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Rady města

slovo primátora
Vážení občané,
blížíme se ke konci roku, který jistě nezapadne 

v kronikách lidstva celého světa a velmi zasáhl do na-
šich životů. Museli jsme se v mnoha ohledech přizpů-
sobit koronavirové pandemii a závěr roku nebude vý-
jimkou, i když přichází tolik očekávané rozvolňování 
jednotlivých opatření.

Ve Frýdku-Místku jsme samozřejmě nemohli 
uspořádat jeden z vrcholů kulturního kalendáře – 
rozsvícení vánočního stromečku na náměstí, které 
každoročně s přítomnými davy vítalo příchod adven-
tu a vtrhnutí vánoční atmosféry do města prostřed-
nictvím rozzářené vánoční výzdoby, s navazujícím 
Adventním městečkem a vánočními trhy. Zatímco 
blikajícím světýlkům po celém městě a dalším připo-
mínkám blížících se Vánoc nic nebrání, trhy si s ohle-
dem na stávající situaci musíme stejně jako v jiných 
městech odpustit. Nejsme stát ve státě, a i když jsme 
se v průběhu celého roku snažili reagovat na korona-
virovou situaci po svém a rychleji než ostatní, musíme 
respektovat vládní opatření. Respekt je asi to, k čemu 
bych vás chtěl znovu všechny vyzvat. Respektujme, 
že koronavirus pro určité skupiny obyvatel předsta-
vuje opravdu velké nebezpečí, respektujme pohledy 
zdravotníků, na jejichž bedrech pak leží záchrana 
nemocných, a na druhou stranu nezapomínejme, že 
člověk je tvor společenský a má naštěstí stále i vý-
raznou potřebu komunikovat i jinak než přes počíta-
čovou techniku. Přeji nám všem, ať zvládneme vše, 
co potřebujeme pro Vánoce v pohodě, jak si je sami 
představujeme, a třeba si uvědomíme, že toho nepo-
třebujeme zase tolik…  Michal Pobucký

Opoziční zastupitelé na volné 
téma (str. 2)

Osmihodinové kurzy připravují 
pečovatele v záloze (str. 3)

Kácení provozně nebezpečných 
a odumřelých stromů (str. 3)

Koronavirus – pomalu přichází čas rozvolňování
Krizový štáb Statu-

tárního města Frýdku-
-Místku, který rozebíral 
koronavirovou situaci 24. 
listopadu, potvrzoval sta-
tistickými daty, že jsme 
skutečně za vrcholem 
druhé vlny, a proto se 
objevovalo v debatě opa-
kovaně téma rozvolňová-
ní. To nakonec skutečně 
přijde. Od neděle jsme 
věděli, že se pondělkem 
obnovuje prezenční výuka 
pro žáky 3.-5. tříd a rov-
něž pro žáky 9. ročníků 
základních škol, kteří do-
plní prvňáky a druháky, 
kteří už se do škol vrá-
tili dříve. Další ročníky 
základních škol se mají 
v týdenních intervalech 
střídat v distanční a pre-
zenční výuce. Od čtvrtka 
3. prosince pak bylo v plá-
nu další rozvolňování od-
povídající třetímu stupni.

Zástupce krajské hygie-
ny v úterý v týdnu, na jehož 
konci vláda odsouhlasila 
rozvolňování, avizovala: 
„Byli bychom přešťastní, 

kdyby se vše uklidnilo, ale 
stále máme 300–500 denně 
nakažených v kraji, stále 
přibývají děti v mateřských 
školkách, v sociálních 
službách, což je náročné 
na testování, ale komunitní 
přenos se trochu uklidnil. 
Uvidíme, co přinese ote-
vření obchodů, jestli se to 
zase zvedne, a nebo už to 
nepřijde a vyhráli jsme.“

Ředitel frýdecké nemocni-
ce Tomáš Stejskal zůstal věr-
ný svému opatrnému postoji, 
a i když připustil, že „situace 
je o něco lepší než minulý tý-
den“, upozornil na to, že pa-
cientů, kteří potřebují venti-
laci a intenzivní péči, je stále 
hodně, a že se změnil algorit-
mus testovaných osob, a pro-
to se testuje méně a je méně 
zachycených případů. Hygi-
enici potvrdili, že algoritmus 
je nyní takový, že na test 
chodí lidé, co přišli do kon-
taktu s pozitivním, pátý až 
sedmý den a další druhý test 
už se neprovádí, ovšem tato 
praxe už trvá zhruba měsíc. 
„Je to i tím, že více rozhodují 

obvodní lékaři. Když nejsou 
školy otevřené, rodiče volají 
obvodním lékařům a při po-
tížích dítě nechají doma 14 
dní a nemusí jít na test,“ upo-
zornila hygiena.

„Mi to přijde takové 
centrálně řízené, se snahou 
udělat to tak, aby byly hez-
ké Vánoce... 
� (Pokračování�na�str.�3)

Jestli si někdo myslel, 
že petiční akce za zruše-
ní dálničního poplatku 
mezi Frýdkem-Místkem 
a Ostravou po volbách 
vyšumí, tak se lidé z mi-
nisterstva dopravy i ně-
kteří další šeredně spletli. 
Čtvrthodinová blokáda 
přechodu u kulturního 
domu v Žabni 19. listopa-
du jasně dokumentovala 
odhodlání zaintereso-
vaných v aktivitě, která 
chce vrátit zbytečný pro-
voz na vedlejších komu-
nikacích zpět na hlavní 
tah, nepolevovat.

K petici za zrušení po-
platku se připojilo 25 obcí, 
ale 8 tisíc podpisů minis-

NEJMENŠÍ VE ŠKOLE: Do�základních�škol�se�vrátili�nejdříve�první�dva�ročníky. 
 Foto: Petr Pavelka

Blokáda za zrušení poplatku

terstvo dopravy nijak ne-
zohlednilo a některé vý-
roky o tom, že „kdo nemá 
na dálniční známku, nemá 
ani na provoz auta“ jen při-
lily olej do ohně. „Převážil 

v nás názor trochu přitvr-
dit a zorganizovat krátkou 
blokádu, která by byla ta-
kovým upozorněním, co 
může přijít dál...

 � (Pokračování�na�str.�3)

PROTEST: Zablokování�provozu�v�Žabni. 
 Foto: Petr Pavelka
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Opoziční zastupitelé na volné téma – zpravodaj, zjizvené město…
„Obsah Zpravodaje Rady 

města Frýdku-Místku je 
stále předmětem sporů 
mezi koalicí a opozicí. Po-
kud jste v koalici, tak od-
mítáte zveřejňování názorů 
opozice, která se naopak 
zveřejnění domáhá. KSČM 
si zkusila obojí postavení. 
Do roku 1998 jako součást 
opozice, pak do roku 2010 
jako součást koalice a nyní 
zase jako součást opozice. 
Je třeba objektivně uznat, 
že se jedná o Zpravodaj 
Rady města Frýdku-Míst-
ku, kde rada informuje ob-
čany o přijatých usneseních 
k projednávaným bodům 
na neveřejných schůzích 
rady. Těchto schůzí se opo-
zice neúčastní. V tomto 
volebním období má opo-
zice možnost vyjadřovat 
se k libovolným tématům 
na 10 řádcích v každém 
Zpravodaji. Někdo toho vy-
užívá k prezentaci podnětů 
a návrhů ve prospěch obča-
nů Města Frýdku-Místku, 
jiní prezentují sami sebe 
a tomu odpovídá i obsah 
příspěvku. Občané ocení 
aktuálnost, slušnost, struč-
nost a věcnost. 

(Pro představu – shora 
uvedený příspěvek je přes-
ně na 10 řádků).“

 Ivan Vrba
 za Klub KSČM

„Vážení čtenáři, před pár 
dny jsme si připomínali 
výročí událostí 17. listopa-
du. I ve světle současného 
dění zřetelně vidíme, že 
svoboda neroste na stromě 
a je o ni třeba pečovat. Je 
to čím dál aktuálnější – 
denně totiž vidíme, jak se 

různé hoaxy a fake news 
vlamují do veřejného pro-
storu. My ale věříme, že 
marketingové lži v naší 
zemi už nadále vítězit ne-
budou. Jednou z vlaštovek 
pozitivních změn je i zahá-
jení jednání Pirátů a STAN 
o předvolební koalici pro 
příští parlamentní volby.

Polskem nyní otřásají 
demonstrace proti zákazu 
potratů z důvodu vážné-
ho poškození plodu. Je to 
výsledek dlouhodobého 
tlaku konzervativních 
a církevních zájmových 
skupin v Polsku. Obdob-
né zásahy do občanských 
práv nemají ve skutečnos-
ti s ochranou zdraví nebo 
života nic společného. 
Polskou cestu vítá i v Čes-
ku působící lobbistické 
Hnutí pro život, známější 
svým projektem Nesoudí-
me, pomáháme, který radí 
ženám, ač není licencova-
nou poradenskou službou. 
Tento projekt je podporo-
ván i městem Frýdek-Mís-
tek. Frýdecko-místečtí Pi-
ráti proto apelují na to, aby 
město v této spolupráci 
nepokračovalo, a naopak 
zvážilo podporu organi-
zací, které ohroženým 
Polkám pomáhají.

Příchod nízkých teplot 
spolu s trvajícím omeze-
ním fungování obchodů 
a služeb těžce dopadají 
na chudé a handicapova-
né. O první adventním 
víkendu jsme uspořádali 
potravinou sbírku a máme 
v plánu pokračovat i před 
Vánoci. Přidejte se! Hezké 
adventní dny! 

 Jakub Tichý, Piráti

„Milí občané, dámy 
a pánové. Věřím, že i přes 
všechny těžkosti dnešních 
dnů neztrácíte naději a dí-
váte se do budoucnosti. 
I my jako hnutí chceme 
k našemu městu přistu-
povat s dlouhodobou vizí. 
Frýdek-Místek jsme zdědili 
se dvěma velkými jizvami, 
které rozsekaly a rozdělily 
město na čtyři izolované 
části. Je to frekventovaný 
průtah městem, který zde-
vastoval a zničil historická 
centra a železnice, která 
se navíc dříve nebo pozdě-
ji stane elektrifikovanou, 
dvoukolejnou a téměř ne-
překonatelnou bariérou. 
Tak jako je nutné pracovat 
s budoucí podobou průta-
hu a snahou vrátit ho zpět 
do struktury města po do-
stavbě obchvatu, je potřeba 
uvažovat i v případě že-

leznice. I na základě naší 
iniciativy proběhla archi-
tektonická soutěž na novou 
podobu tzv. parku „Jižní 
svahy II“, tedy další části 
neudržovaného území mezi 
frýdeckým zámkem a sta-
dionem. Nedopadla ideálně, 
protože žádný z projektů 
nebyl vybrán jako vítězný, 
ale konečně reálně otevřela 
zásadní otázku potřeby no-
vého bezpečného propojení 
Frýdku a Místku překoná-
ním železniční tratě. Naše 
hnutí tuto vizi prosazujeme 
roky a jsme rádi, že v rámci 
zpracovaných projektů se 
opakovaně objevuje i náš 
nápad využití bývalého 
mostního propustku v mís-
tech stávajícího skateparku 
ke zbudování bezpečného 
podchodu. Je to vedle dal-
ších možných překonání 
tratě krok správným smě-

rem. Pohodlné a chráněné 
propojení náměstí, parku, 
sportoviště na frýdecké stra-
ně a Faunaparku, Polárky 
a klidové zóny kolem řeky 
Ostravice v místecké části 
bude jistě velkým přínosem. 
Podtrženo, sečteno. V mi-
nulosti jsme jako hnutí řadu 
těchto projektů iniciovali, 
realizovali a budeme rádi 
za podporu všech návrhů, 
které pomohou překonat 
bariéry a udělají město pří-
větivější pro jeho obyvatele.

