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FRÝDEK-MÍSTEK MÁ NOVÉHO PRIMÁTORA
Novým primátorem Statu-

tárního města Frýdek-Mís-
tek se stal Petr Korč, který 
během zasedání březnového 
zastupitelstva předložil ná-
vrh na odvolání současného 
primátora Michala Pobucké-
ho a radních města za dvě 
strany dosavadní koalice 
ČSSD a KDU-ČSL.

Odvoláni byli s okamžitou účin-
ností náměstci Karel Deutscher 
(ČSSD), Pavel Machala (ČSSD) 
a Marcel Sikora (KDU-ČSL) a rad-
ní Josef Hálka (ČSSD), Tomáš Be-
nedikt Zbranek (ČSSD) a Richard 
Žabka (KDU-ČSL).

Pro odvolání hlasovalo 24 z 43 
zastupitelů.

Radní města za ANO 2011 
na svých postech zůstávají, včet-
ně náměstků primátora Jakuba 
Míčka a Radovana Hořínka.
Novou koalici tvoří: Naše Měs-
to Frýdek-Místek, Česká pirátská 
strana a hnutí ANO 2011, jehož 
členové byli součástí dosavadní 
koalice.  
Novými náměstky jsou: Le-
onard Varga (ČPS), Igor Juriček 
(ČPS) a Jiří Kajzar (NMFM).
Nové složení Rady města 
Frýdku-Místku:
Petr Korč (NMFM) – primátor
Jiří Kajzar (NMFM) – náměstek 
primátora
Zbyněk Šostý (NMFM)
Tomáš Pyško (NMFM)
Radovan Hořínek (ANO 2011) – 
náměstek primátora
Jakub Míček (ANO 2011) – ná-
městek primátora
Milan Halabalík (ANO 2011)
Lucie Chovanečková (ANO 2011)
Leonard Varga (ČPS) – náměstek 
primátora
Igor Juriček (ČPS) – náměstek 
primátora
Jakub Tichý (ČPS)
Předsedou Finančního výbo-
ru zůstává Zdeněk Blecha (ANO 
2011).
Předsedou Kontrolního vý-
boru je nově Marcel Sikora 
(KDU-ČSL), který nahradil dosa-

vadního předsedu Igora Jurička, 
jenž se stal novým náměstkem 
primátora.

Kompetence na úseku:
Petr Korč – primátor
- vnější a vnitřní kontrolní čin-
nosti
- požární ochrany
- organizačně technického zabez-
pečování jednání orgánů města
- publicity činnosti města
- školství, mládeže, tělovýchovy 
a sportu
- výchovy a vzdělávání
- vnitřních věcí a správy
- zahraničních styků
Radovan Hořínek – náměs-
tek primátora
- majetkoprávních vztahů města
- majetkových účastí města
Leonard Varga – náměstek 
primátora
- dopravy a silničního hospodářství
- ochrany veřejného pořádku
- životního prostředí a zeměděl-
ství
- prevence kriminality a městské 
policie
Jakub Míček – náměstek pri-
mátora
- územního plánování a rozvoje
- stavebně správní činnosti
- ekonomického rozvoje a pod-
nikání
- dotací a integrovaných teritori-
álních investicí
- útvaru hlavního architekta
- silničního obchvatu města
Jiří Kajzar – náměstek pri-
mátora
- investičním
- financí a rozpočtu
Igor Juriček – náměstek pri-
mátora
- sociální péče
- sociálních služeb a zdravotnictví
- protidrogových aktivit a pre-
vence
- informačních technologií
- participace a digitalizace
Jakub Tichý – neuvolněný 
radní
- vědy a kulturního rozvoje
péče o památky

ZMĚNA VE VEDENÍ MĚSTA: Koalici nyní tvoří Naše Město, ANO 
a Piráti.  Foto: Petr Pavelka

Dámy a pánové, 
vážení spoluobčané,
na posledním jednání zastupi-

telstva bylo zvoleno nové vedení 
města. Na první pohled se může 
zdát, že to byl nečekaný krok, 
ale pravý opak je pravdou. Ces-
tu k nové, tentokrát již většinové 
koalici s 22 hlasy, která převzala 
odpovědnost za vedení města, 
odstartovala veřejná výzva, teh-
dy ještě opozičního hnutí Naše 
Město F-M z léta roku 2020. 
Cílem naší aktivity bylo zahájit 
širokou spolupráci napříč politic-
kým spektrem a převzít společ-
ně odpovědnost za budoucnost 
města. Následovala podrobná, 
pravidelná a musím přiznat 
i velmi seriózní jednání, která 
se pokoušela najít dlouhodobý 
a smysluplný program pro roz-
voj Frýdku-Místku. Výsledkem 
společného postupu hnutí Naše 
Město F-M, hnutí ANO, Pirátů 
a KDU-ČSL byla dohoda, která 
pro město znamenala koncepci 
rozvoje a řešení problémů nejen 
do konce volebního období, ale 
i za jeho hranici, tedy v horizon-
tu šesti a více let. Na vás, obča-
nech, voličích bude v budoucnu 
rozhodnout, jak úspěšní jsme 

byli v jednání a budeme zejmé-
na v činech. Osobně mě velmi 
mrzí, že k dosažené dohodě se 
nakonec v září roku 2020 pod-
pisem nepřipojili dva zastupitelé 
zvolení za KDU-ČSL. I přes sna-
hu nalézt kompromisní řešení 
nakonec lidovecký klub jednání 
a novou koalici v prosinci 2020 
opustil a zamířil do opozice. 
Osobně si přeji a budu se i na-
dále snažit, abychom nacházeli 
společná řešení dobrá pro ob-
čany napříč politickým spekt-
rem. Rád budu spolupracovat se 
všemi zastupiteli, kteří vnímají 
město jako nadřazené svým 
osobním zájmům. Z vlastní zku-
šenosti vím, že i v nové opozici 
jsou velmi slušní a vzdělaní lidé. 
Za současnou koalici mohu zod-
povědně prohlásit, že spolupráci 
vnímáme jako týmovou hru, pro 
kterou jsou a musí být zájmy 
občanů tou nejvyšší hodnotou. 
Přeju Frýdku-Místku jen to dob-
ré a slibuji, že podle svého nej-
lepšího vědomí a svědomí, i fy-
zických sil, udělám maximum, 
abych byl dobrým primátorem 
všech občanů našeho města. 

 Děkuji vám za důvěru. 
 Petr Korč

≈ slovo vedení města ≈
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„Poprvé píši do této rubriky 
jako opoziční zastupitel, a to 
poté, co se v úterý 16. března 
událo velké překvapení na za-
stupitelstvu města. Bez předcho-
zího upozornění a bez vypověze-
ní koaliční smlouvy byli lidovečtí 
radní a kolegové ze sociální de-
mokracie odvoláni. Ale taková je 
politika, v zastupitelstvu se na-
šla jiná většina, což je legitimní 
a demokratické. Rozhodně tím 
nekončí naše práce zastupitelů 
pro Frýdek-Místek. Zůstáváme 
v zastupitelstvu, jsme v komi-
sích a výborech, kde můžeme 
i nadále ovlivňovat chod měs-
ta. Stále jsem k dispozici pro 
vás občany, a to jak v kanceláři 
na Magistrátu ve Frýdku nebo 
také na e-mailové adrese sikora. 
.marcel@frydekmistek.cz.

Rozhodně jsme připraveni spo-
lupracovat se současnou koalicí 
a rádi ji předáme naše zkuše-
nosti, které jsme získali. Mys-
lím, že i koalice a opozice může 
spolupracovat, mělo by nám jít 
všem o společnou věc. A to je, 
aby Frýdek-Místek byl ještě lep-
ší město. Stejně tak ale budeme 
pečlivě sledovat práci této nově 
vzniklé koalice. Za dva roky, kdy 
jsem zastával pozici náměstka pri-
mátora pro sociální oblast a péči 
o památky, se povedla celá řada 
akcí. Vzpomeňme například insta-
laci klimatizace do hospice, oprava 
bytových jader v Penzionu pro se-
niory na ulici Lískovecké, v jeslích 
se opravil poslední pavilon, aktuál-
ně započala výstavba společných 
prostor v domově pro seniory. 

Povedlo se nám prosadit zruše-
ní poplatků za komunální odpad 
pro děti do 6 let, začalo fungovat 
taxi pro seniory. Co se týká pa-
mátkové péče, tak se každoročně 

opravilo několik nejen sakrálních 
památek na území města. 

Na závěr bych chtěl popřát 
nové koalici mnoho úspěchů 
v práci pro Frýdek-Místek a aby 
nezapomněli, že tady jsou oprav-
du pro občany města. 

 Marcel Sikora, KDU-ČSL

„Na 9. zasedání Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku konaném 
dne 22. 1. 2016 bylo projednáno 
a schváleno Memorandum mezi 
Městem Frýdek-Místek a společ-
nostmi SLEZAN Frýdek-Místek 
a TEXTIL INVEST GROUP a. s. 
Cílem Memoranda bylo začlenění 
průmyslových areálů do urba-
nistické struktury města. Na zá-
kladě územních studií se mělo 
postupně realizovat nové využití 
nemovitostí SLEZANU nebo vý-
stavba nových objektů na mís-
tě zbouraných staveb. Strany 
se dohodly na rozdělení všech 
objektů průmyslových areálů 
do čtyř základních oblastí. Oblast 
č. 1 – kolem nádraží ČD, oblast 
č. 2 – kolem haly Polárka, oblast 
č. 3 – Hálkova ulice a oblast č. 4 
– průmyslové areály Místek Bes-
kydská, Frýdlantská.

Bývalý SLEZAN 03 na ulici 
Frýdlantská byl zbourán a pro 
vzniklý prostor se hledalo nové 
využití. Zastupitelé za KSČM 
navrhli na 24. zasedání zastu-
pitelstva, konaném dne 20. 8. 
2018, na základě demografické 
studie, výstavbu nového domo-
va pro důchodce. Domov by byl 
součástí sídliště Riviéra s celou 
již vybudovanou infrastrukturou 
a současně by svou polohou za-
jišťoval dostatek soukromí a kli-
du budoucím uživatelům, obklo-
pen městskou zelení.

Čas letí a zatím nebylo rozhod-

nuto, co se bude stavět, natož 
aby se koplo do země.“

 Ivan Vrba, KSČM

„Děkuji všem, se kterými jsem 
měl možnost spolupracovat jako 
primátor města, zaměstnancům 
magistrátu, městských a příspěv-
kových organizací, škol a školek, 
organizací státu na území města, 
firmám a společnostem, spolkům 
a prostě všem, se kterými jsem 
za těch posledních téměř deset 
let jako primátor města měl tu 
čest spolupracovat.

Všem občanům města chci 
vzkázat, že jsem se vždy snažil 
pomáhat občanům a všem, kte-
ří se na mne s žádostí o pomoc 
obrátili. Bohužel ne vždy lze vy-
hovět všem, ne vždy šlo pomoci 
každému. Mnohá rozhodnutí byla 
velmi obtížná, kdy třeba ani nee-
xistuje dobré řešení, ale vybíráte 
to nejlepší z těch dostupných. 
Nicméně vždy jsem rozhodoval 
ve prospěch občanů dle nejlep-
šího vědomí a svědomí.

Nové vedení města převzalo 
otěže a já i mí kolegové budeme 
bedlivě sledovat jejich budou-
cí kroky. Myslím, že důvody pro 
změnu koalice budou v příštích 
měsících odtajněny, a proto si 
dovolím veřejně vyzvat nové 
vedení města a primátora Kor-
če, aby se snažili vždy rozhodo-
vat ve prospěch občanů, a ne 
ve prospěch různých zájmových 
skupin a různých podnikavců.

A nyní chci okomentovat prv-
ní televizní výstup primátora 
a jeho náměstků.

1. Petr Korč uvádí, že nová 
koalice má 22 členů. V průběhu 
jednání zastupitelstva to nikde 
nezaznělo a pro zvolení nového 
vedení hlasovalo 10 členů NMFM, 

7 ANO, 4 Piráti, což je 21 hlasů – 
o jeden méně, než je zapotřebí. 
Tuto menšinovou koalici podpo-
řili 2 členové SPD a 1 zastupitel 
bez politické příslušnosti. Tento 
poslední nezařazený zastupitel – 
Jaroslav Zabavík – je nyní (proto-
že podpora SPD není cool) ozna-
čován jako další člen klubu Naše 
Město. Nechejme stranou formál-
ní stránku, tak jako tak je zřej-
mé, že tato nová koalice vznikla 
na přeběhlíkovi (někteří používají 
názvy jako vágonek). Nejpikant-
nější na tom je, že pan Zabavík 
byl původně zastupitel za hnutí 
ANO, z něho odešel, byl přetažen 
do hnutí Naše Město a podpo-
řil koalici s hnutím ANO, s nímž 
už nechtěl být spojován. Co jej 
k tomu přimělo, je záhadou.

