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V á Ï e n í
obãané,

pomalu
o d e z n í v á
první hroz-
n˘ ‰ok ze
smr t í c í ho
úderu tero-
ristÛ na
a m e r i c k á
m û s t a ,
z úderu, kter˘ hodnû zmûnil pojí-
mání terorismu „dfiíve“ a „nyní“.
Za nás v‰echny jsem vyjádfiil
soustrast na‰emu sesterskému
mûstu Ames v Iowû v USA
a dovolím si zde uvést odpovûì
starosty mûsta pana Teda
Tedesca ze dne 14.9. 2001:
„Stále jsme v ‰oku a cítíme
hroznou bolest. Nyní truchlí-
me nad na‰imi ztracen˘mi bra-
try a sestrami, ale jsme roz-
hodnuti najít a potrestat ty,
ktefií jsou za to zodpovûdni.
Tento svût nemÛÏe Ïít v rukou
teroristÛ, oni nemohou vlád-
nout lidstvu. Dûkujeme Vám
v‰em za Vá‰ zájem a starost.“ 

Myslím, Ïe kaÏd˘ normální ãlo-
vûk si pfieje potrestání vraÏd tisí-
cÛ nevinn˘ch civilistÛ, Ïádn˘
trest v‰ak jiÏ neodstraní na‰i vtí-
ravou my‰lenku - nebude to
nûkdy nûkde pokraãovat?
Fanatick˘ch adeptÛ na sebezni-
ãení s cílem zabít kolem sebe co
nejvíce lidí jsou údajnû stovky,
ne-li tisíce. âeká nás nová doba
boje proti tomuto obrovskému
nebezpeãí.

VáÏení obãané, pfies hrÛzu
v americk˘ch mûstech pokraãuje
u nás normální bûh Ïivota
a s ním i nûkteré dÛleÏité body
v Ïivotû mûsta. Zapoãali jsme
s rekonstrukcí námûstí Svobody
a je to velmi obtíÏn˘ úkol. Pevnû
vûfiím, Ïe se neobjeví neoãeká-
vané a obtíÏnû a hlavnû pomalu
fie‰itelné problémy a Ïe koncem
roku uÏ bude moÏno námûstím
v novém hávu klidnû projít. A Ïe
budeme ve mûstû mít zase nové
krásné místo. Koncem záfií pro-
bûhne zasedání zastupitelstva
mûsta nyní jiÏ v rekonstruované
velké zasedací síni na radnici.
Vedle otázek rozpoãtu bude
zfiejmû nejvût‰í zájem poutat
zadání zmûny územního plánu
mûsta a návrh vyhlá‰ky t˘kající
se omezení provozní doby res-
tauraãních zafiízení zpÛsobují-
cích naru‰ování vefiejného
pofiádku.

Pfieji nám v‰em v této nelehké
dobû co nejvíce radostn˘ch
zpráv, aÈ pfiicházející boufie
smete jenom viníky teroristic-
k˘ch akcí a nechÈ nacházíme
v na‰em svûtû více pochopení
pro jiné...
Zdenûk Stolafi, starosta mûsta

Zaãátkem záfií nav‰tívil
Fr˘dek-Místek nov˘ pfiedseda
KDU-âSL Cyril Svoboda.
Hlavním dÛvodem jeho náv‰tû-
vy bylo seznámení se s místní-
mi politiky. 

„BlíÏí se super volební rok
a v tuto dobu je komunikace mezi
politiky obzvlá‰È dÛleÏitá, a to na
v‰ech úrovních. Plním pfiedse-
vzetí, Ïe budeme komunikovat
napfiíã v‰emi politick˘mi strana-
mi, proto jsem pfiijel,“ konstatoval
na úvod pfii setkání s novináfii na
fr˘decko-místecké radnici Cyril
Svoboda. Diskuse se toãila
kolem kontrol ãesk˘ch obãanÛ
cestujících  do Velké Británie.
„Myslím, Ïe kontroly na leti‰tích
problém vystûhovalcÛ zdaleka

nefie‰í. VÏdyÈ do Velké Británie
se dá docestovat i mnoha jin˘mi
zpÛsoby, ale dÛslednû se kontro-
luje právû jen na leti‰tích. Vláda
Velké Británie pochopitelnû hájí
své zájmy a u na‰í vlády nenará-
Ïí na dostateãn˘ odpor. Na‰e
strana je velmi kritická k postoji
vlády k tûmto otázkám. VÏdyÈ od
ãervna, kdy probûhla schÛzka
ministrÛ obou zemí, s námi minis-
tr Kavan nemluvil, neinformoval
nás, jak jednání probûhla. Máme
jen velmi málo ‰ancí, jak jednání
ovlivnit. Vidíme to jako dÛkaz, jak
se vláda k obãanÛm vlastní zemû
nemá chovat,“ pronesl ve Fr˘dku
velmi kritická slova na adresu
ministerstva zahraniãních vûcí,
potaÏmo vlády, Cyril Svoboda.

Dodal, Ïe podle jeho názoru by
situaci vyfie‰il standardní postup,
a sice zavedení vízové povinnos-
ti pro na‰e obãany ze strany
Velké Británie. „Stejnû by tato
vízová povinnost trvala jen do
doby na‰eho vstupu do Evropské
unie, kter˘ se pfiedpokládá na rok
2004,“ dodal. Podotkl také, Ïe
migrace RómÛ je dlouhodob˘
problém a kontrolami se celá vûc
neuklidní, ale naopak bude spí‰e
pfiíãinou vyostfiení mezinárodních
vztahÛ. „Je tfieba si uvûdomit, Ïe
v‰ichni mohou opustit jakoukoliv
zemi vãetnû vlastní, ale nikdo
nemá automatické právo vstoupit
do jakékoliv zemû s v˘jimkou
vlastní,“ konstatoval Svoboda. 

Pozdûji se diskuse stoãila na
vytváfiení pfiedvolebních koalic.
„Na celonárodní úrovni, do sená-
tu a parlamentu, stavíme spoleã-
nou kandidátku v rámci ãtyfikoali-
ce. Co se bude dít v krajích, je
v‰ak na rozhodnutí krajsk˘ch
v˘borÛ. Ty od nás mají pouze
doporuãení nevytváfiet koalice
s republikány a komunisty, to jsou
podle mne strany minulosti.
Nemohu ov‰em vylouãit, Ïe
v nûkter˘ch jednotliv˘ch místech
vytvofií KDU-âSL koalici
i s nûkterou z tûchto stran.
V mal˘ch obcích v‰ak více záleÏí
na osobnostech neÏ na pfiíslu‰-
nosti k té ãi oné politické stranû,“
fiekl Svoboda. Dodal, Ïe jeho
strana intenzivnû pracuje na
sestavení vlastních kandidátek,
pfiiãemÏ pr˘ má k dispozici dosta-
tek kvalitních osobností, takÏe je
z ãeho vybírat. 28. záfií mají b˘t
jednotlivé kandidátky KDU-âSL
hotovy a v Olomouci bude pfied-
staveno 14 vítûzÛ. (jr)

Cyril Svoboda pfiijel diskutovat na fr˘deckou radnici 

Nov˘ pfiedseda KDU-âSL Cyril Svoboda a fr˘decko-místeck˘ místo-
starosta za KDU-âSL Josef Vojvodík po tiskové konferenci na
Mûstském úfiadû ve Fr˘dku-Místku. 

Foto: Jana Rumianová

Obãany Fr˘dku-Místku zcela
jistû netû‰í stavební práce,
které v souãasné dobû probí-
hají na námûstí Svobody ve
Fr˘dku-Místku. V souãasné
dobû probíhají základní sta-
vební práce, stanoven˘ harmo-
nogram sice doznal urãit˘ch
zmûn, ale Mûsto vûfií, Ïe se
i pfiesto podafií práce dokonãit
vãas, to znamená do konce
listopadu tohoto roku.

„Z dÛvodu nutnosti dofie‰ení
majetkoprávních vztahÛ na
námûstí Svobody jsme museli
pfiistoupit ke drobné zmûnû kon-
cepce. Navíc práci komplikuje
uloÏení inÏen˘rsk˘ch sítí - proti
pfiedpokladÛm se totiÏ ukázalo,
Ïe pfiesto, Ïe o nich správci tvrdi-
li, Ïe jsou v pofiádku a nemusí se
pfiekládat, jsou ve skuteãnosti
uloÏeny tûsnû pod povrchy chod-

níkÛ. Kromû toho jsme po odkrytí
zjistili, Ïe jsou ve velmi ‰patném
stavu. Tyto skuteãnosti zpÛsobily
problémy v ãasovém plnûní
závazkÛ. Nicménû termín konec
listopadu nechceme opustit
a vûfiím tomu, Ïe je stále velmi
reáln˘,“ fiíká místostarosta
Fr˘dku-Místku Petr Rafaj. 

Aktuální informace o prÛbûhu
stavby, nejbliÏ‰ím harmonogra-
mu, i v‰echny dal‰í potfiebné
informace, jsou pro obãany k dis-
pozici ve v˘loze Landovy droge-
rie. „Jsme si vûdomi, Ïe stavební
práce zpÛsobují lidem obtíÏe.
Tyto se zvlá‰tû dot˘kají lidí bydlí-
cích na námûstí. SnaÏíme se tyto
nepfiíjemné faktory minimalizo-
vat, hledat pfiijatelné kompromisy
a pfiípadné pfiipomínky fie‰it oka-
mÏitû,“ dodává Petr Rafaj. (jr)

Místecké námûstí ovládli dûlníci ·umn˘ Fr˘dek-Místek
Fr˘dek-Místek coby „·umné

mûsto“ se objeví na programu
âeské televize pfií‰tí rok v únoru.
Protagonista jmenovaného cyklu
David Vávra natáãel dokument
o Fr̆ dku-Místku zaãátkem záfií.
Tradiãnû vûnoval velkou pozor-
nost zdej‰í prÛmyslové architektu-
fie, v pofiadu zfiejmû uvidíme fr̆ -
deckou Landsbergrovu továrnu
z konce 19. století, fieditelství
Slezanu, Kavárnu Radho‰È,
Hlubokou ulici, Sekerovu vilu
a dal‰í fr̆ decko-místecké skvosty.

Vlci útoãili v mûstské ãásti
Je to neuvûfiitelné: ve fr˘dec-

ko-místecké mûstské ãásti
Skalice fiádili v polovinû záfií vlci.
Roztrhali osm plemenn˘ch bera-
nÛ a dal‰í ãtyfii poranili tak
váÏnû, Ïe zvífiata musela b˘t
utracena. Majiteli beranÛ
Ladislavu ·putovi tak vznikla
stotisícová ‰koda. 
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Jednání zastupitelstva bude
moÏné sledovat i na velkém
monitoru, kter˘ bude umístûn
v hale pfied zasedací síní: toto
je jen jedna ze zmûn, kter˘mi
prochází rekonstruovaná
velká zasedací síÀ Mûstského
úfiadu ve Fr˘dku-Místku.

Interiér sínû bude obloÏen
pÛvodním tmav˘m dfievem v
kombinaci se svûtl˘m bukem.
Jednou ze zásadních novinek
bude moderní hlasovací zafiízení
propojené s poãítaãi, které
umoÏní pfiehlednûj‰í, pfiesnûj‰í
hlasování zastupitelÛ a pfiede-
v‰ím urychlí jednání. Souãástí
zafiízení bude i rozmûrné pro-
jekãní plátno. Práce na rekon-
strukci by mûly b˘t dokonãeny
je‰tû pfied zasedáním zastupitel-
stva koncem záfií. 

„Abychom práce stihli do toho-
to termínu provést, dûlníci pracu-
jí aÏ do noci. ZdrÏení totiÏ zpÛso-
bily neãekané komplikace, kter˘-
mi byl havarijní stav stfiechy vãet-
nû nosn˘ch konstrukcí a rovnûÏ
podlaha byla v neãekanû ‰pat-
ném stavu. Museli jsme tedy
podlahu i stfiechu vymûnit, aãko-
liv to pÛvodnû nebylo v plánu.
Kromû toho jsme novû vybavili
interiér sínû, pfiiãemÏ její historic-
ké dfievûné obloÏení  zÛstalo
zachováno,“ informuje vedoucí
investiãního odboru Mûstského
úfiadu ve Fr˘dku-Místku Jan
Kaspfiík. 

Autorem projektu je fr˘decko-
místeck˘ architekt Kamil Zezula.
Hlavním dodavetelem prací je
firma Gipostav FM p. Králová,
interiér vybavila firma Ambra
s.r.o., techniku dodala firma
Versa - systém s.r.o.              (jr)
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Sleva na knihy 
Knihkupectví Jakub na Farním

námûstí v Místku vedle kostela
sv. Jakuba oslaví 1. v˘roãí svého
otevfiení. Pfii této pfiíleÏitosti
nabídne v t˘dnu od 29.10. do 
3. 11. v‰em sv˘m zákazníkÛm
v˘roãní slevu 10 % na v‰echno
zbofií. 

Pátá ‰kola má nov˘ kabát
Leto‰ní prázdniny nebyly jen

dny odpoãinku, ale i plné práce
a 5. základní ‰kole E. Krásno-
horské 2254 pfiinesly velké
zmûny. Doslova do nového
kabátu se ‰kola oblékla po 45.
letech a nov˘ ‰kolní rok pfiivítala
opravená a záfiící nov˘mi barva-
mi. Její vzhled ocenili nejen uãi-
telé a rozzáfiené oãi dûtí, ale
i ‰iroká vefiejnost.

Podûkování patfií mûstskému
úfiadu - odboru ‰kolství  a kultury,
odboru územního rozvoje
a investic za pfiípravu a realizaci
celé akce a firmû Janík, která cel-
kovou opravu fasád kvalitnû pro-
vedla. (Milan Krasula, fied. ‰k.)

Proti pfiedpokladÛm se ukázalo, Ïe velká zasedací síÀ Mûstského
úfiadu ve Fr˘dku-Místku má v dezolátním stavu stfiechu i podlahu.
Aãkoliv v polovinû srpna je‰tû ze stûn zely díry a dráty, na zasedání
zastupitelstva koncem záfií v‰e musí b˘t v pofiádku. 

Foto: Jana Rumianová

Velká zasedací síÀ dostala nov˘ háv

Radnice se uÏ nûkolik let
snaÏí, aby obãany bydlící na
sídli‰ti Slezská neobtûÏovala
nová benzínová pumpa.

„Tento problém zavinilo pfied-
chozí vedení radnice, pfiípad se
táhne uÏ fiadovû ‰est aÏ osm let
od doby, kdy se nov˘ majitel
pozemku rozhodl realizovat svÛj
investiãní zámûr a postavit i pfies
protesty obãanÛ na Slezské
novou benzínovou pumpu.
Stavebním úfiadem bylo vydáno
územní rozhodnutí a pfies nega-
tivní vyjádfiení mûstského úfiadu
bylo vydáno tehdej‰ím stavebním
úfiadem stavební povolení,“ popi-
suje problém fr˘decko-místeck˘
místostarosta Petr Rafaj.
Mûstsk˘ úfiad respektoval názory
obãanÛ a podal odvolání proti
stavebnímu rozhodnutí. Po dlou-
h˘ch peripetiích a nûkolika odvo-
láních nakonec nejvy‰‰í odvolací

orgán, kter˘m je ministerstvo pro
místní rozvoj, rozhodlo o právo-
platnosti odvolání mûsta a s defi-
nitivní platností zru‰ilo vydání sta-
vebního povolení k pumpû.
„Znamená to urãitou nadûji, Ïe
na sídli‰ti Slezská dal‰í pumpa
nebude, ale neznamená to, Ïe by
o stavbû bylo definitivnû rozhod-
nuto. Vûc se pouze vrátila do
správního fiízení, kde je znovu
jednáno o vydání stavebního
povolení,“ vysvûtluje sloÏitost pfií-
padu Petr Rafaj. Ujistil, Ïe Mûsto
znovu vydá ve‰kerá stanoviska
vÛãi stavbû v negativním smyslu.
„Doufáme, Ïe tentokrát stavební
povolení vydáno nebude. Názor
radnice je takov˘, Ïe do obytné
zóny podobné ãinnosti nepatfií,
neboÈ zhor‰ují uÏ tak velice sloÏi-
tou dopravní situaci na Slezské
a niãí Ïivotní prostfiedí,“ dodal
místostarosta. (jr)

Pumpa na Slezské snad nebude

Setkání k v˘roãí 
vzniku republiky

Skautsk˘ oddíl Místecká ãtver-
ka se, stejnû jako kaÏd˘ rok
i letos, schází v den v˘roãí vzni-
ku âeskoslovenska u busty
Tomá‰e G. Masaryka ve Fr˘dku
pfied b˘valou obchodní akademií.
„Leto‰ní v˘roãí pfiipadá na nedûli
a právû proto chceme pozvat
k úãasti i obãany na‰eho mûsta,“
fiíká vedoucí oddílu Místecká
ãtverka Martin Pûlucha. Setkání
bude mít tento program:

9.00 - 10.00 hodin - ãestná
stráÏ skautÛ Mâ

10.00 - 10.15 hodin - projev
k odkazu 28. fiíjna 1918 a T. G.
Masaryka pronese vedoucí oddí-
lu Martin Pûlucha

10.15 hodin - státní hymna
10.18 hodin - na závûr chlap-

ci Místecké ãtverky setkání ukon-
ãí oddílov˘m pokfiikem

Motto akce: „Bûda národu,
kter˘ ztrácí pamûÈ!“

MST se obãanÛm
omlouvají za v˘padek

Moravskoslezské teplárny,
divize Teplárna Fr˘dek-Místek,
se touto cestou omlouvají  v‰em
obãanÛm mûsta za zpoÏdûní
v obnovû dodávek teplé vody po
plánované provozní odstávce
dne 9.8.2001.

V dobû provozní odstávky
probíhaly na nûkolika místech
horkovodu nutné opravy dle pfie-
dem stanoveného harmonogra-
mu. Pfies ve‰kerou snahu
zamûstnancÛ do‰lo ke skluzu
v dosaÏení potfiebn˘ch technic-
k˘ch parametrÛ, zvlá‰tû pro mís-
teckou ãást mûsta, a ãást záso-
bovan˘ch bytÛ zÛstala o den
déle bez teplé vody.

KaÏd˘ v˘padek v dodávce ãi
kvalitû tepla nás mrzí a za kom-
plikace zpÛsobené Vám, na‰im
spoluobãanÛm, se touto cestou
je‰tû jednou omlouváme.

Pobeskydsk˘ aviatick˘ klub
Fr˘dek-Místek ve spolupráci
se Stanicí mlad˘ch turistÛ
Fr˘dek-Místek pofiádá 13. fiíjna
na leti‰ti v Místku - Bahnû III.
roãník Pobeskydské drakiády.

Program:
Dopoledne: 
10.00 - 13.00 Letové ukázky

rádiem fiízen˘ch modelÛ letadel
a vrtulníkÛ. MoÏnost prohlídky
skuteãn˘ch ultralehk˘ch letadel
a modelÛ letadel. 

Odpoledne:
13.00 - 13.30 - Zápis dûtí do

soutûÏí s pfiinesen˘mi draky
(nezapomeÀte svého draka
pojmenovat!)

13.30 - 15.00 - SoutûÏní létání
s draky - nejv˘‰, nejdéle, nejlé-
pe, umûleck˘ dojem

15.00 - 15.30 - Vyhodnocení
vítûzÛ III. roãníku Pobeskydské
drakiády

15.00 - 18.00 - Pokraãování
letov˘ch ukázek rádiem fiízen˘ch
modelÛ letadel a vrtulníkÛ.
Letové ukázky ultralehk˘ch leta-
del. 

V prÛbûhu drakiády se dûti
mohou úãastnit nejrÛznûj‰ích
dovednostních soutûÏí a získat
tak sladké odmûny. 

Obãerstvení pro náv‰tûvníky
akce je zaji‰tûno pfiímo na leti‰ti.

Bude III. Pobeskydská 
drakiáda

Mladí fotografové
mají ‰anci

Fotoklub Art Collegium
Fr˘dek-Místek s podporou fr˘-
decko-místeckého mûstského
úfiadu vyhla‰uje fotosoutûÏ na
volné téma pro autory do 25 let. 

Formát zaslan˘ch snímkÛ by
mûl b˘t 13 x 18 cm a vût‰í, uzá-
vûrka soutûÏe je 15. listopadu
2001, KaÏdá fotografie musí b˘t
na zadní stranû oznaãena
názvem, jménem, adresou a rod-
n˘m ãíslem autora. VernisáÏ
v˘stavy nejlep‰ích fotografií
bude 15. ledna 2002 v prosto-
rách Obchodní akademie na ulici
Palackého v Místku. Autofii obdr-
Ïí své snímky zpût v bfieznu pfií‰-
tího roku. 

Fotografie zasílejte na adresu
Roman Mokro‰, Anenská 634,
738 02 Fr˘dek-Místek. BliÏ‰í infor-
mace podá také v odpoledních
hodinách ãlen klubu Jifií Kluska na
telefonu 0658/658 106.

