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RMF č. R 17/2019/VIII z 8. 7. 2019
(Výpis usnesení)
RMF jménem města Fryštáku, zastoupeného Mgr. L. Doleželem, starostou,
přebírá záštitu nad závodem ve sjezdu
horských kol konaným dne 12. 10. 2019
v Trnavě u Zlína a souhlasí s poskytnutím
částky ve výši 6 tis. Kč týmu „SBT Fryšták“, zast. J. Nášelem, Fryšták, na podporu tohoto závodu (pořízení cen, pohárů,
diplomů a dalšího materiálního zázemí –
oproti předloženým dokladům).
RMF bere na vědomí navržené znění
zadávací dokumentace (výzvy) k zajištění
mobilních telekomunikačních služeb – neomezený tarif včetně minimálního objemu
dat ve výši 2,5 GB a ukládá Ing. M. Jaškovi, vedoucímu ESO, zajistit realizaci předmětné zakázky malého rozsahu ve smyslu
předloženého textu.
RMF s odkazem na zápis Komise
bytové, sociální a pro rodinu při RMF č.
4/2019 ze dne 28. 6. 2019 bere na vědomí materiál předložený Magistrátem
města Zlín s názvem „Střednědobý plán
sociálních služeb na Zlínsku na období
2020 – 2024“ (viz příloha č. 2 tohoto zápisu) a ukládá asistentce starosty rozeslat
tento materiál všem zastupitelům města
za účelem možnosti podat své stanovisko
k tomuto dokumentu (zejména s odkazem
na dotazník pro čtenáře), a to v termínu
do 31. 7. 2019.
RMF v rámci revize údajů katastru nemovitostí pro k.ú. Dolní Ves, obec Fryšták,
na základě zjištěných skutečností ve věci
reálného aktuálního využití pozemků
schvaluje v návaznosti na přílohu protokolu o výsledku revize údajů katastru nemovitostí č. 69 tyto změny (návrh katastru
nemovitostí), tj.:
p.č. 38/1 – původní ostatní plocha,
změna trvalý travní porost,
p.č. 39/3 – původní zahrada, změna
trvalý travní porost,
p.č. 95/1 – původní ostatní plocha/
neplodná půda, změna ostatní plocha/
jiná plocha,
p.č. 95/3 – původní ostatní plocha/
neplodná půda, změna ostatní plocha/
jiná plocha,
p.č. 222/3 – původní ostatní plocha/
ostatní komunikace, změna trvalý travní
porost,
p.č. 284 – ostatní plocha/neplodná
půda, změna trvalý travní porost,
p.č. 276 – původní ostatní plocha/neplodná půda, změna ostatní plocha/jiná
plocha,
p.č. 303/2 – původní zahrada, změna
ostatní plocha/ostatní komunikace,
p.č. 339 – původní ostatní plocha/jiná
plocha, změna zahrada,
p.č. 697/2 – původní trvalý travní po-

rost, změna ostatní plocha/jiná plocha,
p.č. 697/6 – původní trvalý travní porost, změna ostatní plocha/zeleň,
p.č. 697/7 – původní ostatní plocha/
manipulační plocha, změna jiná plocha,
p.č. 697/8 – původní trvalý travní porost, změna ostatní plocha/jiná plocha,
p.č. 822/3 – zůstává vodní plocha/koryto vodního toku umělé,
p.č. 827/11 – zůstává trvalý travní porost,
p.č. 821/97 – zůstává trvalý travní porost,
p.č. 336 a p.č. 342 – sloučení do p.č.
342, zahrada,
p.č. 338 a p.č. 340 – sloučení do p.č.
338, zahrada.
RMF bere na vědomí stanovisko ESO
k návrhu na uzavření nové nájemní smlouvy ve věci pronájmu městského pozemku,
p. č. 551 - zastavěná plocha a nádvoří, k.
ú. Fryšták, obec Fryšták, a odkládá své
rozhodnutí do doby projednání revize stávajících nájemních smluv uzavřených městem Fryšták, a to se záměrem aktualizace
cen nájmů k 1. 1. 2020.
RMF nereﬂektuje na žádost společnosti NOVAAGROTIS, s.r.o., o pronájem části
městského pozemku, p.č. 321, k.ú. Horní
Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a neschvaluje pronájem části předmětného pozemku, a to z důvodu stávajícího, platně uzavřeného smluvního vztahu k pozemku.
RMF schvaluje Uznání závazku a uzavření dohody o splátkách mezi městem
Fryšták, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták,
IČ00283916, zast. Mgr. L. Doleželem,
starostou města, a paní M. Štěpánkovou,
Lukoveček, na uznání závazku vzniklého
z titulu vyúčtování energií za rok 2018
spotřebovaných v rámci nájemního vztahu k prostorám sloužícím k podnikání,
a splátkový kalendář, jehož předmětem
jsou 2 splátky zbývající dlužné částky rozdělené na dvě rovnoměrné splátky ve výši
3.000,- Kč, každá pak splatná k 3. kalendářnímu dni v měsíci počínaje měsícem
srpnem 2019.
RMF schvaluje organizaci veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění dodavatele akce „Chlazení radnice města Fryšták“ a jmenuje členy/náhradníky komise
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek:
Ing. R. Ševčík/Ing. P. Dohnal, Ing. P. Gálík/Ing. M. Zlámal, P. Ševčík/Ing. M. Plášek, G. Najmanová, MBA/Ing. P. Kučerová, Mgr. P. Nášel/Mgr. L. Sovadina.
RMF bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci výběrového řízení na zajištění dodavatele stavby „Oprava mostu v ul. Korábová“
a v souladu s textovou částí zadávací dokumentace, článek XIV, odst. 3, písm. b,
ruší uvedenou zakázku.

RMF ukládá OTH zajistit u zpracovatele projektové dokumentace, společnosti
MSS-projekt, s.r.o., aktualizaci rozpočtu
za účelem možnosti realizace dílčí opravy
mostu (ev. č. Fr 3), a to tyto práce: oprava
kamenného zdiva, provedení ochrany pat
před dalším vyplavováním, sanace spodního líce mostovky, předláždění koryta
pod mostem.
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o přeložce zařízení distribuční soustavy č.
13014349 mezi Městem Fryšták, a provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice, a úhradu
nezbytně nutných nákladů jednorázovou
splátkou ve výši 23.500,- Kč vč. DPH.
RMF bere na vědomí výsledek jednání pracovní komise při RMF ze dne 27. 6.
2019 ve věci vytipování vhodných lokalit
pro výsadbu nových stromů nebo obnovu
stávajících a ukládá OTH zajistit cenovou
nabídku na výsadbu nových stromů v lokalitě p. č. 443/80, k. ú. Vítová, město
Fryšták, a vodních vaků k zajištění zálivky
nově vysázené zeleně.
RMF bere na vědomí studii stavby „Relaxačně sportovní areál Vítová“, zpracovanou společností Tennis EQ, Projekce sportovních staveb, Fryšták, bez připomínek
a ukládá Ing. K. Zlámalíkovi projednat tuto
studii ve školské komisi a zastupiteli panu
L. Miklovi s občany místní části Vítová
za účelem možnosti uplatnění případných
připomínek a podnětů k uvedenému investičnímu záměru, a to v termínu do 15. 8.
2019, a současně RMF ukládá starostovi
zajistit distribuci uvedené studie zastupitelům města.
RMF schvaluje realizaci zakázek malého rozsahu na tyto investiční akce a s odkazem na IS města Fryštáku č. 1/2016
– Postup zaměstnanců Města Fryštáku při
organizaci veřejných zakázek města Fryštáku, bod č. 3, podbod č. 3.1, jmenuje
tyto členy a jejich náhradníky jednotlivých
komisí pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek:
a) Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektů, č.p. 16, ulice
P. I. Stuchlého ve Fryštáku – bude zajištěna administrace veřejné zakázky společností MCI-Servis, Zlín,
KOMISE – Ing. P. Gálík/Ing. P. Dohnal,
Ing. R. Ševčík/Ing. J. Košák, Ing. M. Zlámal/Ing. M. Zmeškalová, A. Langer/G.
Najmanová, MBA, P. Ševčík/Mgr. P. Nášel
b) Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského ve Fryštáku
– veřejnou zakázku administračně zajistí
OTH,
KOMISE – Ing. R. Ševčík/Ing. J. Košák,
P. Ševčík/Mgr. P. Nášel, Ing. P. Gálík/Ing.
P. Dohnal, G. Najmanová, MBA/Mgr. L. So-
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vadina, Ing. M. Zlámal/Ing. P. Kučerová.
c) Rekonstrukce sportoviště ZŠ Fryšták - bude zajištěna administrace veřejné
zakázky společností MCI-Servis, Zlín,

objednávky a zajištěním každoroční aktualizace vč. zařazení částky do rozpočtu
města na příslušný rok.

KOMISE – Ing. P. Gálík/Ing. P. Dohnal,
G. Najmanová, MBA/Ing. M. Zmeškalová,
P. Ševčík/Mgr. L. Sovadina, Ing. R. Ševčík/Ing. P. Kučerová, Ing. M. Zlámal/Mgr.
P. Nášel.

RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 8
k licenční smlouvě 1049/2005 mezi městem Fryšták, a ﬁrmou GEPRO, spol. s r. o.,
Praha, na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat k nově
zpracovanému PASPORTU HŘBITOVŮ
v programu MISYS, ev. č. 12225H.

RMF bere na vědomí variantní návrhy
opravy čestného hrobu zahraničních vojínů na hřbitově ve Fryštáku, a to včetně
cenových kalkulací jednotlivých variant,
zpracovaných ﬁrmou Kamenictví Bajza
Zlín, a pověřuje OTH vypsat výběrové řízení na opravu čestného hrobu padlých vojínů, a to ve variantě komplexní opravy, tj.
kompletní demontáž sestavy, nové masivní rámy, vložení nové střední desky, nové
základy včetně likvidace původních, soklík
pod pomník.

RMF schvaluje uzavření Dodatku č.
1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2019
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou GEPRO,
spol. s r. o., Praha, kterým se mění čl. VI.
Cena, odst. 1 smlouvy o dílo (cena technické podpory z původní částky 4.400 Kč/
rok bez DPH na 5.600 Kč/rok bez DPH)
a který nově zní „Poplatek za poskytování
technické podpory dodaného programového vybavení 5.600 Kč/rok bude účtován
od fakturačního období duben 2020“.

Úkol: RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi
zajistit posouzení možnosti omezení rychlosti v lokalitě Lesní čtvrt, Fryšták - Horní
Ves.
Úkol: RMF ukládá Ing. M. Jaškovi zajistit posouzení návrhu nové OZV ve věci
nakládání s odpadem vznikajícím na území města Fryštáku u MV ČR, pracoviště
Zlín, a to v návaznosti na přípravu zavedení MESOHu.
RMF č. R 18/2019/VIII z 23. 7. 2019
(Výpis usnesení)
RMF ruší svá usnesení č. U R
16/2019/VIII/6 a č. U R 16/2019/VIII/7,
obě ze dne 24. 6. 2019, a to z důvodu
očekávané vyšší ekonomické výhodnosti
při organizování nákupů elektřiny a zemního plynu pod záštitou Sdružení místních
samospráv ČR poptávajícího větší množství těchto komodit s větším vlivem na cenotvorbu elektřiny a zemního plynu.
RMF schvaluje za účelem realizace nákupu elektrické energie a zemního plynu
pro období 2020 a 2021 na Českomoravské komoditní burze Kladno, uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání
po komoditě elektřina a zemní plyn, mezi
centrálním zadavatelem - Sdružení místních samospráv ČR, Zlín-Prštné, a veřejnými zadavateli - Město Fryšták, Základní
škola Fryšták, okres Zlín, p. o., Mateřská
škola Fryšták, FC Fryšták, z. s., a TJ Fryšták, z. s.
RMF schvaluje každoroční aktualizaci Digitálního povodňového plánu města
Fryšták v základní podpoře prostřednictvím ﬁrmy ENVIPARTNER, s. r. o., Brno,
v ceně 12.000 Kč/rok bez DPH, tj.
14.520 Kč vč. DPH, a pověřuje G. Najmanovou, MBA, vedoucí ÚKS, vystavením

