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Vážení občané,
vedení města má jedno-

značný zájem – poskytovat 
veřejnosti pravdivé infor-
mace. O dění ve městě však 
v hojné míře informují i růz-
né profily na sociálních sí-
tích. Lépe řečeno – snaží se 
být zdrojem informací. Autoři 
tohoto mnohdy informační-
ho smogu však vesměs ani 
objektivní informace mít ne-
mohou. Natož pak informace 
z první ruky. Uchylují se proto 
často k fabulacím a domněn-
kám. Zdálo by se, že tiště-
ná média budou serióznější. 
Bohužel ani z nich se někdy 
skutečný stav nelze dozvědět. 
V množství protichůdných in-
formací je těžké se vyznat 
a vyhodnotit si je. 

V poslední době se to fabu-
lacemi, domněnkami či přímo 
lživými informacemi doslova 
hemží v kauze „fotbal“.

Město nemá podíl v akci-
ové společnosti (dříve MFK 
Frýdek-Místek, a.s., nyní FC 
Vratimov a.s.), ani není čle-
nem spolku (Městský fotba-
lový klub Frýdek-Místek z.s.). 
Ano, město poskytuje spolku 

dotace na činnost, v minulosti 
poskytovalo dotace i akciové 
společnosti. Akciová společ-
nost působila v městském 
areálu Stovky, spolek tam pů-
sobí stále.

Akciové společnosti 
ve Stovkách skončila zhruba 
před rokem a půl podnájem-
ní smlouva. Na výzvy měs-
ta v této věci nepřišla žádná 
adekvátní odpověď. Na nákla-
dech na provoz areálu se chtě-
la akciová společnost podílet 
podle svých představ, a nikoli 
podle rozsahu užívání. Nako-
nec se ze Stovek odstěhovala 
do Vratimova. Hospodářské 
výsledky samotné akciové 
společnosti i současného ak-
cionáře netřeba komentovat, 
stačí nahlédnout do obchod-
ního rejstříku.

Místo předložení rozumných 
návrhů v době, kdy snad ještě 
mohlo být o něčem jednáno, 
rozpoutala akciová společnost 
mediální tance. S pomocí novi-
nářů, kterým je zatěžko ověřit 
si fakta. Šířením blábolů však 
ještě nikdo nikdy nedal gól, 
ani neposekal trávník. 
� (Pokračování�na�str.�5)
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Letošní� jedenáctou� sezonu�
farmářských� trhů� ve� Frýdku-
-Místku�zahajuje�tradiční�kvě-
tinový�trh�ve�čtvrtek�6.�května�
na�místeckém�náměstí�Svobo-
dy.� Následně� budou� probíhat�
v�pravidelných�čtrnáctidenních�
intervalech,� vždy� od� 8� do� 14�
hodin,�až�do� listopadu,�samo-
zřejmě�vždy�s�ohledem�na�ak-
tuální�vládní�nařízení�a�protie-
pidemiologická�opatření.

Koncem dubna byl totiž stále 
zakázán prodej na tržištích, v trž-
nicích a v mobilních provozov-
nách, zákaz se ale nevztahoval 
na prodej ovoce a zeleniny v čer-
stvém nebo zpracovaném stavu, 
květin a jiných rostlin, jejich plo-
dů, osiva, semen, mléka a vý-
robků z mléka, masa a výrobků 
z masa, včetně živých ryb, vajec, 
pekařských a cukrářských výrob-
ků, medu a výrobků z medu, ov-
šem s vazbou na dodržování řady 
pravidel ze strany provozovatelů.

„Musíme zajistit odstupy mezi 
stánky, stolky nebo jinými pro-
dejními místy nejméně dva metry 
a v jeden čas se na ploše tržiště 
nebo tržnice nesmí vyskytovat 

více než jedna osoba na 15 metrů 
čtverečních. K tomu máme povin-
nost umístit nádoby s dezinfekč-
ními prostředky u každého pro-
dejního místa a nesmíme umožnit 
stravovací služby a prodávat pokr-
my včetně nápojů určených k bez-
prostřední konzumaci. Rozestupy 
mezi sebou musejí udržovat i zá-
kazníci,“ uvedl některá z omezení 
náměstek primátora Jakub Míček.

Podle nich se řídil i výběr prodej-
ců pro první trh sezóny, pro který 
se vžil přívlastek květinový. Kromě 
sazenic salátů, kedluben, ředkvi-
ček se zde počítá s velkým výbě-
rem truhlíkových rostlin, letniček, 
trvalek a stromků a mimo to má 
být na trzích k mání také pečivo, 
koláče, sýry, med, uzeniny a koře-
ní. Další výběr sortimentu v násled-
ných termínech se bude průběžně 
rozšiřovat v souladu s aktuálním 
rozvolňováním. Na úvodní farmář-
ský trh nemohl pořadatelský tým 
z živnostenského úřadu vzhledem 
ke zhruba 2400 metrům prodejní 
plochy na náměstí a jednoduché 
matematice připustit více než tři 
desítky stánků. 

 (Pokračování�na�str.�3)

KVĚTINOVÉ�TRHY: Takto to vypadalo na náměstí loni. 
 Foto:�Petr�Pavelka
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Ladislav� Muroň� je� spojen�
s�městskou�příspěvkovou�or-
ganizací� Základní� umělecká�
škola�Frýdek-Místek�(někdejší�
LŠU)�již�42.�rokem,�když�v�ní�
14�let�učil�a�posléze�27�let�pů-
sobí� jako� její� ředitel.� Školou�
doslova� žije,� ale� v� letošním�
školním�roce�končí�a�je�připra-
ven� předat� pomyslné� žezlo.�
Smířlivě� a� s� dávkou� humoru�
říká:�„Čas�běží,�každý�stárne,�
mládí�vpřed.�I�když�síly�ještě�
mám.�Alespoň�jako�prezident�
určitě.“

V historické budově v secesním 
slohu z 19. století jej byli navštívit 
primátor Petr Korč s radním pro 
kulturu Jakubem Tichým, aby mu 
poděkovali za odvedenou práci. 
„Myslíme, že po těch letech je 
na místě vyjádřit díky za všech-
ny ty tisíce absolventů, kteří byli 
vedeni k lásce k hudbě, tanci, 
výtvarnému umění nebo divadlu, 

mezi nimiž se objevila i velká jmé-
na v klasické i populární hudbě. 
Za všechny můžeme jmenovat 
Ivo Kahánka, Michaelu Dolinovou, 
Ivanu Chýlkovou, Tomáše Kočka, 
Miraie nebo třeba členy kapel Be-
hind The Door či Šuba Duba Band. 
Těch jmen je skutečně moc a moc 
a my jsme rádi, že se pan ředitel 
se svým kolektivem starají o vý-
chovu tolika mladých lidí políbe-
ných múzami,“ prohlásili zástupci 
vedení města. V současné době 
navštěvuje ZUŠ přes 1200 žáků, 
osm stovek se věnuje hudbě, tři 
sta výtvarnému oboru a stovka 
tancuje nebo se vzdělává literár-
ně-dramaticky. V době covidové to 
přitom není jednoduché. 

„I naši učitelé si osvojili práci 
s moderními technickými pro-
středky vhodnými k distanční vý-
uce. Samozřejmě tento způsob 
nemůže plně nahradit prezenční 
výuku hry na hudební nástroje, 

S�ŘEDITELEM�ZUŠ: Ladislav Muroň nebyl typem, který večer za-
mkne školu a pustí ji z hlavy.  Foto:�Petr�Pavelka

LADISLAV�MUROŇ�VYCHOVÁVÁ�UMĚLCE�UŽ�42�LET

nemluvě o výuce tanečního, li-
terárně-dramatického oboru, ale 
hlavně oboru výtvarného. V tomto 
složitém období rovněž chybí uči-
telům i žákům možnost prezenta-
ce výsledků své práce, vystoupení 

žáků na koncertech, přehlídkách, 
soutěžích a dalších představe-
ních,“ shrnul Ladislav Muroň a ve-
dení města přiblížil, jak se škola 
vše snaží kompenzovat. 

 (Pokračování�na�str.�14)

Nekonečný�příběh�
se�šťastným�koncem?

Příběh tělocvičny u chlebovic-
ké základní školy má dlouhou his-
torii. Myšlenka její výstavby sahá 
mnohem hlouběji do minulosti, 
než byla v roce 2014 znovuoži-
vena. Po svém zvolení do funkce 
náměstka v roce 2014 jsem spo-
lečně s osadním výborem v Chle-
bovicích a ředitelkou školy začal 
pracovat na jejím zhmotnění. 
Po dlouhých jednáních se zástup-
ci školy, členy osadního výboru, 
občany Chlebovic a politickými 
kolegy se podařilo najít shodu 
na podobě nové tělocvičny a je-
jím umístění. Tím však peripetie 
neskončily. Objevily se komplika-
ce na straně projektanta, ale i ty 
se po vleklých jednáních poda-
řilo odstranit. V rozpočtu města 
se také, přes nedostatek financí 

v souvislosti s covidem-19, poda-
řily alokovat finance na výstavbu 
a v dubnu 2021 se očekávala 
soutěž na zhotovitele tělocvičny 
a následně její realizace.

Vzhledem ke změně ve vedení 
města, postojům některých jeho 
členů vůči místním částem a je-
jich vyjádřením ohledně priorit 
panuje obava, zdali tento projekt 
nebude odložen na neurčito. Byla 
by to velká škoda. Děti v Chlebo-
vicích si stejně jako děti v ostat-
ních školách zaslouží důstojné 
místo ke sportování a svému roz-
voji. Stejně tak budou toto místo 
moci využívat nejenom občané 
Chlebovic ke svému sportovnímu 
a společenskému vyžití. Společ-
ně s ostatními kolegy z ČSSD 
ve Frýdku-Místku budeme neje-
nom za tento projekt i nadále 
bojovat!  Pavel�Machala,�ČSSD

Dotace�pro�Faunapark
Spolek pro Faunapark ve Frýd-

ku-Místku na základě nájemní 
smlouvy uzavřené se společností 
SLEZAN HOLDING a.s. užívá jako 
nájemce od roku 20017 pozemky 
parc. č. 3261, 3262 k. ú. Frýdek. 
Jedná se o zahradu u ředitelství 
Slezanu, na kterém si pama-
tujeme ZOOpark. Každoročně 
na základě žádosti o dotaci do-
stává spolek od města bezmála 
200.000 Kč, které slouží výhrad-
ně na údržbu a provoz parku.

Jinými slovy, peníze z rozpočtu 
města jsou vynakládány na údrž-
bu pozemků ve vlastnictví sou-
kromého subjektu. Teoreticky 
se může stát, že se majitel roz-
hodne pozemky prodat a město 
o peníze na zhodnocení pozemků 
bez náhrady přijde.

KSČM ve svém komunálním 
volebním programu na léta 
2018–2022 má bod – Jsme pro 
zřízení botanické zahrady a ob-
novu ZOOparku po převedení 
pozemků SLEZANU do vlastnictví 
města. Teprve po získání pozem-
ků do vlastnictví města podpo-
říme masívní dotaci na rekon-
strukci bývalého ZOOparku, aby 
vzniklo další příjemné místo pro 
odpočinek občanů i návštěvníků 
města Frýdek-Místek. 
� Ivan�Vrba,�KSČM

Milí spoluobčané, jako bývalý 
předseda „Komise Rady měs-
ta pro obnovu kulturních míst, 
historických památek a význam-
ných lokalit ve Frýdku-Místku“ 
bych rád touto cestou poděko-
val všem členům komise, kteří 

se svými podněty podíleli na za-
chování a obnovování kulturních 
památek v našem městě. Zá-
roveň bych vás rád informoval 
o památkách, které se podařilo 
během dvou let opravit, a to 
zejména díky aktivitě tehdej-
šího náměstka Marcela Sikory, 
který měl tuto oblast mimo jiné 
na starost.  Obnova kulturních 
památek ve Frýdku-Místku byla 
dlouhodobě podfinancovaná, 
jemu se povedlo navýšit roz-
počet na opravu kulturních pa-
mátek, docházelo i k získávání 
dotací například z Ministerstva 
kultury ČR či Moravskoslezské-
ho kraje. Nebudu vyjmenovávat 
všechny památky, které se opra-
vily, ale jen namátkou se jedná 
o Kapli svatého Jana Nepo-
muckého na Panských Nových 
Dvorech, Sousoší Ukřižovaného 
v Komenského sadech či plasti-
ka Nová doba „tzv. Vykopnutý 
zákazník“.

Níže si na základě QR kódu 
můžete stáhnout brožurku, kte-
rou připravila komise ještě pod 
mým vedením a ve které se do-
čtete vše podstatné.

Jsem rád, že nám všem není 
lhostejný stav našich historic-
kých památek ve městě a vážíme 
si toho, co nám zde naši předko-
vé zanechali.

Přeji novému složení komise, 
ať se i nadále daří prosazovat 

podněty spolu-
občanů a tvořit 
město krásnější. 
� Martin�

� Kleinwächter,�
� KDU-ČSL

OPOZIČNÍ�ZASTUPITELÉ�NA�TÉMA�FAUNAPARKU,�PAMÁTEK…

S�OSADNÍM�VÝBOREM: V Chlebovicích jsou i po změně na radnici  
priority dané. Dokončení kanalizace a výstavba tělocvičny. 
 Foto:�Petr�Pavelka
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Zhruba�devět�milionů�korun�
je�město�připraveno�proinves-
tovat�na�rekonstrukci�a�opra-
vě�vnitřních�instalací�městské-
ho�domu�č.�p.�689�na�Anenské�
ulici,� aby� zabránilo� havarijní-
mu� stavu,� který� hrozí� poté,�
co� při� pravidelné� revizi� bylo�
zjištěno,�že�zde�dochází�k�úni-
kům�výparů�a�splaškové�vody�
z�netěsného�odpadního�kana-
lizačního�potrubí�ve�stoupač-
kách,� které� pak� dále� reagují�
a� degradují� i� potrubí� plynu�
a�ocelové�konstrukce�v�insta-
lačních�šachtách.

