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RMF č. R16/2021/VIII ze dne 29. 6. 2021
(Výpis usnesení)
RMF bere na vědomí informace Bc. I.
Staňkové, ředitelky Mateřské školy Fryšták, o posílení rozpočtu mateřské školy na pokrytí mzdových nákladů ve výši
55.000 Kč na nepedagogického zaměstnance – chůvu – pro období od 1. 9.
2021 do 31. 12. 2021, a to z důvodu neschválení dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělání, a doporučuje ZMF schválit navýšení rozpočtu MŠ
Fryšták o uvedenou částku vč. schválení
příslušného rozpočtového opatření.
RMF bere na vědomí žádost Bc. I.
Staňkové, ředitelky Mateřské školy Fryšták, o zařazení nového sportovního hřiště na zahradě mateřské školy v předpokládaných nákladech ve výši cca 862tis.
Kč do investic města na rok 2022 a doporučuje ZMF schválit zařazení akce
do rozpočtu města Fryšták na rok 2022.
RMF bere na vědomí informace Bc. I.
Staňkové, ředitelky Mateřské školy Fryšták, o výsledku správního řízení pro přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání
na školní rok 2021-2022 do Mateřské
školy Fryšták s tím, že 16 žadatelům nebylo možné vyhovět.
RMF s odkazem na usnesení RMF č.
U R 14/2021/VIII/5 ze dne 7. 6. 2021
schvaluje v rámci pořádání kulturní akce
„Den hudby Fryšták 2021 – Valašská veselice“ následující výdaje:
- dohody o provedení práce (kuchařky - práce) - 2.875 Kč,
- dohoda o provedení práce (občerstvení pro kapely - ZDV) - 15.000 Kč,
- dohoda o provedení práce (moderátor) - 5.000 Kč,
- DH Straňanka - 30.000 Kč,
- DH Miklovci - 10.000 Kč,
- DH Šarovec - 20.000 Kč,
- Petr Sovják - 2.000 Kč,
- pronájem sálu ZDV - 15.000 Kč,
- poplatky OSA - 2.000 Kč,
- graﬁka, letáky, baner, propagace 12.000 Kč,
- doprava souborů a cimbálové muziky - 3.000 Kč,
Valašské ochutnávky (náklady na výrobu) - 6.745 Kč.
RMF bere na vědomí informace zpracovatelů žádostí o dotaci na akce „Obnova místních komunikací Fryšták - ul.
Jaroslava Kvapila, ul. Dr. Absolona, ul.
Jiráskova“ a „Rekonstrukce objektu kina
a adaptace Městské knihovny ve Fryštáku“ s tím, že oba projekty nebyly ze
strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR
podpořeny.

RMF schvaluje uzavření dohod a vystavení objednávek s uvedením podmínky, že smluvní strany akceptují, že
v případě zásahu vyšší moci v důsledku
uplatnění opatření souvisejících s potlačením pandemie koronaviru COVID-19
a následného zrušení kulturní akce nebude MF hradit žádné ﬁn. prostředky.
RMF bere na vědomí žádost Ateliéru
Cihlář-Svoboda, s. r. o., Beroun, k návrhu Územní studie prověření elektrického vedení zvláště vysokého napětí ZVN
400 kV Otrokovice – Střelná – hranice
ČR/SK, nesouhlasí s předloženou trasou - s umístěním vedení přes katastry
Dolní Ves a Fryšták, a to z důvodu, že
celé území města Fryštáku (krajina) je již
nyní výrazně devalvováno připravovanou
realizací stavby D49.
RMF v zájmu stanovení vnitřních
pravidel pro zajištění ochrany osobních
údajů a plnění povinností podle Obecného nařízení EU č. 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a podle zákona
o zpracování osobních údajů a s odkazem na sdělení Ing. R. Štachové, pověřence pro ochranu osobních údajů, vydává směrnici města Fryštáku č. 2/2021
pro nakládání s osobními údaji.
RMF bere na vědomí pověření starosty města Fryštáku ve věci pověření
Ing. M. Zlámala, vedoucího Odboru technického hospodářství, k uzavírání a podepisování smluv o podmínkách provedení staveb a o výpůjčce pro stavby
přípojek inženýrských sítí ukládaných
do pozemků obce a staveb zpevněných
sjezdů a vstupů napojovaných na pozemky a stavby komunikací obce, a to
po dobu trvání (životnosti) stavby s účinností od 1. 7. 2021.
RMF bere na vědomí pověření starosty města Fryštáku ve věci pověření Ing. M. Zlámala, vedoucího Odboru
technického hospodářství, k vydávání
souhlasů se stavbami, které jsou umisťovány na pozemcích, kde je město
Fryšták vlastníkem sousední nemovitosti, a to v souladu s ust. § 96 odst.
3 písm. d) a ust. § 105 odst. 1 písm.
f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném
znění, s výjimkou udělování souhlasů
pro umisťování staveb mimo zákonem
stanovené vzdálenosti pro výstavbu (výjimky z obecně technických pravidel pro
výstavbu) s účinností od 1. 7. 2021.
RMF bere na vědomí pověření starosty města Fryštáku ve věci pověření Ing. M. Zlámala, vedoucího Odboru

technického hospodářství, k uzavírání
a podepisování nájemních smluv na pronájem hrobových míst, urnových míst
a míst v kolumbáriu s účinností od 1. 7.
2021.
RMF v návaznosti na usnesení RMF
č. U R 12/2021/VIII/3c) ze dne 21.
5. 2021, kterým byl jmenován Ing. M.
Zlámal do funkce vedoucího Odboru
technického hospodářství, schvaluje
s účinností ke dni 1. 7. 2021 udělení Pověření dispozičním právem města Fryštáku Ing. M. Zlámalovi, vedoucímu Odboru
technického hospodářství, Městského
úřadu Fryšták, kterým se zmocňuje rozhodovat o použití ﬁnančních prostředků
vyhrazených ve schváleném rozpočtu
města Fryštáku deﬁnovaných v tomto
Pověření, a to do výše 30 tis. Kč bez
DPH na jednotlivou operaci v rámci jednoho rozpočtového roku, nebo v případě
neplátců DPH do výše součinu částky
30.000 a platné sazby DPH.
RMF bere na vědomí podnět Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, ve věci zpracování nezávislého bezpečnostního auditu v prostoru zastávky
(Fryšták, Lukoveček, rozc.1.0) na ul. Holešovská, Fryšták, silnice I/490, ve směru od Holešova, z důvodu opakovaných
požadavků občana na vybudování odstavného pruhu pro autobusy v daném
prostoru, a neschvaluje pořízení bezpečnostního auditu dotčeného prostoru,
a to z důvodu, že příslušný orgán má
dostatek informací o skutečnosti, že se
prokazatelně nejedná o nehodovou lokalitu.
RMF bere na vědomí stížnost občanky ve věci dopravního přetížení ul.
Komenského ve Fryštáku a žádost
o sdělení informace ve věci časového
harmonogramu výstavby nové komunikace v lokalitě za hřbitovem a v dané
věci sděluje, že příprava komunikace
v úseku hřbitov – bytové domy (pracovně
Komenského II) bude předmětem schvalovacího procesu Zastupitelstva města
Fryštáku pro další plánovací období.
RMF neschvaluje poskytnutí peněžitého daru Obci Lukoveček za účelem krytí nákladů spojených s pořádáním akce
„Společných 20 let a jedeme dál…“.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč žadateli spolku
V Lukovečku na kopečku, z. s., a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 5.000 Kč mezi
městem Fryšták a spolkem V Lukovečku
na kopečku, z. s., za účelem částečného krytí nákladů spojených s pořádáním
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akce „Festiválek na Kopečku 2021“, konaného ve dnech 30. a 31. 7. 2021.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého
daru ve výši 5.000 Kč žadateli a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 5.000 Kč mezi městem
Fryšták, a žadatelem, za účelem částečného krytí nákladů spojených s pořádáním akce „RC trial na polygonu POD
KOPCEM“, konaného ve dnech 10. a 11.
července 2021, a ukládá ESO zajistit
pronájem mobilního WC na předmětnou
akci.
Zároveň upozorňuje žadatele na podávání žádosti o ﬁnanční příspěvky prostřednictvím grantové podpory města
Fryštáku s termínem podání žádostí
vždy do 30. 11. daného roku.
RMF schvaluje výpůjčku části městského pozemku p. č. 64 – ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře do 25 m²,
k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, žadatelce
na dobu určitou 10 let, s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu (v případě oprávněných potřeb města s jednoměsíční výpovědní lhůtou), za účelem
parkovacího stání s tím, že zpevnění
plochy bude řešeno formou plastových
zatravňovacích tvárnic a na náklady žadatelky, bez možnosti uplatnění nároku
na úhradu nákladů během a při skončení výpůjčky.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce mezi městem Fryšták, a žadatelkou na výpůjčku části městského
pozemku p. č. 64 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře do 25 m², k. ú.
Dolní Ves, obec Fryšták, na dobu určitou
10 let, s tříměsíční výpovědní lhůtou bez
udání důvodu (v případě oprávněných
potřeb města s jednoměsíční výpovědní lhůtou), za účelem parkovacího stání
s tím, že zpevnění plochy bude řešeno
formou plastových zatravňovacích tvárnic a na náklady žadatelky, bez možnosti uplatnění nároku na úhradu nákladů
během a při skončení výpůjčky.
RMF bere na vědomí informace o odmítnutí podpisu kupní a směnné smlouvy k ideálním podílům k pozemku p. č.
4/3, k. ú. Dolní Ves, obec Fryšták, ze
strany spoluvlastníků předmětného pozemku, a v důsledku toho pokračování
vyvlastňovacího řízení a nařízení ústního
jednání dne 9. 8. 2021 ve věci řízení pro
odejmutí vlastnického práva k části pozemku p. č. 4/3, k. ú. Dolní Ves, obec
Fryšták, ve prospěch města Fryšták.
RMF schvaluje udělení souhlasu
spol. MAGSY, s.r.o., Fryšták, s umístěním chráničky optického kabelu do těle-

