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Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
situace ohledně koronaviru se dramaticky vyvíjí, 

mění se každým dnem, můžeme říct i hodinou. Proto 
jsem vás už minule vyzval, abyste vedle zpravodaje 
hledali aktuální informace také na městském webu 
a facebooku, protože lépe postihnou aktuální vývoj.

Snažíme se pružně reagovat a udělat, co se udělat 
dá. O to více jsem byl zklamaný přístupem opoziční-
ho Našeho Města, v čele s pány Korčem a Kajzarem, 
kteří na zastupitelstvu den po zasedání bezpečnostní 
rady města vylovili úplně jiné „zásadní“ téma, kterým 
poukázali na to, jak jsou sebestřední a že občané je 
až tak nezajímají. Rozhodli se řešit to, co zajímá asi 
jen občana Bc. Korče a ing. Kajzara. A sice, jakým 
způsobem je budeme oslovovat! A diskutovali o tom 
přes čtvrt hodiny! Už jsem párkrát psal, že Naše Město 
má problém přicházet s tématy, která občany zajímají, 
ale že má slova potvrdí takovým způsobem, to bych 
od vysokoškolsky vzdělaných lidí opravdu nečekal. 
Na pozadí jejich jednání cítím, že se jim obecně zřejmě 
nedostává dostatečného respektu, jaký by chtěli. Ale 
zaslouží si jej vůbec? Pokud budou řešit sebe, a ne pro-
blémy občanů, tak já odpověď znám. A vy určitě taky. 
Pan Korč už až do konce jednání zastupitelstva neřekl 
ani slovo. Jediný příspěvek v průběhu šestihodinového 
jednání byl ten, že nechce být oslovován jako bakalář. 
Ale z jeho opozičního příspěvku v tomto zpravodaji je 
zřejmé, že nakonec už pochopil, jaké téma je dnes pro 
nás všechny důležité.  Michal Pobucký

Opozice na volné téma – zasedání 
zastupitelstva, koronavirus (str. 2)

Cíl radnice při epidemii je jasný: 
hlavně ochránit seniory (str. 5)

Zpravodajství a informace 
ke koronaviru  (str. 2, 3, 5, 12-14 )

Koronavirus byl tématem i na zastupitelstvu

O KORONAVIRU: Ředitel frýdecké nemocnice Tomáš Stejskal 4. 3. vysvětloval zastu-
pitelům, že není radno podceňovat situaci. Další vývoj potvrdil, že snaha vedení radnice 
být neustále alespoň o malý krok napřed nebyla samoúčelná.  Foto: Petr Pavelka

Aktuální téma ko-
ronaviru se promítlo 
i do březnového (4. 3.) 
jednání zastupitelstva. 
Primátorovi Michalu 
Pobuckému přišlo nej-
prve velmi zvláštní, že 
za daných okolností se 
zastupitelé Našeho Měs-
ta mají potřebu doha-
dovat, jakým způsobem 
mají být oslovováni, 
jestli s titulem či bez. 
Další roztržka přišla 
po vystoupení ředitele 
frýdecko-místecké ne-
mocnice, který zastupi-
telům přednesl aktuální 
informace, s nimiž vy-
stupuje na zasedání bez-
pečnostních rad, pro-
tože zastupitelé Našeho 
Města chtěli spustit hon 
na čarodějnice.

V souvislosti se situa-
cí na 8. ZŠ, kde větší po-
čet učitelů i žáků trávil 
prázdniny na lyžích v Itá-
lii a 12 učitelů se nakonec 
ocitlo v karanténě, chtěl 
Jiří Kajzar i Tomáš Py-
ško (Naše Město) vědět, 
„kdo pochybil“. „Přijde 
mi to trapné využívat této 
situace k politickým úto-
kům,“ reagoval například 
Jakub Tichý za Piráty, byť 
rovněž patří k opozičním 
zastupitelům. „Nejsme 
schopni vyhodnotit, kdo 
za to může. Nám jde o to, 
aby byla veřejnost infor-

mována a lidé se chovali 
zodpovědně,“ vysvětloval 
primátor Michal Pobucký, 
proč radnice přistoupila 
ve spolupráci s frýdeckou 
nemocnicí k velmi aktivní 
informovanosti obyvatel. 
„Hygiena padá na hubu, 
pracují s novými informa-
cemi, sto let tu taková si-
tuace nebyla, callcentrum 
O2 je proti tomu nic, hygi-
enici pracují v extrémním 
zatížení, nechtěl bych je 
kritizovat, ale ocenit, že 
to ještě zvládají,“ reagoval 
na zastupitelstvu ředitel 
nemocnice Tomáš Stej-
skal, který upozorňoval, 
že situace se v čase neu-
stále vyvíjí a hygienici si 
nezaslouží Černého Petra. 
„Já bych chtěl poděkovat 
panu řediteli nemocnice 
za jeho informace a vyzvat 
kolegy z Našeho Města, 
abychom nesoudili. Plody 
naší práce sklidíme někde 
za 14 dní a snažme se, ať 
se nedostaneme na tisíce 
nakažených a edukujme 
veřejnost, aby se lidé cho-
vali zodpovědně, protože 
jinak na to nakonec mo-
hou doplatit ti ohrožení 
lidé z kategorie padesát 
plus,“ vyzval náměstek 
primátora Karel Deut-
scher. Ředitel nemocnice 
přednesl zastupitelům 
spoustu informací, které 
sděloval už na bezpeč-

nostní radě města, ale také 
dokázal vše na závěr shr-
nout: „Důležitá je hygiena 
rukou, hygiena, hygiena. 
Máme řadu informací, jak 
se chovat. My potřebujeme 
klid na práci, abychom se 
mohli postarat o ty, co to 
budou potřebovat. A buď-
me velmi rádi, že se jed-
ná v podstatě o jemnou 
formu pandemie, pomůže 
nám to připravit se na po-
tencionálně výrazně vyšší 
problém, který by mohl 
ve společnosti nastat. Kdy-
by to byla ebola, tak by si-
tuace byla jiná.“  (pp)

Omezení magistrátu pro veřejnost
Na páteční (13. 3.) 

schůzi  Rady města Frý-
dek-Místek bylo kvůli 
omezení šíření korona-
viru schváleno „Omeze-
ní úředních hodin pro 
veřejnost“ na dva dny 
po dvě hodiny.

Už v pondělí 16. 3. ale 
radní rozhodli magistrát 
pro veřejnost dočasně uza-

vřít zcela.
Občané nebudou vpuš-

těni do objektů s výjimkou 
předvolaných osob, které 
jdou ke správnímu řízení 
a nebo objednaných osob 
v objednávkovém systé-
mu. 

Objednávkový systém 
pro občany je zabloko-
ván pro další objednávky 

po dobu krizového stavu.
Nadále platí neomeze-

ná komunikace klientů 
s úředníky formou mai-
lů, telefonicky, datovými 
schránkami apod.  (pp)
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„Posledním bodem za-
sedání každého našeho za-
stupitelstva před samotným 
závěrem, je Diskuse. Stává 
se již tradicí, že si tento bod, 
v dobrém slova smyslu, 
„přivlastnili“ Piráti. Každý 
z nich se nejméně dvakrát 
přihlásí o slovo a v několika 
bodech prezentují dotazy, 
podněty a připomínky ob-
čanů, kteří se na ně obracejí. 
Vzhledem k tomu, že zastu-
pitelstvo se koná zpravidla 
jednou za tři měsíce, odpo-
vědi se občané dočkají se 
značnou časovou prodlevou 
a je-li požadována písemná 
odpověď, může čekat občan 
dalších až 30 dní.

Před každým zasedáním 
zastupitelstva se v kance-
láři primátora koná porada 
předsedů politických klubů, 
kde mohou předsedové sdě-
lit své připomínky k pro-
gramu a avizovat své dota-
zy, které budou na zasedání 
zastupitelstva předneseny. 
Pokud by tato dříve běžně 
užívaná praxe fungovala, 
podobně jako u interpelací 
ve sněmovně, by se mohli 
uvolnění zastupitelé a ve-
doucí odborů v klidu při-
pravit na fundovanou ústní 
odpověď přímo v bodě Dis-
kuse. Tuto možnost Piráti 
ke škodě věci nevyužívají, 
na poradě předsedů mlčí 
a odkazují na svá vystoupe-
ní na zastupitelstvu. 

Také na nás, zastupitele 
za KSČM, se lidé obracejí 
se svými dotazy, podněty 
a připomínkami a jedná se 
v průměru o 10 kontaktů 
za měsíc. Máme však tro-
chu jinou strategii. Sna-
žíme se odpovědět v nej-
kratším možném termínu. 
Problémy občanů jsou ih-
ned předávány na příslušné 
vedoucí odborů magistrátu 
s požadavkem na písem-
nou odpověď. Ta je pak bez 
zbytečného odkladu předá-
vána danému občanovi. 

Jedná se o dvě cesty, kte-
ré mají jeden společný cíl. 
Utvrdit občany v tom, že 
tu pro ně zastupitelé pracují 
v průběhu celého volebního 
období a že si na ně nevzpo-
menou jen krátce před ko-
náním komunálních voleb.“ 

 Ivan Vrba za KSČM

„Vážení čtenáři,
je jasné, že v těchto 

dnech není čas na diskuse 
na komunální témata. Ale-
spoň nyní bychom se mohli 

obejít bez vzájemného ob-
viňování, hádek a politic-
kého hašteření. Události 
posledních dnů nám velmi 
razantně vstupují do života. 
Všechno zlé je ale k něče-
mu dobré – můžeme si nyní 
najít čas pro sebe, pro své 
rodiny, přečíst všechny ty 
nepřečtené knihy, pořádně 
doma uklidit a vůbec udělat 
všechno, na co v obvyklém 
denním rytmu nemáme 
čas. Není důvod panikařit, 
stačí se chovat zodpovědně 
a počkat několik týdnů, než 
se situace vrátí do normálu. 
Přeji nám, abychom nej-
bližší dny prožili ve zdraví 
a bez zbytečné hysterie.“ 

 Jakub Tichý, Piráti

„Tyto řádky jsou běžně ur-
čeny pro polemiku. V aktu-
ální situaci je ale dle mého 
názoru nemístné diskuzi 
otevírat. Je potřeba ukázat, 
že jsou hodnoty, které jsou 
naprosto zásadní, prioritní, 
společné a nezpochybnitel-
né. Život a zdraví je nesrov-
natelně podstatnější než 
subjektivní pohodlí a indi-
viduální profit. Nacházíme 
se v situaci, kterou Světová 
zdravotnická organizace 
označila epidemii nové-
ho koronaviru COVID-19 
za pandemii, tedy epidemii 
extrémně velkého rozsahu 
zahrnující většinu světa. 
Česká republika, tak jako 
většina aktuálně ohrože-
ných zemí, zavádí naprosto 
nutná opatření a vyhlásila 
nouzový stav. To je přesně 
ten okamžik, kdy je potře-
ba zapomenout na rozpory 
a začít se chovat zodpo-
vědně a ohleduplně. Začít 
táhnout za jeden provaz. 
Čelíme zkoušce, kterou vět-
šina z nás nepamatuje. Jen 
na nás je, jak v ní obstojíme. 
Naším společným cílem je 
zastavit nebo alespoň zpo-
malit nekontrolované šíření 
nemoci. A vidíme ve světě 
příklady zemí, kde se to po-
vedlo. Čím zodpovědnější 
budeme, tím méně starších 
a oslabených členů našich 
rodin bude ohroženo. Tak 
prosté to je. Všechna zavá-
děná opatření, od omezení 
pohybu až po uzavírání 
škol, úřadů, sportovišť a re-
staurací jsou výsledkem 
práce odborníků, virologů, 
epidemiologů. Věřme jim 
a respektujme je! A aby tyto 
řádky nevyzněly příliš pesi-
misticky, nezapomínejme, 

Opozice na volné téma – zasedání zastupitelstva, koronavirus

ZASTUPITELSTVO: Koronavirus ovlivnil i březnové 
jednání zastupitelů, například vedoucí odborů a měst-
ských společností sledovali průběh „on line“ preventiv-
ně mimo jednací síň.  Foto: Petr Pavelka

Statutární město Frý-
dek-Místek ve spolupráci 
s Dobrovolnickým cen-
trem Adra Frýdek-Mís-
tek připravuje podmínky 
pro poskytnutí pomoci 
lidem v karanténě, kteří 
budou mít problém zajis-
tit si potřebné nákupy či 
vyzvednutí léků.

„Služba je určena obča-
nům Frýdku-Místku, kteří 
žijí osaměle, zejména seni-
orům nebo osobám se zdra-
votním omezením, které 
se ocitnou v karanténě, 
a nebo je v karanténě rodi-
na, která jinak nakupování 
těmto lidem zajišťuje,“ vy-
světlil náměstek primátora 
Marcel Sikora s tím, že tito 
lidé nesmí čerpat terénní 
sociální službu, u které je 
možné rozšířit její rozsah 
o nakupování. 

V praxi má vše fungovat 
tak, že lidé zavolají na kon-
taktní telefon odboru soci-
álních služeb (Jitka Stašo-
vá – 558 609 314), prověří 

se jejich situace a po zjiště-
ní potřebnosti bude zpro-
středkován kontakt s pra-
covníky Adry, kteří zajistí 
nákup základních potravin 
nebo hygienických potřeb 
a léků. Nákup je ome-
zen částkou pět set korun 
a služba je využitelná 
maximálně jednou týdně 
po dobu nařízené karanté-
ny. Dobrovolníci vše vyře-
ší bez přímého kontaktu.

