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Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
po Velikonocích už byly úředníky magistrátu 

rozneseny speciální roušky z nanotextilie do všech 
schránek ve městě podle dostupných seznamů o po-
čtu lidí v dané domácnosti. Snažili jsme se vyřešit 
i případy, kdy jste nám v této souvislosti hlásili různé 
nesrovnalosti. Nyní přicházejí po jednotlivých slož-
kách integrovaného záchranného systému, seniorech 
nad 65 let a dalších našich občanech na řadu ještě ci-
zinci, kteří figurují v jiných databázích, a osoby, které 
mají z různých důvodů trvalý pobyt nahlášený na ad-
rese magistrátu.

Kromě roušek se nám podařilo prostřednictvím 
automatů dostat co nejblíže k vám i dezinfekční pro-
středky a jen mě mrzí, že skutečnost, že jsme dokázali 
za výhodných podmínek dostat až přímo k lidem nedo-
statkovou dezinfekci, dokáže někdo postavit na úroveň 
předražených produktů některých internetových hvěz-
diček nebo zásilek z pochybných shopů, kdy vám v ba-
leních pošlou jen obyčejnou vodu. Dnešní doba je pro 
každého nezvyklá, obnažuje charaktery lidí i celého 
národa. Naštěstí jsme už prokázali, že se umíme v těž-
kých situacích semknout a nezištně pomáhat, vymýšlet 
způsoby, jak něco udělat a podniknout, a zapomenout 
na čecháčské hledání důvodů, proč něco nejde. Bohu-
žel se ale i v těchto chvílích ukazuje, že zcela nevy-
mizeli ti, co jen stále dokola všechno kritizují, hledají 
na všem chyby a prostě ani v této době neumí táhnout 
za jeden provaz.   Michal Pobucký
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Statutární město Frý-
dek-Místek zajistilo 
svým občanům roušky 
z nanotextilie zdarma, 
ale díky spolupráci měst-
ských společností i ceno-
vě výhodnou dezinfekci 
na ruce prostřednictvím 
automatů přímo v uli-
cích. Zatímco internet 
se v době jejich instalace 
jen hemžil předraženými 
nabídkami využívajícími 
jejich nedostatek na trhu, 
radnice uměla zajistit 
balení 90 ml v první vlně 
za 70 korun a posléze 
dokázala cenu ještě sní-
žit na 45 korun a přidat 
k tomu gelovou formu 
za 55 korun.

„Dnes chtějí na všem vy-
dělávat nejrůznější překup-
níci, ale my chceme, aby 
naši občané na nich nebyli 
závislí a měli cenově přija-
telnou alternativu. Samo-
zřejmě vše se vyvíjí v čase, 
jak ceny, tak dostupnost, 

ale důležité je, že jsme to 
dokázali vyřešit vlastními 
silami, když bylo potře-
ba. Zkrátili jsme řetězec 
od výrobce, spojili jsme 
síly městských firem a je to 
jak v té pohádce – ten umí 
to a ten zas tohle a všichni 
dohromady uděláme moc. 
Výsledkem je kvalitní pro-
dukt za moc dobrou cenu,“ 
pochvaloval si primátor 
Michal Pobucký a vyzvedl 
městskou Frýdeckou sklád-
ku, která dokázala zajistit 
AntiCovid – tekutou látku 
na dezinfekci rukou přímo 
od výrobce z chemičky. 
K dispozici pro výrobu 
měla 2000 litrů, později 
dvojnásobek. Kromě vlast-
ní látky ale bylo nutné se-
hnat i obaly k naplnění. Ty 
na trhu nikde nebyly, ale 
našla se alternativa v podo-
bě obalů od dětské výživy, 
kterých Frýdecká skládka 
zajistila na 20 tisíc kusů. 
Městská společnost muse-

Statutární město Frý-
dek-Místek zase jednou 
ukázalo, že se nebojí vy-
dat cestou neprobádanou 
a ukázat ji ostatním. 8. 
dubna se frýdecko-mís-
tecké radnici podaři-
lo v „nouzovém stavu“ 
úspěšně zorganizovat 

zasedání zastupitelů pro-
střednictvím videokon-
ference formou schůzky 
Microsoft Teams.

I když se musel primátor 
Michal Pobucký při kaž-
dém bodu jednotlivě dota-
zovat, jak kdo v předmětné 
věci hlasuje, jednání bylo 

v podstatě hladké a krátké 
a proběhlo prakticky bez 
technických problémů. 
Všechny body byly schvá-
leny, přesto primátora mr-
zelo, že i v čase nouzové-
ho stavu a mimořádných 
opatření se do rozhodování 
některých opozičních za-
stupitelů někdy promítalo 
politikaření, ačkoliv do na-
formulovaných usnesení 
byly zapracovány i jejich 
avizované připomínky.

Jednomyslně bylo schvá-
leno navýšení financí o pět 
milionů korun pro odbor 
bezpečnostních rizik a pre-
vence kriminality, který 
procesuje pořízení ochran-
ných pomůcek na zabezpe-
čení ochrany zdraví obča-
nů a IZS. 
� (Pokračování�na�str.�2)

AUTOMATY NA DEZINFEKCI: Dva�hygienické�produkty�na�pěti�místech�ve�městě.�
 Foto: Petr Pavelka

PRÁZDNÁ JEDNACÍ SÍŇ: Zastupitelé�se�za�pomoci�IT�pra-
covníků�popasovali�s�videokonferencí.  Foto: Petr Pavelka

Zastupitelé zvládli videokonferenci

Město zajistilo občanům dezinfekci pomocí automatů

la pořídit i plničku, která 
pomocí šikovných děvčat 
na Frýdecké skládce zpra-
covávala ze startu 400 kusů 
za hodinu.
� (Pokračování�na�str.�2)
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S nelehkým srdcem, 
po dlouhém zvažování 
a doufání, jak se bude si-
tuace s šířící se nákazou 
koronavirem vyvíjet, se 
organizátoři Mezinárod-
ního folklorního festi-
valu CIOFF®/IOV Frý-
dek-Místek po domluvě 
s vedením města dohodli 
na definitivním zrušení 
letošního 26. ročníku.

Festival se měl konat 
za dva měsíce v termínu 9. 
až 15. června 2020, ale část 
zahraničních souborů svou 
účast z důvodu rušení letů 
již odvolala v průběhu břez-
na. „Měly se zúčastnit za-
hraniční soubory z Kosta-
riky, Španělska, Estonska, 
Běloruska a Slovenska. 
Zpočátku epidemie jsme 
přemýšleli nad omezenou 
verzí festivalu pouze s čes-
kými a třeba jen se dvěma 
zahraničními soubory. Ale 
i toto už dnes nedává smysl. 
Nákaza přešla v pandemii, 
šíří se celým světem. Situ-
ace se stále vyvíjí a žijeme 
ve velké nejistotě. Doposud 
nebylo vydáno z žádného 
ministerstva žádné dopo-
ručení, jak se k organizaci 
letních festivalů postavit. 
Ale je dost argumentů pro 
naše rozhodnutí,“ říká pre-
zidentka festivalu Zuzana 
Mojžíšková.

Hlavním problémem je 
současný zákaz shlukování 

osob, kdy i po zrušení nou-
zového stavu v nynějším 
předpokládaném termínu 
k 30. 4. zřejmě stále bude 
platit omezení na skupino-
vé akce. I kdyby tomu tak 
nebylo a skupinové akce by 
byly od června povoleny, dá 
se předpokládat, že z opatr-
nosti, která je zcela na mís-
tě, většinou budou mít lidé 
obavy vyrazit do davu.

Pro pořadatele jsou limi-
tující i aktuálně uzavřené 
hranice. Zahraničním hos-
tům ze západních zemí zru-
šily letecké společnosti lety, 
ve východní části Evropy se 
šíří nákaza se zpožděním, 
přísná opatření tam tak 
budou trvat déle, případně 
bude po příchozích z těch-
to zemí požadována přísná 
karanténa.

„Musíme vzít v úvahu 
i uzavření škol, zákaz mi-
moškolních aktivit od 12. 
března se protáhl z původ-
ních dvou týdnů na v této 
chvíli nejasný termín. 
I kdyby děti v červnu již 
byly ve škole a zpět na sou-
borových zkouškách, ne-
budou mít ani dětské ani 
dospělé soubory velmi 
pravděpodobně dostatečně 
nacvičená svá vystoupení. 
Velmi pravděpodobně by 
byl problém i s personál-
ním pokrytím organizace 
festivalu. Mnozí dobrovol-
níci, studenti či zaměst-

FESTIVAL PADÁ: Další� zahraniční� folklorní� soubory�
ve�Frýdku-Místku�letos�nepřivítáme.  Foto: Petr Pavelka

Letošní ročník Mezinárodního folklorního festivalu je zrušen

� (Pokračování�ze�str.�1)
Také městská společnost 

Sportplex přiložila ruku 
k dílu a sehnala automaty, 
které nechala naprogramo-
vat tak, aby každý občan 
města mohl přijít a dezin-
fekci si pohodlně platební 
kartou zakoupit. Těchto 
automatů je po městě roz-
místěno celkem pět. Jeden 

je na hale Polárka, další 
čtyři u městských základ-
ních škol, které se vytipo-
valy s ohledem na vhodné 
napojení na elektrickou 
energii a dobrou dostupnost 
pro občany z různých částí 
města. V Místku je najdete 
u 7. a 8. ZŠ, ve Frýdku pak 
u 5. a 11. ZŠ, lidé pohybující 
se v centru města využívají 

automat na Polárce, který se 
stal nejvytíženějším a musí 
se doplňovat dvakrát častěji 
než ostatní.

