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Dámy a pánové,
Frýdek-Místek udělal další velký krok 

do budoucnosti. Nad čile probíhající stavbou 
obchvatu dokončil a otevřel mosty spojují-
cí město a rekreační oblasti kolem přehrady 
Olešná. Může se to jevit jako samozřejmost, 
ale je na místě si znovu připomenout, že 
nechybělo mnoho a životně důležité stavby 
vůbec nemusely vzniknout. Stát totiž mosty 
v místech původních cest vyřadil ze stavby obchvatu a město stálo 
v roce 2017 před nelehkým rozhodnutím, zdali se do tak technicky 
a finančně náročné investice pustí na vlastní pěst. Jsem rád, že se 
tehdy rozhodlo správně. A osobně jsem velmi rád, že symbolického 
otevření se účastnil i kolega Jiří Kajzar, který byl v té době investič-
ním náměstkem a je autorem této tehdy bezesporu odvážné myš-
lenky. Jsem rád, že bývalé kolegy dokázal přesvědčit, že příležitost 
nesmíme propásnout a skutečně i celý proces převzetí investice 
od státu nastartoval. To je ale jen začátek celého příběhu s dobrým 
koncem. Tak významná a strategická investice nikdy není zásluhou 
jediného člověka a odráží se v ní práce mnoha odborníků. Je to 
týmový výsledek, za který bych rád z pozice primátora města podě-
koval všem pracovníkům odboru investic, majetku i ekonomického 
rozvoje. Rád bych taky zmínil druhého kolegu, který se symbolické-
ho otevření zúčastnil, Jakuba Míčka, jehož odbor podal žádost, získal 
a administroval dotaci, která nakonec výrazně snížila náklady, které 
za výstavbu město muselo uhradit z vlastních zdrojů. Co říci závě-
rem? Přál bych si, tak jako spojují mosty, abychom i my politici byli 
schopni i nadále hledat společné cesty a společné cíle, které budou 
mít nadčasový a ideálně trvalý přínos pro občany města. A pevně 
věřím, že se nám budou dařit dělat pro Frýdek-Místek rozhodnutí, 
které jednou takto pozitivně zhodnotí i naši potomci. Byla by to pro 
mě ta největší odměna. Přeji vám klidné, již skoro letní dny, které 
lákají k výletům do hor, třeba přes nové mosty... Petr Korč

≈ slovo vedení města ≈

Dva nové mosty slouží ve-
řejnosti k bezpečné cestě 
do rekreační zóny přehra-
dy Olešná. Původně měly 
být součástí obchvatu, ale 
Ředitelství silnic a dálnic 
je z projektu vyřadilo. Měs-
to je tedy muselo postavit 
samo. Most Nad Přehradou 
(foto) slouží od víkendu už 
také jako část objížďky za-
vřeného úseku D48.

„Oba mosty výrazně zkrátí 
a zjednoduší cesty k rekre-
ační oblasti přehrady Olešná. 
Přispějí nejen k plynulosti do-
pravy, ale také k bezpečnosti 
cyklistů a chodců, kterým by se 
jinak přístup k přehradě značně 
zkomplikoval, protože po frek-
ventovaných čtyřpruzích ani 
po obchvatu se nebudou moci 
pohybovat,“ připomněl moti-
vaci města primátor Petr Korč 
(Naše Město Frýdek-Místek). 

„Po jednání s ŘSD o termí-
nech a parametrech stavby ob-
chvatu v roce 2017 bylo jasné, 
že pokud město mosty chce, 
bude si je muset postavit samo. 
S předpokládanými náklady 75 
milionů korun ovšem rozpočet 
města nepočítal. V roce 2017 
uzavřelo město s ŘSD dohodu, 
že město mosty postaví. Za-
stupitelé podmínili obě stavby 
získáním dotace, což se nám 
podařilo,“ vzpomíná náměs-
tek primátora Jiří Kajzar (Naše 
Město Frýdek-Místek). Do října 
2018 byl náměstkem primátora 
mj. pro oblast investic, které 
má od 16. března 2021 po zvo-
lení nového vedení města 
opět na starost. „Získali jsme 
55 milionů korun ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury 
a financování staveb probíhalo 
průběžně, takže to pokladnu 
města nezatížilo. Město samo 
zaplatilo asi 18 milionů korun. 
Oba mosty nakonec včetně 
DPH vyšly na necelých 73 mi-
lionů korun,“ doplnil náměstek 
primátora Jakub Míček (ANO). 

Mosty propojují město 
s Olešnou, první, slavnost-
ně otevíraný 12. května, stojí 
v místě mimoúrovňového kří-
žení z D48 směrem k přehra-
dě (bude pojmenován Nad 
Přehradou). Ten již začal slou-
žit a od neděle 16. května jej 
čekala zatěžkávací zkouška 
v podobě odklonu dopravy ze 
stavby obchvatu. Zhruba dva 
měsíce budou sjezd i nový 
městský most sloužit jako sou-
část objížďky uzavřeného úse-
ku D48 – ulice Příborská. Měs-
to upravuje v blízkosti mostu 
cyklostezku. Druhý z mostů 
spojil místní komunikaci ulici 
Palkovickou s přehradou Oleš-
ná – most K Olešné. Už slouží 
v režimu „průjezd stavbou“.

Veřejnost ocení mosty 
i sjezdy už v začínající hlavní 
sezóně. „Kromě zkrácení do-
jezdu cyklistů nebo času pěších 
procházek k přehradě Olešné 
tam převedeme většinu linek 
MHD směřujících do rekreační 
oblasti. Autobusy se vyhnou 
nutnosti nájezdů na silnici číslo 
48 a sjezdů z této čtyřproudo-
vé vytížené komunikace. Au-
tomobilové dopravě ve směru 
na Příbor tak uleví další trasa 
a my si od toho mimo jiné sli-
bujeme snížení nehodovosti,“ 
rozvedl primátor města Petr 
Korč. 

Obě etapy obchvatu (cel-
kem 8,5 km) Frýdku-Místku by 
Ředitesltví silnic a dálnic mělo 
dokončit v příštím roce – na za-
čátku roku 2022 by měla sloužit 
první etapa, do konce příštího 
roku druhá. 

Frýdek-Místek čekal na od-
klon kamionové a jiné tranzitní 
dopravy 25 let. Na jedné stra-
ně se obchvat napojí na dálnici 
D48 ve směru na Český Tě-
šín a Polsko a na druhé stra-
ně na dálnice D56 od Ostravy 
a D48 od Příbora. 

Dnes středem města projíždí 
na 50 tisíc aut denně. (swi)

MĚSTO POSTAVILO DVA NOVÉ MOSTY NA OBCHVATU

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ: Most Nad Přehradou společně otevře-
li primátor Petr Korč a jeho náměstek Jiří Kajzar (Naše Město FM), 
na kole jej vyzkoušel náměstek Leonard Varga (Piráti) a na koloběžce 
Jakub Míček (náměstek za ANO).  Foto: Petr Pavelka
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Informace o nezbytné re-
konstrukci vnitřních rozvo-
dů ve výškovém bytovém 
domě č. p. 689 ve vlastnic-
tví města na ulici Anenská 
vzbudily u některých ná-
jemníků obavy z načaso-
vání i průběhu oprav, kte-
ré s sebou nutně ponesou 
nepříjemná omezení. Rad-
nice ujišťuje, že, i s využi-
tím předchozí zkušenosti 
z podobné investiční akce 
na Komenského ulici, lze 
vše zvládnout, i se zajiště-
ním veškerých potřeb oby-
vatel.

„Pro nájemníky je určitě vel-
mi důležitá informace, že z dů-

vodu co nejhladšího průběhu 
prací a ve snaze co nejméně je 
těmito pracemi omezovat v ob-
dobí prázdnin a dovolených, bylo 
dohodnuto, že stavební práce 
budou zahájeny až na přelomu 
srpna a září 2021. Všichni máme 
za sebou těžké stresující období 
plné zákazů a omezení v souvis-
losti s covidem a každý potřebuje 
v letních prázdninových měsících 
načerpat síly, proto se s rekon-
strukcí naplno začne až po nich,“ 
vysvětlil náměstek primátora Jiří 
Kajzar s tím, že podrobný harmo-
nogram prací s přesnými termíny 
pro zpřístupnění bytů bude včas 
zveřejněn. 

 (Pokračování na str. 3)

Kdo měl na starost
městský majetek

Městský bytový dům v ulici 
Anenská, č. p. 689. Rozvody 
vody, kanalizace, vzduchotech-
niky i plynu jsou na pokraji 
havarijního stavu. Obyvatelé 
těchto 60 bytů budou několik 
týdnů bez vody, nebudou moci 
používat toaletu a kvůli odpa-
du částečně ani koupelnu a ku-
chyň. Prostě hrůza. TV Polar 
o tom natočila reportáž, kde 
si pan náměstek Kajzar (Naše 
Město) stěžuje, že městské 
byty jsou ve městě zanedbané, 
a spolu s náměstkem Hořínkem 
(ANO) se tváří, jako by za to 
mohl někdo jiný a oni předsta-
vovali pro nájemníky záchranu.

Je na místě zdůraznit, že fi-
nance na opravu v rozpočtu pro 
letošní rok byly vyčleněny ještě 
za našeho působení ve vedení 
města, ale hlavně připomenout 
oběma dvěma náměstkům, kdo 
má a měl na starost městské 
byty a majetek. V součas-
né koalici je to pan náměstek 
Hořínek (ANO), měl je na sta-
rosti i v minulé koalici, takže 
od roku 2018 dodnes. Předtím 
je měl na starosti pan náměs-
tek Kajzar (Naše Město), a to 
od roku 2015. Takže posledních 
šest let jsou to tito dva páno-
vé, kteří se dnes tváří „já nic, 
já muzikant, já spasitel“.

A pro ty, co zase chtějí kri-
tizovat mne a kolegy z ČSSD, 
tak jen na doplnění, kdo měl 
na starost byty a majetek ješ-
tě dříve – byly to Věci veřejné 
(od roku 2010). Takže pánové 
náměstci, díváte se na plody 
své práce. Když nově zvolený 
primátor Korč do médií rozhla-
šoval, že je zapotřebí udělat 
inventuru městského majetku, 

asi jej jeho stranický kolega 
neupozornil, že měl na staros-
ti byty a městské nemovitosti 
právě on, a koaličnímu kolego-
vi zjevně nevadí, že kritika míří 
k němu samotnému.

Občanů městského domu 
na Anenské 689 je mi velice 
líto, a vlastně i všech ostatních 
občanů ve městě, kteří mají 
problémy s bydlením. Součas-
né vedení má jasně danou zce-
la jinou prioritu – stavbu Nové 
scény Národního domu za více 
než půl miliardy korun. A pro-
tože měli strach, že tento novo-
dobý pomník občané nechtějí, 
tak loni zablokovali městské 
referendum, které mělo o tom-
to tématu umožnit rozhodnout 
všem občanům města. Jejich 
názor je nezajímá. Referendum 
pohřbili i Piráti, kteří o nutnosti 
vtáhnout občany do rozhodo-
vání jen planě mluví. 

 Michal Pobucký, ČSSD

Plníme náš
volební program!

KDU-ČSL měla ve svém vo-
lebním programu v roce 2018 
několik priorit, které se týkaly 
seniorů. Hlavním bodem z této 
kategorie priorit bylo zavede-
ní taxislužby pro seniory. Frý-
dek-Místek bylo jedno z měst 
a obcí, kde ještě senior taxi 
chybělo. Z našich setkání se 
seniory vyplynulo, že právě 
po této službě je velká poptáv-
ka. Ihned, co jsem se stal ná-
městkem primátora pro sociál-
ní oblast, začal jsem na tomto 
úkolu pracovat. Musím dnes 
přiznat, že prosadit zřízení této 
služby nebylo vůbec jednodu-
ché, a to zejména díky nevoli 
jednoho koaličního partnera. 
Nakonec se vše podařilo a 20. 

ledna 2020 vyjelo vůbec po-
prvé auto označené Taxisluž-
ba pro seniory Frýdek-Místek. 
Od této doby bylo odjeto bez-
mála deset tisíc jízd, bylo vy-
dáno přes jeden a půl tisíce 
průkazek, které se vydávají 
zdarma na odboru sociálních 
služeb. Cena jízdy je dvacet ko-
run a senioři starší 70 let mo-
hou využít šest jízd za měsíc. 
Hlavními cíli jsou samozřejmě 
lékaři, ale také pobočky pošt, 
veškerých úřadů, ale i hřbito-
vy, a to vše na území města. 
Od ledna tohoto roku došlo 
na základě dotazníkového še-
tření k rozšíření této služby 
například do knihoven. Věřím, 
že i nová koalice vnímá potřeb-
nost této služby a zachová ji. 
Lidovci by naopak zavedli ješ-
tě službu BABY TAXI, která by 
podpořila rodiny s malými dět-
mi do 4 let. Dítě s doprovodem 
by za stejných podmínek jako 
senioři mohlo využít baby taxi, 
a to k lékařům a do nemoc-
nice na území města. A opět 
nemusíme chodit pro příklad 
daleko, taková služba funguje 
například v Novém Jičíně nebo 
Bohumíně. 