„Ten problém se prohluboval, 
a tak vzhledem k tomu, že pro-
jektová dokumentace na rekon-
strukci veškerých vnitřních rozvo-
dů včetně elektroinstalace již byla 
připravena, bylo rozhodnuto, že 
se přistoupí k realizaci stavebních 
prací, prozatím bez rekonstrukce 
elektroinstalací a venkovních ka-
nalizačních přípojek. Předmětem 
veřejné zakázky je tak rekon-
strukce vnitřních páteřních roz-
vodů vody a kanalizace, oprava 
poškozených částí stoupacího 
potrubí plynovodu, montáž nové 
vzduchotechniky v instalačních 
šachtách a nezbytná úprava elek-
troinstalace s nově navrhovaným 
odvětráním,“ informuje náměstek 
primátora Radovan Hořínek.

Úpravy ve výškovém 16podlaž-
ním bytovém domě se dotknou 
šedesáti bytů i nebytových prostor 
využívaných pro komerční účely. 
Rekonstrukce vodovodu spočívá 
ve výměně stávajících páteřních 
rozvodů teplé i studené vody, re-
konstrukce rozvodů splaškové ka-
nalizace ve výměně vodorovných 
rozvodů. V rámci projektu bude 
provedena i výměna vodorov-
ného potrubí dešťové kanalizace 

ANENSKÁ�689: Městské byty potřebují investice.  Foto:�Petr�Pavelka

MĚSTSKÝ�DŮM�NA�ANENSKÉ�ČEKÁ�REKONSTRUKCE

Nová� koalice� chce� přinést�
systematickou� spoluprá-
ci� odborů� investic� a� správy�
obecního� majetku,� protože�
se�chce�mimo�jiné�více�zamě-
řit�na�kvalitu�bydlení�v�měst-
ských�bytech.

„Cítíme tady velký dluh, pro-
tože městské věžáky ve Frýdku-
-Místku se začaly masivně opra-
vovat až v letech 2015–2018, 
kdy investiční odbor provedl pro 
správu obecního majetku řadu 
rekonstrukcí, oprav či zateplení 
bytových domů, například na uli-
cích Ostravská 882, 17. listopadu, 
Sadová, Na Aleji, Malý Kolore-
dov, ČSA nebo naposledy věžák 
na ulici Komenského, kde jsme 
řešili havarijní stav kanalizace. 
Chceme na to navázat, protože 
jsme přesvědčeni, že městské 

byty by měly poskytovat kvalit-
ní bydlení,“ říká náměstek pri-
mátora pro investice Jiří Kajzar. 
Ten upozorňuje, že zrovna dům 
č. p. 689 na Anenské, kde město 
konečně přistupuje k rekonstruk-
ci a opravě vnitřních instalací, 
je příkladem v minulosti nejas-
ných priorit. Požadavky na změ-
ny investičních akcí v zásobníku 
investic investičního odboru se 
totiž objevily už v roce 2019, kdy 
odbor správy obecního majetku 
požadoval zařazení Anenské nad 
čáru v zásobníku, aby byly ga-
rantovány finance na její realiza-
ci, totéž pak opakovaně loni, kdy 
už byla k dispozici zpráva o revizi 
plynového zařízení upozorňující 
na nevyhovující stav plynového 
a odpadního potrubí. Finance se 
ale našly až letos.

„Spolupráce mezi odbory by 
v budoucnu v tomto ohledu měla 
být intenzivnější a byty prioritou. 
Bytový fond se opotřebovává, 
například stupačky v domech 
mají nějakou životnost jako 
každá jiná věc a některé rekon-
strukce už jsou nevyhnutelné. 
Jedná se o velké investice, kte-
ré přitom nejsou tolik vidět, jako 
kdybychom všude rekonstruovali 
bytová jádra nebo vyměnili ku-
chyňské linky, ale v rámci udržení 
standardu bydlení jsou naprosto 
nutné. Nájemníci při tom musí 
snést určitá přechodná omezení, 
ale bez toho to nejde. Snažíme 
se jejich diskomfort minimalizo-
vat,“ ujistil náměstek primáto-
ra Radovan Hořínek, který má 
na starosti správu obecního ma-
jetku.�� (pp)

ODBORY�CHTĚJÍ�LÉPE�SPOLUPRACOVAT

a nově navržené rozvody vzdu-
chotechniky v instalačních šach-
tách k podtlakovému odvětrání 
bytových koupelen a WC. Součástí 
zakázky jsou i nezbytné bourací 
a další související zednické a ob-
kladačské práce, takže nájemníci 
se musí obrnit trpělivostí. „Povin-
ností vybraného zhotovitele bude 
zpracovat podrobný časový har-
monogram na každou stupačku. 
S postupem prací budou nájemníci 
podrobně seznámeni předem, aby 
se mohli náležitě na zásah do byd-
lení připravit. V několika etapách 
rekonstrukce totiž nepoteče voda, 
nebude možné používat toalety 
a částečně ani koupelnu a kuchyň, 
a tak budou toalety a přístup 
k pitné vodě zajištěny náhradním 
způsobem. Máme s tím ale již 
zkušenosti z rekonstrukce domu 
na ulici Komenského, takže věřím, 

že i tady vše proběhne bez kompli-
kací a investice, na které dům roky 
čeká, se podaří zdárně realizovat,“ 
říká náměstek Jiří Kajzar.

Práce by měly být zahájeny 

koncem srpna tohoto roku, zabe-
rou zhruba tři měsíce, nájemníci 
budou omezeni postupně po jed-
notlivých stupačkách vždy zhruba 
na tři týdny.  (pp)

REVIZE:� Výměna vnitřních instalací kvůli poškozeným rozvodům 
v bytových jádrech je nutností.  Foto:�OSOM

� (Pokračování�ze�str.�1)
Proto byli při výběru upřed-

nostňováni prvovýrobci, prodejci 
zeleniny, masa a kromě pěstitelů 
tentokrát kvůli omezené kapacitě 
nebyl prostor pro řemeslné výrob-
ky typu přírodní kosmetiky a jiné-
ho doprovodného sortimentu.

„Těch patnáct metrů čtverečních 
na jednu osobu je dost omezující, 
představuje to jen zhruba 160 lidí 
v jednom momentě na prodej-
ní ploše, proto musí být stánků 
méně. Musíme spoléhat na ukáz-
něnost lidí, že nakoupí a odejdou, 
nebudou si z toho přímo u stánků 
dělat společenskou událost a roz-
ptýlí se případně k popovídání 

se známými v dalším prostoru 
náměstí mimo prodejní plochu,“ 
vysvětluje nutnost součinnosti se 
zákazníky vedoucí živnostenského 
úřadu Yvetta Králová.

„Jako město máme bytostný 
zájem u občanů velmi oblíbené 
Farmářské trhy pořádat a doufá-
me, že v jejich případě se pravidla 
brzy co nejvíce rozvolní, protože 
přece jen se jedná o prodej ven-
ku, na vzduchu, který by měl být 
brán jako bezpečnější než uvnitř 
hypermarketů. Navíc většina dů-
chodců, kteří na trzích rádi na-
kupují, už má za sebou očkování, 
takže rizika už jsou zase menší,“ 
uzavřel Jakub Míček.  (pp)

FARMÁŘSKÉ�TRHY�
ZAČÍNAJÍ�S�KVĚTINAMI
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Šestatřicetiletý� hudeb-
ník,� divadelník� a� textař�
Jakub� Tichý� (Piráti)� je�
znám� široké� veřejnosti� ze�
svého� působení� v�městské�
příspěvkové� organizaci�
Národní� dům,� kde� půso-
bil� od� roku� 2011,� v� obdo-
bí� 2013–2018� jako� ředitel�
a� „dirigent“� městského�
kulturního� dění� pod� hla-
vičkou� KulturyFM.� V� roce�
2018� dostal� nabídku� vést�
ostravskou� Komorní� scé-
nu�Aréna,� v� témže� roce� se�
stal� městským� zastupite-
lem� a� předsedou� kulturní�
komise,� nyní� je� pár� týdnů�
ve� funkci� neuvolněného�
člena� rady� města,� který�
má� v� gesci� právě� kulturní�
rozvoj,�péči�o�památky,�ale�
i�vědu.

V�minulém� čísle� jste� pár�
lidí�ve�svém�úvodním�slově�
možná� lehce� vyděsil� for-
mulací,�že�kulturu�na�rozdíl�
od� marxistů� nepovažujete�
za� nadstavbu,� ale� za� inte-
grální� a� nepostradatelnou�
součást� života.�Mohl�byste�
to�trochu�přiblížit?

„To je jednoduché. Vždyc-
ky má spousta lidí dojem, že 
kultura je oblast, které se bu-
deme věnovat, až bude dokon-
čen poslední chodník, posled-
ní kanál, poslední vodovod, 
jenže v takovém případě se 
k tomu nedostaneme nikdy. 
Rád v této souvislosti cituji 
grafického designéra Lumíra 
Kajnara, který správně říká – 
k čemu je nám chodník, když 
není po něm kam jít. Když se 
podíváme na lidské dějiny, 
ve všech kulturách vždycky 
kulturní život předchází stav-
bě dopravní infrastruktury 
a podobných věcí a i v dneš-
ní mimořádné covidové době 
je vidět, že kulturní život není 
zbytný. Stejně každý čte, dívá 
se na televizi, sleduje streamy, 
filmy, internet, tohle všechno 
jsou produkty kulturní tvorby 
nebo přinejmenším kreativního 
průmyslu.“

Frýdecko-místeckou� kul-
turní� scénu� jste� vyměnil�
za� ostravskou.� Jak� se� vám�
zpovzdálí� sledovalo� místní�
kulturní� dění,� jak�hodnotí-
te�jeho�další�vývoj?

„Zasáhla do toho samozřej-
mě pandemie, to je třeba říct. 
V zásadě mě těší, že to dob-

ré, co bylo vybudováno, bylo 
zachováno, na druhou stranu 
vnímám některé dost nešťast-
né úkroky stranou a z mého 
pohledu to ztratilo trošku 
esprit. Abych to zase zjedno-
dušil, tak se nepodařilo přijít 
s něčím svěžím a podstatně 
novým.“

Vy�jste�se�realizoval�v�os-
travském� divadle� Komorní�
scéna� Aréna.� Co� jste� zde�
našel,� co� zde� najdou� divá-
ci?

„Jak už název napovídá, je 
to malá scéna, jedno z umě-
lecky nejúspěšnějších českých 
divadel za posledních deset 
let, v posledních deseti letech 
čtyřikrát s titulem Divadlo roku 
a s celou řadou dalších herec-
kých i jiných cen, takže byť je 
to poměrně mladé a prosto-
rově i počtem zaměstnanců 
nevelké divadlo, tak má velice 
zajímavou minulost i přítom-
nost. Je to divadlo herecké, 
zaměřené na příběh, divadlo, 
které se vyjadřuje k palčivým 
otázkám současnosti, i když 
to třeba není příjemné... Našel 
jsem zde velmi zajímavé a in-
spirativní prostředí, což dále 
trvá, i když poslední rok to vel-
mi komplikují restrikce spojené 
s pandemií.“

A�ta�postihla�kulturu�vel-
mi�citelně…

„V podstatě absolutně. 
Ze dne na den byla napros-
tá většina umělecké činnosti 
znemožněna a od té doby se 
hledají a hledají alternativní 
cesty, jak vlastně něco tvořit 
a sdílet to s diváky, poslucha-
či, ale ve většině případů je to 
stejně jen náhražka. Po roce 
je zkrátka každému jasné, že 
jsou věci, které se streamovat 
nedají. Energie mezi jevištěm 
a hledištěm neproudí, když je 
představení online přes počí-
tač. Je jasné, že živá kultura, 
živé umění jsou v tomto ohle-
du nenahraditelné.“

Jak� živá� je� kultura�
ve�Frýdku-Místku?

„Já jsem dlouhodobě zastán-
cem rozvoje kulturního života 
zdola. Není to tak, že na rad-
nici se něco rozhodne a díky 
tomu město zítra rozkvete 
kulturou a uměním. Důležité 
je, aby ve městě byli kreativ-
ní lidé, lidé, kteří o něco usi-
lují, chtějí něco dělat, a v tom 

si Frýdek-Místek nikdy nevedl 
špatně. Město – politici – mo-
hou pomáhat tím, že vytváře-
jí dobré podmínky pro rozvoj 
kulturního života, pomoci po-
bídkami, dotacemi, ale i třeba 
s hledáním prostor. Na druhou 
stranu politici nesmí být ani 
žádní „Ježíškové“, kteří roz-
dávají peníze, jak je napadne. 
Máme zkrátka vytvářet smys-
luplná pravidla, za jakých lze 
získat příspěvek na kulturní 
a umělecké počiny. Jak všich-
ni víme, deficit kulturní infra-
struktury u nás je velký. Máme 
objekty, které jsou ve špat-
ném stavu a nedostačují kapa-
citně ani technicky. Je to velká 
výzva a běh na dlouhou trať. 
Ať už jde o rekonstrukci Ná-
rodního domu nebo případnou 
dostavbu jeho Nové scény. Je 
přitom jasné, že město samot-
né jen ze svých prostředků 
takový projekt financovat ne-
může. Investovat půl miliardy 
do nového sálu čistě z měst-
ského rozpočtu je samozřej-
mě nemyslitelné. Jako v jiných 
velkých městech musí pomoci 
jiné zdroje, zejména z minis-
terstva kultury a kraje.“

Takže�kultura�nakonec�je�
také�o�politice.� Jak� jste�se�
k�ní�konkrétně�vy�dostal?

