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Rady města

slovo primátora
Vážení občané, 
koronavirová situace, především v kontextu celore-

publikovém, se nelepší, a tak musíme být i my v rámci 
města neustále ve střehu a snažit se, abychom se alespoň 
ve Frýdku-Místku nedostali za hranu, kdy budou muset 
v nemocnici rozhodovat o tom, komu zdravotnickou péči 
poskytnou a komu ji z nedostatku kapacit budou muset 
odepřít. Jedním z dalších našich kroků se stalo zavedení 
pravidelného testování na radničních budovách, které vy-
užívají naši úředníci, a my tak můžeme zamezit nekontro-
lovanému šíření viru a ochránit další naše zaměstnance, 
stejně jako vás, kteří s nimi přicházíte do styku. Počet 
zachycených případů z prvního týdne testování jasně uka-
zuje, že testování je po očkování další pilíř boje s covidem, 
který můžeme kombinací těchto fungujících zbraní pora-
zit. Dosvědčuje to i klid v našich sociálních zařízeních, 
kde už se nám podařilo úspěšně naočkovat klienty v nej-
ohroženější věkové skupině. Cestu tedy vidíme a bylo by 
dobré, aby se na ni vydali i další zaměstnavatelé, podobně 
jako už pravidelné testování zavedly například městské 
technické služby. Vedle toho jsme se dostali do dalšího 
nouzového stavu vyhlášeného vládou, která jej spojuje 
s dalšími opatřeními, od nichž si slibuje pokles rekordních 
čísel nakažených, ale tady je na místě říct, že je můžete 
vytahovat co tři dny jako králíky z klobouku nebo udě-
lat brainstorming se všemi odborníky, „odborníky“ i zá-
stupci „selského rozumu“ a jejich nápady aplikovat jeden 
po druhém, ale stejně to ničemu nepomůže, když se opat-
ření nebudou dodržovat. Chápu, že už se všichni cítí, jako 
rodičky, kterým už popáté řekli, že musí naposled zatlačit, 
ale musíme do toho všichni společně jít. A věřit, že tou-
žebný výsledek se konečně dostaví.  Michal Pobucký

Opoziční zastupitelé na volné 
téma – kontrolní výbor... (str. 2)

Sdílená kola od března  (str. 2, 3)
Covid v MŠ Anenská, trochu 
neformálně, ale výstižně… (str. 9)

TESTOVÁNÍ: Magistrát se rozhodl umožnit zaměstnancům snadnější testování, aby 
omezil riziko šíření mezi úředníky.  Foto: Petr Pavelka

Koronavirus ve Frýdku-Místku: Klid před bouří?

Fr ýdecko -m ístecká 
radnice si ve spolupráci 
s nemocnicí domluvila tes-
tování na Covid-19 v pro-
storách úřadu a ve dvou 
dnech se při zhruba 270 
otestovaných lidech poda-
řilo odchytit deset nakaže-
ných. Jejich okamžitá izo-
lace nepochybně pomohla 
zabránit dalšímu nekont-
rolovanému šíření, přesto 
magistrát pro jistotu 
musel uzavřít i jeden celý 
odbor – správy obecního 
majetku.

„Máme zhruba čtyři stov-
ky zaměstnanců, snažíme se 
o osvětu a jít v každé chvíli 
příkladem, a proto jsme se 
rozhodli, že jim opakovaně 
budeme umožňovat antigen-
ní testování přímo na praco-
višti, aby to bylo pro ně co 
nejpohodlnější. Ukázalo se, 
že je to dobrá cesta, že má 
smysl testovat osoby, které 
leckdy ani netuší, že jsou 
nakažené a šíří nevědom- TESTY: Do čtvrthodinky se ví výsledek.  Foto: Petr Pavelka

Radnice testovala úředníky
ky virus dál,“ zhodnotil 
primátor Michal Pobucký, 
který šel příkladem se 
všemi členy vedení měs-
ta. Ocenil, že zaměstnanci 
úřadu možnosti masivně 
využili a dobrovolně ab-
solvovali proceduru, kte-
rá se sice nedá přirovnat 
k návštěvě zubaře, ale také 
není úplně nejpříjemnější. 
Tyčinku v nosních dírkách 
však všichni zvládli a byli 
ujištěni, že reflex v podobě 

aktivace slzných kanálků 
je zcela normální. Chlapi 
sice museli snést nějakou 
tu feministickou větičku 
o tom, že by s takovou klid-
ně zvládli i porod, a kdyby 
sestřičky měly, tak jim asi 
i rozdají obrázky za stateč-
nost, ale „mateřský přístup“ 
nikomu nevadil, dokonce ti, 
kteří měli možnost srovná-
ní s dřívějším testováním, 
oceňovali personál za jeho 
jemnost.  (pp)

Poslední únorové za-
sedání Krizového štábu 
Statutárního města Frý-
dek-Místek se neslo spíše 
v očekávání nepříjem-
ných věcí příštích.

„Situace v kraji je nej-
lepší v porovnání s celou 
Českou republikou, ale je 
na místě obava, co bude 
za nějaké tři týdny, že je 
to jen takový klid před 
bouří,“ shrnul primátor 
Michal Pobucký, jenž in-
formoval o přípravách 
očkovacích center a množ-
ství vakcín, které by měl 
mít kraj k dispozici.

„Sitauce v našem regio-
nu je lepší než jindy a bu-
deme si jenom držet pal-
ce, ať to tak zůstane a ať 
nejsme zase v těch obrov-
ských číslech,“ potvrdila 

zklidnění hygienička Bla-
žena Braunsteinová.

„Máme velkou radost, že 
co se týče nákazy v poby-
tových zařízeních, nemáme 
po očkování žádného pozi-
tivního zaměstnance ani kli-
enta, takže se ochrana rizi-
kových skupin daří,“ přidala 
další pozitivní zprávu ve-
doucí odboru sociálních slu-
žeb Jarmila Kozlová, která 
řešila dostupnost respirátorů 
pro dvě stovky bezdomovců 
na území města.

Že to ale nemusí být 
dál jednoduché, naznačil 
za Policii ČR Petr Klega: 
„Personálně jsme stabili-
zovaní, vyhýbá se nám to. 
Ale atmosféra houstne, to 
vnímáme všichni. Jsme 
jediná represivní složka 
státu a začíná to být nároč-

né udržet. Máme ale jasné 
noty a pokyny a snažíme 
se.“  (pp)
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„Již při výstavbě Centra 
zdravotních a sociálních 
služeb, (dnešní hospic), se 
uvažovalo po získání všech 
přilehlých pozemků o vý-
stavbě nové příjezdové ces-
ty k tomuto zařízení z ulice 
I. J. Pešiny. Od roku 2011 
leží projekt v šuplíku. Če-
kalo se na dořešení majet-
kových vztahů k pozemku 
parc. č. 5486 k. ú. Frýdek, 
orná půda o výměře 13661 
m2. Jedná se o pozemek 
podél cesty Na Bažinách, 
který v restituci získala 
Římskokatolická farnost 
Frýdek. V roce 2018 díky 
směnné smlouvě se stalo 
vlastníkem tohoto pozem-
ku Město Frýdek-Mís-
tek. Pro zajištění klidové 
zóny v okolí hospice, bez 
možnosti výstavby byto-
vých domů, byla navržena 
změna územního plánu 
tohoto pozemku na veřej-
nou zeleň. Na horní části 
pozemku by byla realizo-
vána nová příjezdová cesta 
k hospici a dolní část by 
sloužila k rozšíření stávají-
cího arboreta. 

Blíží se jaro a to je ideální 
čas na zahájení kroků a rea-
lizaci obou projektů, aby se 
vše stihlo ještě v tomto vo-
lebním roce. Ivan Vrba

 za klub KSČM

„Na podzim loňského 
roku jsem převzal pozici 
předsedy Kontrolního vý-
boru (KV) Zastupitelstva 
města F-M. Hlavním úko-
lem KV je kontrolovat, zda 
město při svém fungování 
dodržuje zákony a předpisy 
a zda skutečně dochází k pl-
nění toho, na čem se usnese 
Zastupitelstvo a Rada měs-
ta. V praxi tak výbor hlídá 
veřejné zakázky, zacházení 
s majetkem, nebo třeba stře-
ty zájmů (a to se za mého 
předchůdce nedělo).

Základem je práce s in-
formacemi, což na našem 
magistrátu není to nejsnad-
nější. Chybí inteligentní 
informační systém a o in-
formace je nutné žádat 
„ručně“ příslušné vedoucí 
pracovníky a čekat (vedou-
cí odborů mi vždy vyjdou 
vstříc, za což jim všem 
tímto děkuji, ale určitému 
čekání se člověk nevyhne).

KV za poslední měsíce 
nabral dobrý směr, spoleh-
livým indikátorem toho je 
vždy protest ze strany ČSSD. 
Při práci s registrem smluv 

jsme upozornili na vážné 
nedostatky smluv jedné 
městské příspěvkové organi-
zace (k nelibosti primátora) 
a na únorovém výboru se mi 
podařilo otevřít téma spor-
ného prodeje pozemků pro 
potápěčské centrum SCU-
BA (opět k nelibosti ČSSD). 
Kdykoli chci na výbor po-
zvat jiného zastupitele, aby 
přednesl důležité informace, 
ČSSD je zásadně proti.

Práce výboru je na del-
ší běh, pomalu ale začíná 
přinášet ovoce.

 Igor Juriček, Piráti
„Pirátský zastupitel Ju-

riček ve svém příspěvku 
jmenoval konkrétně mne 
i ČSSD a jsem nucen ně-
které věci uvést na pravou 
míru. Pokud mou nelibostí 
myslí ten fakt, že jsem jej 
spolu s náměstkem upo-
zornil taktně na skutečnost, 
že pan Juriček postupoval 
v rozporu se zákonem, a on 
se následně za svůj omyl 
omluvil, pak chápu. Nicmé-
ně přiznám se, že sám jsem 
zvědavý na výsledky kon-
trol pod jeho vedením, bo-
hužel musím přiznat, že za-
tím to vypadá tak, že plná 
pusa řečí, ale skutek utek.

Sám pirát Juriček píše, 
že má kontrolovat veřejné 
zakázky, zacházení s ma-
jetkem a další věci. Když se 
podíváme do zápisů z jed-
nání kontrolního výboru, 
pak zjistíme, že pan Juriček 
za šest měsíců své práce pro-
vedl přesně NULA kontrol 
veřejných zakázek a zkon-
troloval přesně NULA na-
kládání s majetkem města.

Spíše to vypadá na po-
litikaření ze strany Pirátů, 
čehož jsme byli již svědkem 
i na jednání zastupitelstva, 
kdy na jejich návrh byl od-
volán předchozí předseda 
kontrolního výboru práv-
ník Ivan Vrba, údajně pro-
to, že je členem KSČM. Ti 
stejní Piráti pak na jednání 
krajského zastupitelstva 
zvolili jako krajského před-
sedu kontrolního výboru 
jiného člena KSČM a tam 
jim to nevadilo? Zvláštní. 
Asi byl důvod jiný a zůstal 
veřejnosti utajen.

Pan Juriček hovoří o ne-
libosti ČSSD. Ano, naši čle-
nové kontrolního výboru ne-
sou velice nelibě nečinnost, 
neboť ani po šesti měsících 
od nástupu piráta Jurička 
nebyl schopen navrhnout ani 
plán kontrol, tedy přehled 

toho, co by se vůbec mělo 
kontrolovat. Nejen, že tedy 
nepředložil plán kontrol, ale 
ani s kontrolami nezačal. 
Připomeňme, že pan Juriček 
tuto činnost vykonává jako 
své zaměstnání a měsíčně 
dostává skoro 65 tisíc korun.

A co je na tom všem celé 
nejvíc podivné, je skuteč-
nost, že některým kontrolám 
i sám dokonce brání. Podle 
zákona má kontrolní výbor 
kontrolovat činnost i ostat-
ních výborů, a když zazněl 
návrh provést kontrolu fi-
nančního výboru, který vede 
předseda za hnutí ANO, tak 
se pan Juriček velice bránil 
a svým hlasováním zamezil 
provedení kontroly. Proč?

Jedinou věc, kterou se 
nyní rozhodl zkoumat, je 
prodej pozemku z roku 2009, 
tedy čtyři volební období 
zpět, přičemž tento prodej 
již byl dokonce prověřován 
i soudně a máme pravomoc-
né rozhodnutí soudu, které je 
definitivní. A tato věc se ře-
šila již v minulém volebním 
období, kdy ji měl na starost 
tehdejší náměstek Kajzar, 
který se snažil z toho pro-
deje udělat politickou kauzu 
už před třemi lety a nyní 
stejnou věc vnuknul panu 
Juričkovi. Takže to ani není 
tak, že pan předseda něco 
objevil, protože se nejedná 
o žádnou novinku, ale spíše 
skočil na špek hnutí Naše 
Město a Jiřímu Kajzarovi.