Kurzy v Hledání
Spoleãnost Hledání na Hlu-

boké ulici 64 ve Fr˘dku zahajuje
tyto kurzy:

Pondûlí 19.30 - 20.30
Asparsa jóga

Úter˘ 9.30 - 10.30
Jóga pro dÛchodce
16.00 - 17.30
Jóga zaãáteãníci
17.30 - 19.00
Pránajáma

Stfieda 18.30 - 20.00
Tai-chi Chuan

âtvrtek 18.00 - 19.30
Tai-chi
20.00 - 21.30
Meditace

KaÏdá poslední sobota v mûsí-
ci od 14.00 - Sant Mat

Pátek 12.10. - 18.00 - Pfiedná-
‰ka Tajemná síla pyramidy.
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O posledním prázdninovém
víkendu, jako uÏ tradiãnû, pro-
bûhly „Fr˘decké slavnosti“ na
Zámeckém námûstí. 

Zámûr  mûstského úfiadu ales-
poÀ jednou v roce sv˘m mû‰Èa-
nÛm zprostfiedkovat romantick˘
v˘let do historie, se opût neminul
úãinkem. Ale o tom by lépe
mohlo povyprávût na 1500 spo-
kojen˘ch náv‰tûvníkÛ, ktefií
v sobotu a nedûli na slavnosti pfii-
‰li. Odbor ‰kolství, kultury, mlá-
deÏe a tûlov˘chovy jako hlavní
koordinátor mûl v tomto roãníku
zvlá‰tû ‰Èastnou ruku pfii volbû
dramaturgie slavností. Sobotní
veãer otevfielo pfiedstavení
Divadla Continuo z âesk˘ch
Budûjovic s hrou Circus vitae
a potlesk na závûr nebral konce. 

„Balábilé“ a prÛvod úãinkujících
námûstím zahájil nedûlní ãást
slavností. UÏ pfii vstupu do
zámku a zámeckého parku na
náv‰tûvníky d˘chla atmosféra

historie a romantiky, prodejní
stánky s tradiãními lidov˘mi
v˘robky, ukázky star˘ch fiemesel
- kováfie, hrnãífie, svíãkafie, tesa-
fie, pekafie apod. Dûti zvlá‰tû pfii-
tahovaly ohrádky s oveãkami,
kozou a dal‰ími domácími zvífia-
ty. Cel˘m dnem se pak nesly tóny
historické hudby, fiinãení meãÛ
a rytífisk˘ch zbrojí, v˘stfiely vojá-
kÛ z dob napoleonsk˘ch válek
i hlasy hercÛ z pfiedstavení
a pfiedstaveníãek pro malé
i velké. Zvlá‰tní pozornosti se
tû‰ili soutûÏe pro dûti s rytífiskou
tématikou a stfielnice z lukÛ
a ku‰í. Tato  krásná tradice, kte-
rou mûstsk˘ úfiad podporuje uÏ
pát˘m rokem, není jen mil˘m roz-
louãením se s prázdninami, ale
hlavnû pfiíjemn˘m poohlédnutím
za tradiãními lidsk˘mi hodnotami
a na‰í historií. Zb˘vá jen popfiát
takov˘mto snahám mnoho úspû-
chÛ  do dal‰ích roãníkÛ
Fr˘deck˘ch slavností.         (o‰k)
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Zastupitelé Zbynûk ·ost˘, Petr Kozák a fr˘decko-místeck˘ místosta-
rosta Josef Vojvodík na zasedání zastupitelstva mûsta. 

Foto: Jana Rumianová

Fr˘decké slavnosti doprovodil 
dé‰È, ale i dobrá pohoda zúãastnûn˘ch

Je moÏné Ïádat o finanãní pfiíspûvky ze
zdravotního fondu Mûsta FM

Oznamujeme v‰em obãa-
nÛm a organizacím, Ïe mohou
posílat své poÏadavky na
financování projektÛ urãen˘ch
na podporu a realizaci zdravot-
ních opatfiení a programÛ,
které zlep‰í zdravotní péãi
obãanÛ Fr˘dku-Místku, a to na
odbor sociálních sluÏeb
Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-
Místku, ulice Radniãní 1148.
Pro projednání Ïádostí a projektÛ
a jejich financování je‰tû v roce
2001 je nutno tyto doruãit do 15.
fiíjna 2001. Ve stejném termínu
oãekáváme poÏadavky i pro rok
2002 s ohledem na pfiípravu roz-
poãtu Mûsta na rok 2002.
Finanãní prostfiedky zdravotního
fondu slouÏí na podporu vefiejné-
ho zdraví a úãelovû jsou vynaklá-
dány následovnû: 

1. V˘chova ke zdraví a zdravé-
mu zpÛsobu Ïivota rodin a popu-
laãních, sociálních nebo chronic-
ky nemocn˘ch skupin obyvatel-
stva mûsta Fr˘dek-Místek.

2. Podílet se na potírání drogo-

vé závislosti formou podpory
sdruÏením zab˘vajícím se touto
problematikou. 

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 pod-
poru odborn˘ch kongresÛ a semi-
náfiÛ, které jsou uskuteãÀovány
pod zá‰titou mûsta v souãinnosti
s Nemocnicí FM, 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.).  (oss)

Zastupitelstvo bude jednat 

Zastupitelstvo mûsta Fr˘-
dku-Místku na svém zasedání
koncem záfií projedná celou
fiadu dÛleÏit˘ch bodÛ. Mezi ty
nejdÛleÏitûj‰í by mûla patfiit uÏ
tradiãnû zmûna rozpoãtu
mûsta Fr˘dku-Místku.

Následovat bude blok schvalo-
vání dotací z jednotliv˘ch fondÛ
mûsta a posléze blok materiálÛ
t˘kajících se hospodafiení s
majetkem mûsta. Neménû dÛle-
Ïitá bude i 5. zmûna územního
plánu mûsta a schválení smlouvy
o spolupráci mezi mûstem
Fr˘dek-Místek a spoleãností
Sandra Textile Mills s.r.o., která
je hlavním investorem prÛmyslo-

vé zóny Chlebovice. Zastupitelé
budou jednat o zmûnách nûkoli-
ka obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek,
mezi jin˘mi také opûtovnû o
vyhlá‰ce t˘kající se moÏnosti sta-
novení provozní doby problémo-
v˘ch hostinsk˘ch a jin˘ch provo-
zoven. Pfiednesen by mûl b˘t
také návrh programu zvy‰ování
bezpeãnosti dopravy a jejího
zpfiístupÀování osobám s omeze-
nou schopností a orientací v
rámci pfiíprav na vstup do
Evropské unie. Podrobnou infor-
maci o prÛbûhu zasedání zastu-
pitelstva mûsta pfiineseme v pfií‰-
tím ãísle Zpravodaje. (jr)

Rada mûsta Fr˘dku-Místku vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na obsazení
funkce fieditele(ky) Centra pro mentálnû postiÏenou mládeÏ Fr˘dek-
Místek, pfiíspûvkové organizace.

Pfiedpoklady a dal‰í podmínky poÏadované po uchazeãích:
• V· vzdûlání magisterské pedagogického smûru - speciální peda-

gogika, doloÏeno ovûfienou kopií diplomu
• Min. 5 let praxe v zafiízení s poÏadovan˘m stejn˘m vzdûláním
• Znalosti pfiíslu‰n˘ch právních pfiedpisÛ 
• Písemné vypracování koncepce (vlastní návrh, pfiedstava) chodu

zafiízení
• Obãanská a morální bezúhonnost doloÏená v˘pisem z rejstfiíku

trestÛ a osvûdãením o zpÛsobilosti dle z. ã. 451/1991 Sb. (lustraã-
ní osvûdãení)

Písemnou pfiihlá‰ku doplÀte struãn˘m profesním Ïivotopisem a ovû-
fienou kopií diplomu. 

Své nabídky zasílejte do 15. fiíjna 2001 na adresu: 
Odbor sociálních sluÏeb
Mûstsk˘ úfiad 
Radniãní 1148
738 22 Fr˘dek-Místek

Hledá se nov˘ fieditel centra

V posledních nûkolika dnech
se obãané obracejí na Mûstsk˘
úfiad Fr˘dek - Místek s dotazy
smûfiovan˘mi na problematiku
civilní ochrany, na kterou se
zpûtnû v prÛbûhu nûkolika let
nekladl pfiíli‰ velk˘ dÛraz.

AÏ nûkolik nedávn˘ch událostí
pfiimûlo správní orgány k urychle-
ní procedur tvorby a zdokonalo-
vání krizov˘ch a havarijních
plánÛ. V otázkách prevence se
kupfiíkladu Ministerstvo obrany
âR vyslovilo, Ïe se zam˘‰lí nad
variantami pravidelného ‰kolení
obyvatel, t˘kajících se chování v
krizov˘ch situacích. Je povaÏová-
no za nezbytné informovat také
Ïáky, jak se chovat v pfiípadû kri-
zov˘ch situací, coÏ by bylo pfií-
padnû zabezpeãeno Minister-

stvem ‰kolství âR s pomocí fiedi-
telÛ v‰ech typÛ ‰kol.

Na‰e mûsto, stejnû jako tomu
je i jinde, vûnuje této problemati-
ce potfiebn˘ prostor a úzce spolu-
pracuje s jednotkami integrova-
ného záchranného systému, tj.
Hasiãsk˘m záchrann˘m sborem
âR, sbory dobrovoln˘ch hasiãÛ,
zdravotnickou záchrannou sluÏ-
bou, Mûstskou policií a Policií âR,
i dal‰ími povûfien˘mi institucemi a
subjekty, jeÏ jsou adekvátnû a
okamÏitû schopny reagovat na
vzniklou situaci.

V pfiípadû jak˘chkoliv záleÏitos-
tí, t˘kajících se oblasti CO (plánÛ
ukrytí obyvatel apod.), se mohou
obãané obracet se sv˘mi dotazy
na Mûstsk˘ úfiad Fr˘dek-Místek,
tel.: 0658/609 124 (paní Válková).

Informace o civilní ochranû

Pfied mûsícem strávili ve
Fr˘dku-Místku dva t˘dny na‰i
pfiátelé z zdruÏebního mûsta
Ames v americkém státû Iowa.
O jejich oficiální náv‰tûvû
Fr˘dku-Místku i o nich samot-
n˘ch jsme informovali v minu-
lém ãísle Zpravodaje.

Mûli jsme pochopitelnû obavy,
jestli se jim pfii útocích na New
York nûco ‰patného nepfiihodilo,

proto jsme jim za redakci
Zpravodaje poslali e-maily
a vyjádfiili lítost nad tím, co se
stalo. V‰ichni z AmeriãanÛ odpo-
vûdûli, Ïe jsou v pofiádku oni
samotní i jejich pfiátelé a rodinní
pfiíslu‰níci. Napsali, Ïe jsou udá-
lostmi ‰okováni a Ïe si velice váÏí
úãasti a soucitu ãesk˘ch obãanÛ.
Také vyjádfiili své odhodlání
pomstít teroristick˘ ãin.          (jr)

Amesané jsou v pofiádku
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V fiíjnu a listopadu bude pro
obãany zaji‰tûn sbûr objemo-
vého odpadu. Do rozmístûn˘ch
velkoobjemov˘ch  kontejnerÛ
je moÏné odkládat odpad vût-
‰ích rozmûrÛ (jako napfiíklad
nábytek, matrace, koberce
apod.), kter˘ do bûÏn˘ch
popelnic nevejde. Kontejnery
nejsou urãeny na popel, bûÏn˘
komunální ãi stavební odpad,
nebo odpad nebezpeãn˘.

Informace plátcÛm poplatku
za odpad:

Zmûny dÛleÏité k v˘poãtu
poplatku za odpad dle vyhlá‰ky
ã. 11/2000 je nutno písemnû
oznámit správci poplatku  do 15
dnÛ, od chvíle, kdy nastala
zmûna v poãtu osob bydlících v
domû.

U bytov˘ch domÛ se toto ozna-
muje správci ( realitní kanceláfii,
zástupci vlastníkÛ apod.).

Vlastníci rodinn˘ch domÛ nové
skuteãnosti oznámí na MûÚ
odboru dopravy a sluÏeb. 

Od pátku 12.fiíjna   
do pondûlí 15. fiíjna
Chlebovice - u b˘valého MNV
Chlebovice - u transformátoru
Chlebovice - v dolní ãásti u pana
Martínka
Chlebovice - u myslivny
LysÛvky - u paní Koneãné
LysÛvky - u pana Sochy
Zelinkovice - u obchodu
Zelinkovice - ul. Rovenská
Skalice - u kulturního domu
Skalice - u kostela
Skalice - zastávka  U vrby
Skalice - kamenec u rozcestí
Skalice - u lávky na Dobrou

Od pátku 19. fiíjna 
do pondûlí 22. fiíjna 
Lískovec - u hasiãské zbrojnice
Lískovec - na toãnû  v Hájku
Lískovec - aut. stanovi‰tû u VP
Nová osada - u obchodu
Nová osada - ul. Hakena
Novodvorská
Pekafiská - parkovi‰tû naproti ãp. 3125
Panské Nové Dvory - u hasiãské
zbrojnice

Panské Nové Dvory - u pana Kalety
K Hájku - u obchodu
K lesu - u pana Bialka
Bruzovská - u vodárny
âerná cesta  - u obchodu

Od pátku 26. fiíjna 
do pátku 29.fiíjna   
Nad mostárnou - u lávky
Kollárova - u domu s peãovatel-
skou sluÏbou
Klicperova - u popelnic
Vr‰avec - na konci ulice u lesa
Slezská I - na parkovi‰ti
Jiráskova - pod samoobsluhou
Hálkova - v˘mûníkové stanice
Zd. ·tûpánka - za restaurací Riviera
Palkovická - u podchodu
Stará Riviera - u ‰kolky
Bezruãova -  u Betonov˘ch zábran
Anenská - u vchodu ãp.632

Od pátku 2. listopadu  
do pondûlí 5. listopadu
Fr˘dlantská - u vûÏáku u svûtelné
kfiiÏovatky
âelakovského - u b˘valého obchodu
Riegrova
Pion˘rÛ - u vchodu ãp. 803 - 805

Myslbekova - u rozvodny
Gagarinova - pfied domem ãp.
1765 - 1767
PND - rezervace
J. Trnky - u restaurace Morava
J. Skupy - na parkovi‰ti za kultur-
ním domem VP
Cihelní - u 10. Z·
Pavlíkova  - u obchodu s potravinami
K Ole‰né - u pana Kubaly ãp. 1332
âerná cesta - u obchodu

Od pátku 9. listopadu 
do pondûlí 12. listopadu
Bahno-pfiíkopy - u garáÏí za sbûr-
nou surovin
Stará  Riviera - u ‰kolky
Bezruãova - u betonov˘ch zábran
Nová osada - u obchodu
Nová osada - ul. Hakena
Havlíãkova - u ãesel
HodoÀovického náhonu
Dr. Vaculíka - konec parkovi‰tû
Kollárova - u peãovatelského domu
·karabelova - u ãp. 562 ‰kolka Nadûje
Tolstého
V. Talicha - poblíÏ PNS
Fibichova - poblíÏ gymnázia

Proã se mûstské lesy staly
samostatn˘m podnikatelsk˘m
subjektem? Jsou stále závislé
na mûstském rozpoãtu? 

„Je tomu uÏ pût let, kdy mûst-
ské lesy byly vyãlenûny z odboru
Îivotního prostfiedí a zemûdûlství
jakoÏto samostatn˘  podnikatel-
sk˘ subjekt. DÛvodÛ pro to bylo
hned nûkolik. V tuto dobu mûsto
oddûlovalo hospodáfiskou ãin-
nost i sluÏby z mûsta do samo-
statn˘ch organizací. RovnûÏ
samostatné úãetnictví ve své
podstatû nutí, aby spoleãnost
nebyla zcela napojená na mûst-
sk˘ rozpoãet, ale sv˘m pfiiãinû-
ním se stala spoleãností zdravûj-
‰í, tzv. trÏní. JelikoÏ máme lesa
málo, jen 320 ha, roztfií‰tûného
na devíti katastrech, museli jsme
roz‰ífiit práce a sluÏby pro vlast-
níky lesa a jiné podnikatelské
subjekty. Star‰í generace si jistû
pamatuje vûtrnou kalamitu, která
postihla na‰e lesy v roce 1957,
kdy bûhem jediné noci vichfiice
doslova smetla Fr˘deck˘  a vel-
kou ãást místeckého lesa. Lesáci
pak mûli tfii roky plné ruce práce
a stav dne‰ního lesa je jejich
dobrou vizitkou. Dne‰ní les tedy
má ãtyfiicet let, coÏ je u lesa tepr-
ve hranice, kdy na sebe zaãíná
vydûlávat. I kdyÏ vydûlávat je asi
‰patnû volené slovo, spí‰ bych

fiekl, Ïe na nûj uÏ vlastník nemusí
doplácet.“ 

Pracujete na zakázky i pro
cizí subjekty?

„Obecnû lze fiíci, Ïe zamûstna-
nec organizace, nebo úfiedník,
kter˘ je krácen na rozpoãtu, zvol-
ní krok a ubere na intenzitû sna-
Ïení. Samostatnû hospodafiící
spoleãnost v‰ak musí mít opaãn˘
krok. âím ménû je finanãních
prostfiedkÛ, tím více je nutné
bûhat a zaji‰Èovat zakázky pro
spoleãnost. Na‰e sluÏby a práce
pro cizí subjekty nám dûlají 50%
celkov˘ch pfiíjmÛ.“ 

Mûstsk˘ les není ziskov˘? 
„Rozhodnû ne. Z oceÀování

lesa jakoÏto soudní znalec  mohu
fiíci, Ïe hranice v˘nosnosti je u
lesa vûkovû vyrovnaného
(zastoupeny rovnomûrnû v‰ech-
ny vûkové tfiídy) nad 3,5 m3/ha za
rok. RovnûÏ kategorizace lesa
pfiímûstského se zv˘raznûnou
rekreaãní funkcí nás zavazuje,
abychom z lesa neãerpali, ale
naopak se snaÏili v˘bûrn˘m zpÛ-
sobem citlivû hospodafiit podle
nového Hospodáfiského plánu.
Tento urãuje vlastníkovi lesa
ustanovení závazná a doporuãu-

jící. Tyto ukazatele pak jako
odborn˘ lesní hospodáfi rozpra-
covávám podle naléhavosti a
potfieb lesa, také s ohledem na
své finanãní prostfiedky na roãní
provádûcí plány.“

Pamatujete v mûstsk˘ch
lesích také na rekreanty? 

„Mûstské lesy mají charakter
lesÛ pfiímûstsk˘ch se zv˘‰enou
rekreaãní funkcí. Proto tak dnes s
mûstem tvofiíme nov˘ smluvní
vztah,  kde budou fie‰eny nejen
toky pfiíjmÛ z prodeje dfievní
hmoty, ale i kompromis potfieb
lesa s pohledem na plnûní celo-
spoleãensk˘ch funkcí pro ‰irokou
vefiejnost. Dnes cítíme zvlá‰È o
víkendech, Ïe náv‰tûvnost v
na‰ích lesích stoupá. KaÏd˘ chce
v dne‰ním uspûchaném aÏ stre-
sovém svûtû z pfiírody naãerpat
energii. Pfied dvûma lety jsme
zaãali postupnû budovat pikniko-
vé areály, kde chceme rodinám s
dûtmi vytvofiit podmínky, ale
zároveÀ mít ohníãky v lese pod
kontrolou. RovnûÏ je nutná údrÏ-
ba a provoz bûÏeck˘ch tratí.
Mûsto jako vlastník, i my jakoÏto
správci lesa, cítíme potfiebu nav˘-
‰it náklady  na úklid, údrÏbu lesa,
vybudování odpoãívadel, stezek
za zdravím, vytváfiení estetick˘ch
paloukÛ, v˘hledÛ a zákoutí.“  

Dûkujeme za rozhovor. 
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„Fr˘deck˘ les má ãtyfiicet let, mÛÏe zaãít vydûlávat,“ 
míní fieditel a jednatel spoleãnosti Mûstské lesy Fr˘dek-Místek Pavel Vrubel

Rozmístûní velkoobjemov˘ch kontejnerÛ v fiíjnu a listopadu 2001  

Rada mûsta Fr˘dku-Místku
vyhla‰uje II. v˘bûrové fiízení na
pronájem kuchynû vãetnû
vybavení v objektu Penzionu
pro dÛchodce, ul. Lískovecká
86, Fr˘dek-Místek, k. ú. Fr˘dek.

Jedná se o pronájem nebyto-
v˘ch prostor o celkové v˘mûfie
cca 961,07 m2  nacházejících se
v objektu ãp. 86, ul. Lískovecká,
k.ú. Fr˘dek (objekt Penzionu pro
dÛchodce, a to kuchynû vãetnû
movitého majetku nacházejícího
se v pfiedmûtn˘ch prostorách).