 Marcel Sikora, KDU-ČSL

Hřiště u DPS Sadová
Již v minulosti byl přileh-

lý pozemek u Domu seniorů 
na ulici Školská v Místku osa-
zen lavičkami, altánkem, mo-
biliářem s různými prvky pro 
trénování motoriky. V následu-
jících létech vzniklo podobné 
využití u Penzionu pro seniory 
ve Frýdku, kde jsou altán, her-
ní prvky a gril. Nyní je na řadě 
pozemek, nacházející se mezi 
domy s pečovatelskou službou 
na ulici Sadová ve Frýdku. Kaž-

doročně se na tomto pozemku 
provádí údržba zeleně. Mobiliář 
tvoří pár laviček. Chybí altánek, 
stůl pro stolové hry, herní prv-
ky odpovídající věku ubytova-
ných. Při letošní údržbě vzrost-
lých stromů, keřů a cestiček by 
se dal vybavit tento pozemek 
potřebným mobiliářem, jak je 
tomu u shora uvedených přípa-
dů hřišť pro seniory.

V minulém Zpravoda-
ji 07/2021, jsme upozornili 
na porušení slibu zastupite-
le radními, kteří bez uvedení 
důvodů z komisí rady odvolali 
všech 12 zástupců za KSČM. 
To je v rozporu s Listinou zá-
kladních práv a svobod, jejíž 
dodržování je součástí slibu 
zastupitele. Očekávali jsme, že 
se k celé situaci vrátí v komen-
táři pan primátor. Místo něho 
se k danému problému vyjádřil 
pan Tichý, který vůbec nepo-
chopil, na co jsme poukazovali. 
Dohoda radních, že se budou 
v úvodních slovech střídat, je 
dost nešťastná. Občany zajímá 
názor primátora, který může 
ve svém sloupečku reago-
vat na zásadní usnesení rady, 
na problémy města. Při střídá-
ní, co Zpravodaj – to jiný radní, 
se na pana primátora dostane 
jednou za pět a půl měsíce. 
Jeho názory a komentáře se 
v záplavě ostatních komentářů 
ztratí. Ostatní radní mají dosta-
tek prostoru na dalších strán-
kách Zpravodaje, kde mohou 
psát o své svěřené oblasti.

Znovu vyzýváme přímo pana 
primátora, aby napsal svůj 
komentář k porušení slibu za-
stupitele – členů rady – v sou-
vislosti s odvoláním zástupců 
za KSČM ze všech komisí rady. 

 Ivan Vrba, KSČM

ANENSKÁ 689: Rekonstrukce rozvodů je zde nutností, aby se pře-
dešlo havárii.  Foto: Petr Pavelka

O NÁJEMNÍKY NA ANENSKÉ BUDE POSTARÁNO

OPOZIČNÍ ZASTUPITELÉ NA TÉMA KOMPETENCÍ, HŘIŠTĚ…
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Pokud budete potřebovat jakékoliv bližší 
informace a upřesnění, obracejte se na:

Kontaktní osoba ve věcech technických za investiční odbor:
Božena Lusková – tel. 558 609 266, mob. 777 921 490, 

e-mail: luskova.bozena@frydekmistek.cz

Kontaktní osoba správy obecního majetku:
Veronika Michnová – tel. 558 609 361, mob. 770 137 593, 

e-mail: michnova.veronika@frydekmistek.cz

O NÁJEMNÍKY NA ANENSKÉ 
BUDE POSTARÁNO

 (Pokračování ze str. 2)
Předpokládá se, že práce 

na rekonstrukci vnitřních insta-
lací v jedné stoupačce (15 bytů 
nad sebou) budou trvat ma-
ximálně 21 dnů. V domě jsou 
čtyři instalační šachty se stou-
pacím potrubím, které se budou 
rekonstruovat samostatně, po-
stupně jedna po druhé, což by 
mělo zabrat 84 dní. Další měsíc 
pak zaberou rekonstrukce vodo-
rovných rozvodů v suterénu ob-
jektu. „Harmonogram a z něho 
vyplývající zpřístupňování bytů 
bude bezpodmínečně nutné 
dodržovat, jelikož neumožnění 
vstupu do bytu by znamenalo 
narušení harmonogramu a ne-
možnost pokračovat v pracích 
na dalším podlaží. Neukázně-
ností by se jen prodlužovala ne-
zbytná odstávka vody a plynu 

a doba, kdy nebude možné po-
užívat WC a další odpady z kou-
pelny a kuchyně,“ upozornil 
náměstek primátora Radovan 
Hořínek, podle kterého město 
nenechá nájemníky na holič-
kách. Přístup k pitné vodě bude 
zajištěn náhradním způsobem, 
stejně jako přístup k toaletám, 
a to ve dvou prázdných bytech 
v objektu, dále bude k využití 
mobilní WC u objektu i WC v 1. 
NP objektu bytového domu. 
Voda i odpady by měly být kaž-
dodenně zprovozněny po ukon-
čení pracovní směny stavební 
firmy do ranních hodin násle-
dujícího dne. Plyn bude odsta-
ven po celou dobu provádění 
prací na stupačce, proto budou 
nájemcům zapůjčeny na tuto 
dobu dvouplotýnkové elektrické 
vařiče.  (pp)

V tradiční čtvrtek, 6. květ-
na, se rozjely Beskydské 
farmářské trhy na místec-
kém náměstí, které mohly 
proběhnout za stanovených 
aktuálních vládních naříze-
ní, takže s menším počtem 
stánků a prodejců, s nut-
ností zajistit odstupy mezi 
stánky i prostor odpovída-
jící počtu návštěvníků. Ti 
byli s nabízeným sortimen-
tem, kterému dominovaly 
sazenice, spokojeni, na své 
si přišli i prodejci, kteří ale 
ví, že „silnější“ bývají trhy 
v druhé polovině měsíce.

„Z obnovených farmářských 
trhů máme velkou radost, pro 
mě je to symbol návratu spo-
lečnosti k normálnímu životu,“ 
komentoval premiéru primátor 
Petr Korč, který věří, že se rad-
nici časem podaří získat i pro-
dejce například pro sobotní 
prodej, aby trhy mohli navští-
vit i lidé, kteří jsou přes týden 
v práci. „Víme, že o sobotách 
je nutná nějaká doprovodná 
akce, ale jsme rozhodnuti ně-
jakou potravinovou gastroudá-
lost nebo jiný event vymyslet,“ 

ujistil primátor.
Na prvním letošním trhu bylo 

vidět opožděné jaro, ale sor-
timent byl dostatečně bohatý 
a malé sazeničky i již kvetoucí 
pestrá škála truhlíkových rostlin 
či skalniček lidem dávali naději, 
že mohou očekávat radostnější 
chvíle na svých zahradách, bal-
kónech či ve svých domovech, 
i pocit jistoty, že alespoň ob-
vyklý přírodní koloběh zůstává 
zachován. Kromě úlovků, o kte-
ré se budou v následujícím ob-
dobí ochotně starat, lidé, jak je 
pro Frýdek-Místek typické, tvo-
řili „fronty na maso“. Větší vý-
běr potravinového sortimentu 
by měl postupně přibývat v dal-
ších termínech. „Budeme se 
podle aktuálních podmínek sna-
žit o co nejpestřejší sortiment 
v návaznosti na to, co nám do-
volí platná omezení a opatření. 
Po prvním trhu se samozřejmě 
ozývají další prodejci, na dru-
hou stranu řada farmářů byla 
koronavirem donucena najít si 
i jiné alternativy, jak své zboží 
dostat k zákazníkům, takže uvi-
díme,“ hodnotil rozjezd organi-
zátorský tým z živnostenského 

Reakce na příspěvek 
pana zastupitele Po-
buckého „Kdo měl na sta-
rost městský majetek“  

Rekonstrukce rozvodů 
v bytovém domě na ul. Anen-
ská č. p. 689 se bude prová-
dět jednoduše proto, že je 
potřeba. Skutečnost, že při 
rekonstrukci budou nájemníci 
bytů omezeni, netěší nikoho. 
Snad jen pana Pobuckého, 
který o tom může psát způso-
bem, jako by se mělo jednat 
o nějakou truc akci nového 
vedení města. 

Přitom jak pan Pobucký 
sám píše, na tuto akci byly 
peněžní prostředky vyčleně-
ny na začátku roku 2021. Sta-
lo se tak rozpočtovým opat-
řením rady města č. 19 ze 
dne 23. 2. 2021. Rekonstruk-
ce rozvodů v tomto domě 
byla zařazena do zásobníku 
akcí investičního odboru. Ni-
koliv odboru správy obecního 
majetku. Stalo se tak v době, 
kdy měl pan Pobucký odbor 
investic v gesci. Světe, div 
se. Právě ten samý odbor in-
vestic, který měl vždy rekon-
strukci zabezpečovat.  

Nechce se mi věřit, že by 

nyní pan Pobucký kritizoval 
postup města v záležitosti, pro 
jejíž realizaci v orgánech měs-
ta jako primátor sám hlasoval. 
A že by si po tak dlouhém pů-
sobení na městě pletl gesce 
náměstků ani si nepamatoval 
působnost odborů magistrá-
tu. Pokud by to ovšem nebylo 
pouze a jen z důvodu, že nyní 
nemůže jako spasitel vystupo-
vat právě on sám. Já tu touhu 
určitě nemám.

Věřím, že pan Pobucký 
bude jako opoziční zastupi-
tel schopen postupem času 
vést věcnou debatu. Zata-
žení Nové scény Národního 
domu do problematiky rekon-
strukce domu na ul. Anenská 
v jeho příspěvku o tom zatím 
nesvědčí.

Osobně nevidím žádný 
smysl v přízemní kritice všeho 
a všech za každou cenu. Na-
opak vidím smysl v realizaci 
akcí, které jsou nutné a pro-
spěšné, byť bohužel dočasně 
omezující. Bez ohledu na to, 
jaká je na městě momentálně 
koalice. 
 Radovan Hořínek, 
 náměstek primátora 
 pro majetkoprávní vztahy 
 a majetkové účasti města

úřadu. „I nadcházející trh bude 
ještě hodně o květinách a saze-
nicích, protože spoustu lidí ješ-
tě vyčkávalo, až bude „po zmrz-
lých“. Každopádně se potvrdilo, 
že farmářské trhy ve Frýdku-
-Místku mají své místo a speci-

fickou atmosféru, takže i po té 
nucené pauze je do budoucna 
na čem stavět,“ těší náměstka 
primátora Jakuba Míčka, který 
zve občany i na další nejbližší 
termíny – 20. května a 3. a 17. 
června.  (pp)

KVĚTINOVÝ TRH: O úvodní Beskydské farmářské trhy, zaměřené 
na sazenice, byl velký zájem.  Foto: Petr Pavelka

BESKYDSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY BYLY PLNÉ SAZENIC

≈ reakce vedení města ≈
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Statutární město Frýdek-
-Místek v dubnu učinilo ně-
kolik významných adminis-
trativních kroků směrem 
k zahájení rekonstrukce 
domu č. p. 1083 na ulici Tě-
šínská, kde má vzniknout 
nové kontaktní centrum 
městské policie a přesíd-
lit přestupkové oddělení 
magistrátu. Tuto nemovi-
tost radnice nabyla v rámci 
směny se Slezanem v roce 
2017 a nyní se projekt dove-
dl k žádosti o stavební po-
volení a současně bylo po-
žádáno o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Státního fondu 
podpory investic, který po-
máhá vlastníkům území se 
starou stavební zátěží.

