MLÁDEÎE 2000 – 7.30 - 13.00 hodin,
DDM Místek Surma
DOPOLEDNE S POâÍTAâEM – pfiijìte si
zahrát hry (závody, strategie) – poãítaãová
síÈ – INTERNET (30,- Kã / 1 hodina) DDM
e. p. Fr˘dek Siegelstein
11. 10. DRAKIÁDA PRO DRUÎINY Z· 
F-M - DDM e. p. Fr˘dek Fabíková
13. 10. PODVEâER SE SVATOJÁNKY –
podveãerní setkání rodiãÛ a dûtí s lampion-
ky – 18.00 - 20.00 hodin – fr˘deck˘ park na
sídli‰ti Slezská ·tvartáková
14. 10. DRAKIÁDA NA STOVKÁCH – sta-
dión VP „Stovky“ – v pfiípadû nepfiíznivého
poãasí se akce koná 21. 10. Fabíková
CELODENNÍ V¯LET NA KOLE – 9.00
hodin, DDM e. p. Fr˘dek Cidlíková
21. 10. NAVLÉKÁNÍ KORÁLKÒ – v˘roba
náramkÛ, prst˘nkÛ, pfiívûskÛ apod. – 10.00
- 16.00 hodin, DDM e. p. Fr˘dek Fojtíková
DOPOLEDNE PRO DOVEDNÉ RUCE –
v˘tvarné dopoledne pro dûti – 9.00 - 13.00
hodin, DDM Místek So‰ková
·ACHY - 2. KOLO MùSTSKÉ LIGY
ELEKTROMAR – 9.00 hodin, DDM Místek

Surma
DOPOLEDNE S POâÍTAâEM – pfiijìte si
zahrát hry (závody, strategie) – poãítaãová
síÈ – INTERNET (30,- Kã / 1 hodina), DDM
e. p. Fr˘dek Siegelstein
26. - 29. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA
KOLE – Pfiíbor (s ubytováním) Cidlíková
INTERNET - INTERNETOVÉ STUDIO -
pro v‰echny zájemce z fiad dûtí i dospûl˘ch
- kaÏd˘ den od 18.00 do 22.00 hodin
a dopoledne (do 14.00 hodin) - 30,- Kã / 1
hodina - DDM F-M, e. p. Kostikovo námûs-
tí 639, Fr˘dek - Informace: 0658 / 341 54 -
Siegelstein
Sledujte, prosím, propagaãní materiály jed-
notliv˘ch akcí, ze kter˘ch se dozvíte kon-
krétní informace.
BliÏ‰í informace: DDM Místek - telefon:
341 54, DDM Fr˘dek - Místek, telefon:
0658/630 862

10KULTURA ZÁ¤Í 2000

Telefon: 0658/631 145
Ak. malífi Laco Teren: Obrazy
a objekty, do 20. 10. Vera Siffner:
Du‰e ãerná, du‰e bílá. VernisáÏ
27. 10. v 18.00 hod.

Galerie KRÁSNO v Místku zahaju-
je ve ãtvrtek  5. 10. 2000 v 17.00
hodin vernisáÏí v˘stavu v˘tvarnic
Ireny Egertové a Evy Vontorové
s pfiíznaãn˘m názvem Hedvábná
cesta. Obû autorky pro‰ly nûkoli-
ka etapami umûleckého v˘voje -
od dfieva, pfies v˘robu odûvních
doplÀkÛ a malbu na dfievo, zpra-
cování kÛÏe, v˘robu broÏí, kabe-
lek, kravat apod. Po absolvování
kurzÛ tkaní, do‰lo k propojení
nûkolika technik. Dnes se obû
umûlkynû orientují na barevné
zpracování odûvÛ nejen z hedvá-
bí, ale i jin˘ch materiálÛ.

7. - 13. fiíjna 2000
SEMINÁ¤ JÓGOV¯CH TECHNIK
A FILOZOFIÍ
Místo konání: Penzion Buãek, Morávka
Strava: vegetariánská
Ubytování: 2 - 3 lÛÏkové pokoje
Program: semináfi pod vedením
MUDr. V. DoleÏalové, CSc. Zamûfien˘
na jógové techniky - práce s myslí,
meditaãní techniky z hlediska zdra-
votního, relaxace, vizualizace atd. 