„Máme své dobrovol-

níky, kteří nyní nemohou 
vykonávat svou obvyklou 
činnost v zařízeních pro 
seniory, kde je omezení 
návštěv kvůli koronaviru, 
takže mohou pomáhat ji-
ným způsobem. Nebude-
me v této souvislosti nabí-
rat žádné nové lidi, bude se 
jednat o osvědčené osoby,“ 
ujistil vedoucí frýdecko-
-místeckého dobrovolnic-
kého centra Adry Stanislav 
Staněk.  (pp)

SPOLUPRÁCE S ADROU: Debata jak zajistit potřeb-
ným nákupy.  Foto: Petr Pavelka

Město s Adrou zajistí pomoc lidem v karanténě

že vše, co nás v životě po-
tká, můžeme pojmout jako 
příležitost. Většinu času teď 
trávíme a ještě určitě něja-
ký čas budeme trávit doma, 
se svými nejbližšími, se 
svojí rodinou. Máme jedi-
nečnou možnost prožít to, 
na co bychom v „bežném“ 
životě nenašli tolik času. 
Vydejme se na výlet do pří-
rody, buďme spolu, mějme 
se rádi. A třeba výsledkem 
„zkoušky“, kterou společně 
všichni procházíme, bude 
nakonec zpráva radostná. 
A více než loučit se, bu-
deme s radostí vítat nové 
děti… Zvládli jsme jiné vý-
zvy, zvládneme i tuto.“ 
 Petr Korč, Naše Město

(příspěvky opozičních 
zastupitelů nejsou redakč-
ně upravovány)

„Jsem rád, že tato stránka 
je tentokrát smířlivější než 
jindy, že už zřejmě všichni 
pochopili vážnost situace. 
Když jsme z pozice vedení 
města s informační kam-
paní o koronaviru začali 
prakticky jako první, brali 
to někteří „umělci“ jako 
chybu, za kterou se máme 
omlouvat. Musel jsem si 
číst kavárenské řeči o rozdí-
lech mezi srabíkem a oprav-
dovým mužem a že cílíme 
na pudový a jednoduchý 
strach. Další vývoj dal na-
šemu přístupu za pravdu, 

problém s koronavirem 
rozhodně nelze vyřešit ne-
informovaností, ba právě 
naopak. Proto se rozhodně 
nemíním omlouvat za to, že 
jsem zveřejnil, že „problém 
nastal na 8. základní škole, 
kde 20 učitelů a 40 dětí se 
vrátilo z lyžování z Itálie 
a bohužel přišli do ško-
ly“, protože podle mě tuto 
skutečnost měla veřejnost 
právo vědět. Samozřejmě 
kdybychom si tuto informa-
ci nechali pro sebe, od zbý-
vajících rodičů bychom si 
vyslechli nepochybně své 
a dočetli bychom se o sobě 
zase jiné nepříjemné věci. 
Vím, že názor toho, který 
„být primátorem, omluvil 
by se okamžitě a hluboce, 

že přilil olej do ohně tam, 
kde měl hasit“ nezmění 
ani prohlášení mluvčího 
krajské hygienické stanice, 
že se na ně nikdo z 8. ZŠ 
o víkendu po návratu z lyží 
neobrátil, ale mou ambicí 
v debatě na zastupitelstvu 
ani v této chvíli není ukazo-
vat prstem, kde se stala chy-
ba. Fascinují mě samozvaní 
moralisté, co si za všech 
okolností vždycky myslí, 
že ví, co je správné. Dle 
mého jsme ale zrovna nyní 
ve zcela nové situaci, v níž 
uděláme jako celá společ-
nost chyb spoustu. Jde o to, 
abychom se z nich v bu-
doucnu poučili a nedělali 
chyby zbytečné a vědomé.“

  Michal Pobucký
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Vedení města v du-
chu doporučení minis-
terstva školství celé 
dopoledne 11. března 
zvažovalo, zda jako zři-
zovatel přistoupí k uza-
vření mateřských škol. 
Jako zásadní se nako-
nec ukázalo, že i když se 
informace na různých 
úrovních lišily, na vlád-
ní úrovni se nepodařilo 
zajistit jasné prohláše-
ní, že by rodiče v přípa-
dě, že půjde o iniciativu 
radnic, nikoliv vlády, 
měli nárok na ošetřov-
né.

„Sešli jsme se s vede-
ním jednotlivých školek, 
máme informace o po-
čtech chybějících dětí 
v jednotlivých zaříze-
ních, kdy průměrné stavy 
ve třídách jsou zhruba 
na polovině. Z toho vy-
plývá, že hodně dětí si ro-
diče nechali doma se žáky 
základních škol, které 
byly již vládou uzavřené. 
Od ředitelů jsme pochopi-
li, že u většiny ostatních 
by vznikl velký problém, 
kam by děti dali, kdyby 
školky byly uzavřené. 
Pokud to půjde, chceme 
právě jim vyjít vstříc, ale 
samozřejmě vláda může 
brzy přijít s opatřením, 
které o uzavření jasně 
rozhodne a pak to bude 
prostě dané,“ shrnul do-
polední vývoj událostí 
primátor Michal Pobucký. 
Toho těšilo, že Rada měs-
ta Frýdku-Místku se do-
kázala velmi operativně 
sejít k jednání v dosta-
tečném počtu, aby mohla 
v této záležitosti v přípa-
dě potřeby rozhodnout. 

Stejnou akceschopnost 
projevili také zástupci 
mateřských škol, kteří 
přinesli radním důležitou 
zpětnou vazbu veřejnosti.

Dle informací z frý-
decké nemocnice by se 
případné uzavření školek 
dotklo zhruba tří desítek 
zdravotníků, takže měs-
to začalo hledat řešení, 
jak se v případě nařízení 
vlády o jejich uzavření 
případně postarat ale-
spoň o děti zaměstnanců 
ve zdravotnictví, hasičů 
či policistů.

Poté, co se ve čtvr-
tek 12. března objevily 
první zprávy o dvou po-
tvrzených nakažených 
ve Frýdku-Místku (včet-
ně jedné zdravotní sest-
ry nemocnice) vrátilo se 
téma školek znovu do hry 
a po dvou zasedáních kri-
zového štábu rada města 
rozhodla, že mateřské 
školy budou od pondělí 
16. 3. až do odvolání uza-
vřené.

„Krizový štáb uzavření 
mateřských škol doporu-
čil, rozhodovalo se nám 
snadněji i proto, že počet 
dětí ve školkách se neu-
stále snižoval a chybělo 
v nich už okolo 75 % dětí. 
Dnes už je navíc jasné, že 
rodiče mají nárok na ošet-
řovné stejně jako u zavře-
ných škol. Ošetřovné lze 
čerpat po dobu 9 dní. 
Rodič samoživitel může 
čerpat ošetřovné až 16 
dní,“ připomněl náměs-
tek primátora pro školství 
Pavel Machala. „Zároveň 
jsme se – tak jak jsme avi-
zovali – rozhodli pomoci 
nemocnici a rodičům za-

PEČLIVÉ ZVAŽOVÁNÍ: Radní reagovali na aktuální 
situaci.  Foto: Petr Pavelka

Radní zvažovali uzavření školek, nakonec se tak stalo od 16. 3.

Bezpečnostní rada 
města byla v souvislosti 
s možnou epidemií koro-
naviru poprvé svolána 
primátorem Michalem 
Pobuckým již 3. března 
po informacích ze stra-
ny frýdecké nemocnice 
o zvýšeném epidemiolo-
gickém riziku kvůli ně-
kolika stům až tisícům 
lidí vracejících se z tou 
dobou již postižených 
oblastí.

Nemocnice byla již 
uzavřená pro návštěvy, 
zrušili zde edukační akce 
a její ředitel Tomáš Stej-
skal chtěl pomoci s in-
formováním veřejnosti, 
protože nebyl spokojen 
s tím, jak se situace ba-
gatelizovala s tím, že je 
to jen „chřipka s lehčím 
průběhem“. „Musíme in-
struovat občany, jak se 
mají chovat. Rozdíl mezi 
námi a Evropou je v tom, 
že tam lidé v karanténě 
zůstávají doma, ale my si 
myslíme, že je to 14denní 
dovolená, kdy se nemusí 
do práce. Karanténa je 
kruciální záležitost, ta 
ochrání společnost,“ na-
bádal ředitel nemocnice, 
který kvitoval, že Frýdek-
-Místek má uzavřené do-
movy důchodců už něko-

lik týdnů kvůli předchozí 
hrozbě chřipky.

Zástupce krajské hygi-
enické stanice informo-
val o „šíleném boomu“, 
kdy se lidé vraceli z ri-
zikových oblastí, o 28 
dospělých a 23 dětech 
z Frýdku-Místku, kteří 
jsou v karanténě, ale pře-
kvapivě neměl informace 
o situaci na 8. ZŠ, kde se 
z lyžovačky v Itálii vráti-
lo na 20 kantorů a 40 dětí. 
„Udělali jsme si přehled 
na školách, pro všechny 
je to nová situace, musí-
me se snažit ochránit pře-
devším seniory,“ nabádal 
primátor Michal Pobucký. 
„Nejsme ve stavu záchy-
tu, ale až se objeví, pak se 
situace výrazně změní,“ 
upozorňoval ředitel To-
máš Stejskal.

Město následně spus-
tilo informační kampaň 
a učinilo řadu kroků, 
které část veřejnosti 
vnímala jako „zbytečné 
strašení“. Protože se ale 
v republice začala čísla 
zvyšovat a samotná vlá-
da přicházela postupně 
s restrikcemi, vnímání 
lidí se postupně měnilo. 
A ve čtvrtek 12. března 
se situace výrazně změ-
nila i pro Frýdek-Místek, 

který zaznamenal první 
dva nakažené, ke všemu 
jednou osobou byla zdra-
votní sestra v nemocnici. 
Proto se bezpečnostní 
rada, krizový štáb, znovu 
sešel ještě týž den večer, 
aby mohla být přijata co 
nejdříve další opatření, 
aby se minimalizovalo 
další šíření. Znovu se pak 
vedení města s vedením 
bezpečnostních složek 
potkalo v pátek 13. břez-
na. „Situace s nakaženou 
sestrou nás mrzí, ta se 
chovala maximálně od-
povědně, dokonce sama 
zrušila zahraniční zájezd, 
ale je to i o ohleduplnosti 
lidí vůči nám, aby nám 
nezatajovali informace 
o svých pobytech a rizi-
cích. Část personálu bude 
muset být v karanténě, 
ale hlásí se nám studenti 
medicíny, které se snaží-
me začleňovat tam, kde 
mohou pomoci. Lidé by 
neměli panikařit ohledně 
roušek a respirátorů, jsou 
to zdravotnické pomůcky 
a běžná populace s tím 
stejně neumí zacházet. 
Důležité je minimalizo-
vat kontakty, dodržovat 
karanténu i zamezit zby-
tečným vstupům do ne-
mocnice. Kdo nemusí, 
ať nechodí. Kdo potře-
buje akutní péči, ten ji 
dostane,“ ujistil Tomáš 
Stejskal. „Víme, že v ne-
mocnici dělají všechno, 
co mohou,“ deklaroval 
za město podporu zdra-
votníkům náměstek pri-
mátora Radovan Hořínek. 
Město následně uzavřelo 
školky, omezilo úřední 
hodiny magistrátu a za-
vedlo opatření v MHD 
s možností nástupů zad-
ními a prostředními dveř-
mi.  (pp)

BEZPEČNOSTNÍ RADA: Město Frýdek-Místek spolu 
s nemocnicí jednalo mezi prvními.  Foto: Petr Pavelka

Zasedala bezpečnostní rada i krizový štáb

pojeným do kritické in-
frastruktury. Zajistíme 
pro ně hlídání dětí, aby 
se nemusel omezit provoz 
nemocnice, policie, hasi-
čů a podobně,“ řekl pri-
mátor Michal Pobucký.

Město zajistilo hlídání 
dětí zaměstnanců nemoc-
nice a Centra pečovatel-
ské služby v MŠ Pohád-
ka na ulici Třanovského 
a pro děti státních a měst-
ských policistů v MŠ J. 
Trnky.  (pp)

Aquapark Olešná a bazén 
na 11. ZŠ jsou mimo provoz

Radní města se 12. 
března operativně sešli 
na magistrátu a rozho-
dovali o dalších preven-
tivních opatřeních v sou-
vislosti s nepříznivým 
vývojem epidemiologic-
ké situace způsobené ko-
ronavirem.

Vyzvali jednatele spo-
lečnosti Sportplex, aby 
přerušil provoz aquapar-
ku Olešná a plaveckého 
bazénu na 11. ZŠ (J. z Po-
děbrad).

UZAVŘENÍ aquaparku 
Olešná (včetně saunového 

světa) a bazénu na 11. ZŠ 
platilo od od 12. března 12 
hodin do 15. dubna.

Ve městě již byl uza-
vřen také bazén na ulici 
Pionýrů v Místku (bývalé 
hornické učiliště, nyní SŠ 
řemesel F-M), který je 
ve správě MS kraje.