RMF bere na vědomí zamítavá vyjádření obce Vlčková, Ostrata a Podkopná
Lhota ve věci žádosti města Fryštáku
o poskytnutí ﬁnančního příspěvku na rekonstrukci objektu Obvodního oddělení
policie ČR ve Fryštáku s tím, že ostatní
obce svá vyjádření na žádost města ze
dne 8. 3. 2019 ještě nezaslaly.
RMF bere na vědomí požadavek Českého statistického úřadu ve věci součinnosti
obecných stavebních úřadů při územní přípravě připravovaného sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021, související s provedením došetření technickoekonomických
atributů stavebních objektů v archivech
obecných stavebních úřadů, a ukládá vedoucímu Stavebního úřadu Fryšták zajistit
součinnost a vedoucímu ESO zajistit ekonomickou součinnost (zajištění dotace).
RMF v návaznosti na informace advokátky JUDr. P. Plašilové schvaluje uzavření Smlouvy o provedení mediace mezi
mediátorem JUDr. F. Horákem, zapsaným
mediátorem, Brno, městem Otrokovice,
městem Fryšták, a obchodní společností
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., a obchodní společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., Olomouc, v rámci mediace nařízené Okresním soudem ve Zlíně v řízení
vedeném pod sp. zn. 38 C 186/2008.
RMF v návaznosti na požadavek Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Zlín, oddělení dokumentace KN, se sídlem třída Tomáše Bati 1565,
760 96 Zlín, bere na vědomí aktualizaci
názvosloví (místní a pomístní názvy) v k.
ú. Dolní Ves a Vítová, obec Fryšták, a souhlasí s navrženými změnami pomístních
názvů.
RMF bere na vědomí žádost ﬁrmy E.ON
Distribuce, a. s., o zřízení věcného břemene – služebnosti přístupu na pozemku

p. č. 251, k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, ve vlastnictví města Fryšták,
a nereﬂektuje na tuto žádost s tím, že
doporučuje žadateli využít přístup z místní komunikace na pozemku p. č. 242, k.
ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták,
a z pozemků ve vlastnictví společnosti H
+ M Zlín, a. s.
RMF souhlasí s nezbytně nutnou rekonstrukcí koupelny, zejm. výměny vany
za sprchový kout – samostatně stojící,
a výměny umyvadla, v Domě s byty pro
důchodce Fryšták, čp. 382, na ul. nám.
Míru, na náklady žadatelů paní Jurčíkové
a pana Jurčíka, a to na základě předchozího písemného odsouhlasení technického řešení rekonstrukce vedoucím OTH
Ing. P. Dohnalem a umožnění průběžné
kontroly prací.
RMF schvaluje uzavření Dohody
o úpravě budoucích majetkových vztahů
k nově pořízenému majetku nájemníkem
DBD Fryšták mezi městem Fryšták, a paní
Jurčíkovou a panem Jurčíkem, Fryšták, nájemci bytu, pro nezbytně nutné stavební
úpravy v bytě.
RMF pověřuje Ing. Dohnala, vedoucího OTH, zajištěním dozoru při provádění
stavebních úprav, provedením min. dvou
kontrolních prohlídek a převzetím stavebních úprav.
RMF bere na vědomí žádost o prodej
měst. pozemku p. č. 626/2 – zastavěná
plocha a nádvoří, společný dvůr, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za účelem zajištění příjezdu ke garáži u RD a ukládá Ing. P. Kučerové, referentce ESO, zajistit doplnění
podkladů ve věci přehrazení městského
pozemku.
RMF bere na vědomí žádost o ukončení Smlouvy o nájmu niky v kolumbáriu
umístěného na hřbitově ve Fryštáku, a to
z důvodu stěhování žadatele, souhlasí
s exhumací a ukládá OTH zajistit provoz
pohřebiště tak, aby při výkonu nebyl narušen veřejný pořádek.
RMF bere na vědomí žádost o umístění zpomalovacího pásu na místní komunikaci vedoucí ze Skalky, pozemek, p. č.
432/2, k. ú. Vítová, obec Fryšták, a ukládá OTH požádat příslušný dotčený orgán
státní správy o vyjádření k záměru realizace dopravně-bezpečnostních úprav.
RMF bere na vědomí podnět zastupitelů Mgr. R. Lauterkrance, A. Langera a M.
Nutilové, DiS., podaný v rámci konání ZMF
dne 19. 6. 2019, ve věci informovanosti
veřejnosti, jak se zřizovatel ZŠ Fryšták dál
zabýval 40 podněty rodičů žáků ZŠ Fryšták, a s odkazem na stanovisko Mgr. L.
Sovadiny, ředitele Základní školy Fryšták,
okres Zlín, p. o., označené titulem „Reakce na podnět členů ZMF ze dne 21. 6.
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2019“, který řeší stanovisko vedení školy ke 40 připomínkám, uplatněným SRPŠ
při ZŠ Fryšták, a s odkazem na výstup ze
schůzky zřizovatele, vedení školy, školní
jídelny, výchovné poradkyně, školní preventistky, školní psycholožky a rodičů,
kde byly podněty rodičů dětí ZŠ Fryšták
řešeny, považuje vyjádření ředitele školy
za dostatečné a trvá na svém stanovisku
ve smyslu usnesení RMF č. U R 12/2019/
VIII/14 ze dne 6. 5. 2019.
RMF s odkazem na důvodovou zprávu předloženou Mgr. L. Sovadinou, ředitelem Základní školy Fryšták, okres Zlín,
p. o., bere na vědomí termín konání voleb
do školské rady při Základní škole Fryšták, které se uskuteční dne 4. 9. 2019.
RMF s odkazem na důvodovou zprávu
předloženou Mgr. L. Sovadinou, ředitelem
Základní školy Fryšták, okres Zlín, p. o.,
bere na vědomí nový Volební řád do Školské rady při Základní škole Fryšták, bez
připomínek.
RMF bere na vědomí protokol o kontrole, čj. ČŠIZ-874/19-Z, ze dne 24. 6.
2019, vyhotovený Českou školní inspekcí,
Zlínský inspektorát, ve věci kontroly povinností ředitele školy vztahující se k zajištění voleb do školské rady a podnět zastupitelů Mgr. R. Lauterkrance, A. Langera
a M. Nutilové, DiS., podaný v rámci konání
ZMF dne 19. 6. 2019, ve věci legitimity
školské rady a v návaznosti na předchozí
usnesení RMF č. U R 18/2019/VIII/15a)
a U R 18/2019/VIII/15b) považuje podaný
podnět tímto za vyřízený.
RMF jménem města Fryštáku, zastoupeného Mgr. L. Doleželem, starostou
města, a za účelem podpory kulturně –
sportovního života města přebírá záštitu nad závody v dogtrekkingu, pořádané
Karpatským kynologickým klubem, z. s.,
Vítová ve dnech 5. – 8. 9. 2019 v rekreačním středisku Jestřabí na Rusavě, a souhlasí s poskytnutím částky ve výši 5 tis.
Kč Karpatskému kynologickému klubu, z.
s., zast. B. Růčkou, předsedou, na podporu tohoto závodu - pořízení cen, diplomů, účastnických listů, map, občerstvení
a dalšího materiálního zázemí oproti předloženým dokladům.
RMF bere na vědomí informaci starosty ve věci odložení oslovení majitelů
pozemků v lokalitě BI 25 ve věci podmínek možného majetkoprávního vypořádání (v návaznosti na usnesení RMF č. U R
16/2019/VIII/21 ze dne 24. 6. 2019),
a to z důvodu, že bylo město Fryšták osloveno developerskou společností ve věci
jejího případného investičního záměru,
přičemž do doby konání rady nebyly známy
výsledky jednání (pozdější termín setkání
zástupců obou stran vzhledem termínu zasedání rady).

RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Chlazení radnice Fryšták“, a to ﬁrmu ANDREA
Zlín, s. r. o., s cenovou nabídkou ve výši
869.946 Kč bez DPH, tj. 1.052.635 Kč vč.
DPH, bez připomínek.
RMF na základě doporučení hodnotící
komise schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou ANDREA
Zlín, s. r. o., za účelem zajištění dodavatele zakázky na akci „Chlazení radnice města Fryšták“ v ceně díla ve výši 869.946 Kč
bez DPH, tj. 1.052.635 Kč vč. DPH.
RMF bere na vědomí nabídku ﬁrmy MELICA NUTANS, s. r. o., Jarcová, na odběr
dřevní hmoty z vykácené kůrovcem napadené lokality a schvaluje prodej dřevní
hmoty ﬁrmě Melica Nutans v minimální
ceně:
SM 5 m, čep 21cm+
Sortiment/Cena v Kč bez DPH /MJ
SM III.B/C 2. tl.st.
990,SM III.B/C 3.+ tl.st.
1015,SM KH (kůrovcové dř.) 2. tl.st. 890,SM KH (kůrovcové dř.) 3.+ tl.st. 915,SM III.D 2. tl.st.
640,SM III.D 3.+ tl.st.
665,SM 4 m, čep 15 – 21 cm 620 Kč/m³
Jehličnatá vláknina 350-430 Kč/m³
RMF schvaluje uzavření kupní smlouvy
č. 154/2019 mezi městem Fryšták, a ﬁrmou MELICA NUTANS, s. r. o., Jarcová,
na prodej dříví v množství minimálně 30
m³+ a dle sortimentní speciﬁkace.

- objednávku prověření stavu topení
v bytech č. 241 a 341 (blok A, čp. 383)
- objednávku návrhu osázení truhlíků
květinami před DBD Fryšták vč. cenové
nabídky
- kontrolu okna a prasklin v bytě D/411
- provedení kontroly sporáků, které nebyly vyměněny
RMF bere na vědomí informaci
Ing. P. Dohnala, vedoucí OTH, ve věci havarijního stavu dešťové kanalizace na ul.
Komenského před domem čp. 234, s postupem navrženým Ing. P. Dohnalem při
odstranění havárie.
RMF bere na vědomí informace starosty a předsedy Stavební komise při RMF
ve věci požadavků části občanů města
Fryštáku žijících v lokalitě ul. Štípská
a v návaznosti na projednání těchto požadavků ukládá Ing. P. Dohnalovi, vedoucímu OTH:
- prověřit technické možnosti umístění
dvou nových sloupů veřejného osvětlení
na ul. Štípská, a to směrem od křižovatky
ul. Štípská a silnice II/490,
- prověřit dopravní značení a jeho dodržování (včetně případných výjimek) v rámci provozu na silnici na ul. Štípská,
- prověřit nutnost a možnosti opravy
svépomocně vybudovaných schodů včetně prověření souladu s platnou legislativou,

RMF s odkazem na schůzku ze dne
18. 7. 2019 s nájemci Domu s byty pro
důchodce Fryšták a zástupců města
schvaluje:

- zpracování technické pomoci ve věci
možnosti vybudování chodníku na ul. Štípská vč. rámcové cenové kalkulace (odhad
nákladů).

- zajištění distribuci žlutých pytlů (1
role) do každého bytu v DBD Fryšták, a to
prostřednictvím správce objektu

RMF při výkonu funkce zřizovatele
uděluje souhlas Základní škole Fryšták,
k podání žádosti o poskytnutí dotace
na podporu polytechnického vzdělávání
na základních školách v rámci programu
Zlínského kraje „Podpora vybaveNÍ DÍLEN
V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH“, id. č. MaS0519.

- odstranění žlutých popelnic ze dvora
DBD Fryšták na dvůr TS Fryšták
- pověření správce objektu v den svozu
žlutých pytlů (plastů) zajistit jejich vynesení na venkovní stanoviště před vchod DBD
(čp. 381)
- pověření správce objektu v den svozu
komunálního odpadu zajistit vývoz jen naplněných nádob
- zrušení místa pro odkládání vytříděného papíru pod schody v bloku C (čp.
381) s tím, že nájemci budou papír odkládat na dvoře školy do kontejneru, popř.
na sběrném dvoře TS či využijí svozový
den pro komoditu papír
- objednávku posouzení stavu vzduchotechniky v návaznosti na prověření
funkčnosti digestoří v jednotlivých bytech
- objednávku základního rozboru vody
v objektu DBD – část A (čp. 383)

RMF č. R 19/2019/VIII z 12. 8. 2019
(Výpis usnesení)
Výdaje (snížení)
3613 – nebytové hospod - 58.000 Kč
3322 – kult. památky
- 63.000 Kč
Výdaje (zvýšení)
2212 – silnice
+ 25.000 Kč
NELL PROJEKT – technická pomoc silnice za dvorem TS
9.680 Kč
NELL PROJEKT – oprava zpevněné plochy na ul. Štípská
14.520 Kč
2219 – ost. záležitosti pozemních komunikací
+ 33.000 Kč
NELL PROJEKT – tech. pomoc – chodník na ul. Štípská
18.150 Kč
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NELL PROJEKT – tech. pomoc – přístupový chodník – schody na ul. Štípská
14.520 Kč
3326 – pořízení, zachování a obnova
hodnot místního kulturního významu
+ 63.000 Kč
Bajza - oprava čestného hrobu padlých
vojínů na hřbitově ve Fryštáku
62.194 Kč
Studie zpomalovacích prahů na ul.
Ke Skalce a tzv. druhé přístupové na Vítovou budou řešeny v návaznosti na výsledky sčítání intenzity a rychlosti dopravy
(v případě ul. Ke Skalce anketa).
RMF na základě doporučení Ing. M.
Jaška, vedoucího ESO, s odkazem
na úpravu cen v oblasti služeb pohřebnictví schvaluje Ceník služeb města Fryštáku
ke dni 13. 8. 2019.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zajištění
mobilních telekomunikačních služeb – neomezený tarif“, a to ﬁrmu T-Mobile Czech
Republic, a. s., Praha, bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření rámcové
smlouvy o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství
mezi T-Mobile Czech Republic, a. s., Praha, na poskytnutí neomezených mobilních tarifů v ceně 230 Kč bez DPH/měsíc
a 320 Kč bez DPH/měsíc.
RMF bere na vědomí dokument „Demograﬁcký vývoj města Fryšták do roku
2030“, zpracovaný Jagiellonskou akademií celoživotního vzdělávání v Uherském
Hradišti, s. r. o., a ukládá ÚKS zajistit distribuci dokumentu členům zastupitelstva
s požadavkem na uplatnění případných
připomínek v termínu do 15. 9. 2019.
RMF bere na vědomí informace o stanoviscích zastupitelů k návrhu Plánu rozvoje sportu města Fryštáku pro období
let 2019 – 2025 a pověřuje ÚKS předložit uplatněné připomínky k projednání se
zpracovatelem dokumentu.
RMF bere na vědomí právní stanovisko AK JUDr. Bc. M. Březovjáka s názvem
„Příspěvky obce na vybudování infrastruktury“ a v návaznosti na usnesení ZMF č.
U Z 4/2019/VIII/15e) ze dne 19. 6. 2019
jmenuje členy / náhradníky pracovní skupiny ve věci zpracování návrhu stanoviska
města Fryštáku k ﬁnancování (spoluﬁnancování) infrastruktury v rámci soukromých
a developerských projektů, a to – člen
Ing. P. Gálík / náhradník Ing. S. Velikovský, člen P. Ševčík / náhradník Mgr. S.
Knedlová, člen Ing. J. Košák / náhradník
L. Zelinka, člen Mgr. R. Lauterkranc / náhradník A. Langer, člen D. Jurušková / náhradník L. Mikl s tím, že vedením skupiny
pověřuje Ing. P. Gálíka.