sa chodníku dle přiloženého zákresu při
realizaci investiční akce „Chodník Fryšták podél silnice II/490, ul. Holešovská“.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č. OT-0010300677725/
003-ENGS o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi městem Fryšták, a spol. EG.D, a. s., Brno, ke stavbě
energetického zařízení s názvem „Fryšták, Holešovská, p. Dulík“, umístěné
na městském pozemku p. č. 268 – trvalý travní porost, zemědělský půdní fond,
o výměře 81 m², k. ú. Fryšták, obec Fryšták, za cenu věcného břemene v celkové
výši 2.000 Kč bez DPH, s připočtením
DPH podle platných právních předpisů,
a udělit souhlas do situačního výkresu.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 2
ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizace „Kanalizace Vítová“ mezi městem
Fryšták a spol. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., Olomouc, ke stavbě kanalizace „Kanalizace Vítová II. přístupová“.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 2
ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu ke stavbě „Vodovod Vítová“ mezi
městem Fryšták a spol. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., Olomouc, ke stavbě
vodovodu „Vodovod Vítová II. přístupová“.
RMF bere na vědomí informaci OTH
ve věci výsledků výběrového řízení
na zhotovitele stavby „Rozšíření kolumbária Fryšták“, a z důvodu, že žádný
uchazeč nepředložil svou nabídku, ruší
vyhlášenou veřejnou zakázku a ukládá
Ing. M. Pláškovi, referentovi OTH, zajistit
administraci nové veřejné zakázky.
RMF souhlasí se záměrem prodloužení místní komunikace Vítová na městském pozemku p. č. 382, k. ú. Vítová,
obec Fryšták, včetně navrženého společného postupu žadatelů a města Fryšták, tj.:
1. projektovou dokumentaci zadá
a zaﬁnancuje město Fryšták
2. Stavební práce zadá (administrace veřejné zakázky) město Fryšták
3. Účastníci dohody se budou podílet na nákladech stavby v poměru každý 1/3 nákladů - tj. 1/3 Město Fryšták,
1/3 žadatelé s tím, že po vybudování
zůstává místní komunikace ve výhradním vlastnictví města Fryšták a ukládá
Ing. M. Pláškovi, referentovi, OTH, zajistit zpracování projektové dokumentace.
RMF bere na vědomí žádost zástupce
výboru Společenství vlastníků jednotek
domu Komenského, č. p. 266, o umístění dopravní značky na parkovišti u domu,
č. p. 266, a schvaluje umístění dopravní

značky pro vyhrazené parkování s dodatkovou tabulí pro parkování vozidel
ve vlastnictví obyvatel domu, č. p. 266,
na náklady města Fryšták, a ukládá
Ing. M. Pláškovi, referentovi OTH, zajistit
vyjádření žadatelů, zda chtějí parkování
vozidel vyhradit pro dům nebo pro jednotlivé RZ.
RMF schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 20.000 Kč obci Mikulčice, za účelem částečného krytí nákladů
spojených s odstraňováním následků
živelné katastrofy (tornádo).
RMF doporučuje ZMF schválit poskytnutí peněžitého daru obcím postiženým
živelnou katastrofou (tornádem) ve výši
100.000,- Kč, a to obcím Lužice, Hrušky,
Mikulčice, městysu Moravská Nová Ves
a městu Hodonín (Pánov).
RMF bere na vědomí připomínky
ke stavu bytu v Domě s byty pro důchodce Fryšták předložené žadateli a reﬂektuje pouze na připomínku ve věci vymalování bytu, a ukládá OTH vymalování bytu
do 31. 8. 2021.
RMF souhlasí s účastí města Fryštáku v akci „Den architektury“ včetně jeho
spolupořadatelství.
RMF s odkazem na Záznam z hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti ze dne 22. 6. 2021 vyhlašuje
vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dodávky vybavení v rámci
projektu Modernizace cvičné kuchyňky
a odborných IT učeben“ ﬁrmu Hilbert
Interiery, s. r. o., Praha s cenovou nabídkou 1.849 467 Kč bez DPH, tj. 2.237
855 Kč vč. DPH, bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták, a ﬁrmou
Hilbert Interiery, s. r. o., Praha za účelem dodávky vybavení na akci „Dodávky
vybavení v rámci projektu Modernizace
cvičné kuchyňky a odborných IT učeben“, a to v ceně 1.849 467 Kč bez
DPH, tj. 2.237 855 Kč vč. DPH.
RMF s odkazem na Záznam z hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti ze dne 22. 6. 2021 vyhlašuje
vítěze veřejné zakázky malého rozsahu
na akci „Stavební úpravy ZŠ Fryšták
v rámci projektu Modernizace cvičné
kuchyňky a odborných učeben“ ﬁrmu
TRADIX REALIZACE, s. r. o., Staré Město, s cenovou nabídkou 1.240 297,22 Kč
bez DPH, tj. 1.500 760,48 Kč vč. DPH.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták a ﬁrmou
TRADIX REALIZACE, s. r. o., Staré Město, za účelem provedení stavebních pra-

cí na akci „Stavební úpravy ZŠ Fryšták
v rámci projektu Modernizace cvičné
kuchyňky a odborných IT učeben“, a to
v ceně 1.240 297,22 Kč bez DPH, tj.
1.500 760,48 Kč vč. DPH.
RMF č. R17/2021/VIII ze dne 15. 7. 2021
(Výpis usnesení)
RMF schvaluje uzavření Smlouvy
o centralizovaném zadávání veřejných
zakázek mezi městem Fryšták a Sdružením místních samospráv České republiky, Zlín jejímž předmětem jsou
dodávky kupované na komoditních burzách ve smyslu § 64, písm. c) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek za účelem centralizovaného
zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, na Českomoravské komoditní burze Kladno, pro nákup elektrické energie
a plynu pro město Fryšták a jeho zřízené
příspěvkové organizace včetně FC Fryšták, z. s.
RMF bere na vědomí výzvu Okresního soudu ve Zlíně ve věci sdělení, zda
v současné době město Fryšták uplatňuje nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo bezdůvodného obohacení, a to v trestním řízení obviněných
osob s tím, že město Fryšták s ohledem
na dobrovolnou úhradu způsobené škody ze strany obviněných neuplatnilo nárok na náhradu škody ve výše uvedeném
trestním řízení.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o podmínkách koncertu Mirka Kemela
mezi městem Fryšták, a Wellbloud, s. r.
o., Praha na vystoupení v rámci Fryštáckého kulturního léta 2021, a to v sobotu dne 31. 7. 2021, v ceně 20.000 Kč
za vystoupení vč. cestovného.
RMF bere na vědomí žádost občana
na opravu povrchu komunikace (veřejně
přístupné účelové komunikace) v Horní
Vsi – spojovací cesta Horní Ves - Lukoveček a bere na vědomí průběh jednání
Ing. M. Zlámala, vedoucího OTH, ve věci
způsobu řešení opravy městské komunikace a ukládá vedoucímu OTH, jednat
s dalšími vlastníky pozemků pod komunikací ve věci zajištění opravy této komunikace.
RMF schvaluje ukončení nájemního
vztahu mezi městem Fryšták, nájemnicí bytu nacházejícím se v budově Domu
s byty pro důchodce Fryšták, a to dohodou ke dni 19. 7. 2021.
RMF schvaluje uzavření dohody
o ukončení smlouvy o nájmu bytu mezi
městem Fryšták, a nájemnicí bytu v bu-