Prostory haly Polárka, 
kde má své zázemí kro-
mě hokeje také badmin-
ton a střelnice nebo třeba 
i Lašský sportovní klub 
Frýdek-Místek, jsou uza-
vřeny od 13. března do od-
volání.
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ČTVRTEK

FRÝDEK
17. listopadu Fráni Šrámka Ostravská 4. května Maxima Gorkého Bratří Šlapetů
28. října Frýdlantská Palackého Beskydská Nad Potokem Elišky Servátkové
Anenská Hálkova Pionýrů Bezručova Nerudova Františka Krasla
Bahno-Příkopy J. Opletala Piskořova Bohuslava Martinů Nová Jaroslava Olšáka
Boženy Němcové Ke Splavu Pod Letištěm Emy Destinové Lískovec
Brožíkova Kolaříkova Příborská F. Čejky
Březinova Kollárova Raisova Františka Linharta Pavlíkova LÍSKOVEC
Březová Křížkovského Riegrova Havlíčkova Podpuklí
Čajkovského Libušina Říční J. Jabůrkové Polní PÁTEK
Čelakovského Lidická Spořilov Janáčkova           Rudolfa Vaška
ČSA Malé náměstí Stará Riviéra Josefa Lady Školská SKALICE
Družstevní Malý Koloredov Svatopluka Čecha Jungmannova U Náhonu
Dvořákova Marie Pujmanové Svazarmovská Kvapilova Vojtěcha Martínka PONDĚLÍ
Erbenova Myslbekova U Ostravice Květná Zborovská
Farní nám. Na Konečné Vítězslava Nezvala Luční Zelená CHLEBOVICE
Fibichova nám. Svobody Vojanova
Foersterova Ondrášova Vrchlického LYSŮVKY
Foglarova

ZELINKOVICE

MÍSTEK MÍSTEK

SUDÝ TÝDEN (první týden svozu 30.03.–03.04.2020)
ÚTERÝ

Palkovická (od křiž. s 
Podpuklí po pek. PINO)

STŘEDA

PÁTEK

FRÝDEK
2. května Jiráskova Pod Vodojemem Černá cesta Petra Cingra Čs. Červeného kříže
Bavlnářská Josefa Kajetána Tyla Potoční Dlouhá (od Lískovecké) Pod Zámečkem Josefa Skupy
Akátová Josefa Hory Prokopa Holého Dobrovského Podlesní Lískovecká
Bedřicha Václavka Joži Úprky Puškinova H. Salichové Přemyslovců Maxe Švabinského
Borová K Hájku Resslova Horní Příkrá Nad Lipinou
Bruzovská K Lesu Sadová (mezi ul. TGM a J. Kaluse Růžová Revoluční
Cihelní Karolíny Světlé Jana Čapka Rybnická
Divišova Klicperova Skautská Jaroslava Haška S. K. Neumanna MÍSTEK
Dlouhá (od ul. Míru po 
Lískoveckou)

Krátká Slezská (od ul. Těšínské 
po křiž. u sup. ALBERT)

Jiřího Hakena Bahno-Hlíny

Dr. Jánského Křižíkova Jiřího Mahena Bahno-Rovňa
Dr. Petra Legionářská Smetanova Jiřího z Poděbrad Slavíčkova Bahno-Štandl
Dr. Vančury Lubojackého Sokolská Kpt. Nálepky K Olešné
El. Krásnohorské Malá Střelniční Mikoláše Alše Na Hrázi
Fügnerova Mánesova Škarabelova Na Podvolání Nad Přehradou
Gajdošova Mariánské nám. Těšínská Na Poříčí Sokola Tůmy
Gogolova Míru Tichá Na Výsluní Spojovací
Horymírova Na Bažinách Třanovského Národních mučedníků Staroměstská Pod Štandlem
Husova Na Podlesí Třešňová Nové Dvory-Hlíny Svatoplukova Rybářská
Hutní Na Příkopě U Nemocnice Nové Dvory-Kamenec   Šeříková
I. J. Pešiny Na Stráni U Zavadilky Nové Dvory-Podhůří       V Zahradách
I. P. Pavlova Na Veselé V. Vantucha Ó. Lysohorského Vřesová
J. Božana Na Vyhlídce Zámecké náměstí Olbrachtova Zátiší (za Hradem)
J. E. Purkyně Nové Dvory-Vršavec Zátiší Panské Nové Dvory Železniční
Jabloňová Okružní Žižkova
Jana Švermy P. Jilemnického

FRÝDEK

STŘEDA

LICHÝ TÝDEN (první týden svozu 23.03.–27.03.2020)
HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADŮ (březen–listopad 2020) 

Palkovická (od pekárny 
PINO směr Palkovice)

FRÝDEK

Slezská (od křižovatky u 
supermarketu ALBERT 
směr Dobrá)

ÚTERÝ

Sadová (mezi ul. 
Novodvorská a ar. firem)

Svoz bioodpadu od rodinných domů začne 23. března
Statutární město Frý-

dek-Místek pokračuje 
ve svozu bioodpadu od ro-
dinných domů. Svážet 
ho bude stejně jako loni 
jednou za čtrnáct dní až 
do konce listopadu, a to 
nejen z rodinné zástavby 
v centru města, ale také 
z místních částí Chlebo-
vice, Lískovec, Lysůvky, 
Skalice a Zelinkovice. 

„Svoz bioodpadu od ro-
dinných domů jsme zaved-
li před čtyřmi lety a kon-
cem loňského roku jsme 
ho na žádost občanů rozší-
řili i do sídlištní zástavby, 
kde si na něj lidé teprve 
zvykají. Naproti tomu 
svoz od rodinných domů 

už je zaběhnutý a lidé si ho 
pochvalují,“ řekl primátor 
Michal Pobucký s tím, že 
město se tak snaží vylepšit 
systém nakládání s biood-
pady a eliminovat vznik 
černých skládek i šetřit 
místo na skládce, protože 
v minulosti nezřídka kon-
čila posečená tráva, shra-
bané listí nebo popadaná 
jablka v popelnici na ko-
munální odpad.

V loňském roce (2019) 
bylo prostřednictvím hně-
dých nádob svezeno 1 885 
tun bioodpadu (2016 – 
1 652 tun, 2017 – 1 726 tun, 
2018 – 2 161tun), a to od trá-
vy, sena, listí, přes spadané 
ovoce, květiny, až po bio-

odpad z domácností jako 
slupky ze zeleniny, čajové 
sáčky nebo kávová sedlina. 

Je to méně než v roce 
2018, což souvisí i s tím, že 
léto bylo velmi suché, tráva 
tolik nerostla, takže ji neby-
lo nutné často sekat, a méně 
bylo také spadaného ovoce. 

Svážený bioodpad končí 
v kompostárně, kde je zpra-
cován na kompost a kvalit-
ní zeminový substrát.

Občané Frýdku-Míst-
ku, včetně zahrádkářů, 
mohou zdarma a celoroč-
ně, tak jako v minulých 
letech, k odložení nejen 
biologického odpadu vy-
užívat také sběrné dvory 
na území města a kom-

postárnu v Bruzovicích.
Umístění sběrných dvorů

Ve Frýdku:
ul. Panské Nové Dvo-

ry 3559 (areál společnosti 
Frýdecká skládka, a.s.)

ul. Jana Čapka (sídliště 

Slezská – bývalý areál sta-
vebnin BETA)

ul. Na Příkopě (pod esta-
kádou u stadionu TJ Slezan)

V Místku:
ul. Collo-louky (vedle 

supermarketu Tesco)  
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Seniorská kategorie 
je nejohroženější věko-
vou skupinou, a proto 11. 
března jednali zástupci 
jednotlivých městských 
příspěvkových organiza-
cí, které se seniory pracu-
jí, s vedením města, aby 
projednali přijatá opatře-
ní i možné další scénáře, 
s cílem co nejvíce mini-
malizovat šíření korona-
viru mezi staršími lidmi.

„Ředitelé nás sezná-
mili se situací ve svých 
zařízeních, jak fungují 
zákazy návštěv, jak jsou 
na tom s desinfekcí a jaké 
jsou u nich další možnosti 
v případě, že bude situace 
vážnější,“ shrnul náměstek 
primátora Marcel Sikora.

Vedení města si vyslech-

lo, že zaměstnanců v so-
ciálních službách se příliš 
nedotklo opatření spojené 
s uzavřením škol, a dokonce 
obětavý personál připravují 
na alternativu jejich trva-
lého pobytu v zařízeních 
v případě vyhlášené karan-
tény. „Není to samozřejmě 
jednoduché zajistit všechny 
návaznosti, aby měli kde 
spát a podobně, ale všichni 
musíme přemýšlet nad sys-
témovými věcmi, jakými 
opatřeními minimalizovat 
možnost nakažení ohrože-
ných věkových skupin. To 
znamená například, aby 
třeba pečovatelka měla 
na starosti konkrétní stále 
stejné klienty, ne aby cho-
dily všechny všude a pak 
jedna nemocná třeba naka-

zila stovku lidí. Prostě mu-
síme všichni přemýšlet jinak 
a snažit se být aspoň v ně-
čem o krok vepředu,“ vybídl 
primátor Michal Pobucký.

„Chceme být zkrátka 
v situaci, abychom si moh-
li říct, udělalo se vše, co se 
udělat dalo. Samozřejmě 
jsou nějaké přirozené hra-
nice možností a limity, ale 
my je chceme posouvat, 
jak jen to bude možné. Vše 
budeme řešit ze dne na den, 
podle toho, jak se bude si-
tuace vyvíjet,“ shrnul sna-
žení radnice náměstek pri-
mátora Radovan Hořínek.

V rámci probírání krizo-
vých scénářů je například 
velmi dobře využitelný are-
ál jeslí, protože disponuje 
výborným zázemím s po-

V současném období 
stále není nouze o si-
tuace, kdy se v silnič-
ním provozu vyskytuje 
tzv. snížená viditelnost. 
Máme tím na mysli hus-
tý déšť, mlhu, sněžení 
či dobu od soumraku 
do svítání. Mezi nejzra-
nitelnější účastníky sil-
ničního provozu patří 
chodci, spolu s cyklisty 
a motocyklisty. 

Proto v ranních hodi-
nách 3. března policejní 
preventista spolu s kolegy 
z dopravní služby připo-
mínali občanům důleži-
tost používání reflexních 
prvků v silničním provo-
zu, tentokráte ve Frýdku-
-Místku. Chodcům růz-

ných věkových kategorií 
„rozdávali“ nejen doporu-
čení – nosit reflexní prvky 
nejlépe na pohyblivých 
částech těla, ale také re-
flexní pásky. 

Nošení reflexních prv-
ků je povinné za určitých 
podmínek „mimo obec“ 
(„pohybuje-li se chodec 
mimo obec za snížené vi-
ditelnosti po krajnici nebo 
po okraji vozovky v mís-
tě, které není osvětleno 
veřejným osvětlením, je 
povinen mít na sobě prv-
ky z retroreflexního ma-
teriálu umístěné tak, aby 
byly viditelné pro ostatní 
účastníky provozu na po-
zemních komunikacích“). 
Avšak i v obci je z hledis-

ka bezpečnosti žádoucí být 
viděn – „nebýt neviditel-
ný“. Reflexní prvky jsou 
totiž vidět na vzdálenost 
až 10krát větší (200 m) než 
například tmavé oblečení 
(cca 20 m).  komisař 

 Lukáš Kendzior, PČR

Na 11. února letošního 
roku připadl „Den bez-
pečnějšího internetu“. 
Policejní prevence v ob-
lasti online bezpečí nezů-
stala pozadu. V lednu le-
tošního roku představili 
v praxi v Moravskoslez-
ském kraji lektoři z Po-
licejního prezidia České 

republiky preventivní 
projekt „Tvoje cesta on-
linem“. 

Prevence v kyber pro-
středí patří i na Frýdecko-
-Místecku mezi priority 
v oblasti preventivních 
aktivit. Policisté v regionu 
oslovili na besedách více 
jak sto padesát dětí z ně-
kolika škol. Je na místě 
říci, že chování dětí v ky-
ber prostoru se za několik 
posledních let zlepšilo, 
avšak mají stále „rezer-
vy“ v tom, jak rozpoznat, 
že si píší s „predátorem“, 
a nikoli se svým vrstevní-
kem. Preventivní program 
je také doplněn konkrétní-
mi případy z Moravsko-
slezského kraje. Děti byly 
v rámci přednášek velmi 
aktivní a bylo zřejmé, že 

je dané téma zajímá a zvo-
lená forma je pro ně velmi 
poutavá. 

Rovněž několik desí-
tek dospělých (metodici 
prevence základních škol, 
pracovníci OSPOD a dal-
ší) mělo možnost zažít 
projekt v praxi. Je důle-
žité zmínit, že je zacílen 
také na rodiče, kteří jsou 
schopni u svých dětí vy-
konat nejefektivnější pre-
venci.

„I v následujícím ob-
dobí policisté zavítají 
v rámci regionu za dět-
mi i dospělými, aby jim 
ukázali, jakým způsobem 
„predátoři“ děti oslovují, 
či jak využívají toho, co 
děti sdílejí na sociálních 
sítích,“ ujistil za PČR ko-
misař Lukáš Kendzior.

BÝT PŘIPRAVEN: Vedení města konzultovalo možné scé-
náře v souvislosti s koronavirem se zástupci příspěvkových 
organizací pracujících se staršími lidmi.  Foto: Petr Pavelka

Cíl radnice při epidemii je jasný: hlavně ochránit seniory

Jednou ze sociálních 
služeb Slezské diakonie, 
která letos slaví 30 let své 
existence, jsou sociálně te-
rapeutické dílny Effatha 
Frýdek-Místek, které tato 
nezisková organizace pro-
vozuje ve svém středisku 
na ulici T. G. Masaryka.

„Sociálně terapeutické 
dílny podporují dospělé 
osoby s mentálním postiže-
ním v tom, aby si udržely, 
obnovily či získaly pracov-
ní a sociální návyky a do-
vednosti potřebné k osa-
mostatnění se, zařazení 
do běžného života a k uplat-
nění na trhu práce,“ přiblížil 
náměstek primátora Marcel 
Sikora poslání služby, jejíž 
výsledky si před časem při-
šel osobně prohlédnout.