2. Jako hlavní bod, který chce 
nové vedení řešit, uvádí Petr 
Korč majetek města. O tom více 
níže – viz bod 7.

3. Dále pan Korč hovoří 
o ztransparentnění chodu magis-
trátu. Je to možná pro něj novin-
ka, ale za mne jsme zřídili ně-
kolik webů, kde jsou zveřejněny 
všechny zakázky, všechny smlou-
vy, kompletní rozpočet, a sami 
se můžete podívat na www.za-
kazkyfm.cz, www.smlouvyfm.cz 
a www.rozpocetfm.cz.

4. Pan Korč opět neodpověděl, 
jaký byl důvod odvolání, to ale už 
opětovně rozebírat nebudu.

5. Pan Korč dále hovoří o neli-
bosti ČSSD při kontrole „někte-
rých kauz“, které chtěl údajně 
kontrolovat Pirát Juriček – inu 
opak je pravdou, pan Juriček 
dokonce navrhoval zrušení kont-
rolní skupiny, odmítal kontrolovat 
i jiné výbory a na tyto podivnosti 
naši členové upozorňovali.

 pokračování na str. 4

OPOZIČNÍ ZASTUPITELé NA VOLNé TéMA – ZMĚNA KOALIcE

Do konce volebního období 
nás čekají dva hlavní úkoly, 
provést audit hospodaření, 
majetku a rozpočtu města. 
Jedno je jasné a nezpochyb-
nitelné, město nemůže pokra-
čovat v trendu minulých let. 

Rozpor mezi stále rostoucím 
množstvím nemovitostí, které 
město kupuje nebo se o ně dopo-
sud příliš nestaralo, a jeho finanč-
ními možnostmi se nemůže roze-
vírat do nekonečna. Je potřeba 
zastavit zadlužování. Pokud má 
město zachovat a kvalitně posky-
tovat služby, které občané skuteč-
ně potřebují, tedy zajistit bezpeč-
nost a práci městské policie, úklid 
a opravu silnic a chodníků, svoz 
odpadu atd., musíme se rozhod-
nout, které investice jsou prioritní 

a kde musíme hledat investory, 
kteří přinesou do rozpočtu města 
tolik potřebné finance. Pokud na-
příklad chceme a musíme opravit 
chátrající Národní dům a vybudo-
vat opravdu kvalitní multifunkční 
divadelní sál, který naše město 
postrádá, nemůžeme zároveň 
investovat stovky milionů do bý-
valého kina Petra Bezruče nebo 
hotelu Centrum.

Druhým hlavním a společným 
úkolem nové koalice je a musí 
být transparentnost radnice. Ur-
čitě navážeme na tzv. transpa-
rentní desatero, které naše 
hnutí iniciovalo již v roce 2015 
a na základě kterého město 
spustilo několik portálů s infor-
macemi o veřejných zakázkách, 
smlouvách a rozpočtu. Naším 

cílem bude systémově zabránit 
všemožným střetům zájmů, ne-
výhodným rozprodejům měst-
ského majetku, propojení poli-
tiků a hospodaření městských 
společností… Osobně pak chci 
dodat, že si velice vážím nových 
koaličních partnerů, protože 
i přesto, že naše subjekty před-
stavují rozdílné pohledy, jsme si 
vědomi skutečnosti, že je mož-
no lidsky dosáhnout dohody 
i následných řešení konkrétních 
problémů, které bez ohledu 
na „velkou“ politiku budou zna-
menat nezpochybnitelný přínos 
pro všechny občany města. Kon-
čí téměř čtvrtstoletí, kdy město 
ovládala a vedla jedna strana. 
Končí doba, kdy naprosto přiro-
zenou provozní slepotou a úna-

HLAVNÍ cÍLE: AUDIT HOSPODAŘENÍ A TRANSPARENTNOST

vou město přešlapovalo na mís-
tě. Jednoduše řečeno, občané 
musí vědět, co chceme, za co 
bojujeme a musí nám u toho vi-
dět pod ruce.  Petr Korč
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Frýdek-Místek povede 
nově vzniklá koalice hnutí 
Naše Město FM, hnutí ANO 
a Pirátů, která většinou 
22 hlasů s podporou dvou 
dalších nezařazených za-
stupitelů ve 43členném 
zastupitelstvu zvolila no-
vého primátora města Pet-
ra Korče, lídra hnutí Naše 
Město F-M.

„Nově vzniklá koalice je 
přirozeným výsledkem pře-
dešlé spolupráce a schopnos-
ti nacházet napříč politickým 
spektrem společná řešení 
bez zbytečného nálepkování 
a předpojatosti. Všechny tři 
subjekty vnímají koalici jako 
dlouhodobý projekt a přistu-
pují k ní jako rovnoprávné, 
vzájemně se respektující po-
litické subjekty, přesvědčeny 
o možnosti pracovat ve pro-
spěch města na principu ote-
vřenosti, vzájemného sdílení 
strategických informací a re-
spektu k odlišnému názoru, 
včetně odlišných politických 
priorit.

Jedním z hlavních cílů nové 
koalice bude zprůhlednit a ze-
fektivnit činnost a hospodaření 
města a systémově zabránit si-
tuacím, které v minulosti vedly 
až k trestně-právním kauzám 

MĚSTO FRýDEK-MÍSTEK POVEDE NOVá VĚTšINOVá 
KOALIcE S PRIMáTOREM PETREM KORČEM

předešlého vedení.
Při svém rozhodování bude 

nová koalice namísto ukvape-
ných a populistických řešení 

upřednostňovat zejména od-
borný a dlouhodobě přínosný 
a udržitelný přístup, prospěš-
ný pro všechny obyvatele 

města Frýdek-Místek.“
 Petr Korč, Naše Město
 Radovan Hořínek, ANO
 Jakub Tichý, Piráti

Změna je život. Je při-
rozená. Nejen v politice. 
Změnu dosavadní koali-
ce ANO, ČSSD a KDU-ČSL 
na koalici ve složení ANO, 
Piráti a Naše Město ozna-
čili představitelé našich 
předchozích koaličních 
partnerů v médiích jako 
„puč“, „zradu“ nebo „vel-
ké překvapení“.

Rád bych zde uvedl zásad-
ní důvody a skutečnosti, kte-
ré byly motivem pro postup 
hnutí ANO. Čtenáři si budou 
moci udělat obrázek sami.

Nejpozději od března roku 
2020 byla koalice ANO, ČSSD 
a KDU-ČSL fakticky menši-
nová, když disponovala 21 
hlasy. V zastupitelstvu je při-
tom pro většinové hlasování 
potřeba alespoň 22 hlasů. 
Menšinová koalice s sebou 
vždy přináší spoustu věcných 
i procedurálních problémů při 
správě města. Už slyším vý-
tky – koalici ubyly dva hlasy 
díky zastupitelům za ANO. 
Jistě, je to tak. Důvodem 

však byl nesouhlas těch-
to dvou zastupitelů za ANO 
s konkrétními kroky KDU-ČSL 
a ČSSD v rámci tehdejší koa-
liční spolupráce.

V červenci 2020 jsme se 
v koalici neshodli na vyhlá-
šení referenda k výstavbě 
Nové scény Národního domu 
nebo rekonstrukci Kina Pet-
ra Bezruče. Podle nás neby-
ly podklady pro referendum 
připraveny dobře. Navíc byly 
tendenční. Proto jsme byli 
proti vyhlášení referenda.

Na přelomu léta a podzimu 
2020 požadovala KDU-ČSL 
po koaličních partnerech od-
volání předsedy kontrolního 
výboru Mgr. Vrby (KSČM). 
Na koaličním jednání, kte-
ré bylo v této věci svoláno, 
jsem oběma koaličním part-
nerům sdělil, že pokud k od-
volání předsedy kontrolního 
výboru dojde, bude to hnutí 
ANO považovat za ukončení 
dosavadní koalice. Při dalších 
koaličních jednáních jsem 
postoj ANO zcela jasně zo-

pakoval. KDU-ČSL na svém 
požadavku přesto trvala. Aniž 
by současně přišla s návrhem 
řešení situace, kdy tehdy již 
menšinové koalici poskytova-
la v zastupitelstvu podporu 
KSČM. Předseda kontrolního 
výboru byl nakonec skutečně 
odvolán. 

V září 2020 došlo k podpi-
su dohody mezi Naším Měs-
tem, ANO, Piráty a KDU-ČSL. 
Již tehdy se nemohlo jednat 
o nic jiného, než o spolupráci 
těchto stran v zastupitelstvu 
města, a to bez účasti ČSSD. 
Byť tuto dohodu nakonec po-
depsali za KDU-ČSL pouze 
dva ze čtyř jejich zastupitelů. 

Konečně na prosincovém 
zasedání zastupitelstva měs-
ta byl odvolán radní za ČSSD 
p. Zaoral, a to pro své aktivi-
ty v oblasti sportu (statutár-
ní orgán – příjemce dotací), 
předsedy dozorčí rady tech-
nických služeb TS a.s. a rad-
ního města. Tyto aktivity se 
navzájem prolínaly a hnutí 
ANO je považovalo za nežá-

doucí střet zájmů.
Označovat po tom všem vy-

tvoření nové koalice za puč, 
zradu nebo veliké překvapení 
tak může být pouze důsled-
kem naprosté nevšímavos-
ti, případně ztráty smyslů. 
Nejspíše se ale jedná pouze 
o snahu postavit se do role 
obětí, nejlépe ještě litova-
ných. Tato snaha je stejně 
zbytečná, jako marná.

Koneckonců neposkytová-
ní strategických informací, 
nevšímavost a až určitá pře-
zíravost našich bývalých koa-
ličních partnerů k podnětům 
a návrhům hnutí ANO se pro-
jevovala v průběhu času stále 
více a více.

Od nové koalice očekáváme 
spolupráci na jiných princi-
pech. Proto nepochybujeme 
o tom, že bude lepší nejen 
spolupráce, ale i výsledky do-
sažené při správě města.

 Radovan Hořínek, 
 předseda ANO 2011 
 ve Frýdku-Místku 
 a klubu zastupitelů

VZNIK NOVé KOALIcE NA RADNIcI POHLEDEM ANO 2011

NOVé VEDENÍ MĚSTA: Zleva Jakub Míček, Radovan Hořínek, Leonard Varga, Petr Korč, Igor Juriček, Jiří 
Kajzar.  Foto: Petr Pavelka
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34letý Leonard Varga, kte-
rý se stal novým náměst-
kem primátora, vás při pro-
bírání jeho životopisu sám 
upozorní na některé „funny 
moments“, takže se napří-
klad dozvíte, že se narodil 
ve Frýdku-Místku, kde i ma-
turoval, shodou okolností 
u paní Pobucké, která jej 
přísnými nároky formovala 
podobně jako studium poli-
tologie na Palackého univer-
zitě v Olomouci. Tehdy sice 
„nenašel pro dokončení své 
bakalářské práce dostatek 
motivace“, o to více odhod-
lání má pro dokončení svého 
současného studia na Slez-
ské univerzitě v Opavě, kde 
se věnuje kombinované for-
mě studia oboru veřejná 
ekonomika a správa.

co těch pár let mezi tím?
„Pět roků jsem působil v Praze, 

na obchodních pozicích v logistice. 
Zpovzdálí jsem ovšem stále sledo-
val nejen politické dění v rodném 
městě. Těsně před třicítkou jsem 
se zase vrátil do Frýdku-Místku 
s vizí a touhou aktivně se podí-
let na zlepšování kvality života 
ve městě, rozhodovat o věcech 
veřejných, nebýt jen pasažérem 
a tím, kdo jen nadává, že je něco 
špatně. Začal jsem se tedy občan-
sky i politicky angažovat. Jsem 
zakladatelem frýdecko-místecké 
buňky Pirátů, dnes jejím předse-
dou. Podařilo se nám uspět v na-
šich prvních komunálních volbách 
ve Frýdku-Místku a získali jsme 
čtyři zastupitelská místa. V opozici 
jsme sbírali cenné zkušenosti a zá-
roveň upevňovali své přesvědče-
ní o tom, že město jde vést jinak 
a lépe. Teď jsme tady, protože 
jsme přijali nabídku a odpověd-
nost za vedení místní radnice.“

Jedním z vám svěřených 
úseků je doprava, do čeho se 
v této oblasti chcete pustit?

