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Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
15. května jsem svolal jednání krizového štábu, abychom 

se v situaci, kdy se rozvolňují jednotlivá opatření a pomy-
slně končí jakási první velká bitva v boji s koronavirem, 
ohlédli za obdobím, které nebylo pro nikoho jednoduché. 
Chci vám všem poděkovat, že jsme to společně zvládli, 
a při této příležitosti vyjádřit poděkování i všem složkám 
integrovaného záchranného systému, jehož členové všich-
ni bez výjimky odváděli v první linii svou práci na jed-
ničku. Poděkování patří krajské hygienické stanici – co 
zažívala, bylo neuvěřitelné, od nevidím do nevidím reago-
vali na nespočet dotazů, dále Policii ČR, která vše rovněž 
zvládla parádně, stejně jako naše městská, která musela 
zvládnout chaos v opatřeních, které jeden den platily, dru-
hý den ne. Samozřejmě i odboru bezpečnostních rizik, 
kteří to taky schytávali zleva zprava, ale chlapi tu trávili 
od pondělí do neděle veškerý čas a díky nim i včasné reakci 
jsme na rozdíl od jiných měli zajištěno vše potřebné. Díky 
rovněž hasičům, profesionálním i našim, byli také velmi 
potřební, obzvlášť u distribuce ochranných prostředků, 
a také městským firmám, jejich ředitelům i zaměstnan-
cům, kteří použili veškerou invenci i kapacity k zajištění 
dezinfekce, automatů, postřiků. Své odvedli i vedoucí dal-
ších odborů i úředníci při distribuci roušek, stejně jako lidé, 
kteří se podíleli na tom, aby se veškeré dostupné informace 
dostaly co nejrychleji k vám. Mějme ovšem na paměti, že 
jsme vyhráli bitvu, nikoliv válku. Michal Pobucký

Také sociální služby se postupně 
rozvolňují a otevírají (str. 2)

První etapu boje s koronavirem 
zvládlo město velmi dobře (str. 3)

Základní školy po deváťácích 
přivítají už i 1. stupeň  (str. 9–12)

Město Frýdek-Místek 
se probouzí z „koronavi-
rového spánku“ a s roz-
volňováním opatření 
vlády v nouzovém stavu 
i radnice začala s ohle-
dem na příznivě se vyví-
jející nákazová data oži-
vovat tep města a vracet 
život k normálu. První 
vlaštovkou byly farmář-
ské trhy 7. května, od 11. 
května začaly fungovat 
mateřské školky.

Radnice s povolením 
pořádání oblíbených far-
mářských trhů váhala, ale 
nakonec vyhověla prodej-
cům, kterým umožnila 
zejména nabídnout lidem 
v tuto dobu obvyklý sorti-
ment zeleninových sadeb, 
prodej balkonových květin 
i zahradních rostlin. I když 
nebyl časový prostor na ob-

vyklou propagaci a lidé 
museli počítat s tím, že se 
prozatím nesmí na trzích 
prodávat obvyklé potraviny 
výlučně určené k bezpro-
střední konzumaci, sešlo 
se jich na náměstí Svobody 
poměrně dost a bylo vidět, 
že jim i omezená forma 
nevadí. „Bylo vidět, že lidi 
těší kromě nákupů na za-
hrádky a balkony také ten 
prostý fakt setkávání se 
svými známými, s nimiž 
se nějakou dobu neviděli. 
Často zůstávali v družném 
hovoru a farmářské trhy 
pro ně byly takovým pří-
slibem lepších časů, že už 
zase budou moci dělat věci, 
na které byli zvyklí,“ zhod-
notil nezvyklou premiéru 
letošních trhů, které pokra-
čují v nejbližších termínech 
21. května a 4. a 18. června, 

MŠ ANENSKÁ: Na čerstvém vzduchu a bez roušek. Paráda!   Foto: MŠ Anenská

Život ve městě se postupně navrací k „normálu“

Data Atlasu mobility, 
společného projektu T-
-Mobile a VŠB – Tech-
nické univerzity Ostrava, 
počítaná v IT4Innovations 
národním superpočítačo-
vém centru, potvrzovala 
už během dubna zvýšení 
pohybu obyvatel České re-
publiky. Data ukazují, že 
se život v zemi začíná vra-
cet do normálu. Lidé se již 
tolik nebojí opouštět své 
domovy a mnohem více 
se pohybují jak o víkendu, 
tak během pracovních dní. 
Začali opět chodit na ná-
kupy, na procházky nebo 
do práce. Mezi posbíraný-
mi údaji významně svítí 
i Frýdek-Místek, protože 
patříme k absolutní špičce 
mezi městy, kde se mobili-
ta obyvatel vrací k normá-
lu nejrychleji a dnes se již 
pohybuje téměř na úrovni 
normálního stavu.

„Mobilita je měřena po-

hybem SIM karty – zda 
během dne opustí svou do-
movskou buňku. Zatímco 
třeba v Pardubicích byli 38 
procent pod úrovní normálu 
nebo v Kolíně mínus 34, my 
jsme zaostávali už jen o 7,7 
procent. Dá se souhlasit se 
závěry studie, že tomu prav-
děpodobně bude vlivem vy-
sokého podílu profesí, které 
nelze vykonávat z domova, 
docela rychle se rozjel nej-
větší zaměstnavatel v okolí 
– nošovická automobilka, 
ale těch faktorů bude více 
a nás těší, že se naši občané 
aktivně vrací do běžného 
života,“ říká náměstek pri-
mátora Jakub Míček.

Statutární město Frýdek-
-Místek jako první zavádělo 
opatření vůči šíření korona-
viru, ještě před vyhlášením 
nouzového stavu, není proto 
až takovým překvapením, 
že i v době jejich rozvolňo-
vání se mobilita obyvatel 

nejrychleji vrací k normálu. 
Město na vše reaguje velmi 
pružně a stejně pružní jsou 
díky tomu i jeho obyvatelé. 
„Snažili jsme se jako radni-
ce celou dobu o maximálně 
rychlou informovanost oby-
vatel, která se mohla projevit 
v přístupu lidí, kteří se snaží 
co nejrychleji vrátit do „nor-
málního“ života, i proto, že 
s realitou možných hrozeb 
pandemie byli konfrontová-
ni dříve, a tedy déle než lidé 
v jiných městech,“ doplnil 
primátor Michal Pobucký.

Radnice pružně reagova-
la na aktuální situaci také 
přizpůsobenými jízdními 
řády městské hromadné 
dopravy, kterou umožňuje 
občanům využívat zdarma. 
„Nyní se ve městě jezdí 
podle prázdninového jízd-
ního řádu, který se příliš 
neliší od toho běžného,“ 
připomněl náměstek primá-
tora Karel Deutscher.  (pp)

Frýdek-Místek mezi nejrychlejšími

náměstek primátora Jakub 
Míček.

Radní rozhodli také 

o znovuotevření mateř-
ských škol zřizovaných 
městem, které byly v sou-

vislosti s pandemií korona-
viru od 13. března uzavře-
ny.  (Pokračování na str. 2)
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  (Pokračování ze str. 1)
Své brány mohly otevřít 

11. května a leckde to byla 
po dvou měsících opravdu 
velká sláva. Například MŠ 
Anenská připravila pro děti 
překvapení tím, že zpest-
řila dětem cestu do školky 
zábavnou dráhou. Další no-
vinky na ně čekaly na škol-
ní zahradě. „Naše školka 
je zaměřena na ekologii 
a přírodu, takže jsme na ní 
vytvořili nové větvoviště, 
ve kterém se třeba zabydlí 
nějací zvířecí kamarádi, 
vysadili jsme opět motýlí 
louku a na části záhonku 
bylinky. Na školní zahradě 
jsme také připravili a vy-
bavili blátivou kuchyňku, 
kterou děti velmi rády 
a často vyhledávají,“ řekla 
ředitelka mateřské školky 
Natália Toflová.

„Vývoj epidemiologické 
situace je příznivý, opatření 
k zamezení šíření koronavi-
ru se uvolňují, lidé se vrací 
do práce. Je tedy podle nás 
čas opět zajistit rodičům 
službu, která se postará 
o jejich děti a umožní jim 
návrat do práce,“ řekl k roz-
hodnutí operativně svolané 
rady města náměstek Pavel 
Machala s tím, že provoz 
školek se bude řídit poky-
ny Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, 
které vydalo soubor hygi-
enických a bezpečnostních 
pokynů pro mateřské ško-
ly. „Učitelé se určitě budou 
snažit vést děti ke zvýše-
né hygieně, i k dezinfekci 
rukou. V jejím množství 
není problém, máme do-
statečné zásoby,“ doplnil 
primátor Michal Pobucký. 
Na stejném jednání rady se 
rozhodlo i o otevření jeslí. 
„V podstatě to bude ve stej-
ném režimu jako u školek. 
Když se obvolávali rodiče, 
tak jsme měli údaj o tom, že 
zhruba třicet dětí by mělo 
zahájit docházku, kapacita 
jeslí je padesát dětí,“ uvedl 
náměstek primátora Marcel 
Sikora.

V materiálu, který vyda-
lo ministerstvo k provozu 
mateřských škol, se uvádí, 
že děti a pedagogičtí pra-
covníci nemusí mít v pro-
storách školy roušky. Pro 
pobyt venku se využívá 
pouze areál školky, při-
čemž na zahradě se skupiny 
dětí nemísí, ale jednotlivě 
se střídají. Třídy se musejí 
často větrat, minimálně pět 
minut jednou za hodinu. 
Dezinfekce rukou a prů-
běžná dezinfekce povrchů 
a předmětů, kterých se děti 
často dotýkají, je samozřej-
má a je prováděna několi-
krát denně. Stravování dětí 
je zajištěno. Při prvním 
vstupu do mateřské školy 
musel zákonný zástupce 
dítěte předložit podepsaný 
dokument o seznámení se 
s vymezením rizikových 
skupin stanovených Minis-
terstvem zdravotnictví ČR 
a čestné prohlášení o tom, 
že dítě nemá příznaky ne-
moci COVID-19, kterými 
jsou mimo jiné horečka, 
kašel, dušnost, náhlá ztráta 
chuti nebo čichu. Bez pod-
pisu těchto dokumentů ne-
byl vstup dítěti do mateřské 
školy umožněn.  (pp)

OKLEŠTĚNÁ PREMIÉRA: Farmářské  trhy  se  roz-
běhly s omezením.   Foto: Petr Pavelka

Život ve městě se postupně navrací k „normálu“

Na základě usnesení 
vlády ČR ze dne 7. května 
došlo k aktualizaci Plá-
nu rozvolnění opatření 
týkajících se pandemie 
onemocnění COVID-19 
v oblasti sociálních slu-
žeb. Tato opatření se 
samozřejmě dotkla i so-
ciálních služeb, u nichž 
zřizovatelskou funkci 
plní Statutární město 
Frýdek-Místek. 

„Už 27. dubna bylo ote-
vřeno nízkoprahové zaří-
zení pro děti a mládež Klub 
Semafor, a to v ambulantní 
formě, 11. května došlo 
k umožnění klientům po-
bytových služeb vycházet 
mimo areál, kromě cílové 
skupiny senioři. 25. května 
bude otevřen denní staci-
onář Integrovaného centra 
Žirafa pro osoby mladší 
50 let a dále budou umož-
něny návštěvy u klientů 
v pobytových službách 
poskytovatelů Domov pro 
seniory, Penzion pro seni-
ory a Hospic,“ informoval 

veřejnost náměstek primá-
tora Marcel Sikora. 

Centrum denních služeb 
Domovinka bude otevřeno 
až 22. června. K znovuob-
novení poskytování soci-
álních služeb na základě 
individuálního plánování 
a smluv o poskytování so-
ciálních služeb má dojít 8. 
června.

U všech kroků rozvol-
ňování je nutno dodržo-
vat všechna preventivní 
opatření, klienti i zaměst-
nanci používají náležitou 
ochranu nosu a úst (rouška) 
a bude dostupná virucid-
ní dezinfekce. Konkrétní 
postupy týkající se pre-
ventivních opatření jsou 
v kompetenci jednotlivých 
organizací.

„Slibovala jsem, že 
budeme vývoj epidemie 
bedlivě sledovat a plán 
upravíme tak, aby odpoví-
dal aktuální situaci. Stále 
platí, že vše musí probíhat 
za přísných podmínek. 
Ve chvíli, kdy ale máme 

DEZINFEKCE SENIORŮM: Vedení města zajistilo pro 
více než dva tisíce klientů příspěvkových organizací města 
potřebné dezinfekční prostředky, aby se mohli při rozvol-
ňování opatření co nejlépe chránit.   Foto: Petr Pavelka

Také sociální služby se postupně rozvolňují a otevírají

PÁR PÍSNÍ PRO SENIORY: „Velmi bych chtěl poděkovat kapele Mirai, David Styp-
ka & Bandjeez a dalším interpretům za krásné odpoledne pro uživatele, ale i zaměst-
nance městského domova pro seniory. V této složité době to byla velice příjemná změna 
a pro všechny to byl zcela jistě příjemný zážitek,“ hodnotil vystoupení před balkony 
domova pro seniory náměstek primátora Marcel Sikora.  Foto: Petr Pavelka

Město prodloužilo lhůtu splatnosti 
poplatku za psy a odpad do srpna
Statutární město Frýdek-Místek rozhodlo o po-

sunutí termínu splatnosti poplatku za psy a odpad 
o tři měsíce, splatnost je tedy až 31. srpna 2020. 

Radní se tak rozhodli v souvislosti s vyhlášením nouzo-
vého stavu a jeho prodlužováním, kdy platil nejen omeze-
ný pohyb veřejnosti, ale byly i uzavřeny pokladny magis-
trátu, kam byli lidé zvyklí chodit poplatky hradit. Původní 
termín splatnosti do 31. května tedy neplatí. Nově je možné 
uhradit poplatek za psa a odpad až do konce prázdnin. 