Pirát Juriček ani ne-
předložil zastupitelům 
výroční zprávu o své čin-
nosti za loňský rok. Jsem 
zvědavý, jak bude vypadat 
zpráva za ten letošní. Není 
to málo, pane Juričku? 
 Michal Pobucký, ČSSD

„Dámy a pánové, v mi-
nulém čísle jste si mohli 
přečíst věcný popis sledu 
událostí kolem Hotelu Cent-
rum, který sepsal kolega Jiří 
Kajzar. Ve zkratce, někteří 
politici v roce 2018 v dražbě 
za více než 41 miliónů (o 12 
milionů dráž než byl od-
had) koupili Hotel Centrum 
a nyní chtějí ti samí politici 
stavbu (podle odborných 
odhadů) za dalších 20 mi-
liónů poslat k zemi. Cílem 
má být získat stavební po-
zemky. Jejich cena by tak 
vyšplhala na neuvěřitelných 
20 000 Kč za metr čtvereční 
a ve výsledku bychom přišli 
o více než 60 miliónů. Jedná 
se o učebnicovou ukázku 

špatného hospodaření, vy-
plývajícího z neexistence 
dlouhodobé strategie a vize 
rozvoje města. Pod výčtem 
faktů opět nechyběla tento-
krát již nikým nepodepsaná 
reakce „potrefených“, která 
se zmohla jen na výkřik „on 
lže“. Pochopitelně nezmě-
nila nic na výše popsaných 
skutečnostech.

Situace je o to nesmysl-
nější, když je město Frý-
dek-Místek vlastníkem tisí-
ců a tisíců metrů pozemků 
určených pro výstavbu. 
Byty pro seniory, star-
tovací byty, domovinku, 
Alzheimer centrum i další 
občanskou vybavenost je 
na nich možné začít stavět 
téměř okamžitě a bez vel-
kých vstupních investic.

Primátor města je tou 
hlavní osobou, která rezi-
denční výstavbu za stov-
ky miliónů na pozemcích, 
na kterých nyní stojí bý-
valý Hotel Centrum, ak-
tuálně prosazuje. Proč? Je 
to opravdu jen chaotické 
řízení, manažerské selhá-
ní a mizerné hospodaře-
ní? Absurditu celé situace 
podtrhuje fakt, že město 
pod vedením ČSSD za po-
slední čtvrtstoletí neposta-
vilo jediný městský byt.

A když si do celé mozaiky 
dosadíme skutečnost, že bý-

valé vedení města za ČSSD, 
jehož součástí je i nynější 
primátor, prodávalo lukra-
tivní stavební pozemky 
zákulisním hráčům ČSSD 
i za 200 korun za metr, na-
víc na nikdy neexistující 
projekt tzv. potápěčského 
centra, vyjasní se situace 
zcela. Pokud bude město 
hospodařit podle ČSSD 
a bude metr prodávat kama-
rádům z partaje za 200 ko-
run a jinde metr za 20 000 
korun, tedy za stonásobek, 
kupovat za naše společné 
peníze, budou ztráty pro 
město jen narůstat. Nelíbí se 
vám to? Nám také ne!

Proto jsme vyzvali vede-
ní města, aby se pokusilo 
získat městské pozemky 
zpět soudní cestou. Vzhle-
dem k tomu, že kupec a je-
den z kmotrů ČSSD, nikdy 
nedodržel smlouvu, existu-
je reálná šance uspět. Jsem 
rád, že i kontrolní výbor, 
po letech formální existen-
ce, pod novým vedením 
České pirátské strany, za-
číná konat a i přes odpor 
a obstrukce některých čle-
nů za ČSSD prosazuje zařa-
zení celé kauzy na jednání 
zastupitelstva města.“ 

 Petr Korč, Naše Město
(příspěvky opozičních 

zastupitelů nejsou redakč-
ně upravovány)

Zpravodajství

Opoziční zastupitelé na volné téma – kontrolní výbor, Hotel Centrum

Statutární město Frý-
dek-Místek zahajuje již 
čtvrtou sezonu bikesha-
ringu, letos se společ-
ností Nextbike. Zahájení 
sezony modrých kol od 1. 
března se sice kryje s vy-
hlášením nového nouzo-
vého stavu a omezením 
pohybu, kola jsou však 
přesto využitelná.

Když se probíráte jed-
notlivými nařízeními a vý-

jimkami, lze nextbiky vyu-
žít na cestě do zaměstnání 
a k výkonu podnikatelské 
nebo jiné obdobné činnosti 
nebo k nezbytným cestám 
za účelem zajištění nezbyt-
ných potřeb osob příbuz-
ných a blízkých nebo po-
třeb pro jinou osobu (např. 
dobrovolnictví, sousedská 
výpomoc), zajištění péče 
o děti nebo o zvířata. 

 (Pokračování na str. 3)

Sdílená kola od března 

ARBORETUM: Rozsáhlá zahrada navázaná na při-
lehlý hospic již brzy znovu ukáže krásu jarních květů. 
 Foto: Petr Pavelka
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fámy-fakta
Petr Korč: „Ve zkrat-

ce, někteří politici v roce 
2018 v dražbě za více než 
41 miliónů (o 12 milionů 
dráž než byl odhad) kou-
pili Hotel Centrum a nyní 
chtějí ti samí politici stavbu 
(podle odborných odhadů) 
za dalších 20 miliónů po-
slat k zemi. Cílem má být 
získat stavební pozemky. 
Jejich cena by tak vyšpl-
hala na neuvěřitelných 
20 000 Kč za metr čtvereční 
a ve výsledku bychom přišli 
o více než 60 miliónů.“

Fakta: Statutární město 
Frýdek-Místek vydražilo 
Hotel Centrum, o který byl 
značný zájem (dražba trvala 
tři a půl hodiny s 238 přího-
zy), hlasy radních za ČSSD, 
KDU-ČSL a ANO 2011. 
Radní za hnutí Naše Město 
měli stanoven finanční limit 
40 milionů korun a od této 
částky již s dalšími příhozy 
nesouhlasili (o 11 milionů 
dráž než byl odhad). Naše 
Město chtělo tedy před 
lety koupit Hotel Centrum 
stejně jako strany součas-
né koalice. Jen o zhruba 
jeden jediný milion korun 
levněji. Dokonce dle zápi-
su se jeden hlas patřící Na-
šemu Městu objevil i při 
částce o pouhý půlmilion 
menší než byla výsledná 
vydražená.  Naším Městem 

vypočítávané přepočty cen 
za metr čtvereční a údajné 
ztráty jsou tak jen neuvě-
řitelné (jak Petr Korč sám 
správně píše) politické fabu-
lace, protože cílem nebylo 
získat stavební pozemky. 
Cílem bylo, aby město mělo 
vliv na další osud této stra-
tegické nemovitosti v centru 
města, aby zde nevznikla 
ubytovna pro byznys s chu-
dobou, ale potřebné byty 
pro seniory a startovací 
byty pro mladé. Jiří Kajzar 
tento cíl ve svém minulém 
příspěvku popíral, a proto 
jsme mu připomenuli jeho 
předchozí vyjádření, která 
jej usvědčovala ze lži.

Petr Korč přesto 
v dnešním příspěvku píše: 
„Pod výčtem faktů opět ne-
chyběla tentokrát již nikým 
nepodepsaná reakce „potre-
fených“, která se zmohla jen 
na výkřik „on lže“.

Fakta: Znovu tedy pro 
ty, co v minulém čísle ne-
zaznamenali, zveřejňujeme 
alespoň některé protichůd-
né výroky, k posouzení 
onoho „výkřiku“:

Jiří Kajzar, nyní opo-
ziční zastupitel:

„Město nikdy nemělo 
pádný důvod hotel kupovat, 
a už vůbec ne ho bourat. 
Důvod uvedený primátorem 
města, že se zabránilo vzni-

ku sociální ubytovny, je jen 
tradiční a účelové strašení 
veřejnosti a nevalný pokus 
odůvodnit nesmyslný nákup 
a následnou demolici…“ 

„Naprosto lichá je i ar-
gumentace, že město chtělo 
zabránit vzniku ubytovny.“

Jiří Kajzar v minulosti 
v roli náměstka primátora: 

„Nevíme, zda tam někdo 
nebude provozovat činnost, 
která by byla v rozporu 
s tím, co chceme. Třeba by 
tam mohl vzniknout nějaký 
business s bídou, nějaké so-
ciální ubytovny apod., které 
by zvýšily riziko kriminali-
ty v této oblasti.”

(Že by tenkrát účelově 
strašil a používal lichou ar-
gumentaci?)

Město svůj další postup 
s Hotelem Centrum opí-
rá o vypracovanou studii 
proveditelnosti, která vy-
hodnotila, jaké jsou neje-
konomičtější a nejefektiv-
nější možnosti naplnění 
zamýšleného záměru. Va-
rianta rekonstrukce z ní 
vycházela jako nejméně 
výhodná. 

Detailně bylo vše po-
psáno ve Zpravodaji č. 2 
i na webu města, kde je vše, 
včetně studie, v níž se uvádí 
náklady na demolici ve výši 
10 milionů, nikoliv 20, stále 
k dispozici.

Po Klubu českých tu-
ristů, kteří obdrželi výtě-
žek loňské sbírky Daruj 
F≈M na zvelebení okolí 
chaty Prašivá ve výši 
210 673,56 Kč, se „tučné-
ho“ šeku dočkali i v Chle-
bovicích, kde městská 
sbírka pomůže pokrýt ná-
klady na pořízení varhan 
pro místní kostel.

Částka přes 545 tisíc 
korun představuje zatím 
nejvyšší vybranou částku 
v tomto projektu, město 
samotné na ni vyčlenilo 
200 tisíc korun, protože 
se stejnou sumu podařilo 
vybrat i od jiných dárců. 
„Velmi mě těší, že se poved-
lo vybrat takovou krásnou 
částku, která dokazuje, že 
lidé ve Frýdku-Místku mají 
o památky opravdu zájem, 
že jim záleží na tom, aby se 
zachovaly. Aktuálně lze při-
spívat opět v projektu Daruj 
F≈M na kostel ve Skalici, 
kde se rekonstruuje věž 
kostela svatého Martina. Už 

se zde sešlo okolo 70 tisíc 
a já věřím, že ve finále se 
podaří vybrat obdobně vy-
sokou částku,“ doufá v další 
úspěch náměstek primátora 
Marcel Sikora. „Další pro-
jekt z programu Daruj FM 
skončil úspěšně a na opravu 
varhan přispívali nejen ob-
čané z Chlebovic, ale také 
ze širokého okolí. Věřím, že 
za několik let tady nové var-
hany skutečně budou hrát, 
přeji místním, ať to zvlád-
nou, protože je čeká ještě 
dlouhá cesta, než vyberou 
veškeré potřebné finance, 
než se nástroj vyrobí a po-
daří se jej zdárně instalovat 
na místě,“ doplnil náměstek 
primátora Jakub Míček. 
„Varhany jsou srdcem kaž-
dého kostela a já jsem velmi 
rád, že se podařilo podpořit 
jejich obnovu. Už teď se 
těším, až zde nové varhany 
budou a budeme si je moci 
poslechnout i v rámci ně-
jaké pěkné kulturní akce,“ 
dodal Pavel Machala, ná-

městek primátora, který má 
na starosti kulturu ve městě.

Jak všichni náměstci 
předeslali, k slavnostní-
mu okamžiku povede ještě 
dlouhá cesta, protože nákla-
dy na pořízení varhan jsou 
odhadnuty na 3,5 milionu 
korun a místní mají k dispo-
zici prozatím zhruba polovi-
nu potřebné částky. I to jim 
ale umožňuje zadat výrobu, 
která se dá realizovat na eta-
py s postupným financová-
ním. „Varhany potřebujeme 
úplně nové, protože stávající 
už jsou strašně poruchové, 
desetina píšťal už je neo-
pravitelná. Když jsme loni 
v Chlebovicích slavili 700 
let obce, tak jsme si řekli, že 
by bylo dobré, aby i po nás 
něco zůstalo, a většina far-
níků byla pro, abychom se 
pokusili zajistit nové var-
hany. Letos by měly být už 
odlity kovové píšťaly a část 
díla tak bude hotova. Chtěli 
bychom, aby se vše podaři-
lo zrealizovat do července 

PŘEDÁNÍ ŠEKU: I v Chlebovicích už se těší z mimo-
řádného příspěvku z městské sbírky Daruj F≈M. 
 Foto: Petr Pavelka

Městská sbírka Daruj F≈M vynesla přes půl milionu na varhany

2023 k výročí svátku Cyrila 
a Metoděje,“ sdělil Libor Ja-

nečka z místního osadního 
výboru.  (pp)

 (Pokračování ze str. 2)
Do sedla můžete jít 

také za účelem vyřízení 
neodkladných úředních 
záležitostí, včetně zajiště-
ní nezbytného doprovodu 
příbuzných a osob blízkých 
nebo na cestě zpět do místa 
svého trvalého pobytu nebo 
bydliště. Také vám projdou 
nezbytné cesty za účelem 
nákupu zboží a služeb, 
a hlavně se nabízí účel po-
bytu v přírodě nebo parcích 
a sportování na venkovních 
sportovištích. Jen byste 
neměli jezdit v pelotonu, 
protože pobývat na veřejně 
přístupných místech lze 
nejvýše v počtu dvou osob, 
s výjimkou členů domác-
nosti. Výčet s lehkou nad-
sázkou lze uzavřít konsta-
továním, že pohyb pomocí 
sdílených kol na čerstvém 
vzduchu je epidemiologic-
ky určitě lepší než třeba 
pomocí MHD.

„V ulicích bude po celou 
sezónu vždy minimálně sto 
šedesát třírychlostních kol. 
V rámci spolupráce s okol-
ními obcemi, které na bi-
kesharing přispívají, bude 
možné kola parkovat opět 
ve Starém Městě, Bašce, 
Dobré, ale taky Sviadno-
vě nebo Žabni a od letoška 
nově i v Paskově, což jsou tři 
obce ve směru na Ostravu,“ 
řekl náměstek Jakub Míček.