„Konečně se vše výrazněji 
hýbe dopředu. Předpokládáme 
zahájení stavebních prací ně-
kdy v říjnu, čímž se vlastně za-
čne revitalizovat celé to území 
od ulice Těšínské až po vlakové 
nádraží, v souladu s Memoran-
dem o spolupráci se slezanským 

holdingem, uzavřeným v roce 
2016. Slezan zde má další vel-
ké plány, takže by zde vlastně 
měla vzniknout jakási celá nová 
městská čtvrť se zajímavými 
službami a bulvár navazující 
na budoucí dopravní terminál,“ 
uvedl náměstek primátora Jiří 
Kajzar.

„Sledovali jsme programy 
zaměřené na brownfieldy, kte-
ré podporují přeměnu starých 
průmyslových center na něco 
smysluplného, a podali jsme 
žádost, kterou můžeme získat 
skoro 35 milionů a dalších 15 
formou bezúročného úvěru. 
Celkové předpokládané náklady 
šplhají k 70 milionům a v dnešní 
době obzvlášť je důležité každé 
vylepšení příjmové stránky roz-
počtu,“ doplnil náměstek pri-
mátora Jakub Míček.

V částečně podsklepeném 
dvoupodlažním objektu s pod-
krovím má po rekonstrukci síd-
lit městská policie s celou svou 
administrativou i potřebným 
zázemím pro terénní pracovní-

JEDNÁNÍ SE SLEZANEM: Nové vedení města ihned obnovilo na spo-
lupráci se zástupci slezanského holdingu.  Foto: Petr Pavelka

Zástupci odboru správy 
obecního majetku s náměst-
kem primátora Radova-
nem Hořínkem v uplynulých 
dnech konzultovali možnosti 
napojení dalších městských 
objektů na pult centralizova-
né ochrany městské policie, 
který již zajišťuje ochranu 
například školních budov 
nebo autobusového nádraží.

„Potřebovali jsme prověřit mož-
nosti v návaznosti na rozhodnutí 
Českého telekomunikačního úřa-
du a nové kmitočty Policie Čes-
ké republiky, které přináší nutné 
změny u některých objektů v mo-
dernizaci stávajícího zabezpečo-
vacího zařízení,“ vysvětlil náměs-
tek primátora Radovan Hořínek. 
Ten si v sídle městské policie pro-
hlédl i dozorové centrum kamero-
vého systému a vyslechl si ředite-

le Ivo Kališe, co vše bylo k vidění 
v časech restrikcí. „Největším pro-
blémem byla dětská hřiště. Lidé 
nám volali, že se tam shlukují děti. 
Když jsme přijeli na místo, tak se 
rozprchly, a za chvíli jsme to měli 
na monitorech znovu. Podobně 
jsme bojovali na skateparku, který 
není oplocený ze všech stran, tak-
že se tam někteří jedinci navzdory 
zavření pokoušeli pořád pokoutně 
dostat. Celkově si myslím, že jsme 
lockdown zvládali dobře, lidsky, 
s rozumem. A lidé byli snad až 
na jeden incident a problémy na-
vázané na aktivitu Chcípl pes také 
rozumní. Sami strážníci to přitom 
neměli jednoduché, když napří-
klad i po očkování nebo prodělání 
nemoci museli v posádkách být 
v automobilech s respirátory,“ 
shrnul ředitel městské policie Ivo 
Kališ.  (pp)

KAMEROVÉ CENTRUM: Hlídá bezpečí občanů i majetek města. 
 Foto: Petr Pavelka

MĚSTO CHRÁNÍ SVÉ OBJEKTY

4. května se uskutečnila 
na frýdeckém hřbitově ko-
morní pietní akce ke květno-
vým událostem, jež vrcholily 
koncem týdne Dnem vítěz-
ství, který jsme si připomněli 
státním svátkem. Kvůli ome-
zením v době koronavirové 
chyběli tentokrát legionáři, 
školáci, zástupci z řad obča-
nů i v minulosti častí hosté 
z ruského konzulátu.

Zástupci vedení města uctili 
památku padlých při osvobození 
Frýdku-Místku karafiáty u jed-
notlivých pomníčků i velkým 
věncem symbolizujícím trikolóru 
u hlavního památníku. Obvyklý 
proslov by neměl posluchače, ale 
přímo na místě se primátor Petr 
Korč vyjádřil přítomným médiím: 

„Dnešní situace neumožňova-
la nějaký větší pietní akt, pro-
to jsme se rozhodli jako vedení 
města takto komorně uctít pa-
mátku, protože dnešní den je vý-
znamným dnem v historii města 
i v rámci celých dějin evropského 
kontinentu. Tyto velké okamžiky 
bychom neměli opomíjet. Ne-
měli bychom na ně zapomínat, 
ani na hrdiny tehdejší doby, 
kteří osvobodili město a za naši 
svobodu položili cenu nejvyšší, 
vlastní životy.“

Památník na frýdeckém hřbito-
vě připomíná pomníčky a čestný-
mi hroby stovky hrdinů, řadových 
ruských vojáků i důstojníků Rudé 
armády, ale i obětí z řad občanů 
místních, padlých při osvobozo-
vacích bojích.  (pp)

HOLD HRDINŮM: Zástupci frýdecko-místecké radnice uctili padlé 
v 2. světové válce.  Foto: Petr Pavelka

KOMORNÍ PIETA K OSVOBOZENÍ

NOVÉ SÍDLO MĚSTSKÉ POLICIE NA TĚŠÍNSKÉ ULICI

ky, která tak opustí své stávající 
sídlo, kde se už nedaří zajistit 
potřebný standard. „Přesunu-
tím městské policie a přestup-
kového oddělení do jednoho 
objektu dojde k vhodnému 
propojení agend. Zaměstnanci 

přestupkového oddělení se bu-
dou cítit bezpečněji. Při ústních 
správních řízeních bude spolu-
práce jednodušší a operativ-
nější,“ vyjmenoval výhody se-
stěhování náměstek primátora 
Leonard Varga.  (pp)
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BAREVNÉ KOBERCE: Tulipány letos opravdu zaujaly.  Foto: Petr Pavelka

PESTROST PŘEDEVŠÍM: Oči se nenudí.  Foto: Petr Pavelka

Opožděné jaro, které 
způsobilo, že se můžeme 
po městě kochat v jeden čas 
i kombinacemi druhů, které 
by jinak nakvétaly postupně, 
naplno rozzářilo celé město 
záplavou květů, které jsou 
potěchou pro oko, ale i pro 
užitečný hmyz. Občany měs-
ta tak rozvolnění zastihlo 
v době, kdy mohou čerpat 
síly a lepší náladu v kultivo-
vaném veřejném prostoru, 
kde má příroda své místo.

O to, aby vše v tomto směru 
fungovalo a ladilo, se starají za-
městnanci technických služeb TS 
a.s. spolu se zástupci odboru ži-
votního prostředí a zemědělství. 
Nic nevznikne mávnutím kou-
zelného proutku, rozkvetlé ulice 
jsou výsledkem systematické 
práce. Aby záhony mohly zdobit 
macešky nebo pomněnky, musí 
být vysázeny v předchozím roce, 
podobně jako je tomu u cibulovin, 
kterých jsou po městě desetitisí-
ce. Koberce krokusů na známých 
místech už zmizely, ale každým 
rokem přibývají i nová, naposle-
dy například v parku Jižní svahy 
nebo na bývalém autobusovém 
stanovišti v mobilních nádobách.

Kromě směsice barev jsou 
v této chvíli už k vidění i zpracova-
né záhony hnědé hlíny, které jsou Radost z květů ve městě 

nepřinášejí pouze květiny, 
významnou část mají na svě-
domí i dřeviny. I letos na úze-
mí města v jarním období při-
byla výsadba nových stromů 
a keřů. Už do konce dubna 
zvládli zaměstnanci tech-
nických služeb na sídlištích 
i v parcích vysadit úctyhod-
ných 57 stromů a 1 549 keřů. 

Vhodná místa pro výsadbu již 
předtím vybrali pracovníci odbo-
ru životního prostředí a země-
dělství s ohledem na vhodnost 
jednotlivých druhů do městských 
podmínek. Ve skladbě výsadby 

převládají listnáče, například jí-
rovce, duby, javory okrasné višně 
a sakury. „Nejpočetnější výsadba 
byla realizována v Sadech Bedři-
cha Smetany, kde nově poroste 
osm stromů, sedm bylo vysázeno 
na veřejném pohřebišti ve Skalici 
jako náhradní výsadba za pokáce-
né stromy,“ uvedl předseda před-
stavenstva TS a.s. Jaromír Kohut.

Mezi více než patnácti sty no-
vých keřů převládají vajgélie, zla-
tice, hortenzie, tavolníky, které 
se brzy zařadí do barevného pe-
lotonu kvetoucí nádhery ve měs-
tě, kterou doplňují i obnovené 
živé ploty.  (pp)

BEREVNÉ SÍDLIŠTĚ: Sakury jsou osvědčený hit. 
 Foto: Petr Pavelka

JARNÍ VÝSADBA DŘEVIN

MĚSTO V KVĚTU – POTĚCHA PRO OČI I PRO HMYZ

připraveny změnit se v rozkvetlou 
louku. Informativní cedulky zvěs-
tují lidem, co mohou v dalších 
týdnech a měsících čekat. „Přeji 
vám krásný den, jsem letničkový 
záhon z přímého výsevu a jme-
nuji se Carmenta. Chvíli mi trvá, 
než začnu kvést, ale od poloviny 
června vám postupně ukáži bílé 

a růžové květy krásenky zpe-
řené a slunečně ohnivé květy 
sluncovky kalifornské. Výrazně 
červenou barvu ukáží máky seté, 
které zjemní bílý šater latnatý. 

Zbarvíme se také do modra, díky 
květům lnu velkokvětého. Mou 
dominantou bude několik květů 
zářivé slunečnice roční,“ zní jeden 
z cedulkových příslibů.  (pp)
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Šárka Nahodilová, 4. ZŠ:
1. Děti se do školy těšily pře-

devším na třídní kolektiv. Izolace 
byla velmi dlouhá. Některé děti 
vypadly z pracovního tempa, 
zhoršilo se soustředění, je jen 
málo žáků, kterým distanční vý-
uka zcela vyhovuje.

2. Děti jsou unavené, mají vel-
mi rozptýlenou pozornost, chybí 
jim sociální kontakt. Postupem 
času jejich motivace k práci upa-
dá. 

3. Testování žáků proběhlo 
bez komplikací, při prvním testo-
vání pomáhali s organizací testo-
vání učitelé i asistenti pedagoga, 
malé děti pojaly testování jako 
hru, proto se nikdo testování ani 
výsledků neobával.

4. Pozitivní případ se nevyskytl.
5. Doufáme, že nám epidemi-

ologická situace umožní návrat 
žáků druhého stupně v co nejdří-
vějším možném termínu.

Iveta Zechová, 7. ZŠ:
1. Návrat dětí ve srovnání 

s dřívějškem je jiný v souvislos-
ti s nastavením rotační výuky. 
V současné době se nám vrátili 
do školy k prezenční výuce pou-
ze žáci 1. stupně ZŠ, a to „rotač-
ně.“ Jeden týden jsou přítomni 

ve škole, další týden jsou doma 
na distanční on-line výuce. Ro-
tační výuka se nám nejeví jako 
šťastné řešení. Žáci přijdou 
do školy v pondělí, kdy minimál-
ně dva dny se snažíme žáky na-
startovat do normálního a řádné-
ho režimu ve škole, tj. soustředit 
se na práci ve vyučovací hodině, 
vzbudit v nich zájem o učivo… 
Když se to podaří a začíná vše 
fungovat, opět se vrací v dalším 
týdnu k distanční výuce.

2. Ano pozorovali. U většiny 
žáků je cítit únava, lenost až apa-
tie k učení a poznávání něčeho 
nového. Mezi žáky jsou značné 
rozdíly ve vědomostech, které 
mohli získat při distanční on-line 
výuce, což souvisí s rozdílností 
motivace a podpory ze strany je-
jich rodin a také z míry studijních 
předpokladů a komunikačních 
schopností každého jednotlivce. 
V sociálním kontaktu se mi jeví 
jako méně průbojní, mám pocit, 
že se někteří žáci o přestávkách 
do komunikace se spolužáky ne-
zapojují tak jako obvykle. Domní-
vám se, že si někteří zvykli více 
na komunikaci přes sociální sítě 
a aplikace.