Cena: 1.950 Kã
28. - 29. fiíjna 2000
VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ S JÓGOU
PRO NÁROâNÉ
Místo konání: Fr˘dek, Stfiedisko vol-
ného ãasu, sobota 9 - 21 a nedûle
od 8 do 13 hodin
Strava: vegetariánská
Noclehy: ve „Stfiedisku“ - spací pytle
Program: cviãení asánÛ 1. - 5. díl,
meditace rÛzn˘ch forem, relaxace,
jógy nidra, pránajámická cviãení,
pfiedná‰ky z oblasti v˘chodní filozo-
fie atd. Cena: 750,- Kã
Záfií - listopad
PRAVIDELNÉ KURZY JÓGY pro
zaãáteãníky, stfiednû pokroãilé
a pokroãilé
Místo konání: Hledání, Hluboká,
Fr˘dek
Úter˘  a stfieda vÏdy od 16.00, 17.30
a 19.00 hodin

Sobota 7. 10. 15.00 - Národní dÛm
OSTROV SPLNùN¯CH P¤ÁNÍ -
ãinoherní pohádka - hraje DUO
âtvrtek 12. 10. - Národní dÛm 
TALENT 2000 - finále pûvecké soutû-
Ïe v kategorii do 15. let
Pátek 13. 10. 20.00 - Národní dÛm
POJëTE Z BYTU VEN - taneãní dis-
kotéka pro stfiední generaci 
Pondûlí 16. 10. 19.00 - Národní dÛm
PANOCHOVO KVARTETO - pro-
gram: Haydn, MartinÛ, Smetana
Úter˘ 17. 10. 19.00 - Národní dÛm 
THE BEST OF... SCREAMERS - tra-
vesti show
Stfieda - sobota, 18. - 21. 10. -
Národní dÛm PRODLOUÎENÉ
LEKCE KURZÒ TANCE A SPOLE-
âENSKÉHO CHOVÁNÍ - fiídí manÏelé
Gebauerovi. Hraje: Gamma
Sobota 21. 10. 15.00 - Národní dÛm
KDO JE HLOUPùJ·Í - ãinoherní
pohádka - úãinkuje Divadlo ·pílberg
Brno
Úter˘ 24. 10. 19.00 - Národní dÛm
LÁSKA V OPERETù A MUZIKÁLU -
úãinkují: P. B¤ÍNKOVÁ, J. JEÎEK a V.
TRUC, program: O. Nedbal, J.
Strauss, E. Kálmán, R. Friml, J.
Offenbach
âtvrtek 26. 10. 17.00 a 19.30 -
Národní dÛm 16. VELKÁ MÓDNÍ
P¤EHLÍDKA - kolekce podzim a zima
2000
Pondûlí 30. 10. 19.00 - Národní dÛm
BYL TO PTÁK! - úãinkují ãlenové
Divadla Bez zábradlí - O. Kaiser, N.
Konvalinková, D. Suchafiípa

POHYBOVÉ A TANEâNÍ KURZY
Jóga pro zaãáteãníky a mírnû
pokroãilé - kursy jsou zahájeny od
stfiedy 27. 9. 
Kalanetika - pfiihlá‰ky nejpozdûji do
29. 9. 2000 - zahájení v pondûlí 2. 10.
od 17.00 hodin 
Cviãení Mirky Rybákové - pfiihlá‰ky
nejpozdûji do 29. 9. 2000 - zahájení
ve stfiedu 4. 10. od 18.00 hodin 
Tai-âi - pfiihlá‰ky nejpozdûji do úter˘
3. 10. 2000 - zahájení a informaãní
lekce bude ve ãtvrtek 5. 10. od 17.00
hodin v zasedacím sále ND. Cviãení
bude zahájeno ve ãtvrtek 18. 10. od
18.30 hodin.
Etno Dance - pfiihlá‰ky nejpozdûji do
úter˘ 3. 10. 2000 - kurs bude zahájen
ve ãtvrtek 12. 10. od 17.00 hodin.
Moderní tanec - pfiihlá‰ky nejpozdûji
do pátku 29. 9. 2000 - kurs bude
zahájen v úter˘ 2. 10. od 16.00 hodin. 
Informace: tel.: 0658/378 51

INFORMACE PRO
INZERENTY

Uzávûrka 10. ãísla (fiíjen)
2000 Zpravodaje mûstské
rady bude v pátek 16. 10.
2000 do 12 hodin!

