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Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
na středu 3. června jsem svolal do velké zasedací síně 

magistrátu 10. zasedání Zastupitelstva Frýdku-Místku, vý-
sledky jednání si budete moci přečíst na webu a facebooku 
města a v příštím zpravodaji. Některé z bodů se pochopi-
telně dotýkají pandemie koronaviru, například prominutí 
nájemného  za  užívání  nebytových  prostor  a  pozemků 
ve vlastnictví Statutárního města Frýdek-Místek nebo vy-
hláška o nočním klidu. Očekávám, že se zastupitelé budou 
chtít  pozastavit  nad  současnou  situací  s  rozvolňováním 
jednotlivých vládních i našich opatření a pobavit se o vý-
hledu do budoucna, protože již dnes je jasné, že pandemie 
citelně  zasáhla  naše  životy  a  ekonomiku  země,  která  se 
promítne i do našich rozpočtových příjmů. Jakkoliv by si 
to asi většina z nás přála, život, na jaký jsme byli zvyklí, 
se jen tak nevrátí, je nutné přijmout realitu a přizpůsobit se 
tomu, co nám dnešní doba přináší.
V  programu  zastupitelstva  jsou  návrhy  týkající  se  fi-

nancí města, od změny rozpočtu, přes poskytnutí neinves-
tičních dotací sociálním službám až po dotační program 
na podporu pořízení hybridních automobilů. Zazní zpráva 
o postupu přípravy a výstavby silnice I/48 i bezpečnost-
ní situaci statutárního města Frýdek-Místek za 1. čtvrtletí 
roku 2020, zabývat se znovu budeme i vyhláškou o regu-
laci hlučných činností, jejímž cílem primárně bylo vyho-
vět  stížnostem  občanů  na  mezisousedský  hluk  spojený 
s užíváním sekaček, cirkulárek a podobně, protože chceme 
jednoznačně zamezit jejímu širšímu výkladu. Do dalších 
dní vám přeji hodně zdraví a co nejvíce klidu, nejen toho 
svátečního.  Michal Pobucký

„S koronavirem se musíme naučit 
žít,“ říká ředitel nemocnice (str. 2)

V Zelinkovicích a Lysůvkách už se 
začalo s kanalizací  (str. 3)

Nabídka letních pobytových 
a příměstských táborů  (str. 9)

Dopravní situace 
ve městě není kvůli výstav-
bě obchvatu jednoduchá, 
i když řidiči znalí místních 
poměrů se s ní dokážou 
vypořádat poměrně dobře. 
Vedle ní se ale přidávají 
i opravy silnic v dalších 
místech, čímž se propust-
nost dopravy i trpělivost 
řidičů zhoršuje. Město se 
snaží, aby se situace nesta-
la neúnosnou a zabraňovat 
souběhům, které by vedly 
ke kolapsu, ale má v tomto 
ohledu méně kompetencí, 
než si lidé myslí.
Na  území  města  je  totiž 

mnoho kilometrů silnic, kte-
ré mají různé majitele. Hlav-
ní a frekventované tahy patří 
nejčastěji  státu  nebo  kraji, 
ostatní  komunikace,  brané 
jako místní,  jsou  ve  správě 
města. Majitelé jednotlivých 
komunikací  si  sami  urču-
jí  způsob  a  termíny  oprav. 
„Město  si  bohužel  nemůže 
klást  téměř  žádné  podmín-
ky.  Pokud  se  vlastník  ko-

munikace,  tedy  kraj  nebo 
stát,  rozhodne,  že  ji  opraví, 
a podá žádost o omezení do-
pravy, která splňuje všechny 
náležitosti, pak ji musí úřed-
níci povolit. Takové jsou zá-
kony. Město nemůže říct, tak 
tady vás nepustíme, tady to 
můžete  opravovat  až  tehdy 
a tady opravu vůbec nechce-
me,  protože  nám  nepřijde 
ještě  potřebná,“  připomíná 
náměstek primátora pro do-
pravu Karel Deutscher.
Město  se  ale  vždy  snaží 

s  realizátory  oprav  dohod-
nout  nejschůdnější  možné 
varianty, aby dopady na ply-
nulost dopravy byly co mož-
ná nejmenší. Ne vždy se  to 
daří,  ale  snaha  je  pokaždé. 
„Podařilo se nám například 
vyjednat,  že  opravy  ramp 
estakády  budou  zahájeny 
až poté, co budou ukončeny 
opravy  nedaleké  Rubikovy 
křižovatky a mostu na třídě 
TGM, které jsou také spoje-
ny  s  dopravními  omezení-
mi, a také poté, co opravíme 

Některá dopravní omezení budou dlouhodobá

NA NOVÉM MOSTĚ: Kromě omezení spojených s obchvatem dopravu ve městě 
zkomplikuje i další stavební činnost.  Foto: Petr Pavelka
spodní část  třídy TGM, aby 
vydržela  následný  nápor 
dopravy, která tam bude ve-
dena v rámci uzavírky ramp 
estakády,“  přiblížil  snahy 
města náměstek Deutscher.

 (Pokračování na str. 3)

Od 10. února, nejdříve 
kvůli chřipce a návazně 
kvůli koronavirové hrozbě, 
nemohli obyvatelé domova 
pro seniory až do 26. květ-
na vidět své blízké. Není 
divu, že v objektu na ul. 28. 

října pak v tento den v prv-
ních pěti hodinách zazna-
menali kolem 60 návštěv.
„Naše rodina toho využi-

la rovněž, chtěli jsme potěšit 
babičku,  ale  také  jsem  byl 
zvědavý,  jak  to  tu  má  pan 

ředitel zorganizováno, jak je 
důsledný v přijatých opatře-
ních, abychom nadále ochrá-
nili  nejstarší  generaci  před 
hrozbou  nakažení,“  svěřil 
se náměstek primátora Mar-
cel Sikora, který stejně jako 
ostatní musel projít procedu-
rou snímání teploty a admi-
nistrativou  spojenou  s  čest-
ným prohlášením o tom, že 
návštěva  není  v  karanténě, 
nebyla  v  kontaktu  s  paci-
entem  COVID  ani  nemá 
symptomy tohoto ani jiného 
virového onemocnění.
„Zájmu lidí se nedivíme, 

bylo  to  skutečně  dlouho 
a  opravdu  extrém  na  psy-
chiku,  i když  jsme se sna-
žili  klientům  vše  ulehčit 
alespoň videohovory... 

 (Pokračování na str. 3)

Návštěvy rozzářily seniory

KONEČNĚ NÁVŠTĚVA!: I náměstek primátora Marcel Si-
kora využil s rodinou hned prvního dne.  Foto: Petr Pavelka
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do  popředí  se  dostala  elek-
tronická  a  mailová  komu-
nikace,  kterou  využijeme 
trvale.  Chceme,  aby  to  byl 
jeden z pozitivních výstupů 
z  této pandemie. Veřejnost, 
i  senioři,  se  s  tím  naučili 
pracovat.  Stále  preferuje-

me  emailovou  komunikaci, 
protože telefonická zatěžuje 
více,  ale  pacienti  získávají 
přesný čas, kdy se jim dok-
toři budou věnovat, nemusí 
v čekárnách trávit hodiny.“

Takže by neměli váhat 
kontaktovat lékaře?
„Rozhodně by měli kon-

taktovat  své  lékaře a  infor-
movat se, jakým způsobem 
dál pokračovat s jejich obtí-
žemi. Bát se zdravotnického 
zařízení  je už dnes zbyteč-
né. Objednávky na péči ov-
šem svého času musely být 
zrušeny,  informovali  jsme 
o tom pacienty, pokud to ne-
byly skutečně akutní stavy. 
Akutní péči jsme samozřej-
mě dělali průběžně, ale nyní 
je čas, aby  lidé přišli  a ne-
chali  se  léčit.  Pacienti  bu-
dou zváni na konkrétní čas, 
což je skvělý benefit, a tato 
změna už bude trvalá.“

Stav ale určitě není 

jako před březnem, jaká 
máte při poskytování 
péče omezení?
„Provoz je pořád omeze-

ný, stále platí zákaz návštěv, 
výjimkou jsou otcové u po-
rodu a návštěvy dětí. Ope-
rujeme  na  dvou  až  třech 

sálech z osmi, ale každých 
14  dní  otvíráme  další  sál 
a postupně naběhneme ně-
kdy po prázdninách na plný 
provoz,  pokud  nenastane 
druhá  vlna.  Stále  je  ome-
zení  i  v  tom,  že  probíhá 
třídění příchozích pacientů, 
s nezbytným měřením tep-
loty,  písemnými  prohláše-
ními,  s  otázkami  ohledně 
kontaktů a podobně.“

Takže jste pořád 
ve střehu…
„Sice jsme byli první ne-

mocnice,  které  onemocněl 
někdo  ze  zdravotnického 
personálu, na druhé straně 
díky  tomu,  jak  uměla  tra-
sovat  naše  hygiena  a  jaká 
jsme  měli  opatření,  do-
vedli  jsme  na  odděleních 
všechno  aktuálně  vyřešit. 
Koronaviru  se  nevyhnulo 
celkem  osm  zaměstnan-
ců  z  různých  oddělení, 
ale  tím,  že  jsme  je  měli 

v  mikrotýmech,  nepotká-
vali se a minimalizoval se 
přenos.  Od  začátku  jsme 
měli  nastaven  systém  tak, 
že  zaměstnanec  s  jakým-
koliv  symptomem  covidu 
nesměl nastoupit do práce. 
Oznámil  to  nemocnici, 
zůstával  doma  a  byl  otes-
tován.  A  protože  zaměst-
nanci  byli  velmi  zodpo-
vědní, nedošlo k žádnému 
přenosu  ze  zaměstnance 
na pacienta. Bohužel nikdy 
se  nedá  vyhnout  tomu,  že 
pacient  nakazí  někoho  ze 
zaměstnanců.“

V čem je největší pro-
blém?
„Pořád  ještě  trvá  až  18 

hodin, než máme výsledek 
testů. U akutních případů, 
přivezených k hospitaliza-
ci,  s  tím  nic  nenaděláme, 
ale u plánovaných výkonů 
už  platí,  že  pacient  musí 
být  otestován  s  negativ-
ním výsledkem.“

Co byste na závěr li-
dem vzkázal?
„Znovu  apeluji  na  to, 

aby se k nám nebo i prak-
tickým lékařům nebáli při 
potížích chodit. A na dru-
hou stranu těm, kteří před-
stavují  opačný  extrém, 
musím  připomenout,  že 
u nás neplatilo jako jinde, 
že  jsme Velikonoce nepo-
znali  na  číslech.  Rozvol-
ňování  nebude  bez  pro-
blémů,  máme  tu  opravdu 
hodně  pendlerů,  nyní  se 
ukazuje,  jak  problema-
tická  je  hornická  profese, 
proto  buďme  obezřetní. 
Věřím ale po dosavadních 
zkušenostech  tomu,  že 
když  budeme  spolupraco-
vat všichni jako dosud, tak 
to budeme zvládat.“   (pp)

Zpravodajství

FRÝDECKÁ NEMOCNICE: Při obtížích se nebojte přijít.  Foto: Petr Pavelka

TOMÁŠ STEJSKAL: Ředitel nemocnice. 
 Foto: Petr Pavelka

ODBĚRNÉ MÍSTO: Minimálně do konce prázdnin. 
 Foto: Petr Pavelka

„S koronavirem se musíme naučit žít,“ říká ředitel nemocnice
Tomáš Stejskal, ředitel 

Nemocnice ve Frýdku-
-Místku, dokázal pře-
svědčit vedení města 
o nebezpečnosti korona-
viru o dost dní dříve, než 
na tento problém začala 
reagovat vláda postup-
nými opatřeními. I proto 
radnice v mnoha ohle-
dech mohla „razit cestu“ 
a pomáhat jiným a pan-
demii se ve městě podařilo 
v první fázi ukočírovat. 
Dnes, při postupném roz-
volňování, varuje znovu 
a nabádá k opatrnosti. 
Nebezpečný virus podle 
něj jen tak nezmizí, vrátí 
se a může to být i horší.
„Musíme se s ním naučit 

žít, než se najde účinná vak-
cína. O  jeho  nebezpečnosti 
už nikdo nepochybuje a ně-
která  opatření  se  musí  stát 
naší součástí. Roušky plošně 
všude nám asi chybět nebu-
dou, ale hygienická opatření 
dodržovat  musíme.  Musí-
me  se  jinak  zdravit, myslet 
na dezinfekci rukou a zcela 
běžné se musí stát, že když 
budu mít  příznaky,  nebudu 
nikam chodit, ať nenakazím 
ostatní. Takové to – zkusím 
nebo musím  to přechodit  – 
by mělo zcela vymizet.“

Někteří lidé už si ale 
zase na pozdrav vesele 
podávají ruce nebo se do-
konce vřele objímají…
„Lidé  se  přestávají  bát, 

protože  když  se  báli,  tak 
dodržovali  vše,  akcepto-
vali  všechna  bezpečnostní 
opatření. Že končí nouzový 
stav, neznamená konec pan-
demie, že jsme vir porazili, 
může  se  kdykoliv  vrátit 
a můžeme se dostat do stej-
né situace. Za mě ani to roz-
volňování není úplně dobře 
nastaveno  a  rozhodně  ne-
můžeme třeba ze dne na den 
přestat používat dezinfekci.“