Výpůjčka kola bude mož-
ná po registraci v mobilní 
aplikaci společnosti Next-
bike. Jejím prostřednictvím 
bude také odemčen digitální 
zámek kola, což je novinka. 
Vrátit kolo bude možné zce-
la jednoduše, a to pouhým 
stáhnutím páčky nad zad-
ním kolem směrem dolů. 

Výpůjčka se tak automatic-
ky ukončí. Není k tomu nut-
ný přístup do aplikace. 

Prvních 15 minut jízdy, 
což je časový úsek pro té-
měř 80 % výpůjček, bude 
díky podpoře Statutárního 
města Frýdek-Místek stejně 
jako v předchozích letech 
zdarma. Ti, kteří si kolo 
půjčují častěji na delší dobu, 
si mohou pořídit výhodné 
předplatné, a to měsíční 
nebo i celosezónní. 

V době covidové, ale 
i mimo ni, servisní tým 
nextbike kola průběžně 
dezinfikuje, a to konkrétně 
na třech místech – ruko-
jeti řídítek, sedle a páčce 
zámku. Kola bude možné 
parkovat do více jak sto 
dvaceti stojanů, přičemž 
většinu z nich vyrobila 
městská společnost TS a.s.

„Zachování bikesha-
ringu máme obsaženo 
v programovém prohláše-
ní, které obsahuje hlavní 
priority a směřování města 
v nadcházejícím volebními 
období. Takže mě těší, že 
je o tuto službu mezi lidmi 
zájem a že jim ji můžeme 
nabízet. Je doplňkem naší 
MHD zdarma, a jelikož 
jde o dopravu na vlastní 
pohon, tak je mnohem eko-
logičtější a také zdravější,“ 
připomenul primátor Mi-
chal Pobucký.  

Přidanou hodnotou bi-
kesharingu s nextbikem je 
podpora Kapky naděje, na-
dačního fondu pro pomoc 
nemocným dětem zejmé-
na s poruchou krvetvorby, 
s nádorovým onemocně-
ním a dětem, jejichž one-
mocnění vyžaduje transp-
lantaci kostní dřeně.  (pp)

Sdílená kola od března 
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I v době pandemie co-
vid-19 poskytuje naše 
sociálně právní poradna 
individuální poradenství 
a přednášky pro pečující, 
protože víme, že i v době 
pandemie potřebujete 
rady, informace a pomoc 
při řešení různých život-
ních situací souvisejících 
se zajištěním péče o své 
blízké.

Možná v těchto chvílích 
řešíte otázku, jak se posta-
rat o partnera, maminku, 
otce, babičku, dědu, kteří 
již nejsou schopni kvů-
li věku nebo zdravotním 
potížím se o sebe a svou 

domácnost postarat sami, 
ale nechtějí jít do sociál-
ních zařízení, chtějí zůstat 
doma, protože přece „doma 
je doma…“

Možná je v době 
pandemie pro vás 
složitější zajistit 
zdravotní nebo 
sociální služby, 
a tak řešíte, jak to 
vše zvládnout… 
Jak zvládnout 
vlastní rodinu, prá-
ci, a ještě péči o své 
blízké, a zda to bude-
te umět…

Pakliže jste odhodláni 
svým blízkým pomoci, ale 

jen nevíte jak, navštivte so-
ciálně právní poradnu, kde 

svou životní situaci můžete 
probrat a kde vám budou 
poskytnuty rady, informa-
ce a možnosti řešení jak si-

tuaci zvládnout po strán-
ce finanční, fyzické 

i psychické, případně 
kde hledat pomoc.

Získáte infor-
mace a odpovědi 
na otázky tý-
kající se řešení 
různých problé-
mů souvisejících 

s přibývajícím vě-
kem a zdravotními 

komplikacemi. Může-
te využít naši půjčovnu 

kompenzačních pomůcek, 
kde vám budou předvede-
ny vhodné pomůcky, které 
můžete využít k usnadnění 
sebeobsluhy i péče. Pora-
díme vám, jak přizpůsobit 
domácnost, které pomůcky 
zajistit, jak zažádat o sociál-

ní dávky, které sociální služ-
by využít, jak se postarat 
o běžné záležitosti, jak řešit 
opatrovnictví, případně jiné 
právní záležitosti. Předve-
deme ukázky zajištění péče 
a manipulace na lůžku, ja-
kož i používání vhodných 
kompenzačních pomůcek. 
Vše si můžete prakticky 
vyzkoušet k tomuto účelu 
zařízené edukační místnos-
ti, kde nechybí ani figurína, 
na které nacvičíte bezpeč-
nou péči a manipulaci. 

 Anna Vejmelka, vedoucí 
 sociálně právní poradny 

Sociálně právní poradna
Zámecká 1266, 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 433 973, 
558 433 974, 770 119 390

Chcete i v době pandemie pečovat o blízké, ale nevíte jak?

Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí ČR v rám-
ci projektu „Systémová 
podpora profesionálního 
výkonu sociální práce II“ 
vyhlásilo IV. ročník sou-
těže Ocenění „Gratias“ 
pro sociální pracovníky, 
kteří se zasloužili o rozvoj 
či dobré jméno sociální 
práce v České republice. 
Název „Gratias“ v překla-
du symbolizuje poděko-
vání sociálním pracovní-
kům za jejich každodenní 
obětavou práci a přínos 
společnosti. Ocenění je 
udělováno v pěti oblas-
tech působení sociálních 
pracovníků. V kategorii 
„Veřejná správa“ letošní-
ho ročníku zvítězila paní 
Iveta Velčovská, sociální 
pracovnice odboru sociál-
ních služeb. 

Hodnoticí komise slože-
ná ze zástupců Minister-
stva práce a sociálních věcí 
rozhodla o vítězství paní 
Velčovské po dvou fázích 
hodnotícího procesu. Iveta 
Velčovská vykonává sociál-
ní práci od roku 1993, kdy 
nastoupila v rámci odborné 
praxe absolventa na tehdejší 
městský úřad, kde v sou-
časné době v rámci magis-
trátu města pracuje dodnes. 
V roce 1994 se zaměstnava-
telem uzavřela pracovní po-
měr na dobu neurčitou, kdy 
byla zařazena do odboru 
sociálních služeb a její pra-
covní náplní byl samostat-
ný výkon sociálních agend 
v péči o seniory, nesvépráv-
né občany (tehdejší termino-
logií řečeno) a v té době také 
pracovala s osobami bez 
domova. Se všemi cílovými 
skupinami prováděla pří-

mou sociální práci. V roce 
2001 k nim přibyla další, 
kdy se její činnost rozšířila 
také o integraci azylantů 
přijatých do města. Od roku 
2012 se paní Velčovská spe-
cializuje na sociální práci 
s osobami se zdravotním po-
stižením (tělesným, smyslo-
vým, mentálním), osobami 
s duševním onemocněním, 
klienty, u nichž bylo zasaže-
no do svéprávnosti, a jejich 
opatrovníky.

Pro své mnoholeté zkuše-
nosti a ochotu je sdílet je vel-
kým přínosem pro pracovní 
tým, kdy je oporou služebně 
mladším a méně zkušeným 
kolegům nově vykonávají-
cím činnosti sociální práce. 
Pravidelně provází nové 
sociální pracovníky adap-
tačním procesem a předává 
jim své zkušenosti. Přes své 
dlouhodobé působení v ob-
lasti pomoci klientům v ob-
tížných sociálních situacích 
napříč mnoha cílovými sku-
pinami sociální práce dělá 
svou práci stále s vysokou 
mírou entuziazmu, empatie 
vůči klientům a ochotou se 
vzdělávat. Od roku 2012 je 
aktivní členkou pracovní 
skupiny komunitního pláno-
vání Osoby se zdravotním 
postižením a také aktivní 
členkou týmu pro osoby 
s duševním onemocněním 
Case point, který ve měs-
tě vznikl jako podskupina 
v systému komunitního plá-
nování. Její profesní zájem 
je nyní intenzivně směrován 
k probíhající reformě psy-
chiatrické péče, která může 
přinést jejím klientům více 
možností setrvat ve svém 
přirozeném sociálním pro-
středí.

Do soutěže byla nomi-
nována vedoucí oddělení 
sociální práce Elenou Gře-
sovou v září 2020. „Paní 
Velčovskou jsem nomino-
vala především jako podě-
kování za její práci, které 
si velmi vážím, i toho, jak ji 
dělá. Domnívám se, že její 
ocenění může být povzbu-
zením pro mladší genera-
ci sociálních pracovníků, 
že i přes všechna úskalí, 
hrozby vyhoření a složité 
situace, do kterých se při 
výkonu sociální práce kaž-
dý kolega dostane, lze tuto 
práci vykonávat dlouhodo-
bě, kvalitně a s další mož-
ností aktivně ovlivňovat její 
konkrétní podobu v exis-
tujících podmínkách,“ říká 
Elena Gřesová.

A jak ocenění vnímá 
sama vítězka? „Velkou zá-
sluhou na mé práci má to, že 
jsem vždy měla štěstí praco-
vat s kolegy v týmu, který 
byl podporující, spolupra-
cující a uměl v pravý čas po-
držet. Je důležité se přizpů-
sobit měnícím se trendům, 
vzdělávat se a umět pracovat 
s různými cílovými skupi-
nami klientů. Klientům se 
snažím naslouchat, nabízet 
možnosti řešení a podporo-
vat je v jejich uskutečnění,“ 
vyznala se Iveta Velčovská.

Významné ocenění 
paní Velčovská převezme 
na konferenci pořádané při 
příležitosti Světového dne 
sociální práce, která se koná 
16.–17. března v Praze, kde 
jí bude zástupci Minister-
stva práce a sociálních věcí 
předána plaketa GRATIAS 
a pamětní list a bude mít 
prostor promluvit ke svým 
kolegům.

„Gratias“ pro Ivetu Velčovskou

Čím dál častějším zna-
kem domácího násilí je 
neustálá kontrola, zvídavé 
otázky a neočekávané se-
tkání. Připadají vám tyhle 
situace známé? Máte pocit, 
že vás váš partner svou kon-
trolou obtěžuje? Zbystřete! 
Možná je to skrytá forma 
domácího násilí.

Problematika domácího 
násilí je často stigmatizována 
a týrané ženy se bojí o svou 

nehezkou zkušenost podělit. 
Pojďte spolu s námi těmto 
ženám pomoct, dejte jim 
vědět, že jsme tady pro ně. 
Nebojte se je oslovit i opako-
vaně.

V Lumpíkově jim poskyt-
neme právní, psychologické 
a sociální poradenství v pro-
blematice domácího násilí, 
pohlídáme děti, zatímco je 
potřeba vyřídit důležité věci, 
a to vše zdarma!

LUMPÍKOV, z. ú., Tř. T. G. Masaryka 1108, Frýdek-Místek
tel.  773224860

email: hledam.pomoc@lumpikov.cz

NEJSTE NA TO SAMI!

Kontrola neznamená láska

Kontaktujte nás:
hledam.pomoc@lumpikov.cz, 773 224 860

NEJSTE NA TO SAMI, POMŮŽEME VÁM!
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„Kde je vůle, tam je 
cesta“. Tento citát byl 
mottem na jednom ze 
Dnů sociálních služeb 
pořádaných Magis-
trátem města Frýdku-
-Místku. V roce 2020 
jsme význam těchto slov 
opravdu bytostně pocíti-
li. V souvislosti s mimo-
řádnými opatřeními spo-
jenými s covid-19 jsme to 
měli těžké všichni. O to 
více lidé ohrožení sociál-
ním vyloučením, samoži-
vitelky a nízkopříjmové 
rodiny s dětmi. Dopady 
koronaviru ovlivnily do-
konce i ty, kteří pomoc 
dříve nepotřebovali. A to 
například v důsledku 
propouštění ze zaměst-
nání, ztráty příjmů, 
zhoršení rodinných vzta-
hů, eskalace domácího 
násilí.

Provoz poradny však 
přerušen nebyl! Převáž-
nou část minulého roku 
jsme byly nuceny omezit 
osobní kontakt s klient-
kami s ohledem na zdra-

ví nás všech. Naplno se 
rozvinuly telefonické 
a e-mailové konzultace 
i bezkontaktní předání 
materiální výpomoci, a to 
v celkovém počtu 1351 
konzultací u 249 klientů. 
Moderní technologie jsou 
skvělé, nicméně zcela pl-
nohodnotně nenahradí 
osobní kontakt, čímž se 
mnohá řešení problémů 
klientů protáhla. Služba 
odborného sociálního po-
radenství však na kvalitě 
neutrpěla. I nadále pomá-
hala a pomáhá našim stá-
vajícím i novým klientům 
zvládat obtížné životní 
situace. A to jak rodinné 
a vztahové, tak bytové, 
finanční i dluhové. Tímto 
bychom chtěly poděkovat 
našim klientům za trpěli-
vost, ale i odvahu čelit vý-
zvám. Všichni jsme se tak 
trochu zocelili a naučili se 
novým věcem. 