RMF bere na vědomí žádost obce Lukov o uzavření smlouvy na odchyt volně
pobíhajících psů v obci Lukov prostřednictvím odchytové služby MF a neschvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy na zajištění odchytu toulavých a opuštěných zvířat
v obci Lukov, a to z důvodu nedostatečné
personální kapacity.
RMF bere na vědomí zamítavé vyjádření obce Lukov ve věci žádosti města
Fryštáku o poskytnutí ﬁnančního příspěvku na rekonstrukci objektu Obvodního oddělení policie ČR ve Fryštáku.
RMF bere na vědomí vyjádření Zemědělského družstva vlastníků Fryšták ve věci používání minerálních hnojiv
na území města Fryštáku, ve věci znečišťování komunikací ze strany zemědělské
techniky a ve věci informovanosti včelařů
o používání nebezpečných postřikových
přípravků pro včely s tím, že ukládá starostovi města vyzvat vedení ZDV Fryšták,
aby - v návaznosti na opakované stížnosti občanů ve věci nadměrného zápachu
a znečišťování města v souvislosti se zemědělskou činností - toto své stanovisko
zveřejnilo prostřednictví Fryštáckých listů
za účelem informování občanů města.
RMF doporučuje ZMF vzít na vědomí
předložený návrh Střednědobého plánu
sociálních služeb na Zlínsku na období
2020 – 2024 bez připomínek.

RMF schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky části městského pozemku p. č.
126/1 – ost. plocha, jiná plocha, o výměře do 17 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
na dobu určitou 10 let, s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za účelem
parkovacího stání, žadatelům s tím, že
zpevnění plochy bude řešeno formou zatravňovacích tvárnic, a uzavření příslušné
smlouvy o výpůjčce.
RMF bere na vědomí žádost ﬁrmy STENELLA, s. r. o., Praha, o výpůjčku části
měst. pozemku p. č. 356/1 – ost. plocha, ost. komunikace, k. ú. Fryšták, obec
Fryšták, za účelem využití jako přístupová
cesta a vybudování obratiště pro komunikaci k bytové zástavbě a souhlasí s předloženým záměrem ve smyslu přílohy č. 1
podané žádosti – polohopis a výškopis
vč. zřízení obratiště pro komunikaci k bytové zástavbě, a souhlasí tedy se záměrem výpůjčky části měst. pozemku p. č.
356/1, k. ú. Fryšták, obec Fryšták s tím,
že smlouva bude uzavřena v návaznosti
na předložení projektové dokumentace
příslušného stavebního řízení.
RMF bere na vědomí žádost na výpůjčku části městského pozemku p. č. 629
– ost. plocha, ost. komunikace, o výměře do 37 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
a nesouhlasí s výpůjčkou předmětného
pozemku.

RMF schvaluje Uznání závazku a uzavření dohody o splátkách mezi městem
Fryšták, a paní Batíkovou, na uznání závazku vzniklého z titulu neuhrazené kupní ceny za nákup dílu „b“ pozemku p. č.
192 – zahrada, zemědělský půdní fond,
o výměře 202 m², a dílu „c“ pozemku p. č.
170 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 6 m², oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a schvaluje splátkový
kalendář, jehož předmětem je celkem 10
měsíčních splátek, splatných vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního
měsíce, počínaje měsícem srpnem 2019
a poslední splátka k 31. 5. 2020.

RMF bere na vědomí negativní vyjádření Spolku singularistů velkousedlých Horní
Ves, k návrhu města Fryštáku na směnu
pozemků p. č. 957/1 a 383/1, oba k. ú.
Horní Ves u Fryštáku, obec Fryšták, a nabídku na dlouhodobý bezplatný pronájem
části pozemku p. č. 957/1, k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, a pověřuje ESO
připravením smlouvy o výpůjčce na část
pozemku p. č. 957/1, k. ú. Horní ves, obec
Fryšták, na dobu určitou 10ti let a odsouhlasení ze strany singulární společnosti.

RMF doporučuje ZMF schválit prodej
části měst. pozemku p. č. 256/1 – trvalý
travní porost, způsob ochrany zemědělský
půdní fond, k. ú. Vítová, obec Fryšták, o výměře do 90 m², žadateli z důvodu sjednocení vlastních pozemků s tím, že náklady
související s prodejem (geometrický plán,
znalecký posudek a návrh na vklad do katastru nemovitostí) hradí kupující.

RMF schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. C/321 v Domě s byty pro
důchodce Fryšták, mezi městem Fryšták
a žadatelkou jejímž předmětem je nájem
bytu č. C/321, na dobu určitou od 15. 8.
2019 do 31. 12. 2019, s možností prolongace vždy o 1 kalendářní rok, a to písemnou formou prostřednictvím dodatků,
za cenu 80,- Kč/m²/měsíc a služby spojené s užíváním bytu.

RMF bere na vědomí informace
Ing. P. Kučerové, referentky ESO, ve věci
majetkoprávních záležitostí pozemku p. č.
626/2, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a pověřuje ji projednat danou záležitost s majitelem sousedních pozemků p. č. 626/1
a 626/3, oba k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
za účelem narovnání vztahů.

RMF schvaluje pronájem bytové jednotky č. C/321 v Domě s byty pro důchodce Fryšták žadatelce z Fryštáku.

RMF schvaluje ﬁnanční příspěvek
ve výši 5.000,- Kč pro rok 2019 obecně prospěšné společnosti Centrum pro
zdravotně postižené Zlínského kraje
a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000,- Kč
obecně prospěšné společnosti Centrum
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pro zdravotně postižené Zlínského kraje,
za účelem podpory zdravotně postižených
osob formou odborné porady či tlumočení
do znakového jazyka.
RMF v návaznosti na úkol RMF ze dne
24. 6. 2019 bere na vědomí informace
Ing. P. Kučerové, referentky ESO, ve věci
doložení původních žádostí o umístění
v tehdejším zařízení Domov – penzion
pro důchodce Fryšták, p. o., u žadatelů
o umístění do Domu s byty pro důchodce
ve Fryštáku s trvalým pobytem ve Fryštáku.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření
Smlouvy č. 1030052891/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Fryšták, a společností
E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice,
ke stavbě umístění distribuční soustavy
s názvem „Fryšták, p. Plšek, kab. NN“,
umístěné na měst. pozemku p. č. 89/1 –
ost. plocha, ost. komunikace, k. ú. Dolní
Ves, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové výši 1.300,- Kč bez DPH,
s připočtením DPH podle platných právních předpisů.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Komplexní oprava čestného hrobu padlých vojínů
na hřbitově ve Fryštáku“, a to ﬁrmu Jiří
Bajza, Zlín, bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Fryšták, a ﬁrmou Jiří Bajza,
Zlín, na realizaci akce „Komplexní oprava
čestného hrobu padlých vojínů na hřbitově
ve Fryštáku“, a to v ceně 51.400 Kč bez
DPH, tj. 62.194 Kč vč. DPH.
RMF na základě doporučení hodnotící
komise, která rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního
hodnotícího kritéria – nabídkové ceny
včetně DPH na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce na zajištění
dodavatele akce „Výstavba parkovacích
stání u bytových domů v ul. Komenského
ve Fryštáku“, bere na vědomí výběr dodavatele, a to ﬁrmu DIPS ZLÍN, spol. s r. o.,
Zlín, s cenovou nabídkou ve výši 2.314
864,08 Kč vč. DPH bez připomínek, a odkládá rozhodnutí v návaznosti na úpravu
rozpočtu projednanou zastupitelstvem
s tím, že o ﬁnancování předmětné akce
rozhodne RMF v návaznosti na rozhodnutí
o změnách rozpočtu zastupitelstva.
RMF bere na vědomí žádosti ﬁrmy H + M
Zlín, a. s., Zlín – Štípa, o výhledové zařazení vybudovaných komunikací, parkovacích
ploch, chodníků do veřejných komunikací
vč. bezúplatného převodu do vlastnictví
města Fryšták, a o výhledový bezúplatný
převod nově vybudované zeleně a dětského hřiště, vyjma zastavěných ploch – bytové domy vč. bezúplatného převodu částí
pozemků p. č. 930/4, 930/5, 246/1,

246/2, 928/2, 928/3, 928/4 a 928/5,
vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku, na kterých
se stavební objekty nachází a doporučuje
ZMF schválit příslib bezúplatného převzetí
pouze předmětných stavebních objektů –
SO 02 Komunikace a parkovací stání a SO
03 Chodníky vč. částí pozemků pod stav.
objekty SO 02 a SO 03, do majetku města
Fryšták za podmínky, že dílo bude řádně
provedeno v souladu s projektovou dokumentací a dále řádně zkolaudováno.
RMF bere na vědomí žádost občanů
ulice Holešovská, č. p. 428, o zachování
stávajícího pískoviště nebo jeho případnou rekonstrukci na městském pozemku
p. č. 408/5, k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
a ukládá OTH zajistit monitoring cen nákladů na pořízení standardizovaného pískoviště.
RMF bere na vědomí žádost občanů
ulice Holešovská, č. p. 428, o umístění
vlastního dřevěného domečku pro děti
na městském pozemku p. č. 408/5, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, a ukládá ESO dořešit podmínky pro zajištění majetkového
vztahu žadatelů k předmětnému městskému pozemku.
RMF bere na vědomí zprávu ﬁrmy
LESY POD HOSTÝNEM, s. r. o., Lukoveček, o stavu lesních porostů ve vlastnictví města Fryštáku napadených kůrovcem
a ukládá starostovi města sjednat termín
schůzky s lesním hospodářem.
ÚKOL: RMF ukládá Ing. P. Dohnalovi
zajistit předložení návrhu na zalesnění
ploch poškozených kůrovcem.
RMF bere na vědomí informace o postupu zpracování a administrace žádosti
o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce sportoviště ZŠ Fryšták“ ze strany spol.
Rozvojová agentura zlínského kraje, z programu 117d8210B Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2019 vč. cenových
podmínek bez připomínek.
RMF s odkazem na zavedení systému MESOH ve městě Fryšták bere vědomí výstup z jednání místostarosty města
Fryštáku s pracovníky města Fryšták zařazených úseku TS Fryšták, a to zejména
ve věcech:
- možné změny organizace dopravy
v rámci provozu sběrného místa hospodářského dvora města Fryštáku,
- výpomoci při příjmu odpadů od občanů Fryštáku na sběrném dvoře formou
personálního posílení (externí pracovník),
- informování občanů ve FL a místním
rozhlasu o nutnosti mít kartičku pro uložení odpadu při příjezdu na TS Fryšták
a upozornění pro občany okolních obcí, že
odpady občanů těchto obcí město Fryšták
neodebírá,
- možné změny provozní doby na hospodářském dvoře města Fryšták při příjmu