Frýdecké skládce se navíc 
podařilo navázat spolupráci 
s novým dodavatelem, a tak 
si dnes občané mohou v au-
tomatech s dezinfekcí koupit 
také čisticí gel na ruce s anti-
bakteriální složkou a vitamí-
nem E, obojí v ještě výhod-
nějších cenách. „Městské 
společnosti osvědčily svou 
flexibilitu, ukázaly, že umí 
spolupracovat na dobré věci 
a poradit si, i když mají řešit 
problém, který není úplně 
jejich obor. Je důležité, že se 
na ně můžeme v mimořádné 
situaci spolehnout, a podě-
kování patří všem, kteří se 
na zajištění dezinfekce v au-
tomatech podíleli,“ uzavřel 
náměstek primátora Rado-
van Hořínek.  (pp)

AUTOMAT U 5. ZŠ: Dezinfekce�je�k�mání�u�čtyř�škol�
a�na�Polárce.�� Foto: Petr Pavelka

Město zajistilo občanům 
dezinfekci pomocí automatů

� (Pokračování�ze�str.�1)
Jednomyslně byl schvá-

len také dar pro Nemocnici 
ve Frýdku-Místku ve výši 
3 470 000 na pořízení 10 
monitorů životních funkcí 
(2,6 milionu) a 20 elektric-
kých polohovacích lůžek 
pro nově budovaný infekční 
pavilon (870 tisíc). 

Nejednotní byli zastu-
pitelé v hlasování o změ-
ně pravomocí rady města 
k provádění rozpočtových 
opatření v souvislosti s mi-
mořádnými epidemiolo-
gickými opatřeními. Radu 
změna pravomocí opravňu-
je realizovat rozpočtové pře-
suny finančních prostředků 
mezi jednotlivými odbory, 
což má vést k pružnějšímu 
čerpání finančních prostřed-
ků ve vztahu k nákupům 

Zastupitelé zvládli videokonferenci
ochranných pomůcek a rea-
lizaci dalších opatření proti 
koronaviru. Tuto pravomoc 
má rada do dalšího řádného 
jednání zastupitelstva, které 
je plánováno na 3. červen, 
nejdéle však do 30. června 
2020. Tato změna pravomo-
cí rady města byla většinou 
schválena, proti hlasovalo 
16 zastupitelů (hnutí Naše 
Město, Piráti a SPD).

„Naprosto chápu potřebu 
operativního rozhodová-
ní v situaci, ve které jsme. 
Ovšem bianco šek na roz-
počtová opatření pro radu 
do konce roku jde z pohledu 
našeho klubu daleko za rá-
mec nutných a potřebných 
kroků. Je logické a pocho-
pitelné navrhnout takovéto 
opatření například do konce 
května, do konání nejbliž-
šího řádné zastupitelstva,“ 
avizoval Jakub Tichý za Pi-
ráty, ti přesto hlasovali pro-

ti, i když radnice připravila 
materiál s požadovanou 
zkrácenou lhůtou.

Podobně se s předstihem 
při komunikaci předsedů 
klubů vyjadřoval i Petr Korč 
(Naše Město): „V současné 
podobě návrh usnesení, kde 
zastupitelstvo svěřuje radě 
města pravomoci k prová-
dění rozpočtových opatření 
do konce roku 2020, nemů-
žeme podpořit. Vnímáme 
potřebu operativně rozho-
dovat a jsme ochotni po dis-
kuzi podpořit usnesení, kte-
ré umožní radě rozhodovat 
v předem jasně stanoveném 
finančním limitu a zároveň 
časovém horizontu, který 
bude ukončen nejpozději 
následujícím řádným zastu-
pitelstvem.“ I hnutí Naše 
Město se ale vyslovovalo 
proti změně pravomocí, ač-
koliv byl časový horizont 
upraven.  (pp)

nanci jsou na nucených 
odstávkách, ošetřovném, 
či pracují ve zdravotnictví, 
v ČSAD, u technických slu-
žeb a podobně. I kdyby se 
v červnu naše země oprav-
du vrátila do „normálu“, ne-
budou si tito lidé moci vzít 
dovolenou jako každý rok,“ 
reprodukuje obavy organi-
zátorů náměstek primátora 
Pavel Machala s tím, že se 
uvažovalo i o přeložení fes-
tivalu na podzimní termín. 
� (Pokračovní�na�str.�13)

I PIVOVAR SE SNAŽÍ POMOCI: Statutární�město�
Frýdek-Místek�převzalo�od�Pivovaru�Radegast�ochran-
né�pomůcky,�které�nošovický�podnik�vyčlenil�jako�pomoc�
městu�při�boji�s�koronavirem.�Odbor�bezpečnostních�ri-
zik�a�kriminality�tak�má�k�dispozici�další�ochranné�štíty�
a�brýle,�které�může�dál�distribuovat�tam,�kde�je�to�nejvíce�
zapotřebí.�A�dobrá�zpráva�pro�pivaře�k�tomu�–�pivovar�
i�v�této�těžké�chvíli�bez�problémů�vyrábí�zlatavý�mok,�jen�
sudová�produkce�logicky�při�omezení�restaurací�ustou-
pila�stáčení�do�lahví�a�plechovek.�Personálně�se�daří�vše�
bez�potíží�zabezpečit,�tak�nezbývá�než�si�vzájemně�popřát�
hodně�zdraví�a�ať�máme�možnost�se�na�zdraví�napít�co�
nejdříve�i�v�širší�společnosti.� Foto: Petr Pavelka
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Statutární město Frý-
dek-Místek obdrželo 
první dubnový den 5000 
kusů respirátorů od au-
tomobilky Hyundai, kte-
rá jich věnovala celkem 
20 tisíc pro celý Morav-
skoslezský kraj. Radni-
ce počítá, že je využije 
v případě potřeby u nej-
ohroženější skupiny 
obyvatel – tedy starších 
lidí – hlavně v domovech 
pro seniory, které chce 
stůj co stůj ochránit 
od hromadných nákaz.

„Pro Hyundai je spo-
lečenská odpovědnost 
nedílnou součástí naší fi-
remní kultury. Jsme si vě-
domi odpovědnosti vůči 
lidem, kraji i této zemi. 
V této nelehké situaci je 
pomoc zapotřebí víc než 
kdykoliv dříve, a proto 
jsme se rozhodli podpo-
řit vládu České republiky 
i jednotlivce, kteří v tom-
to boji projevují obrov-
skou odvahu, a zároveň 
napomoct k ochraně nej-
ohroženější skupiny lidí,“ 
říká Donghwan Yang, 
prezident Hyundai Motor 
Manufacturing Czech.

„Jsme rádi, že se k nám 
vedení společnosti Hy-
undai zastavilo osobně 
a potvrdilo tak naše do-
savadní partnerství, coby 
nejbližšího velkého měs-
ta, jehož obyvatelé v no-
šovické průmyslové zóně 
pracují. Přejeme si na-
vzájem, abychom všichni 
situaci zvládli, mohla se 
znovu nastartovat výro-
ba a vše se co nejrychle-
ji vrátilo do normálních 
kolejí,“ uvedl primátor 
Michal Pobucký. To ještě 
netušil, že společnost Hy-
undai, která je význam-
ným zaměstnavatelem 
obyvatel Frýdku-Místku, 
skutečně rozjede výrobu 
hned po Velikonocích, jak 
avizovala.

Společnost Hyundai 
Motor Manufacturing 
Czech, působící v nošo-
vické průmyslové zóně, 
skončila výrobní odstáv-
ku 14. dubna, samozřej-
mě ve speciálním režimu 
s opatřeními, která od-
povídají situaci (roušky, 
denní opakovaná dezin-
fekce, omezení setkávání, 
kde to lze – dodržování 

Statutární město Frý-
dek-Místek pro potřeby 
školství obdrželo od spo-
lečnosti Hrtus Group 
darem dezinfekční spre-
je, jejichž část ihned 
putovala do mateřské 
školky Pohádka na Třa-
novského ulici, kde rad-
nice zajistila hlídání dětí 
pro rodiče zaměstnanců 
nemocnice, ale i dalších 
složek integrovaného zá-
chranného systému nebo 
třeba i České pošty.

„Tak jak postupně opa-
dává strach, který byl ze 
začátku kolem koronavi-
rového onemocnění, tak 
nám postupně přibývá 
dětí. Dnes už jich máme 
nahlášených skoro pade-
sát, chodí podle potřeby, 
takže třeba momentálně 

jich tu je sedmnáct. Pro-
to už musí být rozděleny 
do dvou skupinek. Máme 
tu docela velké věkové 
rozpětí, od dvou do dese-
ti let, takže samozřejmě 
to jejich zabavení je hod-
ně individuální. Ale teď 

jsme získali i nějaké kni-
hy a komiksy, tak máme 
další možnosti využití 
volného času, umoudřilo 
se i počasí, a proto jsme 
i hodně venku,“ sděli-
la ředitelka školky Soňa 
Bystroňová.