3. Organizace a příprava 
na testování nebyla úplně jedno-

duchá, byla náročná pro všech-
ny zaměstnance školy, kteří se 
museli s touto situací vyrovnat. 
Složitá situace byla zejména tím, 
že jsme všechny informace k tes-
tování získávali postupně a jako 
vždy s krátkým časovým před-
stihem. O víkendu před prvním 
týdnem s testováním jsme museli 
vyhotovit pro všechny žáky sto-
jánky ze dřeva pro zkumavky, kdy 
je testovací sady neobsahovaly. 
Se samotným testováním jsme 
se vyrovnali na jedničku, a to 
především díky kreativitě třídních 
učitelek a jejich asistentů při in-
struktáži k testování. Nejmenší 
děti se dočkaly i sladké odměny 
za zvládnutí situace. Všichni žáci 
následně zvládli samotestování 
bez obtíží. Nikdo nejevil známky 
toho, že by se bál výsledku nebo 
měl stres z testování.

Žáci, mající obavy, byli první 
den testováni ve vymezeném 
prostoru za asistence rodičů, 
kteří o to projevili zájem. Další 
dny už vše zvládali bez pomoci 
rodičů.

4. Na naší škole jsme do dneš-
ního dne neměli žádný pozitivní 
případ.

5. Doufáme, že se základní 
školy v dohledné době vrátí už 
do běžné situace, kdy děti budou 
moci chodit každý den do školy, 
rodičům ubude starost se vzdě-
láváním svých dětí a konečně 
skončí pro ně tato velmi složitá 
a náročná doba. Chci jim podě-
kovat za spolupráci se školou, 
která je v této době intenzivněj-
ší, a za velkou podporu a slova 
uznání, která padla na adresu 
naší školy.

Libor Kuča, 11. ZŠ:
1. V této chvíli se do prezenční 

výuky rotačním způsobem za-
čali vracet žáci mladšího školní-
ho věku. U těch nejmladších je 

střídavý způsob výuky, kdy jsou 
žáci týden ve škole a týden se 
vzdělávají doma, asi nejnároč-
nější. Je pro ně složité zvyknout 
si na změny režimů, které tato 
forma vzdělávání s sebou nese. 

Z hlediska vědomostí je situ-
ace obdobná jako v předcháze-
jící době. Někteří žáci jsou ak-
tivní více, někteří méně. Záleží 
na domácí přípravě a pozornosti 
v hodinách distančního vzdělá-
vání. Mezi žáky se začínají pro-
jevovat větší rozdíly v získaných 
vědomostech a také v míře jejich 
upevnění. 

Co se zlepšilo, je technické 
vybavení učitelů i žáků. Pedago-
gům byly zakoupeny notebooky 
nutné pro on-line výuku. Škola 
poskytuje žákům možnost zapůj-
čení výpočetní techniky a připo-
jení na internet. Někteří žáci za-
čali využívat také individuálních 
konzultací, při kterých si mohou 
procvičit a upevnit učivo s pe-
dagogickým pracovníkem přímo 
ve škole. S chováním žáků se 
větší problémy dosud neobjevily.

2. Sociální kontakt dětem 
v každém případě chybí. Jsou 
čím dál víc unavenější a pasiv-
nější. Některým on-line výuka 
nevyhovuje vůbec. Momentálně 
je těžké zjistit, kdo opravdu pra-
cuje a kdo je pouze „přítomen“. 
Často se objevují otázky typu: co 
děláme, kde jsme…? Odpověďmi 
pak bývají – nevím, nefunguje mi 
mikrofon, padá mi připojení....

Oproti tomu někteří žáci velmi 
dobře spolupracují, pravidelně 
plní domácí přípravu a odevzdá-
vají úkoly v rámci naší používané 
platformy pro distanční výuku.

Při ověřování znalostí nelze 
bezpečně určit, zda si žáci vě-
domosti osvojili při výuce či je to 
v převažující míře práce někoho 
dalšího. Učitelé tak nemají odpo-
vídající zpětnou vazbu. 

ANKETA ŘEDITELŮ ŠKOL K NÁVRATU DĚTÍ DO TŘÍD – II.
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 10. květnu)
5. V jaký další možný vývoj v oblasti školství doufáte? 
6. Sami můžete doplnit jakýkoliv svůj postřeh, pohled 

na současnou situaci…

I PRVŇÁCI TO ZVLÁDAJÍ: S pomocí paní učitelek nebo asistentek 
si s testy poradí i žáci prvních tříd.  Foto: Petr Pavelka

TESTOVÁNÍ: V předchozích letech nepředstavitelný, dnes typický 
obrázek ze školního prostředí.  Foto: Petr Pavelka
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3. Přípravu testování škola 
musela zvládnout ve velice krát-
ké době. Závazné informace ško-
la obdržela od ministerstva škol-
ství do datové schránky v noci ze 
středy na čtvrtek předcházejícího 
týdne. I poté se některé pokyny 
a podmínky testování stanovené 
ministerstvem měnily, což nebylo 
optimální.

Také samotné testy, které za-
jistilo a distribuovalo minister-
stvo na jednotlivé školy, nebyly 
ty nejvhodnější. Představa, že 
i ti nejmladší žáci manipulují zce-
la samostatně s pěti komponen-
ty, ze kterých se testovací sada 
skládá, nám jistotu a pohodu 
před testováním nedodala. Kom-
plikaci přinesla také skutečnost, 
když jsme ve čtvrtek zjistili, že 
testovací sady nejsou komplet-
ní a jejich podstatná část chybí. 
I po konzultaci s ministerstvem 
jsme dospěli k závěru, že daný 
problém za nás nikdo nevyřeší 
a musíme situaci zvládnout sami.

Na tomto místě bych rád po-
děkoval rodičům těch nejmlad-
ších žáků, že mnozí škole v dané 

situaci pomohli a své děti k tes-
tování doprovodili. Také pedago-
gičtí pracovníci, kteří zajišťovali 
testování v jednotlivých třídách, 
významnou měrou přispěli 
k tomu, že vše nakonec proběhlo 
bez jakýchkoli komplikací a žáci 
i od těch nejmenších tříd začali 
brát další testování jako určitou 
formu dobrodružství. 

Někteří žáci měli určité obavy 
z toho, co se stane, když test 
bude pozitivní. Nyní jsou dané 
obavy zcela rozptýleny, také díky 
tomu, jakých výsledků testování 
dosahuje. 

4. Od počátku testování 
na naší škole bylo k pondělku 
26. dubna uskutečněno 724 tes-
tů jak žáků, tak zaměstnanců 
školy. Výsledky všech testů byly 
negativní. Zde se otevírá prostor 
k dalším možným úvahám, ale to 
bychom se dostali k jinému té-
matu.

5. Dlouhotrvající distanční vý-
uka je velmi náročná pro všechny 
zainteresované strany. Ať už to 
jsou žáci, jejich zákonní zástupci 
nebo vyučující.

Díky distanční výuce se 
do českého školství významným 
způsobem promítly i nové formy 
a prostředky vzdělávání. Nej-
sou však schopny zcela nahradit 
osobní přítomnost při vzdělávání 
a interakci žáka a učitele.

Doufáme, že se všichni žáci 
do konce školního roku vrátí ale-
spoň na rotační výuku. Znalosti 
každopádně získávají. Problé-
mem je to, že učivo není žáky 
dostatečně osvojeno a procvi-
čeno. Také se zvětšují rozdíly při 
vzdělávání mezi žáky s různým 
zázemím. 

Denisa Rožnovská, 
ZŠ Skalice:

1. Online výuka trvala opravdu 
hodně dlouho, zejména 3. a 5. 
ročníku. Co se týče vědomostí, 
snažily jsme se potřebným po-
skytovat individuální podporu, 
takže v naší škole se „nůžky“ 
nerozevíraly. Nicméně po návra-
tu do lavic si musely děti znova 
přivykat školnímu režimu, delší-
mu rozvrhu i větší kázni, než byly 
zvyklé z domu. Nepozorujeme 

ale žádné větší potíže s aklimati-
zací do školního prostředí.

2. Online výukou byli otráveni 
úplně všichni, děti, učitelé i ro-
diče. Tento způsob výuky trval 
příliš dlouho. Výsledky i přístup 
je podobný.

3. Testy, které jsme dostali, 
jsou naprosto nevhodné pro sa-
motestování žáků na 1. stupni. 
Žáci 1. ročníků to zvládnou pouze 
za asistence dospělého a i star-
ší žáci měli problémy. Nejen, že 
jsme museli improvizovat s výro-
bou stojánků, které v testech sice 
byly, ale pro dané testování nepo-
užitelné, tak ve spoustě lahviček 
s roztokem chyběla tekutina. Vše 
se zvládalo jen proto, že učitelky 
vše vymyslely, zařídily, oddozoro-
valy. Nejlepší by bylo, kdyby se 
děti testovaly doma a ze škol se 
nedělala testovací centra.

4. Ne.
5. Doufám, že se ministr škol-

ství a podstatná část minister-
stva školství sebere a odejde 
a nahradí je odborníci, kteří ví, 
jak to ve školách funguje, a ne-
vymýšlejí nesmysly od stolu. 

„Každý člověk je o to lepší 
a ušlechtilejší, oč více si váží 
přírody. Kdo si váží přírody, 
ten ji i miluje. Láska k pří-
rodě by se měla vštěpovat 
dětem v rodinách i ve ško-
le jako jedna nejvzácněj-
ších vlastností člověka.“ 
 Jan Amos Komenský

V poslední době se kontakt 
s přírodou vytrácí. Možnosti po-
bytu v přírodě jsou omezené, 
hlavně ve městech. Dnešní svět 
je velmi přetechnizovaný. Te-
levize, počítač, hry nebo video 
nemohou nikdy vynahradit kon-
takt s přírodou. Dítě k poznává-
ní přírody potřebuje zkušenosti 
získané pomocí vlastních sil. 
A právě příroda umožňuje dítěti 
všestranný rozvoj. Současným 
problémem však není jen nedo-
statek kontaktu s přírodou, ale 
i její stav. Problematika život-
ního prostředí se týká každého 
člověka na Zemi. Proto je důle-
žité seznamovat děti s životním 
prostředím a jeho nedostatky 
již v předškolním věku. Děti mají 
velkou schopnost empatie, vel-
kou touhu pomáhat, a proto má 
ekologická výchova v mateřské 
škole své nezastupitelné místo.

Mateřská škola Mateřídouška 
se pyšní titulem Ekoškola od roku 
2016, letos budeme obhajovat ti-
tul již podruhé, a tak našim dě-
tem péče o přírodu a ochrana 
životního prostředí není cizí.

V letošním školním roce nám 

oslavu Dne Země sice kompli-
kovala epidemická situace, ale 
přesto jsme se jí zhostili velmi 
úspěšně. Díky obětavému nasa-
zení Ekotýmu, který v naší ma-
teřské škole pracuje, se do akce 
mohly zapojit i děti, které v sou-
časné době mateřskou školu na-
vštěvovat nemohou.

Ve čtvrtek 22. dubna jsme se 
v rámci Dne Země vydali na po-
znávací cestu s úkoly zaměře-
nými na ochranu životního pro-
středí. Týkaly se oblastí: Planeta 
Země, Jídlo a svět, Vzduch, Voda, 
Slunce a Odpady. Pečlivě připra-
vená trasa nás zavedla z mateř-
ské školy až na bývalé dožínkové 
hřiště ve Starém Městě. Děti se 
dozvěděly spoustu nových zají-
mavostí o naší planetě a o tom, 
jak ji chránit. Na zpáteční cestě 
nás sice zastihl déšť, ale společ-
ně prožité chvíle a odměna za to 
stály. Výlet se všem moc líbil.

Členové Ekotýmu vyzvali 
k účasti také rodiče dětí, kte-
ré jsou z epidemických důvo-
dů doma. Informovali je, že se 
na poznávací cestu se svými 
dětmi mohou vypravit kdykoli. 
Úkoly budou na trase k dispozici 
až do 29. dubna. Věříme, že se 
k nám také připojí a své zážitky 
zdokumentují. Informace k akci 
a záznamové archy jsme umístili 
na plot mateřské školy, aby byly 
dostupné i široké veřejnosti.

