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Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
doufal jsem, že v tomto zpravodaji vás už budu moci 

oslovit s tím, že jsme co se týče druhé koronavirové vlny 
již za bodem zlomu a bude lépe, místo toho se ale zatím na-
vzdory přijatým opatřením, která nám všem zkompliko-
vala každodenní životy, na nás valí stále větší a větší čísla 
nakažených a s tím stoupají i trable, jak počty nemocných, 
kteří vyžadují akutní péči, zvládat. Jsme zkrátka v situ-
aci, kdy se protrhla hráz, vzali jsme na vědomí, že s po-
vodňovou vlnou bude hladina vody stoupat, snažíme se 
minimalizovat škody, omezujeme vlastním chováním co 
nejvíce rizika, že nás spláchne s sebou, ale kromě toho už 
můžeme jen čekat, zda se nám voda dostane jen do sklepů, 
prvního patra nebo i výše. Přesto se pořád snažme všichni 
do jednoho nebýt těmi, kteří nebezpečí podceňují, vydá-
vají se zbytečně ven a do míst, kde se mohou přidat k těm, 
kteří budou potřebovat v koronavirových vlnách záchra-
nářskou pomocnou ruku. Nikdo snad už nepochybuje, že 
jde opravdu o lidské životy. Snažme se společně pomáhat, 
kde to jde, a přečkejme tuto nepříjemnou dobu, zpomal-
me, byť nedobrovolně, a načerpejme síly do dalšího ob-
dobí. Budou určitě potřeba. Tak jako není jednoduché dát 
do pořádku místa, kterými se prohnala povodeň, a leckde 
je po ní spoušť vidět ještě dlouho nebo se musí začínat 
skoro od nuly, tak si značné úsilí nás všech vyžádá, aby 
se vše v naší zemi vrátilo do původního stavu. A i my si 
budeme přát, aby nepřišla další vlna. Nebo abychom na ni 
byli mnohem připravenější…  Michal Pobucký

Město dá k dispozici budovu 
ubytovny pro nové policisty (str. 3)

Domov pro seniory zřídil  
setkávací místnost (str. 3)

Anketa ředitelů základních škol 
ke covid opatřením (str. 4-5)

Krizový štáb Statu-
tárního města Frýdku-
-Místku, který proběhl 
v úterý 27. října formou 
videokonference, konsta-
toval „ústy“ krajské hy-
gienické stanice, že „si-
tuace ještě není tragická, 
ale je vážná“. 

„Dnes máme 1652 pozi-
tivních, takže na okres Frý-
dek-Místek připadne kolem 
tří set lidí. Jednoznačně se 
už jedná o komunitní pře-
nos, skoro všechna zařízení 
v sociální sféře jsou posti-
žená, u mateřských škol je 
podobná situace, opravdu 
se to šíří. Chápeme, že je 
třeba v třípokojovém bytě 
těžké zabezpečit, aby se 
nenakazili další členové ro-
diny, ale horší je, že se ko-
ronavirus šíří i v sociálních 
službách, i když říkají, že 
používají všechna opatření 
a pomůcky, jaká mohou,“ 
sdělila neveselé vyhlídky 
krajská hygienická stanice.

Jarmila Kozlová, vedou-
cí odboru sociálních slu-
žeb, následně informovala 
o konkrétní situaci v za-
řízeních města i u dalších 
poskytovatelů pobytových 
služeb. „I v našich domo-
vech pro seniory jsme za-
znamenali pozitivní přípa-
dy u několika zaměstnanců 
i klientů, máme i nějaké 
preventivní karantény. 
I když zde dodržují všech-
na opatření, tak zde dojde 
k přenosu například přes 
uklízečky. Zaměstnan-
ce necháváme otestovat, 
v příštím týdnu navíc mož-
ná přijde plošné testování 
všech zařízení pobytových 
sociálních služeb,“ uvedla 
Jarmila Kozlová.

Primátor Michal Pobucký 
následně seznámil s apelem, 
který vyplýval z krajského 
krizového štábu a video-
konference s hejtmanem. 

„Je tlak na to, aby sociální 
zařízení brala zpátky své 
klienty, kteří jsou sice ještě 
nemocní pacienti covidem, 
ale už nepotřebují akutní 
péči, jinak zabírají v nemoc-
nicích lůžka. Všichni musí 
být připraveni na příjem 
bezpříznakových zpátky, 
musí mít zajištěna covidová 
oddělení, kde budou tito kli-
enti ležet izolováni od ostat-
ních,“ sdělil primátor.

„Jen za včerejšek jsme 
měli 46 akutních příjmů, 
z toho dvacet covidových, 
kteří potřebují léčbu. 
Opravdu nejsme schopni 
řešit sociální hospitalizace 
v nemocnici, musíme in-
tenzivně propouštět paci-
enty, kteří nejsou v ohrože-
ní života. Prostorově jsme 
vybavení dobře, ale největ-
ší problém je u personálu. 
Máme 87 zaměstnanců po-
zitivních, to číslo je velké. 
Upravujeme lůžkové kapa-
city tak, ať máme personál 
u lůžek s akutními pacien-
ty, o které se musíme po-
starat,“ vysvětloval situaci 
ve frýdecké nemocnici její 
ředitel Tomáš Stejskal.

„Ta povinnost mít vyčle-
něna lůžka pro nakažené 
klienty byla už v březnu, my 
je máme stále, tvoří asi deset 
procent, a jsme připraveni 
mít ty klienty v karanténě, je 
k tomu i vybaven personál. 
Rezervy jsou vytvořeny,“ 
ujistila Jarmila Kozlová.

„To je super, že jsou, 
v dalších týdnech jich bu-
deme potřebovat i více 
než deset procent, protože 
situace bude velmi drama-
tická. Po sedmi dnech je 
většina pacientů schopna 
odejít do jiných zařízení, 
potřebujeme, abychom je 
měli kde dát. Dnes máme 
66 covidových pacientů, 
máme připraveno dalších 
19 lůžek, ale mám obavu, 

Koronavir – situace ještě není tragická, ale je vážná

BOJUJÍ O ŽIVOTY: I ve frýdecké nemocnice není situace jednoduchá. 
 Foto: Nemocnice F-M
že budeme muset dále re-
strukturalizovat nemocni-
ci, protože bude potřeba ur-
čitě ještě větší počet lůžek,“ 
reagoval ředitel nemocnice 
a vyzval, aby sociální sféra 
měla v tomto směru připra-
veny další rezervy.

Účastníci videokonfe-
rence pak probrali nabídky 
hotelových kapacit k tomu-
to účelu, ale zazněla skepse 
ohledně financování i dal-
ších personálních kapacit. 
„Musíme myslet i na seni-
ory žijící samostatně mimo 
zařízení, jenom ve Frýdku-
-Místku máme celkem na 12 
tisíc lidí v této nejohroženěj-
ší věkové kategorii,“ připo-
mněl Michal Pobucký.

Dále zazněly informa-
ce o tom, jak je postaráno 
o děti rodičů z integrova-
ného záchranného systému 
i obecně o situaci v mateř-
ských a základních školách. 
„Nervozita i v mateřinkách 
stoupá, měl jsem i jeden 
podnět, kdy se jedna z uči-
telek v mateřince anonym-
ně obávala nákazy, protože 
děti zde nemusí mít roušky, 
ale často jsou nachlazené 
nebo kašlou. Docela chápu, 
že děti bez roušek v tomto 
stavu znervózňují učitel-
ky,“ nadnesl vedoucí odbo-

ru školství Jiří Adámek.
„Takové kašlající dítě 

tam samozřejmě nemá co 
dělat, mají je poslat domů. 
Pochopitelně to ale chce 
vzít rozum do hrsti. Pokud 

dítě zakašlalo, protože mu 
zaskočilo nebo je alergik, 
tak je to něco jiného,“ na-
bádal k používání selského 
rozumu primátor.

 (Pokračování na str. 2)
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Opoziční zastupitelé na volné téma – záliv, těžké časy, volby…
„O zřízení zálivu pro au-

tobusy na zastávce Městský 
úřad na třídě T. G. M. smě-
rem ke křižovatce u magis-
trátu se uvažovalo již v mi-
nulosti. Hlavním důvodem 
pro vybudování tohoto zá-
livu bylo uvolnění jízdního 
pruhu a zlepšení průjezdnos-
ti sanitek i ostatních osob-
ních vozů jedoucích směr 
Bruzovská a Revoluční. 
Stojící autobusy po dobu ná-
stupu a výstupu cestujících 
zabírají celý pruh a ostatní 
vozidla musejí čekat, až au-
tobusy odjedou. Záliv by byl 
na úkor části současného ná-
stupního a výstupního chod-
níku a kvůli rozšíření vozov-
ky by se zcela zrušil chodník 
od autobusové zastávky po-
dél cesty. Tento chodník 
stejně není využíván, což je 
vidět v zimě, kdy je zasně-
žený a nejsou na něm žádné 
stopy. Lidé ho nepotřebu-
jí, protože používají bližší 
schody vedoucí k obchodům 
v podloubí. Město by mělo 
iniciovat jednání s Úřadem 
pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových s cílem 
získání potřebné části tohoto 
pozemku do vlastnictví.

Je nejvyšší čas začít jednat 
a pracovat pro občany města. 
Neustálé spory o ovládnutí 
radnice ničemu neprospíva-
jí. KSČM přichází s novými 
a novými náměty, ale ty za-
tím končí v lepším případě 
v šuplíku.  Ivan Vrba

 za Klub KSČM
„Vážení čtenáři, všich-

ni prožíváme mimořádně 
těžké období, a i když jsme 
z nynější pandemie už 
všichni unavení, je těžké 
mluvit a psát o něčem jiném. 
Absence krizového řízení 
a chaotické kroky vlády 
vyústily v až donedávna ne-

uvěřitelná opatření, jako je 
zákaz vycházení, zavedený 
poprvé od konce 2. světové 
války (a to i tehdy byl až 
od 22. hodiny). Těžké časy 
můžeme přečkat jen se vzá-
jemným respektem, pozitiv-
ní myslí a pořádnou zásobou 
trpělivosti. Samozřejmostí 
je omezení vzájemných kon-
taktů a dodržování všech 
hygienických opatření.

Mysleme, prosím, v tyto 
dny i na potřebné, na lidi, 
kteří se často ne svým při-
činěním dostali do obtížné 
situace a ocitli se v úplné 
izolaci nebo bez příjmů. 
Pomoci můžete tím, že vě-
nujete chvíli svého času, 
nebo materiálně: například 
prostřednictvím některé 
z potravinových bank (pro 
Moravskoslezský kraj je to 
Potravinová banka Ostrava), 
prostřednictvím Slezské di-
akonie, potravinovou sbírku 
pořádá také místní skupina 
Food Not Bombs a další.

Přežijte to všechno 
ve zdraví!“  Jakub Tichý, 

 Piráti
„Dámy a pánové, dovolte 

mi, abych se ještě jednou 
krátce vrátil k senátním 
volbám, které se začátkem 
října konaly i v našem vo-
lebním obvodu. Měli jsme 
možnost vybírat z rekord-
ního počtu 10 kandidátů. 
A už po prvním kole bylo 
jasné, že pro region Frýd-
ku-Místku bude jejich vý-
sledek každopádně dobrý.

Lidé už se nenechají ošá-
lit lacinými gesty a tak se 
do druhého kola voleb dostali 
dva kvalitní kandidáti, regio-
nální osobnosti, Jiří Carbol, 
starosta z Dobré, senátor, 
který pro region vykonal 
mnohé a jediná žena v pelo-
tonu, paní Helena Pešatová, 

starostka z Frýdlantu nad 
Ostravicí. Jiří Carbol, který 
kandidoval s podporou na-
šeho hnutí, v prvním kole 
vyhrál a ve městě Frýdek-
-Místek byl úspěšný i v kole 
druhém. Helena Pešatová 
byla v cílové rovince, cel-
kovém součtu hlasů mimo 
město a zejména „svém“ 
Frýdlantu nad Ostravicí na-
konec o něco lepší. A my jí 
blahopřejeme a přejeme sílu 
pracovat pro nás, pro náš 
kraj i pro Frýdek-Místek.

Jiřímu Carbolovi chci 
ještě jednou velmi poděko-
vat za spolupráci, slušnou 
a kultivovanou volební kam-
paň a přeji mu mnoho zdaru 
v další práci pro svou obec 
i v krajském zastupitelstvu. 
Vám, kteří jste ho podpořili, 
děkuji za vaše hlasy. Ukázali 
jsme, že společně může-
me být silnější. Spolupráce 
osobností, stran a hnutí, které 
respektující základní demo-
kratické hodnoty a principy 
má svůj význam zejména 

z dlouhodobého hlediska.
Senátní a přeneseně i ty 

krajské volby navíc obecně 
ukázaly, kam by se mohla 
budoucnost republiky, na-
šeho regionu a věřme, že 
i brzká budoucnost našeho 
města ubírat.

Přeji vám klidné pod-
zimní dny a aktuálně ze-
jména pevné zdraví.“ 

 Petr Korč, Naše Město
(příspěvky opozičních 

zastupitelů nejsou redakč-
ně upravovány)

 (Pokračování ze str. 1)
Na závěr svou připrave-

nost deklarovali hasiči, kteří 
již také mají ve svých řadách 
pozitivní případy, ale v této 
chvíli situaci zvládají a spo-
lupracují s krajskou hygienic-
kou stanicí například na dez-
infekci zařízení ve školství 
i sociální sféře. „My jsme 
také připraveni, plně akce-
schopní, máme jen nějakých 
patnáct pozitivních z pěti set 
lidí, takže žádný problém. 
Selektujeme policisty a jsme 

nyní v režimu, že když má 
někdo „rýmečku“, tak ani 
nechodí do práce, dokud 
není jisté, že je negativní,“ 
dodal za republikové policis-
ty Petr Klega. Také vedení 
Frýdecké skládky doplnilo, 
že je zcela zajištěn svoz ko-
munálního odpadu i sběrné 
dvory, protože dosavadní 
covid pozitivní pracovníci 
byli z administrativy napříč 
provozy, nikoliv z osádek 
vozů, které se navíc snaží 
vzájemně nepotkávat.  (pp)

Koronavir – situace ještě 
není tragická, ale je vážná

I letos se radnice po-
starala o položení květin 
u pomníku prezidenta T. 
G. Masaryka, aby připo-
mněla 102. výročí vzniku 
samostatného Českoslo-
venského státu. Pietní akt 
jako takový jsme letos mu-
seli oželet kvůli koronavi-
rovým opatřením. 

