Fryštácké l sty

Krizový štáb města Fryštáku řeší
opatření kvůli koronaviru.
Foto Pavel Nášel
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XII. ročník koštu slivovice na Kvapilce
Máme za sebou další ročník degustace na Kvapilce. Ani špatná, lépe žádná, úroda trneček na Fryštácku neodradila náš organizační výbor uspořádat
další ročník koštu. Pozvánka napověděla, že se akce uskuteční v pátek 21.
února u našich tradičních hostitelů Lidky a Vlastíka Konečných. Kromě vzorků
starších se objevily i vzorky vypálené
skutečně v roce 2019, a to ze švestek
dovezených z jihočeských Doudleb.
Chyběl nám náš guru Zdeněk Orsava, který v tomto čase léčil své koleno po operaci v lázních. Vše pečlivě
sledoval na dálku. Soutěžní večer místo Zdeňka zahájil Tomáš Prusenovský.
Po přivítání vzpomněl všechny, kteří
tyto chvíle prožívali s námi, ale už vše
sledují jen z mráčků. Jejich památku
jsme uctili minutou ticha. Vlastní košt
byl odstartován přípitkem loňskou vítěznou slivovicí Jirky Rafaje. Pak Pepík
Rafaja provedl rekapitulaci všech pravidel pro hodnocení, které měl každý
účastník před sebou v písemné podobě
včetně historických tabulek a výsledků
za všechny ročníky. Během 90 minut
museli degustátoři posoudit všech 21
odevzdaných vzorků. Kolem velké tabule plné výborných tyčinek, klobás,
škvarků, sýrů a dalších dobrot bylo
rozesazeno 17 mužů, kteří se zapojili
do posuzování. Další pohoštění od našich hospodyněk bylo na stolech, které
si užívali rodinní příslušníci.
Po uplynutí času byly degustační
lístky vybrány a pětičlenná komise se
odebrala k vyhodnocení koštu. Program
Čendy Černeka fungoval spolehlivě,
a tak jsme měli rychle výsledky. V garáži se mezitím stále pozornost upínala k utajeným vzorkům. Diskusi ukončil zvonec, který oznámil vyhlašování
výsledků. Vzorky byly velmi kvalitní až
na jeden, který byl závěrně nastrčen
pro prověření chuťových buněk našich
posuzovatelů. Musíme konstatovat, že
obstáli na výbornou.

Tabule s jednotlivými hodnoceními
byla dlouho předmětem rozboru, různého vtipkování a vzájemného „napadání“. Rodinní příslušníci měli příležitost
probrat, co se za poslední dobu událo
a také co nás čeká s příchodem jara.
Byli jsme rádi, že Čenda Černek nezapomněl kytaru, a tak závěr patřil opět
zpěvu.
Velký dík patří rozvětvené rodině
Konečných od Danečka, Františka až
po nejstaršího Vlastíka za přípravu
celé akce, jejich děvčatům za zajištění
cateringu. Úspěch celé akce je závislý
také na technickém a organizačním zabezpečení, a tak děkujeme všem, kdož
pomohli, aby košt byl příjemným sousedským setkáním. Určitě jsme naplnili
motto z letáčku ke koštu: „Kdo se slivovice nenapije, nic si na světě neužije.“
My jsme si to užili.
Alena Dofková
Jak to dopadlo? Kdo obdržel diplom a pohár?
3. místo patří Pavlu Němcovi,
2. místo získal Leoš Zelinka,
1. místo obsadil Josef Rafaja, jehož jméno a příjmení bude uvedeno
na putovním poháru pro rok 2020.
Nejlepším degustátorem byl vyhlášen Tomáš Prusenovský.

Akce proběhla před vyhlášením stavu nouze.
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Vážení spoluobčané!
Můj příspěvek do dubnové čísla našeho měsíčníku tentokrát nutně provázejí chmury z toho, co se děje kolem nás, co
tak intenzivně všichni prožíváme na vlastní kůži. Ano. Koronavirus Covid-19 se prokázal i v našem městě. I když by si každý
z nás pochopitelně velmi přál, aby se právě nám zákeřný virus
vyhnul, bylo – bohužel – v dané situaci jen otázkou času, kdy
se aktivně objeví i ve Fryštácké brázdě.
Covid-19 je nechtěná skutečnost nejen pro nás ve Fryštáku, ale – jak vidíme – pro celý náš národ, celý svět. A my
všichni se jí musíme bezpodmínečně přizpůsobit. Respektive:
musíme se nekompromisně snažit - jeden vedle druhého - maximálně účinně přijmout ve svém každodenním životě osobním
i profesním přísná opatření, na základě nichž budeme schopni
co nejvíce efektivně čelit aktuální hrozbě.
Neztrácejme proto síly třeba tím, že se snad budeme dohadovat ve smyslu „kdo, co, kde, jak či proč…“, jak to mnohdy
neadekvátně zavádějícím a emočně vzepjatým způsobem zaznívá na sociálních sítích, a zbytečně prosím tedy ani nespekulujme o tom, kdo či co tuto nákazu (de facto v celosvětovém
rozsahu) tak zvaně zavinil – prostě nikdo, pandemie v dějinách
lidstva opakovaně přicházely, a jak se dá i s odkazem na hodnověrná historická bádání v této oblasti soﬁstikovaně předpokládat, naše civilizace bude muset těmto nelítostným atakům
přírody bohužel čelit i v budoucnu.
Vážení spoluobčané!
Soustřeďme se tedy všichni na to, co můžeme v boji proti
sílícímu šíření nákazy momentálně přinést my – vedení města
i občané.
Jako starosta vám mohu sdělit, že jsem operativně – v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu dne 12. března 2020
– svolal (coby pracovní a poradní orgán) krizový štáb, který
průběžně a pečlivě vyhodnocuje aktuální situaci a operativně
reaguje na pokyny jednotlivých nadřízených složek krizového řízení, přičemž o všech jeho závěrech neprodleně naši veřejnost
informuje. Mimochodem – jedno z prvních rozhodnutí v kontextu krizového řízení přijala rada města při výkonu funkce zřizovatele mateřské školy, kdy reagovala na Mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020, a jako jedna
z prvních v kraji (a vlastně i v republice) udělila Bc. Iloně Staňkové, ředitelce školky, souhlas s uzavřením provozu tohoto
předškolního zařízení, a to zvláště pak z důvodu, že – ačkoliv
Vláda ČR tento krok, tedy z pohledu rady města i vedení mateřinky, doposud stále považuje za nepotřebný – radní naopak
vnímají tento počin jako logickou nezbytnou součást systémového přístupu ke zmírnění dalšího šíření nákazy.
Pružně jsme přijali i změny ve fungování úřadu, kdy jsme
zajistili jeho provoz v redukované podobě tak, aby mohly být
jednotlivé agendy pokud možno plnohodnotně vykonávány
i z domu, telefonicky či elektronickou cestou. Všechna opatření samozřejmě (i přes omezení osobního kontaktu úředník
– klient) směřují k tomu, aby byl provoz radnice směrem k občanovi omezen pokud možno minimálně, a abychom přitom
všem současně maximalizovali prevenci zdraví zaměstnanců
města. K tomu dodávám, že stále poskytujeme informace občanům našimi jednotlivými komunikačními prostředky, a jsem
rád, že veškeré zprávy – jak je vidno z mnohých vašich reakcí,
podnětů - pravidelně monitorujete.
Zvykáme si tedy všichni na nový druh spolupráce tak, abychom pokud možno minimalizovali dopady vládou schválených
omezení a nezastavili přípravu, respektive realizaci investič-

ních akcí a oprav (včetně administrace veřejných zakázek),
které orgány města schválily. Bohužel tyto naše aktivity v daném kontextu přímo souvisí i s tím, jak ti kteří partneři či dotčené orgány a subjekty budou moci plnohodnotně pracovat,
či spíše s jakým zpožděním – z důvodu omezení či uzavření
jejich provozu (což samozřejmě při nejlepší vůli neovlivníme).
Situaci nám nezjednodušuje ani stávající změněný právní rámec možnosti svolání zasedání zastupitelstva, neboť – jak jste
nepochybně zaznamenali – momentálně nám aktuálně platná
legislativa jejich konání (až na výjimečné důvody) neumožňuje.
Jistě tak budeme pokračovat například v přípravě projektových
dokumentací či dalších materiálů, podkladů pro budoucí rozhodování zastupitelů. Uvidíme rovněž, jak budeme moci dále
rozvinout (kromě navázaných vztahů s fakultami zahradnickou
a architektury, jak jsem zmiňoval v minulém čísle našich „Listů“) třeba také již zahájenou spolupráci s VŠB – Technickou
univerzitou v Ostravě ve věci posouzení alternativních (a tudíž
snad i cenově dostupnějších) oprav mostků na území města.
Doufám také, že se státní restrikce snad nedotknou ani možnosti dokončení prací na probíhajících stavbách…
Vážení spoluobčané!
Velmi vám děkuji za zpětnou vazbu, kdy mne nebo mé kolegy upozorňujete na případné nešvary, se kterými musíme
v této době bohužel bojovat i u nás (naštěstí je té „neposlušnosti“ minimum), ale hlavně – že nabízíte pomoc: děkuji vám
všem, kteří jste i u nás ve Fryštáku spontánně, na obrovské
vlně solidarity, rozjeli jakousi lokální pandemickou domobranu,
jak jsem si pro sebe pojmenoval tuto vzájemnou pomoc občanů spočívající například v šití roušek pro potřebné, v jejich
nezištné distribuci, v pomoci s nákupy, s vyřízením záležitostí
na úřadech či v nabídce hlídání dětí apod. Nesmírně si vážím
tohoto upřímného gesta pravého lidství.
A co tedy můžeme, vážení spoluobčané, pro boj s koronavirem udělat?!
Jistě – mimo jiné – všechno to, co po nás vyžadují vydaná
opatření vlády a ministerstev.
A proto na nás na všechny apeluji! Postavme se nepřízni
osudu (jistě dočasné, mimochodem jak dočasné, k tomu může
přispět každý z nás). Třeba svou nekompromisní sebekázní
v dodržování předepsaného chování doma i na veřejnosti, respektováním práva na zdraví a na jeho ochranu, a to u každého z nás bez rozdílu; vždyť mimo jiné právě i disciplína,
ohleduplnost, trpělivost, zdrženlivost, zachování nadhledu bez
negativních emocí či pokora, jakož i upřímná ochota pomoci bližnímu, představují ony neochvějné pilíře, na kterých stojí
naše cesta ke zdraví!
Děkuji vám, vážení spoluobčané, že chápete vážnost situace i naléhavost všech vydaných opatření, která jistě povedou
k vítězství v nelehkém boji proti koronaviru.
A jeden doušek, veskrze osobní, na závěr. Všem nám, přátelé, přeji – i navzdory tolik tíživé situaci – klidné prožití Velikonoc; nechť se nám ty letošní svátky jara stanou – kromě
jiného – velkou příležitostí k upřímnému zamyšlení, které nás
snad přiblíží pochopení skutečných životních hodnot, pravého
smyslu lidské existence… A zda se toto přání, vyřčené právě dnes, jeví snad jen jako klišé, to ponechávám na úsudku
každému z vás…!
S úctou
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města
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ZMF č. Z 1/2020/VIII z 12. 2. 2020
(Výpis usnesení)