odpadů a ukládá Ing. P. Dohnalovi dořešit
návrhy uvažovaných opatření.
RMF bere na vědomí informace ﬁrmy
Proving, s. r. o., Hulín, ve věci průběhu
stavby „Odstranění a přístavba zádveří
a stříšky, stavební úpravy parteru – MŠ
Fryšták“.
RMF bere na vědomí vyjádření ﬁrmy
MSS-projekt, s. r. o., Vsetín, zpracovatele
projektové dokumentace „Oprava mostu
v ul. Korábová“ k požadavku možné úpravy projektové dokumentace s tím, že se
rada k tématu opravy mostu vrátí v rámci
přípravy investičních akcí města Fryštáku
na rok 2020 a dále.
RMF bere na vědomí aktuální stav realizace investičních akcí ve smyslu přehledu ze dne 12. 8. 2019 včetně strojních
investic (viz tabulka zpracovaná Ing. M.
Jaškem, vedoucím ESO) a doporučuje
ZMF schválit realizaci těchto investičních
akcí:
a) Rekonstrukce sportoviště ZŠ Fryšták – částka 1,5 mil Kč vč. DPH
b) Výstavba parkovacích stání u bytových domů v ul. Komenského ve Fryštáku
– částka 2,4 mil Kč vč. DPH
c) Odstranění, stavební a terénní úpravy a změna využití objektu č. p. 16, ul.
P. I. Stuchlého ve Fryštáku – částka 3,7
mil Kč vč. DPH (jen HSV) – zbývající platba
ve výši 1,9 mil Kč vč. DPH v roce 2020
d) Oprava části veřejně přístupné účelové komunikace v úseku Skalka – chatová oblast Vítová na pozemcích ve vlastnictví města Fryštáku – rozpočtové náklady
1,3 mil Kč vč. DPH
e) Odkanalizování ul. Potoky – rozpočtové náklady 650 tis Kč vč. DPH
RMF doporučuje ZMF schválit zadání
zpracování projektové dokumentace na revitalizaci objektu zájezdní hostinec tzv.
Hrubá hospoda, č. ÚKSP 20425/7-1871,
v duchu ideového návrhu zpracovaného
projekční kanceláří NEW WORK, Brno.
RMF bere na vědomí nabídku lektora
R. Tománka na interaktivní semináře pro
zaměstnance města Fryštáku v rámci základních způsobů jednání s lidmi, zvládání
konﬂiktních situací a efektivní využívání
potenciálu, a nereﬂektuje na předloženou
nabídku.
RMF s odkazem na důvodovou zprávu
předloženou Mgr. L. Sovadinou, ředitelem
Základní školy Fryšták, bere na vědomí
informace o vyhlášení voleb do Školské
rady ZŠ Fryšták a ukládá ÚKS vyzvat zastupitele města Fryštáku se žádostí, aby
navrhli tři kandidáty za zřizovatele do Školské rady při Základní škole Fryšták, okres
Zlín, p. o., se sídlem nám. Míru 7, 763 16
Fryšták, pro volební období 2019 – 2022,
a to v termínu do středy dne 21. 8. 2019
do 11.30 hodin.
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S L O V O S TA R O S T Y

Vážení spoluobčané!
Čas dovolenkově prázdninový neúprosně vrcholí a my se – doufám pevně,
že v echu příjemně prožitých dnů letního
zvolnění – pomalu připravujeme smířit
s myšlenkou, že ten nadcházející měsíc
nám přinese už i první dny podzimní.
Ale než si společně připomeneme,
co nás čeká v následujících dnech, rád
bych se pozastavil u „novinek“, které se
v rámci nabídky programu vyžití široké
veřejnosti objevily v minulých dnech.
Jsem potěšen, že jste si mnozí z vás vyšetřili čas a navštívili jste třeba některé
z ﬁlmových představení uvedených jako
součást – řekněme – našeho letního
kina, zajištěného projektem kinematografu bří Čadíků. Považuji letošní projekci za zkušební – jakýsi nultý ročník, který
nám měl přinést odpověď na otázku,
zda by byl i ve Fryštáku o takový způsob
letního kulturního vyžití zájem. Ukázalo
se, tedy na základě vesměs kladných
reakcí přítomných, že se můžeme touto
cestou ubírat i v příštích letech. A nejinak se situace jeví i v případě prvního
společného pozorování hvězdné oblohy,
které si rovněž našlo své příznivce. Je
zřejmé, že se spojení vhodně komentovaného odborného výkladu s pohledem
na ztemnělou oblohu posetou nespočtem zářivých hvězd (tedy nyní opravdu
jen velmi zjednodušeně a laicky řečeno…) setkalo s příznivým ohlasem.
I tato zkušenost je pro nás signálem, že
nabídku využití volného času Fryštačanů
lze doplnit i o aktivity tohoto druhu. Ještě jednou všem děkuji za vaši „zpětnou
vazbu“.
Současně jste si jistě všimli, vážení
spoluobčané, že jsme v našem městě
postupně zahájili investiční činnost.
Některé akce korespondují s plánem

investic, v některých případech pak zastupitelé – v návaznosti na administrativní záležitosti související se spuštěním
jednotlivých akcí či třeba s ohledem
na výsledky výběrových řízení (negativní
zjištění), anebo naopak v kontextu pozitivních informací, tj. úspěšně završená
dotační řízení (dotace na realizaci energeticky úsporných opatření v objektech
města – školy, školky, kinosálu a domu
s byty pro důchodce či na opravu povrchu sportoviště při základní škole nebo
na opravu komunikace na ul. Ke Skalce)
čeká nové rozhodování o aktualizaci priorit ještě letošního roku.
A ještě jednu záležitost, kterou jste
již asi zaznamenali, zde avizuji. Před
několika dny jsme spustili nové oﬁciální webové stránky města. Jsem přesvědčen, že nový design koresponduje
s požadavky současných trendů ve světě elektronické komunikace, zvláště
pak, když součást webu tvoří i aplikace
do vašich mobilních telefonů, takže pokud si tento produkt z našich stránek
stáhnete, jste s městem opravdu v on-line spojení, neboť na jakoukoliv informaci, která se nově objeví na „webovkách“,
jste bezprostředně upozorněni právě
prostřednictvím této služby… Přeji vám,
vážení občané, aby i tento nový informační servis vedl k vyššímu standardu
komunikace mezi občanem a radnicí.
A jestliže zde zmiňuji otázku „dostatečnosti vzájemných informačních
toků“, uvědomuji si, že ve věci poskytování informací mohu nyní částečně reagovat také na vaše dotazy, respektive
(různě doslova zuřivé) stížnosti, které
představují vaši bezprostřední reakci
na některé negativní – průvodní jevy
činnosti místního zemědělského družstva. V této záležitosti sděluji, že i rada
města se na svém zasedání zabývala
každoročně se opakujícími podněty veřejnosti, které poukazují zejména na zamoření města mnohdy nesnesitelným
zápachem chlévské mrvy či na znečištění komunikací a chodníků, popřípadě na
způsob hnojení polí, užívání chemických
postřiků apod. Připomínám, že dle zákona nemohu v této záležitosti komunikovat jménem zemědělského družstva,
a proto jsem vyzval vedení společnosti,
aby se přímo zástupci ZDV ke své činnosti vyjádřili prostřednictvím našich
Fryštáckých listů. Přesto si dovolím připojit svůj soukromý komentář k dané
věci, a chápu, že pro mnohé z vás i k tématu značně citlivému. Jakkoliv spolu
s vámi, vážení spoluobčané, vnímám
např. rozvážku hnoje jako nepříjemnou,
musíme si uvědomit, že pro naše město

byla – kromě jiných aktivit – vždy typická,
silně rozvinutá i zemědělská činnost,
a to včetně výroby živočišné. A ta je zcela pochopitelně spjata i s výše uvedenými aspekty. Určitě se ovšem shodneme
na jednom – zápach z rozváženého hnoje je jev nejen logický, ale rovněž vždy
dočasný; tímto samozřejmě nezpochybňuji skutečnost, že i tuto otázku řeší
legislativa, kterou naši zemědělci, nepochybuji, plně respektují. A to se týká
i občas se objevujících spekulací ohledně používání hnojiv či postřiků, kdy část
veřejnosti řeší, zda aplikace chemických
prostředků v místním zemědělství spadá ještě do ekologicky přijatelných mezí.
Jsem přesvědčen, že nám všem zástupci Družstva závažné otázky dostatečně
zodpoví…
A co nám říká pohled dopředu –
směrem k měsíci záři? Jak prozrazuje
nejen náš kalendář, mohu vás pozvat
na spoustu akcí, které jsme pro vás připravili.
Z hlediska – řekl bych - pracovního
vás jistě upozorním na druhou besedu s občany ve věci zavedení systému
městského evidenčního systému v nakládání s odpady. Je to opět příležitost,
kdy si můžete doplnit informace o připravovaných změnách v odpadovém
hospodářství města a současně zde
sdělit své první postřehy a tak přispět
k případné precizaci této změny.
Devátý měsíc bude ovšem ve znamení kulturního vyžití. Nosnou akcí v této
oblasti budou především Dny města
Fryštáku, které přinesou prezentaci neziskového sektoru, činnosti místní pobočky ZUŠ Morava, Valašskou veselici
(dechovkové setkání) s ochutnávkou některých tradičních regionálních jídel známých i z Fryštácké brázdy, zajít si můžete i na náš podzimní jarmark na náměstí
či zavítat třeba také na tradiční Staříčkovu pouť se slavnostní mší svatou, po níž
následuje sousedské setkání v podobě
programu pro rodiny.
Nyní si uvědomuji – už jste stihli navštívit letošní ročník výstavy Letní iluze,
instalované v holešovském zámku, kde
vystavují svá díla i fryštáčtí umělci!? Já
ano, a vřele doporučuji všem – objevíte
svět kolem nás v jistě zajímavých ztvárněních… Tímto všem našim „účastníkům“ této výstavy děkuji i za reprezentaci jejich města.
A stranou letos ve Fryštáku nezůstane ani pomalu, ale jistě ožívající motoristická tradice. Vůni benzínu nám přinese závod Fryštácká Retro Rally, kam
jsou zváni zejména všichni motorističtí
nadšenci.

ZPRÁV Y Z RADN IC E

Jak vidíte, vážení spoluobčané, opět
je na co se těšit. Stačí jen pečlivě sledovat informace z města.
A připojím ještě tři poznámky.
První se týká pozvání našich seniorů na vystoupení Jožky Černého a jeho
muziky, které jim věnuje naše město
jako malý dárek při příležitosti Dne seniorů. Věřím, že takovýto dárek potěší.
A k tomu pro naše seniory doplňuji, že
od září pokračují setkání v rámci projektu univerzity třetího věku. Předpokládám, že i následující semináře přinesou
zajímavá témata!
Druhá se pak týká významného dne
– svátku sv. Václava, což je státní svátek – Den české státnosti. Jsem přesvědčen, že si v rámci tohoto svátku
– právě v kontextu poněkud zjitřených
politických událostí doma i ve světě –
najdeme chvilku k zamyšlení mimo jiné
i nad tím, jaké principy, hodnoty a myšlenky korespondují (by měly) s představou svrchovaného svébytného státu…
A do třetice – všem našim školákům,
menším i těm větším, podobně jako jejich pedagogům, přeji úspěšný vstup
do nového školního roku!
Vážení spoluobčané,
s úctou všem přeji hezký čas babího
léta!
Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně
ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 8 150,76 kilogramů starých spotřebičů
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již
několik let vyplácí. Naše obec obdržela certiﬁkát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti
ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém
Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2
nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certiﬁkátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 8 150,76 kilogramů elektra. Tím, že jsme
ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 98,78 MWh elektřiny, 5 089,62 litrů
ropy, 454,11 m3 vody a 4,19 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 21,25 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 94,36 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL
k dispozici více než 17 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci.
Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro.

...a ještě jedno poděkování
V minulých dnech se naše společenství naposled rozloučilo s knězem
a bývalým ředitelem DISu P. Ing. J. Komárkem. Mohu říci, že jsme se – z titulu
svých funkcí – tak říkajíc potkali – pracovně, a rád konstatuji, že i lidsky. Využívám tedy i této příležitosti a dovolím
si touto cestou jménem radnice i svým
našemu Johnymu, jak jsme ho s láskou
oslovovali, upřímně poděkovat.
Milý Johny, s úctou díky!

