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Rady města

slovo primátora
Vážení občané,
v souvislosti s pandemií koronaviru se nám začala obje-

vovat čísla, která opravňují k určitému optimismu a k pří-
slovečnému rčení o světle na konci tunelu. Nicméně odha-
dovat, kdy z něj vyjedeme, je stále složité, nehledě na fakt, 
že jsme všichni pasažéry ve vlaku, do kterého si chtě ne-
chtě naskočil doslova celý svět, a řítíme se celkem neříze-
ně velmi málo probádanou krajinou, kde na nás může záhy 
čekat tunel další. Ale musíme věřit, že všechno nakonec 
dobře dopadne, podobně jako jsem věřil, že nakonec musí 
dobře dopadnout soudní řízení, kdy bylo někdejší vedení 
města obviněno v souvislosti se zakázkami na hloubení 
a  čištění  příkop  po  povodních.  Naše  očerňování  trvalo 
neuvěřitelných sedm let, což je naprosto šílené a jistě to 
o něčem svědčí, určitě však nikoliv o tom, že by se misky 
vah rozhodnutí spravedlnosti neustále kymácely ze stra-
ny na stranu s nejasným výsledkem. Od obvinění k soudu 
uběhly dva  roky,  soud pak probíhal nějakých  třicet dní, 
kdy třeba v jednom dni nebylo více prostoru než na ne-
celou  hodinu  projednávání,  dlouhé  přerušení  způsobila 
půlroční stáž soudce na kraji, kam nakonec odešel, takže 
se  s případem musel od začátku seznámit  soudce nový, 
jedna osoba vykonávající funkci náhradního přísedícího 
dokonce umřela, do toho v poslední době covidová ome-
zení… Suma sumárum – sedm let. Sedm let, během nichž 
vyšlo v médiích nespočet dehonestujících článků, nesčet-
někrát na nás jako na „špinavé obviněné“ mířily kamery 
a mnohokrát před volbami na nás toto špinavé prádlo vy-
tahovali političtí oponenti a jejich fanoušci. Samozřejmě 
teď  nemůžeme  čekat  stejně  vydatnou  porci  očišťujících 
materiálů,  ale  stejně  je  další  výsledek  soudu v náš  pro-
spěch velkým zadostiučiněním. Michal Pobucký
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Krizový štáb Statutár-
ního města Frýdku-Míst-
ku, který se virtuálně 
sešel 10. listopadu, měl 
k dispozici data, která 
vybízela k opatrnému 
optimismu. Všichni tak 
mluvili o možném „světle 
na konci tunelu“, protože 
podle dostupných čísel 
to vypadalo, že už jsme 
za vrcholem druhé vlny.
„Čísla  opravdu  v  oblas-

ti  Frýdku-Místku  rapidně 
klesla,  ale  komunitní  pře-
nos  tady  stále  je  a  platí. 
Už  nepřibývají  takovým 
způsobem  nakažení  v  so-
ciálních  službách,  ale 
uvidíme,  co  s  tím  udělají 
plošné testy,“ zachovala si 
realistický pohled Blažena 
Braunsteinová  z  krajské 
hygienické stanice.
„Na  testy  čekáme,  te-

prve  je  začali  rozvážet 
po  zařízeních,  ale  my  je 
ještě nemáme, což neodpo-
vídá  mimořádnému  opat-
ření  ministerstva  zdravot-
nictví.  První  vlna  testů  je 
určena  pro  pobytová  zaří-
zení, v druhé pak mají být 
antigenní  testy  i  pro  další 
služby,  denní  stacionáře 

a  podobně.  Naše  sociální 
zařízení  jsou  připravena, 
mají  vytvořeny  čisté  zóny 
a  oddělené  prostory  pro 
pozitivní  pacienty.  Velice 
si  cením  práce  všech  ře-
ditelů,  především  domovů 
pro  seniory,  protože  mít 
v  jednom zařízení pozitiv-
ní a zdravé klienty při ne-
dostatku personálu  je úkol 
až nadlidský. Situace je ale 
zvládnutá,  spolupracujeme 
s  dobrovolníky,  s  Adrou, 
Českým červeným křížem. 
Zaznamenali jsme i případ 
prvního pozitivního bezdo-
movce, který  leží na  inter-
ně  v  Třinci,“  informovala 
vedoucí  odboru  sociálních 
služeb Jarmila Kozlová.
Primátor  Michal  Po-

bucký  následně  vybídl 
k  podobné  rekapitulaci 
za  školství  vedoucího  od-
boru  Jiřího  Adámka.  Ten 
konstatoval,  že  na  5.  ZŠ 
je  postaráno  o  40  žáků 
rodičů  z  integrovaného 
záchranného systému, dal-
ších 19 navštěvuje určenou 
mateřskou školu Pohádka, 
kde  mají  děti  rozděleny 
na  dvou  budovách.  „Dě-
lali  jsme  si  průzkum  na-

STABILIZOVANÁ SITUACE: Ve frýdecké nemocnici jsme nebyli svědky kolon a ho-
dinových front jako jinde.  Foto: Petr Pavelka

Koronavirus – ukazuje se světlo na konci tunelu

Osvobozujícím ver-
diktem skončila po více 
než sedmi letech vykon-
struovaná kauza údaj-
ně předraženého čištění 
příkop, díky které bylo 
někdejší vedení města 
nařčeno ze zneužití pra-
vomoci úřední osoby 
a z porušování povinností 
při správě cizího majetku, 
ačkoliv u předmětných 
šesti zakázek vybíralo 
z celkem 18 nabídek, kte-
ré se cenově jen minimál-

ně lišily. Obžalovaní vždy 
zvolili nabídku s nejnižší 
cenou a nevybírali pokaž-
dé ze tří stejných firem, 
jak jistě některým pro-
blesklo hlavou, ale hned 
ze 14 různých! Přesto si 
vysloužili dlouhé roky 
soudních tahanic a návaz-
ných nepříjemností.
„Původně  státní  zá-

stupce  tvrdil,  že  vše  bylo 
na  první  pohled  předraže-
né. Svá tvrzení opíral o po-
licejní  posudek,  který  byl 

tak  „kvalitně“  zpracovaný, 
že  jej museli znalci na po-
kyn  soudu  pětkrát  opra-
vovat.  Jeho  poslední  šestá 
verze  pak  říká,  že  jsme 
městu  škodu  nezpůsobili, 
naopak jsme ušetřili. Skoro 
900  tisíc  korun!  Pro  mne 
tímto končí další jedna zpo-
litizovaná  kauza,  na  které 
se  některé  strany  a  hnutí 
v  minulých  letech  velmi 
vydatně  přiživovaly,“  řekl 
primátor Michal Pobucký.
  (Pokračování na str. 2)

V kauze čištění příkop
padl verdikt – nevinni

plněnosti  a  k  včerejšímu 
dni do školek chodilo 45 % 
přihlášených  žáků.  Rodi-
če  jsou  z  různých  důvodů 
doma  a  nechávají  si  děti 
u  sebe.  Oproti  minulé-
mu  týdnu,  kdy  jsme  měli 
na  čtyřech  pracovištích 
uzavřen provoz, nyní není 
v  provozu  jen  MŠ  Anen-
ská, kde se karanténa týká 
osmi  z  deseti  pedagogů,“ 
uvedl Jiří Adámek.
  (Pokračování na str. 2)
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„Městská  secesní  ka-
várna  a  restaurace  Rad-
hošť  byla  po  zdařilé 
rekonstrukci  interiéru, 
podle  projektu  architekta 
ing.  Kaspříka,  slavnostně 
otevřena v roce 2009. 
Náklady  na  rekon-

strukci činily 2,5 mil. Kč. 
Dopoledne  sloužily  pro-
story  jako  kavárna,  aby 
se  přes  poledne  změnily 
na  restauraci  s obědovým 
menu  nejen  pro  úředníky 
magistrátu, ale  i pro širo-
kou veřejnost. No  a k ve-
čeru  zde  zavládl  tradiční 
restaurační  provoz.  Bylo 
to místo k pořádání rodin-
ných oslav, svateb, podni-
kových  večírků  a  dalších 
společenských  akcí.  Ze-
jména  kuchyň  si  získala 
velmi dobré jméno. Prostě 
ideální  využití.  Takhle  to 
fungovalo  do  roku  2017, 
kdy  původní  nájemce 
ukončil provoz.
Byla nutná další rekon-

strukce. Obnovily  se dře-
věné  parkety,  obložení, 
kryty  radiátorů,  čalouně-
ní  židlí  a  boxů,  nová  vý-
malba. Náklady cca 1 mil. 
Kč.  Podařilo  se  uzavřít 
Memorandum  se  Střed-
ní  školou  gastronomie, 
oděvnictví a služeb o bez-
platném užívání Radhoště 
a 23. 10. 2019 se otevíralo. 
Jak bylo avizováno, nejpr-
ve  začal  provoz  kavárny 
s vlastní výrobou cukroví. 
Zahájení  provozu  restau-
race  bylo  naplánováno 
na I. čtvrtletí 2020. Jenže 
přišel covid-19 a vše bylo 
jinak. Po  covidu následo-
valy  zkoušky  učňů,  pak 
prázdniny,  pak  krátké 
otevření  cukrárny  a  nyní 

zase  covid.  Tak  to  vypa-
dá,  že  si  letos  v  poledne 
na  oběd  a  večer  na  pose-
zení  do  restaurace  Rad-
hošť nezajdeme.
V této souvislosti se na-

bízí otázka proč neoprášit 
dávno zpracovaný projekt 
na vybudování parkoviště 
před  Radhoštěm?  Parko-
viště  by  určitě  pomohlo 
zvýšit  návštěvnost  tohoto 
městského zařízení.“

 Ivan Vrba 
 za Klub KSČM

„Vážení  čtenáři,  v  září 
byl  náš  zastupitel  Igor 
Juriček  zvolen  předsedou 
kontrolního  výboru  a  po-
dařilo  se  nám  tak  naplnit 
náš  slib,  že  se  zasadíme 
o  vedení  města  bez  ko-
munistů.  Analýzou  do-
savadní  činnosti  výboru 
jsme  došli  k  závěru,  že 
předchozí  předseda  vý-
bor  vedl  čistě  formálně, 
s  minimálními  výsledky 
a  výstupy.  Nyní  je  zapo-
třebí znovu a lépe nastavit 
témata  a  systém  kontrol, 
dát  důraz  na  iniciativu 
jednotlivých  členů  výbo-
ru  a k diskuzi  je  i  aktua-
lizace jeho statutu. Dobrá 
praxe z  jiných měst navíc 
ukazuje, že na magistrátu 
chybí i moderní informač-
ní systém, který by usnad-
nil  práci  nejen  výborům 
zastupitelstva  města, 
Radě  a  zastupitelům,  ale 
také občanům.
Současná  pandemie 

nesmírně  urychlila  pře-
chod  na  digitální  formy 
komunikace.  Ve  Frýdku-
-Místku  máme  v  oblasti 
digitalizace  ještě  obrov-
ské  rezervy.  Umíme  si 

představit webový portál, 
jehož  prostřednictvím  by 
lidé se svou radnicí mohli 
komunikovat  přímo,  psát 
tipy  a  náměty,  upozorňo-
vat  na  nedostatky  a  vy-
řídit  si  své  úřední  záleži-
tosti. V řadě „chytřejších“ 
měst to funguje. Ve Frýd-
ku-Místku  máme  portál 
občana, moc toho ale přes 
něj zatím nevyřídíte.
Nyní  je  ale  nejdůleži-

tější  psychická  pohoda. 
Nezapomeňte  se  ozvat 
svým  blízkým,  vyjít  si 
na  procházku  do  příro-
dy, udělat si čas na knihy 
a  sebevzdělávání.  Mějte 
se hezky. Jakub Tichý, 

 Igor Juriček, Piráti

„Dámy  a  pánové,  dnes 
si  dovolím  být  angažo-
vaný  a  svůj  text  zahájím 
větou: Podporujme místní 
firmy, živnostníky a pod-
nikatele! Proč? Situace  je 
vážná. Ale ruku na srdce. 
Připadá  vám  v  pořádku, 
že velké nadnárodní řetěz-
ce  s  komplexní  nabídkou 
zboží fungují bez omezení 
a zaplavují je tisíce zákaz-
níků  a  malí  živnostníci 
a drobní podnikatelé mají 
značně  omezený  provoz 
nebo  musí  mít  zavřeno 
a doslova bojují o přežití?
Je  zjevné,  že  už  je 

po  volbách  a  vláda  oči-
vidně odsunula skutečnou 
pomoc  „v  tento  moment 
nepotřebným  voličům“ 
spíše na vedlejší kolej. To 
není  správné.  Jako  hnu-
tí  podpoříme  nebo  sami 
navrhneme  v  rámci  měs-
ta  úlevy  nebo  prominutí 
poplatků  (např.  zábor, 
pronájem,  svoz  odpadu), 

které  pomohou  těmto  li-
dem tvořícím město, kteří 
navíc  dávají  zaměstnání 
mnoha  dalším  a  investují 
doma, přežít.
My  všichni  společně 

pak  můžeme  naše  souse-
dy  podpořit.  Nakupujme 
u místních producentů po-
travin, předplaťme si služ-
by,  podporujme  místní 
živnostníky,  podnikatele, 

restaurace,  nákupem přes 
okýnko,  prostřednictvím 
objednávky atd.
Podporujme  se  navzá-

jem,  podporujme  naše 
město  a  společně  vše 
zvládneme.