ZMF bere na vědomí stavy peněžních prostředků na účtech města Fryštáku ke dni 31. 12. 2019 a ke dni 12.
2. 2020 bez připomínek.
ZMF v rámci projednání návrhu rozpočtu města Fryštáku na rok 2020
ukládá starostovi města Fryštáku
Mgr. L. Doleželovi zorganizovat pracovní jednání zastupitelstva ve věci návrhu
rozpočtu města Fryštáku na rok 2020.
Usnesení č. U Z 1/2020/VIII/2a) nebylo schváleno.
Starosta dal hlasovat o původním
návrhu usnesení.
ZMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 2/2020/VIII/2) ze dne 22. 1.
2020, kterým byl projednán návrh rozpočtu města Fryštáku na rok 2020
a dne 24. 1. 2020 zveřejněn, v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu
s ustanovením § 4, 6 a 11 zákona č.
250/2000 Sb., rozpočtová pravidla
územních samosprávných celků, v platném znění, schvaluje rozpočet města
Fryštáku na rok 2020 jakožto rozpočet
schodkový s předpokládanými příjmy
ve výši 75 433,50 tis. Kč, s předpokládanými výdaji ve výši 89 935,50 tis. Kč
a deﬁcitem rozpočtu ve výši 14 502,00
tis. Kč + splátky 1 601,00 tis. Kč, které
budou kryty v souladu s ustanovením §
4 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla ÚSC, v platném znění,
ﬁnančními prostředky z minulých let
na bankovních účtech města, a ukládá
Ing. Bc. I. Slámečkové, vedoucí ESO,
v souladu s ustanovením § 14 zákona
č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla
ÚSC, v platném znění, neprodleně zajistit rozpis tohoto rozpočtu.
ZMF bere na vědomí aktuální informace ve věci postupu vyhodnocování
žádosti o poskytování dotace na projekt „Výstavba a modernizace terminálu a parkovacího systému ve Fryštáku“
v rámci IPRÚ Zlín a s odkazem na nově
stanovené parametry možné podpory z dotačního titulu – 34. výzvy IPRÚ
Zlín – Výstavba a modernizace zastávek
veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby IV – schvaluje stažení žádosti o poskytnutí dotace na tento projekt a ruší své usnesení č. U Z 6/2019/
VIII/15a.a) ze dne 13. 11. 2019.
ZMF schvaluje investiční priority
(předpokládané ceny před vysoutěže-

ním v mil Kč) viz níže s tím, že akce
Rekonstrukce kinosálu na multifunkční
centrum - 12,0 (1.etapa) bude řešena
v návaznosti na výsledek pracovní porady zastupitelstva:
- Rekonstrukce (dokončení) objektu
čp.16 na ul. P.I. Stuchlého
4,795
- Rekonstrukce povrchu MK na ul. Štípská
1,0
- Výstavba parkovacích míst na ul.
Komenského (dokonč.)
0,841
- Prodloužení vodovodu na ul. Přehradní
0,730
- Prodloužení vodovodu
na ul. Osvobození

0,760

Prodloužení kanalizace
na ul. Přehradní

2,270

Dokončení ZTV
na ul. Pekárkova

0,840

Oprava sochy
sv. Jana Nepomuckého

0,550

Pořízení štěpkovače

0,300

Pořízení vozu komunální techniky,
zameták

1,8

Změna, respektive zadání nového
územního plánu
0,300
Projektové dokumentace (např. Hrubá
hospoda + rezerva)
1,5
ZMF schvaluje měkké projekty, dotace
apod.:
- grantová podpora neziskovému sektoru
0,750
- grantová podpora z.s. Věneček
0,150
- grant d. h. Fryštácké Javořině 0,100
- grant d. h. Miklovci

0,030

- grant Domu Ignáce Stuchlého 0,160
- grant z. s. FC Fryšták

0,500

- projekt květinového města

0,500

- kniha o Fryštáku

0,250

ZMF pověřuje Radu města Fryštáku
v r. 2020 schvalovat změny rozpočtu
města - rozpočtová opatření, a to každé
vždy maximálně do výše do 250.000 Kč
bez DPH, a to aniž by se přijatým rozpočtovým opatřením změnily závazné
ukazatele celkových příjmů a výdajů
a současně aniž by se změnil schválený
rozdíl celkových příjmů a výdajů.
ZMF v souladu s ustanovením Čl. III
bod č. 1 Zásad grantové podpory nestátních neziskových subjektů města
Fryštáku účinné ke dni 27. 11. 2017

jmenuje pro rok 2020 tzv. grantovou
komisi ve složení: tajemník komise:
Mgr. P. Nášel, členové: P. Ševčík, G.
Najmanová, MBA, L. Mikl, Ing. P. Gálík,
Ing. J. Görig, A. Langer, Ing. M. Drahotuská.
ZMF bere na vědomí návrh spol.
Technické služby Zlínsko, s. r. o.,
na uzavření Dodatku č. 13 ke Smlouvě
o dílo č. 50/713/03/40 a s odkazem
na právní stanovisko advokátní kanceláře Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, č.
j. MUF-STA-305/2020/STA, ze dne 5.
2. 2020, nereﬂektuje na tento návrh,
souhlasí s organizací veřejné zakázky na zajištění poskytovatele systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Fryšták, a to
se záměrem uzavření nové smlouvy
na zajištění „systému“ k 1. 1. 2021.
ZMF schvaluje poskytnutí veřejnoprávní neinvestiční dotace ve výši
100.000 Kč Fryštácké Javořině, z. s.,
a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 100.000 Kč mezi městem Fryšták, a Fryštáckou Javořinou, z.
s., za účelem částečné úhrady nákladů
spojených s činností spolku a zajištění
akce Valašské setkání – Fryšták 2020.
ZMF schvaluje poskytnutí veřejnoprávní neinvestiční dotace ve výši
200.000 Kč
Salesiánskému
klubu
mládeže, z. s., Domu Ignáce Stuchlého, a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč mezi městem
Fryšták, a Salesiánským klubem mládeže, z. s., Domem Ignáce Stuchlého,
Fryšták, , za účelem částečného krytí
nákladů spojených se zajištěním činnosti DISklubu - volnočasového zařízení
pro děti a mládež.
ZMF schvaluje poskytnutí veřejnoprávní dotace ve výši 500.000 Kč
FC Fryšták, z. s., a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 500.000 Kč mezi městem
Fryšták, a FC Fryšták, z. s., za účelem
částečného krytí nákladů spojených
s rekonstrukcí šaten FC Fryšták, z. s.
– 5. etapa (celková rekonstrukce bytu
správce) a na materiálně technické zabezpečení provozu areálu a činnosti.
ZMF schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p. č. 256/6 – trvalý travní
porost, o výměře 81 m², k. ú. Vítová,
obec Fryšták, odd. z městského pozemku p. č. 256/1, k. ú. Vítová, obec

Fryšták, žadateli za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, č. 8137-231/19, ze dne 28. 11.
2019, vyhotoveným Ing. J. Mlčochem,
znalcem, ve výši 300 Kč/m², tj. za kupní cenu ve výši 24.300 Kč bez připočtení DPH.
ZMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a panem Javorou, na prodej nově vzniklého pozemku
p. č. 256/6 – trvalý travní porost, o výměře 81 m², k. ú. Vítová, obec Fryšták,
za kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem, č. 8137-231/19, ze dne 28.
11. 2019, vyhotoveným Ing. J. Mlčochem, znalcem, ve výši 24.300 Kč bez
připočtení DPH a s podmínkou úhrady
nákladů spojených s převodem pozemku (geometrický plán, znalecký posudek
a návrh na vklad) ze strany kupujícího.
ZMF schvaluje záměr prodeje nově
vzniklého pozemku p. č. 295/5 - ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 70 m², k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták, odd. z městského pozemku p. č. 295, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, žadateli za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem, č. 8136-230/19,
ze dne 28. 11. 2019, vyhotoveným
Ing. J. Mlčochem, znalcem, ve výši 200
Kč/m², tj. kupní cenu ve výši 14.000 Kč
bez připočtení DPH, s podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem pozemku ze strany žadatele a uzavření
příslušné kupní smlouvy.
ZMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 32/2019/VIII/14 ze dne 16. 12.
2019 neschvaluje prodej měst. pozemku p. č. 440/16 - ostatní plocha, jiná
plocha, k. ú. Vítová, obec Fryšták, o výměře 519 m², žadatelům.
ZMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 1/2020/VIII/3 ze dne 8. 1. 2020
neschvaluje prodej části městského
pozemku p. č. 383/7 - trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský půdní
fond, k. ú. Vítová, obec Fryšták, o výměře 464 m², žadatelům.
ZMF bere na vědomí žádost o prodej
městského pozemku p. č. 1050 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 109 m², k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, a v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 2/2020/VIII/9b) ze dne 22. 1.
2020 souhlasí se záměrem prodeje pozemku mezi městem Fryšták a žadateli
za cenu ne nižší, než je cena znaleckého posudku, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku
a návrhu na vklad žadatelem, a ukládá
ESO zajistit neprodleně znalecký posu-

dek za účelem stanovení ceny v místě
a čase obvyklé.
ZMF bere na vědomí žádost společnosti KOVOTREND, s. r. o., Fryšták,
na směnu části městského pozemku
p. č. 323/31, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za část pozemků ve vlastnictví a to
část pozemku p. č. 294/6 a část pozemku p. č. 276/8, oba k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, a v návaznosti na usnesení RMF č. U R 29/2019/VIII/16 ze
dne 25. 11. 2019 souhlasí se záměrem směny pozemků, za cenu v místě
a čase obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem a s tím, že náklady související s prodejem, tj. geometrický plán,
znalecký posudek a návrh na vklad
do katastru nemovitostí hradí žadatel,
a ukládá ESO zajistit neprodleně znalecký posudek za účelem stanovení
ceny v místě a čase obvyklé a geometrický plán na odd. pozemku.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1030055558/003 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, a spol. E.ON Distribuce, a.
s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták,
p. Tržil, Kab. NN“, umístěné na měst.
pozemku p. č. 627- ostatní plocha,
silnice, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové
výši 1.000 Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů
udělit souhlas do situačního výkresu.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy č.
1030055558/004 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem Fryšták, a spol. E.ON Distribuce, a.
s., České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení s názvem „Fryšták,
p. Tržil, Kab. NN“, umístěné na měst.
pozemku p. č. 28- ostatní plocha, silnice, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene
v celkové výši 1.000 Kč bez DPH, s připočtením DPH podle platných právních
předpisů udělit souhlas do situačního
výkresu.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene č.: OT014330053754/005 mezi městem
Fryšták, a spol. E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení – zemního kabelového
vedení NN s názvem „Fryšták, Žabárna,
Konečný, kab. NN“, umístěné na měst.
pozemku p. č. 1366, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, za cenu věcného břemene 6.100 Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů.

ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene č.: OT014330057034/001 mezi městem
Fryšták, a spol. E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení – zemního kabelového
vedení NN, skříně NN a uzemněním
NN s názvem „Fryšták, rozšíření sítě,
Pavlová“, umístěné na měst. pozemku
p. č. 446/1, 443, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene
7.300 Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene č.: OT014330050533/002 mezi městem
Fryšták, a spol. E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, ke stavbě energetického zařízení – zemního kabelového vedení NN s názvem „Vítová, Surý,
kab. NN“, umístěné na měst. pozemku
p. č. 113/3, 113/1, k. ú. Vítová, obec
Fryšták, za cenu věcného břemene
1.000 Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů.
ZMF schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení služebnosti mezi městem
Fryšták, a společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha, ke stavbě podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační
sítě s názvem „16010-043735 RVDSL1810_M_ Z_F TAK2298-F TAK1HR_
MET“, umístěné na části městských pozemků p. č. 268 – trvalý travní porost,
257/1 – ostatní plocha a 466 – ostatní
plocha, vše k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové
výši 3.000,- Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů.
ZMF si vyhrazuje pravomoc v samostatné působnosti obce, a to ad hoc
k uzavření návrhu Nájemní smlouvy
a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti předkládanou Povodím Moravy, s. p.
ZMF schvaluje uzavření Nájemní
smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem
Fryšták, a Povodím Moravy, s. p., Brno,
na pronájem části pozemku parc. č.
815/1, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
za účelem výstavby vodovodu s názvem
„Prodloužení vodovodu ulice Přehradní
a ulice Souhrady“.
ZMF bere na vědomí zápis ze zasedání Kontrolního výboru při ZMF ze dne
27. 11. 2019, č. 7/2019, bez připomínek.
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RMF č. R 5/2020/VIII z 26. 2. 2020
(Výpis usnesení)

RMF bere na vědomí písemnou žádost o poskytnutí ﬁnanční podpory
na sportovní činnost, a tím i reprezentaci města Fryšták, pro ﬁnancování
výdajů na sportovní činnost v aerobiku
v závodní sezoně 2020 a schvaluje
z důvodu reprezentace města a s odkazem na ust. § 102 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, poskytnutí dotace
ve výši 30.000 Kč.
RMF schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 30.000 Kč za účelem
částečné úhrady nákladů (ubytování,
doprava, startovné, dresy a strava) spojených se sportovní činností v aerobiku
v závodní sezoně 2020 mezi městem
Fryšták, a paní Mackovou.
RMF bere na vědomí žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Okresní sdružení hasičů Zlín, o poskytnutí ﬁnanční podpory na částečnou
úhradu nákladů spojených s ﬁnancováním jednání Shromáždění delegátů sborů okresu Zlín jako nejvyššího rozhodovacího orgánu okresu konaného dne
14. 3. 2020 v kulturním zařízení ZDV
Fryšták a schvaluje, s odkazem na ust.
§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, poskytnutí peněžitého daru ve výši
5.000 Kč.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí peněžitého daru ve výši
5.000 Kč na částečnou úhradu nákladů
spojených s ﬁnancováním jednání Shromáždění delegátů sborů okresu Zlín
jako nejvyššího rozhodovacího orgánu
okresu, které se bude konat dne 14. 3.
2020 v kulturním zařízení ZDV Fryšták,
a to mezi městem Fryšták a Sdružením
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Zlín.
RMF bere na vědomí žádost SPEEDBIKE TEAM FRYŠTÁK, o převzetí záštity
nad závodem ve sjezdu horských kol
konaném dne 3. 10. 2020 v Trnavě
u Zlína a o poskytnutí ﬁnanční podpory
ve výši 6.000 Kč na poháry a upomínkové předměty v rámci uvedeného závodu
a odkládá své rozhodnutí do vyřešení
grantové podpory města Fryšták a ukládá Mgr. P. Nášelovi řešit požadavek
v rámci grantové komise.
RMF bere na vědomí písemnou
žádost Spolku přátel hradu Lukova,
o poskytnutí ﬁnanční podpory na čás-

tečné úhrady opravy obvodové hradby
dolního hradu, jejího západního úseku
nacházejícího se v příkopu pod mostem
a schvaluje, s odkazem na ust. § 102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí peněžitého
daru ve výši 10.000 Kč.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí peněžitého daru ve výši
10.000 Kč na částečné úhrady opravy
obvodové hradby dolního hradu, jejího
západního úseku nacházejícího se v příkopu pod mostem, a to mezi městem
Fryšták, a Spolkem přátel hradu Lukova.
RMF schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace spolku Sdružení dechového orchestru mladých, z.s., na činnost
dechového hudebního souboru Miklovci
v roce 2020 ve výši 30.000 Kč.
RMF schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 30.000 Kč za účelem
částečné úhrady nákladů spojených
s činností dechového hudebního souboru Miklovci v roce 2020, mezi městem Fryšták, a Sdružením dechového
orchestru mladých, z. s.
RMF doporučuje ZMF schválit statut
Peněžního fondu pro uspokojování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců a pro další účely u dotčených osob
s tím, že v porovnání se stávajícím statutem se mění znění Čl. VI. bodu 4, věta
druhá a Čl. VI. bodu 5, věta druhá.
RMF bere na vědomí Zprávu Městského úřadu ve Fryštáku o peticích
a stížnostech za rok 2019 vydanou dle
zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů.
RMF bere na vědomí Výroční zprávu
Městského úřadu ve Fryštáku za rok
2019 vydanou dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
RMF při výkonu funkce zřizovatele
bere na vědomí informace Mgr. L. Sovadiny, ředitele Základní školy Fryšták,
okres Zlín, p. o., o zápisu do školní docházky do 1. ročníku ZŠ Fryšták, který
se uskuteční dne 7. 4. 2019, bez připomínek.
RMF při výkonu funkce zřizovatele
bere na vědomí informace Mgr. L. Sovadiny, ředitele Základní školy Fryšták,
o vyhlášení ředitelského volna v pátek
dne 3. 4. 2020 z důvodu účasti pedagogických pracovníků na vzdělávacím
zájezdu, bez připomínek.

RMF bere na vědomí informaci Sdružení místních samospráv ČR ve věci
ceníků jednoduchého vypořádání autorských práv pro členské obce a návrh
na uzavření rámcové smlouvy a nereﬂektuje na tuto nabídku.
RMF bere na vědomí aktualizaci názvosloví (místní názvy a pomístní jména) v k. ú. Fryšták, obec Fryšták a souhlasí s navrženými změnami pomístních
názvů.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise kulturní při RMF č. 1/2020 ze
dne 16. 1. 2020 a požaduje po Komisi
kulturní při RMF konkretizovat jednotlivá
usnesení a navrhovat RMF doporučení.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise bytové, sociální a pro rodinu č.
2/2020 ze dne 13. 2. 2020.
RMF schvaluje ﬁnanční příspěvek
ve výši 5.000 Kč pro rok 2020 Centru
pro zdravotně postižených Zlínského
kraje, o. p. s., a schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
ve výši 5.000 Kč Centru pro zdravotně
postižených Zlínského kraje, o. p. s.,
za účelem podpory zdravotně postižených osob formou odborného sociálního poradenství, sociálně aktivizační
služby či tlumočení do znakového jazyka.
RMF schvaluje vyřazení uchazečů –
viz seznam v příloze č. 10 tohoto zápisu
– z pořadníku žadatelů o přidělení bytu
v Domě s byty pro důchodce Fryšták,
a to z důvodu nesplnění podmínky čl.
III, odst. 4 Pravidel pro pronajímání bytů
v Domě s byty pro důchodce Fryšták
(neoznámení trvání zájmu o přidělení
bytu).
RMF schvaluje výpůjčku části měst.
pozemku p. č. 116 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, o výměře 20 m², žadatelům
na dobu určitou 10 let, s tříměsíční
výpovědní lhůtou bez udání důvodu,
za účelem parkovacího stání s tím, že
zpevnění plochy bude řešeno formou
zatravňovacích tvárnic, které v případě
poruchy či potřeby přístupu k vodovodu
budou vypůjčitelé povinni odstranit.
b) RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce pozemku mezi městem Fryšták, a manžely Polepilovými, Fryšták,
na výpůjčku části měst. pozemku p. č.
116 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, na dobu určitou 10 let, s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu,
za účelem parkovacího stání s tím, že