V rámci školky je za-
jišťována strava, režim 
je celkově obdobný, jako 
děti znají ze svých do-
movských školek, proto 
na otázku, jak se jim tu 
líbí, odpovídají skoro 
sborově, že „líbí“. Mají už 
většinou za sebou několik 
dní pobytu, takže si stihly 
zvyknout na nové kama-
rády i vychovatelky, které 
se jim maximálně věnují. 
Samozřejmě ty nejmen-
ší musí v prvních dnech 
překonat strach z nezná-
ma.  (pp)

Dezinfekční spreje pro potřeby školství

DEZINFEKCE: Dar�společnosti�Hrtus�Group�pro�po-
třeby�školství.�� Foto: Petr Pavelka

LÍBÍ SE NÁM TU:�Děti�zaměstnanců�složek�integrova-
ného�záchranného�systému�jsou�v�MŠ�Pohádka�spokoje-
né.  Foto: Petr Pavelka

DAR HYUNDAI: Nadstandardní�vztahy�radnice�s�automobilkou.  Foto: Petr Pavelka

Hyundai daroval městu respirátory a už rozjíždí výrobu

rozestupů, speciální re-
žim ve společných pro-
storách kantýn apod.) Při 
rozjezdu výroby jde o do-
konalé sladění a napláno-
vání činností zaměstnan-
ců a dodavatelů. Celkově 

se v Moravskoslezském 
kraji jedná o zhruba 
12 tisíc lidí. Z důvodu 
hladkého náběhu výroby 
Hyundai začíná dočas-
ně dvousměnným pro-
vozem. Nepřítomnost 

pracovníků na nočních 
směnách dává automobil-
ce možnost využít tento 
čas k dezinfekci a dalším 
opatřením pro zajištění 
maximální péče o zdraví 
zaměstnanců.  (pp)

VITAMÍNY SENIORŮM: Metrák� jablíček� k� na-
kousnutí�doručili� zástupci�vedení�města�do�domova�
pro�seniory,�aby�místním�obyvatelům�i�lidem�o�ně�pe-
čujícím� dopřáli� trochu� radosti� a� vitamínu�C� navíc.�
„Dárce�známe,�ale�nemá�potřebu�být�zveřejněn.�O�to�
větší�díky�mu�samozřejmě�patří,“�poděkoval�za�ovoce�
z�životických�sadů�náměstek�primátora�Radovan�Ho-
řínek.�� Foto: Petr Pavelka
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Stali se ekonomy, skladníky, nákupčími, zásobovači…
„V čase míru“ se o čin-

nosti odboru bezpečnost-
ních rizik a prevence 
kriminality moc nemlu-
ví, i když třeba nahánějí 
narkomany v hotelu Cen-
trum a předávají je úspěš-
ně policistům. V této době 
se však jeho pracovníci 
stali součástí bezpečnost-
ní rady a krizového štábu 
a s tím i obdobou ope-
račního, komunikačního 
a organizačního centra 
s nepřetržitým provozem, 
kdy jsou současně eko-
nomy, skladníky, nákup-
čími, zásobovači a musí 
řešit složité otázky, včet-
ně právní stránky, v ob-
lasti hygieny, zdravotnic-
tví, školství a podobně. 
Přesto v záplavě činností 
vykonávané v extrémním 
nasazení sedm dní v týd-
nu nejvíce pozornosti 
vzbudilo, když si k tomu 
chtěli pořídit novou tech-
niku, protože ta stávající 
v tomto zápřahu přestala 
být dostačující. O činnos-
ti odboru proto přinášíme 
rozhovor s jeho vedoucím 
Tomášem Václavíkem.

Lidé asi nemají jasnou 
představu, co vůbec dělá-
te, tak jim to zkuste při-
blížit.

„Především asi málok-
do ví, že máme na starosti 
krizové řízení nejen pro 
Frýdek-Místek, ale dalších 
36 obcí, takže jsme v těch-
to dnech podobně jako 
mnoho dalších lidí v první 
linii, s nimiž neustále ko-
munikujeme, zcela mimo 
obvyklou pracovní dobu. 
Málokdo si asi taky uvědo-
muje, že díky prozíravos-
ti vedení města zasedala 
první bezpečnostní rada 
už 3. března, zatímco vláda 
vyhlásila nouzový stav až 

12. března. Díky tomu jsme 
třeba měli k dispozici 500 
respirátorů v době, kdy ni-
kdo neměl vůbec nic a roz-
hodovali jsme o každém 
jednotlivém kuse. Odehrá-
valo se „iks“ minipříběhů 
v souvislosti s konkrétními 
osobami, jejich možnou 
karanténou a riziky pro 
ostatní, ale řešili jsme také 
milion právních věcí, pro-
tože prioritou byla pomoc 
ihned, což naráželo na le-
gislativu. Nic nebylo a stále 
není jednoduché. Představ-
te si, že stojíte před rozhod-
nutím, jestli koupit něco 
za 200 korun litr, když před 
týdnem to stálo 60 korun, 
a podobně…“

Možná by pomohlo po-
psat, jak vypadá váš ty-
pický den.

„V šest ráno přeposíláme 
hlášení starostům a primá-
torovi údaje o počtu naka-
žených, ještě z domova. Pak 
se v kanceláři roztáčí kolo-
toč nákupů, objednávek, 
vedení celého skladového 
hospodářství veškerého 
ve své době nedostupné-
ho materiálu, včetně jeho 

distribuce do domovů dů-
chodců, lékařům, policii, 
hasičům. Ze začátku jsme 
vlastně suplovali stát, pro-
tože od státu nebylo nic 
a my jsme dávali, co jsme 
mohli. Doplňovali jsme 
ze začátku naprosto nu-
lové dodávky kraje a kdy 
my jsme dávno rozdávali, 
hádali se na úrovni státu 
o kompetence. My jsme 
ale z pozice zřizovatele 
řešili uzavření škol a ško-
lek, osobně jsme jednali 
na krajské hygienické sta-
nici, zkrátka protože máme 
v tomto směru velice akční 
vedení města, tak takové to 
– zjisti, zavolej – zabíralo 

a ještě stále zabírá ohrom-
nou spoustu času.“

Co si tedy myslíte, že 
se nám oproti jiným měs-
tům povedlo?

„My jsme byli město, 
které díky prázdninám 
a s ním spojeným lyžová-
ním v zahraničí, i velkých 
kolektivů, patřilo k nej-
více zasaženým, s téměř 
největším výskytem po-
zitivně nakažených a lidí 
v karanténě. Proto jsme 
museli reagovat mnohem 
více, abychom nedopadli 
jako některé obce, které 
skončily v karanténě celé. 
My jsme se stali v mno-
ha věcech vzorem, ostatní 
po nás přebírali dobrou pra-
xi skoro ve všem. Od šití 
a nošení roušek, ke kterým 
jsme vyzývali, když to ješ-
tě nikdo jiný nedělal, přes 
roušky v masovém měřítku 
do schránek pro všechny 
obyvatele, až po dezinfekč-
ní prostředky, kterých jsme 
sehnali výjimečné množ-
ství. Mohli jsme tak komu-
nikovat se všemi v první 
linii, se všemi lékařskými 
komorami, všem jsme vo-
zili, co potřebovali. Zpro-
voznili jsme také výstražný 
informační systém obyva-
telstva pro varovná hlášení 
a mnoho dalšího.“

Přesto vám část veřej-
nosti měla za zlé, že jste 
si pořídili ke své činnosti 
nové mobilní telefony.

„Podívejte, když jste 
k dispozici 16 hodin denně 
sedm dní v týdnu a třeba já 
měl i v neděli jen hovory 
v celkové délce 7,5 hodi-
ny, tak to opravdu nejde 
s neustálým připojením 
na powerbanku nebo s na-
bíječkou, kdy vidíte, že jste 
v takovém provozu, že se 
vám stejně baterie ani ne-
stačí dobíjet. Dosud jsme se 
prostě nesetkali s nutností 
pracovat takovým způso-
bem jako dnes, tedy kromě 
základny na úřadě i z do-
mova a z terénu, prostřed-
nictvím videokonferencí, 
s nutností sdílet data, ope-
rativně kolektivně rozho-
dovat a tak dále. Neustále 
zpracováváme obrovské 
množství mailů, chodí nám 
informace a pokyny z kra-
je, které předáváme dalším 
obcím, konzultujeme to 
s nimi, řešíme jejich reakce 
a požadavky, pohybujeme 
se v terénu a potřebujeme 

TOMÁŠ VÁCLAVÍK:�Vedoucí�odboru�bezpečnostních�
rizik�a�prevence�kriminality�a�tajemník�krizového�štábu.�
 Foto: Petr Pavelka
mít v mobilu prakticky 
malý počítač, navíc s od-
povídajícími vysokými 
požadavky na zabezpeče-
ní, protože v době karan-
tén pracujeme s osobními 
a vysoce citlivými daty. Ze 
začátku jsme dostávali in-
formace o konkrétních na-
kažených osobách a s ohle-
dem na to všechno jsme 
naformulovali požadavky, 
co by měly nové přístroje 
zvládat, a vzešel z toho ná-
kup modelů Apple Iphone 
11.“