Podmínky:
1. Îádost o pronájem musí

obsahovat:
- Îivnostensk˘ list, popfi. v˘pis

z obchodního rejstfiíku opravÀu-
jícího Ïadatele k vykonávání
ãinností, tj. (provozu kuchynû)

- Telefonick˘ kontakt
- Nabídku v˘‰e nájemného na
m2/rok (bez sluÏeb) za pronájem  
nebytov˘ch prostor

- Nabídku v˘‰e nájemného movi-
t˘ch vûcí na rok

- Podnikatelsk˘ zámûr vyuÏití

nebytov˘ch prostor
- Finanãní krytí nájemného
- Reference
- Potvrzení, Ïe vÛãi finanãnímu

úfiadu nejsou Ïádné závazky
- Potvrzení o bezúhonnosti
- Potvrzení, Ïe uchazeã nemá
nedoplatky na sociálním zabez-
peãení

2. Doporuãujeme osobní sezná-
mení se s nebytov˘mi prostorami
vãetnû vybavení movit˘m majet-
kem (dohodnout na níÏe uvede-

ném ãísle).

3. BliÏ‰í informace je moÏné zís-
kat na MûÚ - odboru sociálních
sluÏeb - Ing. Vladislava Bertová,
vedoucí odboru  sociálních sluÏeb,
tel.ã. 0658/609 340 (41).
4. Své Ïádosti doruãte na odbor
sociálních sluÏeb, MûÚ ve FM,
Radniãní 10, nebo na podatelnu
MûÚ nejpozdûji do 29.10.2001 do
9.00 hod. v zalepen˘ch obálkách
oznaãen˘ch „Pronájem kuchynû
penzionu pro dÛchodce“.  (oss)

Kdo bude vafiit ve vybavené kuchyni Penzionu pro dÛchodce?

KBB
● zfiizování a provoz

spoleãn˘ch 
televizních antén

● montáÏe a servis
antén

Tel/fax/zázn.
0658/622 161

Kanceláfi starosty MûÚ FM
informuje o opravû tiskov˘ch
chyb:

1. V obecnû závazné vyhlá‰ce ã.
7/2001, kterou se ru‰í vyhlá‰ka ã. 1/80
MûNV ve Fr˘dku-Místku o stavební
uzávûfie na území centra mûsta:

Poslední vûta této OZV má správnû
znít: „Tato obecnû závazná vyhlá‰ka
nab˘vá úãinnosti dne 16. 7. 2001.“

2. V OZV ã. 4/2001, kterou se mûní
a doplÀuje OZV ã. 8/97 o vytvofiení a
pouÏití úãelov˘ch prostfiedkÛ „Fondu
rozvoje bydlení“ na území Mûsta
Fr˘dek-Místek ze dne 28. 6. 1994 v
platném znûní:

Poslední vûta této OZV má správnû
znít: „Tato obecnû závazná vyhlá‰ka
nab˘vá úãinnosti dne 27. 4. 2001)
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Bude mít Fr˘dek-Místek novou halu pro míãové sporty?
Situace kolem sportovních

zafiízení v na‰em mûstû není
pro sportovce ani pro pfiíznivce
sportu vÛbec pfiíznivá.
Víceúãelová sportovní hala,
oba dva fotbalové stadiony
i hala na ul. 28. fiíjna se dostaly
do váÏn˘ch problémÛ. V sou-
ãasné dobû je hala na ul. 28.
fiíjna, tribuna stadionu  TJ
Slezan i VSH souãástí konkurz-
ních podstat  a vlastní je
banky. Na v‰ech tûchto zafiíze-
ních vãetnû stadionu „Ve stov-
kách“ váznou nemalé zástavy,
které nejsou spláceny. Majiteli
tûchto objektÛ nikdy nebylo
Mûsto Fr˘dek - Místek, ale VSH
s.r.o., TJ Slezan FM nebo
Válcovny plechu a.s. FM.

VSH moÏná skonãí
V pfiípadû víceúãelové  sportov-

ní haly Mûsto Fr˘dek-Místek vede
od r. 1999 soudní spor o urãení
vlastnictví s VSH s.r.o., jehoÏ zfii-
zovatelem je âSTV. Vedle tohoto
soudního sporu je veden  dal‰í
spor o vylouãení haly z konkurzní
podstaty a podány Ïaloby proti
správci konkurzní podstaty, kter˘
neoprávnûnû zahrnul do konkurz-
ní podstaty napfi. i pozemky
Mûsta Fr˘dek-Místek. ¤e‰ení
soudní cestou je tedy kompliko-
vané a dlouhodobé. Mûsto
Fr˘dek-Místek se pokusilo vyzvat
správce konkurzních podstat
k moÏnému mimosoudnímu fie‰e-
ní, bohuÏel i tato cesta je velmi
sloÏitá a ukazuje se, Ïe by byla

i finanãnû velmi nároãná.
Vzhledem k ekonomick˘m
v˘sledkÛm hospodafiení VSH
s.r.o. za rok 2000, i za období od
ledna do srpna tohoto roku, se
bude situací VSH s.r.o. zab˘vat
v˘konn˘ v˘bor âSTV na svém
pfií‰tím jednání. Není vylouãeno,
Ïe navrhne ukonãit ãinnost VSH
s.r.o. a stavbu zakonzervovat.

Tûlocviãny nestaãí
V posledním období vyuÏívali

víceúãelovou halu ke sv˘m dÛle-
Ïit˘m utkáním i extraligoví házen-
káfii, ktefií jinak hrají v prostorovû
nevyhovujících podmínkách uãi-
li‰tû na ulici Pion˘rÛ.

V pfiípadû, Ïe víceúãelovou
halu uÏ nebude moÏno  vyuÏívat,
nebude ve mûstû Ïádná jiná hala
ani tûlocviãna, která by vyhovo-
vala sv˘mi rozmûry a zázemím
poÏadavkÛm mezinárodních
nebo extraligov˘ch zápasÛ. To se
net˘ká jen házenkáfiÛ, ale také
volejbalu. Navíc tûlocviãny ‰kol
jsou plnû obsazeny mládeÏnick˘-
mi celky, sportovními krouÏky
‰kol i amatérsk˘mi dospûl˘mi
sportovci. Proto je poÏadavek na
v˘stavbu nové haly pro míãové
sporty tak naléhav˘.

Projekt uÏ je zpracován
V souãasné dobû je zpracová-

na projektová dokumentace na
v˘stavbu nové haly pro míãové
sporty. Návrh jejího umístûní do
lokality Místek - Riviera vze‰el
po v˘bûru z nûkolika lokalit

v obou ãástech mûsta. Podle
územního plánu je lokalita urãena
pro sportovní aktivity, pozemky
jsou ãásteãnû v majetku Mûsta
FM a ãásteãnû v majetku soukro-
m˘ch fyzick˘ch osob. O v˘kupu
potfiebn˘ch pozemkÛ bude jednat
Zastupitelstvo mûsta na svém
jednání 25.9. 2001.

Jak bude hala vypadat
Sportovní hala by se skládala

z vlastní stavby, v níÏ je hrací plo-
cha, a pfiístavby po obvodû, kde
jsou navrÏeny ‰atny se sociálním
zafiízením, tribuny, kanceláfie
a technické zázemí. Vlastní roz-
mûry haly by mûly b˘t 54 x 40,6
x 9 metrÛ, poãet sedících divákÛ je
stanoven na 2400, v první fiadû by
byla vyhrazena místa pro vozíãká-
fie. Hrací plocha by byla o velikos-
ti 24 x 45 m, na kterou by bylo
moÏno umístit jedno hfii‰tû pro
házenou, pfiíãnû 3 volejbalová
hfii‰tû a 1 hfii‰tû pro ko‰íkovou.
V˘hledov˘ poãet parkovacích
a odstavn˘ch  míst by byl 240 míst
a 8 stání pro autobusy.

Lokalita dozná vylep‰ení
Hala je situována v˘hradnû na

plochy vyuÏívané k zástavbû,
není zapotfiebí Ïádného doãasné-
ho záboru pÛdy nebo trvalého
odnûtí zemûdûlského nebo lesní-
ho pÛdního fondu, stavba se
nedot˘ká Ïádného chránûného
území ani ochranného pásma.
Souãástí stavby nejsou navrho-
vána Ïádná zafiízení, která by

byla zdrojem zneãi‰Èování
ovzdu‰í, krátkodobé místní zne-
ãi‰tûní by nastalo pouze z auto-
mobilového provozu pfii sportov-
ních akcích s vût‰ím poãtem divá-
kÛ. Celá lokalita by doznala
vylep‰ení vzhledu i tím, Ïe by
do‰lo k demolici a demontáÏi stá-
vajících objektÛ kotelny s rampou
a pfiístavbami vãetnû dvou skla-
dÛ, zpevnûné betonové plochy
skladu paliva a likvidaci kfiovin
z náletu.

Náklady jsou nemalé

Náklady na vlastní halu ve sta-
vební ãásti jsou propoãteny asi
na  78 mil. Kã, zpevnûné plochy
asi 10 mil. Kã, demolice b˘valé
kotelny asi 7 mil. Kã. V souãasné
dobû Mûsto Fr˘dek-Místek jedná
o moÏném spolufinancování pfie-
dev‰ím s âSTV, ministerstvem
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
i ministerstvem pro místní rozvoj.
MoÏné zdroje finanãních pro-
stfiedkÛ hledá ve spolupráci
s poslanci Parlamentu  i Senátu
âeské republiky. NejdÛleÏitûj‰í ze
v‰eho v‰ak je nutná podpora
v˘stavby haly ãleny Zastu-
pitelstva mûsta FM. Ti rozhodnou
o tom, zda sportovci a pfiíznivci
sportu budou mít halu pro míãové
sporty odpovídajících parametrÛ
pro úspû‰né extraligové sporty. 

Eva Richtrová, místostarostka

Diagnostické moÏnosti léka-
fiÛ Nemocnice ve Fr˘dku-
Místku se rok od roku zlep‰ují.
Obzvlá‰È v˘razn˘ posun zazna-
menali bûhem posledního pÛl
roku lékafii i pacienti zdej‰ího
interního oddûlení. 

Byla totiÏ dokonãena rekon-
strukce blokÛ  b a c fr˘decké Ne-
mocnice, ve kter˘ch se interna
nachází, a v rámci pfiestavby bylo
pofiízeno i nové vybavení a pfií-
strojová technika, a to jak pro lÛÏ-
kovou, tak i pro diagnostickou
ãást oddûlení. O nov˘ch pfiístro-
jích, ale i dal‰ích zajímavostech
kolem zdravotnictví jsme si poví-
dali s primáfiem interního oddûlení
Nemocnice ve Fr˘dku-Místku
MUDr. Vladimírem Mrózkem:

Kde jsou zmûny vidût nejvíc?
„Zvlá‰È v˘razná zmûna nastala

na jednotce intenzivní péãe, která
je nyní vybavena ‰piãkov˘m dia-
gnostick˘m systémem od firmy
Marcquett. Toto zafiízení umoÏÀu-
je sledovat fiadu dÛleÏit˘ch para-
metrÛ jako srdeãní ãinnost pacien-
ta, jeho dechy, teplotu a podobnû.
Monitory je nyní vybaveno v‰ech
deset postelí na jednotce inten-
zivní péãe. Kromû toho tu máme
i nov˘ EKG a defibrilátory, které
jsou lépe ovladatelné, neÏ ty
staré, coÏ je zásadní pfii fie‰ení
urgentních pfiípadÛ.  Máme také
nové infúzní pumpy a dávkovaãe
lékÛ.

Udûlali jste nûco také pro
vût‰í pohodlí pacientÛ?

„Kromû nov˘ch ‰piãkov˘ch pfií-
strojÛ tady máme i nové ovlada-
telné postele, které umoÏÀují jak
lep‰í o‰etfiovatelskou péãi o paci-
enty, tak samozfiejmû zvy‰ují
jejich komfort.“ 

Va‰e oddûlení pr˘ vyuÏívá
nûjak˘ nov˘ pfiístroj, pomocí
kterého mÛÏete odhalit srdeãní
nepravidelnosti?

„Souãástí nového vybavení pro
koronární jednotku je i nov˘ nahrá-
vací systém zvan˘ Holter. Tento
systém je vyuÏíván u pacientÛ
s ojedinûlou nepravidelnou frek-
vencí srdce, kterou je obtíÏné
odhalit pfii bûÏn˘ch vy‰etfiovacích
metodách jako je EKG a podobnû.
Holter umoÏÀuje sledování srdeã-
ních ãinností u ambulantních paci-
entÛ, ktefií pfiístroj nosí u sebe po
cel˘ den.  Záznam z Holteru potom
vyhodnotí lékafi, kter˘ na základû
zji‰tûní zvolí optimální zpÛsob
léãby. Kromû tohoto pfiístroje
máme k dispozici speciální nahrá-
vací karty, které si pacient pfii obtí-
Ïích pfiiloÏí k srdci a nahraje na nû
srdeãní ãinnost. Záznam potom
ode‰le po telefonní lince na jedno-
tku intenzivní péãe, kde lékafi opût
provede anal˘zu srdeãní arytmie
a zakroãí podle potfieby.“ 

Je uÏ vyuÏívání takového dia-
gnostického systému v na‰ich
nemocnicích bûÏné? 

„Holtery vyuÏívá celá fiada
nemocnic, ale nahrávací karty
bûÏné nejsou. Prozatím s ním
pracují jen tfii nemocnice na
severní Moravû. Chtûl bych podo-
tknout, Ïe jsme systém nepofiídili
ze státních penûz, ale ze spon-
zorsk˘ch penûz Pivovaru
No‰ovice. Pivovar No‰ovice
ov‰em není na‰im jedin˘m spon-
zorem, hodnû nám pomohl napfií-
klad i Biocel Paskov, díky kterému
mÛÏeme pouÏívat metodu vy‰et-
fiování cév pfieváÏnû Ïilního systé-
mu dolních konãetin, zvanou ple-
tismografii. V neposlední fiadû
bych se chtûl zmínit o velice
v˘znamném pfiínosu senátorky
Vûry Va‰ínkové, které se pro
na‰e oddûlení podafiilo z rÛzn˘ch
zdrojÛ získat pût milionÛ korun na
ãásteãnou obnovu a nákup
nov˘ch diagnostick˘ch pfiístrojÛ.“

Se srdcem souvisí cévy. Jste
na oddûlení vybaveni také na
jejich vy‰etfiování?

„Na oddûlení máme celou fiadu
kvalitních pfiístrojÛ urãen˘ch
k vy‰etfiování cév. Na koronární
jednotce máme napfiíklad nové
ultrazvukové pfiístroje na vy‰etfie-
ní srdce a cév, které umoÏÀují
v˘raznû zrychlit diagnostiku je‰tû
pfied eventuálním angiografick˘m
vy‰etfiením. Je v‰ak nutné si uvû-
domit, Ïe vedle dobrého pfiístrojo-
vého vybavení je velmi dÛleÏit˘
také erudovan˘ t˘m lékafiÛ, kter˘

na interním oddûlení fr˘decké
nemocnice rozhodnû nechybí.“ 

Interna, to v‰ak nejsou jen
odborníci na srdce a cévy...

„Ano, samozfiejmû. Kromû fiady
dal‰ích odborníkÛ u nás pracují
napfiíklad i dva vynikající gastro-
enterologové doktofii Chalupa
a Urban, ktefií provádûjí vy‰etfiení
zaÏívacího traktu od jícnu aÏ po
koneãník s moÏností terapeutic-
k˘ch zásahÛ od odstraÀování
polypÛ na sliznici aÏ po odstraÀo-
vání kamenÛ. Novû jsme, jako
jediní na severní Moravû, zavedli
metodu vy‰etfiování funkãních
poruch jícnu a Ïaludku pomocí
pH-metru. Díky této metodû
mÛÏeme najít optimální moÏnost
fie‰ení poruchy a vãas ji odstranit.
Kromû toho na na‰em oddûlení
kvalitnû funguje napfiíklad i diabe-
tologická ambulance. Tady
z nov˘ch pfiístrojÛ vyuÏívají takz-
van˘ aesteziometr slouÏící
k vy‰etfiení konãetin u pacientÛ
s cukrovkou, a díky kterému je
lékafi schopen vãas odhalit urãité
neurologické poruchy vyskytující
se u diabetikÛ. Vãasná a kvalitní
diagnostika je pro budoucí úspû‰-
nou léãbu jedna z nejdÛleÏitûj‰ích
vûcí a my se snaÏíme dûlat
v‰echno proto, abychom si
v tomto smûru udrÏeli ‰piãkovou
úroveÀ.“ 

Ptala se Jana Rumianová

Díky nov˘m pfiístrojÛm odhalí na internû nemoci dfiíve
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http://web.telecom.cz/richtrova-tiskarna

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

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

práce. 

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

pfiístfiihy, koleãka na plotové sloupky. 

• Pozinkované plechy 0,55 - 1 mm. 

• Tahokov - kompaktní a trvanlivá síÈovina z plechu.

• Obouvací lÏíce barevné i nerezové ve tfiech délkách. 

• Rohové li‰ty do vnitfiních omítek.

• Toroidní transformátory, skládané a vinutá jádra.

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

ním.

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

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

Telefon: 0658/482 919, 622 148

volejte zdarma

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

0658 625 625

0603 512 515

cesta zpût zdarma

slevy pro 
tûlesnû 

postiÏené 
a dÛchodce

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

RÁMUJEME 
A PASPARTUJEME

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

SKLENÁ¤SKÉ PRÁCE 
V INTERIÉRECH
A EXTERIÉRECH.

Provozní doba:
Po - pá 8 - 17

tel.: 0658/313 85
0723/667 141

Sídlo: 
Domov mládeÏe SP·,

ul. 28. fiíjna 1639, 
Fr˘dek-Místek

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

Firma VELâOVSK¯

● renovace dvefií, 
kuchyÀsk˘ch
linek

● montáÏe 
bezpeãnostních
dvefií 
zn. Sherlock

● v˘roba dvefií
● vitráÏová skla

Tel.: 0606/705 858 
(nonstop)

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

e-mail:velc@applet.cz

1000,- Kã PRO ZAâÁTEK STAâÍ
LAUTO·KOLA

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

PRO STUDENTY SLEVA, DLOUHODOBÉ SPLÁTKY

Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu) 
Po 17.00 - 18.00 hod.; zahájení 5. 11., 12. 11. a 19. 11. 

IInnffoorrmmaaccee::  tteell..:: 00665588//6677 1122 8888,,  tteell..:: 00772244//2200 0000 4400

CARAADD
A, B, C

CK RAPOTOUR
specialista na kempov˘ program

jako nejlep‰í autorizovan˘
prodejce

CK FISCHER, FIRO TOUR,
EXIM TOURS

pofiádá jednodenní zájezd do
Vídnû dne 26.10.2001

(zdarma nûkterá muzea, galerie...)

Kã 499,- 
(doprava,prÛvodce,zákl.poj.)

jiÏ zahájení prodeje zimních zájezdÛ
CK JUHASZ, ORIGINAL, F.F.TOUR, ADVEN-

TURA, CONSULTOUR,  HB TOUR ..........

Zab˘váme se také mezinárodními, 
ne bankovními, pfievody penûz v nûkoli-

ka minutách - WESTERN UNION

CK RAPOTOUR, Malé nám. 99, 738 01
Fr˘dek-Místek, tel. i  fax: 0658/32741-2

e-mail: rapotour@iol.cz

BUKON
Fr˘dek-Místek,Tû‰ínská 1160

(u mûstského úfiadu, komerãní banky)

Tel.: 0658/630 487

PRANÍ PE¤Í
‰ití péfiov˘ch dek, pol‰táfiÛ, pefiin

PAPÍRNICTVÍ
tiskopisy k podnikání, ‰kolní

potfieby

NÁBYTEK
komody, postele, skfiínû z masivu...

V objektu jsou i nebytové
prostory k pronájmu. 