Složenky do schránek budou rozesílány v červnu.

od epidemiologů informace 
o tom, že otevření některé 
sociální služby neohrozí 
zdraví pracovníků ani je-
jich klientů, není důvod 
rozvolňování některých 
služeb brzdit. Nechceme 
ale nic podcenit. Zdraví lidí 
a ochrana těch nejzranitel-
nějších je na prvním místě,“ 
vyjádřila se k rozvolňování 
ministryně práce a sociál-
ních věcí Jana Maláčová, 
která ale současně zdů-
raznila, že ministerstvo je 
připraveno plán aktuali-
zovat při jakékoliv změně 
ve vývoji.  (pp)
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„Chválabohu“ – říká 
Jaroslav Chlebek k fak-
tu, že do poloviny květ-
na se podařilo uchránit 
obyvatele Penzionu pro 
seniory včetně těch, kteří 
v tomto zařízení pobýva-
jí v režimu domova pro 
seniory, od koronavirové 
nákazy. Všichni včetně 
zaměstnanců byli i opa-
kovaně testováni a vý-
sledky veškerých testů 
měly negativní výsledek.

I penzion těžil z rychlé 
reakce radnice a včasně 
přijatých opatření, včetně 
zákazu návštěv. „Klientům 
domova jsme měřili ráno 
i večer teplotu a i obyvatelé 
penzionu se řídili naším do-
poručením, jak minimali-
zovat rizika nákazy. O totéž 
se samozřejmě všemi silami 
a prostředky starali zaměst-
nanci, kteří zde provádě-
jí pečovatelskou službu, 
a jsme rádi, že se v žádném 
bytě neobjevil pozitivní pří-
pad. Pokud by se tak stalo, 
měli obyvatelé povinnost 
vše nahlásit a my bychom 
spustili krizový plán, kte-
rý jsme měli připravený,“ 
informoval Jaroslav Chle-
bek. Na karanténu nedošlo, 
a tak se zaměstnanci mohli 

naplno věnovat tomu, aby 
se v nouzovém stavu star-
ší občané cítili co nejlépe. 
Byly zakoupeny tablety pro 
videohovory, aby mohl být 
seniorům zprostředkován 
kontakt s blízkými, pečo-
vatelky se snažily o volno-
časové aktivity na pokojích. 
„Pracovnice se snažily co 
nejvíce komunikovat a s lid-
mi individuálně pracovat, 
aby jim pro ně nepříjemný 
stav co nejvíce vynahradili, 
ale samozřejmě ten živý pří-
mý kontakt s rodinou a přá-
teli ničím nahradit nelze,“ je 
si vědom ředitel Chlebek. 
Ten chválí obyvatele svého 
zařízení, jak si po počáteč-

ních obavách zvykli na jiný 
režim, a i když jistý strach 
u všech přetrvává, už není 
panický. „Zvykli si a jsou 
disciplinovaní. Život musí 
jít dál. Pomalu se to ale 
rozvolňuje a my s pomocí 
radnice reagujeme na kaž-
dé rozhodnutí ministerstev, 
kraje, hygieny, vše neustále 
sledujeme a pořád děláme 
maximum, zejména v ob-
lasti úklidu a hygieny – 
tam jednoduše už víc dělat 
nelze. Důležité je, že lidé, 
kteří potřebují péči, ji dostá-
vají a veškeré služby, včetně 
stravovacích, jsou plně za-
bezpečeny,“ uzavřel ředitel 
penzionu.  (pp)

Také Penzionu pro seniory se povedlo
uchránit klienty před nákazou COVID

JAROSLAV CHLEBEK: Ředitel Penzionu pro senio-
ry Jaroslav Chlebek je rád, že se podařilo klienty před 
koronavirem ochránit, což se ne všude v republice v po-
dobných zařízeních povedlo.   Foto: Petr Pavelka

Primátor Michal Po-
bucký svolal na 15. květ-
na krizový štáb a největší 
strach měl, že při zaha-
jovací „děkovačce“ za to, 
jak všichni zatěžkávací 
zkoušku s koronavirem 
zvládli, na někoho zapo-
mene. Všichni zúčastnění 
pak probírali, jaké závě-
ry a zkušenosti si odnést 
do dalších dní, co se bude 
dít v nejbližších týd-
nech, jaký se dá očekávat 
výhled do konce roku 
i do budoucna.

„Koronavirus tady bude 
stále a pro nás pro město je 
zásadní, abychom měli do-
statek ochranných prostřed-
ků, abychom byli připrave-
nější na případnou druhou 
třetí vlnu této nebo jakékoliv 
jiné nemoci. Nebudeme mít 
tedy v zásobě jen vysoušeče 
a další prostředky pro pří-
pad povodní, ale i ochranné 
pomůcky alespoň na tři mě-
síce. Budeme chtít mít ja-
kési hmotné rezervy města, 
které tyto věci do budoucna 
zajistí,“ sdělil primátor Mi-
chal Pobucký, než dal slovo 
řediteli frýdecké nemocnice 

Tomáši Stejskalovi s tím, 
že on byl tou osobou, která 
radnici přesvědčila, že je 
nutné „konat“, o dost dříve, 
než koronavirový problém 
naplno vzali na vědomí jiní, 
včetně samotné vlády. 

„Musím poděkovat měs-
tu, protože reagovalo velmi 
dobře, abychom byli schopni 
všechno zvládnout. Pomoh-
lo s ochrannými prostředky, 
odběrovým místem, přispě-
lo na infekční pavilon nebo 
když nám bouchla kuchyň, 
zajistilo kapacity ze škol. 
Spolupráce byla opravdu 
výborná po všech strán-
kách, jen si všichni musíme 
uvědomit, že ještě není ko-
nec,“ prohlásil ředitel Stej-
skal, který vyzýval, aby se 
lidé již nebáli do nemocnice 
chodit na potřebná vyšet-
ření, protože zde zůstávají 
opatření proti nákaze stále 
na maximální úrovni.

Také zástupce krajské 
hygieny potvrdila, že by se 
veškerá opatření rozhodně 
neměla ze dne na den ru-
šit. „Město nemůže ohlídat 
všechny a všechno, lidé 
musí být sami zodpovědněj-

ší. Opatření se postupně dají 
pomalinku ubírat, jak bude 
virus slábnout, ale na pod-
zim zase určitě přijde. Sami 
nevíme, co udělá zprovoz-
nění škol a školek, vše bude-
me postupně vyhodnocovat. 
Okres Frýdek-Místek je ale 
pořád v popředí, co se týče 
případů, je třeba vidět, že 
nových případů v republice 
je třeba pětina v kraji a dese-
tina tady, takže bych se spíše 
držela nižší hranice napří-
klad u počtu osob na ak-
cích,“ nabádala hygienička. 
Její stanovisko podpořili 
i hasiči, kteří sami nebudou 
do konce roku podporovat 
hromadné akce svou účastí, 
„aby se lidé nepotkávali, po-
kud se potkávat nemusí“.

„Jsem rád, že se ukázalo, 
že se umíme chovat v krizo-
vých situacích. Potvrdilo se 
to u nelegální skládky ne-
bezpečných odpadů, i nyní. 
Jsem vděčný, jak jste k tomu 
všichni přistoupili, a děkuji 
za to. My jsme nyní sledova-
li, jestli se neprojeví takzva-

KRIZOVÝ ŠTÁB: Ředitel  nemocnice  Tomáš  Stejskal 
ukazuje na grafech z Velikonoc, že není tak úplně prav-
da,  že  by  rozvolňování  nemělo  na  počet  případů  vliv. 
 Foto: Petr Pavelka

První etapu boje s koronavirem zvládlo město velmi dobře

ná hladová kriminalita, ale 
není to tak hrozné, máme to 
pod kontrolou,“ ujistil pří-
tomné za Policii ČR ředitel 
Územního odboru Frýdek-
-Místek Petr Klega.

Svůj pohled pak přidáva-
lo i vedení městských spo-
lečností a Jaromír Kohut, 
předseda představenstva 
městské společnosti TS a.s., 
přidal na závěr vypovídající 
perličku. „Dokázali jsme, 
že se na nás město může ob-
rátit a spolehnout, byli jsme 

pevnou součástí fungující-
ho celku a že jsme byli při-
pravenější než jiní, nejlépe 
dokumentuje, že když jsme 
jako druhá pohřební služ-
ba v republice řešili úmrtí 
na koronavirus a přijeli pro 
zesnulého do Havířova, 
tak si ty naše dva obrněn-
ce, vybavené veškerými 
možnými ochrannými 
prostředky, tamější doktoři 
fotili, protože na tom byli 
v porovnání s nimi úplně 
někde jinde.“  (pp)

Plynulejší dopravu 
a bezpečnější přecháze-
ní velmi frekventované 
třídy T. G. Masaryka 
u katastrálního úřadu 
ve Frýdku by měly usnad-
nit semafory. V těchto 
dnech se budují v místech 
současného přechodu pro 
chodce. Hotovy budou 
do konce května. Spuště-
ny do provozu ale budou 
později, v návaznosti 
na kolaudační řízení.

„Semafory zde budou 
osazeny na základě připo-
mínek a požadavků obča-
nů. Budou v koordinaci se 
semafory na Rubikově kři-
žovatce, což by mělo zajistit 

plynulejší provoz a bez-
pečnější přechod chodců, 
zejména v dopravní špičce. 
V ranních hodinách zde 
provoz řídili strážníci, kteří 
dohlíželi na rychlý a bez-
pečný přechod žáků do zá-
kladní a střední školy. Nově 
bude provoz na přechodu ří-
dit semafor, a to po celý den. 
Věřím, že to bude přínosné 
pro obě strany, tedy chodce 
i řidiče,“ řekl náměstek pri-
mátora Karel Deutscher.

Náklady na vybudování 
světelného signalizačního 
zařízení činí 1,8 milionu 
korun. Realizátorem stav-
by je městská společnost 
TS a.s.

VĚTŠÍ BEZPEČÍ: Nové  semafory  by  si měly  poradit 
s  plynulostí  dopravy  i  ochránit  chodce,  které  tvoří  ze-
jména školáci a studenti.  Foto: Petr Pavelka

Přechod pro chodce „u katastru“
na TGM budou řídit semafory
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Sbírkový program 
DARUJ F≈M, který Sta-
tutární město Frýdek-
-Místek spustilo v loň-
ském roce, se osvědčil 
a na opravu „červeného“ 
evangelického kostela 
ve Frýdku se vybralo 
více než 490 tisíc korun, 
přičemž 200 tisíc z této 
částky přispělo na účet 
sbírky město. I díky této 
sbírce tak bude možné 
uchovat jednu z význam-
ných staveb města i pro 
budoucí generace.

„Letos se program dále 
rozrostl a máme tak jedi-
nečnou možnost přispět 
dvojnásobně, a to nejen 
proto, že město poskytne 
dar ve stejné výši jako část-
ka vybraná ve veřejné sbír-
ce mezi veřejností a částka 
se tak zdvojnásobí, ale také 
proto, že tentokrát poběží 
současně dvě sbírky. První 
je určena na pořízení no-
vých varhan pro kostel sv. 
Cyrila a Metoděje v Chle-
bovicích, druhá na zvele-
bení okolí chaty Prašivá,“ 
informoval náměstek pri-
mátora Jakub Míček.

Stávající chlebovic-
ké varhany postavila 
na sklonku 2. světové 
války kutnohorská fir-
ma Josefa Melzera. Sice 
zatím slouží, nicméně se 
jedná o zvukově, mate-
riálově a technicky pod-
průměrný a nespolehlivý 
hudební nástroj, který byl 
do Chlebovic dodán v po-
hnuté době počátkem roku 
1945, a tak na něm lze 
spatřit materiálovou nou-
zi a všeobecné strádání 
válečných let. Vzhledem 
k tomu, že byly postave-
ny s řadou konstrukčních 
chyb a na nízké řemeslné 
úrovni, je z dlouhodobé-

ho hlediska efektivnější, 
spolehlivější, umělecky 
hodnotnější a pro liturgii 
praktičtější postavit píšťa-
lové varhany nové.

„Celkové náklady 
na nové varhany s 10–11 
rejstříky by měly činit 
zhruba tři miliony korun. 
Doposud byl získán jeden 
milion prostřednictvím 
darů od firem. Další sbír-
ky budou probíhat v kos-
tele a na zbývající část již 
je předjednána bezúroč-
ná půjčka od Biskupství 
ost ravsko-opavského,“ 
přiblížil snažení farníků 
náměstek primátora Mar-
cel Sikora a připomněl, že 
v letošním roce slaví Chle-
bovice 700 let od jejich ob-
novení.

Klub českých turistů, 
odbor Beskydy, jakožto 
vlastník horské chaty Pra-
šivá, už pět let úspěšně 
realizuje projekt záchrany 
a obnovy chaty. Odpraco-
váno zde již bylo 15 000 
hodin práce, na kterých se 
podílelo téměř 500 dobro-
volníků z řad široké ve-
řejnosti. Na obnově chaty 
se dlouhodobě podílí také 
desítky obcí, kraj, firmy 
a instituce, Frýdek-Mís-
tek mezi nimi zaujímá 
velmi významné místo. 
Cílem tohoto nového pro-
jektu je vytvoření něčeho 
pro všechny podpůrce, 
nadšence a dobrovolníky 
z řad široké veřejnosti, 
kteří projektu obnovy 
chaty fandí a pravidelně 
chatu navštěvují. Pro za-
traktivnění okolí Chaty 
Prašivá pro návštěvníky 
bude rozšířeno workou-
tové hřiště, zakoupena 
hra pétanque, lajna pro 
slackline a lano na šplh, 
zřízena přírodní dlažba 

kolem ruských kuželek, 
doplněna o stůl a lavičky, 
postavena léčivá relaxační 
pyramida, jednotlivé plo-
chy odděleny oplocením 
z přírodních materiálů 
a živým plotem. Celkové 
náklady jsou odhadovány 
ve výši 500 tisíc korun.

„V rámci sbírek lze při-
spívat pouze na transpa-
rentní účet, žádné kasičky 
v souvislosti se sbírkami 
Daruj F≈M po městě, ani 
nikde jinde, rozmísťovány 
nejsou a nebudou. Město je 
připraveno přispět stejnou 
částkou, kterou se ve sbír-

kách podaří vybrat od lidí. 
Maximálně však 200 ti-
síc korun na chlebovické 
varhany a 100 tisíc korun 
na Chatu Prašivá,“ uvedl 
primátor Michal Pobucký.