Ty jste ale museli vrá-
tit…

„Ano, i když já si za tím 
výběrem stojím. Bohužel 
pro část veřejnosti je Ipho-
ne symbolem nedostupnos-
ti, který ovšem paradoxně 
často se skřípěním zubů 
pořizují svým dětem, které 
jej vyžadují jako cool hrač-
ku nebo nezbytnost pro 
svůj společenský statut. 
V případě členů krizové-
ho státu šlo však o jasnou 
potřebu špičkové techniky, 

která napomáhá ochraně 
zdraví a záchraně živo-
tů nás všech. Jen už jsem 
pochopil, že to budu těžko 
vysvětlovat někomu, kdo 
ty technologie nepoužívá, 
kdo neví, že každý policis-
ta má za pasem radiosta-
nice-vysílačky v násobné 
hodnotě, což byl jen jeden 
z benefitů, který nám mohl 
ten model zajistit. Ale žilo 
si to vlastním mediálním 
životem. Nejprve se začalo 
útočit na vedení města, že 
si koupilo předražené tele-
fony. Když se ukázalo, že 
ty mobily nebyly pro politi-
ky, ale pro odborníky, začal 
se zpochybňovat prodejce, 
pak způsob nákupu a na-
konec vlastně nepotřebnost 
techniky samotné. Fakt 
už tu debatu nechci zno-
vu vracet, nemáme na ni 
při tom všem čas ani sílu, 
ale je nám jako pokladním 
v bance, co začaly přijímat 
mnohonásobně více hoto-
vosti a nedostaly k tomu 
počítačku.“  (pp)

POMOC FIRMY ELVAC:�Statutární�město�Frýdek-
-Místek�obdrželo�darem�další�šíty,�které�se�mohly�stát�
součástí� zásahových� balíčků� okamžité� pomoci� pro�
sociální� služby.� Ty� má� krizový� štáb� připraveny� pro�
případ�potřeby�a�do�dvaceti�minut�je�schopen�je�dodat�
do�kteréhokoliv�zařízení,�kde�se�prokáže�přímý�výskyt�
koronaviru.� Součástí� balíčků� jsou� ochranné� obleky,�
roušky,� rukavice,� brýle,� respirátory� a� dezinfekční�
prostředky.�� Foto: Petr Pavelka

PRVNÍ RESPIRÁTORY:�Odbor�bezpečnostních�rizik�
a�prevence�kriminality�disponoval�ochrannými�pomůc-
kami�v�době,�kdy�byly�absolutně�nedostatkovým�zbožím.
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Přechodně platné jízdní řády nejvytíženějších linek MHD
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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). Nespl-
nění této povinnosti lze 
považovat za přestupek. 
PŠD se vztahuje na státní 
občany ČR a na občany 
jiného členského státu EU, 
kteří na území ČR pobý-
vají déle než 90 dnů. Dále 
se PŠD vztahuje na jiné 
cizince, kteří jsou opráv-
něni pobývat na území 
ČR trvale nebo přechod-
ně po dobu delší než 90 
dnů, a na účastníky říze-
ní o udělení mezinárod-
ní ochrany. PŠD začíná 
počátkem školního roku, 
který následuje po dni, kdy 
dítě dosáhne šestého roku 
věku, pokud mu není po-
volen odklad. Není-li dítě 
tělesně nebo duševně při-
měřeně vyspělé a požádá-
-li o to písemně ZZ dítěte 
v době zápisu dítěte k PŠD, 
odloží ředitel školy začátek 
PŠD o jeden školní rok, po-
kud je žádost doložena do-
poručujícím posouzením 
příslušného školského po-
radenského zařízení (pe-
dagogicko-psychologická 
poradna, speciálně peda-
gogické centrum) a odbor-
ného lékaře nebo klinické-
ho psychologa. 

Pro školní rok 2020/2021 
se zapisují děti narozené 
od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 
a děti s odkladem škol-
ní docházky z minulého 
roku, k plnění PŠD může 

být přijato také dítě naro-
zené od 1. 9. 2014 do 30. 
6. 2015, je-li přiměřeně 
tělesně i duševně vyspělé 
a požádá-li o to jeho ZZ. 
Podmínkou přijetí dítěte 
narozeného v období od 1. 
9. 2014 do 31. 12. 2014 k pl-
nění PŠD je také doporu-
čující vyjádření školského 
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 zřizova-
ných Statutárním městem 
Frýdek-Místek. Do spádo-
vé školy jsou přednostně 
přijímáni žáci s místem 
trvalého pobytu v přísluš-
ném školském obvodu. ZZ 
může pro dítě zvolit jinou 
než spádovou školu. V ta-
kovém případě však nemu-
sí 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, Ci-
helní, Dolní, Dr. Vančury, 
Farní, Hasičská, Hluboká, 
Horymírova, Husova, Jana 
Švermy, Jeronýmova, Ji-
ráskova, Josefa Hory, Joži 
Uprky, Karolíny Světlé, 

Klicperova, Legionářská, 
Mánesova, Na Blatnici, 
Na Půstkách, Prokopa 
Holého, Příčná, Radnič-
ní, Řeznická, Smetanova, 
Střelniční, Těšínská, tř. T. 
G. Masaryka, Třanovské-
ho, 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, Dob-
rovského, Dr. M. Tyrše, 
Dr. Petra, Dvorská, Hlavní 
třída, J. Božana, Jana Čap-
ka, Jiřího Mahena, Jiřího 
z Poděbrad, Josefa Kav-
ky, Kostikovo náměstí, 
Kpt. Nálepky, Krátká, Li-
pová, M. Chasáka, Malá, 
Mikoláše Alše, Na Podvo-
lání, Na Poříčí, Na Veselé, 
Na Vyhlídce, Na Výsluní, 
Nádražní, Národních mu-
čedníků, Nové Dvory-Hlí-
ny, Nové Dvory-Kamenec, 
Nové Dvory-Podhůří, Nové 
Dvory-Vršavec, Novod-
vorská, Ó. Łysohorského, 
Okružní, Panské Nové 
Dvory, Pekařská, Pod Zá-
mečkem, Podlesní, Potoční, 
Přemyslovců, Příkrá, Rů-
žová, Sadová, Slavíčkova, 
Slezská, Sokola Tůmy, Spo-
jovací, Staroměstská, Sva-
toplukova, Šeříková, Tě-
šínská, tř. T. G. Masaryka, 
Třešňová, V Zahradách, 
Viléma Závady a místní 
část Skalice s výjimkou 
vzdělávání na prvním stup-
ni základní 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, 
Borová, Bruzovská, Čs. 
červeného kříže, Divišova, 
Dlouhá, Dr. Jánského, El. 
Krásnohorské, Fügnerova, 
Gajdošova, Gogolova, H. 
Salichové, Habrová, Hey-
dukova, Horní, Hutní, I. J. 
Pešiny, I. P. Pavlova, J. E. 
Purkyně, J. Kaluse, Jablo-
ňová, 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 Sta-
dionem, Olbrachtova, P. Ji-
lemnického, Petra Cingra, 
Pod Školou, Pod Vodoje-
mem, Puškinova, Resslova, 
Revoluční, Rokycanova, 
Růžový pahorek, Rybnic-
ká, Skautská, Slunečná, So-
kolská, Stanislava Kostky 
Neumanna, Střelniční, Ška-
rabelova, 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 uli-
ce: 4. května, Beskydská, 
Bezručova, Bohuslava 
Martinů, Družstevní, Emy 
Destinové, F. Čejky, Fran-
tiška Linharta, Frýdlantská, 
Havlíčkova, J. Jabůrkové, 
Janáčkova, Josefa Lady, 
Jungmannova, K Olešné, 
Komenského, Kvapilova, 
Květná, Lesní, Luční, Malé 
náměstí, Maxima Gorkého, 
Na Hrázi, Nad Potokem, 
Nad Přehradou, Nerudova, 
Nová, Palkovická, Pavlíko-
va, Pod Letištěm, Podpuklí, 
Polní, Příborská, Rudolfa 
Vaška, Rybářská, Svazar-
movská, Školská, U Ná-
honu, Vojtěcha Martínka, 
Zborovská, Zdeňka Ště-
pánka, Zelená.

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

Školský obvod tvoří ulice: 
8. pěšího pluku, Anenská, 
Antonínovo náměstí, Dvo-
řákova, Erbenova, Farní 
náměstí, Hálkova, Hlavní 
třída, J. Opletala, Jarosla-
va Lohrera, Josefa Václa-
va Sládka, Karla Hynka 
Máchy, Libušina, Malé 
náměstí, Malý Koloredov, 
Na Příkopě, náměstí Svo-
body, 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, 
Bahno-Rovňa, Beethove-
nova, Bezručova, Březová, 
Čelakovského, Družstevní, 
Fráni Šrámka, Frýdlant-
ská, Gagarinova, Josefa 
Myslivečka, Josefa Suka, 
Ke Splavu, Křížkovského, 
Mozartova, Myslbekova, 
Na Konečné, Nad Cihel-
nou, Palackého, Politických 
obětí, Říční, Stará Riviera, 
Svatopluka Čecha, Třebíz-
ského, U Ostravice, Václa-
va Talicha.

Spádová škola:
Základní škola Frýdek-
-Místek, Československé 

armády 570 
web: www.osmicka.cz 

Školský obvod tvoří uli-
ce: 17. listopadu, Bahno-
-Štandl, Beskydská, Bože-
ny Němcové, Brožíkova, 
Březinova, Collo-louky, 
Čajkovského, Českoslo-
venské armády, Dr. Anto-
nína Vaculíka, Fibichova, 
Foerstrova, Foglarova, 
Jiřího Trnky, Kolaříkova, 
Kollárova, Lidická, Marie 
Majerové, Marie Pujmano-
vé, Ondrášova, Ostravská, 
Piskořova, Pod Štandlem, 
Příborská, Raisova, Vítěz-
slava 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 
obvod.