 Petr Korč, Naše Město

(příspěvky  opozičních 
zastupitelů nejsou redakč-
ně upravovány)

Opoziční zastupitelé na volné téma – Radhošť, podpora místních

  (Pokračování ze str. 1)
„I  tady  se  tedy  potvr-

zuje  informace,  že  se  to 
začíná  zlepšovat.  A  z  in-
formací  vlády  to  vypa-
dá, že pokud to tak půjde 
dál, na přelomu  listopadu 
a prosince by mohli povo-
lit návrat prvňáků, druhá-
ků do škol. Uvidíme, co se 
stane,“  reagoval  primátor 
Pobucký.
Ředitel  nemocnice  To-

máš  Stejskal  informoval 
o  stabilizované  situaci, 
kdy  v  zařízení  evidova-
li  80  hospitalizovaných 
s  covidem,  z  nich  šest 
bylo odkázáno na ventilá-
tory. „O něco jsme snížili 

počet  pacientů,  přeložili 
jsme  část  na  následnou 
péči  do  jiných  nemocnic. 
Připravujeme  další  jip-
kovou  kapacitu,  protože 
předpokládáme,  že  byť 
se  snížil  počet  pozitiv-
ních, dojde ještě k nárůstu 
hospitalizovaných.  Máme 
i  52  pozitivních  zaměst-
nanců, s nárůstem zejmé-
na  v  sesterském  personá-
lu,  ale  zatím  vše  řešíme 
dostatkem  dobrovolníků 
a brigádníků, kteří do ne-
mocnice přišli,“ ujistil ře-
ditel.  Bez  větších  problé-
mů jsou hasiči  i policisté, 
kteří  se  věnují  zásadním 
porušením opatření vlády, 

ale  o  náladě  obyvatelstva 
svědčí i to, že mají v tom-
to smyslu od občanů mno-
hem méně podnětů.
„Uvidíme, jak se budou 

čísla  dále  vyvíjet.  Jsem 
zvědavý,  co  se  statistikou 
udělají povinné testy v so-
ciálních  zařízeních,  kde 
se  bohužel  covid  dostává 
mezi  nejohroženější  sku-
pinu  obyvatel,  ale  nejsem 
si jistý, co by naši ředitelé 
mohli  udělat  více.  To  by 
tam  asi  zaměstnanci  mu-
seli  trvale  spát  a  vůbec 
neopouštět  zařízení,“  na-
značil  závěrem  primátor 
Pobucký, že veškerá opat-
ření mají své limity.   (pp)

Koronavirus – ukazuje se světlo na konci tunelu

V kauze čištění příkop
padl verdikt – nevinni
  (Pokračování ze str. 1)
Státní  zástupce  radním 

vyčítal,  že  měli  bez  zřej-
mých  obtíží  poznat  „pře-
mrštěnou  cenu“  a  opíral 
se  o  zkreslený  znalecký 
posudek,  který  nakonec 
po  patřičném  dopraco-
vání vedl naopak soud 
ke  zprošťujícímu  výroku. 
„My jsme při rozhodování 
znalecký  posudek  nemě-
li.  Vycházeli  jsme  totiž 
z  doporučení  profesionál-
ních  úředníků  magistrátu 
a  z  dřívějších  nabídek. 
Není možné ke všemu vy-
pracovávat  znalecké  po-
sudky, vždyť rada celkem 
v roce 2010 rozhodla o 111 
veřejných zakázkách a vy-
žadovat  u  každé  z  nich 
nejdříve vypracování zna-
leckého  posudku  by  bylo 
finančně  neúnosné,“  zdů-
razňoval ve své závěrečné 
řeči  u  soudu  Ivan  Vrba. 
Někdejší  senátorka  Eva 
Richtrová  připomínala, 
že  imunitní  a  mandátový 
výbor  Senátu  se  zabýval 
žádostí  Policie  ČR  o  její 
vydání  k  trestnímu  stí-
hání  a  ze  47  přítomných 
senátorů  bylo  44  napříč 
politickým  spektrem  pro-
ti  a  pro hlasovala  jen ona 
sama.  „Tehdy  byly  v  Se-
nátu  takové  právní  ka-
pacity  jako  JUDr.  Eliška 
Wágnerová  nebo  před-
seda  ústavně  právního 
výboru  JUDr.  Miroslav 
Antl  a  všichni  byli  pře-
svědčeni  o  nedůvodnosti 
trestního  stíhání,  které 
bylo  nesmyslné  a  vykon-
struované, s cílem diskre-
ditovat a kriminalizovat 
komunální  politiky  a  od-
stavit  je  od  jejich  dalšího 
působení,“  řekla  u  soudu 
Eva Richtrová. Vedle  této 
politické  matadorky  byl 
v kontrastu tehdy nováček 
mezi radními Karel Deut-

scher.  „Byl  jsem  zvolen 
23  dní  před  oním  hlaso-
váním, byla to moje první 
rada v životě, pečlivě jsem 
se  na  ni  připravoval,  po-
chopil  jsem,  že  její  záběr 
je strašně široký a že v ní 
nemůže  sedět  odborník 
na  všechno.  Rozhodoval 
jsem  podle  svého  nejlep-
šího  vědomí  a  svědomí 
a hned byl ze mě obzvlášť 
nebezpečný zločinec, kte-
rý se spiknul s kolegy. Po-
liticky  angažovaný  státní 
zástupce nás chtěl za kaž-
dou cenu dovést před soud 
a pošpinit. A taky že jsem 
si  o  sobě  před  volbami 
musel na  sociálních  sítích 
neustále číst, jaký že jsem 
to šejdíř, zloděj a gauner,“ 
upozorňoval  dnešní  ná-
městek  primátora  Karel 
Deustcher.
„Jediné, k čemu skuteč-

ně  došlo,  je  velká  škoda 
státu  na  vedení  nesmysl-
ného  sporu  a  dlouhodobá 
devastace  životů  obžalo-
vaných.  Například  Ob-
časník  klubu  zastupitelů 
hnutí  Naše  Město  F-M, 
který dostali do  schránky 
nyní před volbami všichni 
občané města „informuje“ 
o  Kriminální  a  korupč-
ní  kauze  „Příkopy“.  Tato 
trestní věc se bohužel stala 
na  dlouhou  dobu  součástí 
a  zároveň  velkou  překáž-
kou osobního i profesního 
života  ve  všech  jeho  roz-
měrech. Jsem rád, že jsme 
nakonec dosáhli spravedl-
nosti,  i když  to  trvalo  tak 
strašně  dlouho,“  uzavřel 
Jaroslav Chýlek.   (pp)
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Celková rekonstrukce 
objektu městské knihov-
ny na místecké ulici 
Hlavní už je po více než 
měsíci prací ve fázi, kdy 
je zřejmé, že jí stavební 
zásahy přinesou nejen 
další využitelné prostory, 
ale i celkově vyšší kom-
fort a atraktivitu.
„Ke  zkvalitnění  prostor 

městské knihovny  jsme se 
zavázali  v  programovém 
prohlášení  a  stav  místec-
kého  objektu  už  po  větší 
investici volal, protože byl 
v  nevyhovujícím  staveb-
ně  a  tepelně  technickém 
stavu. Protože  tu byl  i ne-
efektivní  zdroj  vytápění, 
tak  samozřejmě po  rekon-
strukci  získáme  i  přijatel-
nější provozní náklady. Po-
dobně na hranici životnosti 
byly i zdravotně technické 
instalace a vybavení objek-
tu, takže už jsme skutečně 
neměli na co čekat. Chce-
me, aby čtenáři měli k dis-
pozici  opravdu  moderní 
knihovnu,“  říká  primátor 
Michal Pobucký. 
„Dostavbou  dalších  pa-

ter  a  úpravou  podkroví 
získá knihovna prostor pro 
další  činnosti,  zajímavá 
bude  určitě  i  terasa  a  lidé 
jistě  ocení  i  prodloužení 
výtahu  do  horního  patra 
a  celkovou  bezbariéro-
vost,“  doplnil  náměstek 
primátora  Pavel  Machala, 
který má na starosti kultu-
ru ve městě.
Stavební  práce  zahrnují 

zejména  provedení  no-
vého  krovu  včetně  půdní 

vestavby,  dvoupodlažní 
nástavbu  nad  skladovou 
částí  objektu,  zateplení 
objektu,  výměnu  oken, 
realizaci  plynovodní  pří-
pojky,  rekonstrukci  areá-
lových  zpevněných  ploch 
a  schodiště,  rekonstrukci 
výtahu, zdravotně technic-
kých instalací, silnoproudé 
a  slaboproudé elektrotech-
niky,  vytápění,  dodávku 
a  montáž  interiéru  a  sys-
tému  evidence  knižního 
fondu.  „Celková  cena  díla 
dle smlouvy o dílo činí 45 
milionů korun, což je sko-
ro  o  deset  milionů  méně, 
než  byla  předpokládaná 
cena  díla  dle  projektové 
dokumentace.  Podařilo  se 
nám  tedy  projekt  velice 
dobře vysoutěžit a ještě se 
budeme  snažit  cenu  snížit 
dotací,  o  kterou  žádáme 
z  operačního  programu 
ministerstva  životního 
prostředí,“ uvedl náměstek 
primátora  Radovan  Hoří-
nek.
S dokončením takto roz-

sáhlé  rekonstrukce  se  po-
čítá až v lednu roku 2022, 
takže  místecká  pobočka 
bude  delší  čas  v  provizo-
riu,  s nímž se vypořádává 
velice  dobře  díky  náhrad-
ním prostorám v nedale-
kém Národním domě, kam 
muselo  být  přestěhováno 
nejen  veškeré  vybavení, 
ale  i  60  tisíc  dokumentů. 
„V  náhradních  prostorách 
to  zvládáme,  provoz  je 
funkční,  akorát  teď samo-
zřejmě  zase  musíme  být 
zcela  uzavřeni  veřejnosti. 

Na  novou  budovu  se  moc 
těšíme  a  jsme  rádi,  že  se 
na  ni  v  dnešní  těžké době 
našly  potřebné  finanční 
prostředky.  Ve  spojení 
s nově vybudovanou střeš-
ní  terasou  budeme  moci 
nabídnout  kulturní  obo-
hacení  a  zároveň  oddych 
a relax, starší občané určitě 
ocení,  že  se  do  Modrého 
salónku,  který  je  častým 
místem  konání  předná-
šek  a  besed,  už  dostanou 
výtahem,“  uzavřel  ředitel 
knihovny Tomáš Benedikt 
Zbranek.   (pp)

STŘECHA JE PRYČ: Zvednuté podkroví umožní další 
aktivity, počítá se i s terasou s výhledem do parku. 
 Foto: Petr Pavelka

Městská knihovna rekonstrukcí získá i další prostory

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ: V  11  hodin  11. 
dne 11. měsíce roku 1918 vstoupilo v platnost přímě-
ří  podepsané  válčícími  stranami  ve  francouzském 
Compiègne, kterým byly ukončeny boje první světové 
války. I  letos město připravilo pietní akt. „Dneska je 
to výjimečné, bez veřejnosti, bez proslovů,  s  rouška-
mi, ale naše přítomnost dokazuje, že chceme válečné 
hrdinství těch, kteří bojovali a bojují za naši svobodu, 
připomínat za všech okolností,“ řekl primátor Michal 
Pobucký. Foto: Petr Pavelka

Vojenské aktivní zá-
lohy, připravené pomoci 
armádě v krizových si-
tuacích, většina lidí zná, 
nyní ale vyvstala potřeba 
mít podobně „v záloze“ 
připraveny i kapacity 
ošetřovatelské, protože 
zdravotníci v první linii 
i další personál v soci-
álních službách se čas-
to koronaviru neubrá-
ní a na čas vypadávají 
z okruhu těch, kteří mo-
hou pomáhat. I proto se 
rozjíždí aktivita Českého 
červeného kříže, který 
prostřednictvím Kurzu 
moderního ošetřovatel-
ství v praxi a ve spolu-
práci se Statutárním měs-
tem Frýdek-Místek hodlá 
vyškolit stovky „pečova-
telů v záloze“.
„Nemocní  vyžadují 

nějakou  zdravotní  péči 
a  kapacity  zdravotního 
systému nestačí. Proto při-
cházíme s osmihodinovým 
kurzem,  který  připraví 
lidi, co chtějí v dnešní těž-
ké době pomoci. Jednotlivé 
organizace a zařízení, kte-
ré  je pak budou chtít vyu-
žít, už budou mít usnadně-
nou  situaci,  jen  je  doškolí 
podle svých směrnic o bez-
pečnosti práce,“ uvedla ře-
ditelka  Oblastního  spolku 
Českého  červeného  kříže 
Frýdek-Místek  Jana  Sta-
novská  ke  kurzům,  které 
svou  náplní  obsáhnou  hy-
gienickou péči  o  pacienta, 
podporu pohyblivosti paci-
enta, manipulaci s lůžkem, 
zásady  podávání  stravy 
a  pitný  režim,  prevenci 
proleženin  i  třeba  způsob 
komunikace  s  pacientem. 
„Seznámíme  je  zkrátka 
s  jednoduchými  zásadami 
péče o nemocného na lůž-

ku, přidáme i správné oblé-
kání ochranných pomůcek 
a  při  všem  budeme  velký 
důraz  klást  na  praktickou 
stránku,  která  bude  před-
stavovat asi osmdesát pro-
cent.  Je  to  důležité,  aby  ti 
lidé  pak  přímo  v  provozu 
nebyli  v  šoku  a  nevzdali 
to  třeba  po  dvou  dnech. 
Absolventi  získají  certifi-
kát, ale nebudeme jej dávat 
automaticky každému, be-
reme  to  jako  naši  vizitku, 
že  ten  dobrovolník  bude 
připravený.  Samozřejmě 
v návaznosti na další vzdě-
lávání  se  nakonec  může 
stát  i  profesionálním  pra-
covníkem na plný úvazek, 
protože lidí v této sféře byl 
nedostatek i před covidem, 
natož  nyní,“  vysvětlil  Jiří 
Strnadel, jeden ze čtyř lek-
torů, kteří se zájemcům bu-
dou věnovat. Neměl by jich 
být  nedostatek,  protože 
hned první den, kdy se in-
formace  dala  ve  známost, 
se  přihlásily  dvě  desítky 
zájemců.  „Může  to  být 
kdokoliv  z  řad  veřejnosti. 
Jsou to třeba ti, co momen-
tálně  nemají  práci,  nebo 
maminky  na  mateřské, 
studenti. Hlásí se i někteří 

sociální  pracovníci,  kteří 
si  chtějí  třeba  zopakovat 
dovednosti,  které  nějakou 
dobu  nedělali.  Kurz  mo-
hou využít i ti, co vědí, že 
se  jim  získané  dovednosti 
budou hodit při péči o ně-
koho v rodině,“ říká okruh 
účastníků  bezplatných 
kurzů,  které  budou  probí-
hat  v  prostorách  Českého 
červeného kříže na ulici 1. 
máje  na  Rivieře,  ředitelka 
Stanovská.
„Zdravotnického  a  ošet-