Položením květin u této 
busty ale radnice symbolic-
ky vzdala čest všem, kdo se 
zasloužili o vznik samostat-
ného československého stá-
tu v roce 1918, ale také těm, 
kteří znovu nabytou svobo-
du a demokracii v dnes už 
samostatné České republice 

nadále udržují. 
„Masaryk považoval de-

mokracii za záruku míru 
pro nás i pro svět. Říkal, že 
chceme-li mít demokracii, 
musíme k tomu mít i demo-
kraty neboli občany demo-
kraticky smýšlející a jedna-
jící a že demokracie si žádá 
od každého občana aktivní 
zájem a zapojení se do věcí 
veřejných. Pro všechny tak 
zůstává trvalou výzvou, 
abychom se nestali lhostej-
nými k zemi, v níž žijeme, 
a svým jednáním k zacho-
vání demokracie aktivně 
přispívali,“ připomíná pri-
mátor Michal Pobucký.  (pp)

Státní svátek pouze s kyticí

STÁTNÍ SVÁTEK: Kytice 
musela být tentokrát polože-
na u pomníku T. G. Masa-
ryka bez shromažďovacího 
aktu.  Foto: Petr Pavelka

Domov pro seniory 
Frýdek-Místek se snaží 
v této době především vše-
mi silami udržet své kli-
enty před koronavirovým 
nebezpečím, ale v nevese-
lé atmosféře zpřísněných 
opatření se zde přece jen 
našel prostor pro jednu 
radostnou událost. V so-
botu 10. října se tu dožil 
krásného jubilea 101 let 
obyvatel domova pan 
Vladislav Kožuch.

Vzhledem k vývoji epide-
miologické situace nemohl 
oslavenec přijmout gratu-
lace přímo z rukou primá-
tora města Frýdku-Místku 
Michala Pobuckého, jak 
je u mimořádných jubileí 
obvyklé, ale dárkový koš, 
blahopřání a kytici květin 
zprostředkovaně předal ře-
ditel Domova pro seniory 
Frýdek-Místek Petr Kuchta, 
spolu s dalšími zástupci ve-
dení domova. „Pan Kožuch 
byl ve velmi dobré náladě, 
vyjádřil radost, že mohl uví-
tat gratulanty a žertoval „co 
to za bubáky přišlo“, vzhle-
dem k použitým ochran-

ným pomůckám. S chutí 
si přiťukl nealkoholickým 
šampaňským a poté se po-
depsal do kroniky města 
Frýdku-Místku, kde pro něj 
byl připraven pamětní list. 
S přáním dalšího setkání 
za rok se s gratulanty úsmě-
vem loučil,“ referovali o pří-
jemné oslavě zúčastnění.

Vladislav Kožuch se na-
rodil v roce 1919 v Chlebo-
vicích jako předposlední ze 
sedmi dětí. „Víme z loňské 
návštěvy, že neměl jednodu-

chý osud, přesto byl velmi 
společenský a rád se do spo-
lečenského života sám zapo-
joval. Co mu v dnešní době 
přát víc – než zdraví – a bu-
deme doufat, že napřesrok 
bude moci přijímat gratu-
lanty už zcela bez omezení. 
To bychom si nepochybně 
přáli všichni, protože by to 
znamenalo, že se nám poda-
řilo v tom koloběhu života 
zase překonat jedno složité 
období,“ uzavřel primátor 
Michal Pobucký.  (pp)

Gratulace „na dálku“ ke 101 letům

NA ZDRAVÍ!: Vladislav Kožuch před rokem oslavil 
trojciferné jubileum a už přidal další rok k tomu.
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Ve Frýdku-Místku by 
mělo v listopadu zahájit 
činnost zbrusu nové oddě-
lení hlídkové služby Policie 
ČR, která přijímá ozná-
mení od veřejnosti, zajiš-
ťuje ochranu veřejného 
pořádku a provádí šetření 
k přestupkům a trestným 
činům spáchaným v místě 
své působnosti. Více jak 
čtyřicet policistů bude mít 
za úkol posílit bezpečnost-
ní situaci v rámci celého 
územního odboru Frýdek-
-Místek. Sídlit budou v ob-
jektu na ulici Sokolská, 
který policii bezúplatně 
poskytlo město.

„V minulosti objekt slou-
žil jako ubytovna. To, aby 
v něm vznikla policejní 
služebna, nevyžaduje složi-
té stavební úpravy. Nicmé-
ně budou zde instalovány 
bezpečnostní dveře, úpra-
vou projde sociální zařízení 

včetně sprch a prostor s ku-
chyňskými kouty. V nově 
vzniklé technologické 
místnosti bude instalována 
klimatizace a pořízeny bu-
dou i datové rozvody včet-
ně napájení.  Zdi dostanou 
nové omítky a výmalbu 
a na podlahu bude polože-
na nová krytina,“ přiblížil 
opravy a úpravy objektu 
náměstek primátora Rado-
van Hořínek s tím, že jeli-
kož se jedná o poskytnutí 
nebytových prostor za úče-
lem zvýšení bezpečnosti 
ve městě a jeho okolí, tedy 
o poskytnutí objektu ve ve-
řejném zájmu, je jeho bez-
platné užívání v souladu se 
Zákonem o obcích.

„Novou policejní služeb-
nu a posílení policejního 
sboru o další čtyři desítky 
policistů vítáme. Zvýší se 
tak bezpečnostní situace 
nejen v dané lokalitě, kde 

nová policejní služebna 
vznikne, ale taky na území 
celého města a jeho okolí,“ 
řekl primátor Michal Po-
bucký s tím, že pokračo-
vat bude také spolupráce 
s městskou policií, která má 
dlouhodobý podstav. Noví 
strážníci se do služby nehr-
nou a ti stávající jsou plně 
vytíženi. Mimo město zasa-
hují také v okolních obcích 
Sviadnov, Paskov a Staré 
Město. Denně řeší desítky 
oznámení, jak v oblasti ve-
řejného pořádku, kdy řeší 
problémy s lidmi bez domo-
va, tak v oblasti občanského 
soužití, kam spadají domácí 
konflikty nebo sousedské 
spory, a taky v oblasti do-
pravy, kdy strážníci reagují 
na telefonáty o špatném 

ZŠ a MŠ Skalice už 
si užívá vylepšení, kvůli 
kterým měla i odložený 
začátek školního roku, 
ale sanací zdiva a omítek 
v prostorách kuchyně a jí-
delny, která se dočkala 
také nové vzduchotechni-
ky pro lepší odvětrání, zde 
stavební práce neskončily. 

„Méně vlhkosti ve stra-
vovacích prostorách je urči-
tě důležité, ale stěžejní jsou 
práce na hydroizolaci spod-
ní stavby. Chceme, aby tu 
žáci a učitelé měli po všech 
stránkách zdravější pro-
středí,“ řekl náměstek 
primátora Pavel Machala. 
Na hydroizolaci objektu 
se pracuje, nyní, když je 
škola na dobu neurčitou 
znovu bez žáků, mohou 
práce na drenážích a deš-
ťových svodech pokračovat 
bez ohledu na výuku. „Už 
jsou zde nainstalovány dvě 

akumulační nádrže na deš-
ťovku, které budou využí-
vány pro příkladné hospo-
daření s vodou, což splní 
i výchovnou úlohu, protože 
žáci to všechno budou mít 
přímo před očima,“ doplnil 
primátor Michal Pobucký.

Město počítá i s druhou 
etapou projektu v příštím 
roce, v níž je zahrnuto za-
teplení fasády i provedení 
řízeného větrání s rekupe-
rací v učebnách. „Budeme 
se snažit využít dostupných 
dotačních výzev z oblasti ži-
votního prostředí k získání 
finančních prostředků, pro-
tože celkové náklady šplhají 
k deseti milionům korun. 
Skalice ale po realizaci bude 
mít svůj objekt pro vzdělá-
vání nejmenších ve značně 
vylepšeném standardu,“ 
řekl k investici do této okra-
jové části náměstek primá-
tora Jakub Míček.  (pp)

ZŠ SKALICE: Objekt získává novou hydroizolaci 
spodní stavby.  Foto: Petr Pavelka

ZŠ ve Skalici se vylepšuje „odspodu“

BUDOVA PRO POLICII: Objekt ubytovny se přizpů-
sobuje potřebám policie.  Foto: Petr Pavelka

Město dá k dispozici budovu ubytovny pro nové policisty

Klienti v domovech pro 
seniory akceptují veške-
rá opatření, která si kla-
dou za cíl ochránit jejich 
zdraví, ale samozřejmě 
v době koronavirové epi-
demie a zákazu návštěv 
a vycházek nejhůře snáší 
ztrátu kontaktu se svý-
mi nejbližšími. V tomto 
ohledu jim velmi pomá-
hají videohovory, které 
byly zavedeny již v první 
vlně, v té druhé v zaříze-
ní na ulici 28. října přišli 
s jinou novinkou – setká-
vací místností.

„Využili jsme možnost 
bočního vchodu, kde za se-
niory může přijít návštěva, 
s níž se přímo uvidí přes 
skleněné dveře. Budou 
spolu mluvit pomocí ko-
munikátoru, bezkontaktně, 
ale přece jen vlastně „naži-
vo“. Z dosavadních ohla-
sů rodin cítíme nadšení, 
takže doufáme, že se tato 
možnost návštěvy domova 
uchytí,“ doufá ředitel Do-
mova pro seniory Frýdek-
-Místek, příspěvkové orga-
nizace města, Petr Kuchta.

Návštěvy budou umož-
něny od 14 do 17 hodin, 
nahlásit je lidé musí den 
předem, aby mohly být 
začleněny do objednávko-
vého systému. Ten počítá 
s dvacetiminutovou ná-
vštěvou a dalších dvacet 
minut je pak vyhrazeno 
pro dezinfekci návštěvní-
ho prostoru germicidním 
zářičem, který ničí UV 
zářením mikroorganismy. 
„Budeme k tomu využívat 

personál z přímé obslužné 
péče, který klienta přiveze 
a zase odveze, takže mu-
síme mít vyhrazeny určité 
hodiny. Těch dvacet minut 
pro návštěvu je dostačují-
cích, protože z praxe víme, 
že videohovory trvají pět 
až deset minut. Během té 
doby se všichni stihnou vy-
ptat, na co chtějí, jak se kdo 
má a podobně. Co se týče 
předání nějakých věcí, tak 
k tomu pořád máme určeny 
na recepci speciální boxy, 
kde může rodina odevzdat 
za přísných hygienických 

podmínek to, co klientovi 
potřebuje předat,“ přiblížil 
ředitel Petr Kuchta.

„Určitě je skvělé, že ro-
diny klientů budou mít tuto 
možnost, protože i když 
budou za sklem, přece jen 
už je to oproti videohovoru 
zase o něco bližší kontakt, 
takový vřelejší, s lepší in-
terakcí zúčastněných, a ta 
psychická stránka klientů 
domova je v dnešní době 
rovněž velmi důležitá, pro-
tože s tou zdravotní je pro-
pojená,“ říká náměstek pri-
mátora Marcel Sikora.  (pp)

SETKÁVACÍ MÍSTNOST: Novinku otestoval náměs-
tek primátora Marcel Sikora.  Foto: Petr Pavelka

Domov pro seniory zřídil setkávací místnost

parkování na chodnících, 
na zeleni nebo v pěší zóně 
a podobně. Voláni jsou také 
ke krádežím v obchodech.  

Zřízením oddělení 
hlídkové služby se navýší 
počet policistů v terénu 

a zkrátí se dojezdové časy 
policie na konkrétní mís-
to, což povede k rychlej-
šímu obnovení veřejného 
pořádku, dopadení pacha-
tele protiprávního jednání 
nebo objasnění věci.
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DALŠÍ NESTANDARDNÍ ŠKOLNÍ ROK: Všichni 
při předávání vysvědčení doufali, že už roušky nebudou 
zapotřebí.  Foto: Petr Pavelka

Ještě před zpřísněním 
opatření proti koronaviru 
jsme oslovili ředitele zá-
kladních škol s několika 
otázkami k hektickému 
začátku školního roku, 
který se velice brzy stal 
nestandardní, stejně jako 
ten předešlý. Mezitím 
jsme se dostali do situace, 
kdy už jsou školy znovu 
zcela bez žáků v lavicích, 
ale i tak jsou poskytnuté 
odpovědi v daném čase, 
a jejich srovnání, značně 
vypovídající.

V tomto čísle jsme na-
šli prostor pro odpovědi 
Zbyňka Šostého (1. ZŠ), 
Šárky Nahodilové (4. ZŠ), 
Lukáše Synka (6. ZŠ), 
Ivety Zechové (7. ZŠ), 
Ivety Wilczkové (8. ZŠ), 
která dala dohromady 
vyjádření všech členů 
pedagogického sboru, Li-
bora Kuči (11. ZŠ), Ilony 
Martínkové (ZŠ Chle-
bovice), Libora Kvapila 
(ZŠ Lískovec) a Denisy 
Rožnovské, ředitelky Zá-
kladní a mateřské školy 
Skalice.

V jakém „stavu“ se 
vám vrátily do vyu-
čovacího procesu děti 
po prázdninách? (z hle-
diska vědomostí, kázně, 
píle – ochoty znovu pra-
covat)

1. ZŠ: „Letošní začátek 
školního roku byl velmi 
krásný, hlavně po lidské 
stránce. Všichni se těšili 
na prezenční výuku. Platilo 
to nejen pro žáky, ale také 
pro všechny zaměstnan-
ce. Určitá obava však byla 
ze zjištění odlišné úrovně 
znalostí a dovedností žáků 
s ohledem na jejich odliš-
ný přístup k distanční vý-
uce, a to také v závislosti 
na vzdělávacích a technic-
kých podmínkách jednotli-
vých rodin. Zde bylo však 
potěšující zjištění, a to 
i díky provedené redukci 
učiva, že se to dá zvlád-
nout.“

4. ZŠ: „Po návratu 
do školy po letních prázd-
ninách mnoho žáků určitě 
ocenilo, že se učí konečně 
s „někým“, a ne sami. Je 
nutné si uvědomit, že žáci 
základních škol, a obzvláš-
tě děti na prvním stupni, 
potřebují a vyhledávají pří-
mý kontakt, jejich osobní 
rozvoj je na tomto přímo 
závislý. Mezi dětmi jsou 

i za běžných okolností sa-
mozřejmě rozdíly, co se 
týče vědomostí, pracov-
ního nasazení a kázně. Je 
zřejmé, že situace, ve které 
se nacházíme, tyto rozdí-
ly ještě prohloubila. Před 
každým vyučujícím je nyní 
obrovský úkol. Snažit se, 
aby se tyto rozdíly co nej-
méně projevily v dalším 
vzdělávání dětí. Obzvláště 
pro žáky devátých ročníků 
je tato situace velmi složi-
tá.“

6. ZŠ: „Samozřejmě 
bylo znát, že žáci prakticky 
od první poloviny března 
nechodili do školy. Z to-
hoto důvodu bylo třeba se 
v některých předmětech 
věnovat v průběhu září 
ve větší míře, než bývá 
obvyklé, opakování učiva 
předešlého školního roku. 
Nemyslím si, že by kázeň 
žáků byla na začátku le-
tošního školního roku jiná 
než v letech minulých. Děti 
bývají na začátku každého 
školního roku po prázdni-
nách trošku rozdivočené, 
ale vcelku rychle si na škol-
ní režim zvykly.“