V dílnách probíhají ná-
cvikové a kreativní činnosti. 
Klienti se zaměřují na ná-
cvik převážně sociálních 
dovedností spojených s pra-
covním a osobním životem, 
jako je znalost osobních 
údajů, obstarávání osobních 
záležitostí, práce na počí-
tači, nácviky péče o vlastní 

osobu. Kreativní činnosti 
jsou pak zaměřeny na udr-
žování či rozvoj praktických 
dovedností a zkušeností pro-
střednictvím různorodých 
činností – šití na stroji, práce 
s papírem – quilling, práce 
se sádrou, stříhání a lepení, 
pletení pedigu a další de-
korativní techniky. V dře-
vařské dílně mají uživatelé 
možnost při výrobě praco-
vat s elektrickým nářadím 
a zhotovit různé dekorativní 
i účelné výrobky ze dřeva 
(jmenovky, cedulky, věšá-
ky, dekorativní ozdoby aj.).

„Pracovní činnosti jsou 
přizpůsobené individuál-
ním schopnostem a potře-
bám uživatelů. S pomocí 
sociálních pracovníků pak 
vznikají opravdu pěkné 
výrobky, které dělají ra-
dost samotným klientům, 
ale i dalším lidem, kte-
ří z dílek cítí originalitu 
a upřímnost. Klienti tímto 
způsobem rovněž získávají 
sebevědomí, protože jsou 
hrdí, že dokážou vytvořit 
něco, co se druhým líbí,“ 
říká Marcel Sikora.  (pp)

PĚKNÉ VÝROBKY: V sociálně terapeutických dílnách 
klienti dokážou malé „velké věci“.  Foto: Petr Pavelka

Dílny Slezské diakonie

třebným servisem i příhod-
nými dispozicemi se snad-
no izolovatelnými objekty. 
Radnice tak má prostor, kde 

by v případě potřeby mohla 
pomoci s dětmi záchranářů, 
aby mohli bez omezení vy-
konávat svou práci.  (pp)

Preventivní akce „Nebuďte neviditelní“

Bezpečně v kyberprostoru s projektem „Tvoje cesta onlinem“
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z atletiky

kam za sportem a relaxací

Vyhlášení nouzového stavu
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 
Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro úze-
mí České republiky z důvodu ohrožení zdraví v sou-
vislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný 
jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzo-
vý stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 
na dobu 30 dnů.
Zákaz se vztahuje i na sportovní akce s účastí přesa-
hující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto 
mimořádného opatření.

MFK Frýdek-Místek
Po rozhodnutí Vlády ČR a vyhlášení třicetidenního 
nouzového stavu se zápasy Moravskoslezské fotbalové 
ligy nebudou hrát nejméně do poloviny dubna. Aktuál-
ní informace hledejte na www.mfkfm.cz.

MUŽI:
19. kolo | 21. 3. 10.30 | MFK FM – Rosice

21. kolo | 5. 4. 10.30 | MFK FM – Petřkovice
24. kolo | 25. 4. 10.15 | MFK FM – Znojmo
26. kolo | 10. 5. 16.30 | MFK FM – Uničov
28. kolo | 24. 5. 10.15 | MFK FM – Blansko

34. kolo | 27. 5. 17.00 | MFK FM – Kroměříž
30. kolo | 5. 6. 17.00 | MFK FM – Baník Ostrava

DOROST U19:
17. kolo | 21 3. 15.00 | MFK FM – Prostějov

19. kolo | 4. 4. 10.30 | MFK FM – Třinec
22. kolo | 25. 4. 15.00 | MFK FM – Znojmo

30. kolo | 29. 5. 15.15 | MFK FM – Vítkovice
24. kolo | 9. 5. 10.30 | MFK FM – Uničov
26. kolo | 23. 5. 10.30 | MFK FM – Jihlava

28. kolo | 6. 6. 10.30 | MFK FM – Líšeň

Nebylo překvapením, 
že si duel Ústí s Black 
Volley Beskydy vybrala 
Česká televize jako pře-
nosový. Šlo o hodně. Do-
mácí volejbalisté k udr-
žení naděje na setrvání 
v nejvyšší soutěži museli 
vyhrát za tři body, ale 
hosté se z nepříznivé-
ho vývoje 2:1 dokázali 
dostat, vybojovali vše 
řešící tie-break, a ještě 
v něm vyhráli. K ba-
ráži tak odsoudili Ústí 
a mohli si po hektické 
nováčkovéské sezoně od-
dechnout.

Úvod zápasu byl ner-
vózní, což se projevilo 
na kvalitě zápasu, ale pře-
ce jen více křečovití byli 
zkraje Ústečtí, kteří pro-
hrávali 0:5. Hosté vypa-
dali odhodlaněji, ale stej-
ně bylo už za stavu 10:10 
srovnáno a Black Volley 
urval první set až v kon-
covce. I následující sada 
byla vyrovnaná a skon-
čila nejtěsnějším výsled-
kem pro domácí, kteří 
si podobně vedli i v setu 
následujícím a při vedení 

2:1 byli blízko svého cíle. 
Jenže Ústí nevydrželo tla-
čit na servisu a mohla se 
tak znovu ukázat dobrá 
obrana na síti našich vo-
lejbalistů, která vyústila 
v jasnou záležitost 25:17, 
čímž byl zajištěn nutný 
bod pro to, aby domácí 
nemohli v posledním kole 
Black Volley ještě přesko-
čit a poslat jej do baráže. 
I když se domácí ve zkrá-
ceném setu alespoň sna-
žili rozloučit vítězstvím, 
uvolnění hosté jim to ne-
dovolili, protože sami si 
nechtěli vzácnou radost 
z výhry nechat ujít.

Tomáš Široký (kapitán 
Black Volley): „Důleži-
tý byl vstup do utkání, 
které jsme si zkompliko-
vali vlastními chybami 
ve druhém setu. Jsem rád, 
že jsme to utkání zvládli.“

Slobodan Prakljacic 
(trenér Black Volley): 
„Velmi vyrovnané utkání, 
ve kterém rozhodovaly 
maličkosti. Dnes velmi 
dobrá obrana na síti, velká 
touha po vítězství a velká 
bojovnost.“  (pp)

DOMA SE ZLÍNEM: Black Volley před svými diváky důležitý tie-break prohrál, 
v Ústí se mu naštěstí vedlo lépe.  Foto: Petr Pavelka

Volejbalisté Black Volley se výhrou v Ústí vyhnuli baráži 
Ústí nad Labem – Beskydy 2:3 (-22, 24, 22, -17, -11)

Střetnutí 19. kola 
STRABAG Rail Extrali-
gy, v němž házenkáři Pe-
pino SKP Frýdek-Místek 
přivítali v domácím pro-
středí výběr Cementu 
Hranice, se nesl v duchu 
spousty neproměněných 
šancí, k nimž se přidala 
i řada technických chyb. 
Duel tak vyzněl pomě-
rem 28:25 pro našeho 
soupeře. 

Hostující tým chtěl 
po výhře v Lovosicích 
znovu bodovat, aby ještě 
promluvil do bojů o elitní 
osmičku a případnou účast 
v play off. Od začátku byly 

Hranice o něco napřed. 
Naši hráči sice s hosty dr-
želi krok a nenechali je 
vytvořit si větší náskok, ale 
po celou dobu prvního po-
ločasu jenom dotahovali. 
Střelecky nás táhl Vojtěch 
Petrovský, který se do se-
stavy vrátil po delší době. 
A jen v první půli nastří-
lel šest branek. Přesto byli 
po prvních třiceti minu-
tách spokojenější Hraničtí, 
vedli poměrem 15:12.

Po změně stran udržova-
ly Hranice náskok, který si 
vytvořily v první půli. Po-
prvé se náš celek dokázal 
dotáhnout na vyrovnaný 

stav čtvrt hodiny před kon-
cem, když se z postu pivo-
ta prosadil Adam Gřešek. 
V té době svítilo na uka-
zateli skóre 19:19. Jenomže 
otočit vývoj duelu v náš 
prospěch se našim házen-
kářům nepovedlo. Výběr 
Hranic zvládl poslední 
čtvrthodinu lépe a ve Frýd-
ku-Místku nakonec zvítězil 
o tři branky 28:25.

Naše družstvo zůstáva-
lo s pouhými čtyřmi body 
předposlední, s odhodlá-
ním pokusit se do konce 
základní části snažit urvat 
ještě nějaké body, co bude 
v play out, to se uvidí.

K bodům proti Hranicím nestačilo 
ani devět branek Vojty Petrovského
Pepino SKP F-M – Cement Hranice 25:28 (12:15)

Mistrovství ČR 
žactva

V Praze se konalo ha-
lové Mistrovství České 
republiky žactva, kam se 
nominovala šestice zástup-
ců Slezanu, i když nakonec 
startovala pouze čtyři děv-
čata. Hned v první finálo-
vé disciplíně 1500 m byla 
na startu dvojice našich. 
Výborně si vedla Anička 
Václavíková, které osob-
ní rekord 5:11.83 minuty 
stačil na 11. místo. Velkou 
bojovnost prokázala Barča 
Bystřičanová. Ta patřila 
k širšímu okruhu adeptek 
na medaili, ovšem zdravot-
ní problémy v posledních 

dvou týdnech ji velice li-
mitovaly a závod dokončila 
na 15. místě za 5:16.35 min. 
Stejná pozice, tedy patnác-
té místo v ČR, patří Káji 
Vilčkové v běhu na 800 m 
za čas 2:27.55 minuty. Vý-
borně si vedla Terka Kuba-
jurová v rozběhu na 300 m. 
Přes nevýhodnou první 
dráhu si vylepšila halové 
osobní maximum na 42.79 
s, a to ji vyneslo na 14. 
příčku v republice. V kouli 
už se Terce tolik nedařilo, 
když výkonem 9.75 m skon-
čila na 17. příčce. Ovšem už 
jen postup na mistrovství 
byl obrovský úspěch. Všem 
holkám gratulujeme.

Atletika 
pro rodinu začala
5. března proběhl pre-

miérový trénink Atletiky 
pro rodinu. Dorazil ide-
ální počet deseti dvojic 
vždy ve složení rodič 
a dítě. 

Po krátkém seznámení 
trénujících se soutěžilo 
v družstvech. Přesto si 
všichni na prvním „tré-
ninku“ aspoň trošku 
prověřili své schopnosti. 
Ať malí, nebo velcí, at-
leti byli šikovní a snaži-
ví, a tak se trenérky těší 
na další trénink. Ten už 
bude zaměřený na jednu 
z technických disciplín. 
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Z PLAVÁNÍ PŘI SVÍČKÁCH: V souladu s mimořádným opatřením Statutár-
ního města Frýdek-Místek jsou s účinností ode dne 12. 3. 2020 od 12.00 hodin, 
v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemoc-
nění COVID-19 (koronavir), uzavřeny prostory Aquaparku Olešná a plaveckého 
bazénu na ul. Jiřího z Poděbrad (11. ZŠ) do odvolání.
Aktuální informace na webu a facebooku Sportplexu.  Foto: Petr Pavelka

Rysi se k poslednímu 
zápasu tohoto ročníku 
Chance Ligy postavili 
proti Benátkám nad Ji-
zerou. Po první ani dru-
hé třetině v Polárce moc 
veselo nebylo. Ve třetí 
třetině ale domácí ztrá-
tu dotáhli a obrat doko-
nali v prodloužení. 

Do zápasu vstoupil 
o dost lépe hostující tým. 
Už ve druhé minutě se 
ve velké šanci octl Str-
nad, který napálil břevno. 
Následně se hrál vyrov-
naný hokej, kdy se oba 
týmy cpaly do útočných 
akcí, ale scházelo přesné 
zakončení. Až Benátky 
sehrály parádní kombina-
ci po ose Vomáčka – Str-
nad – Vojtěch Jansa a šly 
do vedení. Rysi mohli sla-
vit až v šestnácté minutě. 
Petr Kafka, který ovládá 
tabulku kanadského bo-
dování ligy, opět ukázal 
svůj um. Bartko vypá-
lil a kotouč se odrazil 
od brankáře Žajdlíka ne-
známo kam. Kafka se ale 
rychle zorientoval a rych-
le si přebral puk, který 
bekhendem přehodil přes 
brankářův beton. Benát-
ky ale ujely do přečís-

lení tři na jednoho a Jiří 
Průžek se sice zachoval 
sobecky a spoluhráčům 
kotouč nepůjčil, ale svou 
ránou brankáře překonal. 
První třetina tedy skonči-
la za stavu 1:2 pro hosty.

V druhé třetině Kryš-
tof Stuchlík srovnal, když 
Motloch získal kotouč 
v útočném pásmu u mod-
ré, předal mu ho do me-
zikruží a on se zblízka 
nemýlil. Benátky však 
kontrovaly téměř oka-
mžitě. Přesně 22 sekund 
jim trvalo si své vedení 
vzít opět k sobě. Domácí 
navíc vyprodukovali ne-
uvěřitelný kiks za svou 
brankou, za který zaplati-
li dalším gólem. Poslední 
slovo této třetiny měl ale 
David Klimša po spolu-
práci s Kafkou. A ještě 
v téže minutě mohlo být 
srovnáno, kdyby Szturc 
nenapálil další tyčku.

Poslední dějství přines-
lo jen jeden gól a opět ho 
měli na svědomí David 
Klimša s Kafkou. Šlo 
se do prodloužení, které 
přineslo už šestou tyčku 
Rysů v zápase, ale nako-
nec i vítězný gól kapitána 
Martynka.