Díky projektu Sirius 
2019/2020 Podpora těhot-
ných žen na cestě k ma-
teřství jsme také rozvíjely 

naši již tradiční podporu 
a sociální práci s těhotný-
mi klientkami, která pro-
bíhá od roku 1992. Pomoc 
a poradenství byly poskyt-
nuty čtyřiceti nastávají-
cím maminkám v těžké 
životní situaci. V rámci 
materiální pomoci bylo 
uskutečněno 260 výdejů 
oblečení, kočárků, postý-
lek, plen a dalších potřeb 
pro děti klientek v tíživé 
životní situaci. Děkuje-
me všem dobrovolným 
dárcům – občanům města 
Frýdku-Místku i blízké-
ho okolí, ale také obecně 
prospěšné společnosti 
ADRA, Oblastnímu spol-
ku ČČK Frýdek-Místek, 
Centru Pramínek Charity 
Frýdek-Místek a Výdejně 
potravinové a materiální 
pomoci Slezské diakonie 
ve Frýdku-Místku, bez 
kterých by koordinace 
materiální pomoci a pod-
pora klientů nebyla mož-
ná.

V průběhu roku 2020 
jsme zprostředkovaly na-

dační příspěvky šestnácti 
ohroženým samoživitel-
kám z projektů Patron 
dětí, Každý koš pomáhá 
a Bydlím, tedy jsem. Jed-
nalo se o úhradu školné-
ho či obědů v mateřských 
školkách, nákup aktovek 
žákům, úhrady kaucí, 
zaplacení paušálu či in-
ternetu, nákupy potravin. 
Dvěma studentkám jsme 
zprostředkovaly počítač 
k distančnímu studiu. Dě-
kujeme uvedeným nada-
cím za konkrétní pomoc, 
díky níž došlo ke zlepšení 
životních situací v rodi-
nách. 

S vědomím naprosto 
bezvýchodné situace ně-
kterých našich klientek, 
kdy hrozilo, že jejich děti 
nebudou mít žádné vánoč-
ní dárečky, protože jídlo 
a bydlení jsou přednější, 
jsme na konci roku 2020 
uskutečnily materiální 
vánoční sbírku. Tímto 
bychom rády vyjádřily 
náš hluboký obdiv vůči 
občanům Frýdku-Místku 

a přilehlých obcí a opět 
i dobrovolnickému cent-
ru ADRA a příznivcům 
Lumpíkova, jak nadšeně 
se do této sbírky zapojili 
a splnili tak dvaceti dětem 
jejich sny pod vánočním 
stromečkem. 

Závěrem bychom rády 
poděkovaly také oddělení 
sociálně-právní ochra-
ny dětí Magistrátu města 
Frýdku-Místku, pracov-
níkům Okresního soudu 
Frýdek-Místek a Úřa-
du práce Frýdek-Místek 
za úžasnou spolupráci, 
díky které se našim kli-
entům daří překonávat 
překážky, posilovat své 
vnitřní zdroje a vidět na-
ději na své cestě životem. 

I v roce 2021 pokraču-
jeme v plné síle, s odhod-
láním, ale i s respektem 
a pokorou v práci, která 
má smysl. A doufáme, že 
nám situace dovolí i nadá-
le pomáhat těm, kteří naši 
pomoc potřebují.

 Za pracovnice poradny 
 Michaela Hrušková

Součástí léčebného 
programu naší terape-
utické komunity jsou 
i různé zážitkové aktivi-
ty. Díky facebookové vý-
zvě putovních kamínků 
se nám podařilo propo-
jit hned dvě z nich, a to 
arteterapii a zátěžovou 
aktivitu (tedy celodenní 
nedělní výlety).

Průběžně s klienty sbí-
ráme kameny a kamínky, 
které se nám líbí, abychom 
je v rámci arteterapie na-
zdobili. Fantazii se meze 
nekladou, každý si v této 
činnosti najde to své. Ne-
jde o umělecký dojem, 
ale o samotný prožitek, 

kdy klienti mají možnost 
kreativně vyjádřit svou 
momentální náladu nebo 
vytvořit vzkaz pro toho, 
kdo kamínek najde.

Při nedělních výletech, 
kdy se na celý den vydá-
váme někam do přírody 
nebo na horskou túru, 
pak bereme naše výtvory 
s sebou a zanecháváme je 
na místech, kde je můžete 
najít třeba i vy. Pokud se 
vám to nepodaří, můžete 
si je prohlédnout alespoň 
na našich FB stránkách 
(Terapeutická komunita 
EXIT).  Za tým EXIT 

 Iva Marszalková, 
 Slezská diakonie

Zážitkové kamínky z EXITu

Ohlédnutí za uplynulým rokem a díky z Poradny pro ženy a dívky 

Občanská poradna 
Centra nové naděje po-
skytuje svým klientům 
bezplatnou a anonymní 
pomoc při řešení nepří-
znivé životní a sociální 
situace, ve které se ocit-
li. Posláním Občanské 
poradny je poskytovat 
informace, rady a pomoc 
všem, kteří jsou v ne-
příznivé sociální situaci. 
Poradna se také zabývá 
poradenstvím pro oběti 
trestných činů, díky fi-
nanční podpoře Minis-
terstva spravedlnosti. 

V rámci tohoto pora-
denství nabízíme:

• přehled právních infor-
mací – práva oběti, trest-
ní oznámení x přestupek, 
průběh trestního řízení, 
náhrada škody, peněžitá 
pomoc, zmocněnec, dů-
věrník, bezpečnostní plán 

a zajištění psychosociální 
podpory;

• doprovod důvěrníkem 
– důvěrník zajišťuje pouze 
doprovod obětí k orgánům 
činným v trestním řízení 
a poskytuje oběti psychic-
kou podporu;

• právní pomoc – po-
skytuje advokát, který 
oběť zastupuje v trestním 
řízení a může být i jejím 
zmocněncem (pokud si jej 
zvolí);

• pomoc pro pozůstalé 
– vykonává kvalifikova-
ný poradce pro pozůstalé, 
který se zaměřuje s kli-
enty na samotný proces 
truchlení, pomáhá jim 
v přijetí jejich ztráty, smí-
řit se s pocitem viny, stra-
chu, bezmoci.

Poradna se také inten-
zivně zabývá spotřebi-
telským poradenstvím, 

jehož cílem je zlepšovat 
informovanost občanů ČR 
o jejich právech a povin-
nostech při nákupu zboží 
a služeb a o způsobech, 
jak na trhu uplatňovat své 
ekonomické zájmy. Spo-
třebitelské poradenství je 
realizováno za podpory 
Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR. 

Další informace o Cen-
tru nové naděje a občan-
ské poradně naleznete 
na www.cnnfm.cz či te-
lefonicky na 558 629 223, 
773 173 604. V případě 
dotazů nás neváhejte kon-
taktovat. Občanská po-
radna je otevřená v době: 
PO–ČT, od 8.00 do 16.00 
hodin a je nutné se předem 
objednat.
 Martina Damková, 
 ředitelka 
 Občanské poradny 

Poradenství pro oběti trestných činů
i cenné rady o právech spotřebitelů 
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Statutární město Frý-
dek-Místek, Magistrát 
města Frýdku-Místku, 
odbor životního pro-
středí a zemědělství, 
který má v kompetenci 
nakládání s komunál-
ním odpadem, připra-
vil ve spolupráci se 
společností Frýdecká 
skládka, a. s., zajišťu-
jící svoz komunálního 
odpadu na území sta-
tutárního města Frýd-
ku-Místku, harmono-
gram svozu objemného 
odpadu v březnu 2021, 
a to formou přistavení 
velkoobjemových kon-
tejnerů. 

V březnu 2021 budou 
velkoobjemové kontej-
nery přistaveny na 67 
svozových místech, jak 
je uvedeno v harmono-
gramu níže. Přistaveny 
budou vždy dopoledne 
uvedeného dne, nej-
později do 14.00 hodin, 
a odváženy budou násle-
dující den mezi 6. až 12. 
hodinou. Odpad smí být 
odkládán pouze do kon-
tejnerů! Jakékoliv odklá-
dání odpadu mimo kon-
tejner bude považováno 
za porušení povinnosti 
při předávání odpadu 
a movitých věcí do obec-
ního systému ve smyslu 
§ 61 zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech, v plat-
ném znění (dále jen „zá-
kon o odpadech“). Za po-
rušení povinnosti lze dle 
ust. § 117 odst. 3 písm. 

b) zákona o odpadech 
uložit pokutu až do výše 
50.000 Kč. V době koná-
ní svozu bude Městská 
policie Frýdek-Místek 
provádět pravidelné 
kontroly konkrétních 
stanovišť a bude sankci-
onovat na místě ty, kteří 
se dopustí přestupku, tj. 
odloží odpad mimo kon-
tejner.

HARMONOGRAM 
SVOZU:

8. 3.
Frýdek, Panské No- 

vé Dvory 2416, Pan-
ské Nové Dvory 3444 
(u býv. hř. TJ Slezan), 
ul. K Hájku 140 (u ob-
chodu), ul. Lubojackého 
2702 (napojení ul. J. E. 
Purkyně), ul. Bruzovská 
1826 (u vodárny)

Místek, ul. Kollárova 
146 (u pečovatelských 
domů), ul. Fibichova 
1499 (poblíž Gymnázia 
Petra Bezruče), ul. Pi-
onýrů 803, ul. Pionýrů 
1747 (mezi hotelovými 
domy) 

9. 3.
Frýdek, ul. K Lesu 

1822 (naproti kříže), ul. 
Nové Dvory-Vršavec 
1825 (u lesa), ul. Má-
nesova 438 (u pivnice), 
ul. Jeronýmova 428, ul. 
Míru poblíž č. p. 1327 
(u prádelny), ul. Míru 
za č. p. 1345 (u hřiště)

Místek, ul. Beetho-
venova 1857 (na parko-
višti), ul. Myslbekova 
2034 (u rozvodny), ul. 

Ke Splavu 1568 (u nádob 
na separovaný odpad)

10. 3.
Lískovec 410 (za vý-

robnou krůtích výrobků)
Frýdek, ul. Lískovec-

ká (u domu č.p. 2086), 
ul. Lískovecká (u ob-
jektu Distep č.p. 3328), 
ul. Jiřího Hakena 1658 
(u večerky „Maják“), ul. 
Slezská 2898 (na parko-
višti), ul. Černá cesta 
2874 (u obchodu), ul. 
Křižíkova 1352 (autobu-
sové stanoviště VP), ul. 
Tolstého 110 (u telefonní 
budky), ul. Maxe Šva-
binského 2237 (směrem 
k ul. Lískovecká)

11. 3.
Frýdek, ul. Sluneč-

ná (vedle I. P. Pavlova 
284), ul. Nad Mostárnou 
2631 (u lávky), ul. Josefa 
Skupy 2928 (za kultur-
ním domem), ul. Cihelní 
3416 (u gymnázia a SOŠ, 
dříve 10. ZŠ), ul. Klicpe-
rova 385 (u popelnic), ul. 
Slunečná 290, ul. Slu-
nečná 302

15. 3.
Místek, ul. Březinova 

789 (u výměníku), ul. 
Československé armády 
1935 (na parkovišti), ul. 
Anenská 632 (na parko-
višti), ul. Zdeňka Ště-
pánka 154 (za restauran-
tem), ul. Bezručova 232 
(u betonových zábran), 
ul. K Olešné 1332

16. 3.
Místek, ul. Jiřího Trn-

ky (prostor u MŠ), ul. 

Dr. Antonína Vaculíka 
1899 (parkoviště za 8. 
ZŠ), ul. Frýdlantská 
2199 (u věžáků)

Zelinkovice, ul. Pří-
borská 63 (poblíž MŠ, 
u nádob na separ. odpad)

Chlebovice, ul. 
Ke Studánce 128 
(u transformátoru), ul. 
Františka Prokopa 110 
(u pošty), ul. Staříčská 
78 (u pana Martínka), ul. 
Vodičná 1 (Dům včela-
řů)

Lysůvky, ul. Zahrad-
nická 51 (naproti za-
hradnictví)

Zelinkovice, ul. Ro-
venská 5 (u lípy u odb. 
k jachting Palkovice)

17. 3.
Frýdek, ul. Jana Čap-

ka 3087, ul. M. Chasáka 
3149, ul. Pekařská 3421 
(za domem č. p. 3057)

Místek, ul. Pavlíkova 
270 (u nádob na separo-
vaný odpad), ul. Lesní 
505, ul. Palkovická 305 
(u podchodu)

18. 3.
Lískovec, ul. K Sed-

lištím 305 (u kulturního 
domu), ul. K Sedlištím 
281 (u hřbitova)

Skalice 61 (u kultur-
ního domu), Skalice 
137 (u kostela), Skalice 
128 (u vrby), Skalice 32 
(u žampionárny)

Místek, ul. Vojtěcha 
Martínka 2373 (u hřiš-
tě), ul. Kolaříkova 574, 
ul. Spořilov 1614 (za do-
mem), ul. Čelakovského 

1474 (bývalá prodejna)
Skalice – Kamenec 

rozcestí
Do velkoobjemových 

kontejnerů ODKLÁDEJ-
TE OBJEMNÝ ODPAD 
(např. skříně, ostatní ná-
bytek, koberce, matra-
ce), NEODKLÁDEJTE 
nebezpečný odpad (např. 
mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, televizory, 
monitory, počítače, ob-
razovky, lednice, mra-
záky, zbytky barev, laků 
a ředidel, použité obaly 
od postřiků, autobaterie 
a monočlánky, prošlé 
a nepotřebné léky). Tyto 
odpady můžete zdar-
ma odložit ve sběrném 
dvoře (ul. Panské Nové 
Dvory – v objektu spo-
lečnosti Frýdecká sklád-
ka, a. s., ul. Jana Čapka – 
sídliště Slezská – bývalý 
areál stavebnin BETA, 
ul. Na Příkopě – pod es-
takádou, ul. Collo-louky 
– vedle supermarketu 
Tesco). Do velkoobjemo-
vých kontejnerů NEPA-
TŘÍ stavební odpad ani 
biologický odpad (např. 
větve, tráva).