7. ZŠ: „Po návratu 
do školy byli žáci v napros-
té většině rádi, že se shle-
dali se svými spolužáky 
a učiteli. V průběhu polovi-
ny měsíce září jsme zjistili, 
že žáci byli, ve větší míře, 
než tomu bylo před distanč-
ní výukou, ve vyučovacích 
hodinách nesoustředění, 
jen těžko udržovali pozor-
nost, nesnažili se pocho-
pit učivo, které jsme celé 
září opakovali. Odvykli si 
dodržovat školní řád a na-
stavená pravidla slušného 
chování. Hodně z pro-
braného učiva zapomněli 
nebo jej vůbec neuměli. 
Znalosti se jevily horší než 
jako obvykle po hlavních 
prázdninách. Úroveň zna-
lostí u dětí se velmi lišila, 
závisela hodně na podpoře 
ze strany domácího pro-
středí, časového vytížení 
rodičů, počtu sourozenců, 
technickém zázemí rodiny. 
Vzhledem k odlišnému sty-
lu práce během distančního 
studia nedocházelo k inten-
zivnímu pravidelnému pro-
cvičování staršího učiva 
během výuky. Při výkladu 
nové látky je třeba zapo-
menuté znalosti a schop-
nosti znovu oživit. Během 
měsíce září jsme „srovnali 
krok“ v učivu s těmi, kte-

ří během distanční výuky 
nespolupracovali s učiteli. 
Žáci, kteří poctivě praco-
vali v rámci distanční výu-
ky a za dostatečné podpory 
rodičů, si učivo ve škole zo-
pakovali a upevnili. Obec-
ně lze konstatovat, že 
pokud žáci necítí tlak ze 
strany učitelů a nemají mo-
tivaci se učit (klasifikace, 
průběžné zkoušení, písem-
né práce apod.), jejich píle 
a výkony klesají. Po měsíci 
probíhající prezenční výu-
ky většina žáků jeví ochotu 
znovu pracovat. Stále jsou 
ve škole žáci, kteří nemají 
zájem se vzdělávat, nemají 
podporu rodiny a v těch-
to případech je jedno, zda 
se jedná o prezenční či 
distanční výuku.“

8. ZŠ: 
1. stupeň

- děti se do školy těšily, při-
šly s úsměvem
- většina si probrané učivo 
osvojila
- horší situace z hlediska 
kázně
- rozdíl mezi dětmi, kte-
ré se zapojily a nezapojily 
do distanční výuky
- vliv rodinného prostředí 
na dítě, děti, které nemě-
ly podporu rodiny, měly 
v prvních měsících obtíže

2. stupeň
- u většiny dětí nutné opa-
kování
- nutnost nastavit opět pra-
covní morálku
- horší pozornost 
- problém u žáků, kteří se 
do distanční výuky neza-
pojili, nastaven individuál-
ní způsob dobrání učiva
- úbytek ochoty znovu se 
vzdělávat

11. ZŠ: „Je to velmi indi-
viduální.“

Chlebovice: „Děti se 
do školy těšily a září jsme 
věnovali opakování učiva 
minulého ročníku, které se 
nám v minulém roce po-
dařilo probrat podle plánu. 
V probraném učivu jsme 
většinou nezaznamenali 
výrazné mezery. Po zo-
pakování a procvičení 
některých postupů se děti 
poměrně rychle zoriento-
valy a hladce jsme navázali 
na další učivo. Celkově 
dobrého výsledku se nám 
nepochybně podařilo do-
sáhnout díky jarní každo-
denní výuce on-line a díky 
možnosti otevřít školu té-
měř pro všechny koncem 
května. Děti, které do ško-

Anketa ředitelů základních škol ke koronavirovým opatřením

ly v té době z nějakých 
důvodů chodit nemohly, se 
do jednotlivých hodin při-
pojovaly z domova.“

Lískovec: „Kázeň, píle 
a ochota pracovat je na ob-
vyklé úrovni. Vědomosti 
z jarní on-line výuky jsou 
ve srovnání s běžným 
školním rokem na niž-
ší úrovni. Na II. stupni se 
žáci zdají být flexibilnější 
při práci s Google nástroji, 
častěji kontrolují své mai-
lové adresy, sledují třídní 
web. Více využíváme ICT 
ve výuce.“

Skalice: „Tak jako 
po každých prázdninách. 
Září jsme věnovali opako-
vání. Kázeň i ochota jsou 
dobré.“

Jak se osvědčila opat-
ření, která jste muse-
li zavést od 1. září? (co 
bylo nejsložitější, co bylo 
přijímáno nejhůře, co se 
jeví jako nesmyslné nebo 
zbytečné) Co říkáte na ta 
pozdější?

1. ZŠ: „Opatření, kte-
rá postupně přicházela 
od konce srpna, se dala 
předvídat. Nechci se vyja-
dřovat k jejich posloupnosti 
a rozsahu, ale určitě mohla 
být od 1. září přísnější. Ve-
dení škol by danou situaci 
určitě zvládlo a neděly by 
se pak změny každý týden. 
Osobně jsme již od srpna 
připravovali naše pedago-
gy na případné „vypnutí“ 
škol, a to včetně nastavení 
TEAMS pro všechny vy-
učovací předměty od prv-
ního do devátého ročníku, 
s cílem co nejrychlejšího 
spouštění online výuky. 
Snažili jsme se o všem prů-
běžně informovat rodiče 
našich dětí, provozní za-
městnance, prostě všechny, 
koho by se případná změna 

týkala. Tím chci také říci, 
když je jasný plán, tak vše 
se dělá mnohem snadněji.“

4. ZŠ: „Opatření vlády 
plně respektujeme a v rám-
ci ochrany zdraví zaměst-
nanců a žáků školy do-
držujeme. Nošení roušek 
během vyučování není zas 
takový problém a výchov-
ně vzdělávací proces prak-
ticky nenarušuje.“

6. ZŠ: „1. září mnoho 
nařízení nebylo. Šlo pře-
vážně o důkladnou hygi-
enu, dezinfekci, větrání 
a omezení vstupu cizím 
osobám do školy. V prů-
běhu září a října docházelo 
v souvislosti se zhoršující 
se epidemiologickou situ-
ací k postupnému zpřísňo-
vání opatření Ministerstva 
zdravotnictví. Z vyhláše-
ných opatření bylo jedno-
značně nejhůře přijímáno 
nošení roušek. Problém ne-
byl ani tak u žáků jako spí-
še ze strany několika málo 
rodičů, kteří patřili mezi 
odpůrce roušek, snažili se 
nemoc COVID-19 bagate-
lizovat, mimořádná naří-
zení nerespektovat a růz-
nými způsoby je obcházet. 
Tento svůj postoj přenášeli 
i na své děti. Za nesmyslné 
jsem považoval zejména 
opatření, kdy žáci 2. stupně 
měli nařízeno nošení rou-
šek ve vyučování kromě 
zpěvu a tělesné výchovy. 
To mi přišlo hodně posta-
vené na hlavu. Opravdu ne-
vím, jaký mělo smysl nosit 
roušku celý den a následně 
si ji při hudební a tělesné 
výchově sundat. V součas-
né době řešíme zejména 
střídavou distanční a pre-
zenční výuku žáků 2. stup-
ně. O smysluplnosti tohoto 
opatření nejsem úplně pře-
svědčen.“

7. ZŠ: „Opatření, která 
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jsme museli zavést od 1. 
září, dodržujeme. Navíc 
jsme zvolili každodenní 
ranní měření teploty žá-
kům při vstupu do školy, 
které se nám osvědčilo. 
Za nesmyslné považujeme 
rozdílnost v nošení roušek 
u žáků 1. stupně a 2. stup-
ně ve třídách při výuce (1. 
stupeň nemusí x 2. stupeň 
musí nosit roušku). Pozděj-
ší opatření „střídání“ polo-
vičního počtu tříd žáků 2. 
stupně na prezenční výuce 
v průběhu 14 dnů považuji 
za neúčinné a nic neřeší-
cí. Žáci se setkávají mimo 
školu, po vyučování.“

8. ZŠ: 
1. stupeň

- nesmyslné se jeví zrušení 
kroužků
- složité je zorientovat se 
v množství pokynů a do-
kumentů
- žáky byla všechna zave-
dená opatření přijata bez 
větších obtíží
- problém způsobuje pouze 
neustálá dezinfekce rukou

2. stupeň
- snaha veškerá opatření 
dodržovat
- někdy je obtížná komu-
nikace s žáky při nošení 
roušek
- složitost nastartovat žáky 
do systému učení se
- nesmyslné je nevyučo-
vat tělesnou výchovu na 2. 
stupni
- na škole se podařila nasta-
vit udržitelná a smysluplná 
opatření

11. ZŠ: „K opatřením se 
nebudu vyjadřovat. Jsou 
dána zodpovědnými in-
stitucemi a my je musíme 
naplnit. Je snad jiná mož-
nost?“

Chlebovice: „To, že 
nějaká opatření přijdou, 
se dalo očekávat. Naříze-
né nošení roušek ve spo-
lečných prostorách školy 
nedělalo dětem žádný 
problém. V podmínkách 
naší malotřídní školy (spo-
jených ročníků) se nošení 
roušek mimo třídy jeví 
jako málo smysluplné. Ne-
bylo nic, co bychom nebyli 
schopni zvládnout.“

Lískovec: „Účinnost hy-
gienických opatření není 
možné posuzovat, protože 
jsme nezachytili případ, 
kdy by se Covid pozitivní 
žák nebo kolega ve výuce 
setkal s ostatními. Nej-
hůře jsou přijímány roušky 
v hodinách.“

Skalice: „Nedokážu po-
soudit.“

Měli jste na škole na-
kažené žáky nebo za-
městnance, postihla vás 
konkrétní karanténní 
opatření, kolika tříd se 
dotkla?

1. ZŠ: „V této oblasti, 
až na „pár“ karantén, pro-
zatím… Ale nechci to za-
křiknout.“

4. ZŠ: „Neměli. Karan-
ténní opatření se nedotkla 
žádné třídy naší školy.“

6. ZŠ: „Ve druhé polovi-
ně srpna jsme měli v karan-
téně všechny paní uklízeč-
ky, což s sebou samozřejmě 
neslo problém s přípravou 
školy na zahájení školního 
roku, a vypomoci s úkli-
dem musely paní kuchař-
ky. Na konci září byli dva 
dny v karanténě žáci jedné 
třídy a deset učitelů, kte-
ří v této třídě učili. Mu-
sím poděkovat pracovnici 
KHS, která pomohla zaji-
stit rychlé testování žáků 
a učitelů přímo na školním 
nádvoří. Na tento den bylo 
vyhlášeno ředitelské volno. 
Naštěstí měli všichni testo-
vaní negativní výsledek.“

7. ZŠ: „Na naší škole 
jsme neměli koronavirem 
nakažené žáky ani zaměst-
nance. Nepostihla nás ka-
ranténa.“

8. ZŠ: „Nakaženi byli 
tři zaměstnanci a několik 
žáků druhého stupně, ka-
ranténa se dotkla pěti tříd.“

11. ZŠ: „Na naší škole 
jsme neevidovali ani žáky 
ani zaměstnance, kteří by 
byli nemocní nebo v ka-
ranténě.“

Chlebovice: „Ve škole 
jsme neměli ani nakaže-
né žáky ani zaměstnance. 
Žádná třída nemusela být 
v karanténě.“

Lískovec: „Karanténní 
opatření jsme neměli.“

Skalice: „Neměli.“

Jak se díváte na další 
možný vývoj v oblas-
ti školství? (od zavede-
ní distanční výuky pro 
první stupeň vyjma prv-
ních dvou ročníků až 
po extrémní eventualitu 
„zmrazení“ celého roční-
ku – nástup dětí do stejné 
třídy zase za rok)

1. ZŠ: „Každé uza-
vření škol je špatná věc. 
Online výuka nikdy ne-
nahradí v plném rozsahu 
tu prezenční, ale musíme 
se na to dívat i z úhlu, že 
raději online než nic. Také 
pedagogové, ale také rodi-
če, získali velkou spoustu 

zkušeností při této formě 
výuky, což má za násle-
dek zvýšení její efektivity. 
Osobně bych poslal do ško-
ly aspoň prvňáky a dru-
háky, samozřejmě, pokud 
tomu hygienická situace 
bude nakloněna. Jak to 
však bude? Je to opravdu 
věštění z křišťálové kou-
le…“

4. ZŠ: „Vytváření pre-
dikcí o dalším možném 
vývoji vzdělávání náleží 
spíše odborníkům z oblasti 
školství na expertní úrov-
ni. Představě dlouhodoběj-
šího distančního vzdělává-
ní se nebráníme, i na tuto 
eventualitu jsme velmi 
dobře připraveni a tak jako 
v minulém školním roce 
bychom ji byli schopni bez 
problému realizovat.“

6. ZŠ: „Pevně doufám 
v to, že prezenční výuka 
zůstane alespoň v něja-
ké podobě zachována, 
a to u obou stupňů školy. 
Zmrazení celého ročníku 
s nástupem do stejné třídy 
za rok si vůbec nepřipouš-
tím a věřím, že k něčemu 
takovému nedojde.“

7. ZŠ: „Distanční výuka 
je náročná pro žáky, rodi-
če i učitele. Po zkušenosti 
s distanční výukou jsem 
přesvědčena, že nemůže 
plně nahradit prezenční 
výuku. Rozdílnost v rodin-
ném zázemí dětí (přístup 
rodičů k výchově a vzdě-
lávání, technické vybave-
ní v rodinách, počítačová 
gramotnost apod.) nevy-
tváří rovné podmínky pro 
všechny žáky při distanč-
ní výuce. Osobní kontakt 
s učiteli, okamžité posky-
tování zpětné vazby, moti-
vace při vyučování, sociál-
ní kontakt, komunikace se 
spolužáky a pocit sounále-
žitosti při prezenční výuce 
nikdy nemůže nahradit 
distanční výuka. Dlouho-
dobá distanční výuka po-
vede k neuspokojivému 
výsledku v úrovni znalostí 
a dovedností žáků.“

8. ZŠ: 
1. stupeň
- náročnost distanční vý-

uky v prvních třídách
- osobní kontakt je neza-

stupitelný
- zmrazení celého roční-

ku považujeme za nejhorší 
variantu

2. stupeň
- nejschůdnější se nám jeví 
střídání výuky distanční 
a prezenční
- extrém pro většinu vyu-

čujících je zmrazení a opa-
kování ročníku, někteří by 
však tuto variantu uvítali
- distanční výuka nemůže 
nahradit výuku prezenční
- u žáků se objeví velké 
vědomostní a dovednostní 
rozdíly

11. ZŠ: „Vůbec netuším, 
nač se ptáte. To jako, že by 
žáci měli roční prázdniny 
a vše by začalo načisto 1. 
září 2021? Domnívám se, 
že veřejný prostor je pře-
sycen spoustou odborných 
hledisek a názorů. Obávám 
se, že nemám čím jej obo-
hatit.“

Chlebovice: „Distanč-
ní výuka je jednoznačně 
vhodnější pro starší žáky. 
Ale musím zopakovat, že 
i s nejmenšími žáky jsme 
obstáli v těžkém jarním 
období, a nezbývá mi než 
doufat, že žádného „zmra-
zení“ nebude zapotřebí.“

