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Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
bezpochyby se nacházíme v době, která se zapisuje 

do dějin a která velmi ovlivní naši další budoucnost. 
Má své hrdiny, své oběti, své příběhy. Dokonce se ob-
jevovala různá přirovnání a prohlášení o tom, že jsme 
vlastně ve válce. I když je náš současný nepřítel nevi-
ditelný, ale o to nevyzpytatelnější, nejdůležitější je, že 
proti němu svět bojuje společně. Stejně tak je důleži-
té, abychom ani v této době nezapomínali na dějinné 
události spojené s 2. světovou válkou, protože byť nám 
nyní trochu té svobody přechodně ubylo, pořád by asi 
nikdo z nás tuto dobu za tehdejší hrůzy nevyměnil.
 Michal Pobucký

Lidé dodržovali opatření kvůli 
koronaviru „na dvojku“ (str. 2)

V domově pro seniory jsou všichni 
zdrávi, ale trpí psychicky (str. 4)

Kanalizace v Chlebovicích a s ní 
spojené uzavírky  (str. 12–13)

Oblíbené farmářské 
trhy ve Frýdku-Místku 
budou zahájeny ve čtvrtek 
7. května. Následně se bu-
dou na náměstí Svobody 
v Místku konat tradičně 
v pravidelných čtrnácti-
denních intervalech, vždy 
od 8 do 14 hodin, až do lis-
topadu. Letošní květnové 
trhy ale budou v návaz-
nosti na protikoronaviro-
vá opatření omezeny, a to 
jak v počtu prodejců, tak 
i nabízeném sortimentu. 

„Původně jsme chtěli far-
mářské trhy v květnu zcela 
zrušit. I poté, co vláda je-
jich pořádání povolila, a to 
za přísných bezpečnostních 
opatření, jsme s jejich po-
řádáním váhali. Nicméně 
v návaznosti na žádosti pro-
dejců, zejména sazenic ze-
leniny, letniček nebo okras-
ných a ovocných stromků, 
jsme se nakonec rozhodli 
trhy uspořádat. Byla by ško-
da, kdyby prodejci museli své 
výpěstky vyhodit, protože by 
neměli možnost je prodat. Je-
jich práce by tak přišla vniveč 
a zklamaní by byli i zákazní-
ci, kteří jsou již léta zvyklí 
v květnu na trzích kupovat 

květiny a sazenice na své 
zahrady a balkóny,“ řekl ná-
městek primátora Jakub Mí-
ček s tím, že na náměstí bude 
jen sedm prodejců, oproti še-
desáti za běžného stavu. 

Kromě květin, sazenic 
a stromků bude na trzích 
k mání také prodejce s cibu-
lí a hlávkovým a kysaným 
zelím. Naopak k dispozici 
nebude běžný sortiment jako 
sýry, pečivo, uzeniny a maso, 
vejce, koření, med, rukoděl-
né výrobky ani občerstvení.

„V této chvíli platí, že 
na trzích se nesmí prodávat 
potraviny výlučně určené 
k bezprostřední konzumaci, 
mezi stánky musí být dosta-
tečný odstup a minimálně 
dvoumetrové rozestupy 
mezi sebou musejí udržovat 
i zákazníci. Trhy pořádáme 
od roku 2011 a taková opat-
ření nikdy nezažily. Věřím, 
že je budou návštěvníci re-
spektovat, že na trh i přes 
velmi omezený sortiment 
přijdou a zakoupením sa-
zenic květin nebo zeleniny 
udělají radost nejen sobě, 
ale i místním pěstitelům, 
kteří to v této době také 
nemají snadné, a nákupem 

S postupným rozvolňo-
váním krizových opatře-
ní spojených s pandemií 
koronaviru se začínají ně-
které věci pomalu vracet 
k normálu. Od 1. května 
budou cestující do auto-
busů MHD opět nastu-
povat pouze předními 
dveřmi. Ti, co nemají vy-
řízenou ODISku s kupo-
nem na MHD zdarma, 
budou znovu hradit jízd-
né. Od 3. května navíc 
přestanou platit výlukové 
jízdní řády a autobusy 
MHD ve Frýdku-Místku 
budou jezdit v prázdni-
novém režimu. 

Dosud jezdily busy pře-
devším z důvodu nedo-
statku řidičů společnosti 
ČSAD Frýdek-Místek 
a celkové menší vytíženos-
ti dle výlukových jízdních 
řádů. „S postupným uvol-
ňováním vládních opatření 
v souvislosti s koronavi-
rem se lidé začínají vracet 
do práce a my nechceme mít 
přeplněné autobusy. S do-
pravcem jsme se dohodli 
na kompromisu, od neděle 
najedeme na prázdninový 
režim, který by za normál-
ních okolností začal platit 
až od července,“ řekl ná-
městek primátora Karel 

Deutscher s tím, že prázdni-
nový jízdní řád se příliš ne-
liší od toho běžného. Chybí 
v něm pouze spoje, kterými 
je posílena autobusová do-
prava v době, kdy děti jezdí 
do škol nebo se z nich vrací.

Prázdninový režim je 
tradičně zahrnut do jízd-
ních řádů. Spoje, které 
v tomto režimu nejezdí, 
jsou v tištěných jízdních 
řádech označeny symbolem 
10 a 15 v černém čtverečku. 

V této době se spousta 
věcí mění a aktualizuje, 
zaregistrovat všechny in-
formace je složitější. 

 (Pokračování na str. 3)

FARMÁŘSKÉ KVĚTINOVÉ TRHY: Letos v omezeném režimu.  Foto: Petr Pavelka

Farmářské trhy startují 7. května v omezeném režimu

jejich výpěstků je podpoří 
v další činnosti,“ řekl primá-
tor Michal Pobucký s tím, že 
sortiment trhů se bude roz-
šiřovat v návaznosti na ak-
tuální vládní rozhodnutí. 

Další termíny konání 
farmářských trhů: 21. 5. 
– 4. a 18. 6. – 2., 16. a 30. 
7. – 13. a 27. 8. – 10. a 24. 9., 
8. a 22. 10. – 5. a sobota 21. 
11. (zabijačka).

MHD najede na prázdninový řád 

PIETNÍ AKT NA FRÝDECKÉM HŘBITOVĚ: Zá-
stupci vedení města a ruského konzulátu uctili v pon-
dělí 4. května válečné oběti.  Foto: Petr Pavelka
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ZVLÁDÁME TO: Díky lidem, co se chovají na jednič-
ku.  Foto: Petr Pavelka

Ředitel Městské policie 
Frýdek-Místek Ivo Kališ 
v hodnocení ukázněnos-
ti občanů v souvislosti 
s dodržováním závaz-
ných opatření kvůli šíře-
ní koronaviru shovívavě 
„celé třídě“ přisuzuje 
dvojku, přičemž ta pyká 
hlavně za méně přizpů-
sobivé jedince, převážně 
bez střechy nad hlavou. 
Do známky se trochu 
promítly i drobné inci-
denty s alkoholem a pár 
jedinců, co mělo pro-
blém s autoritou, přesto 
se celkově k přístupu lidí 
k omezením vyjadřuje 
v zásadě chvalitebně.

Tak kde byly největší 
rezervy?

„Největší rezervy byly 
určitě ve vyloučených lo-
kalitách a také bezdomovci 
se zprvu nechtěli podrobit 
nařízením a tomu, že jsme 
jim nemohli tolerovat shlu-
kování. Nakonec ale vzali 
na milost i používání rou-
šek, které jsme jim mohli 
v určitém čase poskytnout 
místo těch různých převá-
zaných hadrů, které měli 
místo nich. Jejich situace 
ale byla samozřejmě spe-
cifická, když měl člověk 
„vycházet“ prakticky jen 
za prací, koupí potravin 
nebo léků.“

Republiková policie 
ale hlásila největší pro-
blémy „u krmelce“ v Sa-
dech Bedřicha Smetany.

„Je pravdou, že v po-
slední době s uvolněním 
pohybu pro sportování 
a pobyt v přírodě i my zde 
musíme řešit problémy 
spojené se shlukováním 
a konzumací alkoholu 
v místech, kde je to zaká-
záno vyhláškou. Z okénka 
tu vydávají čepované pivo, 
svoje povinnosti si splní, 
vyvěsí zásady bezpečnosti 

– roušky, dva metry odstu-
py, upozorňují i na plat-
nost vyhlášky, která zaka-
zuje pití alkoholu ve všech 
parcích, ale když ta konzu-
mace není možná v rámci 
jejich prostor, tak je to celé 
nedořešená věc, protože to 
by lidé s tím pivem ve sku-
tečnosti museli jít za řeku 
někde do Starého Města, 
protože zákaz platí v par-
cích do sta metrů od nich 
i od každé provozovny.“

Ale asi jste spíš do-
mlouvali, než že by lítaly 
pokuty, ne?

„Samozřejmě, to jen 
sociální sítě to chtějí vidět 
jinak. Přitom do této chví-
le nemáme možnost řešit 
prohřešky proti nouzové-
mu stavu pokutou. Shluko-
vání nebo nenošení roušky 
musí jít do správního říze-
ní a je to v současné době 
v rukou krajské hygienic-
ké stanice. My můžeme 
pokutou řešit maximálně 
neuposlechnutí výzvy. 
Podnětů pro správní říze-
ní máme nyní zhruba 140 
a vzhledem k tomu, že 
jen od občanů registruje-
me okolo tří set oznámení 
na nedodržování nařízení 
vlády, je jasné, že jsme 
upřednostňovali domlu-
vy a poučení. Samozřej-
mě jsme ale nemohli být 
úplně benevolentní nebo 
dokonce nečinní, protože 
radnici se podařilo velice 
aktivním přístupem situa-
ci s koronavirem zvládat, 
i když ve městě byl nejvyš-
ší počet případů v regionu. 
Kdyby opatření města ne-
šly ruku v ruce s dohledem 
nad jejich dodržováním, 
tak by to nemělo žádnou 
logiku a zvrhlo by se to. 
Přísnější jsme byli ale 
hlavně tam, kde si to situ-
ace vyžadovala, zejména 
u stížností, které souvisely 

s velkým počtem osob. Ale 
lidé si vesměs dali říct.“

Takže frýdecko-mís-
tečtí občané se celkově 
vzato chovali docela uvě-
doměle?

„Nebylo to úplně na jed-
ničku, ale zaslouženou 
dvojku určitě. Naši občané 
ve městě se chovali veli-
ce slušně a zodpovědně, 
někteří dokonce až příliš, 
protože třeba na svých 
soukromých zahradách 
jsou vidět při práci s rouš-
kami, ale pokud jsou se 
svými členy domácnosti, 
tak nemusí. Musí si uvě-
domit, že rouška chrání 
druhé, ne je. Prostě k tomu 
musí přistupovat lidsky 
a s rozumem, jako se o to 
snažíme my.“

Minimálně v jednom 
případě se ale ohledně va-
šeho přístupu strhla pěk-
ná mela. O co vlastně šlo?

„Kontroly děláme hlav-
ně z preventivních důvodů, 
až pokud si nedá někdo říct 
nebo je s ním problém opa-
kovaně, potom přistupuje-
me k represím. Vyhrotilo 
se to jedinkrát, když ne-
počítáme incidenty s bez-
domovci, kteří jsou speci-
fickou skupinou po všech 
stránkách. Nejhorší to bylo 
s jistým panem doktorem, 
který se svou rodinou ne-
měl roušku a pohyboval se 
zrovna v problémové lo-
kalitě, kde jsme prováděli 
pravidelný dohled, protože 
romská komunita tu měla 
problém se shlukováním 
i nošením roušek. Nemoh-
li jsme zrovna jemu dávat 
nějakou výjimku, byl by to 
špatný příklad, který by se 
otočil proti nám, ale pán to 
vyhrotil naprosto zbyteč-
ně sám. Hlídka mu jen ze 
staženého okýnka vozidla 
připomněla, že platí ur-
čité nařízení, ale on na ni 
hned slovně zaútočil, že je 
doktor a ví, k čemu roušky 
slouží. Kdyby si je nasa-
dili, celá věc by skončila. 
Jenže pán byl arogantní 
a strážníci si museli zacho-
vat autoritu, protože bez 
ní by těžko mohli uspět 
v případech, které jsou 
třeba mnohem vážnější 
a bez respektu by je vů-
bec nemohli řešit. Pokud 
bychom nebyli bráni váž-
ně, bude z toho anarchie, 
která nemá nic společného 
s demokracií. Nemohli by-

Lidé dodržovali opatření kvůli koronaviru „na dvojku“

MĚSTSKÁ SE STÁTNÍ: Policie se vzájemně informují 
a spolupracují.  Foto: Petr Pavelka

chom pak lidi chránit.“
Podobně těžké jste to 

měli s bezdomovci?
„S nimi je vždycky 

potíž, protože ví, že si 
na nich nic nevezmeme. 
Ale po intervencích vůči 
nim si zvykli, že musí na-
sazovat roušky, uvědomují 
si tu povinnost. Vyzývá-
me je neustále, ať nejsou 
ve skupinách na místech, 
kde chodí spousta lidí, 
a situace se hodně zlepšila. 
Bývali hodně na náměstí 
nebo třeba u Krakenu, ale 
v současné době jsou vidět 
spíše sporadicky, i proto, 
že část se jich podařilo 
umísit i do příslušných za-
řízení v rámci terénní so-
ciální práce.“

Jak moc se změnila 
v době nouzového stavu 
vaše činnost?