Hokejisté na závěr 
sezóny zvítězili

HC F-M – Benátky 5:4 (1:2, 2:2, 1:0 – 1:0)

TJ Sokol Frýdek-Mís-
tek v posledním kole zá-
kladní části volejbalové 
extraligy žen přivítal 
favorita z Brna, který 
základní část vedl. Do-
mácím volejbalistkám se 
favorita zaskočit nepo-
dařilo. Letošní play off 
osmička se jich netýká, 

skončily na předposled-
ním devátém místě, vy-
hnuly se baráži a sezona 
pro ně skončila.

V prvním setu hostují-
cí Šelmy předčily sokolky 
na smeči hlavně díky Simo-
ně Janečkové. V druhém 
setu byl vyrovnaný průběh 
do stavu 14:14, poté Brno 
zlepšilo hru v útoku a set 
s přehledem vyhrálo. I tře-
tí set začaly Brňanky lépe, 
vedly 18:13, ale díky osmi 
servisům Pluhařové sokol-
ky otočily na 21:18 ve svůj 
prospěch, jenže koncovka 
patřila opět Brnu. To v zá-
kladní části extraligy pro-
hrálo jen dva zápasy a vy-
hrálo ji před olomouckými 
mistryněmi o šest bodů. 

Veronika Šnellyová (ka-
pitánka TJ Sokol): „Dnes 
jsme odehrály velmi pěk-

né utkání. Škoda, že jsme 
třetí set nedotáhly do ví-
tězného konce.“

Alexandra Dedková (tre-
nérka TJ Sokol): „Myslím, 
že jsme bojovaly a vzdoro-
valy statečně. Rozhodně se 
za dnešní výkon nemusíme 
stydět. Měly jsme blízko 
k zisku setu. Chválím děv-
čata za bojovnost.“

Soňa Nováková (kapi-
tánka VK Brno): „Neby-
lo to jednoduché utkání, 
spousta pěkných výměn. 
Díky za tři body.“

Ondřej Boula (trenér 
VK Brno): „Jsem spoko-
jen s přístupem k utkání. 
Dva a půl setu jsme udrže-
li snaživého soupeře pod 
sebou. Po prostřídání jsme 
si vytvořili těžkou situaci, 
ale v koncovce se projevila 
naše zkušenost.“

EXTRALIGU ZACHRÁNILY: Sokolky stejně jako 
volejbaloví muži skončily předposlední a vyhnuly se ba-
ráži.  Foto: Petr Pavelka

Volejbalistky už mají po sezoně
TJ Sokol F-M – VK Brno 0:3 (17:25, 19:25, 23:25)

V posledním domácím 
zápase základní části 
STRABAG Rail Extra-
ligy se naši hráči Pepino 
SKP Frýdek-Místek do-
čkali třetí výhry v sezo-
ně, když dokázali otočit 
nepříznivě se vyvíjející 
duel proti Lovosicím, 
v němž prohrávali 0:6 
a šestigólové manko měli 
i po první půli.

Duel mezi Pepino SKP 
Frýdek-Místek a HK FCC 
Město Lovosice začal mi-
nutou ticha za nedávno 
zesnulého Jaroslava Hus-
topeckého, dlouholetého 
funkcionáře a trenéra mlá-
dežnických družstev naše-
ho klubu. Pak už se začalo 
hrát. Diváci viděli dva roz-
dílné poločasy. Do utkání 
vstoupili mnohem lépe 
hosté z Lovosic, kteří se 

velice rychle ujali vedení 
6:0. Náš tým se poprvé 
gólově prosadil až v 9. mi-
nutě brankou Sebastiána 
Stracka. V následujících 
minutách do poločasu už 
náskok Lovosických na-
štěstí nerostl.

Kdo by si myslel, že 
duel byl po prvním dějství 
rozhodnutý, ten by se sple-
tl. Po změně stran se totiž 
náš celek nadechl k veliké-
mu zvratu. Prvních sedm 
minut vyhrál 5:0 a rázem 
byl zpátky v zápase. Ně-
kolik povedených zákroků 
předvedl brankář Vít Py-
ško, kterému v některých 
případech pomohly i na-
střelené tyče lovosických 
hráčů. Poprvé dokázali 
naši hráči vyrovnat deset 
minut před koncem, kdy 
se prosadil Jakub Ondru-

šík. V závěru viděli diváci 
nervy drásající koncovku, 
kterou nakonec zvládli 
lépe naši házenkáři.

Trenérovi našeho týmu 
Lubomíru Kavkovi se tak 
tentokrát střetnutí hodno-
tilo dobře. „Po prvním po-
ločase jsem jako pesimista 
říkal, že tam budeme mu-
set hodit ručník. Ale tak, 
jak se nám nepovedl vstup 
do utkání, tak se nám nao-
pak podařil začátek druhé 
půle. Po stavu 21:21 šly 
Lovosice znovu do ve-
dení o dva góly a musím 
klukům poděkovat, že 
to psychicky nezabali-
li, když jsme prohrávali 
o dvě branky. Jsem rád, 
že to znovu dotáhli a pak 
i otočili. Konec už jsme 
hráli v euforii,“ konstato-
val kouč.

Nevídaný obrat ve druhé půli přinesl 
házenkářům teprve třetí výhru sezony

Pepino SKP F-M – Lovosice 27:24 (10:16)
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STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK RADA 
MĚSTA VYHLAŠUJE KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové 
organizace Základní škola a mateřská škola 

Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254.

Odbory

Zahrádkářské osady:
Velkoobjemové kontej-

nery budou na níže uve-
dených místech přistaveny 
vždy v pátek a staženy 
budou následující pondělí 
(o státních svátcích je ter-
mín posunut na jiný pracov-
ní den); svoz bude probíhat 

v intervalu co 14 dnů, a to 
od 24. 4. 2020 do 26. 10. 
2020 (viz harmonogram):

- Zahrádkářská osada 
Hliník – 2 VOK

- Zahrádkářská osada 
Polní (Olešná) – 2 VOK

- Zahrádkářská osada 
Nová Osada – 1 VOK

Svoz pytlů od zahrádkářů a odpadu od zahrádkářských osad
 

č. svozu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
přistavení 24.4. 8.5. 22.5. 5.6. 19.6. 3.7. 17.7. 31.7. 14.8. 28.8. 11.9. 25.9. 9.10. 23.10. 

stažení 27.4. 11.5. 25.5. 8.6. 22.6. 6.7. 20.7. 3.8. 17.8. 31.8. 14.9. 28.9. 12.10. 26.10. 
 Kontejnery K1100 l 

budou na níže uvedených 
místech přistaveny 13. 
4. 2020 a staženy 29. 10. 

2020, svoz bude probíhat 
2x týdně:

- Zahrádkářská osada 
U Vodárny (ul. Bruzov-

ská) – 1 kontejner
- Zahrádkářská osada 

Valcíř I., II., III., IV. – 4 
kontejnery

 
č. svozu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

den 
svozu 27.4. 11.5. 25.5. 8.6. 22.6. 6.7. 20.7. 3.8. 17.8. 31.8. 14.9. 28.9. 12.10. 26.10. 

 Svozová místa budou označena cedulkou, kde budou uvedena data svozu. 

MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ  
– SVOZOVÁ MÍSTA 

FRÝDEK 
Bruzovská u č. p. 1810, pod zahrádkářskou osadou "U vodárny" 
Horní za č. p. 1765 (u zahrádek) 
I. J. Pešiny u křižovatky (poblíž č. p. 1805) 
K Lesu u křižovatky (poblíž č. p. 1823) 
Nové Dvory - Hlíny u lípy (poblíž č. p. 3543) 
Nové Dvory - Podhůří U Morávky I. 
Nové Dvory - Podhůří U Morávky II. 
Nové Dvory - Vršavec u č. p. 3261 
Nové Dvory - Vršavec naproti č. p. 2759 a 2760 
Panské Nové Dvory naproti č. p. 2460 
Panské Nové Dvory poblíž č. p. 2412, vedle sběrny PEHAS 
Pod Zámečkem poblíž č. p. 3406 (zahr. osada Pod Řehánkem) 

MÍSTEK 
17. listopadu u Hypernovy 
Bahno - Příkopy nad cihelnou 
Bahno - Příkopy u zahrádek poblíž kapličky 
Bahno - Příkopy u drůbežárny 
Bahno - Příkopy naproti č. p. 1180 (za Slezanem) 
Družstevní zahrádkářská osada "Družstevní", poblíž č. p. 2239 
K Olešné u brány zahr. osady mezi č. p 1324 a 1325 
Kvapilova od ul. Luční směrem k Olešné 
U Ostravice u č. e. 16 

CHLEBOVICE 
Ke Kotlině zahrádkářská osada, sjezd k č. e. 1 
Ke Kotlině u č. p. 118 
Ke Kůtám u č. p. 214 
Pod Kabáticí u č. e. 21 
Pod Kabáticí u č. e. 26 
Vodičná u č. p. 12 
LÍSKOVEC 
Lískovec mezi domy č. p. 123 a 128 
Lískovec zahrádkářská osada "Šajárka" 
Lískovec zahrádkářská osada "Za lesem" 

LYSŮVKY 

Lysůvky Na dolinách, u č. e. 3 

SKALICE 

Kamenec hlavní brána zahrádkářů 
Kamenec vedle č. e. 120 
Kamenec vedle č. e. 72 
Kamenec křižovatka, poblíž č. p. 493 
Skalice Na Baštici 
Skalice Pod Strážnicí, za autobusovou zastávkou 
Skalice u vrby, vedle stanoviště nádob na separovaný sběr 
Skalice vrchy pod obchodem (u chatek) 

ZELINKOVICE 
Příborská u č. p. 72 

 

Svoz pytlů:
Harmonogram svozu pytlů od zahrádkářů:

Předpoklady:
• odborná kvalifikace pro 
přímou pedagogickou čin-
nost a praxe podle zákona 
č. 563/2004 Sb., o peda-
gogických pracovnících 
a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších 
předpisů 
• plná svéprávnost (způso-
bilost k právním úkonům)
• znalost problematiky ří-
zení a obecně závazných 
právních předpisů zejména 
v oblasti školství
• občanská a morální bezú-
honnost
• zdravotní způsobilost
Obsahové náležitosti při-
hlášky (zaslat písemně):
• přihlášku (uveďte kon-
taktní adresu, telefon, e-
-mail)
• úředně ověřené kopie do-
kladů o dosaženém vzdě-
lání (diplom, vysvědčení 
o státní zkoušce/dodatek 
k diplomu, vysvědčení 
o pedagogické způsobilosti)
• úředně ověřený doklad 
o absolvování studia pro ře-
ditele škol v rámci dalšího 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků v oblasti řízení 
školství, případně jeho do-
ložení do dvou let od počát-
ku výkonu činnosti ředitele 
školy
• strukturovaný životopis, 
ve kterém se uvedou údaje 
o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalos-
tech a dovednostech (např. 
pracovní smlouvy, zápočto-
vý list apod.)
• koncepci rozvoje školy 
(maximálně tři strany stro-
jopisu)
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů (ne starší 3 měs.) nebo 
doklad o jeho vyžádání
• lékařské potvrzení o způ-
sobilosti k vykonávání 
činnosti ředitele školy (ne 
starší tří měsíců) 
• čestné prohlášení o plné 

svéprávnosti (způsobilosti 
k právním úkonům)
Ke konkurznímu říze-
ní budou přijaty pouze 
přihlášky doložené kom-
pletními náležitostmi 
(přihlášku, životopis, 
koncepci rozvoje školy, 
čestné prohlášení vlastno-
ručně podepište).
Termín pro podání při-
hlášek: 20. 4. 2020 
Informace: www.fryde-
kmistek.cz
Přihlášky podejte na ad-
resu: 
Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor školství, 
kultury, mládeže a tělo-
výchovy, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek, 
k rukám Ing. Jiřího Adám-
ka, ved. Odboru ŠKMaT.
Předpokládaný termín 
nástupu: 1. 8. 2020 
Obálku označte názvem 
školy a textem: „konkurz-
ní řízení – neotvírat“
Uchazeči budou hodnoceni 
na základě přihlášky a říze-
ného rozhovoru zaměřené-
ho zejména na pedagogické 
aspekty práce ředitele ško-
ly, pedagogickou koncepci 
uchazeče, jeho představy 
o vedení pedagogického 
sboru, znalosti v oblasti 
trendů ve výchově a vzdělá-
vání a schopnost koncepční 
práce v oblasti školství, vý-
chovy a vzdělávání.
Uchazeči dále mohou být 
hodnoceni také na základě 
jiného nástroje personál-
ního výběru, tzv. doplňko-
vého hodnocení, usnese-li 
se tak konkurzní komise. 
Doplňkovým hodnocením 
může být písemný test od-
borných znalostí obecně 
závazných právních před-
pisů, zejména v oblastech 
školství, pracovněprávní, 
správního řízení, financo-
vání příspěvkové organi-
zace. 
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:
k.ú. Frýdek
stavba bez č.p./č.ev., na pozemku p.č. 62/2 zast. 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p.č. 62/2) – Na Půstkách
nebytový prostor o výměře 17,69 m2, I.NP 
(sklad)
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p.č. 1437/4) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VI. NP 
(kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VII. NP 
(kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VIII. NP 
(kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p.č. 1437/6) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², II. NP 
(kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, VI. NP 
(kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, VII. NP 
(kancelář)
stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 zastavěná 
plocha a nádvoří, (stavba je součástí pozemku 
p.č. 3026) – ul. Těšínská
nebytový prostor o celkové výměře 16,13 m², I. 
NP (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 2,05 m², 
I.NP (sociální zařízení)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba je součástí pozem-
ku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 16,58 m2, I. NP 
(provozovna)
nebytový prostor o výměře 22,95 m2, I. NP 
(provozovna)
nebytový prostor o výměře 1,44 m2, I. NP (WC)
nebyt. prostor o výměře 6,51 m2, I. PP (chodba)
nebyt. prostor o výměře 11,63 m2, I. PP (kan-
celář)
nebyt. prostor o výměře 18,77 m2, I. PP (kan-
celář)
nebyt. prostor o výměře 4,63 m2, I. PP (koupel-
na)
nebytový prostor o výměře 2,05 m2, I. PP (WC)
nebytový prostor o výměře 31,30 m2, I.PP 
(sklad)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba je součástí pozem-
ku p. č. 1542) – Kostikovo náměstí 
nebytový prostor o výměře 36,96 m2, II. NP 
(kancelář č. 2.09, 2.10).
nebytový prostor o celkové výměře 9,77 m2, IV. 
NP (kuchyň, sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 22 m2, IV. 
NP (kanceláře č. 4.01)
nebytový prostor o celkové výměře 17,29 m2, 
IV. NP (kanceláře č. 4.02)
nebytový prostor o celkové výměře 14,12 m2, 
IV. NP (kancelář č. 4.10)
nebytový prostor o celkové výměře 37,28 m2, 
IV. NP (kanceláře č. 4.11, 4.12)
nebytový prostor o celkové výměře 45,05 m2, 
IV. NP (kancelář č. 4.13)
nebytový prostor o celkové výměře 21,28 m2, 
IV. NP (kancelář č. 4.14)
nebytový prostor o celkové výměře 5,10 m2, IV. 
NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 28,07 m2, 