„Já bych tady asi trochu neče-
kaně zmínil na první pohled možná 
nenápadné projekty jako napří-
klad posunutí autobusové zastáv-
ky na Opletalově ulici u krytého 
bazénu. Řada občanů nás upo-
zorňuje na její nevhodnou polohu, 
těsně nalepenou na čtyřproudo-
vou silnici. To není ani bezpečné, 
ani příjemné, když čekající na za-
stávce schytáte sprchu od projíž-
dějícího vozidla. Takovýchto pod-
nětů od občanů je nespočet a my 
se jimi hodláme postupně zabý-
vat. Rád bych také na minimálně 
nejfrekventovanější zastávky do-
sadil praktické digitální informační 

cedule s časy příjezdů. Témat je 
hodně a je mi jasné, že uslyším 
spoustu argumentů, proč to či ono 
nejde, ale ono to prostě musí jít. 
Chci říct, že se musí hledat cesta, 
ne důvody, proč něco neudělat.“

co dál budete chtít řešit, 
až se rozkoukáte?

„Musíme rozhodně řešit parko-
vání, které je prostě problém. Jak 
nelegální parkování v historických 
zónách, tak na sídlištích, speciál-
ní kapitola je parkování kamionů 
ve městě, kterých se prostě mu-
síme zbavit, ty nepatří do centra 
měst. MHD zdarma nám počet 
aut bohužel nesnížila, máme dvě 
a půl auta na jeden byt a na síd-
lištích to podle toho vypadá. Musí 
se to nějakým způsobem regulo-
vat, přijít s nějakým smart řeše-
ním, inspirovat se příklady dobré 
praxe. Všechno jde vymyslet, aby 
to přineslo, co potřebujeme.“

Uvažujete podobně i v ob-
lasti životního prostředí?

„Budeme chtít k této proble-
matice přistupovat podobně, na-
příklad motivačním a evidenčním 
systémem pro odpadové hos-
podářství, kterým město může 
evidovat a snižovat množství 
odpadu. Chceme občany vést 
k zodpovědnějšímu nakládání 
se svým odpadem, nárůstu pro-
dukce tříděných odpadů, a nao-
pak poklesu produkce směsného 
komunálního odpadu, za jehož 
skládkování bude město platit 
stále větší peníze. Míra nejistoty 
v této oblasti je stále velká, ale 
určitě platí, že nejlepší odpad je 
ten, který nevznikne.

Chtěl bych taky otevřít deba-
tu o možnosti vybudování sing-
letracku pro horská kola napříč 
Frýdeckým lesem.“

Všechno jsou to náročné 
projekty a procesy, které 
potřebují čas. Máte i něco 
jednoduššího, co by se dalo 
realizovat ihned?

„Jedním z takových lehčích, 
ale významných témat je „pes 
ve městě“. Vybudováním psího 
hřiště ve Frýdku-Místku chceme 
přispět k příjemnějšímu soužití 
lidí a zvířat i ke kultivování lidí, 
kteří pejsky mají, protože mít 
psa je i zodpovědnost, minimál-
ně za jeho hovínka. Z vlastní zku-
šenosti vím, jak jsou psí mazlíčci 
důležití. Nejen v této složité situ-
aci a současných omezeních nám 
zvedají morál a jsou pro mnohé 
velkou vzpruhou. I proto jsme se 
dohodli, že příští rok snížíme po-
platek za psa ve městě.“

Ještě nám zbývá prevence 

HAVLŮV ODKAZ: Jaké hodnoty chce nový náměstek primátora Le-
onard Varga ve své funkci hájit, dává najevo prezidentským obrazem. 
 Foto: Petr Pavelka

LEONARD VARgA (PIRáTI), NáMĚSTEK PRIMáTORA:
„NEMáM RáD, KDyž NĚKDO ŘÍKá, žE NĚcO NEJDE…“

kriminality. Už víte, co bude-
te chtít prosazovat v tomto 
směru?

„Určitě tam má svou význam-
nou roli městská policie s jejími 
preventivními programy, ale zá-
kladním předpokladem samo-
zřejmě je, aby se děti konečně 
vrátily do škol. I tady chceme 
jít cestou osvěty a čerpat u nej-
větších odborníků, jako je třeba 
Jindřich Vobořil v oblasti proti-
drogové problematiky.“  (pp)

Kompetence na úseku:
dopravy a silničního hospodář-
ství
ochrany veřejného pořádku
životního prostředí a zeměděl-
ství
prevence kriminality a městské 
policie
E-mail: 
varga.leonard@frydekmistek.cz
Tel.: 558 609 110
Kancelář: 304

 pokračování ze str. 2
6. To město se prý dle pana 

Kajzara nevyvíjí dobře a roste 
zadlužení. Pane kolego, na tom 
stejném jednání zastupitelstva 
jsme schválili změnu rozpočtu, 
kdy díky našemu hospodaření 
jsme ušetřili 100 milionů korun. 
O tolik jsme snížili úvěr města.

7. Pan Kajzar opět uvádí ma-
jetek města – Národní dům, 
Kino Pera Bezruče atd., „naklá-
dání s majetkem není v pořádku 
a způsobuje škody“. A na tuto 
problematiku se chtějí zaměřit. 
Tak to je další střelba do vlast-
ních řad, protože majetek měs-
ta a starost o něj jsem neměl 
v gesci já ani nikdo z ČSSD, ale 
lídr hnutí ANO Radovan Hořínek, 
který to asi nedělal tak špat-
ně, když má tuto kompetenci 
i v nové koalici.

Takže když to shrnu – změ-
na koalice nastala proto, proto-
že se předchozí koalice špatně 
starala o majetek. O majetek se 
mělo starat ANO, proto se od-
volali zástupci ČSSD, aby opět 

ANO mělo na starost majetek. 
Pánové, mohli jste si alespoň 
najít uvěřitelnější obezličku.

8. Pan Kajzar říká, že se 
na koalici dohodli během krát-
ké doby… Proč Petr Korč v MF 
Dnes říká, že to trvalo 7 měsí-
ců. A Pirát Tichý pak říká, že 
několik týdnů. Pánové, příště 
zkuste hovořit alespoň trochu 
shodně. Je rozdíl dny, týdny, 
měsíce. Když se člověk podívá 
na animozitu hnutí ANO a Pirá-
tů a nesourodý mix osobnos-
tí, jedinců a figurek Našeho 
Města, tak není překvapením, 
že nenajdou společný jazyk. 
(Na facebooku Pirátů dokon-
ce vysvětlují náměstkovi Na-
šeho Města Kajzarovi, jak by 
se vyjadřovat neměl). Zatím 
se vlastně shodli jen na jedi-
ném – je třeba odstranit vítěze 
voleb, je třeba odstranit toho, 
kdo získal u občanů největší 
důvěru, všem pomlouvačným 
a vykonstruovaným kauzám 
navzdory. 

 Michal Pobucký, ČSSD

TéMA OPOZIČNÍcH ZASTUPITELŮ
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IgOR JURIČEK: Nový náměstek primátora se seznamuje se svěře-
nými oblastmi.  Foto: Petr Pavelka

IgOR JURIČEK (PIRáTI), NáMĚSTEK PRIMáTORA:
„FRýDEK-MÍSTEK JE DObRé MÍSTO K žIVOTU…“
40letý Igor Juriček je ro-

dákem z Frýdku-Místku, 
v Ostravě na tamější univer-
zitě vystudoval anglickou 
filologii – angličtinu ve sfé-
ře podnikání a ve Zlíně pak 
na Univerzitě Tomáše bati 
marketingovou a sociální 
komunikaci. Před hledáním 
kariéry v Praze nebo v jiném 
větším městě u něj zvítězil 
návrat domů, nejen proto, 
že u překladatelské činnosti, 
které se dosud věnoval, není 
místo pobytu rozhodující, 
ale hlavně proto, že Frýdek-
-Místek považuje za dobré 
místo k životu, ke kterému 
potřebuje rodinu, kamarády 
a taky okolní beskydy.

Jak jste se dostal k politice?
„Kolem roku 2017 jsme si s Le-

onardem Vargou, s nímž se zná-
me dlouhá léta, řekli, že se chce-
me zapojit do místní komunální 
politiky a vykrystalizovalo to tak, 
že jsme se spojili s ostravskými 
piráty a do komunálních voleb 
2018 jsme šli s pirátskou vlajkou.“

Piráti se nebojí nových věcí 
a vy jste se už z opozičních 
lavic snažili prosadit jako 
novinku například participa-
tivní rozpočet. Participace se 
stala jednou z vašich kompe-

tencí. Můžete ji přiblížit?
„Participativní rozpočet je 

proces demokratické diskuse 
a rozhodování o tom, jak pou-
žít určené finanční prostředky. 
Zjednodušeně řečeno – lidé mají 
možnost sami rozhodnout o úče-
lu použití vyčleněných financí. 
Pokud by všechno šlo dobře, 
mohli bychom příští rok předsta-
vit jednoduchý projekt partici-
pativního rozpočtu, ať občanům 
názorně ukážeme, jak to funguje. 
V některých městech to s dobrou 
praxí běží už několik let.“

Na starosti budete mít i di-
gitalizaci a informační systé-
my. Kde v těchto oblastech 
podle vás radnici tlačí bota?

„Po úvodních konzultacích, které 
už jsem stihl, máme určitou před-
stavu, co by se mělo zajistit, počí-
naje kritickou bezpečností našich 
systémů až po rekonstrukci a vy-
budování nových sítí na magistrátu, 
protože na těch současných je příliš 
velká zátěž. V krátkém horizontu by 
se daly zavést i některé projekty, 
které usnadní zaměstnancům práci 
a potažmo by ulehčily komunikaci 
i mezi magistrátem a občany.“

co by to mělo být?
„Projekty, co povedou ke zjedno-

dušení práce. Velkou část práce by 
jim usnadnily automatizované for-

muláře a elektronická správa doku-
mentů, aby se dokumenty nemu-
sely nosit všude papírově, aby byly 
v systému a k dispozici jednotlivým 
osobám, bez toho, aby v několika 
kopiích musely po radnici obíhat fy-
zicky kolečko. Určitě jde zdokonalit 
i městský web nebo zavést aplikaci 
ke komunikaci s občany, kteří mo-
hou dostávat relevantní informace 
na mobil a jeho prostřednictvím 
poskytovat i zpětnou vazbu, napří-
klad hlášením poruch a jiných ne-
dostatků zjištěných v terénu.“

co dalšího je nutné podle 
vás zajistit?

„Ne na všech objektech magis-
trátu je wifi, což se musí vyřešit, 

protože i díky covidu se zvyšuje 
tlak na bezdrátový přístup, který 
vyžaduje čím dál víc mobilních 
zařízení. Je třeba zapracovat 
na správě a zabezpečení našich 
mobilních telefonů, terénní pra-
covníky vybavit mobily chytrými, 
s datovým paušálem, aby mohli 
rychle vybavovat potřebné i mimo 
kanceláře. Obecně největší rezer-
vy vidím v ochraně a hardwaru. 
Také budeme chtít informační 
systém pro zastupitele a radní, 
po kterém jsme volali, kde budou 
mít jednoduše přístup k materi-
álům i přehled o plnění jednotli-
vých usnesení a podobně.“

 pokračování na str. 6

NáMĚSTEK PRIMáTORA JIŘÍ KAJZAR NENÍ NOVáČKEM
Nový náměstek primátora 

Jiří Kajzar (Naše Město), kte-
rému zastupitelstvo na břez-
novém zasedání svěřilo 
investice a finance města, 
v komunální politice rozhod-
ně není nováčkem. Ve stejné 
funkci měl i většinu minulé-
ho volebního období na sta-
rost investice a majetek, 
takže mu zkušenosti z vede-
ní města nechybí. 

Jaké budou vaše první kro-
ky na odborech ve vaší ges-
ci? 

„Od zvolení již řeším problémy 
na probíhajících stavbách, které 
jsme většinou připravili v minu-
lém volebním období. Od rekon-
strukce bytových jader v Penzi-
onu pro seniory na Lískovecké, 
rekonstrukce městské knihovny, 
vybudování nových mostů přes 
obchvat, rozšíření centrálního 
hřbitova až po nové sídlo měst-
ské policie. Stěžejním úkolem ale 
zůstává dokončení kanalizace 
v městských částech Chlebovi-
ce, Zelinkovice, Lysůvky a Ska-
lice. Nepříjemně mě překvapilo, 
že některé dříve připravované 

stavby stále nejsou připravené 
k realizaci a objevují se enormní 
vícepráce nebo nebyly ještě rea-
lizovány opravy bytových domů, 
kde hrozí téměř havarijní stav. 
Tyto případy musí být řešeny 
přednostně s ohledem na bez-
pečnost občanů, konkrétně to 
bude dům 689 na ulici Anenská 
v Místku.“

Které další projekty budou 
mít prioritu? 

„Dokončení kanalizací, protože 
se jedná o mimořádně stresu-
jící investiční akce pro občany, 
nicméně kanalizace jsou pro nor-
mální fungování městské infra-
struktury nezbytné.