Pfiehled nejprodávanûj‰ích titulÛ
do 20. 9. 2000
1. NATALIA OREIRO 

- Natalia Oreiro
2. JAROMÍR NOHAVICA

- Moje smutné srdce
3. JOÎO RÁÎ - JoÏo
4. Richard MÜLLER 

- Richard Müller a hosté
5. BOMFUNK MC’s - In Stereo
6. OST SAMOTÁ¤I
7. SCOOTER - Sheffield
8. OST JOHANKA Z ARKU
9. HOLKI - Pro tebe
10. JANA KIRSCHNER 

- V cudzom meste

CK RAPOTOUR
Zajímají Vás muzea,

galerie a jiné památky ve Vídni?
Pojeìte s námi 26. 10. 2000 

za 469,- Kã na jednodenní zájezd 
a tyto krásy zdarma spatfiíte!

Pfii vãasném zakoupení zimní 
dovolené, aÈ uÏ na hory 

ãi do tepl˘ch i exotick˘ch krajin 
vyuÏijte rÛzn˘ch slev. 
Dále pofiádáme zájezdy 
dle pfiání pro kolektivy.

Kopírování 
l barevné A4 Kã 2,- l ãernobílé A4 Kã 1,-
Sbûrna foto, prodej cestovních límcÛ. 

BliÏ‰í informace:
Malé nám. 99, 738 02 Fr˘dek-Místek, 

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

Pondûlí 2. 10. In memoriam... 
-hity socialistické éry

Úter˘ 3. 10. Beatles & Doors 
- 60. léta, kvûtinové dûti 

a tripová atmosféra
Stfieda 4. 10. Intent Theatre 

- Pootevfien˘ soumrak 
- mezinárodní divadelní skupina

Teatr novogo  fronta
âtvrtek 5. 10. Southpark: Peklo

na zemi - kino; parchanti 
z Colorada v celoveãerním filmu

Pátek 6. 10. Hard Rockotéka 
- tanec s DJ Richardem 

a pofiádnû na‰lapan˘ tvrd˘ rock 
Sobota 7. 10. Fool Mouse &

KosÈaband Blues - koncert
Pondûlí 9. 10. In memoriam... 

- nestárnoucí rudé hity
Úter̆  10. 10. Hip Hop & Acid Jazz 

- profil s DJ Honzou
Stfieda 11. 10. Metalová vichfiice 

- „Ticho - to je hnus,“ fiíká Eddie
âtvrtek 12. 10. Kluci nepláãou 

- kino
Pátek 13. 10. Pohodová roko‰ka

- hraje DJ Patrik
Sobota 14. 10. Znouzecnost 

& Aqua Silentia - koncert plzeÀ-
ské kapely a jejích hostÛ

Pondûlí 16. 10.  In memoriam... -
DJ Komár a pfiestárlé totáãové hity

Úter˘ 17. 10. Buty & MÀága 
a Îìorp - mal˘ zákusek pfied

koncertem
Stfieda 18. 10. Rave Party 

- kvalitní holandské techno
âtvrtek 19. 10. Mumie - biograf;

vzkfiísíme mrtvolu a dobfie se
pobavíme

Pátek 20. 10. Precedens - koncert;
bigbítová legenda poprvé ve Stounu!
Sobota 21. 10. Manifestival 
- koncert (Amon, Bizorderz, Virtual

Void, Sacrist, Sincery Pain
Pondûlí 23. 10. In memoriam... 

- nesmrtelné hity a DJ Komár
Úter˘ 24. 10. Jungle & London

Funk - DJ Honza & Good 
Muzik & videoprojekce

Stfieda 25. 10. Red Hot Chili
Peppers & Funky sound - profil
âtvrtek 26. 10. ·est˘ smysl

- kino s Bruce Willisem
Pátek 27. 10.BUTY - v Kinû Vlast

- poslední koncert 
skupiny Buty v roce 2000!!!

Sobota 28. 10. Metallica Revival
- koncert pln˘ heavy metalu

Pondûlí 30. 10. In memoriam... 
- normalizaãní ‰lágry

Úter̆  31. 10. Faith No More - profil 

Pion˘rÛ 764, Fr˘dek-Místek, 
tel.: 0658/350 67

30. 9. Turistick˘ závod - Ole‰ná
10. 10. EKO Hrátky
26. - 29. 10. Zájezd do Prahy

Fotoklub Art Collegium vás zve
do Galerie Pod Sovou (1. Z· na
tfi. T. G. Masaryka ve Fr˘dku) na
v˘stavu fotografií, která bude
zahájena 26. záfií v 17.00 hodin.
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Stálé expozice:
BESKYDY, P¤ÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelen˘ obraz
o Ïivotû v Beskydech a Pobeskydí. 
ZÁMECKÁ EXPOZICE
Komponované celky pfiibliÏují atmosféru bydle-
ní ‰lechty a mû‰Èanstva v 18. a 19. století. 
FR¯DEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO -
stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory. 