V. NP (kanceláře č. 5.02, 5.03)
nebytový prostor o celkové výměře 3,49 m2, V. 
NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o výměře 15,16 m2, V. NP 
(sklad)
stavba č.p. 647, na pozemku p.č. 1543 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p. č. 1543) – Kostikovo náměstí 
nebyt. prostor o výměře 17,64 m2, I. NP (pro-
dejna)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba je součástí 
pozemku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 16,58 m2, I. NP 
(provozovna)
nebytový prostor o výměře 22,95 m2, I. NP 
(provozovna)
nebytový prostor o výměře 1,44 m2, I. NP (WC)
nebyt. prostor o výměře 6,51 m2, I. PP (chodba)
nebyt. prostor o výměře 11,63 m2, I. PP (kan-
celář)
nebyt. prostor o výměře 18,77 m2, I. PP (kan-
celář)
nebyt. prostor o výměře 4,63 m2, I. PP (koupel-
na)
nebytový prostor o výměře 2,05 m2, I. PP 
(WC)
stavba č.p. 2322 na pozemku p.č. 2881 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba je součástí pozem-
ku p.č. 2881) – tř. T. G. Masaryka
nebyt. prostor o výměře 70,46 m2, I. NP (pro-
dejna)
nebytový prostor o výměře 2,11 m2, I. NP (zá-
dveří)
nebyt. prostor o výměře 7,265 m2, I. NP (chod-
ba)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je 
součástí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá místec-
ká kasárna
nebyt. prostory o celkové výměře 10,66 m2 
(sklad)
nebyt. prostory o celkové výměře 16,00 m2 
(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je sou-
částí pozemku p.č. 3978/3) – bývalá místecká 
kasárna
nebyt. prostory o celkové výměře 39,3 m2 (kan-
celář)
nebyt. prostory o celkové výměře 36,4 m2 (kan-
celář) 
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je sou-
částí pozemku p.č. 3987/2) – bývalá místecká 
kasárna: kancelářské a skladové prostory
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je 
součástí pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý 
Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, 
V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2, 
V. NP, místnost 507 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavě-
ná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebyt. prostory o celkové výměře 34,17 m2, II. 
NP
Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

Obnovení žádosti o pronájem 
obecního bytu pro rok 2020
Upozorňujeme všechny občany, kteří mají poda-

nou žádost o pronájem obecního bytu na nutnost 
jejího obnovení do 31. 3. 2020. Toto lze provést 
pouze písemnou formou (formuláře jsou k dispozici 
na informacích v budovách Magistrátu města, příp. 
na internetových stránkách statutárního města – 
http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/
magistrat-mesta/odbor-spravy-obecniho-majetku/
tiskopisy-materialy/). 

Vyplněný formulář je možno odevzdat na podatel-
ně magistrátu nebo zaslat poštou na adresu Magistrát 
města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek-Mís-
tek, 738 01. 

Pokud tak žadatel neučiní, jeho žádost bude z evi-
dence vyřazena.

DISTEP a.s. nabízí 
k pronájmu garážová 
stání v budově v k. ú. 
Frýdek, ulice Cihelní, č. 
p. 3416, garáž, na pozem-
ku p. č. 1308/33, zastavě-
ná plocha a nádvoří, za-
psané na LV č. 2751 pro 
k. ú. Frýdek, vedeném 
Katastrálním úřadem 
pro Moravskoslezský 

kraj se sídlem v Opavě, 
Katastrální pracoviště 
Frýdek-Místek.

Nájemné za jedno ga-
rážové stání je stanove-
no ve výši 1.285 Kč vč. 
DPH/1 měsíc.

V případě zájmu kon-
taktujte telefonicky Eliš-
ku Zientkovou – tel. 
558 442 114.

Pronájem garážových stání

ZRUŠENO!!!
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Vážení rodiče/zákonní 
zástupci budoucích prv-
ňáčků, zápis do 1. roční-
ku základního vzdělává-
ní v základních školách 
zřizovaných Statutárním 
městem Frýdek-Místek 
proběhne v pondělí 27. 
4. 2020 a v úterý 28. 4. 
2020, s výjimkou škol 
v Chlebovicích, kde bu-
dou zapisovat pouze 27. 
4., a ve Skalici, kde budou 
zapisovat pouze 28. 4.

Škola před zahájením 
zápisu zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový pří-
stup informace k organiza-
ci a průběhu zápisu, které 
obsahují kritéria pro při-
jímání žáků, počet žáků, 
které je možné přijmout, 
popis formální a případ-
ných dalších částí zápisu 
a popřípadě další údaje. 

Podle školského záko-
na je zákonný zástupce 
(ZZ) povinen přihlásit dítě 
k zápisu k povinné školní 
docházce (PŠD). Nesplně-
ní této povinnosti lze po-
važovat za přestupek. PŠD 
se vztahuje na státní obča-
ny ČR a na občany jiného 
členského státu EU, kteří 
na území ČR pobývají déle 
než 90 dnů. Dále se PŠD 
vztahuje na jiné cizince, 
kteří jsou oprávněni pobý-
vat na území ČR trvale nebo 
přechodně po dobu delší než 
90 dnů, a na účastníky říze-
ní o udělení mezinárodní 
ochrany. PŠD začíná počát-
kem školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne šestého roku věku, 
pokud mu není povolen 
odklad. Není-li dítě tělesně 
nebo duševně přiměřeně 
vyspělé a požádá-li o to 
písemně ZZ dítěte v době 
zápisu dítěte k PŠD, odloží 
ředitel školy začátek PŠD 
o jeden školní rok, pokud je 
žádost doložena doporučují-
cím posouzením příslušné-
ho školského poradenského 
zařízení (pedagogicko-psy-
chologická poradna, speci-
álně pedagogické centrum) 
a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. 

Pro školní rok 2020/2021 
se zapisují děti narozené 
od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 
a děti s odkladem školní 
docházky z minulého roku, 
k plnění PŠD může být při-
jato také dítě narozené od 1. 
9. 2014 do 30. 6. 2015, je-li 
přiměřeně tělesně i dušev-
ně vyspělé a požádá-li o to 

jeho ZZ. Podmínkou přijetí 
dítěte narozeného v období 
od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 
k plnění PŠD je také dopo-
ručující vyjádření školské-
ho poradenského zařízení, 
podmínkou přijetí dítěte 
narozeného od 1. 1. 2015 
do 30. 6. 2015 jsou dopo-
ručující vyjádření školské-
ho poradenského zařízení 
a odborného lékaře, která 
k žádosti přiloží ZZ.

Informace k plnění po-
vinné školní docházky 
v zahraničí jsou zveřejně-
ny pod tímto odkazem: 

ht tps://www.mzv.cz /
c e s i _v_ z a h r a n i c i /c z /
skolstvi_a_vzdelavani/
vzdelavani_predskolni_
zakladni_stredni/zaklad-
ni_vzdelavani.html

Zastupitelstvo města 
vydalo Obecně závaznou 
vyhlášku č. 3/2017, kterou 
se stanoví školské obvody 
základních škol zřizovaných 
Statutárním městem Frýdek-
-Místek. Do spádové školy 
jsou přednostně přijímáni 
žáci s místem trvalého poby-
tu v příslušném školském ob-
vodu. ZZ může pro dítě zvo-
lit jinou než spádovou školu. 
V takovém případě však ne-
musí být žák vždy přijat. 

Spádová škola:
Základní škola národní-
ho umělce Petra Bezruče, 
Frýdek-Místek, tř. T. G. 

Masaryka 454 
web: www.1zsfm.cz 

Školský obvod tvoří ulice: 
Akátová, Bruzovská, Cihel-
ní, Dolní, Dr. Vančury, Farní, 
Hasičská, Hluboká, Hory-
mírova, Husova, Jana Šver-
my, Jeronýmova, Jiráskova, 
Josefa Hory, Joži Uprky, 
Karolíny Světlé, Klicpero-
va, Legionářská, Mánesova, 
Na Blatnici, Na Půstkách, 
Prokopa Holého, Příčná, 
Radniční, Řeznická, Smeta-
nova, Střelniční, Těšínská, 
tř. T. G. Masaryka, Třanov-
ského, Zámecká, Zámecké 
nám., Žižkova.

Spádové školy:
Základní škola a mateř-
ská škola Frýdek-Mís-
tek, Jana Čapka 2555 

web: www.2zsfm.cz 
Základní škola Frýdek-

-Místek, Jiřího z Po-
děbrad 3109 

web: www.11zsfm.cz 
Školský obvod tvoří ulice: 
Bavlnářská, Bedřicha Vác-
lavka, Černá cesta, Dobrov-
ského, Dr. M. Tyrše, Dr. Pet-
ra, Dvorská, Hlavní třída, J. 

Božana, Jana Čapka, Jiřího 
Mahena, Jiřího z Poděbrad, 
Josefa Kavky, Kostikovo ná-
městí, Kpt. Nálepky, Krátká, 
Lipová, M. Chasáka, Malá, 
Mikoláše Alše, Na Podvo-
lání, Na Poříčí, Na Veselé, 
Na Vyhlídce, Na Výsluní, 
Nádražní, Národních mu-
čedníků, Nové Dvory-Hlíny, 
Nové Dvory-Kamenec, Nové 
Dvory-Podhůří, Nové Dvo-
ry-Vršavec, Novodvorská, 
Ó. Łysohorského, Okružní, 
Panské Nové Dvory, Pekař-
ská, Pod Zámečkem, Pod-
lesní, Potoční, Přemyslovců, 
Příkrá, Růžová, Sadová, 
Slavíčkova, Slezská, Sokola 
Tůmy, Spojovací, Staroměst-
ská, Svatoplukova, Šeříková, 
Těšínská, tř. T. G. Masaryka, 
Třešňová, V Zahradách, Vi-
léma Závady a místní část 
Skalice s výjimkou vzdělá-
vání na prvním stupni zá-
kladní školy.

Spádová škola:
Základní škola a mateř-

ská škola Frýdek-Místek, 
El. Krásnohorské 2254 

web: www.5zsfm.cz 
Školský obvod tvoří ulice: 2. 
května, Antala Staška, Boro-
vá, Bruzovská, Čs. červené-
ho kříže, Divišova, Dlouhá, 
Dr. Jánského, El. Krásnohor-
ské, Fügnerova, Gajdošova, 
Gogolova, H. Salichové, 
Habrová, Heydukova, Horní, 
Hutní, I. J. Pešiny, I. P. Pavlo-
va, J. E. Purkyně, J. Kaluse, 
Jabloňová, Jaroslava Haška, 
Javorová, Jiřího Hakena, 
Josefa Kajetána Tyla, Josefa 
Skupy, K Hájku, K Lesu, 
Křižíkova, Lískovecká, 
Lubojackého, Mariánské 
náměstí, Maryčky Magdo-
nové, Maxe Švabinského, 
Míru, Na Aleji, Na Baži-
nách, Na Kopci, Na Podlesí, 
Na Stráni, Na Štěpnici, Nad 
Lipinou, Nad Mostárnou, 
Nad Rybníkem, Nad Stadi-
onem, Olbrachtova, P. Jilem-
nického, Petra Cingra, Pod 
Školou, Pod Vodojemem, 
Puškinova, Resslova, Revo-
luční, Rokycanova, Růžový 
pahorek, Rybnická, Skaut-
ská, Slunečná, Sokolská, 
Stanislava Kostky Neuman-
na, Střelniční, Škarabelova, 
Tichá, Tolstého, Topolová, 
U Nemocnice, U Zavadilky, 
V. Vantucha, Vřesová, Zátiší,

Spádová škola: 
Základní škola Frýdek-

-Místek, Komenského 402 
web: www.4zsfm.cz 

Školský obvod tvoří ulice: 
4. května, Beskydská, Bez-

ručova, Bohuslava Martinů, 
Družstevní, Emy Destinové, 
F. Čejky, Františka Linharta, 
Frýdlantská, Havlíčkova, J. 
Jabůrkové, Janáčkova, Josefa 
Lady, Jungmannova, K Oleš-
né, Komenského, Kvapilova, 
Květná, Lesní, Luční, Malé 
náměstí, Maxima Gorkého, 
Na Hrázi, Nad Potokem, Nad 
Přehradou, Nerudova, Nová, 
Palkovická, Pavlíkova, Pod 
Letištěm, Podpuklí, Polní, 
Příborská, Rudolfa Vaška, 
Rybářská, Svazarmovská, 
Školská, U Náhonu, Vojtě-
cha Martínka, Zborovská, 
Zdeňka Štěpánka, Zelená.