V nemocnici to určitě 
platí dvojnásob…

„Zdravotníci  se  nauči-
li  pracovat  v  ochranných 
pomůckách,  používat  je 
budou  nadále,  stejně  jako 
budou  stále  platit  režimo-
vá  opatření,  protože  jsme 
jeden  z  nejpostiženějších 
regionů.  Infekční  pavilon, 
na který město přispělo, zů-
stane už trvale jako infekč-
ní  pavilon,  připravený  po-
jmout i některé jiné nemoci, 
co  se  mohou  v  budoucnu 
vyskytnout. Také odběrový 
stan  bude  fungovat  určitě 
minimálně do konce prázd-
nin, než bude problém s ko-
ronavirem vyřešen.“

Na druhou stranu už 
vyzýváte, aby se lidé nebá-
li k vám do nemocnice cho-
dit. Jak to jde dohromady?
„Pacienti  se  stále  bojí 

do  nemocnice  chodit,  což 
je  na  jedné  straně  dobře, 
protože  odpadá  to  zbyteč-
né  nadužívání,  ten  balast, 
který  dřív  zatěžoval  zdra-
votnictví. Na straně druhé 
zůstávají lidé doma i s ne-
mocemi,  s  nimiž  by  měli 
přijít.  Je  to  opravdu  v  ně-
kterých případech ošemet-
né, třeba u nádorů, kdy dva 
měsíce  prodlevy  mohou 
znamenat, že už třeba nej-
sou  řešitelné. Proto oprav-
du apeluji na všechny, po-
kud mají problémy, aby nic 
nepodceňovali  a  měli  by 
do nemocnice začít chodit. 
Máme  taková  opatření,  že 
pravděpodobnost  nákazy 
u nás  rozhodně není vyšší 
než jinde, kde se v běžném 
životě  pohybují.  Staráme 
se  i  o  pozitivní  pacienty, 
ale přijít k nám je méně ne-
bezpečné než třeba návště-
va obchodního centra.“

Nečeká lidi přesto tak 
trochu jiné zdravotnictví, 
než na jaké byli zvyklí?
„Zdravotnictví  se  sku-

tečně hodně  změnilo. Platí, 
že  krize  přináší  i  některá 
excelentní  řešení,  takže 
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 (Pokračování ze str. 1)
Radnice  se  vždy  snaží 

o  dopravních  uzavírkách 
a omezeních informovat co 
nejaktuálněji, i když v prvé 
řadě  by měl  řidiče  o  opra-
vách svých silnic  informo-
vat jejich majitel, což může 
být i Moravskoslezský kraj 
nebo  ŘSD.  Praxe  ovšem 
ukazuje,  že  informovanost 
vesměs  zůstává  na  měs-
tech,  která  se  pak  musejí 
vypořádat  s  neoprávněnou 
kritikou občanů.  „Snažíme 
se  informovat  všemi  in-
formačními  kanály,  které 
máme  k  dispozici,  ale  jen 
u  vlastní  stavební  činnosti 
jsme  schopni  garantovat 
a  ovlivnit,  co  se  bude  dít. 
Pokud  na  našem  území 
staví  někdo  pro  někoho  ji-
ného, tak neumíme zajistit, 
aby  informace,  pokud  je 
vůbec získáme, odpovídaly 
vždycky  skutečnosti,“  řekl 
primátor Michal Pobucký.
Jasné  ale  je,  že  doprava 

ve  Frýdku-Místku  nebude 
ani  toto  léto  bez omezení. 
Dotkne  se  nejen  řidičů, 
ale také cestujících v auto-
busech.  Moravskoslezský 
kraj  a  státní  organizace 
Ředitelství  silnic  a  dálnic 
(ŘSD) v gesci Ministerstva 
dopravy ČR totiž v létě za-
hájí další opravy svých ko-
munikací na území města.
V červnu by měl MS kraj 

začít s opravou komunika-
ce  Lískovecká  (II/477), 
vedoucí  od  Kauflandu 

směrem na Vratimov. Prá-
ce mají  trvat čtyři měsíce, 
práce  budou  rozděleny 
do  sedmi etap a podle ak-
tuálních  informací  budou 
probíhat  za  omezení  pro-
vozu při částečné uzavírce 
silnice.  Autobusy,  složky 
IZS  a  vozidla  zásobování 
budou  moci  daným  úse-
kem  nadále  projíždět.  Ři-
diči by měli  počítat  s  tím, 
že doprava na komunikaci 
Lískovecká  nebude  snad-
ná,  a  pokud  je  to  možné, 
měli  by  se  jí  raději  vy-
hnout. Situace se zde bude 
měnit v čase,  to znamená, 
že  omezení  a  uzavírky  se 
budou měnit  v  návaznosti 
na stavební práce. 
V červnu bude také měs-

to  realizovat  opravu  části 
třídy TGM ve Frýdku, a to 
od  Rubikovy  křižovatky 
po  kruhový  objezd.  Práce 
by měly  za  úplné  uzavírky 
tohoto  úseku  trvat  zhruba 
týden.  Jeho  povrch  je  již 
ve  velmi  špatném  stavu, 
a navíc právě tímto úsekem 
bude  v  dalších  měsících 
vedena  objízdná  trasa  pro 
osobní i autobusovou dopra-
vu v souvislosti s dlouhodo-
bou opravou ramp estakády, 
která bude v režii ŘSD.
V  červenci  začne  ŘSD 

opravovat nájezdové a sjez-
dové  rampy  na  estakádě 
(I/48, kolem soudu, Polárky 
a  Frýdy).  To  znamená,  že 
v první fázi nebude možný 
sjezd  k  okresnímu  soudu, 

potažmo  autobusovému 
stanovišti, ani výjezd od něj 
ve  směru  na  Frýdek,  a  ná-
sledně  ve  druhé  fázi  bude 
uzavřena rampa v opačném 
směru,  takže  od  Frýdku 
nebude  možné  sjet  k  hale 
Polárka, ale ani vyjet od ní 
ve  směru  na Místek. Doba 
prací na jedné rampě má tr-
vat sedm měsíců, s přeruše-
ním během zimního období.
Tyto opravy zkomplikují 

dopravu. Dopad budou mít 
také  na  veřejnou  autobu-
sovou  dopravu,  což  si  vy-
žádá výlukové jízdní řády, 
omezené  zajíždění  na  au-
tobusové nádraží i zrušení 
nebo  přesunutí  některých 
autobusových  zastávek. 
Situace  v  MHD  nebude 
snadná, a to zejména v ná-
vaznosti na uzavření ramp 
na estakádě.  Autobusy bu-
dou  směrovány  převážně 
na  třídu  TGM,  kterou  ale 
využívají  také řidiči osob-
ních aut. Pokud by doprava 
v  tomto místě  kolabovala, 
je dost možné, že by město 
muselo přistoupit k omeze-
ní  osobní  dopravy  na  této 
komunikaci,  aby  zajistilo 
průjezd  autobusům,  které 
denně převážejí  tisíce  lidí. 
„Nicméně věříme, že řidiči 
situaci  zvládnou  a  stejně 
jako v minulosti  si  najdou 
své  vlastní  objízdné  trasy, 
aby  se  opravované  komu-
nikaci  nebo  jednotlivým 
úsekům  vyhnuli,“  doufá 
náměstek Deutscher.

Některá dopravní omezení 
budou muset být dlouhodobá

 (Pokračování ze str. 1)
...Teď  rodinám  doporu-

čujeme, aby se  třeba nena-
hrnuli  všichni  najednou, 
ale  chodili  častěji  jednotli-
vě, po kratších časech, aby 
se  ta  samota  seniorům  co 
nejvíce  vykompenzovala. 
Dovolili  jsme  si  návštěvy 
na  vícelůžkových  pokojích 
omezit  na  půlhodinu,  aby 
nedocházelo  ke  kumulaci 
většího  počtu  lidí,  pokud 
je to možné, doporučujeme 
návštěvy  ve  venkovních 
prostorách,  od  zahrady, 
společné  terasy  až  po  při-
lehlý  park.  Samozřejmostí 
je,  že pořád dezinfikujeme 
všechny  prostory  a  plochy 
v  domově  a  dodržujeme 
veškerá hygienická opatře-
ní,“  shrnul  ředitel  domova 
pro seniory Petr Kuchta.
Rodinní  příslušníci 

a známí mohli od 26. květ-
na  navštěvovat  všechna 
městská  sociální  zařízení 
–  tedy  klienty  v  hospici, 
v domově pro seniory, pen-
zionu pro seniory a Integro-
vaném centru Žirafa, i když 
se  čekalo  na  rozhodnutí 
Krizového štábu MS kraje, 
který zasedal v návaznosti 
na nepříznivý vývoj epide-

miologické  situace  v  Dole 
Darkov. Opatření ale neroz-
volnil pouze na Karvinsku.
V  sociálních  a  zdravot-

nických  zařízeních  města 
je  v  rámci  návštěv  nutné 
dodržovat  následná  hygie-
nická  opatření:  u  jednoho 
klienta mohou  být  v  jeden 
okamžik pouze dvě osoby, 
chránit  si  nos  a  ústa  rouš-
kou,  dezinfikovat  si  ruce 
před i po návštěvě, dodržo-
vat dvoumetrové rozestupy.
Všude  je  návštěvníkům 

u  vstupu  měřena  tělesná 
teplota, která nesmí přesáh-
nout 37 °C, a musí vyplnit 
čestné  prohlášení  o  zdra-
votním stavu.  
Provoz  obnovil  také  Se-

nior Point na ulici Anenská 
v  Místku  (naproti  polikli-
niky). V pondělí  a v pátek 
je  zpřístupněn  stejně  jako 
v  minulosti  od  9  do  15 
hodin.  Menší  změna  je 
ve  středu,  kdy  je  na místo 
od 8 do 16 přístupný dočas-
ně také od 9 do 15 hodin. 
Nemocnice  ve  Frýd-

ku-Místku  je  krajským 
zdravotnickým  zařízením 
a  na  doporučení  hejtmana 
prodlužuje  zákaz  návštěv 
do 30. června.   (pp) 

Návštěvy rozzářily seniory

Po zahájení výstavby 
kanalizace v Chlebovi-
cích se v polovině května 
naplno rozjela i mechani-
zace v lokalitě Zelinkovic 
a Lysůvek. Zhotovitel by 
se s nástrahami projektu 
měl vyrovnat do polovi-
ny ledna příštího roku.
Práce  budou  prováděny 

podle  harmonogramu  po-
stupu  prací,  ale  ten  může 
být průběžně aktualizován 
v  závislosti  na  skutečném 
postupu  prací,  s  ohledem 
na  vývoj  počasí  i  další 
faktory.  „I  tady  se  počí-
tá  s  úplnými  uzávěrkami 
dotčených  komunikací 
po padesáti metrech, které 
musí  být  dány  na  vědomí 
minimálně  týden  předem. 
Přístup a příjezd dopravní 
obsluhy  k  dotčeným  ne-

movitostem bude po dobu 
výstavby kanalizace zajiš-
těn.  Zhotovitel  se  postará 
i o možnost  svozu kontej-
nerových nádob na komu-
nální  odpad,  buď  formou 
příjezdu  svozových  auto-
mobilů  nebo  vytvoří  pří-
stupná kontejnerová stano-
viště  a  zajistí  manipulaci 
nádob od jednotlivých ne-
movitostí  na  tato  stano-
viště.  V  zimním  období 
mu  k  tomu  přibude  dle 
smlouvy o dílo  i sjízdnost 
dotčených  komunikací,“ 
informoval,  co  všechno 
má město ošetřeno, primá-
tor Michal Pobucký. Ten se 
byl už podívat se zástupci 
investičního  odboru  pří-
mo v  terénu, aby si ověřil 
komunikaci  zástupce  sta-
vební firmy s občany. Před 

realizací  veřejných  částí 
kanalizačních  přípojek 
k  jednotlivým  nemovitos-
tem  musí  totiž  stavebníci 
odsouhlasit  s  vlastníkem 
připojované  nemovitosti 
polohu přípojky a napojo-
vací šachtice a o schválení 
polohy  musí  být  vyhoto-
ven písemný zápis.
„Kanalizace  v  okra-

jových  částech  je  spolu-
financována  z  dotace  ze 
Státního  fondu  životního 
prostředí,  což  je  u  inves-
tice  okolo  čtvrt  miliardy 
korun nutností. Přes třicet 
kilometrů  potrubí  však 
přispěje  k  většímu  kom-
fortu  místních  obyvatel 
i  k  lepšímu  životnímu 
prostředí,“  dodal  náměs-
tek  primátora  Jakub  Mí-
ček.   (pp)

V Zelinkovicích a Lysůvkách už se začalo s kanalizací

VÝKOPOVÉ PRÁCE: Výstavba probíhá po malých 
úsecích, aby byly dopady pro místní obyvatele co nejpři-
jatelnější.  Foto: Petr Pavelka