řovatelského  personálu  je 
nedostatek,  takže  tuto  ak-
tivitu velmi vítáme. Každý 
člověk v záloze, který bude 
ochoten  doplnit  týmy  sta-
rající se o potřebné, je fajn. 
Zařízení  se  opravdu  potý-
kají  s nedostatkem pracov-
níků  a  uvítají  proškolené 
lidi,  kteří  jim  budou  moci 
být  k  ruce.  Odhadujeme, 
že  školením  projde  okolo 
sto padesáti lidí v listopa-
dových i následných termí-
nech, takže město bude mít 
postupně v záloze potřebný 
ošetřovatelský  personál,“ 
oceňuje náměstek primáto-
ra Marcel Sikora. 
(Více  informací  na  tel. 

čísle 777 332 520 a na str. 5)

SPOLUPRÁCE S ČERVENÝM KŘÍŽEM: Město 
podpoří kurzy, které připraví ošetřovatelské posily. 
 Foto: Petr Pavelka

Staň se pečovatelem v záloze
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Technické služby města, dnes TS a.s., slaví 25. narozeniny – II.
Ve zpravodaji jste si 

již mohli přečíst chro-
nologicky uspořádané 
informace o historii 
a začátcích technických 
služeb ve Frýdku-Míst-
ku. Na ně bychom chtěli 
navázat a dále prezento-
vat současnou akciovou 
společnost a jejich pět 
provozů. Dnes předsta-
vujeme první, a to Tech-
nickou správu.
Náplň  činnosti  provo-

zu  se  postupně  vyvíjela, 
zpočátku  byla  hlavním 
úkolem v první řadě tech-
nická  podpora  ostatních 
provozů  v  rámci  TS  a.s. 
a  správa  celého  areálu, 
od  těchto  činností  se  od-
víjel  jeho název. Mimo  to 
také vykonával  ještě další 
činnosti.  Provozoval  15 
parkovišť na území města 
Frýdek-Místek  a  spravo-
val  celkem  38  plakátova-
cích  ploch.  Také  zajišťo-
val  výrobu  a  následnou 
montáž  prvků  městského 
mobiliáře  (odpadkové 
koše, lavičky, různé druhy 
zábradlí  a  plotů,  autobu-
sové  zastávky,  sportovní 
prvky).  Náplní  provozu 
byla  také  výroba  a  mon-
táž  lehkých  a  středních 
zámečnických  konstrukcí 
(oprava lávek pro pěší, re-
klamní tabule, plakátovací 
tubusy,  vývěsní  skříňky, 
informační  tabule)  a  do-

dávka  a  montáž  typizo-
vaných  dětských  prvků. 
Rovněž  zde  patřil  i  pro-
voz  městské  tržnice,  a  to 
do  května  2009,  kdy  byla 
zrušena.  Od  letní  sezony 
2005  až  do  konce  roku 
2012 tady bylo organizač-
ně začleněno i provozová-
ní autokempu na Olešné. 
„Největší  změny  v  naší 

činnosti zaznamenal právě 
provoz  Technická  správa. 
Na  základě  poptávky  ze 
strany  jediného  akcionáře 
jsme optimalizovali vnitř-
ní  procesy,  organizační 
strukturu  a  postupně  se 
tak  utvářela  současná 
podoba  provozu.  Hlavní 
náplní  činnosti  provozu 
je  nyní  výstavba  nových 
a  rekonstrukce  stávají-
cích dlažebních chodníků, 
správa  a  údržba  osmnác-
ti  městských  parkovišť, 
správa  a  údržba  městské-
ho  mobiliáře,  který  za-
hrnuje  výrobu,  instalaci 
a údržbu sportovních prv-
ků, laviček, autobusových 
zastávek, zábradlí a plotů, 
osázení  záchytných  sítí 
na  velkoplošných  pro-
stranstvích  a  sportovních 
hřištích.  Zaměstnanci 
provozu  realizují  dodáv-
ku  a  montáž  typizova-
ných  dětských  prvků, 
provádění  revizí dětských 
hřišť ve městě. Provoz má 
ve  správě na území Frýd-

ku-Místku 36 certifikova-
ných  dětských  hřišť,  360 
certifikovaných  a  164  ne-
certifikovaných  dětských 
prvků s celkovým počtem 
771  všech  evidovaných 
prvků  a  ploch.  Dále  pro-
voz  spravuje  na  území 
města 49 sportovišť s cel-
kem  353  prvky,  od  roku 
2016 pod něj patří i údržba 
městského bytového a ne-
bytového  fondu,“  popsal 
předseda  představenstva 
Jaromír Kohut. 
Zaměstnanci  provo-

zu  kromě  toho  realizo-
vali  v  posledních  třech 
letech  řadu  zakázek,  ať 
již  v  oblasti  rekonstruk-
cí  nebo  různých  oprav. 
V  roce  2017  to  byla  na-
příklad  oprava  více  jak 
stometrového  úseku  zá-
bradlí  ul.  Hlavní  v Míst-
ku,  výstavba  chodníku 
v  Lískovci  od  transfor-
mátoru po hřbitov, oprava 
fasády  požární  zbrojnice 
v  Lískovci,  rekonstrukce 
prostor  pro  vazárnu  kvě-
tin,  oprava  nebytových 

prostor  –  Klub  Kosťa, 
oplocení  několika  dět-
ských hřišť s instalací dět-
ských motivů nebo oprava 
chodníků  na  centrálním 
hřbitově. V roce 2018 pro-
váděl  provoz  rekonstruk-
ci  chodníků  na  veřejném 
pohřebišti ve Frýdku – 2. 

část IV. etapy, rekonstruk-
ci  veřejného  sportoviště 
ul.  Jeronýmova  a  také 
další  oplocení  dětských 
hřišť  s  instalací  dětských 
motivů.  V  loňském  roce 
pracovníci  provozu  pro-
vedli  další  etapu  opravy 
zábradlí ul. Hlavní – úsek 
od  kina  Vlast  po  výjezd 
ze  starého  autobusového 

stanoviště  v Místku,  rea-
lizovali  úpravy  smuteční 
síně  na  centrálním  hřbi-
tově ve Frýdku a vystavěli 
nové  chodníky  na  veřej-
ném  pohřebišti  v  Lískov-
ci  (katolický  hřbitov). 
V  témže roce byla prove-
dena  taktéž  rekonstrukce 

chodníků na veřejném po-
hřebišti ve Frýdku v  jeho 
centrální  části,  oplocení 
dalších  dětských  hřišť 
a  na  centrálním  hřbitově 
byly  dokončeny  opravy 
chodníků.  V  letošním 
roce  byla  nejvýznamněj-
ší  akcí  výstavba  nového 
dětského hřiště na sídlišti 
Kolaříkovo.
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Kurz moderního
ošetřovatelství

v praxi 

„Pečovatel v záloze“

Termíny: 15., 16., 21., 22., 23. a 28. listopadu 2020

Účastník:
 Osoba starší 18 let
 Průkaz totožnosti
 Čistý trestní rejstřík

                                                           
Bližší info a registrace: OS ČČK Frýdek-Místek, 777 332 520 (12:00-15:30), 
frydekmistek@cervenykriz.eu nebo https://zvladnemeto.cervenykriz.eu 

Náplň kurzu:
 Hygienická péče o pacienta
 Podpora pohyblivosti pacienta
 Manipulace s lůžkem
 Zásady podávání stravy a pitný režim
 Prevence proleženin
 Komunikace s pacientem

Kurz je zdarma. Délka kurzu je 6-8 hodin. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Uplatnění – pomoc při nedostatku zdravotnického personálu v sociálních službách
a zdravotnických zařízeních.

Kompetence – pomoc zdravotnickému personálu zastat základní činnosti u lůžka pacienta.

I přes současné vládní 
restrikce a opatření se 
v dnešní koronavirové 
době podařilo terénní 
službě Rebel, která je jed-
ním ze středisek Charity 
Frýdek-Místek, uspořá-
dat konferenci „Řezáním 
to neřeš“, jež se zabývala 
tématem sebepoškozování 
u dětí a mládeže. 
Původní  osobní  setkání 

na toto společensky závaž-
né  téma  se  kvůli  vládním 
opatřením přesunulo do on-
line  prostředí,  účastníci 
konference  tak  měli  mož-
nost  sledovat  přednášky 
na  live  streamu.  Na  úvod 
se  probíraly  důvody,  které 
děti  nebo  mládež  vedou 

k  sebepoškozování.  Teo-
retický  úvod  této  proble-
matiky  osvětlila  doktorka 
Schwarzová,  která  pracuje 
jako  psychiatr  v  ostravské 
fakultní  nemocnici.  Přípa-
dy z praxe představila pra-
covnice z krizového centra 
pro děti a rodinu Lenka Ce-
lerová. Poslední přednášku 
vedl  psychoterapeut  Jakub 
Majetný,  který  formou 
workshopu  nastínil  různé 
způsoby,  jak adekvátně  re-
agovat, když zjistíme, že se 
dítě sebepoškozuje.
Konference  byla  podpo-

řena  Moravskoslezským 
krajem. 

 Jana Opluštilová, 
 Charita Frýdek-Místek

MOŽNÁ JSTE TO VY.

MOŽNÁ NĚKTERÁ 
Z VAŠICH KAMARÁDEK.

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

Centrum nové naděje poskytuje pomoc 
a podporu obětem trestných činů.

Kontaktujte nás  na 773 173 604.
Nebo nás navštivte
Frýdek-Místek, Palackého 129
pondělí–čtvrtek 8.00–16.00

www.cnnfm.cz I cnnfm@cnnfm.cz

C E N T R U M  N O V É  N A D Ě J E

OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ.

POTŘEBUJÍ POMOC!

Konference Řezáním to neřeš

Organizace ROSKA 
ve Frýdku-Místku při-
pravila v tomto roce pro 
své členy postižené roz-
troušenou mozkomíšní 
sklerózou celkem tři re-
kondiční pobyty. Bohužel 
se nám podařilo zrealizo-
vat pouze pobyty dva, a to 
třídenní a 14denní pobyt 
v nestátním zdravot-
nickém zařízení ODRA 
na Ostravici. 
Pobyt  pro  vozíčkáře 

v  bezbariérovém  objektu 
Rajské  boudy  v Malenovi-
cích musel být zrušen z dů-
vodů  vládního  nařízení. 
Pravidelně,  tak  jako  každý 
rok,  v  pondělky  a  středy, 
probíhalo rehabilitační cvi-
čení na poliklinice v Míst-
ku. I zde však zasáhla doba 
koronavirová a naše cvičení 
omezila. Jsme rádi, že jsme 
začátkem března stihli zor-
ganizovat  MaRS  –  24ho-

dinový  maratón  s  roztrou-
šenou  sklerózou,  který  se 
uskutečnil v Lázních Klim-
kovice.  Sešla  se  zde  skoro 
stovka  účastníků,  od  paci-
entů a jejich blízkých, dok-
toři,  fyzioterapeuti  a  ostat-
ní, kteří se chtějí o nás něco 
dozvědět a podpořit nás.
Všechny  tyto  akce  jsme 

mohli  uskutečnit  jen  díky 
finanční  podpoře  Statutár-
ního města Frýdku-Místku, 
Nadace  OKD  a  Hyundai 
(HMMC). Každý  rok  nám 
také pomáhá Biocel Paskov.
Všem  patří  velké  podě-

kování,  protože  bez  jejich 
spoluúčasti  bychom  neby-
li  schopni  pomáhat  lidem 
s  roztroušenou  sklerózou 
v  jejich  boji  s  nevyléčitel-
nou nemocí.