dově Domu s byty pro důchodce Fryšták,
a to dohodou ke dni 19. 7. 2021.
RMF schvaluje ukončení výpůjčky nebytových prostor nacházejících se v budově č.p. 5, ul. Komenského, a to místnosti v I. PP, místnost č. 009 – technická
místnost, o výměře 16 m², a to dohodou
ke dni 30. 7. 2021.
RMF schvaluje uzavření dohody
o ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi MF, nájemcem na výpůjčku nebytových prostor nacházejících
se v budově č.p. 5, ul. Komenského, a to
místnosti v I. PP, místnost č. 009 – technická místnost, o výměře 16 m², a to dohodou ke dni 30. 7. 2021
RMF schvaluje krátkodobou výpůjčku
nebytových prostor mezi městem Fryšták, a žadatelem nacházejících se v budově č.p. 5, ul. Komenského, a to místnosti v I. PP, místnost č. 009 – technická
místnost, o výměře 16 m², na dobu určitou 29 dní, a to od 30. 7. 2021 do 27. 8.
2021, s úhradou spotřebované energie
paušálně ve výši 110 Kč/měsíc.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o výpůjčce nebytových prostor mezi
městem Fryšták, a žadatelem na výpůjčku těchto nebytových prostor v budově
č.p. 5, ul. Komenského, a to místnosti
v I. PP, místnost č. 009 – technická místnost, o výměře 16 m², na dobu určitou
29 dní, a to od 30. 7. 2021 do 27. 8.
2021, s úhradou spotřebované energie
paušálně ve výši 110 Kč/měsíc.
RMF schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor nacházejících
se v budově č.p. 5, ul. Komenského, a to
místnosti v I. PP, místnost č. 009 – technická místnost, o výměře 16 m², žadateli za účelem zachování stávající hudební
zkušebny, na dobu určitou pěti let, s výpovědní lhůtou dva měsíce (v případě
oprávněných potřeb města s jednoměsíční výpovědní lhůtou), a uzavření příslušné smlouvy o výpůjčce, s úhradou
spotřebované energie paušálně ve výši
110 Kč/měsíc.
RMF schvaluje žadateli Next RC Rally, z. s., Zlín, zábor veřejného prostranství v ulici Nová, na části pozemku p. č.
116, k. ú. Fryšták, obec Fryšták, a to pro
konání závodů automobilových modelů
dne 4. 9. 2021 a ukládá Mgr. P. Nášelovi a Mgr. I. Plškové informovat prostřednictvím místního rozhlasu a webových
stránek města občany o konání akce,
a pověřuje OTH převzetím prostranství
po skončení akce.
RMF bere na vědomí informace
Ing. M. Drahotuské, referentky ESO,

o změně termínu konání akce „Fryštácká Retro Rally“, kdy se původní termín
18. 9. 2021 stanovuje na nový termín
25. 9. 2021.
RMF s odkazem na schválenou ﬁnanční podporu žadatele poskytnutou
v rámci grantového systému města Fryšták schvaluje jménem města Fryštáku
a za účelem podpory kulturně – sportovního života města převzetí záštity nad
závody ve sjezdu horských kol, pořádané spolkem SPEEDBIKE TEAM FRYŠTÁK,
dne 4. 9. 2021 v Trnavě u Zlína.
RMF bere na vědomí žádost neziskové organizace Dynamic Fryšták, z. s.,
o využití objektu Sokolovny, č.p. 78, ul.
Komenského, Fryšták, za účelem konání
tréninků mažoretkového sportu ve školním roce 2021/2022, a to každý pátek
v době od 15.00 do 18.00 hodin, a ukládá Ing. Drahotuské, referentce ESO, projednat využití sálu se správkyní objektu.
RMF bere na vědomí žádost nájemkyně, ve věci snížení nájmu v rámci objektu Sokolovny Fryšták, s tím, že rada
města trvá na svém usnesení č. U R
22/2020/VIII/7b) ze dne 22. 10. 2020.
RMF bere na vědomí návrh ESO
ve věci stanovení výše nájmu prostor
ve víceúčelovém objektu Vítová, a s platností k 1. 8. 2021 schvaluje cenu nájmu pro komerční využití víceúčelového
objektu Vítová – klubovna a velký sál
ve výši 400 Kč/hod vč. DPH (vč. nákladů
za energie), a ukládá ESO zpracovat aktualizaci ceníku.
RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej městských pozemků p. č. 428/5 trvalý travní porost, zemědělský půdní
fond, o výměře 214 m², p. č. 428/13
- trvalý travní porost, zemědělský půdní
fond, o výměře 455, p. č. 428/4 - trvalý
travní porost, zemědělský půdní fond,
o výměře 698 m², p. č. 428/12 - trvalý
travní porost, zemědělský půdní fond,
o výměře 977, p. č. 428/20 - trvalý travní porost, zemědělský půdní fond, o výměře 389 m², p. č. 428/30 – orná půda,
zemědělský půdní fond, o výměře 3 m²,
a p. č. 427/1 – lesní pozemek, pozemek
určený k plnění funkcí lesa, o výměře
4214 m², vše k. ú. Vítová, obec Fryšták,
žadatelům za účelem odclonění komunikace vegetačním pásem a vytvořením
vodního biotopu.
RMF doporučuje ZMF schválit návrh
kupní smlouvy mezi kupujícím městem
Fryšták, a prodávajícím spol. H+M Zlín,
a.s., na výkup pozemku p. č. 930/4 –
orná půda, zemědělský půdní fond, k. ú.
Fryšták, obec Fryšták, o výměře 1304
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m², spolu s příslušenstvím sestávající se z prvků dětského hřiště, za kupní
cenu 24.200 Kč, s podmínkou úhrady nákladů na pořízení (návrh na vklad
do katastru nemovitostí) ze strany kupujícího, tj. města Fryšták.
RMF doporučuje ZMF schválit uzavření Smlouvy č.: OT-001030070338/
003-MPPR o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi městem Fryšták a spol. EG.D, a. s., Brno, ke stavbě
energetického zařízení s názvem „Vítová, pí. Chmelíková, Kab. NN“, umístěné
na měst. pozemku p. č. 382 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 2162 m², k.ú. Vítová, obec Fryšták,
za cenu věcného břemene v celkové výši
2.000 Kč bez DPH, s připočtením DPH
podle platných právních předpisů, a udělit souhlas do situačního výkresu.
RMF bere na vědomí informace spol.
Elektrowin, a. s., Praha, o zvýšení čtvrtletních příspěvků, a to pro velké i malé
spotřebiče.
RMF bere na vědomí připomínku občana, ve věci návrhu na odstranění památného stromu jírovce maďalu s tím,
že rada města trvá na svém usnesení
č. U R 12/2021/VIII/27 ze dne 21. 5.
2021, a to mimo jiné i z důvodu, že
v dané situaci rozhodnou nezávislí odborníci a kompetentní orgány.
RMF bere na vědomí informace A.
Kolářové, manažerky ITI/IPRÚ, oddělení
koordinace projektů, Magistrátu města
Zlína, ve věci aktuálního stavu přípravy
strategického dokumentu Integrované
teritoriální investice Zlínské aglomerace
pro období 2021 – 2027 (ITI).
RMF bere na vědomí zpracované posouzení vlhkosti z hlediska zavlhčení objektu – Koncept návrhu sanačních opatření v budově Sokolovny ve Fryštáku ze
strany spol. REMERS, s. r. o., s tím, že
o způsobu revitalizace objektu rozhodne
zastupitelstvo města.
RMF bere na vědomí informaci OTH
ve věci přípravy investiční akce „Prodloužení vodovodu ul. Korábová – Fryšták“
a doporučuje ZMF schválit zařazení této
akce do plánu investic na rok 2022.
RMF bere na vědomí informaci OTH
ve věci výsledků výběrového řízení
na zhotovitele staveb „Oprava komunikace u TS“, „Oprava autobusové točny
Vítová“, „Oprava komunikace Vylanta“,
a z důvodu, že žádný uchazeč nepředložil svou nabídku, ruší vyhlášené veřejné zakázky a ukládá Ing. M. Zlámalovi,
vedoucímu OTH, zajistit administraci nového společného výběrového řízení pro

všechny tři předmětné investiční akce.
RMF bere na vědomí usnesení Krajského ředitelství policie Zlínského kraje,
ve věci odložení trestní věci podezření
ze spáchání přečinu krádeže dětských
prvků na dětském hřišti v Horní Vsi,
na části pozemku p. č. 383/1 a části pozemku p. č. 384/2, oba k. ú. Horní Ves
u Fryštáku, obec Fryšták, a to z důvodu
neobjasnění osoby pachatele.
RMF ukládá OTH zajistit nabídku
na rozšíření kamerového systému v rámci dětského hřiště v Horní Vsi umístěného na části pozemků p. č. 383/1 a p. č.
384/2, oba k. ú. Horní Ves u Fryštáku,
obec Fryšták.
RMF bere na vědomí výsledek průzkumu trhu ve věci pořízení technického
zhodnocení (dřevěného obkladu) objektu
– zázemí umístěného na hřišti v místní
části Dolní Ves – Žabárna a souhlasí
s pořízením materiálu od společnosti
MH – Dřevoobaly, s. r. o., Lukov ve smyslu předložené cenové nabídky ve výši
106.337 Kč včetně DPH.
RMF bere na vědomí informace
Ing. P. Gálíka, místostarosty města,
o krocích města Fryštáku ve věci odstranění důsledků mimořádné události (záplava soukromých pozemků a obydlí jako
následek přívalových dešťů) a schvaluje
kroky směřující k povodňové prevenci
a ukládá Ing. M. Zlámalovi, vedoucímu
OTH, připravit podklady ve věci možného
technického řešení vzniklé situace.
RMF č. R18/2021/VIII ze dne 28. 7. 2021
(Výpis usnesení)
RMF bere na vědomí předložený Plán
odezvy orgánů města Fryšták na vznik
mimořádné události (v r. 2021 s úpravou informací v plánu – změna členů KŠ
MF) bez připomínek a ukládá starostovi
města seznámit s plánem a přehledem
možných ohrožení veřejnost ve městě
Fryšták a zastupitelstvo města.
RMF schvaluje aktualizaci členů Krizového štábu města Fryšták, a to:
- Mgr. L. Doležel, starosta - předseda,
- Ing. P. Gálík, místostarosta - místopředseda,
- L. Richter, velitel JSDH - člen,
- Ing. M. Zlámal, vedoucí OTH – člen
(nový člen),
- Mgr. L. Sovadina, ředitel zákl. školy
- člen,
- Bc. I. Staňková, ředitelka mat. školy - člen,