KNIHOVNA OTEVŘENA: Od 25. května poskytu-
je služby v plném rozsahu.  Foto: Petr Pavelka
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Zaměstnanci ostrav-
ského pracoviště spo-
lečnosti ČEZ Prodej 
se rozhodli zpříjemnit 
a osladit seniorům ale-
spoň jeden ze součas-
ných těžkých dnů. Všem 
obyvatelům Domova pro 
seniory ve Frýdku-Míst-
ku koupili koláče a pro-
střednictvím personálu 
jim je poslali i s osobní-
mi vzkazy. 
Nápad vznikl v odděle-

ní  Saldokonto,  tedy  mezi 
specialisty  přes  finance, 
a  vynesl  více  peněz,  než 
se očekávalo. „Díky tomu 
jsme mohli nakoupit nejen 
179  výborných makových 
a  tvarohových  koláčků, 

aby se dostalo na všechny 
klienty  domova,  ale  taky 
křížovky, časopisy a oma-
lovánky pro dospělé,“ řek-
la  Marie  Papugová,  která 
stála s dalšími kolegyněmi 
z ČEZ Prodej u zrodu ne-
tradiční  myšlenky.  K  na-
koupeným  věcem  dodali 
pastelky  a  propisky  ze 
skladu  reklamních  před-
mětů i kytici pro personál, 
který se obětavě o seniory 
i  v  dnešní  nelehké  době 
dennodenně stará.
Netradiční dar měl mezi 

seniory  velký  úspěch. 
„Každý si na koláčku po-
chutnal  a  křížovky  jedou 
v plném proudu. Kytici pro 
personál  jsme  ponechali 

ve  vstupní  hale  –  všichni 
zaměstnanci  věděli,  že  je 
od vás a že je to velké po-
děkování  za  to,  co  dělají. 
Velkou  radost  jste  udělali 
všem, klientům i personá-
lu,“ poděkoval ředitel zaří-
zení Petr Kuchta.
Zaměstnanci  ČEZ  Pro-

dej  svým  darem  navázali 
na podporu, která putova-
la do regionu v rámci kri-
zové pomoci Nadace ČEZ. 
Ta  darovala  moravsko-
slezským  obcím,  domo-
vům  pro  seniory,  nemoc-
nicím,  charitám  a  dalším 
neziskovkám  na  opatření 
proti  šíření  COVID-19 
více  než  pět  milionů  ko-
run.

Energetici potěšili seniory, přinesli jim 179 koláčků a křížovky

Hospic Frýdek-Místek 
získal od Nadace ČEZ 
v rámci krizového gran-
tu 50 tisíc korun na ná-
kup sterilizátoru vzdu-
chu. 
„Vzhledem  k  tomu,  že 

přijímáme  pacienty  s  tra-
cheostomií,  je  to  pro  nás 
v  dnešní  době  zásadní 
investice. Lidé s tracheos-
tomií, tedy průdušnicí vy-
vedenou  na  povrch  děla, 
totiž při dýchání přirozeně 
rozprašují  aerosol  a  mo-
hou  velmi  jednoduše  šířit 
koronavirus a také mnoho 
dalších  infekcí,“  vysvětlil 
ředitel hospice Jan Jursa.
Sterilizátor,  který  už 

ve  frýdecko-místeckém 
hospici  začali  používat, 
představuje  prověře-
ný  způsob,  jak  dostat  ze 
vzduchu koronaviry  i  jiné 
patogeny. Je efektivní také 
při  likvidaci  virů  a  bak-
terií  i  v  neutralizaci  to-
xických  plynů,  těkavých 
organických  sloučenin, 
plísní a hub.
„Snažíme  se  využít 

všech  dostupných  pro-

středků  k  zajištění  bez-
pečného prostředí, ve kte-
rém  zamezíme  šíření 
koronaviru.  Jsem  rád,  že 
nám  k  tomu  napomohla 
i Nadace ČEZ,“ dodal Jan 
Jursa.
Do  Moravskoslezské-

ho kraje putovalo v rámci 
krizové pomoci v boji pro-
ti COVID1-19 více než pět 
milionů  korun.  „Naším 
cílem  bylo  nechat  obce 
a organizace, aby se samy 
rozhodly, co je momentál-
ně pálí a  jak chtějí pomá-
hat. Nejlépe totiž vědí, jak 
zapojit  místní  obyvatele,“ 
řekl předseda správní rady 
Nadace  ČEZ  a  generální 
ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Krizový  grant  navázal 

na  loňskou  80tisícovou 
podporu  Nadace  ČEZ, 
kterou  hospic  získal  díky 
aktivitě  lidí  využívajících 
aplikaci  EPP  –  Pomáhej 
pohybem. Z daru nakoupil 
antidekubitní matrace pro 
pacienty upoutané na lůž-
ko a koncentrátor kyslíku, 
využívaný  na  léčbu  osob 
s dýchacími obtížemi.

Naši uživatelé domova 
se zvláštním režimem Do-
mova sv. Jana Křtitele, s. 
r. o. se již nemohou dočkat 
návštěv rodinných pří-
slušníků, známých a po-
bytu mimo domov venku 
v přírodě.
Jelikož  začátkem  února 

začaly  řádit  chřipky,  byli 
jsme  nuceni  zakázat  ná-
vštěvy, poté na toto navázal 
16.  března  2020  nouzový 
stav  v  důsledku  nákazy 
COVID-19,  tento  zákaz  se 
prodloužil až do 25. května 
2020.  Tudíž  uživatelé  své 
blízké  neviděli  osobně  již 
více než tři měsíce, někteří 
pouze přes okno či proskle-
né dveře. Vhledem k tomu, 
že jsme domov se zvláštním 
režimem, nebylo  lehké ně-
kterým vysvětlit situaci ko-
lem a odpovědět na některé 
otázky….
„Proč  za  mnou  už  tak 

dlouhou dobu nikdo nebyl, 
oni už mě nechtějí vidět?“
„Sestřičko,  co  to  máte 

na  obličeji,  vás  pokousal 
pes?“ (roušku)
„Proč nemůžu jít ven,  já 

jsem stejně nikdy nebyl ne-
mocný, nic nechytnu.“

„Proč  tady  pořád  něco 
otíráte,  strašně  to  smrdí.“ 
(dezinfekce)
Avšak  za  celou  tuto 

dlouhou  dobu  i  přes  velký 
psychický nátlak na perso-
nál,  kteří  byli  denně osob-
ně  v  kontaktu  s  uživateli, 
se  nám  podařilo  fyzické 
i  psychické  zdraví  uchrá-
nit  za  pomoci  spolupráce 
rodin,  Statutárního  města 
Frýdku-Místku, Moravsko-
slezského kraje,  společnos-
ti  Kofola,  a.s.,  Hudebního 
klubu Pošta a  jiných. Uká-
zala se také solidarita mezi 
běžnými  občany,  jako  je 
paní Hana Kuklišová, která 
nám věnovala nespočet rou-
šek pro personál a zahradní 
květiny,  paní  Irena  Brifor-
dová, která s námi již spo-
lupracuje  od  Ježíškových 
vnoučat,  nám  darovala  tři 
nové notebooky s kamerou 
pro  vizuální  komunikaci 
mezi  uživateli  a  rodina-
mi,  čehož  si  neskutečně 
moc  vážíme.  Pomoc  nám 
nabídly  také  další  spousty 
organizací  a  občané,  ale 
hlavně  chceme  poděkovat 
našim  pracovnicím  v  so-
ciálních  službách,  které 

se  vzdali  svého  pohodlí, 
rodin,  soukromého  života 
a souhlasily s dvouměsíční 
karanténou,  ve  střídavých 
turnusech  po  cca  sedmi 
dnech. 
Ke konci března byl per-

sonálu  přistaven  karavan 
ke spánku a odpočinku, kde 
celý týden přebývali. Takto 
to šlo od 1. dubna a provo-
zovatel  byl  toto  opatření 
připraven  držet  až  do  7. 
června, aby zdárně ukončil 
karanténu  bez  jakéhokoliv 
ohrožení  či  nákazy  perso-
nálu a uživatelů.
Od 8. června pak mohou 

opět  s  přísnými  hygienic-
kými podmínkami a v řád-
ných  intervalech  rodiny 
a  známí  navštěvovat  své 
blízké  a  po  třech měsících 
je s láskou obejmout.
Dobu, při které byli uži-

vatelé  izolováni,  bychom 
chtěli vynahradit během le-
tošního léta a podzimu. Bu-
deme se snažit pořádat více 
akcí s rodinami a v přírodě, 
protože to je většinou to je-
diné, co jim v životě zbylo 
a co je rozveselí nejvíce. 

 Tereza Čelinská, 
 sociální pracovnice 

Sterilizátor vzduchu pro hospicV Domově sv. Jana Křtitele v Lysůvkách
se těší po dlouhé době na rodiny a známé
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C E N T R U M  N O V É  N A D Ě J E

MOŽNÁ JSTE TO VY.
 
MOŽNÁ NĚKTERÁ 
Z VAŠICH KAMARÁDEK.
 
 
 
 
 

Potřebujete právní informace,
psychosociální podporu,
doprovod či právní pomoc?

 
Centrum nové naděje poskytuje podporu
obětem a pozůstalým po obětech trestných
činů.
 
Kontaktujte nás 558 439 823 a 773 173 604.
Nebo nás navštivte
Frýdek-Místek, Palackého 129
pondělí–čtvrtek 8.00–16.00
 
www.cnnfm.cz I cnnfm@cnnfm.cz
 

OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ.
 
 
 
 

POTŘEBUJÍ POMOC!
 

Na pomoc lidem, kte-
ří se náhle ocitli v ne-
příznivé životní situaci 
v důsledku epidemie 
onemocnění COVID-19 
a přijatých bezpečnost-
ních opatření vlády, 
uspořádala Charita 
Česká republika sbír-
ku.
Sbírka  pro  Česko 

s  podtitulem  Na  vlně 
pomoci  proti  bezmoci 
je  určena  lidem,  kteří  se 
v  souvislosti  s  epidemií 
ocitli  v  nouzi  a  potřebu-
jí  neodkladnou  finanční 
pomoc.  Jedná  se  přede-
vším  o  rodiče  samoživi-
tele, rodiny, které se ocit-
ly ve finanční nouzi, lidi, 
kteří  přišli  o  zaměstnání 
či mají výpadek okamži-
tého  příjmu,  lidi  s  níz-
kými  příjmy  a  seniory 
a  osoby  se  zdravotním 
postižením.
O  pomoc  je  možno 

požádat  prostřednictvím 
sociálního  pracovníka 
–  u  stávajících  klientů 
Charity,  nebo  lze  kon-
taktovat diecézní Charitu 
Ostravsko-opavskou  (tel. 
734 875 532, email: zuza-

na.plackova@dchoo.cha-
rita.cz). 
Občané města Frýdku-

-Místku  mají  také  mož-
nost  obrátit  se  s  žádostí 
o pomoc na Charitu Frý-
dek-Místek  prostřednic-
tvím  emailu  poradna.
f rydlant@char itafm.cz 
nebo  tel.  737  627  872. 
Podmínkou přidělení po-
moci je předchozí využití 
veškeré  dostupné  pomo-
ci, např. ve formě sociál-
ních  dávek,  potravinové 
pomoci, sociálního šatní-
ku, pomoci rodiny, snahy 
domluvit se s pronajíma-
telem apod. Pomoc může 
mít  podobu  materiální 
–  poskytnutí  nebo  poří-
zení  potřebné  věci,  nebo 
může mít podobu finanč-
ního daru, kde však musí 
být doloženo, jak byl dar 
využit.  Podpora  z  výše 
uvedené  sbírky  se  nebu-
de  vztahovat  na  osoby, 
které jsou v exekuci nebo 
insolvenci.  V  těchto  pří-
padech  je  možno  použít 
pomoc  jen  na  zajištění 
základních životních po-
třeb  v  případě,  že  byly 
vyčerpány jiné možnosti.

