Fryštácké l sty

Velkou ohňovou show
vyvrcholil letošní slet čarodějnic
ve Fryštáku
Foto Roman Sehnal
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Oslava Svátku matek
Stalo se už krásnou tradicí v našem městě připomenout si vždy v pondělí po druhé květnové neděli Svátek
matek. Stejně jako v předcházejících
letech, také letos v pondělí 13. května zaplnilo několik desítek maminek
a babiček sál fryštáckého Domu Ignáce Stuchlého.
Letos si pro ně místní organizace
KDU-ČSL připravila vystoupení „domácího“ dětského folklorního souboru
Fryštáček a poté následoval recitál
dua Musica Angelica – harfenistky

Lucie Fajkusové a zpěvačky Magdaleny Malaníkové.
Obojí se moc líbilo a upřímným poděkováním byla také žlutá růže, kterou
všechny oslavenkyně dostaly při odchodu společně s blahopřáním k jejich
svátku.
Milé maminky (a babičky) moc
děkujeme za vaši láskyplnou péči
a věříme, že tímto dárkem v podobě
hudebního vystoupení a květiny jsme
Vám udělali alespoň malou radost.
-pn-

do večerních hodin, mohl si užít poutavého vystoupení plného ohňů, šermu,
tance i závěrečného ohňostroje skupiny Markus M.
Děkuji touto cestou všem za hojnou
účast. Doufáme, že vám s námi bylo
tak hezky, jako nám s vámi. Děkuji
také panu Richterovi za umožnění vystoupení ohňové show před hasičskou
zbrojnicí a všem pomocníkům, kteří
jakkoliv přispěli ke zdárnému průběhu
celé akce.

Slet čarodějnic ve Fryštáku byl letos
zcela v jiném, netradičním prostředí.
Rozmarnému počasí nikdo neporučí
a tak nám nezbývalo, než rychle hledat
náhradní řešení. Díky vstřícnosti vedení ZDV Fryšták a skvělému a pracovitému týmu čarodějnickému, se podařilo
během několika málo hodin přemístit
celou akci do kulturního domu ZDV, za
což jim všem moc děkuji.

Za Věneček z.s.

Na malé i velké návštěvníky čekala čarodějná chýše plná zábavy, kouzelných překvapení, dárků i pestrého
jídla. Nechyběl velký výběr kouzelných
lektvarů ani čarodějný guláš. Děti si
mohly zasoutěžit, nechat se zkrášlit
ve zkrášlovacím salonku. Ten kdo našel odvahu, mohl vstoupit do tajuplné
věštírny. Nechyběla volba malé a velké
čarodějnice roku a s napětím očekávaný čarodějný tanec. Kdo s námi vydržel

Z.V.
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RMF č. R 9/2019/VIII z 8. 4. 2019
(Výpis usnesení)
RMF schvaluje podání objednávky
za účelem zajištění hudebního doprovodu vč. ozvučení pro 1. městský ples
pořádaný v sobotu dne 1. 2. 2020 ze
strany orchestru AVION BIG BAND, z. s.,
v ceně 48.000 Kč.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o účinkování mezi městem Fryšták,
a agenturou Mgr. Vladimír Šašek, Brno,
na vystoupení kapely AG FLEK na Velikonočním fryštáckém jarmarku v sobotu
dne 13. 4. 2019 v ceně 32.000 Kč.
RMF schvaluje zadání úpravy projektové dokumentace a rozpočtu investiční akce s názvem „Výstavba a modernizace terminálu a parkovacího
systému ve Fryštáku“ z důvodu požadavku ze strany poskytovatele dotace
IPRÚ Zlín a zpracovatele výběrového řízení na dodavatele stavby, a to v částce
126.000 Kč bez DPH, tj. 152.460 Kč vč.
DPH, a souhlasí s podáním objednávky
projekčních prací u společnosti Ateliér
91.
RMF bere na vědomí nově předložený
situační plán dokumentace technických
a technologických zařízení ve věci přeložky vedení VN 22kV, úprava distribučního rozvodu NN, bytové domy „Za Humny“, Fryšták, vypracovaný projektantem
Ing. J. Tesařem, z něhož vyplývá vybudování nové kioskové trafostanice
na pozemku p.č. 928/5, k.ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, ve vlastnictví
společnosti H + M Zlín, a.s., se sídlem
K Farmě 495, 763 14 Zlín – Štípa, a souhlasí s umístěním kioskové trafostanice
na pozemku p.č. 928/5, k.ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, vč. zpevněného přístupu z městského pozemku p. č.
251, k.ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták, který bude navazovat na nově
vybudované parkoviště ve vlastnictví
města Fryštáku.
RMF č. R 10/2019/VIII z 15. 4. 2019
(Výpis usnesení)
RMF v rámci výkonu funkce zřizovatele schvaluje účetní závěrku Základní školy Fryšták, okres Zlín, p. o. za rok 2018.
RMF v rámci výkonu funkce zřizovatele schvaluje účetní závěrku Mateřské
školy Fryšták, okres Zlín, p. o. za rok
2018.
RMF v rámci výkonu funkce zřizovatele schvaluje zlepšený výsledek hospodaření ZŠF ve výši 153.535,99 Kč
(výsledek hospodaření hlavní činnosti:

+ 67.560,12 Kč; výsledek hospodaření
hospodářské činnosti: 85.975,87 Kč)
a současně schvaluje převedení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Fryšták, okres Zlín, p. o., za rok 2018
dle ust. § 30 odst. 2 zák. č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, ve výši 153.535,99 Kč do rezervního fondu, a to k úhradě své ztráty
za předchozí léta.
RMF v rámci výkonu funkce zřizovatele schvaluje zlepšený výsledek hospodaření MŠF ve výši + 1.813,22 Kč a současně schvaluje převedení zlepšeného
výsledku hospodaření Mateřské školy
Fryšták, okres Zlín, p. o., za rok 2018
dle ust. § 30 odst. 2 zák. č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, ve výši 1.400 Kč do fondu
odměn (77 % z výsledku hospodaření)
a zbylá část ve výši 413,22 Kč do rezervního fondu
RMF v rámci výkonu funkce zřizovatele schvaluje Protokol o schvalování účetní závěrky Základní školy Fryšták, okres
Zlín, p. o., za rok 2018.
RMF v rámci výkonu funkce zřizovatele schvaluje Protokol o schvalování účetní závěrky Mateřské školy Fryšták, okres
Zlín, p. o., za rok 2018.
RMF schvaluje odpisový plán Základní školy Fryšták, okres Zlín, p. o., za rok
2018 a návrh odpisového plánu na rok
v platném znění, který je v příloze tohoto
zápisu – příloha č. 2 tohoto zápisu.
RMF schvaluje odpisový plán Mateřské školy Fryšták, okres Zlín, p. o.,
za rok 2018 a návrh odpisového plánu
na rok 2019 v platném znění, který je
v příloze tohoto zápisu – příloha č. 3 tohoto zápisu.
RMF schvaluje přechod na novou
verzi programového vybavení CODEXIS
GREEN dodávaný ﬁrmou ATLAS consulting, spol. s r. o., Ostrava, v ceně
7.900 Kč bez DPH, tj. 9.559 Kč s DPH,
a s předplatným bez navýšení ceny
i po skončení servisní smlouvy (8.900
Kč/rok).
RMF s odkazem na informaci o dosažení 40 bezplatných odběrů krve vyslovuje poděkování panu Radimu Pavlíkovi
za ochotu darovat krev pro zdraví a záchranu života svých spoluobčanů a uděluje mu tímto ocenění (viz příloha č. 4
tohoto zápisu) a ukládá Komisi pro občanské záležitosti při Radě města Fryštáku ve spolupráci s Mgr. P. Nášelem,
vedoucím městské knihovny, zajistit předání tohoto ocenění v rámci slavnostního aktu konaného v obřadní síni města.

RMF s využitím ust. § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje žadateli Lukostřelecký klub
Phoenix Kostelec, z. s., se sídlem Zlínská 75, 763 14 Zlín 12 – Kostelec,
IČ03037797, pořádání Českého poháru
v 3D lukostřelbě ve dnech 26. - 27. 4.
2019 s využitím městských pozemků
p. č. 440/15, 441/7, 442, 443/93,
443/2, 443/29, 443/21, 443/20, vše
k. ú. Vítová, a pozemků p. č. 911/6, 914,
917/1, 917/2, 367/2, 384/1, 384/2,
383/1, vše k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták.
RMF ukládá OTH převzít pozemky
po skončení akce s kontrolou provedení
úklidu pozemků ze strany žadatele.
RMF v souladu s ustanovením § 39
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje krátkodobý pronájem části městského pozemku p. č. 283
– ost. plocha, manipulační plocha, k. ú.
Vítová, obec Fryšták, o výměře 1.000
m², na dobu určitou od 15. 4. 2019
do 30. 4. 2019, v ceně nájmu ve výši
22,- Kč/m²/rok, tj. 964,- Kč/16 dní, žadateli spol. RIS-MONT, s. r. o., Zlín.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o pronájmu pozemku mezi městem
Fryšták, a spol. RIS-MONT, s. r. o., Zlín
na pronájem části městského pozemku
p. č. 283 – ost. plocha, manipulační plocha, k. ú. Vítová, obec Fryšták, o výměře 1.000 m², na dobu určitou od 15. 4.
2019 do 30. 4. 2019 a v ceně nájmu
ve výši 22,- Kč/m²/rok, tj. 964,- Kč/16
dní (viz příloha č. 5 tohoto zápisu).
RMF nedoporučuje ZMF schválit žádost o prodej části městského pozemku
p. č. 551 - ost. plocha, ost. komunikace,
o výměře 145 m², k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, za účelem přihrazení k pozemku
ve vlastnictví žadatelů ani směnu části
předmětného měst. pozemku za část
pozemku p. č. 1005 – trvalý travní porost, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták.
RMF souhlasí se zpevněním příjezdové komunikace pro zpřístupnění pozemku p. č. 562 - zahrada, k. ú. Dolní Ves,
obec Fryšták, na vlastní náklady žadatele pana Polácha, a to pomocí drceného
kameniva.
RMF v souladu s ust. § 39 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje zveřejnění záměru
výpůjčky části městského pozemku p. č.
443/93 – trvalý travní porost, o výměře
do 1.500 m² , k. ú. Vítová, obec Fryšták,
žadatelce E. Jurčíkové, Fryšták na dobu
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neurčitou, s dvouměsíční výpovědní
lhůtou bez udání důvodu, s podmínkou
přesného dodržení výměry výpůjčky pozemku a neužívání sousedního pozemku
ve vlastnictví Lesů ČR, za účelem užívání jako pastva pro koně, a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce pozemku.
RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej části měst. pozemku p. č. 931/3
- orná půda, zemědělský půdní fond,
o výměře do 20 m², k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták.
RMF v návaznosti na zjištění zjevné
chyby v psaní u čísla pozemku schvaluje
opravu usnesení RMF č. U R 3/2019/
VIII/12 ze dne 5. 2. 2019, které nově
zní - RMF nedoporučuje ZMF schválit
prodej části městského pozemku p. č.
383/1 – ostatní plocha, manipulační
plocha, o výměře 85 m², k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták neboť pozemek
je plochou veřejného prostranství, která
zajišťuje bezproblémový přístup do lesa
v soukromém podílovém spoluvlastnictví, a u níž musí být zajištěna pravidelná
údržba (průřez porostu, kácení stromů
atp.).
RMF schvaluje ﬁnanční příspěvek
ve výši 12.000,- Kč pro rok 2019 Handicap Zlín, z. s., a schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí peněžitého daru
ve výši 12.000,- Kč mezi městem Fryšták, a spol. Handicap Zlín, z. s., za účelem podpory dopravních služeb určených
imobilním osobám.
RMF bere v návaznosti na usnesení RMF č. 3/2019/VIII/16i) ze dne 5.
2. 2019 na vědomí seznam organizací,
kterým byl v roce 2018 a 2017 poskytnut městem Fryšták ﬁnanční příspěvek
s tím, že Domov pro seniory Lukov, p. o.,
podal v roce 2019 žádost o ﬁnanční příspěvek a Krajská nemocnice T. Bati, a.
s., v roce 2019 žádost o ﬁnanční příspěvek nepodala.
RMF schvaluje ﬁnanční příspěvek pro
rok 2019 ve výši 18.000,- Kč Domovu
pro seniory Lukov, p. o., a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého
daru ve výši 18.000,- Kč mezi městem
Fryšták a Domovem pro seniory Lukov,
p. o., na částečné pokrytí nákladů spojených s provozem zařízení a poskytování
služeb občanům města Fryštáku.