- Mgr. P. Nášel, vedoucí knihovny –
člen,
- M. Dubovský, pracovník pověřený
vedením TS - člen,
- zrušena pozice tajemníka KŠ.
RMF schvaluje aktualizaci členů Povodňové komise města Fryšták, a to:
- Mgr. L. Doležel, starosta – předseda komise,
- Ing. P. Gálík, místostarosta – místopředseda komise,
- Ing. M. Zlámal, vedoucí OTH – člen
komise (nový člen),
- L. Richter, pracovník TS Fryšták –
člen komise,
- P. Ševčík, radní – člen komise,
- zrušena pozice zapisovatele PK.
RMF schvaluje v rámci soutěže
o cenu Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR „Pečující roku 2021“ nominaci za město Fryšták Ing. A. Dofkovou,
Fryšták z důvodu dlouhodobé a obětavé
péče o imobilní matku.
RMF bere na vědomí právní posouzení Pravidel pro přidělování bytů v DBD
Fryšták Advokátní kanceláří Mgr. P. Řehové s tím, že platí Pravidla pro přidělování bytů v Domě s byty pro důchodce
Fryšták schválená usnesením RMF č.
U R 5/2021/VIII/9 ze dne 25. 2. 2021.
RMF nedoporučuje ZMF schválit prodej pozemku p. č. 932/1 – orná půda,
zemědělský půdní fond, o výměře 2496
m², k. ú. Horní Ves u Fryštáku, obec
Fryšták žadatelůmza účelem sloučení
s vedlejšími pozemky a vytvoření stavebních parcel pro stavbu rodinných domů.
RMF bere na vědomí žádost o prominutí nájmu a ukládá Ing. M. Drahotuské,
referentce ESO, doplnit předložené materiály.
RMF schvaluje uzavření Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo mezi městem Fryšták
a spol. Ateliér POD VĚŽÍ, s. r. o., Frýdek-Místek, na zajištění dopracování projektové dokumentace elektro – rozvodů
(silnoproud) pro řešenou investiční akci
„Realizace energeticky úsporných opatření u objektu č.p. 386 ve Fryštáku“,
v celkové ceně 18.500 Kč bez DPH, tj.
22.385 Kč vč. DPH.
RMF schvaluje nákup včetně instalace sportovních prvků do sportovního
areálu „ŽABA“ v Horní Vsi v předloženém rozsahu cenové nabídky ve výši
74.800 Kč bez DPH, tj. 90.508 Kč vč.
DPH, ze strany spol. Hřiště pod Květinou, s. r. o., Písek (kompenzace nákladů
pojistnou smlouvou).
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RMF bere na vědomí návrh Dohody
vlastníků kanalizací provozně souvisejících ke stavbě kanalizace „ZTV k RD
Vítová-splašková kanalizace“ a ukládá
Ing. M. Zlámalovi, vedoucímu OTH, zajistit právní posouzení předloženého návrhu dohody.
RMF bere na vědomí žádost o opravu
povrchu místní komunikace v ul. Potoky
a ukládá zpracovateli technické pomoci
navrhnout alternativní povrch obnovy
místní komunikace (asfaltový beton bez
obruby).
RMF s odkazem na zprávu o výběru
dodavatele schvaluje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Nákup
malého komunálního vozidla“, a to ﬁrmu
Unikont Group, s. r. o., Praha, s kupní cenou ve výši 2.976.600 Kč vč. DPH.
RMF schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Fryšták, a ﬁrmou Unikont Group, s. r. o., Praha, za účelem
zajištění dodávky malého komunálního vozidla, a to v kupní ceně ve výši
2.976.600 Kč vč. DPH, a to s podmínkou
podpisu smlouvy v návaznosti na schválení doﬁnancování vysoutěžené částky
zastupitelstvem města.
RMF vyhlašuje vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rozšíření
kolumbária na hřbitově ve Fryštáku“ –
stavební práce, a to ﬁrmu BOSS Company, s. r. o., Praha, s cenovou nabídkou
ve výši 2.147.884,23 Kč bez DPH, tj.
2.598 939,92 Kč vč. DPH, bez připomínek.
RMF schvaluje uzavření smlouvy
o dílo mezi městem Fryšták a ﬁrmou
BOSS Company, s. r. o., Praha, za účelem
provedení stavebních prací na akci „Rozšíření kolumbária na hřbitově ve Fryštáku“, a to v ceně 2.147.884,23 Kč bez
DPH, tj. 2.598 939,92 Kč vč. DPH s tím,
že 1. etapa (rok 2021) bude ﬁnancována
nejvýše do částky 1,5mil. Kč vč. DPH.
RMF bere na vědomí dopis Advokátní
kanceláře JUDr. T. Vymazala, Olomouc,
ve věci právního zastoupení spol. LRC &
partner, s. r. o., která připravuje záměr
výstavby Penny Marketu – „Obchodního
centra Fryšták“, s tím, že město Fryšták
se argumenty uvedenými ve výše uvedeném dopise bude zabývat a po jejich
vyhodnocení zaujme stanovisko.
RMF s odkazem na usnesení ZMF č.
U Z 3/2021/VIII/10e.a) ze dne 12. 5.
2021 bere na vědomí zprávu ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Obnova místní komunikace ul.
Dr. Absolona, ul. Jiráskova a ul. Jaroslava Kvapila ve Fryštáku“ a z důvodu, že

ve věci předmětné veřejné zakázky zadavatel neobdržel dotaci, z níž měla být
veřejná zakázka hrazena, ji ruší v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm.
e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
RMF č. R19/2021/VIII ze dne 11. 8. 2021
(Výpis usnesení)
RMF bere na vědomí Protokol o hodnocení nabídek, Zprávu o hodnocení
nabídek, Protokol o posouzení splnění
kvaliﬁkace a zadávacích podmínek a Návrh rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele a v souladu s ust. § 122 zák.
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, vyhlašuje vítěze veřejné zakázky „Realizace varovného informačního systému pro město
Fryšták – rozšíření dPP“, a to společnost
PWS Plus, s.r.o., Staré Město u Uherského Hradiště, s nabídkovou cenou
ve výši 5.042.076,05 Kč vč. DPH.
RMF ukládá Mgr. L. Doleželovi, starostovi, zajistit prostřednictvím Státního
fondu životního prostředí České republiky, Praha, interim kontrolu veřejné zakázky „Realizace varovného informačního
systému pro město Fryšták – rozšíření
dPP“.
ZMF č. Z5/2021/VIII ze dne 30. 6. 2021
(Výpis usnesení)
ZMF schvaluje program jednání
ZMF č. Z 5/2021/VIII dne 30. 6. 2021
a schvaluje zařazení do programu zasedání ZMF č. 5/2021/VIII dne 30. 6.
2021 bod č. 6 Různé, a to bod a.a) Žádost ředitelky Mateřské školy Fryšták,
okres Zlín, p. o., o posílení rozpočtu
na plat nepedagogického zaměstnance,
bod a.b) Návrh RO - přesun ﬁnančních
prostředků na navýšení provozního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci
města – Mateřské škole Fryšták ve výši
55.000 Kč, bod b.a) Návrh na poskytnutí ﬁnanční, popř. materiální podpory
obcím postiženým živelnou katastrofou
a bod b.b) Návrh RO - přesun ﬁnančních
prostředků na zajištění ﬁnančních darů
pro obce postižené ničivým tornádem
ve výši dle rozhodnutí ZMF.
ZMF schvaluje celoroční hospodaření
– Závěrečný účet města Fryštáku za rok
2020, a to včetně Zprávy č. 104/2020/
EKO o výsledku přezkoumání hospodaření města Fryšták za rok 2020, bez výhrad.