„Vždycky jsem se viděl v úpl-
ně jiných oblastech lidského 
počínání, ale když jsem dostal 
nabídku v roce 2018 místní pi-
rátskou kandidátku vést, tak 
jsem nakonec přijal. Dlouho 
jsem to zvažoval, jenomže lidé 
si sice pořád stěžují na špí-
nu v politice a podobně, ale 
když lidé politiku nepřijmou 

za svou, nepůjdou do toho, tak 
se toto vnímání politiky nikdy 
v nejmenším nezmění. Už Pla-
tón psal o tom, že za neochotu 
podílet se na politice budeme 
platit tím, že nám budou vlád-
nout ti nejneschopnější z nás. 
Napsal to nějakých dva a půl 
tisíce let nazpět a stále to pla-
tí. V rozhodování mi pomohlo 
i to, že jsem vyhrál výběrové 
řízení na ředitele Komorní scé-
ny aréna v Ostravě, protože 
v pozici ředitele městského 
kulturního zařízení by nebylo 
mé politické angažmá vhodné. 
Takto to pro mě byla příleži-
tost zůstat ve městě přítomen 
ve veřejném životě.“

O�ten�jste�se�vždycky�za-
jímal,� svědčí� o� tom� i� váš�
zájem� o� kulturní� památky.�
Jak�si�město�v�tomto�ohle-
du�vede?

„V rámci mé volnočasové ak-
tivity před několika lety vznikla 
jednoduchá interaktivní mapa 
místních drobných památek. 
To téma je mi blízké a nyní je 
to jedna z mých gescí. Za po-
sledních několik let se podařilo 
celou řadu památek opravit, 
ale pořád je tady ještě oceán 
práce. Myslím si navíc, že co 
se týče oprav drobných so-
chařských realizací, je potřeba 
opustit jednostranné zaměření 
na sakrální památky, jsou tady 
i jiné. Máme tu krásné barok-
ní sochy světců a kapličky, ale 
není to zdaleka jediné, co se 
u nás nachází. Máme spoustu 
jiných objektů, které jsou sou-
částí paměti města a je naším 
úkolem v dobrém stavu je pře-
dat potomkům.“  (pp)

NOVÝ�RADNÍ�PRO�KULTURU�A�PÉČI�O�PAMÁTKY�JAKUB�TICHÝ:
KULTUŘE�SE�NEMŮŽEME�VĚNOVAT�AŽ�JAKO�POSLEDNÍ�V�ŘADĚ

JAKUB�TICHÝ: Radní, pro kterého kultura není na posledním místě. 
 Foto:�Petr�Pavelka
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Uplynulý�rok,�kdy�covido-
vá� situace� přinesla� mnohá�
omezení� a� změny,� neměl�
pozitivní�dopad�ani�v�oblas-
ti�závislostí.�Lidé�se�museli�
vyrovnávat� s�novými� život-
ními� podmínkami� –� ome-
zilo� se� setkávání� s� blíz-
kými,� s� přáteli,� možnosti�
pro� trávení� volného� času.�
Narůstal� tlak� na� členy� ro-
din� z� důvodu� dlouhodobě�
uzavřených� škol,� kdy� bylo�
potřeba� skloubit� pracovní�
čas� a�péči� o� děti.�U�mnoha�
lidí� se� tak� posílila� frustra-
ce�a�obavy�z� toho,�co�bude�
v� rámci� zdraví,� ale� i� exis-
tence�jako�takové.�Narostla�
izolace,�nuda,�strach,�agre-

se�a�v�souvislosti� s�omeze-
ními� také� rizikové� trávení�
volného�času�(pití�alkoholu,�
užívání� drog,� hraní� online�
hazardních�her).

Současné okolnosti nejsou 
příznivé pro psychickou poho-
du, a tak v zemi, kde byl alkohol 
už tak problematickou oblastí, 
se tento problém ještě prohlou-
bil. Pití v hospodách se přesu-
nulo do domácího prostředí, 
kde je skryté, a tímto i často 
rizikovější. Kontakt s rodinou, 
přáteli, pracovní návyky či bez-
pečné trávení volného času, 
které lidem běžně pomáhají 
problém se závislostí překonat, 
najednou nefungovaly. Potřeba 
pomoci narůstala, běžně do-
stupné možnosti však byly ome-
zené. Lidé neměli ke službám 
přístup kvůli nemoci či strachu 
z nákazy. Psychiatrické nemoc-
nice i jiná zdravotnická zařízení 
byly často nákazou zasaženy, 
a tak péče byla buď omezená 
nebo byli klienti nuceni vrátit se 
do domácího prostředí bez od-
borného řešení jejich situace.

Pracovníci Modrého kříže 
chtěli na tuto situaci reagovat 
a nabídnout klientům možnost, 
jak být v kontaktu. Hledali 
jsme nové způsoby spoluprá-
ce a vytvořili podmínky tak, 
aby péče o naše klienty nebyla 
přerušena. Začali jsme praco-
vat s novými prostředky v on-
line prostoru. Ty mohou vyu-
žívat klienti, kteří by se k nám 
z důvodu péče o děti, strachu 
z nákazy, nemoci či karantény 
nedostali.

Kromě osobních konzulta-
cí tak nyní klientům nabízíme 

konzultace telefonické nebo 
videohovory, kde je možné 
se setkat s pracovníkem face 
to face (Skype, Google Meet 
apod.) Nově jsme zprovoznili 
facebookové stránky pro mož-
nost sdílení zajímavých pří-
spěvků a materiálů a pro zrych-
lení a usnadnění komunikace 
s pracovníky poradny. Online 
prostor otevřel také možnost 
pokračovat v poskytování te-
rapeutických skupin, které by 
z důvodu počtu účastníků byly 
za aktuálních podmínek osobně 
neuskutečnitelné. Skupina nyní 
probíhá co dva týdny v online 
prostředí.

Klienti tyto nové možnos-
ti rádi přivítali. My, pracovní-
ci, jsme si zpočátku zvykali 
na nové prostředí a podmínky, 
postupně jsme ale byli schop-
ni nastavit vše tak, aby služba 
mohla dobře probíhat a byla 
bezpečná. 

Pokud se tedy potýkáte se 
situací, kdy se pití alkoholu, 
užívání drog či hraní hazard-
ních her dostalo do místa, kdy 
si nejste jistí, co dál, nebo řeší-
te tento problém v rodině nebo 
u blízkého člověka, máte mož-
nost se nám ozvat. 

Tým Poradny Modrý kříž, Frý-
dek-Místek je zde pro vás i on-
line. 
� Monika�Červenková,�
� vedoucí�poradny

Sociální služby, glosa

Velikonoce� jsou� za� námi�
a� také� zdařilá� výstava�
za� sklem� s� tímto� tématem�
je� zpět� v� krabicích� a� zase�
na� rok� uložena.� Velmi� pří-
znivé�ohlasy�na� tento� způ-
sob�prezentace�tvorby�seni-
orů�„za�sklem“,�nás�ujišťují�
v�našem�záměru�v�tom�po-
kračovat.�Však�také�trvající�
omezení�nám�jiné�možnosti�
nedávají.

Zvolili jsme téma další vý-
stavy, které jistě každému při-
pomene bezstarostné dětství. 
Panenky, oblečky, kočárky, 
kolébky a mnoho dalšího vy-
bavení je možné vidět v těchto 
dnech za okny Centra aktivních 
seniorů. Paní Pavla Dobíšková, 
sběratelka-seniorka, se věnuje 
tomuto koníčku již více jak dva-
cet pět let. Není to jen zábava, 
ale také náročná odborná prá-
ce. Mnohé získané předměty 
bývají ve špatném stavu a je 
třeba je opravit, restaurovat 
do původní podoby. Také šití, 
háčkování a pletení garderoby 
pro panenky se Pavla Dobíš-
ková s nadšením věnuje. Díky 
jejímu úsilí vypadají i ty stole-
té jako nové. Tak dlouhý vývoj 
této skupiny tradičních hraček 

KRÁSA�A�NOSTALGIE: Přijďte si zavzpomínat…  Foto:�Petr�Pavelka

VÝSTAVA�PANENEK�V�CENTRU�AKTIVNÍCH�SENIORŮ

PORADENSTVÍ�MODRÉHO�KŘÍŽE�
V�OBLASTI�NADUŽÍVÁNÍ�A�ZÁVISLOSTI

výstava prezentuje. Kromě 
starožitných panenek, mno-
hé jsou z Německa, Polska, 
Japonska, sbírá i staré tisky, 
brožury a knihy se zaměřením 
na ruční práce z minulého sto-
letí. Stovky panenek a souvise-
jících předmětů paní Dobíšková 
vystavovala v mnoha městech 
Moravskoslezského kraje i jin-
de v republice. K 8. květnu – 
Dni matek – výstavu ukončíme.

Současně vás srdečně zve-
me na další výstavu obrazů, 
věnovanou tvorbě paní Jiřiny 
Hamrlové k jejímu významné-
mu životnímu jubileu.
� Dalibor�Kališ,�městská�
�organizace�Senioři�ČR�FM�

� (Pokračování�ze�str.�1)
Chápu, že fanoušci chtějí 

ve městě fotbal na odpovída-
jící úrovni, i když má město 
k řešení i závažnější záleži-
tosti.

Spolku se podařilo po od-
stěhování akciovky získat, 
a pro město tak zachránit, 
třetí ligu. Pro vlastní A-tým. 
Bude ještě třeba součinnosti 
s FAČR, mělo by však jít jen 
o formalitu. Spolek také uza-
vřel dohodu s Baníkem Ost-
rava o spolupráci v mládež-
nickém fotbalu. Areál Stovky 
bude sloužit fotbalu. Včetně 
fotbalu mládežnického, přes-
ně podle zákona o podpoře 
sportu. Na získání třetí ligy 
neposkytlo spolku peníze 
město.

Cesta spolku třetí ligou 
jistě nebude bez překážek. 
Překážky přináší život, je tře-
ba se s nimi poprat. Namísto 
podpory fotbalu provozova-
ného spolkem v duchu fair 
play se však stále ozývají 
posměšky i výhrůžky rádoby 
znalců, kteří sice k ničemu 
pozitivnímu nepřispěli, ale 
touha kritizovat bez znalosti 
stavu věci je neopustila.

Snad se mi na tomto ome-
zeném prostoru podařilo 
alespoň zčásti osvětlit po-
slední události kolem fotbalu 
ve městě.

Věřím, že Zpravodaj města 
Frýdku-Místku pro vás bude 
spolehlivým zdrojem infor-
mací.
� Radovan�Hořínek

≈ slovo vedení města ≈
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Zápis do MŠ LÍSKOVECKÁ                                                                              
probíhá od 2. do 16. května 2021 

Informace na https://5zsfm.cz/materska-
skola/zapis-do-ms/,dokumenty lze předat 

 i osobně v MŠ od 2. – 16. 5. 2021 od 10-12 h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      „ Není důležité to, co dítě umí, 
ale jak se cítí a co prožívá…“                                                                                                   

 J. A. Komenský 
 

Naše� mateřská� škola�
na� adrese� Lískovecká� 2850,�
Frýdek-Místek� nabízí� před-
školní� vzdělávání� dětem�
od�2,5�do�7�let�s�celodenním�
provozem� od� 6.00� do� 16.30�
hodin.
Co�u�nás�najdete:
• podnětné prostředí v pest-

rých třídách Sluníčko, Motýlek, 
Krteček a Medvídek.

• velkou vybavenou zahradu 
se vzrostlými stromy v blízkos-
ti lesa na okraji města Frýdku 
mimo frekventovanou silnici. 
Kontakt s přírodou je pro děti 
přirozený s možností zpozorovat 
např. veverky či zajíce

• podporujeme rozvoj jazyka 

a kreativity v rámci každoden-
ních aktivit z výtvarné, pracovní, 
a literárně-dramatické výchovy

• nabízíme všechny aktivity 
potřebné pro zdravý růst a roz-
voj dětí včetně moderních peda-
gogických metod a postupů

• v rámci doplňkových aktivit 
lze v naší MŠ přihlásit dítě do ša-
chové školičky, angličtiny pro nej-
menší, basketbalové přípravky, 
plaveckého a lyžařského kurzu

• využíváme přirozené vzdě-
lávání, vedeme děti k národní 
hrdosti, lásce ke své vlasti, úctě 
k tradicím a morálním hodnotám

• poskytujeme předškolní vzdě-
lávání dětí od 3 let, probíhající dle 
rámcového vzdělávacího progra-

mu, a individuální péči zaměřenou 
na děti do 3 let a jejich zapojení 
do všech aktivit, které je zajímají, 
s podporou aprobované chůvy

• nabízíme profesionální tým 
pedagogů a správních zaměst-
nanců, zajišťující podnětné pro-
středí pro naše nejmenší

• od ledna 2022 budeme pra-
covat se ŠVP s prvky výchovného 
programu Začít spolu, kde děti 
svobodně vyjadřují své potřeby, 
přání a představy v prostředí, 
které jim poskytuje pocit bezpečí 
a zároveň přináší výzvy, podporuje 
jejich přirozené učení a kreativitu

MATEŘSKÁ�ŠKOLA,�PIONÝRŮ,�
škola�podporující�zdraví

Mateřská škola je součástí Střední školy, Základní školy 
a Mateřské školy, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, 

Pionýrů 2352, 738 01 Frýdek-Místek.
Zřizuje ji Moravskoslezský kraj a je mateřskou školou 

pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Škola je zapojena do projektu ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ.

Přijímáme�děti:
- s narušenou komunikační schopností (vadami řeči) 
- souběžným postižením více vadami, poruchou autistického spek-
tra a jinými speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 odst. 9 
zákona 561/2004 Sb.