S nastalým časem adven-
tu a potřebného zklidnění 
vám přeji pevné zdraví 
a hodnoty, které mají trva-
lou platnost. Rodinné záze-
mí, porozumění a vzájem-
ný respekt.“

Petr Korč, Naše Město
(příspěvky� opozičních�

zastupitelů�nejsou�redakčně�
upravovány)

Tváří se jako obyčej-
ný turista, který hledá 
tipy na výlety, dopo-
ručení na ubytování 
a další možnosti vyžití 
nejen ve Frýdku-Místku, 
ale i přilehlých Besky-
dech, ale turista to není. 
Za takto běžně vypa-
dajícím návštěvníkem 
informačního centra se 
skrývá mystery shopper, 
který hodnotí poskyto-
vané služby z pohledu zá-
kazníka. Tímto procesem 
pravidelně prochází také 
všechny tři pobočky Tu-
ristického informačního 
centra Frýdek≈Místek. 

Mystery shopping 
probíhá ve spolupráci 
s agenturou Czechtourism 
a Asociací turistických 
informačních center ČR 
v certifikovaných turistic-
kých informačních cen-
trech, kterých je po celé 
České republice celkem 
469. Jeho cílem je popsat 
úroveň služeb a poskyt-
nout provozovatelům in-
formačních center zpětnou 
vazbu s cílem zlepšit po-
skytované služby. „V rám-
ci kontroly se hodnotitel 
zaměřuje na exteriér a in-
teriér informačního centra, 
první dojem zákazníka, 
profesionalitu pracovníka, 
jeho schopnost navrhnout 
řešení a aktivní přístup,“ 

vyjmenovává hodnoticí 
parametry ředitelka Turis-
tického informačního cen-
tra Frýdek≈Místek Monika 
Konvičná.

Hodnocením pro-
šly všechny tři pobočky 
TIC ve Frýdku, Místku 
a Frýdlantě nad Ostravicí, 
které během roku navští-
ví celkem až 60 tisíc tu-
ristů a místních obyvatel. 
O kontrolách pracovníci 
předem neví, výsledky se 
dozví až po jejich zaslání. 
„Každé informační cent-
rum je celkově hodnoceno 
tzv. indexem, jež nabývá 
hodnoty 0–100 % a vy-
jadřuje kvalitu obsluhy. 
Index větší než 80 % se po-
kládá za výborný výkon, 
pobočkám našeho Turis-
tického informačního cen-
tra Frýdek≈Místek se však 

dostalo hodnocení v plné 
výši 100 %,“ informuje 
o výsledcích hodnocení 
Monika Konvičná.

Hodnotitel vyzdviho-
val především ochotu 
a vstřícnost personálu, 
jeho znalosti regionu, kdy 
dokázal okamžitě před-
stavit zdejší turistickou 
nabídku, a také, že se cítil 
být v informačním centru 
vítán a svou návštěvu by 
v budoucnu pro získaní 
dalších tipů zopakoval.

„Každé takové hod-
nocení je potěšující, ale 
u našeho íčka není až 
tak překvapující, protože 
v nejrůznějších soutěžích 
v oboru na sebe pravidel-
ně upozorňuje v tom nej-
lepším smyslu,“ těší ná-
městka primátora Jakuba 
Míčka.

TIC F≈M:� Jednu� ze� tří� poboček� najdou� návštěvníci�
na�místeckém�náměstí�Svobody.

Turistické informační centrum 
prošlo „mystery shoppingem“ 

17. LISTOPAD: Pieta�zástupců�města�k�významné-
mu�dni.  Foto: Petr Pavelka
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� (Pokračování�ze�str.�1)
...Zatím nebyla zvána 

veřejnost, akce se zúčast-
nili jen zástupci samospráv, 
s blokádou nám pomohla 
komunální technika, ale 
příště už můžeme provoz 
zablokovat na delší dobu, 
s veřejností, a také se po-
stupně může místo protestu 
posouvat až k Frýdku-Míst-
ku, kde už by pak byly dů-
sledky nepřehlédnutelné,“ 
zdůraznil náměstek primá-
tora Karel Deutscher, který 

byl jedním z iniciátorů této 
petiční aktivity.

Mezi protestujícími byli 
místní, ale i přespolní, 
objevily se i transparenty 
a vše se odbylo za znač-
ného mediálního zájmu. 
Jak už to při podobných 
akcích bývá, nespokojené 
troubení se ozývalo veli-
ce záhy, ale řidiči přijali 
vysvětlování organizáto-
rů a i s ohledem na krátké 
časové omezení souhlasili 
s účelem akce.  (pp)

Blokáda za zrušení poplatku

� (Pokračování�ze�str.�1)
...Jestli to tak je, tak 

na to jsme krátcí. Hezčí 
čísla před Vánocemi uvol-
ní obchody, proběhne ná-
kupní šílenství a po svát-
cích to budeme všechno 
řešit znovu,“ reagoval pri-
mátor Michal Pobucký.

Jarmila Kozlová, vedoucí 
odboru sociálních služeb, 
podala zprávu o aktuál-
ních číslech a dvou nových 
ohniscích nákazy. „Přes ví-
kend jsme řešili 15 pozitiv-
ních zaměstnanců v hospici, 
kde se přes návštěvu nakazil 
jeden klient, pozitivní za-
městnanec je i v Žirafě, a dle 
zjištěných statistik se téměř 
všechny organizace potýkají 

s pozitivními klienty, v do-
mově pro seniory jich je 62, 
mezi třemi čistými je Penzi-
on pro seniory, Přístav a do-
mov sv. Křtitele. V první 
vlně byla testována všechna 
pobytová zařízení, v druhé 
vlně se bude testovat v te-
rénních službách, uvidíme, 
jak to dopadne,“ řekla Jar-
mila Kozlová. „Ve školství 
situace v porovnání s jiný-
mi městy není špatná. Obě 
zařízení pro zaměstnance 
integrovaného záchranného 
systému vše zvládají velice 
dobře, a máme z karantén-
ních důvodů uzavřeny jen 
čtyři třídy na třech škol-
kách,“ uvedl vedoucí odboru 
školství Jiří Adámek.  (pp)

Koronavirus – pomalu 
přichází čas rozvolňování

Statutární město Frý-
dek-Místek spojilo síly 
s Českým červeným kří-
žem a Kurz moderního 
ošetřovatelství v praxi 
v listopadových termí-
nech absolvovaly již de-
sítky lidí, kteří jsou nyní 
připraveni být „pečova-
teli v záloze“ a mohou 
podpořit úsilí zdravot-
níků a dalšího personá-
lu v sociálních službách 
zvládnout koronaviro-
vou pandemii.

V sídle Českého čer-
veného kříže na ulici 1. 
máje je v rámci kurzu 
kladen důraz především 
na praktickou stránku pe-
čovatelské práce, proto 

je v popředí manipulace 
s klientem na lůžku, kdy 
si každý účastník kurzu 
mohl vyzkoušet, že není 
úplně snadné pomáhat 
s hygienou, převlékáním, 
stravováním nebo jen pro-
stým převlečením lůžko-
vin. Kromě polohování se 
absolventi dověděli také 
základy ošetřovatelské 
činnosti ze zdravotního 
hlediska i něco o prevenci 
dekubitů a opruzenin.

„Vím velmi dobře, jaká 
je situace v sociálních 
a zdravotnických zaří-
zeních, která se potýkají 
s nedostatkem personálu 
a jsou vděčna za každého 
dobrovolníka, který do-

káže pomoci. Proto jsem 
se i já rozhodl přihlásit 
se do tohoto kurzu, abych 
jako ošetřovatel v záloze 
mohl v personální krizi 
pomoci. Musím říct, že 
mě to utvrdilo v tom, jak 
je tato práce náročná a že 
všem lidem, kteří se sta-
rají o druhé, patří obdiv. 
Nyní se i já cítím připra-
venější a vím, že bych do-
kázal nějak pomoci, kdyby 
to bylo zapotřebí,“ hodno-
til přínos kurzu náměstek 
primátora Marcel Sikora.

Na prosinec byly vypsá-
ny tyto termíny: 3., 8., 9., 
12., 14., 15. a 16. prosince. 
Více informací na tel. čísle 
777 332 520.  (pp)

PEČOVATELSKÝ KURZ: Nástrahy�péče�o�potřebné�
si�vyzkoušeli�i�náměstek�primátora�Marcel�Sikora�a�za-
stupitel�Martin�Kleinwächter.  Foto: Petr Pavelka

Osmihodinové kurzy připravují pečovatele v záloze

Ve Frýdku-Místku 
bude v následujících 
dnech vykáceno několik 
stromů. Půjde převážně 
o stromy, které usycha-
jí, ale také o ty, které se 
na první pohled jeví jako 
zdravé, ovšem jsou napa-
deny škůdci, dřevokaz-
nými houbami nebo mají 
hnilobu ve kmeni a jiné 
rizikové defekty, které 
snižují jejich zdravot-
ní stav. U těchto stromů 
hrozí reálné riziko roz-
lomení nebo vývratu, což 
by mohlo způsobit újmu 
na zdraví nebo majetku.

Referenti odboru život-
ního prostředí a zeměděl-
ství průběžně monitorují 
zdravotní stav a provozní 
bezpečnost stromů ve své 
správě a vyhodnocují, kte-
rý strom je nutno pokácet 
a na jakém bude proveden 
zdravotní nebo bezpeč-
nostní ořez. 

Kácení a razantní ořezy 
stromů budou zahájeny 
v prosinci a pokračovat 
budou až do března, kdy 
končí období vegetačního 
klidu. Konzultovány byly 
s dendrologem, arboristou 
i ochranou přírody.

Kácet se bude mimo jiné 
v Sadech Bedřicha Smeta-
ny u řeky Ostravice, kde 
je spousta stromů napade-
ných jmelím, které z nich 
vysává život, pak dochází 
k jejich uschnutí a odum-
ření. Ačkoli odbor životní-
ho prostředí a zemědělství 
bojuje proti jmelí ořezy 
a postřiky, nacházejí se 
nejen v tomto parku, ale 
také jinde ve městě stro-

my, na kterých je jmelí 
rozšířeno natolik, že oře-
zy ani postřiky již nepo-
mohou a stromy musí být 
pokáceny z důvodu nízké 
provozní bezpečnosti.

Dále budou káceny 
stromy například na ulici 
Antala Staška. Jeden smrk 
tam usychá a u druhého 
byly za pomoci přístro-
jového měření zjištěny 
defektní kořeny. Kvůli 
hnilobám ve kmeni bude 
na ulici Horní vykáce-
no několik vrb, dále akát 
na ulici Potoční a na ulici 
Lesní javor a smrk, který 
je nestabilní. Kvůli defekt-
nímu větvení a rozsáhlé 
hnilobě bude pokácen 
topol před 6. ZŠ a jme-
lím prorostlé odumírající 
topoly na ulici Na Hrázi 
a Na Poříčí. Silně napaden 
dřevokaznými houbami je 
také dub na ulici Jiráskova 
a červenolistá okrasná sli-
voň na ulici Novodvorská. 
I tyto stromy budou muset 
být pokáceny.

„Za vykácené stromy, 
a to jak v parcích, tak 

i na sídlištích, se snažíme 
v co nejvyšší míře vysazo-
vat stromy nové. Musíme 
ale při tom také dbát na to, 
že je nesmíme vysadit 
v ochranném pásmu ply-
novodů, horkovodů a sítí 
všeobecně, což je zejména 
v sídlištní zástavbě velmi 
omezující. Nicméně i tak 
každoročně vysazujeme 
stovky stromů, loni to 
bylo dvě stě, letos tři sta 
a k tomu každoročně přes 
tisíc keřů,“ řekl primátor 
Michal Pobucký.

Ve veřejné zeleni měs-
to vysazuje převážně 
stromy listnaté, které se 
v městském prostředí 
lépe adaptují a ve vyšší 
míře zachycují prach, eli-
minují hluk a v horkých 
letních dnech plní funkci 
přírodní klimatizace. Je 
tedy v zájmu města vysa-
zovat stromů co nejvíce. 
„A proto také nabízíme 
našim občanům vysa-
dit je na náklady města 
na soukromých pozem-
cích a zahradách,“ připo-
menul primátor Pobucký.