Lískovec: „Zavedení 
distanční výuky pro prv-
ní stupeň, zvláště 1.–2. 
ročník, vidíme jako nevy-
hovující. Bude-li situace 
stejná i za několik měsíců, 
tak umožnit žákům 9. třídy 
v určitém režimu prezenč-
ní výuku předmětů mate-
matika a český jazyk.“

Skalice: „Je úplně jed-
no, jak se díváme. Stejně 
musíme respektovat to, co 
je nařízeno.“

Sami můžete doplnit 
jakýkoliv svůj pohled 
na současnou situaci…

4. ZŠ: „Doufejme, že 
občané pochopí závažnost 
současné situace a budou 
po dobu uzavření škol 
striktně dodržovat spuště-
ná opatření. Můžeme jen 
doufat, že budou přínosná 
a děti se opravdu budou 
moci vrátit 2. listopadu 
k prezenční výuce.“

6. ZŠ: „Současná situ-
ace je pro všechny velmi 
složitá, zejména proto, že 
trvá již velmi dlouho a za-
tím není příliš vidět světlo 
na konci tunelu. Chtěl bych 
poděkovat žákům, jejich 
rodičům a zaměstnancům 
školy za to, že naprostá 
většina z nich dodržuje mi-
mořádná opatření i za cenu 
vlastního nepohodlí. Po-
kud bych měl parafrázo-
vat slova dobrého vojáka 
Josefa Švejka, tak situace 
ve školách se mění každým 
okamžikem, a předpoklá-
dám, že v době, kdy vyjde 
tento rozhovor ve Zpravo-
daji Rady města F-M, bu-

dou ve školách ještě přís-
nější opatření, než je tomu 
dnes. Nezbývá než doufat, 
že tato opatření přinesou 
kýžený efekt a sníží se po-
čty nakažených.“

7. ZŠ: „Dlouhodobou 
distanční výuku považuji 
za „nešťastnou“ a proble-
matickou pro dosažení 
uspokojivých výsledků 
ve vzdělávání a výcho-
vě žáků ZŠ, a to z důvo-
dů, které jsem už uvedla. 
U prvních a druhých roč-
níků neměla být nastavena 
vůbec. Epidemii korona-
viru v ČR vnímám velmi 
vážně a sama nemám ře-
šení pro další vývoj v zá-
kladním školství… Pokud 
bude situace pokračovat 
jako dosud, obávám se, že 
„na pořad dne“ přijde i ex-
trémní varianta „zmrazení 
celého ročníku“ a zároveň 
návrat k možnosti ukončit 
vzdělání po absolvování 8. 
ročníku ZŠ tak, jak tomu 
bylo v minulosti (v sou-
časnosti se v 9. ročníku ZŠ 
učivo jednotlivých před-
mětů převážně opakuje). 
Kolik možných problémů 
a nutných legislativních 
kroků by to přineslo, je 
otázka diskuse.

8. ZŠ: 
- distanční výuka nemůže 
nahradit výuku ve škole, 
mohla by se zavádět podle 
semaforu
- učitelům vadí neustálá 
změna pravidel, často ze 
dne na den
- pravidla jsou někdy nelo-
gická
- moc bychom si přáli stá-
lou prezenční výuku, ale 
budeme se snažit všechna 
nastolená pravidla dodržo-
vat, abychom COVID 19 
porazili

Chlebovice: „Situace je 
velmi náročná, ráno neplatí 
to, co bylo jasné večer. Pře-
ji nám všem, aby bylo brzy 
všechno jako dřív!“

Lískovec: „Jsme mile 
překvapeni, jak se s povin-
ností nosit roušky vyrovna-
ly děti první třídy. Samy si 
dokáží pohlídat nasazení, 
kdykoli opouštějí třídu. 
Nošení roušek na II. stup-
ni je velmi komplikované 
v hodinách jazyků – v pří-
padě cizího jazyka je nutné 
sledovat mimiku obličeje, 
slyšet správnou výslov-
nost. Výuka je s rouškou 
mnohem pomalejší, vy-
světlování trvá delší čas 
a porozumění je mnohdy 
minimální.“  (pp)
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HISTORIE 
(VÝCVIKU)  
PSŮ VE SLUŽBĚ

Ing. Rulc Jiří, Ph.D.

Historik dějin služební kynologie 
bezpečnostních sborů.

Autorizovaná osoba pro 
přezkušování psovodů.

Realizuje expertní, lektorskou 
a projektovou činnost v oblasti 
kynologie.

Soudní znalec v oblasti 
kriminalistické odorologie.

ZOOTERAPIE  
V KOSTCE

Mgr. Jaroslava  
Bicková, Ph.D.

Předsedkyně výcvikového 
canisterapeutického sdružení  
Hafík, Třeboň.

PROČ SE PSI  
TAK RÁDI UČÍ? 

doc. Ing. Petr  
Řezáč, CSc.

Ve spolupráci s Institutem 
celoživotního vzdělávání Mendelovy 
univerzity v Brně a Akademií 
Huspol zajišťuje přednášky a kurzy 
o chování, výživě a rozmnožování 
psů. Výsledky výzkumu chování psů, 
které uveřejnil v předních světových 
vědeckých časopisech, měly 
ohlas v mediích, jako je National 
Geographic, Discovery či BBC.

POZITIVNÍ  
TRÉNINK 
ZVÍŘAT 

RNDr. František  
Šusta, Ph.D. 

Profesionální trenér zvířat.

Tvůrce dvou inovativních  
a uznaných metodik – index 
rovnováhy ve skupině a trojúhelník 
stresu.

OXYTOCIN  
V CANISTERAPII 

MUDr. Jana  
Stodůlková

Lékařka – ordinace Integrované 
medicíny ORIEM, Zlín.

Členka Podaných rukou, z. s., 
aktivní canisterapeutický tým.

pod záštitou primátora města  
RNDr. Michala Pobuckého, DiS.

   Zahájení online přenosu  na Google Meet od 9:00 hod.
   Úvodní slovo předsedkyně Podaných rukou, z. s. Bc. Heleny Fejkusové

   Plánovaná zdravice primátora SM Frýdku-Místku RNDr. Michala Pobuckého, DiS.

   Spot k 20. výročí Podaných rukou, z. s.

ONLINE  
KONFERENCE
20 LET CANISTERAPIE

13. 11. 2020

https://meet.google.com/abw-seyb-evv

Centrum pro zdra-
votně postižené Morav-
skoslezského kraje o.p.s. 
je obecně prospěšnou 
společností, která je za-
ložena podle zákona č. 
248/1995 Sb. Naše or-
ganizace realizuje své 
poslání a cíle prostřed-
nictvím sítě pěti detašo-
vaných pracovišť. 

V rámci své činnosti 
na detašovaném praco-
višti ve Frýdku-Místku 
zajištujeme služby ve pro-
spěch osob se zdravotním 
postižením a seniorům. 
Jedná se o osobní asisten-
ci, sociální poradenství, 
sociálně aktivizační služ-
by pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, 
půjčovnu kompenzačních 
a rehabilitačních pomů-
cek a dluhové poraden-
ství. Naše služby se nám 
daří i přes situaci spoje-
nou s covid-19 provozovat 
bez přerušení. V současné 
době se nám uvolnila ka-
pacita osobní asistence. 

Osobní asistence je ur-
čena osobám, které mají 
sníženou soběstačnost 
z důvodu vysokého věku, 
chronického onemoc-
nění nebo zdravotního 
postižení, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fy-

zické osoby a je určena 
osobám od šesti let věku. 
Více informací o službě 
osobní asistence získáte 
na stránkách naší orga-
nizace www.czp-msk.cz. 
V případě zájmu o službu 
osobní asistence nás ne-

Nabídka služeb Centra pro zdravotně postižené

Pavučina, o. p. s., na-
bízí prostřednictvím 
programu prevence ri-
zikového chování ETIC-
KÝ KOMPAS základ-
ním školám a osmiletým 
gymnáziím pomoc při 
realizaci minimálního 
preventivního progra-
mu. ETICKÝ KOMPAS 
může vhodně doplnit 
výuku ve vašich rámco-
vých vzdělávacích plá-
nech. 

Vychází ze staletími 
prověřených mravních 
principů a hodnot a po-
máhá žákům zorientovat 
se v postojích, vztazích 
a složitostech každo-

denního života. ETIC-
KÝ KOMPAS je ucelený 
soubor témat pro 1.–9. 
třídy. Na prvním stupni 
jsou nejoblíbenější té-
mata: Buďme kamará-
di, Všichni za jednoho, 
Když nesvítí obrazovka 
(problematika závislosti 
na moderních techno-
logiích), Dobrodružství 
v internetových mořích 
aj. Na druhém stupni 
pak nejen studenty oblí-
bená témata, především 
vztahová: AIDS, vztahy 
a sexualita, Síla slova; 
Image & charakter, Přá-
telství… 

„I v letošním roce po-

kračujeme v úspěšné 
spolupráci s paní Mec-
nerovu. Velmi oceňuje-
me pestrost přednášek, 
propojenost, její osobní 
zaujetí, empatii, časo-
vou flexibilitu, vzájemné 
budování a upevňování 
vztahů se žáky. Dokáže 
v žácích vzbudit důvěru 
a nezklamat ji. Témata 
jsou volena vždy po do-
hodě s ŠMP dle aktuál-
ních potřeb školy. Nabí-
zený program pokrývá 
naše požadavky a je 
v souladu s ŠVP,“ hod-
notí několikaletou spo-
lupráci školní metodik 7. 
základní školy. 

Pokud by vás náš 
ETICKÝ KOMPAS zau-
jal, kontaktujte mě, pro-
sím, na emailu: preven-
ce@pavucina.net nebo 
na tel. čísle: 605 237 759. 
Ráda zodpovím vaše 
dotazy a budu se těšit 
na případnou spoluprá-
ci! 

Jménem Pavučiny, 
o. p. s., bych ráda po-
přála všem pedagogům 
v těchto nelehkých, 
chaotických a nejis-
tých dnech hodně síly, 
moudrosti a pokoje! 

 Petra Mecnerová, 
 vedoucí primární 
 prevence, Pavučina, o. p. s.

Etický kompas – programy primární prevence

váhejte kontaktovat na tel. 
558 431 889, 774 993 214 
nebo přes e-mail czp. 

.fm@czp-msk.cz.
 G. Wittichová,
  sociální pracovnice
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V nové basketbalové 
hale Basketpointu, kte-
rá i za výrazné podpory 
Statutárního města Frý-
dek-Místek vzniká u 5. 
ZŠ, se už pokládá podla-
ha, a tak jako se v tomto 
PPP projektu spojily síly 
veřejného a soukromé-
ho sektoru, tak i v této 
fázi pomáhá, kdo může. 
S dělníky realizující fir-
my tu například kmi-
tají i trenéři, kteří se 
tak udržují v patřičné 
fyzické kondici, a nebýt 
protiepidemiologických 
opatření, pomáhali by 
i mladí sportovci, kte-
rým je objekt určen pře-
devším.

„Na tuto dobu dokončo-
vacích prací a průběžného 
úklidu jsme byli domluve-
ni s rodiči dětí, že budou 
chodit ve skupinách pomá-
hat stejně jako trenéři, aby 
měly také svou „zásluhu“ 
a měly k tomu, co vzniká, 
ten správný vztah,“ říká 
Zdeněk Navrátil, předseda 
klubu, čímž jen potvrzu-
je, že ve Frýdku-Místku 
vzniká jedinečné komu-
nitní dílo se spoustou po-
zitivní energie. Stačí, když 
si jen procházíte už téměř 

hotové zázemí haly, kde 
je kromě klubových míst-
ností určených například 
na rozbory u videa nebo 
týmové porady prostor 
také třeba na odpočinek 
nebo na vzdělávací aktivi-
ty pro přespolní sportovce, 
kteří se zde budou moci 
věnovat i školním povin-
nostem. „Víme, že jsme 
u něčeho výjimečného 
a slyšíme to ze všech stran. 
Minulý týden se přijelo 
na stavbu podívat 12 tre-
nérů z ostravského klubu, 
někteří jsou i starší než já, 
mají něco odehráno i jako 
profesionální sportovci, 
a všichni žasnou a opa-
kují jednu věc – za třicet 
a více roků u basketba-
lu zažili desítky plánů, 
příprav a třeba i modelů 
sportovních hal, ale až 
teď poprvé vidí skutečný 
sportovní areál ve fázi re-
alizace. Lidé ze sportov-
ního prostředí se očividně 
radují a říkají si, že když 
je to možné u nás, musí 
to jít i jinde, jen je třeba 
to vzít za správný konec,“ 
těší ohlasy Zdeňka Navrá-
tila, který už halou prove-
dl docela hodně návštěv, 

KAREL PLATOŠ: Spor-
tovní Klub Město Frýdek-
-Místek, oddíl judo, zazna-
menal skvělý úspěch svého 
závodníka. Karel Platoš 
(2003) si při své premi-
éře v české reprezentaci 
vybojoval 5. místo na Ev-
ropském poháru kadetů 
ve váze do 73 kg, který se 
uskutečnil 11. října v pol-
ské Bielsko-Biale.

„Porazil reprezentanty 
z Estonska a Slovinska 
a tím se dostal do semifi-
nále, kde narazil na dal-
šího Slovince, s kterým 
prohrál až v nastaveném 
čase. V boji o bronz se ut-
kal s reprezentantem Bel-
gie. Po skvělém výkonu, 
kdy nad Belgičanem vedl, 
nakonec prohrál v závěru 
utkání na ipon,“ referoval 
trenér Lubomír Černý.

Výstavba basketbalové haly finišuje, pomáhá, kdo může

BASKETPOINT: Do konce roku má být zcela hotovo.  Foto: Petr Pavelka
a to z celé republiky, třeba 
například z Českých Bu-
dějovic. I to svědčí o po-
zornosti, kterou si projekt, 
který se bude chlubit nej-
větší souvislou parketo-
vou sportovní plochou 
v zemi, získal. Ukazuje 
cestu, jak mohou města 
získat pro své občany vý-
jimečný sportovní objekt 
za zlomek ceny, kterou 
by je stála výstavba zcela 
z městských prostředků. 
„Město bude mít pro halu 
i nadšeného správce a opa-

Na začátku března 
koronavirová epide-
mie předčasně ukončila 
celý extraligový ročník. 
A přerušena je i tato stá-
vající sezona. Zatímco 
na jaře se házenkáři Pe-
pino SKP Frýdek-Místek 
krčili na předposledním 
místě, tentokrát po pěti 
odehraných zápasech vé-
vodí celé soutěži. Čtvrté 
vítězství vyválčil tým 
v dohrávce 2. kola STRA-
BAG RAIL Extraligy 
na půdě Lovosic, kde vy-
hrál těsně 33:32. Výhru 
trefil v poslední vteřině 
utkání Adam Gřešek.

Náš tým se dokázal pro-
sazovat ze všech postů a v 6. 
minutě vedl 6:4. Naše vede-
ní vydrželo do 12. minuty 
(7:9), pak začali domácí 
hrát svoji hru, podařilo se 
jim zkoncentrovat obranu 
a třemi brankami otočit stav 
utkání (12:11). To je nabudilo 
a do šaten odcházeli s čtyř-
gólovým vedením 19:15.