p. o., na částečné pokrytí nákladů spojených s poskytováním sociální služby
konkrétní osobě z důvodu, že se nejedná o pečující osobu s trvalým pobytem
ve Fryštáku.
RMF bere na vědomí informace o stavu administrace akce s názvem „Oprava povrchu vozovky – ul. Ke Skalce“ ze
strany poskytovatele dotace a schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
ze dne 10. 10. 2018 mezi městem Fryšták, a ﬁrmou EUROVIA CS, a. s., Praha,
kterým se mění čl. III Doba plnění a místo plnění, odst. 3 – s termínem dokončení díla do 31. 8. 2019, a to z důvodu podání žádosti o čerpání dotačních
prostředků z nových titulů Ministerstva
pro místní rozvoj ČR na opravy místních
komunikací městem Fryšták (viz příloha
č. 6 tohoto zápisu).
RMF bere na vědomí žádost V. Slezáka a E. Halaštové o projednání nákupu
vratných plastových kelímků městem
Fryšták za účelem zapůjčení organizátorům kulturních, sportovních a jiných
akcí, a to z důvodu přispění ke zdravějšímu životnímu prostředí v zájmu omezení
používání jednorázových plastů, a nereﬂektuje na tuto nabídku s tím, že město
využívá v rámci akcí systém třídění odpadů (odpadové nádoby na tříděný odpad).
RMF bere na vědomí nabídku ﬁrmy
Šíp – zahradní architektura a služby, s. r.
o., ve věci využití dotací grantového programu nadace ČEZ STROMY na podporu
nových a obnovovaných alejí a stromořadí na pozemcích města Fryštáku a jmenuje pracovní komisi ve složení Mgr. J.
Krčma, M. Nutilová, Dis., A. Langer, pro
zhodnocení vhodných lokalit na pozemcích města Fryštáku k výsadbě nové aleje stromů nebo obnovu stávající.
RMF bere na vědomí nabídku na zajištění pasportizace zeleně v intravilánu
ve vlastnictví Města Fryštáku a pověřuje
OTH vypsat výběrové řízení na pořízení pasportizace zeleně města Fryšták
na 400 ks stromů.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Pořízení multifunkčního herního prvku Flexi –
komplexní sestava skluzavky, houpačky,
prolézačky“, a to ﬁrmu Stanislav Petruška – ROVEX, Ostrava.

RMF neschvaluje ﬁnanční příspěvek
pro rok 2019 Krajské nemocnici T. Bati,
a. s., Zlín z důvodu, že nebyla podána
v roce 2019 ani v letech předchozích
předmětná žádost.

RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Zpracování biologicky rozložitelného odpadu“, a to ﬁrmu Marius Pedersen a. s.,
Hradec Králové.

RMF neschvaluje přispět pro rok
2019 Domu sociálních služeb Návojná,

RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dodání herního prvku mezi městem

Fryšták, a ﬁrmou Stanislav Petruška –
ROVEX, Ostrava na realizaci akce „Pořízení multifunkčního herního prvku Flexi –
komplexní sestava skluzavky, houpačky,
prolézačky“, a to v ceně 88.248,- Kč bez
DPH, tj. 106.780,- Kč vč. DPH (viz příloha č. 7 tohoto zápisu).
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták a ﬁrmou
Marius Pedersen a. s., Hradec Králové,
na realizaci akce „Zpracování biologicky
rozložitelného odpadu“ na období 1 roku,
a to v ceně 470,- Kč bez DPH / převzetí
a zpracování 1 t BRKO, tj. 540,50 Kč vč.
DPH / převzetí a zpracování 1 t BRKO,
2.362,- Kč bez DPH / odvoz a výměnu 1
kontejneru, tj. 2.858,- Kč vč. DPH / odvoz a výměnu 1 kontejneru, a 2.667,- Kč
bez DPH / pronájem 2 ks kontejnerů /
měsíc, tj. 3.227,- Kč vč. DPH / pronájem
2 ks kontejnerů / měsíc (viz příloha č. 8
tohoto zápisu).
RMF schvaluje uzavření Rámcové
smlouvy o dílo mezi městem Fryšták
a P. Macháčkem, Lukoveček na zajištění celoročního výkopu hrobů a otevírání
hrobek na hřbitově ve Fryštáku, která
nahradí původní smlouvu o dílo ze dne
3. 1. 2000.
RMF bere na vědomí vyjádření Dopravního inspektorátu PČR a vyjádření
Odboru stavebních a dopravních řízení
Magistrátu města Zlína, ve věci stanovení místní úpravy provozu na místních
komunikacích ul. Na Hrádku a ul. Dr. Absolona a ukládá Ing. P. Gálíkovi projednat materiál ve Stavební komisi při RMF.
RMF ukládá OTH zajistit cenové návrhy na vypracování optimalizace organizace dopravy na území města Fryštáku.
RMF při výkonu funkce zřizovatele
bere na vědomí informace Bc. I. Staňkové, ředitelky MŠ Fryšták, o zápisu dětí,
který se uskuteční dne 7. 5. 2019.
RMF bere na vědomí informace ze
strany zastupitele Mgr. R. Lauterkrance
ve věci projednávání koncepce cyklostezek na území Zlínského kraje bez připomínek.
RMF bere na vědomí stav povrchu
místní komunikace na měst. pozemcích
p. č. 898/3 a 898/4, oba k. ú. Fryšták,
obec Fryšták, v části příjezdové vozovky
v ul. Štípská a ukládá Ing. P. Gálíkovi
projednat žádost (včetně navržení technického postupu) ve Stavební komisi při
RMF.
RMF doporučuje ZMF schválit záměr
bezúplatného převodu části pozemků
ve vlastnictví SVJ domů čp. 252 (p. č.
245/1 - ostatní plocha, jiná plocha), čp.
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231 (p. č. 245/4 - ostatní plocha, jiná
plocha) a čp. 232 (p. č. 239/1 - ostatní plocha, zeleň), vše k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, za účelem vybudování odstavných parkovacích stání
ze strany města s podmínkou úhrady
nákladů na pořízení odd. geometrických
plánů ze strany dárců a s tím, že investorem parkovacích míst bude město Fryšták v rámci jednotného projektu.
RMF bere na vědomí vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Zajištění geodetického zaměření a zpracování dokumentace skutečného stavu kanalizace ve Fryštáku“, a to Ing. P. Davida,
Zlín – Malenovice.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták a Ing. P. Davidem, Zlín – Malenovice, na realizaci
akce „Zajištění geodetického zaměření a zpracování dokumentace skutečného stavu kanalizace ve Fryštáku“,
a to v ceně 94.380,- Kč bez DPH, tj.
114.199,80 Kč vč. DPH.
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 parkovišť u ZOO Lešná.
RMF s odkazem na sdělení Policie
ČR – OO policie Fryšták, opakovaných
stížností ze strany obyvatel lokality
Lesní čtvrti v Horní Vsi -Fryštáku a prověření situace ze strany zaměstnanců
Městského úřadu ve Fryštáku dne 15.
4. 2019 včetně právního posouzení situace, kdy byla zjištěna skutečnost, že
nájemce opakovaně porušuje nájemní
smlouvu, dopouští se narušování veřejného pořádku a občanského soužití,
schvaluje okamžité ukončení nájemního
vztahu mezi městem Fryšták a R. Svačinou a to dohodou ke dni 17. 4. 2019.
RMF č. R 11/2019/VIII z 29. 4. 2019
(Výpis usnesení)
RMF bere na vědomí podnět spolku Za zdravý život – Fryšták Žaba, Horní Ves, z. s., ve věci návrhu rozhodnutí
o dalším provozu objektu „Šenku“ bez
připomínek.
RMF z důvodu všestranného rozvoje svého území a potřeb svých občanů
ve městě Fryšták schvaluje bezplatné
využití celého sportovního areálu vedle
Základní školy Fryšták, p. o., (za Sokolovnou) žadateli TJ Fryšták, z. s., pro po-

řádání 14. ročníku Turnaje osvobození
ve volejbale pořádaného v sobotu dne 4.
5. 2019 a ukládá OTH zajistit při konání
akce účast správce hřiště pro bezproblémový průběh akce.
RMF jménem města Fryštáku, zastoupeného starostou města, přebírá
záštitu nad 14. ročníkem Turnaje osvobození ve volejbale konaném v sobotu
dne 4. 5. 2019 a souhlasí s poskytnutím částky ve výši 5 tis. Kč na podporu
tohoto turnaje (pořízení pohárů a věcných cen pro družstev, a hráče) oproti
předloženým dokladům, a pověřuje vedoucího ESO zajištěním poskytnutí tohoto příspěvku.
RMF ruší své usnesení č. U R
04/2016/VII/15 ze dne 4. 4. 2016
v plném rozsahu a současně schvaluje
za účelem podpory kulturně - společenského života města bezplatné užívání
části prostor ve Víceúčelovém objektu,
čp. 100, ve Fryštáku – Vítové, o výměře
celkem 49,65 m² (místnost č. 109 - výčep, 112 - sklad, 113 - WC, 114 - šatna, 115 - předsíň, 116 - chodba a 117
- úklid), žadateli L. Miklovi, Vítová a to
za účelem zajištění zkoušek hudebního souboru „Vítovecká 1“ a uložení hudebních nástrojů, s podmínkou měsíční
úhrady nákladů na elektrickou energii ze
strany žadatele (tj. bez vyúčtování), a to
ve výši 100 Kč/měsíc s účinností od měsíce května 2019 s termínem splatnosti
na bank. účet nebo do pokladny města
Fryštáku do 15. dne běžného kalendářního měsíce počínaje měsícem květen
2019.
RMF schvaluje realizaci edukativního
představení nazvaného „Senior bez nehod“, které se uskuteční ve čtvrtek dne
23. května 2019 od 17.00 hod., a ukládá Mgr. P. Nášelovi zajistit propagaci
této akce.
RMF schvaluje výpůjčku městského
pozemku, p. č. 396/1 – zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 225 m²,
k. ú. Horní ves u Fryštáku, obec Fryšták, na dobu určitou 5ti let s možností
předčasného ukončení ze strany pronajímatele z důvodu oprávněných potřeb
pronajímatele (stavební záměr města,
rekonstrukce, dotace, změna způsobu
užívání atp.), s dvouměsíční výpovědní
lhůtou bez udání důvodu, za účelem užívání jako zahrada, a to z důvodu dlouhodobého zaužívaného stavu řádného užívání pozemku aktuálně nevyužitelného
pro účely města s důrazem na maximální efektivitu v rámci hospodaření města.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce mezi městem Fryšták a S.