Zápisy do 1. ročníku ZŠ budou kvůli pandemii bez přítomnosti dětí
Vážení rodiče/zákonní zástupci budoucích prv-

ňáčků, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho-
vy vydalo v souvislosti s koronavirem a onemoc-
něním COVID-19 opatření k organizaci zápisů 
k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. 
Z opatření vyplývá, že zápisy budou probíhat bez 
osobní přítomnosti dětí ve škole. Základní školy 
zřizované Statutárním městem Frýdek-Místek bu-
dou přijímat žádosti o přijetí k povinné školní do-
cházce v termínu od 14. 4. do 28. 4. 2020 (původně 
byl stanoven termín zápisů na 27. 4. a 28. 4. 2020). 

Pokud je to možné, je třeba upřednostnit podání žá-
dosti o přijetí k povinné školní docházce bez osobní pří-
tomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Detailní 
informace k zápisu najdete na webu vámi vybrané školy.
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Vážení rodiče/zákonní 
zástupci,

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT) vydalo v sou-
vislosti s koronavirem 
a onemocněním CO-
VID-19 opatření k or-
ganizaci zápisů k před-
školnímu vzdělávání pro 
školní rok 2020/2021. 
Z opatření vyplývá, že 
zápisy budou probíhat 
bez osobní přítomnosti 
dětí a zákonných zástup-
ců ve škole. Mateřské 
školy (MŠ) zřizované 
Statutárním městem 
Frýdek-Místek budou 
přijímat žádosti o přijetí 
k předškolnímu vzdělá-
vání v termínu od 2. 5. 
2020 do 16. 5. 2020. 

Pokud je to možné, je 
třeba upřednostnit podání 
žádosti o přijetí k před-
školnímu vzdělávání bez 
osobní přítomnosti zá-
konného zástupce dítěte 
ve škole. 

Detailní informace 
k zápisu najdete na webu 
vámi vybrané školy:
Mateřská škola Beruška, 

Frýdek-Místek, 
Nad Lipinou 2318

(místa poskytování před-
školního vzdělávání: FM, 
Nad Lipinou 2318 a FM, 
Olbrachtova 1421)
web: www.msberuska.cz
Mateřská škola Pohádka, 

Frýdek-Místek, 
Třanovského 404

(místa poskytování před-
školního vzdělávání: FM, 
Třanovského 404 a FM, 
Gogolova 239)
web: 
www.mspohadkafm.cz
Základní škola a mateř-

ská škola Frýdek-Místek, 
El. Krásnohorské 2254

(místo poskytování před-
školního vzdělávání: FM, 
Lískovecká 2850)
web: http://5zsfm.cz/ma-
terska-skola/

Základní škola 
a mateřská škola Naděje, 

Frýdek-Místek, 
Škarabelova 562

(místo poskytování před-
školního vzdělávání: FM, 
K Hájku 2972)
web: http://nadejems.web-
node.cz/
Základní škola a mateř-

ská škola Frýdek-Místek, 
Jana Čapka 2555

(místa poskytování před-
školního vzdělávání: FM 
Slezská 2011, FM, Slez-
ská 770 a FM, Bavlnářská 
455)
web: http://msskrivanek. 
.webnode.cz/
web: https://ms-pastelka5. 
.webnode.cz/
Mateřská škola Mateří-
douška, Frýdek-Místek, 

J. Božana 3141
(místo poskytování před-
školního vzdělávání: FM, 
J. Božana 3141)
web: 
www.msmateridouska.cz
Mateřská škola Sněžen-

ka, Frýdek-Místek, 
Josefa Lady 1790

(místa poskytování před-
školního vzdělávání: FM, 
Josefa Lady 1790, FM, 
Svatopluka Čecha 170 
a FM, 8. pěšího pluku 821)
web: www.mssnezenka.cz
Mateřská škola Frýdek-
-Místek, Anenská 656, 
příspěvková organizace

(místa poskytování před-
školního vzdělávání: FM, 
Anenská 656 a FM, Jiřího 
Trnky 63)
web: www.msanenska.cz

Mateřská škola 
Frýdek-Místek, 

Josefa Myslivečka 1883
(místa poskytování před-
školního vzdělávání: FM, 
Josefa Myslivečka 1883, 
FM, F. Čejky 420 a FM, 
Lysůvky, Příborská 37)
web: www.jmyslivecka.cz
Základní škola a mateř-

ská škola Frýdek-Místek, 
Lískovec, K Sedlištím 320

Kvůli COVID-19 budou i zápisy do školek bez dětí a rodičů

ŠKOLKY UZAVŘENY: V�této�chvíli�slouží�jen�pro�hlídání�dětí�rodičů�integrovaného�
záchranného�systému.�� Foto: Petr Pavelka

Zastupitelstvo měs-
ta Frýdku-Místku se 
na svém 8. zasedání ko-
naném dne 4. 3. 2019 
usneslo vydat na základě 
ustanovení § 179 odst. 3 
a § 178 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základ-

ním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdě-
lávání (Školský zákon), 
ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu 
s § 10 písm. d) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve zně-

ní pozdějších předpisů, 
tuto obecně závaznou 
vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Obec je povinna zajistit 
podmínky pro předškolní 
vzdělávání dětí přednost-
ně přijímaných podle § 34 

odst. 3 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyš-
ším odborném a jiném 
vzdělávání (Školský zá-
kon), ve znění pozdějších 
předpisů. Za tímto účelem 
podle § 179 odst. 2 písm. 
a) Školského zákona obec 

zřídí mateřskou školu 
a je-li v obci více mateř-
ských škol zřizovaných 
obcí, stanoví obec školské 
obvody obecně závaznou 
vyhláškou. 

Čl. 2
Stanovení školských 

obvodů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se stanoví školské obvody
mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Frýdek-Místek

(místo poskytování před-
školního vzdělávání: FM, 
Lískovec, K Sedlištím 
182)
web: http://info.skola.lis-
kovec.cz/
Základní škola a mateř-
ská škola Frýdek-Místek 

– Chlebovice, 
Pod Kabáticí 107, 

příspěvková organizace
(místo poskytování před-
školního vzdělávání: FM, 
Chlebovice, Pod Kabáticí 
193)
web:
www.zschlebovice.cz 
Základní škola a mateř-
ská škola Frýdek-Místek 

– Skalice 192, 
příspěvková organizace 

(místo poskytování před-
školního vzdělávání: Frý-
dek-Místek, Skalice 192)
web: www.skolaskalice.cz

Předškolní vzdělávání 
se organizuje v souladu 
se školským zákonem 
pro děti ve věku zpravi-
dla od 3 do 6 let, nejdříve 
však pro děti od 2 let. Dítě 
mladší 3 let nemá na přije-
tí do MŠ právní nárok. 

Pro děti, které do 31. 

srpna 2020 dosáhnou 
věku 5 let, je od 1. září 
2020 do zahájení po-
vinné školní docházky 
předškolní vzdělávání 
povinné. Pokud ještě 
dítě do MŠ nedochází, 
musí ho zákonný zástup-
ce přihlásit ve spádové 
MŠ (MŠ ve školském 
obvodu, v němž má dítě 
místo trvalého pobytu, 
v případě cizince mís-
to pobytu) nebo v jiné 
vybrané MŠ v termínu 
zápisu. Nesplnění této 
povinnosti lze považovat 
za přestupek. 

Na děti se státním ob-
čanstvím ČR, které po-
bývají v cizině po dobu 
delší než 90 dnů, se po-
vinné předškolní vzdělá-
vání nevztahuje. MŠMT 
doporučuje zákonným zá-
stupcům těchto dětí, aby 
skutečnost dlouhodobého 
pobytu v zahraničí spádo-
vé MŠ oznámili, a to ze-
jména pokud mají na úze-
mí ČR trvalý pobyt. 

Na webových strán-
kách MŠMT www.msmt. 
.cz, v sekci Vzdělávání/

Předškolní vzdělávání 
jsou zveřejněny informace 
o povinném předškolním 
vzdělávání.

Zastupitelstvo města 
na základě ustanovení 
Školského zákona vydalo 
obecně závaznou vyhláš-
ku č. 2/2020, kterou se 
stanoví školské obvody 
mateřských škol zřizova-
ných Statutárním městem 
Frýdek-Místek (viz níže). 
Spádová MŠ musí v sou-
ladu se Školským záko-
nem přijmout přednostně 
děti ze svého školského 
obvodu, které před začát-
kem školního roku dosáh-
nou nejméně třetího roku 
věku, a to do výše povole-
ného počtu dětí uvedené-
ho ve školském rejstříku. 
Konkrétní kritéria pro při-
jetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání stanoví ředitel 
MŠ, který rozhoduje o při-
jetí dítěte ve správním ří-
zení. 