Díky této obrovské investici 
města se občané v budoucnu 
vyhnou sankcím za nesprávnou 
likvidaci odpadních vod. Další 
prioritou bude realizace projektů 
Programového prohlášení nové 
koalice, jako je například dokon-
čení přípravy nezbytné rekon-
strukce Národního domu a býva-
lé Moravia banky s pokračováním 
realizace přístavby Nové scény 
podle návrhu Evy Jiřičné.“

V gesci máte také finance. 

Jaké tady budou vaše priority? 
„Budu dělat vše pro to, aby se 

snížilo zadlužení města včetně 
vnitřního zadlužení na majet-
ku, které odhaduji na 1,5 mld. 
Kč. Jde o to zabránit zbytečným 
výdajům a mrhání s financemi 
města. Zkrátka se začít chovat 
jako dobrý hospodář. Není mož-
né prodávat pozemky na Horní 
za 200 Kč/m2 a kupovat pod ho-
telem Centrum za 20 000 Kč/m2 
a takto prodělávat. Město finan-
cuje řadu užitečných projektů 

pro občany, které chceme nadále 
podporovat, a k tomu potřebuje-
me finanční zdroje. Proto je ne-
zbytné úsilí při získávání dalších 
financí a současně obezřetnost 
při výdajích.“
Kompetence na úseku:
investičním
financí a rozpočtu
E-mail: 
kajzar.jiri@frydekmistek.cz
Tel.: 558 609 113
Kancelář: 313 

JIŘÍ KAJZAR: Náměstek primátora znovu ve funkci. Foto: Petr Pavelka
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 pokračování ze str. 5
Stěžejní oblastí pro vás ale 

bude sociální péče a sociální 
služby. Stihl jste se za ten 
týden trochu zorientovat 
i v této oblasti?

„Můžu říct, že naše sociální 
služby jsou dobře nastavené, 
ale je třeba je dále rozvíjet, za-
jistit pro ně potřebnou finanční 
i personální podporu. S vedoucí-

mi pracovníky sociálních odborů 
jsem se již seznámil, mám za se-
bou první reporty z jednotlivých 
sociálních zařízení, ale samozřej-
mě dojde postupně i na jejich 
návštěvy, jen je třeba vše sladit 
s ohledem na covidová opatření.“

Jak si město v tomto ohle-
du vede?

„I pro mě bude prioritou, 
aby město ve spolupráci s naší 

nemocnicí nabídlo maximální 
možnou podporu pro očková-
ní, zejména zranitelné skupiny. 
Městská sociální zařízení, urče-
ná zejména seniorům, už mají 
očkování za sebou, včetně per-
sonálu, je třeba ale dořešit ještě 
i očkování u dalších pracovníků 
v sociálních službách, kteří nej-
sou bráni jako ti v úplně první 
linii.“  (pp)

Kompetence na úseku:
sociální péče
sociálních služeb a zdravotnictví
protidrogových aktivit a prevence
informačních technologií
participace a digitalizace
E-mail: 
juricek.igor@frydekmistek.cz
Tel.: 558 609 120
Kancelář: 111

Informace

1) Rekonstrukce techno-
logického zařízení předáva-
cí stanice PS 03, ul. 1 máje, 
č. p. 2181, Frýdek-Místek: 
výměna stávající technologie PS 
za novou, napojení na původní 
rozvody v budově vč. úprav 
MaR a elektroinstalace. Termín 

realizace: 6–8/2021.
2) Stavební úpravy objek-

tů č. p. 3318 a 3319 (PS 45), 
ul. Mánesova, Frýdek-Mís-
tek: revitalizace obvodového 
pláště dvou samostatných, 
vzájemně propojených, budov 
a vnitřní úpravy nevyužívaného 

prostoru na prostor k pronájmu. 
Termín realizace: 6–9/2021.

3) Sklad záložních elek-
trocentrál v části ATS 44, 
ul. I. P. Pavlova, č. p. 3323, 
Frýdek-Místek: stavební 
úpravy budovy. Termín realiza-
ce: 6–9/2021.

4) Sanace kolektoru 
v úseku g10–g11, ul. Jana 
Čapka, Frýdek-Místek: sta-
vební úpravy kolektoru a vstup-
ních šachet za účelem zajištění 
nepropustnosti a sanace ocelo-
vých a betonových konstrukcí. 
Termín realizace: 6–9/2021.

DISTEP A.S. VyHLAšUJE VýbĚROVé ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVEb:

Obsah a pokyny pro podání nabídek: https://www.distep.cz/spolecnost/profil-zadavatele

MĚSTO NEbUDE ROZESÍLAT SLOžENKy NA úHRADU POPLATKU ZA ODPAD A PSy
Statutární město Frýdek-

-Místek nebude v dubnu, jak 
bývalo dlouhá léta zvykem, 
rozesílat složenky na úhradu 
poplatku za komunální odpad 
a psy. V návaznosti na vyso-
ké náklady a nízký efekt této 
služby o tom v závěru loňské-
ho roku rozhodlo dnes již bý-
valé vedení města.

Město ročně tisklo na 38 tisíc 
složenek, které doručovalo lidem 
do schránek prostřednictvím 
České pošty. Náklady činily zhru-
ba 400 tisíc korun. Téměř třeti-
na složenek se ale městu vrátila 
zpět jako nedoručitelná a pro 
další velkou část občanů sloužily 
složenky ve schránce pouze jako 
upozornění, že se blíží splatnost 
poplatku za odpad a psy. Ten 
pak přišli zaplatit na pokladnu 
magistrátu nebo jej uhradili ban-
kovním převodem či prostřednic-
tvím městského portálu občana, 
aby nemuseli na poštu, které by 
navíc museli za úhradu prostřed-
nictvím složenky zaplatit téměř 
40korunový poplatek. Tisknout 
a rozesílat složenky jako formu 
upozornění na splatnost poplat-
ku je tedy velice neefektivní 
a drahé. Navíc v době stále se 
rozšiřujících možností bezhoto-
vostních plateb se složenky stá-
vají přežitkem.

Splatnost poplatku za odpad 
a psy je do 31. května 2021.

Pokud poplatníci hradí popla-
tek za komunální odpad pro-
střednictvím realitních kanceláří 
a společenství vlastníků jedno-
tek, pak jim nejsou (ani v minu-
losti nebyly) složenky rozesílány. 

Poplatek za odpad činí 696 Kč 

na osobu a rok. Občané nad 70 
let budou platit 348 korun za rok. 
Děti do šesti let jsou od poplatku 
zcela osvobozeny.

Poplatek za psa v bytovém 
domě činí i v tomto roce 1 500 
korun na rok, za psa v rodinném 
domě v katastru Frýdek a Místek 
700 korun a v katastru Panské 
Nové Dvory, Lískovec, Lysůvky, 
Chlebovice a Skalice 300 korun.

Osoby starší 65 let hradí po-
platek za psa ve výši 200 Kč. Tuto 
částku hradí také lidé pobírající 
invalidní, starobní, vdovský, vdo-
vecký a sirotčí důchod, přičemž 
tento je jejich jediným zdrojem 
příjmu, což musí doložit (potvr-
zením o pobírajícím důchodu). 
Od poplatku za psa je osvobozen 
držitel průkazu ZTP a ZTP/P.

Za každého dalšího psa té-

hož držitele je poplatek zvýšen 
o 50 %.

Úplné znění obecně závazných 
vyhlášek o místních poplatcích 

je zveřejněno na webu města 
https://www.frydekmistek.cz/cz/
magistrat/pravni-predpisy-mes-
ta/obecne-zavazne-vyhlasky 

Místní poplatky lze uhradit:
- prostřednictvím městského PORTÁLU OBČANA (osoby, které mají zřízen přístup prostřednictvím in-
ternetového portálu statutárního města Frýdek-Místek).
- převodem na bankovní účet města, a to:
odpad: na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s. na číslo účtu: 19-3767000237/0100
pes: na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s. na číslo účtu: 19-928781/0100
Variabilní symbol – bude sdělen telefonicky nebo e-mailem. Kontakty – oddělení místních poplatků 
– https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-financni/kontakty/
Variabilní symbol je vaše zákaznické číslo, pokud vám tedy byl pro tuto platbu variabilní symbol v minu-
losti přidělen, pak je stále stejný. Pokud jste ale například platili prostřednictvím společného plátce (jako 
rodina) a následně jeden ze členů vyplnil tiskopis typu A (změna – např. že už za něj rodina nechce platit 
nebo se dotyčný přestěhoval v rámci města a chce platit odpad sám za sebe) pak rodině zůstává VS 
stejný, ale poplatníkovi, který provedl změnu, byl přiřazen nový a je nutné číslo VS zjistit na magistrátu.
- v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách Magistrátu města Frýdku-Místku, a to v době po-
kladních hodin:
v budově magistrátu na ul. Radniční 1148 ve Frýdku, v přízemí
v budově magistrátu na ulici Politických obětí v Místku, v přízemí
Pokladní hodiny – https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/uredni-hodiny/
- prostřednictvím poštovní poukázky na poště (vyplní si občan sám)
- prostřednictvím SIPO (vyplnit tiskopis viz https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magis-
tratu/odbor-financni/tiskopisy a doručit jej na oddělení místních poplatků a vymáhání pohledávek, 
který již vše ostatní zařídí)

„FRýDEK-MÍSTEK JE DObRé MÍSTO K žIVOTU…“
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MŮJ „KUS žIVOTA“ – 20 LET – V PODANýcH RUKOU
20 let je z pohledu historie 

jen okamžik. Z hlediska lid-
ského je to kus života. Po-
bočný spolek Podané ruce – 
osobní asistence letos slaví 
20 let existence. 

Mnoho krásných lidských příbě-
hů. Nadšení, zkušenost, společné 
plány i jejich bolestná realizace. 
Rozchody i setkání, úsměvy i slzy. 
To vše bychom v pomyslné kronice 
těch let našli. V březnu roku 2001 
jsme začínali pod dlouhým ná-
zvem „Podané ruce – společnost 
pro canisterapii a osobní asisten-
ci“ jako organizační jednotka ob-
čanského sdružení Podané ruce. 
Úkolem i posláním, které jsme si 
s ostatními členy předsevzali, bylo 
organizování a poskytování osob-
ní asistence lidem s postižením 
a seniorům, především ve Frýdku-
-Místku a blízkém okolí. Učili jsme 
se za pochodu. Bylo nás možná 
deset i s pracovnicemi v terénu, 
osobními asistentkami. Tak jsme 
museli dělat všichni všechno. Do-
poledne jsem rozdělila práci asis-
tentkám, v prvním roce jich bylo 
i se mnou asi pět. I já jsem chodila 
ke klientům a pracovala v domác-
nostech uživatelů. Kolega, druhý 
statutár, zajišťoval komunikaci 
s institucemi. Elektronická komu-
nikace byla v plenkách, všude se 
muselo fyzicky. Tak po práci chodil 
vysvětlovat na úřadech, o co nám 

jde, co poskytujeme a že by bylo 
dobré, kdyby tu činnost podpoři-
li. Zpočátku to připomínalo spíše 
boj s větrnými mlýny. Postupně, 
se vznikem zákona o sociálních 
službách v roce 2007, i s podpo-
rou Ministerstva práce a sociálních 
věcí a krajských úřadů a dalších 
institucí, už bylo lépe. Každá insti-
tuce však má svá pravidla, každé 
skládáme účty, a to doslova do ko-
runy. Větrné mlýny to sice nejsou, 
ale je to vždy velká neznámá, zda 
bude naše činnost podpořena, zda 
můžeme počítat s finanční část-
kou, bez které bychom nemohli 
pomoci tolika klientům. 

Začínali jsme ve Frýdku-Místku 
a okolí, od roku 2002 jsme si při-
brali Ostravu. V roce 2007 jsme 
otevřeli pobočku v Prostějově 
pro celý Olomoucký kraj, poboč-
ku ve Zlíně pro zlínský region za-
jišťujeme službou od roku 2008. 

V současné době se 136 osob-
ních asistentek a asistentů stará 
spolu s devíti sociálními pracov-
nicemi a ostatními zaměstnanci 
Podaných rukou – osobní asis-
tence o 350 klientů ročně. Pře-
vážná část uživatelů služby jsou 
senioři s různými omezeními, 
která věk přináší. Máme i klienty 
v produktivním věku a staráme 
se i o děti s postižením. Práce je 
to velmi pestrá, motivující, nabí-
jející. Dá se tvrdit, že práce nás 

naplňuje, že ji děláme s radostí, 
byť nyní ve velmi těžké době. 
A na sociální práci je krásná prá-
vě ta variabilita, různost, nutnost 
se vzdělávat a komunikovat. 
A když přičtu zpětnou vazbu, re-
akci od klientů či rodin, od spolu-
pracovníků, od zcela neznámých 
lidí, kteří jsou rádi, že se mají 
na koho obrátit, že fungujeme, je 
to opravdu smysluplná činnost. 