Každý, kdo má zájem
třídit vysloužilé elektro, si
může najít nejbližší sběrné
místo na

www.sberne-dvory.cz
nebo na

www.cervenekontejnery.cz.
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Plnění rozpočtu Města Fryšták k datu 31. 7. 2019
Ostatní nemocnice

PŘÍJMY
Název

Rozpočet upravený (Kč) / Skutečnost (Kč) / Plnění (%)

5 000,00 / 5 000,00 / 100

Odborné léčebné ústavy

0,00 / 0,00 / 0

Pomoc zdravotně postiženým
Daňové příjmy

61 481 000,00 / 38 412 678,28 / 62

Nedaňové příjmy

9 247 000,00 / 4 422 514,39 / 48

Kapitálové příjmy

806 000,00 / 392 086,00 / 49

Přijaté dotace

3 586 464,00 / 2 413 664,00 / 67

PŘÍJMY CELKEM

75 120 464,00 / 45 640 942,67 / 61

89 000,00 / 48 000,00 / 54

Ostatní speciální zdravotní péče

14 000,00 / 14 000,00 / 100

Ostatní činnost ve zdravotnictví

10 000,00 / 0,00 / 0

Bytové hospodářství

4 028 000,00 / 2 335 332,97 / 58

Nebytové hospodářství

3 724 000,00 / 1 813 775,52 / 49

Veřejné osvětlení

1 876 000,00 / 549 694,17 / 29

Pohřebnictví
Název

210 000,00 / 163 371,27 / 78

Územní plánování

VÝDAJE
Rozpočet upravený (Kč) / Skutečnost (Kč) / Plnění (%)

Ozdravování zvířat a plodin

50 000,00 / 23 864,83 / 48

Ostatní zemědělská činnost

20 000,00 / 0,00 / 0

Lesní hospodářství (všeob. výdaje)

440 000,00 / 203 290,00 / 46

Lesní hospodářství - správa

55 000,00 / 32 540,00 / 59

Územní rozvoj

Dekontaminace půd

Cestovní ruch

170 000,00 / 29 346,28 / 17

Vzhled obcí a veř. zeleň

10 000,00 / 0,00 / 0

Chodníky

3 660 000,00 / 543 413,00 / 15

Provoz veř. silniční dopravy

255 000,00 / 170 610,00 / 67

Bezpečnost silničního provozu

70 000,00 / 0,00 / 0

Ost. záležitosti v silniční dopravě

90 000,00 / 2 097,00 / 2

Dopravní obslužnost
Kanalizace

Ostatní činnosti ochrany přírody

5 000,00 / 0,00 / 0

Zařízení pro děti vyžadující pomoc

0,00 / 0,00 / 0

Ostatní sociální péče a pomoc rodině

7 000,00 / 7 000,00 / 100

Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi

3 000,00 / 3 000,00 / 100

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním

0,00 / 0,00 / 0

Domov pro seniory

0,00 / 0,00 / 0
5 000,00 / 5 000,00 / 100
4 000,00 / 4 000,00 / 100

1 452 000,00 / 960 615,15 / 66

Ost. služby a činnosti v sociál. oblasti

0,00 / 0,00 / 0

Ost. záležitosti sociální politiky

0,00 / 0,00 / 0

Základní škola

10 254 000,00 / 6 115 161,29 / 60

Ostatní záležitosti vzdělávání

30 000,00 / 0,00 / 0

Ochrana obyvatelstva

2 000,00 / 1 815,00 / 91

Krizová opatření

50 000,00 / 0,00 / 0

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva

0,00 / 0,00 / 0

492 000,00 / 150 673,00 / 31

Činnosti org. krizové řízení

0,00 / 0,00 / 0

499 000,00 / 364 200,50 / 73

Krizové řízení

Divadelní činnost

Knihovna

696 000,00 / 108 859,00 / 16

Domovy pro osoby se zdr. postižením

4 329 964,00 / 1 309 106,60 / 30

Kino

2 000,00 / 0,00 / 0

Denní stacionáře

Mateřská škola

Hudební činnost

90 000,00 / 0,00 / 0

2 436 000,00 / 520 701,47 / 21

380 000,00 / 370 400,00 / 97

Vodovody - pitná voda

16 000,00 / 15 900,01 / 99

Sběr a svoz komunálního odpadu 3 422 000,00 / 2 031 533,45 / 59
Ochrana druhů a stanovišť

7 496 000,00 / 582 171,95 / 8

7 821 000,00 / 3 161 329,09 / 40

Monitoring ochrany ovzduší

115 000,00 / 44 177,00 / 38

Silnice

14 000,00 / 0,00 / 0

Technické služby

Vnitřní obchod
Ostatní služby - reklamy VO

0,00 / 0,00 / 0

95 000,00 / 9 000,00 / 9

1 944 000,00 / 837 919,00 / 43

Vydavatelská činnost

120 000,00 / 0,00 / 0

0,00 / 0,00 / 0

Bezpečnost a veřejný pořádek

80 000,00 / 63 888,00 / 80

Požární ochrana - profesionální část 160 000,00 / 160 000,00 / 100

Kronika + ostatní záležitosti kultury

104 000,00 / 21 402,00 / 21

Požární ochrana

Zachování a obnova kultur. památek

447 000,00 / 65 800,00 / 15

Ost. činnosti v integr. záchr. systému

Poř., zachování a obnova místních kul. hodnot

150 000,00 / 0,00 / 0

Zastupitelstvo

Ostatní záležitosti ochrany památek / 30 000,00 / 0,00 / 0

Volby do EP

Činnost církví

Činnost místní správy

Rozhlas
Ostatní sděl. prostředky (FL)

0,00 / 0,00 / 0
90 000,00 / 27 515,40 / 31
393 000,00 / 236 673,48 / 60

Ost. činnost v kultuře

20 000,00 / 0,00 / 0

Ost. zál. kultury (KOZ, jarmarky, Den hudby...)
Sport. zařízení v maj. obce

10 000,00 / 4 235,00 / 42

2 481 000,00 / 1 146 582,44 / 46
145 000,00 / 120 998,35 / 83
15 185 500,00 / 6 767 697,69 / 45

Výdaje z ﬁnančních operací

320 000,00 / 104 357,18 / 33

Pojištění

320 000,00 / 261 367,00 / 82

Platby daní a poplatků SR

2 800 000,00 / 2 068 187,54 / 74

Finanční vypořádání minulých let

100 000,00 / 75 926,15 / 76

764 000,00 / 300 676,20 / 39

Ostatní činnosti

1 195 000,00 / 89 941,50 / 8

VÝDAJE CELKEM

84 219 464,00 / 35 169 444,41 / 42

Financování

9 099 000,00 / -10 471 498,26 / -115

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

-9 099 000,00 / 10 471 498,26 / -115

Ostatní tělovýchovná činnost

528 000,00 / 500 000,00 / 95

Využití volného času mládeže

1 366 000,00 / 400 560,16 / 29

Ost. zájmová činnost a rekreace

838 000,00 / 186 738,77 / 22

100 000,00 / 30 000,00 / 30

37 000,00 / 0,00 / 0

ZPRÁV Y Z RADN IC E

Ředitel základní školy porušuje rok a půl
školský zákon
Podle oznámení České školní inspekce ze dne 8. 7. 2019 porušuje ředitel Základní školy Fryšták rok a půl školský zákon (tedy v období, kdy byla školská rada
aktivně legitimovaná navrhnout, a zřizovatel následně povinen vyhlásit rekonkurz
na místo ředitele Základní školy Fryšták), cituji:
„Dne 19. 6. 2019 byla provedena na základě Vašeho podnětu ve smyslu
§ 174 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, inspekční činnost u právnické osoby Základní škola Fryšták, okres Zlín,
příspěvková organizace. Kontrolou bylo zjištěno porušení § 167 odst. 4 školského zákona tím, že ředitel školy nezajistil uskutečnění voleb do školské rady
pro funkční období říjen 2017 – září 2019 v souladu s volebním řádem vydaným
zřizovatelem. Protokol o kontrole byl zaslán zřizovateli jako podklad k přijetí
opatření ve smyslu § 175 odst. 1 školského zákona.“
(Oznámení č. ČŠIZ-905/19-Z Zlínského inspektorátu České školní inspekce
ze dne 8. 7. 2019 je dostupné z www.profrystakspolecne.cz; adresa rodičů, kteří
podnět podali, je anonymizována)
O výsledcích kontroly České školní inspekce následně informoval ředitel Základní školy Fryšták Mgr. Libor Sovadina čtenáře srpnového vydání Fryštáckých
listů takto, cituji:
„Průběh voleb byl i součástí kontroly České školní inspekce, která se dostavila v polovině června na základě oznámení, které obdržela. Výstupem kontroly
je úkol vykonat volby do školské rady na funkční období 2019 – 2022 do 30. 9.
2019. Na tento popud byli zákonní zástupci žáků informováni o přípravě konání
voleb do školské rady před koncem školního roku 2018/2019 formou zápisu
do žákovských knížek a deníčků a upozorněni, že všechny další informace budou k dispozici na webu školy 20 dnů před konáním voleb. Česká školní inspekce neuvedla, že by dosavadní školská rada jakkoli chybně fungovala, případně
že by její výstupy byly neplatné. Není tedy pravda, že bych jako ředitel školy,
nereagoval ve věci voleb do školské rady. Informace o přípravě voleb byly rovněž
předmětem jednání Rady města Fryštáku.“ (Fryštácké listy 8/2019).
Je vůbec možné, že si členové nejvyššího orgánu školy – školské rady, ač členové voleného orgánu, dokázali nevšimnout, že se před ustavením do své funkce
neúčastnili voleb? Mohl vůbec takový orgán fungovat jinak, než špatně?
Je vůbec možné, že si starosta, ač jako osoba, které je povinen ředitel školy
předat informaci o vyhlášení, termínu, výsledcích a zápisu voleb, dokázal nepovšimnout, že se žádné volby do nejvyššího orgánu školy – školské rady nekonaly?
Na problém byl upozorňován rodiči žáků školy v březnu 2019 a namísto nápravy
hlasoval pro usnesení, že připomínky rodičů „nepovažuje za koncepčně relevantní.“
Je vůbec možné, že další orgány obce (rada města, školská komise), jejichž
členové a předsedové byli na porušení zákona upozorňováni rodiči žáků v březnu
2019, někteří i v roce 2018, nápravu do 19. 6. 2019 nesjednali?
O jakých poměrech ve škole, u politické reprezentace obce to vypovídá?
O přítomnosti silných partikulárních vazeb. O škole, kde má ředitel nepřiměřenou politickou moc.
O politické reprezentaci obce, kde ruka ruku myje.
Když se podívám zpátky, vidím, že jsme za osm měsíců zobrazili špičku ledovce z dění v Základní škole Fryšták. S jistotou precizního důkazu mohu konstatovat, že politická reprezentace obce není schopná žádoucí sebereﬂexe. V tak
významném oboru, jako je základní školství.
Mgr. Roman Lauterkranc
člen Zastupitelstva města Fryštáku
19. 8. 2019
Reakci ředitele školy Mgr. Libora Sovadiny na článek zastupitele Mgr. Lauterkrance Vám přineseme v příštím čísle Fryštáckých listů.

Upozornění
Vážení občané,
jak jsme vás již informovali, v souvislosti se spuštěním nových webových
stránek města (www.frystak.cz), je nutno v souladu s Obecním nařízením EU
o ochraně osobních údajů č. 2016/679
provést tzv. “přeregistraci” vaší e-mailové adresy registrované v původní
službě E-mailový zpravodaj.
Svou e-mailovou adresu, na kterou budete chtít opět zasílat aktuality a informace z našeho nového webu,
zaregistrujte, prosím, na našich nových
stránkách. Při registraci nám současně udělíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů dle výše uvedené
směrnice. Registrační formulář najdete
ve spodní části úvodní stránky nového
webu – INFORMACE E-MAILEM. Vzhledem k tomu, že jsme v administraci zjistili, že někteří z vás sice již svůj
e-mail vložili do přihlašovacího formuláře, ale následně již ve své e-mailové
schránce nedokončili registraci – tzn.
nepotvrdili jste námi zaslanou potvrzující zprávu s odkazem na dokončení registrace – v ní je nutno kliknout na odkaz pro úspěšné dokončení registrace
vašeho e-mailu. Následně budete přesměrováni na webové stránky s hláškou
o úspěšně dokončené registraci. Je
také možné, že naše potvrzující zpráva
vám automaticky tzv. spadla do složky
nevyžádaná/spam/koš, proto si tyto
složky ve vaší emailové projděte a dokončete registraci. Pokud nedokončíte
tímto způsobem registraci, žádné zprávy z webu města vám nemůžeme zasílat. Případné informace k neúspěšné
registraci podá Mgr. I. Plšková.
Děkujeme za pochopení
a spolupráci.