Další informace o obou 
sbírkách naleznete na we-
-bu www.darujfm.cz.

Zpravodajství

Radnice nemusela 
z důvodu pandemie ko-
ronaviru zatím rušit 
žádné investiční akce 
plánované na letošní rok. 
Některé ovšem, v návaz-
nosti na koronavirová 
omezení a opatření, bu-
dou dokončeny později.

Týká se to například 
rozjeté opravy Rubikovy 
křižovatky a mostu na třídě 
T. G. Masaryka, která kvůli 
nedostatku dělníků, proto-
že většina subdodavatelů 
je ze Slovenska, postupo-
vala v omezeném režimu. 
Realizátor se snaží dohnat, 
co se dá, ale je jasné, že se 
zde práce protáhnou. Navíc 
v polovině května na této 
stavbě začal panovat tako-
vý chaos, že radnice musela 
razantně zasáhnout. „Za-
čalo to vypadat, jako by si 
stav nouze vztáhli na sebe 
a vyložili tak, že je třeba 
podřídit vše pro dosažení 
určitého cíle, kdy je po-
voleno úplně vše. Byla to 
ale totální anarchie, velmi 
nebezpečná pro všechny 
účastníky silničního pro-
vozu, kterou jsme museli 
rázně zatrhnout. Oprav-
du není možné ve městě 
uzavírat jednotlivé směry 
na rampách, jak se komu 
zrovna hodí, a ještě úplně 
rezignovat na informova-

nost těch, co se to týká,“ 
zlobil se na situaci, kdy 
řidiči MHD najednou ne-
mohli jet po stanovené trase 
a chodcům nezbylo, než se 
zoufale motat na staveništi, 
náměstek primátora Karel 
Deutscher.

Problém s absencí dělní-
ků se projevil i u zakázky 
na výstavbu kanalizace 
v částech Skalice, Chlebo-
vice a Zelinkovice-Lysův-
ky, které měly být zahájeny 
začátkem dubna, ovšem 
z důvodu nedostatku dělní-
ků byly postupně zahajová-
ny až v květnových dnech. 

U zakázky na rekon-
strukci bytových jader 
v Penzionu pro seniory je 
zase jiný problém vyplý-

vající z nouzového stavu 
a návazných omezení, 
zhotovitele jsme s ohledem 
na přijatá bezpečnostní 
opatření do objektu nemoh-
li pustit. Práce tedy nepro-
bíhají. „Podobně je tomu 
také například u zakázky 
na zpracování projektové 
dokumentace v souvislosti 
s plánovanou rekonstrukcí 
a opravou vnitřních insta-
lací ve věžových domech 
Anenská 689 a ČSA 799. 
V současné době, kdy lidé 
mají omezit styk s cizími 
lidmi, není možné provádět 
pasportizaci jednotlivých 
bytů, proto jsou akce po-
zastaveny,“ vysvětlil ná-
městek primátora Radovan 
Hořínek.  (pp)

PROBLÉMY NA RUBIKOVCE: Jako  by  realizující 
firma chtěla oživit jméno tohoto dopravního uzlu ve měs-
tě – vytahuje překvapivé tahy a pro řidiče i chodce je to 
pak pořádný hlavolam.   Foto: Petr Pavelka

Koronavirus investiční akce
jen zbrzďuje, ale „neškrtá“

Dobrovolní hasiči 
z Lískovce mají svou 
hasičárnu jako ze ška-
tulky. Jen za poslední 
tři roky zde Statutární 
město Frýdek-Místek 
zrealizovalo slušný vý-
čet investic, od nové 
elektroinstalace v ce-
lém objektu, přes novou 
fasádu, výměnu oken, 
plynového kotle, včet-
ně kouřovodu, rekon-
strukci sociálních za-
řízení v obou patrech, 
kuchyňky, zasedačky, 

žaluzie až po nynější in-
vestiční akci, kdy objekt 
získá kompletně novou 
střechu.

Výměna střešní 
krytiny, kdy kvalitní 
SATJAM plech nahra-
zuje zastaralé asfalto-
vé pásy, má být hotova 
do konce května a měst-
skou pokladnu přijde 
na zhruba tři čtvrtě mi-
lionu korun. „Oproti za-
dávací dokumentaci se 
nám v soutěži podařilo 
ušetřit okolo tří set tisíc 

korun. Snažíme se, aby 
všichni dobrovolní hasi-
či ve městě měli pro vý-
kon své činnosti potřeb-
né podmínky a zázemí. 
I v tomto koronavirovém 
období dokázali, že si to 
zaslouží. Tady v Lískov-
ci je navíc v budově i síd-
lo pošty a kadeřnictví, 
takže se o budovu ma-
ximálně staráme i proto, 
že tu jsou další důležité 
služby pro občany,“ řekl 
náměstek primátora Ra-
dovan Hořínek.  (pp)

ZBROJNICE V LÍSKOVCI:  Po  vylepšení  energetické 
náročnosti objektu došlo i na střechu.  Foto: Petr Pavelka

Zbrojnice v Lískovci je jako ze škatulky, už i se střechou

DARUJ F≈M – i v letošním roce je možné přispět dvojnásobně
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Informace k zápisu dětí do zařízení 

Jesle Frýdek-Místek, p. o.

Z důvodu aktuální situace (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 zástupcem dítěte je v současné době nezbytné organizovat

příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob

v prostorách jeslí

Potřebné dokumenty: 

- vyplněná přihláška dítěte - ke stažení v záložce Pro rodiče - Dokumenty

   ke stažení

Kritéria pro přijímání dětí:

- přijímáme děti od 1 roku

- přijímáme pouze děti s povinným očkováním

- dítě před nástupem na danou službu musí absolvovat adaptační týden – tj.

  postupné zvykání dítěte na režim a prostředí jeslí – více informací viz. - 

  adaptační proces - ke stažení v záložce Pro rodiče - Dokumenty

  ke stažení

Poskytované služby:

- stálá pravidelná docházka pro děti do 3 let věku

- služba 92 hodin v kalendářním měsíci pro děti mladší dvou let věku (bez

   ztráty nároku na rodičovský příspěvek)

Služba RÚT Frýdek-
-Místek, sociální rehabi-
litace, rozjela Tranzitní 
program podpořený Na-

dací Jistota Komerční 
banky. Projekt s názvem 
„Do práce a do života“ 
tak podpoří mladé lidi 
s postižením při přechodu 
do dospělosti.

Tranzitní program je ur-
čen pro studenty se zdra-
votním znevýhodněním 
od 16 let, kteří potřebují 
individuální podporu při 
přechodu ze školy do do-
spělého života s důrazem 
na zaměstnání. 

Projekt je zacílený 
na studenty posledních 
ročníků, kteří se vzdělávají 
na středních školách urče-
ných pro žáky se zdravot-
ním postižením nebo žáky 
integrované do systému 
běžného školství.

Stěžejním cílem je umož-
nění studentům získat prak-
tické zkušenosti na poli 
pracovního prostředí, a to 
formou praxe. Vyzkoušet si 
různá zaměstnání a zjistit, 
co obnáší práce, plnit při-
dělenou práci, zvládat pra-
covní postup, komuniko-
vat s kolegy nebo cestovat 
do práce. Čím více praxe, 
tím více možností se v bu-
doucnu uplatnit. 

Tento projekt myslí 
na komplexní podporu, 
protože kromě pracovního 
uplatnění pomáhá i s pře-
chodem do dospělosti. 
Tedy se získáváním soběs-
tačnosti v běžných činnos-
tech, v oblastech bydlení, 
volného času, zdraví nebo 
vztahů.

Realizace projektu už 
probíhá. Momentálně jsou 
oslovováni zaměstnavatelé, 

kteří by umožnili studen-
tům praxi ve své firmě. Ti 
mohou jen získat. Obohatit 
se po lidské stránce, přispět 
k budování komunitního ži-
vota ve městě nebo dokonce 
získat nového člena svého 
týmu.

Rozběhnutá jsou také 
jednání se školami a sa-
motnými studenty. Jakou 
podporu studentům tedy 
nabízíme? Především je 
to asistence na pracovišti, 
podpora v získání doved-
ností spojených s prací 
(cestování, komunikace, 
telefonování), ale také pod-
pora ve výběru a realizaci 
dalších životních cílů (prá-
ce za mzdu, vlastní bydlení, 
naplněný volný čas, přátel-
ství).

Službu RÚT Frýdek-
-Místek, sociální rehabili-
tace poskytujeme zdarma.

Zaujal vás náš projekt? 
Ozvěte se nám. Najdete nás 
ve Frýdku na ulici T. G. M. 
1101, nad obchodem COOP, 
v 1. patře. Kontaktovat nás 
můžete také telefonicky 
na čísle 703 499 991 nebo 
emailem na rut.tranzit@ 
@slezskadiakonie.cz.
 Jolana Wojnarová, 
 středisko RÚT 
 Frýdek-Místek

Podané ruce – osobní 
asistence je organizace, 
která ve Frýdku-Místku 
v oblasti sociálních slu-
žeb působí od roku 2001. 
Osobní asistence pomá-
há lidem se sníženou 
soběstačností s tím, co 
z důvodu věku, zdravot-
ního omezení či chronic-
kého onemocnění nejsou 
již sami schopni zvládat.

Mohou tak zůstat 
ve svém přirozeném pro-
středí – doma. Je to služ-

ba zaměřená na aktivizaci 
a snaží se lidi, kterým po-
máhá, motivovat k větší 
samostatnosti a soběstač-
nosti nebo aspoň k udr-
žení dovedností a fyzické 
a psychické kondice.

Ve Frýdku-Místku 
jsme v loňském roce 
(2019) pomáhali 77 lidem 
– 50 ženám a 27 mužům, 
z toho 28 lidí bylo našimi 
klienty nově od tohoto 
roku. Celkově zde za rok 
27 osobních asistentek, 

z toho 24 na hlavní pra-
covní poměr, poskytlo 
27 071 hodin přímé péče. 
Pro zajímavost – celá 
naše organizace ve třech 
krajích, kde působíme 
(Moravskoslezský, Olo-
moucký a Zlínský) po-
mohla 438 lidem a po-
skytla bezmála 135 347 
hodin přímé péče. Jsme 
rádi, že naše služba je 
smysluplná a podporu-
je tolik konkrétních lidí 
různého věku. Děkujeme 
také Statutárnímu městu 
Frýdek-Místek za dlou-
hodobou podporu, které 
si velmi vážíme. Více in-
formací najdete na webu 
w w w. p o d a n e r u c e . e u 
v sekci „osobní asisten-
ce“.  Jana Marková

Tranzitní program pomáhá studentům s postižením

Poskytování osobní asistence ve Frýdku-Místku

Od pondělí 27. dubna 
je opět otevřeno nízko-
prahové zařízení pro děti 
a mládež Klub Semafor. 
Poskytování služby bude 
probíhat bezkontaktně, 
tedy prostřednictvím tele-
fonu či e-mailu. 

Od 11. května bude 
služba poskytována také 

v terénní formě. 
Pracovníky je možné 

kontaktovat každý pra-
covní den v době od 8 ho-
din do 14.30 hodin.
Telefonní čísla: 
558 609 322, 777 921 843 
nebo 777 921 844
E-mail: 
klub.semafor@seznam.cz

Otevření nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež Klub Semafor



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  6  ≈ Odbory

Má město přispět na zvelebení zázemí 
chaty Prašivá? Přidáte se i Vy?

Klub českých turistů, odbor Beskydy chce zvelebit okolí chaty 
Prašivá prostřednictvím realizace workoutového hřiště                    
a vybudováním zábavně-relaxačního zázemí pro veřejnost. 
Jakožto vlastník horské chaty Prašivá už 5 let úspěšně realizuje 
projekt záchrany a obnovy chaty. 

Pro zatraktivnění okolí Chaty Prašivá pro návštěvníky bude 
rozšířeno workoutové hřiště, zakoupena hra pétanque, lajna pro 
slackline a lano na šplh, zřízena přírodní dlažba kolem ruských 
kuželek, doplněna o stůl a lavičky, postavena léčivá relaxační 
pyramida, jednotlivé plochy odděleny oplocením z přírodních 
materiálů a živým plotem. Celkové náklady jsou odhadovány ve 
výši 500 tis. Kč. Podrobné informace o projektu obnovy chaty 
naleznete na www.ChataPrasiva.cz.

Zastupitelstvo města se dne 4. 3. 2020 zavázalo poskytnout dar 
ve stejné výši jako částka vybraná ve veřejné sbírce mezi 
veřejností (maximálně ale 100 tis. Kč). Tato částka se tak 
zdvojnásobí. Samotné poskytnutí daru bude předloženo                 
k projednání zastupitelstvu  2. 12. 2020. Přispívat na sbírku je 
možné až do 4. 12. 2020.

Jak můžete přispět?
Zašlete jakoukoliv částku na transparentní 
účet .115-9612550207/0100

Pošlete platbu z mobilního bankovnictví:

V sobotu 6. 6. 2020 v Lysůvkách, Zelinkovicích a Chlebovicích a v sobotu 13. 6. 
2020 ve Skalici a v Lískovci bude probíhat sběr nebezpečných odpadů, objemných 
odpadů, vysloužilých elektrozařízení a kovových odpadů, které od občanů odeberou 
zdarma pracovníci společnosti Frýdecká skládka, a. s. 

Harmonogram sběru:
Dne 6. 6.