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

vodo - topo - plyn
s bezplatnou konzultací

nabízí
firma KUPâA Tomá‰

739 11 PrÏno ãp. 5

Volejte ihned 0658/675 999
nebo 0602 546 881

fa KUPâA TOMÁ·

PNEUCENTRUM PROFI

PRODEJ

SERVIS

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

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

HAVARIJNÍ SLUÎBA

NONSTOP

0608/868 868

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

v objektu firmy AUTOCENTRUM
Tel./fax: 0658/623 805, Mobil: 0608/868 868
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Seznam odchycen˘ch psÛ pfiedan˘ch do útulku
16.7.2001 na ulici K Hájku odchycen ãern˘ pudl
16.7.2001 na Ole‰né odchycena rezavá kfiíÏená fena 
17.7.2001 na ulici I. J. Pe‰iny odchycen ãern˘ kfiíÏ. N.O.
17.7.2001 na ulici J.Ha‰ka nalezena 2 ‰tûÀata, smûs velikosti

jezevãíka
25.7.2001 Na Vyhlídce odchycena fena dalmatina
28.7.2001 na ulici Klicperovû odchycena rezavá fena jezevãíka

2.8.2001 na Nové Osadû odchycena fena rotvajlera 
3.8.2001 ve fr˘deckém lese odchycena rezavá kfiíÏená fena
5.8.2001 na Ole‰né odchycen rotvajler, ãern˘ se svûtl˘mi

znaky, ã. zn. 10556 
7.8.2001 u rest. U splavu nalezeno ‰tûnû kfiíÏence N.O. 
7.8.2001 v Lískovci u Z· odchyceno ãerné ‰tûnû, kfiíÏenec
7.8.2001 v Bahnû-Pfiíkopy odchycen ãernohnûd˘ kfiíÏenec N.O.
7.8.2002 na ulici J. z Podûbrad odchyceno ‰tûnû nûm. ovãá-

ka, ãerné s pálením
9.8.2001 u Je‰tûra odchycena kfiíÏená hnûdá men‰í fena
9.8.2001 odchyceno ãerné ‰tûnû, kfiíÏenec

10.8.2001 na Pansk˘ch Nov˘ch Dvorech odchycen kfiíÏ. N.O.
14.8.2001 u nemocnice odchycen mal˘ ãern˘ kfiíÏenec s bílou

náprsenkou
14.8.2001 na ulici H. Salichové odchyceno kfiíÏ. ãerné ‰tûnû labradora
14.8.2001 na ulici H. Salichové odchyceno kfiíÏ. ‰tûnû nûm.

ovãáka, ãerné s pálením
20.8.2001 ve Fr˘deckém lese odchycen rezav˘ kfiíÏenec N.O.
20.8.2001 u Billy ve Fr˘dku odchycen pes haski
22.8.2001 na ulici I. J. Pe‰iny odchycena kfiíÏ. fena ãerné barvy
22.8.2001 u KD ve Fr̆ dku odchycena ãerná kfiíÏ. fena
24.8.2001 Pod Puklí odchycen rezav˘ nûm. ovãák
26.8.2001 na nám Svobody nalezen mal˘ bíl˘ kfiíÏenec
29.8.2001 u rest. Morava odchycena rezavá fena staforda
30.8.2001 u bazénu odchycen hnûd˘ kfiíÏenec kolie

1.9.2001 na ulici 28. fiíjna odchycena hnûdoãervená slepá
fena jezevãíka

3.9.2001 na Fr̆ dlantské ulici odchycen bíl˘ chlupat˘ kfiíÏ. s fleky
5.9 2001 na ulici J. Ha‰ka odchyceni 2 psi, ãern˘ a Ïlut˘ mix
7.9.2001 na ulici J. Ha‰ka odchycen bíl˘ pes
7.9.2001 na ulici Dr. Vaculíka nalezen mal˘ hnûd˘ kfiíÏenec
8.9.2001 na ulici J. Ha‰ka nalezena ãerná feny ‰arpeje
8.9.2001 na ulici Lesní odchycen vlko‰ed˘ nûm. ovãák
9.9.2001 na ulici Pavlíkové odchycen pitbulteriér

10.9.2001 na ulici Pavlíkové odchycen nûm. ovãák
12.9.2001 na ulici NádraÏní odchycen baset
13.9.2001 pfied Intersparem odchycen ãern˘ kfiíÏenec

Kontaktní tel. ãíslo do útulku: 0658/63 62 00, 
p.Ondraãka - Sedli‰tû

Úfiední hodiny: Po - St, Pá  16 - 18 hod

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt ãp. 1753, J. Suka, 

V. NP - 11 kanceláfií vãetnû soc. zázemí  (3 b˘valé bytové jednot-
ky), 
III. NP - nebytové prostory o v˘mûfie 35 m2 (1/2 byt. jednotky)

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

3) Objekt ãp. 1975, 8. pû‰ího pluku, 
IV. NP - 7 kanceláfií 
III. NP - 5 kanceláfií 
II. NP - 2 kanceláfie

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

k.ú. Fr˘dek
1) Objekt ãp. 2320, T.G.Masaryka

I. NP. - nebytové prostory o v˘mûfie 86,3 m2 (prodejna)
2) Objekt ãp. 646, Kostikovo nám.

IV. NP - 4 kanceláfie 
III. NP - 2 kanceláfie 

3) Objekt ãp. 604, ul. Sadová
V., VIII., IX. NP. - kanceláfie (soc. zafiízení spoleãné v jiném
poschodí)

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

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

PRODEJ NEMOVITOSTÍ
Mûsto Fr˘dek-Místek nabízí k odprodeji objekt ãp. 249, k.ú. Lískovec
u Fr˘dku-Místku. 
Informace: Mûstsk˘ úfiad ve Fr˘dku-Místku, odbor správy obecního
majetku, tel. ã. 609 172, 609 179. 

SBùR NEBEZPEâN¯CH SLOÎEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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

parkovi‰tû ve F-M mûsíc termíny sbûru
U kina Petra Bezruãe ¤íjen 2.10.- 4.10.

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

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

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

Naproti zastávky Na Veselé - Fr˘dek ¤íjen 23.10.-25.10.
Listopad 20.11.-22.11.
Prosinec 18.12.-20.12.  

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

FFaa KKOOCCIIAANN -- MMEECCNNEERR
prov d

00660033 774455 229922
00660044 114455 664411

FFMM:: 336622 3366,, 665533 009955
Nab z me odbornou a istou pr ci

MMAALLBBYY,, NNÁTTùRRYY,,
TTAAPPEETTYY,, NNÁSSTT¤IIKKYY,,
ººAALLUUZZIIEE,, TTùSSNNùNNŒŒ

Pfii oznaãování ulic a ãíslo-
vání budov musí dodrÏovat
zákonem stanovená pravidla
jak obec, tak i dotyãn˘ vlastník
nemovitosti. Oznaãení ulic
a jin˘ch vefiejn˘ch prostranství
provádí podle Zákona o obcích
ã. 128/2000 Sb., v platném
znûní, obec, a to na svÛj
náklad.

Podle § 30 stejného zákona
v‰ak také platí, Ïe vlastník nemo-
vitosti je povinen strpût bezúplat-
né pfiipevnûní tabulky s oznaãe-
ním ulice nebo jiného vefiejného
prostranství na své nemovitosti.
V blízkosti tabulky nesmí vlastník
nemovitosti umisÈovat jiné nápi-
sy, oznaãení nesmí b˘t po‰koze-
no, odstranûno ãi zakryto. 

V § 31 dále zákon o obcích
uvádí, Ïe budova musí b˘t ozna-
ãena popisn˘m ãíslem, pokud
není stanoveno jinak. Samo-
statn˘mi popisn˘mi ãísly se neo-
znaãují vedlej‰í budovy, které
jsou souãástí jednoho celku
(napfi. v˘robní haly uvnitfi jednoho
podniku, garáÏe pfii domech,
drobné stavby). Stavby urãené

k individuální rekreaci se oznaãu-
jí evidenãními ãísly. 

O tom, jak˘m popisn˘m, orien-
taãním nebo evidenãním ãíslem
bude budova oznaãena, rozho-
duje obec. KaÏdé popisné nebo
evidenãní ãíslo budovy musí b˘t
v rámci ãásti obce  jedineãné. V §
32 zákona o obcích se uvádí, Ïe
vlastník nemovitosti je pak povi-
nen na svÛj náklad oznaãit budo-
vu ãísly urãen˘mi obcí a tyto udr-
Ïovat v fiádném stavu. 

Zákon ã. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zfiízení) nabyl
úãinnosti dnem voleb do zastupi-
telstev krajÛ.  Na území mûsta
Fr˘dek-Místek je zmocnûn
k tomuto rozhodování  stavební
úfiad Mûstského úfiadu ve
Fr˘dku-Místku. Rozhodla o tom
Rada Mûsta Fr˘dku-Místku na
67. zasedání dne 14. 5. 2001.
Mimo mûsto Fr˘dek-Místek roz-
hoduje o pfiidûlování ãísel popis-
n˘ch a evidenãních pro budovy
v souladu se zákonem o obcích
konkrétní obec, resp. rada pfií-
slu‰né obce.

Oznaãování ulic a ãíslování
budov má svÛj pevn˘ fiád

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

Telefonní ãísla akciové spoleãnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava,
divize Fr˘dek-Místek budou v nejbliÏ‰í dobû pfieãíslována:
Vedoucí divize ing. Jan Klim‰a stávající: 0658/320 16, nové: 0658/432 016
Vrchní stavbyvedoucí 315 p. Kupãík stávající: 0658/329 82, nové: 0658/432 982
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Úfiad práce ve Fr˘dku-Místku
ke konci srpna evidoval 14 486
uchazeãÛ o zamûstnání, coÏ je
o 46 ménû, neÏ v ãervenci
a o 1180 ménû neÏ v srpnu
2000.

Míra nezamûstnanosti ãiní 13,7
% (pfied rokem to bylo 14,51 %).
V prÛbûhu srpna poÏádalo
o zprostfiedkování zamûstnání
1275 nov˘ch uchazeãÛ, coÏ je
o 30 ménû neÏ za stejné období
pfied rokem. Mezi tûmito bylo 204
absolventÛ ‰kol. 

Z hlediska pracovních pfiíleÏi-
tostí úfiad práce ke konci srpna
evidoval celkem 506 voln˘ch
míst s místem v˘konu práce
v okrese Fr˘dek-Místek, coÏ je
o 73 voln˘ch míst ménû, neÏ
vloni. Oproti stejnému období
pfied rokem, kdy na jedno volné
místo pfiipadalo 27,1 uchazeãe,
letos tento poãet vzrostl na 28,6
uchazeãÛ na jedno volné místo.

Nejvût‰í poãet novû zaregistro-
van˘ch uchazeãÛ pfiedstavovali

zamûstnanci z odvûtví hutnictví,
obchodu a sluÏeb. Vyfiazeno
z evidence bylo 1319 uchazeãÛ,
coÏ je o 97 ménû neÏ pfied
rokem, z tohoto poãtu 963
nastoupilo do zamûstnání.
Nejvíce vyfiazen˘ch uchazeãÛ
na‰lo uplatnûní pfiedev‰ím
v odvûtvích obchodu , sluÏeb,
stavebnictví, ‰kolství, ve v˘robû
kovov˘ch konstrukcí, v prÛmyslu
potravin, v pohostinství a ubyto-
vání. Pro TH pracovníky bylo
nabízeno 129 vhodn˘ch pracov-
ních míst (o 27 více neÏ pfied
rokem), pro dûlníky 377 vhod-
n˘ch voln˘ch míst (o 100 ménû
neÏ vloni) a pro absolventy ‰kol
a mladistvé 73 vhodn˘ch míst
(o 42 ménû neÏ ke konci srpna
2000). Zamûstnavatelé úfiadu
práce hlásili nejvíce voln˘ch pra-
covních míst hlásili v profesích
pomocn˘ dûlník, zámeãník, fré-
zafi, ãí‰ník - servírka, zedník,
kuchafi, fiidiã a prodavaã. 

V dne‰ním zpravodaji Vám
Regionální inovaãní centrum
Fr˘dek-Místek s.r.o., po ‰iroké
nabídce programÛ pro podpo-
ru malého a stfiedního podniká-
ní v minul˘ch ãíslech, nabízí
dal‰í informace na pomoc
úspû‰nému podnikání v na‰em
regionu.

Tyto informace, zamûfiené
zejména na oblast zahraniãního
obchodu, mÛÏete získat na speci-
alizovaném odborném semináfii s
touto tématikou. Na‰í spoleãnosti
se podafiilo po dohodû s
Institutem mezinárodního obcho-
du, dopravy a spedice pfiipravit
semináfi pod názvem „V˘vozní
obchodní pfiípad a jeho realiza-
ce“. Lektorem tohoto semináfie

bude Ing. Franti‰ek Janatka,
CSc., pfiedseda správní rady této
spoleãnosti, která se svou roz-
sáhlou vzdûlávací ãinnost zamû-
fiuje do dvou oblastí. První oblastí
je právû zahraniãní obchod, dru-
hou pak v˘uka jazykÛ. Jsme veli-
ce rádi, Ïe se  podafiilo zajistit
právû tohoto uznávaného odbor-
níka a specialistu s vlastními
dlouhodob˘mi praktick˘mi zku‰e-
nostmi z  problematiky zahraniã-
ního obchodu.

Obsahem semináfie bude:
• Pfiípravné a prÛzkumové

práce jako teritoriální, komo-
ditní a cenov˘ prÛzkum

• Nabídkové a objednávkové
fiízení, vefiejná soutûÏ

• Sjednání kupní smlouvy - její
podstatné ãásti 

• Realizace v˘vozu / dovozu 
• Poruchy a fie‰ení sporÛ
• Diskuse a závûr

Vûfiíme, Ïe nejen kvalitní úro-
veÀ tohoto semináfie, ale i  v˘ho-
da  dotované ceny 525 Kã (vãet-
nû DPH) za jednoho úãastníka z
fiad zástupcÛ firem a podnikatelÛ,
bude zájemci vítána. Informace
získané pfiímo na semináfii bude
moÏno dále doplnit o materiály,
které k této problematice
Mezinárodní institut zahraniãního
obchodu, dopravy a spedice sám
vydává. Jsou jimi zejména  nová
aktuální skripta „Realizace v˘voz-
ního obchodního pfiípadu“ za

cenu 186,- Kã/ks a „Komerãní
rizika“ za cenu 160,- Kã/ks. 

Semináfi „V˘vozní obchodní
pfiípad a jeho realizace“

Datum konání: 30.10. 2001,
od 9.00 do 16.30 hodin (prezence
od 8.30 hod.)

Místo konání: RIC F-M s.r.o.,
místnosti ã. 205 v budovû VÚHÎ
a.s.  

Kontakt: V pfiípadû Va‰eho
zájmu nás prosím kontaktujte a
vyÏádejte si bliÏ‰í informace k
Va‰í úãasti na semináfii na tel.
ãíslech RIC F-M s.r.o. 601 202,
601 206.

VyuÏijte v˘hodn˘ch podmínek,
tato investice se Vám vrátí! 

Pozvánka pro podnikatele k problematice zahraniãního obchodu

8PODNIKÁNÍ ZÁ¤Í 2001

Zlatník RytecJ &P
PRODEJ HODINEK + ZÁRUâNÍ SERVIS

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

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

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

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

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

Na jedno volné pracovní místo 
pfiipadá skoro tfiicet uchazeãÛ

✌

ELEKTRONICKÉ SOUâÁSTKY,
NÁHRADNÍ DÍLY AUDIO, VIDEO, 

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

KUPÓNY GO, TWIST, OSKAR
A DAL·Í

OPRAVY
tv, audio, video, 

mobilní telefony, mikrovlné trouby
a po dohodû v bytû zákazníka 

i opravy televizorÛ

S í d l o :

Firma VADaS
ul. 28. fiíjna 1639 Místek 

(internát SP· naproti Hutního projektu)

Tel.: 0602/566 025 
0658/313 85

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

e-mail: vadas@spsfm.cz

V˘stavbu a údrÏbu vefiejné-
ho osvûtlení ve Fr˘dku -
Místku provádí akciová spoleã-
nost TS. Pro dosaÏení maxi-
málních úspor elektrické ener-
gie pfii provozu vefiejného
osvûtlení zpracovala TS a.s.
dlouhodobou koncepci.

Úspor je dosahováno:
• v˘mûnou svítidel za kvalitnûj-

‰í svítidla s niÏ‰ími pfiíkony
• regulací napûtí v napájecích

rozvadûãích 
• dvoustupÀovou regulací 
• zavedením noãních smûn pro

kontrolu vefiejného osvûtlení
a v˘mûnu vadn˘ch zdrojÛ 

• nepfietrÏit˘m provozem dis-
peãinku, z nûhoÏ je vefiejné
osvûtlení spínáno, vypínáno
a fiízeno 

Podle „Koncepce provozu
vefiejného osvûtlení roku 1990,
uvedené v pfiíloze ã. 2 k usnese-
ní vlády âSR ã. 101/84“, kde jsou
uvedena smûrná ãísla prÛmûrné-
ho pfiíkonu na 1km osvûtlované
komunikace pro jednotlivé kate-
gorie mûst a obcí je pro mûsto
Fr˘dek - Místek urãené smûrné
ãíslo 5 kW/km. To by pro Fr˘dek -
Místek v roce 2001 pfiedstavova-
lo náklady na elektrickou energii
ve v˘‰i 14,5 mil. korun. 

Díky dÛsledn˘m opatfiením
v provozu vefiejného osvûtlení ve
Fr˘dku - Místku, které se zaãalo

postupnû realizovat jiÏ od roku
1982, jsou plánované náklady
v roce 2001 jen 6,7 mil. korun.

Od 1.7.2001 ve‰lo v platnost
„Cenové rozhodnutí ERÚ ã.
5/2001 ze dne 11. kvûtna 2001“,
kter˘m se stanovují maximální
ceny elektfiiny.

Podle tohoto Cenového roz-
hodnutí, se pro vefiejné osvûtlení
novû zavádí tzv. mûsíãní plat za
pfiíkon podle jmenovité proudové
hodnoty hlavního jistiãe pfied
elektromûrem.

U vefiejného osvûtlení do‰lo
k osazení celkem 127 ks rozva-
dûãÛ jistiãi s niÏ‰í jmenovitou
hodnotou. Jednalo se o akci
finanãnû i ãasovû nároãnou.
VyuÏitím zlep‰ovacího návrhu
pracovníka TS a.s. se v‰ak pod-
statnû sníÏily náklady a návrat-
nost investovan˘ch prostfiedkÛ
bude za pÛl roku. 

V˘mûnou hlavních jistiãÛ bylo
na poplatcích dosaÏeno úspory
198.816,- Kã.

Pfiejít na nové jistiãe s niÏ‰í
jmenovitou proudovou hodnotou
bylo moÏné pfiedev‰ím díky dlou-
hodobému sniÏování pfiíkonu,
zavedením nov˘ch progresivních
kvalitních svítidel do vefiejného
osvûtlení a provedením dal‰ích
opatfiení podle koncepce k dosa-
Ïení maximálních úspor elektric-
ké energie. (km)

TS ‰etfií elektrickou energii pfii provozu 
vefiejného osvûtlení ve Fr˘dku-Místku

Zaãátkem záfií zablokovalo
nûkolik stovek lidí silnici
v Dobré. Chtûli tak vyjádfiit svÛj
protest proti neustálému odklá-
dání stavby nové rychlostní
komunikace R48 mezi Fr˘dkem-
Místkem a Tfiincem, jejíÏ souãás-
tí by mûl b˘t i obchvat Dobré.

Silnice, po které v obou smûrech
projede aÏ 20 000 aut dennû, vede
stfiedem obce a tak paralyzuje nor-
mální Ïivot v obci. Dal‰í protestní
blokády jsou, v pfiípadû, Ïe minis-
terstvo dopravy nezaãne jednat,
plánovány na 10. 10 v 16.00 h.
a potom na 15. 11. v 8.00 h. (jr)

V Dobré se chystají dal‰í blokády
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¤ezbáfi Tomá‰ Cidlík pfii práci ve svém ateliéru. Foto: Ivan Korã

9KRONIKA ZÁ¤Í 2001

·iroké umûlecké zamûfiení
sv˘ch pfiibliÏnû padesáti ãlenÛ
V - klubu v˘tvarníkÛ Fr˘decko-
Místecka, ktefií ãerpají inspiraci
pfiedev‰ím z historie a pfiírod-
ních krás beskydského regio-
nu, pfiedstavuje v kaÏdém
sudém roce v˘stava FM
SALON. Slavnostní vernisáÏ
jejího dal‰ího roãníku je za
dvefimi, neboÈ termín zahájení
- 31. leden 2002 - se kvapem
blíÏí. 

Ale nejen pfiíprava a organiza-
ce této pfiehlídky zamûstnává
fotografy, malífie, grafiky, smalté-
ry, fiezbáfie a jiné umûlecké fieme-
slníky sdruÏené ve zmínûném
zájmovém spolku. Od roku 1994
se postupem ãasu tito v˘tvarníci
stále více podílejí na dal‰ích
v˘stavách uspofiádan˘ch v novû
vznikajících galeriích na‰eho
mûsta i na v˘stavách nadregio-
nálního charakteru. Zapojují se
téÏ do zajímav˘ch projektÛ v rÛz-
n˘ch místech na‰eho okresu.
K nim patfií i fiezbáfisk˘ch kurz,
kter˘ od roku 1997 probíhá
o prázdninách ve Fr˘dku-Místku.
A rok od roku je ãím dál více spjat
se jménem souãasného starosty
V - klubu, s fiezbáfiem ing.
Tomá‰em Cidlíkem.