JMELÍ: Symbol� Vánoc,� ale� také� nebezpečný� parazit,�
který�může�stromy�zcela�zahubit.  Foto: Petr Pavelka

Kácení provozně nebezpečných a odumřelých stromů
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V dnešním dílu vám 
přiblížíme provoz, který 
má nejvíce zaměstnanců 
v rámci TS a.s., a to Ze-
leň. Tento provoz udržu-
je plochy veřejné zeleně 
pro statutární město 
Frýdek-Místek včetně 
jeho místních částí Lís-
kovec, Skalice, Panské 
Nové Dvory, Chlebovice, 
Zelinkovice a Lysůvky.

Po zahájení komplexní 
údržby městského arbo-
reta o rozloze necelých 
dvou hektarů v součas-
nosti pracovníci provozu 
pečují o plochu s celko-
vou rozlohou 224 hekta-
rů, přičemž travnaté po-
rosty, ke kterým se řadí 
parkové, parterové a luční 
plochy, doprovodná ze-
leň a květnaté louky jsou 
o celkové výměře 173 ha. 
Kromě toho provoz peču-
je o keřové porosty volně 
rostlé na ploše 114 738 m2 
a o tvarované keřové vý-
sadby na ploše 5 296 m2. 
Zapojené skupiny dřevin 

se rozprostírají na ploše 
300 862 m2. Dále mají 
v péči 5 558 m2 květino-
vých záhonů letniček, 
trvalek a cibulovin v tráv-
níku a 16 976 solitérních 
dřevin.

„V oblasti údržby měst-
ské zeleně byl pro nás 
nejvýznamnější rok 2005, 

kdy jsme uspěli ve výbě-
rovém řízení na údržbu 
veřejné zeleně ve Frýdku. 
Od tohoto roku udržuje-
me celé město včetně jeho 
místních částí. Na pod-
zim v roce 2017 nám bylo 
předáno do správy a údrž-
by i městské arboretum. 
Dalším významným mez-
níkem tohoto provozu byl 
rok 2007, kdy vznikla 
naše pohřební služba Pi-
etas, která je organizač-
ně zařazena právě pod 
provoz Zeleň. Předmět 
podnikání jsme rozšířili 
o tuto činnost vzhledem 
k tomu, že spravujeme 
pro statutární město smu-
teční obřadní síň, vedeme 
agendu hrobové matriky 
a také máme ve správě 
všechny městské hřbito-
vy včetně místních částí,“ 
uvedl předseda předsta-
venstva Jaromír Kohut.

Údržba travnatých 
ploch probíhá od konce 
dubna až do konce září, 
a to s různou intenzitou 

údržby. Pro zabezpečení 
četnosti sečení jsou za-
městnanci TS a.s. v terénu 
i o sobotách, v plném pro-
vozu je deset traktorových 
sekaček, několik křovi-
nořezů a ručních sekaček 
s pojezdem, které jsou 
využívány na dokosování 
trávníků podél obrubníků, 

zábradlí, laviček, odpad-
kových košů a jiných pře-
kážek v zeleni. Svahovité 
plochy s velkým sklonem 
jsou sečeny dálkově ovlá-
danou svahovou sekačkou 
Spider. 

Každoročně je od jara 
do podzimu Frýdek-Mís-
tek zkrášlován několika 
tisíci různobarevných 
květů. Součástí jsou 
i květinové plochy z pří-
mých výsevů, výsadby 
t r va l kovo - le t n i č kové 
v kombinaci s cibulovina-
mi. V centru jsou rozmís-
těny mobilní květinové 
pyramidy a na vybraných 
sloupech veřejného osvět-
lení připevněny ozdobné 
květinové závěsy. Tradič-
ně jsou vysázeny před-
pěstované sezonní květi-
nové sazenice. 

Provoz Zeleň rovněž 
každoročně v jarních mě-
sících obměňuje v měst-
ských pískovištích písek, 
a to hlavně z hygienic-
kých důvodů. Zaměstnan-
ci TS a.s. pečují celkem 
o 117 pískovišť. Nejprve je 
odtěženo přibližně dvacet 
centimetrů starého písku, 
a pokud není třeba pro-
vádět žádnou opravu pís-
koviště, je dosypán písek 
nový, certifikovaný, který 
splňuje předepsanou zr-
nitost, obsah chemických 
látek a bakterií. Následně 
je pak okolí pískoviště 
uklizeno a tím připraveno 
pro hry malých dětí. 

Pracovníci provozu 
Zeleň provádějí zpravi-
dla od června do konce 
srpna letní řezy stromů 

dle pokynů odboru ži-
votního prostředí a ze-
mědělství. Cílem těchto 
prací je zvýšení celkové 
vitality a zdravotního 
stavu stromů, zajištění je-
jich provozní bezpečnosti 
a podchozích a podjezd-
ných profilů komunikací. 
Mnohé ořezy se provádějí 
i na základě oprávněných 
požadavků zdejších ob-
čanů. Jedná se například 
o zasahování vegetace 
do fasád domů či oken. 
Po těchto řezech násle-
duje úklid štěpkováním 
větví. Vzniklá štěpka se 
dále používá k mulčovaní 
výsadeb a keřových sku-

pin na plochách veřejné 
zeleně města.

Na podzim tento pro-
voz zajišťuje podzimní 
úklid listí, z větší části 
pomocí traktorových se-
kaček. Na nepřístupných 
plochách, především pod 
stromy a keři nebo ko-
lem městského mobiliáře, 
kde se strojní technika 
nedostane, probíhá ruční 
vyhrabání. Takto sebrané 

listí se odváží na kom-
postárnu do Bruzovic, 
kde se biologický odpad 
zpracovává. V zimních 
měsících, v období ve-
getačního klidu, se pro-
vádí kácení stromů a řez 
dřevin. Kácení je reali-
zováno vždy na základě 
požadavků z Magistrá-
tu města Frýdku-Míst-
ku, z odboru životního 
prostředí a zemědělství. 
Přednostně se však vždy 
odstraňují havarijní sta-
vy dřevin vzniklé vlivem 
například silného větru, 
aby se co nejrychleji od-
vrátilo ohrožení či újma 
na zdraví občanů nebo 

majetku. Vzniklé paře-
zy jsou pak vyfrézová-
ny. Provoz se pravidelně 
stará i o všechny nové 
stromy, které byly vysá-
zeny v rámci řádné nebo 
náhradní výsadby. U nich 
se s odbornou pečlivos-
tí provádí výchovný řez, 
potřebné opravy kotvení, 
vhodné přihnojení, popř. 
chemické ošetření proti 
škůdcům.

Technické služby města, dnes TS a.s., slaví 25. narozeniny – III.
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Magistrát města 
Frýdku-Místku získal 
z Operačního progra-
mu Zaměstnanost dotaci 
na projekt Zpracová-
ní koncepce sociálního 
bydlení statutárního 
města Frýdku-Místku 
na období 2020–2025 
a její aplikace (reg. č. 
projektu CZ.03.4.74/0.0
/0.0/17_080/0010005). 

V rámci tohoto projek-
tu vznikl dokument s ná-
zvem Koncepce sociálního 
bydlení statutárního města 
Frýdku-Místku na období 
2020–2025, který byl radou 
města schválen v září toho-
to roku. Součástí projektu je 
rovněž vytvoření Pracovní 
skupiny sociálního bydlení, 
zpracování metodik (me-
todika přidělování bytů, 
metodika provázanosti 
sociální práce s bytovou 
a sociální politikou města, 
metodika prevence ztráty 
bydlení) a tvorba webového 
katalogu sociálních služeb 
(https://socialnisluzby.fry-
dekmistek.cz/).

Koncepce sociálního 
bydlení detailně popisuje 
situaci v oblasti bydlení 
ve Frýdku-Místku, popi-
suje stav bytového fondu, 

nákladovost, bytový fond 
ve vlastnictví města, pod-
mínky přidělování bytů 
a další oblasti. Ve Frýdku-
-Místku dochází, podobně 
jako v dalších městech se-
verní Moravy, k postupné-
mu poklesu počtu obyva-
tel a k pomalému trendu 
stárnutí populace. Analy-
tická část dokumentu dále 
obsahuje například popis 
situace v oblasti ubytoven, 
nezaměstnanosti a exeku-
cí.  Ze závěrů analytické 
části vyplývá, že ve městě 
existuje skupina obyvatel, 
která žije v nevyhovujícím 
bydlení, je bezprostředně 
ohrožena ztrátou bydlení 
nebo je bez domova. 

V Koncepci sociálního 
bydlení jsou tyto osoby 
identifikovány a rozděleny 
do tzv. cílových skupin so-
ciálního bydlení na území 
města, na něž se dokument 
zaměřuje. Jsou také detail-
ně popsány a analyzovány 
jejich potřeby v oblasti za-
jištění sociálního bydlení. 
Navržená opatření koncep-
ce jsou směřována k těmto 
cílovým skupinám: ekono-
micky neaktivní senioři, 
osoby se zdravotním po-
stižením, osoby přežíva-

jící venku, v ubytovnách 
a žijící v sociálních služ-
bách, samoživitelé a samo-
živitelky a osoby sociálně 
vyloučené či sociálním vy-
loučením ohrožené. 

Návrhová část je rozdě-
lena do čtyř strategických 
cílů, jejichž naplnění by 
mělo v následujících le-
tech zmírnit definované 
problémy v oblasti sociál-
ního bydlení. 

Jedná se o tyto cíle:
1. Nastavení systému 

prevence ztráty bydlení, 
zvýšení informovanosti 
a finanční gramotnosti cí-
lových skupin;

2. Nastavení efektiv-
ní správy a hospodaření 
s obecním sociálním byto-
vým fondem;

3. Podpora projektů 
a aktivit pro domácnosti 
v bytové nouzi;

4. Podpora sociálních 
služeb z oblasti sociálního 
bydlení.

Každý strategický cíl 
je podrobně rozpraco-
ván do několika opatře-
ní. Podrobnější obsah, 

ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE: Téma�–�sociální�bydlení. 
 Foto: Petr Pavelka

Projekt Zpracování koncepce sociálního bydlení statutárního
města Frýdek-Místek se blíží ke svému zdárnému konci

zdůvodnění jednotlivých 
opatření a jejich naplnění 
jsou popsány v dokumentu 
Koncepce, který je k dis-
pozici ke stažení na tomto 
odkazu: https://social-
nisluzby.frydekmistek.cz/
bydleni/koncepce-social-
niho-bydleni-statutarniho-
-mesta-frydku-mistku.

„Uvědomujeme si, že dis-
ponujeme omezeným po-
čtem sociálních bytů. Hlav-
ním cílem projektu je proto 
přispět ke zvýšení dostup-
nosti dlouhodobého, udrži-

telného a důstojného bydle-
ní pro osoby a domácnosti, 
které žijí v nejistých či ne-
vyhovujících podmínkách. 
Jedná se jak o jednotlivce, 
ale i rodiny s dětmi či matky 
samoživitelky. V takových 
bytech, které jsou nástro-
jem k řešení bytové nouze 
uvedených cílových skupin, 
probíhá s nájemníky sociál-
ní práce, jejíž cílem je naučit 
je bydlení si udržet,“ uvedl 
k projektu náměstek primá-
tora Marcel Sikora. 
 Odbor sociálních služeb

tichá vzpomínka

Vzpomínáme na Rudolfa Horníčka
Většina seniorů naše-

ho města si při vyslovení 
jména Rudolf Horníček 
vybaví z poslední doby 
postavu trochu ohnu-
tou, opírající se o hole, 
obtížně nesoucí na ra-
menou devět křížků. 
Avšak vždy s úsměvem, 
vyjadřujícím radost se 
setkání s přáteli a zná-
mými. S velkým úsilím 
se snažil zúčastňovat 
některých akcí městské 
organizace seniorů.