Místo nabuzení a pokra-
čujícího tlaku na soupeře ale 

přišel útlum. Za stavu 21:17 
viděl Jonsson druhý dvou-
minutový trest a náš celek 
v přesilovce třemi brankami 
snížil na těsný rozdíl 21:20. 
Střelec zápasu Jonsson do-
kázal přidat další svůj gól 
(22:20), ale pro Lovce to 
bylo mezi 37. a 43. minutou 
naposledy. Oproti tomu naši 
hráči skórovali hned pětkrát 
a rázem svítil na ukazate-
li stav 22:25. Mezi 7. a 23. 
minutou se navíc střelecky 
prosazoval pouze Jonsson 
a to na náš kompaktní výběr 
bylo málo. Dominovali jsme 
při střelbě z křídel, dařily 
se nám i dohrávky na pivo-
ta Adama Gřeška. Zápas 
gradoval do remízového 
konce, když právě Adam 
Gřešek v závěrečné sekundě 
dokázal dostat znovu míč 
za Ranglova záda a stanovil 
výsledek utkání na 32:33.

Pepino SKP Frýdek-Mís-
tek si tak připsal důležité ví-
tězství na palubovce soupeře 
a vyhoupl se do čela extrali-
gové tabulky. Trenér Daniel 
Valo zhodnotil, že pro jeho 

svěřence to byl těžký zá-
pas. „Ostatně takový jsme 
přesně čekali. Lovosice jsou 
doma extrémně silné, není 
náhoda, že porazili vysoko 
Nové Veselí a dále Plzeň. 
Byl to zápas dvou poločasů, 
kdy v prvním byli domácí 
jasně lepší. Přehrávali nás 
v obraně, dostávali jsme la-
ciné branky. I když jsme se 
na tyto situace připravovali, 
i tak jsme jim nedokázali 
zabránit,“ řekl Daniel Valo. 
„Do druhé půle jsme si řek-
li, že nemáme co ztratit a za-

čneme trošku riskovat a více 
táhnout dopředu druhou 
vlnou. Dokázali jsme domá-
cí zatlačit a i díky kvalitní 
střídačce jsme to dokázali 
zvrátit na naši stranu. Štěstí 
se na závěr přiklonilo k nám 
a jsme šťastní.“

Sestava SKP F-M: Ma-
renčák, Pyško – Rajnoha 
3, Sklenák 1, Hrachovec, 
Gřešek 6, Chudoba 8/3, 
Bureš 3, Choleva 6, Mlo-
tek 4, Mazur 1, Ondrušík, 
Güttler 1, Hustopecký. 
Trenér: Daniel Valo.

SKP JEDE!: Házenkáři mají oproti minulé sezoně mno-
hem více důvodů k radosti.  Foto: Jan Smekal

Házenkáři vévodí extraligové tabulce!
HK FCC Lovosice – Pepino SKP F-M 32:33 (19:15)

trovatele a nemusí dávat 
dohromady nějaký další 
realizační tým. Objekty 
tohoto charakteru v České 
republice nejsou ziskové 
nikde a město by vlastnic-
tvím nezískalo vůbec nic, 
pouze starosti,“ vysvětlu-
je Zdeněk Navrátil, který 
přes všechny komplikace 
s dodavateli čerpá ener-
gii z nadšené atmosféry 
uvnitř klubu a je zvědavý, 
jestli se přístupem Bas-
ketpointu budou inspiro-
vat další kluby a sporty 

a vydají se po už primárně 
probádané cestě. Věří, že 
otevřeno a zkolaudová-
no bude do konce roku, 
na začátek toho příštího 
má přislíbenou návštěvu 
japonského velvyslance, 
jako zástupce jedné z pro 
klub inspirativních zemí. 
„Bude ale záležet na světě, 
jestli se vrátí do normál-
ních kolejí, jestli v této 
době budou po palubov-
ce už moci pobíhat děti,“ 
připomenul na závěr pro 
sport nelehkou dobu.  (pp)
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Vyhlášení dotačních 
programů „Podpora a roz-
voj sportu ve městě Frý-
dek-Místek na rok 2021“, 
„Podpora výchovy, vzdě-
lávání a zájmových aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2021“ a „Podpora 
a rozvoj kulturních aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2021“:

Rada města Frýdku-
-Místku schválila na své 57. 
schůzi dne 1. září 2020 pod-
mínky dotačních programů 
„Podpora a rozvoj sportu 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2021“, „Podpora 
výchovy, vzdělávání a zá-
jmových aktivit ve městě 
Frýdek-Místek na rok 2021“ 

a „Podpora a rozvoj kultur-
ních aktivit ve městě Frý-
dek-Místek na rok 2021“. 

Cílem realizace progra-
mu „Podpora a rozvoj spor-
tu ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2021“ je systematická 
podpora pravidelné sportov-
ní a tělovýchovné celoroční 
činnosti (nikoliv náhodné 
aktivity) sportovních sub-
jektů k vytvoření zázemí 
a podmínek pro sportování 
dětí, mládeže a zdravotně 
postižených občanů ve měs-
tě Frýdek-Místek za účelem 
zlepšení fyzické kondice 
občanů města. 

Programem „Podpora 
výchovy, vzdělávání a zá-
jmových aktivit ve měs-

tě Frýdek-Místek na rok 
2021“ je systematická 
podpora volnočasových, 
zájmových a výchovně 
vzdělávacích aktivit dětí 
a mládeže města Frýdek-
-Místek na území města 
za účelem zlepšení vše-
stranného rozvoje dětí 
a mládeže a zároveň jako 
prevence sociálně-patolo-
gických jevů. 

Účelem realizace pro-
gramu „Podpora a rozvoj 
kulturních aktivit ve měs-
tě Frýdek-Místek na rok 
2021“ je systematická pod-
pora celoročních kultur-
ních aktivit ve městě a pod-
pora konání jednotlivých 
kulturních akcí za účelem 

vhodného a smysluplného 
doplnění kulturního života 
občanů města. 

Lhůta pro podání žá-
dostí je od 1. 12. 2020 
do 31. 12. 2020. Lhůta je 
zachována, pokud byla zá-
silka s žádostí podána nej-
později poslední den lhůty 
k přepravě u poskytovate-
le poštovních služeb.

Veškeré informace sou-
visející s těmito dotační-
mi programy včetně for-
mulářů a podmínek jsou 
k dispozici na internetové 
adrese https://www.fryde-
kmistek.cz/cz/magistrat/
odbory-magistratu/odbor-
-skolstvi-kultury-mladeze-
-a-telovychovy/dotace.

Kontaktní osoba pro do-
tační programy „Podpora 
a rozvoj sportu ve městě 
Frýdek-Místek na rok 2021“ 
a „Podpora výchovy, vzdě-
lávání a zájmových aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2021“: Jana Čecho-
vá, Odbor školství, kultu-
ry, mládeže a tělovýchovy, 
tel. 558 609 214, cechova. 
.jana@frydekmistek.cz.

Kontaktní osoba pro do-
tační program „Podpora 
a rozvoj kulturních aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2021“: Ing. Jitka Kali-
šová, Odbor školství, kultu-
ry, mládeže a tělovýchovy, 
tel. 558 609 202, kalisova. 
.jitka@frydekmistek.cz.

Vyhlášení dotačních programů – sport, kultura, vzdělávání

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

V listopadu 2020 bu-
dou velkoobjemové kon-
tejnery přistaveny na 67 
svozových místech, jak je 
uvedeno v harmonogra-
mu níže. Přistaveny budou 
vždy dopoledne uvedeného 
dne, nejpozději do 14.00 
hodin, a odváženy budou 
následující den mezi 6. až 
12. hodinou. Odpad smí být 

odkládán pouze do kontej-
nerů! Jakékoliv odkládání 
odpadu mimo kontejner 
bude považováno za od-
kládání odpadu mimo vy-
hrazené místo dle ust. § 69 
odst. 2 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpi-
sů, s možností uložení po-
kuty až do výše 50.000 Kč. 
V době konání svozu bude 
Městská policie Frýdek-
-Místek provádět pravidel-
né kontroly konkrétních 
stanovišť a bude sankcio-
novat na místě ty, kteří se 
dopustí přestupku proti ve-
řejnému pořádku, tj. odloží 
odpad mimo kontejner.

HARMONOGRAM 
SVOZU:

2. 11.
Frýdek, Panské Nové Dvory 
2416, Panské Nové Dvory 
3444 (u býv. hř. TJ Slezan), 
ul. K Hájku 140 (u obchodu), 

ul. Lubojackého 2702 (napo-
jení ul. J. E. Purkyně), ul. 
Bruzovská 1826 (u vodárny)
Místek, ul. Kollárova 146 
(u pečovatelských domů), 
ul. Fibichova 1499 (poblíž 
Gymnázia Petra Bezruče), 
ul. Pionýrů 803, ul. Pioný-
rů 1747 (mezi hotelovými 
domy) 

3. 11.
Frýdek, ul. K Lesu 1822 (na-
proti kříže), ul. Nové Dvo-
ry-Vršavec 1825 (u lesa), 
ul. Mánesova 438 (u piv-
nice), ul. Jeronýmova 428, 
ul. Míru poblíž č. p. 1327 
(u prádelny), ul. Míru za č. 
p. 1345 (u hřiště)
Místek, ul. Beethovenova 
1857 (na parkovišti), ul. 
Myslbekova 2034 (u roz-
vodny), ul. Ke Splavu 1568 
(u nádob na separovaný 
odpad)

4. 11.
Lískovec 410 (za výrob-
nou krůtích výrobků)

Frýdek, ul. Lískovecká 
(u domu č.p. 2086), ul. Lís-
kovecká (u objektu Distep 
č.p. 3328), ul. Jiřího Hakena 
1658 (u večerky „Maják“), 
ul. Slezská 2898 (na parko-
višti), ul. Černá cesta 2874 
(u obchodu), ul. Křižíkova 
1352 (autobusové stano-
viště VP), ul. Tolstého 110 
(u telefonní budky), ul. 
Maxe Švabinského 2237 
(směrem k ul. Lískovecká)

5. 11.
Frýdek, ul. Slunečná 
(vedle I. P. Pavlova 284), 
ul. Nad Mostárnou 2631 
(u lávky), ul. Josefa Sku-
py 2928 (za kulturním 
domem), ul. Cihelní 3416 
(u gymnázia a SOŠ, dříve 
10. ZŠ), ul. Klicperova 385 
(u popelnic), ul. Slunečná 
290, ul. Slunečná 302

9. 11.
Místek, ul. Březinova 789 
(u výměníku), ul. Česko-
slovenské armády 1935 

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

10. 11.
Místek, ul. Jiřího Trnky 
(prostor u MŠ), ul. Dr. An-
tonína Vaculíka 1899 (par-
koviště za 8. ZŠ), ul. Frýd-
lantská 2199 (u věžáků)
Zelinkovice, ul. Příborská 
63 (poblíž MŠ, u nádob 
na separ. odpad)
Chlebovice, ul. Ke Studán-
ce 128 (u transformátoru), 
ul. Františka Prokopa 110 
(u pošty), ul. Staříčská 78 
(u pana Martínka), ul. Vo-
dičná 1 (Dům včelařů)
Lysůvky, ul. Zahradnická 
51 (naproti zahradnictví)
Zelinkovice, ul. Rovenská 
5 (u lípy u odb. k jachting 
Palkovice)

11. 11.
Frýdek, ul. Jana Čapka 

Harmonogram svozu objemného odpadu – listopad 2020

Sběr nebezpečných od-
padů, objemných odpadů, 
vysloužilých elektrozaří-
zení a kovových odpadů 
v místních částech města 
Frýdku-Místku:

V sobotu 7. 11. 2020 
v Lysůvkách, Zelinko-
vicích a Chlebovicích 
a v sobotu 14. 11. 2020 
ve Skalici a v Lískov-
ci bude probíhat sběr 
nebezpečných odpadů, 
objemných odpadů, vy-
sloužilých elektrozařízení 
a kovových odpadů, které 
od občanů odeberou zdar-
ma pracovníci společnos-

ti Frýdecká skládka, a. s. 
Harmonogram sběru

7. 11.
Lysůvky: u bývalého au-
tobazaru (Pod Štandlem 
1420) 7.30–8.00; u zahrad-
nictví Bajtek (Hraniční 24) 
8.10–8.40; u hřiště (Hra-
niční 119) 8.45–9.15
Zelinkovice: u obchodu – 
AUTO TRUCK (Příborská 
38) 9.25–9.55
Chlebovice: ul. Staříčská 
u č. p. 78 (u pana Martínka) 
10.05–10.35; „za obcho-
dem COOP“ (Pod Kabáticí 
200) 10.40–11.10; u trans-
formátoru (Ke Studánce 

128) 11.15–11.45; Dům 
včelařů (Vodičná 1) 11.50–
–12.20
Zelinkovice: AUTO HON-
DA – u bytovek (Rovenská 
78) 13.00–13.30; Rovenská 
– u lípy (odbočka k jach-
ting klubu) 13.35–14.05

14. 11.
Skalice: u kostela (Skalice 
137) 7.30–8.00; u kultur-
ního domu (Skalice 61) 
8.05–8.35; Kamenec roz-
cestí (Skalice 493) 8.40–
–9.10; Kamenec u lávky 
na Dobrou (Skalice 344) 
9.15–9.45
Lískovec: u hřiště 10.00– 

–10.30; u kulturního domu 
(K Sedlištím 370) 10.35– 
–11.05; točna Hájek (Lísko-
vec 163) 11.10–11.40

Nebezpečné odpady:
Mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, tonery, po-
užité obaly od postřiků 
a jiné chemikálie, zbytky 
barev, laků a ředidel, auto-
baterie, prošlé a nepotřeb-
né léky.

Rozbité či rozebrané 
elektrospotřebiče:

Televizory, monitory, ob-
razovky, rádia, počítače, 
lednice, mrazničky, sporá-
ky, pračky.

Objemné odpady:
Skříně, ostatní nábytek, 
koberce, matrace.
Zpětný odběr elektroza-
řízení pouze kompletní 

– nerozebrané:
Lednice, mrazničky, spo-
ráky, pračky, mikrovlnné 
trouby, fritovací hrnce, 
varné konvice, vařiče, 
myčky nádobí, vysavače, 
žehličky, váhy, zářivky, 
výbojky, monitory, tiskár-
ny, televizory, rádia, video-
rekordéry, telefony a ostat-
ní domácí spotřebiče.

Kovové odpady:
plechovky od nápojů atd.