Doležalem, na výpůjčku městského
pozemku p. č. 396/1 – zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 225 m²,
k. ú. Horní ves u Fryštáku, obec Fryšták, na dobu určitou 5ti let s možností
předčasného ukončení ze strany pronajímatele z důvodu oprávněných potřeb
pronajímatele (stavební záměr města,
rekonstrukce, dotace, změna způsobu
užívání atp.), s dvouměsíční výpovědní
lhůtou bez udání důvodu, za účelem užívání jako zahrada.
RMF schvaluje nájem části městského pozemku, p. č. 19/1 – zast. plocha
a nádvoří, o výměře do 28 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli P. Kozojedovi, Fryšták, na dobu neurčitou od 1. 5.
2019, s šestiměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodu, za účelem zásobování přilehlé prodejny IT a výpočetní techniky, za cenu 22,- Kč/m²/rok, tj. při výměře 28 m² činí nájemné části pozemku
částku ve výši 616,- Kč/rok, s povolením
úpravy povrchu pozemku na náklady žadatele (vysypání pozemku hrubozrnným
kamenivem).
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu pozemku mezi městem Fryšták
a P. Kozojedem, Fryšták, na nájem části
městského pozemku, p. č. 19/1 – zast.
plocha a nádvoří, o výměře do 28 m²,
k. ú. Fryšták, obec Fryšták, na dobu
neurčitou od 1. 5. 2019, s šestiměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu,
za účelem zásobování přilehlé prodejny
IT a výpočetní techniky, za cenu 22,- Kč/
m²/rok, tj. při výměře 28 m² činí nájemné části pozemku částku ve výši 616,Kč/rok, s povolením úpravy povrchu
pozemku na náklady žadatele (vysypání
pozemku hrubozrnným kamenivem).
RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 205/1 – ost. plocha, ostatní komunikace, o výměře 45
m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, žadateli
manželům Michalíkovými, na dobu určitou 10-ti let, s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za účelem zřízení
parkovacího stání s tím, že zpevnění plochy bude řešeno formou zatravňovacích
tvárnic.
RMF bere na vědomí žádost pana Odstrčila, s tím, že žadateli je v kontextu
stávající platné nájemní smlouvy umožněno v předmětném bytě bydlet z důvodu statutu osoby blízké.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce mezi městem Fryšták, a manžely Michalíkovými na výpůjčku části
městského pozemku p. č. 205/1 – ost.
plocha, ostatní komunikace, o výměře 45 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták,
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na dobu určitou 10-ti let od 1.5.2019,
s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání
důvodu, za účelem zřízení parkovacího
stání s tím, že zpevnění plochy bude řešeno formou zatravňovacích tvárnic.
RMF bere na vědomí podanou nabídku k výběrovému řízení na zajištění nejvhodnější nabídky na provozování objektu prostor sloužících k podnikání na ul.
Hutky – „Šenk“, ukládá ESO doplnit nabídku v souladu s veřejnou výzvou s tím,
že předložená nabídka bude projednána
na nejbližším zasedání rady.
RMF bere na vědomí vyjádření obce
Trnava a obce Hvozdná ve věci žádosti
města Fryštáku o poskytnutí ﬁnančního
příspěvku na provoz a činnost Obvodního oddělení policie ČR ve Fryštáku s tím,
že ostatní obce svá vyjádření na žádost
města ze dne 8. 3. 2019 ještě nezaslaly, a ukládá ÚKS opakovaně uplatnit žádost o poskytnutí ﬁn. příspěvku na částečnou úhradu nákladů spojených pouze
se stavebními úpravami objektu sídla
OO PČR Fryšták.
RMF při výkonu funkce zřizovatele
bere na vědomí informace Mgr. L. Sovadiny, ředitele Základní školy Fryšták,
okres Zlín, p. o., o zápisu k plnění povinné školní docházky do 1. ročníku ZŠ
Fryšták, které se uskutečnilo v úterý dne
9. 4. 2019, bez připomínek.
RMF bere na vědomí zápis z jednání
Komise školství, mládeže a tělovýchovy

č. 63/2019 ze dne 10. 4. 2019 bez připomínek.
RMF jmenuje členy / náhradníky komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek na zajištění zakázky malého
rozsahu v objemu nad 200 tis. Kč bez
DPH pro realizaci zakázky malého rozsahu za účelem zpracování projektových
dokumentací vč. inženýrské činnosti
na akce:
a) „Fryšták, chodník na ulici Přehradní“
b) „Fryšták, Dolní Ves, oprava tzv. kamenného mostu“
c) „Fryšták, rekonstrukce objektu radnice – výtah s půdní vestavbou včetně rekonstrukce střechy“
d) „Fryšták, chodník na ul. Ke Skalce“
ve složení: Ing. P. Dohnal / Ing. R.
Ševčík, Ing. P. Gálík / P. Ševčík, Ing. M.
Plášek / Ing. J. Košák.
RMF bere na vědomí návrh smlouvy
na zpracování projektové dokumentace na akci „Prodloužení vodovodu ulice
Přehradní SO 01 a ulice Souhrady SO
02 – projekční práce a inženýrská činnost“ a ukládá Ing. Dohnalovi zajistit
radě města informace ohledně napojení
přilehlých nemovitostí, které předložená
dokumentace neřeší.
RMF bere na vědomí stanovisko
Mgr. P. Řehové k návrhu „Smlouvy o zajištění potřebné činnosti pro provedení
majetkoprávní přípravy“ mezi městem

Fryšták a ﬁrmou Redona – inženýring,
s. r. o., Zlín a odkládá uzavření smlouvy
mezi městem Fryšták a ﬁrmou Redona
– inženýring, s. r. o., a ukládá OTH zajistit aktuální znalecký posudek za účelem
stanovení ceny tržní pozemků v předmětné lokalitě BI 25.
RMF bere na vědomí odvolání proti
usnesení RMF č. U R 6/2019/VIII/32 ze
dne 18. 3. 2019 ve věci vyhrazení parkovacího místa za zdravotním střediskem
a trvá na svém usnesení, tedy nesouhlasí s vyhrazením parkovacího místa.
RMF bere na vědomí informaci starosty města o výsledku výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent/ka Odboru výstavby – Stavebního
úřadu Fryšták s tím, že na návrh Výběrové komise starosta obsazuje s účinností
od 1. 5. 2019 do funkce referentky Odboru výstavby – Stavebního úřadu Fryšták Ing. M. Zmeškalovou.
RMF bere na vědomí informace o negativním postoji nájemce objektu Žaba
ve Fryštáku – Horní Vsi R. Svačiny k návrhu rady města na předčasné ukončení
nájemní smlouvy dohodou ke dni 17. 4.
2019 a to z důvodu opakovaného narušování občanského soužití (pokojného
stavu) a nedodržování nočního klidu,
přičemž ukládá odboru technického hospodářství zajistit užívání objektu města
v souladu s obecně platnou legislativou
a nájemní smlouvou, která tak končí
dnem 31. 5. 2019.

ZPRÁV Y Z RADN IC E

KVALITA VZDUCHU VE FRYŠTÁKU?
Žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o vydání změny územního rozhodnutí dálnice D49, části Hulín – Fryšták byla posuzována na základě stanoviska k vlivům na životní prostředí č.j. 63881/ENV/16, schváleného Ministerstvem životního prostředí
v roce 2016. Jednalo se o stanovisko, u kterého česká vláda vyjednala v Bruselu
výjimku. Možnost neopakovat celý proces EIA, ale uskutečnit zjednodušené řízení.
V lokalitě Fryšták – Dolní Ves, dle stanoviska, viz. strana 10 ze dne 22. 11.
2016 pod č.j.: 63881/ENV/16, vyvěšeného na úřední desce Ministerstva životního
prostředí, bylo provedeno posouzení vlivu škodlivých látek. Bylo údajně zjištěno, že
imisní příspěvky z nové D49 nic podstatného nezpůsobí, s jednou výjimkou. Na ulici
Dlouhé ve Fryštáku se má součet zdraví škodlivých imisních koncentrací pozadí
a příspěvků NO2 značně přiblížit limitním či směrným hodnotám World Health Organization (Světové zdravotnické organizace).
Ulice Dlouhá, respektive ulice, o níž se výslovně zmiňuje stanovisko Ministerstva životního prostředí (č.j. 63881/ENV/16) fakticky, ani dle registru adres vedeném Ministerstvem vnitra České republiky, ve Fryštáku neexistuje. Tato chyba zjednodušeného řízení EIA sice trochu znevažuje jeho věrohodnost, ale ze stanoviska
lze logicky usoudit, že někde ve Fryštáku působí zdroje znečištění ovzduší silněji.
Položme si klíčovou otázku. Kdo, či co ve Fryštáku zdraví škodlivé látky lokálně produkuje? A pokud jejich hodnoty vykazují směrodatné odchylky v čase, s jakými jevy
tyto odchylky korelují? Jaká opatření mohou snížit účinky škodlivých látek a jaké
aktivity na území města škodlivé účinky naopak podporují?
Podle krátkého šetření, které jsem provedl, nemáme dostatečně validní důkazy
k tomu, abychom mohli na otázky odpovědět (kromě všude viditelného spadu prachu). Měřící stanice ve Fryštáku neexistuje. Výsledky hodnot jsou aktuálně zjišťovány výpočtem na základě matematického pravděpodobnostního modelu, pracujícího
s datovými vstupy okolních měřících stanic.
Jaké navrhuji řešení? Přejít z defenzivy do ofenzivy. Vybudovat profesionální měřící stanici kvality ovzduší ve Fryštáku na náklady města (existují dotace do výše
85 % nákladů, odborná podpora). Výsledky měření v pravidelných datových dávkách
poskytovat ČHMÚ, tvořit frontu validních důkazů. Důkazy poskytnout odborníkům
a požadovat od nich analýzu a návrh opatření ke snížení produkce a účinku škodlivých látek. Tato opatření pak prostřednictvím orgánů města chytře plánovat, implementovat. Účinek implementací podrobovat následné kontrole měřením, na základě výsledků korigovat plán opatření. Proč? Prach je tichý zabiják.
Mgr. Roman Lauterkranc
člen Zastupitelstva města Fryštáku

Radní města k informaci pana Lauterkrance sdělují následující:
Rada města se již i v souvislosti
s přípravou realizace energeticky úsporných opatření dotkla rovněž tématu stavu a kvality ovzduší ve Fryštáku včetně
možnosti jejího monitoringu, a proto již
dříve (před podnětem pana Lauterkrance) oslovila ve věci spolupráce výzkumnou organizaci Slamka Consulting, s. r.
o., a to mimo jiné i za účelem zlepšování informovanosti občanů, což vyústilo
v pořízení monitorovací stanice stavu
venkovního ovzduší PERFECT – AIR.
Stanice PERFECT – AIR měří znečištění ovzduší prachem aktuálně, přesně
a hlavně přímo ve městě či obci (množství částic polétavého prachu PM10,
PM2,5, teplotu, atmosférický tlak a vlhkost v exteriéru). Informace o stavu
ovzduší jsou viditelné přímo na stanici,
ale také v mapové aplikaci přístupné
přes internet. Aktuální stav lze zjistit i vi-