Dětem�a�jejich�rodičům�nabízíme:
- logopedickou péči pod vedením klinických logopedů 
- logopedickou podporu v prostorách MŠ – stálé vedení ke správ-
né komunikaci, intenzivní rozvíjení všech oblastí, které s řečovým 
vývojem úzce souvisejí – pohybu, motoriky ruky, mluvidel, sluchu 
apod., v případě potřeby alternativní formy komunikace
- snížený počet dětí ve třídě, který dětem usnadňuje začlenění mezi 
vrstevníky a současně zaručuje individuální přístup ke každému dítěti
- klidné a podnětné prostředí se vzdělávacím programem přizpůso-
beným individuálním potřebám dětí
- kvalitní přípravu na vstup do základního vzdělávání pod vedením 
učitelů – speciálních pedagogů
- využívání speciálních pomůcek ke stimulaci dětí
- třídy vybavené interaktivními tabulemi a interaktivní podlahou
- možnost využití odborných učeben: cvičná kuchyně, školní dílna, 
keramická dílna
Další aktivity – canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, které jsou 
cíleně zaměřeny na všechny oblasti rozvoje osobnosti dítěte a jeho 
bezproblémový přechod do základního školství.

Bližší�informace:�www.ruzovka.eu
tel. 774 433 525 nebo 734 285 592

Je� to� taková� divná� doba,�
koronavirová�situace�se�ne-
lepší,� jaro� jako� by� se� bálo�
konečně� vystrčit� drápky�
a� naše� nálada� je� většinou�
na�bodu�mrazu.�A�tak�si�jed-
nou� jdete� zamyšleně� kolem�
plotu� zahrady,� kde� cho-
díváte� denně,� a� najednou�
si� uvědomíte,� že� je� jakýsi�
jiný� –� není� opravený,� nehý-
ří�barvami,�ale�kouká�na�vás�
Rumcajs� s� Mankou� a� Cipís-
kem,�kousek�dál�Maková�pa-
nenka�a�také�Karkulka�a�pes�
Fík� a�další� a�další� postavič-
ky�z�nejrůznějších�pohádek.�
U� každé� se� chvíli� zastavíte�
a�zjistíte,�že�u�obrázků�jsou�
i� nějaké� zprávičky.� Začtete�
se�a�vida�–�jsou�to�úkoly�pro�
děti.�

Pohádkové ploty obou mateř-
ských škol Pohádka vám zpří-
jemní náladu a rozveselí nejen 
dospěláky, ale také jejich ra-
tolesti. Mateřské školy v naší 
zemi jsou sice z důvodu pande-
mie COVID-19 uzavřeny, ne tak 
Mateřská škola Pohádka na ul. 
Třanovského ve Frýdku-Místku. 
Paní učitelky obou zařízení se 
tu střídají v podobě Batmanek 

s respirátory na obličeji u dětí 
tříd IZS a s nimi veškerý per-
sonál provozních zaměstnanců. 
S některými dětmi svých tříd se 
setkají přímo ve školce, ale jsou 
tu zejména děti integrovaného 
záchranného systému. Práce 
v těchto třídách IZS není vůbec 
jednoduchá, jednak již zmíně-
né respirátory, časté karantény 
zaměstnanců a pak společně 
ve třídách nové děti ve věku 
od 2 do 10 let.

S nejstaršími dětmi, které 
jsou v provozu za normální si-
tuace, jsou paní učitelky v kon-
taktu prostřednictvím distanční 
výuky, ale osobní kontakt s dět-
mi přímo ve třídě nic nenahradí. 
A tak si paní učitelky vymys-
lely projekt „Spolu za pohád-
kou do Pohádky“. Ze všech se 
na chvíli staly malířky a ilustrá-
torky a namalovaly pohádkové 
postavičky, ke kterým přidaly 
úkoly pro děti. Rovněž vyzvaly 
všechny děti, které jsou doma 
a třeba se i trošku nudí, anebo 
jim je po školičce smutno, ať se 
přidají a také nakreslí svou oblí-
benou pohádku nebo postavič-
ku a obrázek vloží do poštovní 
schránky své mateřské školy. 

SLUNÍČKO,�MOTÝLEK,�KRTEČEK�A�MEDVÍDEK

Bližší informace na stránkách 
https://5zsfm.cz/materska-skola/zapis-do-ms/

SPOLU�ZA�POHÁDKOU�DO�POHÁDKY
A přidat se mohou i rodiče. Poš-
tovní schránky se tak plní, paní 
učitelky pilně laminují a věší 
na plot a děti neztrácejí kon-
takt se svou školkou. Vyjdou si 
s rodiči na procházku, obcházejí 
s nimi zahrady obou školiček, 
prohlížejí si známé postavičky, 

plní pohádkové úkoly. A mamin-
ky, tatínkové nebo třeba i praro-
diče se s nimi vracejí do svých 
dětských let, když na ně z plotu 
mávají třeba Křemílek s Vocho-
můrkou a jako by říkali: „Pojďme 
spolu za pohádkou do Pohádky.“
� Mateřská�škola�Pohádka�
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Učíme prožitkem – dětem 
ukazujeme reálné situace, 

vedeme je k prožívání a tím 
pádem k trvalejšímu 

zafixování poznaného 

Neustále upravujeme 
prostředí MŠ, aby se u nás 

děti cítily dobře 

Děti s nižší potřebou 
spánku mají 

možnost využívat 
klidových aktivit 

nebo doplňkových 
programů 

Mají děti možnost 
využívat 

canisterapeutického 
psa 

PROČ PŘIHLÁSIT 
VAŠE DÍTĚ PRÁVĚ 

K NÁM? 

Naše MŠ je 
environmentálně 

zaměřená 

Využíváme každé možnosti, 
jak prostředí MŠ 

přizpůsobit vašim dětem  

Často a rádi s dětmi 
připravujeme různé 

pokrmy PRACOVIŠTĚ ANENSKÁ A J.TRNKY 

Vzhledem� k� blížícímu� se�
termínu� zápisů� do� mateř-
ských� škol� bychom� vás� rádi�
seznámili� s� naší� mateřskou�
školou�Mateřídouška.

Mateřská škola Mateřídouška je 
umístěna přímo v centru sídliště 
Slezská na ulici J. Božana a je na prv-
ní pohled podobná desítkám jiných 
předškolních zařízení. Její provoz byl 
zahájen v roce 1990 a za dobu své 
existence si získala uznání rodičů, 
dětí i široké veřejnosti.

Mateřská škola pracuje podle 
vzdělávacího programu Začít spolu, 
řadícího se k moderním alternativ-
ním programům. Od roku 1996– 
–2001 jako replikační škola, v září r. 
2001 mateřská škola získala certi-
fikát modelové školy tohoto vzdě-
lávacího programu, který uplatňuje 
metodu učení hrou a činnostmi, 
klade důraz na integrované učení, 
které pomáhá dětem pochopit, že 
vše v tomto světě spolu souvisí, re-
spektuje osobnost dítěte, jeho indi-
viduální potřeby a velký důraz kla-
de na spolupráci s rodinou. Rodiče 

se mohou kdykoliv sami aktivně 
podílet na dění ve třídě. Navštěvují 
nás při společných oslavách, besíd-
kách, dílnách, jezdí s námi na výle-
ty, ale i na další akce školy. Tento 
vzdělávací program nabízí prostor, 
ve kterém se děti učí samostatně 
myslet, přirozenou součástí proce-
su učení je zodpovědnost 
za sebe sama a za svoji 
práci.

Uspořádání projekto-
vých tříd je specifické. 
Centra aktivit jsou vy-
bavena různými materiály a po-
můckami, které jsou dětem v plné 
míře dostupné. Zde si hrají, učí se 
i pracují. Najdete zde Knihy a pís-
mena, Ateliér, Dílnu, Pokusy a ob-
jevy, Kostky, Dramatické hry, Vodu 
a písek, Domácnost, Hudbu a Ma-
nipulační hry. Kromě každodenní 
práce s dětmi stanovené pravidel-
ným režimem organizuje mateřská 
škola v průběhu roku řadu mimo-
školních činností. 

Děti mohou své dovednosti roz-
víjet v zájmových kroužcích, jejichž 

nabídka se snaží přizpůsobit po-
ptávce rodičů. Organizujeme: ša-
chový i taneční kroužek, výuku an-
glického jazyka pro předškolní děti, 
kurzy plavání, lyžování, keramiky.

V mateřské škole byl zalo-
žen Klub rodičů, který přispívá 
ke zdárnému průběhu všech plá-

novaných akcí, kterými 
jsou například: společ-
né výlety do přírody, 
sportovní akce, divadla, 
koncerty a další kultur-
ní vystoupení, besídky, 

oslavy svátků (Den Země, MDD, 
Vánoce, Velikonoce…), karneval, 
zahradní slavnost spojená s pa-
sováním budoucích školáků.

V rámci všestranného rozvoje 
dítěte směřujícího k úspěšnému 
začátku školní docházky spolu-
pracujeme s 11. základní školou 
Jiřího z Poděbrad, logopedkou, 
pedagogicko-psychologickou po-
radnou a dětskou lékařkou.

Mateřská škola má vlastní 
školní kuchyni, která prošla cel-
kovou rekonstrukcí. Obklopuje ji 
prostorná přírodní zahrada, která 
slouží dětem k pohybovému vy-
žití, k odpočinku, nechybí zde ani 
část poznávací. 

Mateřská škola Mateřídouška 
se během své existence zapojila 
do řady projektů a získala oce-
nění, kterých si nesmírně váží. Je 
držitelem titulů Ekoškola a Zdra-
vá školní jídelna. 

Denní řád mateřské školy je 
flexibilní, preferuje zdravý život-
ní styl – pestrou nabídku stravy, 
dostatek pohybu na čerstvém 
vzduchu, pozitivní naladění, po-
hodu a odpočinek.

Doufáme, že tímto krátkým po-
hledem na naši práci se nám po-
dařilo vzbudit váš zájem. Těšíme 
se na vás. � Marie�Divišová,�
� zástupkyně�ředitelky�

�Mateřské�školy�Mateřídouška

MŠ�Frýdek-Místek,�
Josefa�Myslivečka�1883,�se�představuje:

Nahlédněte spolu s námi do virtuální prohlídky 
všech tří školek na adrese: 

J. Myslivečka 1883, F. Čejky 420 a Příborská 37 v Lysůvkách. 
Jsme tady pro vás na www.jmyslivecka.cz 

Těšíme se na vás u zápisu do MŠ ve dnech 2.–16. 5. 2021.
Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=X-9MrYREovw

Začátkem�dubna� jsme�pro�
naše�děti�z�MŠ�vytvořili� jar-
ní� stezku� v� přírodě.� Snahou�
bylo� dostat� děti� i� jejich� ro-
diče�ven�na� čerstvý�vzduch.�
Pro�realizaci�stezky�jsme�vy-
brali�příjemnou�lokalitu�lesí-
ka�V�Hájku�v�Lískovci.�

O stezku jsme se po dobu je-
jího trvání starali a udržovali ji. 
Děti během procházky plnily 
11 úkolů především s jarní te-
matikou a tím si procvičili své 
vědomosti, dovednosti, smysly, 
pozornost. Mohly si zvolit ještě 
čtyři úkoly pro odvážné a zís-
kat tak namalovaný kamínek 

na památku. Sladká odměna pro 
všechny účastníky čekala v cuk-
rárně CoolCukra, které děkujeme 
za vstřícnost a spolupráci. Děti si 
zde vybraly některý z krásně na-
zdobených perníčků a příjemně 
tak zakončily jarní stezku. Rodiče 
s námi celou akci sdíleli prostřed-
nictvím fotek a videí, za což jim 
moc děkujeme. Dle fotek i zpět-
ných reakcí jsme přesvědčeni, 
že si stezku opravdu užili. Mož-
ná jste se při návštěvě lesa také 
zúčastnili s vašimi dětmi. Pokud 
máte zájem zapojit se i do dal-
ších akcí pořádaných naší školkou 
během celého roku, neváhejte 

nás navštívit a nahlédnout do na-
šeho Kouzelného světa. Věříme, 
že zaujmeme i vaše dítko (www. 
.mskouzelnysvet.eu).
� Tým�Mateřské�školy�
� Kouzelný�svět

JARNÍ�STEZKA�PRO�DĚTI�Z�MŠ�KOUZELNÝ�SVĚT

ZÁPIS�DO�MATEŘSKÉ�ŠKOLY�MATEŘÍDOUŠKA
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Statutární� město� Frýdek-
-Místek,� Magistrát� města�
Frýdku-Místku,� odbor� život-
ního�prostředí�a�zemědělství,�
který�má�v�kompetenci�naklá-
dání�s�komunálním�odpadem,�
připravil�ve�spolupráci�se�spo-
lečností� Frýdecká� skládka, 
a.� s.,� zajišťující� svoz� komu-
nálního� odpadu� na� území�
statutárního� města� Frýdku-
-Místku,�harmonogram�svozu�
objemného�odpadu� v� květnu�
2021,�a� to� formou�přistavení�
velkoobjemových�kontejnerů.�

V květnu 2021 budou velkoobje-
mové kontejnery přistaveny na 67 
svozových místech, jak je uvedeno 
v harmonogramu níže. Přistaveny 
budou vždy dopoledne uvedené-
ho dne, nejpozději do 14.00 hodin, 
a odváženy budou následující den 
mezi 6. až 12. hodinou. Odpad smí 
být odkládán pouze do kontejnerů! 
Jakékoliv odkládání odpadu mimo 
kontejner bude považováno za po-
rušení povinnosti při předávání od-
padu a movitých věcí do obecního 
systému ve smyslu § 61 zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, v plat-
ném znění (dále jen „zákon o od-
padech“). Za porušení povinnosti 
lze dle ust. § 117 odst. 3 písm. b) 
zákona o odpadech uložit pokutu 
až do výše 50.000 Kč. V době ko-
nání svozu bude Městská policie 
Frýdek-Místek provádět pravidel-
né kontroly konkrétních stanovišť 
a bude sankcionovat na místě ty, 
kteří se dopustí přestupku, tj. od-
loží odpad mimo kontejner.

HARMONOGRAM�SVOZU
10.�5.

Frýdek, Panské Nové Dvory 
2416, Panské Nové Dvory 3444 
(u býv. hř. TJ Slezan), ul. K Hájku 
140 (u obchodu), ul. Lubojackého 
2702 (napojení ul. J. E. Purkyně), 
ul. Bruzovská 1826 (u vodárny).