Lysůvky: u bývalého autobazaru (Pod Štandlem 1420)  07.30–08.00
  u zahradnictví Bajtek (Hraniční 24)   08.10–08.40
 u hřiště (Hraniční 119)   08.45–09.15

Zelinkovice: u obchodu – AUTO TRUCK (Příborská 38) 09.25–09.55

Chlebovice: ul. Staříčská u č. p. 78 (u pana Martínka)  10.05–10.35
 „za obchodem COOP“ (Pod Kabáticí 200) 10.40–11.10
 u transformátoru (Ke Studánce 128)   11.15–11.45
 Dům včelařů (Vodičná 1)    11.50–12.20

Zelinkovice: AUTO HONDA – u bytovek (Rovenská 78) 13.00–13.30
 Rovenská – u lípy (odbočka k jachting klubu) 13.35–14.05

Dne 13. 6.
Skalice: u kostela (Skalice 137)  07.30–08.00
 u kulturního domu (Skalice 61)   08.05–08.35
 Kamenec rozcestí (Skalice 493)   08.40–09.10
 Kamenec u lávky na Dobrou (Skalice 344) 09.15–09.45
 
Lískovec: u hřiště    10.00–10.30
 u kulturního domu (K Sedlištím 370)   10.35–11.05
 točna Hájek (Lískovec 163)   11.10–11.40

Sběr nebezpečných odpadů, objemných odpadů, vysloužilých elektrozařízení 
a kovových odpadů v místních částech města Frýdku-Místku
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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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Za evropské premian-
ty v třídění odpadu jsou 
Češi označováni právem. 
Meziročně dosáhli dalšího 
zlepšení v množství vytří-
děného odpadu, a to již po-
několikáté v řadě. V roce 
2019 vytřídil každý z nás 
v průměru 51,3 kilogra-
mu papíru, plastů, skla 
a nápojových kartonů, což 
je meziroční nárůst o více 
než dva kilogramy odpa-
dů vytříděných do barev-
ných kontejnerů.

S tříděním odpadů má 
zkušenost většina obyvatel 
ČR, pravidelně pak své od-
pady třídí téměř ¾ národa, 
přesně 73 % obyvatel. Loni 
jsme vytřídili nejvíc papí-
ru, téměř 22 kilogramů, 
dále pak 15,1 kilogramu 
plastů, bezmála 14 kilogra-
mů skla a necelé půlkilo 
nápojových kartonů. A stá-
le více třídíme i kovy, těch 
vytřídil každý obyvatel 
v průměru 13,9 kilogramu. 
Prostřednictvím sběrných 
systémů obcí se tak shro-
máždilo přes 693 tisíc tun 
vytříděných odpadů, což je 
o 4 % více než v roce 2018.

„Členské státy Evropské 

unie, včetně České repub-
liky, musí již za několik let 
splnit nové ambiciózní cíle 
vyplývající z požadavků ba-
líčku cirkulární ekonomiky. 
V praxi to bude znamenat 
třídit veškerý odpad, který 
lze recyklovat nebo jinak 
využít, a na skládku uklá-
dat jen minimum směsného 
odpadu, nejvýše však 10 %. 
A obce i jejich občané se 
na to již začínají intenzivně 
připravovat,“ shrnul vývoj 
třídění odpadu Zbyněk Ko-
zel, generální ředitel společ-
nosti EKO-KOM, a.s. 

Právě Autorizovaná oba-
lová společnost EKO-KOM 
zajišťuje v ČR již více než 
20 let provoz systému tří-
dění a recyklace obalových 
odpadů, které jsou vý-
znamnou složkou tříděné-
ho komunálního odpadu. 
Do systému bylo na konci 
roku 2019 zapojeno 21 197 
firem a 6 146 obcí ČR. Díky 
spolupráci s nimi je třídění 
odpadů v České republice 
dostupné pro 99 % obyvatel. 
Aby bylo pro lidi co nejdo-
stupnější a snadné, systém 
neustále spolupracuje s ob-
cemi na dalším zahušťování 

sběrné sítě na třídění. Češi 
tak mohou třídit své odpady 
prostřednictvím 473 359 ba-
revných kontejnerů a men-
ších nádob na ulicích i přímo 
u rodinných domů. Jedno 
sběrné hnízdo tak slouží 
v průměru pro 118 obyvatel, 
což je v evropské konkuren-
ci velmi dobrý výsledek. 

„Docházková vzdálenost 
k barevným kontejnerům 
je pro mnoho lidí v otázce 
třídění odpadů rozhodují-
cí. Nyní to k nim máme ze 
svých domovů v průměru 
jen 91 metrů, což je zhruba 
133 kroků,“ říká ředitel od-
dělení komunikace EKO-
-KOM Lukáš Grolmus. 
Zároveň ale dodává, že dle 
nejnovějších statistik stále 
ještě 24 % obyvatel udává, 
že má kontejnery dál než 
130 metrů a jsou tedy loka-
lity, kde je co zlepšovat.

Díky třídění odpadů 
v domácnostech a obcích 
vzniká surovina, která se 
na třídicích linkách dotřídí 
na jednotlivé druhotné su-
roviny připravené k recyk-
laci a využití – pro výrobu 
nových produktů nebo jako 
zdroj energie či náhrada 

Češi jsou stále na špičce v třídění odpadů v Evropské unii

hnědého uhlí v teplárnách. 
Tříděním systém snižuje 
zátěž životního prostře-
dí – každoročně tříděním 
a recyklací obalových od-
padů zachráníme ekviva-
lent zhruba 29 km2 přírody, 

šetříme stromy, přírodní 
zdroje surovin a zamezu-
jeme rozšiřování skládek. 
A díky třídění a recyklaci 
obalových odpadů jsme tak 
loni uspořili téměř 6 milio-
nů MWh energie.

DISTEP a.s. nabízí k pronájmu garážová stání
v budově v k. ú. Frýdek, ulice Cihelní, č. p. 3416, ga-
ráž, na pozemku p. č. 1308/33, zastavěná plocha a ná-
dvoří, zapsané na LV č. 2751 pro k. ú. Frýdek, vede-
ném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj 
se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Frýdek-
-Místek. Nájemné za jedno garážové stání je stanoveno 
ve výši 1.285 Kč vč. DPH/1 měsíc. V případě zájmu kon-
taktujte telefonicky Elišku Zientkovou – tel. 558 442 114.
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Zbyněk Šostý, 1. ZŠ:

Které ze stanovených 
podmínek provozu bylo 
nejsložitější splnit?

„Zajímavá otázka 
na úvod. Myslím si, že 
většinu podmínek, které 
jsou v různých manuálech 
zveřejňovány, jde splnit. 
Jsou tam i úsměvná dopo-
ručení, ale to mě od našich 
nadřízených již nepře-
kvapuje. Jako matematik 
chápu slovo podmínka 
ve významu něco jedno-
značně splnit, či udělat. 
Zlatá střední cesta je sice 
populární, ale při řízení 
neefektivní. Ředitelé škol 
myslím ví, o čem hovo-
řím.“

Co považujete ze svého 
pohledu za nedomyšle-
né?

„K této otázce se nechci 
šířeji vyjadřovat. Řeknu 
jen jedno konstatování: 
„Jsem rád, že člověk má 
pouze dvě ruce“.“ 

Kolik se v první vlně 
zapojilo deváťáků (pro-
centuálně)?

„Zájem o prezenční 
výuku zaměřenou na pří-
pravu na přijímací zkouš-
ky byl u deváťáků docela 
vysoký, cca 85 % z celko-
vého počtu. Pokud ale bu-
deme hovořit o těch, kteří 
se zkoušek mají zúčastnit, 
tak můžeme hovořit téměř 
o číslu 100.“

Jaké očekáváte zapo-
jení ze strany dětí na 1. 
stupni (v procentech)? – 
odhad nebo na základě 
zjišťování?

„Provedli jsme anke-
tu mezi rodiči, kde jsme 
zjišťovali názor na reali-
zovanou online výuku, 
spokojenost s přístupem 
pedagogů, vedení školy aj. 
v období od uzavření ško-
ly. Jednou z otázek bylo 
i zjištění, zda budou mít 
rodiče zájem o prezenční 
výuku na 1. stupni. No, 
vypadá to prozatím na cca 
50 %. Konkrétní čísla bu-
deme však vědět až v pon-
dělí, kdy končí zákonným 
zástupcům termín sdělení 
svého rozhodnutí.“

Co si myslíte, že rodiče 

nejvíce odrazuje dát děti 
znovu do školy?

„Na tuto otázku vám 
nedám jednoznačnou od-
pověď. Důvodů může být 
více. Může to být obava 
z možnosti onemocnění, 
ale také z nesplnění očeká-
vání. Mám na mysli např. 
skutečnost, že třídy budou 
rozděleny do skupin, kte-
ré nemohou spolu v pro-
storách školy komuniko-
vat, bude omezen pohyb 
ve škole…“

Budete měřit při vstu-
pu teplotu bezkontakt-
ním teploměrem?

„Měřit teplotu žákům 
prozatím neplánuji. Vě-
řím, že rodiče se postaví 
k naší spolupráci tak, že 
nebudou posílat své děti 
do školy v případě, když 
budou mít nějaký zdravot-
ní problém. Na případnou 
reakci v případě zjištění 
problému budeme připra-
veni.“

Jaké předměty se bu-
dou vyučovat?

„Má nynější představa 
a realita od 25. 5. se může 
značně lišit. Vzhledem 
k tomu, že na 1. stupni je 
docela velká spokojenost 
rodičů s online výukou, 
nerad bych ji daným da-
tem zrušil. Hledám nyní 
variantu souběhu obou 
forem výuky, která by šla 
realizovat v případě, když 
by poměr zájemců o pre-
zenční výuku byl srovna-
telný s počtem dětí, které 
do školy nenastoupí. Tím 
odpovídám i na otázku, 
které předměty by byly 
vyučovány. Výčet ne-
lze sdělit, ale bavíme se 
o hlavních předmětech, 
jejichž výuka již probíhá 
online od uzavření školy. 
V tomto období se však 
nebavme o „klasické“ vý-
uce a předmětech, které se 
budou vyučovat, ale o ob-
dobí, kdy škola poskytne 
to, co může z hlediska or-
ganizačního, hygienické-
ho a personálního zajistit.“

Umožníte trávit pře-
stávky venku?

„Vše se bude odvíjet 
od počtu skupin, které vy-
tvoříme na základě zájmu 
zákonných zástupců na-
šich žáků. Otevřeně však 
sděluji, pokud se mají 
dodržovat pravidla dopo-
ručená MŠMT ČR, tak to 
prostě nepůjde. Žáci bu-

dou převážnou část svého 
„pobytu“ ve škole trávit 
ve třídě.“

Jak budou děti hod-
noceny na vysvědčení 
(známky, slovní) a co se 
do něj bude promítat?

„Klasifikace našich 
žáků proběhne dle plat-
ných zákonných norem 
a principiálně nebudeme 
měnit to, co funguje. Mám 
na mysli slovní hodnoce-
ní v projektových třídách 
a „klasické“ hodnocení 
u dalších žáků. Jsem si 
však plně vědom názoro-
vého rozdělení odborné 
a rodičovské veřejnosti 
právě v oblasti hodnocení 
za druhé pololetí tohoto 
školního roku. Osobně 
věřím, že pedagogové naší 
školy využijí při závěreč-
né klasifikaci všechny 
nabízené legislativní mož-
nosti a zohlední situaci, 
v které se nyní všichni na-
cházíme.“

Máte mezi zaměstnan-
ci osoby v tzv. riziko-
vé skupině? Budou jim 
upraveny podmínky vý-
konu práce?

„Ano, jsou. S příslušný-
mi zaměstnanci budeme 
individuálně hledat cestu 
jejich využití, např. v rám-
ci online výuky. Jsme 
právní stát, takže následné 
kroky musí být v souladu 
s platnou legislativou.“

Jakékoliv vaše další 
sdělení, názor, výzva, po-
známka k dosavadní or-
ganizaci školního roku…

„Chci nyní poděkovat 
všem zaměstnancům naší 
školy, kteří se snaží reali-
zovat cíle a strategie, které 
jsme si v polovině března 
stanovili. Vím, že nejsme 
bezchybní, ale nynější 
situace není ani pro nás 
jednoduchá. Současně dě-
kuji zákonným zástupcům 
našich dětí za spolupráci 
a věřím, že v tomto kri-
zovém období společně 
obstojíme.“

Barbora Knopp, 2. ZŠ:

Které ze stanovených 
podmínek provozu bylo 
nejsložitější splnit?

„Dle našeho uvážení 
bylo nejsložitější zabez-
pečit stravování vzhledem 
k daným hygienickým 
podmínkám, také zabez-
pečení pedagogického 
personálu vzhledem k ri-
zikovým faktorům. Nejvíc 
jsme se potýkali s dvou-
metrovými rozestupy lavic 
ve třídách, které nejsou až 
tak prostorné.“

Co považujete ze svého 
pohledu za nedomyšle-
né?

„Zapojení jen 1. stup-
ně a neustálé „úpravy“ ze 
strany státu.“

Kolik se v první vlně 
zapojilo deváťáků (pro-
centuálně)?

„V první vlně se do pre-
zenční výuky zapojilo 
33 % žáků 9. ročníku.“

Jaké očekáváte zapo-
jení ze strany dětí na 1. 
stupni (v procentech)? – 
odhad nebo na základě 
zjišťování?

„Po předběžném zjišťo-
vání počítáme, že nastoupí 
60 % žáků prvního stup-
ně.“

Co si myslíte, že rodiče 
nejvíce odrazuje dát děti 
znovu do školy?

„Myslíme si, že nejvíc 
se rodiče obávají nákazy 
Covidem 19 a také ztráty 
ošetřovného (dlouho ne-
měli jisté informace).“

Budete měřit při vstu-
pu teplotu bezkontakt-
ním teploměrem?

„Neplánujeme prozatím 
měřit  žákům teplotu.“

Jaké předměty se bu-
dou vyučovat?

„Žáci se budou vzdělá-
vat v hlavních předmětech 
– český jazyk, matema-
tika, anglický jazyk. Pro 
1.–3. ročník připravujeme 
výuku prvouky a pro 4.–5. 
ročník výuku přírodově-
dy a vlastivědy. Hudební 
a výtvarnou výchovu se 
budeme snažit zařadit 
do odpolední části.“

Umožníte trávit pře-
stávky venku?

„Za přijatelného počasí 
budou žáci mít možnost 
trávit přestávky venku 
v areálu školy.“

Jak budou děti hod-
noceny na vysvědčení 
(známky, slovní) a co se 
do něj bude promítat?