Podané ruce – osobní asisten-
ce jsou tu dvacet let a doufám, že 
tady i nadále budou. Budeme tu 
pro potřebné, pro jejich blízké, pro 
jistotu, že dobří lidé tu budou stále. 
 Helena Fejkusová, ředitelka

 www.osa.podaneruce.eu

Hospic Frýdek-Místek, p. o.,
přijme lékaře na částečný úvazek
Požadované kvalifikační předpoklady: Odborná způsobilost 

či specializace v oboru, který má základní kmen interní, neurolo-
gický, chirurgický, ortopedický, urologický, anesteziologický, vše-
obecné praktické lékařství, otorinolaryngologický, oftalmologický, 
nebo odbornou způsobilost v oboru paliativní medicína, medicína 
dlouhodobé péče, onkologie nebo algeziologie.

Osobní předpoklady: Empatické chování, morální a občanská bez-
úhonnost, korektní jednání a vystupování, administrativní dovednosti, 
uživatelská práce s počítačem, laskavý přístup k pacientům, samostat-
nost, schopnost sociálního kontaktu, zodpovědný přístup k práci.

Požadované doklady: Strukturovaný životopis, kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů ne starší 
než tři měsíce. Požadované doklady můžete předat osobně v re-
cepci Hospice nebo zaslat na adresu Hospic Frýdek-Místek, p. o., 
I. J. Pešiny 3640, Frýdek-Místek, 738 01, nebo e-mailovou adresu 
recepce@hospicfm.cz, a do předmětu prosím uveďte „lékař“.

Už je pro nás seniory, a jis-
tě nejen pro nás, dlouho klid 
a omezení mnoha aktivit. celý 
rok jsme nuceni tlumit široké 
aktivity frýdecko-místeckých 
seniorů. Uzavřeli jsme veš-
keré činnosti v centru aktiv-
ních seniorů. Když jsme před 
rokem a půl náš nový stánek 
otevírali, s velkým elánem 
jsme se pustili do vzdělávání, 
zájmových kroužků, cvičení, 
kulturních a zábavních akcí. 
Přicházely nové a velmi slib-
né náměty na činnost. Ně-
které se dařilo realizovat, ale 
mnohé zůstaly jen na úrovni 
představ a plánů. Přišla pan-
demie a stop stav. 

Snažíme se udržet naše seniory 
v aktivitě a naději alespoň nějaký-
mi přípustnými akcemi. S velkým 
nadšením jsme se připojili k celo-
státní akci „La Manche na suchu“. 
Netušíme sice, zda si organizátoři 
již sedmého ročníku uvědomili jed-
nu věc. Jejím pořádáním se trefili 
právě do letošního padesátého vý-
ročí, kdy náš známý otužilec a dál-
kový plavec František Venclovský, 
jako první Čech, přeplaval na konci 
července tento průliv. Jeho provo-
lání při vystupování na pevninskou 
půdu „Já su tak ščastné…“ se stalo 

historickým bonmotem.
Padesát šest našich seniorských 

turistů se v únoru zapojilo do této 
akce. Nešlo v pravém smyslu o zá-
vod, ale o to zvítězit nad svou po-
hodlností a udržet kondici pro lepší 
časy. Vytvořily se dva kluby, jejichž 
úkolem bylo přejít každý v úhrnu 
nejméně 34 km, což je šířka La 
Manche. Jedním byli senioři-sokoli 
s ambasadorkou Jiřinou Hrůzko-
vou, účastníky v druhém klubu 
byli ostatní senioři naší organiza-
ce s ambasadorem Jaroslavem 
Obrem. Osm borců ušlo během 
nejkratšího měsíce roku více než 
140 km, Iva Ondříčková dokonce 
182 km. Vyhodnocení celé akce 
za naši organizaci přináší další pře-
kvapivé údaje. Celkem jsme ušli 
3397 km, na jednoho účastníka 
připadá v průměru 61 km a kanál 
jsme suchou nohou přešli stokrát!

Věříme, že pro mnohé další, 
a nejen seniory, to bude inspirací 
a příkladem. Obvyklé cíle vychá-
zek jsou v této době sice zavře-
né, ale máme pro vás dobrý tip. 
V Centru aktivních seniorů jsou 
„Velikonoce za sklem“.

 Jaroslav Obr, Vítězslav 
 Kavka, Dalibor Kališ
 Městská organizace 
 Senioři ČR

SUcHOU NOHOU PŘES LA MANcHE

Vzdělávejte se pro lepší budoucnost!
Akreditovaná vzdělávací instituce pořádá kurz 

směřující k nové profesi 69-017-M
„chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ 

v době od 6. 4. – 26. 5. 2021 dle rozhodnutí MŠMT.
Kurz se bude konat 2–3 x týdně od 13.15 hodin.

Uplatnění absolventů je možné v předškolních státních i soukromých 
zařízeních, v přímé práci v rodinách dětí od nejmenšího věku, v jeslích, 
dětských skupinách aj. Vzdělávání je podporováno MŠMT a MPSV.

Kontakt: 732 349 654, 595 174 336
Místo konání: Obchodní akademie, Palackého 123 ve Frýdku-Místku.

www.vzdelavaci-kurzy.eu
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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 sou-
částí 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 míst-
nosti 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. Masaryka
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. Masaryka
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 
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 pozemku p.č. 3987/2) – bývalá 
místecká kasárna:
kancelářské a skladové prostory se společ-
ným zázemím

• stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 
je součástí pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý 
Koloredov 
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 účelo-
vým určením – křížový podchod pro pěší, 
umístěná pod komunikacemi I/48 a II/ 484, 
pod křižovatkou ulic Hlavní třída, Janáčko-
va, Frýdlantská a Ostravská, přičemž vyús-
tění podchodu ve směru ke kostelu Sv. Jana 
a Pavla je na pozemku 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. 
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Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města 
Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucího tiskového 

oddělení odboru kancelář primátora Magistrátu města Frýdek-Místek
Zařazení: neúředník
Druh práce: vedoucí tiskové-
ho oddělení
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 10. (platový 
stupeň podle délky uznané 
praxe v  souladu s  nařízením 
vlády č. 341/2017 Sb., o  plato-
vých poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a sprá-
vě; možnost postupného při-
znání osobního příplatku dle 
zákona č. 262/2006 Sb., záko-
ník práce, ve znění pozdějších 
předpisů)
Předpokládaný nástup: 1. 5. 
2021, případně dle dohody
Pracovní poměr: doba neur-
čitá
Požadované předpoklady:
1. vyšší odborné vzdělání 
nebo střední vzdělání s matu-
ritní zkouškou
2. občanská bezúhonnost do-
ložená výpisem z  evidence 
Rejstříku trestů ne starším 
než tři měsíce 
3. výborná znalost českého 
jazyka (vysoká úroveň písem-
ného projevu)
4. základní znalosti následují-
cích předpisů:

• zákon č. 46/2000 Sb., o  prá-
vech a  povinnostech při vy-
dávání periodického tisku 
a  o  změně některých dal-
ších zákonů (tiskový zákon), 
ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 121/2000 Sb., o prá-
vu autorském, o právech sou-
visejících s právem autorským 
a  o  změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve  znění 
pozdějších předpisů
• zákon č. 128/2000 Sb., o  ob-
cích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů
5. Znalost práce s  PC – MS 
Office, online média – grafic-
ká a  textová tvorba obsahu 
na  Facebooku, Instagramu, 
YouTube (znalost grafických 
programů výhodou) 
6. řidičský průkaz skupiny B – 
aktivní řízení
7. anglický jazyk na  komuni-
kační úrovni (další jazyk vý-
hodou)
8. zkušenosti z oblasti veřejné 
správy výhodou
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. titul 
uchazeče
b) datum a  místo narození 
uchazeče

c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu 
uchazeče
e) číslo občanského průkazu 
nebo číslo dokladu o povolení 
k pobytu, jde-li o cizího státní-
ho občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit 
tyto doklady:
• strukturovaný životopis, 
ve  kterém budou uvedeny 
údaje o  dosavadních zaměst-
náních a o odborných znalos-
tech a dovednostech 
• ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání
• výpis z  evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři měsíce; 
u  cizích státních příslušníků 
obdobný doklad vydaný do-
movským státem
• krátký návrh koncepce bu-
doucího mediálního rozvoje 
města, včetně představy o no-
vém zpravodaji města (v  roz-
sahu 3-4 stran A4)
Co nabízíme:
• pružná pracovní doba
• 5 týdnů dovolené, možnost 
čerpání zdravotního volna 
v  délce až 4 dny v  kalendář-
ním roce a  možnost čerpání 

neplaceného volna dle kolek-
tivní smlouvy
• stravenky, volnočasové po-
ukázky v  hodnotě 5 tis. Kč, 
příspěvek na  penzijní připo-
jištění
• možnost dalšího vzdělávání 
formou školení a seminářů
• možnost zvyšování jazyko-
vých znalostí na pracovišti
Poskytnuté doklady a  pod-
klady pro výběrové řízení je 
nutno si osobně vyzvednout 
do deseti dnů po ukončení vý-
běrového řízení. Po  uplynutí 
této lhůty budou nevyzved-
nuté doklady a podklady skar-
továny.
V  přihlášce uveďte i  číslo te-
lefonu a  e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o  přesném datu 
a hodině výběrového řízení. 
Přihlášky s  požadovanými 
doklady zasílejte do 12. 4. 2021 
v zalepené obálce s označením 
„Výběrové řízení – neotvírat“ 
a s uvedením adresy uchazeče 
na adresu: 
Magistrát města Frýdku-Místku, 
k rukám tajemníka
Radniční 1148, 
73801 Frýdek-Místek

Druh práce: Ředitel Národní-
ho domu Frýdek-Místek „pří-
spěvková organizace“
Místo výkonu práce: Frý-
dek-Místek 
Platová třída: v  souladu 
s nař. vlády č. 341/2017 Sb. dle 
dosaženého vzdělání 
Pracovní poměr: doba neur-
čitá
Požadované předpoklady:
1. minimálně střední vzdělá-
ní s maturitní zkouškou 
2. znalost problematiky řízení 
příspěvkové organizace
3. základní znalost následují-
cích předpisů:
• zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů
• zákona č. 262/2006 Sb., záko-
ník práce, ve znění pozdějších 
předpisů
• nař. vlády č. 341/2017 Sb., 
o  platových poměrech za-
městnanců ve veřejných služ-
bách a  správě, ve  znění poz-

dějších předpisů
• zákona č. 250/2000 Sb., 
o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve  znění 
pozdějších předpisů
4. orientace v kulturním pro-
středí
5. praxe s organizováním kul-
turních a společenských akcí 
6. praxe na výkonné řídicí po-
zici výhodou 
7. organizační a komunikační 
dovednosti
8. občanská a  morální bezú-
honnost
9. zdravotní způsobilost
Písemně zašlete:
• přihlášku: jméno, příjmení 
a titul uchazeče, datum a mís-
to narození uchazeče, státní 
příslušnost uchazeče, místo 
trvalého pobytu uchazeče, 
číslo občanského průkazu 
nebo číslo dokladu o povolení 
k  pobytu, jde-li o  cizího stát-
ního občana, datum a podpis 
uchazeče

(uveďte kontaktní adresu, te-
lefon, případně e-mail)
• úředně ověřené kopie dokla-
dů o  nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• strukturovaný životopis, 
ve  kterém se uvedou údaje 
o  dosavadních zaměstnáních 
a  o  odborných znalostech 
a dovednostech
• koncepci rozvoje organizace 
(maximálně 4 strany strojopi-
su)
• výpis z  evidence Rejstříku 
trestů (ne starší tří měsíců) 
nebo doklad o jeho vyžádání
• čestné prohlášení o  plné 
svéprávnosti
• lékařské potvrzení o  způ-
sobilosti k  vykonávání poža-
dované činnosti (ne starší tří 
měsíců)
K výběrovému řízení budou 
přijaty pouze přihlášky po-
dané do  uvedeného termí-
nu a doložené kompletními 
doklady (přihlášku, životo-

pis, koncepci rozvoje orga-
nizace a  čestné prohlášení 
vlastnoručně podepište).
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové říze-
ní je nutno si osobně vy-
zvednout do  deseti dnů 
po  ukončení výběrového 
řízení. Po  uplynutí této 
lhůty budou nevyzvednuté 
doklady a podklady skarto-
vány.
Předpokládaný nástup: do-
hodou
Informace: 
www.frydekmistek.cz
Přihlášky podejte na  adre-
su:
MAGISTRÁT MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU, 
Odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy, 
Radniční čp. 1148, 
738 22 Frýdek-Místek, 
k rukám Ing. Jiřího Adámka.
Obálku označte textem: 
„výběrové řízení – neotvírat“

!! Lhůta pro podání přihlášek prodloužena do 6. 4. 2021 !!
STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK RADA MĚSTA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace
Národní dům Frýdek-Místek „příspěvková organizace“, se sídlem Palackého 134,

738 02 Frýdek-Místek, IČ: 70632405
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Vážení rodiče/zákonní zá-
stupci budoucích prvňáčků,

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR 
vydalo vzhledem k vyhlá-
šeným krizovým opatřením 
metodické doporučení pro 
organizaci zápisů do zá-
kladních škol pro školní rok 
2021/2022. Z metodického 
doporučení vyplývá, že je 
třeba se připravit na zápis 
v distanční podobě bez osob-
ní přítomnosti dítěte ve ško-
le. Základní školy zřizované 
Statutárním městem Frýdek-
-Místek budou přijímat žá-
dosti o přijetí k povinné škol-
ní docházce v termínu od 6. 
4. do 20. 4. 2021. Detailní 
informace k zápisu najdete 
na webu vámi vybrané školy.