ZMF schvaluje Účetní závěrku města Fryštáku ke dni 31. 12. 2020 včetně
výsledku hospodaření před zdaněním (+
21.205.736,80 Kč) s tím, že v souladu
s ustanovením § 12 odst. 2 vyhlášky č.
220/2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
účetních jednotek, žádný ze členů ZMF
neuplatnil právo uvést v záznamu o hlasování (usnesení zápisu ZMF), zda hlasoval pro schválení či neschválení nebo se
zdržel, a nebyl uplatněn žádným členem
ZMF požadavek na písemné odůvodnění
člena ZMF k hlasování o účetní závěrce.
ZMF schvaluje opatření potřebná
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků,
uvedených ve
Zprávě č. 104/2020/EKO o výsledku
přezkoumání hospodaření Města Fryšták za rok 2020 a v souladu s ust. § 13
odst. 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí, v platném znění, podání písemné
informace – zprávy o plnění přijatých
opatřeních k nápravě chyb a nedostatků
KÚ ZK, a to do 30 dnů od schválení Závěrečného účtu města Fryštáku za rok
2020.
ZMF schvaluje posílení rozpočtu – navýšení provozního příspěvku Mateřské
školy Fryšták, okres Zlín, p. o., na pokrytí mzdových nákladů ve výši 55.000 Kč
na nepedagogického zaměstnance –
chůvu – pro období od 1. 9. 2021 do 31.
12. 2021, a to z důvodu neschválení
dotace z Operačního programu Výzkum,
vývoj, vzdělání.
ZMF schvaluje obcím postiženým živelnou katastrofou (tornádem), poskytnutí peněžitého daru, a to:
Obci Lužice – bankovní účet:
6013175309/0800, ve výši 100.000 Kč,
Obci Hrušky – bankovní účet:
6013183309/0800,
ve
výši
100.000 Kč,
Obci Mikulčice – bankovní účet:
6013187369/0800, ve výši 100.000 Kč,
Městysu Moravská Nová Ves – bankovní účet: 6013185339/0800, ve výši
100.000 Kč,
Městu Hodonín (Pánov) – bankovní účet: 6013195369/0800, ve výši
100.000 Kč.
ZMF nesouhlasí s předloženou trasou elektrického vedení zvláště vysokého napětí ZVN 400kV Otrokovice – Střelná – hranice ČR/SK přes katastry Dolní
Ves a Fryšták.
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Důležité upozornění
Firma Technické služby Zlín nás
informovala, že opakovaně v rámci
svozu směsného komunálního odpadu
zaznamenala v popelnicích výskyt takového druhu odpadu, který do sběrných nádob nepatří.
Konkrétně se jednalo o stavební
suť a zahradní bioodpad. (viz foto)
Právě obsah takového odpadu
v nádobách může být jedním z důvodů,
proč nebyl proveden výsyp popelnice
ze strany TSZ. Dalším důvodem může
být i celkové přetížení sběrné nádoby,
právě z důvodu uložení takového typu
odpadu.
Připomínáme, že odpad (s výjimkou stavební suti) můžete ukládat
na sběrném dvoře Technických služeb
Fryšták v provozních hodinách.
Středa 14 – 18 hodin a sobota
8 – 12 a 12.30 – 16 hodin.
Vstup na dvůr TS Fryšták je umožněn pouze osobám, které se prokáží
kartičkou z evidence systému MESOH
a za dodržení aktuálních mimořádných
hygienických opatření. Při příjezdu
a pohybu na dvoře úseku TS Fryšták je

občan povinen bezvýhradně dbát pokynů zaměstnanců města.
Děkujeme za spolupráci
a pochopení.

DEN SENIORŮ
v pátek 1. 10. 2021
od 17.00 hodin
v sále ZDV Fryšták
pořádá město Fryšták

SVOZ
NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ

NOVINKA
Přinášíme Vám informaci

o otevření
nové zubní ordinace
ve Fryštáku.
Dentální centrum Fryšták s. r. o.
sídlí na adrese Komenského 5
ve Fryštáku
(ve zdravotním středisku).

Ordinuje
MUDr. Klára Pacejková.
K dispozici jsou webové stránky
s ceníkem
https://dentalfrystak.cz/.
Tel. číslo 739 647 788.

proběhne v sobotu 11. 9. 2021 pouze na hospodářském dvoře TS Fryšták
od 8.00 hod. do 13.00 hod.
Můžete přivézt autobaterie, pneumatiky, veškeré druhy gumy, krytinu
obsahující azbest, syntetické barvy, lepidla, pryskyřice, mastné hadry, oleje,
tuky, mazadla apod.
Ostatní nebezpečný odpad, jako jsou
chladničky, televizory, rádia, zářivky, výbojky, je možné bezplatně odevzdat každou středu a sobotu na hospodářském
dvoře TS. Prošlé léky je nutno odevzdat
v lékárně.
Firmy a organizace mají ze zákona
povinnost likvidovat veškeré druhy odpadů na vlastní náklady – ﬁremní nebezpečný odpad tedy nebude odebrán do
sběrného vozu.
OTH

KONCERT
sourozenců Baťkových
VSTUP ZDARMA
do naplnění kapacity sálu.
Koncert je určen pro seniory
s trvalým pobytem ve Fryštáku, kteří
dovršili věk 65 let a starším.
V případě partnerské dvojice musí
být jedna osoba starší 65 let.
Lístky lze vyzvednout ve dnech
9. 9., 10. 9., 16. 9., 17. 9., 23. 9.
a 24. 9. 2021 v knihovně.
Při předání lístků je zaměstnanec
města oprávněn požadovat občanský
průkaz pro ověření adresy trvalého
pobytu a věku.

Prázdniny jsou pryč

MALÝ KOUSEK SVĚTA
Mnozí z Vás asi pana Libora Reicha neznáte osobně, avšak s prací jeho rukou,
jste se jistě setkali. Pan Reich je „tvůrcem a pečovatelem“ našeho Arboreta, které
vzniklo díky jeho lásce k přírodě, píli a pracovitosti. Oáze klidu, která se vine za Lukovečkem podél potoka, se dlouhodobě věnuje, vysazuje vzácné dřeviny, pečuje
o rostliny, stará se o stezku. Arboretum je kousek jiného světa, přinášející ohromení
z něčeho tak krásného a čistého. Návštěvníci mají pocit obrovské úcty v majestátnost starých stromů, které se snoubí s mladší citlivou výsadbou.
Pan Reich Arboretu věnuje mnoho svého volného času bez nároku na odměnu.
Ráda bych tomuto skromnému člověku poděkovala za tolik nezištné dlouholeté práce, kterou obohacuje naši obec a která přispívá ke krásným zážitkům návštěvníků.
Dovolte mi také, abych panu Reichovi jménem zastupitelů a všech občanů Lukovečku, popřála k jeho významnému životnímu jubileu vše nejlepší, mnoho zdraví,
sil a radosti.
Ať nadále přetrvává vitalita a energie jako dosud, ať má stále plno svěžích nápadů.
Velmi děkujeme za Vaši práci.
Mgr. Jarmila Kojecká, starostka

Pozvánka na Staříčkovu pouť
v neděli 19. 9. 2021

Slavnostní mše svatá v 9 hodin (za příznivého počasí venku vedle kostela)
Hlavní celebrant František Bezděk, SDB
Kazatel Ladislav Kopřiva, SDB
Od 14 – 18 hodin odpolední program na farním dvoře.
Těšit se můžete na představení jednotlivých aktivit v naší farnosti,
program pro děti, hudbu i bohaté občerstvení.
Těší se na Vás organizátoři akce.

Tož tak, prázdniny a dovolené
jsou za námi. Ale stále je ještě počasí na sportování, na pohyb v přírodě.
Protože mám dva pravnoučky (7 a 2,5)
využívali jsme hodně zahrady. Bohužel,
i když pravidelně trávu sečete, bylo
hodně klíšťat. Nepomohly ani náramky.
Používali jsme tedy dětských hřišť u Sokolovny, v Dolní vsi, na hřišti kopané,
byli jsme i na Žabě v Horní Vsi.
Kdo s dětmi chodí na tyto dětské
sportovní atrakce, vidí rozzářené obličeje dětí. Slyší radostné výkřiky, smích. Je
krásné pozorovat pohybovou koordinaci
i těch nejmenších. Obratnost, odvahu,
nebojácnost těch větších. O rodičovském dozoru a dohledu se nebudu moc
rozepisovat. Někteří posedí, povykládají, pozorují. Jiní využívají posilovacích
strojů a cvičí pro své zdraví, pro potěchu. Škoda, že tyto posilovací stroje nejsou i na Žabě. Zde jsem, ke své radosti, potkala mnoho maminek s kočárky.
„Zablbla“ jsem si s malými školáčky.
K další radosti jsem si zasportovala
i s dospívající mládeží a dospěláky (sice
jen virtuálně, ale i tak mi poskočilo
sportovní srdce radostí).
Ale přišly za mnou zklamané děti, že
jim někdo ukradl sjezdovku a lanovou
opičí prolézačku. Byla jsem překvapena. Stálo to sto deset tisíc. Kdo by si
vzal domů kus ocelového lana s cívkou?
Vždyť by lidé poznali, kdyby si nechal
atrakce doma namontovat, kdo je pachatel, nebo kdo je ten, který nasnáší
dětský smích a radost z pohybu. Vždyť
občané, kteří si v tomto místě kupovali pozemky, věděli, že je zde rekreační
oblast. A také jistě vědí, že zdravé děti
jsou trochu hlučné při pohybu na vzduchu. Snad zde „neřádí“ do pozdních
nočních hodin?
Všimla jsem si ještě něčeho. Nejsem „lesák“, nejsem odborník, ale
přešel mne mráz, když jsem viděla
za objektem nakloněné stromy, jejich
povrchové kořeny. Vzpomněla jsem si
na silné poryvy větrů v poslední době!
Hrůza! Stromy se mi zdají velmi nebezpečné jak pro lidi, tak pro stavbu.
Přátelé , raduji se z plně vytíženého rekreačního koutu v Horní Vsi, tedy
na Žabě. Raduji se a blaží mne, že sportujete, hrajete plážový volejbal, někteří plavete. Prostě děláte něco pro své
zdraví. Jinak. Těší mne, že i s dětmi se
vydáváte na hřiště, do přírody. Je to důležité hlavně v postcovidové době.
SK
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„Naučila jsem se, že každý člověk má svůj příběh. A až si ho vyslechnete, teprve potom poznáte
a uvidíte v tom člověku hlavně to dobré.“ (vzkaz našeho účastníka)
Co bylo a co nás čeká
Tábory byly letos bleskurychle obsazené a těšili se na ně účastníci i vedoucí. Zdá se, že všichni měli společné
heslo: konečně spolu.