Sběr nebezpečných odpadů v místních částech Frýdku-Místku
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

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

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY V MAJETKU MĚSTA
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. plo-
cha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 62/2) – 
Na Půstkách
nebyt. prostor o výměře 17,69 m2, I.NP (sklad)
stavba č.p. 400 na pozemku p.č. 706/44 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 706/44) – ul. 
P. Holého
nebytový prostor č.101a o výměře 5,57 m2, I. NP (vstupní 
chodba)
nebytový prostor č.101b o výměře 16,26 m2, I. NP 
(vstupní chodba)
nebytový prostor č.102 o výměře 4,88 m2, I. NP (chodba)
nebytový prostor č.111 o výměře 1,35 m2, I. NP (úklid)
nebytový prostor č.112 o výměře 19,46 m2, I. NP (scho-
diště)
nebytový prostor č.113 o výměře 22,32 m2, I. NP (komu-
nikační chodba)
nebytový prostor č.114 o výměře 19,64 m2, I. NP (scho-
diště)
nebytový prostor č.115 o výměře 4,37 m2, I. NP (zádveří)
nebytový prostor č.116 o výměře 8,52 m2, I. NP (kan-
celář)
nebytový prostor č.117 o výměře 1,20 m2, I. NP (výtah)
nebytový prostor č.118 o výměře 14,60 m2, I. NP (kan-
celář)
nebytový prostor č.119 o výměře 5,12 m2, I. NP (sklad)
nebytový prostor č.120 o výměře 36,65 m2, I. NP (učeb-
na)
nebytový prostor č.121 o výměře 9,24 m2, I. NP (kabinet)
nebytový prostor č.122 o výměře 9,30 m2, I. NP (kabinet)
nebytový prostor č.123 o výměře 6,38 m2, I. NP (kabinet)
nebytový prostor č.124 o výměře 6,84 m2, I. NP (kabi-
net)
nebytový prostor č.125 o výměře 30,41m2, I. NP (chod-
ba)
nebytový prostor č.126 o výměře 10,34 m2, I. NP (chod-
ba)
nebytový prostor č.127 o výměře 2,95 m2, I. NP (sklad)
nebytový prostor č.128 o výměře 2,33 m2, I. NP (sklad)
nebytový prostor č.129 o výměře 9,50 m2, I. NP (kan-
celář)
nebytový prostor č.130 o výměře 8,13 m2, I. NP (údržba)
nebytový prostor č.131 o výměře 10,58 m2, I. NP (údrž-
ba)
nebytový prostor č.132 o výměře 12,50 m2, I. NP (kan-
celář)
nebytový prostor č.133 o výměře 4,20 m2, I. NP (soc. 
zařízení)
nebytový prostor č.134 o výměře 1,08 m2, I. NP (úklid)
nebytový prostor č.135 o výměře 2,40 m2, I. NP (WC)
nebytový prostor č.136 o výměře 4,20 m2, I. NP (kopír-
ka)
nebytový prostor č.137 o výměře 11,94 m2, I. NP (sklad)

nebytový prostor č.138 o výměře 11,66 m2, I. NP (sklad)
nebytový prostor č.139 o výměře 12,24 m2, I. NP (Hl. 
uzávěr vody)
nebytový prostor č.140 o výměře 4,95 m2, I. NP (sklad)
nebytový prostor č.141 o výměře 5,22 m2, I. NP (sklad)
nebytový prostor č.201 o výměře 19,76 m2, II. NP (chod-
ba)
nebytový prostor č.202 o výměře 24,69 m2, II. NP (chod-
ba a schodiště)
nebytový prostor č.203 o výměře 1,35 m2, II. NP (úklid)
nebytový prostor č.204 o výměře 5,91 m2, II. NP (sociál-
ní zařízení zaměstnanci)
nebytový prostor č.205 o výměře 27,01 m2, II. NP (chod-
ba)
nebytový prostor č.206 o výměře 7,60 m2, II. NP (sociál-
ní zařízení chlapci)
nebytový prostor č.207 o výměře 10,91 m2, II. NP (soc. 
zařízení dívky)
nebytový prostor č.208 o výměře 40,45 m2, II. NP (učeb-
na ZŠ)
nebytový prostor č.209 o výměře 35,40 m2, II. NP (učeb-
na ZŠ)
nebytový prostor č.210 o výměře 51,68 m2, II. NP (učeb-
na ZŠ)
nebytový prostor č.211 o výměře 15,00 m2, II. NP (ka-
binet)
nebytový prostor č.217 o výměře 24,56 m2, II. NP (chod-
ba a schodiště)
nebytový prostor č.220 o výměře 26,23 m2, II. NP (chod-
ba)
nebytový prostor č.222 o výměře 39,88 m2, II. NP (učeb-
na VOŠ)
nebytový prostor č.223 o výměře 35,40 m2, II. NP (učeb-
na VOŠ)
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, VIII. NP (kance-
lář)
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 zastavěná plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p. č. 1542) – Kos-
tikovo 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 (ku-
chyň, sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 22 m2, IV. NP (kan-
celáře 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 (so-
ciální 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 (so-
ciální zařízení)
nebytový prostor o výměře 15,16 m2, V. NP (sklad)
stavba č.p. 647, na pozemku p.č. 1543 zastavěná plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p. č. 1543) – Kos-
tikovo 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 1,44 m2, I. NP (WC)
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 (stavba 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 bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozemku 
p.č. 3988/9) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 zastavěná plo-
cha 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 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozemku 
p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II. NP, 
místnost 201 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II. NP, 
místnost 202 (kancelář)
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. 

3087, ul. M. Chasáka 3149, 
ul. Pekařská 3421 (za do-
mem č. p. 3057)
Místek, ul. Pavlíkova 270 
(u nádob na separovaný od-
pad), ul. Lesní 505, ul. Pal-
kovická 305 (u podchodu)

12. 11.
Lískovec, ul. K Sedlištím 
305 (u kulturního domu), ul. 
K Sedlištím 281 (u hřbitova)

Skalice 61 (u kulturního 
domu), Skalice 137 (u kos-
tela), Skalice 128 (u vrby), 
Skalice 32 (u žampionárny), 
Skalice – Kamenec rozcestí
Místek, ul. Vojtěcha Martín-
ka 2373 (u hřiště), ul. Kola-
říkova 574, ul. Spořilov 1614 
(za domem), ul. Čelakovské-

ho 1474 (bývalá prodejna)
Do velkoobjemových 

kontejnerů ODKLÁDEJ-
TE OBJEMNÝ ODPAD 
(např. skříně, ostatní ná-
bytek, koberce, matrace), 
NEODKLÁDEJTE nebez-
pečný odpad (např. mazací 
a motorové oleje, olejové 
filtry, televizory, monitory, 
počítače, obrazovky, led-
nice, mrazáky, zbytky ba-
rev, laků a ředidel, použité 
obaly od postřiků, autoba-
terie a monočlánky, prošlé 
a nepotřebné léky). Tyto 
odpady můžete zdarma od-
ložit ve sběrném dvoře (ul. 
Panské Nové Dvory – v ob-
jektu společnosti Frýdecká 

skládka, a.s., ul. Jana Čapka 
– sídliště Slezská – bývalý 
areál stavebnin BETA, ul. 
Na Příkopě – pod esta-
kádou, ul. Collo-louky – 
vedle supermarketu Tesco). 
Do velkoobjemových kon-
tejnerů NEPATŘÍ stavební 
odpad ani biologický odpad 
(např. větve, tráva).

Změna umístění velko-
objemových kontejnerů 
v rámci ulice vyhrazena. 
Pro informace se můžete 
obrátit na odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
tel. 558 609 516 nebo pří-
mo na společnost Frý-
decká skládka, a.s., tel. 
558 440 066.
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Jsme zařízení sociálních 
služeb, které provozuje tři 
sociální služby pro oso-
by s mentálním postiže-
ním převážně v dospělém 
věku. Provozujeme denní 
stacionář, chráněné byd-
lení a odlehčovací službu.

Nabízíme:
- Práci sociálního pracov-
níka na správě organizace 
ulice Fibichova 469, Místek
- Ranní služby pondělí až 
pátek 
- Benefity – stravenky, 
příspěvky z FKSP na re-
kreaci a jiné výhody
- Smysluplnou práci 
- Zařazení do 10. platové 
třídy
- Výše platu se vypočí-

tává dle nařízení vlády 
č. 300/2019 Sb. (nařízení 
vlády, kterým se mění na-
řízení vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů, a naří-
zení vlády č. 304/2014 Sb., 
o platových poměrech stát-
ních zaměstnanců, ve znění 
pozdějších předpisů) tabul-
ka pro sociální pracovníky 
a pracovníky v sociálních 
službách + osobní ohodno-
cení, odměny

Sociální pracovník 
vykonává v organizaci 
tyto odborné činnosti:

- Analytickou, koncepč-
ní a metodickou činnost 
v individuální a skupinové 
sociální práci v zaříze-
ní sociálních služeb pro 
všechny tři poskytované 
služby: chráněné bydlení, 
denní stacionáře a odleh-
čovací služby
- Koncepční činnost so-
ciální práce v organizaci
- Poskytuje odbornou soci-

álně-právní pomoc osobám 
s mentálním postižením, 
jejich rodinám a opatrovní-
kům, poskytování základ-
ního sociálního poradenství
- Provádí dílčí odborné 
sociální práce včetně za-
jišťování standardní do-
kumentace sociální práce 
v organizaci
- Vytváří podmínky pro 
zapojení klientů do spole-
čenského procesu za úče-
lem sociálního začlenění 
i mimo rámec zařízení 
sociálních služeb
- Jedná se zájemci o so-
ciální službu
- Provádí výpočty úhrad 
za poskytovanou sociální 
službu
- Komunikuje se zástup-
ci přilehlých obcí a měst, 
z nichž jejich občané využí-
vají naše sociální služby
- Vytváří podmínky pro 
naplňování standardů kva-
lity poskytovaných služeb 
dle zákona o sociálních 
službách
Jaké vzdělání a všeobecné 

předpoklady požadujeme:
- Dle § 110 zákona o soci-
álních službách č. 108/2006 
Sb. (Odbornou způsobilostí 
k výkonu povolání sociál-
ního pracovníka je a) vyšší 
odborné vzdělání získané 
absolvováním vzdělávacího 
programu akreditovaného 
podle zvláštního právního 
předpisu v oborech vzdělá-
ní zaměřených na sociální 
práci a sociální pedagogiku, 
sociální pedagogiku, sociál-
ní a humanitární práci, so-
ciální práci, sociálně právní 
činnost, charitní a sociální 
činnost, b) vysokoškolské 
vzdělání získané studiem 
v bakalářském, magister-
ském nebo doktorském 
studijním programu zamě-
řeném na sociální práci, 
sociální politiku, sociální 
pedagogiku, sociální péči, 
sociální patologii, právo 
nebo speciální pedagogiku, 
akreditovaném podle zvlášt-
ního právního předpisu.)
- praxi v sociální oblasti 
minimálně dva roky

- Svéprávnost, bezúhonnost 
a zdravotní způsobilost
- Znalost zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozděj-
ších předpisů 
- Uživatelská znalost prá-
ce s PC – Word, Outlook, 
práce s internetem

Koho hledáme:
- hledáme sociálního pra-
covníka s přijímajícím pří-
stupem k lidem, empatic-
kým porozuměním, který 
má elán a chuť pracovat také 
se studenty, dobrovolníky 
a spolupracovat s pracovní-
ky v přímé péči, je zodpo-
vědný, organizačně schopný 
s pozitivním myšlením. 

V případě vašeho zá-
jmu zašlete na email: 
n.hamplova@zirafafm.cz 
svůj strukturovaný životo-
pis s uvedením předešlých 
pracovních zkušeností, 
motivační dopis, aktuální 
emailovou adresu a telefon-
ní kontakt do 15. 11. 2020, 
abychom vás mohli pozvat 
k výběrovému řízení.

Žirafa-Integrované centrum Frýdek-Místek, p. o. hledá sociálního pracovníka

Je to už opravdu třicet 
let, kdy zazněly první 
dětské krůčky budovou 
Mateřské školy Mate-
řídouška v centru frý-
deckého sídliště Slezská. 
Každé jubileum je výzvou 
k bilancování, a proto by-
chom se rádi za uplynulý-
mi roky krátce ohlédli.

Provoz školy byl za-
hájen 23. července 1990 
a za dobu své existence si 
získala uznání rodičů, dětí 
i široké veřejnosti. Mateř-
ská škola je předškolní zaří-
zení s právní subjektivitou, 
má čtyři třídy (Sluníčko, 
Motýlek, Koťátko a Kuřát-
ko), které jsou heterogenní 
ve vztahu k věku dětí.

Mateřská škola pracuje 
podle vzdělávacího progra-
mu Začít spolu, řadícího se 
k moderním alternativním 
programům. Od roku 1996–
–2001 jako replikační škola, 
v září r. 2001 mateřská škola 
získala certifikát modelové 
školy tohoto vzdělávacího 
programu, který uplatňuje 
metodu učení hrou a čin-
nostmi, klade důraz na inte-
grované učení, které pomá-
há dětem pochopit, že vše 
v tomto světě spolu souvisí, 
respektuje osobnost dítěte, 
jeho individuální potřeby 
a velký důraz klade na spo-
lupráci s rodinou. Rodiče 

se mohou kdykoliv sami 
aktivně podílet na dění 
ve třídě. Navštěvují nás při 
společných oslavách, besíd-
kách, dílnách, jezdí s námi 
na výlety, ale i na další akce 
školy. Tento vzdělávací pro-
gram nabízí prostor, ve kte-
rém se děti učí samostatně 
myslet, přirozenou součástí 
procesu učení je zodpověd-
nost za sebe sama a za svoji 
práci.

Uspořádání projektových 
tříd je specifické. Centra 
aktivit jsou vybavena růz-
nými materiály a pomůcka-
mi, které jsou dětem v plné 
míře dostupné. Zde si hrají, 
učí se i pracují. Najdete zde 
Knihy a písmena, Ateliér, 
Dílnu, Pokusy a objevy, 
Kostky, Dramatické hry, 
Vodu a písek, Domácnost, 
Hudbu a Manipulační hry. 

Kromě každodenní práce 
s dětmi, stanovené pravidel-
ným režimem, organizuje 
mateřská škola v průběhu 
roku řadu mimoškolních 
činností. Děti mohou své 
dovednosti rozvíjet v zá-
jmových kroužcích, jejichž 
nabídka se snaží přizpůsobit 
poptávce rodičů. Tematicky 
pestré akce školy – koncer-
ty, divadelní představení, 
karneval, podzimní, vá-
noční a velikonoční dílny, 
besídky, oslavy, vystoupe-

ní pro veřejnost především 
v domech s pečovatelskou 
službou, výlety, výtvarné 
soutěže, zahradní slavnost 
spojená s pasováním no-
vých školáků nebo dny ote-
vřených dveří – jsou oblíbe-
né dětmi i rodiči a staly se 
po letech již tradicemi. 

Mateřská škola má vlast-
ní školní kuchyni, která 
prošla celkovou rekon-
strukcí. Mateřskou školu 
obklopuje prostorná zahra-
da, na které došlo k velkým 
změnám a získala ráz pří-
rodní zahrady (práce byly 
provedeny ve školním roce 
2014–2015). Děti zde plně 
rozvíjí vztah k přírodě – sází 
a sklízí, pozorují. V letoš-
ním roce získala nové prvky 
v podobě naučných obrázků 
rostlin a zvířat, venkovních 
kuchyněk, autobusu a ma-
lovaných pohybových prv-
ků na chodnících.