Škola před zahájením zápisu 
zveřejní způsobem umožňují-
cím dálkový přístup informace 
k organizaci a průběhu zápisu, 
které obsahují kritéria pro přijí-
mání žáků, počet žáků, které je 
možné přijmout, popis formální 
a případných dalších částí zápisu 
a popřípadě další údaje.

Podle Školského zákona je zá-
konný zástupce (ZZ) povinen při-
hlásit dítě k zápisu k povinné škol-
ní docházce (PŠD). Nesplnění této 
povinnosti lze považovat za pře-
stupek. PŠD se vztahuje na státní 
občany ČR a na občany jiného 
členského státu EU, kteří na úze-
mí ČR pobývají déle než 90 dnů. 
Dále se PŠD vztahuje na jiné ci-
zince, kteří jsou oprávněni pobý-
vat na území ČR trvale nebo pře-
chodně po dobu delší než 90 dnů, 
a na účastníky řízení o udělení 
mezinárodní ochrany. PŠD začíná 
počátkem školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáh-
ne šestého roku věku, pokud mu 
není povolen odklad. Není-li dítě 
tělesně nebo duševně přiměřeně 
vyspělé a požádá-li o to písem-
ně ZZ dítěte v době zápisu dítěte 
k PŠD, odloží ředitel školy začátek 
PŠD o jeden školní rok, pokud je 
žádost doložena doporučujícím 
posouzením příslušného školské-
ho poradenského zařízení (peda-
gogicko-psychologická poradna, 
speciálně pedagogické centrum) 
a odborného lékaře nebo klinické-
ho psychologa. 

Pro školní rok 2021/2022 se za-
pisují děti narozené od 1. 9. 2014 
do 31. 8. 2015 a děti s odkladem 
školní docházky z minulého roku. 
K plnění PŠD může být přijato 
také dítě narozené od 1. 9. 2015 
do 30. 6. 2016, je-li přiměřeně 
tělesně i duševně vyspělé a po-
žádá-li o to jeho ZZ. Podmínkou 
přijetí dítěte narozeného v obdo-

bí od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 
k plnění PŠD je také doporučující 
vyjádření školského poradenské-
ho zařízení, podmínkou přijetí 
dítěte narozeného od 1. 1. 2016 
do 30. 6. 2016 jsou doporučující 
vyjádření školského poradenské-
ho zařízení a odborného lékaře, 
která k žádosti přiloží ZZ.

Informace k plnění povinné 
školní docházky v zahraničí jsou 
zveřejněny pod tímto odkazem: 

https://www.mzv.cz/cesi_v_
zahranici/cz/skolstvi_a_vzde-
l a v a n i / v z d e l a v a n i _ p r e d -
s k o l n i _ z a k l a d n i _ s t r e d n i /
zakladni_vzdelavani.html

Zastupitelstvo města vydalo 
Obecně závaznou vyhlášku č. 
3/2017, kterou se stanoví škol-
ské obvody základních škol zři-
zovaných Statutárním městem 
Frýdek-Místek. Do spádové školy 
jsou přednostně přijímáni žáci 
s místem trvalého pobytu v pří-
slušném školském obvodu. ZZ 
může pro dítě zvolit jinou než spá-
dovou školu. V takovém případě 
však nemusí být žák vždy přijat. 

Spádová škola:
Základní škola národního 

umělce Petra bezruče, 
Frýdek-Místek, 

tř. T. g. Masaryka 454 
web: www.1zsfm.cz 

Školský obvod tvoří ulice: Aká-
tová, Bruzovská, Cihelní, Dolní, 
Dr. Vančury, Farní, Hasičská, Hlu-
boká, Horymírova, Husova, Jana 
Švermy, Jeronýmova, Jiráskova, 
Josefa Hory, Joži Uprky, Karolíny 
Světlé, Klicperova, Legionářská, 
Mánesova, Na Blatnici, Na Půst-
kách, Prokopa Holého, Příčná, 
Radniční, Řeznická, Smetanova, 
Střelniční, Těšínská, tř. T. G. Ma-
saryka, Třanovského, Zámecká, 
Zámecké nám., Žižkova.

Spádové školy:
Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek, 
Jana Čapka 2555 

web: www.2zsfm.cz 
Základní škola Frýdek-Místek, 

Jiřího z Poděbrad 3109 
web: www.11zsfm.cz 

Školský obvod tvoří ulice: Bavl-
nářská, Bedřicha Václavka, Černá 
cesta, Dobrovského, Dr. M. Tyrše, 
Dr. Petra, Dvorská, Hlavní třída, J. 
Božana, Jana Čapka, Jiřího Mahe-
na, Jiřího z Poděbrad, Josefa Kav-
ky, Kostikovo náměstí, Kpt. Ná-
lepky, Krátká, Lipová, M. Chasáka, 
Malá, Mikoláše Alše, Na Podvolání, 
Na Poříčí, Na Veselé, Na Vyhlídce, 
Na Výsluní, Nádražní, Národních 
mučedníků, Nové Dvory-Hlíny, 
Nové Dvory-Kamenec, Nové Dvo-
ry-Podhůří, Nové Dvory-Vršavec, 
Novodvorská, Ó. Łysohorského, 
Okružní, Panské Nové Dvory, 

ZáPIS: V klasické podobě velký den pro předškoláky neproběhne. 
 Foto: Petr Pavelka

ZáPISy DO 1. ROČNÍKU ZáKLADNÍHO VZDĚLáVáNÍ PRO šKOLNÍ ROK 2021/2022

Pekařská, Pod Zámečkem, Pod-
lesní, Potoční, Přemyslovců, Přík-
rá, Růžová, Sadová, Slavíčkova, 
Slezská, Sokola Tůmy, Spojovací, 
Staroměstská, Svatoplukova, Še-
říková, Těšínská, tř. T. G. Masary-
ka, Třešňová, V Zahradách, Vilé-
ma Závady a místní část Skalice 
s výjimkou vzdělávání na prvním 
stupni základní školy.

Spádová škola:
Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek, 
El. Krásnohorské 2254 
web: www.5zsfm.cz 

Školský obvod tvoří ulice: 2. 
května, Antala Staška, Borová, 
Bruzovská, Čs. červeného kříže, 
Divišova, Dlouhá, Dr. Jánského, 
El. Krásnohorské, Fügnerova, 
Gajdošova, Gogolova, H. Salicho-
vé, Habrová, Heydukova, Horní, 
Hutní, I. J. Pešiny, I. P. Pavlova, 
J. E. Purkyně, J. Kaluse, Jablo-
ňová, Jaroslava Haška, Javorová, 
Jiřího Hakena, Josefa Kajetá-
na Tyla, Josefa Skupy, K Hájku, 
K Lesu, Křižíkova, Lískovecká, 
Lubojackého, Mariánské náměs-
tí, Maryčky Magdonové, Maxe 
Švabinského, Míru, Na Aleji, 
Na Bažinách, Na Kopci, Na Pod-
lesí, Na Stráni, Na Štěpnici, Nad 
Lipinou, Nad Mostárnou, Nad 
Rybníkem, Nad Stadionem, Ol-
brachtova, P. Jilemnického, Petra 
Cingra, Pod Školou, Pod Vodo-
jemem, Puškinova, Resslova, 
Revoluční, Rokycanova, Růžový 
pahorek, Rybnická, Skautská, 
Slunečná, Sokolská, Stanislava 
Kostky Neumanna, Střelniční, 
Škarabelova, Tichá, Tolstého, To-
polová, U Nemocnice, U Zavadil-
ky, V. Vantucha, Vřesová, Zátiší.

Spádová škola:
Základní škola Frýdek-Místek, 

Komenského 402 
web: www.4zsfm.cz 

Školský obvod tvoří ulice: 4. květ-
na, Beskydská, Bezručova, Bo-
huslava Martinů, Družstevní, Emy 
Destinové, F. Čejky, Františka 

Linharta, Frýdlantská, Havlíčkova, 
J. Jabůrkové, Janáčkova, Josefa 
Lady, Jungmannova, K Olešné, 
Komenského, Kvapilova, Květná, 
Lesní, Luční, Malé náměstí, Maxi-
ma Gorkého, Na Hrázi, Nad Poto-
kem, Nad Přehradou, Nerudova, 
Nová, Palkovická, Pavlíkova, Pod 
Letištěm, Podpuklí, Polní, Příbor-
ská, Rudolfa Vaška, Rybářská, 
Svazarmovská, Školská, U Náho-
nu, Vojtěcha Martínka, Zborov-
ská, Zdeňka Štěpánka, Zelená.

Spádová škola:
Základní škola Frýdek-Místek, 

Pionýrů 400 
web: www.sestka-fm.cz 

Školský obvod tvoří ulice: 8. pě-
šího pluku, Anenská, Antonínovo 
náměstí, Dvořákova, Erbenova, 
Farní náměstí, Hálkova, Hlavní tří-
da, J. Opletala, Jaroslava Lohrera, 
Josefa Václava Sládka, Karla Hyn-
ka Máchy, Libušina, Malé náměs-
tí, Malý Koloredov, Na Příkopě, 
náměstí Svobody, Ostravská, Pio-
nýrů, Pivovarská, Riegrova, Spoři-
lov, Stará cesta, Štursova, Tržní, 
U Staré pošty, Vojanova, Wol-
kerova, Zahradní a místní části 
Chlebovice, Lysůvky a Zelinkovice 
s výjimkou vzdělávání na prvním 
stupni základní školy.

Spádová škola:
Základní škola Frýdek-Místek, 

1. máje 1700 
web: www.7zsfm.cz 

Školský obvod tvoří ulice: 1. 
máje, 28. října, Bahno-Hlíny, 
Bahno-Příkopy, Bahno-Rovňa, 
Beethovenova, Bezručova, Bře-
zová, Čelakovského, Družstev-
ní, Fráni Šrámka, Frýdlantská, 
Gagarinova, Josefa Myslivečka, 
Josefa Suka, Ke Splavu, Křížkov-
ského, Mozartova, Myslbekova, 
Na Konečné, Nad Cihelnou, Pa-
lackého, Politických obětí, Říční, 
Stará Riviera, Svatopluka Čecha, 
Třebízského, U Ostravice, Václa-
va Talicha.

Spádová škola:
Základní škola Frýdek-Místek, 
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Československé armády 570 
web: www.osmicka.cz 

Školský obvod tvoří ulice: 17. 
listopadu, Bahno-Štandl, Bes-
kydská, Boženy Němcové, Bro-
žíkova, Březinova, Collo-louky, 
Čajkovského, Československé 
armády, Dr. Antonína Vaculíka, 
Fibichova, Foerstrova, Foglaro-
va, Jiřího Trnky, Kolaříkova, Kol-
lárova, Lidická, Marie Majerové, 

Marie Pujmanové, Ondrášova, 
Ostravská, Piskořova, Pod Štan-
dlem, Příborská, Raisova, Vítěz-
slava Nezvala, Vrchlického.

Spádová škola:
Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek, 
Lískovec, K Sedlištím 320 

web: 
http://info.skola.liskovec.cz 
Školský obvod tvoří místní část: 

Lískovec.
Spádová škola:

Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek 

– chlebovice, Pod Kabáticí 
107, příspěvková organizace 
web: www.zschlebovice.cz 

Školský obvod tvoří místní části: 
Chlebovice, Lysůvky a Zelinkovice.

Spádová škola:
Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek 
– Skalice 192, 

příspěvková organizace
web: www.skolaskalice.cz 

Školský obvod tvoří místní část: 
Skalice.

Základní škola a mateřská 
škola Naděje, 

Frýdek-Místek, škarabelova 562
web: www.specskolynadeje.cz 
Nemá stanoven školský obvod.