„Především jsme museli 
snížit činnost v okolních 
obcích, kterou jsme vyko-
návali smluvně nad rámec 
města před nouzovým sta-
vem. Výkon naší služby 
je směrován na kontrolu 
opatření ve městě, stra-
nou šly některé dopravní 
úkoly, strážníci samozřej-
mě nejsou na přechodech 
u škol a podobně. Ale jsme 
zase pravidelně v nemoc-
nici u odběrového místa, 
kde byl ze začátku jednu 
dobu problém, protože 
vozidla tvořila kolony za-
sahující až do nepřehledné 
zatáčky, ale už se to zklid-
nilo. Hlavním úkolem tady 
zůstává plynulost doprav-
ního provozu, ale současně 
zajišťujeme bezpečnost 
zdravotnického personálu 
a spolupracujeme se zdra-
votníky, kdy v případě 
potřeby dáváme řidičům 
pokyny a rady, jak postu-
povat. Podávali jsme infor-

mační servis zejména těm, 
co přišli bez objednání 
o své vůli. Nyní už se zno-
vu otevřel magistrát, tak-
že v hlavní budově máme 
po celou dobu strážní služ-
bu i strážníka, pomáhají 
s organizací příchozích, 
usměrňují provoz.“

Personální problémy 
s ohledem na ošetřovné, 
karantény a nemocenské 
jste neměli?

„V karanténě se ocitli 
jen dva zaměstnanci, jeden 
byl v cizině, jeden v krát-
kodobém styku s osobou 
v karanténě, ale u obou to 
byla jen preventivní zá-
ležitost, ani jeden neměl 
onemocnění. Na ošetřov-
ném jsme měli doposud 
jen tři zaměstnance, pár 
nemocenských, takže pro 
výkon služby máme čty-
ři desítky lidí, průměrně 
do deseti lidí ve čtyřsměn-
ném provozu. Celkově 
máme stále podstav, ale to 
teď není téma dne, proto-
že jsou omezeny i všechny 
potřebné procedury k na-
bírání nových strážníků.“

Vy jste u městské po-
licie už skoro třicet let. 
Tak bylo to teď největší 
drama?

„Spíše jiný styl práce, 
ale nic zas až tak drama-
tického. Spíše psychický 
tlak na strážníky venku, 
přece jen jsou v první li-
nii, nebo jedné a půlté 
řekněme, mají své rodiny, 
musí neustále dodržovat 
bezpečnostní pravidla, ale 
město zajistilo dostatek 
dezinfekčních prostředků 
i ochranných pomůcek, 
nejen roušky, ale i respirá-
tory, štíty, brýle, rukavice. 
Zvládneme to. A děkujeme 
všem občanům, co se cho-
vají na jedničku.“  (pp)
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 (Pokračování ze str. 1)
Společnost ČSAD proto 

pro lepší orientaci a přehled 
o tom, co je v platnosti, vy-
pracovala samostatné jízdní 
řády v prázdninovém reži-
mu. Jsou v nich uvedeny jen 
ty spoje, které budou jezdit 
od 3. května do 31. srpna. 
„Prázdninové jízdní řády“ 
jsou na webu města i společ-

nosti ČSAD Frýdek-Místek 
a následně budou také vyle-
peny na označnících u auto-
busových zastávek. 

Při cestování MHD je i na-
dále nutné chránit si nos a ústa 
rouškou nebo šátkem. Dopo-
ručeny jsou také rukavice.

„Řidiče bude od přímého 
kontaktu s cestujícím chránit 
plastová folie. Žádáme proto 

cestující, aby jízdné hradili 
prostřednictvím karty ODIS 
nebo bankovní karty, což je 
rychlé a bezpečné. Cestující 
mohou platit i v hotovosti, 
nicméně, v tomto případě 
by si měli nachystat přesnou 
částku, přispějí tak nejen 
k rychlejšímu odbavení, ale 
také k omezení kontaktu s ři-
dičem,“ vyzval náměstek pri-
mátora Karel Deutscher s tím, 
že pokud nevyužíváte měst-
ský projekt MHD zdarma, 
v autobusech MHD platí jed-
notné jízdné, dospělý hradí 10 
a dítě (od 6 do 15 let) 5 korun.

 Je důležité, aby se ces-
tující v autobusech cítili 
bezpečně, proto společnost 
ČSAD, která pro město 
zajišťuje městskou hromad-
nou dopravu, autobusy pra-
videlně dezinfikuje. „Kaž-
dý den prochází ozonizací, 
tedy dezinfekcí prostor ozo-
nem,“ uvádí společnost 
ČSAD Frýdek-Místek.

MHD najede na prázdninový řád

Město v návaznosti 
na uvolňování mimořád-
ných karanténních opat-
ření v souvislosti s korona-
virem otevřelo od soboty 
25. dubna dětská hřiště, 
včetně hřiště na Olešné, 
které je nejvíce frekvento-
vané. V permanenci je i re-
konstruované hřiště v Sa-
dech Smetany, které bylo 
dokončeno loni na podzim 
a děti si jej ani na jaře ještě 
nestihly dostatečně užít.

„Ve správě města je cel-
kem 36 dětských hřišť. 
Technické služby budou 
ošetřovat herní prvky, la-
vičky a další mobiliář dez-
infekčním postřikem, který 
budou opakovat jednou 
týdně,“ řekl primátor Mi-
chal Pobucký. Hygienici 
vyzývají, aby děti i rodiče 
i nadále dbali na zvýšenou 
hygienu rukou. Doporučují 
používat dezinfekční pří-

pravky na ruce, ať už v ge-
lové nebo tekuté formě. Při 
návštěvě hřiště stále platí 
povinnost chránit si nos 
a ústa rouškou nebo šátkem 
a dodržovat od sebe dosta-
tečný odstup.

Rekonstrukce dětského 
hřiště v Sadech B. Smeta-
ny přišla městskou poklad-
nu na více než tři miliony 
korun, hřiště s dřevěnými 
herními prvky a dopadovou 
plochou z kačírku je minu-
lostí. Byly osazeny nerezové 
herní prvky a položen po-
vrch z pryžového granulá-
tu. Nové dětské hřiště, nyní 
oplocené a uzamykatelné, 
bylo rozděleno na dvě části, 
pro menší a větší děti. Na-
jdete zde kromě nezbytného 
pískoviště herní prvky jako 
průlezový tunel housen-
ka, vahadlovou houpačku, 
dvouhoupadlo opička, hou-
padlo lev, kolotoč, pyramidu 

nebo herní sestavy, kde ne-
chybí ručkovadla, žebříky, 
lanové prvky, klasické sítě 
a šikmé lezecké stěny nebo 
skluzavky.

Zajímavostí stavby bylo, 
že v souvislosti s rekon-
strukcí si Povodí Odry ne-
chalo vypracovat posudek 
specializovanou arboristic-
kou firmou na zhodnocení 
stavu stávajících stromů 
na tělese protipovodňové 
hráze. V souběhu s realizací 
dětského hřiště byly nevy-
hovující stromy, zejména 
lípy srdčité a javory kleny, 
vykáceny z důvodu silného 
napadení jmelím a usychá-
ní, které ohrožovalo bezpeč-
nost osob na dětském hřišti. 
Na něm jsou nyní osazeny 
nové lavičky, jejichž sou-
částí jsou informace o hu-
debním skladateli Bedřichu 
Smetanovi a jazykolamy 
pro návštěvníky hřiště.  (pp)

HŘIŠTĚ V SADECH SMETANY: Září barvami, září-
cí úsměvy musí být schovány.  Foto: Petr Pavelka

Dětská hřiště jsou opět otevřena, nové je v Sadech Smetany

Statutární město Frý-
dek-Místek má obří brou-
koviště. Vytvořeno bylo 
v Sadech Bedřicha Smeta-
ny z několika kmenů po-
kácených odumírajících 
starých lip a špalků, které 
jsou zapuštěny do země. 
Nyní poslouží jako útočiš-
tě pro různé druhy hmy-
zu, ale také hub a rostlin. 

„Broukoviště je nejen 
zpestřením parku, plní eko-
logickou i osvětovou funk-
ci. Ukazuje přirozený pro-
ces rozkladu dřeva, který 
je součástí koloběhu života 
stromů, a je domovem živo-
čichů, hub i rostlin. Postup-
ně by se mělo stát malou 
oázou nejen pro brouky, ale 
i pro různé houby a rostliny 
a své místo by tam mohly 
najít i ještěrky, slepýši nebo 
drobní zpěvní ptáci,“ řekl 
primátor Michal Pobucký. 

„Odumírající a mrtvé 
stromy či jejich torza mají 
v přírodě nepostradatelnou 
úlohu. V městském parku 
však z důvodu bezpečnos-
ti jeho návštěvníků není 
možné odumírající stromy 
ponechat a čekat na jejich 
postupný rozpad,“ doplnila 
vedoucí odboru životního 
prostředí a zemědělství 
Šárka Gilarová.

V současné době probí-
hají na broukovišti dokon-
čovací práce. V brzké době 
bude doplněno také infor-
mační tabulí s vyobrazením 
a popisem brouků, kteří by 
se v něm mohli nacházet. 
Například v usychajících či 
poraněných kmenech lip se 
vyvíjí krasec lipový, který 
svou krásou může snadno 
konkurovat i exotickým 
druhům. Pokud se v kme-
ni nachází dutina vyplně-
ná trouchem, je to ideální 
prostředí pro vývoj kovově 
zbarvených zlatohlávků 
nebo velmi vzácného pách-
níka hnědého, který vydává 
zápach staré kůže. Larvami 
těchto brouků v troucho-
vých dutinách se živí další 
nápadný druh brouka, ko-
vařík rezavý. Tlející pařezy 
jsou zase zajímavé třeba pro 
nosorožíka kapucínka nebo 
tesaříka pilunu.

Broukoviště se nachází 
v parku u řeky Ostravice, 
kde je také altán a dětské 
hřiště. Upozorňujeme, že 
broukoviště není žádný 
herní dětský prvek. Není 
zabezpečeno proti pádům 
z výšky ani proti zaklínění. 

Vstupovat na kmeny 
a špalky, které tvoří brou-
koviště, je ZAKÁZÁNO. 

CO TO JE?: Hmyzí domečky asi už většina zná, toto je 
trošku jiný „bejvák“.  Foto: Petr Pavelka

V parku u řeky vyrostlo broukoviště

V pondělí 27. dubna se 
opět otevřely všechny po-
bočky turistického infor-
mačního centra ve Frýd-
ku, Místku a Frýdlantě 
nad Ostravicí. Otevřeny 
budou podle standardní 
otevírací doby.