Ze všech stran se 
na nás valí zprávy o ko-
ronavirové pandemii. 
Z televize, z rozhlasu, 
stává se to častým a teď 
už běžným konverzač-
ním tématem. Bohu-
žel, ani naší službě se 
tato krize nevyhnula 
a ovlivnila chod nejen 
naší práce, ale hlavně 
životy klientů.
Jsme  sociální  asisten-

ce  pro  rodiny  s  dětmi 
Slezské  diakonie  a  po-
máháme  rodinám,  které 
jsou ohroženy sociálním 
vyloučením.  Vlivem 
současného dění se mno-
zí  z  nich  ocitli  ve  velmi 
komplikovaných  a  ne-
záviděníhodných  situ-
acích.  I  přesto,  že  jsme 
z  vládního  rozhodnutí 
byli  jako  sociální  služ-

ba  uzavřeni,  i  nadále 
spolupráce  s  rodinami 
pokračovala,  zejména 
proto,  že  klienti  byli 
a  jsou  ve  velmi  tíživých 
situacích.  Vždy  jsme 
však  respektovali  vlád-
ní  nařízení  a  s  klienty 
komunikovali  předně 
telefonicky  nebo  online. 
Tato  krize  však  ukázala 
potřebnost  práce  našich 
sociálních  pracovnic. 
Proto  jsme  rádi, že  jsme 
byli schopni pomoci i ji-
nak  než  právě  podporou 
sociálních  pracovnic 
a výjimečně  jim poskyt-
nout  i  potravinové  ba-
líčky.  Rádi  bychom  po-
děkovali  zaměstnancům 
nošovické  firmy  Hy-
undai  za  sbírku,  kterou 
zrealizovali  ve  svých 
řadách,  a  pomohli  tak 

řadě  klientů  naší  služby 
z okresu Frýdek-Místek.
V  balíčku  byly  mimo 

jiné  také  roušky,  které 
ušili  právě  zaměstnanci 
a  které  se  utkaly  ve  fi-
remní  soutěži  o  nejkrás-
nější  roušku.  Tak  krásné 
roušky  udělaly  radost 
zejména  dětem.  Takové 
pomoci  si vážíme a dou-
fáme,  že  ve  spolupráci 
budeme  nadále  pokra-
čovat.  Děkujeme  firmě 
Mobis Automotive Czech 
a  zaměstnancům  firmy 
Hyundai.
 Za tým SAS 
 Slezské diakonie 
 Kamila Kurníková, 
 koordinátor služby 

Charita ČR nabízí pomoc 
v souvislosti s epidemií COVID-19 

Kamila Kurníková (SD) 
a Lucie Protivanská (Mobis Automotive).

Koronavirovým zákazům navzdory
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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

Statutární město Frý-
dek-Místek vyhlašuje 
prodej níže uvedených 
nemovitých věcí formou 
nabídkového licitačního 
řízení:

- pozemek p. č. 1001/3 
zahrada o výměře 467 m2 
a pozemek p. č. 1001/12 
zahrada o výměře 473 m2, 
vše k.ú. Skalice u Frýdku-
-Místku, obec Frýdek-Mís-
tek (za základní školou).
Dle  platného  Územního 

plánu  města  Frýdku-Míst-
ku  jsou  pozemky  zařazeny 
v ploše bydlení v rodinných 
domech – venkovské  (BV), 
která  umožňuje  především 
stavby  rodinných  domů. 
Jedná se o pozemky ve sva-
žitém  terénu  s  orientací 
na jižní stranu, nad stávající 
zástavbou rodinnými domy.

Doplňující informace: 
Výše  uvedené  pozemky 
jsou nabízeny k prodeji jako 
celek.  Na  pozemcích  jsou 
umístěny dvě opěrné zídky. 
Přístup  a  příjezd  k  pozem-
kům je možný přes pozem-
ky  zemědělského  půdního 
fondu  ve  vlastnictví  Statu-
tárního  města  Frýdek-Mís-
tek (z čehož vyplývá nutnost 
právně  zajistit  a  následně 
vybudovat přístup a příjezd) 
s napojením na místní zpev-
něnou komunikaci. 

Nabídka prodeje se usku-
teční formou nabídkového 
licitačního řízení, které pro-
běhne dne 1. 7. 2020 v 15.00 

hodin v zasedací místnosti 
odboru správy obecního 
majetku Magistrátu města 
Frýdek-Místek, ul. Radnič-
ní 10, dv. č. 323.
Zápis  k  účasti  v  nabídko-

vém licitačním řízení (dále jen 
„NLŘ“) je ve 14.00 hodin.
Předmětem  NLŘ  bude 

výše  kupní  ceny  za  prodej 
1 m2 pozemku. Nejnižší na-
bídková  cena  je  stanovena 
na 500 Kč/m2, minimální 
výše příhozu 5 Kč/m2. Po-
kud tento převod bude ke dni 
uskutečnění plnění zdanitel-
ným plněním, pak bude cena 
zvýšena  o  příslušnou  sazbu 
daně z přidané hodnoty.
Účastník je povinen uhra-

dit  zálohu na úhradu nákla-
dů  NLŘ  (jistotu)  ve  výši 
1.000 Kč  nejpozději  dne  30. 
6. 2020  na  účet  Statutární-
ho  města  Frýdek-Místek,  č. 
ú. 6015-928781/0100, VS 
3240081.  Úhradou  zálohy 
na  náklady  NLŘ  se  rozu-
mí  její  připsání  na  uvedený 
účet nejpozději poslední den 
v daném termínu. Při zápisu 
k NLŘ doloží doklad o úhra-
dě zálohy a podepíše Dohodu 
o úhradě nákladů NLŘ. 
Odbor  správy  obecní-

ho  majetku  MMFM  zajistí 
vrácení  zálohy  na  úhradu 
nákladů  NLŘ  všem  účast-
níkům  licitace,  kteří  tuto 
zálohu  složili  a  podepsali 
Dohodu  o  úhradě  nákladů 
NLŘ, vyjma vítěze licitace, 
po  ukončení  NLŘ.  Vítězi 

NLŘ bude  záloha  na  úhra-
du  nákladů  NLŘ  vrácena 
po podpisu kupní  smlouvy. 
Záloha  na  úhradu  nákladů 
NLŘ  nebude  vítězi  NLŘ 
vrácena,  podepíše-li  pro-
tokol  o  výsledku NLŘ,  ale 
nedojde k uzavření smlouvy 
o  budoucí  smlouvě  kupní 
nebo  kupní  smlouvy  z  dů-
vodů ležících na jeho straně 
(včetně  důvodu,  že  skuteč-
nosti  uvedené  v  čestném 
prohlášení  o  bezdlužnosti, 
které osvědčil  svým podpi-
sem,  se  ukáží  jako  neprav-
divé). V tomto případě bude 
záloha  použita  na  úhradu 
nákladů zmařeného NLŘ.
Účastníkem  NLŘ  může 

být  osoba  starší  18  let.  
Účastník NLŘ se před jeho 
konáním  prokáže  platným 
dokladem totožnosti (tj. ob-
čanským  průkazem  nebo 
pasem)  a  dokladem  o  za-
placení  zálohy  na  úhradu 
nákladů NLŘ. Jde-li o práv-
nickou  osobu,  je  účastník 
povinen  předložit  výpis 
z obchodního rejstříku, příp. 
z jiného veřejného rejstříku, 
ne  starší  tří  měsíců,  a  pí-
semné  zmocnění,  opatřené 
úředně ověřeným podpisem 
zmocnitele,  k  tomu,  že  je 
oprávněn  jednat  jménem 
právnické  osoby,  nejde-li 
o statutární orgán. Písemné 
zmocnění  opatřené  úředně 
ověřeným  podpisem  zmoc-
nitele  musí  být  doloženo 
též  v  případě  zastoupení 

fyzické osoby zmocněncem. 
Zmocnění  musí  zahrno-
vat  oprávnění  zmocněnce 
k právnímu jednání jménem 
zmocnitele, zejména k účas-
ti na nabídkovém licitačním 
řízení,  činění  nabídek  kup-
ní  ceny,  podpisu  protokolu 
o nabídkovém licitačním ří-
zení a sdělení čísla účtu pro 
vrácení složené zálohy.
Účastníkem  NLŘ  může 

být  osoba,  která  není  dluž-
níkem  Statutárního  města 
Frýdek-Místek. Splnění této 
podmínky potvrdí  účastník 
podpisem  čestného  prohlá-
šení při zápisu k NLŘ. 
O prodeji pozemku vítězi 

NLŘ  rozhodne  Zastupitel-
stvo  města  Frýdku-Místku 
na  svém  nejbližším  zase-
dání. Následně bude s vítě-
zem NLŘ sepsána smlouva 
o smlouvě budoucí kupní.
Základní podmínky uza-

vření  smlouvy  o  smlouvě 
budoucí  kupní,  resp.  kupní 
smlouvy:
•  povinnost  kupujícího 

uhradit  kupní  cenu  jako 
zálohu  na  kupní  cenu  před 
podpisem  kupní  smlouvy 
v  termínu nejpozději do 90 
dnů od rozhodnutí Zastupi-
telstva  města  Frýdku-Míst-
ku o prodeji nemovitosti.
Statutární město  Frýdek-

-Místek  upozorňuje  účast-
níky  NLŘ,  že  výčet  výše 
definovaných  podmínek 
pro  uzavření  předmětných 
smluv je pouze základní, ni-
koli však vyčerpávající.
Bližší  informace  můžete 

získat  u  Radky  Pětrošové, 
petrosova.radka@fryde-
kmistek.cz, tel. 558 609 282, 
nebo  osobně  na Magistrátu 
města  Frýdku-Místku,  od-
bor správy obecního majet-
ku, ul. Radniční 10, II. NP.

Informace o konání nabídkového licitačního řízení – pozemky
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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. 

DISTEP a.s. nabízí k pronájmu 
garážová stání

v budově v k. ú. Frýdek, ulice Cihelní, č. p. 3416, 
garáž, na pozemku p. č. 1308/33, zastavěná plo-
cha a nádvoří, zapsané na LV č. 2751 pro k. ú. 
Frýdek, vedeném Katastrálním úřadem pro Mo-
ravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrál-
ní pracoviště Frýdek-Místek.  Nájemné  za  jedno 
garážové  stání  je  stanoveno  ve  výši  1.285 Kč  vč. 
DPH/1 měsíc. V  případě  zájmu  kontaktujte  telefo-
nicky Elišku Zientkovou – tel. 558 442 114.

Statutární město Frý-
dek-Místek již v dubnu 
informovalo, že v ná-
vaznosti na vyhlášení 
nouzového stavu v sou-
vislosti s koronavirem 
rozhodlo o posunutí ter-
mínu splatnosti poplat-
ku za psy a odpad o tři 
měsíce, tedy až do 31. 
srpna 2020. V návaz-
nosti na toto rozhodnutí 
budou plátcům rozesílá-
ny složenky do schránek 
později než obvykle, a to 
až v červnu. 
Poplatníkům, kteří hra-

dí poplatek za komunální 
odpad  prostřednictvím 
realitních  kanceláří  nebo 
společenství  vlastníků 
jednotek,  poštovní  pou-
kázky rozesílány nejsou.  

Místní poplatky 
lze uhradit:

1)   prostřednictvím poš-
tovní poukázky na poště
2)        prostřednictvím 

PORTÁLU  OBČANA 
(osoby,  které mají  zřízen 
přístup  prostřednictvím 
internetového portálu sta-
tutárního  města  Frýdek-
-Místek).
3)       převodem na ban-

kovní účet města, a to:
•            poplatek  za  ko-

munální  odpad:  na  ban-
kovní  účet  města  vede-
ný  u  Komerční  banky 
a.  s.  na  číslo  účtu:  19-
3767000237/0100
•            poplatek  ze  psů: 

na  bankovní  účet  města 
vedený  u  Komerční  ban-
ky a. s. na číslo účtu: 19-
928781/0100
 4)        v  hotovosti  nebo 

platební  kartou  na  po-
kladnách  Magistrátu 
města  Frýdku-Místku, 
a  to  v  době  pokladních 
hodin:
v  budově  magistrá-

tu  na  ul.  Radniční  1148 
ve Frýdku, v přízemí
v  budově  magistrátu 

na ulici Politických obětí 

v Místku, v přízemí
Pokladní hodiny

Pondělí 
9.00–11.30 

a 12.15–16.30 hodin
Úterý 

9.00–11.30 
a 12.15–13.00 hodin

Středa 
9.00–11.30 

a 12.15–16.30 hodin
Čtvrtek 

9.00–11.30 
a 12.15–14.30 hodin

Pátek 
9.00–11.30 

a 12.15–13.00 hodin
Poplatek  za  odpad  činí 

492  na  osobu  a  rok.  Ob-
čané  nad  70  let  budou 
i nadále platit 252 koruny 
za  rok  a  děti  do  šesti  let 
jsou  od  poplatku  zcela 
osvobozeny.
Poplatek za psa v byto-

vém domě činí  i  v  tomto 
roce 1 500 korun na  rok, 
za  psa  v  rodinném  domě 
v katastru Frýdek a Mís-
tek  700  korun  a  v  katas-
tru  Panské  Nové  Dvory, 
Lískovec, Lysůvky, Chle-
bovice  a Skalice 300 ko-
run.
Osoby starší 65 let hra-

dí poplatek za psa ve výši 
200  korun.  Tuto  částku 
hradí  také  lidé  pobírající 
invalidní,  starobní, vdov-
ský,  vdovecký  a  sirotčí 
důchod,  přičemž  tento  je 
jejich  jediným  zdrojem 
příjmu,  což  musí  doložit 
(potvrzením  o  pobírají-
cím důchodu).
Nově  jsou  od  poplatku 

za psa osvobozeni držite-
lé průkazu ZTP a ZTP/P.
Za každého dalšího psa 

téhož držitele  je poplatek 
zvýšen o 50 %.
Úplné znění obecně zá-

vazných vyhlášek je zve-
řejněno  na  webu  města 
https://www.frydekmis-
tek.cz/cz/magistrat/prav-
ni-predpisy-mesta/obec-
ne-zavazne-vyhlasky

Složenky na úhradu poplatku za odpad 
a psy bude město rozesílat v červnu
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Naše tři budovy MŠ, 
které spadají pod ZŠ 
a MŠ J. Čapka, během 
nuceného volna rozhodně 
nezahálely. Naši učitelé 
byli každý den v kontaktu 
s rodinami dětí, ať už te-
lefonicky, mailem či přes 
sociální sítě. Každý týden 
vytvářeli dětem pracovní 
listy a vymýšleli vzdělá-
vací aktivity, které mohli 
rodiče s dětmi podnikat 
během domácí karantény.
Pracovali  také  na  vzdě-

lávacích  pomůckách  –  vy-

ráběli  potřeby  pro  rozvoj 
čtenářské  a  matematické 
gramotnosti,  připravovali 
nástroje  pro  polytechnické 
vzdělávání,  a  to  v  podobě 
interaktivních  knih,  hra-
ček,  trvalých  pracovních 
listů.
Velkou změnou také pro-

šly budovy. Na Pastelce vy-
malovali všechno obložení, 
vytvořili  čtenářský  kou-
tek,  vyrobili  Active  board 
na zahradu pro děti. Na MŠ 
Skřivánek – Bavlnka vyro-
bili bosý chodníček a hmy-

zí  hotel  a  na  Skřivánkovi 
Slezská vymalovali potřeb-
né  detaily,  připravili  tělo-
cvičnu  a  vybavili  ji  spor-
tovním  náčiním. Na  všech 
budovách  proběhla  také 
aktualizace  ekologických 
koutků na zahradách.
Teď  už  se  ale  těšíme 

na  akce  s  dětmi,  čeká  nás 
třeba  Havajský  den  dětí, 
Indiánský týden na zahradě 
nebo  Pirátské  dobrodruž-
ství!   Za kolektiv MŠ 

 Pastelka a Skřivánek, 
 Lenka Babuňková

V minulém čísle jsme 
přinesli přehled otázek 
a odpovědí ředitelů vět-
šiny základních škol zři-
zovaných městem, dnes 
se ještě za koronaviro-
vým obdobím a zlomem 
s nástupem deváťáků 
a prvního stupně ohlíží 

Iveta Wilczková, ředitel-
ka 8. ZŠ.