 Marie Divišová, 
 zástupkyně ředitelky

DĚTI Z MŠ MATEŘÍDOUŠKA OSLAVILY DEN ZEMĚ

ZUŠ HLEDÁ NOVÉ TALENTY
Základní umělecká škola ve Frýdku-Místku 

přijímá nové žáky pro školní rok 2021–2022.
Přijímáme děti od šesti let, vyučujeme hře na většinu 
hudebních nástrojů a zpěv. Kromě hudby vyučujeme 

výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor.
Rovněž připravujeme studenty ke studiu na středních 

a vysokých školách s uměleckým zaměřením.
Do přípravné hudební výchovy jsou přijímány děti, 

které 1. září t. r. nastupují do 1. třídy ZŠ.

Zájemci o studium vyplní předem online přihlášku 
na webu školy – http://www.zusfm.cz, 

kde jsou také požadavky k přijímací zkoušce. 
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Dům na půl cesty ve Frýd-
ku-Místku nabízí mladým 
dospělým ubytování a vše-
strannou podporu.

Kdo jsme a co nabízíme: 
Dům na půl cesty ve Frýdku-
-Místku je registrovaná pobytová 
sociální služba, provozovaná jako 
zařízení Centra sociálních služeb 
Ostrava, o.p.s. Zkušený tým na-
šich pracovníků pomáhá mladým 
dospělým překonat nepříznivou 
sociální situaci a usnadnit jim 
vstup do samostatného života. 
Služba nabízí možnost dočasného 
ubytování, zpravidla na dobu jed-
noho roku, a to v bytech na území 
Frýdku-Místku. Uživatelé služby 
za pomoci sociálních pracovníků 
zároveň posilují svoje schopnosti 

a dovednosti k vedení samostat-
ného života, a to zejména v ob-
lasti zabezpečování domácnosti 
a hospodaření s penězi, obstará-
vání osobních záležitostí, hledání 
vhodného zaměstnání, zvyšování 
kvalifikace či dokončení vzdělání. 

Pro koho tu jsme: Služ-
ba je určena mladým dospělým 
ve věku 18–26 let, a to jak jed-
notlivcům, tak bezdětným párům.

Další informace poskytne-
me na těchto kontaktech: 

Telefon: 774 789 830, 
774 774 638, e-mail: dpcfm@ 
@css-ostrava.cz

Osobní kontakt v kanceláři 
služby: Antonínovo náměstí 92, 
Frýdek-Místek Lukáš Javorek, 

 vedoucí služby

POMÁHÁME SE STARTEM DO ŽIVOTA 

O dotace z dotačního pro-
gramu „Podpora a rozvoj 
kulturních aktivit ve městě 
Frýdek-Místek na rok 2021“ 
je možno žádat do konce 
května.

„S postupujícím rozvolňováním 
začalo mít konání kulturních akcí 
jasnější kontury, a tak je pro po-
řadatele, muzikanty, výtvarníky, 

divadelníky a vůbec všechny, 
kdo se pohybují kolem živé kultu-
ry, ideální příležitost ucházet se 
o finanční prostředky, které jsou 
na podporu kulturních aktivit 
vyhrazeny. Žádosti se snažíme 
posuzovat maximálně objektivně 
a podpoříme všechny smysluplné 
projekty, které pomohou v druhé 
polovině roku restartovat kultur-

ní život ve městě, na což už se 
všichni moc těšíme,“ vyzývá rad-
ní Jakub Tichý.

Kontaktní osoba pro do-
tační program: 

Jitka Kališová, odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy, 
tel. 558 609 202, kalisova.jitka@ 
@frydekmistek.cz.

Veškeré informace související 

s dotačním programem „Pod-
pora a rozvoj kulturních aktivit 
ve městě Frýdek-Místek na rok 
2021“ včetně formulářů a podmí-
nek jsou k dispozici na interne-
tové stránce Statutárního města 
Frýdek-Místek (magistrát / odbo-
ry magistrátu / odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy / 
dotace).

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA A ROZVOJ KULTURNÍCH AKTIVIT

Zápisy dětí do 1. roční-
ku základního vzdělávání 
proběhly v souladu s meto-
dickým doporučením Minis-
terstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR bez osob-
ní přítomnosti dětí ve ško-
le v prodlouženém termínu 
od 6. 4. do 20. 4. 2021. 

Ředitelé škol obdrželi 589 žá-
dostí o přijetí k povinné školní 
docházce, což je v porovnání 
s minulým rokem o 40 žádostí 
více. Nejvíce prvňáčků bylo za-
psáno v základních školách na tř. 
T. G. Masaryka (1. ZŠ) a na ulici 
El. Krásnohorské (5. ZŠ). Ředitelé 
frýdecko-místeckých základních 
škol přijali nejen děti ze svých 
školských obvodů, ale také všech-
ny děti z jiných spádových škol. 

Povinnou školní docházku mu-

sejí 1. září 2021 zahájit děti, kte-
ré do 31. srpna 2021 dovrší věku 
šesti let, pokud jim nebyl povo-
len ředitelem školy odklad. O od-
klad školní docházky požádalo 97 
zákonných zástupců dětí, tj. o 15 
žádostí více než v roce předchá-
zejícím. Odklad je možný pouze 
při doložení dvou doporučují-
cích posouzení, a to příslušného 
školského poradenského zaříze-
ní (pedagogicko-psychologická 
poradna, speciálně pedagogické 
centrum) a odborného lékaře 
nebo klinického psychologa.

V současné době se v 1. roč-
níku základních škol vzdělává 
441 žáků ve 22 třídách. V příš-
tím školním roce by mělo do 23 
tříd 1. ročníku základních škol 
nastoupit 492 prvňáčků. Přesná 
čísla budeme znát až v září.

PRVŇÁCI: Snad budou příští prvňáci taky tak v pohodě, nejlépe 
i bez roušek.  Foto: Petr Pavelka

ZÁPISY DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
SE KONALY BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE

Upozorňujeme občany, že 
splatnost místního poplatku 
za komunální odpad a za psy 
je 31. 5. 2021. Poplatek za ko-
munální odpad činí 696 Kč 
na osobu za rok, pro občany 
nad 70 let 348 Kč na osobu 
za rok. Děti do šesti let jsou 
od poplatku zcela osvobozeny.

Poplatek za psa v bytovém domě 
činí 1 500 Kč za rok, za psa v rodin-
ném domě v katastru Frýdek a Mís-
tek 700 Kč za rok a v katastru Pan-
ské Nové Dvory, Lískovec, Lysůvky, 
Chlebovice a Skalice 300 Kč za rok.

Osoby starší 65 let hradí popla-
tek za psa ve výši 200 Kč za rok. 
Tuto částku hradí také lidé po-
bírající invalidní, starobní, vdov-
ský, vdovecký a sirotčí důchod, 
přičemž tento je jejich jediným 
zdrojem příjmu, což musí doložit 
potvrzením o pobírajícím důchodu.

Místní poplatky lze uhradit:
- prostřednictvím městského 

PORTÁLU OBČANA (osoby, které 
si zřídily přístup prostřednictvím 
internetového portálu Statutární-
ho města Frýdek-Místek).

- převodem na bankovní účet 
města, a to:

• odpad: na bankovní účet 
města vedený u Komerční banky 

a.s. na číslo účtu:
19-3767000237/0100 
(č. ú. se nemění)
• pes: na bankovní účet měs-

ta vedený u Komerční banky a.s. 
na číslo účtu:

19-928781/0100 (č. ú. se nemění)
• Variabilní symbol (VS) – je vaše 

přidělené číslo, které je po celou 
dobu poplatkové povinnosti stej-
né. Mění se pouze v případě, že 
z vaší strany dojde ke změně, kte-
rou jste nahlásili správci poplatku 
(např. vyplnění tiskopisu Prohláše-
ní typu A nebo B). 

Pokud tento VS neznáte, bude 
vám sdělen správcem poplatku. 
Kontakty na správce poplatku 
(oddělení místních poplatků): 

https://www.frydekmistek.cz/
cz/magistrat/odbory-magistratu/
odbor-financni/kontakty/

- v hotovosti nebo platební 
kartou na pokladnách Magis-
trátu města Frýdku-Místku, a to 
v době pokladních hodin:

• v budově magistrátu na ul. 
Radniční 1148 ve Frýdku, v přízemí

• v budově magistrátu na ulici 
Politických obětí v Místku, v přízemí

- prostřednictvím poštovní pou-
kázky na poště (vyplní si občan sám)

- prostřednictvím SIPO 

SPLATNOST POPLATKŮ DO KONCE KVĚTNA
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Statutární město Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji níže uvedených osobních automobilů 
formou nabídkového licitačního řízení:

NABÍDKOVÉ  LICITAČNÍ  ŘÍZENÍ

Nejnižší nabídková cena je 49.300 Kč.

 osobní automobil ŠKODA OCTAVIA COMBI LPG ACTIV 1.6
RZ 7T8 0159
rok výroby: 2012
obsah motoru: 1 595
počet ujetých kilometrů: 271 616

Nejnižší nabídková cena je 81.500 Kč.

 osobní automobil PEUGEOT PARTNER typ 7, 1.6
RZ 9T8 0156
rok výroby: 2016
obsah motoru: 1 598
počet ujetých kilometrů: 134 878

Nejnižší nabídková cena je 22.600 Kč.

 
speciální požární automobil VOLKSWAGEN TRANSPORTER
RZ 6T7 9015
rok výroby: 1996
obsah motoru: 2 461
počet ujetých kilometrů: 258 738.

Prodej formou nabídkového licitačního řízení se uskuteční dne 31. 5. 2021 v 14.00 hod. 
v zasedací místnosti v budově Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční č. 10, Frýdek-Místek. 

Účastník nabídkového licitačního řízení se před jeho konáním prokáže platným občanským 
průkazem. Kupní cena musí být zaplacena před podpisem kupní smlouvy.  Bližší informace 
na odboru správy obecního majetku MMFM, tel. 558 609 177. 

Prohlídku výše uvedených vozidel možno domluvit s Ing. Šimkem na tel. 558 609 300.

Prodej formou nabídkového licitačního řízení se uskuteční dne 31. 5. 2021 v 14.30 hod. 
v zasedací místnosti v budově Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční č. 10, Frýdek-Místek. 

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

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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Celosvětová epidemie 
onemocnění covid-19 má již 
od března 2020 negativní 
dopady na celou společnost. 
Onemocnění samotné se 
stalo vážnou zdravotní hroz-
bou, a to především pro zra-
nitelné osoby, kterými jsou 
uživatelé sociálních služeb. 
Armáda spásy ve Frýdku-
-Místku poskytuje své služby 
a péči v Domově Přístav, po-
bytové službě se zvláštním 
režimem, ale také v terén-
ním programu Prevence bez-
domovectví, která se zamě-
řuje na lidi bez domova.

Ve chvílích, kdy pandemie těž-

ce zkoušela personální kapacitu 
našich služeb a jejich možnosti, 
jsme o to více ocenili nebývalou 
ochotu ke spolupráci a solidaritu 
ze stran veřejnosti. 

V lednu 2021 jsme za velkého 
přispění pana Dana Cieślara a dal-
ších 42 dárců, jež věnovali Domo-
vu Přístav Frýdek-Místek finanční 
dar ve výši 27.500 Kč, a pana Jana 
Gabriela, majitele firmy Mike-
ta na výrobu a prodej ponožek 
ve Frýdku-Místku, se kterým jsme 
navázali spolupráci a který naší 
službě prodal ponožky za speciál-
ní cenu, pro naše uživatele mohli 
pořídit pět plných krabic ponožek 
a zásobit je tak na několik let. Po-

nožky putovaly nejen do Domovů 
Přístav ve Frýdku-Místku a v Ost-
ravě, ale také do dalších služeb AS 
v rámci Moravskoslezského kraje, 
kde pomohly potřebným, např. 
v azylových domech či terénní 
službě prevence bezdomovectví.

Díky společnosti SPUR, a. s., 
jsme obdrželi na 1000 ks respirá-
torů, které jsme dodali do našich 
služeb. Respirátory jsou velkou po-
mocí uživatelům sociálních služeb 
Armády spásy – lidem bez domova, 
maminkám samoživitelkám, senio-
rům i rodinám v sociálních bytech, 
pro které je nakupování respirátorů 
obrovskou finanční zátěží.