Pozvánka
Město Fryšták vás zve na další besedu o odpadech, která se uskuteční
ve středu dne 18. 9. 2019 v 17.00
hodin v obřadní síni Městského úřadu
Fryšták.
Na vaše dotazy budou odpovídat zástupci vedení města, Ing. Radek Staňka, jednatel společnosti MOJE ODPADKY, s. r. o. a zástupce ﬁrmy Technické
služby Zlín.
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Zázraky se dějí!
Je to už hodně let, kdy jsem na
gymnáziu uskutečnila pro spolužáky
přednášku o balistických letech do
vesmíru. Milovala jsem fyziku, milovala jsem studium sci-ﬁ literatury, a tak
jsem, po prostudování Ciolkovského
a jiných zajímavých knih, přišla na nápad, že s těmito technickými zajímavostmi seznámím ostatní studenty.
Kreslila jsem na tabuli parabolistické
dráhy raket, vyprávěla o rychlosti,
kterou musí získat těleso, které chce
opustit přitažlivost Země (pamatuji
si, že to bylo 11 km/sec.). Nejdřív se
mi, hlavně kluci, smáli, že jsem utopistka. Pan profesor Bouchal zakončil
besedu tím, že označil mou přednášku jako „hudbu budoucnosti“. Psal se
rok 1951.
Zázrak – Skutečnost.
V dubnu roku 1961 opustila první
raketa s Gagarinem naši Zemi.
20. července 1969 vstoupil první
člověk na Měsíc!
Co všechno se od té doby posunulo vpřed! Co všechno člověk, stroje
dovedou propočítat? Dostalo se nám
poznání mnoha věcí. Víme, z jakých
počátků vzniká příroda, jakým řádem
spravuje svět, jakým střídáním obnovuje rok. Víme, že souhvězdí krouží
určitým popudem, že všechna nebeská tělesa obíhají svou rychlostí.
Víme, jak Měsíc míjí Slunce, jak pomalejší těleso předbíhá svého druha,
jak získává světlo, jak ho ztrácí. Víme,
jaká příčina přivádí noc a jaká den.
Dovedeme měřit vzdálenosti hvězd,
dovedeme přeměnit čtverec na kruh.
Víme, co je přímka, úsečka, ale
změřit lidského ducha nedovedeme.
Mnohdy se nedokáže rozdělit člověk
s člověkem, nedovedeme v některých
případech udržet svou rodinu, udržet
pořádek v obci, kde žijeme. Co nám
pomůže všechna ta technika, vynálezy, když lidé nevědí, co je v jejich
životě správné. Je faktem, že mnoho
vynálezů pomáhá člověku, ale zatím
žádný technický vynález nevytvořil
člověka čestného, pracovitého a poctivého.
SK

POZVÁNKA – STAŘÍČKOVA POUŤ
neděle 15. 9. 2019

PROGRAM:
19.00 – slavnostní mše svatá (v případě příznivého počasí venku u kostela).
10.30 – návštěva hrobu P. Ignáce Stuchlého
14.00 – 18.00 odpolední program na farním dvoře
Připraven bude skákací hrad a chybět nebude tradiční bohaté občerstvení.
Zahraje kapela Bluesband Morava
Pro všechny mladé je už v sobotu 14. 9. od 19 hodin připravena na farním
dvoře „Staříčkova diskotéka“.
Akce se koná pod záštitou Zastupitelstva města Fryštáku, Domu Ignáce
Stuchlého, místní organizace KDU-ČSL a fryštácké farnosti.
Těší se na Vás organizátoři.

ZPRÁV Y Z RADN IC E
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M AT E Ř S K Á Š K O L A F R Y Š TÁ K
w w w. m s f r y s ta k .c z

„ Čas jako voda utíká, čas jako moře je.“
(Jiří Wolker)
Ať se to zdá neuvěřitelné, před 40
lety zahájila svoji činnost Mateřská
škola ve Fryštáku na Komenského ulici. Byla vybudovaná v rámci „akce Z“,
jako dar občanů města Fryštáku k Mezinárodnímu roku dítěte. Stavba školy
byla zahájena v roce 1977 a stála v té
době celkem 5 milionů. Od 1. 9. 1979
začal první školní rok a do tří tříd bylo
zapsáno celkem 89 dětí, z toho 8 bylo
mladších tří let. Do funkce ředitelky
školy byla tehdejším odborem školství
ONV jmenována paní Maria Urbášková.
V roce 1992 ji vystřídala Mgr. Marcela
Ševelová, která školku vedla dalších 18
let. V roce 2010 z této pracovní pozice
odešla, aby se mohla věnovat svojí specializaci v oboru.
Za dobu čtyřiceti let prošla původní
budova školky mnohými drobnými i zásadními úpravami. V létě 1996 proběhla
první rozsáhlá rekonstrukce v podobě
vybudování samostatné plynové kotelny. Došlo k výměně rozvodů vody a topení, obnovilo se vybavení dětských sociálních zařízení a umýváren. Rovněž byl
proveden třífázový nástřik střechy školy
a provozní budovy. Na to všechno uvolnil tehdejší Městský úřad ve Fryštáku
částku 3 a půl milionu. V létě roku 2004
následovala další rekonstrukce, a to
přístavba další třídy, směrem do školní
zahrady. Celkové náklady se vyšplhaly
na částku 3. 400 000,- Kč. Do těchto
nově vybavených prostor byla přemístěna čtvrtá třída, která již 10 let fungovala
v odloučeném pracovišti, v budově Základní školy ve Fryštáku.
V létě 2010 dochází ke změně ve vedení mateřské školy. Dosavadní ředitelku školy, Mgr. Marcelu Ševelovou, střídá
ve funkci současná ředitelka Bc. Ilona
Staňková. K 1. 8. 2010 došlo k předání
školy, která v této době procházela třetí
velkou rekonstrukcí. Ta spočívala v realizaci úsporných opatření, a to výměně
oken a zateplení celého pláště budovy.
Mateřská škola tak získala úplně nový
vzhled v podobě moderní, barevné budovy. Tato akce byla spoluﬁnancována EU,
Fondem soudržnosti a Státním fondem
životního prostředí. V té samé době zřizovatel rozšiřuje nedostatečnou kapacitu předškolního zařízení o další dvě třídy,
pro které vybudoval zázemí v podobě odloučeného pracoviště v budově Základní
školy Fryšták. Do školky tak mohlo od 1.
9. 2010 nastoupit o 36 dětí víc, než bylo
na jaře přijato. To všechno bylo časově
i organizačně velmi náročné, ale to jsme

ještě netušili, co nás potká v roce 2012.
V únoru 2012 přistoupila Krajská
hygienická stanice v mateřské škole
k měření výskytu minerálních vláken
včetně azbestu. Analýzy vzorků prokázaly nadlimitní koncentraci minerálních
vláken v prostorách herny prvního nadzemního podlaží. Na základě rozhodnutí
zřizovatele byl objekt od 20. února 2012
uzavřen a řešil se náhradní provoz pro
nejbližší období. Nakonec zůstala mateřská škola uzavřená více než 7 měsíců, byla provedena dekontaminace
budovy a odstranění veškerého azbestu
ze stavebních prvků. Poté se realizovaly nové stavební úpravy, včetně úplné
rekonstrukce stávající školní kuchyně.
Náhradní provoz po celou dobu probíhal
v budově Základní školy Fryšták, v prostorách prvního patra přístavby a v místě odloučeného pracoviště MŠ. Celkové náklady zřizovatele Města Fryšták
na dekontaminaci a následné stavební
úpravy byly vyčísleny na 13 milionů. Provoz v mateřské škole byl znovu obnoven
dne 8. října 2012. Budova i vnitřní vybavení zářilo novotou, dočkali jsme se
modernizace vybavení školní kuchyně,
která byla v té době z části nevyhovující
a zastaralá.
Letos v létě prošla budova mateřské školy poslední viditelnou změnou.
Došlo k odstranění starého plechového vestibulu a byla provedena celková
rekonstrukce vstupu do budovy, včetně
venkovních úprav. Vchod do vnitřních
prostor školky je samozřejmě opatřen
nejnovějšími moderními a bezpečnostními technologiemi a samozřejmě je tu

i přidaná hodnota estetického vzhledu
celé školy.
Tolik k historii budovy školy. Kvalitní
materiální a technické vybavení je jistě
velmi důležité, ale je víc než jasné, že
nic z toho by nebylo možné realizovat,
nebýt vstřícnosti zřizovatele a dobrého
kolektivu zaměstnanců školy. Jak se
často říká, všechno je o lidech. Za dobu
40 let fungování prošlo mateřskou školou přibližně 70 pedagogických a provozních zaměstnanců. Nedá mi to, musím
vzpomenout alespoň některé z nich.
V první řadě bych chtěla připomenout
skvělou paní učitelku Alenu Baďurovou,
která pomáhala školku ve Fryštáku rozjíždět od samého počátku. V mateřské
škole působila téměř 10 let a byla první
pedagogickou pracovnicí, která se zabývala nápravou řeči, logopedií. Škoda,
že jí nebylo dopřáno strávit mezi dětmi
více času. Další učitelkou, která ten úplně první školní rok zahajovala, je paní
učitelka Alexandra Hochmajerová. V mateřské škole působí od samého začátku
a ještě nějaký čas působit bude. Našemu předškolnímu zařízení zůstala věrná
po celou dobu existence školy a vždy
odváděla kvalitní pedagogickou práci.
A poslední zmínka patří mojí bývalé kolegyni, se kterou jsem měla to štěstí několik let pracovat na stejné třídě. Je to
paní učitelka Eva Hanačíková a byla také
u toho, když v září 1979 školka zahajovala svoji činnost. Učila zde celých 30
let. Přestože je již nějakou dobu na zaslouženém odpočinku, na školku nikdy
nezapomněla, navštěvuje nás a ráda se
účastní některých akcí školy.
Není možné vzpomenout všechny
zaměstnance, kteří zanechali v našem
předškolním zařízení svoji stopu, ale je
jistě na místě všem poděkovat za práci
a péči, kterou dětem věnovali a věnují.
Za uplynulých čtyřicet let prošlo totiž
naší školkou celkem 4 166 dětí. Některé strávily ve školce tři roky, některé
méně, ale každopádně je to úctyhodné
číslo.
Na závěr bych chtěla Mateřské škole
ve Fryštáku do dalších let popřát, ať si
dlouho udrží vzhled nové moderní budovy a hlavně, ať je vždycky plná šťastných
a spokojených dětí.
Bc. Ilona Staňková
ředitelka MŠ

Dne 27. 9. 2019 se v Mateřské škole Fryšták uskuteční na školní zahradě
od 16 hodin PODZIMNÍ ODPOLEDNÍ SETKÁNÍ, které se koná u příležitosti oslav
40 let od otevření školy.
Zveme všechny naše bývalé děti, rodiče, zaměstnance i fryštáckou veřejnost.
Přijďte zavzpomínat….

Z Á K L A D N Í Š K O L A F R Y Š TÁ K
w w w. zs f r y s ta k .c z

Vážení rodiče,
zveme vás na slavnostní zahájení
školního roku 2019/2020, které se
uskuteční v pondělí 2. 9. 2019 v 8.30
hodin na venkovním sportovišti (Sokolovně) u Základní školy ve Fryštáku.
V případě nepříznivého počasí se
bude zahájení konat ve třídách, rodiče
1. tříd mohou s dětmi do tříd.
Žáci si s sebou přinesou psací potřeby. Přezůvky nejsou nutné. Žáci prvních tříd si s sebou vezmou aktovky.
Zápis do školní družiny proběhne
po slavnostním zahájení ve třídách ŠD.
Těšíme se na Vás
pedagogové
a zaměstnanci školy

Již druhým rokem mi bylo umožněno vést letní tábor Vlaštovek, spolu s Šimonem Kincem. Děti měly zázemí v klubu
maminek ve Fryštáku, chodily na oběd k Žákům, na točenou
zmrzlinu na náměstí a každý den pro ně byl připraven program.
Společně jsme byli krmit kačeny v Dolní vsi na rybníku,
navštívili sportovní hřiště u kamenného mostu,
u Lepy i Rákosníčkovo
hřiště v Holešově.
Tradičně jsme s dětmi navštívili holešovský
zámek, kde probíhá
výstava loutek a loutkových divadel – děti si
mohly prohlídnout velké
množství historických
i novodobých loutek, vyzkoušet si s nimi zahrát
divadlo a nakonec jsme
zhlédli pohádku Červená Karkulka v loutkovém podání.
V půlce týdne jsme
měli opět možnost
navštívit
městskou
knihovnu ve Fryštáku,
kde měl pro děti pan
knihovník
připravený
program o poznávání
a sázení stromů, samy
s panem knihovníkem
měřili, kolik let mají jednotlivé stromy na náměstí a pak si samy
mohly prohlížet knížky,
o které měly zájem.

Velmi zajímavá byla exkurze do zemědělského družstva.
Díky panu Zavrtálkovi, který nás celým družstvem provedl
a jeho výklad byl velmi přínosný a naučný, děti byly nadšené
a ještě další dva dny jsme o exkurzi spolu diskutovali. Nejvíce
se dětem líbily kravičky a telátka, zemědělské stroje a velká
hromada pšenice, kterou společně zdolávaly.
Poslední den jsme
věnovali návštěvě koní
paní Kopecké a Jurčíkové. Všechny děti měly
možnost koně Jeremyho nejdříve vyčesat,
svézt se na něm a nakonec ho i nakrmit.
Přesto, že celý týden
sluníčko hřálo a horko
bylo neúprosné, děti
tyto dny zvládly na jedničku.
Poděkování
patří
klubu Vlaštovek za poskytnutí zázemí, p. Zichovi za možnost stravování se, p. Krčmovi
za návštěvu knihovny,
p. Zavrtálkovi za exkurzi ZDV Fryšták a paní
Kopecné za strávený
čas u koní.
Také děkuji kolegovi
Šimonovi a pomocnici
Adélce.
LS
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ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

Lípa v Lukovečku
Má lípo šumivá, čim to, že nás lidi přežíváš? Jsem tu pevně v zemi a ty přibliž
se mi, až tě zradí nohy, až budeš ubohý, jsem tu pevně v zemi, a ty přibliž se mi, se
mnou nevymizíš, tak přežívá.
Z písně „Lípa“ Hany a Petra Ulrychových
Lípa měla od nepaměti mezi lidmi velkou oblíbenost. Z lipového dřeva dýchá síla
a zdraví, strom symbolizuje ochranu, pomoc a lásku. Ne náhodou je tento strom
tak oblíbený v mytologii a ne nadarmo je také našim národním stromem. Ve svém
znaku má symbol tohoto stromu také naše obec. Je jen málo národních symbolů,
ve kterých nenajdeme srdčitý list lípy. Jedná se o energeticky silné dřevo, lípa je
zdánlivě jednoduchá a obyčejná, ale její energie je vnímatelná. Dříve se lipové dřevo
používalo hlavně k výrobě potřeb pro domácnost.
To byl jen krátký popis, jaký tento strom je, a co pro nás lípa znamená. Je jenom
dobře, že naši náves zdobí od loňského září nový strom, který nahradil původní cca
270 let starou lípu, která musela být pro svůj špatný stav pokácena. Strom se vysadil při příležitosti oslav stého výročí vzniku naší republiky a desetileté přeshraniční
spolupráce s obcí Kocurany.
Přestože se nové lípě dostává veškeré péče, aby dobře rostla a sílila, na jaře
jsme všichni s napětím očekávali, jestli začne proudit stromem míza a vyraší listy.
Bohu díky – vyrašily.
Lípa je od nepaměti také spojována s příjemným posezením v jejím stínu, s čímž
se počítá. Lavička vyřezaná z původního kmene je připravená. Je natolik originální
a krásná, že pevnému osazení za kapličkou brání pouze obavy z možného poničení.
Co popřát mladé lipce závěrem: ať sílí její kořeny, aby mohly jednou pod její korunou odpočívat budoucí generace a byla ozdobou naší návsi.
J.K.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.