Dítě může být přijato 
k předškolnímu vzdělá-
vání i v průběhu školního 
roku, pokud má MŠ volné 
místo. 
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Školské obvody mateř-
ských škol zřizovaných 
Statutárním městem Frý-
dek-Místek se stanovují 
takto:

a) školský obvod
Mateřské školy Beruška, 

Frýdek-Místek, 
Nad Lipinou 2318

(místa poskytování před-
školního vzdělávání: Frý-
dek-Místek, Nad Lipinou 
2318 a Frýdek-Místek, Ol-
brachtova 1421)
Mateřské školy Pohád-

ka, Frýdek-Místek, 
Třanovského 404

(místa poskytování před-
školního vzdělávání: Frý-
dek-Místek, Třanovského 
404 a Frýdek-Místek, Go-
golova 239)
Základní školy a mateř-
ské školy Frýdek-Místek, 

El. Krásnohorské 2254
(místo poskytování před-
školního vzdělávání: Frý-
dek-Místek, Lískovecká 
2850)

Základní školy 
a mateřské školy Naděje, 

Frýdek-Místek, 
Škarabelova 562

(místo poskytování před-
školního vzdělávání: 
Frýdek-Místek, K Hájku 
2972)
tvoří ulice: 2. května, 
Akátová, Antala Staš-
ka, Borová, Bruzovská, 
Cihelní, Čs. červeného 
kříže, Divišova, Dlou-
há, Dolní, Dr. Jánského, 
Dr. Vančury, El. Krásno-
horské, Farní, Fügnerova, 
Gajdošova, Gogolova, 
H. Salichové, Habrová, 
Hasičská, Heydukova, 
Hluboká, Horní, Hory-
mírova, Husova, Hutní, 
I. J. Pešiny, I. P. Pavlova, 
J. E. Purkyně, J. Kaluse, 
Jabloňová, Jana Švermy, 
Jaroslava Haška, Javo-
rová, Jeronýmova, Ji-
ráskova, Jiřího Hakena, 
Josefa Hory, Josefa Ka-
jetána Tyla, Josefa Sku-
py, Joži Uprky, K Hájku, 
K Lesu, Karolíny Světlé, 
Klicperova, Křižíkova, 
Legionářská, Lískovecká, 
Lubojackého, Máneso-
va, Mariánské náměstí, 
Maryčky Magdonové, 
Maxe Švabinského, Míru, 
Na Aleji, Na Bažinách, 
Na Blatnici, Na Kopci, 
Na Podlesí, Na Půstkách, 
Na Stráni, Na Štěpnici, 
Nad Lipinou, Nad Mostár-
nou, Nad Rybníkem, Nad 
Stadionem, Olbrachtova, 
P. Jilemnického, Petra 
Cingra, Pod Školou, Pod 

Vodojemem, Prokopa 
Holého, Příčná, Puškino-
va, Radniční, Resslova, 
Revoluční, Rokycanova, 
Růžový pahorek, Rybnic-
ká, Řeznická, Skautská, 
Slunečná, Smetanova, So-
kolská, Stanislava Kostky 
Neumanna, Střelniční, 
Škarabelova, Těšínská, 
Tichá, Tolstého, Topolo-
vá, tř. T. G. Masaryka, 
Třanovského, U Nemoc-
nice, U Zavadilky, V. 
Vantucha, Vřesová, Zá-
mecká, Zámecké nám., 
Zátiší, Žižkova,
tvoří místní část: Lískovec,

b) školský obvod
Základní školy a mateř-
ské školy Frýdek-Místek, 

Jana Čapka 2555
(místa poskytování před-
školního vzdělávání: Frý-
dek-Místek, Slezská 2011, 
Frýdek-Místek, Slezská 
770 a Frýdek-Místek, Ba-
vlnářská 455)
Mateřské školy Mateří-
douška, Frýdek-Místek, 

J. Božana 3141
(místo poskytování před-
školního vzdělávání: Frý-
dek-Místek, J. Božana 
3141)
tvoří ulice: Bavlnářská, 
Bedřicha Václavka, Čer-
ná cesta, Dobrovského, 
Dr. M. Tyrše, Dr. Petra, 
Dvorská, Hlavní třída, 
J. Božana, Jana Čapka, 
Jiřího Mahena, Jiřího 
z Poděbrad, Josefa Kav-
ky, Kostikovo náměstí, 
Kpt. Nálepky, Krátká, Li-
pová, M. Chasáka, Malá, 
Mikoláše Alše, Na Podvo-
lání, Na Poříčí, Na Veselé, 
Na Vyhlídce, Na Výsluní, 
Nádražní, Národních mu-
čedníků, Nové Dvory-Hlí-
ny, Nové Dvory-Kame-
nec, Nové Dvory-Podhůří, 
Nové Dvory-Vršavec, 
Novodvorská, Ó. Łysohor-
ského, Okružní, Panské 
Nové Dvory, Pekařská, 
Pod Zámečkem, Podles-
ní, Potoční, Přemyslovců, 
Příkrá, Růžová, Sadová, 
Slavíčkova, Slezská, So-
kola Tůmy, Spojovací, 
Staroměstská, Svatoplu-
kova, Šeříková, Těšínská, 
tř. T. G. Masaryka, Třeš-
ňová, V Zahradách, Vilé-
ma Závady, 

c) školský obvod
Mateřské školy 

Sněženka, Frýdek-Místek, 
Josefa Lady 1790

(místa poskytování před-
školního vzdělávání: Frý-
dek-Místek, Josefa Lady 
1790, Frýdek-Místek, 

Svatopluka Čecha 170 
a Frýdek-Místek, 8. pěšího 
pluku 821)
tvoří ulice: 1. máje, 28. 
října, 4. května, 8. pěšího 
pluku, Anenská, Anto-
nínovo náměstí, Bahno-
-Hlíny, Bahno-Příkopy, 
Bahno-Rovňa, Beethove-
nova, Beskydská, Bezru-
čova, Bohuslava Martinů, 
Březová, Čelakovského, 
Družstevní, Dvořákova, 
Emy Destinové, Erbeno-
va, F. Čejky, Farní náměs-
tí, Fráni Šrámka, Františ-
ka Linharta, Frýdlantská, 
Gagarinova, Hálkova, 
Havlíčkova, Hlavní třída, 
J. Jabůrkové, J. Opletala, 
Janáčkova, Jaroslava Lo-
hrera, Josefa Lady, Josefa 
Myslivečka, Josefa Suka, 
Josefa Václava Sládka, 
Jungmannova, K Oleš-
né, Karla Hynka Máchy, 
Ke Splavu, Komenského, 
Křížkovského, Kvapilova, 
Květná, Lesní, Libuši-
na, Luční, Malé náměstí, 
Malý Koloredov, Maxi-
ma Gorkého, Mozartova, 
Myslbekova, Na Hrázi, 
Na Konečné, Na Příkopě, 
Nad Cihelnou, Nad Poto-
kem, Nad Přehradou, ná-
městí Svobody, Nerudova, 
Nová, Ostravská, Palacké-
ho, Palkovická, Pavlíkova, 
Pionýrů, Pivovarská, Pod 
Letištěm, Podpuklí, Poli-
tických obětí, Polní, Pří-
borská, Riegrova, Rudolfa 
Vaška, Rybářská, Říční, 
Spořilov, Stará cesta, Sta-
rá Riviera, Svazarmov-
ská, Svatopluka Čecha, 
Školská, Štursova, Tržní, 
Třebízského, U Náhonu, 
U Ostravice, U Staré poš-
ty, Václava Talicha, Voja-
nova, Vojtěcha Martínka, 
Wolkerova, Zborovská, 
Zdeňka Štěpánka, Za-
hradní, Zelená,

d) školský obvod
Mateřské školy Frýdek-
-Místek, Anenská 656, 

příspěvková organizace
(místa poskytování před-
školního vzdělávání: Frý-
dek-Místek, Anenská 656 
a Frýdek-Místek, Jiřího 
Trnky 63)
tvoří ulice: 8. pěšího plu-
ku, 17. listopadu, Anen-
ská, Antonínovo náměstí, 
Bahno-Štandl, Beskyd-
ská, Boženy Němcové, 
Brožíkova, Březinova, 
Collo-louky, Čajkovské-
ho, Československé armá-
dy, Dr. Antonína Vaculí-
ka, Dvořákova, Erbenova, 
Farní náměstí, Fibichova, 

Foerstrova, Foglarova, 
Hálkova, Hlavní třída, J. 
Opletala, Jaroslava Lo-
hrera, Jiřího Trnky, Jose-
fa Václava Sládka, Karla 
Hynka Máchy, Kolaříko-
va, Kollárova, Libušina, 
Lidická, Malé náměstí, 
Malý Koloredov, Marie 
Majerové, Marie Pujma-
nové, Na Příkopě, náměstí 
Svobody, Ondrášova, Ost-
ravská, Pionýrů, Piskořo-
va, Pivovarská, Pod Štan-
dlem, Příborská, Raisova, 
Riegrova, Spořilov, Stará 
cesta, Štursova, Tržní, 
U Staré pošty, Vítězslava 
Nezvala, Vojanova, Vrch-
lického, Wolkerova, Za-
hradní,

e) školský obvod
Mateřské školy Frýdek-

-Místek, Josefa 
Myslivečka 1883

(místa poskytování před-
školního vzdělávání: 
Frýdek-Místek, Josefa 
Myslivečka 1883, Frý-
dek-Místek, F. Čejky 420 
a Frýdek-Místek, Lysův-
ky, Příborská 37)
tvoří ulice: 1. máje, 4. 
května, 28. října, Bahno-
-Hlíny, Bahno-Příkopy, 
Bahno-Rovňa, Beethove-
nova, Beskydská, Bezru-
čova, Bohuslava Martinů, 
Březová, Čelakovského, 
Družstevní, Emy Destino-
vé, F. Čejky, Fráni Šrám-
ka, Františka Linharta, 
Frýdlantská, Gagarinova, 
Havlíčkova, J. Jabůrkové, 
Janáčkova, Josefa Lady, 
Josefa Myslivečka, Jose-
fa Suka, Jungmannova, 
K Olešné, Ke Splavu, 
Komenského, Křížkov-
ského, Kvapilova, Květná, 
Lesní, Luční, Malé ná-
městí, Maxima Gorkého, 
Mozartova, Myslbekova, 
Na Hrázi, Na Konečné, 
Nad Cihelnou, Nad Poto-
kem, Nad Přehradou, Ne-
rudova, Nová, Palackého, 
Palkovická, Pavlíkova, 