V současné době je v MŠ 
zapsáno 112 dětí, o které pe-
čuje devět pedagogických, 
sedm provozních zaměst-
nanců. V rámci všestran-
ného rozvoje dítěte směřu-
jícího k úspěšnému začátku 
školní docházky spolupra-
cujeme s 11. základní školou 
Jiřího z Poděbrad, logoped-
kou, pedagogicko-psycho-
logickou poradnou a dět-
skou lékařkou.

Mateřská škola Mateřídouška ze Slezské už slaví třicet let

Mateřská škola Mate-
řídouška se během své 
existence zapojila do řady 
projektů a získala ocenění, 
kterých si nesmírně váží. 
22. června 2017 byla naše 
mateřská škola pozvána 
na slavnostní předání titulu 
Ekoškola, které je zúroče-
ním mnohaleté práce všech 
zaměstnanců, dětí a rodičů 
naší MŠ, je pro nás všech-
ny odměnou za naši akti-
vitu, nápady a motivaci. 
Pyšníme se jím o to více, 
že jsme jediná MŠ v na-
šem městě a jedna z 28 MŠ 
v ČR, která ho získala.

Zapojili jsme se do vy-
hlášeného projektu E.ON 
ENERGY GLOBE s pro-
jektem „Rozvoj ekologic-
kých aktivit všemi smysly“. 

Projekt vycházel z le-

titých zkušeností a nasta-
veného programu, který 
je dětem v mateřské škole 
nabízen a vychovává je 
k ekologickému cítění. 

V roce 2019 mateřská 
škola získala certifikát 
– ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍ-
DELNA.

I malé projekty jako 
IKEA, Špačkoš, Srdce s lás-
kou, Svět nekončí za vrátky, 
cvičíme se zvířátky byly 
tento rok pro nás výzvou.

Z prvních malých ná-
vštěvníků Mateřídoušky 
se stali již dospělí lidé. 
Mnozí se k nám – alespoň 
na chvíli – rádi vracejí. Vě-
říme, že naše školička byla 
jedním z jejich prvních 
důležitých schůdků do ži-
vota… Kolektiv MŠ 

 Mateřídouška
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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.

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:
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pravidelně ptá, jestli už má něja-
kého chlapce. Jednoho dne přive-
de Laura domů muže, představí 
ho své matce, ovšem její matka 
tohoto muže už dávno zná. Na-
stává spousta vtipných a hlavně 
zajímavých dialogů o lidském 
osudu. Román pro ženy patří 
k nejoblíbenějším titulům Mi-
chala Viewegha, bezpochyby 
nejpopulárnějšího českého spiso-
vatele současnosti.
Účinkují: Lucie Okonová, Jan S. 
Kukuczka, Jakub Vašek, Tereza 
Pobudová, Barbora Mazurová, 
Ondřej Haladej 
Autor: Michal Viewegh, scénář 
a režie: Jakub Vašek

Po 28. 12. v 19.00
Tři muži na špatné adrese 

| Divadlo Bez Zábradlí | Vstupné: 
450 Kč | mimo předplatné
Zlý sen? Fantasmagorická před-
stava? Skutečnost? Halucinace? 
Hromadné šílenství? Jsou zde tři 
dospělé osoby mužského pohlaví 
a všechny tři si spletou adresu. 
Je to normální? V této vynikají-
cí italské komedii není normální 
skoro nic. Ale téměř vše se dá 
vysvětlit!
Účinkují: Karel Heřmánek, Zde-
něk Žák, Antonín Procházka, Jo-
hanna Tesařová.

Moje kino LIVE
Vítáme vás v našem kině u vás 
doma. Protože vás chceme po-
tkávat a dělat dál společně to, co 
nás baví, vymysleli v Aerofilms 
pro všechny kinofily Moje kino 
LIVE, kde budeme všichni spolu 
doma v kině. 
Jak to funguje? Kupte si vstupen-
ku, jako byste si kupovali lístek 
do kina. Prodej lístků končí vždy 
30 minut před začátkem předsta-
vení. Odkaz na stream vám za-
šleme po ukončení předprodeje.
V online kině platí tato pravidla: 
Nasát atmosféru našeho kina mů-
žete už 30 minut před začátkem 
představení. Díky tomu si může-
te naplno užít chat před filmem. 
Film začíná přesně. Po filmu mů-
žete ještě probrat dojmy a filmo-
vé zážitky. Kdo nechce, chat po-
užívat nemusí, lze ho i vypnout. 
Našimi projekcemi se budeme 
snažit navodit atmosféru kino-
sálu se vším, co k němu patří. 
Čekají vás úvody, reakce diváků, 
společnost přátel a zároveň mů-
žete podpořit své oblíbené kino 

dvojzpěvy
Leoš Janáček – Zápisník zmize-
lého
Účinkují: Jaroslav Březina – te-
nor, Sylva Čmugrová – mezzo-
soprán, Anna Trahová, Lucie 
Vagenknechtová, Petra Vondro-
vá – vokální trio, Martin Kasík 
– klavír (rezidenční umělec MHF 
LJ 2020)

Pá 27. 11. v 19.00, 
Kino Petra Bezruče

JANEK LEDECKÝ 
„VÁNOČNÍ TURNÉ 2020“

| Vstupné: 590 Kč | mimo před-
platné 
Letos počtyřiadvacáté se Janek 
Ledecký s kapelou vydá na tur-
né, v jehož rámci přehraje veške-
ré skladby ze zásadní desky Sli-
by se maj plnit o Vánocích i své 
největší hity. K sváteční atmosfé-
ře přispěje i M. Nostitz Quartet 
a doposud největší světelný park, 
s jakým kdy zpěvák na koncerty 
vyrazil.

Út 8. 12. v 19.00, 
Kino Petra Bezruče

THE BACKWARDS 
– World Beatles Show

| Vstupné: 400 Kč | mimo před-
platné
Kapela THE BACKWARDS se 
ve svém vystoupení představí 
s novým projektem BEATLES 
SOLO YEARS. Na koncertu za-
zní kromě největších hitů slavné 
kapely také průřez nejznámějších 
songů jednotlivých členů kapely 
Beatles, které vznikly po rozpa-
du legendárního bandu.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

Út 10. 11. v 19.00
Oscar pro Emily 

| Studio Dva divadlo | náhrada 
za představení Otec | Vstupné: 
450 Kč | př. sk. Silné příběhy
Konverzační komedie s překva-
pivými zvraty. Stárnoucí man-
želský pár Emily a Henry čekají 
na předávání Oscarů. Oba dou-
fají, že jejich celoživotní herecké 
dílo bude odměněno. Čas do ve-
černího ceremoniálu si krátí 
diskuzemi o vhodném oblečení 
a vzpomínkami. Jakmile se obje-
ví Jeff z donáškové služby, mají 
konečně publikum, které tolik 
potřebují. Mladý poslíček ovšem 

svými zvídavými otázkami brzy 
odhalí, že ne vše, co si myslí a ří-
kají, je pravda. A na závěr přijde 
velké překvapení…

St 18. 11. v 19.00
Utíkejte, slečno Nituš! 

| studio Ypsilon | Vstupné: 450 Kč 
| př. sk. Chytré rozptýlení
Komorní adaptace slavné Hervé-
ho operety Mamzelle Nitouche 
od slovenského básníka a dra-
matika Lubomíra Feldeka, v níž 
autor původní Hervého nápad 
s převleky nejrůznějšími změna-
mi a dvojím životem postav dotá-
hl téměř do absurdních rozměrů, 
a vytvořil tak předpoklady pro 
inspirovanou kolektivní spoluhru 
všech protagonistů na jevišti, tak 
typickou pro jedinečnou poetiku 
Ypsilonky. Večer se nese v duchu 
hravosti, hudebnosti a duchapl-
nosti, ale ze všeho nejvíc je veče-
rem nespoutané a dobré zábavy.
Účinkují: Lumíra Přichystalová, 
Petr Vršek, Jaroslava Kretschme-
rová, Kryštof Mende nebo Wil-
liam Valerián, Renata Rychlá, 
Barbora Skočdopolová, Jan Bra-
dáč, Martin Bohadlo, Jan Večeřa 
a Dominik Renč.

Út 24. 11. v 19.00
Lady Oskar 

| Divadlo Kalich | Vstupné: 
450 Kč | již jen přístavky | př. sk. 
Chytré rozptýlení
Modernizovaná verze komedie, 
která posloužila jako předloha 
ke kultovnímu filmu s Louisem 
de Funèsem, dává tentokrát vel-
kou hereckou příležitost v hlav-
ní roli ženě – komičce. Po pod-
nikateli Bertrandovi tedy nyní 
přichází Clara Barnier, stejně 
rázná podnikatelka, matka, šé-
fová i manželka, již nic na světě 
nezlomí. Nic, kromě její vlastní 
rodiny...
Účinkují: Jana Paulová, David 
Suchařípa, Ladislav Hampl, Jan 
Kříž, Denisa Pfauserová / Leon-
tina Hromádková, Vendula Fialo-
vá, Barbora Vyskočilová / Marie 
Křížová.

So 12. 12. v 19.00
Román pro ženy 

| Komorní divadlo Arté | Vstup-
né: 180 Kč v předprodeji / 230 Kč 
na místě | mimo předplatné
Hlavní hrdinka Laura je jedi-
náček, žije se svou matkou. Její 
nejlepší kamarádka je podobná 
Julii Roberts a její babička se jí 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Předplatné Kultura F≈M: 
Sezóna 2021

15. 10. – 21. 12.
3 divadelní řady 

a v každé 3 představení
Večery plné smíchu, dramat a ne-
všedních zážitků.
TIP: Přeneste se s námi do staro-
věkého Egypta ve hře Kleopatra 
či do hlubin manželského života 
v představení Scény z manžel-
ského života.

3 hudební řady
Zaposlouchejte se s námi do tónů 
vážné hudby v klasickém i mo-
derním hávu.

Připravujeme:
Čt 12. 11. v 19.00

Podzimní koncert s mladými 
hudebními talenty 

| Symfonický orchestr Frýdek-
-Místek| Vstupné: 150 kč / 100 Kč 
senioři, studenti do 26 let, ZTP/P 
| mimo předplatné
V podání mladých sólistů z řad 
žáků místní základní umělecké 
školy zazní známá díla českých 
i světových skladatelů, jako je 
L. V. Beethoven, F. Benda, F. 
Kramář, Camille Saint-Saëns, 
z modernější tvorby pak V. Vla-
sov a A. Vossen. Ve druhé části 
koncertu budou mít posluchači 
jedinečnou příležitost si poslech-
nout kantátu pro baryton, recitá-
tora, sbor a symfonický orchestr 
rodáka z Frýdku-Místku, Evžena 
Zámečníka.
Účinkují: Symfonický orchestr 
Frýdek-Místek, žáci Základní 
umělecké školy Frýdek-Místek, 
Pěvecký sbor Smetana, Lašský 
smíšený pěvecký sbor Baška 
a další.

So 21. 11. v 19.00
Komorní koncert 

| Janáčkova Frýdecká Panna Ma-
ria a vrcholné skladatelovo dílo | 
Př. sk. Kruh přátel hudby – vstup 
zdarma. Náhradní termín za ne-
uskutečněný koncert ze dne 2. 
6. 2020. Vstup pro předplatitele 
skupiny KPH zdarma.
Leoš Janáček – Po zarostlém 
chodníčku (výběr), Moravská li-
dová poesie v písních (výběr)
Silvie Bodorová – Slovenské 

Kultura musí čekat na uvolnění přijatých opatření
Dle vládních nařízení se od 22. října 2020 od 6 hodin nemohou konat tyto akce:
koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních 
prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol, poutě 
a podobné tradiční akce, návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních 
objektů, hvězdáren a planetárií…  (může být aktualizováno, sledujte další média i weby jednotlivých subjektů)
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v nelehké době. Hezky se obleč-
te, těšíme se na vás!

Přeložená představení:
koncert Olympic – původní ter-
mín 7. 10., nový termín 19. 11. 
2020
Transky, body, vteřiny – původní 
termín 14. 10., nový termín 12. 1. 
2021
TrioDuBois – hledáme náhradní 
termín
Povídání v Zeleném Baru s Mar-
tinem Prudkým – hledáme ná-
hradní termín na leden 2021
Jak sbalit ženu – původní termín 
31. 10., náhradní termín hledáme

www.knihovnafm.cz
Místecká pobočka je opět otevře-
na. Oddělení beletrie je přesunu-
to do prostor v Národním domě 
na ul. Palackého. Naučné odděle-
ní je sloučeno se stávající studov-
nou Místek. Oddělení pro děti 
a mládež je sloučeno s hudebním 
oddělením.

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

8

1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz

MUZEUM BESKYD

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

Fax: 558 630 452
e-mail: 

info@muzeumbeskyd.com
www.muzeumbeskyd.com

Seznam hygienických opat-
ření a bezpečnostních poky-
nů naleznete na webových 
stránkách muzea: www. 
.muzeumbeskyd.com/dokumen-
ty-muzea/zasady-covid-19/

Stálé expozice:
BESKYDY 

– PŘÍRODA A LIDÉ
FRÝDEK A MÍSTEK

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

ZÁMECKÁ KAPLE 
SV. BARBORY

ZÁMECKÝ OKRUH
Výstavy:

4 GENERACE: 
Kmentovi, Zoubkovi

Pět výstavních místností zapl-
ní věhlasná díla čtyř generací 
Kmentových a Zoubkových. Díla 
českého sochaře, který se nesma-
zatelným způsobem zasloužil 

o rozvoj české architektonické 
plastiky, Olbrama Zoubka a jeho 
významné rodiny. Výstava ote-
vřena do 8. listopadu.

Kdo inzeruje, prodá
„Jak může svět zvěděti, že máš 
něco dobrého na prodej, když to 
nikomu neoznámíš?“ Jak dovedli 
využívat reklamu místní obchod-
níci, řemeslníci nebo představite-
lé společenského života ve Frýd-
ku a Místku v době 1. poloviny 
20. století, vám přiblíží naše vý-
stava.
Výstava otevřena od 1. listopadu 
2020 do 10. ledna 2021 

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.

STUDIJNÍ KNIHOVNA
Nabízíme všem zájemcům o od-
bornou a regionální literaturu 
více než 38 000 svazků a také 
několik druhů přírodovědných 
a společenskovědných vědec-
kých časopisů. 
Knihovna otevřena: Pondělí, 
čtvrtek: 9.00–12.00, 13.00–17.00. 
Pátek: 9.00–12.00

MYKOLOGICKÁ, 
BOTANICKÁ 

A BRYOLOGICKÁ 
PORADNA

Sbíráte houby? Víte jak na ně? 
Zajímají vás plané rostoucí rost-
liny nebo nenápadné zelené 
mechy? Navštivte naši mykolo-
gickou nebo botanicko-bryolo-
gickou poradnu. Poradny jsou 
pro vás otevřeny každé pondě-
lí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 16.00 hodin.

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
FB: Škola jógy Karakal 

joga-karakal@seznam.cz
Tel.: 607 720 251, 737 617 841

Museli jsme udělat nuceně 
14denní pauzu jak v pravidel-
ných kurzech, tak v seminářích 
či setkáních.