Na zlepšení podmínek našich 

uživatelů se podílela také společ-
nost Hyundai Motor Manufactu-
ring Czech, s.r.o., která darovala 
15 ks monitorů pro uživatele Do-
mova Přístav Frýdek-Místek. Mo-
nitory budou sloužit uživatelům 
místo TV, což v současné chví-
li, kdy jsou omezeny vycházky 
z důvodu proticovidových opat-
ření, ocení mnoho z nich.

V neposlední řadě jsou to také 
dobrovolníci, kteří se s námi po-
dílejí na tom, že se naši uživatelé 
i v době covidové mají důvod ra-
dovat, a to zejména, když s se-
bou přivedou čtyřnohé parťáky.

 Petra Morcinková, ředitelka 
Domova Přístav Frýdek-Místek

POMOC UŽIVATELŮM ARMÁDY SPÁSY V PANDEMII

Terénní odlehčovací služba 
je jednou z našich terénních 
služeb péče. Tato služba po-
máhá pečujícím osobám zís-
kat čas pro odpočinek či ře-
šení vlastních záležitostí jako 
například návštěva lékaře, 
úřadu, a podobně, s vědomím, 
že je jeho blízký v dobrých ru-
kou a je o něj kvalitně posta-
ráno. O tom, jak to ve službě 
vypadá nyní, po ročním boji 
se zákeřným virem, jsme si 
popovídali s vedoucí služ-
by Kateřinou Göttlicherovou 
a pracovnicemi Danou Grygo-
vou a Janou Zahradníkovou.

Jak se za poslední rok pro-
měnila Terénní odlehčovací 
služba (TOS)?

„Máme registrovanou kapacitu 
na tři uživatele v jednom okamžiku, 
to znamená, že se rozrostl náš tým, 
a jsme schopni vypomoci více lidem. 
V průběhu roku se měnila také různá 
hygienická opatření a postupy, jinak 
vše fungovalo na jaře a jinak pak 
od podzimu a na to jsme museli 
reagovat. Dá se taky říci, že se do-
stáváme více do povědomí lidí. Díky 

tomu, že jsme měli možnost nakou-
pit pomůcky k aktivizačním činnos-
tem, jsme zase o něco flexibilnější 
v nabídce činností pro klienty.“

Lidé nyní nemohou cestovat, 
opouštět domov, ale na nedo-
statek klientů si nestěžujete, 
čím to? Změnila se nějak kli-
entela nebo její preference?

„Více se na nás obracejí lidé 
po propuštění z nemocnice, kdy 
došlo ke zhoršení zdravotního 
stavu a rodina potřebuje poradit, 
pomoci. Stejně tak nás pečují-
cí využívají v době, kdy oni sami 
potřebují vyřešit své zdravotní 
problémy. Tato doba je náročná 
i pro pečující, jsou více unavenější 
a hledají různé možnosti pomoci.“

A co TOS a Covid-19? Celý 
váš malý tým si nemocí pro-
šel. Jak vás to poznamenalo? 

„Když jsme si nemocí procházeli 
my, měli jsme pochopení od peču-
jících i klientů a při péči o klienty 
nám pomohla hodně naše doho-
dářka. Po uzdravení jsme zase 
mohli my na oplátku působit u kli-
entů, kteří covidem onemocněli.“

Změnil se nějak váš pří-

TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA V ČASECH (PO) COVIDU

stup ke klientům? I s ohle-
dem na to, že odhalit tuto 
nemoc v terénu je složitější 
než v pobytových službách.

„Uvědomujeme si, jak velké 
riziko neseme, můžeme nakazit 
sebe, ale i jiné klienty. Mluvíme 
o tomto riziku s klienty i zájem-
ci více než předtím, dodržujeme 
všechna požadovaná hygienická 
opatření. Obezřetnost je více než 
na místě. Někteří klienti mají z to-
hoto onemocnění strach a my se 
je snažíme uklidnit, jsme schopni 
poradit i při prvních příznacích.“

Vnímáte nějaké změny na-
opak u klientů?

Je to různé, někdo se začíná více 
bát onemocnění, jiní zase nabýva-
jí odvahy, že to půjde k lepšímu, 
a jsou ochotni podstoupit i riziko 
toho, že si objednají naše služby 
s vědomím, že chodíme k různým 
uživatelům. U mnoha pečujících 
pozorujeme zlepšení pečovatelské 
práce, což je pozitivní. Rádi ukáže-
me, jak se o blízké lépe starat, a ro-
diny jsou pak velmi vděčné za tuto 
pomoc.“ Martin Hořínek, 
 ředitel Charity Frýdek-Místek

Náš program zaměřený 
na podporu dětí s poruchou 
autistického spektra a jejich 
rodin zpomalil, ale nezastavil. 
Tak jak nám epidemická situ-
ace a s tím spojená hygienic-
ká opatření dovolovala, jsme 
realizovali i naše aktivity. 

Pracovali jsme s jednotlivci 
a malými skupinkami na nácvicích 
herních, komunikačních a soci-
álních dovedností. Pro naše děti 
i jejich rodiče je tato doba ne-
smírně náročná a vyčerpávající. 
Plošné uzavření základních škol 
speciálních vše ještě zhoršilo. 
Chybí pravidelný režim, pohybové 
aktivity, kontakt s vrstevníky.

Přesto i několik pozitivních 

zpráv. Před březnovým úplným 
omezením aktivit se nám ještě 
podařilo otevřít novou skupinu 
pro pět předškolních dětí. Adap-
tace je trochu náročná, ale máme 
dobře nakročeno. Děti si zatím 
hrají samostatně, ale časem pře-
jdeme i k náročnějším aktivitám 
a společným činnostem. V těchto 
chvílích také dokončujeme u nás 
na Adře speciální místnost (her-
nu), ve které budeme moci s dět-
mi pracovat na rozvoji doved-
ností podle jejich individuálních 
potřeb. Moc se na to těšíme.

Nic z výše popsaného by ne-
šlo realizovat bez našich milých 
dobrovolníků. Všichni jsou to 
skvělí a ochotní lidé se srdcem 

na pravém místě. I přes tak tíži-
vou situaci jsou ochotni věnovat 
svůj vzácný čas dětem s autis-
mem, hrát si s nimi, povídat si, 
rozvíjet je. Velké poděkování 
také patří Statutárnímu městu 
Frýdek-Místek, které tento pro-
gram finančně podporuje. Bez 
této dlouhodobé podpory by to 
v tomto rozsahu a kvalitě nešlo 
realizovat. Vždyť v tuto chvíli 
máme možnost spolupracovat již 
s 35 rodinami s dětmi s poruchou 
autistického spektra a neustále 
se hlásí další…  Petr Adamus

PODPORA RODIN S DĚTMI S AUTISMEM SE NEZASTAVILA

Kontakt: Petr Adamus
zástupce vedoucího, supervizor, koordinátor

tel.: 739 838 186, e-mail: petr.adamus@adra.cz
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čet lidí v nouzi, kteří jsou závislí 
na pomoci potravinových bank, 
narostl v loňském roce až o de-
sítky procent. Důvodem je koro-
navirová pandemie, jež připravila 
mnoho obyvatel o práci. S tím 
pak souvisí nedostatek finanč-
ních prostředků, které by pokryly 
alespoň nejnutnější životní po-
třeby. Kdo nestihl darovat v so-
botu, měl ještě týden možnost 
nakoupit v on-line obchodech 
Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco.cz,“ 
uvedla Veronika Láchová, výkon-
ná ředitelka České federace po-
travinových bank. Všem těmto li-
dem jarní kolo Sbírky potravin již 
pomohlo a ještě bude pomáhat 
zvládat nelehkou situaci.

Avšak nebyli jsme jen ve Frýd-
ku-Místku, naše dobrovolníky jste 
mohli potkat v Lidl Třinec a Čes-
ký Těšín, Makro Ostrava nebo 

Kaufland Bruntál. Společně se 
nám v těchto prodejnách podaři-
lo za sobotu vybrat přes 1900 kg 
trvanlivých potravin a přes 130 kg 
drogistického zboží. Aktuálně se 
již potraviny i drogerie distribuují 
potřebným lidem, za které bych 
ráda poděkovala všem, kteří se 
zapojili.

Sbírka potravin se od roku 
2019 koná vždy dvakrát ročně, 
a to na jaře a na podzim. Je orga-
nizována Českou federací potra-
vinových bank, Svazem obcho-
du a cestovního ruchu ČR spolu 
s klíčovými obchodními řetězci 
působícími na českém trhu, Aso-
ciací společenské odpovědnosti, 
Raben Logistics Czech a partne-
ry z neziskového sektoru. Záštitu 
nad její realizací převzal ministr 
zemědělství Miroslav Toman. 

 Marie Slivoníková

Středisko Slezské diako-
nie BETHEL Frýdek-Místek 
provozuje na ul. Malý Kolo-
redov Výdejnu potravinové 
a materiální pomoci. Výdej-
na pomáhá lidem, kteří se 
nacházejí v obtížné životní 
situaci a mají potíže se za-
jišťováním základních ži-
votních potřeb. Pomáháme 
také snižovat plýtvání po-
travinami.

Výdejna je v provozu 1x za 14 
dní, vždy v úterý od 13 do 16 ho-
din a v pátek od 13 do 15 hodin.

Potravinovou pomoc získá-
váme z hypermarketů Albert 
a Tesco. Jde zejména o pečivo, 
ovoce a zeleninu. Trvanlivé po-
traviny získáváme z jarní a pod-
zimní celostátní Sbírky potravin 
a z projektů MPSV. Vše zaštiťuje 
Potravinová banka Ostrava.

V minulém roce bylo podpo-
řeno téměř 900 osob. Polovinu 
z nich tvořili rodiče s dětmi. Tuto 
pomoc využilo také 90 seniorů. 
Celkový objem darovaných po-
travin byl 70 tun.

Na pomoci osobám v nouzi spo-
lupracujeme s Magistrátem města 
Frýdku-Místku, Úřadem práce ČR 
a dalšími sociálními službami a or-
ganizacemi (ADRA, Český červe-
ný kříž, Armáda spásy).

VÝDEJNA POTRAVINOVÉ A MATERIÁLNÍ POMOCI

V sobotu 24. dubna jste 
mohli vidět v Tesco Frýdek-
-Místek dobrovolníky, kte-
ří se zapojili do každoroční 
Sbírky potravin a drogistic-
kého zboží pro potřebné lidi.

Situace s koronavirem je pro 
mnoho lidí čím dál složitější. 
Počet žadatelů o potravinovou 
a materiální pomoc narůstá. 
Nejedná se přitom jen o lidi bez 
domova, ale také o maminky sa-
moživitelky nebo rodiny, jejichž 
příjem je nyní z důvodu korona-
viru ponížený někdy až na mini-
mální hranici, ale také o seniory, 
na které se mnohdy zapomíná. 
„Statistiky jasně ukazují, že po-

SLEZSKÁ DIAKONIE SE ZAPOJILA DO SBÍRKY PRO POTŘEBNÉ

Ve výdejně poskytujeme také 
základní sociální poradenství 
osobám, které mají zájem řešit 
svou nepříznivou sociální situa-
ci.

Bližší informace na facebooku 
BETHEL FM nebo na tel. čísle 
731 685 672.
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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 předsta-
vení pouze Moje kino LIVE.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
Filmový klub

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 | titul-
ky | 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

ÚT 1. 6. v 19.00
Chlast 

DK | drama | 15+ | titulky | 116 
min. | 130 / 110 Kč
PO 7. 6. v 19.00
Králové videa 

ČR | dokumentární | přístupný | čes-
ky | 82 min. | 130 / 110 Kč

ÚT 8. 6. v 19.00
Corpus Christi 

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

PO 14. 6. v 19.00
Disco 

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

ÚT 15. 6. v 19.00
Parking 

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

PO 21. 6. v 19.00
Helmut Newton: 
Nestoudná krása 

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

ÚT 22. 6. v 19.00 
Oroslan 

SLO / ČR | drama | přístupný | titul-
ky | 72 min. | 130 / 110 Kč 

PO 28. 6. v 19.00
Svět podle Muchy 

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

ÚT 29. 6. v 19.00
Jeskyně 

T / IRL | drama | 12+ | titulky | 104 

min. | 130 / 110 Kč
Bio senior

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

ST 2. 6. v 10.00 
Šarlatán 

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

ST 9. 6. v 10.00
Meky 

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

ST 16. 6. v 10.00
Princezna zakletá v čase 

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

ST 23. 6. v 10.00
Corpus Christi 

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

ST 30. 6. v 10.00
Pinocchio 

IT / VB / FR | dobrodružný | přístup-
ný | dabing | 125 min. | 60 Kč

Bijásek
SO 22. 5. v 15.00

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

SO 5. 6. v 15.00
Princezna zakletá v čase 

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

19. 6. v 15.00
Mulan 

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

Moje kino LIVE
1.–30.6.