Místek, ul. Kollárova 146 (u pe-
čovatelských domů), ul. Fibichova 
1499 (poblíž Gymnázia Petra Bez-
ruče), ul. Pionýrů 803, ul. Pionýrů 
1747 (mezi hotelovými domy). 

11.�5.
Frýdek, ul. K Lesu 1822 (napro-

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

Místek, ul. Beethovenova 1857 
(na parkovišti), ul. Myslbekova 2034 
(u rozvodny), ul. Ke Splavu 1568 
(u nádob na separovaný odpad).

12.�5.
Lískovec 410 (za výrobnou krů-

tích výrobků).
Frýdek, ul. Lískovecká (u domu 

č. p. 2086), ul. Lískovecká (u ob-
jektu Distep č. p. 3328), ul. Jiřího 
Hakena 1658 (u večerky „Maják“), 
ul. Slezská 2898 (na parkovišti), ul. 
Černá cesta 2874 (u obchodu), ul. 
Křižíkova 1352 (autobusové stano-
viště VP), ul. Tolstého 110 (u tele-
fonní budky), ul. Maxe Švabinského 
2237 (směrem k ul. Lískovecká).

13.�5.
Frýdek, ul. Slunečná (vedle I. 

P. Pavlova 284), ul. Nad Mostárnou 
2631 (u lávky), ul. Josefa Skupy 2928 

(za kulturním domem), ul. Cihelní 
3416 (u gymnázia a SOŠ, dříve 10. 
ZŠ), ul. Klicperova 385 (u popelnic), 
ul. Slunečná 290, ul. Slunečná 302.

17.�5.
Místek, ul. Březinova 789 (u vý-

měníku), ul. Československé armá-
dy 1935 (na parkovišti), ul. Anen-
ská 632 (na parkovišti), ul. Zdeňka 
Štěpánka 154 (za restaurantem), 
ul. Bezručova 232 (u betonových 
zábran), ul. K Olešné 1332.

18.�5.
Místek, ul. Jiřího Trnky (prostor 

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

Zelinkovice, ul. Příborská 63 
(poblíž MŠ, u nádob na separ. od-
pad), ul. Rovenská 5 (u lípy u odb. 
k jachting Palkovice).

Chlebovice, ul. Ke Studánce 128 
(u transformátoru), ul. Františka 
Prokopa 110 (u pošty), ul. Staříč-

ská 78 (u pana Martínka), ul. Vo-
dičná 1 (Dům včelařů), ul. Zahrad-
nická 51 (naproti zahradnictví).

19.�5.
Frýdek, ul. Jana Čapka 3087, 

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

Místek, ul. Pavlíkova 270 (u ná-
dob na separovaný odpad), ul. 
Lesní 505, ul. Palkovická 305 
(u podchodu).

20.�5.
Lískovec, ul. K Sedlištím 305 

(u kulturního domu), ul. K Sedliš-
tím 281 (u hřbitova)

Skalice 61 (u kulturního domu), 
137 (u kostela), 128 (u vrby), 32 
(u žampionárny), Skalice – Kame-
nec rozcestí.

Místek, ul. Vojtěcha Martínka 
2373 (u hřiště), ul. Kolaříkova 574, 
ul. Spořilov 1614 (za domem), ul. 
Čelakovského 1474 (bývalá pro-
dejna).

HARMONOGRAM�SVOZU�OBJEMNÉHO�ODPADU�–�KVĚTEN

Do velkoobjemových kontejnerů ODKLÁDEJTE�OBJEMNÝ�OD-
PAD�(např. skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace).
NEODKLÁDEJTE nebezpečný odpad (např. mazací a motorové 

oleje, olejové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, ledni-
ce, mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, 
autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky). 

Tyto odpady můžete zdarma odložit ve sběrném dvoře (ul. Panské 
Nové Dvory – v objektu společnosti Frýdecká skládka, a. s., ul. Jana 
Čapka – sídliště Slezská – bývalý areál stavebnin BETA, ul. Na Pří-
kopě – pod estakádou, ul. Collo-louky – vedle supermarketu Tesco). 

Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ stavební odpad ani bi-
ologický odpad (např. větve, tráva).

Změna umístění velkoobjemových kontejnerů v rámci ulice vyhra-
zena. Pro informace se můžete obrátit na odbor životního prostředí 
a zemědělství, tel. 558 609 516, nebo přímo na společnost Frýdecká 
skládka, a. s., tel. 558 440 066.

Druh� práce: ředitel příspěvkové 
organizace Jesle Frýdek-Místek
Místo�výkonu�práce: Jesle Frý-
dek-Místek, příspěvková organiza-
ce, Brožíkova 40, 738 01 Frýdek-
-Místek, 
IČ: 49562461 
Platová� třída: v souladu s naří-
zením vlády č. 341/2017 Sb., o pla-
tových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě; 
možnost postupného přiznání 
osobního příplatku dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů
Pracovní�poměr: doba neurčitá
Požadované�předpoklady:
1. minimálně střední vzdělání s ma-
turitní zkouškou
2. znalost problematiky řízení pří-
spěvkové organizace v sociální ob-
lasti
3. základní znalost následujících 
předpisů:

• zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů
• zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů
• nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech zaměstnan-
ců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů
• zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů
4. praxe na výkonné řídící pozici 
výhodou 
5. orientace v problematice dět-
ských skupin
6. organizační a komunikační do-
vednosti
7. občanská bezúhonnost doložená 
výpisem Rejstříku trestů ne starším 
než tři měsíce
8. zdravotní způsobilost 
Písemně�zašlete:

• přihlášku: jméno, příjmení a titul 
uchazeče, datum a místo naro-
zení uchazeče, státní příslušnost 
uchazeče, místo trvalého pobytu 
uchazeče, číslo občanského prů-
kazu nebo číslo dokladu o povolení 
k pobytu, jde-li o cizího státního 
občana, datum a podpis uchazeče
(uveďte kontaktní adresu, telefon, 
případně e-mail)
• úředně ověřené kopie dokladů 
o nejvyšším dosaženém vzdělání
• strukturovaný životopis, ve kte-
rém se uvedou údaje o dosavad-
ních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech
• koncepci rozvoje a řízení příspěv-
kové organizace Jesle Frýdek-Mís-
tek (maximálně čtyři strany strojo-
pisu)
• výpis z evidence Rejstříku trestů 
(ne starší tří měsíců) nebo doklad 
o jeho vyžádání
• lékařské potvrzení o způsobilosti 

k vykonávání požadované činnosti 
(ne starší tří měsíců)
K výběrovému řízení budou přijaty 
pouze přihlášky podané do uvede-
ného termínu a doložené komplet-
ními doklady (přihlášku, životopis, 
koncepci rozvoje organizace vlast-
noručně podepište).
Poskytnuté doklady a podklady pro 
výběrové řízení je nutno si osobně 
vyzvednout do deseti dnů po ukon-
čení výběrového řízení. Po uplynutí 
této lhůty budou nevyzvednuté do-
klady a podklady skartovány.
Předpokládaný�nástup: dle do-
hody
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte v zalepené obálce s ozna-
čením „Výběrové řízení – neotvírat“ 
a s uvedením adresy uchazeče 
na adresu: Magistrát města Frýd-
ku-Místku, Odbor sociálních služeb, 
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Mís-
tek, k rukám Ing. Jarmily Kozlové.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK, RADA MĚSTA, VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ NA FUNKCI ŘEDITELE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE – JESLE F-M

Lhůta pro podání přihlášek prodloužena do 31. 5. 2021.
Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Brožíkova 40, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 49562461
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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

stavba č.p. 646    Kostikovo náměstí     kanceláře a učebny 
se společným zázemím o výměře od 15 m  do 50 m2

stavba budovy č.p. 49    Zámecké náměstí    nebytové prostory o celkové výměře 126,58 m  
1. NP (kancelářské prostory se zázemím)

2

2

2

stavba č.p. 2299    tř. T. G. Masaryka    nebytový prostor o výměře 16,58 m     1. NP (provozovna)

stavba budovy č.p. 2322    tř. T. G. Masaryka    nebytový prostor o výměře 32,94 m     1. NP (sklad)

stavba č.p. 606    ul. Sadová    
nebytový prostor o vým. 18,97 m  
7. NP (kancelář)

2

objekt č.p. 2321    tř. T. G. Masaryka    o výměře 90,38 m  
1. NP (prodejna)

stavba č.p. 400    ul. P. Holého
učebny se společným zázemím 
o výměře od 35 m  do 41 m2 2

Kontakt: Dominika Chludová, tel. 558 609 176 Frýdek

2

2

2

2

2

2

2

2

2

společné prostory 
objektu č.p. 2320
tř. T. G. Masaryka
o výměře 34,94 m
zádveří - 4,86 m ,
kuchyň - 3,51 m , 
WC - 1,32 m , 
předsíňka - 1,44 m , 
sklad - 14,53 m , 
kancelář - 9,28 m  

2

2stavba č.p. 2205  
bývalá místecká kasárna
kancelářské a skladové prostory 
se společným zázemím

stavba bez č.p./č.e.    bývalá místecká kasárna    nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m  (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 16 m  (sklad)    nebytové prostory o cel. výměře 36,46 m  (sklad)

stavba č.p. 811 
ul. Malý Koloredov
5. NP 
nebytový prostor 
o celk. výměře 19,97 m , 
místnost 403 (kancelář)
nebytový prostor 
o celk. výměře 41,54 m , 
místnost 506 (kancelář)
 nebytový prostor o celkové výměře 45,17 m , místnost 507 

(kancelář)
 

Kontakt: Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174 Místek

2

2

22
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Zbyněk�Šostý,�1.�ZŠ:
1. Nynější návrat dětí do škol-

ních lavic, mám na mysli žáky 
1. stupně v rámci tzv. rotace, se 
nedá srovnat s návratem v minu-
lém období. Až za pár týdnů bude 
jasnější, jak se dlouhotrvající onli-
ne výuka, omezení volnočasových 
aktivit a sociálních kontaktů pro-
jeví na jednotlivcích. A vědomosti 
dětí? Realitou určitě je, a ještě 
v budoucnu bude, různá úroveň 
znalostí a dovedností. V tomto 
směru jsme však využili zkuše-
nosti z minulého „covidového“ ob-
dobí a snažili se o realizaci aktivit, 
které směřovaly k pomoci právě 
dětem, u kterých kolegové zjistili 
větší nedostatky. 
2. Každá výuka má svá spe-

cifika. Myslím si, že i ta online 
může po určitou dobu plnit svou 
roli. Záleží vždy na učiteli a škole, 
jak to celé pojme. Mám na mysli 
nejen způsob výuky, ale její ob-
sah a formy. Takže o unavenosti 
bych ve většině případů asi ne-
hovořil. Větším problémem je 
téměř nulový sociální kontakt. 
A to odloučení trvalo opravdu 
dlouho. Právě v tomto období 
jsme poznali nezastupitelnou roli 
školního psychologa a speciál-
ních pedagogů, kteří byli právě 
ve spolupráci s pedagogy nápo-
mocni řešit vzniklé problémy. 
3. Testování. Toto slovo, které 

se stalo součástí našeho života, 
budí v lidech emoce. Na základě 
pozorování můžu konstatovat, 
že nejmenší problém s ním měli 
právě žáci, což je dobře. Můžeme 
polemizovat o četnosti či způsobu 
testování. Osobně se mi nelíbí při-
pravenost přechodu žáků na pre-
zenční výuku ze strany státu, 
včetně volby druhu testu a s tím 
související četnost testování. 

Osobně si cením spolupráce se 
zákonnými zástupci našich dětí, 
ale nebudu tajit, že ne všichni byli 
s mými pokyny spokojeni. Věřím 
v komunikaci, takže se snažíme 
informovat, vysvětlovat… Zda se 
to daří? To musí říci někdo jiný. 

4. Podle dnešních údajů jsme 
v naší škole nezaznamenali žádný 
pozitivní odběr, což je dobře. 
5. Jedna věc je přání, druhá 

bude realita. Přání? Co nejdříve 
umožnit prezenční výuku žákům 
2. stupně, a to jako jakýmkoliv 
způsobem. Často slýchávám, že 
prioritou jsou žáci posledních roč-
níků, ale položme si otázku, zda 
vůbec šesťáci poznali osobně uči-
tele, kteří je nyní vyučují. 

Myslím si, že školství před 
a po „covidu“ nebude stejné. Po-
kud hledám pozitiva, tak mířím 
k mílovému skoku všech zúčast-
něných v oblasti implementace 
techniky do výuky a enormní 
snaze většiny pedagogů o sebe-
vzdělávání a následné využívání 
získaných dovedností v praxi. 

Nedílnou součástí celé té změ-
ny bude určitě i debata o obsahu 
školních vzdělávacích programů, 
které by měly reagovat na probí-
hající změny, a to zejména na trhu 
práce. Při jejich tvorbě však ne-
zapomínejme, že škola není jen 
o vědomostech, ale také o prožit-
cích, vzájemných vztazích a koo-
peraci mezi všemi zúčastněnými.