„Při závěrečném hodno-
cení se budeme řídit dopo-
ručením MŠMT. Budeme 

brát v potaz hodnocení 
získané ve druhém polole-
tí ještě v době, kdy osobní 
přítomnost žáků nebyla 
zakázána, podpůrně se 
opíráme také o podklady 
získané v době distanční 
výuky a v neposlední řadě 
bude brán zřetel na hod-
nocení získané za první 
pololetí školního roku 
2019/2020. Závěrečné 
hodnocení 2. pololetí plá-
nujeme formou známek.“

Máte mezi zaměstnan-
ci osoby v tzv. riziko-
vé skupině? Budou jim 
upraveny podmínky vý-
konu práce?

„Ano, v naší škole 
máme pedagogické pra-
covníky v rizikové skupi-
ně a budou jim upraveny 
podmínky k výkonu prá-
ce.“

Jaromír Horký, 5. ZŠ:
:

Které ze stanovených 
podmínek provozu bylo 
nejsložitější splnit?

„Organizace příchodu 
a odchodu dětí 1. stupně 
do školy, organizace stra-
vování.“

Co považujete ze svého 
pohledu za nedomyšle-
né?

„Podmínky odpoled-
ních aktivit žáků z hledis-
ka neslučování školních 
skupin.“

Kolik se v první vlně 
zapojilo deváťáků (pro-
centuálně)?

„57 procent.“
Jaké očekáváte zapo-

jení ze strany dětí na 1. 
stupni (v procentech)? – 
odhad nebo na základě 
zjišťování?

„Odhad je 40 procent.“
Co si myslíte, že rodiče 

nejvíce odrazuje dát děti 
znovu do školy?

„Děti se stýkají s praro-
diči nebo členy rodiny s ri-
zikovými faktory.“

Budete měřit při vstu-
pu teplotu bezkontakt-
ním teploměrem?

„Ano.“
Jaké předměty se bu-

dou vyučovat?
„Žáci 9. ročníku mají 

matematiku a český jazyk, 

Základní školy po deváťácích přivítají už i 1. stupeň
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na 1. stupni všechny před-
měty v omezeném rozsahu 
a samozřejmě bez tělesné 
výchovy.“

Umožníte trávit pře-
stávky venku?

„Ano.“
Jak budou děti hod-

noceny na vysvědčení 
(známky, slovní) a co se 
do něj bude promítat?

„Budeme vycházet ze 
známek získaných během 
distanční výuky, známek 
získaných na začátku 2. 
pololetí, případně ze zná-
mek 1. pololetí.“

Máte mezi zaměstnan-
ci osoby v tzv. riziko-
vé skupině? Budou jim 
upraveny podmínky vý-
konu práce?

„Pedagogové v tzv. ri-
zikové skupině nebudou 
chodit do školy a budou 
dále pokračovat v distanč-
ní výuce.“

Lukáš Synek, 6. ZŠ:

Které ze stanovených 
podmínek provozu bylo 
nejsložitější splnit?

„Na návrat dětí jsme 
se připravovali s dosta-
tečným předstihem. Na-
koupili jsme virucidní 
dezinfekci a bezkontakt-
ní teploměry a připravili 
třídy i venkovní prosto-
ry, takže asi největším 
oříškem bylo zajištění 
stravování žáků. Musíme 
dodržet pravidlo, kdy se 
jednotlivé skupiny dětí 
nesmí vzájemně potkat. 
Pokud bychom chtěli, aby 
se žáci stravovali ve škol-
ní jídelně, tak by to trvalo 
nepřiměřeně dlouho (řá-
dově několik hodin), proto 
jsme přistoupili na vari-
antu, kterou připouští po-
kyn MŠMT, a žáci budou 
dostávat ve třídě studené 
obědové balíčky. Přípra-
vu těchto balíčků jsme 
si ostatně vyzkoušeli již 
v uplynulých týdnech, kdy 
u nás byli ubytováni vojá-
ci a části z nich naše paní 
kuchařky chystaly stravu 
právě v této podobě.“

Co považujete ze svého 
pohledu za nedomyšle-
né?

„Určitě jsou to dvou-
metrové odstupy mezi 
žáky. Zejména menší děti 

jsou neposedné jako pytel 
blech a potřebují se o pře-
stávce trošku proběhnout 
a ve třídě protáhnout. Po-
kud bychom měli striktně 
dodržet tohle nařízení, 
děti by se nesměly téměř 
hýbat, aby tohle pravidlo 
neporušily, což si nedo-
káži představit. Budeme 
se snažit, aby nedocházelo 
k vzájemnému tělesnému 
kontaktu dětí, ale dvoume-
trová vzdálenost zůstane 
asi utopií.“

Kolik se v první vlně 
zapojilo deváťáků (pro-
centuálně)?

„57,33 procent.“
Jaké očekáváte zapo-

jení ze strany dětí na 1. 
stupni (v procentech)? – 
odhad nebo na základě 
zjišťování?

„Do stanoveného termí-
nu, kdy mohou rodiče vy-
plnit elektronickou žádost, 
zbývá ještě několik dní, 
ale podle dosavadního po-
čtu to odhaduji na třetinu 
žáků.“

Co si myslíte, že rodiče 
nejvíce odrazuje dát děti 
znovu do školy?

„Velmi přísný režim, 
který budou muset děti 
ve škole dodržovat, a ne-
možnost dát děti do ranní 
družiny od 6 hodin. Rodi-
če byli také předem infor-
mováni, že řada dětí ne-
bude mít z organizačních 
důvodů svou paní třídní 
učitelku.“

Budete měřit při vstu-
pu teplotu bezkontakt-
ním teploměrem?

„Teplotu již nyní měří-
me při vstupu deváťákům 
a budeme v tom pokračo-
vat i u žáků 1. stupně. Sa-
mozřejmostí je důkladná 
hygiena rukou a prostor 
školy.“

Jaké předměty se bu-
dou vyučovat?

„Děti by měly plnit uči-
vo, které bude zasíláno 
i jejich spolužákům, kteří 
zůstávají doma. Pokud se 
to podaří organizačně zaji-
stit, tak by každou skupinu 
žáků měli mít na starosti 
dva vzájemně spolupracu-
jící učitelé. Jeden by učil 
i nadále distančně a druhý 
by byl s dětmi ve škole.“

Umožníte trávit pře-
stávky venku?

„Máme několik venkov-
ních prostor, kde by mohly 
děti trávit nejen přestávky, 
ale i část výuky. Jednotli-
vé skupiny se však nesmí 
vzájemně potkat, proto se 

budou muset prostřídat.“
Jak budou děti hod-

noceny na vysvědčení 
(známky, slovní) a co se 
do něj bude promítat?

„Budeme vycházet 
z ministerské vyhlášky 
211/2020 Sb., která se týká 
právě hodnocení žáků. 
Do známky za 2. polole-
tí by se mělo promítnout 
hodnocení žáka do 10. 
března, jeho práce při 
distanční formě vzdělává-
ní (s uvážením objektiv-
ních možností a podmínek 
pro zapojení žáka do vzdě-
lávání na dálku) a u žáků, 
kteří se od 25. května bu-
dou osobně účastnit vý-
uky, i hodnocení v rámci 
školní skupiny. Zejména 
u žáků, u kterých bude 
málo podkladů k hodno-
cení během jejich účasti 
ve škole do 10. března 
a u těch, kteří objektivně 
neměli možnost se zapojit 
ve větší míře do distanč-
ního vzdělávání, přihléd-
neme i k hodnocení za 1. 
pololetí. Hodnotit budeme 
většinu žáků a předmětů 
známkou, ale v někte-
rých případech využijeme 
stručného slovního hod-
nocení.“

Máte mezi zaměstnan-
ci osoby v tzv. riziko-
vé skupině? Budou jim 
upraveny podmínky vý-
konu práce?

„Do rizikové skupi-
ny patří poměrně hodně 
učitelů. Tito pedagogičtí 
pracovníci budou nadále 
pokračovat v distanční 
formě vzdělávání a úzce 
spolupracovat s ostatními 
učiteli.“

Jakékoliv vaše další 
sdělení, názor, výzva, po-
známka k dosavadní or-
ganizaci školního roku…

„Letošní školní rok je 
samozřejmě velmi nestan-
dardní a jednoduchý není 
pro děti, rodiče ani školy. 
Jsem velmi rád, že byla 
žákům 9. ročníku umož-
něna příprava na přijímací 
zkoušky v prostorách ško-
ly. Osobní účast žáků 1. 
stupně na poslední měsíc 
školního roku mi osobně 
již tak smysluplná nepři-
padá, zejména s přihléd-
nutím na stanovené pod-
mínky, ale samozřejmě 
naše škola udělá vše, co 
bude v jejich silách, aby 
se žáci ve škole cítili dobře 
a současně, aby byla zajiš-
těna ochrana jejich zdraví. 
Společně to zvládneme.“

Libor Kuča, 11. ZŠ:

Které ze stanovených 
podmínek provozu bylo 
nejsložitější splnit?

„Ještě nejsme u konce 
současné mimořádné si-
tuace. Je možné, že nej-
složitější úkoly nás teprve 
čekají. Pokud bych měl 
hodnotit stávající stav, tak 
asi požadavek na to, aby 
škola zabezpečila roze-
stupy žáků přicházejících 
do školy a před školou. 
Náročnost dalších podmí-
nek ukáže až počet vrace-
jících se žáků k běžné vý-
uce. Tuto skutečnost nám 
ukážou příští dny, dokdy 
mají rodiče projevit svou 
vůli poslat dítě k prezenč-
ní výuce.“

Co považujete ze svého 
pohledu za nedomyšle-
né?

„Některá doporučení 
vyplývající z metodi-
ky ministerstva školství 
k ochraně zdraví a provo-
zu základních škol mohou 
být diskutabilní, některá 
působí až nedomyšleně. 
Například představa, že 
učitel je pověřený vedením 
výuky 15členné skupiny 
žáků, které se bude věno-
vat 5 hodin ve třídě a další 
čas bude věnovat přípravě 
na další den, a vedle toho 
dalších 10 žáků jeho třídy 
na něj bude čekat doma, 
až online formou nebo 
alespoň písemnými poky-
ny povede jejich domácí 
vzdělávání, je nepředsta-
vitelná. Musíme ale dou-
fat, že zájem o distanční 
a prezenční formu vzdělá-
vání se rozprostře do opti-
mální rovnováhy a škola 
všechno zvládne. Velké 
obavy mám z informací, 
které v médiích prosakují 
v tyto dny, a to, že starší 
žáci během června nastou-
pí do škol a zároveň bude 
platit pravidlo 15členných 
školních skupin. Pokud 
nám do školy nastoupí 
větší počet mladších žáků 
a my pro ně použijeme 
i třídy vyšších tříd, nebu-
deme mít prostor pro starší 
žáky.“

Kolik se v první vlně 
zapojilo deváťáků?

„Tady bude přesnější asi 
hovořit ne o všech devá-

ťácích, ale pouze o těch, 
kterým bylo vzdělávání 
určeno. Nutno hovořit 
o těch, kteří se mají při-
pravovat ke společné při-
jímací zkoušce ke studiu 
na střední školu. V letoš-
ním školním roce máme 
v 9. ročníku 34 žáků, kteří 
v rámci dalšího středo-
školského studia volili 
čtyřletý studijní program 
ukončený maturitní 
zkouškou a kteří by měli 
skládat společnou přijíma-
cí zkoušku. Ke vzdělávání 
rodiče zapsali 30 dětí. Ho-
voříme tedy o 88 % žáků 
dané skupiny. Z celkového 
počtu žáků 9. ročníku je to 
67 % žáků.“

Jaké očekáváte zapo-
jení ze strany dětí na 1. 
stupni?

„Naše informace se 
různí. Jinak to vypadalo 
v průběhu předcházejí-
cích týdnů a dnů, jiné sig-
nály máme v tuto dobu. 
Na začátku příštího týd-
ne, dokdy se mají rodiče 
vyjádřit, budeme infor-
movanější a kompetent-
nější. Po zkušenostech se 
zahájením výuky žáků 9. 
ročníku víme, že někteří 
rodiče se rozhodují na po-
slední chvíli.“

Co si myslíte, že rodiče 
nejvíce odrazuje dát děti 
znovu do školy?

„Objektivně nejsem 
schopen říct. Domnívám 
se ale, že roli hrají obavy 
o zdraví. Mnozí rodiče se 
budou rozhodovat také 
v závislosti na pravidlech 
čerpání ošetřovného. Ně-
kteří řeší také to, zda se 
jejich dítěti bude či nebu-
de věnovat jejich třídní 
učitel či učitelka. V našich 
podmínkách se budeme 
v maximální míře snažit 
udržet co nejvíce žáků 
ve skupině učitele, který je 
učí i v běžném školním re-
žimu. Všechno ale ovlivní 
počet přihlášených žáků, 
kterých může být ve sku-
pině maximálně 15.“

Budete měřit při vstu-
pu teplotu bezkontakt-
ním teploměrem? 

„Ne, nebudeme.“
Jaké předměty se bu-

dou vyučovat?
„Máme v plánu žáky 

denně vyučovat, v závis-
losti na ročníku a organi-
začních opatřeních, 4 nebo 
5 hodin denně. Budeme se 
věnovat všem vzděláva-
cím předmětům kromě 
tělocviku, jehož výuka 
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je metodickým pokynem 
ministerstva školství za-
kázaná.“

Umožníte trávit pře-
stávky venku?

„Nabízí se nám školní 
nádvoří. Vše ale rozhod-
ne počet vytvořených 
školních skupin. Alespoň 
v nějakém rozsahu by-
chom rádi daný prostor 
využívali.“

Jak budou děti hodno-
ceny na vysvědčení a co 
se bude do něj promítat?

„Pro hodnocení a kla-
sifikaci v tomto pololetí 
byly školám doporučeny 
určité postupy. Mám svou 
vlastní představu. Musí-
me se ale v rámci peda-
gogické rady naší školy 
dohodnout na určitých 
prioritách a jednotném 
přístupu. Zdrojem pololet-
ní klasifikace mohou být 
únorové výsledky, kte-
ré žáci získali, když byli 
přítomni ve škole, míra 
zapojení a plnění pracov-
ních a vzdělávacích úkolů 
v rámci distanční formy 
vzdělávání. Může se stát, 
že někteří žáci budou po-
zváni k určité formě pře-
zkoušení.“

Máte mezi zaměstnan-
ci osoby v tzv. riziko-
vé skupině? Budou jim 
upraveny podmínky vý-
konu práce? 