Změna umístění vel-
koobjemových kon-
tejnerů v rámci ulice 
vyhrazena. Pro infor-
mace se můžete obrá-
tit na odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
tel. 558 609 516, nebo 
přímo na společnost Frý-
decká skládka, a.s., tel. 
558 440 066.

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě Frýdek-Místek
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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 (Foto: Google, OSOM)

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
nebytový prostor o výměře 17,69 m2, I. NP 
(sklad)

• stavba budovy č.p. 49 na pozemku p.č. 67 
zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 49 je součás-
tí pozemku p.č. 67) – Zámecké náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 126,58 
m2, I. NP (kancelářské prostory se zázemím)

• stavba č.p. 400 na pozemku p.č. 706/44 zast. 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 400 je součástí 
pozemku p.č. 706/44) – ul. P. Holého
kanceláře, učebny a menší skladovací místnos-
ti se společným zázemím o výměře od 8 m2 
do 50 m2

• stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 606 je součástí 
pozemku p.č. 1437/6) – ul. Sadová
nebytový prostor o výměře 18,37 m2, VII. NP 
(kancelář)

• stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba č.p. 646 je sou-
částí pozemku p. č. 1542) – Kostikovo náměstí 
kanceláře a učebny se společným zázemím 
o výměře od 15 m2 do 50 m2

• stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2299 je sou-
částí pozemku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 16,58 m2, I. NP 
(provozovna)

• stavba budovy č.p. 2320 na pozemku p.č. 
2878/3 zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 2320 
je součástí pozemku p.č. 2878/3) – tř. T. G. Ma-
saryka
nebytové prostory o celkové výměře 34,94 m2, 
I. NP (zázemí k prodejně)

• 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. Ma-
saryka
nebytový prostor 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 
zast. plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je 
součástí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá mís-
tecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 16,00 m2 
(sklad)

• stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. 
je součástí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá mís-
tecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 
(sklad)

• stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je 
součástí pozemku p.č. 3987/2) – bývalá místec-
ká kasárna:
kancelářské a skladové prostory se společným 
zázemím

• stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je sou-
částí pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Kolo-
redov 
nebytový prostor o celkové výměře 19,97 m2, 
V. NP, místnost 202 (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 41,54 m2, 
V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 45,17 m2, 
V. NP, místnost 507 (kancelář)

• podzemní stavba se samostatným účelovým 
určením – křížový podchod pro pěší, umístěná 
pod komunikacemi I/48 a II/ 484, pod křižo-
vatkou ulic Hlavní třída, Janáčkova, Frýdlant-
ská a Ostravská, přičemž vyústění podchodu 
ve směru ke kostelu Sv. Jana a Pavla je na po-
zemku p.č. 229/6 zastavěná plocha a nádvoří 
– společný dvůr, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek
nebytový prostor o celkové výměře 24,70 m2 
(prodejna)

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  8  ≈ Školství

Letošní zima nám 
opravdu přála, a tak se 
i naše velká školní za-
hrada dočkala bohaté 
sněhové nadílky. Toho 
jsme využili k uskuteč-
nění „Zimní olympiády“.

Už ve třídách se děti 
dozvěděly, jaké jsou sym-
boly olympiády, v jakých 
disciplínách se soutěží 
apod. V úterý 16. 2. jsme 
se všichni sešli před budo-

vou MŠ ke slavnostnímu 
nástupu. Vedoucí učitel-
ka děti přivítala, popřála 
mnoho úspěchů v soutě-
žích, byl „zapálen“ olym-
pijský oheň a poté už se 
děti pustily do soutěžení. 
Čekaly je disciplíny jako 
biatlon, jízda v trojbobu, 
lední hokej, hod na ram-
pouchy, běh sněhovou 
cestou, závody s plyšáky 
na bobech...

Olympiáda byla ukon-
čena poslechem státní 
hymny, rozdáváním me-
dailí a vyhodnocením ví-
tězů. Podle motta „Není 
důležité vyhrát, ale zú-
častnit se“ (Pierre de Cou-
bertin) vyhrály všechny 
děti, které byly z připrave-
né akce nadšené a budou 
na ni určitě dlouho vzpo-
mínat. 

Mateřská škola Lísko-

Zimní olympijské hry v mateřské školce na Lískovecké

S distanční výukou 
se víceméně vytratil vý-
znam sousloví domácí 
úkol. Naší nonstop pří-
tomností doma a nulo-
vým střídáním školního 
a domácího prostředí 
nám i našim žákům záko-
nitě vše začalo připadat 
jako domácí úkol. 

To by mohlo svádět 
ke stejnému uvažování 
i u hodin IKT. Ty by se 
nyní mohly zdát zbytečné, 
když žáci pracují pomocí 
svých počítačů, mobilů či 
tabletů. Opak je ale prav-
dou. Žáci Osmičky nový 
virtuální prostor poměr-
ně rychle ovládli a jsou 
v tomto prostředí jako ryba 
ve vodě. A v hodinách IKT 
se jim snažíme ukázat další 
a další možnosti, jak v něm 
kreativně, bezpečně, smys-
luplně a zodpovědně praco-
vat. V neposlední řadě ne-
zapomínáme ani na pomoc 
a rady při potížích s techni-
kou v domácím prostředí 
a také klademe důraz na or-
ganizaci práce i psychickou 
hygienu při práci s digitál-
ními technologiemi. 

Za první pololetí toho-
to školního roku udělali 
naši žáci velké pokroky 
v různých oblastech práce 
s informačními technologi-
emi. Přísloví „Vše zlé je pro 
něco dobré“ pro nás platilo 
beze zbytku. Připravovaný 
posun od desktopových 
verzí programů ke cloudo-
vým se tak urychlil a záři-
jové hodiny už byly věno-
vány novému prostředí MS 
Office 365 a zejména pak 
aplikaci TEAMs. 

Protože ikony TEAMs 
jsou cestami, kterými žáci 
místo chodeb školy již přes 
čtyři měsíce kráčí a prokli-
kávají se každý den, v 7. 
i 8. ročníku např. tvořili 
z těchto ikon PEXESO, a to 
pomocí Wordu. Plnili úko-

ly, které často propojovaly 
více vyučovacích předmě-
tů a měly jeden společný 
jmenovatel, a to smyslupl-
né využívání informačních 
technologií. V zeměpise se 
nám např. ani nezastesk-
lo po klasických knižních 
atlasech světa a nahradili 
jsme je pestřejším virtuál-
ním atlasem. V některých 
hodinách literatury a děje-
pisu žáci tvořili křížovky 
a referáty ve Wordu, Ex-
celu a PowerPointu, praco-
vali s internetovými zdroji 
informací a obrázků a učili 
se je správně interpretovat 
a citovat. A kontrolní slo-
hové práce psané ve Wor-
du byly třešinkou na dortu 
jejich téměř půlroční práce. 
Aby žáci viděli, že Excel je 
prostě opravdu excelentní 
kalkulačka, použili jsme 
jej ve fyzice a jeho webová 
verze byla dostatečná při 
výpočtech Archimédova 
zákona. I když jen prvot-
ně, zadání bylo ponecháno 
klasickému počítání. Poslé-
ze během několika minut 
mohli žáci sledovat srov-
nání, jak lze běžné půlho-
dinové počítání zvládnout 
s trochou šikovnosti, zna-
losti vzorců a pár kliknutí-
mi díky výpočetním tech-
nologiím mnohem rychleji. 

V samotném IKT žáci 
začali využívat všech mož-
ných funkcí nového pro-
středí od textových úprav 
přes prezentační a početní 
nástroje až po náročnější 
testy a kvízy. Šesťáci pra-
covali např. v programu 
Malování, kde měli po po-
zorování překreslit pomocí 
nástrojů aplikace některou 
z předloh jednoduchých 
postaviček. 

V příštích týdnech se 
žáci Jan Bujnošek a Vít 
Bučko z 9. E ponoří do fil-
mařského řemesla. Zapojí 
se do filmové soutěže Fe-

bioFest a zpracují letošní 
téma soutěže NAŠE MĚS-
TO vlastním několikami-
nutovým videem. Nadšení 
a nasazení této dvojice v re-
prezentaci naší školy nás 
ohromně těší a kluci mají 
plnou podporu u svých uči-
telů IKT a celého pedago-
gického kolektivu. 

Ne všechny tyto nabyté 
zkušenosti a výsledky žá-
kovských prací jsou hmata-
telné, jak už to u vědomos-
tí, znalostí a dovedností 
bývá. Věříme ale, že tato 
aktuální situace připravuje 
naše žáky nejen pro další 
roky studia, ale i pro život 
samotný, mimoškolní. 

 Michal Milata 
 a Zuzana Grosmanová 

IKT a distanční výuka na Osmičce

Letošní zima nám 
o sobě dává pěkně vě-
dět. Každou chvíli nás 
zasype sníh, děti řádí 
na saních a nám je líto 
vodních ptáků, kteří žijí 
na řece Ostravici. Z dob-
ré vůle proto mnozí ob-
čané posbírají suché pe-
čivo a přispěchají divoké 
kachny nakrmit. To, že 
jim tím spíše ubližuje-
me, ví jen málokdo. Žáci 
devátého ročníku dostali 
za úkol vyrobit infor-
mativní letáček, který 
má lidem osvětlit jejich 
omyl.

Kachnám sice pečivo 
velmi chutná, ale pokud 
je tvrdé, mohou si při jeho 
konzumaci poranit jícen. 
Zvláště když o sousta bo-
jují s racky, kteří někdy 
přiletí a zkoušejí pro sebe 
taky něco ukořistit. Pečivo 
obsahuje hlavně sacha-
ridy, ale žádné vitamíny 
a minerály, které tělo to-
lik potřebuje. Nadměrná 
konzumace pečiva mlá-
ďatům divokých kachen 

může způsobit deformaci 
peří a křídel, následkem 
toho pak nejsou schopna 
létat a hledat si potravu 
přirozeným způsobem. 
Mnohdy to pro ně zname-
ná uspíšení jejich úhynu.

Čím je tedy krmit? 
Menšími kousky odkroj-
ků běžné zeleniny, kterou 
používáme např. do polév-
ky (mrkev, petržel apod.), 
hlávkovým salátem, roz-
mraženým (ne vařeným) 
hráškem či kukuřicí, ov-
sem, pšenicí, žitem, vhod-

ná je také rýže (vařená bez 
soli či nevařená), ptačí zob. 
Existují i speciální krmné 
směsi pro vodní ptactvo. 

Žáci Dvojky už to vědí 
a rádi se podělí. Jejich 
informační letáčky právě 
visí na červeném mostě 
u Úřadu práce ve Frýd-
ku-Místku a hlásají ko-
lemjdoucím, jak správně 
vodní ptactvo krmit. Ně-
kdy může uškodit i dobře 
míněná pomoc. A naopak. 
Dobrý nápad a dobrá rada 
může být nad zlato!

„Krmte kachny správně,” apeluje Dvojka

vecká vede děti ke sportu 
a fair play chování. Již 
nyní se všichni těšíme, 
že přesně za rok snad bu-

deme sledovat opravdová 
zápolení v Číně při světo-
vých ZOH v Pekingu.
 Kolektiv MŠ Lískovecká
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Současná pandemická 
situace je náročná pro 
všechny. Pro ilustraci, co 
může přinášet v praxi, 
zveřejňujeme dnes nefor-
mální komunikaci s ře-
ditelkou mateřské školy 
Anenská Natálií Toflovou, 
která se „vypsala“ z ex-
trémní situace, kterou lze 
schovat do strohého hlá-
šení, ale v praxi je za ním 
nezměrné úsilí náročný 
stav zvládnout. Možná 
se v tom poznáte, možná 
prožíváte něco podobného 
v jiné roli a možná bude 
těch pár řádků i pro vás 
očistných, protože zjistíte, 
že v tom „padání na ústa“ 
nejste zdaleka sami.

Vážený pane/paní,
chtěla bych vás infor-

movat o výskytu pozitiv-
ních osob ve školní jídelně 
v naší MŠ

Pracoviště Anenská: Ze 
4 osob 4 v karanténě

Pracoviště J. Trnky: Ze 2 
osob 1 nemocná

Celkem z 6 osob je 1 
na 2 pracoviště a 150 dětí

PS: Ráda bych vám 
k tomuto odstavci také 
dala trochu neformální 
příběh pro představu, co 
vše se může za třemi řád-
ky skrývat...

Včera 17.00 večer jsme 
byli informováni, že pra-
covnice školní jídelny je 
Covid pozitivní.

Zanedlouho volá pra-
covnice jídelny z druhého 
pracoviště – má teplotu.

I mi začíná být nevolno…
Co to znamená? NEMÁ 

KDO VAŘIT pro 150 dětí.
Takže po 11hodinové 

směně (protože chybí pe-
dagogové a nikdo nechce 
kvůli covidu chodit na zá-
stupy) tedy řeším:

1) zavřít MŠ?
2) najít jiné řešení... 

a teda jaké?
3) hodit se marod…, 

protože už toho začíná být 
v poslední době přes čáru?

Volám co 5 minut hygie-
nu – nikdo nezvedá... vždyť 
je taky večer a normální 
lidé po práci odpočívají…

18.20 Nechávám hygie-
ničce SMS vzkaz…, začí-
nám být velmi nervózní…, 
uvažuji, co umím uvařit 
pro 100 lidí... v hlavě mili-
ony myšlenek.