V souvislosti s onemoc-
něním COVID-19 však bu-
dou platit na všech prodej-
nách následující opatření:
- do prodejny ve Frýdku 

a Místku budou ve stejnou 
dobu vpuštěny maximál-
ně dvě osoby, ve Frýdlantě 
nad Ostravicí pak pouze 1 
osoba
- dodržení odstupu 2 metry
- všichni návštěvníci musí 
mít zakryta ústa a nos
- upřednostněna bude plat-
ba kartou
- veškeré propagační ma-
teriály budou k dispozici 
na vyžádání

Vrácení vstupného za zru-
šená představení: 
- ověřte si možnosti vráce-
ní vstupného na webových 
stránkách prodejce (Ticket-
portal, Ticketstream, Co-
losseum apod.)
- v případě, že je uvedeno 
místo pro vrácení peněz 
u nás na pobočkách TIC 
FM, navštivte pobočku, 
ve které jste vstupenky za-
koupili

TIC Frýdek-Místek opět v provozu

POTRAVINY PRO SENIORY: Střední škola gastrono-
mie, obchodu a služeb je v této chvíli bez strávníků, a proto 
darovala potraviny, které je nutno spotřebovat, domovu 
pro seniory, čímž navázala na všestrannou spolupráci se 
Statutárním městem Frýdek-Místek.  Foto: Petr Pavelka
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covat, že?
„Tak samozřejmě nic 

nelze předvídat, může to 
nabrat jakýkoliv vývoj, 
ale na časy, kdy budou 
u nás moci být obnoveny 
návštěvy, bohoslužby, do-
cházka stážistů, dobrovol-
níků a praktikantů nebo 
veškeré kulturní a spole-
čenské akce uživatelů, se 
moc těšíme. V této chvíli 
ale chci určitě poděkovat 
radnici s krizovým štá-
bem a všem organizacím, 
spoustě firem i soukro-
mých osob za ochranné 
prostředky, dezinfekce, 
jednorázové ústenky, rouš-
ky, ovoce, sirupy a tak 
dále. Jsem rád, že se nám 
podařilo ve spolupráci 
s městem zajistit dostatek 
ochranných prostředků, že 
jsme nepocítili jejich ne-
dostatek. Vykoupili jsme 

obchod se svařovací tech-
nikou, měli jsme tak na-
koupeny respirátory FFP3, 
štíty, brýle, spolupracuje-
me s jednou chráněnou šicí 
dílnou, která nám dodá-

vá certifikované třívrstvé 
roušky z látek vhodných 
i na chirurgické sály, hodně 
nám pomohly i nanorouš-
ky od města. Ale už se těší-
me, až nic z toho nebudeme 
potřebovat.“  (pp)

Zpravodajství

PETR KUCHTA: Nový ředitel prožívá křest koronavi-
rem.  Foto: Petr Pavelka

Petr Kuchta je teprve 
od ledna ve funkci ředi-
tele městské příspěvkové 
organizace Domov pro se-
niory Frýdek-Místek, ale 
jeho dohled nad obyva-
teli dvou objektů na uli-
cích 28. října a Školská 
začal pěkně zostra. 10. 
února vyhlásil zákaz ná-
vštěv pro „standardní“ 
chřipkové období a hned 
zkraje března, ještě před 
vyhlášením nouzového 
stavu, na základě pokynů 
radnice, plynule zaváděl 
další nutná opatření, aby 
ochránil nejstarší genera-
ci ve městě před hrozbou 
koronaviru.

Báli se senioři nákazy 
hodně, mají obavy stále?

„Jejich obava zprvu ne-
byla tak veliká, začali jsme 
s opatřeními dříve, než 
jsme museli, v několika 
vlnách už na začátku břez-
na, a oni tak nějak necítili 
tu obavu ve vzduchu. My 
jsme mimo jiné například 
už 13. března zavedli i dost 
omezující zákaz opouštění 
jednotlivých pater z domo-
va a až 16. března přišlo na-
řízení vlády zavést zákaz 
vycházení pro sociální za-

řízení. Pak už to na ně do-
léhalo každý den, sledovali 
média a každý týden navíc 
znamená pro ně velký ná-
por na psychiku, protože 
jsou odříznuti od rodiny, 
od kontaktů zvenčí. Toto 
bylo něco, co jim nepřidá-
valo a aktuální situace je 
taková, že nejhorší pro ně 
není obava z koronaviru, 
ale spíše psychická zátěž 
z izolace, z uzavření v bu-
dově i na patrech.“

Přesto se to klientům 
snažíte ulehčit, jak jen to 
jde, například jste zaved-
li videohovory…

„Vyčlenili jsme na to 
jeden nevyužitý tablet 

a zprvu sociální pracovni-
ce aktivně obešly klienty 
a nabídly kontakt přes vi-
deotelefon. Přes rodinné 
příslušníky se to pak roz-
jelo. Tam, kde je zdravý 
vztah, tak si pravidelně 
volají, docela se to chytlo 
a nyní zajišťujeme tři až 
pět videotelefonů denně.“

Jak se s takovou novin-
kou senioři vůbec sžili?

„Samozřejmě jim 
po technické stránce musí-
me pomáhat a pro některé 
je to i tak skoro nepocho-
pitelná věc, takže pak vzni-
kají úsměvné situace, jako 
když rodina neměla v do-
mácím prostředí roušku 
a klient s nimi nechtěl mlu-
vit, dokud si je nenasadí, ale 
celkově prostě super. Jsem 
za tu aktivitu strašně rád, 
protože bylo vidět, že jim to 
zvedlo náladu. Stále si tře-
ba co dva dny volají, deset 
minut až půlhodinu, pokud 
si nevolají až tak často. Ji-
nak je to takové, ahoj, jak se 
máš, co je nového, nedívej 
se na zprávy…“

Úlevu jim určitě při-
nesly i výsledky testová-
ní…

„Máme je už za se-

bou, zaměstnanci i klien-
ti. Na velikonoční neděli 
jsme si vyzvedli na kraji 
rychlotesty určené nejen 
pro pracovníky, ale i pro 
uživatele, a hned v pon-
dělí jsme vlastními silami 
naším zdravotnickým per-
sonálem zvládli všechny 
otestovat. Byla to obrovská 
úleva, když všechny testy 
vyšly negativně.“

A kdyby tomu tak ne-
bylo?

„Kdyby se koronavirus 
u někoho objevil, tak jsme 
na to připraveni. Máme vy-
členěny karanténní pokoje, 
v této chvíli jich je sedm 
plus dalších devět lůžek 

ve fyzioterapii, která teď 
nemůže probíhat. Podobně 
je vše zajištěno i na budo-
vě na Školské ulici a jsme 
domluveni i s nemocnicí, 
že nám pomůže, kdyby 
nebylo dostatek kapacit. 
Vyčleněné pokoje jsme už 
využili, když jsme chtěli 
mít jistotu u případů, kdy 
se objevily u některých 
klientů teploty, podobně 
preventivně posloužily 
i u těch, co se vraceli z ne-
mocnice. Snažíme se nic 
nepodcenit.“

Co bylo nejtěžší změ-
nit?

„Popasovat se se vším 
provozně. Jsme si vědo-
mi, že největším rizikem 
nákazy jsou zaměstnanci, 
a tak jsme museli uzpů-
sobit směny lidí, aby se 
vzájemně nepotkávali, sa-
mozřejmě odstřihnout ku-
chyň a prádelnu, technické 
provozy, včetně údržby, 
aby všichni chodili jiným 
vchodem a minimalizovali 
jsme tak přenos zvenčí.“

Personální problém, 
třeba kvůli ošetřovnému, 
jste neměli?

„Máme 123 zaměstnan-
ců celkem, v přímé péči 
85, jen dvě osoby na ošet-
řovném a jedna osoba byla 
v karanténě kvůli cestě 
do zahraničí. Jsme i připra-
veni na stav, že v případě 
potřeby se zavře celý do-
mov a personál bude slou-
žit 24 hodin denně, sedm 
dní v týdnu po dobu karan-
ténních 14 dní. V nějakém 
nouzovém režimu, kdy 
jsou zajištěny základní čin-
nosti, strava, polohování, 
hygiena, se to dá zvládnout 
zhruba ve třiceti lidech.“

Určitě ale naopak dou-
fáte v lepší scénáře další-
ho vývoje…

„Doufáme, že se vše 
co nejdříve začne rozvol-
ňovat, už po skupinkách 
pěti lidí najíždíme na vol-
nočasové aktivity, napří-
klad keramické dílny, to 
klientům strašně chybělo. 
Využíváme pěkné poča-
sí, dali jsme více laviček 
na terasy, samozřejmě se 
zajištěnými odstupy, aby 
mohli na sluníčko, poma-
lu se snad budeme vracet 
do normálu. Na květen 
máme dokonce připraven 
koncert pro balkony, to je 
taky taková předzvěst lep-
ších zítřků.“

Už to skoro svádí bilan-

V domově pro seniory jsou všichni zdrávi, ale trpí psychicky

OTESTOVÁNI: A všichni negativní.

VELIKONOCE JINAK: Svátky byly zasvěceny testo-
vání.
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Statutární město Frý-
dek-Místek ve spolupráci 
s Adrou zajišťuje pomoc 
osamělým lidem a senio-
rům nad 70 let s nákupem 
potravin, hygienických 
potřeb a léků. Prostřed-
nictvím dvou desítek dob-
rovolníků Adra realizuje 
více než třicet nákupů týd-
ně a jejich celkový počet se 
již blíží dvěma stovkám.

Na pár takových nákupů 
se vydal i náměstek primá-
tora Marcel Sikora spolu 
s vedoucím frýdecko-mís-
teckého dobrovolnického 
centra Adry Stanislavem 
Staňkem, aby viděl v pra-
xi, jak kontakty se seniory 
probíhají. Bylo vidět, že 
jsou za pomoc vděčni a že 
kontakt berou i jako příleži-
tost ke konverzaci, kterých 
mají v tomto období méně. 
Strach z koronaviru už u ně-
kterých ani není na prvním 
místě, protože jsou schopni 
návštěvu vítat se smíchem 
a bez roušky a ještě bodře 
nabízet podání ruky, ale 

pomoc s nákupem je pro 
ně hlavně úleva, protože je 
zatěžuje fyzicky s ohledem 
na jejich celkový zdravotní 
stav.

Dva litry mléka, dva litry 
kefíru, dva tvarohy, dvacet 
vajec, sardinky, filety, chléb 
žitný balený, piškoty, hovězí 
játra, kilo pomerančů – tak 
třeba vypadá seznam, kte-
rý musí dobrovolníci v re-
gálech najít. „Celkem se to 
dá, i když samozřejmě jsme 
museli některým vysvětlit, 
že vše budeme nakupovat 
v jednom obchodě a že ne-
můžeme lítat po různých 
supermarketech podle toho, 
co je kde zrovna v akci. Stej-
ně tak nelze u všech zajistit 
návštěvu zrovna v den, kdy 
akce v obchodech začínají, 
ale to už jsme si s klienty 
vyjasnili,“ potvrzuje Stani-
slav Staněk, že nákupní cho-
vání seniorů je specifické. 

„Služba funguje dobře. 
Adře se hlásilo i spoustu 
nových dobrovolníků, takže 
kdyby byl větší zájem, dalo 

Ačkoliv pandemie koro-
naviru svět v mnoha ohle-
dech zpomalila a změnila, 
spousta věcí se odkládá, 
děti se nikoho neptají 
a rodí se pořád dál. A stále 
jsou mezi nimi i ty, které 
kvůli svému zrakovému 
nebo kombinovanému po-
stižení potřebují pomoc 
a podporu. Rodiny těchto 
dětí (ve věku od narození 
do 7 let) se i nadále mohou 
obracet na Společnost pro 
ranou péči, pobočka Ost-
rava, a získat tak potřeb-
nou bezplatnou pomoc 
a podporu v náročné život-
ní situaci.

Organizace Společnost 
pro ranou péči, pobočka 
Ostrava, působí v celém 
Moravskoslezském kraji, 
a tedy i ve Frýdku-Místku. 
Poradkyně rané péče dojíž-
dějí za rodinami, které peču-
jí o dítě s postižením zraku 
nebo s kombinovaným po-
stižením, domů – v součas-
né situaci probíhají konzul-
tace online, tedy formou 
videotelefonátu nebo sky-
pu, v souladu s postupným 
uvolňováním opatření vlády 
se pak budou opět uskuteč-
ňovat v rodinách. Nicméně 
zájemci o službu se na Spo-
lečnost pro ranou péči mo-
hou obracet neustále – tele-
fonicky (tel. č. 774 567 736) 
či e-mailem (ostrava@ra-
napece.cz) a dostane se jim 
maximální možné podpory.

Poradkyně rané péče 
tedy nadále aktivně kon-
zultují s rodinami aktuál-
ní stav a vývoj dítěte, a to 
prostřednictvím videoho-
vorů a skypu. „Pro rodiny 
jsou online konzultace ze 
začátku trochu nezvyk, ale 
máme vyzkoušeno, že to 
funguje. Zpracováváme pro 
ně a poskytujeme jim také 
nejrůznější instruktážní 

materiály a videa. Aktuálně 
jim zprostředkováváme také 
služby terapeuta. I když se 
nám v současném stavu daří 
rodiny maximálně podpo-
rovat, těšíme se, až za nimi 
zase budeme moci dojíždět 
domů,“ říká Vladimíra Sal-
vetová, ředitelka pobočky 
Společnosti pro ranou péči 
v Ostravě.

Rodiče, kteří pečují o dítě 
předčasně narozené nebo 
s jakýmkoli vážným hen-
dikepem, se nyní mohou 
obracet také na telefonní 
LINKU PODPORY, kte-
rou Společnost pro ranou 

péči provozuje, a to na tele-
fonních číslech 601 541 780 
nebo 777 234 032 od pon-
dělí do pátku od 9 do 15 
hodin. Linka nabízí profe-
sionální pomoc se starostmi 
o dítě, anonymní podporu 
a pochopení v nepříznivé 
situaci i základní sociálně-
-právní poradenství.

Službu rané péče pro 
rodiny dětí se zrakovým 
a kombinovaným posti-
žením podporuje také 
Statutární město Frýdek-
-Místek, v letošním roce 
částkou 60 000 Kč.