„V naší škole pracují 
zaměstnanci, kteří mají 
omezení rizikové skupiny. 
Doufám, že se nám poda-
ří zajistit takové pracovní 
podmínky, které budou 
eliminovat bezpečnost-
ní rizika na přijatelnou 
míru.“

Denisa Rožnovská 
Rojíčková, ZŠ Skalice:

Které ze stanovených 
podmínek provozu bylo 
nejsložitější splnit?

„Prostorové.“
Co považujete ze svého 

pohledu za nedomyšle-
né?

„Všechno. Asi není jed-
noduché vymyslet řešení 
pro různé typy škol, tak-
že jsme si všechno museli 
domyslet a přizpůsobit na-
šim podmínkám.“

Kolik se v první vlně 
zapojilo deváťáků (pro-

centuálně)?
„Naše škola má pouze 

první stupeň.“
Jaké očekáváte zapo-

jení ze strany dětí na 1. 
stupni (v procentech)? – 
odhad nebo na základě 
zjišťování?

„Asi 75 %, na základě 
zjišťování.“

Co si myslíte, že rodiče 
nejvíce odrazuje dát děti 
znovu do školy?

„Na to nedokážu odpo-
vědět, každý může mít své 
důvody.“

Budete měřit při vstu-
pu teplotu bezkontakt-
ním teploměrem?

„Bezkontaktní teplomě-
ry máme, budeme je pou-
žívat podle potřeby.“

Jaké předměty se bu-
dou vyučovat?

„Každá z třídních uči-
telek si rozhodne, co je 
priorita. Určitě to bude 
ČJ, M, AJ, ale nevyluču-
jeme ani ostatní předmě-
ty, aby to žáci měli aspoň 
trochu pestré. Páťáci by 
měli zvládnout i učivo VL 
a PŘ, aby byli připrave-
ni na přechod na městské 
školy.“

Umožníte trávit pře-
stávky venku?

„Pokud dovolí počasí, 
tak určitě ano.“

Jak budou děti hod-
noceny na vysvědčení 
(známky, slovní) a co se 
do něj bude promítat?

„Známky. Do hodnoce-
ní se promítnou znalosti, 
dovednosti, snaha, pří-
stup.“

Máte mezi zaměstnan-
ci osoby v tzv. riziko-
vé skupině? Budou jim 
upraveny podmínky vý-
konu práce?

„Nemáme.“
Jakékoliv vaše další 

sdělení, názor, výzva, po-
známka k dosavadní or-
ganizaci školního roku…

„Za naši školu mohu 
zodpovědně říct, že je 
za námi kus práce, kus 
dobré práce. Je to zásluha 
nejen učitelek, ale také ro-
dičů a dětí. Všem moc dě-
kuji za to, jak se k novému 
typu výuky postavili, jak 
to zvládli, spolupracovali 
a každý den se posouvali 
a zlepšovali. Děkuji za tr-
pělivost a ochotu rodičů, 
za chuť hledat nové mož-
nosti učitelkám a za ká-
zeň, píli a spolupráci dě-
tem. Asi každá škola se 
potýkala s nějakými pro-
blémy, protože manuály 

a nařízení se dělají od sto-
lu a je pak na nás, jak je 
přizpůsobíme našim pod-
mínkám a zdravému ro-
zumu. Jaké si to uděláme, 
takové to budeme mít, a to 
ať je výuka distanční nebo 
zpátky ve školách.“

 
Ilona Martínková, 

ZŠ Chlebovice:

Které ze stanovených 
podmínek provozu bylo 
nejsložitější splnit?

„Dostatečně zabezpe-
čit všechno ke splnění 
hygienických podmínek; 
nastavit pravidla pro za-
bezpečení dodržování 
preventivních opatření 
dětmi. S částečným ná-
vratem do škol pandemie 
nekončí, proto je stále po-
třeba dodržovat preventiv-
ní opatření, která nařizuje 
ministerstvo zdravotnic-
tví.“

Co považujete ze svého 
pohledu za nedomyšle-
né?

„Manuál MŠMT.“
Kolik se v první vlně 

zapojilo deváťáků (pro-
centuálně)?

„Jsme škola jen s prv-
ním stupněm.“

Jaké očekáváte zapo-
jení ze strany dětí na 1. 
stupni (v procentech)? – 
odhad nebo na základě 
zjišťování?

„Předběžné zjišťování – 
50 %.“

Co si myslíte, že rodiče 
nejvíce odrazuje dát děti 
znovu do školy?

„Obava z možného 
ohrožení zdraví; riziko-
vost v rodinách.“

Budete měřit při vstu-
pu teplotu bezkontakt-
ním teploměrem?

„Ano.“
Jaké předměty se bu-

dou vyučovat?
„Převažovat budou ja-

zyk český, matematika 
a angličtina.“

Umožníte trávit pře-
stávky venku?

„Ano, v maximální 
možné míře.“

Jak budou děti hod-
noceny na vysvědčení 
(známky, slovní) a co se 
do něj bude promítat?

„Druhé pololetí školní-
ho roku 2019/2020 probí-

há za zcela mimořádných 
podmínek, a proto nelze 
hodnotit podle stejných 
měřítek jako například 
minulý školní rok. Hod-
notit budeme známkami. 
Řídit se budeme vyhláš-
kou MŠMT k hodnocení 
výsledků a vzdělávání pro 
2. pololetí tohoto školního 
roku. Vycházet budeme: 
a) z podkladů pro hodno-
cení získaných v druhém 
pololetí v době, kdy žák 
má povinnost řádně do-
cházet do školy (tj. do 10. 
března), b) podpůrně 
z podkladů pro hodnocení 
získaných při vzdělávání 
na dálku, pokud má pro 
takové vzdělávání žák 
podmínky, nebo podpůrně 
z podkladů pro hodnocení 
získaných při vzděláva-
cích aktivitách konaných 
ve škole v době, kdy žák 
nemá povinnost řádně 
docházet do školy, c) pod-
půrně z hodnocení výsled-
ků žáka za první pololetí 
školního roku 2019/2020.“

Máte mezi zaměstnan-
ci osoby v tzv. riziko-
vé skupině? Budou jim 
upraveny podmínky vý-
konu práce?

„Ano máme; podmínky 
výkonu práce budou upra-
veny.“

Jakékoliv vaše další 
sdělení, názor, výzva, po-
známka k dosavadní or-
ganizaci školního roku…

„Všem přeji hodně sil 
a hlavně pevné zdraví!“

Libor Kvapil, 
ZŠ Lískovec:

Které ze stanovených 
podmínek provozu bylo 
nejsložitější splnit?

„Nejtěžší bylo promys-
let, jak zabezpečit výuku 
žáků ve škole a současně 
zachovat dobře fungující 
výuku na dálku, zajistit 
organizaci přítomných 
ve škole a zabezpečit 
všechna hygienická pra-
vidla.“

Co považujete ze svého 
pohledu za nedomyšle-
né?

„Tvorba 15členných 
skupin, které se navzájem 
nesmí setkávat. Je těžké 
vysvětlit rodičům, které 
dítě může a které nemů-

že být u třídní učitelky. 
Čas ukáže, které kroky 
vedly k dobrému průběhu 
vzdělávání. Připravit třídy 
pro deváťáky bylo vcelku 
snadné. Stejně tak je za-
vádějící název zájmové 
vzdělávání, protože akti-
vity, které musí splňovat 
bezpečná zdravotní hle-
diska, bude jistě obtížné 
zabezpečit a objektivně 
příliš zájmová v pravém 
slova smyslu nemohou být, 
navíc po poměrně dlouhou 
dobu. Snad se dočkáme 
dalšího uvolnění pravidel 
a děti si budou moci hrát 
alespoň na školní zahradě 
bez roušek. Nejsou nám 
jasná občasná prohlášení 
v médiích, že se v červnu 
vrátí do škol i žáci II. st. 
Pokud budou platná sou-
časná prohlášení o max. 
počtu 15 žáků, tak je jed-
noduchým výpočtem více 
než zřejmé, že toto je ne-
realizovatelné vzhledem 
k prostorovým kapacitám 
školy včetně chybějících 
pedagogických pracovní-
ků pro jednotlivé skupi-
ny.“

Kolik se v první vlně 
zapojilo deváťáků (pro-
centuálně)?

„85 % (100 % těch, co 
se připravují na přijímací 
zkoušky).“

Jaké očekáváte zapo-
jení ze strany dětí na 1. 
stupni (v procentech)? – 
odhad nebo na základě 
zjišťování?

„Zjistili jsme dotazní-
kem, že asi 75 %.“

Co si myslíte, že rodiče 
nejvíce odrazuje dát děti 
znovu do školy?

„Zřejmě obava o zdraví 
dětí a zdraví starších ro-
dinných příslušníků z ri-
zikových skupin. Možná 
je skutečnost, že starší 
sourozenec 6.–8. tř. musí 
být stejně doma, proto zů-
stanou doma děti obě.“

Budete měřit při vstu-
pu teplotu bezkontakt-
ním teploměrem?

„Ne. Máme ho k dispo-
zici, pro orientační měření 
teploty v případě podezře-
ní na onemocnění žáka.“

Jaké předměty se bu-
dou vyučovat?

„Budeme vyučovat pře-
devším základní předmě-
ty – matematiku, český 
jazyk a anglický jazyk. 
Další předměty okrajo-
vě, výchovy vynecháme. 
Vyučovat budeme tak, že 
žáci, kteří zůstanou doma, 
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budou mít stejné úkoly 
jako ti ve škole.“

Umožníte trávit pře-
stávky venku?

„Ano, máme mnoho 
prostoru, naše školní za-
hrada bude jistě i s travna-
tým hřištěm využita.“

Jak budou děti hod-
noceny na vysvědčení 
(známky, slovní) a co se 
do něj bude promítat?

„Respektujeme doporu-
čení, že není žádoucí, aby 
se hodnocení žáků zhor-
šilo oproti obvyklým vý-
sledkům z důvodu složité 
rodinné situace nebo nižší 
schopnosti přípravy mimo 
školní kolektiv. Hodnoce-
ni budou známkou, řídíme 
se vyhláškou Ministerstva 
školství, mládeže a tělo-
výchovy č. 211/2020 Sb. 
Hodnocení bude vycházet 
z: a) podkladů pro hod-
nocení získaných v dru-
hém pololetí v době, kdy 
žák má povinnost řád-
ně docházet do školy, b) 
podpůrně z podkladů pro 
hodnocení získaných při 
vzdělávání na dálku, po-
kud má pro takové vzdělá-
vání žák podmínky, nebo 
podpůrně z podkladů pro 
hodnocení získaných při 
vzdělávacích aktivitách 
konaných ve škole v době, 
kdy žák nemá povinnost 
řádně docházet do školy 
c) podpůrně z hodnocení 
výsledků žáka za první 
pololetí školního roku 
2019/2020.“

Máte mezi zaměstnan-
ci osoby v tzv. riziko-
vé skupině? Budou jim 
upraveny podmínky vý-
konu práce?

„Ano, jsem se zaměst-
nanci v kontaktu. Jejich 
připomínky se budeme 
snažit respektovat.“

Jakékoliv vaše další 
sdělení, názor, výzva, po-
známka k dosavadní or-
ganizaci školního roku…

„Snad by bylo přínosné 
sjednotit pro budoucnost 
nástroje a postupy vzdělá-
vání na dálku v rámci ško-
ly s přihlédnutím na po-
třeby předmětů a stáří 
žáků. Nikdo neví, jestli 
tato opatření nebudeme 
v blízké době potřebovat. 
Každá obtížná situace 
přináší nové výzvy, ale 
i následný dobrý pocit, že 
společnými silami a vzá-
jemnou pomocí jsme vše 
zvládli. Věříme, že peda-
gogové svým přístupem 
dávají i konkrétní příklad 

žákům, jak si mají v živo-
tě pomáhat a společně řešit 
problémy.“

Dana Zemánková, 
ZŠ a MŠ Naděje:

Které ze stanovených 
podmínek provozu bylo 
nejsložitější splnit?

„Jako škola podle § 16 
odst. 9 školského zákona 
v podstatě pracujeme se 
žáky po celý školní rok 
za podmínek, které uvádí 
manuál MŠMT pro součas-
nou výuku – třídy mají nej-
vyšší počet 14 žáků (pokud 
se nejedná o třídu se sníže-
ným počtem do 6 dětí), tří-
dy jsou vybaveny lavicemi 
pro jednoho žáka, prostoro-
vé uspořádání lavic ve třídě 
odpovídá zvýšeným hygie-
nickým požadavkům na m2 
pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami 
podle vyhlášky MZ. Vzhle-
dem k handicapu žáků 
předpokládám náročnější 
realizovat požadavek no-
šení roušky ve škole nebo 
ve výuce – pokud nedojde 
již k uvolnění opatření no-
šení roušek.“

Co považujete ze svého 
pohledu za nedomyšlené?

„Vyjadřuji se konkrét-
ně k naší škole – dle mého 
soudu jsou kritéria riziko-
vých skupin žáků, které 
zamezují dětem s handica-
pem návrat do školy, hodně 
široké. Myslím si, že např. 
žáci s lehkým mentálním 
postižením nebo jiným leh-
čím handicapem by již rádi 
do školy chodili. A mám in-
formace, že rovněž naši žáci 
2. stupně základní školy by 
uvítali návrat do školy. Již 
nyní si spoluorganizují se 
svými učiteli zájmové akti-
vity, např. vycházky do pří-
rody nebo návštěvu ZOO 
– v malém počtu a za dodr-
žení omezujících pravidel.“

Kolik se v první vlně 
zapojilo deváťáků (pro-
centuálně)?

„V naší škole nemáme 
žáky 9. ročníku ZŠ nebo 10. 
ročníku ZŠS, kteří se hlásí 
na střední školu s přijíma-
cím řízením. Vycházející 
žáci jsou již přijati na odpo-
vídající střední školu.“

Jaké očekáváte zapo-
jení ze strany dětí na 1. 

stupni (v procentech)? – 
odhad nebo na základě 
zjišťování?