KONTAKTY

Centrum pro zdravotně postižené
Zlínského kraje, o.p.s. sídlí na Domě
kultury, Gahurova 5265 ve Zlíně.
Nabízíme několik typů služeb pro
zdravotně postižené, a to ODBORNÉ
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ (problematika partnerská, pomoc s vyřizováním
příspěvků na úřadech, kompenzačních
pomůcek, zajištění následných služeb
apod.) TLUMOČNICKÉ SLUŽBY PRO NESLYŠÍCÍ (doprovod a tlumočení u lékařů, na úřadech, bankách, poště atd.) a
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBU pro neslyšící klienty, kde podporujeme rozvoj
komunikačních schopností, pořádáme
tlumočené přednášky a další aktivity
dle možností a přání klientů. Důležitou
službou je také možnost vyzvednout si
u nás bezplatně Euroklíč.
Euroklíč – má na něj nárok každý
člověk se zdravotním postižením, držitel
průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící
roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou
chorobou, nespeciﬁckými střevními záněty: Crohnovou chorobou a ulcerózní

• Odborné sociální poradenství pro
zdravotně postižené
Bc. Kateřina Kupčíková
Tel: 777 005 421, Email: katerina.
kupcikova@czp-zk.cz, reditel@czp-zk.cz
• Tlumočnické služby
Renata Trávníčková, soudní tlumočnice do znakového jazyka Zlín
mobil: 777 005 971, 773 699 270
e-mail: r.travnickova@czp-zk.cz
Oldřiška Baránková, tlumočnice do
znakového jazyka Zlín
mobil: 777 005 948, e-mail: o.barankova-sluch@czp-zk.cz
• Sociálně aktivizační služby
kolitidou; a močovými dysfunkcemi,
který má bydliště v ČR. U těch, kteří nejsou držiteli uvedených průkazů, se do
„Evidenční karty Euroklíče“ uvede krátké čestné prohlášení o typu postižení.
Po osobní telefonické dohodě je možné
předat Euroklíč přímo ve Fryštáku.

Vlasta Bartošíková
mobil: 777 005 289, e-mail: v.bartosikova@czp-zk.cz
Všechny poskytované služby jsou
bezplatné!
Více info na: www.czp-zk.cz

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Jestliže toužíte konat své povinnosti dobře, milujte je.“
Don Bosco

V Domě Ignáce Stuchlého nás v půli července zastihla nečekaná zpráva. Opustil
nás salesián Jan Komárek, který působil také u nás na DISu. Dovolte mi, abych jeho
památce věnovala pár následujících řádků.

P. Jan Komárek, SDB
Všemi již od střední školy nazývaný
Johny, se narodil 7. 2. 1957 ve Zlíně.
Po ZŠ vystudoval Střední průmyslovou
školu ve Zlíně. V roce 1976 složil první
řeholní profesi a pak nastoupil vojenskou službu. Po jejím ukončení studoval na Teologické fakultě v Litoměřicích
a 25. 6. 1983 byl v Olomouci vysvěcen
na kněze. Nejprve sloužil jako kaplan
na Velehradě a potom působil tři a půl
roku jako farář v Blatnici pod Sv. Antonínkem, kde poznal přátele na celý život.
Od r. 1990 do r. 1998 byl magistrem noviců v Hodoňovicích a v PrazeDolních Počernicích.

Od r. 1999 do r. 2005 zastával funkci provinciála salesiánů.
Od r. 2005 do r. 2016 působil
ve Fryštáku nejprve jako ředitel komunity, poté jako ředitel DISu a od r.
2011 se stal delegátem pro salesiány
spolupracovníky. Tuto funkci vykonával
i po svém odchodu z Fryštáku do Prahy-Kobylis.
Johny měl hezký vztah k historii.
Když jsem se přistěhovala do Zlínského
kraje, poutavě mě seznámil s postavou
Tomáše Bati. Rád objevoval moderní
techniku. Jako jeden z prvních mi vysvětloval, jak funguje čtečka. Měl rád
tento kraj a jeho duchovní bohatství:
Hostýn, Provodov, Blatnici a mnoho
dalších míst. Lidem se nejvíce zapsal
do paměti jeho široký a srdečný úsměv.
Mezi jeho koníčky patřila jazzová hudba
a byl také velkým znalcem vína. Johny
zemřel 17. 7. 2019 ve věku 62 let po téměř ročním boji s těžkou nemocí.
Rozloučení s Johnym proběhlo 23.
7. 2019 v Praze-Kobylisích a následujícího dne 24. 7. 2019 ve Zlíně na Jižních
Svazích.
Pohřeb to byl krásný, jestli se to dá
říci i o tak smutné události. Lidé, kteří
se s Johnym přišli rozloučit, stáli pro
velké množství i venku před kostelem
Panny Marie Pomocnice. Sešli se zde
staří, mladí i děti. Johny se svým životem vepsal do spousty lidských srdcí.
Salesiánská komunita DISu děkuje
zástupcům města Fryštáku za projevenou účast na posledním rozloučení.

Co se na DISu událo
a co nás čeká:
Léto plné táborů v různých formách:
Příměštáky – týdny nabité akcemi: sjížděla se Morava, lezlo se po
skalách, tančilo se, tvořilo se a mnoho dalšího.
Pobytové – letos základna Staré
Hutě, z níž vyráželi účastníci na cestu
kolem světa.
Středoškolák – celý tábor byl inspirován Forrestem Gumpem, a tak
mladí běželi v jeho tempu.
Koncem srpna a začátkem září
bude uzavřena horolezecká stěna,
jelikož budeme rozšiřovat lezecký prostor o další plochu. Prosím, sledujte
aktuální informace na našem webu:
https://www.disfrystak.cz/

KROUŽKY na DISu
školní rok 2019:
DIS klub – každý všední den od 12 –
18 hodin (Katka Vyoralová)
Horokroužek – pondělí a středa (Jakub Švanda)
Motokroužek – čtvrtek (podle zájmu
může být skupina rozdělena na začátečníky a pokročilé (Jakub Švanda)
Breakdance – středa (Eda Kotikov)
Posilovna – pátek – bude otevřena
pro kluky i holky (Eda Kotikov)
První týdny budeme ladit časy a počty účastníků, sledujte prosím aktuální informace, které najdete na našich
webových stránkách.
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Moc a sláva Grahama Greena během 11 hodin ve fryštácké knihovně
Prostor

tomu zůstalo i to slyšené na začátku
v neuvadlé paměti. Poděkování také
náleží návštěvníkům, kteří svou přítomností příběhu pomohli ožít.

Nevím, jak většina lidí vnímá státní
svátky. Stávají se pro nás jen volnými
dny uprostřed stejnosti, které naplňujeme podle svých aktuálních potřeb,
nebo volíme opačnou cestu a inspirací se nám stávají ony samy a my pak
můžeme vnitřně putovat za jejich smyslem?
Osobně jsem chtěl rozbít jistou míru
vyprázdněnosti. Pouhé „mít volno“. Věnovat sváteční den jeho smyslu.

Četli: Zdeněk Lambor, Jan Blaha
(ředitel Domu Ignáce Stuchlého), František Odstrčil (konstruktér a recitátor),
Aleš Kinc (učitel a básník), Šárka Kincová (sociální pracovnice), Jan Krčma
(knihovník), Světlana Holešovská (lektorka a hudebnice), Iva Lauterkrancová (recepční) a Marián Končák (učitel
a hudebník).

Mistr Jan Hus, 6. červenec 2019,
sobota.
Představa: V průběhu toho dne
zvládneme přečíst celý (190stránkový)
román britského autora Grahama Greena, jehož 115. výročí narození si letos
v říjnu připomeneme, Moc a sláva.

Pozn. Ve fryštácké knihovně si můžete vypůjčit hned 12 Greenových titulů.
V jejím fondu najdete mj. také román
Tichý Američan v češtině i angličtině
a rozhlasové zpracování Ministerstva
strachu na CD (v hlavní roli Radoslav
Brzobohatý).
Jan Krčma

Předtím
O několik měsíců dříve jsem se někde dočetl, že křesťané jsou nejpronásledovanější skupinou na světě.
Souvislosti
Víra a přesvědčení, cesta k nejlepšímu já. Kdo má právo je myšlenkově či fyzicky zadupat? Vybavila se mi
Moc a sláva. Hlavní hrdina je katolický
kněz vsazený do jednoho z mexických
států v první třetině 20. století. Dané
místo a čas mu přisoudily roli člověka
na útěku. Církev je tvrdě pronásledována, biskupové a kněží vyhnáni nebo
popraveni. Je poslední, a přestože je
skrznaskrz plný slabosti a pochybností
– má nemanželské dítě, často své běsy
zalévá alkoholem –, je i v tomto politováníhodném stavu připraven sloužit.
Nakonec dobrovolně odchází z bezpečí
sousedního státu do jisté léčky. Jeho
soupeřem je bezchybný revoluční idealista, který si je jist sám sebou i svou
pravdou a prosazuje ji za každou cenu.
Tváří v tvář poslednímu knězi, jehož nechává popravit, se pevnost jeho jistoty
počíná bortit.
S dvoudenním předstihem (ve čtvrtek 4. července)
Jednou za čas na stránky knihovny
do rubriky Vidu a slechu umisťuji inspirativní skladby či písně, jejichž zdrojem
je YouTube. Tehdy jsem si vzpomněl
na Diary of Hate, skladbu Michaela
Nymana, jež zazněla ve ﬁlmu Hranice
lásky, který je zpracováním Greenova

románu Konec dobrodružství. Hlavní
hrdinku v něm před 20 lety ztvárnila Julianne Moore. Skladbu jsem v podvečer
vložil na stránky a zhruba o tři hodiny
později zmáčkl na televizním ovladači
dvojku, která si rozumí s ČT 2. Zrovna
tam běžel jeden ﬁlm. Hranice lásky.
Na místě
Deset minut před 9. hodinou, kdy
má akce začít, do knihovny přichází
sympatický třicátník. Je to Zdeněk Lambor, zlínský herec a první člen naší čtenářské štafety. Za chvíli doráží Šárka
a Aleš Kincovi, František Odstrčil a Jan
Blaha, jejichž hlasivky se rozechvějí později. A také první posluchači. Původní
představa o čase a rozprostření textu
v něm si jako narovnaná řeka nachází
jiná koryta, plánovaná hodinová přestávka se smrskává na čtvrthodinu, ale
úseky navazují, barvy a rytmus se proměňují, příběh před námi ožívá. Odpoledne se i mezi návštěvníky daří nalézt
čtenářku ochotnou k záskoku za jeden
úsek – Světlanu Holešovskou. Štafeta tak získává svého 9. člena. Řečiště
slov se rozšiřuje a v závěru zase zužuje do útlého pramínku, který drásá, ale
také skýtá naději. Příběh se uzavírá.
Děkujeme všem, kdo dali Moci
a slávě možnost, aby byla celá vyřčena
během necelých jedenácti hodin. Díky

Graham GREENE
(2. 10. 1904 – 3. 4. 1991)
Anglický romanopisec, povídkář
a esejista. Několikrát byl navržen
na Nobelovu cenu, nikdy mu však nebyla udělena.
V patnácti letech se několikrát pokusil o sebevraždu a poté utekl z domu.
Jeho psychoterapeut v něm objevil přirozený literární talent. Na začátku druhé světové války působil Greene jako
dobrovolník protivzdušné obrany za náletů na Londýn. V Lisabonu měl za úkol
hrát dvojitého agenta. Pro životní a spisovatelský postoj Greena je příznačné,
že vždy stál na straně těch, kdo jsou
v rozporu s vládnoucím establishmentem a byl proti porušování lidských práv
kdekoli na světě.
(Zdroj medailonu: kosmas.cz)