zpevnění plochy bude řešeno formou
zatravňovacích tvárnic.
RMF s odkazem na časovou prodlevu od původního schválení bezúplatného převodu objektu Sokolovny způsobenou nutností řešit provozně legislativní
záležitosti a v návaznosti na usnesení
ZMF č. U Z 7/2019/VIII/17 ze dne 11.
12. 2019 potvrzuje schválení uzavření
Smlouvy o užívání objektu občanské vybavenosti, čp. 78 (Sokolovna), a to plně
v rozsahu usnesení č. U R 16/2018/
VII/10 ze dne 27. 9. 2018.
RMF doporučuje ZMF schválit prodej nově vzniklého městského pozemku
p. č. 474/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
ve výměře 48 m², žadateli v návaznosti
na uzavřenou Smlouvy o právu provést
stavbu, uzavřenou dne 28. 7. 2017 mezi
městem Fryšták a žadatelem, za cenu
ne nižší než je cena v místě a čase obvyklá stanovená znaleckým posudkem
a s tím, že náklady související s prodejem, tj. geometrický plán, znalecký
posudek a návrh na vklad do katastru
nemovitostí hradí žadatel a se zřízením
bezúplatného věcného břemene pro
vedení inženýrských sítí ve prospěch
města.
RMF bere na vědomí stanovisko
Stavební komise při RMF ze dne 19. 2.
2020 ve věci žádosti spol. NWT, a. s.,
Zlín, o prodej městského pozemku p. č.
48, k. ú. Horní ves u Fryštáku, obec
Fryšták, a pověřuje Ing. P. Dohnala,
vedoucího OTH, zajistit jednání v dané
záležitosti za účasti vedoucího Stavebního úřadu Fryšták, zástupce Stavební
komise při RMF a zástupce investora
(žadatele).
RMF bere na vědomí připomínky
Stavební komise při RMF ze dne 19. 2.
2020 ve věci žádosti o výpůjčku části
městského pozemku p. č. 356/1 - ost.
plocha, ost. komunikace, k.ú. Fryšták,
obec Fryšták, o výměře 88 m², žadatele
ﬁrmy STENELLA, s. r. o., Praha, a ukládá Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu OTH,
projednat připomínky Stavební komise
při RMF a Stavebního úřadu Fryšták
s investorem (žadatelem).
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti ke stavbě pod označením
11010-085078
RVDSL2002_M_Z_
FTAK2300_FTAK1HR_OK mezi městem Fryšták a společností CETIN, a. s.,
Praha, ke stavbě umístění podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě umístěné na městských

pozemcích p.č. 741, 600/1, 601, 494,
465, 7, 28, 170, 249 a 251, vše k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové
výši 21.900 Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů.
RMF bere na vědomí žádost ﬁrmy
STENELLA, s. r. o., Praha, o výhledové
zařazení stavebního objektu SO 101 místní komunikace a veřejného osvětlení do majetku města Fryšták úplatným
převodem za symbolickou 1 Kč a v návaznosti na stanovisko Stavební komise
při RMF ze dne 19.2.2020 odkládá své
rozhodnutí do doby vyřešení připomínek
s investorem.
RMF bere na vědomí informace
o možnosti zapůjčení výstavy k 75.
výročí konce 2. světové války nazvané
„1945 – rok vítězství“ zpracovanou
Centrem české historie, o. p. s., Praha,
v ceně 10.000 Kč (bez DPH) a pověřuje Mgr. P. Nášela jednáním o zapůjčení
expozice a její instalací v prostorách obřadní síně radnice ve Fryštáku a propagací této akce v termínu od 3. 4. do 17.
4. 2020.
RMF bere na vědomí informace
o projektu společnosti Alfacentrum, virtuální prohlídky, Mělník, na zpracování
výškových panoramatických fotograﬁí
z dronu v lokalitách města Fryštáku
včetně tzv. virtuální prohlídky města
a pověřuje Mgr. P. Nášela dalším jednáním o možnostech této prezentace
města na webových stránkách, v propagačních materiálech a ceně případné
zakázky (výškové panoramatické fotograﬁe z dronu a videoprezentace–videovizitka-obce v kvalitě Full HD 4 K).
RMF bere na vědomí informace
o nefunkčnosti městského rozhlasu
ve Fryštáku a schvaluje řešení stávající
situace formou nájmu náhradní rozhlasové ústředny od společnosti SATTURN
HOLEŠOV, spol. s r.o., Holešov.
RMF schvaluje smlouvu č.01/2020/
NS o nájmu rozhlasové ústředny, mezi
městem Fryšták a spol. Satturn Holešov, spol. s r. o., na pronájem - užívání
rozhlasové ústředny typu MRU 1100V,
v.č. 23015, za účelem jejího provozování v rámci stávajícího 100V městského
rozhlasu ve Fryštáku, na dobu neurčitou od 1. 3. 2020 s jednoměsíční výpovědní lhůtou, v ceně nájmu 1.000 Kč/
měsíc bez DPH, tj. 1.120 Kč vč. DPH/
měsíc.
RMF bere na vědomí informaci
Mgr. P. Nášela, vedoucího Městské

knihovny Fryšták, o možnosti pořízení
dětských omalovánek s motivy města
Fryštáku (propagační předmět) a schvaluje jejich pořízení - kresba v ceně
6.000 Kč.
RMF bere na vědomí informace
o možnosti pořízení informačního kiosku spol. MORAM GROUP, s.r.o., Praha,
a pověřuje Mgr. P. Nášela dalším jednání o případném pořízení této technologie vč. možných dotačních titulů.
RMF bere na vědomí informace
o projektu „Na kole i pěšky“ a nabídku prezentace na 12 kalendářních měsíců (3-10 fotek, text o městě, aktivní
telefon, aktivní odkaz na dané webové
stránky, aktivní odkaz na FB stránku,
aktivní odkaz na Instagram a Twitter),
v akční ceně na prvních 12 měsíců
pro město Fryšták ve výši 5.000Kč +
21 % DPH a schvaluje pořízení aplikace
v navrhované cenové relaci a pověřuje
Mgr. P. Nášela přípravou a jednáním
o zprovoznění tohoto projektu.
RMF bere na vědomí informaci OTH
o průběhu výměny dveří v jídelně J. Němce a k cenové nabídce ﬁrmy SEMUSO,
s. r. o., Praha, na výrobu vchodových
dveří splňujících požadavky na požární
bezpečnost a pověřuje Ing. P. Dohnala, vedoucího OTH, zajistit výběrové
řízení na pořízení bezpečnostních dveří
po projednání možností úprav technických podmínek umístění dveří v jídelně
DBD s projektantem.
RMF bere na vědomí informaci OTH
o splnění zákonné ohlašovací povinnosti a podání hlášení o produkci a nakládání s odpady prostřednictvím ISPOP
v zákonném termínu do 15. 2. 2020,
bez připomínek.
RMF bere na vědomí informace
OTH ke slevám na poplatcích z odpadu
poskytnutých na základě zapojení se
občanů do Motivačního a evidenčního
systému pro odpadové hospodářství
města Fryšták a jejich implementaci
do systému VERA, a ukládá Ing. P. Gálíkovi zajistit ve spolupráci se zástupcem
Isno It, s. r. o., a zástupcem spol. VERA
návrh řešení uplatňování systému slev
v rámci MESOHu Fryšták, a to v termínu
do 31. 3. 2020.
RMF bere na vědomí žádost o posílení veřejného osvětlení na ul. Přehradní
na městském pozemku p. č. 955/63, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, odkládá své
rozhodnutí do doby vyřešení investice –
chodník ul. Přehradní, a ve věci posílení
veřejného osvětlení na ul. Přehradní,
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naproti domu č.p. 411, pověřuje OTH
zajistit souhlas majitelů nemovitosti
s umístěním VO.
RMF bere na vědomí výsledky aktualizace veřejné zakázky na ošetření stromů – lípy velkolisté a malolisté na nám.
Míru ve Fryštáku s likvidací a odvozem
dřevní hmoty a pomocných prací s využitím potenciálu investora, ruší tuto
veřejnou zakázku a pověřuje OTH zajistit nové výběrové řízení jen na ořez lip
na náměstí.
RMF bere na vědomí informace OTH
k reklamaci potrhaných lan u kůlového
ohrazení v relaxačně sportovním areálu
Fryšták – „Žaba“ a pověřuje OTH pořízením nových silonových lan.
RMF bere na vědomí návrh OTH
na umístění vyhřívaného dopravního zrcadla na křižovatce ul. Dolnoveská, 6.
května a Potoky, v ul. 6. května na výjezdu z náměstí Míru a na ul. Souhrady,
a pověřuje OTH realizací výměny stávajícího dopravního zrcadla za vyhřívané,
a to z důvodu zajištění zlepšení viditelnosti a bezpečnosti na úsecích s omezenou viditelností v křižovatce u Pomníku padlých.
RMF bere na vědomí návrh OTH
na rozšíření Městského kamerového
systému Fryšták o zrekonstruovanou
budovu č.p. 16, a ukládá OTH zajistit
cenovou nabídku na pořízení dvou kamer – jedna venkovní a jedna vnitřní vč.
předložení schématu rozmístění stávajícího kamerového systému města.
RMF souhlasí s přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích a s povolením zvláštního užívání
pozemní komunikace na silnici III/4915
v úseku Fryšták – Štípa, č. úseku 1,
název úseku Lešná, uzlové staničení
0,350 – 2,511 mezi obcemi Zlín, Štípa a Fryšták, a to v případě naplnění
kapacity stávajících parkovacích ploch
u ZOO Zlín Lešná.
RMF bere na vědomí zápis ze Stavební komise při RMF č. 1/2020 ze dne
19. 2. 2020, bez připomínek.
RMF schvaluje z důvodu podpory
sportovních aktivit krátkodobou výpůjčku městských pozemků p. č. 1571 ost. plocha, ost. komunikace, o výměře
1792 m², 1565 - vodní plocha, koryto
vodního toku přirozené nebo upravené,
o výměře 988 m², 1564 - ost. plocha,
neplodná půda, o výměře 1250 m²,
1566 - lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa, o výměře 466
m² a 780/1 - lesní pozemek, pozemek

určený k plnění funkcí lesa, o výměře
5015 m², vše k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadateli na dobu určitou od 3. 3.
2020 do 31. 3. 2020, za účelem využití
pozemků k pořádání sportovních akcí,
jízdám expedičních RC modelů a jako
stanoviště klubu.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o krátkodobé výpůjčce pozemků mezi
městem Fryšták, a panem Grygerou,
Fryšták, na výpůjčku městských pozemků p. č. 1571 - ost. plocha, ost.
komunikace, o výměře 1792 m², 1565
- vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 988
m², 1564 - ost. plocha, neplodná půda,
o výměře 1250 m², 1566 - lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí
lesa, o výměře 466 m² a 780/1 - lesní pozemek, pozemek určený k plnění
funkcí lesa, o výměře 5015 m², vše k.
ú. Dolní Ves, obec Fryšták.
RMF schvaluje z důvodu podpory
sportovních aktivit zveřejnění záměru
výpůjčky městských pozemků p. č. 1571
- ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1792 m², 1565 - vodní plocha, koryto
vodního toku přirozené nebo upravené,
o výměře 988 m², 1564 - ost. plocha,
neplodná půda, o výměře 1250 m²,
1566 - lesní pozemek, pozemek určený
k plnění funkcí lesa, o výměře 466 m²
a 780/1 - lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa, o výměře 5015
m², vše k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
žadateli panu Grygerovi, Fryšták, od 1.
4. 2020 na dobu určitou 5ti let, s jednoměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za účelem dlouhodobého užívání
pozemků k pořádání sportovních akcí,
jízdám expedičních RC modelů a jako
stanoviště klubu, a uzavření smlouvy
o výpůjčce.
RMF bere na vědomí právní posouzení JUDr. Bc. M. Březovjáka k procesu
převzetí stavebních objektů SO 161
a SO 221 stavby „Rychlostní silnice 49,
stavba 4901 Hulín – Fryšták“.
RMF schvaluje připojení města Fryštáku k akci „Hodina Země“, která se
uskuteční v sobotu dne 28. 3. 2020
v době od 20.30 hod do 21.30 hod tím,
že bude vypnuto na uvedenou dobu
veřejné osvětlení na celém území města Fryštáku a ukládá Mgr. P. Nášelovi
a Mgr. I. Plškové informovat obyvatele
o plánované akci prostřednictvím městského rozhlasu a webových stránek
města.
RMF bere na vědomí informace
Mgr. R. Lauterkrance, zastupitele města