Které ze stanovených 
podmínek provozu bylo 
nejsložitější splnit? 
„Vše  se  nám  podařilo 

bez  problémů  zvládnout 
a výuku našich žáků zaji-
stit  tak,  aby byly  splněny 
všechny  podmínky  dané 
současným stavem.“ 

Co považujete ze své-
ho pohledu za nedomyš-
lené? 
„Nemám  připomínky, 

pracujeme s žáky ve sdíl-
né a příjemné atmosféře.“ 

Kolik se v první vlně 
zapojilo deváťáků (pro-
centuálně)? 
„Do  přípravy  žáků  9. 

ročníku  k  přijímacímu 
řízení  na  střední  školy  se 
zapojilo 79 % žáků.“

Jaké očekáváte zapo-
jení ze strany dětí na 1. 
stupni (v procentech)?
„Do  vzdělávání  žáků 

1.  stupně  základní  školy 
od  25.  5.  předpokládáme 
zapojení cca 50–60 % na-
šich žáků.“

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

o  své  děti,  a  to  z  důvo-
du  možné  nákazy  CO-
VID-19.“ 

Budete měřit při vstu-
pu teplotu bezkontakt-
ním teploměrem? 
„V  zájmu  prevence 

a  ochrany  dětí  i  zaměst-
nanců  před  možnou  ná-
kazou  jednoznačně ANO. 
Činíme  tak  každodenně 
i u žáků 9. ročníku.“

Jaké předměty se bu-
dou vyučovat? 
„Do výuky budou zařa-

zeny  předměty  spektrem 
školního vzdělávání s dů-
razem na opakování a pro-

cvičování  učiva,  nejedná 
se  tedy  o  klasickou  výu-
ku. Souběžně bude probí-
hat také výuka distanční.“

Umožníte trávit pře-
stávky venku? 
„Ano, v případě přízni-

vého počasí máme připra-
venu i tuto variantu.“

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

ny v souladu s Vyhláškou 
MŠMT  o  hodnocení  vý-
sledků  vzdělávání  žáků 
ve  druhém  pololetí  škol-
ního roku 2019/2020.“

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

práce mají všichni naši za-
městnanci  upraveny  tak, 
aby  odpovídaly  současné 
situaci  a  platné  legislati-
vě.“

Jakékoliv vaše další 
sdělení, názor, výzva, 
poznámka k dosavad-
ní organizaci školního 
roku... 
„Současná  situace  je 

pro  všechny  nezvyklá 
a  velmi  náročná.  Proto 
chci touto cestou poděko-
vat  všem  rodičům  našich 
žáků a žákům samotným, 
všem  pedagogům  i  za-
městnancům školy za po-
chopení, vstřícnost a pozi-
tivní  přístup  při  realizaci 
distančního vzdělávání.“

Co je po koroninách nového v MŠ Pastelka a Skřivánek?

Také Osmička už přivítala žáky
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 6. – 16. 7.
STOLETÍ PÁRY | 11 dnů
V  19.  století  se  parní  stroj 
stal nejvýznamnějším zdro-
jem energie jak v průmyslu, 
tak  v  dopravě.  Proto  se  to-
muto století také říká století 
páry. Dopravě kralovaly vla-
ky  tažené parními  lokomo-
tivami,  vody  brázdily  par-
níky,  průmyslové  podniky 
měly stroje poháněné párou. 
Pojeď s námi a zažij spoustu 
dobrodružství v období prů-
myslové  revoluce.  Dokážeš 
rozjet  vlastní  fabriku  a  vy-
rábět  třeba  auta?  A  jak  si 
zajistíš přístup k vynálezům 
a novým  technologiím? Co 
třeba průmyslová špionáž?
Čeká  tě  spousta  her  a  zá-
bavy.  Společně  si  užijeme 
pohyb,  ale  čekají  nás  i  há-
danky  či  kvízy.  Samozřej-
mostí jsou strategické a tak-
tické hry. Vezmeme s sebou 

i bungee lana a další atrak-
tivní věci. To vše proběhne 
v  jednom  z  nejkrásnějších 
míst České republiky. Jižní 
Čechy jsou krajem rybníků 
a hradů a zámků. Zajedeme 
se podívat  např.  na pohád-
kový zámek Červená Lho-
ta,  určitě  navštívíme husit-
ské město Tábor.
Věk: 7–17 let
Ubytování:  dřevěné  chat-
ky, teplá voda, sprchy, zdě-
né sociální zařízení
Místo:  Na  Černé  209, 
391 11 Planá nad Lužnicí
Cena: 5 200 Kč
Informace a přihlášky: 
Patrik Siegelstein | Telefon: 
732 646 125, 558 111 761  | 
E-mail: patrik@klicfm.cz

16. – 26. 7.
OLYMPIJSKÉ HRY 

| 11 dnů
Olympijské  hry  jsou  nejen 
svátek  sportu,  ale  jedná  se 

o jednu z největších událostí, 
do které  se  zapojuje  takřka 
celý  svět.  Jejich  jedinečnou 
atmosféru  si  společně  na-
vodíme  v  naší  olympijské 
vesničce  zvané  Palcát.  11 
dní se budeme utkávat v nej-
různějších závodech, soutě-
žích a hrách. Nebude to jen 
o rychlosti a síle, budou nás 
čekat i logické disciplíny, či 
zkoušky odvahy. A přestože 
bude  léto  v  plném  proudu, 
objeví se zde i typicky zimní 
disciplíny.  Zkrátka máte  se 
na co těšit!
Věk: 6–15 let
Ubytování:  dřevěné  chat-
ky, teplá voda, sprchy, zdě-
né sociální zařízení
Místo:  Na  Černé  209, 
391 11 Planá nad Lužnicí
Cena: 5 200 Kč
Informace a přihlášky: 
Lukáš  Plánička  |  Telefon: 
778 410 754, 558 111 765  | 

E-mail: lukas@klicfm.cz
3. 8. – 12. 8.

NOC V MUZEU | 10 dnů
Chceš zažít tu nejtajuplnější 
noc v muzeu plné těch nej-
úžasnějších exponátů, divo-
ce  vypadajících  prehisto-
rických  stvůr,  nelítostných 
starověkých  bojovníků, 
dávno  vymizelých  kmenů, 
afrických zvířat a legendár-
ních  historických  hrdinů? 
Ti všichni zde nehnutě sto-
jí, navždy zmrazení v čase. 
Nebo  ne?  Fantastické  dob-
rodružství brzy začíná.
Věk: 6–15 let
Ubytování:  zděná budova, 
teplá voda, sprchy a sociál-
ní zařízení 
Místo:  Bílá  144,  Frýdek-
-Místek
Cena: 4 950 Kč
Informace a přihláš-
ky:  Veronika  Bortlová 
|  Telefon:  731  167  010, 

558 111 777 | E-mail: vero-
nika@klicfm.cz

14. 8. – 23. 8.
NA JEDNÉ LODI | 10 dnů
Safír ve tvaru srdce proslavil 
velkofilm Titanic. Tento dra-
hokam  přezdívaný  „Srdce 
oceánu“  skutečně  existoval. 
Vlastnil ho Ludvík XVI., ale 
po  vypuknutí  francouzské 
revoluce se nenávratně ztra-
til. Podaří se ti tento šperk na-
jít? Ponoř se s námi do tajem-
ných hlubin moří a oceánů.
Věk: 6–15 let
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy a sociál-
ní zařízení 
Místo:  Bílá  144,  Frýdek-
-Místek
Cena: 4 950 Kč
Informace a přihláš-
ky:  Radka  Kulhánko-
vá,  Telefon:  737  421  058, 
558  111  763  |  E-mail:  rad-
ka@klicfm.cz

Cena všech táborů:
1 450 Kč na 5 dnů. Děti lze 
přihlásit i na jednotlivé dny 
za 370 Kč na 1 den.
Program  táborů  běží  vždy 
od 8.00 do 16.00 hodin. Hlí-
dání zajištěno od 6.30 hodin 
a od 16.00–16.30 hodin.
Věk:  6–12  let  (Pouze  pro 
děti, které již absolvovaly 1. 
třídu ZŠ).
Přihlášky a informace:
Budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, Telefon: 558 111 777, E-
-mail: tabory@klicfm.cz
7. 7. – 10. 7. INDIÁNSKÉ 

DOBRODRUŽSTVÍ
Chceš zjistit, jak žili indiáni? 
Prohánět se po nekonečných 
prériích? Vyrobit  si  indián-
skou čelenku či si vyzkoušet 
ulovit  bizona?  Tak  neváhej 
a  přidej  se  k  nám  na  cestu 
za  indiánskými  dobrodruž-
stvími. 

7. 7. – 10. 7. HRY BEZ 
HRANIC

Sportuješ  rád,  hraješ  různé 
hry a nemáš s kým? Chceš 
si  aktivně  zahrát  florbal, 
futsal, kriket, zaházet si šip-
kami,  zahrát  si  stolní  tenis, 
zahrát  si  Kin-ball?  Pak  je 
tento tábor pro tebe… Přijď 
si tedy společně s námi pro-
žít svůj prázdninový sen.

20. 7. – 24. 7. 
ZOOTROPOLIS

Máš  rád  zvířata?  Pak  je  to 
tábor  přesně  pro  tebe!  Bě-
hem pěti dní prozkoumáme 
zvířecí planetu Zootropolis. 
Nejen že se o zvířatech do-
zvíš fascinující věci, které jsi 

nevěděl,  ale  také  se  můžeš 
těšit na plno her, soutěží, vý-
letů a zábavy. 

20. 7. – 24. 7. 
ZÁVOD S ČASEM

Známý  mezinárodní  gang 
odcizil  z  pražské  katedrály 
korunovační klenoty a míří 
s  nimi  do  portugalského 
přístavu Vila do Conde, kde 
je  plánuje  předat  překup-
níkům.  V  okamžiku,  kdy 
jejich  loď  opustí  evropský 
kontinent,  je  český  poklad 
navždy  ztracen.  Je  potřeba 
bojovat s časem. Stihnete to? 

27. 7. – 31. 7. SPOLU 
ZACHRÁNÍME SVĚT
Poznej nelehký život hasiče, 
policisty  nebo  zdravotníka! 
Zjistíš,  že  tato  práce  není 
žádné  peříčko.  Nebudou 
chybět detektivní hry a sou-
těže  a  také  se  naučíte,  jak 
vyřešit  velkou  loupež  nebo 
zachránit někomu život! 

27. 7. – 31. 7. DOBRO-
DRUŽSTVÍ VE VLNÁCH
Skupina  námořníků  se 
vydává  na  dobrodružnou 
plavbu  na  ostrov,  na  který 
se ještě nikdy nikomu nepo-
dařilo  doplout.  Doufají,  že 
tam  objeví  velké  bohatství 
a prostor pro postavení měs-
ta snů. Ostrov je ale opředen 
mnoha tajemstvími a povídá 
se, že jej hlídají hrůzostrašní 
piráti…. 