ZDEŇKOVO VYPRÁVĚNÍ 
Krásná a pozitivní moudra, která 
vám vzkazuje pan Zdeněk Šebes-
ta, si můžete poslechnout na na-
šich webových stránkách www.
jogakarakal.cz.
Najdete tam také CVIČENÍ 

S ANNOU, krátká i delší videa 
na protažení celého těla a přede-
vším vaší páteře.

Až to bude možné, navštivte 
OTEVŘENÉ LEKCE,

které můžete navštívit i bez 
předchozího přihlášení.

každé pondělí 
od 19.30–21.00 hodin

RELAXAČNÍ TECHNIKY
- psychické vyladění

- relaxace a regenerace
- posílení imunitního systému

- správné dýchání
každé úterý 

od 9.00–10.30 hodin
RANNÍ PROTAŽENÍ
- zpevnění celého těla

- prevence poruch páteře
- posílení imunitního systému

- správné dýchání
20.–22. 11.

NAŠE TĚLO 
JE NÁŠ CHRÁM

Víkendový seminář s lektorkou 
jógy a fyzioterapeutkou Annou 
o tom, jak se správně pohybo-
vat, abychom neubližovali svému 
tělu. Změna termínu vzhledem 
k situaci může být posunuta!
Vše a ještě více se dozvíte 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
Neděle od 17.00 do 18.15

Kurz jógy pro začátečníky 
a mírně pokročilé 

Cena: 1375 Kč/11 lekcí. Lektor-
ka: Elin Masopustová. Poslední 
lekce proběhne 13. 12.

Středa od 15.45 do 16.45
Jogínci 5–10 let 

Cena: 100 Kč/jednorázové lek-
ce, není kurz. Lektorka: Magda 
Páclová.

jógA V dENNíM žIVoTě

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

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

www.joga.cz/frydek-mistek
Kurzy jógy září–prosinec 2020

Více informací na webu.

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
Každý čtvrtek od 15.45–16.45
Zdravá záda jógově – kurz

Každý čtvrtek od 17.00–19.00
Kriya Jóga – pro pokročilé, 

kurz
Každý pátek od 16.00 - 18.00

Terapeutická jóga, kurz

lIdoVÝ dŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
Každou středu od 10–11 h.

Kurz – Cvičení 
nejen pro seniory

Pod vedením Věry Řehové
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.
FILATELISTÉ

z frýdecko-místeckého klubu 
KF 07–09 nabízejí členství pro 
zájemce o tuto zájmovou, vzdělá-
vací a sběratelskou činnost. Bliž-
ší informace všem zájemcům po-
skytneme každý čtvrtek (mimo 
letní prázdniny) v salonku Li-
dového domu v Místku v čase 
16.00–18.00 hodin. Těšíme se 
na setkání.

Každé úterý večer od 17.30
Improvizační divadelní klub

Každé pondělí od 16.00
Kurz pedigu

MAgNolIE 

Centrum péče o těhotné, 
ženu a dítě 

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705,
kontakt: 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
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dIVAdlo ČTYŘlíSTEK

divadlo Na Slezské
Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz

Pro děti
Sobota 7. listopadu v 15 hodin

Jak čarodějnice Popleta 
čarovala pohádku

Činoherní pohádka na motivy 
Ondřeje Sedláčka s poplete-
nou čarodějnicí, princeznou... 
a drakem!
Pro děti od 5 let – hraje ING 
Kolektiv. Vstupné 40 Kč.
Sobota 21. listopadu v 15 hodin
Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Vlastimil Peška
Pohádka o kamarádech, kteří 
přemůžou zlého čaroděje a vy-
svobodí princeznu. Pro děti 
od 3 let –hraje KuKo. Vstupné 
40 Kč.

Půjčování kostýmů 
v listopadu:

Aktuální informace 
na webu divadla.

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 

KUlTURNí dŮM FRÝdEK

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

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

Web: 
www.kulturnidumfrydek.cz

sledujte aktuálně www.kultur-
nidumfrydek.cz kde jsou všech-
ny akce upřesněny/odvolány.

středa 18. 11. v 19.00 hodin
HRADIŠŤAN a Jiří Pavlica

Hradišťan & Jiří Pavlica je oje-
dinělé hudební seskupení s vy-
sokou uměleckou i interpretač-
ní úrovní, nezvykle širokým 
žánrovým záběrem a netradič-

ním repertoárem, jehož silným 
inspiračním zdrojem byla ze-
jména v počátcích jeho existen-
ce lidová tradice.
Od roku 1978 je uměleckým 
vedoucím Hradišťanu tvůrčí 
osobnost – houslista a hudební 
skladatel Jiří Pavlica, pod jehož 
vedením se dramaturgie začala 
postupně transformovat do šir-
ších souvislostí historických, 
geografických, ale i společen-
ských. Vzrůstaly také interpre-
tační nároky na členy souboru. 
Postupně se začala významně 
prosazovat autorská tvorba Jiří-
ho Pavlici, která zcela převládá 
v posledních projektech.
Přesunutý koncert z 12. 3. a 8. 
6. Vstupenky jsou v platnosti.

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 

FAUNApARK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

Obvyklé vstupné 50 Kč. Výtě-
žek ze vstupného jde na rozvoj 
Faunaparku!

neděle 1. 11.
Dušičky nebo Halloween? 

neděle 8. 11.
Dílničky: Vyrábíme 
domečky pro ježky

TANEČNí SKUpINA AKTIV

721 303 718, 774 948 055
https://tsaktiv.wixsite.com/

tsaktiv@gmail.com 
FB: TS AKTIV

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

Nabízím kurzy pro mládež, 
dospělé i důchodce
ARTETERAPIE,

KRESBA A MALBA
pro začátečníky i pokročilé

včetně přípravy 
na talentové zkoušky

 - zátiší, portrét, 
tvorba na zadané téma.

Tvoříme během celého roku. 
Jsme na FB.

dIVAdElNí KlUB d.N.A.

Tel: 731 196 572
E-mail: 

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

Rezervace:
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

CAMpANA - Montessori centrum

P. Holého 400, Frýdek-Místek 
MgA. Hana Pernická

Tel.: 774 161 802
Info@skolacampana.cz
www.skolacampana.cz

Nabízíme pravidelné progra-
my a akce pro rodiče s dětmi, 
dopolední Miniškolku pro děti 
bez rodičů, odborné přednášky 
i semináře.

Montessori pracovna 
pro rodiče s dětmi 1,5–3 roky
V pečlivě připraveném prostře-
dí Montessori pracovny si mo-
hou rodiče s dětmi vyzkoušet 
práci s Montessori pomůckami 
a materiálem. Věnujeme se zde 

především aktivitám praktic-
kého života, rozvíjíme s dět-
mi smyslové vnímání, jemnou 
i hrubou motoriku, řečové, hu-
dební i výtvarné dovednosti. 
Děti zde mají možnost zvykat 
si na kolektiv dětí a dospělých, 
rozvíjet komunikaci, své sociál-
ní kontakty a dovednosti.
Termín: 
úterý 8.30–10.00, 10.15–11.45

Jogínci
Jógu nabízíme ve spolupráci 
s Jógou pod věží. Jogínci – to je 
jóga pro všechny zvídavé děti, 
vedená hravou formou. Děti si 
při ní hrají na různá zvířátka, 
vyslechnou poutavé příběhy 
a zahrají si hry.
Termín: úterý 14.00–15.00 
(pro děti od 4 do 7 let)

Hudební škola Yamaha 
pro děti od 4 měsíců do 7 let

Kurzy ve spolupráci s Hudební 
školou Yamaha. Program spoju-
je několik aktivit do uceleného 
celku: rytmizace písní, pohyb, 
hra na základní Orffovy nástro-
je (dřívka, rolničky, činelky, 
bubínky a další), výtvarná čin-
nost, od 4,5 let základy hudeb-
ní nauky a hry na flétnu, práce 
s boomwhackers, zvonkohra-
mi…
Termín: 
Robátka – pro děti od 4 do 18 
měsíců – čtvrtek od 10.00
První krůčky k hudbě 1 pro děti 
od 1,5 do 3 let – čtvrtek od 9.00 
a od 11.00
První krůčky k hudbě 2 pro 
děti od 2,5 do 4 let – čtvrtek 
od 15.30
První krůčky k hudbě 3 pro 
děti od 3,5 do 5 let – čtvrtek 
od 16.30

Zdravotní cvičení pro děti 
a skupinové zdravotní 

cvičení pro ženy
Kurzy ve spolupráci s FyzioM. 
Skupinové cvičení pro děti od 5 
let dle konceptu DNS FIT KID 
a zdravotní skupinové cvičení 
pro ženy po porodu pod vede-
ním zkušené fyzioterapeutky.
Více na: www.fyziom.cz

STolÁRNA

Potoční 1228, Frýdek-Místek
Tel: 775 567 333

E-mail: 
stolarna@klub-stolarna.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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DOMÁCÍ  
ŠTĚSTÍ   IVY 
HÜTTNEROVÉ

Frýdek-Místek | R-OVA 
99.0 FM | 107.3 FM

každý den 8.20 a 15.40

Statutární město 
Frýdek-Místek a Kon-
taktní pracoviště ÚP 
ČR Frýdek-Místek se 
dohodli na společném 
postupu v podpoře 
vhodného výběru povo-
lání a odpovídající pro-
fesní přípravy pro žáky 
ukončující povinnou 
školní docházku. V té 
souvislosti je pro násle-
dující období připrave-
na série článků, které 
se budou volbě povolání 
věnovat.
Dny otevřených dveří 
na středních školách
Pokud máš již vyti-

povánu střední školu 
(možná i více), určitě ji 
navštiv v den otevřených 
dveří. Máš tak unikátní 
šanci poznat podmínky 

a prostředí, ve kterých 
chceš studovat. Projdeš 
si školu, seznámíš se 
s učebnami, kde probíhá 
výuka či praxe. Při tvé 
návštěvě školy se ti bu-
dou věnovat pedagogové 
a současní studenti ško-
ly, kteří ti zodpoví tvé 
dotazy, např. i na mimo-
školní aktivity. V mnoha 
případech rozhoduje i to, 
zda je škola větší nebo 
naopak menší (spíš ro-
dinného typu). Pokud se 
ti škola bude líbit, ale tvá 
úroveň známek není do-
statečná, abys tam byl/a 
přijat/a, může tvá návště-
va působit i motivačně – 
zjistíš, že musíš v učení 
ještě přidat.

Přemýšlíš a nevíš, 
na jaké otázky se chceš 

zeptat? 
Většinou se tví vrs-

tevníci ptají:
• Jaký byl prospěch 

přijatých žáků v minu-
lých letech?

• Jaký byl počet ucha-
zečů, kteří se hlásili 
na přijímací řízení? Jaké 
procento bylo přijato?

• Jaké jsou průměrné 
výsledky u závěrečných/
maturitních zkoušek? 
Zejména u učilišť, ná-
staveb a integrovaných 
škol se ptejte na úspěš-
nost u státních maturit, 
případně jaké kroky ško-
la plánuje pro zlepšení 
těchto výsledků.

• Kolik procent stu-
dentů se hlásí na vyso-
kou nebo vyšší odbor-
nou školu a jaká je jejich 
úspěšnost při přijímacím 
řízení?

• Jak je zajištěna výu-
ka cizích jazyků? Přijdou 
studenti do kontaktu 

s rodilými mluvčími? Má 
škola partnerskou školu 
v zahraničí? Pořádají se 
výměnné pobyty nebo 
jiné výjezdy?

• Jak je pokryta výuka 
jiných předmětů, které 
vás zajímají – matema-
t ika /informatika/návr-
hářství/… Pořádají se 
workshopy? Jiné akce? 
Spolupracuje škola s ně-
kterou z vysokých nebo 
vyšších odborných škol?

• Jak probíhá praxe? 
Kde a kdy ji studenti vy-
konávají? Spolupracuje 
škola se zaměstnavateli 
a živnostníky? Jsou vy-
učovány i „praktické“ 
předměty typu psaní 
na počítači všemi deseti?

• Kde se uplatňují ab-
solventi školy? Ví škola, 
jaká je zaměstnanost ab-
solventů školy?

• Jsou na škole nějaké 
problémy? Šikana, drogy 
atd.? Pořádají adaptační 

kurzy nebo jinou formu 
seznámení pro studenty 
prvních ročníků? Mají 
metodika prevence, vý-
chovného poradce, psy-
chologa? 

• U soukromých škol 
zjistěte, jaká je výše 
školného, vyžádejte si 
smlouvu o studiu. Je zde 
možnost stipendií?

Den otevřených dveří 
vyhlašuje téměř každá 
střední škola a termín 
konání obvykle zveřej-
ňují na svých webových 
stránkách. 

 Zdroj: 
www.kampomaturite.cz

Pro deváťáky, jejich rodiče a nejen pro ně – III.
Volba povolání 2020
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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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ČISTÍME:
sedací soupravy, 
koberce, firmy,
školy, školky 
ÚKLIDY

Tel.: 732 494 040

POMOC OSAMĚLÝM V KARANTÉNĚ
A COVID POZITIVNÍM OBČANŮM

- nákup potravin, hygienických potřeb, léků
- volejte v pracovní dny od 8 do 16 hodin

- 1 nákup = max. 1000 korun
- telefon: 771 135 422

Zajišťuje Statutární město Frýdek-Místek,
ADRA a Český červený kříž

Oddělení dopravně správních agend magistrátu – registr 
vozidel – v budově magistrátu na ul. Politických obětí 2478 
v Místku bude z provozních důvodů od pondělí 2. listopa-
du až do odvolání fungovat v omezeném režimu. Přijímáni 
budou pouze klienti objednaní přes rezervační systém (re-
gistrační činnost a technická činnost). Rezervační systém 
– https://rezervace.frydek-mistek.qtcloud.cz/office/1

Potřebné úkony mohou klienti provést na kterémko-
liv úřadě s rozšířenou působností (nejblíž Frýdlant nad 
Ostravicí, Ostrava, Třinec, Havířov, Nový Jičín).

DISTEP a.s. zavádí novou bezplatnou službu
zasílání SMS informací o dočasných provozních událostech
(např. informace o plánované odstávce, poruše, napouštění systému).

Jak službu sjednáte?
Zašlete SMS zprávu na telefonní číslo 777 080 808 

ve tvaru DIS REGFx pro část obce Frýdek nebo DIS REGMx 
pro část obce Místek, kde x je číslo popisné domu, 

ke kterému si přejete zasílat informace.
O stavu přihlášení budete informováni SMS zprávou.

Jak službu zrušíte?
Zašlete SMS zprávu na telefonní číslo 777 080 808 ve tvaru 

DIS ODHLFx pro část obce Frýdek nebo DIS ODHLMx 
pro část obce Místek, kde x je číslo popisné domu, 

ke kterému chcete zrušit zasílání informací.
Zpráva ve tvaru DIS ODHLALL zruší příjem všech SMS zpráv.
Více se dozvíte na www.distep.cz/sluzby/zasilani-sms-informaci