Fryšták, ve věci akčního plánu koncepce rozvoje cyklistiky na území Zlínského
kraje a schvaluje zmocnění pro Mgr. R.
Lautekrance k zastoupení Města Fryšták ve věci akčního plánu Koncepce rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje
schváleného Radou Zlínského kraje dne
27. 1. 2020, pro regionálně významnou
trasu R4 s podmínkou informování RMF
každé čtvrtletí a odsouhlasení výstupů
za město Fryšták, a souhlasí s jeho delegací na valnou hromadu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.,
pořádanou dne 19. 3. 2020 v Příbrami
, za použití služebního vozidla Města
Fryšták vč. úhrady nákladů spojených
s účastí (v souladu s interní směrnicí
o poskytování cestovních náhrad zastupitelům).
RMF č. R 6/2020/VIII z 11. 3. 2020
(Výpis usnesení)

RMF při výkonu funkce zřizovatele Mateřské školy Fryšták, okres Zlín,
příspěvková organizace, se sídlem Komenského 344, ve smyslu ust. čl. č.
I Zřizovací listiny předmětné organizace, v souladu s ust. §3 odst. 2 Vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění,
za použití ust. § 35 odst. 2 zákona č.
128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s odkazem na vyhodnocení stávající epidemiologické
situace jakož i s ohledem na její předpokládaný vývoj a v zájmu maximalizace prevence před šířením koronaviru
(COVID-19) a v zájmu prevence ochrany zdraví obyvatelstva vydává Bc. Iloně
Staňkové, ředitelce mateřské školy,
souhlas s přerušením provozu mateřské
školy, a to s možným termínem přerušení provozu ke dni 12. 3. 2020 (na základě vyhodnocení aktuální situace ředitelkou) až do doby odvolání, přičemž
o předpokládaném termínu ukončení
přerušení provozu ředitelka předškolního zařízení rozhodne po předchozím
projednání Radou města Fryštáku.
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NAŘÍZENÍ
KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA FRYŠTÁKU
Krizový štáb města Fryštáku v souvislosti s výskytem
a šířením nákazy koronaviru COVID-19 a následnými mimořádnými bezpečnostními opatřeními, v návaznosti na
vyhlášení nouzového stavu státu a v souladu s usnesením
vlády č. 215 ze dne 16. 3. 2020 s platností od 19. 3.
2020 (od půlnoci z 18. 3. 2020 na 19. 3. 2020) až do
odvolání N A Ř I Z U J E všem svým občanům a návštěvníkům města, aby měli na veřejnosti vždy zakrytý nos
a zakrytá ústa.
K tomu účelu mohou občané použít standardní zdravotnickou roušku, respirátor, ručně ušitou nebo vyrobenou
roušku, šálu či jinou alternativní ochranu. Povinnost nošení ochranných prostředků se vztahuje na veřejná prostranství ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a na veřejné objekty, jako jsou obchody, úřady, zdravotní středisko, domu
s byty pro důchodce, školská zařízení a další obdobná zařízení. Toto nařízení se vydává jako preventivní opatření
proti šíření nákazy. Dodržování nařízení bude kontrolováno
ze strany Policie ČR.
Ve Fryštáku dne 18. 3. 2020

ÚPRAVA
PROVOZU ÚŘEDNÍCH HODIN
Městského úřadu FRYŠTÁK
V souvislosti s výskytem a šířením nákazy koronaviru COVID-19 a následnými mimořádnými bezpečnostními
opatřeními, v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu
státu a rozhodnutí Krizového štábu města Fryšták jsou
obě pracoviště MěÚ Fryšták pro veřejnost
OTEVŘENA POUZE
v úředních dnech, tj. PONDĚLÍ a STŘEDA, a to vždy
v době od 13.30 hod. do 16.30 hod.
Případné schůzky s úředníky a s dalšími zaměstnanci
města mohou zájemci ze stran veřejnosti a jiní návštěvníci
realizovat pouze na základě předchozí telefonické či elektronické domluvy a po vyhodnocení nezbytnosti osobní
schůzky příslušným zaměstnancem.
Děkujeme za pochopení a spolupráci!
Mgr. Lubomír Doležel, v. r.
starosta města

Mgr. Lubomír Doležel, v. r.
starosta města

ÚPRAVA
PROVOZU PRACOVIŠŤ
Městského úřadu FRYŠTÁK

ÚPRAVA
PROVOZU DVORA
Technických služeb FRYŠTÁK
V souvislosti s výskytem a šířením nákazy koronaviru COVID-19 a následnými mimořádnými bezpečnostními
opatřeními, v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu
státu a rozhodnutí Krizového štábu města Fryšták
je dvůr TS Fryšták
D O Č A S N Ě U Z A V Ř E N.
Děkujeme za pochopení a spolupráci!
Mgr. Lubomír Doležel, v. r.
starosta města

V souvislosti s výskytem a šířením nákazy koronaviru COVID-19 a následnými mimořádnými bezpečnostními
opatřeními, v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu
státu a rozhodnutí Krizového štábu města Fryšták nařizuji
od pondělí dne 16. 3. 2020 následující:
Obě budovy úřadu budou pro veřejnost
U Z A V Ř E N Y.
Případné schůzky s úředníky a s dalšími zaměstnanci
města mohou zájemci ze stran veřejnosti a jiní návštěvníci
realizovat pouze na základě předchozí telefonické či elektronické domluvy a po vyhodnocení nezbytnosti osobní
schůzky příslušným zaměstnancem.
Opakovaně vyzýváme občany, aby své záležitosti přednostně řešili telefonicky a elektronicky.
Výše uvedené opatření platí do odvolání, na případné
změny v souvislosti s vývojem situace budeme reagovat.
Ve Fryštáku dne 16. 3. 2020 v 10.00 hodin
Mgr. Lubomír Doležel, v. r.
starosta města

S le d u jt e p r o sím aktuál ní i nfor mace na www.frystak.cz
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KDO TO UKLIDÍ?
Výskyt psích exkrementů na chodnících, v plochách zeleně, případně
i na dětských hřištích je obecně velkou
bolestí a je velice negativně vnímán ze
strany občanů, zejména těch, kteří se
sami podílejí na údržbě městské zeleně před svými domy.
V minulých letech město nainstalovalo dostatečné množství odpadkových košů a stojanů se zásobníky
s úklidovými sáčky na sběr psích exkrementů, které se pravidelně doplňují. Stále platí i to, že si sáčky na psí
exkrementy můžete vyzvednout ZDARMA na detašovaném pracovišti Městského úřadu Fryštáku u paní Mgr. Ivany Plškové.
Nejde tu jen o estetické hledisko,
psí výkaly páchnou a dokážou znepříjemnit celý den, pokud do nich neopatrný chodec šlápne, navíc představují
významné riziko infekčního onemocnění především pro malé děti, které

s nimi mohou přijít do úzkého kontaktu.
Vzhledem k množícím se stížnostem opakovaně vyzýváme všechny
majitele psů, aby na veřejných prostranstvích zamezili volnému pobíhání
a uklízeli po svých čtyřnohých mazlíčcích. Věříme, že každý chce žít v příjemném prostředí nejenom u sebe
doma a že se budeme moci procházet
po čistých chodnících a těšit se z kvetoucí zeleně.
Kateřina Večeřová, referent OTH

Oprava sportoviště
základní školy
PROJEKT:
Rekonstrukce sportoviště ZŠ
Fryšták byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu
ČR, Ministerstva pro místní rozvoj,
z programu Podpora rozvoje regionů
2019+
Celkové náklady: 1. 414 641 Kč
Dotace MMR:
848.784 Kč

Pod číslem 1212 – linka první psychické pomoci
Ministerstvo zdravotnictví spustilo pod číslem 1212 linku první psychické pomoci. Linka je bezplatná a určena všem občanům. Provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS),
vycvičení pro komunikaci s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací.
Během nově nastalých vládních opatření byl zaznamenán nárůst výskytu stavu úzkostí. Vzniklá situace může ovlivnit především osoby, které se již před tímto stavem špatně vyrovnávali se stresem nebo mají predispozice na horší reakce
na stres. Je proto potřeba klást důraz na prevenci proti prožívání strachu a stresu.
Stres je reakce na ohrožení a s tím souvisí i pocity úzkosti. Tyto pocity vychází z nejistoty a z neznámého. Linka psychické pomoci pod číslem 1212 (volba 5) nabízí
možnost promluvit si s odborníkem, který úzkostem volajícího a s nimi spojenými
starostmi porozumí a bude spolu s ním hledat řešení a úlevu.
„Koronavirus je nový virus, který ještě úplně neznáme a přirozeně se mohou
objevit pocity strachu. Strach mohou vyvolávat i nesprávné informace a fámy.
Fakta i možnost situaci s někým sdílet strach minimalizují. V psychicky náročné
situaci je důležité mít příležitost promluvit si s někým, kdo porozumí situaci,
ve které se volající nachází. Linku jsme zřídili hlavně proto, aby poskytla volajícímu bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor v obtížné situaci s odborníkem, který
mu případně nabídne další možnosti pomoci,“ vysvětluje smysl linky první psychické pomoci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Provoz linky první psychické pomoci je vázán na číslo 1212, na něž mohou volat
občané v souvislosti s aktuální epidemií. Po jeho aktivaci se v hlavní nabídce mezi
sděleními v rámci dalšího směrování hovoru ozve také: „Máte v souvislosti s aktuální situací obavy o sebe nebo své blízké a potřebujete o tom mluvit? Stiskněte
5“ Po zvolení této možnosti je volající propojen na pracovníka podpůrné linky. Provoz
zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční
služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní
situací. Dostupnost linky je aktuálně v době 7-24 hodin a v případě potřeby bude
dále upravována. V nočních hodinách je případný volající odkázán na non-stop linku
krizové pomoci.
Linku první psychické pomoci mohou využít lidé, na které doléhá aktuální krizová
situace, vyvolaná ohrožením zdravotní povahy. Volat tedy mohou ti, jež cítí strach
z nemoci, či nákazy, obtížně zvládají karanténu, mají pocity bezmoci, těžce nesou
izolaci, potřebují podporu při zvládnutí akutního stresu, cítí hněv nebo zklamání
v souvislosti se současnou situací, kterou prožívají.