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Znovu důrazně upozorňujeme, že
v rámci opravy hřbitova ve Fryštáku
byly u hlavní brány a zadního vstupu
umístěny odpadkové koše, které jsou
však určeny pouze na uložení svíček,
kalíšků a jiného drobného odpadu.
Ostatní hřbitovní odpad (květiny, zemina, věnce apod.) je nutné odkládat
do hlavního odpadového kontejneru umístěného u vedlejšího vchodu
z ulice Nová. Žádáme Vás o dodržování tohoto pravidla, jehož účelem je
omezení znečišťování okolí odpadkových košů (viz fotograﬁe). V případě,
že nebude toto nařízení dodržováno
budou odpadkové koše ze hřbitova
odstraněny.
V této souvislosti také upozorňujeme, že velkoobjemový kontejner
na hřbitově je určen pouze pro pro
odkládání odpadu ze hřbitova – nikoli
komunálního či domovního odpadu.
Prostor kolem kontejneru je monitorován kamerou a nedodržení tohoto
nařízení bude řešeno pokutou.
OTH

NABÍDKA PRODEJE
palivového dřeva
zuální kontrolou svítících diod na měřící
stanici.
Stanice měření byla doručena
na město Fryšták minulý týden a ve chvíli, kdy bude zprovozněna, bude informace o probíhajícím měření a možnosti
získávání informací o měření sdělena
všemi dostupnými informačními kanály
(web, facebook, místní rozhlas, Fryštácké listy).
red

Město Fryšták nabízí k prodeji
15 m3 palivového dřeva (smrk) za
cenu 550 Kč/m3 (vč. DPH).
Dřevo se nachází v lokalitě Racková.
Zájemci o koupi dřeva mohou kontaktovat pana Ing. Pavla Dohnala na
telefonním čísle + 420 730 616 399
nebo e-mailem: p.dohnal@frystak.cz.
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MESOH

(Motivační a evidenční systémy pro odpadové hospodářství)

Důležité upozornění
Vážení občané, s přípravou zavedení Motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství ve
městě Fryšták souvisí také označení
jednotlivých odpadových nádob v domácnostech.
Žádáme vás, abyste ve svozových
dnech (tj. 6. 6. a 20. 6.) ponechali
popelnice před svým domem až do
večerních hodin, označili je řádně
číslem popisným a jménem poplatníka, a to i v případě, kdy v domácnosti
pod jedním číslem popisným máte
více odpadových nádob.
V případě, že popelnice nebude po
výše uvedených termínech označena
příslušným štítkem, vyzvedněte si jej
v úředních dnech na měst. úřadě.
Děkujeme za pochopení a spolupráci!
G. Najmanová

Ve středu 15. května od 16 hodin
bylo pro občany města v obřadní síni
fryštácké radnice připraveno setkání se
zástupci ﬁrem, které budou zajišťovat
službu nakládání s komunálním odpadem. O pravidlech třídění se mohli občané města dozvědět od těch nepovolanějších.
V rámci více než hodinové informační přednášky na dotazy přítomných
odpovídali jednatel ﬁrmy Moje odpadky
ing. Radek Staňka a vedoucí obchodního útvaru Technických služeb Zlín ing.
Jan Rochovanský (na fotograﬁi s místostarostou ing. Pavlem Gálíkem).
(O problematice třídění odpadků se
dozvíte v článku na jiném místě FL)

Manuál k Motivačnímu a evidenčnímu systému (MESOH)
Vážení občané města Fryšták, jak jistě víte, ze všech stran se na nás valí informace o plánovaném zdražení skládkování, o tlaku, aby lidé více třídili odpady a snížili tak
produkci směsného komunálního odpadu. Proto jsme se rozhodli zavést Motivační
a evidenční systém pro odpadové hospodářství, tzv. MESOH.
CO VÁS ČEKÁ?
Každá domácnost obdrží manuál
a arch se štítky na tříděný odpad. Pytle
na tříděný odpad jste si pro letošní rok
vyzvedli na TS Fryšták, v případě využití
všech pytlů na třídění odpad je možné
další získat na TS Fryšták. Až budete mít
pytel naplněný tříděným odpadem, nalepíte na něj čárový kód a dáte jej ke svozu před dům ve svozový den, odkud pytle
sveze svozová ﬁrma.
V rámci systému, jak již bylo „nakousnuto“, jsou udělovány tzv. EKO
body. Tyto EKO body se na konci vyhodnocovacího období přepočítají na sle-

vu z poplatku za odpady. Po zapojení
do systému MESOH můžete získat až 8
druhů EKO bodů:
Prvním druhem jsou tzv. EKO body
BT – Body za třídění odpadů obdržíte
za každý odevzdaný pytel s tříděným
odpadem, který byl řádně označený čárovým kódem a splňoval podmínky pro
udělení EKO bodů (viz níže). Maximální
roční počet EKO bodů BT je 25 bodů/
osoba v domácnosti.
Druhými body jsou tzv. EKO body
BV – Body za efektivní využívání nádob
a pytlů dostáváte na základě vyplně-

ného Odpadového dotazníku a potvrzené Inventury stanoviště*. Systém poté
sleduje celkovou úroveň třídění a celkový objem odpadu, který odevzdáte. Proto doporučujeme vystavovat popelnici
se směsným komunálním odpadem až
ve chvíli, kdy je co nejvíce naplněná. Maximální roční počet EKO bodů BT je 25
bodů/osoba v domácnosti.
Třetím druhem jsou tzv. EKO body
BS – Body za snižování produkce odpadů obdržíte ve chvíli, kdy přirozenými
způsoby snižujete produkci odpadů. Pro
nárok na udělení těchto bodů je potřeba vyplnit v Odpadovém dotazníku až
5 způsobů snižování produkce odpadů. Systém poté opět sleduje celkovou
úroveň třídění a celkový objem odpadu,
který odevzdáte. Maximální roční počet
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EKO bodů BT je 20 bodů/osoba v domácnosti.
Dalšími druhy EKO bodů jsou EKO
body za ekologické nakupování (BN),
EKO body za kompostování (BK), EKO
body za zájem (BZ), EKO body za darování (BD) a EKO body za energie (BE).
Podrobnější informace o těchto typech
EKO bodů naleznete v sekci „Hodnocení
stanoviště“ ve svém Odpadovém účtu.
V rámci MESOH se sleduje i počet
vyvážených popelnic na SKO. Proto každé domácnosti bude na popelnice
nalepený permanentní čárový/QR kód,
který zaměstnanci svozové ﬁrmy při svozu načtou čtečkou. Díky této evidenci

budeme mít přesný přehled nad množstvím odpadů, které se od nás z obce
vyváží. Evidenci popelnic zajistí zaměstnanci města do konce června 2019.
V případě, že vám popelnice nebude
polepena, přijďte si prosím pro čárový
kód na městský úřad. Prosíme občany,
aby své nádoby na směsný komunální
odpad označili číslem popisným. U bytových domů označte nádobu na směsný
odpad jak číslem popisným, tak i svým
jménem. Současně vás žádáme o ponechání odpadových nádob v termínech
6. 6. a 20. 6. na svozových místech až
do večerních hodin.

Pevně věříme, že systém přinese kýžené ovoce, stejně jako v obcích a městech, které tento systém mají úspěšně zavedený již několik let. V případě
jakýchkoli dotazů se můžete obrátit
na on-line podporu na webu www.mojeodpadky.cz, nebo na e-mail kolektiv@
mojeodpadky.cz.
* Inventuru stanoviště a Odpadový
dotazník naleznete v Odpadovém účtu.
Do svého Odpadového účtu se přihlásíte pomoci přihlašovacích údajů, které
naleznete na spodním okraji archu s čárovými kódy na pytle (LOGIN a HESLO).
Přihlášení provedete na webu www.mojeodpadky.cz.

• PLAST společně s nápojovým
kartonem
Do pytle s plastovým odpadem můžete dát veškeré druhy plastových odpadů z domácnosti, jako například: fólie,
igelitové tašky, sáčky, sešlápnuté PET
lahve, obaly od pracích, kosmetických
a čistících přípravků, balicí fólie, obaly
od CD disků, kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků (margaríny,
máslo apod.), různé drobnější plastové
výrobky, nápojové kartony (od mléka,
džusů atd.), čistý polystyren (v menším
množství, případně samostatně).
Kelímky od jogurtů nemusí být vymyté! Vymývání není ekologické. U nápojových kartonů nechte prosím tekutinu
z krabic vykapat a krabici sešlápněte.
Až budete mít pytel s plastem plný
– tj. hmotnost pytle v rozmezí 2,5 kg –
4,5 kg, přistavte pytel s čárovým kódem
před dům ke svozu dle harmonogramu
svozových dní.
Větší plasty např. bedna na hrozny,
které se nevejdou do pytle, postavte
volně vedle pytle, polepte čárovými
kódy a oblast kolem čárového kódu
dobře označte, ať se nepřehlédne…

Krabičky apod. prosím rozlepte, aby
bylo možné pytel naplnit co nejefektivněji.
Až budete mít pytel s papírem plný
– tj. hmotnost pytle v rozmezí 5 kg –
10 kg, přistavte pytel s čárovým kódem
před dům ke svozu dle harmonogramu
svozových dní.

váha, vrtačka, pájka, baterie …).
Až bude taška plná, zavažte ji
a k úvazku připevněte visačku s čárovým kódem.
Tašku přineste na sběrný dvůr.

Do pytlů s plastem NEPATŘÍ: novodurové trubky, automobilové plasty, bakelit, jednorázové pleny, linoleum a jiné
výrobky z PVC, plasty znečištěné nebezpečnými chemikáliemi, obaly od olejů,
molitan a jiné neplastové výrobky.
• PAPÍR
Do pytle s papírovým odpadem
můžete dát veškeré druhy papírových
odpadů z domácnosti, jako například:
noviny, časopisy, sešity, krabice, lepenku, papír s kancelářskými sponkami,
obálky (i s foliovými okénky), jakékoliv
papírové obaly od potravin či léků apod.