Šestého listopadu nás 
náhle a navždy opustil 
vzácný člověk, mnohaletý 
předseda seniorské orga-
nizace ve Frýdku-Místku. 
V letošním roce oslavu-
jeme třicáté výročí její-
ho založení. Od počátku 

fungování Svazu důchod-
ců se zapojil do jejího 
rozvoje s velkým elánem 
a obětavostí. Mnoho let 
byl v našem městě jejím 
předsedou a členem kraj-
ského vedení. Za více než 
dvacet let jeho působení 
dosáhla členská základna 
téměř devět set seniorů. 
Takový zájem měl samo-
zřejmě důvod v rozvinutí 
činnosti do mnoha oblas-
tí, které naplňují spokoje-
ný a zdravý život starších 
lidí.  Zahájily se kurzy 
počítačové gramotnosti, 
vzdělávání v jazycích, 
široký rejstřík kulturních 
akcí, zájmové kroužky, 
kondiční a zdravotní cvi-
čení, zájezdy, vycházky 
a byl by ještě dlouhý vý-
čet činností a akcí, jejichž 
základ byl položen za Ru-
dova aktivního působení. 

Nemohu opominout ješ-
tě dvě důležité záležitosti. 
Byly navázány velmi přá-
telské a přínosné vztahy 
se slovenskou Jednotou 
důchodců v Kysuckém 
Novém Městě a spolkem 

slovenských žen Živena 
v Žilině. Ruda byl u zro-
du oboustranně prospěš-
né spolupráce s vedením 
našeho města. To zajistilo 
významnou finanční pod-
poru naší činnosti a jako 
protihodnotu získalo reali-
zaci námětů a připomínek 
k lepšímu životu ve městě. 
Celoživotní práce našeho 
přítele Rudolfa Horníčka 
ve prospěch našich spolu-
obyvatel byla v minulém 
roce oceněna udělením 
Ceny města. V dnešní 
těžké době si zvlášť uvě-
domujeme, jak významná 
byla jeho práce pro napl-
nění života seniorů našeho 
města. Bez jeho díla by-
chom jistě nedosáhli toho, 
že dnes můžeme své ak-
tivity rozvíjet v krásném 
Centru aktivních seniorů. 

Připomeňme si každý, 
kde a při jakých příleži-
tostech se naše cesty se-
tkávaly a jak to obohatilo 
naše životy. Za to děkuje-
me a zachováme si trva-
lou vzpomínku. 

 Dalibor Kališ

Dětem z dětského do-
mova v Čeladné usnadní 
distanční výuku patnáct 
nových počítačů. Dostali 
je od házenkářů a vo-
lejbalistek z Frýdku-
-Místku, kteří nejprve 
přirozeně oslovili frýdec-
ko-místecký dětský do-
mov, ten ale o tento dar 
neměl zájem.

Kvůli epidemii koro-
naviru se momentálně 
spousta dětí učí prostřed-
nictvím počítačů distanční 
výukou. Některým však 
taková technika chybí. 
Díky frýdecko-místeckým 
házenkářům a volejba-

listkám mají teď o poznání 
lepší podmínky děti v dět-
ském domově v Čeladné.

„Chtěla bych ohromně 
poděkovat Motoru Lučina 
a házenkářům a volejba-
listkám z Frýdku-Místku 
za poskytnutí takto skvě-
lého dárku pro výuku na-
šich dětí, protože pro nás 
má velký význam. Vzhle-
dem k tomu, že tady máme 
48 dětí, z toho 20 středo-
školáků a spoustu malých 
dětí na prvním a druhém 
stupni, tak počítačovou 
techniku hodně potřebu-
jeme... 

 (Pokračování�na�str.12)

Házenkáři a volejbalistky nadělovali
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STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

v I. NP objektu č.p. 2321, tř. T. G. Masaryka o výměře 
90,38 m2, I. NP (prodejna), a společné prostory v ob-
jektu č.p. 2320, sestávající se z prostor o výměře 4,86 
m2, I. NP (zádveří), o výměře 3,51 m2, I. NP (kuchyň), 
o výměře 1,32 m2, I. NP (WC), o výměře 1,44 m2, I. 
NP (předsíňka), o výměře 14,53 m2, I. NP (sklad), 
o výměře 9,28 m2, I. NP (kancelář), vše k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek.
Celková výměra prostor prodejny činí 90,38 m2.
Celková výměra společných prostor činí 34,94 m2.

Žádosti o pronájem včetně vámi nabízené výše ná-
jemného zasílejte v zalepené obálce s nápisem „Neot-
vírat – pronájem nebytových prostor tř. T. G. Masaryka 
2320, 2321“ na adresu Magistrát města Frýdek-Mís-
tek, odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, 
nejpozději do 30. 12. 2020 do 14.00 hodin. U nabídek 
podaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka 
(nejpozději do 29. 12. 2020). Doporučená cena nájem-
ného pro tyto prostory činí 2 400 Kč/m2/rok.

Případné dotazy vám zodpoví na telefonním čísle 
558 609 176 Dominika Chludová.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

v I. NP objektu č.p. 49, Zámecké náměstí o výměře 
54,95 m2, I. NP (prodejna), o výměře 11,64 m2, I. NP 
(chodba), o výměře 7,62 m2, I. NP (chodba), o výměře 
3,51 m2, I. NP (šatna), o výměře 4,91 m2, I. NP (ku-
chyňka), o výměře 1,51 m2, I. NP (předsíňka), o vý-
měře 1,12 m2, I. NP (WC), o výměře 41,32 m2, I. NP 
(sklad), k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. 

Prostory budou pronajaty jako celek, kdy celková 
výměra činí 126,58 m².

Žádosti o pronájem včetně vámi nabízené výše 
nájemného zasílejte v zalepené obálce s nápisem 
„Neotvírat – pronájem nebytových prostor Zámecké 
náměstí 49“ na adresu Magistrát města Frýdek-Mís-
tek, odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, 
nejpozději do 30. 12. 2020 do 14.00 hodin. U nabídek 
podaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka 
(nejpozději do 29. 12. 2020). Doporučená cena nájem-
ného pro tyto prostory činí 2 400 Kč/m2/rok.

Případné dotazy vám zodpoví na telefonním čísle 
558 609 176 Dominika Chludová.

Statutární město Frý-
dek-Místek každoročně 
vysazuje ve veřejné zele-
ni stovky nových stromů 
a keřů, které zvyšují kva-
litu životního prostře-
dí. V loňském roce byly 
vysazeny na dvě stovky 
stromů a dva tisíce keřů. 
Letos to bude téměř tři 
sta stromů a tisíc pět set 
keřů za zhruba dva mili-
ony korun.

Technické služby již 
na jaře vysadily velkou 
část keřů a také jehlična-
tých stromů. Na podzim, 
kdy je vhodnější období 
pro výsadbu listnatých 
stromů, z důvodu jejich 
lepšího ujmutí, vysadily 
přes dvě stovky okrasných 
a ovocných dřevin. 

„Se sázením začali 
naši zaměstnanci o něco 
později, než bylo v plá-
nu. Pěstitelské školky se 
v návaznosti na počasí 
s expedicí vzrostlejších 
stromů opozdily. Sazenice 
byly příliš olistěny, proto-
že říjnových mrazíků bylo 
poskromnu. Nicméně pak 
již výsadba běžela na plné 
obrátky,“ řekl předseda 
představenstva TS a.s. 
Jaromír Kohut s tím, že 
nové stromy jsou vysazo-
vány jak na sídlištích, tak 
v parcích i na veřejných 
pohřebištích. 

Do poloviny listopadu 
technické služby praco-
valy například ve vni-
trobloku Vrchlického, 
Ostravská, kde vzniklo 
nové dětské hřiště. Vysa-
dily tam převážně okrasné 
třešně, ale také na čtyřicet 
vajgélií, což je bohatě 
kvetoucí keř. 

Do konce listopadu bylo 
na ulici Bruzovská obno-
veno stromořadí, které 
bylo v majetku Úřadu pro 
zastupování státu ve vě-
cech majetkových a město 
do něj nemohlo zasaho-
vat. „Začátkem roku jsme 
pozemky včetně stromů 
od úřadu získali do své 
správy a nyní je dáváme 
do pořádku. Většina stro-
mů byla ve špatném stavu, 
hrozilo jejich vyvrácení, 
padání větví a podob-
ně. Proto byly vykáceny 
a místo nich byly nyní 
vysazeny na tři desítky 
nových stromů, převážně 
vzrostlých habrů a dře-
zovců i hroznovitě kve-
toucích štědřenců. Keře 

BRUZOVSKÁ: Obnovená�alej.  Foto: Petr Pavelka

Město letos vysadí na 300 stromů a 1 500 keřů

jsme původně chtěli jen 
zmladit, ale nakonec jsme 
je kvůli jejich špatnému 
stavu odstranili s tím, že 
na jaře je nahradí keře vi-
tální, nové,“ řekl primátor 
Michal Pobucký.

Velká výsadba zhruba 
třiceti stromů, zejména 
dubů, okrasných jabloní 
a štědřenců se uskuteční 
také na ulici Českoslo-
venské armády. U cyklos-
tezky v Lysůvkách nově 
porostou hrušně, třešně 
a hlohy. Na centrálním po-
hřebišti ve Frýdku nahra-
dí přestárlé túje na dvacet 
kulovitých javorů.

„Najít vhodná místa pro 
výsadbu stromů se zužu-
jí. Nesmí být vysazovány 
v ochranných pásmech 
plynovodů, horkovodů 
a sítí všeobecně, což je 
velmi omezující. Stromy 
ve městě jsou ale důležité, 
proto nabízíme občanům 
vysadit je na náklady měs-
ta na soukromých pozem-
cích a zahradách,“ připo-
menul primátor Pobucký 
s tím, že letos již takto 
bylo vysazeno dvacet pět 
stromů. „Žadatelé si moh-
li vybrat stromy okrasné, 
jehličnaté i listnaté, anebo 

ovocné. Největší zájem 
měli o švestky a jabloně. 
Vysazovali jsme ale také 
magnolie, buky, borovice, 
jedle a jírovec,“ doplnil 
Jaromír Kohut.

Ve veřejné zeleni město 
vysazuje převážně stromy 
listnaté, které se v měst-
ském prostředí lépe adap-
tují, ale také lépe zachy-
cují prach, eliminují hluk 
a v horkých letních dnech 
plní funkci přírodní kli-
matizace. 