„Zapojení žáků do vý-
uky na 1. stupni bude níz-
ké, maximálně 30–35 % 
ve třídách základní školy, 
tj. u žáků, kteří by se moh-
li znovunavrátit do školy. 
Jednak zapojení do výuky 
omezují faktory handica-
povaných žáků a jednak 
po osobním telefonickém 
zjišťování u řady rodičů 
mohu konstatovat, že rodiče 
ve větší míře pracují formou 
home office nebo pobírají 
ošetřovné nebo žijí ve spo-
lečné domácnosti se starší 
osobou v rizikovém věku 
(babička, dědeček) a toto je 
důvod nízkého zapojení se 
do výuky. A vzdělávání je 
realizováno v současnosti 
na dobrovolné bázi.“

Co si myslíte, že rodiče 
nejvíce odrazuje dát děti 
znovu do školy?

„Nabízíme rodičům 
pobyt dětí ve škole od 8 
do 15.30 h., ale bez ranní 
družiny. To je první omezu-
jící faktor. Dalším odrazují-
cím faktorem je obava rodi-
čů z možné nákazy, kterou 
by dítě z kolektivu ve škole 
doneslo domů. Doplňujícím 
faktem motivace rodičů 
k posílání dětí do školy jsou 
opatření státu, která stát 
nabízí k využití rodičům 
proto, aby zastavil epidemii 
covidu-19.“

Budete měřit při vstu-
pu teplotu bezkontaktním 
teploměrem?

„Nebudeme. Zákonný 
zástupce je povinen ode-
vzdat Prohlášení o bezin-
fekčnosti hned první den 
příchodu žáka do školy. Pak 
spoléháme na zodpověd-
nost rodičů posílat do školy 
dítě zdravé. Bezkontaktní 
teploměr jsme zakoupili pro 
potřeby použití v případě 
podezření na nemoc u dětí 
a žáků, které by se mohlo 
projevit v průběhu pobytu 
ve škole.“

Jaké předměty se bu-
dou vyučovat?

„Denně se budou žáci 
učit 4 vyučovací hodiny, 
zpočátku formou ranních 
kruhů a časových bloků 
s hravou náplní. Postupně 
se bude realizovat výuka 
hlavních předmětů a opět 
formou her a zážitkové 
pedagogiky. Cílem bude 
procvičování a utvrzo-
vání probraného učiva. 
„Nedobrané“ učivo tohoto 
roku přesunujeme do plánu 

na příští školní rok. Odpo-
ledne se žákům budou vě-
novat vychovatelé a asisten-
ti pedagoga s programem 
zájmového vzdělávání nebo 
deskových her.“

Umožníte trávit pře-
stávky venku?

„Ano. Máme k tomu 
vhodné podmínky – školní 
zahradu. Uzpůsobíme tomu 
i časové bloky výuky.“

Jak budou děti hod-
noceny na vysvědčení 
(známky, slovní) a co se 
do něj bude promítat?

„Využijeme odpovídají-
cí možnosti pro hodnocení 
žáka – klasifikaci z počátku 
nového pololetí, pravidla 
formativního hodnocení 
žáka a individuální celkové 
zhodnocení žáka v přístupu 
a plnění úkolů při distanč-
ní výuce – kompetence 
k učení, kompetence pra-
covní a další. Na vysvěd-
čení budou žáci hodnoceni 
známkou, pokud nebude 
žák na základě Doporuče-
ní školského poradenského 
zařízení hodnocen jiným 
způsobem.“

Máte mezi zaměstnanci 

osoby v tzv. rizikové sku-
pině? Budou jim upra-
veny podmínky výkonu 
práce?

„Vzhledem k návratu 
nízkého počtu žáků do ško-
ly nepředpokládám, že by-
chom nezajistili případnou 
náhradu za zaměstnance 
v rizikové skupině. Dle 
nové vyhlášky mohou za-
stoupit také vychovatelé 
a asistenti pedagoga. „Ri-
zikoví“ zaměstnanci budou 
pokračovat v řízení distanč-
ní výuky u žáků, kteří z dů-
vodu rizikových faktorů 
a svého handicapu nena-
stoupí k výuce do školy.“

 Jakékoliv vaše další 
sdělení, názor, výzva, po-
známka k dosavadní or-
ganizaci školního roku…

„Rodiče nemusí mít 
obavu, že dva měsíce ne-
docházky do školy jejich 
dětí se negativně projeví 
na vzdělávání a rozvoji 
osobnosti. Učivo se žáci 
doučí v úvodu nového škol-
ního roku, a naopak zralejší 
přístup žáka umocní účinek 
nových znalostí a doved-
ností.“

POMOC STRÁŽNÍKŮM: Městská policie děkuje 
společnosti Beskydská likérka s.r.o., která se v této 
nelehké  době  postarala  o  pitný  režim  strážníků 
ve službě a darovala jim sirupy Fruttanella.

Dotační program „Podpora a rozvoj kulturních 
aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2020“
Řádně vyplněné žádosti 

o poskytnutí dotace z do-
tačního programu „Podpo-
ra a rozvoj kulturních akti-
vit ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2020“ je možno po-
dat do 31. 5. 2020 (lhůta je 
zachována, pokud byla zá-
silka s žádostí podána nej-
později poslední den lhůty 
k přepravě u poskytovatele 
poštovních služeb).

Veškeré informace sou-
visející s dotačním progra-
mem „Podpora a rozvoj 
kulturních aktivit ve měs-
tě Frýdek-Místek na rok 
2020“ včetně formulářů 

a podmínek jsou k dispo-
zici na internetové adrese:

h t t p : / / w w w. f r yd e -
k mis tek .cz /cz /obcan /
organy-mesta/magistrat-
-mesta/odbor-skolstvi-kul-
tury-mladeze-a-telovycho-
vy/tiskopisy-materialy/

Kontaktní osoba pro 
dotační program „Pod-
pora a rozvoj kulturních 
aktivit ve městě Frýdek-
-Místek na rok 2020“: 
Jitka Kališová, odbor 
školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy, tel. 
558 609 202, kalisova.jit-
ka@frydekmistek.cz.
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tář, který je tvořen kamennou 
a zděnou mensou, na níž je 
umístěn dřevěný oltářní násta-
vec. Oltář je zdoben zlacenými 
akantovými řezbami, které ob-
klopují oltářní obraz zachycu-
jící smrt a nanebevstoupení sv. 
Barbory. 

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídkovou trasou po Frý-
deckém zámku projdete Ry-
tířský sál s erbovními obrazy 
slezské šlechty, zámecké interi-
éry instalované v reprezentač-
ních prostorách, vyhlídkovou 
věž – gloriet a kapli sv. Barbo-
ry. Stylizovaný zámecký okruh 
ukazuje život šlechty a měšťan-
stva v historické oblasti těšín-
ského knížectví, převážně z 19. 
století. Od 26. května!

Výstavy:
Krajiny a lidé 

Jaroslava Homolky
Výstava k životnímu jubileu 
Jaroslava Homolky předsta-
ví poprvé přehled malířského 
a grafického díla významného 
malíře regionu. Námětově čer-
pá umělec především z Bes-
kyd, Valašska, jižních Čech, 
Šumavy a Krkonoš. Vystavuje 
od roku 1985 a pro milovníky 
umění je jeho dílo vystavené 
na Frýdeckém zámku velkým 
objevem.
Výstava prodloužena do 7. 
června.

Lukáš Horký 
– Příběh krajiny

Často míváš pocit, že tě 
na tvých toulkách cosi provází 
a oslovuje. Bloudíš světem, dí-
váš se kolem sebe a to, co vidíš, 
zapisuješ jako do deníku. Dřív 
než slunce zapadne za horizont, 
digitální otisk krajiny obalíš 
do několika slov a zaznamenáš, 
abys věděl, kde jsi byl.
Nejnovější fotografický projekt 
Lukáše Horkého. Bezúčelná 
procházka krajinou a fotoapa-
rát mobilního telefonu.
Výstava prodloužena do 7. 
června.

Fenomén Merkur
Legendární stavebnice Mer-
kur se už téměř 100 let vyrábí 
na stejném místě, v Polici nad 
Metují v Královéhradeckém 
kraji. Výstava představí histo-
rii této fenomenální hračky pro 
malé i velké. 
Výstava reinstalována a pro-
dloužena.

Od draissiny k bicyklu
Velocipéd, bicykl, jízdní kolo – 
jeden z nejužitečnějších vyná-
lezů v dějinách lidstva. Od po-
čátečního odrážení nohama, 
přes pevné kliky na ose před-
ního kola, po krátkém období 
módy vysokých kol, tricyklu, 
kvadracyklů se po roce 1879 

PŘIPRAVUJEME
Út 2. 6. ve 20.00

Jaroslav Pszczolka
So 6. 6. ve 20.00

Plyš
Út 9. 6. ve 20.00

The Yellow Socks
So 13. 6. ve 20.00

Death Hornet 
/ Fell on Mad Days
Út 16. 6. ve 20.00

Kaczi
Ne 13. 9. v 19.00, 

Kino Petra Bezruče
Dan Bárta & Illustratosphere 

Po 21. 9. v 19.00
Lukáš Pavlásek: 

Kdo nepláče není Čech
St 7. 10. v 19.00, 

Kino Petra Bezruče
Olympic: Permanentní tour

www.knihovnafm.cz

Turistické informační cent-
rum Frýdek-Místek

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

9. 6. 
Technotrasa – Po stopách 

litiny a smaltu
komentovaná prohlídka

sraz v 15.00 hodin v TIC 
Frýdlant n. O., Hlavní 1755, 

vstupné 120 Kč/dosp., 80 Kč/
dítě, s Beskydy Card výhoda 
20 %, nutná rezervace na tel. 

558 676 909, 
www.visitfm.cz 

16. 6.
Technotrasa 

– Po  stopách textilek
komentovaná prohlídka

sraz v 15.00 hodin v TIC 
Místek, náměstí Svobody 6, 

vstupné 120 Kč/dosp., 80 Kč/
dítě, s Beskydy Card výhoda 
20 %, nutná rezervace na tel. 

558 646 888, 
www.visitfm.cz 

20. 6.
Frýdek≈Místek objektivem 
aneb Foťte jinak, foťte lépe
fotokurz s Janem Bainarem

sraz v 9.00 hodin u TIC 
Místek, náměstí Svobody 6, 
vstupné 300 Kč/osoba, nutná 
rezervace v TIC Místek a TIC 

Frýdlant n. O.
www.visitfm.cz  
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1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz

MUZEUM BESKYD

Tel.: 558 630 051-3, 

558 628 001
Fax: 558 630 452

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

Muzeum Beskyd 
Frýdek-Místek 

ZNOVU OTEVŘENO!
Vážení návštěvníci, muzeum se 
od 12. května znovu otevřelo 
veřejnosti. Vzhledem k nutnos-
ti dodržování platných vládních 
nařízení jsme nuceni přistoupit 
k jistým provozním opatřením. 
Seznam těchto opatření a bez-
pečnostních pokynů naleznete 
na webových stránkách muzea: 
w w w.mu z eu mb e sk yd .c om /
dokumenty-muzea/zasady-co-
vid-19/

Stálé expozice:
BESKYDY 

– PŘÍRODA A LIDÉ
Příroda odjakživa působila 
na lidský život a způsob ob-
živy, ale také lidská činnost 
ovlivňovala a nadále ovlivňuje 
beskydskou přírodu. Expozice 
provází návštěvníka způso-
bem, jakým lidé do hor míří – 
od města a městského života až 
po nejčistší přírodu, její vývoj 
a ochranu. Cestou ho seznamu-
je s důležitými momenty z naší 
historie, etnografie, geologie, 
botaniky, zoologie, mineralo-
gie a dalších oborů, které do-
hromady utvářejí celkovou mo-
zaiku Beskyd. Nově otevřená 
muzejní expozice představuje 
propojenost přírody a lidské 
činnosti. 

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, 
a zároveň jednomu městu 
Frýdek-Místek. Každé z nich 
vzniklo a vyvíjelo se na jiném 
historickém území, které od-
dělovala jen „šumivá, divoká 
Ostravice“. Vzdálená i blízká, 
historická, a zároveň moderní, 
byla a jsou města Frýdek a Mís-
tek. Zaslouží si, aby lidé v nich 
žijící byli připomínáni a jejich 
činy zaznamenávány.

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

Expozice v sakristii Zámecké 
kaple svaté Barbory je připo-
mínkou, že Frýdek patřil od 18. 
století k nejznámějším marián-
ským poutním místům ve Slez-
sku. Vystaveny jsou fotografie, 
liturgické předměty, tisky, dár-
ky z pouti k Panně Marii Frý-
decké, kterou podniklo od dru-
hé poloviny 17. století dodnes 
nepřeberné množství poutníků.

ZÁMECKÁ KAPLE 
SV. BARBORY

Zámecká kaple svaté Barbory 
byla vystavěna mezi lety 1636– 
–1664 za Jiřího z Oppresdorfu. 
Dominantou kaple je hlavní ol-

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Kultura FM LIVE
19. 5. Náhoda

Kapela, která se poskládala 
úplně náhodně. Skupina muzi-
kantů, co vytváří nové populár-
ní pop-rockové písně. 

23. 5. Pavel Sabela
Obyvatel Frýdku-Místku, kte-
rý překonal nejdelší turistic-
kou trasu – Continental Divide 
Trail (CDT) čítající pět tisíc ki-
lometrů dlouhý výšlap. V rám-
ci cestovatelské přednášky nám 
dobrodruh vylíčí své dojmy 
z náročné cesty a také o tom, co 
bylo po návratu domů.