Malá soutěž k velkému výročí
V lednovém čísle Fryštáckých listů (/1/2019) jsme v souvislosti s několika jubilei státu a s ohlasem na akce pořádané při této příležitosti naším městem zveřejnili
10 otázek a dobových fotograﬁí z minulosti našeho městečka (1918 – 2018).
Vaše ojedinělé odpovědi a také dotazy zazněly při individuálních setkáních, během fryštáckých trhů nebo při besedě Klásku (seniorů) v hasičské zbrojnici.
Společně jsme se shodli na těchto odpovědích:
1. Jak se jmenovalo do osvobození roku 1945 fryštácké náměstí?
Palackého náměstí.
2. Která z fryštáckých ulic se do roku 1945 nazývala Havlíčkova?
Ulice 6. května – od radnice po hlavní křižovatku.
3. Jak se nazýval po znárodnění 1948 areál bývalé Jadrníčkovy továrny v dnešní
Holešovské a Tovární ulici (jaké ﬁrmy tu sídlí v současnosti)?
Provoz n. p. TON v Bystřici pod Hostýnem, (dnes SEFO, SEFO plus, MARE,
ARBO, A-T-K s.r.o. ad.) Jeho součástí byly čalounické dílny za hřbitovem (dříve
součást ﬁrmy Pekárek, dnes Obal print – vjezd z Kvapilovy ulice).
4. Na kterém domě na fryštáckém náměstí se nachází nejstarší reliéf prof. T. G.
Masaryka, pozdějšího prvního prezidenta ČSR (č. domu)?
Dům číslo 2 v řadě mezi Hrubou hospodou a nákupním centrem.
5. Kolik starostů stálo v čele našeho města od roku 1945 do současnosti?
Celkem 12 (z toho 9 předsedů bývalého národního výboru MF, počínaje demokratickými volbami po roce 1989 tři starostové: Ing. Vladimír Chudárek (KDU-ČSL) Richard Orsava (ČSSD) a následujících 5 volebních období Mgr. Lubomír
Doležel (KDU-ČSL, nyní Nezávislí).
6. Ve které ulici se nacházel objekt na snímku (k čemu sloužil)?
Je to fotka bývalého „chudobince“ u sokolovny, dnes Komenského ulice.
7. Kde se nacházel bývalý obchůdek na snímku?
Obchůdek na snímku je bývalá Fišerova traﬁka v Dolní Vsi.
8. Kterou ulici (místo) zachycuje foto z pohřbu ostatků národního hrdiny, legionáře Antonína Grmely?
Foto z pohřbu Antonína Grmely je z ulice Súhrady.
9. V které ulici se nacházela tato rázovitá chaloupka?
Chaloupka pana Ježíka se nacházela v ulici Potoky.
10. K čemu sloužil objekt na snímku a kde se nacházel?
Bývalá ledovna – za dnešním obchodem Kamélie (květiny) – mezi ulicí 6. května a ulicí Dr. Absolona.
Jakékoliv zajímavosti a doplnění rádi přivítáme v půjčovní době Městské knihovny Fryšták.
-Čz-

GOGO (Vyznání)
Loučím se s vámi, přátelé
Zavolali si mne andělé
Byl jsem teď dlouho sám
Nebojím se
Vím, že ve vzpomínkách
jakej divoch jsem byl
zůstávám
Tam, kam odcházím
To, co jsem ještě chtěl
Slibuji
Tam, co jsem nestihl, dodělám
Podejte mi můj rozevlaný plášť,
ať z dálky mne poznají
Podejte mi můj šál,
na uvítanou mi zahrají
Podejte mi i klobouk
Věřte, rád jsem ho nosil,
jak Don Quijote
Smeknu před nebeskou branou
S pokorou s otevřeným srdcem pokleknu
Všechny své pozemské hříchy si vyslechnu
Před osudem jsem párkrát na kolena pad
I když jsem někdy vážně měl i hlad
Našel jsem znovu sílu a povstal
jak Fénix z popela
Naděje a víra, že bude zase líp, mě držela
A život jsem si uměl užívat
I s dírou v kapse milovat
Ano, miloval jsem
Miloval vše!
Vás, ženy mého života
Vás
života,
své múzy
Miloval jsem i boj o pravdu a lež
Miloval i pravidla
a ty porušoval též
Miloval jsem, co přinesl mi den:
slunce noc nebo déšť
Miloval jsem drobné radosti člověčí
Chtěl vylézt i na nejvyšší věž
Tak mně napadá,
nabídne mi někdo cigárko,
tam nahoře?
To by byla paráda!
Tvořil jsem...
nebyl mi cizí kámen,
dřevo, barvy i kov
Tam ožívaly mé představy,
myšlenky i gejzíry slov
A dost!
(Vyznání básnířky Marcely Štěpánkové
přednesl v zaplněném chrámu sv. Mikuláše ve Fryštáku známý herec Pavel Majkus, člen Slováckého divadla v Uherském
Hradišti)
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SK AUTI

SKAUTSKÝ TÁBOR 2019

Tak jako vloni vybrali si naši skauti
a skautky pro svůj velký tábor tábořiště
SSSČR u Jimramova.
Není třeba dodávat, že přípravy byly
náročné. Zabezpečit tábor pro více jak
40 účastníků dá kupu práce. A tak již
dlouho před vlastním odjezdem se v klubovnách pilně pracovalo, čistilo, umývalo
a posléze i nakládalo. V tom posledním
případě se jednalo hlavně o podsadové
stany, které putovaly dlouho dopředu,
protože jsme je zapůjčovali pro táboření
na celé prázdniny i jiným oddílům. Velké
poděkování za tuto část příprav patří zejména p. Dupalovi, Kocourkovi a Jarošovi, kteří se nezjištně o odvoz postarali.
Nicméně nastal čas v neděli 14.
července vyrazila z Fryštáku kavalkáda
aut plných dychtivých účastníků tábora. Na místě je čekalo plně vybavené
tábořiště s podsadovými stany, velkou
chatou s podkrovím (mimochodem dílo
z velké části fryštáckých rukou), polní

sprcha i velký hangár pro případ nepříznivého počasí a vůbec vše co se
na správný skautský tábor sluší a hlavně patří.

Kromě tzv. týlového zabezpečení,
vařily starší skautky, zásobování a běžného provozu tábora, je hlavní činností
celotáborová hra. A ta se letos víc jak
vydařila. Motivem hry byl Divoký západ s proradným šerifem, jehož místní
osadníci museli odhalit a usvědčit, byli
zde indiáni, ale také peníze (jak jinak
na Západě), a to vše zasazené do tématických her. Nechyběly tady kostýmy,
pušky a pistole, děti střílely i z luků.
Od první chvíle to ty naše osadníky
chytilo a nadšení ze hry jim vydrželo až
do konce. Ve ﬁnále se pak odměny dražily a každý si mohl „koupit“ na co si
během tábora vydělal.
Dobré bylo, že při této hře se podařilo probrat a vyzkoušet řadu skautských činností a zkoušek. Děti skládaly
zkoušky ze svých znalostí a dovedností
a řada z nich se po příjezdu domů pyšnila novými nášivkami na svých krojích
prokazujícími složení zkoušky. Samozřejmě ti starší a zdatnější skládali jednu z nejtěžších zkoušek tzv. 3 orlí pera
a pěti se to podařilo = velká gratulace!
Bohužel tímto se tábor nachýlil
ke konci. Děti se pobalily a plné zážitků
odcestovaly domů.
Takže nezbývá než poděkovat všem
organizátorům této krásné akce. Jsem
rád, že nám ve Fryštáku vyrůstá nová
generace schopných vedoucích a jejich pomocníků, kteří se dokáží postarat, jak o vedení oddílů během roku,
tak i o tak náročnou akci jako je velký
skautský tábor.
Klaus

Podzimní fryštácký jarmark 14. 9. 2019,
tentokrát s příchutí medu.

NAŠI JUBILANTI
V měsíci ZÁŘÍ 2019 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Milan Bartošek
Václav Dolák
Jiří Galla
Willibald Gettler
Marie Chudárková
Drahomíra Jandoušová
Vojtěch Jurčík
Jiří Kaláb
Ludmila Kocourková
Dana Konečná
Hana Konečná
Jiřinka Krajčová
Božena Pečeňová
Ivana Šopíková
Lenka Šťastná
Jarmila Vachutová
František Zapletal
Ludmila Zemanová

V sobotu dne 14. 9. 2019 proběhne na náměstí Míru ve Fryštáku Podzimní
fryštácký jarmark a to od 9,00 do 13,00 hodin. I tentokrát bude pro všechny připravena pestrá nabídka zboží – nejrůznějšími potravinářskými produkty počínaje,
až po keramiku, šperky, dřevěné hračky a jiné řemeslnické zboží, které může být
pro návštěvníky zajímavou inspirací k nákupu. Z tradičních řemesel se představí
skupina kovářů, kteří předvedou nejen fortel a taje svého řemesla, ale především
budou připraveni nakout návštěvníkům jarmarku domácí zahradnické nářadí jako
kosy, motyky apod.
V průběhu jarmarku představí široké veřejnosti své produkty fryštáčtí včelaři,
kteří si připravili ochutnávku medů a ukázky včelích produktů. Nejlepší vzorky budou
oceněny hezkou cenou.
Vedle tradičních tvořivých dílniček pro děti proběhne na připraveném pódiu bohatý kulturní program, který je součástí Dne města Fryštáku. V jeho úvodu se představí zajímavý a netradiční hudební soubor Bubenice z Příluku, dále vystoupí klub
TAI-ČI Fryšták a kroužek břišních tanců při ZŠ Fryšták.
V průběhu dopoledne se na pódiu představí také soubory a žáci ZUŠ Morava.
Na závěr si snad lze jen přát, aby počasí bylo tentokrát k pořadatelům, prodávajícím a hlavně k návštěvníkům shovívavé a přineslo příjemnou podzimní náladu
a pohodu.
Na bohatou účast se těší pořadatelé jarmarku.
FoFr.

Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.
ZLATOU SVATBU
– 50 let od uzavření manželství –
slaví manželé
INNOCENC a ANNA KOLÁŘOVI,
manželé JIŘÍ a JINDŘIŠKA STRAKOVI
a manželé
JOSEF a DANUŠE MINAŘÍKOVI.

Blahopřejeme!

V sobotu 10. 8. 2019 se konala tradiční slavnostní Hubertská mše na chatě Hubertce pod Ondřejovskem. Děkujeme tímto za účast všem našim příznivcům
a přátelům lesa, myslivosti a přírody a těšíme se na vás v srpnu 2020.
Za Spolek přátel lesa Ondřejovko
Ing. Pavel Dohnal

ODVOZ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
$87295$.ģ
Vystavení dokladu ekolikvidace Vašeho
DXWRYUDNX1$0Ë67ċ
=DNRPSOHWQtQHERWpPČĜNRPSOHWQtDXWRYUDN
vyplatíme Då.þ

$XWRYUDNRYLãWČ7ĜHEČWLFH
Tel. 777 550 621, 608 749 219

HLEDÁM
byt 3+1 nebo 2+1,
může být i k rekonstrukci.
Tel.: 604 517 862.

Rodina hledá dům,
může být i k rekonstrukci.
Tel.: 703 128 423.
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gęőîƒşîƤĘŔĘİŪşƬǟǡȣǤ
bezplatná konzultační služba poskytovaná
prostředn
nictvím kvaliﬁkovaných lékařů
Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny
platí od 1. července do 30. září

¡ƐîĊŪǃĽƛƤěèŔĿş
×îǃƐĘČőŪǃîǤǝǤǡȱĉƬđŪǃîǞǠ
ƤĘŔȗǢǥǢǟǠǥǡǣǣ

Zdraví

¡ŪȘ¬Ƥȗ ǝǥȗǝǝȱǞǤȗǝǝ
ÁƤȘ"Ƥȗ ǝǥȗǝǝȱǞǢȗǠǝ
¡ïȗ
ǝǥȗǝǝȱǞǟȗǝǝ

Bonusy

Cestovní
pojištění

Lékař na
telefonu

Program
slev a výhod

¬ŔƬǖĉîȸgęőîƒşîƤĘŔĘİŪşƬȺşĘşîĸƐîǔƬŎĘŪƘŪĉşĿşïǃƛƤěǃƬƬŔęőîƒĘîşĽ
ǔïĊĸƐîşşŪƬƘŔƬǖĉƬȝqïƤĘȱŔĽîőƬƤşĿǔđƐîǃŪƤşĿƍŪƤĿǖĘȘǃŪŔĘŎƤĘƍƒĿŝŪŔĽşőƬǞǞǟȝ
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Pohřební služba
Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové

Jsme tu pro Vás.
Zajisme veškeré pohřební a kremační služby.

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

placená inzerce

pracovní doba
Sobota 8.00 – 12.00
Pondělí – Pátek 8.00 – 16.00
(mimo pracovní dobu po telefonické domluvě)

Nabízíme také památečníí sklo!

placená inzerce

Mějte své blízké
stále u srdce.
info@pribylak.cz
www.pohrebnisluzbapribylak.cz
b ib l k

placená inzerce

placená inzerce

e-mail
web
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