Zařazení: úředník
Druh práce: vedoucí odboru 
kancelář primátora
Charakteristika náplně čin-
nosti odboru:
• zabezpečuje přípravu a  prů-
běh zasedání zastupitelstva 
města po organizačně technic-
ké stránce; 
• zabezpečuje přípravu a  prů-
běh schůzí rady města po  or-
ganizačně technické stránce;
• zajišťuje kontrolu plnění 
usnesení zastupitelstva města 
a rady města;
• zabezpečuje zpracování ná-
vrhů jednacích řádů zastupi-
telstva města a  rady města, 
jejich změn a doplňků;
• zveřejňováním programů 
a usnesení rady města a zastu-
pitelstva města zajišťuje pre-
zentaci volených orgánů na in-
ternetových stránkách města;
• vede potřebnou personální 
agendu volených orgánů, podílí 
se na organizování jejich voleb;
• vede evidenci a zajišťuje vy-
řizování dotazů, připomínek 
a  podnětů vznesených členy 
rady města, zastupitelstva 
města, občany města;
• zajišťuje informační a  orga-
nizační servis pro členy zastu-
pitelstva města;
• eviduje a ukládá dokumenty 
určené zastupitelstvu města 
a radě města;
• podílí se na přípravě seminá-
řů a vzdělávacích akcí pro čle-
ny zastupitelstva města;
• zajišťuje kompletní servis 
na  úseku činnosti primátora, 
náměstků primátora a  tajem-
níka – vykonává sekretářské, 
informační a organizační práce;
• zajišťuje propagační materi-
ály a  upomínkové předměty 
k prezentaci města a vede jejich 
agendu na úseku primátora, ná-
městků primátora a tajemníka;
• vede evidenci žádostí udě-
lených písemných souhlasů 
rady města s  použitím znaku 
města a převzetím záštity sta-
tutárního města, primátora 

a náměstků primátora;
• zajišťuje úkoly na úseku ob-
čanských záležitostí (vítání 
dětí do  života, setkání s  jubi-
lanty, jubilejní svatby apod.);
• eviduje a zpracovává návrhy 
na  udělení Cen statutárního 
města Frýdku-Místku včetně 
organizačně-technického za-
bezpečení v  souladu s  „Pravi-
dly pro udělování Cen statutár-
ního města Frýdku-Místku“;
• vykonává funkci tzv. pod-
půrného orgánu ve  smyslu § 
14a odst. 2 zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů; 
• vede evidenci žádostí o  in-
formace dle zákona č. 106/1999 
Sb., o  svobodném přístupu 
k informacím, a po jejich vyří-
zení příslušnými odbory zve-
řejňuje jejich odpovědi na  in-
ternetových stránkách města;
• zajišťuje činnost tiskového 
oddělení;
• zabezpečuje organizačně-
-technické a  administrativní 
práce, související s  činností 
kontrolního výboru, komise 
pro občanské záležitosti, osad-
ních výborů a klubů členů za-
stupitelstva města;
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 11 (platový stu-
peň podle délky uznané praxe 
v  souladu s  nařízením vlády 
č. 341/2017 Sb., o  platových 
poměrech zaměstnanců ve ve-
řejných službách a  správě; 
možnost postupného přiznání 
osobního příplatku dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: 1. 5. 
2021, případně dle dohody
Pracovní poměr: doba neurčitá
Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání 
v  magisterském studijním 
programu nebo vysokoškol-
ské vzdělání v  bakalářském 
studijním programu
2. obecné předpoklady dle usta-
novení § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních sa-

mosprávných celků a o změně 
některých zákonů, ve  znění 
pozdějších předpisů, u  ucha-
zečů narozených do 1. 12. 1971 
předložení osvědčení podle 
zákona č. 451/1991 Sb., kterým 
se stanoví některé další před-
poklady pro výkon některých 
funkcí ve  státních orgánech 
a  organizacích České a  Slo-
venské Federativní Republiky, 
České republiky a  Slovenské 
republiky. (Pokud uchazeč ne-
bude mít k dispozici lustrační 
osvědčení v  termínu do  12. 4. 
2021, postačí k  tomuto datu 
předložit písemnou žádost 
o poskytnutí tohoto dokumen-
tu. Originál dokumentu bude 
dodatečně předložen při sa-
motném výběrovém řízení.)
3. občanská bezúhonnost do-
ložená výpisem z  evidence 
Rejstříku trestů ne starším 
než tři měsíce 
4. komunikační a organizační 
schopnosti, schopnost samo-
statné i týmové práce
5. základní znalosti následují-
cích předpisů:
• č. 128/2000 Sb., o  obcích 
(obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů
• č. 106/1999 Sb., o  svobod-
ném přístupu k  informacím, 
ve znění pozdějších předpisů
• č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, 
ve znění pozdějších předpisů
• č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění poz-
dějších předpisů
• č. 250/2000 Sb., o  rozpočto-
vých pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů
• č. 320/2001 Sb., o  finanční 
kontrole ve  veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů
• nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v  souvislosti 
se zpracováním osobních úda-
jů a  o  volném pohybu těchto 
údajů a  o  zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů)
6. uživatelská znalost práce 
s  PC – Word, Outlook, práce 
s  internetem, řidičský průkaz 
skupiny B
7. zkušenosti z oblasti veřejné 
správy výhodou
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. titul 
uchazeče
b) datum a  místo narození 
uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu 
uchazeče
e) číslo občanského průkazu 
nebo číslo dokladu o povolení 
k pobytu, jde-li o cizího státní-
ho občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit 
tyto doklady:
• strukturovaný životopis, 
ve  kterém budou uvedeny 
údaje o  dosavadních zaměst-
náních a o odborných znalos-
tech a dovednostech 
• ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání
• výpis z  evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři měsíce; 
u  cizích státních příslušníků 
obdobný doklad vydaný do-
movským státem
Poskytnuté doklady a  podkla-
dy pro výběrové řízení je nutno 
si osobně vyzvednout do deseti 
dnů po  ukončení výběrového 
řízení. Po  uplynutí této lhůty 
budou nevyzvednuté doklady 
a podklady skartovány.
V  přihlášce uveďte i  číslo te-
lefonu a  e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o  přesném datu 
a hodině výběrového řízení. 
Přihlášky s  požadovanými 
doklady zasílejte do 12. 4. 2021 
v zalepené obálce s označením 
„Výběrové řízení – neotvírat“ 
a s uvedením adresy uchazeče 
na adresu: 
Magistrát města Frýdku-Místku
k rukám tajemníka
Radniční 1148
73801 Frýdek-Místek 

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města 
Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucího 
odboru kancelář primátora Magistrátu města Frýdek-Místek
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NáRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

V případě pokračování vládních 
opatření budou probíhat pouze avi-
zované výstavy, z filmových před-
stavení pouze Moje kino LIVE.

NOVá ScéNA VLAST
Hlavní 112, tel.: 558 438 083,

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz
Dárkové poukazy

Na recepci Národního domu je zno-
vu spuštěn prodej DÁRKOVÝCH PO-
UKAZŮ v hodnotě 450 Kč a 250 Kč 
a také VSTUPENEK na akce, vhodné 
i jako tipy na dárek. Vstupenky lze 
koupit také online – více informací 
na www.kulturafm.cz.

Tipy 
V prodeji:

Předplatné sezóna 2021
Stále máte možnost zakoupit si 
Předplatné na sezónu 2021 a zajistit 
si tak kvalitní kulturní zážitek. Potěš-
te sebe či své blízké tímto originál-
ním 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 
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 aktu-
ální společenská témata i komické 
momenty.
Představení:
- Matka / Vršovické divadlo MANA
- Relativita / Divadlo v Řeznické
- Scény z manželského života / 
Agentura Harlekýn

Ostravská divadla 
| Předplatné divadlo

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

Kruh přátel hudby 

| Předplatné hudba
Národní dům | Cena: 510 Kč / 360 Kč 
(studenti, ZTP/P a senioři)
Klasická hudba v podání 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 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 Základní umělecké 
školy.
Představení:
- Benda Quartet
- Trio Harmonia / Slavné operní, 
operetní a muzikálové duety
- Ostrava Brass Quintet

chrámové koncerty 
| Předplatné hudba

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

KINO
Filmový klub

PO 5. 4. v 19.00
chlast 

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

ÚT 6. 4. v 19.00
Králové videa 

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

PO 12. 4. v 19.00
corpus christi 

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

ÚT 13. 4. v 19.00
Disco 

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

PO 19. 4. v 19.00 
Parking 

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

ÚT 20. 4. v 19.00
Helmut Newton: 
Nestoudná krása 

GER | dokumentární | 15+ | titulky | 
93 min. | 130 / 110 Kč

PO 26. 4. v 19.00
Oroslan 

SLO / ČR | drama | přístupný | titul-
ky | 72 min. | 130 / 110 Kč 
ÚT 27. 4. v 19.00 
Svět podle Muchy
ČR | dokumentární | 12+ | česky | 
100 min. | 130 / 110 Kč

bio senior
ST 7. 4. v 10.00

Předpoklady:
1. odborná kvalifikace pro 
přímou pedagogickou čin-
nost a  praxe podle zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů 
2. plná svéprávnost 
3. zdravotní způsobilost 
4. občanská a  morální bezú-
honnost 
5. znalost problematiky řízení 
a obecně závazných právních 
předpisů zejména v  oblasti 
školství
Obsahové náležitosti při-
hlášky (zaslat písemně):
• přihlášku (uveďte kontaktní 
adresu, telefon, e-mail)
• úředně ověřené kopie do-
kladů o  dosaženém vzdělání 
dokládající splnění odborné 
kvalifikace (diplom, vysvěd-
čení o státní zkoušce/dodatek 
k diplomu, vysvědčení o peda-
gogické způsobilosti, vysvěd-

čení o absolutoriu apod.)
• úředně ověřený doklad o ab-
solvování studia pro ředitele 
škol v rámci dalšího vzdělává-
ní pedagogických pracovníků 
v  oblasti řízení školství, pří-
padně jeho doložení do  dvou 
let od počátku výkonu činnos-
ti ředitele školy
• strukturovaný životopis
• přehled o  průběhu všech 
předchozích zaměstnání včet-
ně časového vymezení (např. 
potvrzení zaměstnavatelů, 
pracovní smlouvy, zápočtový 
list atd.
• koncepci rozvoje školy (ma-
ximálně 3 strany strojopisu)
• výpis z  evidence Rejstříku 
trestů (ne starší 3 měsíců) 
nebo doklad o jeho vyžádání
• lékařské potvrzení o  způso-
bilosti k vykonávání činnosti 
ředitele školy (ne starší tří mě-
síců) 
• čestné prohlášení o plné své-
právnosti

Ke konkurznímu řízení bu-
dou přijaty pouze přihlášky 
doložené kompletními nále-
žitostmi (přihlášku, životo-
pis, koncepci rozvoje školy 
a čestné prohlášení vlastno-
ručně podepište).
Termín pro podání přihlá-
šek: 30. 4. 2021
Informace: 
www.frydekmistek.cz
Přihlášky podejte na adresu: 
MAGISTRÁT MĚSTA FRÝD-
KU-MÍSTKU, Odbor škol-
ství, kultury, mládeže a  tě-
lovýchovy, Radniční 1148, 
738  22 Frýdek-Místek, k  ru-
kám Jiřího Adámka, ved. 
odboru ŠKMaT.
Předpokládaný termín ná-
stupu: 1. 8. 2021 
Obálku označte názvem 
školy a  textem: „konkurzní 
řízení – neotvírat“
Uchazeči budou hodnoceni 
na  základě přihlášky a  říze-
ného rozhovoru zaměřené-

ho zejména na  pedagogické 
aspekty práce ředitele ško-
ly, pedagogickou koncepci 
uchazeče, jeho představy 
o vedení pedagogického sbo-
ru, znalosti v  oblasti tren-
dů ve  výchově a  vzdělávání 
a schopnost koncepční práce 
v  oblasti školství, výchovy 
a vzdělávání.
Uchazeči dále mohou být hod-
noceni také na základě jiného 
nástroje personálního vý-
běru, tzv. doplňkového hod-
nocení, usnese-li se tak kon-
kurzní komise. Doplňkovým 
hodnocením může být písem-
ný test odborných znalostí 
obecně závazných právních 
předpisů, zejména v oblastech 
školství, pracovněprávní, 
správního řízení, financování 
příspěvkové organizace. Do-
plňkovým hodnocením může 
být dále hodnocení uchazeče 
psychologem pomocí psycho-
diagnostických metod.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK RADA MĚSTA
VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11, 

se sídlem Hlavní třída 11, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 00847071

KULTURA ČEKá NA UVOLNĚNÍ VLáDNÍcH OPATŘENÍ
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šarlatán 
ČR / IRL / PL / SR | životopisný | 
12+ | česky | 118 min. | 60 Kč

ST 14. 4. v 10.00
Princezna zakletá v čase 

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

ST 21. 4. v 10.00
Meky 

ČR / SR | dokumentární | přístupný 
| slovensky | 80 min. | 60 Kč

ST 28. 4. v 10.00
corpus christi 

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

bijásek
SO 3. 4. v 15.00

Mulan 
USA | dobrodružný | přístupný | da-
bing | 106 min. | 80 / 60 Kč

SO 10. 4. v 15.00
Princezna zakletá v čase 

ČR | pohádka | přístupný | česky | 
115 min. | 80 / 60 Kč

Moje kino LIVE
1.–30. 4.