Do pytlů s papírem NEPATŘÍ: mastný papír, papír na pečení, papírové
ubrousky, svazky knih, papír znečištěný
nebezpečnými chemikáliemi, uhlový papír, vlhčené ubrousky apod.
Pokud máte pouze letáky, noviny,
časopisy, příp. kartony svažte je do balíku a označte jej visačkou s čárovým
kódem a přineste jej v provozní době
na sběrný dvůr.
• KOVOVÉ OBALY
Do pytle třiďte konzervy od potravin (např. od hrášku, od ananasu …),
plechovky od nápojů (např. od piva …)
a nádoby od kosmetiky (spreje…).
Až bude pytel plný -tj. hmotnost
pytle mezi 5 až 10 kg, pytel zavažte
a k úvazku připevněte visačku s čárovým kódem.
Pytel přineste na sběrný dvůr.
• DROBNÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ
Drobným elektrozařízením je myšleno elektrozařízení, které se dá bez
problémů vzít jednou rukou respektive,
které se vejde do klasické igelitové nákupní tašky o rozměrech 50 x 45 cm.
Do tašky dávejte drobné elektrozařízení (např. klávesnice, myš, notebook,
kalkulačka, budík, rádio, fotoaparát, telefon, kamera, videohry, ruční ovladače
videoher, set-top-box, DVD přehrávač,
hračky, holicí strojek, fén, žehlička,
toustovač, rychlovarná konvice, osobní

• JEDLÝ OLEJ A TUK
Jedlý olej a tuk sbírejte samostatně
do PET lahví o minimálním objemu 2 litry (čím větší objem, tím líp).
Až bude PET lahev plná, dotáhněte
vršek a k hrdlu PET lahve
připevněte visačku s čárovým kódem.
PET lahev přineste na sběrný dvůr.
JAK OZNAČIT PYTEL
visačkou s čárovým kódem
1. Vytvoříme si visačku např. z papírové krabičky.
2. Doprostřed visačky nalepíme čárový kód – čárový kód nesmí být zvlněný, musí být napnutý!!!
3. Visačku přivážeme k úvazku pytle.
Video návod, jak správně označit pytel visačkou s čárovým kódem, spustíte
prostřednictvím tohoto odkazu:
www.mojeodpadky.cz/
oznaceni-visackou
Zkušební provoz je naplánovaný
od 1. 7. 2019, všechny potřebné informace obdrží každá domácnost. Pro další informace můžete také kontaktovat
provozovatele systému na stránkách
www.mojeodpadky.cz.
Odkaz na video jak naložit s balíčkem, který jste obdrželi během května
2019
https://www.youtube.com
/watch?v=no9Ugc8IS28
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Město Fryšták a projekt MAP II
Už v prosinci začala práce na projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II, který je podporován
z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Město Fryšták je do něj zapojeno jako
zřizovatel mateřské i základní školy.
V projektu spolupracují MŠ a ZŠ ve Zlíně i v okolních obcích, také základní
umělecké školy, dům dětí a mládeže
a střediska volného času.
Cílem je vytvořit ve Zlíně a okolí kvalitní vzdělávací systém, který poskytne
rovné příležitosti všem dětem, zlepší atmosféru ve školách, podpoří lídry z řad
učitelů a školy v získávání ﬁnančních
prostředků. Školy se zaměří na čtenářskou a matematickou gramotnost, polytechnické vzdělávání, aktivní používání cizího jazyka a na rozvoj potenciálu
každého žáka. V rámci projektu probíhá
na základních školách ve spolupráci
s rodilým mluvčím tandemová výuka
angličtiny. Učitelům, rodičům i žákům
jsou k dispozici specialisté podpory
školských poradenských pracovišť, kteří nabízejí konzultace. V rámci projektu
funguje pět pracovních skupin, ve kte-

rých se scházejí pedagogičtí pracovníci,
rodiče, pracovníci v sociálních službách
a odborníci z oblasti ﬁnancí a dotačního
managementu.
Děti, které aktivně pracují v polytechnických kroužcích, představí své výtvory na Přehlídce technické tvořivosti
mládeže, která proběhne od 17. do 28.
června 2019 v prostorách 14|15 Baťova institutu ve Zlíně. Mladí modeláři se
budou prezentovat v kategoriích letadel, lodí, raket, elektrotechniky, robotiky, výrobků ze dřeva, železničních a pa-

Hledáme
nové policisty!
Nabízíme práci, která má smysl
a pomáhá celé společnosti.
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje stále disponuje několika
desítkami volných služebních míst
na základních útvarech. Nově přijatí
uchazeči mohou nastoupit službu policisty na obvodních odděleních nebo
jako dopravní policisté. Po získání patřičných zkušeností a znalostí mohou
být v rámci kariérního růstu zařazeni
na ostatní útvary.
Zaměstnání u policie přináší kromě trvalého zaměstnání, stabilního
příjmu a možnosti karierního růstu,
včetně širokého uplatnění dosaženého vzdělání, řadu sociálních a dalších
výhod, mezi které patří 6 týdnů dovolené a po dlouholeté kvalitní službě
odchodné a výslužné. Od roku 2018
navíc novým kolegům náleží náborový
příspěvek ve výši 75 000 korun.
Podmínky přijetí a další informace k náborové kampani „Přidej se
k nám!“ naleznete na stránkách
www.policie.cz.

pírových modelů a 3D tvorby. V pondělí
17. června v 15,30 h se uskuteční vernisáž výstavy. „Všechny přihlášené výrobky budou rozděleny do 10 kategorií
ve dvou věkových skupinách. Letos se
bude moci do hodnocení zapojit také
divácká veřejnost formou hlasování
v kategorii Cena diváka,” uvedl Marián
Greš z DDM Astra. „Zveme proto všechny zájemce ve dnech 17. 6. až 28. 6.
2019 do prostor 14|15 Baťova institutu, kde zhlédnou práce šikovných dětí
ze Zlína. Přehlídka vyvrcholí v pátek 28.
6. v 15:00 slavnostním vyhodnocením
výsledků a předáváním cen.”
Projekt je naplánován do listopadu
2021 a o jeho dalších aktivitách budeme čtenáře Fryštáckých listů průběžně
informovat.
Svatava Kučíková

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II“ je spoluﬁnancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009039

SENIOŘI

Blahopřání
První červnový den si už tradičně
připomínáme Mezinárodní den dětí.
Proto vám milé děti k vašemu svátku
přejeme jen to nejlepší a ať se vám splní
všechna i ta nejtajnější přání. Ať vám
rodiče a všichni nejbližší vždy projevují
hlavně lásku a pochopení a ať milé
úsměvy nikdy nezmizí z vašich tváří.
red

Přátelství a vzájemné návštěvy
fryštátského Klásku a příluckých seniorů trvají už 7 let.
Scházíme se jednou ročně střídavě ve Fryštáku, a pak zase v Přílukách.
Letos, 25. dubna jsme se sešli
ve Fryštáku. Na naše setkání jsme
pozvali oblíbenou hudební skupinu
Návraty. Pan Josef Ohlídal naše hosty
přivítal a nám všem popřál příjemnou
zábavu. Poslechli jsme si valčíky Johanna Strausse st., operetní melodie
Franze Lehára, písničky Karla Hašlera,
kabaretiéra, který zemřel v koncentračním táboře. S radostí a nadšením
jsme si zazpívali písně velmi oblíbeného divadla našeho mládí – Semaforu a připomněli nezapomenutelná
jména, která k tomuto divadlu patřila
– Jiří Suchý a Jiří Šlitr.
Všechno pěkné ale jednou skončí. I my jsme se rozloučili s příluckými
seniory a budeme se těšit na setkání
v roce 2020 v Přílukách.
Klásek

Taičistky v zahradách
Před dvěma lety vznikla myšlenka fryštáckých taičistek vyzkoušet si, jak krásné a příjemné může být cvičení taiči v přírodě. Vždyť i v Číně – kolébce taiči – se
cvičí především v prostředí zahrad a parků. Uspořádali jsme výpravu do Kroměříže a zacvičili si v nádherné Květné zahradě. Pro velké nadšení všech zúčastněných jsme cvičení zopakovali další rok, a to pro změnu v olomouckých zahradách.
A letos se naše taičistická skupina i se svými rodinnými příslušníky a přáteli
oddílu vydala v sobotu 4. května do Lednicko-valtického areálu.
Dopoledne jsme strávili v Lednici, kde si každý udělal svůj vlastní program
– návštěvu zámku, minaretu, skleníku nebo jízdu lodičkou. Po poledni jsme se
společně přesunuli do Valtic, kde nám byla umožněna návštěva a prohlídka zámecké barokní kaple s velmi zajímavým výkladem průvodkyně. Po prohlídce jsme
si našli pěkné místo v parku na naše oblíbené cvičení, kde už nás čekala naše
lektorka taiči a kamarádka Světlana Kostrunková z Olomouce. Pod jejím vedením
jsme si zopakovali dříve naučené sestavy a opět jsme si potvrdili, jak povznášející
je cvičení v krásném přírodním prostředí. Po cvičení nám zbývala poslední část
našeho výletu, a to exkurze do zámeckých vinných sklepů spojená s degustací
pěti vzorků vín.
Výlet se nám všem moc líbil i díky pěknému počasí, které nás celý den provázelo. Už teď budeme přemýšlet, které další krásné místo příště navštívíme.
Doprava autobusem byla ﬁnancována z grantové podpory města, kterému touto cestou děkujeme za její poskytnutí.
MJ

JARNÍ SLAVNOST STROMŮ
Ve středu 8. května, právě v Den vítězství jsme se sešli na dětském hřišti v Dolní
Vsi. Účastníci sousedské akce si připomněli tento den proslovem pana knihovníka
Krčmy, symbolicky také státní vlajkou a zpěvem státní hymny. Pan Krčma připomněl
také loňské sázení lípy SVOBODY a dvou LIP REPUBLIKY (jak jsme je díky výročí
pracovně nazvali). Vypadá to, že lípám se prozatím daří. Měli bychom o ně pečovat
všichni. Ve velkém parnu, kdo půjde na hřiště, může vzít např. vodu v pet lahvi
a strom/y zalít. Město se o lípy stará, ale i my jeho obyvatelé můžeme přiložit ruku
k dílu, když to jde.
Na hřišti s dětmi Skauti hráli hry a s Katkou Vyoralovou z DIS klubu si mohli
účastníci akce vyrobit vlastnoručně namalovanou „placku“. Akce byla zakončena
na druhém sportovním hřišti v Dolní Vsi, kde kluci hráli fotbálek, rodiče s malými
dětmi využili zázemí nově upravené buňky a Terezka Halaštová zpestřila program
zpěvem při kytaře.
Všem velmi děkujeme za připravený program a těšíme se na další sousedské
setkání, třeba v jiné místní části Fryštáku. Více na FB Fryšták dětem a webových
stránkách knihovny http://frystak.knihovna.cz/.
Michaela Nutilová

Medovina roku 2019
Pravidelní návštěvníci fryštáckých
trhů určitě znají výbornou Dofkovu
domácí medovinu. Oceňují ji zvláště
v ohřátém stavu v mrazivém počasí
vánočních trhů, ale i jako vhodný dárek pro své blízké.
V květnu letošního roku se uskutečnila ve včelařské sekci Národní
výstavy hospodářských zvířat v Brně
soutěž o nejlepší medovinu. V této
soutěži získala Dofkova domácí medovina titul Medovina roku 2019.
Toto ocenění z rukou poroty a zástupců Českého svazu včelařů převzala
ing. Alena Dofková, která s výrobou
medoviny pokračuje po již zesnulém
ing. Jiřím Dofkovi. Ten se výrobě
medoviny začal věnovat intenzívně
od roku 2000, poté co mu zdraví nedovolilo vykonávat původní náročné
povolání. Svou pečlivostí a vytrvalostí v ladění receptury dosáhl kvality,
kterou jsme my všichni oceňovali
jako spotřebitelé. Na národní výstavě
v Brně byla Dofkova domácí medovina oceněna i 12tičlennou odbornou
porotou.
Blahopřejeme ing. Aleně Dofkové
a přejeme jí hodně zdraví při další výrobě lahodného přírodně kvašeného
moku.
Za včelaře ZO ČSV Fryšták
ing. Vladimír Chudárek

j

j
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Jak jde rok

MŠ – OZNÁMENÍ
Ředitelka Mateřské školy Fryšták, Bc. Ilona Staňková, oznamuje, že ve středu
26. června 2019 se uskuteční

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ DĚTÍ,
které byly v letošním přijímacím řízení přijaty k předškolnímu vzdělávání na
školní rok 2019/2020.
Začátek setkání je v 16 hodin v budově MŠ Fryšták.
Na programu je seznámení se Školním řádem, provozem školy, organizační
záležitosti, volba způsobu úhrady školného a rozdělení dětí do tříd.
Účast zákonných zástupců je nutná.