Barbora�Knopp,�2.�ZŠ:
1. Tentokrát byl návrat do ško-

ly jednodušší než v dřívějších 
dobách, v letošním školním roce 
jsme propracovali případné po-
stupy distanční výuky již předem, 
efektivněji jsme využili nástroje 
pro online výuku, pomohli jsme 
rodičům díky dotacím z MŠMT 
se zajištěním technické podpory. 
Z hlediska práce žáků je vedeme 
k větší samostatnosti a zodpo-
vědnosti za odevzdanou práci. 
Každý návrat žáků po delší absen-
ci v prezenční výuce je srovnatel-
ný s návratem po prázdninách.
2. Při příchodu do školy je vi-

dět zátěž celodenní výuky, kdy 
se projevuje nesoustředěnost 
a únava žáků. V některých přípa-
dech mají žáci problém se škol-
ním tempem a s upevňováním si 
pracovních návyků. Většině žáků 

sociální kontakt chyběl, pozoro-
vali jsme to i při online výuce, 
kdy si žáci tvořili skupinky a se-
tkávali se virtuálně.
3.�Pro testování jsme tvořili roz-

pis příchodů, testovacích místnos-
tí, dohledů pedagogů a následné 
zpracování výsledků testování. 
Vše jsme bez problémů zvládli. 
První den přišlo s mladšími žáky 
jen pár rodičů, ale napodruhé už 
to žáci zvládli pod dohledem pe-
dagogických pracovníků. Byli jsme 
s pedagogy připraveni i na varian-
tu, že některý žák bude pozitivně 
testován, a vnímali jsme jako vel-
mi důležité vysvětlit vše citlivě ko-
lektivu třídy, abychom předcházeli 
strachu žáků z výsledků testování.
4. K dnešnímu dni jsme neměli 

žádný pozitivní případ testování.
5. Všichni bychom si přáli, aby 

návrat žáků do škol byl co nej-
dříve a na co nejdelší dobu, ale 
také chápeme, že to musí dovolit 
epidemiologická situace.
6. Chtěla bych poděkovat pe-

dagogickým i nepedagogickým 
zaměstnancům za zvládnutí 
náročného roku plného změn 
a přechodů od distanční k pre-
zenční výuce. Také bych chtěla 
poděkovat všem rodičům za ná-
ročnou práci se svými dětmi 
a žákům za to, že zvládají tuto 
pro ně nelehkou dobu.

Lukáš�Synek,�6.�ZŠ:
1. Návrat žáků 1. stupně 

na prezenční výuku nebyl příliš 
rozdílný proti předchozím návra-
tům. Prakticky všechny děti z 1. 
stupně se účastnily distanční on-
line výuky, takže naštěstí k ně-
jakému zásadnímu rozevírání 
nůžek z hlediska vědomostí ne-
došlo. Kázeň žáků byla ve srov-
nání s návratem po prázdninách 
lepší. Přisuzuji to tomu, že bě-
hem letních prázdnin se děti vy-
řádí venku se svými kamarády 

a následně mají problém se do-
stat do školního režimu. Součas-
ná doba nějakému velkému divo-
čení bohužel moc nepřeje.
2. Unavení z online výuky, kte-

rá trvá již velmi dlouho, žáci beze-
sporu jsou. Chyběli jim spolužáci 
i učitelé a na všech bylo po jejich 
návratu do školy vidět, jak moc se 
těšili. Při online výuce se většina 
dětí velmi rychle unaví a je těžké 
udržet jejich pozornost a aktivitu. 
Z tohoto důvodu není možné mít 
stejný počet hodin online výuky 
jako u výuky prezenční, i když by 
si to někteří rodiče možná přáli. 
Při běžné výuce ve školních la-
vicích se děti nechají strhnout 
aktivitou svých spolužáků a ta-
ková hodina je určitě zajímavější 
a rychleji utíká. U online výuky se 
naopak řada žáků snaží schovat 
za jakousi zdánlivou anonymitu 
a jejich aktivita je velmi malá. 
Samozřejmě jsou i děti, kterým 
online výuka vyhovuje a vyloženě 
si ji užívají. Myslím si, že některé 
prvky online výuky ve školách zů-
stanou i poté, kdy se situace vrátí 
do normálu.
3. Organizace byla poměrně 

náročná, ale zvládli jsme ji, mys-
lím, na jedničku. Velké poděko-
vání patří všem zaměstnancům 
školy, kteří se na testování podí-
lejí, od pana školníka, který vyro-
bil chybějící stojánky, až po paní 
učitelky a paní asistentky, které 
s dětmi provádějí samotné testo-
vání. Většina dětí se testuje sama 
a zvládá to velmi dobře. Rodiče 
dětí z prvních až třetích tříd mají 
možnost svým dětem s testová-
ním pomoci a této možnosti vyu-
žila řada rodičů, zejména prvňáč-
ků. S dalšími testováními se počet 
zájemců o tuto možnost snižuje. 
Děti berou většinou testování spí-
še jako netradiční hru a když jsem 
se jich po prvním dnu ptal, co se 
jim líbilo ve škole nejvíce, tak řada 

ANKETA�ŘEDITELŮ�ŠKOL�K�NÁVRATU�DĚTÍ�DO�TŘÍD
1.� Už� máte� z� dřívějška� zkušenosti� s� návratem� dětí�

do�škol.�Bylo�to�tentokrát�v�něčem�jiné?�(z�hlediska�vědo-
mostí�–�rozevřenější�nůžky?,�kázně�–�musí�se�znova�„srov-
návat“�jako�po�prázdninách�nebo�přirozeně�přepnuli?,�píle)
2.�Pozorovali�jste,�že�už�byly�děti�online�výukou�opravdu�

unavené?�Jak�moc�je�znát,�že�jim�chyběl�sociální�kontakt?�
Pozorujete�u�některých�jedinců�naprosto�odlišný�přístup�
–�výrazně�jinou�aktivitu�a�výsledky�než�při�online�výuce?
3.�Jak�jste�se�vyrovnali�s�testováním,�navrhovali�byste�

jiný�přístup?�Vše�se�zvládalo?�Co�bylo�pro�děti�nejtěžší?�
Bály�se�výsledků?
4.�Měli�jste�nějaký�pozitivní�případ?�(k�26.�dubnu)
5.�V�jaký�další�možný�vývoj�v�oblasti�školství�doufáte?�
6.�Sami�můžete�doplnit� jakýkoliv� svůj�postřeh,�pohled�

na�současnou�situaci…

TESTOVACÍ� SADY: Radnice zajistila prostřednictvím odboru bez-
pečnostních rizik a prevence kriminality distribuci testů do jednotli-
vých škol.  Foto:�Petr�Pavelka
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z nich jmenovala právě testování.
4. Měli jsme jeden pozitivní 

případ. Vzhledem k tomu, že se 
jednalo o čtvrteční testování, mu-
seli si rodiče všech dětí ze třídy, 
do které pozitivně testovaný žák 
docházel, své ratolesti odvést ze 
školy domů. Pozitivitu testu ná-
sledně potvrdil i PCR test.
5. Přál bych si co možná 

nejrychlejší návrat všech dětí 
do školy, ale příliš tomu nevěřím. 
Snad se v květnu podaří alespoň 
návrat žáků obou stupňů při ro-
tačním způsobu výuky.
6. Děkuji všem dětem, jejich 

rodičům a zaměstnancům školy 
za to, jak dnešní nelehkou dobu 
zvládají. Snad se ještě v tomto 
školním roce podaří v nějaké po-
době návrat všech žáků do ško-
ly. Přeji dětem, ať si v létě užijí 
krásné prázdniny (nejlépe v pří-
rodě a bez počítačů), a věřím, 
že od začátku září již školy po-
běží v běžném režimu bez rou-
šek a testování, se všemi žáky 
ve školních lavicích, zpěvem, tě-
locvikem a dobrou náladou.

Iveta�Wilczková,�8.�ZŠ:
1. Děti se do školy vrátily 

s očekáváním setkání se svými 
spolužáky, v průběhu distanč-
ní výuky jim chyběly především 
sociální kontakty. Žáci motivova-
ní (podnětné rodinné prostředí) 
vykazují větší vědomosti. Kázeň-
sky nevidím rozdíl, a pokud ano, 
tak snad jen v tom, že děti jsou 
živější, mají potřebu neustále ko-
munikovat, něco řešit, s něčím se 
svěřovat. Do školní práce se děti 
zapojily bez problémů, jsou patr-
ny rozdíly ve vědomostech.
2. Distanční výuka je pro děti 

1. stupně základní školy náročná. 
S příchodem Covidu-19 měly být 
najednou samostatnější a zodpo-
vědnější, což pro ně v tomto věku 
není jednoduché. Z toho také vy-
plývají jejich rozdílné vědomosti, 
znalosti a přístup k výuce. Sociál-
ní kontakt a vzájemná interak-
ce mají ve vzdělávacím procesu 
nezastupitelnou roli, proto je pro 
děti velmi důležitá jejich osobní 
účast ve výuce.
3.� Testování jsme díky našim 

vyučujícím (kolegům a kolegy-
ním) zvládli velmi dobře. Obavy 
z testování a jeho výsledku byly 
u dětí zaznamenány jen spo-
radicky a po prvním testování 
opadly. Pro děti bylo asi nejtěžší 
si zvyknout na přesný časový sled 
(příchod do školy), který jsme 
vzhledem k testování byli nuceni 
z organizačních důvodů stanovit. 
4.� Pozitivní případ testování 

jsme k dnešnímu dni nezazna-
menali.
5. V brzký návrat dětí do škol, 

v ustálení situace a v omezení 
neustálých změn podmínek pro 
vzdělávání.
6. Současná situace je obtíž-

ná pro rodiče, děti, pedagogy 
i ostatní zaměstnance škol. Pro-
líná celou společností a přesahu-
je hranice. Proto si velmi vážím 
uznání naší práce, vstřícnosti 
a pochopení, kterých se nám, za-
městnancům ve školství, dostává.

Ilona�Martínková,�
ZŠ�Chlebovice:

1. Nebylo, děti bez problémů 
přešly do prezenční formy výuky. 
Do školy se velmi těšily a byla 
zde přirozeně vyšší potřeba ko-
munikace, děti měly touhu sdě-
lovat své myšlenky a pocity, což 
jsme jako pedagogové vnímali 
velmi kladně. U nejmenších prv-
ňáčků byly po návratu zazname-
nány menší problémy s psaním, 
přepisy slov, vět.
2. Děti už unavené byly, moc 

se těšily do školy a každý den se 
ptaly, kdy už se škola zase ote-
vře. Sociální kontakt jim chyběl 
opravdu hodně. Pokud si dá pe-
dagog práci s přípravou pestrých 
hodin, které prokládá různými 
pohybovými aktivitami, dá se 
online výuka zvládnout kvalitně 
a pro děti i zajímavě. 
3. Testování jsme přijali jako 

nutný fakt. Pro první testovací 
den jsme zajistili zdravotní ses-
tru, která projevila úžasný vztah 
k dětem a smysl pro humor. Celou 
situaci odlehčila a naučila v klidu 
děti samostatně odebírat testo-
vací vzorky. Všichni byli určitě 
z neznámé situace nejistí a v ně-
kterých případech sehrál roli ne-
gativní přístup rodičů, kteří svůj 
strach na děti zbytečně přenesli. 
Vše se nakonec zvládlo na výbor-
nou. Testování zvládají i nejmenší 
děti. Nyní i bez rodičů. Dokonce 
se někteří na testování těší.
4.�Hned v prvním dni jsme měli 

případ pozitivity, která se ukázala 
jako „falešná“. PCR test pozitivi-
tu nepotvrdil. Taková situace se 
pak nepochybně odrazí negativně 
na psychice dítěte.
5.�Tento školní rok už je jistě pro 

všechny aktéry velmi vyčerpávají-
cí. Nezbývá mi, než pevně věřit, 
že vše špatné je již za námi…
6. Celodenní nošení roušek 

a respirátorů je pro děti velmi ná-
ročné. I přes pravidelný venkovní 
pobyt a časté větrání bývají děti 
ke konci dne unavené. Také pro 
pedagogy, kteří jsou nuceni ne-
ustále komunikovat, je povinné 
nošení respirátorů vyčerpávající.

Libor�Kvapil,�ZŠ�Lískovec:
1. Žáci se na sebe velmi těšili, 

chtějí spolu trávit společné chví-

le, více si spolu povídají. Problém 
vidíme ve vyjadřování a v písem-
ném projevu, na který nejsou 
zvyklí. Po nástupu do školy mu-
síme připomínat pravidla soužití 
ve třídě, diskuse a používání spo-
lečenských frází. U některých dětí 
se budeme snažit odklonit pozor-
nost od volnočasového používání 
mobilního telefonu k přímé ko-
munikaci a interakci se spolužáky 
o přestávkách i v družině. Někte-
ré děti si obtížně zvykají na vstá-
vání. Většina žáků bere distanční 
výuku jako nutnost a dovedou se 
přizpůsobit nově vzniklé situaci. 
Pokud mají dohled rodičů a ti sle-
dují jejich domácí práci, nemívají 
tyto děti větší problém. Horší si-
tuace nastává u dětí, na které ro-
diče nemají čas, ty jsou odkázány 
samy na sebe a musí samy řešit 
nově vzniklé situace bez okamži-
té pomoci.
2.� V hodinách žáci spolupra-

cují, reagují na podněty učitelů. 
Žáci, kteří měli problémy s pl-
něním úkolů v prezenční výu-
ce, velice často mají problémy 
s plněním úkolů i v hodinách 
distančních. Některým žákům 
chybí motivace k plnění úkolů. 
Jako problematická se často jeví 
nesoustředěnost v domácím pro-
středí, protože si zejména starší 
žáci velmi často nezapínají kame-
ry, a tak nevíme, co je rozptyluje. 

Žákům, kteří měli problém 
v distanční výuce s plněním úko-
lů, pomáhá v prezenční výuce 
společná motivace, ve škole se 
snaží, hlásí, jsou více aktivní, 
úkoly nezapomínají. 