Buďme solidární také
k přírodě
Jaro je zde a práce na zahradách
a zahrádkách jsou v plném proudu.
Ráda bych touto cestou chtěla připomenout loňský úklid KORÁBU.
Dobrovolníci v den Ukliďme Česko nelenili a snažili se vyčistit KORÁB
od odpadků, ale také od biologického
odpadu, který tam vyvezli někteří lidé
ze svých zahrad. Co bylo v silách dobrovolníků, a s pomocí svozu kontejnerů
technický služeb z Fryštáku, se vyčistilo. Následně Město Fryšták v lokalitě
umístilo cedulky ZÁKAZ SKLÁDKY.
Bohužel i přes toto opatření se v KORÁBU biologický odpad, místo na technickém dvoře nebo kompostu, znovu
začal kupit. Možná je ho tam o něco
méně, což znamená, že je na místě
ocenit obyvatele, kteří našli způsob, jak
ho vyvézt na technický dvůr nebo kompostovat. Nabízí se tedy otázka „Proč
někdo pravidla respektuje a jiný ne?“.
Více, než kdy jindy se nyní ukazuje,
jak ohleduplnost a spolupráce jsou nedílnou součástí lidské populace. Uklizený veřejný prostor je zodpovědností nás
všech.
Michaela Nutilová

Reakce na článek Ing. Pavla Dohnala, OTH
(z FL 3/2020, str. 5) k tématu dálnice D49
Vedoucí Odboru technického hospodářství města Fryštáku (OTH) v článku
reagoval na můj článek uveřejněný v únoru ve Fryštáckých listech, kde jsem
publikoval námitky ke stavbě dálnice D49. Věc posouzení námitek nepatří ani
do kompetence OTH, ani do kompetence Městského úřadu ve Fryštáku, nýbrž
do kompetence Městského úřadu v Holešově.
Vedoucí OTH v článku explikoval, že nejvyšším a prioritním zájmem zastupitele
by mělo být, mimo jiné, „zvyšování kvality životního prostředí občanů města.“
Tím, že jsem inicioval podání námitek k stavbě dálnice D49, jsem se měl „přidat
se do šiku k těm, kteří stavbu zdržují.“ Vedoucí OTH píše, že „byl mým jednáním
šokován a klade si otázku, co tím sleduje ten, který by měl jako zastupitel města
chránit občana a usilovat o pozitivní změny v prostředí, ve kterém se občan města
pohybuje.“ Vedoucí OTH dále charakterizoval můj postup tvrzením, že „kdybych
byl veden skutečně objektivní snahou o nápravu vytýkaných věcí, měl jsem možnost nejprve vznést dotazy na Město Fryšták, investora akce, nebo projektanta.“
Přijměte tuto reakci:
Stejně jako řada Fryštačanů, či obyvatel z jiných obcí přiléhajících k budoucí
dálnici D49, jejich politiků, lidí bezprostředně dotčených touto stavbou, stavbu
nevnímám s takovým apetitem, jako vedoucí OTH, a podrobuji ji normální kritice.
Stanovisko k vlivům stavby D49 na životní prostředí č.j. 63881/ENV/16,
schváleného Ministerstvem životního prostředí v roce 2016, nedospělo k závěru,
který tvrdí vedoucí OTH, že tato stavba zvýší kvalitu životního prostředí občanů
ve městě Fryštáku. Zdroj prachových částic se pouze přemístí z jedné části města
Fryštáku do druhé části města. Tam se součet zdraví škodlivých imisních koncentrací pozadí a příspěvků NO2 ze stavby značně přiblíží limitním či směrným
hodnotám World Health Organization (Světové zdravotnické organizace), jak uvádí
citované stanovisko k vlivům stavby dálnice.
V budoucnu budou jezdit tisíce kamionů po dálnici přes Fryšták. To kvalitu životního prostředí Fryštáku nezvýší, jak tvrdí vedoucí OTH. Držme se proto závěrů,
uvedených v citovaném stanovisku.
Nic pozitivního se nezmění ani na pozadí, například z intenzivní zemědělské
chemizace půdy pesticidy, insekticidy, fungicidy, herbicidy, hnojivy. Koktejl chemických jedů obsažených v prachu z polí, který tu ve Fryštáku dýcháme, provoz
dálnice pozitivně neovlivní. Vliv pozadí, na rozdíl od citovaného stanoviska, nebere vedoucí OTH v úvahu.
Stavba dálnice je naplánována ve třech fázích, na jejichž časovém a ﬁnančním
harmonogramu se dosud stát Česko, Zlínský kraj a Statutární město Zlín nedohodli. Nikdo neví, jak dlouho bude trvat prodleva mezi jednotlivými fázemi, což pro
Fryšták představuje vstupenku do možného dopravního pekla, na deset, dvacet,
třicet let…jak dlouho, nikdo neví.
K dezinformaci vedoucího OTH, že jsem měl a mohl prvně komunikovat s městem Fryšták, investorem, nebo projektantem, konstatuji, že námitku k negativním
důsledkům nedomyšlené etapizace D49 před pár lety podávalo i Zastupitelstvo
města Fryštáku. A její důsledné prosazení bylo svěřeno OTH. Nabízí snad tento
odbor dnes politicky nezaujatou, nestrannou, odbornou, tedy zdatnější kompetenci při prosazování námitek k stavbě dálnice D49? Zjevně nikoli.
Patřím k politikům, kteří palčivé věci řeší. A tak je řeším.
Mgr. Roman Lauterkranc
člen Zastupitelstva města Fryštáku
20. 3. 2020

Poděkování
Krizový štáb města Fryštáku tímto vyslovuje velké poděkování všem
našim spoluobčanům, jakož i dalším
lidem ze sousedství, kteří se aktivně a nezištně zapojili zejména do šití
roušek, které se následně shromažďují v novinovém stánku na náměstí
Míru ve Fryštáku, odkud se – v rámci
promyšlené koordinace manželů Matějíčkových – dál distribuují.
Krizový štáb si velmi váží této aktivity, která v momentální – pro všechny jistě tíživé – situaci představuje
významnou pomoc všem potřebným;
je důkazem obrovské nezlomnosti ducha i lidské soudržnosti.
Krizový štáb tímto tedy děkuje
všem, u kterých se o jejich pomoci
dověděl, zejména pak těmto ženám:
Lence Plškové, Zdence Buchtové,
Pavle Chludové, Veronice Končákové, Ludmile Soldánové, Jarmile Fridcamové, Alžbětě Jadrníčkové, Marii
Maškové, Michaele Sovadinové,
Renatě Holomkové, Evě Velikovské,
Marii Vaňharové, Janě Gargulákové,
Marii Batíkové, Jitce Jadrníčkové,
Janě Ernestové, Zuzaně Vičíkové,
Renatě Spourové či Jolaně Kozojedové a dalším, o kterých snad ani
nevíme..., no a samozřejmě toto poděkování směřuje i manželům Matějíčkovým, kteří se své role koordinátora skvěle zhostili.
A velké poděkování adresujeme
také zaměstnancům a příznivcům
DISu, kde podali pomocnou ruku se
stejně velkým nasazením...
Děkujme, přátelé!
Za krizový štáb města Fryštáku
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města
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Důležité upozornění
ORGANIZACE ZÁPISU DO 1. TŘÍD
pro školní rok 2020/2021
S odkazem na opatření vydané MŠMT bude zápis dětí do 1. tříd v Základní
škole Fryšták probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, případě odkladu povinné školní docházky jsou k dispozici v příloze tohoto sdělení na webu školy (www.zsfrystak.cz).
Vyplněnou žádost je možné doručit do školy prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem (zaslání prostým e-mailem nestačí), prostřednictvím pošty nebo vhozením do poštovní schránky na vstupních dveřích
školy.
Doručení žádosti bude zákonnému zástupci potvrzeno e-mailem zaslaným vedením školy.
Termín pro podání žádostí je od 1. dubna do 30. dubna 2020.
K žádosti zákonný zástupce přiloží prostou kopii rodného listu dítěte a svého
občanského průkazu za účelem prokázání totožnosti.
Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání do prvních tříd pro školní rok
bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce před školou v prvním
týdnu měsíce května. Přijaté děti budou uvedeny pod přidělenými registračními
čísly, které zákonný zástupce obdrží prostřednictvím e-mailu.
Plánovaná prohlídka školy byla kvůli koronaviru zrušena. Prohlídka školy a motivační část zápisu do 1. tříd proběhne v nejbližším možném termínu.
Ve Fryštáku 23. 3. 2020