18.25 Svolávám večerní 
krizovou poradu vedení…, 
úkoluju, hledáme způso-
by řešení..., kolegyně jsou 

skvělé, zbytečně nekecají 
a jednají, svolávají a organi-
zují své podřízené.

18.30 Hygiena volá 
zpět... ufff...

Dovolí nám uvařit coko-
liv, jen ať můžeme zachovat 
provoz... pozn. aut. hygiena 
ve FM je úplně skvělá…

18.35 Přemýšlím nad 
tím, jestli netrpím něja-
kou psychickou poruchou, 
když se mi v 5minutových 
intervalech střídá euforie 
s depresí…

18.45 Vlastní dítě se mne 
ptá, jestli už na mne může 
mluvit… chlap se ptá, jestli 
jsem si všimla, že už jsem 
doma… a že je doma i on… 
neodpovídám nikomu… 
však jsou zvyklí… :-)

19.00 Upadám do spán-
ku podobnému kómatu…

5.00 Takže v pět hodin 
ráno na pracovišti Anen-
ská – uklízečky, hospodář-
ka provádějí dezinfekci dle 
pokynů hygieny... všude jde 
cítit dezinfekce… ufff… 
nejvíce se drží v respirátoru, 
který máme na obličeji :-)

6.00 Uklízečky, hospo-
dářka začínají vařit, krájet, 
zjišťovat, co se kde nachá-
zí…, ředitelka škrábe koře-
novou zeleninu (je to práce, 
kterou si vždycky přála... 
být ředitelkou :-) )

6.15 Z vedlejší místnos-
ti slyším „vezmi to hákem 
a nadzvedni“…, „strč tam 
tu tyč“… jdu se kouknout, 
jestli se nenadýchaly moc 
dezinfekce…, aha pokou-
šejí se zapálit stařičký ply-
nový sporák…, voláme 
kuchařkám v karanténě... 
„ty plynové sporáky fakt 
nejde zapálit…“, po čtvrt-
hodině telefonické navigace 
a zkoušení to chytlo…, su-
per…, bude aspoň čaj :-)

6.30 Hledáme mléko... 
aha... mlékaři ho nechávají 
ve venkovní skříni… a my 
nemáme klíče… zase hle-
dáme a nacházíme...

6.45
kde jsou výdejky (tzn. 

gramáže surovin, podle 
kterých musí uvařit)?

kdo bude stravu vydá-
vat, umývat nádobí, když 
uklízečky musí zároveň 
i uklidit?

kde je koření?
hra začíná…
7.00 Informujeme peda-

gogický sbor, že se do akce 
Z zapojí taky… vydají oběd 
a uklidí, co bude možné...

7.05 Informuji na spo-

lečném chatu kolegyně 
ředitelky z jiných MŠ o na-
šem neštěstí…, nabízejí mi 
pomocnou ruku…, přímo 
tu jejich…, co bych takové 
ředitelce mohla nabídnout? 
...No napadá mne, že mi 
chybí uklízečky…, nabízím 
tedy kolegyním ředitelkám 
možnost čištění našich zá-
chodků…, :-) …nějak pře-
stávají reagovat :-)

7.15 Vedoucí ŠJ z karan-
tény obvolává základní ško-
ly…, prosí, aby někdo uva-
řil, ať nemusíme zavřít…, 
NAPĚTÍ STOUPÁ… JE-
DEN den zvládneme uvařit 
sami, ale týden na nudlích 
s mákem a špagetách by asi 
nebylo úplně to pravé oře-
chové… :-)

7.30 Huráááá, uvaří nám 
(6. ZŠ)... jdeme shánět ná-
doby na přepravu... Hu-
rááááá, dodá 4. ZŠ – je to 
vysoká matematika, jelikož 
netušíme, jak velké nádo-
by potřebujeme při 100 
dětech… to není jak vařit 
v dvoulitrovém hrnci :-)

7.35 Dělíme si směny 
na přepravu várnic ze ZŠ 
do MŠ…, pojede každý, kdo 
má ruce, nohy a auto… (mu-
sím si asi v autě uklidit :-) )

7.45 Dělíme 100 chlebů 
s pomazánkou na 5 tříd, 
vaříme Caro, restujeme ze-
leninu…

8.00 no a pak už obvyk-
lý den, jako vždy si uvědo-
mím, že zase nestihnu, co 
jsem chtěla…

čeká nás:
hromada administrativy, 

děti s malými papučkami 
(obchody jsou zavřené), 
organizace provozu (vel-
mi podobná filmu Kulový 
blesk), maminka, která si 
stěžuje, že paní učitelka ne-
vzala do třídy dítě s rýmou, 
volá, že jsou v karanténě 
a jdou na testy, jeden dítě-
tem ulomený vodovodní 
kohoutek… aha... údržbář 
je taky nepřítomen…

...přemýšlím nad tím, že 
po 2 měsících nového roku 
jsme vyčerpali finanční 
prostředky na nemocenské, 

takže musím vytvořit vnitř-
ní směrnici o zákazu nemo-
ci až do konce roku… :-)

čekání na výsledky testů 
dalších osob, doteď nevíme, 
jak budeme vařit na dru-
hém pracovišti od ponděl-
ka, musíme čekat na testy... 
ASI AŽ DO NEDĚLE..., 
ale dnešní rychlá rota je již 
připravena na vše... :-)

No a to je teprve 12 h... 
a kdo může, vrací se ke své 
práci, kterou odsunul na hro-
madu „TO POČKÁ“…

Já přebíhám na druhé 
pracoviště, kde do 16 hodin 
budu pedagogicky uspoko-
jovat potřeby našich nej-
menších.

Víkend nebude vůbec 
klidný, dokud nebudeme 
vědět, jak dopadnou testy, 
ale i tak…

Tak asi tak :-)
Se srdečným pozdra-

vem Mgr. Natália Toflo-
vá, ředitelka, pomocná 
síla v kuchyni, závozník, 
údržbář a IT technik 
v jednom :-)

Covid v MŠ Anenská, trochu neformálně, ale o to výstižněji…

Policie ČR provádí 
v dnešní nelehké coro-
navirové době distanční 
přednášky a besedy pro 
MŠ, ZŠ či SŠ, ale také pro 
speciální školy, v únoru 
například i pro děti s men-
tálním postižením, kdy si 
s dvacítkou žáků hravou 
formou popovídali o zása-
dách bezpečného chování. 

„Věnovali jsme se širo-
kým tématům, jako je bez-
pečnost v dopravě, doma, 
při cestě ze školy a do školy, 
vysvětlili si důležitost no-
šení reflexních prvků, jak 
si dávat pozor na cizí lidi, 
jak si hlídat své osobní věci 
a podobně. Někteří žáci si 
sami procvičili, jak vést 
telefonní hovor s dispeče-
rem na tísňové lince, když 
se stanou svědky například 
dopravní nehody. Děti se 
aktivně zapojovaly a po sa-
motné přednášce měly do-
plňující otázky. Přednáška 
byla zpestřena o tematická 
preventivní videa,“ infor-
movala Lucie Galiová, 
vrchní inspektor oddělení 
prevence Krajského ředitel-
ství policie Moravskoslez-
ského kraje.

Distanční přednášky Policie ČR

O preventivní aktivity formou distančních přednášek mohou pedagogové škol žá-
dat na emailové adrese Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, oddě-
lení prevence: krpt.prevence@pcr.cz.
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Ačkoliv již proble-
matika domácího ná-
silí není v dnešní době 
úplnou neznámou, stále 
se jedná o téma, které 
je velice problematické 
a mnoho lidí nemá po-
vědomí, co si pod tímto 
pojmem můžeme vlast-
ně představit. Domácí 
násilí jako takové není 
v zákoně o přestupcích 
nebo trestním zákoníku 
jasně definováno. Pod 
tímto pojmem si můžeme 
představit protiprávní 
jednání páchané za zdmi 
našich domovů, tedy 
na místě, kde bychom se 
měli cítit nejbezpečněji. 

Ze zákona o přestupcích 
se zde jedná o přestupky 
proti občanskému soužití, 
z trestního zákoníku mů-
žeme uvést trestné činy 
ublížení na zdraví nebo 
týrání osoby žijící ve spo-
lečném obydlí. Rozpoznat 
domácí násilí není mnoh-
dy snadné, neboť oběti 
domácího násilí se velice 
často ostýchají se svými 
problémy svěřit svým nej-
bližším a své břímě si tak 
nesou s sebou. Domácí ná-
silí má několik druhů, a to 
zejména fyzické, které je 

nejvíce viditelné, avšak 
mnohdy bývá ze strany pa-
chatelů pácháno záměrně 
tak, aby vidět nešlo, a dále 
psychické, které je velice 
nebezpečné a je spojeno 
zpravidla s fyzickým ná-
silím. Do psychické formy 
domácího násilí zahrnuje-
me také emocionální nási-
lí – útok na věci, zvířata, 
členy rodiny, ke kterým 
má ohrožená osoba vztah; 
sociální násilí – izolova-
nost ohrožené osoby s ka-
marády, rodinou apod.; 
ekonomické násilí – dotý-
kající se potřeb ohrožené 
osoby, jako je ošacení, fi-
nance aj.; sexuální násilí – 
znásilňování, vynucování 
sexu a jeho praktik apod. 

Výše uváděné znaky 
domácího násilí můžeme 
vyčíst z jednotlivých pří-
padů: „… podezřelý v bytě 
domu, po předchozí slovní 
rozepři se svou manželkou, 
které sdělil, že „je špína 
ulhaná, že bude poslouchat 
jako hodinky, jinak ji zbije 
do modra“, následně ode-
šel do kuchyně, kde si vzal 
kuchyňský nůž a s tímto 
nožem přistoupil k poško-
zené, která se nacházela 
v dětském pokoji a do-

žadoval se vydání jejích 
peněz, kdy tímto jedná-
ním v poškozené, v danou 
chvíli, vzbudil důvodnou 
obavu o její život a zdraví 
a následně, při předávání 
věcí podezřelému jí tento 
úmyslně nožem způsobil 
řeznou ránu na paži pravé 
ruky, kdy jí poté řekl „zítra 
tě pořežu víc, když nebude 
po mém“, čímž poškozené 
způsobil středně těžké zra-
nění…“.

Problematika domácího 
násilí je velice kompliko-
vaná a samy oběti toho-
to násilí nejsou schopny, 
v drtivé většině případů, 
si samy poradit. Městské 
ředitelství policie Ostra-
va disponuje specializo-
vaným týmem, který se 
touto problematikou za-
bývá. Jedná se o policisty 
z řad obvodních oddělení, 
kteří jsou v každodenním 
kontaktu s veřejností. 
Tito policisté jsou spe-
ciálně vyškoleni na tuto 
problematiku a v souladu 
s příslušnými právními 
předpisy realizují institut 
vykázání osoby ze spo-
lečného obydlí. Policisté 
poskytují současně i me-
todicko-poradenskou čin-

V Nemocnici ve Frýd-
ku-Místku vzniklo Cen-
trum pro léčbu endo-
metriózy a neplodnosti. 
Gynekologicko-porod-
nické oddělení se léčbě 
endometriózy věnuje ně-
kolik let, disponuje nejen 
moderní diagnostickou 
a operační technikou, 
ale celým týmem erudo-
vaných lékařů – gyne-
kologů, chirurgů, uro-
logů a gastroenterologů. 
Ti všichni jsou důležití 
nejen pro správnou dia-

gnostiku, ale hlavně pro 
kompletní odstranění 
všech ložisek endomet-
riózy.

A v čem tkví toto one-
mocnění? Je to chronic-
ké onemocnění, které 
postihuje stále více žen. 
U některých žen probíhá 
naprosto bezpříznakově, 
zatímco jiným ženám způ-
sobuje nepříjemné bolesti, 
nemožnost otěhotnět a ne-
pravidelné nebo silné men-
struační krvácení. Toto 
onemocnění je způsobeno 

výskytem sliznice dutiny 
děložní (endometria) mimo 
dutinu děložní. Nejčastěji 
se jedná o ložiska, která 
najdeme např. na vaječní-
cích, vejcovodech, výstelce 
dutiny břišní nebo na stře-
vu. Projevy endometriózy 
mohou být proměnlivé 
a netypické. Onemocnění 
se nejčastěji projevuje bo-
lestmi v podbřišku, boles-
tivou menstruací, bolestmi 
při pohlavním styku a ne-
možností otěhotnět. Mezi 
další méně časté příznaky 
patří nepravidelné vaginál-
ní krvácení, bolestivá stoli-
ce, přítomnost krve v moči, 
přítomnost krve ve stolici.