Zaãalo to náramkem

Na poãátku této zajímavé akti-
vity se nechal ing. Tomá‰ Cidlík
sám zasvûcovat do tajÛ krásné-
ho fiemesla. Dnes je iniciátorem
a spolupofiadatelem v‰ech míst-
ních akcí, které voní dfievem.
„Jako technik jsem mûl vÏdy blíz-
ko ke kovu. Jednou jsem vzal
nÛÏ a zkrátil dfievûnou ãást horní-
ho krytu na svûtlo ve tvaru klo-
bouãku, kter˘ mi pfiipadal velk˘.
V ruce mi zÛstal krouÏek, ze kte-
rého jsem vyfiezal manÏelce
náramek. Její spolupracovnici se
tak zalíbil, Ïe si ho nechala se
slovy, aÈ Ïenû udûlám druh˘. Tak
jsem zaãal vyfiezávat. Od drob-
n˘ch ‰perkÛ, nûkdy doplnûn˘ch
kovem, jsem se dostal k loutkám,
plastikám a monumentálním
dílÛm,“ fiíká Tomá‰ Cidlík.

Tûlo praská námahou,
dfievo vysycháním

¤ezbáfii nezb˘vá mnoho ãasu
na vyfiezávání nûãeho jen tak pro
radost. Ve svém ateliéru ve
Sviadnovû tvofií to, co je po nûm
Ïádáno. Restauruje staroÏitné
dfievûné pfiedmûty, nábytek, ale
také zhotoví tfieba indiánsk˘
totem na zahradu. Tomá‰ Cidlík
fiíká, Ïe fiezbafiina je moc namá-
havá i pro jeho svalnaté, mohut-
né tûlo. Námaha v‰ak má
komerãní motivaci, protoÏe za
tuto dfiinu dostane zaplaceno.
Ale nejen práce, i samotné je‰tû

neopracované dfievo je velice
nákladné. A protoÏe dfievo pracu-
je, praská bûhem opracovávání
i po jeho skonãení, musí se fiez-
báfi k hotov˘m dílÛm stále vracet. 

Îidle pro ‰tamgasty

K nejpozoruhodnûj‰ím fiezbáfi-
sk˘m v˘robkÛm Tomá‰e Cidlíka
urãitû patfií Ïidle, které mají místo
tradiãního opûradla vyfiezávanou
karikaturní podobu. Jsou prová-
zeny zajímavou historií. V první
tfietinû 20. století se v jisté hos-
podû v jesenickém Rejvízu schá-
zeli rejvíz‰tí „‰tamgasti“. Nûktefií
z nich tehdy usedali na Ïidle,
jejichÏ opûradla byla vyfiezána do
podoby tváfií jejich vlastníkÛ.
KaÏd˘ stál˘ host, kter˘ tuto Ïidli
chtûl, musel si zaplatit její v˘robu,
i kdyÏ mu byla k dispozici jen
v hospodû. Z pÛvodních asi osm-
desáti kusÛ se dodnes zachovalo
jen pár. V souãasnosti se pokou-
‰ejí tamní nad‰enci obnovit
za‰lou slávu této svérázné gale-
rie. A právû díky panu Cidlíkovi
pfiib˘vají zde Ïidle s bustami sou-
ãasn˘ch náv‰tûvníkÛ. Na Rejvíz
brzy poputuje i fiezbáfiova vlastní
karikatura.

Múzou je sám Ïivot

V˘roba Ïidle není jednoduchá.
Její budoucí majitel je vyfotogra-
fován a pak je ruãnû zhotovena
karikatura na pauzovací papír ve
velikosti v˘tvarné realizace.
Vyfiezání jednoho opûradla z lípy
trvá 2 - 3 t˘dny podle sloÏitosti
a ãasu, kter˘ práci Tomá‰ Cidlík
vûnuje. Plastika na vnitfiní stranû
opûradla je pak  vymalována rea-
listick˘mi barvami. Sedák a nohy
jsou zhotoveny z dubu. Hotová
Ïidle je slavnostnû odhalena za
pfiítomnosti spodobnûného hosta.

„Ve‰kerou mou tvorbu ovlivÀu-
je to, co pfiiná‰í Ïivot. Tfieba
i ãasná smrt blízkého ãlovûka
nebo zam˘‰lení nad vznikem
a v˘vojem Ïivota,“ odpovídá
Tomá‰ Cidlík na otázku, odkud
ãerpá inspiraci pro svá díla. 

Trienále na zámku

Poãátkem fiíjna se mÛÏeme
tû‰it na zahájení IV. beskydského
trienále neprofesionálních fiezbá-
fiÛ ve v˘stavních prostorách fr˘-
deckého zámku. Koho v˘stava
inspiruje k vlastní tvorbû, mÛÏe
se nechat zasvûcovat do tajÛ
fiemesla ing. Tomá‰em Cidlíkem
v dfievomodeláfiské dílnû Stfiední
prÛmyslové ‰koly ve Fr˘dku-
Místku jedenkrát t˘dnû v pátek
od 16 do 20 hodin (mobilní tele-
fon O6O4 534 869). 

Anna Nováková  

CidlíkÛv ateliér voní dfievem 
aneb od náramku k plastikám

●
● 1.záfií 2000 byla do Fr˘dku-
Místku dovezena socha Evropy,
dar Mûstu FM od malífie a grafika
Ladislava Dryáka pocházejícího
z Hukvald a Ïijícího v NSR. 
● Od 11. záfií po setmûní tajem-
nû pÛsobí instalované svûtlo ve
vûÏi farního kostela sv. Jana
Kfititele. 
● 14. záfií se v na‰em mûstû
konal Den dobré vÛle. Nadace
Olgy Havlové spolu se skauty
stfiediska 8. pû‰ího pluku
v Místku uspofiádala finanãní
sbírku urãenou opu‰tûn˘m
dûtem. Na úãet V˘boru dobré
vÛle  bylo zasláno 6 817,50 Kã. 
● 26. záfií zasedalo mûstské
zastupitelstvo, které definitivnû
rozhodlo o pfiedání Nemocnice

ve Fr˘dku-Místku státu, tedy OkÚ
ve FM. Zastupitelstvo rovnûÏ
neschválilo tfietí zmûnu rozpoãtu
Mûsta FM. 
● Od 28. záfií pofiádalo divadlo
âtyfilístek po tfii dny první roãník
krajského festivalu mladého
a studentského divadla
Beskydská Thálie. 
● 29. záfií se na Stadiónu TJ
Slezan se‰lo ‰edesát úãastníkÛ
na startu IV. roãníku Celostátní
sportovní olympiády pro mládeÏ
s mentálním postiÏením. 
● 30. záfií se Ïáci 7. Z· FM
a pfiedstavitelé radnice zúãastnili
ve mûstû Bielsko-Biala Mezi-
národních atletick˘ch závodÛ
uspofiádan˘ch pod názvem
Beskydy bez hranic. 

Koncem srpna bylo zavr‰eno
úsilí tfiímûsíãní práce krimina-
listÛ, ktefií se zab˘vají drogovou
problematikou v okrese Fr˘dek-
Místek. Vy‰etfiovatel sdûlil dne
30. 8. 2001 obvinûní pro trestné
ãiny nedovolené v˘roby a drÏe-
ní omamn˘ch a psychotropních
látek a jedÛ svobodné, zatím
netrestané ãtyfiiadvacetileté
Ïenû, pracovnici ve zdravotnic-
tví z Palkovic a nezamûstnané-
mu, rovnûÏ zatím netrestanému
tfiiatfiicetiletému muÏi z Fr˘dku-
Místku.

Obvinûní se trestn˘ch ãinÛ
dopustili tím, Ïe neoprávnûnû
z tablet Modafenu nebo
Neurofenu pro  sebe a nejménû
ãtyfii dal‰í osoby vyrobili, pfiecho-
vávali a v nûkolika pfiípadech pro-
dali psychotropní látku metamfe-
tamin zvanou Pervitin. Pervitin

vyrábûli ve Fr˘dku-Místku na ulici
J. âapka na pfiedmûtech pfiizpÛ-
soben˘ch k v˘robû, které si opat-
fiili a pfiechovávali v bytû. Obvinûní
byli na základû rozhodnutí soudu
umístûni ve vazbû.  

KriminalistÛm se rovnûÏ podafii-
lo odhalit dal‰í prostory v garáÏi
rodinného domku, kde se nachá-
zela tzv. varna. Pfiípad je v sou-
ãasné dobû ve stadiu vy‰etfiování,
ale obãany budeme po jeho skon-
ãení rovnûÏ informovat. 

Chtûli bychom touto cestou
vyzvat obãany, pokud by mûli
dojem, Ïe v okolí jejich obydlí
dochází k podezfielému pohybu
neznám˘ch lidí, mohou pomoci pfii
odhalování nebezpeãné trestné
ãinnosti cestou schránky dÛvûry
nebo sdûlením na tel. linku 158.  

Tisková mluvãí O¤ PâR  FM
ve FM Jana Posová

Policisté ve FM zat˘kali pro drogy

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

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

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

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

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

DOPRAVA - 0658/630 409, MOBIL: 0602 343 713
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V minulém ãísle Zpravodaje
jsme vyhlásili soutûÏ „Pojme-
nujte bezejmenné zafiízení a
vyhrajte knihu fotografií
Fr˘dek-Místek a okolí vydanou
Mûstsk˘m úfiadem ve Fr˘dku-
Místku“.

SoutûÏící mûli za úkol vymyslet
nejpfiíhodnûj‰í pojmenování pro
zdroj vody na pití a oplachování
rukou, kter˘ stojí v dolní ãásti tfiídy
T.G.M. ve Fr˘dku. Nejvíce soutû-
Ïících napadlo pojmenování
„pitka“ nebo „pítka“, pfiípadnû
„piÈka“ (jak se ostatnû dalo oãeká-
vat), ale právû vícesmyslnost
tûchto slov je odsuzuje k nepouÏi-
telnosti. Adeptem na vítûze byl
dlouho pan Lev Pavlas se sv˘m
nápadem „Pramen Veselka“. 

Zajímav˘ byl i námût na‰í „ãte-
náfiky z nejvût‰í dálky“ Petry
Kadlecové z Kolovãe na
PlzeÀsku, která navrhovala, aby
se strojek naz˘val „Ïíznûzasiã“ a
na ochranu pfied vandaly by k
nûmu postavila stráÏníka s potû-
hem. „Já vím, je to neekonomické.
A kdyby z toho zafiízení teklo
aspoÀ PlzeÀské! To by ten stráÏ-
ník byl vûãnû namol,“ rozebírá

nápad Petra. Nakonec ale nade
v‰emi bezkonkurenãnû zvítûzila
paní Olga Tluãková z Fr˘dku-
Místku, která projevila nejen
nápaditost a smysl pro humor, ale
i kus patriotismu. Posuìte sami: 

âitalach ve „Zpravodaju“, 
Ïe pry nazvisko hledaju
pro ten „strojek na v˘robu vody“!?
Naco smy‰laÈ podle cuze mody?
Pitko - nadavka nûmravy,
napájeãka - Ïlab pro kravy,
fontány - byvaju v zahradû,
teÏ v lazÀach alebo na hradû. 

Slychala sem od stafiinek, 
Ïe tûnky vody praminek
âURâEK dycky v‰ecy nazyvali,
v tym za pravdu jisto by mi dali
Bezruã s Gojem - Lysohorskym:
Pryã s kaÏdym nazvem potforskym,
drÏme se ne‰eho nafieãa vic,
dyÈ zme Slezani, ni stado opic!

(Olga Tluãková)

V˘herkyni blahopfiejeme, knihu
obratem posíláme a ostatním sou-
tûÏícím dûkujeme za úãast a pfieje-
me hodnû ‰tûstí v nûkteré z pfií‰tích
soutûÏí. Redakce Zpravodaje

Tradiãní chovatelskou v˘sta-
vu okrasného ptactva, pofiádá
ZO âSCH Fr˘dek 1 (základní
organizace âeského svazu
chovatelÛ) ve dnech 18 - 21.10.
2001 v chovatelském 

domû na Zámeckém námûstí ve
Fr˘dku.

Na této v˘stavû bude moÏné
shlédnout nepfieberné mnoÏství
papou‰kÛ a jiného exotického
ptactva pÛvodem ze v‰ech konti-
nentÛ svûta, vãetnû nûkolika
velmi vzácn˘ch kusÛ. Expozice
bude také s nejvût‰í pravdûpo-
dobností doplnûna exotick˘mi
rostlinami. Pro velk˘ zájem ‰kol
budou letos v‰echny základní
‰koly ve mûstû na tuto akci pozvá-
ny a oãekává se jejich náv‰tûva.
Poradit náv‰tûvníkÛm budou pfii-
praveni odbornici z âeského
svazu chovatelÛ.

V˘stava okrasného ptactva
bude v Domû chovatelÛ na Zá-
meckém námûstí 1251 ve Fr˘dku
ve dnech: 18. aÏ 20. fiíjna od 8.00
do 18.00 hodin a 21. fiíjna od 8.00
do 15.00 hodin

Vstupné :

Dospûlí - 10  Kã
Zlevnûné - 5 Kã
Dûti (6-15 let)  - 2  Kã
Dûti (do 6 let)  - Zdarma

(Obãerstvení, Tombola, Pora-
denská sluÏba)

Fr˘deãtí chovatelé vystaví papou‰ky

Na v˘stavû okrasného ptactva ve
Fr˘dku bude kromû korel, jako je
tato, k vidûní nepfieberné mnoÏ-
ství exotÛ z celého svûta. 

Foto: Jana Rumianová

• •
Knihu fotografií dostane básnífika

Îáci z vytipovan˘ch základ-
ních ‰kol z celé Moravy budou
soutûÏit na téma „dodrÏování
zákonÛ“. Okresním koordináto-
rem soutûÏe je DÛm dûtí a mlá-
deÏe ve Fr˘dku-Místku.
DodrÏování zákonÛ je cílem
pûtileté kampanû s názvem
Paragraf 11:55, kterou pfiipravu-
je obãanské sdruÏení AISIS ve
spolupráci s Aliancí Zákon 18.
Podtitul akce zní: „je nejvy‰‰í
ãas dodrÏovat zákony“ a název
projektu 11:55 znamená „za pût
minut dvanáct.

ProtoÏe téma dodrÏování záko-
nÛ je velmi rozsáhlé, byla letos
tato dlouhodobá kampaÀ zamûfie-
na na jeden z nejpalãivûj‰ích pro-
blémÛ spoleãnosti - koufiení dûtí
a mladistv˘ch.

SoutûÏit mezi sebou budou
pûtiãlenná druÏstva dûtí z 5. aÏ 9.
tfiíd osmdesáti vytipovan˘ch zá-
kladních ‰kol z Jihoãeského
a Moravskoslezského kraje od
záfií do listopadu. V pûti kolech
budou vyplÀovat jednoduché testy
zamûfiené na sankce za poru‰ení
zákonÛ, budou na místû starostÛ
nebo fieditelÛ ‰kol fie‰it vylosovan˘
problém jako napfiíklad ‰ikanu,
t˘rání dûtí, prodej cigaret nezleti-
l˘m ãi jin˘ problém. U nûkolika pfií-
bûhÛ budou muset rozeznat poru-
‰ení zákona  a nakonec podle
fotografií mlad˘ch lidí hádat, zda
jim uÏ bylo 18 let a mohou od pro-
dejce legálnû koupit cigarety.
Nejlep‰í t˘my postoupí do okres-
ních a pak krajsk˘ch kol. Do porot
by mûli zasednout vedle pedago-

gÛ i pfiednostové okresních úfiadÛ,
starostové, ãlenové zastupitel-
stev, ‰éfové policií a soudci,
pomoci by mûli i oba kraj‰tí hejt-
mani a nûktefií poslanci a senátofii. 

Na senátní finále do Prahy 3.
prosince pfiijedou dvû nejlep‰í
druÏstva z krajÛ, tfietím t˘mem
budou poslanci se senátory a ãtvr-
t˘m druÏstvem novináfii. âeská
televize by mûla nakonec vysílat
stfiihov˘ pofiad z prÛbûhu soutûÏe. 

Projekt v‰ak má je‰tû druhou
souãást zamûfienou na prÛzkum
mezi prodejci cigaret nazvanou
Tandem. Jejím cílem je zjistit, jest-
li prodejci cigaret dodrÏují a jsou
schopni rozli‰it pfii prodeji cigaret
a tabákov˘ch v˘robkÛ vûkovou
hranici 18 let. Ve speciálním ãísle
ãasopisu Tandem, kter˘ obvykle

odebírají, sehrají obdobnû jako
‰koláci hru „Urãi vûk“ - podle
nûkolika fotografií budou hádat,
zda jde nebo nejde o osoby, které
uÏ dovr‰ily vûk plnoletosti. 

„Aliance Zákon 18, která je
hlavním organizátorem soutûÏe,
byla úãelovû zaloÏena v roce
1999 s cílem podporovat novelu
zákona , kter˘ tehdy zv˘‰il hranici
prodeje cigaret nezletil˘m ze 16
na 18 let. Tento zákon v‰ak není
dodrÏován. To chceme zmûnit,“
vysvûtluje lidoveck˘ poslanec,
b˘val˘ ministr kultury a iniciátor
vzniku Aliance Zákon 18 Jaromír
Talífi. Aliance zahajuje tuto kam-
paÀ ve spolupráci s obãansk˘m
sdruÏením AISIS, které se jiÏ
nûkolik let zamûfiuje na vztahy  ve
‰kolách a pfii v˘chovû dûtí.

Nejlep‰í Ïáci se v soutûÏi  utkají  se senátory, poslanci a novináfii

Dotaz obãana na odbor
dopravy a sluÏeb Mûstského
úfiadu ve Fr˘dku-Místku: „Koupil
jsem si za 20 korun jízdní fiád
autobusov˘ch linek pro Fr˘dek-
Místek a okolí, ale chybí tam jízd-
ní fiád linky 910906 (Ostrava
Ústfiední autobusové nádraÏí pfies
Stafiíã, Bru‰perk, Starou Ves nad
Ondfiejnicí). Zajímalo by mû, proã
tam není.“

Na dotaz obãana dpovídá
vedoucí odboru dopravy a slu-
Ïeb Mûstského úfiadu ve
Fr˘dku-Místku ing. Miroslav
Hronovsk˘:

„V˘‰e uvedená autobusová
linka není provozována âSAD
Fr˘dek-Místek a.s. JelikoÏ se
jedná o jízdní fiád linek pfiímûstské
autobusové dopravy provozova-
n˘ch akciovou spoleãností âSAD
Fr˘dek-Místek, není v˘‰e uvede-
ná linka v tûchto jízdních fiádech
uvedena. âSAD BUS Ostrava
a.s. dle na‰eho zji‰tûní svÛj jízdní
fiád âSAD Fr˘dek-Místek a.s.
vãas neposkytla. Tisk pfiíslu‰n˘ch
jízdních fiádÛ zaji‰Èují jednotliví
dopravci a záleÏí pouze na jejich
vzájemné dohodû, zda ve sv˘ch
jízdních fiádech zvefiejní i jízdní
fiády dal‰ích dopravcÛ. “

• Dûti Zemû pofiádají 
cyklus pfiedná‰ek

Dûti Zemû F-M budou mít
pravidelné pfiedná‰ky vÏdy
dvakrát mûsíãnû.

První beseda z cyklu základní
právní poradna probûhne 2. fiíjna
2001 v 17.30 hodin a má název
„Jak Ïádat o informace“. Této
pfiedná‰ky se ujme mgr. Pfiemysl
Mácha, druha beseda bude  pfiíro-
dovûdecká pfiedná‰ka o ohroÏe-
n˘ch, chránûn˘ch rostlinách
a probûhne 16.10.2001. Tyto eko-
besedy budou probíhat v kance-
láfisk˘ch prostorách Dûtí Zemû
FM v komerãním centru v Místku
na ulici 8. pû‰ího pluku 1975. 

Dûti Zemû Fr˘dek-Místek
8. pû‰ího pluku 1975
738 02 Fr˘dek-Místek
0658/647 838
dzfm@quick.cz

22. fiíjna na nás
vystrãí Mûsíc 

své nebeské rohy
Pokud jste v mûsíci srpnu

mûli smÛlu a nepodafiilo se
Vám zahlédnout ani jeden
meteorit z rodu PerseidÛ, urãi-
tou náplastí Vám mÛÏe b˘t
meteorick˘ roj Orionid, kter˘
bude mít své maximum 22.
fiíjna. 

Mûsíc se bude nacházet zhru-
ba v první ãtvrti a vzhledem
k tomu, Ïe radiant Orionid se nej-
v˘‰e bude nacházet ráno, pod-
mínky pro jejich pozorování
budou pfiíznivé. Ostatnû uvidíme,
neboÈ lidová moudrost praví:
„Kam ukazují rohy Mûsíce na
Kordulu (22. fiíjna), odtud budou
vanout vûtry.“ 
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Osobní asistence je sluÏba
handicapovan˘m lidem v‰ech
vûkov˘ch kategorií. V‰e, co ãlo-
vûk nemÛÏe pro své postiÏení
vykonávat, provádí ‰kolen˘ asi-
stent nebo asistentka. Od ãerv-
na tohoto roku ve spolupráci
s Mûstsk˘m úfiadem ve Fr˘dku-
Místku zaãalo tuto novou soci-
ální sluÏbu vykonávat obãan-
ské sdruÏení Podané ruce -
Spoleãnost pro canisterapii
a osobní asistenci.