 Za ROSKU 
 Frýdek-Místek 
 Helena Nováková, 

 předsedkyně organizace 

Organizace ROSKA nezahálí
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Lískovecká základ-
ní škola je dlouhodobě 
zaměřena na ekologic-
kou výchovu dětí. Již 
poněkolikáté žáci školy 
obhájili titul Ekoškola. 
Účastní se mezinárod-
ního projektu Globe 
a spolupracují se srbskou 
ekoškolou. Pravidelně se 
zapojují do různých eko-
logických aktivit a pro-
jektů.
Proto se i školní družina 

v  tomto  školním  roce  za-
pojila do 20. ročníku krea-

tivní výzvy Hnutí Bronto-
saurus,  nazvané  Duhové 
střípky.  Principem Duho-
vých  střípků  je  učit  děti 
o přírodě a místu, kde žijí, 
skrze  zážitek  a  pozorová-
ní v přírodě. Duha je jako 
most, který spojuje oddíly 
a další organizace po celé 
republice.
Letošní  výzva  bude 

ve  znamení  duhy.  Fialová 
a modrá nám nastíní život 
na  louce a proč má smysl 
v dnešní době kosit louku 
(kosou).  Pod  zelenou  bar-

vou se bude skrývat otáz-
ka, jak se dají stará řemes-
la  spojit  s  přírodou. Žlutá 
nám v zimě prosvětlí téma 
oživení starých zapadlých 
míst  a  oranžová  s  červe-
nou  zatím  bude  zahalena 
tajemstvím.  Stejně  jako 
duha.  Nikdy  nevíte,  kde 
začíná a kde končí.
Cílem je poskytnout ná-

měty  k  činnosti  v  oblasti 
environmentální výchovy. 
Duhové  střípky  se  hravě 
a  zábavně  snaží  přiblí-
žit  téma  ochrany  přírody 

Ekologická výchova ve školní družině v lískovecké Ekoškole

V minulém čísle zpra-
vodaje jsme přinesli 
anketu s řediteli měst-
ských základních škol 
na téma koronavirových 
opatření. Ještě vám dlu-
žíme odpovědi Martina 
Macháče, ředitele 5. ZŠ. 
Tato škola na ulici El. 
Krásnohorské se stala 
v době nouzového stavu 
zařízením k výkonu péče 
o děti rodičů vybraných 
profesí.

V jakém „stavu“ se 
vám vrátily do vyučovací-
ho procesu děti po prázd-
ninách? (z hlediska 
vědomostí, kázně, píle – 
ochoty znovu pracovat) 
„Návrat  žáků  do  školy 

po  takto  dlouhé  době  byl 
nelehký. Žáci, kteří pocti-
vě  spolupracovali  v  době 
distanční výuky ve 2. po-
loletí  minulého  školního 
roku  nebo  kterým  zákon-
ní  zástupci  se  zvládnutím 
učiva pomáhali,  se do vý-
uky  zařadili  s  menšími 
potížemi  jak  z  hlediska 
vědomostí  a  dovedností, 
tak také z hlediska volních 
vlastností  –  kázně,  píle 
i  ochoty  pracovat.  Mnozí 
z  těchto  žáků  si  lépe  do-
káží  poradit  v  současné 
chvíli.  Jsou  samostatnější, 
zodpovědnější, lépe spolu-
pracují  se  spolužáky  i vy-
učujícími.  Spousta  z  nich 
si,  doufám,  uvědomila,  že 
osobní kontakt se spolužá-
ky a učiteli je při vzdělává-
ní velmi důležitý.“

Jak se osvědčila opatře-
ní, která jste museli zavést 
od 1. září? (co bylo nejslo-
žitější, co bylo přijímáno 
nejhůře, co se jeví jako 
nesmyslné nebo zbytečné) 
Co říkáte na ta pozdější? 
„Opatření  zavedená 

od  1.  září  byla  z  pohledu 
školy  mnohdy  překotná, 

nepromyšlená  a  zmatečná. 
Nicméně se podařilo udržet 
šíření nemoci mimo  školu. 
Nejsložitější  bylo  neustálé 
sledování  změn  a  vysvět-
lování  žákům a  zákonným 
zástupcům,  proč  se  tato 
opatření  dodržují.  Nejhůře 
přijímané  opatření  bylo 
posléze  povinné  nošení 
roušek u žáků na II. stupni 
během výuky ve škole.“ 

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

uky,  tj.  do  13.  10.,  nebyl 
ve  škole  zaznamenán  žák 
s pozitivním testem na CO-
VID-19, který by byl příto-
men  ve  škole.  V  případě 
podezření  na  možný  vý-
skyt onemocnění byla celá 
třída převedena na „karan-
ténní  režim“,  žáci  byli  dr-
ženi v izolaci od ostatních 
tříd  od  příchodu  do  školy 
přes  stravování  až  po  od-
chod ze školy.“

Jak se díváte na další 
možný vývoj v oblasti 
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) 
„Distanční  vzdělávání 

je pravděpodobně nejlepší 
z  těch špatných možností. 
Prezenční  výuka  je  nena-
hraditelná,  protože  vyu-
čující je v bezprostředním 
kontaktu se žáky a dokáže 
tedy bezprostředně reago-
vat  na  žákovy  vzdělávací 
potřeby.  Hlavně  u  žáků 
1.  a  2.  ročníku  I.  stupně 
je  nezastupitelná,  nejen 
z důvodu vzdělávacích, ale 

V souladu s „Pravidly 
pro udělování Cen statu-
tárního města Frýdku-
-Místku“, které schváli-
lo Zastupitelstvo města 
Frýdku-Místku na svém 
6. zasedání 7. 9. 2015, vy-
zývá odbor kancelář pri-
mátora k podání návrhů 
na ocenění osobnosti 
našeho města, které by 
si podle názoru navrho-
vatele zasloužily získat 
ocenění za rok 2020.
Cena  statutárního měs-

ta  Frýdku-Místku  za  rok 
2020 bude slavnostně udě-
lena v průběhu roku 2021 
v  souladu  se  schválenými 
pravidly  pro  udělení  této 
ceny  (najdete  je  na  na-
šich  webových  stránkách 
www.frydekmistek.cz).
O udělení Ceny statutár-

ního města Frýdku-Místku 
za  rok  2020  rozhodne  za-
stupitelstvo města na zase-
dání v roce 2021.

Ceny města lze udělit 
v následujících oblastech:
a) vědecká činnost

b) výtvarné umění a archi-
tektura
c) hudba
d) literární činnost
e) dramatické umění
f) sport
g) výchova a vzdělávání
h)  záchrana  lidských  ži-
votů
Předkládat  návrhy 

na  udělení  ceny  měs-
ta  mohou  pouze  občané 
města, a to písemně pro-
střednictvím podatelny 
Magistrátu města Frýd-

ku-Místku, nejpozději 
do 31. 12. 2020.

Návrh musí obsahovat 
jméno, příjmení a bydliš-
tě nominovaného a odů-
vodnění nominace.  Na-
vrhovatel  dále  uvede  své 
jméno  a  příjmení,  adresu 
bydliště a návrh podepíše.
Návrhy  eviduje  a  zpra-

covává  paní  Jana  Sva-
činková,  odbor  kance-
lář  primátora  (kontakt: 
558  609  113,  svacinkova.
jana@frydekmistek.cz).

Odpovědi na „koronavirové otázky“ z 5. ZŠ

Výzva k podávání návrhů na udělení 
Ceny statutárního města za rok 2020

LAUREÁTI 2019: Mezi oceněnými za loňský rok byly 
i dvě osobnosti z oblasti vzdělávání – Marie Knödlová 
a Jaroslav Konečný.  Foto: Petr Pavelka

především z důvodu  soci-
álních  vazeb,  nastavení 
denního režimu atd. 
Možnost  „zmrazení“ 

celého  ročníku  se  jeví 
opravdu  jako  extrémní 
a  momentálně  nedokážu 
domyslet  následky  tako-
véhoto řešení. Protože vy-
vstanou další otázky. Bude 
zmrazena  jen  základní 
škola nebo  i další  stupně? 
Bude  dvojnásobný  počet 
žáků  v  1.  ročníku? A  na-
stoupí  žáci  základních 
škol na střední, pokud ně-
jakým  způsobem  proběh-
ne školní rok na středních 
školách?“   (pp)

a  motivují  děti  k  pozná-
ní  i  k  praktickému  řeše-
ní  problematiky  ochra-

ny  životního  prostředí. 
 Danuše Ševčíková, 
vedoucí vychovatelka ŠD
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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. 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

v I. NP objektu č.  p. 10, ul. Radniční 
o výměře 30,48 m2, I.NP (prodejna), 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. 

Žádosti o pronájem včetně vámi nabízené výše ná-
jemného zasílejte v zalepené obálce s nápisem „Ne-
otvírat – pronájem nebytových prostor Radniční 
10“ na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, Radniční 1148, nejpozději 
do 30. 12. 2020 do 14.00 hodin. U nabídek podaných 
poštou rozhoduje datum poštovního razítka (nejpoz-
ději  do  29.  12.  2020). Doporučená  cena  nájemného 
pro tyto prostory činí 2 400 Kč/m2/rok.
Případné dotazy vám zodpoví na telefonním čísle 

558 609 176 Dominika Chludová.

Ukončení svozu 
bioodpadů

Svoz  nádob  na  bio-
odpad bude probíhat 
až  do  pátku  27.  11. 
2020,  kdy  proběh-
ne  poslední  letošní 
svoz. Svoz bioodpa-
dů bude poté pokra-
čovat v příštím roce. 
Z  toho  důvodu  žá-
dáme  občany,  aby 
si  přidělené  nádoby 
přes zimu uschovali.
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Opatření pro firmy v souvislosti s koronavirovými omezeními

OPATŘENÍ PRO FIRMY 
(aktualizováno 21. 10. 2020) 

Opatření/Program Typ výdaje/Kompenzační opatření Podrobnosti 

Záruční program 
COVID III pro 
firmy zasažené 
koronavirem 
(ČMZRB) 
 

Cílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 
zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a 
souvisejících preventivních opatření. 

Poskytnutí záruk: 

- až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců 
- až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců 
- maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč 
- doba ručení max. 3 roky. 

Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných 
příjemců. 

Zaručovaný úvěr je možné využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za 
energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod. 

Českomoravská záruční a rozvojová banka 
(ČMZRB): 

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-
covid-iii/  

 -   

Dotační program 
COVID-Nájemné II 
NOVÉ 

- Příspěvek 50 % nájemného za období červenec, srpen a září 2020, tj. 3Q 2020 
- Dotace bude vyplacena po uhrazení nájemného žadatelem pronajímateli 
- Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. Maximální výše 

podpory v částce 10 mil. Kč z Výzvy 1 a Výzvy 2 v programu COVID – Nájemné se nesčítají. I nadále 
musí žadatel kontrolovat nepřekročení Dočasného rámce EK ve výši € 800.000. 

- Přiznání dotace žadateli není podmiňováno poskytnutím slevy od pronajímatele nájemci 
- Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hod. on-line, 

prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO. 
- Pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace není nutná 

Výzva bude sektorově zaměřena na ty provozy, které byly zakázány nebo výrazně omezeny Usnesením 
vlády č 1079 ze dne 21. 10. 2020. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-
podnikani/covid-19-najemne--255305/ 

  

 -   

COVID-Kultura II 
NOVÉ 

- 2. výzva zveřejněna 15. 10. 2020 
- Podpora formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným technickým profesím a dále 

podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve 
spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře v období od 10. 
března 2020 do 31. prosince 2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády 
limitovány, přesunuty nebo zrušeny 

- Jednorázová podpora je určená pro fyzické osoby působící v oblasti profesionálního umění, 
konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby 
veřejnosti. U subjektů podnikajících v kultuře se jedná o podporu na pokrytí marně vynaložených 
výdajů v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020. 

- Podpora je poskytována příjemci podpory ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za 
jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. 
listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období 
od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020 

- Podpora může příjemci pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a 
až 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury. 

- Maximální výše dotace na jeden subjekt je 10.000.000 Kč. Jednorázová podpora pro umělecké a 
odborné technické profese v kultuře má podobu jednorázového příspěvku státu ve výši 60 000 Kč. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

https://www.mpo.cz/kultura 

Kompenzační 
bonus pro OSVČ 
a společníky 
malých s.r.o. 
PŘIPRAVOVÁN 

- Schválený návrh nyní ve zrychleném legislativním procesu projedná Poslanecká sněmovna. 
- Kompenzační bonus bude parametricky navazovat na osvědčený model z jarních měsíců tohoto roku. 

Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí Finanční 
správa 500 korun denně. 

- Stejně jako na jaře platí, že žádat mohou OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 5. říjnu 2020 
nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020. U s.r.o. platí, že se jedná o firmy s 
nejvýše dvěma společníky, anebo o rodinná s.r.o. Dohodáři pak musí prokázat práci na danou DPP či 
DPČ, za kterou veřejným rozpočtům plynou příslušné odvody, po dobu nejméně 3 ze 4 předcházejících 
měsícůBonus si budou moci žadatelé nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení 
podnikání v důsledku vládních restrikcí, a to za bonusové období vymezené nouzovým stavem od 5. 
října do 4. listopadu 2020 s možností jeho automatického prodloužení. 

- Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl 
přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh 
se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 
2020 v některé z oblastí dosud postižených vládními restrikcemi. 

- Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a 
s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni (například jsou tyto obory 

Ministerstvo financí 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-
zpravy/2020/vlada-schvalila-obnoveni-
kompenzacniho-b-39701 

 

majoritními odběrateli jejich služeb). Klíčovou podmínkou přitom je omezení této dodavatelské 
činnosti o nejméně 80 % za rozhodné období od června do září 2020. Současně platí, že tato činnost 
musí být pro dodavatelský subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná 
substituce. 