Mgr. Libor Sovadina

RODIČOVSKÝ PLES 2020
Ve Fryštáku se opět konal tradiční Rodičovský ples. V sobotu 8.2.2020 byl
zahájen slavnostní polonézou místních deváťáků – budoucích absolventů ZŠ Fryšták. Jedná se o beneﬁční akci pořádanou Spolkem rodičů a přátel školy při ZŠ
Fryšták (SRPŠ), kdy veškerý výtěžek z akce bude využit ve prospěch školních
i mimoškolních aktivit žáků ZŠ Fryšták.
Týmu rodičů, kteří se podíleli na přípravách rodičovského plesu patří velký
dík. Není vůbec snadné takou velkou
akci zorganizovat za běžného rodinného
a pracovního režimu. O to víc si vážíme
toho, že se k nám přidali rodiče mladších dětí a svými postřehy a nápady
obohatili již zavedenou akci.
Polonéza se ve Fryštáku nacvičovala již potřetí a k nácviku se hoši a dívky scházeli od podzimu. Choreograﬁe
a nácvik probíhal pod vedením tanečního mistra Jiřího Pohlodka z iDance Studia. Přes jeho nemoc a nepřítomnost
na plese se mladí tanečníci vzchopili
a své vystoupení prezentovali s patřičnou noblesou. S přípravou polonézy
a oblečením pomáhaly paní učitelky
a maminky, bílé šaty slečnám již tradičně zapůjčila paní Fišerová ze Svatebního salonu Nika ve Slušovicích.
Paní kuchařky ze školní jídelny jako
každoročně předvedly své dokonalé
kulinářské schopnosti, koláčky paní
Grulichové byly neodolatelné, zvěřinový
myslivecký guláš se nedal odmítnout
a víno teklo proudem. Bezlepkové dobroty od Celiáčka byly příjemným dopl-

něním nabídky. Fotokoutek studentů
SŠOS Vizovice sklidil nadšené ohlasy
a obrázky dětí prvního stupně vyzdobily slavnostně taneční sál Zemědělského družstva vlastníků Fryšták. Vstupní
nástěnka s fotograﬁemi dětí z různých
akcí školy dokreslila ﬁnanční podporu,

kterou SRPŠ dětem během školního
roku poskytuje.
Hlavním tématem plesu byl samozřejmě tanec. Vypadalo to, že všichni
návštěvníci se dobře baví, atmosféra
byla velmi příjemná a taneční. Kapela Vivian Band zahrála všem věkovým
kategoriím. Pochopitelně, vždyť na své
„deváťáky“ se přišli podívat krom jejich
rodičů i prarodiče. Zlatý hřeb večera,
taneční vystoupení Tomáše Vořechovského s partnerkou Karolínou Kouřilovou, nenechalo návštěvníky v poklidu
a jistě také přispělo k popularizaci této
beneﬁční akce. Krásným vystoupením
ve sportovním aerobiku nás potěšila
Anička Macková, žákyně deváté třídy
a zároveň ostřílená mistryně Evropy
i světa. Téměř o půlnoci vystoupila s Pole Dance Natálie Lukaštíková
z Dance institutu.
Děkujeme všem, kdo na ples přišli, pomohli nebo SRPŠ podpořili svými dary. Ať se jednalo o rodiče žáků,
přátele školy nebo ﬁrmy. Letošní první
cena v tombole od ﬁrmy Kovotrend udělala radost jednomu páru, který si užije
luxusní wellness pobyt ve Spa hotelu
Lanterna. Také bychom rádi poděkovali
výherci druhé ceny, pc monitoru, kterou se rozhodl věnovat škole. Nemálo
zajímavá byla i třetí cena – tiskárna.
Seznam všech sponzorů bude uveden
na webových stránkách SRPŠ.
Velmi si vážíme Vaší podpory a věřte, že nadšení rodiče budou dál dělat,
co bude v jejich silách, aby SRPŠ mohlo
i nadále výrazně přispívat na aktivity dětem ZŠ Fryšták.
Tým rodičů SRPŠ,
foto Marcela Krajčová
fb: SRPŠ při ZŠ Fryšták
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ČÍM SE BAVÍ PŘEDŠKOLÁCI
POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA V MŠ
Škola hrou, slova J. A. Komenského se nám prolínají každodenními aktivitami
s předškoláky. Děti rády tvoří, vymýšlí stavby ze stavebnic rozmanitých druhů, v oblibě mají lego, různé spojovací prvky, magnetické systémy. Je vidět, že kluci uvažují
a pracují technicky, konstruktivně, radí se mezi sebou, děvčata esteticky, kreativně
a zručně. Děti si chtějí své výrobky vystavit, zachovat, manipulovat s nimi a posléze
odnést domů. Uskutečňujeme proto po celý rok různá tematická tvoření s rodiči.
Daří se nám tak společně rozvíjet dětskou zručnost, kreativitu a vztah k pracovním
dovednostem, a hlavně každé takové společné setkání v příjemné a tvořivé atmosféře nás všechny baví.
• Švihadla pletená na prstech z textilní příze
V měsíci lednu jsme zakoupili barevné příze (dá se i na 1,5 cm široký pásek
rozstříhat starší tričko) odměříme 25 m příze, děti si ji samy namotají do klubka,
označíme si barevně prsty jedné ruky, prokličkujeme za pomocí dospělého začátek
příze a pak už děti pletou samy. Baví je, když švihadla přibývá, podporují se vzájemně, přítomnost rodičů jim přináší jistotu a potěšení. Po dopletení posledního očka
je švihadlo na světě. A teď se jde skákat. Už to umí všichni, kluci i holky, to by z nás
měla paní učitelka Knedlová radost!
• Tvoření ze dřeva z projektu polytechnická výchova na MŠ ze šablony II.
Naše mateřská škola využívá ﬁnancí z Operačního programu výzkum, vývoj,
vzdělání tzv. šablon II., na podporu různých aktivit, mezi které patří i polytechnická
výchova. Umožnilo nám to zakoupit dřevěné komponenty na sestavování dle návodu
(krmítka, truhlíky, hrací praky na papírové koule apod.), ale i dřívka různých délek,
dřevěná kolečka a hlavně nářadí (pilky, pilníky, kladívka, ochranné brýle apod.), no
prostě praví řemeslníci. Celou akci nám odborně zaštítil jako garant projektu pan
ředitel základní školy Mgr. Libor Sovadina, se kterým se předškoláci měli i možnost
seznámit. Spolu s tatínky nám pod rukama vznikala autíčka s funkčně se točícími
kolečky, letadla, koloběžky apod. Vynalézavost a zručnost nás překvapovala. Nebylo to jenom tvoření s tatínky a dědečky, našla se i maminka, a jak jí to šlo! V herně
předškoláků máme zřízený stolářský kout, kde děti (i děvčata) každodenně tvoří,
přiřezávají, slepují a tak pokračují podle rad svých rodičů.
Jak je vidět děti jsou tvořivé, vynalézavé, chtějí zkoušet “jako velcí“. A na nás
dospělých je, aby nabídka aktivit byla smysluplná, bohatá a kreativní.
Za děti a paní učitelky třídy Sluníček
Lenka Jasenská

Den Země
I zachtělo se Krakonošovi podívat
se při tomto svátku, jak lidé hospodaří s přírodou, se stromy. Viděl a zhrozil se! Nikde po smrkových lesích ani
památky. Jen holiny a nepořádek.
Věděl, že udeřila vichřice, že se jí les
poklonil, že už nevstal. Věděl, že lidé
kmeny odvezli a viděl, že dílce řádně
neuklidili, větve nechali ležet. Věděl,
že se do nich dal brouk a rozlézal se
do dalších stromů. Věděl, že lidé budou zase a znovu kácet. Zlobilo ho,
že člověk tak špatně zachází s živým jsoucnem. Copak si nikdo neuvědomuje, že strom vrůstá v rodnou
půdu? Že roste déle než jeden lidský
život? I když vysazují nové stromečky,
mohou je odevzdat další generaci až
za sto let!
Snad by měli lidé vědět, že buk
má kořeny zapuštěné hluboko. Přilnou ke skále a drží, i když vichřice
řádí. Vědí přece, že smrk má kořeny
jen na povrchu, takže na slotu vždy
doplatí. Ale Krakonoš věděl i to, že
lidé sadí smrky z chytráctví, pro peníze. Nyní jim příroda oplácela.
Byl z toho smutný. Lidé si dodnes
neuvědomují, že les, stromy jsou
naše společenství. Přidělují nám životodárnou tekutinu – vodu. Vodu, kterou vedou od kořenů do korun, odtud
přes hory doly až k člověku. Nebudeli les, nebude krajina. Bude poušť.
V poušti život není! Les není zahrada.
Uřežeš zelí, příští rok vysadíš nové.
V lese rok plný chyb nenapravíš!
Je pravdou, že se kamarádíme
s Vesmírem, ale na Zemi si větve pod
sebou řežeme!
Krakonoš mizel zklamán a vzkázal
– Les je život sám! Stromy jsou voda.
Voda je život. Lidé, nezapomínejte!
SK
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HLEDÁME
Správce víceúčelového
sportovního areálu
v Lukovečku
Obec Lukoveček hledá sezónního
správce víceúčelového sportovního
areálu. Pracovní poměr na DPČ, od
května do září. Náplní práce je údržba
hřiště, vody v nádrži, čistoty v areálu
a sečení trávy na volných plochách.
V případě zájmu kontaktujte prosím osobně, nebo telefonicky Obecní
úřad Lukoveček (577 158 396).
Práce je vhodná pro zdatného důchodce.

SBÍRKA
pro Diakonii Broumov
V Lukovečku proběhla v únoru sbírka pro Diakonii Broumov. Po tři dny naši
občané nosili do obecního domu použitý a někdy i nový textil, a k tomu další
potřebné věci, které zaplnily téměř 30
pytlů. Při prodeji za symbolickou cenu
se podařilo vybrat 1.500 Kč, které budou použity na úhradu nákladů spojených s odvozem věcí a na další činnost
Diakonie.
•••
Diakonie Broumov, občanské sdružení, bylo založeno v roce 1993 v Úpici
jako dobrovolné, nezávislé, necírkevní
a nepolitické sdružení, sdružující odbornou i laickou veřejnost v oblasti poskytování materiální pomoci sociálně
potřebným lidem bez ohledu na rasu,
národnost, státní příslušnost, víru či
politický názor. Naše obec s ní spolupracuje již řadu let.
Děkujeme všem, kteří se na sbírce
podíleli.