3. 8. – 7. 8. 
PIRÁTSKÁ PLAVBA

Máš  pro  strach  uděláno? 
Baví tě řešit záhadné zprávy 
a voda je tvým druhým do-

movem? Pak hledáme přes-
ně tebe, aby ses k nám připo-
jil a pomohl nám najít velký 
pirátský  poklad  kapitána 
Modrovouse.  Čeká  tě  po-
řádná  pirátská  plavba  plná 
dobrodružství, ale i nástrah, 
které spolu překonáme. Po-
kud máš kuráž a odvahu, tak 
neváhej a přidej se k nám. 

10. 8. – 14. 8. STŘEDO-
VĚKÉ PUTOVÁNÍ

Láká  tě  tajemné  obdo-
bí  středověku  plné  rytířů 
a  princezen?  Chceš  se  při-
pojit ke králi Artušovi a stát 
se  tak  dalším,  kdo  usedne 
ke kulatému stolu? Pak ne-
váhej a přidej se k nám. Spo-
lu prozkoumáme taje tohoto 
období.  Pomoz  nám  ochrá-
nit naši zemi před lidskými 
i nadpřirozenými nepřáteli.
24. 8. – 28. 8. Z POHÁD-

KY DO POHÁDKY
Pohádkový  svět  je  plný 
milých  bytostí.  Trpaslíci, 
princezny,  elfové  a  spous-
ta  dalších  se  o  svůj  domov 
krásně starají  a žijí v míru. 
Ovšem tenhle svět má  také 
spoustu  tajemství. Přidej se 
k nám na cestu plnou dobro-
družství a objevování tohoto 
kouzelného světa.
Cena divadelních táborů: 
1 900 Kč na 5 dnů. 
Program  táborů  běží  vždy 
od 8.00 do 16.00 hodin nebo 
od 9.00–16.00 hodin. 
Hlídání  zajištěno  od  6.30 
hodin a od 16.00–16.30 ho-
din.
Věk: 7–11 let a 12–15 let.

Přihlášky a informace: 
Budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, Telefon: 558 111 777, E-
-mail: tabory@klicfm.cz

20. 7. – 24. 7. DIVADLO 
OD A DO Z | MLADŠÍ

Prázdninové  pětidenní  kur-
zy pro děti, kde si vyzkouší 
tvůrčí  proces  divadelního 
zkoušení. Od pondělí do pát-
ku  se  budou  učit  pracovat 
jak  s  dramatickým  textem, 
tak  výtvarnou  stránkou 
výroby kulis a rekvizit. Po-
slední den kurzu pak svým 
blízkým  předvedou  krátké 
divadelní představení.
V  rámci  programu  budou 
zahrnuty  jak  hry  na  rozvoj 
divadelních dovedností,  tak 
kolektivní hry na seznámení 
a spolupráci, výtvarné a po-
hybové  aktivity. Není  třeba 
předchozích  divadelních 
zkušeností. 

17. 8. – 21. 8. DIVADLO 
OD A DO Z | STARŠÍ

Prázdninové  pětidenní 
kurzy  pro  mládež,  kde  si 
vyzkouší tvůrčí proces diva-
delního  zkoušení.  Od  pon-
dělí  do  pátku  se  účastníci 
budou  učit  pracovat  jak 
s  dramatickým  textem,  tak 
výtvarnou  stránkou výroby 
kulis  a  rekvizit.  Poslední 
den  kurzu  pak  svým  blíz-
kým předvedou krátké diva-
delní představení.
V  rámci  programu  budou 
zahrnuty  jak  hry  na  rozvoj 
divadelních dovedností,  tak 
kolektivní hry na seznámení 
a spolupráci, výtvarné a po-

hybové aktivity.
Není  třeba  předchozích  di-
vadelních zkušeností. 
Cena výtvarných táborů:
2 100 Kč na 5 dnů. 
Program  táborů  běží  vždy 
od 8.00 do 16.00 hodin.
Hlídání  zajištěno  od  6.30 
hodin  a  od  16.00  –  16.30 
hodin. 
Věk: 9–12 let a 11–15 let.
Přihlášky a informace: 
Budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, Telefon: 558 111 777, E-
-mail: tabory@klicfm.cz

10. 8. – 14. 8. ARTIUM 
| KREATIVNÍ LÉTO

V  průběhu  celého  týdne  si 
děti vyzkouší různé techni-
ky z tradičního i moderního 
světa  umění.  Navštívíme 
výstavu a budeme tvořit jak 
realisticky,  tak  abstraktně. 
Budeme  kreslit,  malovat, 
modelovat,  učit  se  techni-
ku i poznávat dějiny umění 
v plenéru i interiéru. Týden 
zakončíme výstavou pro ro-
diče a kamarády, kde každý 
umělec  bude moci  vystavit 
svá díla.
Změny vyhrazeny.
Sledujte,  prosím,  propa-
gační  materiály  jednotli-
vých  akcí,  ze  kterých  se 
dozvíte  konkrétní  infor-
mace.
Bližší informace, 
přihlášky apod.
SVČ KLÍČ F-M
telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz

Nabídka letních pobytových táborů 2020 SVČ Klíč

Nabídka příměstských táborů 2020 SVČ Klíč
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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:

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.
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Zatímco mnoho 
sportovců stále čekalo 
na datum zahájení nové 
sezony, baseballisté již 
v polovině května vyhlí-
želi její začátek. Base-
ballová Extraliga totiž 
začínala již v pátek 22. 
května a o týden později 
se rozjela i druhá nejvyš-
ší soutěž, kde nyní pů-
sobí i baseballisté Frýd-
ku-Místku. Ti budou 
obhajovat loňské prven-
ství v soutěži.
Hned po rozvolnění pra-

videl  v  souvislosti  s  epi-
demii  koronaviru  se  vy-
dali  baseballisté  Klasiku 
Frýdek-Místek  na  hřiště 
ke  společnému  tréninku. 
Neplánovaná  pauza  jim 
totiž trochu nabourala plá-
ny,  což  přiznává  i  hrající 
trenér Martin Drong. „My 
jsme bohužel přišli o pál-
kařské prostory, a tak jsme 
pracovali  na  nových,“ 
přiblížil  trable  zkušený 
baseballista. „A když jsme 
je  dodělali  po  mnohých 
brigádách, tak přišla stop-
ka. Takže  jsme  je  využili 
pouze  týden.  A  pak  jsme 
se  zastavili.  Takže  teď 
začínáme znovu. Ale mys-
lím, že se s tím popereme. 
Ve  Frýdku-Místku  jsme 
byli  v  minulosti  na  těžší 
podmínky  zvyklí,“  dodá-
vá s úsměvem.
V loňské sezoně Klasik 

skončil  poprvé  v  historii 
klubu  na  prvním  místě 

tabulky  První  ligy. V  ba-
ráží  o  Extraligu  však  bo-
hužel  neuspěl.  Ani  letos 
si  v  klubu  nedávají  nízký 
cíl.  „Do  sezony  vstupuje-
me  s  cílem obhájit  loňské 
první  místo,“  říká  před 
začátkem  sezony  Martin 
Drong.  „Ale  nebude  to 
jednoduché.  Mnoho  sou-
peřů  totiž  má  zajímavé 
posily.  Obzvlášť  kluky, 
kteří teď nemůžou působit 
v Americe, jako například 
Marek  Chlup  v  Jablonci. 
Bude to těžké.“
V  letošní  sezoně  klub 

nechystá  výraznější  po-
sily.  Naopak,  do  týmu 
chce  více  zapracovat  své 
mladé  odchovance.  Ti  se 
tak nyní můžou na trénin-
cích  mimo  jiné  potkávat 
s dlouholetým českým re-
prezentantem  a  bývalým 
hráčem  organizace  Phila-
delphie  Phillies  Jakubem 
Sládkem. Ten využil mož-
nosti  společného  trénová-
ní  s  baseballisty  Frýdku-
-Místku.
„Nyní  jsme  s  rodinou 

tady  na  Moravě  a  hledal 
jsem  možnosti,  kde  tré-
novat  v  průběhu  našeho 
pobytu v této části republi-
ky,“ přiblížil důvody, proč 
trénuje  na  frýdecko-mís-
teckém  hřišti,  Jakub  Slá-
dek.  „Ozval  jsem  se Mar-
tinovi Drongovi a ukázalo 
se, že naše staré přátelství 
ještě funguje, a dostal jsem 
pozvání  přidat  se  k  nim.“ 

HŘIŠTĚ KLASIKU: První trénink.

Baseballisté Klasiku na prahu nové sezony netají ambice

Nováček ve vrcholo-
vém volejbalu frýdecko-
-místecký klub Black 
Volley Beskydy už začíná 
mít jasno o složení týmu 
na příští sezónu. Nejzá-
sadnější změnu zazna-
menali „Bleci“ na postu 
trenéra, kde Přemysla 
Kubalu vystřídal Jakub 
Salon z Ústí nad Labem. 
Mladý ambiciózní trenér 

s reprezentační i zahranič-
ní  zkušeností  se  do  Bes-
kyd  přestěhuje  minimálně 
na  dva  roky.  Sekundovat 
na  postu  asistenta  a  záro-
veň  sportovního  manaže-
ra  týmu  mu  bude  Marek 
Tomáš,  bývalý  špičkový 
volejbalista, který již v mi-
nulosti  v  klubu  působil, 
takže  se  de  facto  nejedná 
o žádného nováčka.
Kapitánskou pásku bude 

i v nadcházející sezóně no-
sit zkušený matador a vel-

ký  srdcař  Tomáš  „Godzi“ 
Široký. Velmi posílen bude 
tým  zejména  na  postu  li-
bera,  které  bude  zastávat 
reprezentant Milan Moník. 
Hlavní  údernou  silou  pak 
bude  další  reprezentant, 
tentokrát však argentinský, 
Bruno  Romanutti,  jehož 
doplní  smečaři  známí  již 
z loňské sezóny – Krysiak 
a  Mečiar.  Počítáme  také 
s  našimi  mladými  odcho-
vanci  Josefem  Drozdem, 
Tomášem  Prokůpkem, 

Janem Pospíšilem a Tomá-
šem Miškem.
V  současné  době  fini-

šují  jednání  s  nahrávačem 
a  blokařem,  kteří  budou 
představeni  v  momentě, 
kdy  dojde  ke  vzájemné 
dohodě. Black Volley Bes-
kydy bude hrát své domácí 
zápasy  opět  na  palubovce 
„Šestky“  ve  Frýdku-Míst-
ku a těší se na své fanouš-
ky,  kterým  se  chce  celý 
tým  ukázat  v  tom  nejlep-
ším světle.

Volejbalisté Black Volley Beskydy představovali posily

Přípravný zápas MFK 
Frýdek-Místek s B tý-
mem ostravského Baníku 
se nakonec kvůli přívalu 
deště nedohrál. Rozhodčí 
utkání předčasně ukončil 
v 65. minutě. V té chvíli 
vedl soupeř 0:1. 
Po  dvou  zápasech 

s  týmy  z  vyšších  soutě-
ží  fotbalisté  tentokráte 
na  domácí  půdě  přivítali 
neméně  silného  soupeře 
– béčko ostravského Baní-
ku.  Rezerva  ligového  cel-
ku ovšem nehýřila v sesta-
vě pouze s mladíky, do hry 
zasáhli totiž hráči, kteří se 
z  různých  důvodů  nevešli 
do  širší  nominace  trené-
ra  A  týmu  Luboše  Kozla 
(Baník  hrál  ve  stejný  den 
ligové utkání v Příbrami), 
jako  například  Potočný, 
Hrubý, Holzer, Procházka, 
J. Drozd.
O  jedinou  branku  ce-

lého  střetnutí  se  postaral 
ve  22.  minutě  hostující 
Robert  Hrubý,  když  si 
v  šestnáctce  převzal  při-
hrávku  od  Barkova  a  pak 
přízemní  střelou  nedal 
brankáři  Zouharovi  šanci 
–  0:1. O  deset minut  poz-
ději  to  byl  opět  ostravský 

středopolař,  tentokráte  se 
náš  mladý  gólman  pře-
konat  nenechal.  Valcíři 
poprvé  vážněji  zahrozi-
li  ve  36.  minutě,  kdy  to 
pravačkou  zkoušel  tech-
nicky  Skwarzcek.  Jeho 
nepříjemnou  střelu  srazil 
brankář  Číž  na  rohový 
kop.  Sedm  minut  před 
přestávkou vypíchnul  sice 
Kebísek čistě balón Potoč-
nému,  rozhodčí  ale  přeci 
jen odpískal standardní si-
tuaci. K zahrání trestného 
kopu  se  postavil  Potočný, 
ale jeho ránu po pravé ruce 
vyrazil Zouhar na roh.
Do druhého dějství oba 

trenéři sestavy prostřídali. 
Přesto to byli znovu hosté, 
kteří  byli  nebezpečnější. 
V 55. minutě si na Zouha-
rovi  vylámali  zuby  hned 
dva  ostravští  fotbalisté. 
Nejprve  gólman  Lipiny 
zneškodnil  tutovku  Za-
jíčkovi,  vzápětí  pak  ještě 
neuspěl Hrubý. V  65. mi-
nutě  dorazila  nad  Stovky 
obrovská  průtrž  mračen. 
Hlavní  rozhodčí  nejprve 
utkání na malou chvíli pře-
rušil,  po  dohodě  s  oběma 
trenéry  nakonec  vzápětí 
zápas předčasně ukončil.