„Naše gynekologická 
ambulance se na pacient-
ky s endometriózou spe-
cializuje. Je to vedle uro-
gynekologie a všeobecné 
gynekologie další nosný 
program, který můžeme 
rozvíjet díky perfektní 
spolupráci s chirurgickým, 
urologickým a gastroen-
terologickým oddělením. 
Důležitou podmínkou je 
i přítomnost magnetické 

rezonance v nemocnici 
a spolupráce s centry asis-
tované reprodukce. Jsme 
schopni diagnostikovat 
a operovat i nejsložitěj-
ší případy endometriózy, 
u kterých je někdy nut-
né odstranit část tlustého 
střeva nebo močového 
měchýře,“ řekl primář gy-
nekologicko-porodního 
oddělení MUDr. Martin 
Němec a dále dodává, že 
smyslem každé operace 
by mělo být odstranění 
všech ložisek endometrió-
zy. To dává pacientce nej-
vyšší šanci na uzdravení. 
Vše vyžaduje důkladnou 
předoperační přípravu 
a mnohdy několik konzul-
tací za sebou, protože roz-
hodnutí o takto složitých 
výkonech není někdy pro 

pacientku lehké. 
Stále více žen má snahu 

řešit zdravotní problémy 
alternativní cestou medi-
cíny, proto Centrum pro 
léčbu endometriózy a ne-
plodnosti v Nemocnici 
ve Frýdku-Místku spolu-
pracuje i se specializacemi, 
jako je psychoterapie, am-
bulance pro léčbu bolesti, 
rehabilitace, akupunktura 
a nutriční poradenství. 
Jsou tedy schopni zmír-
nit příznaky onemocnění 
i u žen, pro které není kla-
sická medicína přijatelná.

Všechny potřebné in-
formace a kontakty Cent-
ra jsou dostupné na webo-
vých stránkách nemocnice 
www.nemfm.cz a na fa-
cebookových stránkách  
@endometriozamorava.

Nebojte se svěřit specialistům řešícím domácí násilí

nost všem, kteří o to pro-
jeví zájem, a jsou ochotni 
vysvětlit a objasnit tuto 
problematiku a v nepo-
slední řadě i poskytnout 
odbornou pomoc. Tato 
pomoc je zajišťována ne-
přetržitě. Tito policisté 
v Moravskoslezském kraji 
v loňském roce řešili dvě 
desítky případů vykázání. 

Odbornou pomoc po-
skytují rovněž i organiza-
ce jako Bílý kruh bezpečí 

a Intervenční centrum. 
O pomoc, či odbornou 
radu je možno se také ob-
rátit na příslušné oddělení 
sociálně právní ochrany 
dětí (OSPOD), zejména 
jsou-li domácím násilím 
postiženy i děti. Inter-
venční centra a OSPOD 
s policií v této problemati-
ce úzce spolupracují.

 Lucie Galiová, 
 vrchní inspektor 
 oddělení prevence 

Pokud máte pocit, že jste obětí domácího násilí, 
nebo víte o někom z vašeho okolí, že by mohl být obětí 
domácího násilí, neostýchejte se požádat o odbornou 
pomoc policii, Bílý kruh bezpečí, nebo OSPOD. 

htps://www.domacinasili.cz/intervencni-centrum/
Informace o poradenských centrech Policie ČR 

naleznete zde: 
https://www.policie.cz/clanek/poradenska-mista.aspx

Nemocniční Centrum pro léčbu endometriózy a neplodnosti
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Máte rádi hry? Jste zví-
daví? Pak je questing prá-
vě pro vás. Kultura F≈M 
připravila pro širokou ve-
řejnost retrospektivní pre-
zentaci akcí, a to formou 
hry – „questingu“, který 
odstartoval 22. 2. 2021. Co 
nám Questing přinese?

Při tomto zábavném 
kvízu se účastníci pobaví, 
dozvědí se něco o osob-
nostech kulturní scény, 
nejrůznějších kulturních 
událostech i zajímavých 
místech našeho města.

„Tento netradiční kultur-
ní formát jsme zvolili pře-
devším jako nástroj v boji 
proti dlouhodobé paralýze 
kultury. Jsme si vědomi, 
že je to trochu boj s větr-
nými mlýny, ale s trochou 
nadhledu se dá i z těžkých 
situací vytěžit to dobré. 
Zájemci o akci získají nové 
vědomosti a v rámci akti-
vizace budou „nuceni“ za-
pojit kromě hlavy i nohy,“ 
říká ředitel Kultury F≈M 
Rostislav Hekera.

Pravidla pro účastníky
Připravili jsme pro 

vás celkem 11 stanovišť 
s otázkami – deset otázek 

bude umístěno na pře-
noskách po městě Frýdek-
-Místek a jedna na banne-
ru u aquaparku na Olešné 
podél cyklostezky. Jakmi-
le projdete všechna sta-
noviště, správně vyřešíte 
otázky a sestavíte slova, 
získáte tajenku složenou 
z 24 písmen a znaků.

Tajenku je potřeba zaslat 
e-mailem na recepce@kul-
turafm.cz s označením Hra, 
čímž vás automaticky zařa-
díme do slosování o ceny. 
Ukončení soutěže je v ne-
děli 21. 3. 2021, v průběhu 
dalšího týdne obešleme 
výherce prostřednictvím e-
-mailové zprávy.

A na závěr ještě jedna 
výzva! Zašlete nám vaši 
fotografii/selfie z někte-
rého ze stanovišť a my ji 
umístíme v galerii na Fa-
cebooku Kultura F≈M.

Souhrn informací:
Zahájení: 22. 2. 2021
Ukončení: 21. 3. 2021
Výhra: 3x dárkový pou-

kaz v hodnotě 450 Kč, 5x 
dárkový poukaz v hodnotě 
250 Kč

Další informace: 
www.kulturafm.cz/aktuality

Seznam stanovišť:
- před obchodním do-

mem Ještěr (Místek)
- Místek naproti Polikli-

niky
- Riviéra u Hrušky 

(Místek)
- náměstí Svobody 

(Místek)
- Nádraží Frýdek
- Kostikovo náměstí 

(Frýdek)
- Zámecké náměstí 

(Frýdek)
- autobusová zastávka 

u nemocnice (vedle květi-
nářství – Frýdek)

- sídliště Slezská (vedle 
Invy – Frýdek)

- Před Kulturním do-
mem Frýdek (bývalý KD 
Válcoven)

- Aquapark Olešná – 
banner na cyklotrase č. 13

Jak nejefektivněji zdo-
lat všech 11 stanovišť?

Doporučujeme 4 trasy:
Místecká trasa: otázka 

č. 1 – č. 4
Frýdecká trasa: otázka 

č. 5 – č. 8
Trasa s vyhlídkou: otáz-

ka č. 9 a č. 10
Trasa Výlet na Olešnou: 

za otázkou č. 11

Zábavný questing Kultury F≈M proti paralýze kultury

Vážení občané, určitě jste 
zaznamenali, že Vláda ČR 
schválila pomoc nejen pod-
nikajícím, které ovlivnily 
restrikce kvůli protiepide-
miologickým opatřením, 
ale také další miliardu korun 
na pomoc lidem pracujícím 
v oblasti kultury. V sou-
časnosti naše ministerstvo 
kultury, ve spolupráci s mi-
nisterstvem průmyslu a ob-
chodu, připravilo další dvě 
výzvy. Jedna je pokračování 
programu COVID kultura 
– podpora umělců, herců, 
kouzelníků, tanečníků, hu-
debníků, ale také zvukařů, 
osvětlovačů apod., avšak 
ještě navíc rozšířená napří-
klad o výtvarníky a spisova-
tele. Druhá výzva je určena 
pracovníkům v audiovizu-
álním umění. 

V programu COVID-
-Kultura 2, který byl ke kon-
ci prosince 2020 ukončen, 
bylo podáno celkem 5934 

žádostí za 819 milionů ko-
run. Z toho 5002 žádostí 
za 300 milionů korun po-
daly osoby samostatně vý-
dělečně činné. Úspěšnost 
žadatelů byla kolem 90 %.

Vím, že i u nás v Morav-
skoslezském kraji, v okrese 
Frýdek-Místek i samotném 
městě Frýdku-Místku pů-
sobí mnoho umělců, kte-
rým současná situace příliš 
nepřeje. Zároveň jsem si 
vědom, že mnozí z vás si 
nejste jisti, zdali se do toho 
programu můžete zapojit, 
jak vyplnit žádost apod. 
Proto, pokud byste měli 
zájem se dozvědět bližší 
informace, či něco zkon-
zultovat, určitě se na mě 
obraťte – jiri.vzientek@
mkcr.cz či sledujte můj FB 
Jiří Vzientek | Facebook. 
Já a mí kolegové jsme vám 
připraveni pomoci. 
 S úctou Jiří Vzientek,
náměstek ministra kultury

Covid-Kultura 3 – pomoc 
v oblasti kultury

Od 1. března bude 
v Národním domě instalo-
vána výstava pod názvem 
Jiří J. Drozd: Návraty 
– Obrazy domova ve spo-
lupráci s Pobeskydským 
spolkem přátel výtvar-
ného umění ve Frýdku-
-Místku, který soustavně 
seznamuje veřejnost i své 
členy se současnými i za-
pomínanými umělci. Vý-
stava bude prezentována 
prostřednictvím fotogale-
rie na Facebooku Kultura 
F≈M.

Jiří J. Drozd se naro-
dil 2. 1. 1924 v Bordovi-
cích u Frenštátu. Studoval 

na Státní grafické škole 
a VŠUP v Praze. Studium 
bylo přerušeno válkou a to-
tálním nasazením, takže 
studia dokončil po roce 
1945 v grafické speciálce 
vynikajícího umělce, ro-
dáka z Beskyd, Antonína 
Strnadla. Jeho rozhled byl 
však daleko širší, studoval 
současně na Karlově uni-
verzitě dějiny umění, es-
tetiku a pedagogiku. Jeho 
domovem byl Frenštát 
a Valašsko, i když část ži-
vota prožil v Praze.

V jeho malířské, a hlav-
ně grafické tvorbě se sil-
ně projevil vliv Antonína 

Strnadla a vazby na rodný 
kraj. Jeho rozsáhlá kraji-
nářská tvorba je vázána 
na Beskydy a Valašsko. 
Aktivně se totiž podílel 
na výtvarném životě v re-
gionu, a to až do své smrti 
1. 11. 1984, jako člen Sdru-
žení umělců Slezských, 
tvůrčí skupiny Bezruč, ale 
byl i členem Umělecké Be-
sedy. V jeho tvorbě najde-
me i pražské motivy. 

Výstava seznamuje 
především s průřezem 
autorovy tvorby sedmde-
sátých let, jak ji zachytily 
soukromé sbírky, se za-
měřením na malbu a ta-
piserii art protis. Souběž-
ně dlouhodobě probíhá 
ve výstavních prostorách 
Cukrárny pod Lysou horou 
ve Frýdlantě nad Ostravicí 
nabídka grafické tvorby 
umělce. Autor patřil k vý-
znamným představitelům 
českého výtvarného umění 
a přesáhl svým významem 
region, který miloval.

Výstava je prodejní 
a v případě zájmu o někte-
ré z děl nás kontaktujte: 
michaela.kocourkova@
kulturafm.cz, 773 788 652.

Jiří J. Drozd: NÁVRATY – OBRAZY DOMOVA 
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2021 | cena 450/400 Kč – kon-
cert – průřez tvorbou 1984–2014

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

KINO
Filmový klub

PO 1. 3. v 19.00
Chlast 

DK | drama | 15+ | titulky | 116 
min. | 130 / 110 Kč

ÚT 2. 3. v 19.00
Svět podle Muchy 

ČR | dokumentární | 12+ | česky 
| 100 min. | 130 / 110 Kč

PO 8. 3. v 19.00 
Corpus Christi 

PL | drama | 15+ | titulky | 115 
min. | 130 / 110 Kč

ÚT 9. 3. v 19.00
Disco 

NOR | drama | 12+ | titulky | 94 
min. | 130 / 110 Kč 

PO 15. 3. v 19.00
Parking 

RUM / ES | drama | 12+ | titulky 
| 110 min. | 130 / 110 Kč

ÚT 16. 3. v 19.00
Helmut Newton: 
Nestoudná krása 

GER | dokumentární | 15+ | ti-
tulky | 93 min. | 130 / 110 Kč

PO 23. 3. v 19.00
Oroslan 

SLO / ČR | drama | přístupný | 
titulky | 72 min. | 130 / 110 Kč 

ÚT 24. 3. v 19.00
Králové videa 

ČR | dokumentární | přístupný | 
česky | 82 min. | 130 / 110 Kč

PO 29. 3. v 19.00
Malý Joe 

UK / AUT / GER | sci-fi | 15+ | 
titulky | 105 min. | 130 / 110 Kč

ÚT 30. 3. v 19.00
Vizionář Modigliani 

IT | dokumentární | přístupný | 
titulky | 90 min. | 130 / 110 Kč

Bio senior
ST 3. 3. v 10.00

Šarlatán 
ČR / IRL / PL / SR | životopisný 
| 12+ | česky | 118 min. | 60 Kč

ST 10. 3. v 10.00
Princezna zakletá v čase 

ČR | pohádka | přístupný | česky 
| 115 min. | 60 Kč

ST 17. 3. v 10.00
Meky 

a Taneční pro mládež. Termíny 
náhradních lekcí budeme prů-
běžně upřesňovat dle situace 
na našich webových stránkách 
www.kulturafm.cz. 

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

Dárkové poukazy
Na recepci Národního domu je 
znovu spuštěn prodej DÁRKO-
VÝCH POUKAZŮ v hodnotě 
450 Kč a 250 Kč a také VSTU-
PENEK na akce, vhodné i jako 
tipy na dárek. Vstupenky lze 
koupit také online – více infor-
mací na www.kulturafm.cz.