Všimli jsme si, že mnoho 
dětí nemá klid při výuce, chodí 
za nimi mladší sourozenci, domá-
cí zvířata (kočky, psi, papoušci). 
Také někteří rodiče sledují s dět-
mi výuku a radí při odpovědích 
svým dětem. Dospělí bývají ně-
kdy vidět, jak se při výuce po-
hybují kolem nich. Také z těch-
to důvodů mají někteří vypnuté 
kamery při výuce. Všem dětem 
není příjemné, že je vidět, v ja-
kém prostředí doma žijí, mění si 
pozadí nebo nechtějí zapínat ka-
mery. Chrání si své soukromí.
3. Testování žáků ve škole pro-

běhlo bez problémů, po příchodu 
do školy nikdo neodmítl testování, 
všichni testování zvládli. Ve dvou 
případech se rodiče rozhodli ne-
poslat dítě do výuky z důvodu 
odmítnutí testování a používá-
ní roušek. Prvňáčkům na první 
testování přišli pomáhat téměř 
všichni rodiče, ale jelikož viděli, 
že testování probíhá v pohodě, 
při dalším testování už jich bylo 
méně a ti, kteří přišli, už spíš jen 
pozorovali, jak jsou děti šikovné. 
Někteří žáci měli mírné obavy, aby 

test nepokazili, ale uklidnili jsme 
je, že to společně zvládneme. 
Je překvapivé, že někteří žáci se 
vyjádřili, že se na další testování 
těší. Testování u nás ve škole pro-
bíhá v naprostém klidu, bez stre-
su. Paní vychovatelky mají vše 
organizačně dobře připravené. 
Před prvním testováním jsme se 
věnovali teoretické přípravě, děti 
zhlédly video a věděly, jak bude 
testování probíhat. Děti měly 
obavy jen z toho, co bude násle-
dovat, jestli budou pozitivní. Ze 
samotného provedení testování 
strach neměly. Bylo překvapující, 
že testovací sady neobsahovaly 
jednotlivé stojánky na odběrovou 
zkumavku. Museli jsme tak im-
provizovat a vyrobili jsme funkční 
stojánky z dřevěných špalíčků.
4.� Pozitivní případ u testování 

jsme prozatím neřešili.
5.�Doufáme, že i starší děti do-

stanou příležitost v tomto škol-
ním roce přijít do školy a setkat 
se fyzicky se svými spolužáky 
a učiteli. Je zřejmé, že většině 
žáků chybí především kontakt 
s vrstevníky a vzájemná komu-
nikace, společné zážitky. Pokud 
žáci půjdou do školy aspoň v ro-
tačním režimu, je nutné se sou-
středit na komunikační a týmové 
aktivity. Sociální kontakty s vrs-
tevníky mají nenahraditelný vliv 
na utváření dětské psychiky. 
6. Nejproblematičtější jsou 

pro děti, ale především pro ro-
diče malých dětí, časté změny, 
než si na novou situaci zvyknou 
(distanční výuka, prezenční vý-
uka, rotační výuka…). Když se 
nová situace zaběhne, funguje 
to. Někteří rodiče jsou přítomni 
v online hodině, dítěti pomáhají 
s technikou, soustředěním. Ně-
kdy je na škodu, že napovídají, 
a dítě tak nepracuje samostat-
ně. Není vždy účelem, aby byly 
všechny úkoly správně, ale je 
důležité vést děti k udržení pra-
covních návyků a samostatnému 
myšlení. Žáky často poučujeme 
o rizicích a nebezpečích při použí-
vání internetu. Naše škola se za-
pojila do projektu PdF Univerzity 
Karlovy a 1. lékařské fakulty stu-
die Užívání elektronických obra-
zovek mezi dětmi mladšího škol-
ního věku. Dotazník je určen pro 
rodiče žáků 1.–3. třídy. Pro rodiče 
je dobrovolný. V budoucnu se 
budeme muset připravit na práci 
s počítačem ještě lépe, než jsme 
doposud byli zvyklí. Je dobré za-
pojit častěji ICT do hodin během 
prezenční výuky, aby si žáci své 
dovednosti nejen upevnili, ale 
i rozšířili. Tato nově vzniklá situ-
ace urychlila používání techniky 
a zlepšení digitálních kompetencí 
nejen žáků, ale i pedagogů.
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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

KINO
Filmový�klub
PO 3. 5. v 19.00

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

ÚT 4. 5. v 19.00
Králové�videa

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

PO 10. 5. v 19.00
Corpus�Christi

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

ÚT 11. 5. v 19.00
Disco

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

PO 17. 5. v 19.00
Parking

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

ÚT 18. 5. v 19.00
Helmut�Newton:�
Nestoudná�krása�

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

PO 24. 5. v 19.00
Oroslan 

SLO / ČR | drama | přístupný | ti-
tulky | 72 min. | 130 / 110 Kč 

ÚT 25. 5. v 19.00
Svět�podle�Muchy�

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

PO 31. 5. v 19.00
Jeskyně�

T / IRL | drama | 12+ | titulky | 104 
min. | 130 / 110 Kč

Bio�senior
ST 5. 5. v 10.00
Šarlatán

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

ST 12. 5. v 10.00
Meky�

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

ST 19. 5. v 10.00
Princezna�zakletá�v�čase�

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

ST 26. 5. v 10.00
Corpus�Christi�

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

Bijásek
SO 8. 5. v 15.00

Princezna�zakletá�v�čase�
ČR | pohádka | přístupný | česky | 
115 min. | 80 / 60 Kč

SO 22. 5. v 15.00
Mulan�

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

Moje�kino�LIVE
1.–31. 5.

Standardní kinoprojekce v onli-
ne prostředí, které v pandemické 
době nahrazují klasické projekce 
kina. Stačí si jednoduše koupit 
vstupenku, jako byste si kupovali 
lístek do kina. Prodej lístků kon-
čí vždy 30 minut před začátkem 
představení. Odkaz na stream vám 
zašleme po ukončení předprodeje. 
Informace aktualizujeme na našich 
webových stránkách www.kultu-
rafm.cz a také na FB Kultura F≈M 
a Kina Vlast.

Výstavy
3.–31. 5.

ONLINE�Oldřich�Harok:�
Nenudárium�OH

Ve své tvorbě se stále více zamě-
řuje na jevy „pod povrchem“, které 
jsou těžko vyslovitelné řečí, spíše 
básní a velice komplikovaně obra-
zem. Výstava se koná pod záštitou 
Pobeskydského spolku přátel vý-
tvarného umění ve Frýdku-Místku 
a bude opět prezentována formou 
virtuální galerie na FB Kultura F≈M.

1.–31. 5.
ONLINE�Národní�dům,�
známý�neznámý�

| virtuální prohlídka s výstavou
Známá i neznámá zákoutí Národní-
ho domu s námi můžete poodhalit 
prostřednictvím virtuální prohlíd-
ky spojené s výstavou. Historická 
stavba letos oslavila 120 let od své-
ho 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 Pobesky-
dí“, kterou Národní dům bezesporu 
byl, můžete zhlédnout v jedinečné 
autorské audiovizuální sekvenci, 
kterou svým slovem doprovodí kul-
turní publicistka, básnířka a v ne-
poslední řadě také předsedkyně 
spolku Krasomil Radana Šatánko-
vá. Jednotlivé sekvence jsou hu-
debně doprovázeny písněmi osobi-
tého swingového tělesa Swingalia.

1.–31. 5.
Radek�Juriček:�

Memento�Culturae�
Kultura F≈M očima fotografa Rad-
ka Jurička. Při vzniku takovýchto 
snímků, ve kterých se fotograf 
snaží v několika sekundách zazna-
menat sílu přítomného okamžiku, 
je důležitá schopnost, slovy autora 

Radka Jurička: „Na chvíli se zasta-
vit, procítit vnímaný obraz a užít si 
tu jedinečnou chvíli, která se už 
nebude opakovat. Pak se jen stačí 
snažit jej ve správný okamžik za-
chytit…“
Výstava dvaceti fotografií z pořadů 
a akcí organizace Kultura F≈M je 
umístěna na přenoskách rozmístě-
ných ve veřejném prostoru města 
Frýdek-Místek.

Předplatné
Předplatné�Kultura�F≈M:�

Sezóna�2021
Avizované Předplatné 2021 se 
v jarních termínech vzhledem 
k epidemické situaci nebude rea-
lizovat. Rozhodli jsme se zachovat 
řadu Chytré rozptýlení a všech-
ny tři koncertní řady. Předplatné 
za řadu Silné příběhy a Ostravská 
divadla budeme vracet od 1. 6. 
2021 převodem na základě e-mai-
lové žádosti zaslané na tereza.do-
soudilova@kulturafm.cz (součástí 
žádosti musí být foto/scan vstu-
penek a č. účtu). Sledujete naše 
webové stránky www.kulturafm 
a FB Kultura F≈M, kde informace 
průběžně aktualizujeme.
Předplatné�Kultura�F≈M:�
Sezóna�2019/2020

Jakmile vláda uvolní svá naříze-
ní a produkce živé kultury budou 
opět moci probíhat, zajistíme pro 
vás náhradní termíny všech neo-
dehraných koncertů a divadelních 
představení, která jste si v rámci 
předplatného sezóny 2019/2020 
zakoupili. Všechny koncerty a di-
vadelní představení bychom rádi 
odehráli do konce roku 2021 kro-
mě představení Otec, které se 
odehraje v dubnu 2022. 
Divadlo�/�Mimo�předplatné

ST 12. 5. v 19.00
Lady�Oskar�|�Divadlo�Kalich

Nová scéna Vlast | Vstupné: 550 Kč 
| mimo předplatné
Toto představení nemůže být z dů-
vodu pozastavení kulturních akcí 
odehráno, vstupenky budeme vra-
cet od 1. 6. 2021 převodem na zá-
kladě e-mailové žádosti zaslané 
na tereza.dosoudilova@kulturafm. 
.cz (součástí žádosti musí být foto/
scan vstupenek a č. účtu).

Kurzy
Kurzy��Kultura�F≈M:�
září�–�prosinec�2020

Kurzovné za podzimní lekce 
všech kurzů vracíme na zákla-
dě e-mailové žádosti. Jedná se 
o tyto kurzy: Cvičení pro zdraví 
s pilates, Powerjóga, Cvičení pro 
seniory, Cvičení pro zdraví, Kres-
lení pravou hemisférou, Čmárání/
Doodling, Taneční pro dospělé 
a Taneční pro mládež. Žádosti 
o vrácení kurzovného za „Taneční 
pro mládež“ zasílejte na: hana.ja-

nackova@kulturafm.cz. V případě 
dalších kurzů (Taneční kurzy pro 
dospělé, Pohybové Kurzy a Krea-
tivní kurzy) se obracejte na paní 
Kocourkovou: michaela.kocourko-
va@kulturafm.cz. Sledujte naše 
webové stránky a FB Kultura 
F≈M, kde najdete podrobné in-
formace. 

Připravujeme 
ST 13. 10. v 19.00

Olympic�Permanentní�
tour�2020

Kino Petra Bezruče | Vstupné: 
590 Kč | mimo předplatné | délka 
koncertu cca 100 min.
Přeložený koncert z 11. 5. 2021
Skupina Olympic ve složení Petr 
Janda, Milan Broum, Jiří Valen-
ta a Martin Vajgl zahraje skladby 
z posledních čtyř alb Souhvězdí 
šílenců, Souhvězdí drsňáků, Sou-
hvězdí romantiků a Trilobit. Samo-
zřejmě, že dojde i na největší hity.

Změna programu vyhrazena 
www.kulturafm.cz 

www.knihovnafm.cz
Místecká pobočka 

Oddělení beletrie je přesunuto 
do prostor v Národním domě na ul. 
Palackého. Naučné oddělení je 
sloučeno se stávající studovnou 
Místek. Oddělení pro děti a mládež 
je sloučeno s hudebním odděle-
ním.
Půjčujeme předem objednané do-
kumenty prostřednictvím výdejo-
vého okna:
Ústřední�knihovna�Frýdek,�

Jiráskova�506
Po, Pá 9.00 – 15.00
Út, Čt 9.00 – 17.00
Pobočka�Místek,�
Hlavní�třída�112
Po, Pá 9.00 – 15.00
Út, Čt 9.00 – 17.00

Pobočka�Místek�–�beletrie,�
budova�Národního�domu,�

ul.�Palackého
Po, Pá 9.00 – 15.00
Út, Čt 9.00 – 17.00

Pobočka�Chlebovice
Po 14.00 – 17.00
Pobočka�Skalice
Čt 14.00 – 17.00

Pobočka�Lískovec
Čt 14.00 – 17.00

Pobočka�na�11.�ZŠ�
(jen�bezkontaktně)
Út a Čt 9.00 – 15.00

Více na www.knihovnafm.cz

Turistické�informační�
centrum�Frýdek-Místek
Tel.:�558�646�888
info@visitfm.cz

KULTURA�ČEKÁ�NA�UVOLNĚNÍ�VLÁDNÍCH�OPATŘENÍ
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www.visitfm.cz
www.ticfm.cz

8

1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz

MUZEUM BESKYD

Tel.:�558�630�051-3,�
558�628�001

Fax:�558�630�452
e-mail:�

info@muzeumbeskyd.com
www.muzeumbeskyd.com

Seznam hygienických opat-
ření a bezpečnostních 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 od-
bornou a regionální literaturu více 
než 38 000 svazků a také několik 
druhů přírodovědných a společen-
skovědných vědeckých časopisů. 
Knihovna otevřena: Pondělí, čtvr-
tek: 9.00–12.00, 13.00–17.00. Pá-
tek: 9.00–12.00

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 
Kovalové.
Dotazy�pro�Zdeňka – odpovědi 
na vaše dotazy pro Zdeňka Še-
bestu. I nadále se ho můžete ptát 
na to, co vás zajímá. Rád vám od-
poví.
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 je-
dince.
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 chys-
táme stále něco nového.

Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás. 

Učitelé a přátelé Školy jógy 
KARAKAL.

STUDIO JóGA POD VĚžÍ 

Na�Půstkách�68
738�01�Frýdek-Místek
Petra�Morysová
tel.:�602�409�791

e-mail:�joga@jogapodvezi.cz
FB:�Jóga�pod�věží

www.jogapodvezi.cz
Denně vysíláme on-line lekce pro 
všechny zájemce o cvičení jógy 
(dynamické, jemnější i pilates).
Přihlašujte se v rezervačním sys-
tému studia na www.jogapodve-
zi.cz/…vrh a vyzkoušejte cvičení 
v bezpečí svého domova. My vám 
pošleme odkaz na lekci, kterou 
si můžete přehrát v mobilu nebo 
v počítači, nepotřebujete si staho-
vat 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.

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

SAHADžA JóGA

E-mail:�fm@nirmala.cz�
Tel.:�732�914�474
Lekce�sahadža�jógy�
a�přirozené�meditace�
–�Pionýrů�839,�budova�A�

(Seliko�park).