Standardní kinoprojekce v onli-
ne prostředí, které v pandemické 
době nahrazují klasické projekce 
kina. Stačí si jednoduše koupit vstu-
penku, jako byste si kupovali lístek 
do kina. Prodej lístků končí vždy 30 
minut před začátkem představe-
ní. Odkaz na stream vám zašleme 
po ukončení předprodeje. Informa-
ce aktualizujeme na našich webo-
vých stránkách www.kulturafm.cz 
a také na facebooku Kultura F≈M 
a Kina Vlast.

Výstavy
1.–30. 4.

ONLINE Jiří Sibinský 
– Postřehy z krajiny

Online výstava s tematikou přírody 
zachycená fotografem Radkem Ju-
ričkem bude opět ke zhlédnutí v ga-
lerii na Facebooku Kultura F≈M. 

1.–30. 4.
ONLINE Národní dům, 

známý neznámý | virtuální 
prohlídka s výstavou

Známá i neznámá zákoutí Národní-
ho domu s námi můžete poodhalit 
prostřednictvím virtuální prohlídky 
spojené s výstavou. Historická stav-
ba letos oslavila 120 let od svého 
dokončení a velkolepé slavnosti 
k znovuotevření pro veřejnost, kte-
rá se konala 4. a 5. července roku 
1900. Slovy současníka té doby 
„národní a kulturní tvrz Pobeskydí“, 
kterou Národní dům bezesporu byl, 
můžete zhlédnout v jedinečné au-
torské audiovizuální sekvenci, kte-
rou svým slovem doprovodí kulturní 
publicistka, básnířka, a v neposlední 
řadě také předsedkyně spolku Kra-
somil, Radana Šatánková. Jednotli-
vé sekvence jsou hudebně doprová-
zeny písněmi osobitého swingového 
tělesa Swingalia.

Předplatné
Předplatné Kultura F≈M:

Sezóna 2021
Avizované Předplatné 2021 se v jar-
ních termínech vzhledem k epi-

demické situaci nebude realizo-
vat. O svá představení a koncerty 
nicméně nepřijdete, zajišťujeme 
náhradní termíny pro období od září 
do prosince 2021. Sledujete naše 
webové stránky www.kulturafm 
a Facebook Kultura F≈M, kde infor-
mace průběžně aktualizujeme.

Předplatné Kultura F≈M: 
Sezóna 2019/2020

Jakmile vláda uvolní svá nařízení 
a produkce živé kultury budou opět 
moci probíhat, zajistíme pro vás ná-
hradní termíny všech neodehraných 
koncertů a divadelních představení, 
která jste si v rámci předplatného 
sezóny 2019/2020 zakoupili.

Kurzy
Kurzy  Kultura F≈M: 
září – prosinec 2020

Z důvodu dalšího pokračování vlád-
ních koronavirových opatření nebu-
deme moci podzimní lekce nahrazo-
vat. Jedná se o tyto kurzy: Cvičení 
pro zdraví s pilates, Powerjóga, Cvi-
čení pro seniory, Cvičení pro zdraví, 
Kreslení pravou hemisférou, Čmárá-
ní/ Doodling, Taneční pro dospělé 
a Taneční pro mládež. Kurzovné 
budeme vracet na základě e-mai-
lové žádosti. Informace upřesní-
me na našich webových stránkách 
a na Facebooku 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 slou-
čeno 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 opat-
ření a bezpečnostních po-
kynů naleznete na webo-
vých stránkách muzea: www. 
.muzeumbeskyd.com/dokumenty-
-muzea/zasady-covid-19/

Stálé expozice:
bESKyDy 

– PŘÍRODA A LIDé

FRÝDEK A MÍSTEK
FRýDEK – MARIáNSKé 

POUTNÍ MÍSTO
ZáMEcKá KAPLE 

SV. bARbORy
ZáMEcKý OKRUH

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. Pá-
tek: 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 originální 
šperky z dílny výtvarnice Lenky Ko-
valové.
Dotazy pro Zdeňka – odpovědi 
na vaše dotazy pro Zdeňka Šebes-
tu. 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 zklidnění, nabí-
zíme vám CD s různými jógovými 
technikami, které jsou za zvýhod-
něnou cenu k dispozici na  www. 
.jogakarakal.cz, kde pro vás chystá-
me 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 (dy-

namické, jemnější i pilates).
Přihlašujte se v rezervačním sys-
tému studia na www.jogapodvezi.
cz/…vrh a vyzkoušejte cvičení v bez-
pečí svého domova. My vám pošle-
me odkaz na lekci, kterou si můžete 
přehrát v mobilu nebo v počítači, 
nepotřebujete si stahovat žádnou 
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
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Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Vzhledem k nejasnému vývoji 

současné situace aktuální nabídku 
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,
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. 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, 

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 programy 
a akce pro rodiče s dětmi, do-
polední Miniškolku pro děti bez 
rodičů, odborné přednášky i se-
mináře.

Bc. IRENA WOJNAROVÁ Z POJIŠŤOVNY KOOPERATIVA:
PODNIKATELÉ BY NA POJIŠTĚNÍ NEMĚLI 
ŠETŘIT ZA KAŽDOU CENU 
„Velmi důležité je i v pojištění ma-
lých a  středních podnikatelů (SME) 
správné nastavení jeho parametrů. 
Rozhodně by se podnikatelé ani v této 
době neměli nechat unášet snahou 
ušetřit na pojistném za cenu omezení 
rozsahu pojistného krytí,“ upozorňuje 
na častou chybu manažerka kance-
láře Třinec pojišťovny Kooperativa 
Bc. Irena Wojnarová.

Jak by tedy měli podnikatelé postu-
povat, aby získali kvalitní pojištění?

Řešením je komplexní, flexibilní, ale 
také jasné a srozumitelné pojištění. 
Určitě bych doporučila poradit se se 
specialistou, aby majitel firmy či živ-
nostník opravdu na nic nezapomněl. 
Je nezbytné důkladně zanalyzovat 
potřeby podnikatele a správně na-
stavit parametry pojistné smlouvy. 
My toto řešíme pomocí nástroje 
- tzv. průvodce, který prakticky eli-
minuje rizika plynoucí z  nesprávně 
nastavených parametrů pojistné 
smlouvy.

Museli jste svůj produkt upravit na 
dnešní „on-line“ dobu?

On-line doba pokročila, takže jsme se 
rozhodli naše pojištění SME převést 
na online platformu pro pojišťovací 
poradce. V  podstatě to znamená, 
že jsme využili výhody, které v sobě 
nese online platforma a zároveň 
jsme zachovali vysokou variabilitu 
možných řešení, kterou segment po-
jištění SME vyžaduje. Reagovali jsme 
na současnou situaci, kdy je osobní 
setkávání stále obtížnější a díky nové 
verzi je možné využít distanční způ-
sob sjednávání pojištění, tj. “bez nut-
nosti se potkat“ a uzavřít pojistnou 
smlouvu formou prodeje na dálku 
nebo podepsáním zaručeným digitál-
ním podpisem. Jako další obrovskou 
výhodu vnímám, že je možné indivi-
dualizovat podmínky dané pojistné 
smlouvy. 

Rozšířili jste i nabídku rizik, pro-
ti kterým pojištění podnikatele 
chrání?

Ano, mezi nová rizika, která je možné 
pojistit, patří například zkáza zásob, 
pojištění nedokončené stavební výro-
by, zatečení atmosférických srážek, 
přepětí nebo podpětí, či připojištění 
pro vodné stočné. Přibylo i připojiš-
tění zajímavých asistenčních služeb. 

Můžete nám tato rizika trochu více 
představit? 

Určitě, snažili jsme se připravit něco 
nového pro širokou škálu podnikání, 
služby, obchody nebo i dopravce. Na-
příklad připojištění zkázy zásob nej-
častěji využijí obchody s potravinami. 
Škody jim budeme hradit v  případě 
poruchy chladícího zařízení nebo vý-
padku elektrické energie. Autobazary 
nebo autosalony si pak mohou připo-
jistit motorová vozidla s přidělenou 
registrační značkou, a to jako movité 
předměty. Budou tak mít jistotu, že 
v případě jejich poškození v showroo-
mu nebo na prodejní ploše získají od 
pojišťovny odpovídající náhradu. A na-
příklad pojištění odcizení a vandalis-
mu si mohou podnikatelé rozšířit také 
třeba o lešení, to jistě ocení stavební 
firmy, případně odcizení mobilního 
elektronického zařízení z motorového 
vozidla nebo i škody po sprejerech. 
A to, předpokládám, ocení všichni. 

Zmiňovala jste asistenční služby. 
Jak mohou pomoci?

Asistenční služby si mohou připojistit 
ve dvou variantách. V té základní zís-
kají dva asistenční zásahy ročně, kde 
jim zajistíme příjezd, práci technika 
spojenou s  odstraněním nouzové si-
tuace, následně i základní úklid mís-
ta pojištění. A to do limitu 5000 Kč 
na jeden zásah. V rozšířené variantě 
pak navíc mohou využít ještě i právní 
a daňovou asistenci v podobě telefo-
nické konzultace nebo IT konzultace, 
včetně opravy nebo úpravy SW počí-
tače prováděné IT technikem cestou 
vzdáleného připojení.  

Bc. Irena Wojnarová  
– manažerka kanceláře Třinec 

pojišťovny Kooperativa

Montessori pracovna 
pro rodiče s dětmi 

1,5–3 roky
V pečlivě připraveném prostředí 
Montessori pracovny si mohou 
rodiče s dětmi vyzkoušet práci 
s Montessori pomůckami a materi-
álem. Věnujeme se zde především 
aktivitám praktického života, roz-
víjíme s dětmi smyslové vnímání, 
jemnou i hrubou motoriku, řečo-
vé, hudební i výtvarné dovednosti. 
Děti zde mají možnost zvykat si 
na kolektiv dětí a dospělých, roz-
víjet komunikaci, své sociální kon-
takty a dovednosti.
Termín: úterý 8.30–10.00, 
10.15–11.45

Jogínci

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

Hudební škola yamaha 
pro děti od 4 měsíců do 7 let

Kurzy ve spolupráci s Hudební 
školou Yamaha. Program spoju-
je několik aktivit do uceleného 
celku: rytmizace písní, pohyb, 
hra na základní Orffovy nástroje 
(dřívka, rolničky, činelky, bubínky 
a další), výtvarná činnost, od 4,5 
let základy hudební nauky a hry 
na flétnu, práce s boomwhackers, 

inzerce
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Velká jarní soutěž  
Českého rozhlasu Ostrava

VYHRAJTE 
TRAKTŮREK  
za 120 000 Kč

Frýdek-Místek | 99.0 FM | 107.3 FM | R-OVA | vyhrajtetrakturek.cz

Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin

Soutěž

HLAVNÍ 

CENA

zvonkohrami…
Termíny: 
Robátka – pro děti od 4 do 18 měsí-
ců – čtvrtek od 10.00
První krůčky k hudbě 1 pro děti 
od 1,5 do 3 let – čtvrtek od 9.00 
a od 11.00
První krůčky k hudbě 2 pro děti 
od 2,5 do 4 let – čtvrtek od 15.30

První krůčky k hudbě 3 pro děti 
od 3,5 do 5 let – čtvrtek od 16.30

Zdravotní cvičení pro děti 
a skupinové zdravotní 

cvičení pro ženy
Kurzy ve spolupráci s FyzioM. Sku-
pinové cvičení pro děti od 5 let dle 
konceptu DNS FIT KID a zdravotní 
skupinové cvičení pro ženy po po-

rodu pod vedením zkušené fyzio-
terapeutky.

Více na: www.fyziom.cz

STOLÁRNA

Potoční 1228, Frýdek-Místek
Tel: 775 567 333

E-mail: 

stolarna@klub-stolarna.cz

HUDEBNÍ KLUB STOUN

Jiřího z Poděbrad 3109,
Frýdek-Místek  

TELEFON a FAX: 597 43 18 88 
Email: STOUN@APPLET.cZ 

WWW.STOUN.cZ
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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

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

Inzerce

- půjčovna dodávek 
  a 9místného 
  vozidla
- autoservis 
- pneuservis 

STŘECHY FM
Střechy s dlouholetou tradicí

STŘECHY FM
Střechy s dlouholetou tradicí

Nabízíme veškeré 
pokrývačské 

a klempířské práce 
pro šikmé 

i ploché střechy.

Tel.: 733 180 393
www.efemstrechy.cz

Pro inzerci  
volejte

tel.:  
603 249 743