 Kristina Mezníková

V KAUFLANDU: Dobrovolníci nafasují seznam a jdou 
na to.  Foto: Petr Pavelka

Dobrovolníci pomáhají seniorům s nákupy potravin a léků

Nemocnice ve Frýdku-
-Místku připravuje pro-
jekt vybudování Centra 
duševního zdraví (CDZ), 
díky kterému rozšíří 
spektrum péče pro naše 
občany, a to o péči psychi-
atrickou a psychologickou. 
CDZ vzniká jako jedna 
z částí psychiatrické refor-
my v naší zemi.

CDZ bude umístěno v 1. 
NP budovy L (dříve zde byla 
nemocniční lékárna), v je-
jímž 2. NP se nachází část 
našeho rehabilitačního od-
dělení. Centrum duševního 
zdraví vznikne ve spoluprá-
ci Nemocnice ve Frýdku-
-Místku, p.o. a Charity Frý-
dek-Místek a bude zajišťovat 
služby pro cca 100 tisíc oby-
vatel naší spádové oblasti.

Služby budou poskyto-
vány týmem složeným ze 
zdravotníků – v týmu budou 
psychiatr, všeobecné sestry, 
sestry se specializací v psy-

chiatrii, psycholog a sociální 
pracovníci, peer konzultant 
z řad klientů/pacientů a spe-
cialista CDZ.

Půjde o služby psychiat-
rické, psychoterapeutické, 
služby klinického psycholo-
ga, podpora svépomocných 
aktivit – podpůrné programy 
pro klienty/pacienty, rodiče, 
případně osoby blízké, je 
možná spolupráce s „peer“ 
konzultanty. Všichni členo-
vé týmu budou pracovat jak 
ambulantně, tak i v terénu.

Celý projekt, který má 
za cíl zvýšení dostupnosti 
a kvality psychiatrické péče 
změnou organizace její-
ho poskytování a zvýšení 
úspěšnosti začleňování du-
ševně nemocných do společ-
nosti, se připravuje už téměř 
dva roky. S technickou částí 
– přestavbou – začala ne-
mocnice v únoru letošního 
roku a zahájení provozu je 
naplánováno od 1. 7. 2020.

Nemocnice žije nejen covidem-19

by se to pokrýt. Při součas-
ném počtu se ale mohou se-
niorům věnovat osvědčení 
dobrovolníci, kteří jsou už 
prověření časem a mají zku-
šenosti,“ vysvětlil náměstek 
primátora Marcel Sikora. 

Dobrovolnické centrum 
v čase koronaviru rozjelo 
i další aktivitu – „dopis, 
obrázek přáníčko, které po-
těší“. Seniorům v domác-
nostech, ale i v domovech 
nebo hospici předávají do-
pisy a obrázky dětí, aby jim 
udělaly radost.  (pp)

Raná péče pomáhá i ve Frýdku-Místku
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Statutární město Frý-
dek-Místek, Magistrát 
města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, který má 
v kompetenci nakládání 
s komunálním odpadem, 
připravil ve spolupráci 
se společností Frýdecká 
skládka, a.s., zajišťující 
svoz komunálního odpadu 
na území města Frýdku-
-Místku, harmonogram 
svozu objemného odpadu 
v květnu 2020, a to for-
mou přistavení velkoobje-
mových kontejnerů.

V květnu 2020 budou 
velkoobjemové kontejnery 
přistaveny na 66 svozo-
vých místech, jak je uvede-
no v harmonogramu níže. 
Přistaveny budou vždy 
dopoledne uvedeného dne, 
nejpozději do 14.00 hodin, 
a odváženy budou násle-
dující den mezi 6. až 12. 
hodinou. Odpad smí být od-
kládán pouze do kontejnerů! 
Jakékoliv odkládání odpadu 
mimo kontejner bude pova-
žováno za odkládání odpa-
du mimo vyhrazené místo 
dle ust. § 69 odst. 2 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, s možností 
uložení pokuty až do výše 
50.000 Kč. V době konání 
svozu bude Městská policie 
Frýdek-Místek provádět pra-
videlné kontroly konkrét-
ních stanovišť a bude sank-
cionovat na místě ty, kteří se 
dopustí přestupku proti ve-
řejnému pořádku, tj. odloží 
odpad mimo kontejner. 

HARMONOGRAM 
SVOZU

11. 5.
Frýdek, Panské Nové 

Dvory 2416, Panské Nové 
Dvory 3444 (u býv. hř. TJ 
Slezan), ul. K Hájku 140 
(u obchodu), ul. Lubo-
jackého 2702 (napojení ul. 
J. E. Purkyně), ul. Bruzov-
ská 1826 (u vodárny)

Místek, ul. Kollárova 
146 (u pečovatelských 
domů), ul. Fibichova 1499 
(poblíž Gymnázia Petra 
Bezruče), ul. Pionýrů 803, 
ul. Pionýrů 1747 (mezi ho-
telovými domy) 

12. 5.
Frýdek, ul. K Lesu 

1822 (naproti kříže), ul. 
Nové Dvory-Vršavec 1825 
(u lesa), ul. Mánesova 438 
(u pivnice), ul. Jeronýmo-
va 428, ul. Míru poblíž č. 
p. 1327 (u prádelny), ul. 
Míru za č. p. 1345 (u hřiště)

Místek, ul. Beethoveno-
va 1857 (na parkovišti), ul. 
Myslbekova 2034 (u roz-
vodny), ul. Ke Splavu 1568 
(u nádob na separovaný 
odpad)

13. 5.
Lískovec 410 (za výrob-

nou krůtích výrobků)
Frýdek, ul. Lískovecká 

(u domu č.p. 2086), ul. Jiří-
ho Hakena 1658 (u večerky 
„Maják“), ul. Slezská 2898 
(na parkovišti), ul. Černá 
cesta 2874 (u obchodu), ul. 
Křižíkova 1352 (autobusové 
stanoviště VP), ul. Tolstého 
110 (u telefonní budky), ul. 
Maxe Švabinského 2237 
(směrem k ul. Lískovecká)

14. 5.
Frýdek, ul. Slunečná 

(vedle I. P. Pavlova 284), 
ul. Nad Mostárnou 2631 
(u lávky), ul. Josefa Sku-
py 2928 (za kulturním 
domem), ul. Cihelní 3416 
(u gymnázia a SOŠ, dříve 
10. ZŠ), ul. Klicperova 385 

(u popelnic), ul. Slunečná 
290, ul. Slunečná 302

18. 5.
Místek, ul. Březinova 

789 (u výměníku), ul. Čes-
koslovenské armády 1935 
(na parkovišti), ul. Anen-
ská 632 (na parkovišti), 
ul. Zdeňka Štěpánka 154 
(za restaurantem), ul. Bez-
ručova 232 (u betonových 
zábran), ul. K Olešné 1332

19. 5.
Místek, ul. Jiřího Trnky 

(prostor u MŠ), ul. Dr. An-
tonína Vaculíka 1899 (par-
koviště za 8. ZŠ), ul. Frýd-
lantská 2199 (u věžáků)

Zelinkovice, ul. Příbor-
ská 63 (poblíž MŠ, u ná-
dob na separ. odpad)

Chlebovice, ul. Ke Stu-
dánce 128 (u transformáto-
ru), ul. Františka Prokopa 
110 (u pošty), ul. Staříčská 
78 (u pana Martínka), ul. 
Vodičná 1 (Dům včelařů)

Lysůvky, ul. Zahradnic-
ká 51 (naproti zahradnictví)

Zelinkovice, ul. Roven-
ská 5 (u lípy u odb. k jach-
ting Palkovice)

20. 5.
Frýdek, ul. Jana Čapka 

3087, ul. M. Chasáka 3149, 
ul. Pekařská 3421 (za do-
mem č. p. 3057)

Místek, ul. Pavlíkova 270 
(u nádob na separovaný od-
pad), ul. Lesní 505, ul. Pal-
kovická 305 (u podchodu)

21. 5.
Lískovec, ul. K Sedlištím 

305 (u kulturního domu), ul. 
K Sedlištím 281 (u hřbitova)

Skalice 61 (u kulturního 
domu), Skalice 137 (u kos-
tela), Skalice 128 (u vrby), 
Skalice 32 (u žampionárny)

Místek, ul. Vojtěcha 
Martínka 2373 (u hřiště), 
ul. Kolaříkova 574, ul. 
Spořilov 1614 (za domem), 
ul. Čelakovského 1474 
(bývalá prodejna)

Skalice – Kamenec roz-
cestí

Do velkoobjemových 
kontejnerů ODKLÁDEJ-
TE OBJEMNÝ ODPAD 
(např. skříně, ostatní ná-
bytek, koberce, matrace), 
NEODKLÁDEJTE nebez-
pečný odpad (např. mazací 

a motorové oleje, olejové 
filtry, televizory, monitory, 
počítače, obrazovky, led-
nice, mrazáky, zbytky ba-
rev, laků a ředidel, použité 
obaly od postřiků, autoba-
terie a monočlánky, prošlé 
a nepotřebné léky). Tyto 
odpady můžete zdarma od-
ložit ve sběrném dvoře (ul. 
Panské Nové Dvory – v ob-
jektu společnosti Frýdecká 
skládka, a.s., ul. Jana Čapka 
– sídliště Slezská – bývalý 
areál stavebnin BETA, ul. 
Na Příkopě – pod esta-
kádou, ul. Collo-louky – 
vedle supermarketu Tesco). 
Do velkoobjemových kon-
tejnerů NEPATŘÍ stavební 
odpad ani biologický odpad 
(např. větve, tráva).

Změna umístění velko-
objemových kontejnerů 
v rámci ulice vyhrazena. 
Pro informace se můžete 
obrátit na odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
tel. 558 609 516, nebo 
přímo na společnost Frý-
decká skládka, a.s., tel. 
558 440 066.

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě v květnu

Od pondělí 6. dubna se 
občanům znovu otevřela 
Frýdecká skládka, kom-
postárna a sběrné dvory 
ve městě, zprvu s vý-
jimkou sběrného dvora 
„pod estakádou“, který 
se nachází ve Frýdku 
pod Hlavní třídou, po-
blíž obchodního domu 
FRÝDA a restaurace 
McDonald’s, který už je 
ale v této chvíli rovněž 
zprovozněn. 

Vzhledem k šíření koro-
naviru nadále při provozu 
platí mimořádná opatření 
a do sběrných dvorů bude 
možné vstupovat pouze 
jednotlivě. Provozní doba 
všech zařízení se od běžné 
provozní doby nemění.

Ke znovuotevření 
sběrných dvorů, skládky 
a kompostárny pro obča-
ny po dohodě se Statutár-
ním městem Frýdek-Místek 
Frýdecká skládka přistou-
pila z toho důvodu, že i přes 
zákaz volného pohybu osob 
docházelo k narůstající-
mu počtu návštěv občanů 
na skládce, kteří přiváželi 
odpady nebo si chtěli od-
vézt kompost. Kolem nádob 
na odpady se navíc začaly 
častěji objevovat objemné 
odpady. A vzhledem k po-

časí se také dalo předpoklá-
dat, že lidé budou chtít vyu-
žít čas k úklidu a k pracím 
na zahrádkách.

Ve Frýdku-Místku se 
nachází tři sběrné dvory, 
ve kterých mohou fyzic-
ké osoby – občané zdar-
ma odevzdávat odpady 
(po předložení dokladu 
s trvalým bydlištěm); vyu-
žít mohou v pracovní dny, 
tj. od pondělí do pátku od 6 
do 14 hodin, i služeb sběr-
ného dvora/sběrného místa 
v areálu společnosti Frý-
decká skládka, a.s. na Pan-
ských Nových Dvorech.

Fyzické osoby oprávně-
né k podnikání (živnost-
níci) a právnické osoby 
mohou využít sběrný dvůr 
na Panských Nových Dvo-
rech (v areálu společnosti 
Frýdecká skládka, a.s.).
Sběrný dvůr „Slezská“ 
se nachází ve Frýdku 
na ulici J. Čapka v bý-
valém areálu stavebnin 
BETA, těsně před želez-
ničním přejezdem.

Tel.: 725 223 917
Sběrný dvůr „Collo-

louky“ se nachází v Míst-
ku na ul. Collolouky vedle 
hypermarketu TESCO 
a hobbymarketu OBI.

Tel.: 725 223 912

Sběrný dvůr „pod 
estakádou“ se nachází 
ve Frýdku pod Hlavní tří-
dou, poblíž obchodního 
domu FRÝDA a restau-
race McDnonald’s, vedle 
stadionu TJ Slezan.