„UÏ z názvu je patrné, Ïe se
zab˘váme dvûma odbornostmi-
canisterapií a osobní asistencí.
První z nich je léãba pomocí psÛ a
probíhá v ústavech sociální péãe
pro dûti i dospûlé, v domovech
dÛchodcÛ, dûtsk˘ch domovech,
speciálních  stacionáfiích  pro dûti
s více vadami a jin˘ch ústavních
zafiízeních,“ vysvûtluje problemati-
ku fieditelka Projektu OsA Helena
Fejkusová.

Osobní asistence se realizuje
v domácím prostfiedí klienta  nebo
pfii doprovodu postiÏené osoby do
speciálních pfied‰kolních nebo
‰kolních zafiízení, asistent je v indi-
viduálních pfiípadech s dítûtem
i bûhem v˘uky. „Doprovody seniorÛ
jsou rovnûÏ náplní ãinnosti ‰kole-
n˘ch pracovníkÛ na‰eho sdruÏení.

PfieváÏná vût‰ina klientÛ jsou
lidé upoutáni na lÛÏko nebo v lep-
‰ím pfiípadû odkázáni na  invalidní
vozík. Jejich psychické i fyzické
strádání je velké, se zmûnami
nálad se tudíÏ  musí poãítat. To
klade velké nároky na vykonava-
tele sluÏby - osobní asistenty i asi-
stentky. Mûli by to b˘t lidé nejen
s velk˘m pochopením a citem
k nemocnému ãlovûku, ale i psy-
chicky vyrovnaní,“ fiíká Helena
Fejkusová. Krátká doba pÛsobení
sdruÏení Podané ruce - Spo-

leãnosti pro canisterapii a osobní
asistenci v domácí péãi zatím neo-
pravÀuje vyzdvihovat sluÏbu
osobní asistence, ale je moÏné
uvést za mnohé dva pfiíklady:

MuÏ seniorského vûku, pro
nemoc odkázan˘ na invalidní
vozík s moÏností pohybu pouze
po bytû v panelovém domû. V˘tah
v mezipatfie  zcela nevhodn˘ pro
vozíãkáfie. ManÏelka mu po více
jak deset let zprostfiedkovávala
informace, co je ve mûstû nového,
kde se co staví, jak to vÛbec v nej-
bliÏ‰ím okolí vypadá. Ani média
nepfiiblíÏí v‰e tak, jak  nám to
umoÏní vlastní pohled - a to se
podafiilo mladému osobnímu asi-
stentovi, kter˘ klienta  pravidelnû
vozí ven, ukazuje mu, co je ve
mûstû nového, komunikují spolu.
„My relativnû zdraví bychom si
mnohého ani nev‰imli, ale pro ãlo-
vûka více jak desítku let nedobro-
volnû uvûznûného ve vlastním
bytû je to neocenitelná sluÏba
a pomoc,“ podot˘ká Helena
Fejkusová.

Dal‰ím pfiíkladem klienta, kter˘
vyuÏívá sluÏby osobní asistence
je paní, která se bez cizí pomoci
neobleãe, nenají, sama si nezajis-
tí ani hygienu. „Respektujeme její
právo na Ïivot doma, v prostfiedí,
které zná a se vzpomínkami, které
ji k tomu místu váÏí. Její zdravotní
stav je indikován pro ústavní
léãbu, ale ona je doma a spokoje-
na. Asistentky jí nahrazují ruce,
které neslouÏí,“ fiíká fieditelka pro-
jektu a dodává: „PfiíkladÛ je
mnoho, klientÛ jiÏ kolem tfiiceti.  

Informace o osobní asistenci
mÛÏete získat na tel.0658/32909
nebo 0604/922319 Také na soci-
álním odboru MûÚ ve FM
0658/609342 u paní Blablové.
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SluÏby osobní asistence 
se ve Fr˘dku staly realitou

·koly o prázdninách nezahálely

Obãanské sdruÏení Podané ruce - Spoleãnost pro canisterapii a osobní
asistenci se zab˘vá  sluÏbou handicapovan˘m lidem v‰ech vûkov˘ch
kategorií. Canisterapie je léãba pomocí psÛ a probíhá v ústavech soci-
ální péãe pro dûti i dospûlé, sluÏba osobní asistence se realizuje
v domácím prostfiedí klienta  nebo pfii doprovodu postiÏené osoby do
speciálních pfied‰kolních nebo ‰kolních zafiízení. Foto: Archiv

Na sedm tisíc ÏákÛ zasedlo
po zaslouÏeném prázdninovém
odpoãinku opût do ‰kolních
lavic. Chod ‰kol se ov‰em
v prÛbûhu prázdnin nezastavil,
pouze náplÀ ãinnosti byla odli‰-
ná.

Místo radostného pokfiiku
a smíchu ÏákÛ zde bylo moÏno
sly‰et bu‰ení kladiv, sbíjeãek
a ostatního náãiní potfiebného
k údrÏbû a provádûní oprav ‰kol-
ních budov. V prÛbûhu ‰kolního
roku je provádûna fieditelstvím
‰kol „pouze“ záchovná údrÏba,
opravy vût‰ího rozsahu jsou
ponechány na mûsíce, kdy Ïáci
‰kolu opustí. Ani o leto‰ních
prázdninách se ve ‰kolách nenu-
dili, vÏdyÈ celkov˘ objem proinve-
stovan˘ch finanãních prostfiedkÛ
dosáhl témûfi  22 milionÛ korun.

Nûkter˘ch zmûn si obãan
mûsta v‰imne na první pohled,
napfi. nové fasády na Z· E. Krá-
snohorské nebo Z· v Lískovci,
pfiehlédnout nelze ani nová stfie-
cha na jednom z pavilonÛ Z· na
ulici âs. armády nebo v˘mûna
stfie‰ní krytiny pavilonu tûlocviãny
a ‰kolní druÏiny v Z· Lískovec. UÏ
ale není vidût rekonstrukce vodo-
instalace v Z· T.G. Masaryka,
rekonstrukce elektroinstalace

vãetnû v˘mûny osvûtlovacích
tûles v pavilonu A v Z· J. âapka
ãi oprava objektu ZU· na
Kostikovovû nám. spoãívající
nejen v zateplení a opravû fasády,
ale také ve zpevnûní stropÛ
a rekonstrukci elektroinstalace.
Tyto opravy si vyÏádaly 17,5 milio-
nÛ korun.

V rámci údrÏby vût‰ího rozsahu
byla provedena rekonstrukce
potrubí teplé a studené vody v M·
Sv. âecha, generální oprava elek-
troinstalace v M· Mysliveãka
a ZU· na ulici Politick˘ch obûtí,
opravy sanaãních omítek v Z·
T.G. Masaryka a Z· J. z Po-
dûbrad, kde byla rovnûÏ provede-
na oprava vzduchotechniky,
generální opravy sociálního zafií-
zení v Z· Pion˘rÛ, âs. Armády
a Komenského, nátûr oken v Z·
E. Krásnohorské. Toto v‰e v cenû
4,22 milionÛ korun.

V krátkém termínu toho bylo
provedeno mnoho jen díky per-
fektní pfiípravû a koordinaci fiady
lidí z odboru investiãního, ‰kolství,
kultury, mládeÏe a tûlov˘chovy,
vedení ‰kol a firem provádûjících
opravy. V‰em za jejich nemalé
úsilí dûkuji.  

Josef Vojvodík, místostarosta

V prÛbûhu záfií a fiíjna ostrav-
ské obãanské sdruÏení Vita
spoleãnû se zástupci starostÛ
a vedoucími odborÛ ‰kolství
a Ïivotního prostfiedí mûstsk˘ch
úfiadÛ pfiedá dvûma stovkám
uãitelÛ z matefisk˘ch a základ-
ních ‰kol z Moravskoslezského
a Pardubického kraje certifikáty
za celoroãní vzdûlávání v ekolo-
gické v˘chovû. 

Systém „uãitelsk˘ch klubÛ“,
které Vita pfiipravuje uÏ od roku
1993, je v âeské republice ojedi-
nûl˘ a stal se inspirací pro ostatní
vzdûlávací centra. Vita je nosite-
lem akreditace MSMT pro dal‰í
vzdûlávání pedagogÛ. „V deseti-
díln˘ch cyklech semináfiÛ vûnova-
n˘ch otázkám Ïivotního prostfiedí
se uãitelé setkali nejen s praktic-
k˘mi námûty a novinkami v oboru,
ale i s mnoha osobnostmi
a odborníky. Pro uãitelské kluby je
dÛleÏitá neformální atmosféra,
vzájemná v˘mûna zku‰eností

a diskuse. Letos se uãitelé z klubÛ
stali iniciátorem pfiírodovûdné
soutûÏe pro dûti z matefisk˘ch
‰kol Cestiãka k pfiírodû a autory
metodického sborníku, kter˘ bude
k dispozici na pfielomu fiíjna
a listopadu,“ vysvûtluje  vedoucí
Stfiediska ekologické v˘chovy Vita
Vûra Jakoubková. „Kluboví uãitelé
umí psát úspû‰né projekty a zís-
kávat tak peníze pro obohacení
v˘uky, zapojují se do speciálních
programÛ - napfiíklad mezinárodní
projekt o úsporách energie ve
‰kolách, dokáÏou prezentovat
svou práci v médiích i pfied vefiej-
ností,“ dodala Vûra Jakoubková. 

Pro ‰kolní rok 2001/2002 Vita
pfiipravila s podporou Ministerstva
Ïivotního prostfiedí nov˘ program
„uãitelsk˘ch klubÛ“. Podrobné
informace a pfiihlá‰ky jsou k dis-
pozici v kanceláfii Vity na ulici Gen.
Janou‰ka 4, 702 00 Ostrava -
Fifejdy, tel./fax: 069/661 61 55. 

Vita udûluje certifikáty uãitelÛm

Soukromá základní ‰kola na
ulici 28. fiíjna pomalu zavr‰uje
první desetiletí své existence.
Minul˘ ‰kolní rok jiÏ tuto ‰kolu
opustili její první absolventi
a souãasní Ïáci 2. stupnû pfiivítali
první ‰kolní den plnou tfiídu prv-
ÀáãkÛ.

V rámci vzdûlávacího procesu se
‰kola profiluje jako jazyková - Ïáci
se uãí povinnû dva cizí jazyky (od 1.
a 4. roãníku), velk˘ dÛraz je kladen
na práci s informacemi (‰kola má
speciální devítilet˘ program) a na
práci s v˘poãetní technikou.
Jazykové znalosti ÏákÛ jsou verifi-
kovány mezinárodnû uznávan˘mi
zkou‰kami Cambridge Univerzity
a Goethe Institutu a ‰kola se mÛÏe

pochlubit Ïáky, ktefií jiÏ v 8. roãníku
mají tzv. „dospûl˘“ certifikát. Nûktefií
z absolventÛ 9. roãníku, tj. nynûj‰í
studenti prvních roãníkÛ stfiedních
‰kol, se pfiipravují na sloÏení základ-
ní státní zkou‰ky z cizího jazyka.
Kromû angliãtiny nabízí ‰kola rov-
nûÏ v˘uku francouz‰tiny, ru‰tiny
a ‰panûl‰tiny. 

V oblasti v˘chovné se ‰kola
dÛslednû zamûfiuje na to, aby se
Ïáci pohybovali v klidném bezstre-
sovém prostfiedí, neboÈ vytvofiení
takového klimatu povaÏují pedago-
gové této ‰koly za jednu ze základ-
ních podmínek pro individuální roz-
voj osobnosti.     

(Mgr. KonÛpková,
zástupkynû fieditelky)

V na‰em mûstû pÛsobí soukromá základní ‰kola
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VáÏení svobodní, zamilování,
osamûlí, ale i ostatní - prostû
v‰ichni,ktefií máte chuÈ se bavit!

Zveme Vás do na‰í kavárny, kde
se kaÏd˘ pátek bude hrát, zpívat
a hlavnû tanãit. O Va‰i dobrou
náladu se postarají dvû hudební
skupiny, které se budou stfiídat,
a to Rivieras a Flash. Zaãínáme
vÏdy od 20.00 hodin. 

Termíny Taneãních veãerÛ:
¤ÍJEN
12. fiíjna skupina Flash
19. fiíjna skupina Flash
26. fiíjna skupina Rivieras
LISTOPAD
9. listopadu skupina Flash
16. listopadu skupina Rivieras
23. listopadu skupina Flash
30. listopadu skupina Rivieras
PROSINEC
7. prosince skupina Flash
14. prosince skupina Rivieras
21. prosince skupina Flash

Obsluhující personál Vám
ochotnû poradí nejen pfii v˘bûru ze
‰iroké nabídky zahraniãních, ale
hlavnû domácích znaãkov˘ch vín,
které jsou zde za solidní ceny.
MÛÏete také ochutnat z nabídky
16 druhÛ kvalitní ãerstvé kávy.
Pfiipravujeme i akci s kvalitní whis-
ky, kterou u nás mÛÏete ochutnat
za velmi zajímavou cenu.

Kuchafii pro Vás pfiipraví rÛzné
speciality ze s˘rÛ, ryb,drÛbeÏe, ale
i zabíjaãkové pochoutky.

Rezervace místenek na tel:
0658/621 031
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Folkafie Roberta KfiesÈana rozesmály rakviãky

AÏ do 25. fiíjna  je v prosto-
rách místeckého knihkupectví
LIBREX ke zhlédnutí spoleãná
v˘stava známého sbûratele his-
torick˘ch pohlednic Václava
Petera a neménû známého foto-
grafa Ivana Korãe v˘stiÏnû
pojmenovaná „Nejstar‰í aÏ nej-
novûj‰í pohledy na místecké
námûstí“. 

Vystfiídá ji 26. fiíjna dal‰í v˘stava
fotografií Ivana Korãe pofiízen˘ch
ve Zbra‰ovsk˘ch aragonitov˘ch
jeskyních, vûnovaná vzpomínce
na nedávno zesnulého v˘tvarníka
a mimofiádného ãlovûka Jifiího
Stáhalíka.  „Za vznik této v˘jimeã-
né kolekce vdûãím právû Jifiímu
Stáhalíkovi, kter̆  také, krátce pfied
svou smrtí, vymyslel poetick˘
název této v˘stavy - Nahé a krás-
né, skály a Ïeny...,“ fiekl k pfiipra-
vované v˘stavû fotograf Ivan
Korã. VernisáÏ za úãasti fiady míst-
ních v˘znamn˘ch osobností pro-
bûhne 26. fiíjna, uÏ tradiãnû
v 18.00 hodin. (jr)

Na festivalu vystoupil i Míla Fuxa 
z Prahy, autor nûkter˘ch písní FM-Bandu.

Foto: Franti‰ek ¤ezníãek

Leto‰ní tfietí roãník Folk country festivalu provázela pohodová ryze prázd-
ninová atmosféra. Dobfie se bavili nejen diváci, ale i samotní úãinkující. 

Foto: Franti‰ek ¤ezníãek

O ruch a oÏivení ve Fr˘dku-
Místku se od 16. do 18. srpna
postarali organizátofii a prota-
gonisté III. roãníku Folk country
festivalu nazvaného Muzi-
kantské Ïnû. Înû to pro muzi-
kanty i publikum skuteãnû byly,
dobrou folkovou, country a blu-
egrassovou muziku pfiijela
zahrát celá fiada ‰piãkov˘ch
muzikantÛ, ale i zaãáteãníkÛ. 

UÏ od ãtvrtka projíÏdûl mûsto
s pozvánkou prÛvod, v jehoÏ ãele
jela obytná Avie pofiádající fr̆ dec-
ko-místecké skupiny F-M Band
doprovázená kolonou luxusních
americk˘ch aut, pûti jezdeck˘mi
koÀmi ze stáje Kamila
v Janovicích  a taneãníky country
tancÛ ze skupiny Virginia. „V‰ude
byla cítit pohodová bezstarostná
prázdninová nálada, vydafiilo se
i poãasí. V pátek festival zahájil
starosta mûsta Zdenûk Stolafi
a poté zahrál pofiádající F-M Band.
Festival zaãal koncerty na zámku,
muzikanty tak strhla fantastická
nálada,  Ïe se vystoupení notnû
protáhla a na závûr se hrály staré
pecky,“ popisuje prÛbûh festivalu
manaÏerka skupiny F-M Band
Pavla Walková. V‰ichni úãinkující
nakonec zÛstali ve Fr̆ dku-Místku
pfies noc, takÏe po pfiedstavení byl
ãas i na posezení v hospÛdce
u Arno‰ta, kde aÏ do rána hrál
Samson Lenk. 

„Na festivalu jsem poprvé vidûla
smát se  jinak vÏdy váÏného
Roberta KfiesÈana ze skupiny
Druhá Tráva. Robet KfiesÈan nej-
prve pfiíli‰ dÛvodÛ k veselí nemûl,
protoÏe skupinû nepfiijel vãas
bubeník. Jsou to ov‰em profesio-
nálové, a tak zaãali hrát bez nûho.
JiÏ pfii první písniãce v‰ak bubeník
dorazil a aby neru‰il pfiedstavení,
vyloÏenû se podhrabával ze zadní
strany zastfie‰ením podia. Spolu

se zvukafiem postavili bicí v prÛbû-
hu písniãky a uÏ od dal‰ího kusu
se pfiidal. Bylo to od nûj milé, lidé
se smáli a napûtí v kapele se uvol-
nilo. Mûli jsme nachystanou malou
recesi, neboÈ Druhá Tráva ohlásila,
Ïe konãí a ve Fr̆ dku-Místku má
poslední koncert. Hostesky pfiine-
sly v‰em muzikantÛm rakviãky -
samozfiejmû ‰lehaãkové, a nûktefií
se do nich hned pustili. KfiesÈan se
smál, jak budou teì hrát, napfiíklad
Malina na saxofon,“ vzpomíná na
perliãky festivalu Pavla Walková. 

V‰ichni se dostali do tak dobré
nálady, Ïe hráli skoro o hodinu
déle a na závûr takové kusy jako
Panenku, Je‰tû jedno kafe, ·pa-
nûlsk˘ nebe a jiné. „MoÏná se také
chtûli ukázat pfied  Ivanem
Myslikovjanem, kter˘ pfiijel jiÏ
o den dfiíve a sedûl v první fiadû,
a kterého lákali, aby si s nimi také
zahrál,“ míní manaÏerka F-
M Bandu. Myslikovjan totiÏ pfied
ãasem s Druhou Trávou hrával. Je

to ‰piãkov˘ saxofonista, hrál také
napfiíklad s Gottem, Czákovou,
Basikovou, Kornem a dal‰ími
osobnostmi praÏské hudební
scény.

V sobotu uÏ od rána fungovala
Nová scéna v místeck˘ch sadech
Bedfiicha Smetany, zde se stfiídaly
vût‰inou místní kapely, odpoledne
probûhl velmi kvalitní program na
zahradû Národního domu.
Program tu zahájily místní Kajkery,
pak jiÏ následoval maratón hvûzdi-
ãek jako je Jirka MíÏa, David
VyslouÏil, Míla Fuxa, Duo Eazy.
Z kapel se snad nejvíce líbila slo-
venská skupina Bukasov˘ masív.
Pfii vystoupení  skupiny Happy to
meet s irsk˘m zpûvákem se jiÏ
diváci nechali strhnout k tanci. Na
veãerním country bále se pak stfií-
daly kapely ·viháci a F-M Band
a roztanãily snad kaÏdého. F-
M Band hrál své vlastní skladby,
zaznûly napfiíklad písniãky Pavly
Jirglové jako Zamilovaná, Oltáfi

pivního tácku, Pohlednice
z RoÏnova nebo humorn˘ Emil. 

„S leto‰ním festivalem byli spo-
kojeni nejen diváci, ale i v‰ichni
úãinkující. Líbila se jim hlavnû
domácká atmosféra. Nikdo z nich
nespûchal domÛ a pfií‰tû chtûjí pfii-
jet zase,“ konstatuje Pavla
Walková. „Skupina F-M Band jako
organizátor festivalu odvedla velmi
dobrou práci a, tfiebaÏe se nejed-
ná o v˘dûleãnou akci, vûnovala
pfiípravám spoustu energie. Na
v˘sledku to bylo znát,“ ne‰etfií
chválou starosta mûsta Zdenûk
Stolafi. „Chtûla bych v‰em podûko-
vat za úãast a skvûlou atmosféru.
Doufám, Ïe jsme nikoho v noci
neru‰ili a omlouvám se, pokud
ano. Pfiijìte pfií‰tû mezi nás. Pfií‰tí
rok probûhne uÏ 4. roãník festiva-
lu, Muzikantské Ïnû 2002 se
budou konat 16. a 17. srpna ve
Fr˘dku-Místku,“ dodala Pavla
Walková.  (jr)

Podzim a zima v kavárnû Radho‰È

Hudební skupina Flash Vás
v Radho‰ti na Taneãních veãerech
jistû dobfie pobaví. Foto: Archiv

Nahé a krásné, 
skály a Ïeny...