„Jehličnany se v niž-
ších polohách a v rozpá-
lených městech přizpůso-
bují mnohem hůře. Navíc 
bývají také poškozovány. 
Zejména v době Dušiček 
a adventu se setkáváme 
s tím, že stromy mají oře-
zané nebo ulámané vět-
ve. Evidujeme i případy, 
kdy před Vánocemi měly 
stromky odřezané špičky 
nebo byly uřezány celé,“ 
postesknul si primátor 
Michal Pobucký. Z výše 
uvedených důvodů jsou 
ve městě vysazovány 
odolnější druhy jehlična-
nů, a to převážně v mís-
tech hustější zástavby, aby 
byly více pod dohledem 
nás všech.
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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. plocha 
a nádvoří (stavba bez č.p./č.ev. je součástí pozemku p.č. 
62/2) – Na Půstkách
nebyt. prostor o výměře 17,69 m2, I.NP (sklad)
stavba budovy č.p. 10 na pozemku p.č.18/1 zast. 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 10 je součástí pozem-
ku p.č. 18/1) – ul. Radniční 
nebytový prostor o celkové výměře 30,48 m2 (pro-
dejna)    
stavba budovy č.p. 49 na pozemku p.č. 67 zast. plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 49 je součástí pozemku 
p.č. 67) - Zámecké náměstí
nebytový prostor č.1.01 o výměře 54,95 m2, I. NP 
(prodejna)
nebytový prostor č.1.02 o výměře 11,64 m2, I. NP 
(chodba)
nebytový prostor č.1.04 o výměře 7,62 m2, I. NP 
(chodba)
nebytový prostor č.1.05 o výměře 3,51 m2, I. NP (šatna)
nebytový prostor č.1.06 o výměře 4,91 m2, I. NP (ku-
chyňka)
nebytový prostor č.1.07 o výměře 1,51 m2, I. NP (před-
síňka)
nebytový prostor č.1.08 o výměře 1,12 m2, I. NP (WC)
nebytový prostor č.1.09 o výměře 41,32 m2, I. NP 
(sklad)
stavba č.p. 400 na pozemku p.č. 706/44 zast. plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 400 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 
(schodiště)
nebytový prostor č.113 o výměře 22,32 m2, I. NP 
(komunikační chodba)
nebytový prostor č.114 o výměře 19,64 m2, I. NP 
(schodiště)
nebytový prostor č.115 o výměře 4,37 m2, I. NP 
(zádveří)
nebytový prostor č.116 o výměře 8,52 m2, I. NP 
(kancelář)
nebytový prostor č.117 o výměře 1,20 m2, I. NP (výtah)
nebytový prostor č.118 o výměře 14,60 m2, I. NP 
(kancelář)
nebytový prostor č.119 o výměře 5,12 m2, I. NP (sklad)
nebytový prostor č.120 o výměře 36,65 m2, I. NP 
(učebna)
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 
(kabinet)
nebytový prostor č.125 o výměře 30,41m2, I. NP 
(chodba)
nebytový prostor č.126 o výměře 10,34 m2, I. NP 
(chodba)
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 
(kancelář)
nebytový prostor č.130 o výměře 8,13 m2, I. NP 

(údržba)
nebytový prostor č.131 o výměře 10,58 m2, I. NP 
(údržba)
nebytový prostor č.132 o výměře 12,50 m2, I. NP 
(kancelář)
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 
(kopírka)
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 
(chodba)
nebytový prostor č.202 o výměře 24,69 m2, II. NP 
(chodba 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 
(sociální zařízení zaměstnanci)
nebytový prostor č.205 o výměře 27,01 m2, II. NP 
(chodba)
nebytový prostor č.206 o výměře 7,60 m2, II. NP 
(sociální 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 
(učebna ZŠ)
nebytový prostor č.209 o výměře 35,40 m2, II. NP 
(učebna ZŠ)
nebytový prostor č.217 o výměře 24,56 m2, II. NP 
(chodba a schodiště)
nebytový prostor č.220 o výměře 26,23 m2, II. NP 
(chodba)
nebytový prostor č.222 o výměře 39,88 m2, II. NP 
(učebna VOŠ)
nebytový prostor č.223 o výměře 35,40 m2, II. NP 
(učebna VOŠ)
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 604 je součástí pozemku 
p.č. 1437/4) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VIII. NP 
(kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 606 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 č.p. 646 je součástí po-
zemku p. č. 1542) – Kostikovo náměstí 
nebytový prostor o výměře 36,96 m2, II. NP (kan-
celář č. 2.09, 2.10).
nebytový prostor o celkové výměře 9,77 m2, IV. 
NP (kuchyň, sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 22 m2, IV. NP 
(kanceláře č. 4.01)
nebytový prostor o celkové výměře 17,29 m2, IV. 
NP (kanceláře č. 4.02)
nebytový prostor o celkové výměře 23,96 m2, IV. 
NP (kanceláře č. 4.03)
nebytový prostor o celkové výměře 14,12 m2, IV. 
NP (kancelář č. 4.10)

nebytový prostor o celkové výměře 37,28 m2, IV. 
NP (kanceláře č. 4.11, 4.12)
nebytový prostor o celkové výměře 45,05 m2, IV. 
NP (kancelář č. 4.13)
nebytový prostor o celkové výměře 21,28 m2, IV. 
NP (kancelář č. 4.14)
nebytový prostor o celkové výměře 5,10 m2, IV. 
NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 28,07 m2, V. 
NP (kanceláře č. 5.02, 5.03)
nebytový prostor o celkové výměře 3,49 m2, V. NP 
(sociální zařízení)
nebytový prostor o výměře 15,16 m2, V. NP (sklad)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 2299 je součástí po-
zemku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 16,58 m2, I. NP (pro-
vozovna)
nebytový prostor o výměře 1,44 m2, I. NP (WC)
nebytový prostor o výměře 31,30 m2, I. PP (sklad)
stavba budovy č.p. 2320 na pozemku p.č. 2878/3 zast. 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 2320 je součástí po-
zemku p.č. 2878/3) - tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor č.1.16 o výměře 4,86 m2, I. NP 
(zádveří)
nebytový prostor č.1.15 o výměře 3,51 m2, I. NP 
(kuchyň)
nebytový prostor č.1.14 o výměře 1,32 m2, I. NP (WC)
nebytový prostor č.1.13 o výměře 1,44 m2, I. NP 
(předsíňka)
nebytový prostor č.1.12 o výměře 14,53 m2, I. NP 
(sklad)
nebytový prostor č.1.11 o výměře 9,28 m2, I. NP 
(kancelář)
stavba budovy č.p. 2321 na pozemku p.č. 2878/2 
zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 2321 je součástí 
pozemku p.č. 2878/2) - tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor č.1.01 o výměře 90,38 m2, I. NP 
(prodejna)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavě-
ná 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 zastavě-
ná 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 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je součástí po-
zemku p.č. 3987/2) – bývalá místecká kasárna:
kancelářské a skladové prostory
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí po-
zemku 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. 
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Rozhodnutím Kraj-
ského úřadu se naše ško-
la stala po uzavření škol 
14. října útočištěm pro 
děti zaměstnanců Inte-
grovaného záchranné-
ho systému. Pro nového 
pana ředitele byla tato 
situace nelehká. Organi-
zace chodu školy mu čas-
to kradla klidný spánek, 
ale i přesto mu zbýval 
úsměv nejen pro děti, ale 
i zaměstnance školy.

Od prvních dnů měly 

děti zajištěny pestrý pro-
gram. Dopoledne jim naši 
učitelé, vychovatelé i asi-
stenti pomáhali s online 
výukou, odpoledne po dob-
rém obědě následoval pří-
jemný relaxační program. 
V prvních týdnech jsme 
zajišťovali i provoz mateř-
ské školy a setkání s takto 
malými dětmi pro někte-
ré z nás jistě byla výzva. 
Všichni zaměstnanci se 
zhostili nových úkolů s vel-
kou flexibilitou a obětavos-

Dne 22. října byla 
otevřena naučná stezka 
Chlebovická medová sto-
pa. ZO ČSV Frýdek-Mís-
tek a spolek Včelařský 
naučný areál nabízí ná-
vštěvníkům Včelařského 
naučného areálu v Chle-
bovicích či běžným tu-
ristům poznat obor vče-
lařství a zajímavosti obce 
Chlebovice.

Stezka byla otevřena 
u příležitosti 25. výročí za-
ložení včelařského muzea 
a 700 let znovuobnovení 
obce Chlebovice. První 
její veřejné představení 
proběhlo na Včelařských 
slavnostech 30. srpna, kde 
ji posvětil místecký děkan 
P. Daniel Vícha.

Na celkem pěti stano-
vištích se účastníci mohou 
seznámit s 12 včelařskými 
tématy a 12 zajímavými 
místy Chlebovic, z nichž si 
mohou ověřit své nové zna-
losti v Medulinčině kvízu. 

Tato naučná stezka je 
zpestřena i herním prv-
kem. Pro ty návštěvní-
ky, kteří si chtějí zpestřit 
procházku, je k dispozici 
hrací karta Medovka, kte-
rou si mohou vyzvednout 
ve Včelím obchůdku nebo 
ve schránce u Včelařského 
naučného areálu v Chle-
bovicích. Správnými od-
pověďmi na otázky včel-
ky Medulinky získají klíč 
k odhalení podstaty našeho 
bytí. Po předložení správné 
odpovědi obdrží ve Včelím 
obchůdku upomínkový 
list. Vše lze zajistit i elek-
tronickou formou.

Trasa vede obcí Chle-
bovice po žluté turistické 
značce k rozhledně Pano-
rama až ke kříži Milénia.

Chlebovická medová 
stopa vznikla za finanční 
podpory Moravskoslez-

ského kraje, Statutárního 
města Frýdku-Místku, 
firmy VYNCKE, ZO ČSV 
Frýdek-Místek a Včelího 
obchůdku.

Poděkování patří firmě 
Světlo v zahradě a firmě 
MAMIART. Grafické 
ztvárnění včelky Medulin-
ky provedla paní Blanka 
Vostrá. Po celou dobu po-

máhali členové Včelařské-
ho kroužku mládeže Frý-
dek-Místek, který si vzal 
patronát nad údržbou této 
jedinečné naučné stezky.

Podrobné informace 
o CHMS: 

www.medovastopa.cz 
 Marie Knödlová, 
 autor projektu 

 Chlebovická medová stopa

Na Pětce i v době uzavření škol zněl dětský smích

Chlebovická medová stopa

www.medovastopa.cz

MEDOVÁ STOPA

Naučná stezka, na které včelka Medulinka 
představuje 12 zajímavostí z oboru včelařství  

a obce Chlebovice. Správné odpovědi na kvízové 
otázky odhalí návštěvníkovi základ našeho bytí.

CHLEBOVICKÁ MEDOVÁ STOPA

Zvoní, děti běží 
na chodbu, „Svačinu, 
pití,“ volá za nimi paní 
učitelka… Takovou pře-
stávku v online vyučová-
ní nenajdete. A přece je 
máme, trochu jiné a mož-
ná vás i překvapí, jak si je 
děti dovedou oživit.

Dnešní přestávka ve 2. 
B byla hudební. Začalo to 
docela nenápadně otáz-
kou: „Můžeme ukázat, co 
děláme ve volném čase?“ 
zazněl opatrný dotaz. Uka-
zujeme si často – knihy, to, 
co upečeme, co postavíme, 
jakou zrovna hrajeme hru, 
kamínky, které jsme dosta-
li jako dárek, obrázky…

Tentokrát bylo ale vše 
jinak. Ozvalo se brnkání, 
zvuky strun a zpěv, a to 
houslista Adam vytáhl 
housličky. Za chvilku se 
přidala Julča: „Můžu za-
hrát na violoncello?“ Proč 
by ne, řekl by každý učitel, 

a ono se objevilo violoncel-
lo. A dokonce i hrálo – tedy 
naše Julča hrála. Viktor ne-
odolal a předvedl dokonalé 
kytarové akordy. Po něm 
to se svou kytarou zkusil 
i Tadeášek. „Příště se při-
dám s klavírem,“ říkám si, 
ale online to asi díky posu-
nu signálu nezvládneme.

Před přestávkou jsme si 
četli o tom, jak děti nosily 
do školy své domácí maz-
líčky. Julča se inspirovala 
a hned přidává nápad: „Co 
kdybychom si do školy při-
nesli každý svůj hudební 
nástroj!“ Zajímavá myš-
lenka…

Takže máme cíl – až se 
vrátíme do školy a budeme 
moci zpívat a hrát, přidá-
me k našemu dvojhlasu, 
který zvládáme na jednič-
ku, i pořádnou kapelu. Že 
jsme malí? To vůbec neva-
dí – muziku máme všichni 
v srdci.  Renata Spustová

Víte, jak vypadá online přestávka?

tí, abychom zaměstnancům 
IZS vyšli maximálně vstříc 
a dali jim najevo, jak moc si 
jejich práce vážíme.

A tak, když jsme v pod-
večer předávali unaveným 
rodičům usměvavé děti, 
mohli jsme mít příjemný 
pocit dobře vykonané prá-
ce.