Tel.: 725 223 914
Provozní doba
pondělí – pátek: 
9.00 – 17.00 h.

sobota: 8.00 – 14.00 h.
neděle: zavřeno
Co lze odevzdat 

ve sběrném dvoře?
Ve sběrných dvorech 

mohou občané předávat 
následující druhy odpadů:

≈ objemný odpad (náby-
tek, zařízení domácnosti)
≈ dřevěný odpad
≈ kovový odpad (prová-
díme výkup železného 
odpadu)
≈ papír (v současné době 
neprovádíme výkup papíru) 
≈ sklo, plasty
≈ nebezpečné složky ko-
munálního odpadu (léky, 
oleje, barvy)
≈ BRO (trávu, listí a drob-
né větve…)
≈ elektrozařízení (ledni-
ce, pračky, televize, rádia, 
sporáky, počítače)

Sběrný dvůr nepřijímá 
stavební odpad a neodlo-
žíte zde ani pneumatiky.

Sběrné dvory znovu otevřeny
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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, VII. 
NP (kancelář)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba je sou-
částí pozemku 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 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba je sou-
částí pozemku p. č. 1543) – Kostikovo 
náměstí 
nebytový prostor o výměře 17,64 m2, I. 
NP (prodejna)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 
zastavěná 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)
nebytový prostor o výměře 6,51 m2, I. PP 
(chodba)
nebytový prostor o výměře 11,63 m2, I. 
PP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,77 m2, I. 
PP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 4,63 m2, I. PP 
(koupelna)
nebytový prostor o výměře 2,05 m2, I. PP 
(WC)
stavba č.p. 2322 na pozemku p.č. 2881 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba je sou-
částí pozemku p.č. 2881) – tř. T. G. Ma-
saryka
nebytový prostor o výměře 70,46 m2, I. 
NP (prodejna)
nebytový prostor o výměře 2,11 m2, I. NP 
(zádveří)
nebytový prostor o výměře 7,265 m2, I. 
NP (chodba)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
3988/9 zastavěná plocha a nádvoří (stav-
ba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 
3988/9) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 
10,66 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 
16,00 m2 (sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 
2204 je součástí pozemku p.č. 3978/3) – 
bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 39,3 
m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 36,4 
m2 (kancelář) 
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 
2205 je součástí 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 
zastavěná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky 
(sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 
34,17 m2, II. NP
Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

1. Nebytový prostor 
v budově v k. ú Frýdek, 
ulice Lískovecká, č. 
p. 3326, stavba technic-
kého vybavení, na po-
zemku p. č. 5196/89, 
zastavěná plocha a ná-
dvoří, to vše zapsáno 
na LV č. 2751 pro k. ú. 
Frýdek, vedeném Ka-
tastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj 
se sídlem v Opavě, Ka-
tastrální pracoviště 
Frýdek-Místek.

Jedná se o nebytový 
prostor ve dvou úrovních, 
přístupný pohodlným 
schodištěm, o ploše cca 
288 m². V roce 2020 budou 
provedeny stavební úpra-
vy nebytového prostoru 
pro drobnou a řemeslnou 
výrobu. Se souhlasem 
pronajímatele může vy-
braný nájemce změnit účel 
užívání prostřednictvím 
povolení stavebního úřa-
du, ale pouze bez staveb-
ních úprav. Prostor nesmí 
být užíván jako restaurač-
ní zařízení nebo zařízení 
s obdobným provozem.

Zahájení pronájmu: 
po dokončení výše uvede-
ných stavebních úprav bu-
dovy, předpoklad 1/2021.

Minimální nájem-
né je stanoveno ve výši 
13.000 Kč za 1 měsíc.

2. Nebytový prostor 
v budově v k. ú Frý-
dek, ulice Mánesova, č. 
p. 3318, stavba technické-
ho vybavení, na pozem-
ku p. č. 962/28, zastavěná 
plocha a nádvoří, zapsa-
né na LV č. 2751 pro k. 
ú. Frýdek, vedeném Ka-
tastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj se 
sídlem v Opavě, Katast-
rální pracoviště Frýdek-
-Místek.

Jedná se o nebytový 
prostor o ploše cca 216 
m². V roce 2021 budou 
provedeny stavební úpra-
vy nebytového prostoru 
a celková revitalizace 
obvodového pláště. Nově 
upravený prostor bude 
navržen jako provozovna 
pro drobnou a řemeslnou 
výrobu a výrobní služby, 
která svým provozováním 
a technickým zařízením 
nenarušuje užívání sta-
veb a zařízení ve svém 
okolí a nesnižuje kvalitu 
prostředí souvisejícího 

území. Se souhlasem pro-
najímatele může vybraný 
nájemce změnit účel uží-
vání prostřednictvím po-
volení stavebního úřadu, 
ale pouze bez stavebních 
úprav. Prostor nesmí být 
užíván jako restaurační 
zařízení nebo zařízení 
s obdobným provozem.

Zahájení pronájmu: 
po dokončení výše uvede-
ných stavebních úprav bu-
dovy, předpoklad 9/2021.

Minimální nájem-
né je stanoveno ve výši 
16.000 Kč za 1 měsíc.

3. Nebytový prostor 
v budově v k. ú Místek, 
ulice 17. listopadu, č. 
p. 2186, stavba občan-
ského vybavení, na po-
zemku p. č. 1535/19, 
zastavěná plocha a ná-
dvoří, to vše zapsáno 
na LV č. 3129 pro k. ú. 
Místek, vedeném Ka-
tastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj 
se sídlem v Opavě, Ka-
tastrální pracoviště 
Frýdek-Místek.

Jedná se o nebytový 
prostor s jedním nadzem-
ním a jedním podzemním 
podlažím o ploše cca 351 
m². V roce 2020 budou 
provedeny stavební úpra-
vy nebytového prostoru 
pro sportovní využití se 
zázemím. Se souhlasem 
pronajímatele může vy-
braný nájemce změnit účel 
užívání prostřednictvím 
povolení stavebního úřa-
du, ale pouze bez staveb-
ních úprav. Prostor nesmí 
být užíván jako restaurač-
ní zařízení nebo zařízení 
s obdobným provozem.

Zahájení pronájmu: 
po dokončení výše uvede-
ných stavebních úprav bu-
dovy, předpoklad 9/2020.

Minimální nájemné je 
stanoveno ve výši 18.000 
za 1 měsíc.

V nájemném nejsou za-
hrnuty náklady na ener-
gie (vodné a stočné, teplo 
a teplá voda, elektřina), 
plyn do budov není zave-
den.

Prohlídka nebyto-
vých prostorů je možná 
po telefonické domluvě 
– Eliška Zientková – tel. 
558 442 141.

Obsah a pokyny pro 
podání nabídek na webu: 
www.distep.eu

DISTEP a.s. vyhlašuje nabídkové řízení 
na pronájem nebytových prostorů:
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Zápis dětí do mateřské školy 

pro školní rok 2020/2021     

proběhne od 2. 5. do 16. 5. 2020  

www.mskesplavu.cz 

 

Většina škol zvládá 
komunikaci s rodiči 
a žáky dálkovým způ-
sobem, výjimkou nejsou 
ani videokonference, 
kdy jsou učitelé s dětmi 
v přímém interaktivním 
kontaktu, ale na 7. ZŠ 
díky tamějšímu nadše-
nému kolektivu šli ještě 
dál. Aby si děti výklad 
učitele mohli pustit opa-
kovaně a dobře porozu-
měly probírané látce, 
začali natáčet na kanál 
YouTube. Na „Tabule 
pro kebule“ se tam mů-
žete podívat i vy a najít 
si, v čem se potřebujete 
zlepšit v češtině nebo 
angličtině.

„Vzniklo to na podnět 
Artura Čuby, jednoho 
z rodičů, se kterým jsme 
debatovali nad distanční 
výukou a on nám před-
stavil možnosti ze svého 
pohledu člověka, který 
se zabývá informačními 
technologiemi. Využili 
jsme jeho zkušeností, po-
mohl i jeho bratr, který 
je hercem, a divadlo Mír 
nám díky němu poskytlo 
technické zázemí. Vzni-

kl pilotní díl a postupně 
se nabalovali další kole-
gové. Natáčet k nám už 
chodí i kolegové z jiných 
škol, takže už jsme takoví 
Učitelé bez hranic,“ při-
blížila okolnosti vzniku 
projektu Šárka Kadlub-
cová.

Tabule pro kebule je 
určena pro žáky 2. stup-
ně, kromě nich se na vi-
dea mohou dívat i rodi-
če, pokud v některých 
jazykových věcech tápou 
a chtějí dětem pomoci. 
V dnešní době, kdy pře-
dávání vědomostí musí 
probíhat jinak, pak úplně 
nepřekvapí úspěch toho-
to projektu, jehož videa 
mají za dva dny dva ti-
síce zhlédnutí. „Situace 
je to složitá a přála bych 
rodičům, aby jim to už 
skončilo. Nejtěžší je to 
u prvňáčků a druháčků, 
ti starší už by si měli po-
radit sami a celkově mám 
z toho dobrý pocit, že 
většina „šlape“, že nám 
to celkově funguje velice 
dobře. Používáme video-
konference, WhatsApp, 
Skype, ti, kteří nemají 

tu možnost, si chodí pro 
úkoly, ale je jich do de-
seti procent. Osvědčilo 
se zadávat práci na celý 
týden, děti si to mohou 
rozložit, na každý den 
něco, i když některé 
do toho jdou stejně nára-
zově v jeden den. Samo-
zřejmě děti jsou různé, 
některé neposlechnou, 
ale většinou je to tak, že 
kdo má problém doma, 
mívá i problémy ve ško-
le. Některým dětem ale 
současná situace vylože-
ně vyhovuje, udělají víc 
i je to víc baví, protože 
nejsou rušeni ostatními, 
na druhou stranu už všem 
samozřejmě je smutno 
po kolektivu. Jsem ale 
ráda, že se ukázalo, že 
spolupráce se školou fun-
guje a že tu mám skvělé 
kantory, kteří se nebojí 
pouštět do nových věcí. 
I proto si budeme kupo-
vat vlastní vybavení pro 
natáčení, abychom nebyli 
závislí na půjčené tech-
nice a mohli pokračovat 
v tom, co se tak osvěd-
čilo,“ uzavřela ředitelka 
školy Iveta Zechová.  (pp)

NATÁČENÍ: Kolektiv na 7. ZŠ se pustil do výukových 
videí.  Foto: Petr Pavelka

Na Sedmičce vznikají videa pro žáky Tabule pro kebule

Vážení rodiče, dovoluje-
me si vás pozvat k zápisu 
dětí do Mateřské školy Ma-
teřídouška ve dnech 2.–16. 
5., v této době pouze „bez-
kontaktně“ (elektronicky 
či písemně). Předškolní 
vzdělávání je povinné pro 
děti, které 31. 8. dosáhnou 
pátého roku věku.

Mateřská škola má cer-
tifikát Zdravá škola a Eko 
škola. Pracujeme v alter-
nativním programu Začít 
spolu, ve kterém se dětí učí 
samostatně myslet a zodpo-
vídat sami za sebe. Program 
uplatňuje metodu učení 
hrou a činnosti respektující 
osobnost dítěte, jeho indivi-
duální potřeby a odlišnosti. 
Uspořádání jednotlivých 
tříd je specifické. Každé ze 
čtyř oddělení je rozděleno 
na deset center aktivit vyba-
vených různými materiály 
a pomůckami. Dětem jsou 
v plné míře dostupné, hrají 
si s nimi a zkoumají je. Patří 
k nim např. Dílna, Domác-
nost, Ateliér, Knihy a písme-
na, Pokusy a objevy, Hudba, 
Manipulační a stolní hry. 
Ve třídách je prostor i pro 
tělesnou výchovu.

Nabízíme tematicky pest-
ré akce pro děti a rodiče. Mezi 
ně patří i tzv. dílny k různým 
příležitostem, ve kterých dětí 
se svými blízkými zhotovují 
rozmanité výrobky. Máme 
bohatou nabídku divadel-
ních představení, koncertů 
a akcí k tématu Eko škola. 
Děti navštěvují frýdecké 
seniory – zpívají a tančí pro 
jejich potěšení. Spolupracu-
jeme se SVČ Klíč, lektoři 
docházejí pravidelně hrát 
s dětmi šachy. Pořádáme 
karneval, oslavy narozenin 

dětí v kruhu jejich přátel, 
výlety do okolí i školní vý-
lety. Úspěšně se účastníme 
výtvarných soutěží. V rámci 
všestranného rozvoje dítěte 
směřujícího k úspěšnému 
začátku školní docházky 
spolupracujeme s 11. ZŠ.