V˘stavy:
UMùLECKÁ LITINA - v˘stava pfiedstavuje slé-
varenskou produkci umûlecké litiny z Fr˘d-
lantsk˘ch arcibiskupsk˘ch Ïelezáren.
PAMÁTKY FR̄ DKU-MÍSTKU NA FOTOGRA-
FIÍCH MIROSLAVA LYSKA - v˘stava pfiibliÏu-
je zajímavé pohledy na známé i ménû známé
budovy, zákoutí a plastiky ve Fr˘dku-Místku.
Potrvá do 22. fiíjna 2000.
MEZINÁRODNÍ  TRIENÁLE SMALTU 2000 -
tfietí roãník v˘stavy dûl umûlcÛ ze Slovenska,
Maìarska, Nûmecka, Rakouska a âR. Potrvá
do 12. listopadu 2000. 
SVùT HMYZU VLASTY MATOU·OVÉ -
v˘stava ilustrátorky populárnû-vûdeck˘ch
publikací. VernisáÏ 26. 10. v 17.00 hodin.
Potrvá do 20. bfiezna 2000. 

Programy, koncerty
âtvrtek 5. 10. 19.00 - Rytífisk˘ sál 
SAXOFONOVÉ KVARTETO BOHEMIA 
Nedûle 8. 10. 8.00 - pfiehrada Ole‰ná
ORNITOLOGICKÁ VYCHÁZKA OKOLO
P¤EHRADY - pozorování ledÀáãka fiíãního
Pátek 27. 10. 18.00 - fr˘deck˘ zámek
VEâERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU - roman-
tická prohlídka pfii svûtlech svíãek 
Beskydská muzejní a vlastivûdná spoleãnost
Stfieda 4. 10. 16.00 - Bazilika Nav‰tívení
Panny Marie 
POJëTE S NÁMI DO MARIÁNSKÉHO KOS-
TELA - vlastivûdná vycházka
âtvrtek 12. 10. 15.00 - Zelen˘ dÛm  
GEOLOGICK¯ KROUÎEK
âtvrtek 12. 10. 17.00 - Zelen˘ dÛm  
ÓNDRA LYSOHORSK¯ - BÁSNÍK
LA·SKÉHO KRAJE - vzpomínkov˘ pofiad k
95. v˘roãí narození v˘znamného fr˘deckého
rodáka a básníka
âtvrtek 19. 10. 17.00 - Zelen˘ dÛm  
·ENOV - NEJMLAD·Í MùSTO NA FR̄ -
DECKO-MÍSTECKU - vlastivûdná pfiedná‰ka
âtvrtek 21. 10. 
OKOLÍM OPAVY II. - vlastivûdná vycházka
(odjezd z nádraÏí âD v 6.50 hod.)
âtvrtek 26. 10. 17.00 - Zelen˘ dÛm  
HRADY, HRÁDKY, TVRZE A ST¤EDO-
VùKÁ MùSTA - pfiedná‰ka s promítáním dia-
pozitivÛ
HRAD HUKVALDY - tel. 0658/699 323

11KULTURA ZÁ¤Í 2000

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 9. fiíjna (pondûlí)
Fr˘dek, ul. Novodvorská (11. Z·, sídl. Slezská) * ât 17.00 - 18.00 hod.;
zahájení 12. fiíjna (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

Zahájen prodej 

ZIMNÍCH ZÁJEZDÒ
(Silvestr, lyÏafiské pobyty

v zahraniãí i u nás, 
POBYTY U MO¤E)

Prodáváme vstupenky na 
muzikál „MONTE CHRISTO“
(projekt K. Svobody, Z. Borovce

a R. Hesse v kongresovém 
sále Praha)

VHODNÉ PRO KOLEKTIVY
(sleva pfii objednání 
do konce fiíjna 2000)

Pondûlí 9 - 12 Barvínek
Úter˘ 9 - 12 a 15 - 17 Voln˘ program
Stfieda 9 - 12 Cviãení nebo taneãky 
âtvrtek 9 - 12 Zpívánky
9. 10. V˘roba bramborov˘ch razítek 
10. 10. Exkurze do jízdárny v Nov˘ch