Děkujeme všem kole-
gům za spolupráci, neboť 
souběžně s péčí o tyto 
děti po celou dobu na naší 
škole probíhala i distanč-

ní online výuka pro naše 
kmenové žáky, a tak 
všechno dobře zorganizo-

vat nebylo úplně snadné. 
 Eva Srostlíková, 
 Denisa Šťotková



≈  9  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku

poděkování

Školství

Statutární město Frý-
dek-Místek a Kontakt-
ní pracoviště ÚP ČR 
Frýdek-Místek se do-
hodli na společném po-
stupu v podpoře vhod-
ného výběru povolání 
a odpovídající profes-
ní přípravy pro žáky 
ukončující povinnou 
školní docházku. V této 
souvislosti je pro násle-
dující období připrave-
na série článků, které 
se budou volbě povolání 
věnovat.
Rady pro rodiče:
Současná epidemiologic-
ká situace dnům otevře-
ných dveří na středních 
školách nesvědčí. Jako 
náhradní řešení se nabízí 
navštívit webové stránky 
jednotlivých středních 
škol. Můžeme zde najít 
spoustu důležitých in-
formací a někdy i mož-
nost virtuální prohlídky 
školy. 
Pokud již víte, kam 
a na jaký obor chce vaše 
dítě podat přihlášku, 
máte vyhráno. V opač-
ném případě je důleži-
té hledat informace či 
poradit se s odborníky. 
Není však dobré rozho-

dovat za vaše dítě, vhod-
nější je diskutovat o jed-
notlivých možnostech 
povolání a najít cestu 
společně.
Uvádíme možné otázky 
pro rodiče k zamyšlení 
o možnostech budoucího 
vzdělání svého dítěte:
• Má nějaké zájmy? Jak 
tráví volný čas? Může 
ve svém studiu na zájmy 
navazovat? Práce, která 
jej bude bavit, jej bude 
taktéž naplňovat.
• Jak se projevuje vzhle-
dem ke kamarádům 
a k jiným lidem – je ra-
ději samo nebo mezi lid-
mi? Bude pro něj vhodná 
práce v kolektivu či o sa-
motě? Některé pozice 
vyžadují týmové hráče, 
jiná místa jsou vhodná 
pro samotáře.
• Jaké jsou vlastnos-
ti mého dítěte – klad-
né i záporné? Který 
obor studia může jeho 
vlastnosti rozvinout či 
utlumit? Může tyto do-
vednosti přenést do bu-
doucího zaměstnání 
nebo podnikání?
Silné i slabé stránky, 
vlastnosti, schopnosti 
jedince využívá např. 

Profitest na www.infoab-
solvent.cz v záložce „pro 
žáky ZŠ a jejich rodiče“. 
Tento test doporučujeme 
především dosud neroz-
hodnutým žákům.
• Jakou má fyzičku? Má 
zdravotní omezení?
U některých studijních 
oborů je nezbytnou sou-
částí přihlášky na střed-
ní školu i posudek zdra-
votního stavu dětského 
lékaře. V případě zdra-
votních problémů dítěte 
vhodnost oboru pro své 
dítě konzultujte s pří-
slušným odborným lé-
kařem (ortoped, psycho-
log…).
• Jaký má školní pro-
spěch? Jak se připravuje 
do školy?
• Jaké má za sebou úspě-
chy, neúspěchy – v ce-
lém dosavadním životě?
V jednom z předchozích 
článků jsme se věnovali 
typům škol a vhodnos-
ti výběru dle známek 
na vysvědčení. Žák, 
který přípravu zvládá 
bez větších potíží a uči-
vo si pamatuje snadno, 
může zvolit studijní obor 
s větším podílem studia 
(gymnázium, lyceum). 
Jde o žáky s průměrem 
známek na vysvědčení 
do 1,6. Maturitní obory 
na odborných školách 

jsou vhodné pro ty, kdo 
nemají na vysvědčení 
čtyřky. U výučních obo-
rů bude rozhodující pře-
devším celkový průměr 
známek – měl by být co 
nejlepší. 
• Jaké jsou mé finanční 
možnosti?
Při výběru soukromé 
školy se předem zajímej-
te o výši školného, ter-
mín zaplacení, možnosti 
splátek, slevy. V případě 
ubytování na interná-
tu je vhodná předchozí 
návštěva, alespoň virtu-
ální, nalezení vhodného 
dopravního spojení.
Takové otázky vás nave-
dou na možnosti budou-
cího uplatnění vašeho 
syna nebo vaší dcery. 
Každý člověk je jedineč-
ný, pro každého je místo 
na trhu práce. A je škoda 
toho nevyužít jen tím, že 
dítě „přinutíme“ studo-
vat obor, který nechce.
Například Petra bavila 
práce se dřevem a chtěl 
se stát truhlářem. Rodiče 
byli přesvědčeni, že musí 
nastoupit na průmyslov-
ku, protože bez maturity 
to bude mít v životě těž-
ké. Petr rodiče poslechl, 
ale na průmyslovce se 
mu i s ohledem na vel-
ký podíl teoretických 
předmětů nedařilo. Přes 

pokusy o doučování mu-
sel školu opustit. Nyní je 
v prvním ročníku na uči-
lišti – obor truhlář. Škola 
jej baví a zvládá ji dobře.
Konzultace k výběru 
oboru poskytuje také In-
formační a poradenské 
středisko pro volbu po-
volání, tel. 950 113 487, 
e-mail: ips.fm@uradpra-
ce.cz. Konzultace jsou 
bezplatné.
Informace o nejbližších 
školách a oborech ob-
sahuje „Atlas školství-
-Moravskoslezský kraj“, 
který připravil Úřad 
práce ČR ve spolupráci 
se středními školami, 
na konci měsíce října 
2020 byl distribuován 
do základních škol.
Příště: „Co když mě ne-
přijmou?“
Připravil: Úřad práce 
ČR. Krajská pobočka 
v Ostravě, Kontaktní 
pracoviště Frýdek-Mís-
tek
Školy� se� letos�prezentují�
také�zde:

Pro deváťáky, jejich rodiče a nejen pro ně – IV.
Volba povolání 2020

V dnešní době – a nejen 
nepříjemné kovidové – 
máme mnohdy pocit, že 
lidé velmi často myslí 
jen každý na sebe, ne-
starají se o své okolí, žijí 
si ve svých „bublinách“. 
O to více překvapí, když 
někdo přijde s rukou na-
taženou ne pro získání 
pomoci či výhod pro sebe, 
ale s rukou nabízející po-
moc druhým.

Naše učitelky prvního 

stupně oslovily s žádos-
tí o pomoc moderátorku 
České televize paní Noru 
Fridrichovou, která se 
v současné době velmi 
obětavě angažuje v organi-
zování pomoci potřebným 
– zejména samoživitelům 
s malými dětmi. Nežádaly 
pochopitelně pomoc pro 
sebe, ale pro dva malé dru-
háky z naší školy, kteří se 
nemohli účastnit distanční 
výuky pro chybějící tech-

nické vybavení.
Prostřednictvím Nadač-

ního fondu pomoci zpro-
středkovala paní Fridri-
chová předání notebooku 
chlapcům a umožnila tak 
jednodušší zapojení dětí 
do výuky. Patří jí velké 
poděkování rodiny i nás 
všech – stejně jako těm, 
kterým není pomoc dru-
hým lhostejná. 

 Šárka Nahodilová, 
 ředitelka školy 

Když si lidé pomáhají...

Vážená paní Fridrichová,
velmi si vážíme vaší obětavé práce pro Nadační fond pomoci, jehož pro-

střednictvím získali notebook k distanční výuce chlapci – dvojčata z druhé tří-
dy naší školy. Velké poděkování vám posílají také oba hoši se svou maminkou.

Šárka Nahodilová, ředitelka školy ZŠ Komenského 402, Frýdek-Místek
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Opatření pro OSVČ v souvislosti s koronavirovými omezeními

 

 

OPATŘENÍ PRO OSVČ  
(aktualizováno 21. 10. 2020) 

Opatření/Program Typ výdaje/Kompenzační opatření Podrobnosti 

Program 
„Ošetřovné“ 
(OČR) pro OSVČ 
II 
PŘIPRAVOVÁN 

- dotace kompenzující OSVČ opatření proti koronaviru – ošetřování člena rodiny (OČR) ve výši 400 Kč za 
každý den OČR  

- Výzva programu je v přípravě, stanovené období a detaily k příjmu žádostí budou zveřejněny co nejdříve 

Podpora ve formě dotace bude vyplacena OSVČ, která: 
- pečuje o dítě mladší 10 let (dítě/děti musí být nejpozději k poslednímu dni stanoveného období mladší 

10 let), které jinak navštěvuje školu či jiné dětské zařízení v současné situaci uzavřené z důvodu šíření 
infekce COVID-19, nebo pro účely péče o dítě, které se nemůže účastnit výuky z důvodu nařízení 
karantény, obojí za předpokladu, že na stejné dítě nečerpá tuto dotaci nebo jiný příspěvek sloužící ke 
stejnému účelu žádná jiná osoba  

- pečuje o nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve 
stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud nemůže navštěvovat školu z 
důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, za 
předpokladu, že na stejné nezaopatřené dítě nečerpá tuto dotaci nebo jiný příspěvek sloužící ke 
stejnému účelu žádná jiná osoba  

- pečuje o osobu, jež je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné 
osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která byla umístěna 
dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá, na základě 
mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, za předpokladu, že na stejnou osobu nečerpá 
tuto dotaci nebo jiný příspěvek sloužící ke stejnému účelu žádná jiná osoba 

-  

Ministerstvo průmyslu a obchodu: 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-
media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-
_osetrovne_-pro-osvc-ii--257383/ 

 

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

- Schválený návrh nyní ve zrychleném legislativním procesu projedná 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. 

Ministerstvo financí 

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

 
 

 

- 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 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-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  

 

 

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. 

Ministerstvo pro místní rozvoj: 

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

 

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 

 

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/zaru
ky/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 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

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

Ministerstvo pro místní rozvoj: 

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

 

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 

 

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/zaru
ky/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 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

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

 

 

- 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. 

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. 

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

Národní sportovní agentura 

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

 

inzerce



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  12  ≈ Sport

DARY DĚTEM: Sportovci�potěšili�dětský�domov. 
 Foto: Jan Smekal

� (Pokračování�ze�str.�5)
...Tato doba je pro nás ve-

lice náročná jak výukově, 
tak materiálně, takže tento 
dar nám obrovsky pomů-
že,“ zdůraznila Kateřina 
Surovíková, ředitelka dět-
ského domova v Čeladné. 

S nápadem pomoci dě-
tem, které jsou samy, při-
šel vedoucí družstva Pe-
pino SKP Frýdek-Místek 
Zdeněk Verlík. „V dnešní 
nelehké době jsme chtěli 
udělat Mikuláše pro děti. 
Oslovil jsem majitele naší 
firmy, který má s těmito 
akcemi zkušenosti. Domlu-
vili jsme se na tom, že firma 
pomůže dodáním počítačů 
a my vybereme určitý fi-
nanční příspěvek pro děti. 
Půjde zhruba o 12 tisíc 
korun. Hlavní myšlenkou 
bylo pomoct dětem, které 
jsou samy,“ vysvětlil Zde-
něk Verlík. 

„Myšlenka vybrat nějaké 
peníze na děti se nám všem 
ohromně zalíbila. Sám mám 
doma dvě děti na distanční 
výuce, takže vím, jak je to 
teď pro ně náročné. Vě-
řím, že jim to do budoucna 
pomůže. Chtěl bych jim 
za sebe i za všechny spolu-
hráče popřát, aby překonali 
tuto nelehkou dobu,“ řekl 
Tomáš Sklenák, který v le-
tošní sezoně po patnácti le-
tech strávených v Německu 
opět obléká frýdecko-mís-

tecký dres. „Dětem doma 
určitě škola chybí, protože 
na distanční výuce se tak 
nesoustředí, jako by seděly 
v lavicích ve svých třídách. 
Je to pro všechny hrozně 
náročné. Na druhou stranu 
je dobře, že se alespoň tím-
to způsobem učí. V tomto 
ohledu mohou počítače 
dětem ohromně pomoct,“ 
pokračoval. 