JARNÍ ŠKOLNÍ BLECHA
A BURZA SAZENIC A SEMEN 2019
Květnová školní blecha, která příjemně překvapila všechny zúčastněné pěkným počasím, se opět nesla
v duchu nákupu a prodeje malých obchodníků. Zahradníky potěšila nabídka
různorodých výpěstků mladých rostlin
a semínek. Letos poprvé byl součástí
Blechy také EKOLOGICKÝ KOUTEK. Zavítala mezi nás paní Saša Mikušková
z BEZOBALOVÉHO obchodu ve Zlíně,
která si v prostoru školního dvora připravila spoustu zajímavých informací
a vědomostní aktivitu. Nejen děti tak
měly možnost vytřídit spoustu odpadků, které doma vytvoříme a mnohdy
si s nimi nevíme rady. Do celkem 12
připravených nádob si mohli všichni
přítomní vyzkoušet svoji zdatnost ve třídění odpadků. Měli možnost si popovídat o tom, co je zajímalo. Nespornou
pravdou však zůstává (jak se alespoň
všeobecně tvrdí), že každý by měl nejdříve začít sám u sebe. Je však mnohdy
těžké nenechat se odradit věcmi, které
na první pohled vypadají neuvěřitelně
složitě. Jakmile se člověk ale jednou odhodlá zkusit něco nového a zjistí, že to
funguje, může mít i dobrý pocit z toho,
že dělá prospěšnou věc.
Bezobalový trend je pro naši planetu důležitým krokem k tomu, aby se
na ní i našim dětem v budoucnu dobře žilo. Asi proto bychom je to v dnešní
době měli učit už od útlého věku, nejlépe společnými silami jak v rodině,
tak i výukovými programy ve školách.
Environmentální vzdělávání, výchovu
a osvětu vnímám v poslední době jako
velmi důležitou součást podpory společnosti (krátce EVVO). Velké poděkování paní Mikuškové za to, že si udělala
čas a přišla v rámci EVVO udělat osvětu
návštěvníkům bleší akce.
Můžete se s ní potkat i v Bezobaláči ve Zlíně na Nám. T.G. Masaryka
2433. Více informací se dozvíte také

na webových stránkách https://www.
bezobaluzlin.cz/ nebo fb Bezobaláč
Zlín. A v příštím čísle FL se s ní můžete
těšit na zajímavý rozhovor. Pro děti byl
dále připravený ekologický kvíz. Celkem
5 otázek, na které děti samostatně odpovídaly. Poté jsme s nimi jednotlivé
odpovědi osobně probrali a nakonec
děti dostaly drobnou cenu – Průvodce
památkami pro děti z různých koutů
naší republiky. Pro zajímavost je vydáno
již celkem 62 průvodců https://www.pamatkyprodeti.cz/.
Sledujte webové stránky www.srpsfrystak.cz a nově také Fb: SRPŠ při ZŠ
Fryšták. Zde najdete aktuální informace
o dění v naší škole nejen z pohledu rodičů, ale také zajímavosti v oblasti vzdělávání, pozvánky na akce, aj.
Za tým rodičů SRPŠ při ZŠ Fryšták
Michaela Nutilová

Děti Mateřské školy při ZŠ Fryšták
nás pozvaly na „generálku“ vystoupení pro maminky. Tož, to bylo nádherné
pásmo! Děti předvedly lidové zvyky,
tance, říkadla, které užívali lidé v době,
kdy neměli rádio, televizi, mobily, prostě
v době, kdy neznali technické vymoženosti a museli si pro radost vymýšlet
svou „zábavu“. Děti předvedly průběh
zvyků, jak šel rok. Ať to bylo vítání jara,
vodění medvěda, čarodějnice, sv. Mikuláš, Vánoce a mnoho jiných a krásných
folklorních ukázek.
Děti byly oblečené ve valašských
krojích. Kluci bílé košile s vyšíváním
a volnými rukávy. Dívky v modrotiskových sukénkách a kordulkách. Plných
4O minut (bez zásahu paní učitelky Sovadinové, která pásmo vymyslela, bez
pí. učitelek Kolajové a Vidlářové, které
nacvičovaly), předváděly děti choreograﬁckou retrospektivu lidových zvyků.
Byl to balzám na srdce!
Při sledování programu si člověk
uvědomil, jak krásně se dovedli lidé
bavit, jaké mezilidské vztahy existovaly, jak si byli blízcí. Jsem nadšená, že
dědictví našich předků nezaniká, že nejmladší populace s radostí, úsměvem
a hrdostí „oprašuje“, tancuje, zpívá,
recituje lidové zvyky, písničky a přivlastňuje si vzácné kulturní dědictví našich
předků. Věřte, máme být na co hrdí!
Pásmo děti nacvičily ke Svátku
matek. Určitě se maminkám líbilo (domnívám se, že mnohé i slzička ulpěla
na tváři). Děti, paní učitelky, díky!
SK

Učíme se venku
Dotýkat se vody a ochutnat ji tam, kde nejhlubší je les. Otevřít si učebnici, opřít
se o její obsah a vyběhnout ven. Tam mít oči a uši dokořán, zkoumat v terénu svět
přírody a pak se jen opřít o kmen stromu – stromu Poznání.
V úterý 14. 5. 2019 se v sále restaurace „U Žáků“ konal seminář s názvem
Hrajeme si a učíme se venku. S paní Ivou Koutnou – lektorkou Lísky z.s. – jsme
prozkoumali všechna zákoutí práce s dětmi v přírodě. Seznámila nás s přínosy
i překážkami při aplikování programu v praxi, nabídla nám ukázku aktivit, poskytla
nám materiál i ukázku literatury. Program Učíme se venku je zacílen na skupinu
pedagogů (převážně 1. stupně, družiny) a nabízí široké spektrum námětů, činností, poznávacích aktivit napříč celým rokem. Ať si pomyslíte na jakýkoliv vyučovací
předmět, koordinátoři programu vám ukáží, jak se dá prakticky učit předmět venku.
Není to žádný výkřik do ticha. Program je ve svých základech opřen o RVP, volá
spíše po osobním prožitku při výuce a oživení zájmu dětí o poznání, které někdy
možná vázne v osnovách. Připadá mi přínosné, že si můžete prohlížet pracovní listy,
volně stahovat publikace a projektovat si vlastní program pro děti, se kterými pracujete. Materiál je k mání. Cíle, časová náročnost, pomůcky, popis aktivity, motivační
příběhy, doporučené prostředí apod. – vše je popsáno, vyzkoušeno, nabídnuto ke
sdílení. Líska z.s. je velmi košatá, co se práce s dětmi venku týče. Tak hurá ven!
Odkazy zde: www.liska-evvo.cz, https://ucimesevenku.cz/
Dana Hradilová
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Nová odborná učebna v ZŠ Fryšták

V březnovém čísle Fryštáckých listů jste měli možnost shlédnout vizualizaci nově
plánované odborné učebny fyziky a chemie v naší škole. Nyní je tato učebna již
kompletně hotová, včetně nového moderního vybavení jako je PC s připojením na internet, dataprojektor, interaktivní tabule, pracoviště pro laboratorní práce z chemie
a fyziky, rozvodem slaboproudu do lavic, elektricky ovládanými žaluziemi a moderními elektronickými měřícími přístroji.
Věřím, že tato investice přesahující 1,4 mil. korun bude přínosná především
pro naše žáky a povede ke zlepšení jejich studijních výsledků a prohloubení zájmu
o studium fyziky a chemie. Finanční prostředky na realizaci učebny pochází z dotačního titulu IPRÚ, ve kterém byla naše škola úspěšným žadatelem. Učebnu mohou
využívat všichni žáci naší školy. Rodičovská veřejnost bude mít možnost si učebnu
prohlédnout při dni otevřených dveří.
Mgr. Libor Sovadina

Beneﬁční akademie
ke Dni matek
U příležitosti Dne matek, mají
všechny děti na světě možnost poděkovat svým maminkám. Žáci naší školy
to udělali v pátek 10. 5. 2019, kdy pro
ně spolu s třídními učitelkami a vychovatelkami připravili beneﬁční akademii.
Dva měsíce se učili scénáře, trénovali
tanec, zpěv, aerobik, hru na nástroje,
chystali kostýmy a rekvizity.
Program zahájila i zakončila děvčata
se sestavou aerobiku. Prváci ukázali, že
umí cokoliv a že se jim daří! 2. A rozjela
rokenrol v Našem auťáku, 2. B zahrála
a zazpívala převelice smutnou baladu O
princezně a o hradu. Třetí třídy tančily,
bubnovaly a Trpasličí svatbou se připravily na dospělost. 4. A odplula se svou

lodí do Karibiku, zato 4. B zůstala na
domácí půdě a předvedla, jak vypadá
den v naší škole. Jedni páťáci zazpívali
v barvách trikolory píseň Za 100 let a
druzí páťáci v kostýmech zahráli muzikál Josef a jeho skvostný plášť. Každá
třída je originál a každé vystoupení bylo
originální.
Na závěr bych chtěla uvést, že naše
škola také dostala velký dárek! Díky velkorysosti návštěvníků, díky ochotě našich maminek, které připravily občerstvení do bufetu, díky ZDV Fryšták, které
nám poskytlo sál zadarmo, jsme mohli
na účet Sociálního fondu ZŠ Fryšták
vložit 24 416 Kč. Moc děkujeme.
H. Uhříková