- Současně platí nemožnost kombinace této pomoci s jinou přímou pomocí (například z programu 
COVID – Kultura) 

COVID-Bus 
NOVÉ 

- Podpora je určena podnikatelům v nepravidelné autobusové dopravě na kompenzaci propadu tržeb v 
důsledku epidemie COVID - 19 v období nouzového stavu 

- Žadateli jsou majitelé zájezdových autobusů vozících školy, školky, jezdící do destinací napříč 
Evropou  

- Žádost je možné podávat elektronicky od 26. 10.  
- Podpora pokrývá kritické období na jaře 2020, od 12. března do 30. června. Výše podpory je 

nastavena tak, aby kromě kompenzace za uvedené období pomohla překonat změny na trhu až do 
druhého čtvrtletí 2021. Žádost lze podat, i pokud byla vozidla provozována pouze v části tohoto 
období. 

- Alokace: 1 mld. Kč  
- Výše podpory se bude odvozovat od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na 

životní prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu); dále se bude zohledňovat samotná kapacita 
autobusu.   

-  

Ministerstvo dopravy 

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-
zpravy/Ministerstvo-dopravy-spustilo-program-
COVID-BUS,-z 

 

COVID-Sport II 
NOVÉ 

- podpora podnikatelským subjektům z oblasti sportu, které byly omezeny ve své podnikatelské činnosti 
v souvislosti s negativními dopady mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, kdy s účinností 
od 10. března 2020 od 18:00 hod. byly zakázány sportovní, taneční a jiná shromáždění a akce, s 
účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, přičemž omezení pro sportovní akce trvá v důsledku 
následně vydávaných opatření a nařízení, včetně opětovného vyhlášení nouzového stavu, dosud a 
podle veškerých prognóz bude do konce roku 2020 i nadále trvat. 

- Celkový rozpočet programu činí 500 mil. Kč. 
- Program je zaměřena na:  

o Podpora A: podporu podnikatelských subjektů, které se účastní profesionálních mistrovských 
soutěžích nejvyšší či druhé nejvyšší úrovně, případně i utkání evropských a národních 
pohárových soutěží, některého ze sportovních odvětví kolektivních sportovních her 
zařazených do olympijského programu 

o Podpora B: podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní 
akce. Sportovní akcí se rozumí jednorázová sportovní akce, jejímž cílem je dosahování 
sportovních výkonů v soutěžích či rekreačně, odehrávající se na území ČR, oficiálně 
oznámená v termínové listině na rok 2020 a určená pro sportovce z více než dvou 
sportovních klubů či pro širokou veřejnost, přičemž se musí jednat minimálně o druhý (2.) 
ročník dané akce. Sportovní akce může, ale nemusí mít mezinárodní zastoupení. 

- Pro oblast podpory B je stanovena minimální výše celkových způsobilých nákladů na žádost 
1.000.000 Kč, maximální výše dotace na jednoho žadatele je 10.000.000 Kč. 

Národní sportovní agentura 

https://www.agenturasport.cz/vlada-schvalila-
vypsani-programu-covid-sport-2/ 
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majoritními odběrateli jejich služeb). Klíčovou podmínkou přitom je omezení této dodavatelské 
činnosti o nejméně 80 % za rozhodné období od června do září 2020. Současně platí, že tato činnost 
musí být pro dodavatelský subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná 
substituce. 

- Současně platí nemožnost kombinace této pomoci s jinou přímou pomocí (například z programu 
COVID – Kultura) 

COVID-Bus 
NOVÉ 

- Podpora je určena podnikatelům v nepravidelné autobusové dopravě na kompenzaci propadu tržeb v 
důsledku epidemie COVID - 19 v období nouzového stavu 

- Žadateli jsou majitelé zájezdových autobusů vozících školy, školky, jezdící do destinací napříč 
Evropou  

- Žádost je možné podávat elektronicky od 26. 10.  
- Podpora pokrývá kritické období na jaře 2020, od 12. března do 30. června. Výše podpory je 

nastavena tak, aby kromě kompenzace za uvedené období pomohla překonat změny na trhu až do 
druhého čtvrtletí 2021. Žádost lze podat, i pokud byla vozidla provozována pouze v části tohoto 
období. 

- Alokace: 1 mld. Kč  
- Výše podpory se bude odvozovat od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na 

životní prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu); dále se bude zohledňovat samotná kapacita 
autobusu.   

-  

Ministerstvo dopravy 

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-
zpravy/Ministerstvo-dopravy-spustilo-program-
COVID-BUS,-z 

 

COVID-Sport II 
NOVÉ 

- podpora podnikatelským subjektům z oblasti sportu, které byly omezeny ve své podnikatelské činnosti 
v souvislosti s negativními dopady mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, kdy s účinností 
od 10. března 2020 od 18:00 hod. byly zakázány sportovní, taneční a jiná shromáždění a akce, s 
účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, přičemž omezení pro sportovní akce trvá v důsledku 
následně vydávaných opatření a nařízení, včetně opětovného vyhlášení nouzového stavu, dosud a 
podle veškerých prognóz bude do konce roku 2020 i nadále trvat. 

- Celkový rozpočet programu činí 500 mil. Kč. 
- Program je zaměřena na:  

o Podpora A: podporu podnikatelských subjektů, které se účastní profesionálních mistrovských 
soutěžích nejvyšší či druhé nejvyšší úrovně, případně i utkání evropských a národních 
pohárových soutěží, některého ze sportovních odvětví kolektivních sportovních her 
zařazených do olympijského programu 

o Podpora B: podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní 
akce. Sportovní akcí se rozumí jednorázová sportovní akce, jejímž cílem je dosahování 
sportovních výkonů v soutěžích či rekreačně, odehrávající se na území ČR, oficiálně 
oznámená v termínové listině na rok 2020 a určená pro sportovce z více než dvou 
sportovních klubů či pro širokou veřejnost, přičemž se musí jednat minimálně o druhý (2.) 
ročník dané akce. Sportovní akce může, ale nemusí mít mezinárodní zastoupení. 

- Pro oblast podpory B je stanovena minimální výše celkových způsobilých nákladů na žádost 
1.000.000 Kč, maximální výše dotace na jednoho žadatele je 10.000.000 Kč. 

Národní sportovní agentura 

https://www.agenturasport.cz/vlada-schvalila-
vypsani-programu-covid-sport-2/ 

 

- O dotaci se žádá za zrušené sportovní akce, které se měly konat v období od 12. března 2020 do 31. 
července 2020. 

COVID-cestovní 
ruch 
PŘIPRAVOVÁN 

- Podpora cestovních kanceláří - do výše 2,75 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů  
- Podpora cestovních agentur 

o 500 Kč za zrušený zájezd z důvodu pandemie, pokud byl zájezd zakoupen v období od 1. 12. 
2019 do 1. 10. 2020  

o za zrušený lázeňský pobyt, pokud nemohl být tento pobyt zrealizován z důvodu Covid 
opatření  

- Podpora příjezdových cestovních agentur - dotace ve výši až 50 000 Kč za podmínky, že příjmy z 
této činnosti v roce 2020 jsou o 50 % nižší oproti roku 2019, agentura působí na českém trhu déle než 
3 roky, tržby v roce 2019 min. 1 mil. Kč  

- Podpora průvodců v cestovním ruchu - dotace 40 000 Kč, plus 10 000 Kč, pokud poskytují 
výchovně vzdělávací služby, nebo vzdělávají kurzy, případně se rekvalifikují 

- Program bude vyhlášen do konce října tohoto roku a čerpat jej bude možné do června 2021 
-  

Ministerstvo pro místní rozvoj 

https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/vlada-
schvalila-500-milionu-korun-pro-cestovni-kan  

 

Záruka COVID 
PLUS (EGAP) 
 

- Program Covid Plus má velkým zaměstnavatelům pomoci udržet likviditu potřebnou k zachování 
provozu a případný rozvoj exportních firem.  

- Podmínkou pro získání záruk je minimální počet 250 zaměstnanců a podíl vývozu na celkových 
tržbách v roce 2019 musí dosahovat minimálně 20 procent, do čehož se ovšem počítají i výrobní 
dodávky pro jiného exportéra.  

- Výše úvěru je stanovena v rozmezí od 5 mil. Kč do 2 mld. Kč, kdy maximální výše úvěru odpovídá 25 
% ročního obratu firmy. Výše krytí poskytovaného EGAP je 80 procent, minimální podíl banky tedy 
bude 20 %. 

- Žadatelem o záruku je komerční banka, nikoli firma. 

Podání žádostí je možné na stránkách EGAP: 

https://eol.egap.cz/Covid 

Balíček opatření 
na podporu 
exportérů (EGAP) 
 

Cílem  balíčku opatření na podporu exportérů, kteří se potýkají s důsledky nutných restrikcí bránících 
šíření virové infekce je: 

- zavedení tzv. Fast Tracku, tedy přednostní vyřízení žádosti o pojištění pro vývozce, kteří v důsledku 
světové pandemie koronaviru hledají nové odběratele 

- výrazně snížené poplatky pro vývozce, kteří budou poptávat pojistné produkty EGAP kryjící nová 
rizika 

- zkrácení doby potřebné pro uznání nároku na pojistné plnění (čekací doba) u pojištěných úvěrů ze 6 
měsíců na 3 měsíce a u pojištěných záruk ze 3 měsíců na 1 měsíc, které pomůže řešit případné 
cashflow problémy vývozce. 

Jakýkoli český vývozce obávající se nových rizik se může obrátit na EGAP ihned přes online žádosti na 
odkaze https://eol.egap.cz/ a EGAP provede následující: 

- EGAP prověří bonitu a platební schopnost zahraničního odběratele 

Více informací na stránkách EGAP: 

- https://www.egap.cz/ 

- EGAP ve zkráceném procesu připraví pojistné smlouvy ošetřující riziko neodebrání zboží nebo 
nezaplacení faktury vývozce 

- pojištění bude poskytnuto pro pohledávky od 100.000 Kč 
- pojištění je nabízeno všem českým vývozcům, včetně MSP (fyzická osoba s trvalým pobytem nebo 

právnická osoba se sídlem na území ČR). 

Prodloužení 
termínů výzev OP 
PIK 
 

- Prodloužení termínů pro příjem žádostí u následujících výzev na nové termíny: 
o Nemovitosti – Výzva IV Cestovní ruch – do 31. 5. 2020, 
o Nemovitosti ITI Hradec Králové – do 31. 5. 2020, 
o Úspory energie – Výzva V – do 30. 6. 2020, 
o Smart Grids 1 – Výzva V – do 30. 6. 2020, 
o OZE – Výzva V – do 30. 6. 2020, 
o Nízkouhlíkové technologie – Výzva V – do 28. 6. 2020. 

Společně s tímto se o 30 dní prodlužují i veškeré pevné termíny uvedené ve výzvách 
(nejzazší termín ukončení projektu, pevné termíny pro doložení relevantních povinných příloh 
apod.). 

Více informací na stránkách Agentury pro 
podnikání a inovace: 

https://www.agentura-api.org/ 

https://www.agentura-api.org/cs/prodlouzeni-
terminu-prijmu-zadosti-u-vyzev-op-pik/ 

Velký liberační 
balíček 
NOVÉ 

- odložení daňových povinností těm podnikatelům, jejich činnost byla bezprostředně omezena - 
odložení všech plateb - DPH, zálohy na dani z příjmu a zálohy na dani silniční 

- podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní 
zákazy, mají nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž 
splatnosti došlo v období nouzového stavu. Stačí, aby Finanční správě zaslali oznámení, že splňují 
podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i emailem  

Finanční správa a Ministerstva financí: 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-
zpravy/2020/mf-pripravilo-velky-liberacni-
balicek-39676 

 

Liberační daňový 
balíček I 
(některá opatření 
upravuje také 
Liberační balíček 
III, viz níže) 
 

- Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a 
právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem 
daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové 
přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez 
nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních 
úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového 
přiznání elektronicky.  

- Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je daňovému subjektu 
individuálně prominut úrok z prodlení nebo o posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání 
kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu 
účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. 
Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na 
všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele). 

- Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které 
vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.  

Finanční správa a Ministerstvo financí: 

https://www.financnisprava.cz/ v části Nouzový 
stav (COVID – 19) 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-
zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-
37943 



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  10  ≈ Podnikatelský servis

- Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně 
prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. 
července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem. 

- Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, 
žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za 
nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července. 

Liberační daňový 
balíček II 
(některá opatření 
upravuje také 
Liberační balíček 
III, viz níže) 
 
 

- Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. 
druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec 
hradit. 

- Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či 
za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se 
vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. 
Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 
31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky 
z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům 
automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a 
podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.  

- Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 
2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018. 

- Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a 
to do 1. ledna 2021. 

- Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději 
do 15. října 2020. U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, 
tedy všechny úroky z prodlení a z posečkání. 

- Odklad plateb za mýto - faktury za platbu mýta pro kamiony je možné uhradit ve lhůtě 3 měsíců, a 
to u vozidel v režimu následného placení (na fakturu) a pro období 1. 4. – 31. 7. 2020. 

- Plošné prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných 
prostředků ke zmírnění dopadů šíření nákazy koronavirem. Toto prominutí se vztahuje na roušky, 
respirátory a další ochranné pomůcky. Dále se vztahuje na dezinfekční prostředky a také na suroviny 
pro jejich výrobu. Prominutí daně platí na období od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového 
stavu. 

- Prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání zboží či služeb základním složkám 
integrovaného záchranného systému, Armádě České republiky, poskytovatelům zdravotních 
služeb a zařízením sociálních služeb. Prominutí daně platí na období od 12. března 2020 po celou 
dobu trvání nouzového stavu. 