vali při etapové hře české století od
roku 1900 do roku 2000. A tak je na
táboře neminula válka, osud Milady Horákové, roky šedesáté ale i roztančené
„devadesátky“. Milénium 2000 – předpovídaná apokalypsa konce světa byla
odvrácena.
Pobytový ve Vidči – pod vedením
Jany Červenkové. Účastníci se opět nalodili na cestování časem českým sto-

letím (od 1900 do 2000). A tak znovu
ožívají události a speciﬁka 20. století,
v tomto případě přizpůsobené starším
účastníkům.
Kroužky: Přihlášení na volnočasové kroužky realizované v Domě Ignáce
Stuchlého a bližší informace najdete na
našich webových stránkách: www.disfrystak.cz.
DZ

Okénko do historie
P. Karel Divoš - ředitel fryštáckého
ústavu 1949 - 1950
Pobytový horolezecký – pod vedením Jakuba Švandy. Touto akcí vrcholí
celoroční horolezecké aktivity z kroužku
pro starší lezce. Tentokrát sjížděli řeku
Dyji, spali v kempech a lezení „venku“
otestovali na skalách u Štramberka.
Příměstský tvořivý – pod vedením
Kateřiny Vyoralové. Účastníci zažili bubnující workshop, vytvářeli stínové divadlo, pískovali a největším hitem byla
klasická táborová hra na hajzlbábu. Příměstský taneční – pod vedením
Edy Kotikova. Sbíraly se indicie, tancovalo se. Podnikli výlet na Hostýn a byli
se podívat na ukázku brazilského bojového umění Jiu-jitsu ve Zlíně. Nechyběl
poklad ani vodní hrátky.
Příměstský sportovní – pod vedením Jakuba Švandy. Malí sportovci trénovali lezení na DISácké stěně. Osvojili
si základy vodáctví na Žabě a závěrem
tábora zkoušeli zdolat skály na Držkové,
kde také poslední noc přespávali.
Příměstský indiánský – pod vedením Kateřiny Vyoralové. Sbírali indiánské odznáčky, stříleli z luku, vyráběli si
čelenky, totemy a trénovali na kajacích.
Pobytový na Elišce – pod vedením
Kateřiny Biolkové. Táborníci procesto-

Posledním ředitelem fryštáckého salesiánského ústavu před Akcí
K v dubnu 1950 se stal P. Karel Divoš. Narodil se 28. 1. 1914 v Brumově-Bylnici. S dílem Dona Boska se
seznámil r. 1927 prostřednictvím
tehdejšího salesiánského klerika Štěpána Trochty, který navštívil v Bylnici
své příbuzné. V září 1928 nastoupil
ve Fryštáku do primy. Po pětiletém studiu přešel do salesiánského noviciátu
ve Sv. Beňadiku, kde r. 1934 složil
první sliby. Poté pokračoval ve studiu v novém ústavě v Ostravě, kde
byl studentát. Přišla válka, ostravský
ústav byl zabrán a všichni se stěhovali do Fryštáku. V krátké době však
Němci zabrali i fryštácký ústav, takže
bohoslovci putovali na fryštáckou faru.
Poslední ročník teologie dodělávali bohoslovci v Brně, kde přijali 5. 7. 1944
kněžské svěcení. První kněžský rok
strávil P. Karel v salesiánském ústavu
v Praze-Kobylisích. Druhý rok působil
v Pardubicích a třetí rok byl „převelen“
do Fryštáku, kde byl nejprve školním
rádcem a od r. 1949 ředitelem. Jeho
bývalí fryštáčtí žáci oceňovali jeho ry-

zost, jeho někdy až drsný humor, ale
zároveň také pochopení pro těžkosti
mladých. Dával krátké, ale praktické
rady. Jeho reálné vidění komunistického útlaku na mnoho let dopředu mu
bylo některými vytýkáno jako pesimismus. Ve Fryštáku jej zastihla noc z 13.
na 14. 4. 1950. Byl spolu s ostatními internován v Oseku u Duchcova,
později v Želivě. Koncem toho roku
nastoupil vojenskou službu u „pomocných technických praporů“ na Libavé
a na Sázavě u Přibyslavi. Z PTP byl
však zakrátko propuštěn kvůli zdravotním potížím. Odešel domů, ale nemohl
vyvíjet žádnou činnost. Nastěhoval
se tedy ke své sestře do obce Svatý
Štěpán. Žil u ní a její rodiny po celou
éru komunismu. Jediné, co mohl dělat,
bylo cvičit chrámový sbor, což vykonával mnoho let. Když začaly po listopadu 1989 zase veřejně působit řehole,
měl možnost se vrátit do duchovní
služby. Objevilo se několik nabídek,
kam jít, a P. Karel si vybral Bratřejov
u Vizovic, kde působil jeho spolubratr
P. Oldřich Vinklárek. Odsud vypomáhal
ve vizovickém i zlínském děkanátu, dokud na něj nedolehlo stáří a nemoci.
Zemřel 24. 6. 2001 ve Vizovicích. PJu

K U LT U R A

správný nátisk. Jožka také upozornil,
že Covid ovlivnil chuťové buňky a určitě
bude delší dobu trvat, než budou opět
ve formě. Může se tedy stát, že nejlepší slivovice nebude na bedně. Že by se
obával o místění svého vzorku?
Kvalita vzorků byla výborná a hodnocení náročné. Po uplynutí vymezené hodiny pro ochutnávku někteří degustátoři
požadovali ještě nastavení času o pět
minut, rozhodčí vyhověl, aby všichni
mohli své dílo dokončit.
K rychlému vyhodnocení přispěl
osvědčený program Jana Černeka. Poprvé se nám stalo, že tři nejlepší degustátoři měli naprosto stejný počet
bodů, takže jsme museli bez softwaru
využít další kritéria.
Jistě se divíte, proč v měsíci červenci?
I na naší ulici omezila pandemie
Covid 19 nejrůznější společné aktivity. Nyní to vypadá, že chceme vše co
nejrychleji dohnat. Při kácení máje byl
navržen a schválen termín pro odloženou degustaci slivovice na 23. července. Termín byl velmi nevhodný, protože je čas dovolených, velkých veder,
neodkladných prací na poli atd. Až se
dostala pozvánka k adresátům, tak se
všichni termínu divili a nejvíce ti, kteří
ho navrhovali.
Akce se uskutečnila podle všech
tradičních zvyklostí – prostory vzorně
připravili Koneční v jejich garáži, ale
také se postarali o zajištění základního
pohoštění pro degustaci. Vzorků se sešlo šestnáct a degustátorů třináct.
Slavnostní zahájení provedl Josef
Rafaja. Vzpomněl všech, kteří už s námi
nemohou prožívat toto sousedské setkání. Zopakoval pravidla pro hodnocení. Naplnili jsme skleničky loňským

XIII. ročník degustace slivovice na Kvapilce
nejlepším vzorkem z putovního poháru,
který nese jména všech dvanácti dosavadních vítězů. No, hádejte, čí to byla
slivovička, koho jiného než Jožky Rafaje. Společně jsme si připili na úspěch
celé akce a chuťové buňky získaly

REKAPITULACE VÝSLEDKŮ
Nejlepší slivovice pro rok 2021
1. místo Josef Rafaja
2. místo Tomáš Prusenovský
3. místo Karel Juráň
Nejlepším degustátorem byl vyhlášen Jan Černek.

Všichni degustátoři prokázali své
kvality, protože mezi vzorky byl jeden záměrně jiný, a to višňovice, která dopadla velmi špatně a z hlediska bodování
zde byla mimořádná shoda.
Blahopřejeme nejlepším a poděkování patří všem, kdo přišel, a tak podpořil další ročník degustace a kdo se
podílel na přípravě, organizaci i úspěšném průběhu celé akce.
Přestože nás bylo méně, tak jsme si
společně strávený čas užili.
Alena Dofková
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Svatá Anna po šestnácté
V hojivé náruči Matky přírody se dne 25. 7. 2021 uskutečnila již po šestnácté
tradiční pouť a setkání členů farnosti u sv. Anny v Dolní Vsi.
Nedělní ráno plné deště nevěstilo
z počátku mnoho dobrého, leč sv. Anna
se nad poutníky smilovala a slunce
po polední zvítězilo nad šedými mraky.
A tak už od třinácté hodiny mířily kročeje prvních poutníků do středu Brázdy
fryštácké – k pomníku sv. Anny, který
zde v roce 1907 nechala zbudovat
žebračka Anna Lehká.
Usměvavé a hřejivé počasí přilákalo
i letos téměř 140 účastníků tohoto tradičního setkání. Sešla se tu opět řada
familiantů z místních osad i řada farníků
všeho věku z Fryštáku a okolních obcí.
Pořadatelé neponechali nic náhodě
a opět postavili velké stany, vybavené
stoly a lavičkami. Oku návštěvníku lahodila květinami krásně vyzdobená socha
sv. Anny a smysly čichové mámila z daleka svou vůní naplněná udírna.
Odpolední program započal přivítáním všech přítomných, král familií,