Zdenûk Matyá‰ v Krásnu
Galerie Krásno na ulici âSA

(naproti vchodu do kostela sv.
Jana a Pavla) pfiipravuje v˘sta-
vu fiezbáfie ZdeÀka Matyá‰e (49
let) z Vala‰sk˘ch Klobouk.
Zdenûk Matyá‰ se fiezbafiinû
vûnuje uÏ 27 let, od roku 1990
profesnû. Zdenûk Matyá‰ v Krá-
snu pfiedstaví své reliéfy a figury.
V˘stava bude zahájena vernisáÏí
18. fiíjna v 17.00 hodin a potrvá aÏ
do 20. listopadu. Provoz galerie je
ve v‰ední dny od 9 do 18 hodin,
v sobotu od 9 do 12 hodin. 

Teátr Víti Marãíka:
Mystéria Buffa

Pátek 19. 10. 2001 v 19:00 
v kostele sv. Jo‰ta ve Fr̆ dku 

(kostelík se ‰indelovou stfiechou
v parku naproti Z· pod Sovou)

Vstupné dobrovolné
VíÈa Marãík je komediant

a klaun v pravém slova smyslu.
S neskr˘vavou radostí hraje
známé pfiíbûhy tak, aby pobavil
publikum. 

Zpravodaj 9/01   12.2.2002 17:47  Str‡nka 12



•

Silniãní bûh znovu odstartuje v listopadu
UÏ potfietí se pfiipravuje na

první listopadovou sobotu
jeden z nejvût‰ích bûÏeck˘ch
závodÛ v âeské republice
Hornická desítka. 3. listopadu
v místeckém Národním domû
a jeho okolí oãekávají organi-
zátofii z atletického oddílu TJ
Slezan a odborÛ Dolu Paskov
pfiekroãení magické hranice
1000 úãastníkÛ.

Není to nereálné ãíslo, uÏ na
loÀském roãníku tohoto závodu
odstartovala mistrynû svûta
·árka Ka‰párková na tratû pfies
850 vyznavaãÛ aktivního pohybu
v‰ech vûkov˘ch kategorií. I letos
organizátofii pod zá‰titou mûsta
pro závodníky i diváky opût pfii-
pravili hodnotn˘ sportovní záÏitek
doplnûn˘ celou fiadou dal‰ích
akcí, se zamûfiením hlavnû na
mládeÏ. 

Na startu hlavního závodu,
kter˘ bude odstartován v 15.15
hodin a mûfií 10 kilometrÛ, se
pfiedstaví nejen reprezentanti
âeské republiky, ale i stovky kon-
diãních bûÏcÛ z âeska i zahrani-
ãí. Pro v‰echny zájemce, ktefií si
chtûjí vyzkou‰et tuto traÈ, je pfii-

praven rychl˘ mûstsk˘ okruh se
startem a cílem u Národního
domu. Hlavnímu závodu budou
pfiedcházet závody dûtí. Od
13.30 hodin si mohou nejmen‰í
dûti zabûhnout traÈ 200 metrÛ
dlouhou a postupnû pfiijdou na
fiadu dal‰í vûkové kategorie aÏ po
dorostence. MoÏnost zasportovat
si dostanou i rodiãe a pfiihlíÏející
diváci, ktefií si netroufnou na
cel˘ch 10 kilometrÛ. Pfiipraven je
„bûh pro zdraví“ pro v‰echny
vûkové kategorie v délce jednoho
kilometru.

Velice zajímavé jsou i pfiiprave-
né ceny. Pro nejlep‰í v hlavním
závodû jsou to finanãní odmûny,
pro prvních 300 bûÏcÛ triãko
s emblémem závodu. Mezi
v‰echny bûÏce, ktefií závod
dokonãí, bude losována tombola
s cenami za 50 000 korun. Ve
v‰ech dûtsk˘ch kategoriích obdr-
Ïí vítûz dort, první tfii medaili
a hodnotnou vûcnou cenu, prv-
ních ‰est triãko. Pro v‰echny je
opût pfiipravena tombola s pûkn˘-
mi cenami za 30 000 korun.
Zkrátka nepfiijdou ani úãastníci
bûhu pro zdraví, prvních 200

obdrÏí triãko. Pfiipravena je rov-
nûÏ soutûÏ ‰kol na‰eho okresu,
pro nejlep‰í ‰koly a nejpoãetnûj‰í
v˘pravy jsou pfiipraveny hodnot-
né ceny - sportovní vybavení.
V‰em dûtem zpfiíjemní ãekání na
vyhlá‰ení vítûzÛ zábavné odpo-
ledne s promítáním pohádek
a rÛzn˘mi soutûÏemi. 

Nebude chybût ani „bûh  osob-
ností“. Na startu se zcela jistû
objeví starosta Fr˘dku-Místku
Zdenûk Stolafi, pfiedseda hornic-
k˘ch odborÛ Cyril Zapletal, fieditel
Dolu Paskov a místopfiedseda
pfiedstavenstva OKD a.s. Ivo Îol-
nerãík a dal‰í osobnosti na‰eho
spoleãenského a sportovního
Ïivota. 

V Národním domû v Místku je
pfiipraven prodej sportovního
vybavení a celá fiada dal‰ích pfie-
kvapení. Pokud tedy chcete
s celou rodinou strávit pfiíjemnû
a zdravû sobotní odpoledne, pfií-
padnû si domÛ odnést i nûkterou
z hodnotn˘ch cen, poznaãte si do
kalendáfie sobotu 3. listopadu.
V tento den bude patfiit Národní
dÛm dûtem a sportovcÛm. 
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2 . liga basketbalu 
(TJ Slezan Fr˘dek - Místek)

Hraje se v hale na ul. 28. fiíjna 
v Místku.

29.9.2001 od 17 hod
se soupefiem 
Sokolem praÏsk˘m

30.9.2001 od 10.30 hod
se soupefiem 
BC Kolín

3.11.2001 od 17 hod            
se soupefiem 
SKUP Olomouc

4.11. 2001 od 10.30 hod     
se soupefiem 
BK Jihlava

Stolní tenisté na radnici
Dne 28.8. 2001 vedení Mûsta
Fr˘dku - Místku pfiijalo stolní
tenisty TCC VP F-M, ‰estinásob-
né mistry âeské republiky.
Setkání se zúãastnil dlouholet˘
trenér p. Jifií Chudík a hráãi, ktefií
budou v leto‰ní sezónû oblékat
dres TCC VP F-M - Martin
Olejník, Franti‰ek Krãil a Cheng
Bo a nová posila druÏstva Marek
Klásek. Vedení mûsta ocenilo
jejich dosavadní vynikající spor-
tovní v˘sledky, reprezentaci
na‰eho mûsta a do dal‰í sezóny
popfiálo v‰em dal‰í sportovní
úspûchy.

Malí hokejisté mají ‰anci
Pfiijìte mezi nás mladé hokejisty!
Hokejov˘ klub HC Fr˘dek-Místek
provádí nábor chlapcÛ 1., 2., a 3.
tfiíd vÏdy v pondûlí v 16.30 hodin
a v sobotu v 7.30 hodin ve
Víceúãelové sportovní hale ve
Fr˘dku-Místku. Informace na tel.:
630 622, 631 351. 

V sobotu dne 6. 10. 2001 od 
10 hodin se na hofie Pra‰ivá
uskuteãní oslavy k 80. v˘roãí
otevfiení turistické chaty na
Pra‰ivé ve Vy‰ních Lhotách

Program:
• slavnostní zapálení vatry
• dûtsk˘ hudební soubor

„Radost“ z Dobré
• country skupina „Vlãáci“ z Vra-

timova
• pohádkov˘ les pro dûti

• prohlídka dfievûného kostelíku
• v˘stava fotografií M. Lyska

„Pra‰ivá a okolí“
• bohaté obãerstvení
• jubilejní suven˘ry k prodeji

Pofiadatelé:
Klub ãesk˘ch turistÛ - odbor
Fr˘dek-Místek (majitel chaty)
KâT - sekce historie 
ManÏelé Rampáãkovi - nájemci
chaty 
Obec Vy‰ní Lhoty

Oslavte jubileum chaty na Pra‰ivé

·kola TaeKwon-Do 
zve nováãky

·kola TaeKwon-Do ITF
Fr˘dek-Místek (*5.2.1992), nej-
úspû‰nûj‰í subjekt korejského
bojového umûní v âR za rok
2000 opût otevírá své brány!
• Dûti ‰kolního vûku mÛÏete pfii-

hlásit osobnû ve stfiedy a pátky
od 15.30 na 8.Z· do krouÏku
TaeKwon-Do ITF Centra sportu
mûsta F-M.

• Druhou moÏnost, jak zaãít cviãit
máte v úter˘ 25.9. od 17.30 na
8.Z· a je‰tû ve ãtvrtek 28.9. od
18.30 na 8.Z·, kdy zaãíná nová
skupina nováãkÛ.

• JiÏ 22.9. od 9.00 do 18.00
mÛÏete vidût TaeKwon-Do ITF
na 1.Z· Pod Sovou ve Fr˘dku,
kde se koná Oblastní soutûÏ
severní Moravy (ve 14.00 by
mohla byt pfiedvedena malá
exhibice).
Pfiijìte na tréninky pro dûti ãi

nováãky v uvedené dny nebo
pfiijìte na soutûÏ 22.9. pro pfii-
hlá‰ku!

Na 8.Z· se Vám budou vûno-
vat drÏitelé ãern˘ch páskÛ i repre-
zentanti âR. Cviãit mÛÏete bojo-
vé umûní, sport, nebo jen pro
zdraví a dobr˘ pocit z pohybu.
Nauãte se i Vy TaeKwon-Do ITF. 

Miroslav S˘kora, II.Dan

Druh˘ oddíl 
TaeKwon-Do II. pfiijímá

nové ãleny
·kola TEAKWON-DO ITF

JOOMUK Fr˘dek-Místek pfiijme
nové zájemce o cviãení korej-
ského bojového umûní. 

Cviãení je urãeno pro v‰echny
chlapce a dûvãata ve vûku 6-ti
aÏ 13-ti let. KaÏd˘ kdo má zájem
se mÛÏe pfiijít podívat mezi nás
kdykoliv na na‰e tréninky. 

Tréninky probíhají ve
dnech:

pondûlí: 17.30 - 19.00 11Z·
úter˘: 15.30 - 18.30 1Z·
ãtvrtek: 15.30 - 17.00 1Z·
ãtvrtek: 17.30 - 19.00 11Z·
nedûle: 17.30 - 19.30 1Z·

Jakékoliv informace Vám rádi
poskytnou:
pfiedseda + trenér Josef Juhás
II.DAN 0658/624665,
0605/807148
trenér Michael Îitník. Informace
na telefonech: 0658/636842,
0602/856664
Tû‰íme se na Va‰í náv‰tûvu.

Jógacentrum ve Fr˘dku
zahájilo nové kurzy

Kurzy budou probíhat v prosto-
rách 9. Z· na ulici Eli‰ky
Krásnohorské ve Fr˘dku
SdruÏení Jóga v denním Ïivotû
Vás srdeãnû zve na zahájení
kurzÛ jógy v nov˘ch prostorách
Jógacentra. Kurzy budou probí-
hat v tûchto dnech:
Pondûlí v 17.00 hod. 

- mírnû pokroãilí
18.30 hod. 
- mírnû pokroãilí

Úter˘ v 16.30 hod. 
- zaãáteãníci

Stfieda v 10.00 hod. 
- zaãáteãníci 

(vhodné i pro seniory)
16.30 hod. 
- zaãáteãníci
18.30 hod. 
- mírnû pokroãilí

Kurzovné ãiní 280,- Kã za 
12 lekcí po 1,5 hodiny, studenti,
dÛchodci a ãlenové sdruÏení
230,- Kã, dûti do 15 let 140,- Kã. 
V místecké ãásti mûsta jsou
kurzy jógy zahájeny ve stejn˘ch
dnech v M· na ul. Svatopluka
âecha a v M· na ul. Anenská.
www.joga.cz/f-m

Tradiãní bojové umûní 
se dá nauãit i u nás

Lok Yiu Wing Chun Kung Fu,
·kola tradiãního ãínského Kung
Fu váÏeného mistra Lok Yiu
z Hong Kongu pofiádá nábor
nov˘ch ãlenÛ bûhem mûsíce
fiíjna a listopadu. Cviãení pro dûti
od 5 let a tréninkové kurzy pro
dospûlé od 15 let. 
Adresa: B. Václavka 2783, 
738 01 Fr˘dek-Místek. Informace
na tel.: 0603 212 945. 

Kryt˘ bazén na 11. Z·, 
Jifiího z Podûbrad 3109,

FM nabízí vefiejnosti
Plavání vefiejnosti:
Pondûlí 18.00 - 19.00
Úter˘ 15.00 - 16.00
Stfieda 18.00 - 19.00

19.00 - 20.00
âtvrtek 15.00 - 16.00
Pátek 6.00 - 7.00

15.00 - 16.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 
(od 5.10. 2001)

Sobota 11.00 - 12.00
12.00 - 13.00

Cena: Dospûlí 20 Kã
Dûti do 10 let 10 Kã
Záloha na klíã 20 Kã

Plavenky:
Úter˘  20.00 - 21.00
Stfieda 16.00 - 17.00

20.00 - 21.00
âtvrtek 19.00 - 20.00
Pátek 16.00 - 17.00
Sobota 10.00 - 11.00

15.00 - 16.00
Cena plavenky: 
Celoroãní 600 Kã, dítû do 10 let
300 Kã. PÛlroãní 300 Kã, dítû do
10 let 150 Kã
Telefon: 0658/628 499, 627 332-3,
kl. 38. Fax: 0658/627 331.
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Palackého 134, Fr˘dek-Místek, 
tel.: 0658/334 31-2, 317 08, 64 47 80-1

ZPÍVÁNÍ  POD LÍPOU

MÓDNÍ HITPARÁDA ANEB „CO JE âESKÉ,
TO JE HEZKÉ“
âtvrtek 4. fiíjna v 17.00 a 19.30 hodin -
Národní dÛm
18. Velká módní pfiehlídka podzim - zima
2001 manek˘nek Vaness models Blanky
Somrové. 
SETKÁNÍ PO TANEâNÍCH 
Pátek 5. fiíjna v 19.00 hodin - Národní dÛm
Setkání pro absolventy taneãních kurzÛ pro
manÏelské páry a dvojice. ¤ídí manÏelé
Gebauerovi.
FLERET
âtvrtek 11. fiíjna v 19.00 hodin - Národní dÛm
Koncertní vystoupení vizovické folk-rockové
skupiny. 
PùVECKÉ SDRUÎENÍ MORAVSK¯CH
UâITELÒ
Pátek 12. fiíjna v 19.00 hodin - Národní dÛm
1. koncert KPH 2001/2002 a 1. koncert Cyklu
rodiãe s dûtmi.
POLITICKÉ HARA·ENÍ
Úter˘ 16. fiíjna v 19.00 hodin - kino Petra
Bezruãe
Premiéra. Miroslav ·imek, Zuzana Bubílková
a orchestr O.O.T.M. 
DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ
Úter˘ 23. fiíjna v 19.00 hodin - Národní dÛm
Petr Petroviã - Taková spou‰È! Komedie na
téma - nevûra, pomluvy, tchynû a jiné Ïivotní
katastrofy. V reÏii Juraje Herze se pfiedstaví
ãlenové divadla Bez Zábradlí Jan Hru‰ínsk˘,
Jifií Kodet, Sandra Pogodová, Jitka Smutná aj. 
TANEâNÍ SWINGOV¯ VEâER
Pátek 26. fiíjna ve 20.00 hodin - Národní dÛm
Swing Band Edy ·urmana a sólisté: Gabriela
Plí‰ková, Jaroslav Urbánek, Swing trio.
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 
Sobota 27. fiíjna v 15.00 hodin - Národní dÛm
Pohádkové pfiedstavení pro dûti v provedení
divadla Jifiího Neduhy „Zlatá rybka“ z Ostravy-
Poruby.

Pfiipravujeme: 
POHYBOVÉ KURZY
Zdravotní cviãení pro Ïeny
SniÏování nadváhy
Tai - ãi
Kondiãní gymnastika
Cviãení pro dûti 7 - 11 let
(Zahájení od fiíjna.)

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

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

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

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

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

Stálé expozice:
BESKYDY, P¤ÍRODA  A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelen˘ obraz
o Ïivotû v Beskydech a Pobeskydí.
ZÁMECKÁ  EXPOZICE
v reprezentaãních prostorách navazuje na
Rytífisk˘ sál.
FR̄ DEK - MARIÁNSKÉ  POUTNÍ  MÍSTO
- stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory.
Pfiipomíná skuteãnost, Ïe Fr˘dek patfiil k nej-
známûj‰ím a k nejnav‰tûvovanûj‰ím marián-
sk˘m poutním místÛm ve Slezsku.
FR̄ DEK A MÍSTEK
Nová expozice vûnovaná dvûma, a zároveÀ
jednomu mûstu Fr˘dek-Místek. KaÏdé z nich
vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém
území, které oddûlovala jen „‰umivá, divoká
Ostravice“. 

V˘stavy:
âESKOSLOVENSKÁ POHRANIâNÍ
OPEVNùNÍ 1935 - 1938
V˘stava, pfiibliÏující historii budování ãesko-
slovensk˘ch pohraniãních opevnûní v období
první republiky. V˘stava potrvá aÏ do 4. listo-
padu 2001.
Ve v˘stavû budou pfiedev‰ím probíhat lekce
pro základní a stfiední ‰koly.
Otevírací doba v˘stavy pro vefiejnost:
út, st, pá 14,00 - 16,00
ãt 14,00 - 17,00
so, ne 13,00 - 17,00
âTVRTÉ BESKYDSKÉ TRIENÁLE
NEPROFESIONÁLNÍCH ¤EZBÁ¤U 2001
Opût po tfiech letech nabídnou fiezbáfii
z âeské republiky, Slovenska a Polska
náv‰tûvníkÛm v˘stavy pfiehlídku sv˘ch novû
vytvofien˘ch dûl.
Na vernisáÏi ve ãtvrtek 4. fiíjna v 17 hodin
budou vyhlá‰ena ãestná ocenûní autorÛ
a jejich souborÛ prací a pfiedány ceny pfiítom-
n˘m autorÛm.
V pátek 5. fiíjna od 9 do 16 hodin zveme
v‰echny zájemce na fiezbáfisk˘ plenér - pra-
covní setkání, kde budete mít moÏnost sezná-
mit se s fiezbáfii a podívat se „pod pokliãku“
jejich umûní.
V˘stava potrvá do 25. listopadu 2001.
MYSLIVOST V OKRESE FR̄ DEK-MÍSTEK
V˘stava, která je pfiipravena ve spolupráci
s Okresním mysliveck˘m spolkem âMMJ
Fr˘dek-Místek. 
VernisáÏ ve ãtvrtek 11. fiíjna v 17 hodin za
úãasti pfiedstavitelÛ Okresního mysliveckého

Bezruãova 612, Fr˘dek-Místek, 
Tel.: 0658/431 55

1.10. - 3.10. v 17.45 a 20.00 - Pfiíbûh rytífie
(USA)

Romantick˘ dobrodruÏn˘ pfiíbûh se odehrává
ve 14. století a vypráví o touze ãlovûka zmû-
nit vlastní osud.
4.10. - 10.10. v 15.30 - Královsk˘ slib (âR)
Jsou jako oheÀ a voda, jenomÏe je nutné spl-
nit ‰lechtick˘ slib. 
4.10. v 17.45 - Purpurové fieky (Fr.)
Jean Reno a Vincent Cassel na stopû sadi-
stického vraha z alpského údolí.
4.10. ve 20.00 - Rychle a zbûsile (USA)
Rychlost je pro nû drogou.
11.10. - 17.10. v 17.45 a 20.00 - Jursk˘ park III

(USA) 
Nûktefií z nich pfieÏili...
16.10. kino nehraje!