Deváťáci v Osvětimi
Poslední dubnový den se uskutečnil dlouho očekávaný výlet do Osvětimi. Ráno jsme se ospalí sešli
na autobusové zastávce ve Fryštáku
a společně s učiteli dějepisu, panem
Tomášem Nedbalem a paní Danielou
Floriánovou, vyrazili směr Polsko.
V průběhu dlouhé cesty nám pan
průvodce vyprávěl o místech, kudy
jsme projížděli. Po překročení hranic
nás seznámil s pravidly chování v táboře.
Dorazili
jsme
do
Osvětimi
a na spoustu z nás dolehla nervozita a velmi nepříjemný pocit z pohledu
na tábor Auschwitz. Vystoupili jsme
z autobusu a vyrazili směrem k němu.
Prošli jsme bezpečnostní kontrolou
a dostali poslechové zařízení, kterým
na nás pan průvodce mluvil. Prohlídka začala a nás opustila dobrá nálada. Vše se zdálo pochmurné a spousta z nás se vžila do situace tehdejších
vězňů. Viděli jsme prostory, kde vězni
přežívali, hromady předmětů, které
jim patřily, dokonce i jejich fotky, což
nás opravdu zasáhlo.
Poté jsme autobusem přejeli
do druhé části tábora nazývané Birkenau, která byla ještě mnohem rozsáhlejší. Viděli jsme, v jak příšerných
podmínkách tady přežívali. Stáli jsme
na místech, kde dříve stávali oni, plní
strachu a nejistoty, čekajíc na smrt.
Prohlídka skončila a my šli zase k autobusu, kde jsme probírali naše pocity.
Za tento výlet jsem nesmírně
vděčná. Myslím si, že by zde měl jet
každý, aby si uvědomil, čeho jsou lidé
schopni, a vážil si více toho, co má.
Kateřina Skaličková, 9. ročník
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Jaký byl
Fryštácký jarní
slet 2019?
Poslední dubnová sobota, počasí lehce nejisté, ale pořadatelé Fryštáckého jarního sletu se přesto rozhodují ponechat festivalový program venku. Není se čemu
divit. Zahrada hostince U Žáků je se svými rozkvetlými jabloněmi, zpívajícími kosy
a zašlou slávou betonového tanečního parketu natolik poetickým místem, že to
převáží i nepříliš vysokou venkovní teplotu.
Akce začíná divadelním představením pro děti. Kočovné osvětové divadlo hraje (s jistou dávkou improvizace) vzdělávací hmyzí pohádku Mrav a Nec. Děti se
smějí neúspěšným pokusům mravence Nece o kariéru světáka a jsou svědky jeho
zmoudření a nalezení svého místa ve společnosti.
Následuje první hudební vystoupení. Valašský písničkář Jan Žamboch představuje svůj speciﬁcký koncertní program sestávající z písní, které vznikly jako reakce
na četbu sbírek nejrůznějších světových básnířek. Jedná se o vyloženou poslechovku. Harmonie i texty jsou náročné na koncentraci posluchačstva, melodie spíše
zadumané, smutné. Vystoupení má sílu.
Textová niternost a hudební křehkost je vzápětí vystřídána hravostí, energií a inteligentní zábavou. Na pódiu totiž následujících sedmdesát minut řádí unikátní zjev
české hudební scény, pražská čtveřice Hm… Dospělé publikum se směje jemně
ironickým vtípkům, hudební znalci uznale pokyvují hlavami a dětské posluchačstvo
spontánně poguje nejprve pod pódiem, posléze přímo s kapelou na pódiu. Ale
úsměv na tváři má snad úplně každý.
V nastalé přestávce značná část rodin s dětmi kvůli padající tmě a klesající
teplotě odchází domů. Závěrečná kapela programu, londýnsko-pardubičtí Freedom
(zde ještě pod původním názvem 100%), je velkou neznámou, a možná i proto na ni
zůstávají jen ti nejotužilejší. Ale ti, kteří zůstávají, rozhodně nemusejí litovat. Frontman kapely, Angličan s řeckými kořeny Marco Frangos, je totiž jedním z největších
showmanů, jaké kdy fryštácký festival zažil. Energie valící se z pódia je drtivá, hudba přímočará a čertovsky rychlá. A Marco na svou basovou kytaru předvádí hotové
divy. Původně poněkud prokřehlí návštěvníci divoce křepčí pod pódiem, tato kapela
prostě nikoho nenechává netečným…
Je 22 hodin a další ročník Fryštáckého jarního sletu je minulostí. Oproti loňskému roku jsme
si tak o deset stupňů Celsia pohoršili, ale
po hudební stránce to byl maximálně působivý zážitek. Nezbývá než poděkovat Městu
Fryšták za podporu a pomalu se začít připravovat na jubilejní dvacátý ročník dvoudenního letního festivalu Fryštácký malý svět…

Mexická májka
Ej májek, májek, zelený májek.
Kdo ťa postavil? Švarný šohajek.
A na tem májku červená šatka,
Kdo ju uvázal? Švarná galánka.
Zvyk stavění májky je starou tradicí, která oslavuje jaro a lásku. Stromky
ozdobené mašlemi či fáborky stavívali
mládenci před domy svých vyvolených
dívek. Obecní májku stavěla mladá chasa na náměstích, hřištích nebo poblíž
hospod. Pod ní pak probíhaly taneční
zábavy. V mnoha obcích se tento zvyk
zachoval do dneška. Fryšták obecní
májku nemá. Spolek Rozruch se po několik let snažil okrášlit májkou fryštácké
náměstí, aby se pohledem na ni mohlo
potěšit oko všech místních i projíždějících. Bohužel přes veškerá opatření byla
májka opakovaně kácena. Proto se naše
májka přesunula do ústraní, kde může
v klidu stát, bez obav z „újmy na zdraví“.
Letos tak zdobí jednu ze zahrad v městské části Horní Ves - Mexiko.
Mění se všechno. A naši májku tak
nestavěli švarní šohajci, jak je psáno
v úvodním textu, ale statní fryštáčtí
muži (zasloužilí tatínci a dědečci). Mašličkami zdobily kromě několika švarných
céreček také maminky, babičky, prababičky i malé děti. Všichni se moc snažili
a výsledek byl nádherný. Májka byla letos opravdu vysoká a nechyběl ani věnec s pentlemi. Těšili jsme se z ní celý
měsíc, a i když nám to bylo líto, museli
jsme ji k poslednímu květnu zase obřadně skácet. Tak, milá májko, za rok zase
na shledanou!
tb

14. ročník

TURNAJE OSVOBOZENÍ
ve volejbale smíšených družstev

Tož súsedé, koštujeme!
Ve Fryštáku probíhá během roku mnoho hezkých setkání. Nám se k nim podařilo přidat nenápadnou událost s názvem Súsedský košt domácích pálenek. Na
Kvapilce ví, co je dobré a koštují již tradičně. U nás v Horní Vsi košt ještě nebyl, ale
to jsme změnili!
Letošní květen byl určitě z těch chladnějších, co si budeme říkat, byla prostě furt
zima, fučelo a pršelo. Ale 7. května se počasí rozhodlo, že bude našemu prvnímu
koštovacímu ročníku nakloněno. S úderem páté hodiny odpolední začínali na hřišťátko u Žaby přicházet první účastníci koštu. Zatímco dětičky čile dováděly na písku
a tahaly se o houpačky, rodiče odevzdali vzorky (bylo jich dohromady 9) a koncentrovali se na svůj nelehký úkol. Každý přemýšlel nad tím, jak hodnotit, když je v koštování úplný amatér. Nikdo nechtěl nikomu nadržovat ani ubližovat. Rozhodli jsme
se proto okoštovat všechny vzorky raději dvakrát. Aby bylo veseleji, přizvali jsme
mezi sebe i několik kolemjdoucích a dokonce i kolemjedoucí cyklistickou skupinku.
Výsledky byly těsné: 1. místo rodina Nejedlých ze Skalky, 2. místo rodina
Vitovských z Hornoveské, 3. místo rodina Peprníkových z Vítové.
Súsedský košt dopadl nad očekávání. Poznali jsme spoustu nových známých,
což byl hlavní účel této akce. Všichni koštovali svědomitě a zodpovědně. Nikdo se
neopil, neztratil ani nepobil. Už se těšíme na příští ročník, kde rádi přivítáme i další
koštovatele a dodavatele vzorků
Terka Belková

Turnaj Osvobození o pohár starosty
města Fryštáku ve volejbale smíšených
družstev je již minulostí. Organizace tohoto turnaje se dočkala značných změn,
neboť žezlo pořadatelství bylo předáno
lidem o generaci mladším. Hlavní organizátor turnaje byl Radim Ptáček, kterému
zdatně sekundoval Jarda Čepický.
Bohužel, kvůli deštivému počasí se
hrálo uvnitř na sokolovně. Pořadatelé
proto odmítli tři družstva, aby se vše organizačně zvládlo a všichni si dostatečně
zahráli. Je totiž velký rozdíl hrát na třech
kurtech nebo jen na jednom hřišti! Ráno
se tedy prezentovalo pět týmů – domácí TJ Fryšták, Fryštáček, Zaﬁra ze Zlína,
Draci z Holešova a Vyschlí ptáci ze Zlína.
Slavnostního zahájení se kvůli nabitému
sobotního programu nemohl zúčastnit
pan starosta Fryštáku, ale přislíbil přijet
na závěr. Zahájením však pověřil za město Danu Konečnou. Ta popřála všem
účastníkům hodně úspěchů a radosti
z volejbalu hraného v duchu fair play. Ředitel turnaje Radim Ptáček vysvětlil volejbalistům systém turnaje. Hrálo se do tabulky systémem každý s každým na dva
hrané sety do 25 bodů. Pokud by došlo
k rovnosti získaných bodů po ukončení,
rozhodoval by koeﬁcient – spočítaný podle plusových a mínusových míčů. K tomuto dilematu však nedošlo.
A jak to tedy dopadlo? Fryštáček
obhájil loňské vítězství!
1. FRYŠTÁČEK, 2. VYSCHLÍ PTÁCI,
3. DRACI, 4. ZAFIRA, 5. TJ FRYŠTÁK
Noví pořadatelé zvládli i občerstvení
v bufetu ke spokojenosti účastníků. Diváckou kulisu zajišťovaly hlavně děti volejbalistů, ale přišli se podívat i fryštáčtí
občané – milovníci volejbalu a zejména
bývalí hráči.
Výsledky se vyhlašovaly po celodenním turnaji až kolem osmnácté hodiny.
A to už vyšlo i panu starostovi Mgr. Lubomíru Doleželovi, aby přijel a pomohl
předat s ředitelem turnaje Radimem
Ptáčkem ceny, poháry i diplomy. Jménem
oddílu volejbalu děkujeme městu Fryšták
za morální i ﬁnanční podporu.
Turnaj proběhl opět ve velice přátelské atmosféře. Mladí organizátoři se
osvědčili a doufáme, že příští rok opět
zorganizují tento tradiční turnaj. Snad
bude přát i počasí a bude moci hrát i větší počet týmů. Děkujeme, že tradice dobré odbíjené ve Fryštáku pokračuje.
My – starší – rádi přijdeme pomoci
a povzbudit.
Za oddíl volejbalu
Dana Konečná
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ZPRÁV Y Z O B C E LU KOVE Č E K

Májový Lukoveček
Květen byl letos v Muzeu v Lukovečku na akce víc než bohatý, sešly se hned
tři za sebou. První z nich byla beseda na téma Partyzáni na Zlínsku a ti druzí. Připomenout toto téma v měsíci osvobození přijel JUDr. Jaroslav Pospíšil. Beseda to
byla velmi podnětná, až do pozdních hodin plná otázek. Přítomné zajímal hlavně
partyzánský odboj v nejbližším okolí, ale také širší souvislosti.
Květen je již tradičně spojen v naší obci s „májovými“ v kapličce, které se pravidelně konají po všechny májové neděle. Jedna z nich ale byla stejně jako minulý
rok výjimečná. Mši ke cti vzájemné sousedské pospolitosti sloužil otec Josef Brtník
z fryštacké farnosti. Náhlá změna počasí přinutila organizátory k velmi rychlému
přesunu z vyzdobené kapličky do obecního domu, ale to atmosféře ani počtu účastníků vůbec neuškodilo. Lidé zaplnili velký sál a potvrdili, že zachování této tradice
u nás má svůj význam. I zde byl důvod ještě dlouho posedět a povídat si o všech
lidských radostech, starostech, vzájemném soužití v naší obci. Tak příští máj určitě
opět sousedsky pospolu.