pan Ladislav Orsava. Role průvodkyně
celým odpolednem připadla paní Aleně
Dofkové. Krátkou pobožnost celebroval

otec Josef Brtník, který připomenul život a význam svaté Anny pro naši současnost. Sborové zpěvy řídil pan Zdeněk Konečný. Karel Orsava pak všechny
přítomné seznámil s historií a tradicí
setkávání farníků a osadníků u sochy
sv. Anny.
Paní Alena Dofková nahlédla do letopisů osady Žabárna a pobavila dnešní
posluchače zábavnými historkami ze života někdejších, ale i dnešních obyvatel
této části města Fryštáku.
A po té obdařeni bohatým občerstvením z dílen šikovných hospodyněk
Fryštačanek, dary tekutými z dobře zásobeného baru i vonícím sortimentem
z udírny, probírali sousedé v příjemné
pohodě vše, co život obnáší, co přinesla či odnesla doba covidová a kochali
se rozkoší výhledů do kraje. Zazněl
i společný zpěv.
A tak patří velké, ba nekonečné poděkování všem, kdo se o toto setkání
zasloužili a přiložili pomocnou ruku
k bohulibému dílu.
Fofr.
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TÁBOR SKAUTŮ
Po dlouhém čase bez schůzek a jakýchkoliv víkendových akcí proběhly
na začátku prázdnin opět tábory.
Dívčí oddíl letos tábořil na naší chatové základně Eliška a chlapecký oddíl
v Kašavě. Během táborů se malí skauti a skautky naučili spoustu dovedností jako například si sami uvařit oběd
na ohni, ošetřit různá zranění, rozpoznat
různé rostliny, používat celou řadu nářadí, ale také si užili spoustu zábavy při
hraní her. Tématem celotáborové hry,
které skautky celou dobu provázela,
byl příběh Malého prince. Skauti zase
během tábora cestovali po boku Filiase Foga při jeho cestě kolem světa
za 80 dní. Při této cestě získávali víza

a jízdenky, díky kterým navštívili celou
řadu zemí světa jako je například Indie,
Rusko nebo Čína ve které ovšem vízum
nezískali a museli tak utíkat přes velkou
čínskou zeď.

Tak jak to k táborům již patří, proběhla celá řada táboráků, včetně slavnostních slibových ohňů, při kterých několik
skautů a skautek složilo svůj skautský
slib a vydali se tak na celoživotní skautskou cestu.
I když 14 denní tábory proběhnou
rychle, předchází jim velmi dlouhé přípravy. Příprava obou táborů zabrala celkem 6000 dobrovolnických hodin (cca
250 dní), včetně času stráveného na táboře.
Velký dík tedy patří všem skautským
vedoucím, kteří se na přípravě tábora
podíleli – oldskautům, kteří pomáhali
stavět tábor, ﬁrmě Vašek za pomoc s dovozem vybavení a stanů a všem, kteří
jakkoliv přiložili ruku k dílu.
Skauti Fryšták

Poslední rok byl pro nás, stejně jako
pro vás, velmi těžký. Nemohly jsme se
setkávat na pravidelných schůzkách,
takže by si hodně z vás mohlo myslet,
že jsme lelkovaly. Jenže tak to nebylo.
Přes rok jsme měly online schůzky, na
kterých jsme se snažily fungovat tak,
jako předchozí roky. Nejspíš si hodně
z vás zažilo, že online setkávání nemůže
nahradit to osobní. I pro nás to bylo náročnější, ale jsme rády, že jsme zůstaly
v kontaktu. Dávaly jsme si i různé výzvy
a úkoly v okolí Fryštáku, abychom se dostaly od počítačů do přírody.

PANDEMICKÝ ROK OČIMA FRYŠTÁCKÝCH SKAUTEK
Netradičně proběhlo i roznášení
Betlémského světla na Štědrý den. Neroznášely jsme ho dům po domu jako
obvykle, ale procházely jsme prázdnými
vánočně ozdobenými ulicemi a zvonily na zvonečky. Kdo nás slyšel a chtěl
Betlémské světlo k sobě domů, mohl si
přijít odpálit oheň na svou svíčku. Také
jsme se pojistily, a kdyby vám plamínek
zhasl, mohli jste si ho znovu přijít zapálit
na některá místa jako do kostela, na náměstí nebo před domy některých z nás.
Pořádaly jsme taky akci Čistý Fryšták,
kdy se kdokoliv mohl vydat do odlehlé
části města a od odpadků vyčistit místo, které si vybral.
Na začátku prázdnin pak měl náš
dívčí oddíl asi dvoutýdenní letní tábor
na chatě Elišce ve Fryštáku. Konečně

jsme se mohly po dlouhé době všechny
potkat. Osvěžily jsme si znalosti, které
jsme se v průběhu let nasbíraly a taky
se učily novým. Například tenhle článek
vznikl při plnění odborky „Reportérka“.
S radostí jsme taky mezi sebou přivítaly nováčky. Náš tábor se nesl v tématu
Malý princ a moc jsme si ho užily. Teď už
se těšíme, až se v září zase sejdeme na
schůzkách v naší klubovně a doufáme,
že už nám je nic nepřekazí. Ale i kdyby,
my si určitě poradíme.
Přejeme všem Fryštačanům krásný
zbytek léta.
Za dívčí oddíl fryštáckých skautů
Valerie Rubešová
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POHYB MÍSTO
MOBILU

Sportovní kempy pro děti to letos rozjely ve velkém! Tentokrát ale ve Slušovicích.
To však nebránilo mnohým rodičům z Fryštáku přes kopec vozit své děti a svěřit je
do rukou zkušených trenérů. Vloni to ve Fryštáku zkusili trenéři „z hecu“ poprvé,
protože hlavní iniciátor Jarda Kristek je už nějaký ten pátek Fryštačan, a ukázalo
se, že treﬁli do černého. Děti i trenéři vyčerpaní, ale nadšení, stálo to však za to.
Kvantita není vždy zárukou kvality, ale ve Slušovicích se to letos díky tamnímu
zázemí, podpoře města a skupině devíti trenérů podařilo na výbornou. Zvládnout
80 aktivních dětí rozdělených do 4 skupin dle věku by pro mnohé mohl být nadlidský výkon, ne však pro zapálené trenéry. Někteří si dokonce vybrali i čtrnáctidenní
dovolenou, aby dětem ukázali, jak zvládnout různé druhy sportů a aktivit a pokusili
se je nadchnout k radosti z pohybu. Všestranný rozvoj je v dnešní době něco, co
mnohým dětem chybí, proto i rodiče hledají možnosti, jak děti zaujmout a přivést je
k lásce z pohybu. Ne každý může být vrcholovým sportovcem, ale skákat s radostí
a s chutí si zaběhat může! Takže i středeční Olympiáda, která je součástí každého
sportovního kempu, a kde všechny děti podávaly své nejlepší výkony, toho byla
zářným příkladem. Na stupních vítězů byli oceněni ti nejlepší, zdravá soutěživost je
fajn, ale diplom za SUPER VÝKON a odměnu k tomu, dostaly všechny děti. A to je
moc dobře, protože každý je dobrý v něčem jiném, jen je třeba to objevit!
A co na to trenér Jarda Kristek? „V našich kempech se snažíme všechny děti
aktivně zapojit, vyzkouší si celou škálu tzv. kroužkových sportů od basketu, ﬂorbalu
či atletiky a dalších formou her i soutěží. Letos si děti vyzkoušely dokonce i nevšední judo a slavilo veliký úspěch. V útlém věku je důležitá všestrannost, která může
dítěti později pomoct rozvinout vlohy pro konkrétní sport. Proto v kempech hrajeme
s dětmi hry i v lese, učíme je spolupracovat, pomáhat si, vnímáme jejich emoce,
snažíme se podpořit nesmělé, aby se zbavily ostychu. Někomu to trvá déle, někdy
si rodiče myslí, že jejich děti nejsou nadané na sport, ale častokrát to tak není.
V dětech se snažíme probudit chuť pro sportování, aby měly radost z pohybu a dát
jim impuls do budoucna při výběru vhodného sportu. Naším cílem je, aby se pohyb
stal jejich přirozenou součástí života A CO NEJMÉNĚ ČASU TRÁVILY S MOBILEM
V RUCE“, uvedl bývalý hokejový hráč NHL, KHL a juniorský mistr světa do 20 let.
Chtěla bych poděkovat profesionální partě trenérů, aktivním sportovcům, kteří
mají srdce na dlani, lidskosti na rozdávání a vedou děti k radosti z pohybu a rozvíjí
jejich možný pohybový potenciál! Příští rok se třeba opět sejdeme i ve Fryštáku! Sledovat můžete webové stránky www.detskempy.cz nebo facebook Sportovní kempy
pro děti.
Oslovila jsem kamarády z Fryštáku, jejichž děti se sportovního kempu také zúčastnily a požádala je o pár řádků. Pohled maminky a pohled slečny – účastnice
kempu, vám také mnohé prozradí.
Krásné zářijové dny, ať se Vašim dětem daří v novém školním roce a pevné
zdraví!
Michaela Nutilová