- Plošné prominutí správního poplatku za potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního 
daňového účtu vydané správním orgánem z rezortu financí (tj. zejména orgány Finanční správy 
ČR a Celní správy ČR). Prominutí se vztahuje na potvrzení vydaná na základě žádostí, které budou 
podány do 31. července 2020 

Ministerstvo financí: 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-
zprávy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-
37943 

 

 

 

Liberační daňový 
balíček III  
(také upravuje 
několik daňových 
úlev přijatých 
v rámci 
Liberačního 
balíčku I a II) 
 

- Faktické odložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního roku (prominutí 
sankcí spojených s pozdějším podáním a placením). 

- Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, zejména roušek, 
respirátorů, dezinfekčních prostředků apod., u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. 5. 
2020 do 31. 7. 2020. 

- Faktické posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020. Toto datum 
bylo zvoleno s ohledem na prodloužení lhůty pro projednání řádné účetní závěrky korporací 
(prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením). 

- Automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12. 3. 2020 do 31. 
12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve 
splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem. 

- Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 
2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o 
prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.) 

- Faktické posunutí lhůty pro oznámení osvobozeného příjmu do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí 
spojených s pozdějším podáním). 

- Prominutí pokuty za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele (daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti), pokud k podání vyúčtování došlo do 31. 5. 2020. 

- Faktické posunutí lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018 těm 
subjektům, u nichž došlo v průběhu roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů nebo k 
zahájení účtování, vedení daňové evidence apod. Termín pro podání a úhradu daně se posouvá do 
18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením). 

Ministerstvo financí a Finanční správa:  

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-
zpravy/2020/vlada-schvalila-prodlouzeni-
danovych-ule-38663 

 

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-
sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-
2020/terminy-pro-podani-a-zaplaceni-nekterych-
dani-bez-sankci-10740 

Program 
Antivirus 
Náhrada mezd a 
platů A, B 
 
 
 
 
 
 
 
 

- V úterý 14. 10. 2020 vláda schválila prodloužení Antiviru A do konce letošního roku. Uzavření 
firmy budou mít nově nárok na 100 % náhrad mezd. V případě karantény nadále zůstává příspěvek 
od státu ve výší 80 % náhrad mezd. 

- Antivirus B, ve kterém stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na které 
koronavirová krize dopadla nepřímo (například skrze pokles odbytu nebo dodávek vstupů), se 
nemění a fungovat by měl do konce října 

Důvod překážky v práci/ výše náhrady mzdy Příspěvek státu 

Popis situace § ZP 
Výše 
NMZ 

Výše 
příspěvku 
od státu 
měsíčně 

Prokázání/ poznámka 

A 

Překážky v práci spočívající 
v karanténě zaměstnanců nebo 
uzavření či omezení provozu v 
důsledku krizových usnesení 
vlády ČR a mimořádných 
opatření orgánů ochrany 
veřejného zdraví   

§192 a 208 ZP  
 
překážky v práci 

80 % 
PRVZ 
karanténa 
 
100 % 
PVZ 
uzavření 
provozu 

100% NMZ 
a odvodů 
 
max. 50 000 
Kč 
 

Rozhodnutí orgánu ochrany veřejného 
zdraví o nařízení karantény zaměstnanci. 
 
Doklady prokazující faktické omezení nebo 
uzavření provozu v důsledku krizových 
usnesení vlády ČR a mimořádných 
opatření orgánů ochrany veřejného zdraví. 
Příspěvek bude poskytován výhradně za 

Více informací na stránkách Ministerstva práce 
a sociálních věcí: 

https://www.mpsv.cz/antivirus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promíjení 
pojistného na 
sociální 
zabezpečení 
zaměstnavatelům 
do 50 
zaměstnanců C 
 
 

dobu platnosti mimořádných opatření 
uzavírajících vybrané provozovny 
zaměstnavatele. 

B 

Překážky v práci na straně 
zaměstnavatele, u nichž se 
presumuje příčinná souvislost 
s nákazou COVID 19. Zejména 
vzniklé, v důsledku překážek 
v práci na straně zaměstnanců 
u jejich významné části, 
výpadku vstupů produkce nebo 
omezení odbytu 
zaměstnavatele. 

§ 207, 208 a 
209 ZP  
 
překážky 
v práci na 
straně 
zaměstnavatele 

60 - 100 % 
PVZ 
dle 
překážky 

60 % NMZ  
a odvodů 
 
max. 29 000 
Kč 
 
 

Doklady prokazující vyplacení náhrady 
mzdy, včetně provedení zákonných 
odvodů (v rámci následné kontroly).  

NMZ = náhrady mzdy, PVZ = průměrný výdělek zaměstnance, PRVZ=průměrný redukovaný výdělek 
zaměstnance, ZP=zákoník práce 
Zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených NMZ po skončení vykazovaného období.  

Podmínky pro nárok na kompenzaci: 

- týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit 
nemocenského a důchodového pojištění. 

- zaměstnavatel striktně dodržuje ZP 
- zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď 
- zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody 

C 
Promíjení pojistného na sociální 
zabezpečení zaměstnavatelům 
do 50 zaměstnanců 

Splnění podmínek pro 
prominutí pojistného 
se zjišťuje v každém 
měsíci zvlášť, je 
možné, že v některém 
měsíci zaměstnavatel 
podmínku nesplní a 
prominutí pojistného 
neuplatní a v jiném 
měsíci podmínky splní 
a prominutí uplatní. 

 

Podmínky nároku na prominutí pojistného 

• Pojistné se promíjí za měsíce červen, červenec a 
srpen 2020. Promíjí se jen pojistné, které platí 
zaměstnavatel jako poplatník pojistného ve výši 
24,8 % ze svého vyměřovacího základu. Výše 
pojistného odváděného za jeho zaměstnance se 
nemění. 

• Snížit pojistné si může zaměstnavatel, který 
nezaměstnává v posledním dnu měsíce více než 
50 zaměstnanců pracovním poměru účastných 
nemocenského pojištění. Do počtu 50 
zaměstnanců se zahrnují i zaměstnanci v 
pracovním poměru, jimž zaměstnání trvá, ale 
nepracují, například z důvodu mateřské nebo 
rodičovské dovolené, pracovního volna bez 
náhrady mzdy (neplacené dovolené) a jiných 
překážek v práci, a i zaměstnanci, jimž byla dána 
výpověď. 

• Počet zaměstnanců v pracovním poměru, zjištěný 
ke konci každého z těchto 3 měsíců, se v 
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dobu platnosti mimořádných opatření 
uzavírajících vybrané provozovny 
zaměstnavatele. 

B 

Překážky v práci na straně 
zaměstnavatele, u nichž se 
presumuje příčinná souvislost 
s nákazou COVID 19. Zejména 
vzniklé, v důsledku překážek 
v práci na straně zaměstnanců 
u jejich významné části, 
výpadku vstupů produkce nebo 
omezení odbytu 
zaměstnavatele. 

§ 207, 208 a 
209 ZP  
 
překážky 
v práci na 
straně 
zaměstnavatele 

60 - 100 % 
PVZ 
dle 
překážky 

60 % NMZ  
a odvodů 
 
max. 29 000 
Kč 
 
 

Doklady prokazující vyplacení náhrady 
mzdy, včetně provedení zákonných 
odvodů (v rámci následné kontroly).  

NMZ = náhrady mzdy, PVZ = průměrný výdělek zaměstnance, PRVZ=průměrný redukovaný výdělek 
zaměstnance, ZP=zákoník práce 
Zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených NMZ po skončení vykazovaného období.  

Podmínky pro nárok na kompenzaci: 

- týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit 
nemocenského a důchodového pojištění. 

- zaměstnavatel striktně dodržuje ZP 
- zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď 
- zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody 

C 
Promíjení pojistného na sociální 
zabezpečení zaměstnavatelům 
do 50 zaměstnanců 

Splnění podmínek pro 
prominutí pojistného 
se zjišťuje v každém 
měsíci zvlášť, je 
možné, že v některém 
měsíci zaměstnavatel 
podmínku nesplní a 
prominutí pojistného 
neuplatní a v jiném 
měsíci podmínky splní 
a prominutí uplatní. 

 

Podmínky nároku na prominutí pojistného 

• Pojistné se promíjí za měsíce červen, červenec a 
srpen 2020. Promíjí se jen pojistné, které platí 
zaměstnavatel jako poplatník pojistného ve výši 
24,8 % ze svého vyměřovacího základu. Výše 
pojistného odváděného za jeho zaměstnance se 
nemění. 

• Snížit pojistné si může zaměstnavatel, který 
nezaměstnává v posledním dnu měsíce více než 
50 zaměstnanců pracovním poměru účastných 
nemocenského pojištění. Do počtu 50 
zaměstnanců se zahrnují i zaměstnanci v 
pracovním poměru, jimž zaměstnání trvá, ale 
nepracují, například z důvodu mateřské nebo 
rodičovské dovolené, pracovního volna bez 
náhrady mzdy (neplacené dovolené) a jiných 
překážek v práci, a i zaměstnanci, jimž byla dána 
výpověď. 

• Počet zaměstnanců v pracovním poměru, zjištěný 
ke konci každého z těchto 3 měsíců, se v 

porovnání se stavem takových zaměstnanců k 31. 
3. 2020 nesnížil o více než 10 % 

• Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v 
pracovním poměru za jednotlivý měsíc (z výše tří 
uvedených) se v porovnání s úhrnem 
vyměřovacích základů takových zaměstnanců v 
březnu 2020 nesnížil o více než 10 %.  

• Zaměstnavatel odvedl pojistné, které platí jeho 
zaměstnanci ve výši 6,5 % ze svých vyměřovacích 
základů, za každý z těchto 3 měsíců ve lhůtě 
splatnosti (do 20. dne následujícího měsíce) a ve 
výši uvedené na přehledu za příslušný měsíc. 

• V kalendářním měsíci, za který zaměstnavatel 
uplatňuje prominutí pojistného, nečerpal prostředky 
na částečnou úhradu mzdových nákladů z tzv. 
programu Antivirus, jehož platnost byla 
prodloužena do konce srpna. 

 
 

Ošetřovné pro 
zaměstnance od 
1. července 2020 

se vzhledem k 
příznivému vývoji 
epidemiologické 
situace vrací do 
původní podoby  

- nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu 
ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let 

- podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého 
zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do16 let, které neukončilo povinnou 
školní docházku 

- výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu 

Více informací na stránkách Ministerstva práce 
a sociálních věcí: 

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne 

COVID - 
Ubytování  
Program na 
podporu 
ubytovacích 
zařízení 

- Program COVID – Ubytování je zaměřen na ubytovací zařízení, jimž stát přispěje částkou 100 až 330 
Kč na pokoj a noc za období, kdy musela být uzavřena.  

- Platnost výzvy: 07. 09. 2020 - 30. 10. 2020 
- Příjem žádostí o dotaci: 11. 09. 2020 - 30. 10. 2020 
- Rozhodné období: 14. 3. 2020 - 24. 5. 2020Jedná se o dobu, po kterou byly zařízení uzavřeny z 

důvodu platnosti usnesení vlády ČR v souvislosti s krizí způsobenou pandemií COVID-19. 

Více informací na stránkách Ministerstva pro 
místní rozvoj: 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-
ubytovani 
 

Odložení 
splatnosti a 
snížení 
pojistného na 
sociální 
zabezpečení a 
příspěvku na 
státní politiku 

- Možnost zaměstnavatele odložit platbu sociálního pojistného za zaměstnavatele za měsíce květen, 
červen a červenec 2020, k doplacení dlužného pojistného dojde ve stanovené lhůtě (až 20. října). 

- Po splnění podmínky zaplacení bude automaticky sníženo penále z opožděné úhrady pojistného o 80 
% (výsledný úrok tedy cca 4 % p. a.). 

- Snížené penále bude vypočteno pouze od termínu splatnosti pojistného do termínu úhrady.  
- V případě neuhrazení v termínu nabíhá běžné penále za dané období, tzn. 0,05 % za každý 

kalendářní den zpoždění.  

Zákon č. 255/2020 Sb. o snížení penále z 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti placeného 
zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s 
mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 
2020 a o změně některých zákonů 

porovnání se stavem takových zaměstnanců k 31. 
3. 2020 nesnížil o více než 10 % 

• Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v 
pracovním poměru za jednotlivý měsíc (z výše tří 
uvedených) se v porovnání s úhrnem 
vyměřovacích základů takových zaměstnanců v 
březnu 2020 nesnížil o více než 10 %.  

• Zaměstnavatel odvedl pojistné, které platí jeho 
zaměstnanci ve výši 6,5 % ze svých vyměřovacích 
základů, za každý z těchto 3 měsíců ve lhůtě 
splatnosti (do 20. dne následujícího měsíce) a ve 
výši uvedené na přehledu za příslušný měsíc. 
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uplatňuje prominutí pojistného, nečerpal prostředky 
na částečnou úhradu mzdových nákladů z tzv. 
programu Antivirus, jehož platnost byla 
prodloužena do konce srpna. 
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Odložení 
splatnosti a 
snížení 
pojistného na 
sociální 
zabezpečení a 
příspěvku na 
státní politiku 

- Možnost zaměstnavatele odložit platbu sociálního pojistného za zaměstnavatele za měsíce květen, 
červen a červenec 2020, k doplacení dlužného pojistného dojde ve stanovené lhůtě (až 20. října). 

- Po splnění podmínky zaplacení bude automaticky sníženo penále z opožděné úhrady pojistného o 80 
% (výsledný úrok tedy cca 4 % p. a.). 

- Snížené penále bude vypočteno pouze od termínu splatnosti pojistného do termínu úhrady.  
- V případě neuhrazení v termínu nabíhá běžné penále za dané období, tzn. 0,05 % za každý 

kalendářní den zpoždění.  