Pobyt venku realizujeme 
na zahradě, která je v pří-
rodním stylu. Slouží nejen 
k pohybovým aktivitám 
na průlezkách, jízdě na ko-
loběžce, hře v pískovišti, ale 
i k celoroční péči o záhonky, 
kde s dětmi pěstujeme zele-
ninu a bylinky. Pozorujeme, 
jak se zahrada mění přes čty-
ři roční období. Na jaře při-
pravujeme záhonky k sadbě, 
pozorujeme, jak rostliny 
začínají rašit a kvést, učíme 
se názvy květin a keřů, které 
tady rostou. V létě se „vyhří-
váme na sluníčku“, pozoru-
jeme motýly aj. Na podzim 
sklízíme zeleninu a ochutná-
váme, co jsme vypěstovali. 
V zimě provádíme pokusy 
se sněhem a pozorujeme, co 
se děje na zahradě při změ-
nách počasí – jak se tvoří 
louže, bláto aj.

Chcete začít s námi? Na-
jdete nás uprostřed sídliště 
Slezská na ulici J. Božana. 

Přesto v klidném, tichém 
a pohodovém prostředí, kte-
ré blahodárně působí na psy-
chický rozvoj dětí. 

Více informací na webu 
www.msmateridouska.cz.

Těšíme se na vás. 
 kolektiv MŠ

Pozvánka k zápisu 
do Mateřídoušky

Z důvodu aktuální si-
tuace (pandemie nemoci 
COVID-19) probíhá zápis 
nově přijímaných dětí pro 
rok 2020/2021 bez osobní 
přítomnosti dětí.

Zápis bude zahájen 
od 25. května 2020

Způsob podávání 
přihlášek:

- datovou schránkou: 
gthf86r

- poštou: Jesle Frýdek-
-Místek, p. o., Brožíkova 
40, 738 02

- po tel. domluvě 
558 432 585 osobní podání: 
v případě osobního podání 
žádosti zákonným zástup-
cem dítěte je v současné 
době nezbytné organizovat 
příjem žádostí tak, aby ne-
došlo k vyšší koncentraci 
a k vyššímu pohybu osob 
v prostorách jeslí

Potřebné dokumenty:
- vyplněná přihláška dí-

těte – ke stažení v záložce 
Pro rodiče – Dokumenty 
ke stažení

Kritéria 
pro přijímání dětí:

- přijímáme děti od 1 

do 3 let věku
- přijímáme pouze děti 

s povinným očkováním
- dítě před nástupem 

na danou službu musí ab-
solvovat adaptační týden – 
tj. postupné zvykání dítěte 
na režim a prostředí jeslí – 
více informací viz – adap-
tační proces – ke stažení 
v záložce Pro rodiče – Do-
kumenty  ke stažení

Poskytované služby:
- stálá pravidelná do-

cházka pro děti do 3 let 
věku

- služba 92 hodin v ka-
lendářním měsíci pro děti 
mladší dvou let věku (bez 
ztráty nároku na rodičov-
ský příspěvek)

Jesle Frýdek-Místek, p. o. zahájí 
koncem května zápis dětí do zařízení
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Statutární město Frý-
dek-Místek bylo jedno 
z prvních v Česku, kde 
primátor vyzval nejen 
k nošení, ale také šití 
plátěných roušek, které 
pomáhají chránit před 
koronavirem. Na vlast-
ních šicích strojích je šijí 
jednotlivci, celé komuni-
ty i městské organizace 
a společnosti a předávají 
je dál k distribuci po-
třebným.

Z městských organiza-
cí a společností se do šití 
roušek zapojili zaměst-
nanci Jeslí Frýdek-Místek, 
společnosti Sportplex, In-
tegrovaného centra Žirafa 
i Střediska volného času 
Klíč. Velmi podnikavá je 
v tomto směru také míst-
ní vietnamská komunita, 
která již městu darovala 
na 1 200 kusů ušitých rou-
šek. Šijí je a darují také 
jednotlivci, například Iva 
Kuciánová sama postup-
ně ušila a městu předala 
přes 600 kusů roušek, Bo-
žena Kalábová darovala 
přes 450 kusů, Naděžda 
Buštíková přes 300 kusů 
roušek. Díky patří i všem 
ostatním, kteří roušky stá-
le šijí a předávají je městu 
k další distribuci.

Zaměstnanci aquapar-
ku Olešná ze společnosti 
Sportplex již ušili přes 
2 400 roušek, které da-
rovali městu. „Na třech 
šicích strojích se střídáme 
čtyři švadlenky. Posilou 
nám jsou plavčice a taky 
lektorky plavání ze škol-
ního bazénu, které pomá-
hají mimo jiné i se stříhá-
ním, žehlením a balením. 
Materiál jsme do výroby 
darovali zpočátku vlast-
ní a další nám poskytnul 
magistrát, který jej získal 
od společnosti Slezan,“ 
řekla Jana Adamczyk 
Vicherová, vedoucí aqua-
parku, která šití roušek 
ve společnosti zorganizo-
vala.

Roušky šijí také v Jes-
lích. „Zprvu jsme šili 
pro naše zaměstnance 
a následně pro ostatní, 
zejména pro lidi pracují-
cí v sociálních službách. 
Stovky roušek jsme dodali 
například do domova pro 
seniory nebo pečovatelské 
službě a další předáváme 
magistrátu, který je dál 
distribuuje potřebným,“ 
řekla ředitelka jeslí Dag-
mar Zemanová s tím, že 
již ušili na 1 000 roušek 
a rozhodně nepolevují 

a šijí dál.
Sběrné místo pro ušité 

roušky je na magistrátu, 
na odboru bezpečnost-
ních rizik, který je zpo-
čátku distribuoval mezi 
zdravotníky, klienty i za-
městnance v sociálních 
službách a další složky in-
tegrovaného záchranného 
systému. „Nyní magistrát 
roušky předává Českému 
červenému kříži se sídlem 
na ulici 1. máje v Místku 
na sídlišti Riviera. Zá-
jemci si je tam mohou vy-
zvednout osobně, nejlépe 
po telefonické domluvě, 
a to na číslech 777 332 518 
a 777 332 520,“ připome-
nul náměstek primátora 
Marcel Sikora.

Obracet se můžete 
i na OV KSČM FM a OV 
ČSBS Beskydsko, kteří 
rovněž hned v prvním dni 
vyhlášení výjimečného 
stavu neváhali a začali 
sami šít roušky pro všech-
ny, kdo potřebují pomoc. 
I na tyto ogranizace se 
stále můžete obracet, po-
kud roušky potřebujete.

„To, jak rychle a v jak 
velké míře se lidé ve měs-
tě zapojili do šití roušek 
pro ostatní, je obdivuhod-
né. Je to svým způsobem 

Magistrát ve Frýdku-
-Místku je opět přístup-
ný veřejnosti. Všechny 
agendy jsou od pondělí 
20. dubna opět v pro-
vozu. Nicméně z důvo-
du platných zvýšených 
hygienických a bezpeč-
nostních opatření musí 
být vstup do budov 
magistrátu regulován 
tak, aby nedocházelo 
k shlukování a byly do-
držovány dvoumetrové 
rozestupy. První dny 
ukázaly, že to občané 
nechtějí moc brát na vě-
domí, ale vrátit se k ni-
jak omezenému provozu 
není po dobu platného 
nouzového stavu a vlád-
ních opatření možné.

„Pro občany stále platí 
povinnost chránit si nos 
a ústa rouškou, šátkem 
nebo respirátorem a při 
vstupu do budovy si musí 
ošetřit ruce dezinfekcí, 
která je k dispozici,“ řekl 
primátor Michal Pobucký 
s tím, že vstup do budovy 
magistrátu na ulici Politic-
kých obětí v Místku (OP, 
pasy, ŘP, registr vozidel, 
pokladna…) bude možný 
pouze zadním vchodem, 
ze strany od parkoviště. 

VÝZVA
Magistrát vyzývá obča-

ny, aby i přesto, že je úřad 
opět v provozu, zvážili, 
zda je nutné jej osobně 
navštívit. Stále je možné 
většinu záležitostí vyřídit 
telefonicky nebo elek-
tronicky (e-mail, datová 
schránka). 

KONTAKTY
Pro hladší průběh ná-

vštěvy magistrát doporu-
čuje, aby občané předem 
telefonicky kontaktovali 

daný odbor, který chtě-
jí navštívit, a dohodli si 
schůzku. Telefonické kon-
takty – https://www.fry-
dekmistek.cz/cz/magis-
trat/kontakty (po kliknutí 
na jméno úředníka, za-
městnance se rozbalí e-
-mailový kontakt).

REZERVAČNÍ 
SYSTÉM

Pro agendy občanských 
průkazů, cestovních do-
kladů, řidičských průka-
zů a evidenci vozidel je 
opět spuštěn rezervační 
systém. https://rezervace.
frydek-mistek.qtcloud.cz/ 

POKLADNY
Pokladny budou v pro-

vozu jak na magistrátu 
ve Frýdku na ulici Rad-
niční 1148, tak v budově 
magistrátu na ulici Poli-
tických obětí v Místku.

„Připomínáme, že 
splatnost poplatku za od-
pad a psy byla posunuta 
o tři měsíce, tedy až na 31. 
srpna 2020. Na zaplacení 
poplatků za odpad a psy je 
tedy dostatek času. Také 
složenky do schránek bu-
dou rozesílány později než 
obvykle, a to až v létě,“ 
dodal primátor.

ÚŘEDNÍ HODINY
Základní úřední hodi-

ny magistrátu jsou v pon-
dělí a středu od 8 do 17 
hodin a ve čtvrtek od 13 
do 15 hodin. Pokladny 
a podatelny jsou přístup-
né od pondělí do pátku 
a například živnostenský 
úřad, matrika, evidence 
vozidel, řidičáky, občan-
ky a pasy mají rozšíře-
né úřední hodiny – viz 
https://www.frydekmis-
tek.cz/cz/magistrat/ured-
ni-hodiny

Roušky pro potřebné šijí obyvatelé města i městské organizace

Magistrát obnovuje úřední hodiny, ale
platit stále musí bezpečnostní opatření

Ministerstvo zdravot-
nictví nařídilo v souvis-
losti s ochranou obyva-
telstva a prevencí před 
rozšířením onemocnění 
COVID-19 pravidelné 
testování zaměstnanců 
v pobytových sociálních 
službách. Nařízení se 
týká domovů pro osoby 
se zdravotním postiže-
ním, domovů pro senio-
ry, domovů se zvláštním 
režimem, ale také po-
skytovatelů odlehčovací 
služby v pobytové formě.

„Rychlotesty distribuu-
je Moravskoslezský kraj. 
Těší mě, že plošně testuje 
nejen všechny zaměstnan-
ce, jak stojí ve vládním 
nařízení, ale taky všech-
ny klienty pobytových 
sociálních zařízení,“ řekl 
náměstek primátora Mar-
cel Sikora, který spolu 
s ředitelem Domova pro 
seniory Petrem Kuchtou 
vyzvedl o prodlouženém 
velikonočním víkendu 
na krajském úřadu zhru-

ba dvě stovky rychlotestů 
pro zaměstnance a klienty 
tohoto zařízení. Další za-
řízení poskytující pobyto-
vé sociální služby si testy 
na kraji vyzvedávají indi-
viduálně.

„Mezi městská zaříze-
ní, kde probíhá testování, 
patří Domov pro seniory, 
Penzion pro seniory, ale 
také hospic a Integrované 
centrum Žirafa, ve kte-
rých jsou poskytovány od-
lehčovací služby,“ doplnil 
náměstek Sikora s tím, že 

všichni klienti městských 
zařízení již byli úspěšně 
testováni s negativními 
výsledky, což je potěšují-
cí. Zaměstnanci jsou tes-
továni zhruba z poloviny, 
a to v návaznosti na smě-
ny, a zatím také s negativ-
ními výsledky.

Další testování bude 
probíhat co 14 dnů, a to 
prostřednictvím rychlo-
testů, přičemž testování 
provádí zdravotnický pra-
covník a výsledek je znám 
do 15 minut.

V zařízeních pro seniory a odlehčovacích službách
probíhá pravidelné testování na virus COVID-19

vizitka společnosti, kte-
rá, jak se ukázalo, umí 
být v těžkých chvílích 
soudržná, solidární i spo-
luodpovědná za ostatní. 

Jsem hrdý na všechny, 
kteří pomáhají, ať už je to 
jakýmkoliv způsobem,“ 
dodal primátor Michal 
Pobucký.
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Vážení rodiče/zákonní 
zástupci,

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT) vydalo v souvis-
losti s koronavirem a one-
mocněním COVID-19 
opatření k organizaci 
zápisů k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 
2020/2021. Z opatření 
vyplývá, že zápisy budou 
probíhat bez osobní pří-
tomnosti dětí a zákonných 
zástupců ve škole. Mateř-
ské školy (MŠ) zřizova-
né Statutárním městem 
Frýdek-Místek budou 
přijímat žádosti o přijetí 
k předškolnímu vzdělává-
ní v termínu od 2. 5. 2020 
do 16. 5. 2020. 