Příval deště ukončil zápas
MFK Frýdek-Místek – FC Baník Ostrava B 0:1

Jakub  si  také  pochvalo-
val  baseballový  areál. 
„Je  to velmi krásný areál. 
Myslím,  že  již  by  se  tady 
klidně mohla hrát Extrali-
ga. Líbí se mi tady,“ dodal 
na  závěr  hráč  extraligové 
Kotlářky Praha.
Klasik  vstoupil  do  se-

zony  v  sobotu  30.  květ-
na, kdy na vlastním hřišti 
přivítal  v  dvojzápase  Pe-
likans Bučovice. Letos  se 
fanoušci  Klasiku  můžou 
těšit i na zápasy se Skoka-
ny Olomouc, kteří dlouhé 
roky  působili  v  Extralize 
a vypadli s ní v loňské ba-
ráži.  V  První  lize  vystří-
dali  pražský  SaBaT,  kte-
rý  se  vrátil  do  Extraligy 
po  dlouhých  jednadvaceti 
letech.
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do  deníku.  Dřív  než  slunce  za-
padne za horizont, digitální otisk 
krajiny  obalíš  do  několika  slov 
a  zaznamenáš,  abys  věděl,  kde 
jsi byl.
Nejnovější  fotografický  projekt 
Lukáše Horkého. Bezúčelná pro-
cházka krajinou a fotoaparát mo-
bilního telefonu.
Výstava prodloužena do 7. červ-
na.

Fenomén Merkur
Legendární stavebnice Merkur se 
už  téměř  100  let  vyrábí  na  stej-
ném  místě,  v  Polici  nad  Metují 
v  Královéhradeckém  kraji.  Vý-
stava představí historii této feno-
menální hračky pro malé i velké. 
Výstava reinstalována a prodlou-
žena.

Od draissiny k bicyklu
Velocipéd,  bicykl,  jízdní  kolo  – 
jeden z nejužitečnějších vynálezů 
v dějinách lidstva. Od počáteční-
ho  odrážení  nohama,  přes  pev-
né  kliky  na  ose  předního  kola, 
po  krátkém  období  módy  vyso-
kých  kol,  tricyklu,  kvadracyklů 
se po roce 1879 masově rozšířilo 
tzv. bezpečné kolo s válečkovým 
řetězem.  V  Čechách  bylo  vyro-
beno  první  kolo  již  v  roce  1863 
a  postupně  zde  vzniklo  několik 
desítek výrobců jízdních kol. Vý-
stava 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 nejrůznějších 
atraktivních destinací. Její členo-
vé v navštívených oblastech pro-
váděli své výzkumy spojené s do-
kumentací přírody a sbírky svých 
domovských  muzeí  obohatili 
o zajímavý materiál. Putovní vý-
stava přiblíží přírodovědné expe-
dice, především poslední pětiletý 
projekt  zaměřený  na  výzkum 
zvířeny v málo probádaných bal-
kánských  zemích.  Výstava  ote-
vřena od 18. června do 13. září.

 ...a byla svatba
Výstava  fotografií,  šatů,  obleků, 
tiskovin,  ale  i  upomínkových 
předmětů  připomene  donedáv-
na  jeden ze  tří základních pilířů 
lidského života – svatbu. Obřad, 
který byl krásný, veselý a důstoj-
ný. Výstava otevřena od 20. červ-
na do 13. září.

Akce:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA 
– HLEDAČKA

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

30. června
Pohádkové vysvědčení

sraz v 15.00 hodin v TIC Frýd-
lant n. O., Hlavní 1755, vstupné 
120 Kč/dosp., 80 Kč/dítě, s Bes-
kydy 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 rezer-

vace 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
Komentovaná prohlídka 

židovského hřbitova 
7. 6. od 16 hodin

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: 
www.muzeumbeskyd.com/doku-
menty-muzea/zasady-covid-19/

Stálé expozice:
BESKYDY 

– PŘÍRODA A LIDÉ
Příroda  odjakživa  působila 
na  lidský život a způsob obživy, 
ale také lidská činnost ovlivňova-
la a nadále ovlivňuje beskydskou 
přírodu.  Expozice  provází  ná-
vštěvníka způsobem,  jakým lidé 
do hor míří – od města a městské-
ho života až po nejčistší přírodu, 
její  vývoj  a  ochranu.  Cestou  ho 
seznamuje s důležitými momen-
ty z naší historie, etnografie, ge-
ologie,  botaniky,  zoologie,  mi-
neralogie  a  dalších  oborů,  které 
dohromady  utvářejí  celkovou 
mozaiku Beskyd. Nově otevřená 
muzejní  expozice  představuje 
propojenost přírody a lidské čin-

nosti. 
FRÝDEK A MÍSTEK

Expozice věnovaná dvěma, a zá-
roveň  jednomu  městu  Frýdek-
-Místek.  Každé  z  nich  vzniklo 
a  vyvíjelo  se  na  jiném  historic-
kém území, které oddělovala jen 
„šumivá,  divoká  Ostravice“. 
Vzdálená  i  blízká,  historická, 
a  zároveň  moderní,  byla  a  jsou 
města Frýdek a Místek. Zaslouží 
si, aby lidé v nich žijící byli při-
pomínáni a jejich činy zazname-
návány.

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

Expozice  v  sakristii  Zámecké 
kaple svaté Barbory je připomín-
kou, že Frýdek patřil od 18. sto-
letí k nejznámějším mariánským 
poutním místům ve Slezsku. Vy-
staveny jsou fotografie, liturgické 
předměty,  tisky,  dárky  z  pouti 
k  Panně Marii  Frýdecké,  kterou 
podniklo  od  druhé  poloviny  17. 
století dodnes nepřeberné množ-
ství poutníků.

ZÁMECKÁ KAPLE 
SV. BARBORY

Zámecká  kaple  svaté  Barbory 
byla  vystavěna  mezi  lety  1636– 
–1664  za  Jiřího  z  Oppresdorfu. 
Dominantou kaple je hlavní oltář, 
který je tvořen kamennou a zdě-
nou  mensou,  na  níž  je  umístěn 
dřevěný  oltářní  nástavec.  Oltář 
je zdoben zlacenými akantovými 
řezbami,  které  obklopují  oltářní 
obraz  zachycující  smrt  a  nane-
bevstoupení sv. Barbory. 

ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídkovou  trasou  po  Frýdec-
kém zámku projdete Rytířský sál 
s erbovními obrazy slezské šlech-
ty, zámecké interiéry instalované 
v  reprezentačních  prostorách, 
vyhlídkovou věž – gloriet a kapli 
sv. Barbory. Stylizovaný zámec-
ký  okruh  ukazuje  život  šlechty 
a měšťanstva v historické oblasti 
těšínského  knížectví,  převážně 
z 19. století.

Výstavy:
Krajiny a lidé 

Jaroslava Homolky
Výstava k životnímu jubileu Jaro-
slava Homolky představí poprvé 
přehled malířského  a  grafického 
díla významného malíře regionu. 
Námětově  čerpá  umělec  přede-
vším z Beskyd, Valašska, jižních 
Čech, Šumavy a Krkonoš. Vysta-
vuje od roku 1985 a pro milovní-
ky umění  je  jeho dílo vystavené 
na  Frýdeckém  zámku  velkým 
objevem.
Výstava prodloužena do 7. červ-
na.

Lukáš Horký 
– Příběh krajiny

Často míváš pocit, že tě na tvých 
toulkách cosi provází a oslovuje. 
Bloudíš  světem,  díváš  se  kolem 
sebe a to, co vidíš, zapisuješ jako 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Kultura FM LIVE
koncerty | 20.00 

| zahrada Národního domu
Součástí všech akcí je sbírka, kde 
mohou lidé přispět na provoz Mo-
bilního hospice Ondrášek a  také 
na svou oblíbenou kapelu. Přispí-
vat  lze  pomocí  QR  kódu,  který 
bude  umístěn  v  pravém  dolním 
rohu videa nebo na https://www.
donio.cz/KulturaFMlive.

Út 2. 6. Jaroslav Pszczolka
Recitál  zpívajícího  frýdecko-
-místeckého barda.

So 6. 6. Kapela Plyš
Písně o bolesti z radosti, o radosti 
z bolesti. Písně bez kytary. Katka 
Žilová,  Katka  Kuchárová  a  To-
máš Kothera, bicí a basa stmelená 
akordeonem. 

Út 9. 6. The Yellow Socks
Puntíkované  šaty,  napomádova-
né  vlasy,  pestrobarevné Cadilla-
cy, dostaveníčka v drive-in kině, 
restaurace s jukeboxy plnými vi-
nylů s posledními hity a v nepo-
slední řadě Rock ‚n‘ Roll! Yellow 
Socks vás vtáhnou do „americké-
ho snu“!

So 13. 6. Dead Hornet
/Fell on Mad Days

Dvojkoncert  frýdecko-místec-
kých kapel.

Út 16. 6. Kaczi
Zazpívá  charismatická,  talento-
vaná písničkářka z Beskyd.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz
PŘIPRAVUJEME
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 centrum 
Frýdek-Místek

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

9. 6. 
Technotrasa – Po stopách 

litiny a smaltu
komentovaná prohlídka
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Nemůžou  si  vaše  ratolesti  vy-
zvednout  vysvědčení  ve  škole? 
Nevadí.  Máme  pro  ně  náhradní 
řešení.  Strávený  den  na  Frýdec-
kém zámku plný zábavných úko-
lů, her a pohádkových postav.

MUZEJNÍ KNIHOVNA
Navštivte  znovu  otevřenou 
knihovnu  v  prostorách  Frýdec-
kého zámku (vstup z 1. nádvoří). 
Nabízíme všem zájemcům o od-
bornou  a  regionální  literaturu 
více  než  38  000  svazků  a  také 
několik  druhů  přírodovědných 
a společenskovědných vědeckých 
časopisů.  Knihovní  fond  zahr-
nuje  především  naučnou  litera-
turu se vztahem k regionu. Naše 
knihovna je specializovanou kni-
hovnou a knihy si zde můžete za-
půjčit  pouze  prezenčně.  E-mail: 
knihovna@muzeumbeskyd.com, 
tel.: 558 630 051.

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
Od 2. 6. 2020 OTEVŘENÉ 

LEKCE JÓGY
Přijít  může  kdokoliv  bez  před-
chozího přihlášení. 
Každé úterý, středu, čtvrtek vždy 
od 17.45–19.15 hodin v jógovém 
sále ve Frýdku.
Každé  úterý  a  středu  vždy 
od 17.45–19.15 hodin v Oáze.

Sobota 20. 6. – 9.00–18.00 
FILOZOFIE ŽIVOTA

Jednodenní  setkání  v  Oáze 
s  úvahami  nad  smyslem  života 
se  Zdeňkem  Šebestou.  Žijeme 
ve Vesmíru  nebo Vesmír  v  nás? 
A jaký to má vliv na náš současný 
život? Celý den bude propojen tě-
mito  úvahami.  Nezapomeneme, 
ale ani na tělo, které ke šťastnému 
životu  potřebujeme.  Protáhne-
me se v  jednoduchých cvičeních 
a necháme tělo i mysl odpočinout 
v příjemných relaxacích. Postará-
me se o vás, včetně vegetariánské 
stravy!
Více  informací  i  přesný  rozpis 
s lektory otevřených lekcí najdete 
na: www.jogakarakal.cz.

Jste srdečně zváni,
 těšíme se na vás.
Učitelé 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
Každý čtvrtek od 10–11 h.

Kurz – Cvičení 
nejen pro seniory
Vstupné 50 Kč.

Každé úterý od 17–18 a 18–19 h.
Kurz cvičení 

– Stabilizace páteře 
Vstup 100 Kč, přihlašování na: 

739 202 721
Každý čtvrtek od 18–19.30        

Kurz Arteterapie 
Výborný kurz na poznání sebe 

sama a odbourání stresu, 
vstupné 80 Kč.

Promítání filmu:
Středa 10. 6. od 18 h.

Dva Papežové 
Vstupné dobrovolné.

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  maximálně 
100 osob.
Obvyklé vstupné 50 Kč. Výtěžek 
ze vstupného  jde na  rozvoj Fau-
naparku!
čtvrtek 4. 6. v 18.00, stodola

PREMIÉRA ve FM 
Japonsko země 

vycházejícího slunce
O kulturních i přírodních unikátech 
Japonska přednáší Stanislav 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.

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  

TELEFON a FAX: 
597 43 18 88 

Email: STOUN@APPLET.CZ, 
WWW.STOUN.CZ
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kostel sv. 
Mikuláše 

Ludgeřovice 
 

12.6.2020 
 

19.30 h 

ZAZNÍ SKLADBY 
J. Pachelbela, F. Peeterse,  

J. V. Pause, J. S. Bacha, Denise 
Bédárda, Leóna Boëllmanna, 
T. P. Westendorfa, Š. Ponči 

V kostele sv. Mikuláše v Lud-
geřovicích u Ostravy vystoupí 
12. června jeden z nejvýrazněj-
ších regionálních hudebních ta-
lentů – teprve osmiletý Štěpán 
Ponča z Frýdku-Místku.
Připravil  si  padesátiminuto-

vý  varhanní  koncert,  který  začne 
v 19.30 hodin. Nejde o  jeho prvot-
ní samostatné varhanní vystoupení 
a vlastní koncert, veřejně hraje a vy-
stupuje od svých šesti let, poslucha-
či, farníci ho mohli slyšet v Krnově, 
Frýdku, Ostravě, Praze, Brně aj.
Zahraje  například  skladby  L. 