Tipy 
V prodeji:

Předplatné sezóna 2021
Stále máte možnost zakoupit si 
Předplatné na sezónu 2021 a za-
jistit si tak kvalitní kulturní zá-
žitek. 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 in-
scenacích, které vás pobaví 
osvěžujícím humorem.
Představení:
- Jak jsem vyhrál válku / Diva-
dlo A. Dvořáka, Příbram
- Mužské oddelenie / Radošín-
ské naivné divadlo
- Kleopatra / La Fabrika

Silné příběhy 
| Předplatné divadlo

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

Ostravská divadla 
| Předplatné divadlo

Nová scéna Vlast | Cena: 690 Kč 
/ 630 Kč (ZTP/P a senioři) / 
420 Kč (studenti)

Úspěšné a žádané inscenace os-
travských divadel.
Představení:
- Thrill Me (Vzruš mě!) / Ná-
rodní divadlo moravskoslezské
- Lásky jedné plavovlásky / Di-
vadlo Petra Bezruče
- Lakomec / Divadlo Mír

Kruh přátel hudby 
| Předplatné hudba

Národní dům | Cena: 510 Kč / 
360 Kč (studenti, ZTP/P a seni-
oři)
Klasická hudba v podání špič-
kových českých interpretů 
a souborů v Národním domě.
Představení:
- The Stringz a Tomáš Savka / 
Novoroční koncert s přípitkem
- Indi Stivín a Alice Springs
- Victoria Ensemble / Múza Ver-
sailles

Komorní koncerty 
| Předplatné hudba

Historický sál ZUŠ | Cena: 
450 Kč / 300 Kč (studenti, 
ZTP/P a senioři)
Kouzelné večery s klasickou 
hudbou v secesním sále Základ-
ní umělecké školy.
Představení:
- Benda Quartet
- Trio Harmonia / Slavné oper-
ní, operetní a muzikálové duety
- Ostrava Brass Quintet

Chrámové koncerty 
| Předplatné hudba

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

Další tipy
Cyklocestování 2021 

| Pá 12. – Ne 14. 3. 2021 | per-
manentka 390/350 Kč, Blok 
A 100/80 Kč – cestovatelský 
festival s cílem shromáždit 
„všechny“ známé i neznámé 
cyklocestovatele, cykloturis-
ty a další cyklonadšence pod 
jednou střechou, společně se 
poznat a předat si zkušenosti 
formou cestovatelských besed 
s promítáním, workshopů, dis-
kuzí.

Bratři Ebenové 
| mimo předplatné | Čt 29. 4. 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

ONLINE

Národní dům, 
známý neznámý 

od 22. 12.
Známá i neznámá zákoutí Ná-
rodního domu s námi můžete 
poodhalit prostřednictvím vir-
tuální prohlídky spojené s vý-
stavou. Historická stavba letos 
oslavila 120 let od svého do-
končení a velkolepé slavnosti 
k znovuotevření pro veřejnost, 
která se konala 4. a 5. červen-
ce roku 1900. Slovy současní-
ka té doby „národní a kulturní 
tvrz Pobeskydí“, kterou Národ-
ní dům bezesporu byl, můžete 
zhlédnout v jedinečné autorské 
audiovizuální sekvenci, kterou 
svým slovem doprovodí kultur-
ní publicistka, básnířka a v ne-
poslední řadě také předsedkyně 
spolku Krasomil Radana Šatán-
ková.

Zbrusu nová talk show 
| připravujeme

Zelený bar v Národním domě 
je časem prověřené besední 
místo. Oslovili jsme regionální 
umělce z okolí Frýdku-Míst-
ku, se kterými spolupracujeme 
na přípravě speciální umělecké 
talk show. Zaměříme se na svět 
kultury a probereme ho ze všech 
stran – neformálně, s humorem 
a nadsázkou. Již brzy vám na-
bídneme první výstupy.
Podrobnosti o všech pláno-
vaných pořadech budeme po-
stupně upřesňovat na našich 
webových stránkách www.kul-
turafm.cz.

Kurzy
náhradní termíny 

– podzim 2020
Všechny přerušené podzimní 
kurzy budou nahrazeny. Jed-
ná se o tyto kurzy: Cvičení 
pro zdraví s pilates, Powerjó-
ga, Cvičení pro seniory, Cvi-
čení pro zdraví, Kreslení Tou 
pravou hemisférou, Čmárání/ 
Doodling, Taneční pro dospělé 

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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ČR / SR | dokumentární | pří-
stupný | slovensky | 80 min. | 
60 Kč

ST 25. 3. v 10.00
Corpus Christi 

PL | drama | 15+ | titulky | 115 
min. | 60 Kč

Bijásek
SO 20. 3. v 15.00

Mulan 
USA | dobrodružný | přístupný 
| dabing | 106 min. | 80 / 60 Kč

Výstavy
Do 31. 3.

ONLINE Hana Buchtová: 
Průřez tvorbou 2017–2020

Hana Buchtová je zkušenou 
umělkyní tělem i duší. Její jedi-
nečná abstraktní tvorba prolíná 
malbu akrylem a techniku práce 
s horkým a studeným voskem 
nazývanou enkaustika. Jednot-
livá díla k člověku promlouvají 
a probouzejí různé druhy emo-
cí, stejně jako autorka vkládá 
do každého obrazu také svou 
životní zkušenost. Proplujte 
s námi její tvorbou ve foyer nové 
scény Vlast. Výstava je prodej-
ní.

Předplatné
čt–po 15. 10.–21.12.

Předplatné Kultura F≈M:
Sezóna 2021

Avizované Předplatné 2021 se 
v jarních termínech vzhledem 
k epidemické situaci nebude 
realizovat. O svá představení 
a koncerty nicméně nepřijdete, 
zajišťujeme náhradní termíny 
pro období od září do prosince 
2021. Sledujete naše webové 
stránky www.kulturafm a Fa-
cebook Kultura F≈M, kde infor-
mace průběžně aktualizujeme.
Jakmile vláda uvolní svá naří-
zení a produkce živé kultury 
budou opět moci probíhat, zajis-
tíme pro vás náhradní termíny 
všech neodehraných koncertů 
a divadelních představení, která 
jste si v rámci předplatného se-
zóny 2019/2020 zakoupili.

www.knihovnafm.cz
Místecká pobočka 

Oddělení beletrie je přesunuto 
do prostor v Národním domě 
na ul. Palackého. Naučné oddě-
lení je sloučeno se stávající stu-
dovnou Místek. Oddělení pro 
děti a mládež je sloučeno s hu-
debním oddělením.

Turistické informační cent-
rum 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

pondělí 8. 3. v 10.00 
171. výročí narození 
T. G. MASARYKA

u památníku TGM ve Frýdku

pondělí 15. 3. v 16.00 
82. výročí odporu 8. pěšího 

pluku proti okupantům
u památníku 8. pěšího 

pluku v Místku

MUZEUM BESKYD

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

Fax: 558 630 452
e-mail: 

info@muzeumbeskyd.com
www.muzeumbeskyd.com

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

Stálé expozice:
BESKYDY 

– PŘÍRODA A LIDÉ
FRÝDEK A MÍSTEK

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

ZÁMECKÁ KAPLE 
SV. BARBORY

ZÁMECKÝ OKRUH
Akce:

OKOLO FRÝDECKÉHO 
ZÁMKU CESTIČKA 

– HLEDAČKA 
Více informací na webových 
stránkách nebo na pokladně 
muzea.

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

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
Nově na našich webových strán-
kách najdete:
Ručně malovaná trička i origi-
nální šperky z dílny výtvarnice 
Lenky Kovalové.
Dotazy pro Zdeňka – odpovědi 
na vaše dotazy pro Zdeňka Še-
bestu. I nadále se ho můžete ptát 
na to, co vás zajímá. Rád vám 
odpoví.
Dotazy zasílejte na:
joga-karakal@seznam.cz
Cvičení pro seniory – video
Protažení těla v sedě na židli, 
které ocení nejen senioři.
Cvičení s Annou – video
Lekce jógy s protažením celého 
těla pro zdatné i méně zdatné 
jedince.
A pokud vám v dnešní době 
chybí relaxace a celkové zklid-
nění, nabízíme vám CD s růz-
nými jógovými technikami, 
které jsou za zvýhodněnou 
cenu k dispozici na  www. 
.jogakarakal.cz, kde pro vás 
chystáme stále něco nového.

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
Denně vysíláme on-line lekce 
pro všechny zájemce o cvičení 
jógy (dynamické, jemnější i pi-
lates).
Přihlašujte se v rezervačním 
systému studia na www.joga-
podvezi.cz/…vrh a vyzkoušejte 
cvičení v bezpečí svého do-
mova. My vám pošleme odkaz 
na lekci, kterou si můžete pře-
hrát v mobilu nebo v počítači, 
nepotřebujete si stahovat žád-
nou aplikaci.
Udělejte něco pro své zdraví. 
Info na tel.: 602 409 791.

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

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 nabíd-
ku představení najdete na webu 

www.divadloctyrlistek.cz

jUNÁK – ČESKÝ SKAUT, z.S.

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

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

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

marcela.tkacova@seznam.cz
Středisko 8. pěšího pluku 

Slezského Frýdek-Místek, z.s., 
28. října 781, Místek

Junák – český skaut, z.s.
Místecké středisko P. Bezruče

Mgr. Tomáš Stolín, tel.: 
606 785 579, 

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

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

KUlTURNí dŮM FRÝdEK

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

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

Web: 
www.kdfrydek.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. Výtě-
žek 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, 

v přízemí vpravo
737 178 841

vera.neu@email.cz
ARTETERAPIE,

KRESBA A MALBA

dIVAdElNí KlUB d.N.A.

Tel: 731 196 572
E-mail: 

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

Rezervace:
web: http://klubdna.cz/

lUMpíKoV

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

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

TANEČNí ŠKolA jUST dANCE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, 

www.just-dance.cz

VEŘEjNÝ MAlíŘSKÝ ATElIÉR

ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533

malirsky.atelier@seznam.cz

CAMpANA - Montessori centrum

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

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

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

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

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

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

Hudební škola Yamaha 
pro děti od 4 měsíců do 7 let

Kurzy ve spolupráci s Hudební 
školou Yamaha. Program spoju-
je několik aktivit do uceleného 
celku: rytmizace písní, pohyb, 
hra na základní Orffovy nástro-
je (dřívka, rolničky, činelky, 
bubínky a další), výtvarná čin-
nost, od 4,5 let základy hudeb-
ní nauky a hry na flétnu, práce 
s boomwhackers, zvonkohra-
mi…
Termíny: 

Robátka – pro děti od 4 do 18 
měsíců – čtvrtek od 10.00
První krůčky k hudbě 1 pro děti 
od 1,5 do 3 let – čtvrtek od 9.00 
a od 11.00
První krůčky k hudbě 2 pro děti 
od 2,5 do 4 let – čtvrtek od 15.30
První krůčky k hudbě 3 pro děti 
od 3,5 do 5 let – čtvrtek od 16.30

Zdravotní cvičení pro děti 
a skupinové zdravotní 

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

STolÁRNA

Potoční 1228, Frýdek-Místek
Tel: 775 567 333

E-mail: 
stolarna@klub-stolarna.cz

HUdEBNí KlUB SToUN

Jiřího z Poděbrad 3109,
Frýdek-Místek  

TELEFON a FAX: 
597 43 18 88 

Email: STOUN@APPLET.CZ 
WWW.STOUN.CZ

SBÍRKA  DARUJ  F M≈

Jak můžete přispět?
Zašlete jakoukoliv částku na transparentní účet

.123-1939920277/0100

            Pošlete platbu z mobilního bankovnictví:

Kostel sv. Martina ve Skalici 
je významnou renesanční kulturní 

památkou. Prochází postupnou opravou, 
zvláště věž s průčelím. 

Plánovanou opravou krovů, krytiny a fasády věže chce 
skalická farnost pokračovat v záchraně této památky.

Částku vybranou ve sbírce mezi veřejností 
město zdvojnásobí. 

Má město přispět na opravu 
věže kostela sv. Martina 

ve Skalici? 
Přidáte se i Vy?

PŘISPÍVÁTE  DVOJNÁSOBNĚ.
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Frýdek-Místek | 99.0 FM | 107.3 FM | R-OVA

ZPRÁVY Z REGIONU 
ČESKÉ PÍSNIČKY  
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ  
DOBRÉ RADY 
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE

ostrava.rozhlas.cz

OBJEDNÁVKY  ON-LINE 

DORUČÍME VŠE  K VAŠIM DVEŘÍM

už žádné čekání ve frontě

 Sedlnice-Borovec 204

tel.: +420 556 745 274        
mob.: +420 724 935 900 

od března 2021 

www.gurman-sedlnice.cz

Buď Gurmán... denně čerstvé maso

DOPRAVA ŠIROKÉ 
OKOLÍ 

OSOBNÍ ODBĚR
Sedlnice - Borovec 204

ČESKÝCH FARMÁŘŮ

MÍSTNÍ CHOV

HOVĚZÍ       VEPŘOVÉ       UZENINY     
SALÁTY     CHLEBÍČKY     LAHŮDKY

BALÍČEK NA MÍRU  s námi víte, co uvařit
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Pro inzerci  
volejte

tel.:  
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

MALÍŘI, ZEDNÍCI

INSTALATÉŘI

ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Tel.: 603 390 760

- půjčovna dodávek 
  a 9místného 
  vozidla
- autoservis 
- pneuservis 

Účetnictví + daně bez starostí
Nabízíme externí vedení daňové evidence, 
účetnictví, mezd, DPH aj. pro podnikatele, 
právnické osoby, i neziskové organizace.

Levně a spolehlivě. Tel: 603 182 943.
Email: mensikova.marie@gmail.com

Čištění sedacích souprav, koberců
kompletní a pravidelné úklidy
bytových a nebytových prostor

Již 17 let vám děláme radost...
Dalibor Rada, tel.: 774 907 588