Obecní úřad Lukoveček
Přílepská 120, Fryšták 763 16
Tel. 577 158 397
Mob. 724 190 300
E-mail: oulukovecek@tiscali.cz
ÚŘEDNÍ HODINY: pondělí, středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Srdce nemilosrdně bije – pro druhého.“
Don Bosco

Téměř po roce tu máme opět dobrovolnické okénko. Co to znamená, stát se dobrovolníkem? Mladí, kteří po ukončení střední školy nemají jasno, kam nasměrovat
svou životní cestu, věnují rok svého života jako dobrovolníci na potřebném místě.
Dobrovolník nepobírá plat – pomáhá, kde je potřeba, věnuje čas a nasazuje své síly
pro dobrou věc. Díky přesvědčení, že dobrovolnictví má smysl, můžeme v letošním
školním roce počítat se dvěma posilami.
• Kateřina KUBĚNOVÁ
Katka žije v Brně, ale doma se cítí
také v Beskydech nebo na Hostýnsku.
Je to hlavně díky aktivitám, které v těchto krajích realizuje a díky lidem, které
tady má. Vloni maturovala na Cyrilometodějském gymnáziu a střední odborné
škole pedagogické v Brně.
Proč ses rozhodla jít dobrovolničit
na DIS?
Poté, co jsem se o této možnosti
dozvěděla, mi to delší dobu leželo v hlavě a musel k tomuto rozhodnutí dozrát
asi ten správný čas. Po letním táborovém maratonu, když jsem měla čas se
zastavit po pětitýdenní šňůře pobytů,
jsem najednou věděla, že jít na DIS je
správná volba.
A jak to hodnotíš teď po šesti měsících? Nevnímáš to jako zbytečně
ztracený čas?
Rozhodně ne. Jezdila jsem na DIS
na akce už dříve, takže jsem věděla,
jaké lidi tu asi potkám. To mi dodalo
odvahu se rozhodnout. Všichni se mi
tu od začátku snažili poradit a k tomu
přidat úsměv. Brzy jsem se tu cítila jako
doma. Práce na DISu má smysl.
Naučila ses tu něco nového?
Každý kurz Orientačních dnů® mě
posunul dál. Ráda se věnuji věcem, kte-

ré mají smysl a u kterých vidíte konkrétní výsledky. Pak jsem se tu naučila také
praktické věci, jako třeba malovat pokoje, vyměňovat žárovky, brousit dřevo,
dělat dobrou kávu. Člověka to v DISu
obohatí i jiným pohledem na svět.
Jak bys popsala DIS svýma očima?
Myslím, že naše motto sedí: „DIS
není jen místo, ale lidé.“ Každý z nich je
podstatná cihlička, bez které by to nešlo. Zdá se, že tady člověk ani nemůže
mít špatnou náladu.
A co dobíjí tvé baterky ve volném
čase?
Miluji především sport a čtení.
Katka dělá osvětu Ringo kroužkům,
kolo si půjčí i na dovolené u moře,
v Brně vyrazí na brusle a ve Fryštáku
chodí na volejbal. A dávejte si na ni pozor, je známá svou prostořekostí, která
dokáže odzbrojit. Ač je v Domě Ignáce
Stuchlého nejmladší, školní rok 2019 –
2020 si bez ní nedovedeme představit.
• Pavel STAŇO
Pavel od pěti let bydlí ve Zlíně. V loňském roce absolvoval zlínskou Střední
školu gastronomie a obchodu. Stejně
jako Katka je od září 2019 dobrovolníkem na DISu.
Jak ses k dobrovolničení dostal?

Salesiány znám už ze Zlína z Jižních
Svahů. Po maturitě jsem si vyzkoušel
kurzy Orientačních dnů® ve Fryštáku
a ty mě nadchly. Přijímací zkoušky do
Olomouce mi nesedly a tak bylo rozhodnuto.
A jak to hodnotíš teď po šesti měsících? Nevnímáš to jako zbytečně
ztracený čas?
Rozhodně ne. Začátek nebyl jednoduchý, ale časem se to všechno rozeběhlo správným směrem. Za tu dobu
jsem se zde mohl stát malířem pokojů,
baristou, řezníkem, stavitelem horolezecké stěny a mnohým dalším.
Jak bys popsal DIS svýma očima?
Je to místo, které mě dokáže celkově vyždímat, ale nabít zároveň. Například na kurzech pro školy ze sebe vydáš všechno, ale taky při tom mnoho
získáš. DIS je místo, kde se točí energie. Většinu času tady vnímám pozitivní
přístup a úsměvem se zde nešetří.
Co bys na sebe mohl prozradit ze
svých zálib?
Mám rád fotbal, baví mě jeho sledování i samotná hra. Jsem velkým
fanouškem Chelsea FC. Volný čas se
snažím trávit se svou přítelkyní a tím jí
vynahradit nasazení dobrovolníka. Léto
nejraději trávím na středověkém táboře.
Pavel má rád humor a do věcí jde
vždy s rozmyslem.
Jsme rádi a děkujeme za to, že společně s Katkou obohatili náš kolektiv.
DZ
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SK AUTI

kolik aut kolem nás projelo bez sebemenšího zpomalení, ačkoliv jsme byli
v zatáčce na vedlejší ulici. I kdyby nešlo
o vážnou autonehodu, nebylo pochyb,
že jsme v nesnázích. Za přibližně třičtvrtě hodiny kolem nás projelo nejméně
10 aut a zastavil u nás JEDEN mladý
muž a policejní hlídka! S díkem jsme jim
vysvětlili, že se jedná o simulaci a čekali dál.

Pomůže nám
někdo?

Probouzím se, sedím v autě.. Je tma.
V ústech mám chuť krve a necítím nohy.
Je mi zima, třepu se a mám žízeň. Přede mnou vidím jenom rozsvícená světla
auta a sloup... pouliční lampu. Všude
kolem ticho… Když se podívám vedle
sebe, vidím svou kamarádku. Čelo má
celé od krve a nehýbe se.
Projelo kolem nás auto. Zahlédla
jsem muže středního věku. Snažím se
volat o pomoc, ale krk se mi tak svírá
úzkostí, že je mé zvolání marným pokusem. Nevšiml si nás… a stejně tak další projíždějící auta. Najde se někdo, kdo
by nám pomohl?
Ne, nesnažíme se vás vystrašit.
Chceme jen ukázat, jak to vypadalo
z pohledu řidiče při simulované autonehodě, kterou jsme připravili v rámci
schůzky pro naše skauty z Fryštáku.

Tato ﬁktivní autonehoda byla připravena
v Dolní Vsi a naší snahou bylo, aby se
co nejvíce podobala realitě.
Musím se přiznat, že až po delší době čekání na skauty nám došlo,

Prosím, nebojte se zastavit
lidem, kteří potřebují pomoc.
Je lepší zastavit zbytečně než
nezastavit vůbec. O to víc,
když se něco takového nestane na dálnici, ale ve vašem
městě, kde vám nehrozí žádné
nebezpečí. Můžete tím zachránit lidský život. Pomáhejme si!
Za fryštacké skauty
Kristýna Bačůvková

Fryštačtí skauti nabízejí

ZAJIŠTĚNÍ NÁKUPU
a jeho dovoz domů
pro seniory a další občany
patřící do rizikové skupiny
Kontaktujte nás na tel.
736 623 585, 736 523 222
nebo na mailu:
skautipomahaji@skautfrystak.cz
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NAŠI JUBILANTI
V měsíci DUBNU 2020 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:
Eva Bačůvková
Ladislav Dlabaja
Vojtěch Dlabaja
Anna Dlabajová
Zdeněk Doležal
Miloš Dosedla
Jiří Grygera
Eva Hanačíková
Maria Hrušková
Marie Hvozdenská
Marie Janíčková
Vlastimil Konečný
Jiří Kozubík
Jiřina Krčmová
Miroslav Málek
Libuše Mynářová
Jaroslav Pečeňa
Jiří Plšek
Vlasta Poledňáková
Emilie Rašková
Ludmila Soldánová
Renata Spourová
Jaromír Šafář
Božena Šebíková
Marie Šestáková
Lenka Šlancarová
Ivan Večeřa
Ludmila Vyskupová
Vlasta Weigelová
Všem jubilantům přejeme
mnoho spokojenosti v rodinném
kruhu, lásky, štěstí
a hodně zdraví do dalších let.

Blahopřejeme!

Březnová hravá knihovna
Také letos, v rámci měsíce knihy,
navštívil náš Klásek Fryštackou knihovnu. Knihovník pan Jan Krčma nás překvapil: luštili jsme fotbalový kvíz (ať
jsou i babičky a dědečci „ v obraze“, ať
doma uvedou v úžas své děti a vnuky).
Následoval pravopisný kvíz, poznávání stop zvěře, poznávání hlasů ptáků.
Asi nás už pan Krčma zná a ví, že jsme
v Klásku soutěživí a hraví. Konečnou
tečkou bylo pár „kouzel“, kterými můžeme překvapit domácí omladinu. Tehdy 10. 3., jsme netušili, že nám přijde
tato „hodina“ vhod při hlídání vnuků,
kteří nemohou kvůli nákaze koronaviru
chodit do školy. Byl to poslední letošní

ZLATOU SVATBU
– 50 let od uzavření manželství slaví
PAVEL a MILADA HORÁKOVI
z Horní Vsi.
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.

ODVOZ A EKOLOGICKÁ
/,.9,'$&($87295$.ģ
Vystavení dokladu ekolikvidace
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Tel. 777 550 621, 608 749 219

den, kdy byla knihovna otevřena. Už teď
se moc těšíme, až bude knihovna zase
v provozu, a uvítá nás náš pan knihovník, kterému ještě jednou moc a moc
děkujeme.
A. Bačůvková
Zajištění manželé koupí dům.
Tel. 704 902 725

Řešíme situaci s bydlením
a sháníme byt ve Fryštáku či okolí.
Děkuji za jakoukoliv nabídku.
Tel.: 703 387 982

VZPOMÍNKA
Dne 17. dubna 2020 uplyne 1 rok,
kdy nás navždy opustil pan
Karel Horák z Dolní Vsi.
Stále vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Ekologická likvidace
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

Jsme tu pro Vás.
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Zajisme veškeré pohřební a kremační služby.
pracovní doba
Sobota 8.00 – 12.00
Pondělí – Pátek 8.00 – 16.00
(mimo pracovní dobu po telefonické domluvě)

577 434 534
tel
mobil 732 766 518
STÁLÁ SLUŽBA NONSTOP 723 490 883

Nabízíme také památečníí sklo!

Mějte své blízké
stále u srdce.
e-mail
web

info@pribylak.cz
www.pohrebnisluzbapribylak.cz
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RÁDA VÁMǗPOM¸ÌU
SǗPRODEJEMǗVAŠÍǗ
NEMOVITOSTI V
TOMTO REGIONU.
ZAVOLEJTE MI PRO
VÍCE INFORMACÍ.

Bc. Michaela Zapletalová

(+420)b603b505b345
zapletalova@realitygaia.cz

www.realitygaia.cz
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