Standardní kinoprojekce v online 
prostředí, které v pandemické době 
nahrazují klasické projekce kina. 
Stačí si jednoduše koupit vstupenku, 
jako byste si kupovali lístek do kina. 
Prodej lístků končí vždy 30 minut 
před začátkem představení. Odkaz 
na stream vám zašleme po ukončení 
předprodeje. Informace aktualizuje-
me na našich webových stránkách 
www.kulturafm.cz a také na FB Kul-
tura F≈M a Kina Vlast.

Kino na výletě
Vstupy zdarma.
ST 2. 6. ve 21.00

Postiženi muzikou 
ČR | dokumentární | 12+ | česky | 
80 min / Zahrada ND (Místek)

ST 9. 6. ve 21.00
Lassie se vrací 

GER | dobrodružný | přístupný | da-
bing | 100 min / Faunapark (Frýdek)

ST 16. 6. ve 21.00
Šarlatán 

ČR / IRL / PL / SR | životopisný | 12+ 
| česky | 118 min / Sady Bedřicha 
Smetany (Místek)

ST 23. 6. ve 21.00

Emma 
VB | komedie | přístupný | titulky | 
124 min / Park pod zámkem (Frý-
dek)

ST 30. 6. ve 21.00
Léto patří rebelům

SVK / GER | rodinný | přístupný | 
slovensky | 90 min / Sokolík (Místek)

Léto v zahradě 
/ Pohádkový červen

Každý červnový pátek se můžete tě-
šit na divadelní pohádku, vždy od 16 
hodin v zahradě Národního domu.

PÁ 4. 6. v 16.00
O princezně 

s dlouhým nosem 
| Divadlo Koráb z Brna

Pohádka o tom, jak zlobivou prin-
ceznu postihla nejedna pohroma – 
narostly jí uši jako lopušáky, jelení 
parohy a dlouhý nos. Pohádku hrají 
dva herci, loutka veverky v nadži-
votní velikosti a loutka princezny 
v životní velikosti s nosem 40 metrů 
dlouhým. S takovým nosem se užije 
plno legrace. Vstupné 60 Kč.

Program na další pátky 
připravujeme. 

/ Červnové večery s hudbou 
PÁ 4. 6. v 19.00

Dj hraje největší 
světové hity 
/ Vstupné 50 Kč
PÁ 11. 6. v 19.00

Dj hraje největší 
světové hity 
/ Vstupné 50 Kč
PÁ 18. 6. v 19.00

René Souček Trio 
Písničkář z Frýdku-Místku, žijící 
v Českých Budějovicích, hrající au-
torskou tvorbu na kytaru a posled-
ní dobou i na ukulele. Tentokrát 
vystoupí jako trio „Souček – Hlosta 
– Pinkas“. Jeho texty jsou jakoby ze 
života s prvky autobiografičnosti.

/ Vstupné 100 Kč předprodej 
/ 150 Kč na místě 
PÁ 25. 6. v 19.00

Dj hraje největší 
světové hity 
/ Vstupné 50 Kč

Výstavy
3.–31. 5.

ONLINE Oldřich Harok: 
Nenudárium OH

Ve své tvorbě se stále více zaměřuje 
na jevy „pod povrchem“, které jsou 
těžko vyslovitelné řečí, spíše básní 
a velice komplikovaně obrazem. Vý-
stava se koná pod záštitou Pobes-
kydského spolku přátel výtvarného 
umění ve Frýdku-Místku a bude opět 
prezentována formou virtuální gale-
rie na FB Kultura F≈M.

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 zaznamenat 
sílu přítomného okamžiku, je důle-
žitá schopnost, slovy autora Radka 

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

Do 30. 6.
ONLINE Národní dům, 

známý neznámý 
| virtuální prohlídka s výstavou

Známá i neznámá zákoutí Národní-
ho domu s námi můžete poodhalit 
prostřednictvím virtuální prohlídky 
spojené s výstavou. Historická stav-
ba letos oslavila 120 let od svého do-
končení a velkolepé slavnosti k zno-
vuotevření pro veřejnost, která se 
konala 4. a 5. července roku 1900. 
Slovy současníka té doby „národní 
a kulturní tvrz Pobeskydí“, kterou 
Národní dům bezesporu byl, může-
te zhlédnout v jedinečné autorské 
audiovizuální sekvenci, kterou svým 
slovem doprovodí kulturní publicist-
ka, básnířka a v neposlední řadě 
také předsedkyně spolku Krasomil 
Radana Šatánková. Jednotlivé sek-
vence jsou hudebně doprovázeny 
písněmi osobitého swingového těle-
sa Swingalia.

1.–30. 6.
ONLINE Petr Boreček: 
Vizualizace myšlenek

Výstava obrazů a fotoplastik in-
spirovaná sochařskými díly, která 
bude prezentována formou virtuální 
galerie na FB Kultura F≈M. Výstavu 
je možné zhlédnout také v přízemí 
Národního domu, PO–PÁ po 15.00 
hodině, kdy končí provoz Očkovací-
ho centra.  

1.–30. 6.
ONLINE Národní dům, 

známý neznámý
| virtuální prohlídka s výstavou

Předplatné
Předplatné Kultura F≈M: 

Sezóna 2021
Avizované Předplatné 2021 se v jar-
ních termínech vzhledem k epide-
mické situaci nebude realizovat. 
Rozhodli jsme se zachovat řadu 
Chytré rozptýlení a všechny tři kon-
certní řady. Předplatné za řadu Silné 
příběhy a Ostravská divadla bude-
me vracet od 1. 6. 2021 převodem 
na základě e-mailové žádosti zaslané 
na tereza.dosoudilova@kulturafm.cz 
(součástí žádosti musí být foto/scan 
vstupenek 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 nařízení 
a produkce živé kultury budou opět 
moci probíhat, zajistíme pro vás ná-
hradní termíny všech neodehraných 

VLÁDNÍ OPATŘENÍ PRO KULTURU SE UŽ ROZVOLŇUJÍ
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koncertů a divadelních představení, 
která jste si v rámci předplatného 
sezóny 2019/2020 zakoupili. Všech-
ny koncerty a divadelní představení 
bychom rádi odehráli do konce roku 
2021 kromě představení Otec, které 
se odehraje v dubnu 2022. 

Kurzy
Kurzy  Kultura F≈M: 
září – prosinec 2020

Kurzovné za podzimní lekce všech 
kurzů vracíme na základě e-mailo-
vé žádosti. Jedná se o tyto kurzy: 
Cvičení pro zdraví s pilates, Powerjó-
ga, Cvičení pro seniory, Cvičení pro 
zdraví, Kreslení pravou hemisférou, 
Čmárání/Doodling, Taneční pro do-
spělé 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 Kreativ-
ní kurzy) se obracejte na paní Ko-
courkovou: michaela.kocourkova@
kulturafm.cz. Sledujte naše webové 
stránky a FB Kultura F≈M, kde na-
jdete podrobné informace. 

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 Valenta 
a Martin Vajgl zahraje skladby z po-
sledních čtyř alb Souhvězdí šílenců, 
Souhvězdí drsňáků, Souhvězdí ro-
mantiků a Trilobit. Samozřejmě, že 
dojde i na největší hity.

Změna programu vyhrazena 
www.kulturafm.cz 

www.knihovnafm.cz
Do konce května probíhá outdooro-
vá detektivní soutěž pro děti Hledá 
se medvěd Hugo.
Do konce května probíhá výtvarná 
soutěž pro děti Stránka z kuchařky.

Více na www.knihovnafm.cz.
Aktualizovaná provozní doba:

Ústřední knihovna 
Jiráskova 506

Oddělení pro dospělé
Po, Čt 10.00–18.00
Út, Pá 8.00–18.00

Oddělení pro děti a mládež
Po, Čt 12.00–17.00

Út, Pá 9.00–11.00, 12.00–15.00
Pobočka Místek
Oddělení beletrie 

(budova Národního domu)
Po, Čt 10.00–18.00
Út, Pá 8.00–18.00

Oddělení naučné literatury 
(Hlavní třída 112)

Po, Čt 10.00–18.00
Út, Pá 8.00–18.00
Hudební oddělení

Po, Út, Čt, Pá 10.00–18.00
Oddělení pro děti a mládež

Po, Út, Čt 12.00–17.00 
(Po do 18.00)

Pá 10.00–11.00, 12.00–17.00
Pobočka na 11. ZŠ

Jen pro bezkontaktní půjčování
Út, Čt 9.00–15.00
Pobočka Skalice

Čt 13.00–17.00
Pobočka Chlebovice

Po 13.00–17.00 
Pobočka Lískovec
Út, Čt 13.00–18.00

Turistické informační 
centrum Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@visitfm.cz
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 opatření 
a bezpečnostních pokynů naleznete 
na webových stránkách muzea: www. 
.muzeumbeskyd.com/dokumenty-
-muzea/zasady-covid-19/

Stálé expozice:
BESKYDY 

– PŘÍRODA A LIDÉ
FRÝDEK A MÍSTEK

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

ZÁMECKÁ KAPLE 
SV. BARBORY

ZÁMECKÝ OKRUH
Akce:

OKOLO FRÝDECKÉHO 
ZÁMKU CESTIČKA 

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

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

KNIHÁRIUM - ANTIKVARIÁT

Náměstí Svobody 29, Místek
Tel.: 777 117 969

ŠKOlA jógY KARAKAl

Jógový sál 9. ZŠ,
ul. E. Krásnohorské, Frýdek

www.joga-karakal.cz
FB: Škola jógy Karakal 

joga-karakal@seznam.cz
Tel.: 607 720 251, 737 617 841
Navštivte naše webové stránky 
a podívejte se na trička s originální-
mi energetickými obrazy výtvarnice 
Lenky Kovalové, ať už to jsou obra-
zy Janter nebo trička se souhvězdím 
zvěrokruhu. Dále pak ručně malo-
vané halenky i trička a nádherné 
šperky.

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 néně zdatné jedince.
A pokud vám v dnešní době chybí 
relaxace a celkové zklidnění, nabí-
zíme vám CD s různými jógovými 
technikami, které jsou za zvýhodně-
nou cenu.
Při rozvolňování pořádáme i další 
akce a více o nich se dozvíte na: 
www.jogakarakal.cz.

Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás.
Učitelé a přátelé 

Školy jógy KARAKAL.

STUDIO jógA POD Věží 

Na Půstkách 68
738 01 Frýdek-Místek

Petra Morysová
tel.: 602 409 791

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

www.jogapodvezi.cz
Denně vysíláme on-line lekce pro 
všechny zájemce o cvičení jógy (dy-
namické, jemnější i pilates).
Přihlašujte se v rezervačním systé-
mu studia na www.jogapodvezi.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 stahovat žádnou 
aplikaci.
Udělejte něco pro své zdraví. Info 
na tel.: 602 409 791.

jógA V DENNíM žIVOTě

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

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

www.joga.cz/frydek-mistek
Kurzy jógy 

září–prosinec 2020
Více informací na webu.

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 Ost-

ravská 698, Sviadnov
www.mistek.skauting.cz 

KUlTURNí DŮM FRÝDEK

Heydukova 2330, 
738 01 F-M,

602 586 925,
E-mail: 

info@kulturnidumfrydek.cz, 
kulturnidumfm@seznam.cz

Web: 
www.kdfrydek.cz



≈  14  ≈Zpravodaj města Frýdku-Místku Programová nabídka, inzerce

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 Fau-
naparku!