Zákon č. 255/2020 Sb. o snížení penále z 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti placeného 
zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s 
mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 
2020 a o změně některých zákonů 

zaměstnanosti 
placeného 
zaměstnavateli 
jako poplatníky 
 

- Zaměstnavatel o odložení nežádá, nabíhá automaticky předložením měsíčního přehledu platby 
pojistného a jeho neúhradou.  

- Současně bude zavedena povinnost podávat měsíční přehledy o výši pojistného zaměstnavatelů 
pouze elektronicky a bude zrušeno pro všechny možnost hradit pojistné v hotovosti na pokladně 
OSSZ. 

- Odvod sociálního pojištění za zaměstnance odváděné zaměstnavatelem stále trvá. 

Odložení splátek 
nájmu nebo 
podnájmu za 
prostory sloužící 
podnikání, zákaz 
výpovědi 
 

- pronajímatel nemůže v ochranné době (od 27. 4. do 31. 12. 2020) nájem jednostranně ukončit pouze 
z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného spojeným s užíváním prostoru sloužícího 
k podnikání, pokud prodlení nastalo v rozhodné době (od 12. 3. do 30. 6. 2020) a v důsledku 
omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně 
ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti. 

- nájemce je povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době a které 
nájemce řádně neuhradil, do konce ochranné doby. Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny 
dluhy na nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět 
nájem; výpovědní doba činí 5 dní. 

Zákon č. 210/2020 Sb. o některých opatřeních 
ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS 
CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání 

Odložení splácení 
úvěrů 

- je umožněno dlužníkům požádat o odklad splácení úvěrů, pokud ho sjednali a čerpali před 26. 3. 
2020 

- vztahuje se na úvěr zajištěný nemovitostí; poskytnutý stavební spořitelnou; určený k nabytí 
nemovitosti, výstavbě nemovitosti, úhradě převodu družstevního podílu v družstvu, nabytí účasti na 
právnické osobě k získání práva užívání bytu/domu, změně stavby nebo jejímu připojení k veřejným 
sítím, úhradě nákladů spojených se získáním úvěru k výše uvedeným účelům, splacení úvěru 
poskytnutého k výše uvedeným účelům 

- je stanovena ochranná doba, která trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího 
po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochrannou dobu: 

o do 31. 10. 2020 nebo 
o do 31. 7. 2020, jestliže úvěrovaný v oznámení uvede, že má v úmyslu využít takto zkrácenou 

ochrannou dobu. 
 

Zákon č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v 
oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií 
COVID-19 

 

Odklad daně 
z nemovitých 
věcí 
 

- Daň nebo splátku daně, která nepřevýší částku 5 000 korun, postačí uhradit bez sankce do 31. 
července 2020. Ti, kteří platí více než 5000 korun, a dostali se kvůli opatřením vlády do finančních 
potíží, mohou využít žádosti o „posečkání daně“ podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.  

- Do 31. července 2020 lze podat bez správního poplatku individuální žádost o prominutí případného 
úroku nebo úroku z posečkané částky. 

Více informací na stránkách Finanční správy: 
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan
-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-
sdeleni/2020/informace_k_placeni_dane_z_nem
ovitych_veci_na_rok_2020-10640 

 

Zařazení: úředník
Druh práce:  referent  vod-
ního hospodářství
Místo výkonu práce: statu-
tární město Frýdek-Místek
Platová třída:  9  (platový 
stupeň  podle  odborného 
vzdělání  a  délky  uznané 

praxe  v  souladu  s  naříze-
ním  vlády  č.  341/2017  Sb., 
o  platových  poměrech  za-
městnanců  ve  veřejných 
službách a správě; možnost 
postupného  přiznání  osob-
ního  příplatku  dle  zákona 
č.  262/2006  Sb.,  zákoník 

práce,  ve  znění  pozdějších 
předpisů)
Předpokládaný nástup: 
od 1. 1. 2021 nebo dohodou
Pracovní poměr:  1.  pra-
covní pozice – doba neurči-
tá / 2. pracovní pozice – zá-
stup za MD a RD

Požadované předpoklady, 
náležitosti přihlášky, co je 
k ní nutné doložit a další 
informace na webu města.
Přihlášky  s  požadovanými 
doklady  zasílejte  do 30. 
11. 2020 v  zalepené  obál-
ce  s  označením  „Výběrové 

řízení – neotvírat“ a s uve-
dením  adresy  uchazeče 
na adresu:
Šárka  Gilarová,  Magistrát 
města  Frýdku-Místku, Od-
bor životního prostředí a ze-
mědělství, Politických obětí 
2478, 738 01 Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje 
výběrové řízení na místo referent vodního hospodářství oddělení vodního hospodářství odboru 

životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Frýdku-Místku – 2 pracovní pozice
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jako bratrské trio – Marek, Kryštof 
a David byli na české hudební scé-
ně svým přístupem zcela ojedinělí. 
Synové  významného  hudebního 
skladatele Petra Ebena (1929–2007) 
dostali  klasické  hudební  vzdělání, 
zároveň však vstřebávali vlivy mo-
derní  folkové,  jazzové  a  rockové 
muziky. Svou  schopností  čerpat  ze 
všech  těchto  zdrojů  a  umění  pou-
žívat  různé neobvyklé hudební  ná-
stroje  vznikl  absolutně  netradiční, 
na  české  scéně  nenapodobitelný 
„ebenovský  zvuk“.  Navíc  ve  spo-
jení  s  výjimečnými  texty  Marka 
byli a doposud jsou Bratři Ebenové 
na české hudební scéně jedineční.

St 12. 5. v 19.00
Lady Oskar | mimo předplatné 
Nová scéna Vlast | Vstupné: 550 Kč 
| Původní termín 24. 11. 2020
Modernizovaná  verze  komedie, 
která  posloužila  jako  předloha 
ke  kultovnímu  filmu  s  Louisem 
de  Funèsem,  dává  tentokrát  vel-
kou  hereckou  příležitost  v  hlavní 
roli  ženě-komičce.  Po  podnikateli 
Bertrandovi  tedy  nyní  přichází 
Clara Barnier,  stejně  rázná podni-
katelka, matka, šéfová i manželka, 
již nic na světě nezlomí. Nic, kromě 
její vlastní rodiny...
Herecké  obsazení:  Jana  Paulová, 
David Suchařípa, Ladislav Hampl, 
Jan Kříž, Denisa Pfauserová / Le-
ontina Hromádková, Vendula Fia-
lová, Barbora Vyskočilová / Marie 
Křížová

Změna programu vyhrazena.

www.knihovnafm.cz
Místecká pobočka 

Oddělení  beletrie  je  přesunu-
to  do  prostor  v  Národním  domě 
na ul. Palackého. Naučné oddělení 
je  sloučeno  se  stávající  studovnou 
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
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1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz

v Národním domě.
Představení:
- The Stringz a Tomáš Savka / No-
voroční koncert s přípitkem
- Indi Stivín a Alice Springs
-  Victoria  Ensemble  /  Múza  Ver-
sailles

Komorní koncerty 
| Předplatné hudba

Historický sál ZUŠ | Cena: 450 Kč 
/ 300 Kč (studenti, ZTP/P a senioři)
Kouzelné večery  s klasickou hud-
bou v secesním sále Základní umě-
lecké školy.
Představení:
- Benda Quartet
-  Trio  Harmonia  /  Slavné  operní, 
operetní a muzikálové duety
- Ostrava Brass Quintet

Chrámové koncerty 
| Předplatné hudba

Místní  chrámy  |  Cena:  330 Kč  / 
250 Kč (studenti, ZTP/P a senioři)
Duchovní i světská klasická hudba 
v místeckých kostelích.
Představení:
- Kchun / Purgatio
- Via vitae Comenius

Připravujeme:
Čt 7. 1. v 19.00

The Stringz a Tomáš Savka 
| Novoroční koncert

Národní dům | Vstupné: 350 Kč | př. 
sk. Kruh přátel hudby
Classical  pop  band  The  Stringz 
vás  příjemně  překvapí  osobitý-
mi  aranžmá  známých  klasických, 
swingových,  popových  a  muzi-
kálových  skladeb.  Instrumentální 
propojení houslí, piana a cella vy-
tváří dokonalý souzvuk a výjimeč-
ný zážitek.
Buďte s námi u tohoto originálního 
Novoročního koncertu s The Strin-
gz a Tomášem Savkou!
Vstupné v prodeji od 1. 12. 2020.

ÚT 12. 1. v 19.00
Transky, body, vteřiny 
| Divadlo Petra Bezruče

Nová scéna Vlast | Vstupné 280 Kč 
| př. sk. Ostravská divadla
Režisér a dramatik Tomáš Dianiš-
ka na osud hlavní hrdinky nahlíží 
optikou bizarního sitcomu, která je 
jeho  tvorbě vlastní. K autorskému 
divadlu  inklinoval  již  v  průběhu 
studia DAMU. Po absolvování ka-
tedry  činoherního  herectví  dostal 
angažmá  v  libereckém  divadle  F. 
X. Šaldy, kde začal psát a s kamará-
dy vytvářet vlastní inscenace, které 
byly  realizovány mimo  dramatur-
gický plán oblastního divadla. Jeho 

tvorba je doslova inspirována živo-
tem.  Většinou  životem  lidí,  které 
nemá  každý  z  nás  v  podvědomí, 
přitom  v  rámci  našich  dějin  byli 
důležití, jen se o nich nemluví, tak 
jako o Zdeně Koubkové.
Účinkují:  Jakub  Burýšek,  Pavla 
Gajdošíková,  Markéta  Matulová, 
Vojtěch Říha, Milan Cimerák.

St 17. 2. v 19.00
Luboš Pospíšil a 5P 
| mimo předplatné

Nová scéna Vlast | Vstupné: 320 Kč 
v předprodeji / 350 Kč na místě
Luboš Pospíšil koncertuje  s obno-
venou kapelou 5P, kterou dále tvo-
ří kytarista Mirek Linhart  (Yo Yo 
band, Žáha...)  a o generaci mladší 
muzikanti:  klávesista  a  kapelník 
Ondřej  Fencl  (též  Schodiště, Hro-
mosvod, V. Merta, Marsyas...), bu-
benice Pája Táboříková  (též Paya-
noia,  Jasná  páka)  a  baskytarista 
Martin Štec (ex-Vltava).

Pá-Ne 12.–14. 3. 2021
Cyklocestování

Nová scéna Vlast | Vstupné: Vstup-
né:  permanentka  (pá+ne)  390 Kč 
/  350 Kč  ,  (pá  -  blok  A)  100 Kč  / 
80 Kč (sleva senioři, ZTP a studenti 
do 26 let)
15. ročník festivalu, besedy, promí-
tání, workshopy.
Tradiční a originální cestovatelský 
festival Cyklocestování ve Frýdku-
-Místku se uskuteční již popatnácté 
na plátně a v prostorách Nové scény 
Vlast. Prostřednictvím besed, pro-
mítání, filmů a workshopů se mů-
žete  vydat  s  cestovateli  na  kolech 
do  různých koutů světa. Speciální 
host: Pavel Sabela, Pá 12. 3.
Více informací naleznete na webu: 
www.cyklocestovani.cz  nebo 
na FB: Cyklocestování

Čt 29. 4. v 19.00
Bratři Ebenové 

| mimo předplatné
Kino  Petra  Bezruče  |  Vstupné:  I. 
sektor (1.–9. řada): 450 Kč, II. sek-
tor (10.–18. řada): 400 Kč
Bratři  Ebenové  –  kapela  tří  bratří 
Ebenových  (Marek,  Kryštof,  Da-
vid)  a  dalších  předních  českých 
hudebníků  (Pavel  Skála,  Jaromír 
Honzák  a  Jiří  Zelenka).  Koncert-
ně hrají průřez tvorbou od prvního 
alba Malé písně do  tmy  (1984)  až 
po poslední Čas holin (2014), které 
je  svým obsahem čím dál  tím ak-
tuálnější.
V době vydání prvního alba „Malé 
písně do tmy“ (1984) působila kapela 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

Tipy na vánoční dárky
V prodeji od 1. 12. 2020
Předplatné sezóna 2021

Stále  máte  možnost  zakoupit  si 
Předplatné na sezónu 2021 a zajis-
tit  si  tak kvalitní kulturní  zážitek. 
Potěšte sebe či své blízké tímto ori-
ginálním dárkem.