Pod Letištěm, Podpuklí, 
Politických obětí, Polní, 
Příborská, Rudolfa Vaška, 
Rybářská, Říční, Stará Ri-
viera, Svatopluka Čecha, 
Svazarmovská, Školská, 
Třebízského, U Náhonu, 
U Ostravice, Václava Ta-
licha, Vojtěcha Martínka, 
Zborovská, Zdeňka Ště-
pánka, Zelená,
tvoří místní části: Lysův-
ky a Zelinkovice,

f) školský obvod
Základní školy a mateř-
ské školy Frýdek-Místek, 
Lískovec, K Sedlištím 320
(místo poskytování před-
školního vzdělávání: Frý-
dek-Místek, Lískovec, 
K Sedlištím 182)
tvoří místní část: Lískovec,

g) školský obvod
Základní školy a mateř-
ské školy Frýdek-Místek 

– Chlebovice, 
Pod Kabáticí 107, 

příspěvková organizace
(místo poskytování před-
školního vzdělávání: Frý-
dek-Místek, Chlebovice, 
Pod Kabáticí 193)
tvoří místní část: Chle-
bovice,

h) školský obvod
Základní školy a mateř-
ské školy Frýdek-Místek 

– Skalice 192, 
příspěvková organizace

(místo poskytování před-
školního vzdělávání: Frý-
dek-Místek, Skalice 192)
tvoří místní část: Skalice.

Čl. 3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně zá-

vazná vyhláška č. 4/2017, 
kterou se stanoví školské 
obvody mateřských škol 
zřizovaných Statutárním 
městem Frýdek-Místek, ze 
dne 13. 3. 2017.

Čl. 4
Závěrečné ustanovení
Tato obecně závazná 

vyhláška nabývá účinnos-
ti patnáctým dnem po dni 
jejího vyhlášení.

S ROUŠKAMI?: Stane�se�nošení�roušek�i�ve�školkách�
na�čas�normou?  Foto: Petr Pavelka
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MARLENKA POMÁHÁ: Statutární� město� Frý-
dek-Místek�obdrželo�od�Marlenky�trochu�energie�pro�
pracovníky�v�sociálních�službách,�aby�i�v�náročných�
podmínkách� nouzového� stavu� mohli� být� na� klienty�
„jako�med“.  Foto: Petr Pavelka

Fr ýdecko -místecká 
radnice reaguje na vý-
zvu Zachraň gastro 
a dává prostor pro zvi-
ditelnění a podporu 
těch restaurací ve měs-
tě, které ve složité době 
pro celý gastroprůmysl 
bojují o svou existen-
ci a stále poskytují své 
služby alespoň formou 
rozvozu nebo vyzvednu-
tí jídla.

Bohužel ne všechny 

podniky (z důvodu vy-
sokých provizí) si mohou 
dovolit spolupráci s fir-
mami, jako je Dáme jíd-
lo, a zároveň tyto menší 
podniky často neví, že 
i nadále mohou jídlo roz-
vážet či prodávat s sebou. 
Právě proto byl vytvořen 
web https://kde-se-najim. 
.cz/, kde si lidé mohou 
najít restauraci v okolí 
a rovnou si jídlo objed-
nat. Je tam již přes 1500 

Zachraň gastro! Podpořte podniky, které to nevzdávají!

Městští policisté do-
stali koncem března 
první várku obědů, 
které pro ně na dva 
týdny bezplatně při-
pravuje místecký pod-
nik La Rosa. Ten patří 
mezi ty, kteří nabízejí 
obědové menu „z vý-
dejního okénka“ veřej-
nosti a jejich zakoupe-
ním pomůžete přečkat 
restauraci časy, kdy 
nemůže naplno nabízet 
své služby, ale podpo-
říte současně i zaměst-
nance integrovaného 
záchranného systému 

ve Frýdku-Místku.
Strážníci mohli v pre-

miéře ochutnat vepřo-
-knedlo-zelo, v dalších 
dnech se mohli těšit na-
příklad na krůtí steak, 
Bělehradský řízek nebo 
svíčkovou. „S jídlem byla 
spokojenost, taková kla-
sika, ale chutná. Samo-
zřejmě všem vyhovovalo, 
že se mohou bezplatně 
najíst a že nemuseli ře-
šit, jakým způsobem se 
v dnešní době omezených 
možností odstravovat,“ 
sdělil ředitel městské po-
licie Ivo Kališ.  (pp)

LA ROSA POMÁHÁ: Podpora� stravovacího� režimu�
městských�policistů.�� Foto: Petr Pavelka

Restaurace La Rosa pomohla 
policistům se zajištěním obědů

podniků po celé republice 
a nechybí ani ty frýdec-
ko-místecké.

Cílem webu je všechny 
tyto restaurace zviditel-
nit a umožnit jim dál zů-
stat otevřené, nechat lidi 
v práci, a ne na úřadech. 
Udržet zdravého ducha 
v tomto oboru a zároveň 
umožnit lidem podporo-
vat své oblíbené podniky. 
Data napovídají, že jsou 
tyto podniky schopny se 
dostat až na 50 % svých 
tržeb v tomto omezeném 
provozu.

Celkový propad tr-
žeb restaurací, kaváren, 
bister a dalších podniků 
od začátku krizové situ-
ace dosahuje téměř 90 %! 
Je zřejmé, že česká gastro 
scéna čelí existenčním 
problémům a lehce se 
třeba může stát, že se ani 
po skončení krize nebu-
deme mít kde najíst, dát 
si ranní kávu nebo ve-
černí víno. Některé naše 
oblíbené podniky totiž 
mohou mezitím být donu-
ceny zavřít nadobro.

„Abyste české gastro 
podpořili, objednejte 
si alespoň občas jídlo 

Vláda ČR nařizuje, 
aby od 7. dubna v provo-
zovnách, jimž je povolen 
provoz, byla dodržována 
následující pravidla: 

- aktivně bránit tomu, 
aby se zákazníci zdržovali 
v kratších vzdálenostech, 
než jsou 2 m, 

- zajistit řízení front če-
kajících zákazníků, a to jak 
uvnitř, tak před provozov-
nou, zejména za pomoci 
označení prostoru pro če-
kání a umístění značek pro 
minimální rozestupy mezi 
zákazníky (minimální ro-
zestupy 2 m), 

- umístit dezinfekční 
prostředky u často dotý-
kaných předmětů (pře-
devším kliky, zábradlí, 
nákupní vozíky) tak, aby 
byly k dispozici pro za-
městnance i zákazníky 
provozoven a mohly být 
využívány k pravidelné 
dezinfekci, 

- zajistit, aby pracovníci 
provozoven nosili ruka-
vice při kontaktu se zbo-
žím a při přijímání plateb 
od zákazníků, 

- zajistit informování 

zákazníků o výše uve-
dených pravidlech, a to 
zejména prostřednictvím 
informačních plakátů 

u vstupu a v provozovně, 
popřípadě sdělováním 
pravidel reproduktory 
v provozovně.

Vážení zákazníci, v souvislosti s pandemií koronaviru a ochranou vašeho zdraví  
i zdraví celé společnosti vás žádáme o důsledné dodržování následujících pravidel:

COVID–19  Jak se chovat při nákupu

Personál provozovny pravidelně dodržuje 
hygienická opatření včetně používání rukavic  

při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb  
od zákazníků.

Nakupujte tak, abyste v obchodě  
strávili pouze minimum času.

Pokud potřebujete kašlat nebo kýchat,  
zakrývejte si ústa kapesníkem nebo paží.  

(i přes roušku)  

Dodržujte mezi sebou minimální vzdálenost  
2 metry, a to i při čekání ve frontách.

Pokud je to možné, zaplaťte  
za nákup bezhotovostně.  

(použijte platební kartu)

Při nákupu používejte jednorázové  
rukavice nebo sáčky.  

(povoleny jsou i vlastní rukavice donesené z domova)

COVID-19 – Jak se chovat při nákupu

s sebou nebo si ho nech-
te dovézt. Restauracím 
tím ohromně pomůžete 
a sobě zase pro jednou 
ulevíte od vaření. Pomů-
že jim to překonat ak-
tuální finanční výkyvy, 
a jakmile znovu otevřou, 
milerády vás pohostí. 
Zkuste k pomoci gastru 
zlákat i své okolí. Ať to 
máme kde oslavit, až ta 
karanténa skončí!“ vyzý-
vají provozovatelé webu 
www.kdesenajim.cz.