Minulý rok o prázdninách jsem
našeho syna (10 let) i dceru (14 let)
přihlásila na sportovní příměstský tábor, který se konal na místním venkovním sportovním hřišti u sokolovny.
Byly vypsány 3 turnusy a pro obrovský úspěch, nadšení a radost dětí se
nakonec dcera zúčastnila dvou a syn
dokonce všech tří turnusů.
Když jsme od pořadatelů dostali pozvánku na letošní kemp, trošku
nás zamrzelo, že se nebude konat
ve Fryštáku, ale na sportovišti u ZŠ
Slušovice. I přesto ale jsem neváhala
ani minutu, abych děti opět přihlásila. To, že hlavní organizátoři – Jarda
Kristek, Jirka Zahradnický a Dagma
Ledabylová opět přichystají pro děti
pestrý sportovní program, jsem nepochybovala. Všechny možné druhy
míčových kolektivních her (volejbal,
fotbal, ﬂorbal, basketbal, brannball,
kin-ball), gymnastika, orientační
běh, judo, in-line brusle, atletika…
k tomu ještě dovádění v pěně a s vodou s místními hasiči a samozřejmě
spousta legrace a neplánované zábavy! Když jsme ve čtvrtek přijeli na tradiční vyhlášení „Olympiády dětí“,
která je součástí celého týdne, tolik
rozzářených očí a úsměvů na tváři
nejen dětí, ale všech vedoucích, jsem
dlouho pohromadě neviděla. Opravdu – Jardu, Jirku a Dagmu to blbnutí
s dětmi fakt baví!!!
Patří jim proto obrovské díky, protože tady se ukázalo, že není důležité být v nějakém sportu nejlepší, ale
ukázat dětem možnosti a probudit
v nich nadšení a radost ze sportu.
Jardo, Jirko, Dagmo
– děkujemeeeeeeeeeeeeee!!!!!
Na závěr mého „postřehu odjinud“ bych si chtěla povzdychnout,
že je opravdu velká škoda, že tohle
všechno se nekonalo u nás ve Fryštáku. Máme krásné venkovní sportovní hřiště, sokolovnu… ale něco se
nepovedlo – komunikace, byrokracie
– co já vím… Prostě nedošlo ke shodě. A přitom chodím každý den kolem
místního sportoviště a nic se tam neděje… Ptám se tedy proč? Proč to jinde jde (podle rozhovoru s pořadateli
vím, že ze strany města Slušovice byl
velký zájem, obrovská ochota, podpora a okamžitá pomoc organizátorům
s přípravou kempu) a u nás ve Fryštáku to tak nějak visí na zamrzlém
bodu? ŠKODA….VELKÁ ŠKODA!!!
Kamila Krajčová

Na sportovním kempu jsem byla
letos podruhé. Loni byl ve Fryštáku
a bylo tam 20 dětí. Tento rok byl kemp
ve Slušovicích a bylo tam 80 dětí.
Minulý rok na tom bylo lepší, že to
bylo ve Fryštáku a na tomhle roku se
mi líbilo, že tam bylo víc dětí a našla
jsem si tam nové kamarády.
A taky bylo dobré, že přijeli hasiči
a stříkali nás pěnou. Taky nás trénovali judisti.
Na obou táborech se soutěžilo
v olympiádě.
Už teď se těším na další kemp,
protože jsou tam dobré i zábavné
sporty a hry a hodní a vtipní trenéři.
Neli Holíková

P OZVÁ N K A
Rodinný klub Vlaštovky a FRYŠTÁK DĚTEM z.s.
s podporou MĚSTA FRYŠTÁKU
si Vás dovoluje pozvat (dle aktuálních epidemických opatření)

na návštěvu KLUBOVÉ HERNY VLAŠTOVKY
v Dolní Vsi v budově Valašského dřevoprůmyslu, Stolařská 40.
Rodiče, prarodiče či další vychovatele s dětmi na rodičovské dovolené
mohou přijít a pobýt s dětmi v moderně vybavené herně.
Sledujte prosím FB FRYŠTÁK DĚTEM. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Michaela Nutilová a Renáta Šafková
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PODZIMNÍ FRYŠTÁCKÝ JARMARK
18. září 2021

V měsíci ZÁŘÍ 2021 oslaví
životní jubileum tito fryštáčtí občané:

Hana Dolanská
Marie Hanáková
Ivana Jadrníčková
Karel Jurčík
Radomír Kamenář
Oldřich Končák
Emma Koscelníková
Marie Pálková
Josef Píška
Drahoslava Píšková
Josef Poulíček
Ladislava Pušová
Božena Sadilová
Josef Sedlařík
Anna Skaličková
Hana Slezáková
Anna Vrbová
Vlasta Vrlová
Pavel Zezulka
Všem jubilantům přejeme mnoho
rodinné pohody, lásky, štěstí
a hodně zdraví do dalších let.

Blahopřejeme!
Sháním stavební pozemek
okolo 1000 m² a více.
V Horní Vsi, Vítové, Lukovečku
nebo Lukově.
Za nabídky děkuji.

Přijďte se v počínajícím babím létě příjemně naladit a pobavit na náměstí
Míru ve Fryštáku.
SRDEČNĚ VÁS VŠECHNY ZVOU A TĚŠÍ SE NA VÁS POŘADATELÉ.
FoFr.

Upozornění
Oznamujeme občanům, že byl ve Fryštáku nově zřízen výdejový Z-BOX ﬁrmy
Zásilkovna, a to na parkovišti mezi hřištěm a hřbitovem.
Odkaz: https://www.zasilkovna.cz/pobocky/z-box-frystak-komenskeho-78
Otevírací doba: 24/7 (24 hodin /7 dní v týdnu)
Umístění výdejního místa: Z-BOX se nachází u sportovního areálu.
Dobré vědět: Standardní úložní doba zásilek
jsou 3 dny s možností prodloužení o další 2 dny.
Co potřebujete k vyzvednutí zásilky?
- mobilní aplikaci Zásilkovna
- zapnutý Bluetooth a polohové služby (GPS)
- uhrazenou dobírku předem
Dobírku lze uhradit předem přímo v mobilní
aplikaci Zásilkovna, nebo online přes platební bránu pomocí odkazu, který jste obdrželi v e-mailu.

Tel.: 728 038 900

Více informací na: zbox.zasilkovna.cz
Identiﬁkátor pobočky: 12898
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NAŠI JUBILANTI

Po delší přestávce vynucené opatřeními kvůli covidové pandemii se opět vrací
náš veřejný život alespoň částečně do obvyklých kolejí a můžeme se opět veřejně
scházet společně se bavit. Na náměstí Míru ve Fryštáku se tak, vedle řady jiných
akcí, vrací i tradiční Fryštácké jarmarky.
Ten podzimní se uskuteční v sobotu 18. září 2021 a to od 9 do 13 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. Vedle tradičních tvořivých dílniček pro děti proběhne na připraveném pódiu
bohatý a nabitý kulturní program, ve kterém se postupně představí Fryštácké
mažoretky, kapela Cestující hudba Zlín, country skupina Podjezd, pěvecký soubor
ADD gospel Přerov.
Výtvarná galerie „Pod stromy“ tentokrát přinese retrospektivní výstavu plakátků Fryštáckých jarmarků z let 2018 – 2021 a krátce se poohlédne za kulturně
společenskými akcemi z prázdnin 2021 ve Fryštáku. Po úspěchu s výstavou kresleného humoru chceme podobné výstavy využívat při našich akcích na náměstí,
samozřejmě pokud počasí dovolí. Pro děti bude připravena atraktivní tvůrčí dílnička a malý workshop Fryštáckých mažoretek
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HOROKROUmEK
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WWW.DISFRYSTAK.CZ
DISKLUB@DISFRYSTAK.CZ
736 147 697

BREAKDANCE
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ÚČETNICTVÍ MZDY
NABÍZÍM ZPRACOVÁNÍ

účetnictví, daňové evidence
a mzdové agendy
KONTAKT

Lenka Martyčáková
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Tel.: 604 217 654
martycakova@ucetnizlin.cz
www.ucetnizlin.cz

ÎDVRYÝFFD]DPÝV¯FVHN£Q¯WU£Y\FFDʣ]DURNVHVWěLK
NHěıSOHW¯GOHSRWěHE\
2GPÝQDGRKRGRX
9Sě¯SDGÝ]£MPXNRQWDNWXMWH7RP£ģHÎHUQ«KRWHO

6LPFDUVUR

+ROHģRYVN£)U\ģW£NX=O¯QDWHOPRE
VLPFDU#VLPFDUF]ZZZVLPFDUF]

placená inzerce

18|19

32+ĊE%16LUħ%A
%ohumíU3ċLbylák s.r.o.
Kvítková 540, 760 01 Zlín

JSME TU PRO VÁS

• mokrá pedikúra
• lakování nehtů
• parafínový zábal rukou
• masáž nohou

NE3ĊE75ħ,T6/8ħ%A

+420 723 490 883
Nabízíme také památeÏQ¯sklo!

0ÛMWHsvé blízké
stále u srdce.

telefon
mobil
e-mail
web

placená inzerce

=DMistíme veškHU«SRKċHEQ¯DkUHPDÏQíVOXĨby.

IVETA PLŠKOVÁ
FORMANSKÁ 109, FRYŠTÁK

+420 577 434 534
+420 732 766 518
iQIo@pohreEQisluzbapribylak.cz
www.poKUHEQLVluzbapribylak.cz

608 777 648
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