Spádová škola:
Základní škola Frýdek-
-Místek, Pionýrů 400 
web: www.sestka-fm.cz 

Školský obvod tvoří ulice: 8. 
pěšího pluku, Anenská, An-
tonínovo náměstí, Dvořáko-
va, Erbenova, Farní náměstí, 
Hálkova, Hlavní třída, J. 
Opletala, Jaroslava Lohrera, 
Josefa Václava Sládka, Kar-
la Hynka Máchy, Libušina, 
Malé náměstí, Malý Kolo-
redov, Na Příkopě, náměstí 
Svobody, Ostravská, Pioný-
rů, Pivovarská, Riegrova, 
Spořilov, Stará cesta, Štur-
sova, Tržní, U Staré pošty, 
Vojanova, Wolkerova, Za-
hradní a místní části Chle-
bovice, Lysůvky a Zelinko-
vice s výjimkou vzdělávání 
na prvním stupni základní 
školy,

Spádová škola:
Základní škola Frýdek-

-Místek, 1. máje 1700 
web: www.7zsfm.cz 

Školský obvod tvoří ulice: 
1. máje, 28. října, Bahno-
-Hlíny, Bahno-Příkopy, Bah-
no-Rovňa, Beethovenova, 
Bezručova, Březová, Čela-
kovského, Družstevní, Fráni 
Šrámka, Frýdlantská, Ga-
garinova, Josefa Mysliveč-
ka, Josefa Suka, Ke Splavu, 
Křížkovského, Mozartova, 
Myslbekova, Na Konečné, 

Nad Cihelnou, Palackého, 
Politických obětí, Říční, 
Stará Riviera, Svatopluka 
Čecha, Třebízského, U Ost-
ravice, Václava Talicha.

Spádová škola:
Základní škola Frýdek-
-Místek, Československé 

armády 570 
web: www.osmicka.cz 

Školský obvod tvoří ulice: 
17. listopadu, Bahno-Štandl, 
Beskydská, Boženy Něm-
cové, Brožíkova, Březinova, 
Collo-louky, Čajkovského, 
Československé armády, 
Dr. Antonína Vaculíka, Fibi-
chova, Foerstrova, Foglaro-
va, Jiřího Trnky, Kolaříkova, 
Kollárova, Lidická, Marie 
Majerové, Marie Pujmanové, 
Ondrášova, Ostravská, Pis-
kořova, Pod Štandlem, Pří-
borská, Raisova, Vítězslava 
Nezvala, Vrchlického.

Spádová škola:
Základní škola a mateř-

ská škola Frýdek-Místek, 
Lískovec, K Sedlištím 320 

web: http://info.skola.
liskovec.cz 

Školský obvod tvoří místní 
část Lískovec.

Spádová škola:
Základní škola a mateř-
ská škola Frýdek-Místek 

– Chlebovice, Pod Ka-
báticí 107, příspěvková 

organizace 
web: www.zschlebovice.cz 

Školský obvod tvoří místní 
části Chlebovice, Lysůvky 
a Zelinkovice.

Spádová škola: 
Základní škola a mateř-
ská škola Frýdek-Místek 

- Skalice 192, příspěvková 
organizace

web: www.skolaskalice.cz 
Školský obvod tvoří místní 
část Skalice.

Základní škola a mateř-
ská škola Naděje, Frýdek-
-Místek, Škarabelova 562
web: www.specskolynadeje.cz 
Nemá stanoven školský ob-
vod.

U ZÁPISU: Velký den pro předškoláky se zase blíží. 
 Foto: Petr Pavelka

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021



≈  11  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuŠkolství, informace

Tradiční Karneval 
již neodmyslitelně pa-
tří k akcím, které naše 
mateřská škola na uli-
ci Anenská každoročně 
pořádá, a bezpochybně 
je to akce, na kterou se 
děti nejvíce těší. A tak 
i letos se ve vyzdobe-
ných prostorách školní 
jídelny 8. ZŠ proměnili 
naši nejmenší na víly, pi-
ráty, princezny, včelky 
a spoustu dalších nejen 
pohádkových postaviček. 

Našli se i odvážní ro-
dičové, kteří se zapojili 
do soutěže o „nej“ dospě-
láckou masku. A věřte, 
bylo velmi těžké vybrat ví-
těze. Nakonec si prvenství 
po těžkém rozhodování 
odnesla rodinka v masce 

včelařů, která zaujala nej-
více naši odbornou porotu.

Děti a jejich rodiče si 
užili karnevalový rej plný 
her, písniček a samozřej-
mě nechyběla ani bohatá 
tombola, do které přispěli 
svými dary nejen rodiče, 
ale také obchodní řetězec 
Tesco, za což velmi děku-
jeme. Děkujeme taktéž ro-
dičům, kteří přispěli k bo-
hatému občerstvení svými 
připravenými dobrotami, 
a 8. ZŠ, která nám každo-
ročně umožňuje využít je-
jich prostory. 

Čas strávený karnevalo-
vým veselím utekl velmi 
rychle a doufáme, že zpří-
jemnil odpoledne všem, 
kteří se ho zúčastnili. Tak 
zase za rok… MŠ Anenská

Karneval v MŠ Anenská

MŠ Sněženka věnuje 
českým tradicím vel-
kou pozornost. Nejinak 
tomu bylo v případě 
letošního Masopustu. 
Ve třídách se děti s pa-
ními učitelkami na udá-
lost připravovaly už tý-
den předem.

Seznámily se s půvo-

dem a významem této 
tradice v historii, do-
zvěděly se význam slov, 
která se dnes již nepou-
žívají, a paní učitelky jim 
představily tradiční ma-
sopustní maškary. Spo-
lečně jsme pak vyrobili 
kostýmy povolání, čerta, 
kozla, babky s dědkem 

v nůši a nechyběl ani 
medvědář s medvědem. 
Na masopustní úterý 
hodně pršelo, ale přesto 
jsme si průvod maškar 
užili alespoň ve školce, 
potěšili jsme klienty Do-
movinky a celou veselici 
zakončili pochováním 
basy. Tak zase za rok.

Na Sněžence slavili Masopust

Na základě rozhodnu-
tí Vlády ČR o uzavře-
ní škol rušíme veškeré 
výchovně vzdělávací 
a volnočasové aktivity. 
V souladu s nařízením 
nebudou od středy 11. 3. 
2020 do odvolání probí-
hat žádné aktivity, kte-
ré organizuje Středisko 
volného času Klíč.

Opatření se týká krouž-
ků, kurzů, víkendových 
akcí, školních akcí apod. 
Rušíme veškeré aktivity 
bez rozdílu věku účastní-
ků a bez rozdílu místa ko-
nání jednotlivých aktivit.

Opatření má, dle dosa-
vadních vyjádření členů 
vlády, trvat asi dva týd-

ny. Prosíme, sledujte naše 
stránky, kde vás budeme 
dále informovat o průbě-
hu opatření.

Vláda ČR rozhodla, 
kvůli šíření koronaviru 
Evropou, uzavřít školy. 
Je logické, aby se děti 
a další účastníci neschá-
zeli odpoledne v krouž-
cích a o víkendech na ak-
cích, nemají-li přicházet 
do kontaktu ve školách. 
Jenom v kroužcích a kur-
zech se v případě našeho 
střediska volného času 
jedná zhruba o 2 000 
účastníků týdně, tedy 
několik stovek denně. 
Mnoho účastníků je také 
zapsaných na další akce 

Aktivity SVČ Klíč jsou až do odvolání omezeny

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK RADA 
MĚSTA VYHLAŠUJE KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola 
a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562, 

se sídlem Škarabelova 562, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 60046104
Předpoklady:
• odborná kvalifikace pro 
přímou pedagogickou čin-
nost a praxe podle zákona 
č. 563/2004 Sb., o peda-
gogických pracovnících 
a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších 
předpisů 
• plná svéprávnost (způso-
bilost k právním úkonům)
• znalost problematiky ří-
zení a obecně závazných 
právních předpisů zejmé-
na v oblasti školství
• občanská a morální bez-
úhonnost 
• zdravotní způsobilost
Obsahové náležitosti při-
hlášky (zaslat písemně):
• přihlášku (uveďte kon-
taktní adresu, telefon, e-
-mail)
• úředně ověřené kopie do-
kladů o dosaženém vzdě-
lání (diplom, vysvědčení 
o státní zkoušce/dodatek 
k diplomu, vysvědčení 
o pedagogické způsobi-
losti)
• úředně ověřený doklad 
o absolvování studia pro 
ředitele škol v rámci další-
ho vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků v oblasti 
řízení školství, případně 
jeho doložení do dvou let 
od počátku výkonu čin-
nosti ředitele školy
• strukturovaný životo-

pis, ve kterém se uvedou 
údaje o dosavadních za-
městnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech 
(např. pracovní smlouvy, 
zápočtový list apod.)
• koncepci rozvoje ško-
ly (maximálně tři strany 
strojopisu)
• výpis z evidence Rejstří-
ku trestů (ne starší tří mě-
síců) nebo doklad o jeho 
vyžádání
• lékařské potvrzení 
o způsobilosti k vykoná-
vání činnosti ředitele školy 
(ne starší tří měsíců) 
• čestné prohlášení o plné 
svéprávnosti (způsobilosti 
k právním úkonům)
Ke konkurznímu říze-
ní budou přijaty pouze 
přihlášky doložené kom-
pletními náležitostmi 
(přihlášku, životopis, 
koncepci rozvoje školy, 
čestné prohlášení vlast-
noručně podepište).
Termín pro podání při-
hlášek: 20. 4. 2020
Informace:
www.frydekmistek.cz
Přihlášky podejte na ad-
resu: 
Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor školství, 
kultury, mládeže a tělo-
výchovy, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek, 
k rukám Ing. Jiřího Adám-

ka, ved. Odboru ŠKMaT.
Předpokládaný termín 
nástupu: 1. 8. 2020 
Obálku označte názvem 
školy a textem: „kon-
kurzní řízení – neotví-
rat“
Uchazeči budou hodno-
ceni na základě přihlášky 
a řízeného rozhovoru za-
měřeného zejména na pe-
dagogické aspekty práce 
ředitele školy, pedagogic-
kou koncepci uchazeče, 
jeho představy o vedení 
pedagogického sboru, 
znalosti v oblasti trendů 
ve výchově a vzdělávání 
a schopnost koncepční 
práce v oblasti školství, 
výchovy a vzdělávání.
Uchazeči dále mohou být 
hodnoceni také na základě 
jiného nástroje personál-
ního výběru, tzv. doplňko-
vého hodnocení, usnese-li 
se tak konkurzní komise. 
Doplňkovým hodnocením 
může být písemný test od-
borných znalostí obecně 
závazných právních před-
pisů, zejména v oblastech 
školství, pracovněprávní, 
správního řízení, finan-
cování příspěvkové or-
ganizace. Doplňkovým 
hodnocením může být 
dále hodnocení uchazeče 
psychologem pomocí psy-
chodiagnostických metod.

a aktivity, které nabízíme.
SVČ Klíč FM je nadá-

le v provozu. Otevírací 
doba se nemění. Jsme 
vám k dispozici na telefo-
nech, osobně, elektronic-
ky. Můžete se přihlašovat 
na tábory, vyřizovat ob-
jednávky apod.

Aktivity, u kterých je to 
možné (typicky kroužky 

a kurzy), budou nahraze-
ny. Za aktivity, u kterých 
není možná náhrada v ji-
ném termínu, vám vrá-
tíme uhrazené zápisné 
v plné výši. Uděláme to 
automaticky, nemusíte 
nás o vrácení peněz žá-
dat.

V případě dotazů nebo 
potřeby dalších informa-

cí nás neváhejte kdykoliv 
kontaktovat.

Za celý tým Klíče vám 
musím sdělit, že nás tato 
situace mrzí, nicméně vě-
říme, že toto opatření je 
oprávněné a že se situace 
ohledně koronaviru brzy 
a úspěšně vyřeší. 

 Patrik Siegelstein, 
 ředitel SVČ Klíč F-M
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tel.: 602 687 496

ATELIÉR kREsby A mALby

 Skalice 313
704 420 053 

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

VÝTVARNÝ ATELIÉR

Frýdek, Bruzovská 2589, 
budova B Goodwillu, 

737 178 841
vera.neu@email.cz

vytvarny.atelier@post.cz

FAUNAPARk Fm

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

dIVAdELNí kLUb d.N.A.

Tel: 731 196 572
E-mail: 

soubor.dna@seznam.cz
Web: http://klubdna.cz/

LUmPíkoV

Tř. T. G. Masaryka 1108
otevřeno denně 9.00–19.00

776 633 953
info@lumpikov.cz
www.lumpikov.cz

TANEČNí ŠkoLA JUsT dANCE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, 

www.just-dance.cz

VEŘEJNÝ mALíŘskÝ ATELIÉR

ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533

malirsky.atelier@seznam.cz

JIŘÍHO z PODĚBRAD 3109, 
FRÝDEK-MÍSTEK, 

PSČ: 738 01
TELEFON a FAX: 597 43 18 88 

EMAIL: STOUN@APPLET.
CZ, WWW.STOUN.CZ

– Pionýrů 839, budova A 
(Seliko park).