„Jsme moc rády, že 
nás házenkáři oslovili, 
abychom se na této akci 
s nimi mohly podílet. Když 
vezmeme v potaz dobu, 
která nyní je, tak počítače 
pro děti jsou jednou z nej-
lepších možností, jak jim 
nyní pomoci,“ poznamena-
la volejbalistka Sokola Frý-
dek-Místek Veronika Šnel-
lyová. Koronavirus jejímu 
týmu letos značně zkom-
plikoval život. „Po měsíci, 
co jsme trénovaly, nám 
polovina týmu spadla 
na dvacet dní do karantény. 
Příprava tak přišla vniveč, 
takže jsme se do toho zase 
musely znovu vracet, což 
nebylo vůbec jednoduché. 
Jsme rády, že jsme alespoň 
dva týdny mohly trénovat 
v hale a v sobotu už se bude 
zase hrát, byť s povinností 
testovat hráčky, které co-
vid neprodělaly. Sezona tak 
bude zajímavá, různorodá 
a snad se dohraje,“ dodala 
Šnellyová.

Házenkáři a volejbalistky nadělovali

Dva těžké zápasy pro-
ti prvním dvěma cel-
kům průběžného pořadí 
UNIQA volejbalové ex-
traligy mužů 2020/2021 
odehrál o víkendu tým 
Black Volley Beskydy. 
Na rozdíl od soboty, kdy 
frýdecko-místečtí pora-
zili Ústí nad Labem, byli 
v neděli v Českých Budě-
jovicích tím méně šťast-
ným celkem.

Oba dva dny byl k vi-
dění pohledný a bojovný 
volejbal. Sice bez diváků 
v hale, ale všechny zápasy 
jsou živě přenášeny, takže 
fanoušci týmu trenérského 
dua Jakub Salon a Marek 
Tomáš mohli sledovat obě 
víkendové sportovní bitvy 
doma.

Sobotní utkání, které 
mělo lehce pikantní ná-
dech, protože trenér Black 

Volley Salon ještě v loň-
ské sezóně vedl právě tým 
ze severu Čech, přineslo 
pětisetovou bitvu, ve které 
se o vítězi rozhodovalo až 
po několika neproměně-
ných mečbolech na obou 
stranách. Z vítězství se 
nakonec radovali domácí 
borci.

Tým Black Volley však 
neměl prostor na odpoči-
nek, protože hned v neděli 
se přesouval na jih Čech. 
Ačkoliv Black Volley 
nebyl favoritem zápasu, 
začal na jihu Čech velmi 
bojovně. První set nešťast-
ně prohrál až v koncov-
ce a druhým, vítězným, 
srovnal skóre na 1:1. Pak 
však na straně frýdecko-
-místeckých nastoupila 
únava, a naopak na straně 
soupeře čerstvé síly z la-
vičky, což v konečném 

Volejbalová extraliga se rozjela na plné obrátky

Po dlouhých 41 dnech 
se opět rozběhla Ex-
traliga žen ve volejbale 
a A-tým Sokola Frýdek-
-Místek přivítal na do-
mácí palubovce tým VK 
Šelmy Brno. Start to bo-
hužel nebyl moc úspěš-
ný, jelikož první dva 
sety hladce ovládly hos-
tující hráčky v poměru 
13:25 a 16:25. Ve třetím 
setu se naše hra zved-
la a podařilo se nám ho 
získat 25:20. Následu-
jící sadu si ale hostující 
hráčky už utéct nene-
chaly a zvítězily znovu 
16:25.

V prvním setu domi-
novaly hostující hráčky 
z Brna hlavně na úto-
ku a přehrály domácí 
ve všech herních čin-
nostech. V druhém setu 
sokolky prohrávaly 4:0, 
dotáhly na 9:12, ale opět 
přišla série bodů Brna, 
10:16, 13:21 a Šelmy s pře-
hledem zvítězily. Třetí set 
byl nejvyrovnanější. So-
kolky dokázaly vést 11:7, 
Šelmy otočily na 12:13, 
ale domácí tým zabojo-
val a otočil stav na 18:13 
a set dovedl do vítězného 
konce.

Hodnocení Leoše Cha-
lupy, trenéra TJ Sokol 
Frýdek-Místek: „V prv-
ních dvou setech nám 
chybělo srdce a zápal pro 

hru, soupeř to měl hodně 
jednoduché. Ve třetím 
setu jsme se zkoncentro-
vali a zvedli. Dařilo se 
nám na příjmu a tím pá-
dem se nám dařilo i v úto-
ku. V koncovce se nám 
podařilo třikrát zablo-
kovat a set jsme zlomili 
na svou stranu. Takovou 
hru bychom chtěli před-
vádět každý zápas. Stej-
nou kvalitu hry se nám 
podařilo udržet i ve čtvr-
té sadě, kdy jsme do sta-
vu 9:9 hráli vyrovnanou 
partii. Zbytek setu byl ale 
podobný zbylým dvěma, 
kdy se nám vůbec neda-
řilo. Takovým volejbalem 
se prezentovat nechceme 
a také nemůžeme. Musí-
me si více věřit a ve hře 
zúročit vše, co do hry dá-
váme v tréninku.“

Daniela Pavelková 
(kapitánka TJ Sokol Frý-

dek-Místek): „První dva 
sety od nás hodně špatné. 
Od třetího setu jsme zača-
ly hrát chytře a bojovně. 
Šelmy si však zbytek zá-
pasu zkušeně pohlídaly.“

Soňa Nováková (kapi-
tánka VK Šelmy Brno): 
„Jsem ráda za tři body. 
Ve třetím setu se Frýdek 
zvedl, lépe podával. Na-
štěstí jsme zvládly čtvrtý 
set.“

Ondřej Boula (tre-
nér VK Šelmy Brno): 
„Po dvou dobře odehra-
ných setech jsme k dal-
šímu přistoupili nezod-
povědně. Ale na rozdíl 
od včerejšího zápasu nás 
to nestálo body.“

Sestava: Hadáčková, 
Uhrová, Pavelková, Tká-
čová, Staňková, Borov-
cová, libero Teperová. 
Mitrega, Šnellyová, Gry-
garová, Petrová.

Neúspěšný start po covidové pauze
TJ Sokol F-M – VK Šelmy Brno 1:3 (13:25, 16:25, 25:20, 16:25)

součtu přineslo vítězství 
domácích v poměru 3:1, 
což potvrzují i slova trené-
ra Jakuba Salona: „Hlavní 
rozdíl byl jednoznačně 
v širším kádru. My jsme 
v sobotu hráli s Ústím dvě 
a půl hodiny, skončili jsme 
v 10 hodin večer a hned 
ráno jsme přejížděli sem. 
Bohužel jsme kvůli tomu 
neměli dostatek sil, aby-
chom vybojovali třetí set. 
Domácí dobře servírovali 
a měli lépe odpřihrává-
no, ale jinak si myslím, 
že jsme byli vyrovnaným 
soupeřem.“ K prohře jistě 
kromě dlouhého cestová-
ní „pomohlo“ také to, že 
se v sobotu zranil blokař 
Matt August, který tak 
rozšířil marodku a spolu 
s Milanem Moníkem sle-
dovali zápas pouze v tele-
vizi.
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a dalších předních českých hudeb-
níků (Pavel Skála, Jaromír Honzák 
a Jiří Zelenka). Koncertně hrají prů-
řez tvorbou od prvního alba Malé pís-
ně do tmy (1984) až po poslední Čas 
holin (2014), které je svým obsahem 
čím dál tím aktuálnější.
V době vydání prvního alba „Malé 
písně do tmy“ (1984) působila kapela 
jako bratrské trio – Marek, Kryštof 
a David byli na české hudební scéně 
svým přístupem zcela ojedinělí. Syno-
vé významného hudebního skladatele 
Petra Ebena (1929–2007) dostali kla-
sické hudební vzdělání, zároveň však 
vstřebávali vlivy moderní folkové, jaz-
zové a rockové muziky. Svou schop-
ností čerpat ze všech těchto zdrojů 
a umění používat různé neobvyklé hu-
dební nástroje vznikl absolutně netra-
diční, na české scéně nenapodobitelný 
„ebenovský zvuk“. Navíc ve spojení 
s výjimečnými texty Marka byli a do-
posud 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 kultov-
nímu filmu s Louisem de Funèsem, 
dává tentokrát velkou hereckou pří-
ležitost v hlavní roli ženě-komičce. 
Po podnikateli Bertrandovi tedy nyní 
přichází Clara Barnier, stejně rázná 
podnikatelka, matka, šéfová i man-
želka, již nic na světě nezlomí. Nic, 
kromě její vlastní rodiny...
Herecké obsazení: Jana Paulová, Da-
vid Suchařípa, Ladislav Hampl, Jan 
Kříž, Denisa Pfauserová / Leontina 
Hromádková, Vendula Fialová, Bar-
bora Vyskočilová / Marie Křížová

Změna programu vyhrazena.
DŮLEŽITÉ!!!

Přeložená představení Kultura F≈M 
– nové termíny/ vstupenky zůstávají 
v platnosti:
• Transky, body, vteřiny 
| př. Sk. Ostravská divadla – 12. 1. 
2021
• Mandragora 
| př. Sk. Ostravská divadla – náhradní 
termín hledáme
• Jak sbalit ženu 
| předpl. sk. Chytré rozptýlení – 19. 1. 
2021
• Utíkejte, slečno Nituš! 
| př. sk. Chytré rozptýlení – náhradní 
termín hledáme
• TrioDuBois 
| př. sk. Komorní koncerty – náhradní 
termín hledáme
• Farana Piano Duo 
| př. sk. Komorní koncerty – 28. 1. 
2021

Národní dům | Cena: 510 Kč / 360 Kč 
(studenti, ZTP/P a senioři)
Klasická hudba v podání špičkových 
českých interpretů a souborů v Ná-
rodním domě.
Představení:
- The Stringz a Tomáš Savka / Novo-
roční koncert s přípitkem
- Indi Stivín a Alice Springs
- Victoria Ensemble / Múza Versailles

Komorní koncerty 
| Předplatné hudba

Historický sál ZUŠ | Cena: 450 Kč / 
300 Kč (studenti, ZTP/P a senioři)
Kouzelné večery s klasickou hudbou 
v secesním sále Základní umělecké 
školy.
Představení:
- Benda Quartet
- Trio Harmonia / Slavné operní, ope-
retní 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

Další tipy na dárky:
Luboš Pospíšil a 5P 

| mimo předplatné | St 17. 2.2021 | 
cena 320 Kč v předprodeji, 350 Kč 
na místě – koncert Luboše Pospíšila 
s obnovenou kapelou P5 | cena 320 Kč 
v předprodeji, 350 Kč na místě

Cyklocestování 2021 
| Pá 12. – Ne 14. 3. 2021 | permanentka 
390/350 Kč, Blok A 100/80 Kč – ces-
tovatelský festival

Bratři Ebenové 
| mimo předplatné | Čt 29. 4. 2021 | 
cena 450/400 Kč – koncert – průřez 
tvorbou 1984–2014

Lady Oskar 
| mimo předplatné | St 12. 5. 2021 | 
cena 550 Kč – představení div. Kalich 
např. s herečkou Janou Paulovou

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 osobitými aranž-
má známých klasických, swingo-
vých, popových a muzikálových 
skladeb. Instrumentální propojení 
houslí, piana a cella vytváří dokonalý 
souzvuk a výjimečný zážitek.
Buďte s námi u tohoto originálního 
Novoročního koncertu s The Stringz 
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 Dianiška 
na osud hlavní hrdinky nahlíží opti-
kou bizarního sitcomu, která je jeho 
tvorbě vlastní. K autorskému diva-
dlu inklinoval již v průběhu studia 
DAMU. Po absolvování katedry či-
noherního herectví dostal angažmá 
v libereckém divadle F. X. Šaldy, 
kde začal psát a s kamarády vytvářet 
vlastní inscenace, které byly reali-
zovány mimo dramaturgický plán 
oblastního divadla. Jeho tvorba je 
doslova inspirována životem. Větši-
nou 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 tvoří 
kytarista Mirek Linhart (Yo Yo band, 
Žáha...) a o generaci mladší muzikan-
ti: klávesista a kapelník Ondřej Fencl 
(též Schodiště, Hromosvod, V. Merta, 
Marsyas...), bubenice Pája Táboříko-
vá (též Payanoia, Jasná páka) a basky-
tarista Martin Štec (ex-Vltava).