Třetí akce byla vyhrazena dětem,
bylo to jejich oblíbené „Komu straší ve
věži“, ale jelikož se konala až po uzávěrce tohoto čísla, tak o tom jak to dopadlo až příště...
Ik

Co se chystá?
1. 6. Kácení máje
8. 6. Světový den pletení a háčkování na veřejnosti
22. 6. Vítání prázdnin
KONTAKTY:
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

D I S – Mladé mamky, Na jarmarku a Velikonoce

DŮM IGNÁCE STUCHLÉHO

„Malá láska je vrozena, velké se musí učit.“ Don Bosco
Během velikonoční doby jsme
na DISu měli dvě významné víkendové
akce: Velikonoce a Mladé mamky.
VELIKONOCE
Na jaře to znovuzrozením dýchá
na každém kroku. Pupeny pučí, listy se
zelenají, potoky se plní vodou, rodí se
mláďata. Jako křesťané si připomínáme
znovuzrození Ježíše Krista. Mladí tyto
svátky mohou prožít v DISu společně
se svými kamarády a salesiány – letos
např. v duchu biblického verše: „Ty jsi
moje světlo, Hospodine. Hospodin mi
září do mých temnot.“
Mladí pomáhali uklízet černou
skládku na Vítové, měli pěvecké pásmo
v Domově pro seniory v Lukově. Prací
a službou se připravovali na prožití obřadů Velkého pátku obklopeni krásnou
fryštáckou přírodou. To vše umocnilo
přípravu a prožití velikonoční vigilie, kterou protáhli přes půlnoc. Načerpat povznesenou atmosféru můžete z fotek,
které najdete v novinkách na našich
webových stránkách (https://www.disfrystak.cz/).
MLADÉ MAMKY
Pro pochopení fenoménu Mladé
mamky bude zapotřebí si vyjasnit pár
pojmů:
Chaloupky – jsou křesťanské dětské
tábory, které ale nejsou určeny pouze
pro děti z věřících rodin. Název je odvozen od akcí pro mládež, které organizovali salesiáni tajně v době komunistického režimu.
Staré páky – jsou „kluci z chaloupek“, kteří se aktivně účastnili salesiánských Chaloupek. I po letech se
scházejí a pořádají různé akce. Dalo by
se říci, že je to speciální odnož salesiánského díla v ČR.
Mladé mamky – jsou původně kuchařky z těchto Chaloupek.
Jako první s myšlenkou na setkání
přišel Kája (Mons. Karel Herbst SDB).
Hned první setkání mělo úspěch, a tak
nebylo pochyb, že stojí za to v tradici
pokračovat.
Letos se uskutečnil již 24. ročník,
který si nenechalo ujít 130 maminek
z různých koutů ČR (Ostrava, Praha,
Polička, Hranice, Boskovice, Brno…)
„Nejedná se o uzavřenou společnost,
přijímáme mezi sebe jakoukoliv mamku
(i nemamku), pokud má zájem přijet.
Takže holky s sebou berou i kamarádky, které třeba Chaloupky ani neznaly,“

potvrdil mi jeden z hlavních organizátorů Jiří Flieder, známý také jako Děda.
Program víkendu (pá-so) bývá podobný: páteční společný večer + tvořivé dílny, sobotní host/hosté, společná
mše svatá a po obědě závěr a rozloučení. Zásadní je ovšem forma a vlastní
realizace. Vše je precizně připravováno,
troufám si říci s láskou, a to zhruba
jeden rok dopředu s týmem Starých
pák v počtu kolem 30. Ti potom Mladé
mamky vítají, navaří jim, obsluhují je,
baví a pečují o ně. Každý rok má vlastní
nosné téma s propracovanými kostýmy,
s kulisami (v minulých letech se organizátoři proměnili např. v myslivce, včela-

ře, hasiče…). Host je také (oblíbeným)
velkým lákadlem a bývají to zajímavé
a inspirující osobnosti: Dana Němcová, Max Kašparů, Ester Janečková, Jiří
Pavlica, Zbigniew Czendlik, Ladislav Heryán a další.

Co je na DISu za námi
a co nás čeká
Katku s DISklubákama jste mohli
potkat v zajíčkově dílně na trzích.
Nejzásadnější výhled směrem
k prázdninám je rekonstrukce kotelny.
Z tohoto důvodu bude DIS od 27. 6.
2019 do 20. 7. 2019 úplně uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Mladým mamkám jsem položila dvě otázky:
Proč Ti stojí za to, ukrojit velkou část víkendu a přijet do Fryštáku na Mladé
mamky?
Čím Tě Mladé mamky obohatí? Jaké dojmy v Tobě zůstanou po skončení této
akce?
J. S. :
„Je to takový náš svátek.”
„Setkání se všemi těmi lidmi tady, veselost, kázání Káji Herbsta, zajímaví hosté, sdílení, jak žijí jiné mamky.“
V. K. :
„Není to tak, že bych ukrojila ze svého času, ale to spíš oni dají zajímavou
náplň času mně. Setkám se tady se známýma. Starají se tu o mě.”
„Právě mladé mamky – které jsou krásnými ženami. Žádné unavené a hysterické ženské. Jsou krásné navenek i uvnitř, plné energie a tvořivosti.“
M. K. :
„Ti muži tady oslavují ženství, váží si matky, ženy, pečovatelky. A dokonce se
prý na to těší. Žena nic takového nikde nezažije – jen tu.”
Po tomto víkendu máš povznesenou náladu. Cítíš se jak královna. Už to vítání
je krásné. Oslavná báseň … NÁDHERA.“
H. B. :
„Nadšení a radost, kterou tady člověk načerpá, to je asi prioritní důvod, proč
sem jezdím. Jde z toho taková energie, odpočinek.”
„Hosté, kteří tu bývají, dokáží člověka nabít a oslovit, aby přemýšlel o věcech
jinak. (Přijely jsme od Valmezu a už jsme tady po páté.)“
M. Z. :
„Mám ráda společnost. Potkám se tu s kamarádkami, mám tu čas na sebe,
nemusím se chvíli o nic a o nikoho starat.”
„Humor je tu úžasný. Zasmějeme se slušným věcem. Je to pohlazení po duši.
Pobaví Tě to – v dobrém smyslu. Zažiješ něco hezkého, setkáš se se Starýma
pákama. Je to nakažlivé.“
M. F. :
„Protože je to tady ráj na zemi pro všechny ženy.”
„Dodá Ti to novou energii, potkáš tu dobrou skupinu lidí. Staré/nové známé.
Společenství s krásnou atmosférou, kterou tu všichni dohromady vytváří. Každý je
dobře naladěný. Je to úžasné setkání s kapacitama.“
Mladé mamky jsou ženy, u kterých vůbec nezáleží na datu narození. Krev do
žil jim jednou za rok vlévají Staré páky, které se drží hesla: „Uděláme cokoliv pro
rozzářené oči žen!!!“ – na papíře to může vyznít jako fráze, ale kdo to zažil, ví, že
je to pravda.
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LETNÍ FRYŠTÁCKÝ JARMARK

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

Pavel Bečica
Petr Čech
Emil Drábek
Marie Groulíková
Jana Hájková
Jiří Havlík
Lydie Kamenářová
Jana Kotasová
Libuše Lundová
Helena Macíková
Anna Navrátilová
Pavel Neischl
Jaroslav Odstrčil
Josef Ohlídal
Zdenka Preisová
Petr Šenkeřík
Miroslava Urbánková
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí a hodně
zdraví do dalších let.

Vzpomínka

„Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají“.
Dne 22. 6. 2019 uplyne 5 let, kdy nás
navždy opustil pan Petr Hubáček.
Stále vzpomíná rodina a přátelé.

V sobotu dne 8. 6. 2019 proběhne na náměstí Míru ve Fryštáku Letní fryštácký jarmark, a to od 9.00 do 13.00 hodin. Opět bude pro všechny připravena pestrá
nabídka zboží – nejrůznějšími potravinářskými produkty počínaje, až po keramiku,
šperky, dřevěné hračky a jiné zboží, které může být pro návštěvníky zajímavou inspirací k nákupu dárků pro vlastní potěšení nebo pro všechny blízké. Nebude chybět
ani bohaté občerstvení.
Součástí jarmarku bude i tentokrát bohatý kulturní program s názvem Fryštácká
hudební vlečka, kdy místo hudebního pódia budou soubory vystupovat na kryté
nákladní vlečce. Jeho náplní zároveň pořadatelé splatí dluh za špatné počasí z dubnového Velikonočního fryštáckého jarmarku. Hlavním číslem programu bude vystoupení populárního folkového dua Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba. Koncert začne
v 11.00 hodin. V průběhu dopoledne pak vystoupí Fryštácké mažoretky, kroužek
aerobiku při ZŠ Fryšták, nový zlínský swing band MACH 4 pod vedením Vojtěcha
Machálka a manželé Belkovi z Fryštáku, kteří představí tradiční i tak trochu netradiční lidové nástroje.
Děti se budou moci pobavit a využít
svoji energii v tvůrčí dílně, kterou opět
připraví DIS klub Fryšták, takže pro
nudu a zahálku tu určitě nebude místo.
Mimo jiné bude nachystána i výtvarná
soutěž. Nejlepší výkresy budou odměněny a vystaveny v obrazové galerii
za výlohou knihovny Fryšták.
Součástí programu Letního fryštátského jarmarku bude 3. ročník Fryštáckého řezbování, který v měsíci dubnu
zhatilo nepříznivé počasí. V prostoru
parkoviště mezi kotelnou a sokolovnou
se tak představí mistři řezbáři se svými
motorovými pilami. Výsledek jejich práce se stane součástí některého z veřejných prostranství v našem městě.
Na závěr si lze jen přát, aby červnové počasí bylo jak pořadatelům, tak
i prodávajícím a především k návštěvníkům příznivější než v dubnu a ukázalo
svoji laskavou usměvavou a pohodovou
letní tvář.
Na bohatou účast s přáním „Slunce v duši“ se těší pořadatelé a zároveň
připomínají, že už nyní připravují další,
tentokrát Podzimní fryštácký jarmark.
Ten se uskuteční v sobotu 14. 9.
2018 a bude jednou z programových
částí Dne města Fryštáku.
FoFr.
HLEDÁM CHATU NEBO CHALUPU na klidném místě
na rekreaci, menší pozemek. Tel.: 604 425 928
SHÁNÍM KE KOUPI DŮM, za nabídky děkuji.
Tel.: 605 894 650

vyplatíme

Då .þ

placená inzerce

PŘÍMĚSTSKÝ KLUB FRYŠTÁK DĚTEM
se letos uskuteční v termínu od 22. do 26. července
v Dolní Vsi a vaše děti ve věku od 5 do 10 let jím provedou
stejně jako vloni Lucka Svačinová a Šimon Kinc.
Přihlašovat své děti můžete do naplnění kapacity
na e-mailu vlastovky@email.cz. Do předmětu prosím napište PŘÍMĚSTSKÝ KLUB 2019.
Michaela Nutilová a Renáta Šafková

P O Z V Á N KA
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Věneček z. s. Vás srdečně zve na
rodinnou akci pořádanou u příležitosti Dne dětí

XIII. PUTOVÁNÍ POHÁDKOU
sobota 15. 6. 2019

9iVVUGHþQČ]YRXQDDXWRUVNêSRĜDG

Fryšták, Horní Ves, park u Myslivecké chaty
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13:00 – 15:00 Procházka pohádkovým lesem
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Můžete se těšit na kouzelníka Šeklina,
Divadélko Leonka, skákací hrad, malování na obličej,
tvoření obrázků z písku, jízdu na čtyřkolce,
jízdu na koních, dovádění v pěně a mnoho dalšího...
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14:00 – 18:00 Doprovodný program u chaty

S sebou si vezměte:
ručník, náhradní oblečení a dobrou náladu
Vstupné: děti 25 Kč, dospělí 50 Kč
Všechny vstupenky jsou slosovatelné.
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Pohřební služba
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Bohumír Přibylák s.r.o.
Zlín, Kvítková 248
roh ul. Kvítkové a Lorencové
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Jsme tu pro Vás.
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)
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577 434 534
tel
mobil 732 766 518
STÁLÁ SLUŽBA NONSTOP 723 490 883

placená inzerce

Mějte své blízké
stále u srdce.
e-mail
web

info@pribylak.cz
www.pohrebnisluzbapribylak.cz
b ib l k
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placená inzerce

placená inzerce

Nabízíme také památečníí sklo!
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