JógA bERkANA

Tel.: 603 793 595
eva@berkana.cz

www.yoga-berkana.cz

LIdoVÝ dŮm

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

tel.: 775 64 67 70, 558 435 401
lidovydum.fm@gmail.com

www.lidovydum-fm.cz

mAgNoLIE 

Centrum péče o těhotné, 
ženu a dítě 

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705,
kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

 Hospůdka U Arnošta

ul. Těšínská (areál TJ Slezan)
738 01 Frýdek-Místek

tel: 727 872 788 14–23 h. 
hospudka@uArnosta.cz

www.uArnosta.cz

dIVAdLo ČTyŘLísTEk

divadlo Na Slezské
Novodvorská 3478

tel.: 595 170 040
www.divadloctyrlistek.cz

kULTURNí dŮm FRÝdEk

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
602 586 925,

E-mail: 
info@kulturnidumfrydek.cz, 
kulturnidumfm@seznam.cz

Web: 
www.kulturnidumfrydek.cz

Sobota 7. 3. 
ŠKWOR 

– Uzavřenej kruh Tour II.
Čtveřice, jež loni na podzim vypro-
dala pražskou O2 arenu, kde oslavi-
la 20 let existence, platí na domácí 
scéně za kapelu s hodně vysokým 

standardem. 
Čtvrtek 12. 3. v 19.00 hodin
Hradišťan a Jiří Pavlica

JUNák – ČEskÝ skAUT, z.s.

Frýdecké středisko Kruh 
Tomáš Kika tel.: 737 868 011, 

email: kruh@skaut.cz
Kostikovo náměstí 638, Frýdek

www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: 
Marcela Tkáčová,
tel.: 728 143 201,

e-mail: 
marcela.tkacova@seznam.cz

Středisko 8. pěšího pluku 
Slezského Frýdek-Místek, z.s., 

28. října 781, Místek
Junák – český skaut, z.s.

Místecké středisko P. Bezruče
Mgr. Tomáš Stolín, tel.: 

606 785 579, 
e-mail: tomstolin@centrum.cz 
klubovny F. Čejky 450, Místek 

a Ostravská 698, Sviadnov
www.mistek.skauting.cz 

sVČ kLíČ

Tel.: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz

Těhotenské a poporodní centrum

Péče o matku a dítě POMAD
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

tel.: 558 680 281,
info@pomadfm.cz
www.pomadfm.cz

kLUb NEzbEdA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

Středisko Charity F-M
F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

mobil: 732 628 731, 733 433 177
klubnezbeda@charitafm.cz
www.charitafm.cz/nezbeda 

TANEČNí sTUdIo dANCEPoINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

Markéta Bilasová, 
tel.: 776 096 091,

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

Tel.: 558 433 431-2, 
www.kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, tel.: 558 438 083,

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

www.knihovnafm.cz

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@visitfm.cz
www.visitfm.cz

8

1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

Jednobarevné doplňkové verze hori-
zontálního logotypu frýDek≈místek. 
Vhodné všude tam, kde je tisková pro-
dukce omezena pouze jednou barvou 
nebo takovou paletou barev, které zne-
možňují použít základní verzi logotypu.

příklad užití razítko, jednobarevný pla-
kát, podklad pro gravírování, ražbu nebo 
slepotisk

Doplňkové negativní jednobarevné verze 
horizontálního logotypu frýDek≈mís-
tek. Vhodné všude tam, kde je tisková 
produkce omezena pouze jednou bar-
vou nebo takovou paletou barev, které 
znemožňují použít plnobarevnou verzi 
logotypu.

příklad užití tričko, jednobarevný tisk, 
plakát tištěný kombinací černé a jiné barvy

www.frydekmistek.cz

mUzEUm bEskyd

Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
Fax: 558 630 452

e-mail: 
info@muzeumbeskyd.com
www.muzeumbeskyd.com

kNIHáRIUm - ANTIkVARIáT

Náměstí Svobody 29, Místek
Tel.: 777 117 969

.
ŠkoLA Jógy kARAkAL

Jógový sál 9. ZŠ,
ul. E. Krásnohorské, Frýdek

www.joga-karakal.cz 
joga-karakal@seznam.cz

Tel.: 607 720 251, 737 617 841

sTUdIo JógA Pod Věží 

Na Půstkách 68
738 01 Frýdek-Místek

Petra Morysová
tel.: 602 409 791

e-mail: joga@jogapodvezi.cz
FB: Jóga pod věží

www.jogapodvezi.cz

JógA V dENNím žIVoTě

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698
frydek-mistek@joga.cz

www.joga.cz/frydek-mistek

sAHAdžA JógA

E-mail: fm@nirmala.cz 
Tel.: 732 914 474

Lekce sahadža jógy 
a přirozené meditace 

HUdEbNí kLUb sToUN
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. března 2020 č. 199

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavní-
ho zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu 
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území 
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situ-
ace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda
I. 

zakazuje
1. 

s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, 
sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výsta-
vy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, 
s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se 
nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných ve-
řejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby,

2. 
s účinností ode dne 13. března 2020 od 20:00 hod. přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 hod. a 6:00 hod. 
v provozovnách stravovacích služeb,

3. 
s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných 
v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

4. 
s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů 
některých služeb – posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a spole-
čenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie;

II. ruší ke dni 13. března 2020 k 6:00 hod. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 
2020, č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
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NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH TÁBORŮ SVČ KLÍČ 2020
3. 7. – 12. 7.

ŠACHOVÝ TÁBOR 
| 10 dnů

Šachové turnaje, před-
nášky, sport, hry a soutě-
že v přírodě, celotáboro-
vá hra.
Věk: 7–13 let
Ubytování: zděná budo-
va, teplá voda, sprchy
Místo: Bílá 144, Frýdek-
-Místek
Cena: 4 950 Kč
Informace a přihlášky: 
Antonín Surma | Telefon: 
728 855 086, 558 111 763 | 
E-mail: tonda@klicfm.cz

6. – 16. 7.
STOLETÍ PÁRY 

| 11 dnů
V 19. století se parní 
stroj stal nejvýznamněj-
ším zdrojem energie jak 
v průmyslu, tak v dopra-
vě. Proto se tomuto sto-
letí také říká století páry. 
Dopravě kralovaly vlaky 
tažené parními lokomoti-
vami, vody brázdily par-
níky, průmyslové podni-
ky měly stroje poháněné 
párou. Pojeď s námi a za-
žij spoustu dobrodružství 
v období průmyslové re-

voluce. Dokážeš rozjet 
vlastní fabriku a vyrábět 
třeba auta? A jak si zajis-
tíš přístup k vynálezům 
a novým technologiím? 
Co třeba průmyslová špi-
onáž?
Čeká tě spousta her a zá-
bavy. Společně si užijeme 
pohyb, ale čekají nás i há-
danky či kvízy. Samo-
zřejmostí jsou strategické 
a taktické hry. Vezmeme 
s sebou i bungee lana 
a další atraktivní věci. To 
vše proběhne v jednom 
z nejkrásnějších míst 
České republiky. Jižní 
Čechy jsou krajem rybní-
ků a hradů a zámků. Za-
jedeme se podívat např. 
na pohádkový zámek 
Červená Lhota, určitě na-
vštívíme husitské město 
Tábor.
Věk: 7–17 let
Ubytování: dřevěné 
chatky, teplá voda, spr-
chy, zděné sociální zaří-
zení
Místo: Na Černé 209, 
391 11 Planá nad Lužnicí
Cena: 5 200 Kč
Informace a přihláš-

ky: Patrik Siegelstein 
| Telefon: 732 646 125, 
558 111 761 | E-mail: pa-
trik@klicfm.cz

16. – 26. 7.
OLYMPIJSKÉ HRY 

| 11 dnů
Olympijské hry jsou 
nejen svátek sportu, ale 
jedná se o jednu z nej-
větších událostí, do které 
se zapojuje takřka celý 
svět. Jejich jedinečnou 
atmosféru si společně 
navodíme v naší olym-
pijské vesničce zvané 
Palcát. 11 dní se bude-
me utkávat v nejrůzněj-
ších závodech, soutěžích 
a hrách. Nebude to jen 
o rychlosti a síle, budou 
nás čekat i logické disci-
plíny, či zkoušky odva-
hy. A přestože bude léto 
v plném proudu, objeví se 
zde i typicky zimní disci-
plíny. Zkrátka – máte se 
na co těšit!
Věk: 6–15 let
Ubytování: dřevěné 
chatky, teplá voda, spr-
chy, zděné sociální zaří-
zení
Místo: Na Černé 209, 

391 11 Planá nad Lužnicí
Cena: 5 200 Kč
Informace a přihlášky: 
Lukáš Plánička | Telefon: 
778 410 754, 558 111 765 | 
E-mail: lukas@klicfm.cz

25. 7. – 8. 8. 
OSTROV POKLADŮ 

| 15 dnů
Je tomu už několik sto-
letí, kdy vody oceánu 
brázdila všemi obáva-
ná galéra a velel jí v té 
době obávaný pirát Jack 
Sparrow. Ten část svého 
naloupeného bohatství 
ukryl na Ostrově pokla-
dů. Byla sice objevena 
mapa, která cestu k po-
kladu znázorňuje, ale 
kdo se vydal na cestu 
k Ostrovu pokladů, živ 
se nevrátil. Naloď se 
s námi na palubu a vy-
pluj vstříc dobrodruž-
ství...
Věk: 8–13 let
Ubytování: stany s pod-
sadou, latríny 
Místo: Táborová základ-
na Sloup (okres Blansko)
Cena: 4 000 Kč
Informace a přihlášky: 
Jiří Šnapka | Telefon: 

604 524 066, 558 111 773 
| E-mail: jirka@klicfm.cz

27. 7. – 2. 8.
MŮJ PRVNÍ TÁBOR 

| 7 dnů
Letní pohádkový tábor 
pro děti, které na táboře 
ještě nebyly. Celotáboro-
vá hra plná pohádkových 
postav provede malé tá-
borníky celým týdnem.
Věk: 7–9 let (podmín-
kou účasti je, že se jedná 
o první tábor dítěte)
Ubytování: zděná budo-
va, teplá voda, sprchy, 
sociální zařízení
Místo: TZ Višňovka, Vy-
šní Lhoty 168, okres Frý-
dek-Místek
Cena: 3 000 Kč
Informace a přihlášky: 
Antonín Surma | Telefon: 
728 855 086, 558 111 763 | 
E-mail: tonda@klicfm.cz
� (srpnové�tábory�příště)

Bližší informace, 
přihlášky apod.
SVČ KLÍČ 
FRÝDEK-MÍSTEK 
telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz

• Péče o zdraví více než 1 300 000 našich klientů

• Více než 750 000 000 Kč za rok vynaloženo na prevenci 
z veřejného zdravotního pojištění 

• Více než 90 klientských center po celé ČR

• Více než 100 bonusových příspěvků

• Služba Lékař na telefonu 24 hodin denně zdarma

• Slevy a výhody u více než 800 našich 
obchodních partnerů

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny platí 
od 1. ledna do 31. března.

Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

Díky všem
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Firma KORA 
produkt s.r.o. v Dobré 

přijme zaměstnance 
na pletení korbačíků 
a na zpracování sýrů 
na odpolední směny. 

Zájemci, hlaste se 
na tel. čísle: 732 746 279, 

pan Miroslav Slanina. 
Firma poskytuje 

stravenky a za dobrou 
práci měsíční odměny, 
pružná pracovní doba.

MALÍŘSKÉ
PRÁCE

PROFI A ČISTĚ 
604 145 641

Vedení města vyzývá občany, aby při pohybu na ve-
řejnosti nosili roušky nebo si alespoň šátkem zakryli 
nos a ústa. Mohou tak zabránit možnému dalšímu ší-
ření koronaviru.

„Někteří sice namítnou, že rouška nechrání před chy-
cením nemoci, že pomáhá pouze zabránit šíření těmi, 
co už nemocní jsou. A přesně to je ten důvod. Nemusíte 
mít teplotu ani jiné příznaky, ale nemoc už můžete mít 
a klidně ji nevědomky šířit dále. Pokud máte roušku, tak 
se toto šíření omezí,“ říká primátor Michal Pobucký.

Roušky jsou nedostatkovým zbožím, primátor už ale 
o víkendu na sociální síti vyzval občany města, aby rouš-
ky začali šít doma. Občané reagovali aktivně a vstřícně.

„Krizový štáb města proto v pondělí zřídil sběrné místo 
pro ušité roušky, a to na magistrátu. Zájemci mohou kon-
taktovat odbor bezpečnostních rizik na čísle 773 788 654,“ 
řekl primátor Pobucký s tím, že roušky by dostali zejmé-
na sociální pracovníci, kteří by je dále poskytli potřeb-
ným. „Ušité odevzdané roušky bude město prát a žehlit 
ve svých zařízeních, proto není nutné je po ušití takto 
upravovat. Samozřejmě, zbrusu novou látku je nutné před 
šitím vyprat, aby se vysrážela a nestalo se, že po vyprání 
se rouška takzvaně srazí, tedy zmenší, anebo zdeformu-
je,“ řekl náměstek primátora Jakub Míček.

Šijte a noste roušky!