Dvorech. Sraz u jízdárny v 9.30 hod.
23. 10. AranÏování such˘ch travin a kytiãek
24. 10. 9.30 O v˘Ïivû dûtí - pfiedná‰ka

Farní, vchod vedle Knihkupectví
sv. Jana ve Fr˘dku. Tel.: 0658/349 61
3. 10. 10.00 - 10.30 Canisterapie

- povídání o terapii pomocí psa
4. 10. 9.00 - 9. 30 Cviãení s dûtmi
10. 10. Krteãkova tvofiivost -

malování, lepení apod. 
11. 10. 9.00 - 9.30 Cviãení s dûtmi 
16. - 19. 10. od 8.30 BURZA

DùTSKÉHO OBLEâENÍ A OBUVI
(podzim - zima do vel. 170)

24. 10. 9. 30 Jak pfielstít svoji 
postavu - s Danielou Sysalovou 

25. 10. Krteãkova tvofiivost
31. 10. 9.00 Cviãení s dûtmi

Sobota 7. 10. v 15 hodin - od 4 let
SNùHURKA a dal‰í pohádky
Sobota 14. 10. v 15 hodin - od 4 let OST-
ROV SPLNùN¯CH P¤ÁNÍ v˘pravná
ãinoherní pohádka o cestû Ka‰párka za
kouzelnou perlou
Sobota 21. a 28. 10. v 15 hodin - od 4 let
STRA·IDLO BUBLIFUK o nepodafieném
stra‰ení a ãarování.

DI - klub (divadelní klub) 
Pondûlí 6. 10. v 18 hod. pfiedná‰ka Bio-
logické hodiny ãlovûka a orgánová rÛÏice
Sobota 14. 10. v 9 hod. Den zdraví KAR-
MALOGIE, v 16 hod. Klub Ka‰par sou-
tûÏní malování dûtí po pfiedstavení
Sobota 21. 10. v 9 hod. Karmalogie -
práce s energetick˘mi proudy planet
Nedûle 22. 10. v 9 hod. semináfi a sou-
hvûzdí ke vztahu ke karmû. 
Pondûlí 23. 10. v 18 hod. pfiedná‰ka
V˘Ïiva, krevní skupiny a zdraví
Pátek 27. 10. v 18 hod. klubov˘ veãer
Westman club - ·erif Sidney Bill
Sobota 28. 10. v 16 hod.Klub Ka‰par
soutûÏní malování dûtí po pfiedstavení

XII. sv. Jan Session - hudebnû
divadelní festiválek lidí volajících
a naslouchajících uvádí v pátek 13.
10. od 19.00 v kostele sv. Jana
Kfititele ve Fr˘dku pásmo ¤ekni
proã? (Fr˘decká schola) a Paprsky -
topschola z Oder. V sobotu 14. 10.
od 15.00 v b˘valém kinû Vlast.

3.10. - Náv‰tûva zámku, popfi. jin˘ch
kulturních památek - Fr˘dek
10.10. - Tvofiíme z papíru a lepenky
14.10. - sobota - Jedeme do ZOO
17.10. - Tvofiíme z pfiírodnin (‰ustí,
plody, listí, ...)
19.10. - Vystoupení pro seniory 
26.-27.10. - Noãní dobrodruÏství s klu-
bem Nezbeda (spaní v klubovnû)
Scházíme se kaÏd˘ den od 13.00-
17.00 v budovû lidového domu - ulice
F. âejky 450 v Místku.

30. 9. a 1. 10. KINO NEHRAJE!
5. - 11. 10. 17.45 a 20.00 JÁ, MÉ

DRUHÉ JÁ A IRENA (USA)
7. 10. 15. 30 NEZBEDNÍCI 
12. - 18. 10. 17.45 SAMOTÁ¤I (âR)

20.00 MÒJ SOUSED ZABIJÁK
(USA)

14. 10. 15.30. Z PEKLA ·TùSTÍ
19. - 25. 10.

17.45 SLEPIâÍ ÚLET (USA, VB)
20.00 BOJI·Tù ZEMù (USA)

21. 10. 15. 30 PRINCEZNA ZE
MLEJNA II.

26. 10. - 1. 11.
17.45 a 20.00 X - MEN (USA)

28. 10. 15. 30 KRAKONO· 
A PYTLÁK
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Do v‰ech schránek ve mûstû zdarma.

AUTO·KOLA
Jifií Kreuziger, FM

KLIMATIZACE, ABS

TEL.: 624 014, 369 45, 626 854

mobil: 0603 442 920

tel./zázn.: 627 500

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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