Pokud je to možné, je 
třeba upřednostnit podání 
žádosti o přijetí k předškol-
nímu vzdělávání bez osob-
ní přítomnosti zákonného 
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, Slezská 
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, 

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

Zastupitelstvo města 
Frýdku-Místku se na svém 
8. zasedání konaném 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 od-
borném a jiném vzdělávání 
(Školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 10 písm. d) 
a § 84 odst. 2 písm. h) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění 
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 mateřských škol 
zřizovaných obcí, stanoví 
obec školské obvody obec-
ně závaznou vyhláškou. 

Čl. 2
Stanovení školských 

obvodů
Školské obvody mateř-

ských škol zřizovaných Sta-
tutárním městem Frýdek-
-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: Frý-
dek-Místek, K Hájku 2972)

tvoří ulice: 2. května, 
Akátová, Antala Staška, 
Borová, Bruzovská, Ci-
helní, Čs. červeného kříže, 
Divišova, Dlouhá, Dolní, 
Dr. Jánského, Dr. Vančury, 
El. Krásnohorské, Farní, 
Fügnerova, Gajdošova, 
Gogolova, H. Salichové, 
Habrová, Hasičská, Hey-
dukova, Hluboká, Horní, 
Horymírova, Husova, Hut-
ní, I. J. Pešiny, I. P. Pavlo-
va, J. E. Purkyně, J. Kaluse, 
Jabloňová, Jana Švermy, 
Jaroslava Haška, Javorová, 
Jeronýmova, Jiráskova, Ji-
řího Hakena, Josefa Hory, 
Josefa Kajetána Tyla, Jo-

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

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
(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 zástupce 
přihlásit ve spádové MŠ 
(MŠ ve školském obvo-
du, v němž má dítě místo 
trvalého pobytu, v přípa-
dě cizince místo pobytu) 
nebo v jiné vybrané MŠ 
v termínu zápisu. Nespl-
nění 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 měs-
ta na základě ustanovení 
Školského zákona vydalo 
obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2020, kterou se stanoví 
školské obvody mateřských 
škol zřizovaných Statutár-
ním městem Frýdek-Místek 
(viz níže). Spádová MŠ musí 
v souladu se Školským zá-
konem přijmout přednostně 
děti ze svého školského ob-
vodu, které před začátkem 
školního roku dosáhnou nej-
méně třetího roku věku, a to 
do výše povoleného počtu 
dětí uvedeného ve školském 
rejstříku. Konkrétní kritéria 
pro přijetí dětí k předškol-
nímu vzdělávání stanoví 
ředitel MŠ, který rozhoduje 
o přijetí dítěte ve správním 
řízení. 

Dítě může být přijato 
k předškolnímu vzdělávání 
i v průběhu školního roku, 
pokud má MŠ volné místo. 

VE ŠKOLCE: Děti musí být prozatím doma, hlídání je 
zajištěno jen pro rodiny se zaměstnanci v integrovaném 
záchranném systému.  Foto: Petr Pavelka
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sefa Skupy, Joži Uprky, 
K Hájku, K Lesu, Karo-
líny Světlé, Klicperova, 
Křižíkova, Legionářská, 
Lískovecká, Lubojacké-
ho, Mánesova, Mariánské 
náměstí, Maryčky Mag-
donové, Maxe Švabin-
ského, Míru, Na Aleji, 
Na Bažinách, Na Blatni-
ci, Na Kopci, Na Podlesí, 
Na Půstkách, Na Stráni, 
Na Štěpnici, Nad Lipinou, 
Nad Mostárnou, Nad Ryb-
níkem, Nad Stadionem, 
Olbrachtova, P. Jilemnic-
kého, Petra Cingra, Pod 
Školou, Pod Vodojemem, 
Prokopa Holého, Příč-
ná, Puškinova, Radnič-
ní, Resslova, Revoluční, 
Rokycanova, Růžový pa-
horek, Rybnická, Řeznic-
ká, Skautská, Slunečná, 
Smetanova, Sokolská, Sta-
nislava Kostky Neumanna, 
Střelniční, Škarabelova, 
Těšínská, Tichá, Tolsté-
ho, Topolová, tř. T. G. 
Masaryka, Třanovského, 
U Nemocnice, U Zavadil-
ky, V. Vantucha, Vřesová, 
Zámecká, Zámecké nám., 
Zátiší, Žižkova,
tvoří místní část: Lískovec,

b) školský obvod
Základní školy a ma-
teřské 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, Černá 
cesta, Dobrovského, Dr. M. 
Tyrše, Dr. Petra, Dvorská, 
Hlavní třída, J. Božana, 
Jana Čapka, Jiřího Mahena, 
Jiřího z Poděbrad, Josefa 
Kavky, 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, Potoč-
ní, Přemyslovců, Příkrá, 

Růžová, Sadová, Slavíčko-
va, Slezská, Sokola Tůmy, 
Spojovací, Staroměstská, 
Svatoplukova, Šeříková, 
Těšínská, tř. T. G. Masa-
ryka, Třešňová, V Zahra-
dách, Viléma 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, Sva-
topluka Čecha 170 a Frýdek-
-Místek, 8. pěšího pluku 821)
tvoří ulice: 1. máje, 28. říj-
na, 4. května, 8. pěšího plu-
ku, Anenská, Antonínovo 
náměstí, Bahno-Hlíny, Bah-
no-Příkopy, Bahno-Rovňa, 
Beethovenova, Beskydská, 
Bezručova, Bohuslava Mar-
tinů, Březová, Čelakovské-
ho, Družstevní, Dvořákova, 
Emy Destinové, Erbenova, 
F. Čejky, Farní náměstí, 
Fráni Šrámka, Františ-
ka Linharta, Frýdlantská, 
Gagarinova, Hálkova, 
Havlíčkova, Hlavní třída, J. 
Jabůrkové, J. Opletala, Ja-
náčkova, Jaroslava Lohrera, 
Josefa Lady, Josefa Mysli-
večka, Josefa Suka, Jose-
fa Václava Sládka, Jung-
mannova, K Olešné, Karla 
Hynka Máchy, Ke Splavu, 
Komenského, Křížkovské-
ho, Kvapilova, Květná, Les-
ní, Libušina, Luční, Malé 
náměstí, Malý Koloredov, 
Maxima Gorkého, Mozarto-
va, 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, Politic-
kých obětí, Polní, Příborská, 
Riegrova, Rudolfa Vaška, 
Rybářská, Říční, Spořilov, 
Stará cesta, Stará Riviera, 
Svazarmovská, Svatopluka 
Čecha, Školská, Štursova, 
Tržní, Třebízského, U Ná-
honu, U Ostravice, U Sta-
ré pošty, Václava Talicha, 
Vojanova, Vojtěcha Martín-
ka, Wolkerova, Zborovská, 
Zdeňka Štěpánka, Zahrad-
ní, 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, Anenská, 
Antonínovo náměstí, Bah-
no-Štandl, Beskydská, Bo-
ženy Němcové, Brožíkova, 
Březinova, Collo-louky, 
Čajkovského, Českosloven-
ské armády, Dr. Antonína 
Vaculíka, Dvořákova, Er-
benova, Farní náměstí, Fibi-
chova, Foerstrova, Foglaro-
va, Hálkova, Hlavní třída, J. 
Opletala, Jaroslava Lohrera, 
Jiřího Trnky, Josefa Václava 
Sládka, Karla Hynka Má-
chy, Kolaříkova, Kollárova, 
Libušina, Lidická, Malé ná-
městí, Malý Koloredov, Ma-
rie Majerové, Marie Pujma-
nové, Na Příkopě, náměstí 
Svobody, Ondrášova, Ost-
ravská, Pionýrů, Piskořova, 
Pivovarská, Pod Štandlem, 
Příborská, Raisova, Riegro-
va, Spořilov, Stará cesta, 
Štursova, Tržní, U Staré 
pošty, Vítězslava Nezva-
la, Vojanova, Vrchlického, 
Wolkerova, Zahradní,

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. květ-
na, 28. října, Bahno-Hlíny, 
Bahno-Příkopy, Bahno-
-Rovňa, Beethovenova, 
Beskydská, Bezručova, Bo-
huslava Martinů, Březová, 
Čelakovského, Družstevní, 
Emy Destinové, F. Čejky, 
Fráni Šrámka, Františka 
Linharta, Frýdlantská, Ga-
garinova, Havlíčkova, J. 
Jabůrkové, Janáčkova, Jose-
fa Lady, Josefa Myslivečka, 
Josefa Suka, Jungmannova, 
K Olešné, Ke Splavu, Ko-

menského, Křížkovského, 
Kvapilova, Květná, Lesní, 
Luční, Malé náměstí, Ma-
xima Gorkého, Mozarto-
va, Myslbekova, Na Hrázi, 
Na Konečné, Nad Cihelnou, 
Nad Potokem, Nad Přehra-
dou, Nerudova, Nová, Palac-
kého, Palkovická, Pavlíko-
va, 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 Štěpán-
ka, Zelená,
tvoří místní části: Lysův-
ky a Zelinkovice,

f) školský obvod
Základní školy a mateř-
ské školy Frýdek-Mís-

tek, Lískovec, 
K Sedlištím 320

(místo poskytování před-
školního vzdělávání: Frý-
dek-Místek, Lískovec, 
K Sedlištím 182)
tvoří místní část: Lísko-
vec,

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 závazná 

vyhláška č. 4/2017, kterou se 
stanoví školské obvody ma-
teřských 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.

POMOC MŠ MYSLIVEČKA: Zdejší zaměstnanci se 
snažili a vyrobili zhruba 600 roušek, které předali spo-
lu se zakoupenými dezinfekčními prostředky Domovu 
pro seniory Frýdek-Místek na ul. 28. října jako důkaz 
o souznění všech generací v těžké koronavirové době.

Statutární město Frý-
dek-Místek se rozhodlo 
vyhlásit konkurz na mís-
to ředitele 5. ZŠ, protože 
současnému řediteli Ja-
romíru Horkému končí 
v tomto školním roce šes-
tileté funkční období. Ten 
má samozřejmě možnost 
svůj post obhájit, pokud 
se do konkurzu přihlásí.

„V souladu se Školským 
zákonem jsme se jako zři-
zovatel rozhodli, že jeho 
funkční období končící 
k 31. 7. 2020 využijeme 
k tomu, že šanci kromě něj 

dostanou i další zájemci 
o tento post, protože vidí-
me ve vedení školy určité 
rezervy,“ vysvětluje kulant-
ně, proč město stávajícímu 
řediteli funkční období ne-
prodloužilo bez porovnání 
s konkurencí, náměstek 
primátora Pavel Machala.

Jaromíru Horkému je 
dlouhodobě vyčítána nevy-
hovující komunikace mezi 
ředitelem školy a zřizovate-
lem (městem), která se pro-
jevila i při řešení jednoho 
pracovně-právního sporu 
se zaměstnankyní školy. 

V souladu s pravomocný-
mi rozsudky byl pan ředitel 
Horký povinen vyplatit bý-
valé učitelce mateřské školy 
náhradu mzdy a na základě 
tohoto škole vznikla škoda. 
Rada města Frýdku-Místku 
před časem rozhodla o tom, 
že ředitel Horký má uhradit 
škole částku 136.241 Kč, 
což odpovídá částce vypla-
cené z rozpočtu zřizovatele. 
Ten tak prozatím neučinil, 
i když tato částka předsta-
vuje jen zhruba třetinu sku-
tečné výše škody, která byla 
škole způsobena.  (pp)

Řediteli 5. ZŠ končí funkční období
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Vypracoval: Veiser Lukáš 

Datum: 27.2.2017

Adresa provozovny: Pavelkova 2
                       Olomouc 772 00
                       

Telefon:
736 683 482,602 755 860,58531 5041

Částečná uzavírka 
sil. III/44025 v obci Milenov.
AKCE:
REKONSTRUKCE NTL PLYNOVODU
MILENOV, 2.ČÁST

B29 bude osazeno min. 7 dní dopředu s datem platnosti.

úsek úplné uzavírky

III/4
8
3
5

Vypracoval: Veiser Lukáš 

Datum: 14.2.2020

Adresa provozovny: Pavelkova 2
                       Olomouc 772 00
                       

Telefon:
736 683 482,602 755 860,58531 5041

Úplná uzavírka MK v obci Chlebovice.