Chytré rozptýlení 
| Předplatné divadlo

Nová scéna Vlast | Cena: 1 350 Kč / 
1 200 Kč (studenti, ZTP/P a senioři)
Přední  herecké osobnosti  v  insce-
nacích,  které vás pobaví osvěžují-
cím humorem.
Představení:
- Jak  jsem vyhrál válku  / Divadlo 
A. Dvořáka, Příbram
- Mužské  oddelenie  /  Radošínské 
naivné divadlo
- Kleopatra / La Fabrika

Silné příběhy 
| Předplatné divadlo

Nová scéna Vlast | Cena: 1 350 Kč / 
1 200 Kč (studenti, ZTP/P a senioři)
Dramatické lidské osudy, vždy ak-
tuální společenská témata i komic-
ké momenty.
Představení:
-  Matka  /  Vršovické  divadlo 
MANA
- Relativita / Divadlo v Řeznické
-  Scény  z  manželského  života  / 
Agentura Harlekýn

Ostravská divadla 
| Předplatné divadlo

Nová scéna Vlast  | Cena: 690 Kč / 
630 Kč  (ZTP/P a  senioři)  /  420 Kč 
(studenti)
Úspěšné  a  žádané  inscenace  ost-
ravských divadel.
Představení:
- Thrill Me (Vzruš mě!) / Národní 
divadlo moravskoslezské
- Lásky  jedné plavovlásky  / Diva-
dlo Petra Bezruče
- Lakomec / Divadlo Mír

Kruh přátel hudby 
| Předplatné hudba

Národní  dům  |  Cena:  510 Kč  / 
360 Kč (studenti, ZTP/P a senioři)
Klasická  hudba  v  podání  špičko-
vých českých interpretů a souborů 

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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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  po-
kynů  naleznete  na  webo-
vých  stránkách  muzea:  www. 
.muzeumbeskyd.com/dokumenty-
-muzea/zasady-covid-19/

Stálé expozice:
BESKYDY 

– PŘÍRODA A LIDÉ
FRÝDEK A MÍSTEK

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

ZÁMECKÁ KAPLE 
SV. BARBORY

ZÁMECKÝ OKRUH
Výstavy:

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 představitelé 
společenského  života  ve  Frýdku 
a Místku v době 1. poloviny 20. sto-
letí, vám přiblíží naše výstava.
Výstava  otevřena  od  1.  listopadu 
2020 do 10. ledna 2021 

Akce:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA 
– HLEDAČKA 

Procházku  si  můžete  zpestřit  zá-
bavnou hrou pro celou rodinu – vy-
řešit  několik  úkolů  a  najít  poklad. 
Více informací na webových strán-
kách 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 společen-
skovědných vědeckých časopisů. 
Knihovna otevřena: Pondělí,  čtvr-
tek:  9.00–12.00,  13.00–17.00.  Pá-
tek: 9.00–12.00

MYKOLOGICKÁ, 
BOTANICKÁ 

A BRYOLOGICKÁ 
PORADNA

Sbíráte houby? Víte jak na ně? Za-
jímají  vás  plané  rostoucí  rostliny 
nebo  nenápadné  zelené  mechy? 
Navštivte naši mykologickou nebo 
botanicko-bryologickou  porad-
nu. Poradny jsou pro vás otevřeny 
každé  pondělí  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  pauzu 
jak  v  pravidelných  kurzech,  tak 
v seminářích či setkáních.

ZDEŇKOVO VYPRÁVĚNÍ 
Krásná  a  pozitivní  moudra,  která 
vám vzkazuje  pan Zdeněk Šebes-
ta, si můžete poslechnout na našich 
webových stránkách www.jogaka-
rakal.cz.
Najdete tam také CVIČENÍ S AN-
NOU, krátká i delší videa na prota-
žení  celého  těla  a  především  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
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. Lektorka: 
Elin Masopustová.  Poslední  lekce 
proběhne 13. 12.

Středa od 15.45 do 16.45
Jogínci 5–10 let 

Cena:  100  Kč/jednorázové  lekce, 
není kurz. Lektorka: Magda Páclo-
vá.

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  zá-
jemce o tuto zájmovou, vzdělávací 
a sběratelskou činnost. Bližší infor-
mace všem zájemcům poskytneme 
každý  čtvrtek  (mimo  letní  prázd-
niny)  v  salonku  Lidového  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

dIVAdlo ČTYŘlíSTEK

divadlo Na Slezské
Novodvorská 3478

tel.: 595 170 040
www.divadloctyrlistek.cz

Vzhledem k nejasnému vývoji 
současné situace aktuální nabídku 
představení najdete na webu www.

divadloctyrlistek.cz
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.kulturni-
dumfrydek.cz  kde  jsou  všechny 
akce upřesněny/odvolány.

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

Hradišťan &  Jiří  Pavlica  je  ojedi-
nělé hudební seskupení s vysokou 
uměleckou  i  interpretační  úrovní, 
nezvykle  širokým  žánrovým  zá-
běrem a netradičním repertoárem, 
jehož silným inspiračním zdrojem 
byla zejména v počátcích jeho exis-
tence lidová tradice.
Od  roku  1978  je  uměleckým  ve-
doucím  Hradišťanu  tvůrčí  osob-
nost – houslista a hudební sklada-
tel Jiří Pavlica, pod jehož vedením 
se  dramaturgie  začala  postupně 
transformovat do širších souvislos-
tí  historických,  geografických,  ale 
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i společenských. Vzrůstaly také in-
terpretační nároky na členy soubo-
ru.  Postupně  se  začala  významně 
prosazovat  autorská  tvorba  Jiřího 
Pavlici, která zcela převládá v po-
sledních 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.  Výtěžek 
ze vstupného jde na rozvoj Fauna-
parku!

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  programy 
a akce pro rodiče s dětmi, dopoled-
ní Miniškolku pro děti bez rodičů, 
odborné přednášky i semináře.

Montessori pracovna 
pro rodiče s dětmi 1,5–3 roky

V  pečlivě  připraveném  prostředí 
Montessori  pracovny  si  mohou 
rodiče  s  dětmi  vyzkoušet  práci 
s Montessori pomůckami a materi-
álem. Věnujeme se zde především 
aktivitám  praktického  života,  roz-
víjíme  s dětmi  smyslové vnímání, 
jemnou  i  hrubou  motoriku,  řečo-
vé, hudební i výtvarné dovednosti. 
Děti  zde  mají  možnost  zvykat  si 
na  kolektiv  dětí  a  dospělých,  roz-
víjet komunikaci, své sociální kon-
takty a dovednosti.
Termín: 
úterý 8.30–10.00, 10.15–11.45

Jogínci
Jógu nabízíme ve spolupráci s Jó-
gou pod věží.  Jogínci –  to  je  jóga 
pro  všechny  zvídavé  děti,  vedená 
hravou formou. Děti si při ní hrají 
na různá zvířátka, vyslechnou pou-
tavé 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 nástroje 
(dřívka,  rolničky,  činelky,  bu-
bínky  a  další),  výtvarná  činnost, 
od 4,5 let základy hudební nauky 
a  hry  na  flétnu,  práce  s  boom-
whackers, zvonkohrami…
Termín: 
Robátka – pro děti od 4 do 18 měsí-
ců – 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 zdra-
votní  skupinové  cvičení  pro  ženy 
po  porodu  pod  vedením  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

ODVĚTRÁVACÍ ŠACHTY BEZ BAKTERIÍ A PLÍSNÍ

Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Cítíte, co vaří nebo kouří váš soused?

• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín

www.plicedomu.cz

Chcete vidět, jak vypadají vaše odvětrávací šachty?

Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně, choroboplodné 
zárodky, karcinogeny a podle WHO mohou být příčinou astmatu, 
chronických chřipek, srdečních chorob a dalších onemocnění.

milansz@plicedomu.cz | +420 601 153 200
martinsz@plicedomu.cz | +420 605 017 245
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KDO S KOHO – dbejte na zásady bezpečného nakupování
V této chvíli si na-

kupování v obchodech 
příliš neužijeme a jsme 
odkázáni na e-shopy, ale 
všichni věří, že se situa-
ce změní. Obchodní cen-
tra ovšem pak mohou 
praskat ve švech, po ná-
kupech „vyprahlí“ lidé 
se mohou koncentrovat 
v mnohem větším počtu, 
což je živná půda pro 
nenechavce. Předvánoč-
ní období může být ještě 
náročnější než obvykle.
Ani  se  nenadějeme 

a  nastane  opět  hektické 
období  vánočních  svát-
ků.  Sháníme  dárky  pro 
své  nejbližší,  přemýšlí-
me,  které  cukroví  letos 
upečeme  a  jak  ozdobíme 
stromeček.  Připravuje-
me  vše  pro  to,  abychom 
v  ten  sváteční  den  usedli 
ke  štědrovečerní  tabuli, 
spokojeni  pospolu  s  ro-

dinou.  Aby  se  naše  ideje 
v  tento  čas  nerozplynuly 
jako  pára  nad  hrncem, 
musíme  být  obezřetní 
a  uvědomit  si,  že  právě 
tyto  situace  vánočního 
„šílenství“,  „nákupních 
horeček“  jsou  ideálním 
místem  a  prostředím  pro 
zloděje,  kteří  využívají 
nepozornosti  ostatních. 
Obecně  lze  říci,  že  počet 
kapesních  krádeží  v  ob-
chodních domech a jejich 
blízkostech se v době vá-
nočních  svátků  logicky 
zvyšuje,  oproti  běžnému 
dni.  Je  proto  zřejmé,  že 
nejedna situace nese zna-
ky přečinu krádeže: 
„…neznámý  pachatel 

v  prodejně  smíšeného 
zboží využil nepozornos-
ti  poškozeného  a  tomuto, 
v  úmyslu  získat  neopráv-
něný majetkový prospěch, 
z nákupního vozíku odci-

zil  ze  zde  zavěšené  ná-
kupní  tašky mobilní  tele-
fon, který měl poškozený 
na dosah ruky, tedy si při-
svojil  cizí  věc  tím,  že  se 
jí zmocnil, a způsobil tak 

na  cizím  majetku  škodu 
nikoliv  nepatrnou,  a  čin 
spáchá na věci, kterou má 
jiný při sobě.“
Na výše uvedeném pří-

padu je patrné, že pachate-
li  stačí  opravdu  okamžik 
nepozornosti,  pouhé  od-
klonění  k  regálu  s  potra-
vinami.  Ve  zmiňovaném 
případu  to  zůstalo  pouze 
u  odcizeného  mobilního 
telefonu. Předmětem krá-
deží můžou být  také  celé 
nákupní  tašky,  kabelky 
s  uschovanými  cennost-
mi (peněženky s finanční 
hotovostí,  platební  karty, 
klíče  od  bytu  nebo  vozi-
dla,  občanské  průkazy 
a  další  osobní  doklady), 
které  vám  nemusí  zcizit 
pouze  při  nakupování, 
ale  také  na  parkovištích 
v  době  nakládání  zakou-
peného  zboží.  Takto  po-
škozeného  jedince  čeká 
nepříjemné  martyrium 
vyřizování  po  úřadech 
s  žádostmi  o  vystavení 
náhradních  dokladů,  ne-

počítaje  situace,  kdy  si 
obzvlášť  starší  generace 
nechají  v  peněžence  celý 
měsíční důchod.
 Nahlédnutím do statis-

tik  v  Moravskoslezském 
kraji v období od 1. 12. – 
31. 12. 2019 došlo k 42 pří-
padům krádeží na osobách 
v  prostorách  (prodejen, 
super  a  hypermarketů, 
nákupních  center).  Pev-
ně  věříme,  že  statistika 
v  tomto  roce  bude  méně 
alarmující. 
Z  těchto  důvodů  již 

v  roce  2015  vznikla  pre-
ventivně informační kam-
paň  Krajského  ředitelství 
policie  Moravskoslezské-
ho kraje „KDO S KOHO“, 
určená  široké  veřejnosti 
k prevenci majetkové kri-
minality.  Každoročně, 
i tento rok 2020, se na této 
akci  budou  podílet  kraj-
ští  preventisté.  Na  rozdíl 
od předešlých  let se z dů-
vodu  pandemické  situace 
tato  preventivní  osvěta 
ponese v jiném duchu.

Úkolem je připomínat a oživovat 
zásady bezpečného chování:

• Na platební kartu si nepište své PIN kódy.
• Vyhýbejte se tlačenicím v nákupních centrech.
• Peníze a doklady si schovávejte tak, aby byly ne-
ustále pod vaší kontrolou.
• Při  nakládání  zakoupeného  zboží  do  vozidla  si 
všímejte okolí, neodkládejte kabelku na přední se-
dadla v době nakládky. 
• Při  opuštění  vozidla  nenechávejte  ve  voze  nic 
cenného a pamatujte, že vozidlo není trezor!
• K  uschovávání  peněženek  používejte  vnitřní 
kapsy bund.
• Vozíky  s  nákupem  v  prodejnách  neopouštějte, 
když už přece jen potřebujete jít mimo dosah, ne-
nechávejte na vozíku pověšenou tašku či kabelku, 
vezměte si ji s sebou. 

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
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Pro inzerci  volejte  
603 249 743
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

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

tel.: 776 690 085

Firma KORA 
produkt s.r.o. v Dobré 

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

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

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

MALÍŘSKÉ
PRÁCE

PROFI A ČISTĚ 
604 145 641

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ
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ČISTÍME:
sedací soupravy, 
koberce, firmy,
školy, školky 
ÚKLIDY

Tel.: 732 494 040

MALÍŘI, ZEDNÍCI

INSTALATÉŘI

ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Tel.: 603 390 760

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

S  bolestí  v  srdci  oznamujeme,  že  dne  3.  11.  2020  ve  věku  101  let  zesnul 
Vladislav Kožuch st., čestný a statečný občan Frýdku-Místku, účastník pro-
tifašistického odboje a dlouholetý člen komunistické strany.

Za svou ilegální činnost během okupace Československa 
byl od listopadu 1943 až do května 1945 vězněn v nacistic-
kých věznicích a koncentračních táborech.
Po  válce  působil  v  několika  politických  funkcích 

a  od  roku  1960  až  do  roku  1976  v  komunální  politice, 
ve funkci tajemníka MěstNV ve Frýdku-Místku. Do roku 
1981 vykonával funkci předsedy Městského výboru Národ-
ní fronty ve Frýdku-Místku.
Děkujeme mu za  jeho  celoživotní  práci  pro  společnost, 

za lásku k rodině, pracovitost a poctivost ve všech činnos-
tech jeho života.  Čest jeho památce!

 Za zarmoucenou rodinu synové Vladislav, Petr, Jindřich a Pavel s rodinami

Prodej vánočních stromků 
na plantáži ve Skalici 329
Prodej zahájen 5. 12. 2020

Inf. tel. 602 933 403