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

www.dancepoint.cz
IG, FB: @dancepointcz

TANEČNÍ ODDÍLY I LEKCE PRO 
DĚTI I DOSPĚLÉ

street dance, disco dance, 
latinskoamerické tance, 

gymnastika, balet
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2021

s tancem pro holky i kluky 
(6–15 let)

www.primestskytaborfm.cz
19. 7. – 23. 7. 2021 

(2 volná místa)
9. 8. – 13. 8. 2021 
(9 volných míst)

ATElIéR KRESBY A MAlBY  
Skalice 313
704 420 053 

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

VÝTVARNÝ ATElIéR

Frýdek, Bruzovská 2589, 
budova B Goodwillu, 

v přízemí vpravo
737 178 841

vera.neu@email.cz
ARTETERAPIE,

KRESBA A MALBA

DIVADElNí KlUB D.N.A.

Tel: 731 196 572
E-mail: 

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

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

lUMPíKOV

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

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

TANEČNí ŠKOlA 
jUST DANcE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, 

www.just-dance.cz

VEŘEjNÝ MAlíŘSKÝ 
ATElIéR

ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533

malirsky.atelier@seznam.cz

cAMPANA 
- Montessori centrum

P. Holého 400, 
Frýdek-Místek 

MgA. Hana Pernická
Tel.: 774 161 802

Info@skolacampana.cz
www.skolacampana.cz

Nabízíme pravidelné programy 
a akce pro rodiče s dětmi, dopolední 
Miniškolku pro děti bez rodičů, od-
borné přednášky i semináře.

Montessori pracovna 
pro rodiče s dětmi 

1,5–3 roky
V pečlivě připraveném prostředí 
Montessori pracovny si mohou ro-
diče s dětmi vyzkoušet práci s Mon-
tessori pomůckami a materiálem. 
Věnujeme se zde především akti-
vitám praktického života, rozvíjíme 
s dětmi smyslové vnímání, jemnou 
i hrubou motoriku, řečové, hudební 
i výtvarné dovednosti. Děti zde mají 
možnost zvykat si na kolektiv dětí 
a dospělých, rozvíjet komunikaci, 
své sociální kontakty a dovednosti.

Termín: úterý 8.30–10.00, 
10.15–11.45

Hudební škola Yamaha 
pro děti od 4 měsíců do 7 let

Kurzy ve spolupráci s Hudební 
školou Yamaha. Program spojuje 
několik aktivit do uceleného celku: 
rytmizace písní, pohyb, hra na zá-
kladní Orffovy nástroje (dřívka, 
rolničky, činelky, bubínky a další), 
výtvarná činnost, od 4,5 let základy 
hudební nauky a hry na flétnu, prá-
ce s boomwhackers, zvonkohrami…
Termíny: 
Robátka – pro děti od 4 do 18 mě-
síců – čtvrtek od 10.00
První krůčky k hudbě 1 pro děti 
od 1,5 do 3 let – čtvrtek od 9.00 
a od 11.00
První krůčky k hudbě 2 pro děti 
od 2,5 do 4 let – čtvrtek od 15.30
První krůčky k hudbě 3 pro děti 
od 3,5 do 5 let – čtvrtek od 16.30

Zdravotní cvičení pro děti 
a skupinové zdravotní 

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

Více na: www.fyziom.cz

STOlÁRNA

Potoční 1228, Frýdek-Místek
Tel: 775 567 333

E-mail: 
stolarna@klub-stolarna.cz

HUDEBNí KlUB STOUN

Jiřího z Poděbrad 3109,
Frýdek-Místek  

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

WWW.STOUN.CZ

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
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Po více než roční pauze 
spouští Kultura F≈M akce 
a pořady, zatím především 
ve venkovních prostorách.

Po loňském „znovuoživení“ 
zahrady Národního domu se 
na tomto místě letos znovu usku-
teční série pátečních koncertů 
a také DJ produkcí a divadelních 
představení pro děti pod zave-
deným názvem Léto v zahradě. 
Již v pátek 4. června se od 16.00 
odehraje na pódiu představení 
O princezně s dlouhým nosem 
v podání Divadla Koráb z Brna. 
Na dětská představení mohou 
děti přijít i každý další pátek 
v červnu, vždy ve stejnou dobu. 
Úvodní ze série koncertů se koná 
v pátek 18. 6. od 20.00 a potě-
šíme jím především příznivce 
písničkáře Reného Součka. Ro-
dák z Frýdku-Místku vystoupí 
tentokrát jako René Souček Trio. 

V průběhu prázdnin se diváci 
mohou těšit také na další kon-
certy, např. kapelu Slepí Křováci, 
Positive, Znouzectnost a další. 

Již od června se diváci mo-
hou těšit také na Kino na výle-
tě. Oblíbená filmová představení 
pod širým nebem se uskuteční 
ve večerních hodinách na vybra-
ných lokalitách ve Frýdku-Místku 
a okolí. V nabídce na červen jsou 
např. pěti Českými lvy oceněný 
film Šarlatán s Ivanem Trojanem 
v hlavní roli, český dokument 
režiséra Radovana Síbrta Posti-
ženi muzikou o kapele The Tap 
Tap či rodinný dobrodružný film 
s Pavlem Novým – Léto patří re-
belům. Začátky představení bu-
dou ve 21.00 a uskuteční se pou-
ze za příznivého počasí. Vstup je 
zdarma. 

Pro prázdninové měsíce připra-
vujeme také tradiční Promenád-

KULTURA F≈M STARTUJE, ZATÍM PŘEDEVŠÍM VENKU

Kapela Mirai s frýdecko-
-místeckým frontmanem Mi-
raiem Navrátilem se chystá 
zopakovat úspěšné koncer-
ty pro auta. Po roce se vra-
cí na „místo činu” do areálu 
Dolních Vítkovic v Ostravě 
(4. 6.), což je pro místní nej-
blíže, ale může se jim hodit 
i termín na stadionu Za Lu-
žánkami v Brně (12. 6.) 
nebo nová zastávka v Praze 
v Letňanech (9. 6.), pokud 
si s rozvolněním chcete užít 
i cestování a třeba nějaký 
další zážitek k tomu.

Mirai a s ním Šimon Bílý, Tomáš 
Javůrek a Michal Stulík věří, že 
je to naposledy, co musí pořádat 
koncert tohoto typu, a promít-
li toto své přání do názvu tour. 
„Věříme, že tyhle koncerty jsou 
pro nás poslední, které pro auta 
odehrajeme. Ten formát je skvě-
lý a v rámci všech současných 
omezení geniální, jak si zahrát 
naživo. Věříme, že v červenci se 
už uvidíme, jak jsme byli zvyklí. 
I proto chceme koncerty pro auto 

ještě jednou prožít. Je to nejspíš 
naposledy v životě, kdy něco ta-
kového organizujeme. Je s tím 
milionkrát více práce, ale stojí to 
vážně za to. Těžko se to popisuje, 
ale to propojení mezi námi a lidmi 
v autech prostě funguje a mys-
lím, že zažít to aspoň jednou v ži-
votě za to stojí. Přijeďte, tahle 
rozlučka v autech se už opakovat 
nebude,” zve za celou kapelu Mi-
rai Navrátil. Motivací může být 
i to, že na koncertech s vylep-
šenou stage s LED obrazovkami 
můžete zažít předpremiéru pilot-
ního singlu a videoklipu (údajně 
nejdražší, co kdy natočili) z nové 
desky, která vyjde na podzim. 
Kapela se na publikum rovněž 
těší a vzpomíná, že loni měla slzy 
na krajíčku, když se všech tisíc 
aut roztroubilo a rozblikalo. „Ta 
synergie funguje. My to sázíme 
do lidí a ti se oproti klasickému 
koncertu nebojí projevit, protože 
jsou ve svém autě mezi svými lid-
mi a zapojí se úplně všichni. Měli 
jsme z toho loni husinu,” přizná-
vají.  (pp)

MIRAI OPĚT CHYSTÁ KONCERTY PRO AUTA

Díla malíře a sochaře Ol-
dřicha Haroka se vynořily 
v roce 2004 v Šenově a od té 
doby sklízely úspěchy v Ost-
ravě, Šenově, Havířově a dal-
ších městech Moravskoslez-
ského kraje. Od 1. května je 
jeho tvorba k vidění ve vir-
tuální galerii na FB Kultura 
F≈M. Online výstava nazva-
ná Nenudárium OH se koná 
pod záštitou Pobeskydské-
ho spolku přátel výtvarného 
umění ve Frýdku-Místku.

Ve své tvorbě se stále více za-
měřuje na jevy „pod povrchem“, 
které jsou těžko vyslovitelné 
řečí, spíše básní, a velice kom-
plikovaně obrazem. Charakte-
ristická je zjednodušená linka, 
náznaková barevnost, použití 
struktur režného plátna a písma. 
Využívá své typografické školení 
a doplňuje obrazy říkankami, tor-
zy textů, nápěvky a někdy i básní 
v obraze. Jeho letrismus je živý, 
protože ve stále větším zahlcení 
našeho světa komerčním obra-
zem dává šanci textu k provoko-
vání a prohlubování obrazových 
symbolů. Divácky upoutají i jeho 
variace aktů. Obrazy růžového 
období jsou přeplněné něhou 
a křehkostí, jiné naopak využívají 
dramatického akcentu. 

U Oldřicha Haroka je zároveň 
docela vědomé udržování kon-
tinuity mezi minulostí a přítom-
ností. Uvědomujeme si to díky 
řadě jeho obrazů, které mají por-
trétní charakter a zobrazují mo-
tivy z okruhu rodiny a přátel. To 
vše mluví o tom, že malíř je silně 
spjatý s rodným místem – Šeno-
vem. V tomto prostředí vyrůstal 

s knihou a písmem, za smysl ži-
vota považuje a ctí sílu mezilid-
ských vztahů, které se odehráva-
jí v rodině, mezi přáteli a třeba 
i mezi ním a zákazníky. I když 
dnes použije moderní zkratky, 
vždy za nimi cítíme, že je tu 
kontinuita historická, ale i kon-
tinuita vzorů, vztahů a hodnot, 
na kterých je možné stavět. Ne-
jde o videoklip, který je dočasný 
a na efekt. 

Vystudovaný typograf neustá-
le vzpomíná na podněty ze ZUŠ 
v Havířově, kde získal malířské 
základy u profesora Vojtěcha 
Berky. Po letech jej k návratu 
k malbě vyburcovalo setkání se 
slováckým folklorem. Barevnost 
a zážitky z jízdy králů jej tak fas-
cinovaly, že z ní vznikl celý cyklus 
krojových studií a obrazů. Rychle 
se však odpoutal od fotografic-
ké reality a expresivně vyjadřu-
je poselství a radost výtvarnou 
zkratkou. 

Malíři a dnes i úspěšnému so-
chaři, který má za sebou řadu 
úspěšných realizací, se stal koní-
ček životní náplní, když definitiv-
ně změnil svou úspěšnou tiskár-
nu na ateliér.

VÝSTAVA OLDŘICHA HAROKA

ní koncerty v Sadech Bedřicha 
Smetany, Historické slavnosti pod 
Frýdeckým zámkem a v závěru 
srpna divadelní festival Odpou-
taná scéna. Informace o jednot-
livých akcích a pořadech budeme 

postupně upřesňovat na našich 
webových stránkách www.kultu-
rafm.cz a FB Kultura F≈M podle 
dalšího epidemiologického vývoje 
a s ním souvisejících nařízení. 

 Lenka Vašková
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

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

tel.: 776 690 085

Firma KORA produkt s.r.o. v Dobré 
přijme zaměstnance na pletení korbačíků 
a na zpracování sýrů na odpolední směny. 

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

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

MALÍŘSKÉ
PRÁCE

PROFI A ČISTĚ 
604 145 641

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

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

Tel.: 732 494 040

MALÍŘI, ZEDNÍCI

INSTALATÉŘI

ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Tel.: 603 390 760

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

100 metrů 

z Frýdeckého 
náměstí

Značková prodejna Wrap Up: 

Zámecká 56 ve Frýdku 
(naproti vstupu  

do zámeckých zahrad)

Funkční 
pytlíky na 

chleba
Otevřeno 9 – 17 hod. 
pondělí až pátek

Všechny vzory 
pouze ve FM

Wrapáček®  
udrží chleba 
déle čerstvý

m
em

br
án

a

®

NEUROLOGIE MUDr. BORÁK
PŘIJÍMÁME PACIENTY, LZE BEZ OBJEDNÁNÍ

ULTRAZVUK KRKAVIC
10 let praxe v Německu
Frýdlant nad Ostravicí

www.neurologieborak.cz