Úplná uzavírka MK 
v obci Chlebovice.
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UZAVÍRKA

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Ke Kůtám 1.9.-30.9.2020 Stoka A
Větev stoky A-2

Ke Kůtám 4.5.-25.5.2020 Větev stoky A-3
Větev stoky A-3-1

Vodičná 17.7.-17.11.2020 Stoka B
Větev stoky B-1

U Hřiště, K Lomu 23.11.-23.12.2020 Větev stoky B-4
Větev stoky B-5
Větev stoky B-6
Větev stoky B-7
Větev stoky B-8
Větev stoky B-9
Větev stoky B-10

Ke Studánce 1.7.-17.7.2020 Stoka C
Františka Prokopa 18.7.-9.8.2020 Větev stoky C-1
K Zelinkovicím 17.8.-30.8.2020 Větev stoky C-1-1
K Zelinkovicím 1.7.-20.7.2020 Větev stoky C-2

Větev stoky C-6
Větev stoky C-6-1
Větev stoky C-6-1a
Větev stoky C-6-2
Větev stoky C-6-2-1
Větev stoky C-6-2-2

polní cesta (Ke Studánce) 25.5.-9.6.2020 Stoka D
polní cesta (K Rovni) 4.5.-25.5.2020 Stoka E

Týden Týden

HARMONOGRAM UZAVÍREK MK PRO ROK 2020

název ulice
Týden Týden

,,Společnost pro Frýdek-Místek - odkanalizování místních částí Chlebovice" 

XIIXVI VII XI

TýdenTýden Týden

VIII

Týden
datum uzavírky označení kanalizační stoky V IX

28.04.2020

Úplná uzavírka místních komunikací v Chlebovicích

Harmonogram uzavírek komunikací pro rok 2020
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2UVOLNĚNÍ PODNIKATELSKÝCH 
A DALŠÍCH ČINNOSTÍ

2. VLNA   |  PONDĚLÍ 27. DUBNA 2020

Provozovny do 2 500 m2 (včetně turistických informačních center),  
pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2

(netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách) 

Autoškoly 

Bohoslužby do 15 osob jsou umožněny  
již od 24. 4. 2020

Zoologické, botanické a dendrologické zahrady  
(venkovní prostory) 
 

Osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi;  
individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí 
nebo odevzdání studijní literatury, osobní přítomnost studentů na konzultaci  
nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob, pro realizaci závěrečných 
prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském  
studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob 

Posilovny a fitness centra  
bez využití zázemí (sprchy, šatny)  

Knihovny 

Preventivní opatření k jednotlivým uvolněným činnostem najdete ZDE >
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Fr ýdecko -místecká 
kapela Mirai odehraje 
zatím největší koncert 
pro auta v zemi. V areálu 
Dolních Vítkovic vystou-
pí naživo s velkou světel-
nou show a zvukem přes 
rádiové vlny.

Kapela Mirai opět bles-
kurychle reaguje a po ně-
kolika online vystoupeních 
přichází s živým koncertem, 
na který fanoušci musí přijet 
autem. „Chybí nám zkrátka 
koncerty a vymýšlíme va-
rianty, které jsou v mezích 
aktuálních možností,“ ko-
mentuje frontman kapely 
Mirai Navrátil. Během pár 
dní tak vznikl koncept nej-
většího koncertu pro auta 
v Česku. Na rozlehlé ploše 
areálu Dolní oblasti Vítko-
vic Mirai vystoupí v pátek 
15. května na velké stage, 
s LED obrazovkami a zvu-
kem v reproduktorech aut. 
Fanoušci se mohou těšit 
na velmi speciální koncert 
ve festivalovém prostředí, 
jež Vítkovice zaručují.

Inspirace koncertu pro 
auta přišla ze zahraničí 
a kapela Mirai na sebe s re-
alizací nenechala dlouho 
čekat. „Oslovil nás jeden 
náš známý, jestli to nechce-
me zkusit, a nám to přišlo 
jako skvělý nápad, který 
by se dal realizovat i různě 
po městech v Česku. V ta-
kovém měřítku to u nás 
ještě neproběhlo, ač třeba 
autokina už dávno frčí,“ říká 
Mirai. Areál Dolních Vítko-
vic je pro takovou akci jako 
stvořený, jelikož disponuje 
obří plochou, a navíc je to 
místo, ze kterého sálá festi-
valová atmosféra. 

Mirai vás zve na koncert v autě do Dolních Vítkovic

Základní umělecká 
škola ve Frýdku-Místku 
přijímá nové žáky pro 
školní rok 2020–2021. Při-
jímáme děti od šesti let, 
vyučujeme hře na většinu 
hudebních nástrojů a zpěv. 
Kromě hudby vyučujeme 
výtvarný, taneční a lite-
rárně-dramatický obor.

Rovněž připravujeme 
studenty ke studiu na střed-
ních a vysokých školách 
s uměleckým zaměřením.

Do přípravné hudební 
výchovy jsou přijímány 
děti, které 1. září t. r. nastu-
pují do 1. třídy ZŠ.

Vzhledem k opatřením 
ke zmírnění rizik nakažení 

koronavirem bude výběr no-
vých talentů pro školní rok 
2020–2021 mít jinou podo-
bu než v minulých letech.

Zájemci o studium vy-
plní předem online při-
hlášku na webu školy – 
http://www.zusfm.cz, kde 
jsou také požadavky k při-
jímací zkoušce.

Upozorňujeme, že vypl-
nění online přihlášky ne-
znamená automatické při-
jetí žáka do školy. O přijetí 
žáka ke studiu rozhoduje 
vedení školy na základě 
výsledků přijímacího řízení 
a také s ohledem na kapaci-
tu školy a naplnění jednotli-
vých oborů a předmětů. 

ZUŠ hledá nové talenty

Jsi zpěvák, hudebník, 
divadelník nebo perfor-
mer, jehož tvorba nebo 
produkce nyní stagnuje 
kvůli nucené koronaviro-
vé karanténě? Zapoj se 
do nového projektu Kul-
turyFM, kde lze společně 
zúročit dosavadní zku-
šenosti a nápady, stejně 
jako chuť k seberealizaci!

V rámci projektu Kultu-
raFM LIVE máte možnost 
se podílet na vytváření 
„živé“ kultury do domu. 
Vše probíhá pomocí online 
přenosů. KulturaFM nabízí 
ideální podmínky v rámci 

Přidej se taky k výzvě „KULTURA FM LIVE“
prostor Nové scény Vlast. 
K dispozici je celý kinosál 
a další místa dle dohody.  

Záměrem je vytvořit 
kulturní platformu, která 
nabídne místním umělcům, 
spolkům a kapelám mož-
nost prezentace a divákům 
umožní podpořit své oblí-
bené projekty, uskupení. 

Video bude přístupné 
skrze webový prohlížeč 
všem příznivcům a doná-
torům. Četnost přenosů 
se bude odvíjet od zájmu 
umělců a publika. 

„Tímto projektem chce-
me rovněž udělat správnou 
věc a podpořit Mobilní hos-
pic Ondrášek o.p.s., který 
se stará o děti a dospělé 
s onkologickým onemoc-
něním. Z každého vystou-
pení poputuje část výtěžku 
na konto organizace a její 
výši určí sami účinkující,“ 
uvedl ředitel KulturyFM 
Rostislav Hekera.

Projekt už odstartoval 
koncem dubna dvěma před-
točenými koncerty (Positi-
ve, F-M band), v květnu už 
má vše běžet „live“ s tímto 
playlistem, který se postup-
ně doplňuje:
2. 5. Přátelé Dr. Melouna, 
koncert 
5. 5. Adam Bartoš, koncert 
9. 5. Slepí Křováci, koncert 
12. 5. live Divadlo: smrt ta-
lentovaného prasete

Spolek FAMUS, Místecké 
divadlo PROZATiM
16. 5. live Moonshye, kon-
cert
19. 5. live Náhoda, koncert 

Produkce chce držet 
vystoupení ve stejné časo-
vé frekvenci, tedy každé 
úterý a sobotu, a to vždy 
od 20.00. Premiéru ob-
starala kapela Positive, 
která vznikla v roce 2014 
ve Frýdku-Místku a je 
směsicí punk-rock‘n‘rollu. 
Na svém kontě má již ně-
kolik vlastních alb. Hraje 
ve složení: Petr Holinka/
kytara, zpěv, Václav Ma-
kový/kytara, zpěv, Jiří 
Hrabovský/bassová kytara, 
Jaroslav Faldyna/bicí.

Jak omezila aktivity ka-
pely Positive koronavirová 
karanténa? „Omezila nás 
samozřejmě hodně, jako 
všechny kapely. Odpadly 
nám nějaké koncerty. Mrzí 

nás především ten s Horký-
že Slíže ve Frýdku-Místku, 
na který jsme se obzvlášť 
těšili. Ale myslím, že už je 
náhradní termín. Doufá-
me, asi jako všichni, že se 
věci co nejdříve stabilizují 
a všichni si užijeme živé 
koncerty. Na druhou stra-
nu teď bylo trošku víc času 
skládat nové songy, což se 
myslím podařilo.“ 

Positive jsou zkrátka 
pozitivní, a tak i Kul-
turaFM nemůže jinak: 
„Vážíme si vaší podpory, 
s kulturou pokračujeme 
a rádi bychom poděkovali 
za pochopení, trpělivost 
a podporu v této neleh-
ké době. Ujišťujeme vás, 
že intenzivně hledáme 
náhradní termíny za ne-
odehraná představení, 
a věříme, že v nejbližších 
týdnech vám předáme 
podrobnější informace.“

„Technicky to bude pro-
bíhat tak, že budeme mít 
regulérní velkou stage se vší 
parádou a taky ledkové obra-
zovky, aby nás fanoušci vidě-
li i z aut, které budou stát dál. 
Zvuk uslyší pouze přes rá-
diové vlny a koncert si musí 
naladit v autě. Když vystou-
píte z auta, čemuž chceme 
i trochu zabránit, vlastně nic 
neuslyšíte. Je to principiálně 
jako silent disco, kde máte 
na mejdanu sluchátka, a když 
si je sundáte, vidíte jen krou-
tící se tanečníky v tichu,“ při-
bližuje koncert Mirai.

Kapela Mirai si uvě-
domuje, že sedět několik 
hodin v autech není úplně 
komfortní, a proto upraví 
i časový plán akce. Předka-
pelu si fanoušci užijí maxi-
málně 30 minut a samotné 
vystoupení Mirai bude 
v délce 90 minut. Začátek 
koncertu plánují ve 20.00. 

Vzhledem k tomu, že se 
jedná o první „zkušební“ 

koncert pro auta, přizpů-
sobí tomu kapela i výši 
vstupného, které bude lev-
nější, než je tomu na běž-
ných koncertech. Vstupné/
vjezdné za automobil je 
200 Kč a vstupné za kaž-
dou osobu je také 200 Kč. 
Kapacita je omezena, aby 
byly dodrženy rozestupy 
a hygienické podmínky.

 „Zkrátka a dobře, mít 
na fesťáku auta nebo 
osoby je rozdíl,“ dodává 
s úsměvem Mirai. 

Nájezd aut bude možný 
od 17.00 pro ty, co budou 
chtít být nejblíže pódiu. 
Koncert začne ve 20.00, ale 
je potřeba počítat s drobnou 
odchylkou na odbavení aut.

Vstupenky může-
te zakoupit od neděle 
4. 5. od 20.00 na webu  
www.tickethome.cz.

Na další živé koncerty 
se můžete těšit na podzim, 
kdy bude kapela Mirai po-
kračovat v rozjeté tour.

POSITIVE: Kapela, kterou „to začalo“.
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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.

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
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Soutěž 
TOP foto/video Beskyd
Chodíš rád na výlety do Beskyd? Rád fotíš? Vyfoť 
nebo natoč video s tematikou Beskyd a zapoj se 
do soutěže, kterou připravil Region Beskydy.
Zapojit se zájemci mohou do konce května tím, že přes 
webový portál https://zbojnicivbeskydech.cz pošlou 
nevšední fotografii Beskyd nebo video, kterým pozvou 
kamarády a přátele na své oblíbené místo v Beskydech.
Soutěž je určena všem zájemcům a každý soutěžící 
může zaslat libovolný počet fotografií/videí. 
Technické parametry:
Fotografie – maximální velikost do 5 MB, formát JPG 
Video – maximální velikost 500 MB a délka 30 sekund 
Námět:
Fotografie – nevšední pohled na Beskydy 
Video – pozvánka na oblíbené místo v Beskydech 
Z odeslaných fotografií/videí vybere odborná porota 
celkem 25 šťastlivců, kteří získají hru „Zbojníci v Bes-
kydech“.

Rada města Frýdku-
-Místku na své schůzi 
dne 28. 4. 2020 schválila 
záměr zpeněžit formou 
veřejné dobrovolné draž-
by soubor hmotných ne-
movitých věcí – č. p. 1975 
k. ú. Místek (současné 
fitness centrum na ul. 
8. pěšího pluku). Více 
na webových stránkách 
SMFM (úřední deska).