18.10. - 20.10. kino nehraje!
21.10. - 24.10. v 17.45 - Shrek (USA)
Pohádka o zeleném obrovi, ve které je v‰ech-
no naruby.
21.10. - 24.10. ve 20.00 - Pearl Harbor (USA)
Láska, válka a nejmohutnûj‰í leteck˘ útok,
jak˘ byl natoãen. 
25.10. kino nehraje!
26.10. - 31.10. v 17.45 - Amélie z Montmartru

(Fr., SRN) 
Zdánlivû obyãejn˘ pfiíbûh obyãejné Ïeny.
26.10. - 31.10. ve 20.00 - Zlatíãka pro kaÏdého

(USA)
Dvû hvûzdy v jednom filmu - nejhor‰í noãní
mÛra Hollywoodu.

spolku âMMJ Fr˘dek-Místek a mysliveck˘ch
trubaãÛ z Vala‰ska. V˘stava potrvá do 
18. listopadu 2001.
Souãástí v˘stavy jsou tyto doprovodné akce:
Úter˘ 16. 10. 16,00 hodin
Jaroslav Pe‰at: prezentace diapozitivÛ na‰í

i kanadské zvûfie - zámeck˘
klub

Sobota 27. 10. 14,00 hodin
Kynologick˘ den (s pfiedvedením plemen
loveck˘ch chovan˘ch v na‰em okrese)
a ukázky vábení zvûfie - 1. nádvofií
Sobota 3. 11. 9,30 hodin
Svatohubertská m‰e (za úãasti trubaãÛ
Okresního mysliveckého spolku Pfierov) - pout-
ní chrám Nav‰tívení Panny Marie ve Fr˘dku.
KABELKY
Jednotlivé exponáty prezentované na v˘stavû
jsou ze sbírky Dany Komárkové a ze zámec-
k˘ch depozitáfiÛ ve Vizovicích, Slavkovû
a Jaromûfiicích nad Rokytnou. 
VernisáÏ ve ãtvrtek 25. fiíjna v 17 hodin
v muzejních síních. 
Potrvá do 18. bfiezna 2002.

Programy, koncerty:
Sobota 6. 10. 8,00 hodin 
„SVùTOV¯ FESTIVAL PTACTVA“ NA OLE·NÉ
Nabízíme Vám procházku podzimní pfiírodou
okolo pfiehrady Ole‰ná. Sraz v 8,00 hodin na
hrázi u pfiepadu. Pfiedpokládané ukonãení
kolem 11. aÏ 13. hodiny, moÏné prodlouÏení
podle zájmu a poãasí. Kdo má, mÛÏe si vzít
dalekohled. V silnû de‰tivém poãasí se
vycházka nekoná.
Pátek 26. 10. 18.00 - 23.00 hodin, 
areál Fr˘deckého zámku
VEâERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU P¤I SVÍâKÁCH

BESKYDSKÁ MUZEJNÍ 
A VLASTIVùDNÁ SPOLEâNOST

âtvrtek 4. 10. 18,00 hodin - Zelen˘ dÛm
MORAVA A SLEZSKO - ZEMù POKLADÒ
Vlastivûdná pfiedná‰ka manÏelÛ Polá-
‰kov˘ch, doplnûná promítáním diapozitivÛ. 
âtvrtek 11. 10. 15,00 hodin - Zelen˘ dÛm
GEOLOGICK¯ KROUÎEK
Pravidelné setkání sbûratelÛ hornin a minerá-
lÛ, v˘mûna poznatkÛ a materiálu, poradenská
sluÏba, videoprojekce. SchÛzky se mohou
zúãastnit v‰ichni zájemci z fiad vefiejnosti -
dospûlí i mládeÏ.
âtvrtek 11. 10. 18,00 hodin - Zelen˘ dÛm
BRU·PERK - MùSTO NIKOLIV NEJMEN·Í
Prvopoãátky mûsta, historie bru‰perské far-
nosti, bru‰per‰tí rodáci, psali o Bru‰perku,
památky v Bru‰perku a v jeho okolí. Doplnûno
diapozitivy.
Sobota 13. 10.
POJëTE S NÁMI OKOLÍM BÍLOVCE
Odjez vlakem z Fr˘dku-Místku 5,50 hodin.
Vlastivûdná vycházka, celková délka trasy
14-15 km, koná se jen za pfiíznivého poãasí.
Pfiedpokládan˘ návrat kolem 18,00 hodin.
âtvrtek 18. 10. 17,00 hodin - Zelen˘ dÛm
STARÉ HAMRY - VESNICE, KTEROU
ODVÁL âAS
Tématick˘ veãer vûnovan˘ historii a osudÛm
jedné z nejkrásnûj‰ích vesnic v povodí
Ostravice.
âtvrtek 25. 10. 17,00 hodin - Zelen˘ dÛm
NOVÉ V¯SLEDKY ARCHEOLOGICK¯CH
V¯ZKUMU V POBESKYDÍ A NA KRA-
VA¤SKU
Seznámení s prÛzkumy v uplynulé sezónû
Doplnûno promítáním diapozitivÛ, zákresy
nálezov˘ch situací a ukázkami nálezÛ.

HRAD HUKVALDY
Tel. 0658/699 323
Otevírací doba:

sobota, nedûle, svátky 9,00 - 16,00 hodin
Dal‰í informace získáte ve Fondu Janáãkovy
Hukvaldy, âs. legií 14, 702 00 Ostrava, tel.:
069/612 6067

Novodvorská 667, Fr˘dek-Místek.
Tel. 0658/633 717

PRO MLÁDEÎ A DOSPùLÉ
I. divadelní jaro ve âtyfilístku

Pro dûti:
sobota 6. a 13.10. v 15.00 - pro dûti od 4 let

T¤I KMOT¤INKY
Kouzelná pohádka Václava Tom‰ovského.
Hraje Divadelní spolek DUO FM.
Sobota 20.10. v 15.00 - pro dûti od 4 let

ÎENICH ZE STUDÁNKY
Dvû pohádky Petry Butorové v provedení
Divadelního spolku DUO FM.
Sobota 27.10. v 15.00 - pro dûti od 4 let 

KRÁLOVNIN PRSTEN
Pohádka Marie Holkové o králi Zítra, princeznû
Pomnûnce. Hraje Divadelní spolek DUO FM. 

Pro mládeÏ a dospûlé:
Sobota 13.10. v 18.00 

TO JE TEDA V¯LET!
Kabaretní fra‰ka autorÛ BroÏíka, Vrány
a Krulikovského. Hraje Divadelní spolek DUO
FM a folk-rocková skupina FM Band. 
Sobota 27.10. v 18.00 

SALOON SIDNEY BILLA
zábavn˘ pofiad pro v‰echny pfiíznivce trampo-
vání, turistiky, tábofiení a vÛbec pro v‰echny
milovníky pobytu v pfiírodû. 

Klub maminek Krteãek
Farní 1, vchod vedle Knihkupectví sv. Jana ve Fr˘dku,

Tel.: 349 61
KM Krteãek je otevfien vÏdy v úter˘ a ve ãtvr-
tek v dobû od 8.30 do 11.30 hodin.
2.10. Drakiáda (bliÏ‰í informace 

v KM Krteãek)
4.10. v 9.00 cviãení maminek s dûtmi
9.10. Podzimní inspirace 

- V˘tvarná ãinnost s dûtmi
11.10. v 9.00 cviãení 
16.10. Sportovní olympiáda KrteãkÛ
18.10. v 9.00 cviãení maminek s dûtmi
23.10. Krteãkova tvofiivost - obrázek z listí
25.10. v 9.00 cviãení maminek s dûtmi
30.10. v 10.00 beseda s PhDr. V. Kopfiivovou

âSA (u kostela sv. Jana a Pavla v Místku)
tel. 0658/647 366

Otevfieno: Pondûlí, stfieda, ãtvrtek 9 - 12,
úter˘ 9 - 12, 15 - 17 hodin
Pondûlí 9.00 - 12.00 hod. - Barvínek
Úter˘ 9.00 - 12.00, 15.00 - 17.00 hod. - Voln˘
program
Stfieda 9.00 - 12.00 hod. - Cviãení nebo
taneãky pro dûti
âtvrtek 9.00 - 12.00 hod. - Zpívánky
• Angliãtina pro maminky - velmi mírnû
pokroãilé (kaÏd˘ ãtvrtek od 9.30 hod.), infor-
mace na tel.: 633 119.
• 2.10. V˘let vlakem do ·tramberku Sraz na
vlakovém nádraÏí v 8.45 hod. - odjezd vlaku
8.59 hod. 
• 9.10. Hrajeme si s podzimní pfiírodou. Sraz
v parku B. Smetany u altánku v 9.30 hod. 
• 16.10. Módní pfiehlídka pro dûti (+ prodej
obleãení). Zaãátek v 10.00 hodin. 
• Burza dûtského obleãení podzim - zima,
velikost zhruba do 10 let
• 17.10. - pfiíjem obleãení
• 25.10. - v˘dej a vyúãtování
• 25.10. Exkurze do jízdárny RIAS ve Svia-
dnovû (projíÏìka na koních). Sraz v 10.00
hod. pfied jízdárnou. 
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J. z Podûbrad 3109, Fr˘dek-Místek, 
Tel. 0658/626 213, 

EMAIL: stoun@applet.cz,
www.stoun.f-m.cz

01.10. pondûlí In memoriam aneb hity ze
záhrobí (retro)

02.10. úter˘ Korn & Sepultura & Rage
Against The Machine... (profil)

03.10. stfieda Metalová vichfiice (akce)
04.10. ãtvrtek R.E.M. & U2 & britpop (profil)
05.10. pátek MÀága a Îìorp (koncert)
06.10. sobota Rockotéka (tanec)
08.10. pondûlí In memoriam aneb hity ze

záhrobí (retro)
09.10. úter˘ Drum’n’bass party (akce)
10.10. stfieda Karaoke show (akce)
11.10. ãtvrtek âesk˘ rock 

- MÀága a Ïìorp & Lucie (profil)
12.10. pátek Dust inc. & The Korf (koncert)
13.10. sobota Rockotéka (tanec)
15.10. pondûlí In memoriam aneb hity ze

záhrobí (retro)
16.10. úter˘ Nirvana & Seatle sound (profil)
17.10. stfieda Trance & Deep House party

(akce)
18.10. ãtvrtek R.E.M. & U2 & britpop (profil)
19.10. pátek Techstep manipulation 9 (akce)
20.10. sobota Manifestival 7 (koncert)
22.10. pondûlí In memoriam aneb hity ze

záhrobí (retro)
23.10. úter˘ Depeche Mode & Cure &

Smashing Pumpkins (profil)
24.10. stfieda Metalová vichfiice (akce)
25.10. ãtvrtek Matrix DVD Suround (biograf)
26.10. pátek Visací zámek (koncert)
27.10. sobota Rockotéka (tanec)
29.10. pondûlí In memoriam aneb hity ze

záhrobí (retro)
30.10. úter˘ Korn & Sepultura & Rage

Against The Machine (profil)
31.10. stfieda Hip-hop & rap (akce)

OTEV¤ENO:
pondûlí a stfieda 18:00 - 01:00
Úter˘ a ãtvrtek 18:00 - 24:00
Pátek a sobota 18:00 - 03:00 
Zaãátky akcí ve 19.30 hodin

Zaãátky koncertÛ ve 21.00 hodin

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

telefon: (4)34 154, (4)34 525
Fr˘dek: Kostikovo námûstí 639, 738 01 FM

telefon: 630 862, 630 072
5. - 6. 10. - Západ a v˘chod slunce na
Lysé Hofie

- DDM e. p. Fr˘dek, Cidlíková
6. 10. - Poãítaãové dopoledne

- hry, Internet, poãítaãová síÈ ...
- 9.00 - 11.00, 11.00 - 13.00 hodin
- DDM e. p. Fr˘dek, Siegelstein

6.10. ·achy - Okresní pfiebor mládeÏe 
- 9.00 - 11.00, 11.00 - 13.00 hodin
- DDM Místek, Surma

6. - 7. 10. ·achy - Extraliga dorostu
- DDM Místek, Surma

6. - 7. 10. - Poãítaãové dopoledne
- hry, Internet, poãítaãová síÈ ...
- 9.00 - 11.00, 11.00 - 13.00 hodin
- DDM e. p. Fr˘dek, Siegelstein

13. 10. - Drakiáda Na Stovkách
- 9.00 hodin
- za nepfiíznivého poãasí - 27. 10. 2001
- DDM e. p. Fr˘dek, Fabíková

13.10. - Poãítaãové dopoledne
- hry, Internet, poãítaãová síÈ ...
- 9.00 - 11.00, 11.00 - 13.00 hodin
- DDM e. p. Fr˘dek, Siegelstein

13.10. Servis nápadÛ pro maminky 
- DDM e. p. Fr˘dek, ·tvartáková

19. 10. - Vzpomínky na prázdniny
- pilotní klubov˘ pofiad pro -náctileté
- 17.00 hodin
- DDM Místek, Smolánová

20. 10. - Poãítaãové dopoledne
- hry, Internet, poãítaãová síÈ ...
- 9.00 - 11.00, 11.00 - 13.00 hodin
- DDM e. p. Fr˘dek, Siegelstein

20.10. - Dopoledne pro dovedné ruce 
- 9.00 - 13.00 hodin
- DDM Místek, So‰ková

20.10. - Mûstská liga v ‰achu - 2. kolo
- DDM Místek, Surma

26. 10. - Podveãer se stra‰id˘lky
- Zábavn˘ podveãer pro celou rodinu.
- Fr˘deck˘ park na sídli‰ti Slezská 

(u Sokolovny)
- DDM e. p. Fr˘dek, ·tvartáková

27. - 30. 10. - Podzimní prázdniny na kole
- UÏ ví‰, co bude‰ dûlat o prázdninách ?

Jestli ne, pojeì s námi na kole.
- DDM e. p. Fr˘dek, Cidlíková
- Pfiíbor

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

Provozní doba:
pondûlí - pátek 13.00 - 17.00 hodin
2.10. - V˘roba drakÛ
9.10. - Drakiáda (jen za vûtrného poãasí)
17.10. - Obrázky z listí 
25.10. - Hrajeme seniorÛm
KaÏd˘ pátek chodíme cviãit do tûlocviãny na
4. Z·

Hvûzdárna a  planetárium 
Johanna Palisy v Ostravû

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

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

Program planetária:
3. 10. 16.00 Svûtem planet

18.00 Podzimní souhvûzdí
6. 10. 14.00 Indiánsk˘ poklad, Mûsíc u krej-

ãího - pofiad pro dûti od 5 let
16.00 Znovuobjevená obloha
18.00 Hudba pod hvûzdami

(pofiadem provází Mgr.
Jaromír JavÛrek) 

10. 10. 16.00 Îivotopis vesmíru
18.00 Obloha dnes veãer 

- Ïiv˘ pofiad
13. 10. 14.00 âelenka princezny Ariadny

- pofiad pro dûti od 7 let
16.00 Obloha ve ãtyfiech roãních

obdobích
18.00 Kameny z nebe
19.15 Relaxace pod hvûzdnou oblo

hou: „Asha (Denis Quinn)“
(pofiadem provází Jan
PetrÛ)

17. 10. 16.00 Gravitace
18.00 Evoluãní rozpomínání - eko-

logick˘ pofiad v planetáriu

20. 10. Den otevfien˘ch oken do
vesmíru
V tento den bude náv‰tûv-
níkÛm zpfiístupnûn cel˘
areál HaP. Budou promítá-
ny audiovizuální pofiady v
planetáriu, videosnímky,
informace o historii této
instituce. 
Ve veãerních hodinách
bude probíhat pozorování
oblohy dalekohledy hvûz-
dárny.

24. 10. 16.00 Komety oãima staletí 
18.00 Podzimní souhvûzdí

27. 10. 14.00 Vesmírní tuláci - pofiad pro
dûti od 10 let

16.00 âarovná sklíãka
18.00 Znovuobjevená obloha
19.15 Relaxace pod hvûzdnou

oblohou: „Keltská hudba -
1. ãást“ (pofiadem provází
Jan PetrÛ)

31. 10. 16.00 Hvûzdy jiÏních mofií
18.00 Zvífietníková souhvûzdí -

Ïiv˘ pofiad
Hvûzdárna je v fiíjnu otevfiena za jasného
poãasí kaÏdou stfiedu a sobotu od 20.00
do 22.00 hodin.

·kola jógy, Fr˘dek-Místek
Eli‰ky Krásnohorské 139, tel. 633 340

6. - 12. fiíjna 2001:
SEMINÁ¤ JÓGOV¯CH TECHNIK

A FILOZOFIÍ
Místo konání: Morávka, Penzion Buãek
Strava: vegetariánská
Ubytování: 2 - 3 lÛÏkové pokoje,
pfiípadnû pokoj s pfiíslu‰enstvím
Z programu: semináfi pod vedením MUDr. V.
DoleÏalové, Csc. je zamûfien˘ na jógové
techniky-práce s myslí, meditaãní techniky
z hlediska zdravotního, relaxace, vizualizace.
Cena: 2050,- Kã,  pro dÛchodce 1950,- Kã

19. 10., 2. 11., 23. 11. - v 17.00 hodin
âAJE O PÁTÉ

Jógov˘ sál - 9. Z·, E. Krásnohorské 
Jsou zváni v‰ichni, ktefií mají zájem 
pob˘t v pfiátelském ovzdu‰í pfii vÛni ãaje
u zajímav˘ch besed, pfiedná‰ek, filozofií,
jógov˘ch technik vÏdy na jiné téma.
Pfiíspûvek: 25,- Kã
Dal‰í informace o na‰ich akcích získáte 
Na internetov˘ch stránkách: 
www.joga-karakal.cz 

TrÏní 31, Fr˘dek-Místek, 
Tel. 0658/647 007

Pfiehled nejprodávanûj‰ích titulÛ v prodejnû
Bontonland v Místku za období od 10.8. do
10.9.2001:

1. âechomor Promûny
2. Thalia Arrasando
3. OST Rebelové
4. Vanessa-Mae Subject To Change
5. Safri Duo Episode 2
6. Shaggy Hot Shot
7. RÛzné Top 20.Cz
8. No Name Poãkám si na zázrak
9. Pavol Habera Boli sme raz milovaní
10. S Club 7 7

Hluboká 66, Fr˘dek, Tel.: 0658/631145
Otevírací doba: Úter˘, stfieda, ãtvrtek,

pátek  13.00-18.00 hodin
po dohodû na tel. ãísle 

0658/631 145 nebo 0723 021 622 
Vás rádi uvítáme i mimo otevírací dobu

Do 19. fiíjna
GUDRUN TEICHOVÁ - Feeling good - vide-
oinstalace a projekce
Ve sv˘ch pracech - pfiedev‰ím videoinstala-
cích a projekcích Gudrun Teichová polemizu-
je s obrazy a realitou svûta, televize a médií.
Narodila se v roce 1961, absolvovala na
Kunstakademii v Düsseldorfu, je partnerkou
v˘tvarníka Petra Zubka z Fr˘dku-Místku. 
26.10. - 30.11.
DAVID MOJE·âÍK, JÁN LASTOMÍRSKY -
Na realistické platformû
V˘stava soch a grafik studentÛ FAVU v Brnû
(David Moje‰ãík pochází z FM).
VernisáÏ s kulturním programem v pátek
26.10. v 18.00 hodin. 

Galerie Pod svícnem
Farní 16, FM, Tel.: 0658/638 668

www.podsvicnem.cz
22.9. - 13.10. - ZUZANA

LANZENDöRFEROVÁ
- Smalty

13.10. - 3.11. - PETR BLÁHA - Fáfení

Fr˘dek a Místek na star˘ch fotografiích a v do-
bovém tisku. V˘stava potrvá do konce roku.

âSA 481, Místek
Otevírací doba:

Pondûlí-pátek   9.00-18.00
Sobota: 9.00 - 12.00 hodin

Do 16.10. - MARIE STOPKOVÁ-
Paliãkovaná krajka

18.10. - 20.11. - ZDENùK MATYÁ·
- ¤ezby - reliéfy a figury

VernisáÏ v˘stavy 18.10. v 17.00 hodin. 

SdruÏení âíãa
Dobrá 617, (624 123

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

TAI-TI 
pro zaãáteãníky

kaÏd˘ ãtvrtek 18.30 - 20.30
Místo konání: Stanice mlad˘ch turistÛ Místek

Z programu: ãi-kung, pohybové meditace
práce s energií

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

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

Stfieda: 
Taiti pro zaãáteãníky Nár. dÛm Místek 

(od fiíjna)

âtvrtek: 
Taiti pro zaãáteãníky SMTu Místek (od 20.9.)
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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, C, E - i na splátky

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

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

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

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

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

KUPON

5% SLEVA

NA V¯ROBKY

GALAD¤EVO

Staré Mûsto

u Fr˘dku-Místku

Jamnická 16

tel.: 0658/62 71 93-4

■ zahradní chaty

■ zahradní nábytek

■ ekologické barvy

na dfievo

■ pozink. konzoly

■ pískovi‰tû

■ houpaãky

■ zásobníky na

kompost

■ dfievûné ploty

■ pergoly

■ altány

■ palisády

■ kvûtináãe

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

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

VÁŠ 3. STÁLÝ ZUB

ZUBNÍ IMPLANTÁT

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

Dfievûná 

EUROOKNA
DARE

Vstupní dvefie
Parapetní desky 

vnitfiní
vnûj‰í (AL)

Zahradní 89, Fr˘dek-Místek
Tel.: 0777/12 54 22

0658/64 68 63 
e-mail: vaclavdanek@seznam.cz

S l e v y  a Ï  1 8  %
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