Boëllmanna, J. S. Bacha, D. Bédár-
da,  J.  Pachelbela  i  svou  vlastní 
Toccatu a-moll a varhanní  impro-
vizaci. Na klavír začal ve čtyřech 
letech, o rok později přidal varha-
ny.  Je  úžasné  sledovat,  jak  takto 
malé dítě dokáže hrát na manuály 
rukama a nohama na pedál.
V současné době je žákem 3. tří-

dy ZŠ a navštěvuje ZUŠ Brušperk, 

kde  jej  vyučuje  ředitel,  varhaník 
Jan Strakoš. Mezi dalšími koníčky 
vede  Štěpánův  zájem  o  techniku, 
stavbu varhan, lego, robotiku a spo-
lečenský tanec. V letošním roce se 
účastnil projektu „hudba v karanté-
ně“ s nahrávkou skladeb na domá-
cí  digitální  varhany.  V  souvislosti 
s varhanami byl již opakovaně sou-
částí reportáží Českého rozhlasu.
Na  koncertě  v  Ludgeřovicích 

vystoupí  také  jeho  mladší  bratr, 
šestiletý Dominik Ponča, kdy spo-
lu  zahrají  dvě  skladby,  i  s  tatín-
kem,  šestiručně.  Půjde  tak  zcela 
jistě o netradiční, unikátní zážitek.
Římskokatolický  kostel  v  Lud-

geřovicích  byl  postaven  v  duchu 
Slezské cihelné gotiky a spíše než 
kostel  připomíná  svými  rozměry 
i výzdobou katedrálu, ve které jsou 
krásné romantické varhany pro náš 
kraj také dosti výrazné a výjimeč-
né. I z tohoto důvodu byl tento kon-
cert naplánován zde.

Koncert osmiletého varhaníka

Noc kostelů
v pátek 12. června
www.nockostelu.cz
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Mirai se svou kapelou 
a týmem se nebojí pro-
dukovat „velké věci“. 
I díky zkušenostem s FM 
CITY FESTEM se ne-
chal inspirovat v zahra-
ničí a pustil se v době, 
kdy je klasické koncerto-
vání zapovězeno, do kon-
certu pro auta a v polo-
vině května z toho byla 
po dva dny největší akce 
svého druhu v Česku. 
Do  Dolních  Vítko-

vic  se  sjela  tisícovka  aut 
a ve zdejším industriálním 
prostředí  posádky  snadno 
nabyly dojmu, že se účast-
ní  něčeho  lehce  futuris-
tického  a  zapovězeného 
zároveň,  kvůli  množství 
uniforem,  které  se  stara-
ly  o  dodržování  opatření 
v  souvislosti  s  nouzovým 
koronavirovým  stavem, 
i  konspirací  zavánějící 
speciální  frekvenci,  kte-
rou  si  lidé  naladili,  aby 
si  mohli  jedinečný  kon-

cert ve svých vozech užít. 
Každý  tak  činil  po  svém. 
Někdo  vsadil  na  intimitu 
za  ztmavenými  skly,  jiný 
stáhnul  všechna  okén-
ka  a  ze  střechy  si  udělal 
barový  pult.  Auta  stála 
v  sešikovaných  řadách,  se 
suvéčky vzadu, aby nikdo 
nepřišel o vjemy na tříme-
trovém pódiu, které přená-
šely  i  led  obrazovky. Nad 
tím  vším  létal  dron,  auta 
čas od času zbombardova-
ly konfety nebo je kropily 
světelné efekty a s postup-
nou  tmou  plechové  pub-
likum  mohlo  vše  vřeleji 
a  vřeleji  vracet  v  podobě 
neustálého  blikání,  světel 
a  klaksonů,  až  postupně 
přibývalo  těch,  co  zjistili, 
že už nenastartují, a přiby-
lo  tak  další  vzrušení,  zda 
lidé z koncertu odjedou, či 
nikoliv.  Startovací  kabely 
ale  vše  jistily,  a  i  když  se 
někomu  vybila  baterie, 
na  jevišti  baterky  nedošly 

MIRAI: Bez zvuku z pódia, s poslechem z rádia.  Foto: Petr Pavelka

Mirai přišel s autokoncerty, řádil v Dolních Vítkovicích

nikomu, energie se neustá-
le kumulovala, až vybuch-
la  v  závěrečný  ohňostroj. 
Lidé mohli za usměrňova-
cích světélek policie odjíž-
dět s pocitem, že se zúčast-
nili  něčeho,  co  už  možná 
nikdy nezažijí a o čem tře-
ba  budou  za  mnoho  let 
jednou vyprávět. Určitě se 
ale mezi nimi najdou i tací, 
které  vzájemná  interakce 
přes  rádiové  vlny  nadchla 
natolik,  že  si  nenechají 
ujít ani další koncert, kte-
rý Mirai  s  kapelou  chystá 
na  brněnské  Lužánky  12. 
června.  Protože  „bizár“, 
jak o koncertu sami pořá-
dající  smýšleli,  se  prostě 
povedl.   (pp)

Nejen poznávat Frý-
dek-Místek skrz hledáček 
objektivu, ale také získat 
spoustu zkušeností od fo-
tografa, jehož fotografie se 
dostala až do světového vy-
dání National Geographic. 
To bude příležitost pro 
všechny, kteří chtějí zdo-
konalit své fotografování. 
Turistické informační cen-
trum Frýdek≈Místek pro 
letošní rok připravilo hned 
tři fotokurzy.
„První z nich zavede zá-

jemce v  sobotu 20.  června 
do  místeckých  uliček,  kde 
se budou snažit zachytit je-
jich  jedinečnou  atmosféru. 
Fotograf Jan Bainar se bude 
po  dobu  čtyř  hodin  všem 
věnovat,  bude  nápomocen 
při hledání zajímavých zá-
běrů a při pořizování umě-
lecky i technicky co nejkva-
litnějších snímků. Následně 
mohou  poté  účastníci  své 
nejvydařenější  fotografie 
zaslat  fotografovi  ke  kon-
zultaci  a  ten  vybere  tu 
nejlepší,  jejíž  autor  získá 
návštěvnickou  kartu  plnou 
výhod  Beskydy  Card,“  in-
formovala  manažerka  TIC 

Lucie Talavašková.
Další dva kurzy se usku-

teční v průběhu září a budou 
tematicky zaměřené na Bes-
kydy a večerní fotografii.
Čtyřhodinového  kurzu 

se mohou zúčastnit  jak do-
spělí, tak i malí fotografové 
v doprovodu  rodiče.  Cena 
kurzu  je  300 Kč,  přičemž 
je  nutné  se  zaregistrovat 
předem  na  pobočkách  Tu-
ristického  informačního 
centra  Frýdek≈Místek. 
Uzávěrka přihlášek  je vždy 
tři dny před  samotným ko-
náním akce, tak si je zapište 
do kalendáře.

Přehled termínů 
fotokurzů:
20. 6. 2020

Frýdek-Místek 
objektivem

sraz v 9.00 hod. před TIC 
Místek, náměstí Svobody 6

13. 9. 2020
Beskydy objektivem

sraz v 9.00 hod. před Obec-
ním domem v Malenovicích

24. 9. 2020
Frýdek-Místek 

objektivem – večerní
sraz v 17.00 hod. před TIC 
Místek, náměstí Svobody 6

FOTOKURZ: Účastníci se naučí fotit nejen netradiční 
zákoutí Frýdku-Místku.

Fotokurz s Janem Bainarem
zavede do místeckých uliček

Tradičně velkolepou 
hudební přehlídku nabíd-
ne ve dnech 3.–28. září již 
17. ročník Svatováclav-
ského hudebního festiva-
lu (SHF). Do místeckého 
kostela sv. Jana a Pavla 
letos zavítá představit 
hudbu barokní Itálie náš 
nejlepší sbor – Český 
filharmonický sbor Brno 
společně se souborem Ba-
rocco sempre giovane. 

Na pondělním koncertu 
21.  září  (19  hodin)  zazní 
v programu „Pocta Vival-
dimu“ jak jeho slavné Glo-
ria, tak i virtuózní nástro-
jové  koncerty  pro  dvoje 
housle, violoncella, smyč-
ce  a  continuo. Koncert  se 
bude  konat  za  finanční 
podpory  Statutárního 
města Frýdek-Místek.
Srdečně  zváni  jste 

i  na  dalších  28  koncertů, 
které  bude  tento  největší 
festival duchovní a tzv. sta-
ré  hudby  v  ČR  realizovat 
v  kostelích  celého  Morav-
skoslezského kraje. Letos se 
v rámci nové spolupráce tří 
hudebních  festivalů  (Con-
centus  Moraviae  a  MHF 
Lípa  Musica)  rozhodl  pod 
mottem  „Spojeni  hudbou“ 
plně  podpořit  české  uměl-
ce a soubory. Mnozí z nich 
nesou  evropské  renomé 
– Collegium 1704 s Václa-
vem  Luksem,  Pavel  Haas 
Quartet,  Bennewitzovo 

a Zemlinského kvarteto, so-
pranistky Simona Šaturová, 
Martina  Janková  a  Hana 
Blažíková,  mezzosopra-
nistka  Markéta  Cukrová 
či  koncertní  mistr  České 
filharmonie  Jiří  Vodička. 
SHF bude hostit i osobnost 
Marka  Ebena,  který  nás 
provede  Labyrintem  světa 
a rájem srdce, nebo také fe-
nomenálního  íránsko-ame-
rického cembalistu Mahana 
Esfahaniho, který se rozho-
dl v Česku natrvalo usadit. 
Pestrý  program  celého 

festivalu, který bude rámo-
vat  250.  výročí  narození 
Ludwiga  van  Beethovena, 
nenabídne  pouze  koncerty 
klasické  hudby,  ale  také 
alternativní  projekt  Beaty 
Hlavenkové, promítání fil-
mů či besedy s umělci. De-
tailní  informace  naleznete 
na  www.shf.cz,  kde  také 
po  rozhodnutí  vlády  bude 
možné nakoupit vstupenky 
v on-line předprodeji.www.shf.czwww.shf.cz

17. ROČNÍK / 03 – 28/09/2020

Špičkoví
interpreti

v unikátních projektech
i v těch nejmenších obcích 
moravskoslezského regionu

29 KONCERTŮ
BESEDY / FILMY

Koncert
v kostele je

zážitek

Svatováclavský hudební festival chystá na září 29 koncertů
špičkových českých interpretů, u nás zazní Vivaldiho Gloria
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Firma KORA 
produkt s.r.o. v Dobré 

přijme zaměstnance 
na pletení korbačíků 
a na zpracování sýrů 
na odpolední směny. 
Zájemci, hlaste se 

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

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

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ
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Komentovaná prohlídka 
židovského hřbitova

vstup  volný,  délka  pro-
hlídky je 45 minut, vstup 
je  hlavní  branou  z  ulice 
Slezská. 
Termíny jsou 7. 6., 5. 7., 
2. 8. a 6. 9. od 16 hodin.

Noc kostelů 2020 
– 12. června

Kostel – sv. Jana a Pavla, ul. ČSA 
otevřeno od 18.00 – 22.00

18.00
Zvuk kostelních zvonů

18.00 – 19.00
Mše svatá

19.00 – 20.00
Koncert místeckých varhaníků

19.30 – 22.00 
Celovečerní  program: Možnost  výroby  předmětu 

na památku s duchovní tematikou i zakoupení knihy 
o kostele sv. Jana a Pavla. Návštěvníci obdrží záložku 
do knihy. Hrací koutek pro děti. Promítání ve smyč-
ce  –  život  farnosti.  Prohlídka  varhan  s  ukázkami 
a výkladem. Výstava liturgických rouch a předmětů. 
Možnost  zanechání prosby,  za kterou  se bude mod-
lit  v  našich  kostelích.  Využití  prostorů  k  prohlídce 
a modlitbě. Možnost zakoupení mešního vína.

Kostel – sv. Jakuba – ul. Farní náměstí 
– otevřeno od 18.00 – 22.00

18.00
Zvuk kostelních zvonů

18.00 – 22.00 
Možnost duchovního rozhovoru, modlitby ve zpo-

vědní  kapli  budou  k  dispozici  duchovní  osoby  far-
nosti. Možnost zúčastnit se na přepisu Bible. Možnost 
odnést si záložku do knihy a citáty z Bible. Příležitost 
prohlídky kostela a příležitost k modlitbě a ztišení.

Kostel Všech svatých – ul. Frýdlantská 
– otevřeno od 18.00 – 22.00

18.00 
Zvuk kostelních zvonů

18.00 – 22. 00 
Příležitost ke ztišení a modlitbě. Možnost tiché pro-

hlídky kostela. Návštěvníci obdrží záložku do knihy.