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

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo�Na�Slezské
Novodvorská�3478
tel.:�595�170�040

www.divadloctyrlistek.cz
Vzhledem k nejasnému vývoji 

současné situace aktuální nabídku 
představení najdete na webu 

www.divadloctyrlistek.cz

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

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

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 Faunapar-
ku!

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/
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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.

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 ma-
teriálem. Věnujeme se zde pře-
devším aktivitám praktického ži-
vota, rozvíjíme s dětmi smyslové 
vnímání, jemnou i hrubou moto-
riku, řečové, hudební i výtvarné 
dovednosti. Děti zde mají mož-
nost zvykat si na kolektiv dětí 
a dospělých, rozvíjet komunikaci, 
své sociální kontakty a doved-
nosti.
Termín: úterý� 8.30–10.00,�
10.15–11.45
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 boomwhac-
kers, zvonkohrami…
Termíny: 
Robátka – pro děti od 4 do 18 
měsíců – čtvrtek od 10.00
První krůčky k hudbě 1 pro děti 
od 1,5 do 3 let – čtvrtek od 9.00 
a od 11.00
První krůčky k hudbě 2 pro děti 

od 2,5 do 4 let – čtvrtek od 15.30
První krůčky k hudbě 3 pro děti 
od 3,5 do 5 let – čtvrtek od 16.30
Zdravotní�cvičení�pro�děti�
a�skupinové�zdravotní�
cvičení�pro�ženy

Kurzy ve spolupráci s FyzioM. 
Skupinové cvičení pro děti od 5 
let dle konceptu DNS FIT KID 
a zdravotní skupinové cvičení 
pro ženy po porodu pod vedením 
zkušené fyzioterapeutky.

Více na: www.fyziom.cz

STOLÁRNA

Potoční�1228,�Frýdek-Místek
Tel:�775�567�333

E-mail:�
stolarna@klub-stolarna.cz

HUDEBNÍ KLUB STOUN

Jiřího�z�Poděbrad�3109,
Frýdek-Místek��

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

CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?
Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Pravděpodobně máte hrubé nánosy nečistot 
a mastnot v odvětrávací šachtě.

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

před

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo. 

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

po

+420 605 017 245

www.plicedomu.cz

 
  
 

               
 

Nabídka služeb: 
✓ revize domovních čistíren odpadních vod (DČOV) ohlášených podle § 15a 

zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, odborně způsobilou osobou 
✓ vývoz žump a septiků, samozřejmostí je předání dokladu k prokázání zákonné 

povinnosti o likvidaci odpadních vod 
✓ čištění kanalizací tlakovou vodou a kamerovou kontrolu odpadního potrubí 

 
kontakt:  604 282 325 – vývoz žump a septiků 

 606 093 947 – revize DČOV 
www.cistenifm.cz 

 
 
 
 
  

 

  

NEUROLOGIE MUDr. BORÁK
PŘIJÍMÁME PACIENTY, LZE BEZ OBJEDNÁNÍ

ULTRAZVUK KRKAVIC
Frýdlant nad Ostravicí

www.neurologieborak.cz

LADISLAV�MUROŇ�VYCHOVÁVÁ�
UMĚLCE�UŽ�42�LET

� (Pokračování�ze�str.�2)�
„Abychom alespoň částečně 

nahradili tato živá vystoupení, 
začali jsme vytvářet tzv. Vzdá-
lené koncerty žáků. Takových 
koncertů jsme vytvořili zhruba 
tři desítky, kromě toho tři onli-
ne výstavy prací žáků výtvarné-
ho oboru. V současné době při-
pravujeme koncerty absolventů 
a také koncert učitelů. Všechno 
je na webu a sociálních sítích 
školy, kde se snažíme myslet 
už na nový školní rok, který 
věříme, že začneme vyučovat 
v běžném provozu,“ říká ředitel 

školy, který doufá v další nové 
žáky. „Snad ta omezující doba 
skutečně skončí, protože jsme 
byli zvyklí neustále něco vy-
mýšlet, posouvat kupředu, ale 
tento čas je v tomto směru dost 
deprimující. Vidíme to i na dě-
tech, snažit se je vést k lásce 
k umění na dálku je šíleně ná-
ročné. Umění je teď na druhé 
koleji, a pokud by se to nezmě-
nilo, nečekal by nás pěkný vý-
hled. Věřím ale, že se s tím můj 
nástupce zdatně popere,“ uza-
vřel Ladislav Muroň, poslední 
ředitel „ze staré školy“.  (pp)
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Řádně� vyplněné� žádosti�
o� poskytnutí� dotace� z� do-
tačního� programu� „Podpo-
ra� a� rozvoj� kulturních� akti-
vit� ve� městě� Frýdek-Místek�
na� rok� 2021“� je� možno� po-
dat� v� termínu�od�1.� 5.� 2021�
do�31.� 5.� 2021� (lhůta� je� za-
chována,�pokud�byla�zásilka�

s� žádostí� podána�nejpozději�
poslední�den�lhůty�k�přepra-
vě� u� poskytovatele� poštov-
ních�služeb).

Veškeré informace související 
s dotačním programem „Podpora 
a rozvoj kulturních aktivit ve měs-
tě Frýdek-Místek na rok 2021“ 
včetně formulářů a podmínek jsou 

k dispozici na internetové stránce 
Statutárního města Frýdek-Místek 
(magistrát / odbory magistrátu / 
odbor školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy / dotace).

Kontaktní osoba pro dotační 

program „Podpora a rozvoj kultur-
ních aktivit ve městě Frýdek-Mís-
tek na rok 2021“: Jitka Kališová, 
odbor školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy, tel. 558 609 202, 
kalisova.jitka@frydekmistek.cz.

DOTAČNÍ�PROGRAM�PODPORA�A�ROZVOJ�KULTURNÍCH�
AKTIVIT�VE�MĚSTĚ�FRÝDEK-MÍSTEK�NA�ROK�2021

V�Centru�aktivních�seniorů�
na� Anenské� ulici� probíhá� až�
do� poloviny� června� výstava�
Jany� Klečkové,� zahrnující�
malbu,�kresbu,�šperky�a�do-
plňky.� Autorka� (*1957)� je�
členkou� Aktivních� seniorů�
Česko�Frýdek-Místek.

„Po studiu oboru Rytec kovů 
v Praze působila v Družstvu 
Zlatník v Ostravě, od roku 1991 
sídlícím jako J+P Zlatník Frýdek-
-Místek. Prošla mnoha profese-
mi, které posílily jejího tvůrčího 
ducha. Žije a tvoří ve Frýdku-
-Místku. Život vnímá všemi smys-

ly, a kdyby jich člověk měl deset, 
užívala by je plnými doušky. Jako 
velmi tvůrčí žena každý den pře-
mýšlí, co má dělat dřív. Odmala ji 
zajímalo vše,“ přibližuje autorku 
Olga Szymanská.

A o tom, jak dnes vnímá krásu 
slov a význam vět, sílu herectví 
i hudebního žánru – sama Jana 
Klečková říká: „Velmi ráda čtu, 
navštěvuji divadla, koncerty a fes-
tivaly. Mám ráda hudbu, od mých 
milovaných barokních mistrů, 
a nejen těch, až po stejně milova-
né rockové a bigbeatové borce.“

To vše do sebe autorka nasává 
všemi pěti smysly a uloží. Aby se 
později z tohoto bohatého regis-
tru inspirovala k vlastní tvorbě. 
Ta obsahuje více oblastí: „Psala 
jsem i poezii a libuji si v recita-
ci… Kreslím, maluji, šiji. Zejména 
různé tašky, všechno ručně, mo-
deluji, umím pracovat se dřevem, 
vytvářím bižuterii.“

A na této výstavě autorčiných 
děl jejími slovy „můžete vidět 
něco z toho, co naplňuje můj čas 
a doufám, že se vaše oči alespoň 
trochu potěší“.

VŠESTRANNÁ�JANA�KLEČKOVÁ
Ve� veřejném� prostoru�

ve�Frýdku-Místku�je�ke�zhléd-
nutí� nová� výstava� fotografií�
z�akcí�Kultura�F≈M,�které�svým�
fotoaparátem� zachytil� foto-
graf�Radek�Juriček.�Memento�
Culturae� je� zachycení� prcha-
vých�okamžiků,�které�zůstáva-
jí�v�našich�vzpomínkách.�

Výstava dvaceti fotografií z pořa-
dů a akcí organizace Kultura F≈M je 
umístěna na přenoskách rozmístě-
ných ve veřejném prostoru města 
Frýdek-Místek, použité fotografie 
jsou ke zhlédnutí také v galerii 
na FB Kultura F≈M.

Při vzniku takovýchto snímků, 

ve kterých se fotograf snaží v ně-
kolika sekundách zaznamenat sílu 
přítomného okamžiku, je důležitá 
schopnost, slovy autora Radka 
Jurička: „Na chvíli se zastavit, pro-
cítit vnímaný obraz a užít si tu jedi-
nečnou chvíli, která se už nebude 
opakovat. Pak se jen stačí snažit 
jej ve správný okamžik zachytit…“

Havířovský rodák žijící ve Voj-
kovicích je nejen amatérský fo-
tograf a kameraman, který se 
zabývá různými tématy. Mimo 
jiné fotí a natáčí v rámci celo-
městských akcí ve Frýdku-Místku 
a dlouhodobě spolupracuje s or-
ganizací Kultura F≈M.

VÝSTAVA�RADKA�JURIČKA:�
MEMENTO�CULTURAE

Galerie� v� Národním� domě�
v� Místku� je� jen� prostorná�
chodba,� ale� když� se� zada-
ří,� vytvoří� se� zde� kouzelné�
prostředí.� To� se� v� dubnu�
podařilo� Jiřímu� Sibinskému�
(narozen� 1924� ve� Václavo-
vicích)� na� výstavě� nazvané�
POSTŘEHY�Z�KRAJINY.�

Jiří Sibinský své příznivce a di-
váky překvapí každým rokem no-
vou kolekcí svých prací. Současná 
doba omezila jeho aktivity v ob-
lasti designu a realizací pro archi-
tekturu, které známe i z řady prací 
ve Frýdku-Místku, a získal čas pro 
oblast, která jej po léta stále více 
pohlcuje – volnou tvorbu malířskou 
a grafickou. Motivicky čerpá z kra-
jiny Beskyd, Valašska, raná tvorba 
je ovlivněna krajinou jižní Moravy. 
Domov, vlast, klíčové hodnoty naší 
existence zprostředkovává zpočát-
ku realistickými motivy, které mu 
ji reprezentují. Poslední desetiletí 

se však jeho malířský styl výrazně 
proměňuje, osvobozuje se od reál-
ného pohledu na krajinu a zdůraz-
ňuje spíše její expresivní prožitek 
tvarový a barevný. V současné 
době, když si pro duševní posi-
lu chodíme stále více do přírody, 
jsou nám jeho dojmy, vyjádřené 
náladami atmosféry, proměnami 
světla, pohybem větru v listí a tra-
vách stále srozumitelnější. Nema-
lým přínosem pro jeho vnímavost 
je sdílené okouzlení malíře-rybáře, 
který svítání nebo večery proží-
vá v přírodě. Okouzlení stylizací 
a barvou doplňuje také použitím 
originálních technik v digitální gra-
fice, které vychází z jeho oblíbené 
litografie. 

Nové velkoformátové obra-
zy, které jsou výběrem z další 
rozsáhlejší výstavy v Ostravě, 
vytvořily v průchodní chodbě 
skvělou atmosféru, které neu-
škodí ani skutečnost, že je zde 

POSTŘEHY�Z�KRAJINY: Chodby Národního domu zdobí výtvarníci. 
 Foto:�Petr�Pavelka

JIŘÍ�SIBINSKÝ�OKOUZLIL�SVÝMI�OBRAZY�

průchod do očkovacího střediska 
a vstup do knihovny. Díky covidu 
se zde objeví řada diváků, kteří 
by se na výstavu asi jinak ne-
dostali. Další detailní informace 
a fotografie prací najdou zájemci 
ve facebookové virtuální galerii 

na stránkách Kultura F≈M. Výsta-
va je realizována pod záštitou Po-
beskyského spolku přátel výtvar-
ného umění ve Frýdku-Místku, se 
kterým organizace Kultura F≈M 
dlouhodobě spolupracuje. 
�Karel�Bogar,�předseda�spolku
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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

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 

Pro inzerci  
volejte

tel.:  
603 249 743
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                                 RADNIČNÍ 1244 
ORIGINÁLNÍ RUČNÍ VÝROBA 

DEKORAČNÍ A SMUTEČNÍ KVĚTINOVÉ VAZBY V BETONU 
DOPLŇKY ZE DŘEVA, KERAMIKY, KOVU, BETONU A LÁTEK 
https://Designkramek.cz/     Facebook: Design krámek 

Tel.: 73 72 72 333 

 Hledáme správce nemovitostí 
ve Frýdku-Místku.

Jedná se o částečný pracovní úvazek, 
vhodné pro aktivního důchodce.
Požadavky: časová flexibilita, řemeslná 
zručnost v oblasti běžné údržby vodo-topo, 
elektro. Organizační schopnosti, komu-
nikace s nájemníky, základní dovednosti 
v oblasti IT (e-mail, tabulka excel, vyhoto-
vení objednávky.)
Životopisy zasílejte na email: 
konkurzfm@seznam.cz

Hledáme správce 
nemovitostí  
ve Frýdku Místku
Jedná se o částečný pracovní 
úvazek, vhodné pro aktivního 
důchodce.

Požadavky: časová flexibilita, 
řemeslná zručnost v oblasti 
běžné údržby vodo-topo, 
elektro. Organizační schopnosti, 
komunikace s nájemníky, 
základní dovednosti v oblasti IT 
(e-mail, tabulka excel, napsaní 
objednávky).

Životopisy zasílejte na e-mail: 
konkurzfm@seznam.cz