Pá-Ne 12.–14. 3. 2021
Cyklocestování

Nová scéna Vlast | Vstupné: Vstupné: 
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, promítá-
ní, 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 můžete 
vydat s cestovateli na kolech do růz-
ných koutů světa. Speciální host: Pa-
vel 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. sektor 
(10.–18. řada): 400 Kč
Bratři Ebenové – kapela tří bratří 
Ebenových (Marek, Kryštof, David) 

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
Dárkové poukazy

Od 1. 12. bude na recepci Národního 
domu znovu spuštěn prodej DÁR-
KOVÝCH POUKAZŮ v hodnotě 
450 Kč a 250 Kč a také VSTUPENEK 
na akce, vhodné i jako tipy na vánoč-
ní dárek. Vstupenky lze koupit také 
online – více informací na www.kul-
turafm.cz.

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

Stále máte možnost zakoupit si Před-
platné na sezónu 2021 a zajistit si tak 
kvalitní kulturní zážitek. Potěšte sebe 
či své blízké tímto originálním dárkem.

Chytré rozptýlení 
| Předplatné divadlo

Nová scéna Vlast | Cena: 1 350 Kč / 
1 200 Kč (studenti, ZTP/P a senioři)
Přední herecké osobnosti v inscena-
cích, které vás pobaví osvěžujícím 
humorem.
Představení:
- Jak jsem vyhrál válku / Divadlo A. 
Dvořáka, Příbram
- Mužské oddelenie / Radošínské na-
ivné 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 komické 
momenty.
Představení:
- Matka / Vršovické divadlo MANA
- Relativita / Divadlo v Řeznické
- Scény z manželského života / Agen-
tura Harlekýn

Ostravská divadla 
| Předplatné divadlo

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

Kruh přátel hudby 
| Předplatné hudba

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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• Oscar pro Emily 
| př. sk. Silné příběhy – náhradní ter-
mín hledáme
• ZRUŠENO | 4000 dnů | př. sk. Silné 
příběhy – o náhradním titulu a termí-
nu uvedení vás budeme informovat.
• Lady Oskar 
| mimo předplatné – 12. 5. 2021
• Olympic Permanentní Tour 2020 – 
11. 5. 2021
• Povídání v Zeleném Baru – na pra-
videlné besedy navážeme v roce 2021.

Kreativní, pohybové a taneční
kurzy v Národním domě

• V návaznosti na nadále trvající na-
řízení vlády jsou veškeré kurzy stále 
dočasně přerušeny. Jakmile bude 
možné kurzy opět zahájit, všechny 
zrušené lekce budou postupně nahra-
zovány (stejné dny i časy dle původ-
ních rozpisů), aktuální informace bu-
dou uváděny na webových stránkách 
KulturyFM a registrovaní kurzisté 
obdrží rozpis náhradních termínů 
do e-mailů, které uvedli při registraci.
• V případě dalších dotazů nás kon-
taktujte:
• 773 788 652, michaela.kocourko-
va@kulturafm.cz
• 777 728 094, hana.janackova@kul-
turafm.cz

Umělci, nenechte
svou tvorbu spát!

Doba koronavirová s sebou v kultuře 
přináší jistá rozčarování, zklamání, 
ale i nové výzvy a začátky. Je čas za-
stavit se, promýšlet, tvořit…
Skládáš nebo tvoříš doma do šuplíku? 
Jsi slyšet či vidět v online světě? Dej 
nám o sobě vědět a my tě podpoříme 
v mediálních kanálech Kultura F≈M 
(facebook, Instagram, You Tube).
Touto výzvou chceme podpořit 
všechny regionální umělce, kteří nyní 
nemohou vystupovat či fungovat 
v běžných podmínkách tak jako dřív. 
Podělte se s námi o vaše zkušenosti 
s fungováním v kultuře a inspirujte 
další. 
Kontaktní osoba pro zaslání námětů 
a další informace: lenka.vaskova@- 
@kulturafm.cz, Tel: 778 710 773. 
 Tým Kultura F≈M

www.knihovnafm.cz
Místecká pobočka 

Oddělení beletrie je přesunuto 
do prostor v Národním domě na ul. 
Palackého. Naučné oddělení je slou-
čeno se stávající studovnou Místek. 
Oddělení pro děti a mládež je slouče-
no 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

MUZEUM BESKYD

Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
Fax: 558 630 452

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

Seznam hygienických opatření 
a bezpečnostních pokynů naleznete 
na webových 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 obchodníci, řemesl-
níci nebo představitelé společenského 
života ve Frýdku a Místku v době 1. 
poloviny 20. století, vám přiblíží naše 
výstava.
Výstava potrvá do 10. ledna 2021.

Akce:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA 
– HLEDAČKA 

Více informací na webových strán-
kách nebo na pokladně muzea.

STUDIJNÍ KNIHOVNA
Nabízíme všem zájemcům o odbor-
nou a regionální literaturu více než 
38 000 svazků a také několik druhů 
přírodovědných a společenskověd-
ných vědeckých časopisů. 
Knihovna otevřena: Pondělí, čtvr-
tek: 9.00–12.00, 13.00–17.00. Pátek: 
9.00–12.00

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

Taky vás mrzí, 
že nemůžete mezi nás?

Nevadí, my můžeme za vámi! :-)
Pokud nám to situace dovolí, chystá-

me pro vás
PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK

v jógovém sále na E. Krásnohorské
od pátku 11. 12. 

až do neděle 13. 12. 2020
Podívejte se na naše webové 

stránky, kde najdete nejen krásné 
VÁNOČNÍ DÁRKY

z dílny výtvarnice Lenky 
Kovalové, ale také

ZDEŇKOVO VYPRÁVĚNÍ 
- krásné a pozitivní moudra od pana 

Zdeňka Šebesty. 
CVIČENÍ PRO SENIORY

Protahování se v sedě na židli ocení 
nejen naši senioři. Zkuste to pod ve-
dením naší Alenky.

CVIČENÍ S ANNOU
Krátká i delší videa na protažení 
a uvolnění celého vašeho těla, přede-
vším páteře.

Dále vám nabízíme:
CD SE CVIKY I S RELAXACÍ,

podle kterých můžete cvičit či relaxo-
vat z pohodlí vašeho domova.

Toto vše a ještě více 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 Páclová.

jógA V DENNíM žIVoTě

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

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

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

Více informací na webu.

SAHADžA jógA

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

Lekce sahadža jógy 
a přirozené meditace 

– Pionýrů 839, budova A 
(Seliko park).

jógA BERKANA

Tel.: 603 793 595
eva@berkana.cz

www.yoga-berkana.cz
Každý čtvrtek od 15.45–16.45
Zdravá záda jógově – kurz

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

Každý pátek od 16.00 - 18.00
Terapeutická jóga, kurz

lIDoVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

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

Kurz – Cvičení 
nejen pro seniory

Pod vedením Věry Řehové
Vstupné 50 Kč.

Každé úterý od 17–18 
a 18–19 h.

Kurz cvičení 
– Stabilizace páteře 

Vstup 100 Kč, přihlašování na: 
739 202 721

Každý čtvrtek od 18–19.30
Kurz Arteterapie 

Výborný kurz na poznání sebe 
sama a odbourání stresu, 

vstupné 80 Kč.
FILATELISTÉ

z frýdecko-místeckého klubu KF 
07–09 nabízejí členství pro zájemce 
o tuto zájmovou, vzdělávací a sbě-
ratelskou činnost. Bližší informace 
všem zájemcům poskytneme kaž-
dý čtvrtek (mimo letní prázdniny) 
v salonku Lidového domu v Místku 
v čase 16.00–18.00 hodin. 

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
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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 Ost-

ravská 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

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 Faunaparku!

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, dopolední 
Miniškolku pro děti bez rodičů, od-
borné 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 Montes-
sori pomůckami a materiálem. Vě-
nujeme se zde především aktivitám 
praktického života, rozvíjíme s dětmi 
smyslové vnímání, jemnou i hrubou 
motoriku, řečové, hudební i výtvarné 
dovednosti. Děti zde mají možnost 
zvykat si na kolektiv dětí a dospělých, 
rozvíjet komunikaci, své sociální 
kontakty 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 poutavé příběhy 
a zahrají si hry.
Termín: úterý 14.00–15.00 (pro děti 
od 4 do 7 let)

Hudební škola Yamaha 
pro děti od 4 měsíců do 7 let

Kurzy ve spolupráci s Hudební ško-
lou Yamaha. Program spojuje několik 
aktivit do uceleného celku: rytmizace 
písní, pohyb, hra na základní Orffovy 
nástroje (dřívka, rolničky, činelky, 
bubínky a další), výtvarná činnost, 
od 4,5 let základy hudební nauky 
a hry na flétnu, práce s boomwhac-
kers, zvonkohrami…
Termín: 
Robátka – pro děti od 4 do 18 měsíců 
– čtvrtek od 10.00
První krůčky k hudbě 1 pro děti od 1,5 
do 3 let – čtvrtek od 9.00 a od 11.00
První krůčky k hudbě 2 pro děti 
od 2,5 do 4 let – čtvrtek od 15.30
První krůčky k hudbě 3 pro děti 
od 3,5 do 5 let – čtvrtek od 16.30

Zdravotní cvičení pro děti 
a skupinové zdravotní 

cvičení pro ženy
Kurzy ve spolupráci s FyzioM. Sku-
pinové cvičení pro děti od 5 let dle 
konceptu DNS FIT KID a zdravotní 
skupinové cvičení pro ženy po poro-
du pod vedením zkušené fyziotera-
peutky.
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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Pro inzerci  volejte  
603 249 743

Firma KORA 
produkt s.r.o. v Dobré 

přijme zaměstnance 
na pletení korbačíků 
a na zpracování sýrů 
na odpolední směny. 

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

pan Miroslav Slanina. 
Firma poskytuje 

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

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

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

Tel.: 732 494 040

POMOC OSAMĚLÝM V KARANTÉNĚ
A COVID POZITIVNÍM OBČANŮM

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

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

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

Tř í le té obory zakončené výučn ím l i s tem:

29-53-H/01 PEKAŘ

29-54-H/01 CUKRÁŘ

29-56-H/01 ŘEZNÍK-UZENÁŘ

65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK

69-51-H/01 KADEŘNÍK

66-52-H/01 PROPAGACE A REKLAMA (RVP ARANŽÉR)

66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

Č tyř le té obory zakončené matur i tn í zkouškou:

65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH

65-41-L/01 GASTRONOMIE

69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

31-43-M/01 ODĚVNICTVÍ

N ás tavbové obory:

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ , 3- le té s tud ium 

tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek, tel .: 558 630 041

e-mail: sekretariat@ssgos.cz, www.ssgos.cz

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb,

Frýdek-Místek, příspěvková organizace

gastronomie,
oděvnictví
a služeb

NABÍDKA OBORŮ 2021/2022 

„S námi do života...”

CHLEBOVICKÉ BRAMBORY
nabízí

vánoční balení salátových brambor
2 kg – 50 Kč, 5 kg – 100 Kč

OTEVŘENO:
BRAMBORÁRNA CHLEBOVICE
Po-Pá 7 – 12, 13 – 16         So 8 – 12

tel.: 608 612 763, www.chlebovickebrambory.cz

Senior Point je i po dobu uzavření provozu 
z důvodu epidemie covid-19 dostupný, 

a to na tel. čísle 770 122 800 
nebo přes e-mail frydek@seniorpointy.cz 
(informace pro případ potřeby vyřizování 
a předání Spasu, pomoc seniorům, aktivity, 

soutěže atd.), a to do konce roku 2020.