26. 5. Mletý Standard
Koncert frýdecko-místecké 
punk-rock‘n‘rollové kapely 

30. 5. D.N.A.
Divadelní představení nadše-
ných amatérů z Frýdku-Místku  

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

ST 20. 5. v 17.00
Bloodshot 

titulky | 140 / 120 Kč
ST 20. 5. v 19.30

Poslouchej 
česky | 130 Kč

ČT 21. 5. v 17.00
Ježek Sonic 

dabing | 130 / 110 Kč
ČT 21. 5. v 19.30

Emma
titulky | 140 Kč

PÁ 22. 5. v 17.00
Chlap na střídačku 

česky | 140 Kč
PÁ 22. 5. v 19.30

Malá lež 
titulky | 130 Kč

SO 23. 5. v 10.00
Zapomenutý princ 
dabing | 130 / 110 Kč

NE 24. 5. v 17.00
Tlapková patrola: 

Vždy ve střehu 
dabing | 130 / 110 Kč

NE 24. 5. v 19.00
V síti 

česky | 140 Kč
PO 25. 5. v 17.00

Frčíme 
dabing | 140 / 120 Kč

PO 25. 5. v 19.30
Vysoká dívka 

titulky | 130 / 110 Kč
ST 27. 5. v 17.00

V síti 
česky | 140 Kč

ST 27. 5. v 19.30
Lov 

titulky | 130 Kč
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masově rozšířilo tzv. bezpeč-
né kolo s válečkovým řetězem. 
V Čechách bylo vyrobeno prv-
ní kolo již v roce 1863 a postup-
ně zde vzniklo několik desítek 
výrobců jízdních kol. Výstava 
otevřena od 11. června do 6. 
září.

Volání dálek
Společnost Zoogeos Bohemia 
za 25 let své existence uskuteč-
nila 14 velkých expedic za po-
znáním přírody do nejrůzněj-
ších atraktivních destinací. Její 
členové v navštívených oblas-
tech prováděli své výzkumy 
spojené s dokumentací přírody 
a sbírky svých domovských 
muzeí obohatili o zajímavý ma-
teriál. Putovní výstava přiblíží 
přírodovědné expedice, přede-
vším poslední pětiletý projekt 
zaměřený na výzkum zvířeny 
v málo probádaných balkán-
ských zemích. Výstava otevře-
na od 18. června do 13. září.

 ...a byla svatba
Výstava fotografií, šatů, oble-
ků, tiskovin, ale i upomínko-
vých předmětů připomene do-
nedávna jeden ze tří základních 
pilířů lidského života – svatbu. 
Obřad, který byl krásný, vese-
lý a důstojný. Výstava otevřena 
od 20. června do 13. září.

Akce:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA 
– HLEDAČKA

Procházku si můžete zpestřit 
zábavnou hrou pro celou ro-
dinu – vyřešit několik úkolů 
a najít poklad. Více informací 
na webových stránkách nebo 
na pokladně muzea.

30. června
Pohádkové vysvědčení

Nemůžou si vaše ratolesti vy-
zvednout vysvědčení ve škole? 
Nevadí. Máme pro ně náhradní 
řešení. Strávený den na Frý-
deckém zámku plný zábavných 
úkolů, her a pohádkových po-
stav.

KNIHÁRIUM - ANTIKVARIÁT

Náměstí Svobody 29, Místek
Tel.: 777 117 969

.
ŠKolA jógY KARAKAl

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

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

Tel.: 607 720 251, 737 617 841
Milí přátelé,
velice nás potěšily vaše moc 
krásné reakce na joga nidru 
RÁJ NA ZEMI. Naše možnost 
zase se pravidelně setkávat 
ještě nenastala, je tu však pro 

mnohé z nás příležitost zpoma-
lit v tom zběsilém tempu, které 
ještě „včera“ všude panovalo, 
nadechnout se probouzející se 
přírody, zastavit se a pokusit 
se častěji zastavit i toho „au-
topilota“ v naší hlavě, aby se 
mohlo rozeznít TICHO. Ve kte-
rém ostatně je nejvíce odpovědí 
i nejvíce inspirace. 
Při procházkách kolem nád-
herné řeky Morávka vznikla 
i nahrávka, ve které se můžete 
zaposlouchat jak do její vlast-
ní moudrosti, tak do sametově 
hebkého hlasu Lenky Kovalo-
vé, kterou inspirovala ke krát-
ké relaxaci. Najděte si klidné 
místo a zaposlouchejte se, co 
vypráví ŘEKA…
http://www.joga-karakal.cz/ak-
tuality
Se srdečným pozdravem a přá-
ním krásných jarních dní učite-
lé a přátelé Školy jógy Karakal.

STUdIo jógA pod Věží 

Na Půstkách 68
738 01 Frýdek-Místek

Petra Morysová
tel.: 602 409 791

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

www.jogapodvezi.cz

jógA V dENNíM žIVoTě

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

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

www.joga.cz/frydek-mistek

SAHAdžA jógA

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

Lekce sahadža jógy 
a přirozené meditace 

– Pionýrů 839, budova A 
(Seliko park).

jógA BERKANA

Tel.: 603 793 595
eva@berkana.cz

www.yoga-berkana.cz

lIdoVÝ dŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz

MAgNolIE 

Centrum péče o těhotné, 
ženu a dítě 

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

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

 Hospůdka U Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz

dIVAdlo ČTYŘlíSTEK

divadlo Na Slezské
Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz

KUlTURNí dŮM FRÝdEK

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

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

Web: 
www.kulturnidumfrydek.cz

jUNÁK – ČESKÝ SKAUT, z.S.

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

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

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

e-mail: 
marcela.tkacova@seznam.cz

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

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

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

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

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

SVČ KlíČ

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

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

KlUB NEzBEdA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

Středisko Charity F-M
F. Čejky 450, Frýdek-Místek

(v budově Lidového domu)
mobil: 732 628 731, 

733 433 177
klubnezbeda@charitafm.cz
www.charitafm.cz/nezbeda 

TANEČNí STUdIo dANCEpoINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

Markéta Bilasová, 
tel.: 776 096 091,
tel.: 602 687 496

ATElIÉR KRESBY A MAlBY

 Skalice 313
704 420 053 

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

VÝTVARNÝ ATElIÉR

Frýdek, Bruzovská 2589, 
budova B Goodwillu, 

737 178 841
vera.neu@email.cz

vytvarny.atelier@post.cz

FAUNApARK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

Po dobu pandemie vstup 
na akce pouze s rouškou a ma-
ximálně 100 osob.
Obvyklé vstupné 50 Kč. Výtě-
žek ze vstupného jde na rozvoj 
Faunaparku!

čtvrtek 21. 5. v 18.00, stodola 
PREMIÉRA ve FP
Mýty o panelácích

Přednáška Mariana Liptáka, 
která zaručeně změní váš po-
hled na panelové domy.
čtvrtek 28. 5. v 18.00, stodola

PREMIÉRA ve FM 
Paradoxy životního 
prostředí Ostravska

Stanislav Ožana přednáší o bio-
logických skvostech kolem nás.

sobota 30. 5. v 17.00, stodola 
PREMIÉRA ve FM

Patrik Šostý: 
Svoboda přišla od Ostravy

Povídání nad fotografiemi 
z roku 1945 Ostravské operace 
a Frýdku-Místku. Malá výstav-
ka uniforem, výstroje a vojen-
ského vybavení vojáků v druhé 
světové války.

čtvrtek 4. 6. v 18.00, stodola
PREMIÉRA ve FM 

Japonsko země 
vycházejícího slunce

O kulturních i přírodních uni-
kátech Japonska přednáší Sta-
nislav Ožana.
čtvrtek 11. 6. v 18.00, stodola

PREMIÉRA ve FM 
Frýdek a Místek 

za první republiky
Diskusi a projekci historických 
fotografii moderuje Jan Štěpánek.
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dIVAdElNí KlUB d.N.A.

Tel: 731 196 572
E-mail: 

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

lUMpíKoV

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

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

TANEČNí ŠKolA jUST dANCE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, 

www.just-dance.cz

VEŘEjNÝ MAlíŘSKÝ ATElIÉR

ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533

malirsky.atelier@seznam.cz

HUdEBNí KlUB SToUN

JIŘÍHO z PODĚBRAD 3109, 
FRÝDEK-MÍSTEK, 

PSČ: 738 01
TELEFON a FAX: 

597 43 18 88 
EMAIL: STOUN@APPLET.

CZ, WWW.STOUN.CZ

Statutární město Frýdek-
-Místek již druhým rokem sni-
žuje v návaznosti na klimatické 
podmínky frekvenci kosení trá-
vy ve městě. Loni bylo v plánu 
pět sečí trávy na sídlištích, ale 
kvůli velkému suchu jejich po-
čet město přehodnotilo a snížilo 
na tři a stejný počet sečí, tedy 
tři, jsou naplánovány i pro le-
tošní sezónu. 

Méně často kosené trávníky za-
drží vodu v půdě, zlepší mikrokli-
ma, zachytí více prachu. Navíc při 
vykvetení nabídnou pastvu pro 
oči občanů a přilákají také včely 
a další užitečný hmyz, který je 
důležitý pro zachování ekologické 
rovnováhy.

„Kromě snížení počtu sečí, 
ke kterému jsme přistoupili již 
loni, budeme i letos pokračovat 
v sečení trávníků mulčováním, 
který jsme zkušebně zahájili také 
v loňském roce. Tento způsob, kdy 
se tráva nesbírá, ale zůstává v roz-
mělněném stavu ležet na trávníku, 
což ho obohacuje o živiny a zabra-
ňuje jeho vysoušení, se osvědčil. 
Koseny tak budou zejména plochy 
v parcích a také arboretu,“ řekl pri-
mátor Michal Pobucký. 

Město chystá i letos novinku. 
V některých místech, zejména 
pod stromy, a to jak na sídlištích, 

tak i mimo ně, nechá trávu vyrůst 
opravdu vysoko. „Cílem je jed-
nak zadržet vodu v půdě a přispět 
tak k ochlazení okolí, protože je 
dokázáno, že stromy plní funk-
ci přírodní klimatizace, a pokud 
i plocha pod nimi nebude vyprah-
lá, bude účinek o to vyšší. A to je 
v horkých letních dnech, kterých 
je čím dál víc, velmi žádoucí. Pra-
covníci životního prostředí právě 
vytipovávají plochy, které budou 
koseny jen dvakrát ročně. Označe-
ny budou informační cedulkou,“ 
vysvětlil primátor Pobucký. 

Snížený počet sečí nejspíš nebu-
de po chuti alergikům. Ke zvýšení 
alergenních pylů sice dojde, ale jen 
minimálně. Pyly jsou v ovzduší 
přítomny téměř neustále, a to pře-
devším z luk, pastvin a lesů v oko-
lí města, které prouděním vzduchu 
putují i několik desítek kilometrů. 
Rozkvetlé trávníky to zásadním 
způsobem neovlivní. Majitelé psů 
by měli počítat s tím, že ve vyšší 
trávě se budou vyskytovat klíšťa-
ta. Vysokým trávníkům, označe-
ným cedulí, by se tedy při ven-
čení svých mazlíčků měli raději 
vyhnout a preventivně je ošetřit 
přípravky proti klíšťatům.

První letošní seč byla zahájena 
stejně jako v předchozích letech 
koncem dubna. Předtím sice se-

kačky po městě jezdily, ovšem 
nesekaly trávu. Z důvodu nedo-
statku pracovních sil v souvislosti 
s koronavirem bylo jejich pro-
střednictvím prováděno vyhra-
bávání trávníků, takže sekačky 
sbíraly do košů zbytky listí a další 
materiál, který bylo nutné z tráv-
níků po zimě odstranit.

Nejprve byly pokoseny plochy 
zeleně na veřejných pohřebištích, 
po nich přišly na řadu plochy 
kolem památníků na Kostikově 
náměstí, u busty T. G. Masaryka 
nebo u Holubic. „Seč nyní pokra-
čuje kolem rozkvetlých květino-
vých záhonů, aby vynikla jejich 
krása. V sídlištích bude posečen 
trávník na Slezské II., včetně ul. 
Národních mučedníků, kde je 
trávník vyšší. Dále bude seč po-
kračovat dle aktuálního růstu 
trávníků v závislosti na klimatic-
kých podmínkách,“ uzavřel Jaro-
mír Kohut, předseda představen-
stva městské společnosti TS a.s., 
která pečuje o trávníky ve správě 
města. 

Trávníky na sídlištích je plá-
nováno v letošní sezoně kosit tři-
krát. Travnaté plochy v parcích 
a centrální části města pětkrát. 
Samozřejmě i tyto počty mohou 
být v návaznosti na aktuální stav 
sucha upraveny. 

Město nechává trávu růst, seče méně

Má město přispět na nové varhany
pro kostel v Chlebovicích? Přidáte se i Vy?

Jak můžete přispět?
Zašlete jakoukoliv částku na transparentní 
účet .115-9612540287/0100

Pošlete platbu z mobilního bankovnictví:

Římskokatolická farnost Chlebovice chce pořídit nové varhany 
pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích. Stávající 
varhany sice zatím slouží, nicméně se jedná o zvukově, 
materiálově a technicky podprůměrný a nespolehlivý hudební 
nástroj, který byl do Chlebovic dodán v pohnuté době počátkem 
roku 1945, a tak na něm lze spatřit materiálovou nouzi                  
a všeobecné strádání válečných let. Z dlouhodobého hlediska je 
efektivnější, spolehlivější, umělecky hodnotnější a pro liturgii 
praktičtější postavit píšťalové varhany nové. 

Celkové náklady na nové varhany s 10–11 rejstříky by měly činit 
cca 3 mil. Kč. Doposud bylo získáno 1 mil. Kč jako dary od 
firem. Další sbírky budou probíhat v kostele a na zbývající část 
již je předjednána bezúročná půjčka od Biskupství ostravsko-
opavského. 

V letošním roce slaví Chlebovice 700 let od jejich obnovení. 
Zastupitelstvo města se dne 4. 3. 2020 zavázalo poskytnout dar 
ve stejné výši jako částka vybraná v této veřejné sbírce mezi 
veřejností (maximálně ale 200 tis. Kč). Tato částka se tak 
zdvojnásobí. Přispívat na sbírku je možné až do 4. 12. 2020.



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  16  ≈ Inzerce

F
P

/R
M

-0
02

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

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

tel.: 776 690 085

Firma KORA produkt s.r.o. v Dobré 
přijme zaměstnance na pletení korbačíků 
a na zpracování sýrů na odpolední směny. 

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

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

PRÁCE
PROFI A ČISTĚ 

604 145 641

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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Úklidové služby F-M a okolí 

732 494 040