Z frýdecko-místeckých 
restaurací, ve kterých si 
můžete jídlo objednat te-

lefonicky nebo on-line, 
jsou na něm například 
tyto: La Rosa, Medník, 
Etno, Pizzerie Best, 
Benu, Los Capolitos, Piz-
zeria Milano, Big Blond 
Coffee, Dvorek, Car-
bon, Pizza Veloce, An-
gel Grill, Veranda, Zlatý 
drak, Bob ś Beef Burger.

Restaurace, které 
také nabízejí jídlo s se-
bou a v přehledu nejsou, 
mohou dát o sobě vě-
dět. Stačí se jednoduše 
registrovat a přidat se 
tak na mapu a seznam 
k ostatním.  (pp)
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S Velikonocemi se 
všichni těšili na hudební 
kapely, tradiční dílničky 
a také stánky plné řeme-
slných výrobků a krajo-
vých specialit na místec-
kém náměstí. Jako řada 
dalších městských kul-
turních institucí i Kul-
turaFM musela ale letos 
Velikonoční městečko 
zrušit z důvodu zabrá-
nění rozšíření nákazy 
koronaviru. 

„Setkávání v takovém 
počtu lidí i ve venkov-
ních prostorách je nyní 
nemožné a bylo by jen dal-
ším zbytečným rizikem 
pro naše občany. Těšíme 
se o to víc, že na tradici 
Velikonočního městečka 
společně navážeme opět 
za rok. To ale neznamená, 
že bychom museli nyní 
jen sedět se založenýma 
rukama,“ avizuje Lucie 
Juřenová, že produkce 

a marketing KulturyFM 
i v této době hledá kultur-
ní alternativy pro nejbližší 
dny i s výhledem na dobu 
vzdálenější, kdy už by 
měla být všechna dnešní 
opatření rozvolněna.

Aktuálně KulturaFM 
chystá například živé stre-
amové přenosy z Nové 
scény Vlast, kde nabídne 
to nejlepší z frýdecko-mís-
tecké kulturní scény a její-
ho okolí. Hodlá vše přinést 
zdarma až do vašich do-
movů, a to formou projek-
tu KULTURAFM LIVE. 
„Tímto se i my zapojujeme 
k podpoře umělců, kteří 
nyní nemohou živě vystu-
povat. Projekt spustíme již 
v druhé polovině dubna. 
Oficiální termín zveřejní-
me na www.kulturafm.cz 
a na FB KULTURAFM,“ 
vysvětluje Lucie Juřeno-
vá a ujišťuje, že v přípa-
dě zrušených představení 

bude městská organizace 
vracet platby za vstupné, 
a to bezhotovostním pře-
vodem s účinností od 14. 
4. do 30. 6. 2020. 

K tomu je zapotře-
bí pouze zaslat e-mail, 
ve kterém žádáte o vrá-
cení vstupného, doplněný 
o název představení, da-
tum konání, částku a číslo 
vašeho bankovního účtu. 
Do přílohy připojte také 
ofocenou nebo naskenova-
nou vstupenku.

Adresa pro zaslání vaší 
žádosti: janka.baklikova@ 
@kulturafm.cz. V případě 
předplatného 2019/2020 
– divadla a koncerty – se 
hledají náhradní termíny 
a tituly. Abonentky na jed-
notlivé řady zůstávají 
v platnosti a jsou přenosné! 
Vstupné v tomto případě 
KulturaFM nevrací.

VELIKONOČNÍ MĚSTEČKO ZRUŠENO: Některé�
akce�mají�nový�termín,�jiné�ne.  Foto: Petr Pavelka

Bárta a Olympic mají kvůli koronaviru nový termín na podzim

Pro kulturní nadšence 
v složitých časech nekle-
sají kinaři z celé repub-
liky na mysli a snaží se 
přenést zážitek z ná-
vštěvy kina až do vašich 
obývacích pokojů. Mo-
mentálně existují dva 
lehce se lišící projekty, 
a protože KulturaFM 
chce vytvářet pestrý 
a zajímavý program, 
kino Vlast se zapojuje 
do obou. 

Jako první bylo spuště-
no Moje kino LIVE, násle-
dovalo #VašeKino. Prodej 
lístků na každou projek-
ci probíhá na stránkách 
www.kulturafm.cz přesně 
stejně, jako kdybyste šli 
do kina, přičemž je mož-
ný pouze on-line prodej. 
U obou projektů půl hodi-
ny před projekcí obdržíte 
odkaz na on-line streamy, 
které se budou lehce lišit.

„Prodej je ukončen 
vždy hodinu před začát-
kem představení. Zde pro-
síme o shovívavost, jedná 
se o nový projekt a všichni 
potřebujeme během hodi-
ny před projekcí vaše vstu-
penky ověřit. Představení 
pak začne přesně v čas 
uvedený na vstupence, 
přesně jako by tomu bylo 
v kině. Budeme moc rádi 
za podporu od našich věr-
ných diváků. Ještě větší 
radost nám uděláte, pokud 
nás podpoříte zakoupením 
většího počtu vstupenek, 

či zakoupením dražší 
„dárcovské“ vstupenky,“ 
vysvětluje produkce Kul-
turyFM.

V první polovině dubna 
jste se takto mohli podívat 
například na tyto tituly: 
Teheránská tabu, Dokud 
nás svatba nerozdělí, Můj 
příběh, Parazit, Oveč-
ka Shaun ve filmu: Far-
mageddon, Bez věcí nad 
věcí, Pat a Mat: Kutilské 
trampoty, Případ mrtvého 
nebožtíka nebo Diego Ma-
radona.

„Jsme moc rádi, že mů-
žeme fanouškům našeho 
kina takto zprostředko-
vávat zážitek z projekce. 
Nejlepší na celé věci je, 
že se divák dostane k fil-
mům, které se mnohdy ne-
dají jinde legálně sehnat,“ 
uvádí ředitel KulturyFM 
Rostislav Hekera.

Projekt Vaše kino
Projekt Vaše kino 

umožní divákům po celé 
České republice podívat 
se na filmy, na které by ji-
nak šli do kina, v pohodlí 
domova. Divák si vybe-
re film, který chce vidět. 
Přes prodejní systém své-
ho kina si koupí vstupenku 
a s přístupovým kódem, 
který zadá na vasekino.cz, 
si může pustit film doma 
na obrazovce své televize 
nebo počítače. Snažíme 
se zpřístupnit starší i nové 
filmy, které by jinak byly 
uváděny v kině, divákům 

po celé České republice. 
Rovněž chceme divákům 
připomenout složitou si-
tuaci, ve které se kina 
díky mimořádným opat-
řením s pandemií nachá-
zejí, a motivovat diváky 
k symbolické podpoře 
svého kina. Jedná se hlav-
ně o překlenutí složitého 
období do doby, než budou 
moci diváci do svých kin 
opět chodit.
Projekt Moje kino LIVE

Diváci si koupí e-vstu-
penku do svého oblíbené-
ho kina a spolu s dalšími 
zájemci zhlédnou snímek, 
který kino nabízí v progra-
mu. Na film si musí vyhra-
dit daný čas, sledují ho díky 
tomu pozorněji a bez pauz, 
stejně jako v kině. Prostředí 
kina navodí, vedle samot-
ného výběru filmu, i úvody 
dramaturgů, debaty a další 
přidružené formáty, které 
mají co nejvíc kinofilům 
připomínat jejich přiro-
zené prostředí. Zásadním 
prvkem projektu je chat, 
který je během streamu pro 
zájemce k dispozici, aby si 
diváci mohli povídat, sdílet 
své dojmy a zkrátka – být 
spolu v kině.

Vstupenky jsou k za-
koupení online na www. 
.kulturafm.cz 

V případě jakých-
koliv dotazů nás ne-
váhejte kontaktovat 
na tel. 778 427 947 nebo 
777 728 315. 

Kino může přijít za vámi až domů

Přeložené akce s náhradními termíny: 
Koncert / Dan Bárta a Illustratosphere / Ne 13. 9. 

2020 / původní termín St 18. 3. 2020 
Koncert / Olympic: Permanentní tour / St 7. 10. 2020 

/ původní termín Út 28. 4. 2020 
zábavný pořad / Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče, není 

Čech Po 21. 9. 2020 / původní termín Čt 14. 5. 2020

Letošní ročník Mezinárodního 
folklorního festivalu je zrušen
� (Pokračování�ze�str.�2)
„Pro nás to není použi-

telné, účast zahraničních 
souborů domlouváme 
osm až devět měsíců před 
plánovaným termínem, 
všichni účinkující jsou 
členy amatérských sou-
borů, mají své povinnosti 
a prostě přijet například 
v září místo v červnu pro 
ně není bohužel možné,“ 

lituje Zuzana Mojžíšková, 
kterou mrzí, že festival 
byl de facto připraven, 
ale přesto se neuskuteční. 
Jménem celého festivalo-
vého štábu a všech dobro-
volníků všem přeje pevné 
zdraví, dobrou náladu, 
ať toto období v dobrém 
všichni překonají, aby se 
mohli napřesrok v červnu 
znovu setkat.  (pp)
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Aktualizovaná opatření pro firmy v souvislosti s COVID-19
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Také osoby samostatně výdělečně činné mají nové programy
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